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PRZEDMOWA

„Tylko ci, którzy się buntują, odkryją prawdę”

Od autora

I

Od autora
Dzień jest ładny, choć nieco chłodnawy. Po lazurowym niebie przemykają niespokojnie zabarwione na sino skłębione obłoki. Promienie słońca
wymykają się od czasu do czasu pomiędzy szczelinami, napełniają złotem ziemię, ogrzewają wyziębione członki i radują światłem oczy. Siedzę w głębi mieszanego lasu, oparty o pień młodego świerku. Powietrze przenika przyjemny zapach żywic i przesączonej deszczem ściółki,
ptaki śpiewają poranne melodie, dzięcioł przybija im do taktu, a szmer
listowia i pobrzękiwanie owadów dopełnia tę leśną, pełną życia i energii magiczną symfonię. Tu nie ma warczących samochodów, ryczących
kosiarek pod oknem, zgrzytających do szaleństwa pił i szlifierek, i nie
ma tu awanturujących się o byle co i z byle powodu skwaszonych ciągłym niezadowoleniem istot ludzkich. Tu jest, powiedziałbym, bajeczna
cisza wypełniona spokojem i harmonią. Błogostan dla duszy, raj dla umęczonego cywilizacją ciała i ukojenie dla bombardowanego codziennym
niepokojem umysłu i serca. O jakże kocham ten stan, i to miejsce...
Tę siedzącą nad mą głową wiewiórkę w rdzawym przebraniu, motyla odpoczywającego na mej stopie i pszczołę wylegującą się na ekranie
czytnika, na którym piszę tę przedmowę.
Ileż to razy zabierałem się do jej napisania, ile razy kasowałem tekst
już przygotowany i ile razy chciałem ją pominąć, tego nie zliczy i nie spamięta. A jednak musiałem ją napisać. Choćby w kilku słowach wyjaśnić
czytelnikowi, skąd wzięła się ta nieoczekiwana poprawka.
Kilka słów do wydania drugiego w wersji PDF
Drugie wydanie książki: „Yormūn – Wyklęty Anioł”, jest to poprawiona
i uzupełniona wersja opublikowanej w 2013 roku w internecie pierwszej
części noszącej podtytuł: „Zarzewie”. Wraz z napływającymi uwagami
od czytelników oraz przy pisaniu części drugiej zatytułowanej: „Córka
Diabła”, a która dość mocno zaczęła odbiegać stylistycznie od części
pierwszej, zrodził się w mojej głowie pomysł na poprawienie jej. Wyrównanie stylu, usunięcie wychwyconych błędów i uzupełnienie książki
materiałem wcześniej niepublikowanym. Efektem tej pracy jest właśnie
to wydanie.
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To, co wyróżnia nową wersję od starej to przede wszystkim język staropolski, gwara i mowa potoczna, których jak się okazało, wielu czytelnikom brakowało w świecie osadzonym w średniowieczu. Nie jest to
bynajmniej książka historyczna i nie było moim zamiarem ukazywać realiów średniowiecza, pomimo to wiele z Państwa uwag wziąłem sobie
do serca i poprawiłem w miejscach, gdzie uznałem za stosowne. Zastosowanie archaicznych słów i zwrotów zaowocowało niestety całkiem
sporą liczbą przypisów. Stanąłem wobec tego przed sporym dylematem.
Które z nich zamieścić, a które pominąć? Wyobraziłem sobie zniechęconego czytelnika szperającego w słownikach, przeszukującego z mozołem
internet i ostatecznie postanowiłem zamieścić wszystkie. W tej wersji
e-booka przypisy zostały przeniesione na koniec książki, o czym powiadamiam w sekcji: ERRATA, 2019.
Pełny wykaz słówek i zwrotów pojawiających się w książce zamieściłem
w dykcjonarzu, który można pobrać ze strony www.rdmg.eu w formacie PDF, natomiast informacje o języku staropolskim, gwarze i mowie
potocznej użytych w książce, a także wykaz skrótów oraz znaków diakrytycznych mowy góralskiej w dodatku A. Odpowiedzi na najczęściej
powtarzające się pytania znajdują się pod linkiem: Pyt. i odpowiedzi.
Współpraca
Przy wersji drugiej wsparło mnie kilka osób, którym podziękowania składam trochę dalej, a dzięki którym książka na pewno zyskała na jakości.
Przykładowo dialogi na gwarę góralską przełożyli Pan Andrzej Antoł
i Pan Jakub Ścisłowicz. Nie tylko przetłumaczyli, ale i zapisali w formie fonetycznej. Dla zainteresowanych wykaz znaków użytych w mowie
góralskiej znajduje się na końcu tego e-booka, w dodatku A.
Wszystkie te zmiany sprawiają, że oba wydania znacznie się od siebie
różnią, toteż zachęcam do przeczytania jej nie tylko nowych czytelników,
ale również i tych, którzy zetknęli się z wcześniejszym wydaniem tego
opowiadania. Zapewniam, że na pewno odkryją coś nowego.
ERRATA, 2019
E-book ten został zaktualizowany do wersji vPDF-YWAT1-20190207. Jest
to wersja z lutego 2019 roku.
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Zmiany zastosowane w stosunku do wcześniejszej wersji:
V
V
V
V
V

poprawiono wyłapane błędy;
zwiększono czytelność tekstu dzięki przebudowanym akapitom;
włączono dzielenie wyrazów w formacie EPUB;
zmniejszono wielkość pliku EPUB z 11MB do 4,3MB;
przeniesiono przypisy na koniec książki (PDF), co pozwoliło zamieścić
mniej znane słowa i zwroty w tym samym miejscu co opowiadanie
(nie jest już potrzebny oddzielny dykcjonarz);
V całość sformatowano przy użyciu oprogramowania do składu tekstu
(PDF).
Za wszystkie uwagi, propozycje i wychwycone błędy, dziękuję.
Informacja prawna
Książka w postaci e-booka: PDF, EPUB, MOBI dostępna jest za darmo
i może być rozprowadzana bez wiedzy autora tylko nieodpłatnie i w niezmienionej formie. Wszelka interwencja w treść oryginału jest zabroniona. Całość lub fragmenty książki mogą być wykorzystane w dowolny
sposób z zastrzeżeniem, że podane zostanie źródło ich pochodzenia oraz
nie posłużą celom zarobkowym. W razie wątpliwości proszę kontaktować się z autorem poprzez stronę: www.rdmg.eu lub e-mail: radomir.gelhor@rdmg.eu.
Podziękowania
W tym miejscu chciałbym podziękować kilku osobom za pomoc przy
książce. Przede wszystkim mojemu bratu, Marcinowi Gąsiorowi, za włożony czas i wysiłek, jaki poświęcił przy jej powstawaniu. Bez jego pomocy
prawdopodobnie nie byłoby tego wydania. Równie mocno chcę podziękować Agnieszce S. za duchowe wsparcie w najbardziej krytycznym dla
mnie momencie. Pani M. za przejrzenie rękopisu i korektę. Mariuszowi
Madejkowi za ilustracje do rozdziałów, Monice Śliwie za przetłumaczenie
dialogów na język niemiecki. Panu Andrzejowi Antołowi i Panu Jakubowi Ścisłowiczowi, którzy zechcieli przełożyć dialogi na gwarę góralską.
Dziękuję mamie za wyrozumiałość, cierpliwość i wiarę w powodzenie
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mojego przedsięwzięcia oraz wszystkim, którzy jawnie lub anonimowo
podzielili się ze mną swoimi uwagami.
Dedykacja
Słowa te spisałem dla Ciebie, Anno, z miłości i w miłości

Radomir Gelhor
Opole Lubelskie, 21 sierpnia 2017

Wszelkie podobieństwo do osób, imion i nazwisk oraz zdarzeń
rzeczywistych jest niezamierzone i przypadkowe.

WSTĘP

„Żyć prawdziwie to znaczy umrzeć dla wczoraj i dzisiejszych wrażeń. Inaczej życie
jest li tylko ciągłym powtarzaniem tego samego i nie może być twórcze”

11
Ekran komputera pokładowego międzygalaktycznego ścigacza policyjnego patrolującego okolice Zakładu Karnego dla Niebezpiecznych i Psychicznie Chorych Przestępców:
Użytk.

Konwersacja

root::

Wyszukiwanie zakończone. Znaleziono 1 obiekt pasujący do wzorca. Wyświetlić dane?
Tak
Dane więźnia:

lavh::
root::

Aktualna data:
Miejsce:
Poziom:
Cela:
Lokalizacja:
Więzień:
Identyfikator:
Przyczyna zatrzymania:
Wyrok:
Dzień wykonania wyroku:
Godzina wykonania wyroku:
Czas do wykonania wyroku:
Informacje dodatkowe:

Nakazane środki ostrożności:

6.6.2666
Zakład Karny dla Niebezpiecznych i Psychicznie
Chorych Przestępców
8
2
Gdzieś wysoko nad Ziemią (dane poufne)
Brak danych, tożsamość nieznana
Y-13-13-13
Morderstwo dokonane za pomocą średniowiecznego
miecza. Ilość ofiar: 193
Kara śmierci
6.6.2666
6.00 (rano)
6 godzin
Więzień wyjątkowo niebezpieczny. Po szczegółowym badaniu psychiatrycznym uznany za niezrównoważonego psychicznie. UWAGA! Należy zachować szczególną ostrożność
Całkowity zakaz jakiegokolwiek kontaktu z więźniem. Dotyczy zarówno ludzi, jak i cyborgów

u 1 U

G

dzie jesteś, Anno? — rozbrzmiał echem basowy głos w niedużym
pomieszczeniu, odbijając się od metalowych, rdzawych ścian.
Powstał z obrotowego siedziska zawieszonego nieruchomo na magnetycznej poduszce, nad stalową podłogą wyłożoną grubą antypoślizgową
gumą, i zrobił kilka szybkich kółek w ciasnej celi. Rozprostował zdrętwiałe od siedzenia nogi i przystanął przy wbudowanym w ścianę archaicznym, 46-calowym monitorze z dotykowym, kuloodpornym wyświetlaczem. Dotknął ekran po prawej stronie i z podręcznego menu wybrał
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jasnozielony przycisk z napisem: „Naczelnik”. Rozległ się dźwięk przypominający elektroniczny zegarek produkowany w XXI wieku, a po chwili
popłynął z sufitu aksamitny głos kobiecy:
„Uwaga! Wybrałeś połączenie z naczelnikiem więzienia. W ramach
przyznanego limitu przysługuje ci jedna rozmowa. Czy chcesz kontynuować?”.
— Tak — odpowiedział.
Dźwięknęło krótkie i dobrze mu znane „Pip!”, i zobaczył na ekranie
wirujące po okręgu gwiazdy z mrugającym na czerwono napisem pośrodku: „Proszę czekać. . . Połączenie w toku. . . ”.
Z sufitu popłynął ponownie kobiecy głos i choć nie brzmiał syntetycznie, zgadywał, że nie należy do człowieka, lecz bezdusznej, zaprogramowanej maszyny.
„Łączę z naczelnikiem więzienia. Proszę czekać na połączenie”.
Minęło kilkadziesiąt sekund, przerywanych komunikatem wypływającym z ukrytych w metalowym suficie głośników, zanim jego oczom
ukazał się mężczyzna o małych rozbieganych oczkach, łysiejącej głowie,
cienkich bladoczerwonych ustach i haczykowatym nosie. Wyglądał nieświeżo, średnio sympatycznie, a poza tym sprawiał wrażenie, jak gdyby
dopiero co wstał z łóżka.
— Czego chcesz, Y-13-13-13? — Głos miał ochrypły, nieprzyjemny,
z wyczuwalną nutką agresji.
— Potrzebny mi papier, pióro i atrament.
Mężczyzna znieruchomiał na te słowa. Przybrał postawę kamiennego
posągu, uniósł brwi na znak ogromnego zdziwienia i ryknął gromkim
śmiechem. Od dygoczącego ciała wszystko drgało, trzęsło się ubranie,
podskakiwał fotel i wiszący w powietrzu monitor.
— Cha, cha, cha. . . — Rozbrzmiewał śmiech z monitora, zegar miarowo odliczał czas na ekranie, płynęły bezustannie sekundy połączenia
i charczały miniaturowe głośniki.
Sporo czasu minęło, nim naczelnik doszedł do siebie, otarł z oczu łzy
rozbawienia, przylizał dłońmi przerzedzone włosy i przemówił:
— A niby skąd mam to wziąć, do diabła? Rozum postradałeś? Myślisz,
że jesteś w muzeum albo w jakimś pieprzonym skansenie, a ja jestem tu
kustoszem?
— Ależ nie, naczelniku Wolski — odrzekł więzień, uśmiechnął się
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i zbliżył głowę do wbudowanej w ramę monitora mikrokamery: — Niech
mi pan wierzy, że wiem, gdzie jesteśmy, jednakże przypadkiem odkryłem pańską słabość i zamiłowanie do staroci. Gotów jestem zrobić zakład o sakwę najprawdziwszych dukatów1 , że posiada pan takowe rzeczy
w swoim nie całkiem zresztą legalnym zbiorze.
— Skąd możesz to wiedzieć? — zapytał zmieszany, zdumiony i poddenerwowany Wolski.
— Och! Wiem znacznie więcej, panie naczelniku. Na przykład, że
mieszka pan w luksusowym apartamencie na pokładzie międzygalaktycznego promu, Orxenus2 . Są tam trzy bogato urządzone kajuty i przestronna
sypialnia, gdzie w jednej ze ścian jest skrytka, a w niej. . .
— To jakieś banialuki i bezzasadne pomówienia! Jestem prawym
i uczciwym człowiekiem. . .
— A w niej spora kolekcja starodawnych gratów na czele z moim
mieczem, który mówiąc bez ogródek, przywłaszczył pan sobie po kryjomu. Ukrył przed przełożonymi i zatarł wszelkie ślady mogące do pana
doprowadzić. Czyż nie mam racji, naczelniku?
Naczelnik blady jak ściana wpadł w zakłopotanie, począł się wiercić
w fotelu, zerkał na niego wystraszonymi oczami, spoglądał nerwowo za
siebie i bębnił palcami po pulpicie.
— 3670412835. To numer zamka cyfrowego wbudowanego w pański
zegarek, którego nigdy pan nie ściąga z ręki. A swoją drogą. . .
Naczelnik już się nie wiercił, lecz szamotał niczym schwytane w potrzask zwierzę.
— A swoją drogą, jak to możliwe, że człowiek z pana statusem społecznym i niewysoką pensją mieszka w apartamencie na Orxenusie? Kosmicznym megawahadłowcu wyłącznie dla VIP-ów. Pomyślałbym, że to
jakaś fatalna pomyłka w komputerowym systemie sprawowania władzy
i kontroli nad rasą niewolników, gdybym nie wiedział, iż jest to. . .
— Dość! — fuknął naczelnik, spojrzał za siebie, przysunął oblicze do
mikrokamery i dodał cicho: — Dobra, Y-13-13-13. Wygrałeś. Nie wiem,
skąd masz te informacje, ale zgoda. Zaczekaj!
Poderwał się i na kilkanaście sekund zniknął z wizji. Do więźnia dolatywała prowadzona w głośnikach rozmowa:
„Mówiłem ci, ażebyś niczego nie dotykała! To niebywale delikatne
i bardzo cenne przedmioty!” — szeptał poddenerwowany naczelnik: —
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„Usiądź w salonie i poczekaj! Za momencik wrócę i zajmę się tobą. . .
I zamknij drzwi za sobą!”.
„Będę czekała, misiaczku, tylko się pośpiesz. . . Obiecałeś coś mi pokazać. . . ” — odpowiedział kobiecy alt, należący najprawdopodobniej do
nastoletniej dziewczyny.
— Pokażę, pokażę. . . Już ja ci pokażę. . . — Zasiadł w dawnym miejscu i wznowił przerwaną rozmowę. — W porządku, Y-13-13-13. Mam
wszystko, czego potrzebujesz i gotów jestem ci to dostarczyć. Jednak
mam warunek.
— Zatem słucham? Cóż to za warunek?
— Obiecaj, że pozostanie to między nami.
Więzień roześmiał się głębokim basem. Oddalił od monitora, włożył
ręce do kieszeni szerokich spodni i nie przestając rechotać, zrobił kółko
wokół zawieszonego w powietrzu stołu.
— Co masz do stracenia, przyjacielu? Tam dokąd się wybierasz, miecz
nie będzie ci potrzebny. Szkoda byłoby, żeby tak piękny przedmiot rdzewiał gdzieś na dnie zatęchłego magazynu.
Rozbawiony mężczyzna nie odpowiedział.
Naczelnik z niepokojem śledził go wzrokiem, czuł psychiczny dyskomfort i oczami wyobraźni widział, jak grunt obsuwa mu się pod nogami. Wiedział, że jeśli ten na niego doniesie, jego kariera naczelnika
więzienia jest skończona, a wielkie plany i marzenia legną w gruzach.
Jeżeli odnajdą jego sekretną kolekcję zawierającą nielegalne eksponaty,
jak i te pozyskane nie do końca uczciwie, najbliższe lata spędzi tam, gdzie
teraz stoi Y-13-13-13, a później. . . Później czeka go banicja, wyrzucenie
ze społeczeństwa, wymazanie z Systemu, samotność i powolna śmierć
w miejscu, którego wolałby nie oglądać. Na samą tę myśl drgnął niespokojnie, otarł rękawem wymiętego garnituru krople zimnego potu sunące
po twarzy i zagapił się na chodzącego w kółko człowieka.
Więzień był spokojny, oczy miał rozweselone, na ustach podrygiwał
mu nieco ironiczny uśmiech. Przystanął naprzeciwko monitora, oparł
muskularną rękę o ścianę nad ekranem i przybliżył oblicze do kamery.
Tęczówki miał czarne, połyskliwe, o przenikliwym spojrzeniu wiercącym
dziurę w głowie.
— Dobrze, naczelniku, niech panu będzie. Ma pan moje słowo, że
nikomu tego nie wyjawię.
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— Wspaniale! Naprawdę wspaniale! — nieomal wołał z radości: —
Wiedziałem, że porządny z ciebie facet.
Rozpogodzony odsapnął. Znów poczuł pewność w sobie, kamień
spadł mu z serca, a wizja więzienia i banicji wyparowała z pogrążonego w strachu umysłu. Wydobył z wewnętrznej kieszonki marynarki
drogie cygaro ze złoconym pierścieniem nieistniejącej już dawno marki
i z rozkoszą powąchał. Zdjął pierścień, otworzył gilotynką cygaro i zapalił ekskluzywną zapalniczką wykonaną z osiemnastokaratowego litego
złota, zdobioną ręcznie grawerowanym herbem ze smokami i pokrytą
półprzeźroczystym niebieskim szkliwem.
Był to unikatowy, starodawny model z roku 2013, osiągający na aukcjach niebotyczne ceny. Ten skromny, prostokątny przedmiot był jego
dumą i niewielu szczęściarzy mogło pochwalić się takim cackiem w tak
świetnie zachowanym stanie. Zazdroszczono mu tej zapalniczki, oferowano fortuny, lecz od kredytów na koncie bardziej zależało mu na szacunku i uznaniu. Nie był bynajmniej głupcem i nie obnosił się z nią
w każdym miejscu. Zabierał ze sobą tam, gdzie oczekiwał spotkać ludzi na poziomie, z wyższych kręgów. Szczególnie znanych polityków,
najważniejszych oficjeli rządzących Nowym Porządkiem Świata, i tych
z najbogatszych rodzin. Wyśmiewano go za plecami, za jego lizusostwo,
za to, że wszędzie go pełno, a jednak. . . Piął się w górę, powoli, mimo to
stanowczo i wytrwale. Nikt mu nie przeszkadzał, nie wchodził w drogę,
i nie brał na poważnie niewysokiego, chuderlawego mężczyzny mającego
własną wizję przyszłości, wielką karierę i jeszcze większe bogactwo.
— Uhm. . . — chrząknął, dławiąc się zbyt zachłannie wciągniętym dymem, poskrobał po głowie i zagaił: — Ale powiedz mi tak szczerze. Po
co ci to? Bo jeżeli na koniec zapragnąłeś wypłakać się porzuconej dziewczynie, żonie, matce czy przyjacielowi lub bezdomnemu kotu, możesz to
zrobić za pomocą monitora, który masz przed sobą. Jest w nim absolutnie wszystko. Inteligentny edytor tekstu rozpoznający ludzką mowę
w dowolnym języku, kamera 6D najwyższej rozdzielczości do zgrywania
obrazu i dźwięku w przenośnej pamięci holograficznej, multimedialny
spowiednik, zakręcona wróżka czy przemiła pani psycholog z wyjątkowo
dużymi, chi, chi. . . Oczami.
Puścił do niego perskie oko.
— Poza tym możesz, mój drogi, pooglądać międzyplanetarną telewi-
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zję, poserfować po superszybkiej sieci neuronowej, a jako skazanemu na
śmierć więźniowi przysługuje ci specjalny bonusik od „firmy”. Wolno
ci zatem zupełnie za darmo, bez żadnych ukrytych kosztów, zamówić
sobie jakąś seksi kobietę lub mężczyznę, jeśli wolisz. Milusińskiego cyborga spełniającego każdą nieprawdopodobną zachciankę, a nawet co
jest hitem ostatniego sezonu, zaznać władzy niczym Neron w starożytnym imperium rzymskim i wybrać sobie urocze i niewinneeee. . .
Zaciął się, wytrzeszczył ślepia w monitor i odgarnął rękoma kłęby
dymu niczym pływak wodę na basenie.
— Przepraszam, Y-13-13-13. Rozpędziłem się. Niestety w twoim przypadku kontakty z ludźmi i cyborgami są wykluczone, wobec tego sam
rozumiesz. Miłość na żądanie odpada. Przykro mi, stary, takie są realia,
tak stanowi prawo.
Zrobił smutną minę, rozłożył ręce w geście bezradności, po czym
rozweselony jakąś przelotną myślą, dodał już z pełnym uśmiechem na
wychudzonej, pożółkłej od nikotyny twarzy:
— Noo. . . ale z wyjątkiem tego jednego masz nieograniczony dostęp
do naszego niemałego i pełnego atrakcji menu. Jedynie co musisz zrobić
to wybrać program i wcisnąć odpowiedni przycisk. No i co ty na to?
Zachichotał, czuł się przednio, humor mu dopisywał, był naczelnikiem więzienia, miał władzę i luksusowy apartament na Orxenusie. Ha!
Nie lada jaki apartament! Trzy wypasione kajuty i olbrzymią sypialnię.
Własną kuchnię, łazienkę oraz cybernetyczną pokojówkę, piątej, najnowszej generacji! Och! Ta to dopiero umiała. . .
— Wystarczy mi papier, pióro i atrament. A słowa, które spiszę, niech
mi pan wierzy, przeznaczone są wyłącznie dla mnie. . .
— Pozwól, że ci przerwę w tym momencie, bo tym bardziej tego
nie rozumiem! Jaki sens marnować tak drogocenne, z trudem zdobyte
przedmioty, skoro nikt nie obejrzy twoich bazgrołów? A do tego za kilka
godzin. . . umrzesz.
Zaciągnął się mocno i wypuścił kłęby szaroniebieskiego dymu prosto
w oko kamery, całkowicie za nim ginąc.
— Tego nie byłbym taki pewien, naczelniku Wolski.
Mężczyzna po raz wtóry zarechotał basem i oddalił się od monitora,
a naczelnik zdumiony jego słowami zastygł bez ruchu z wysoko uniesionym cygarem.
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— Tak? — odpowiedział mimowolnie, otrząsnął się z zamroczenia
i przypomniał sobie raport o stanie psychicznym więźnia.
Wyświetlił na ekranie zawieszonego w powietrzu ultra cienkiego monitora dane skazańca i odczytał krótką, zwięzłą notatkę głównego lekarza
psychiatry, Ariana Morka. Jego drogiego przyjaciela i równie jak on zapalonego miłośnika sztuki.
Diagnoza:
Skaza na umyśle. Rozdwojenie osobowości.
captivum: Y-13-13-13

Naczelnik rozkwitł pełnią uśmiechu na gębie, zaciągnął się kilkakrotnie
i zatrzymał dym w płucach, przeciągnął w fotelu i założył nogę na nogę.
— No tak, wszystko jasne! — wyrzucił jednym tchem, wydmuchując dym wysoko ponad głowę, po czym skończył czytać pływającą po
trójwymiarowym ekranie adnotację:
Pacjent wierzy, że jest Aniołem.
captivum: Y-13-13-13

Pokiwał głową z niedowierzaniem i obrzucił więźnia sarkastycznym spojrzeniem. Mężczyzna nie wyglądał nie tylko na anioła, ale nawet na miłego faceta. Nieprzeciętnie wysoki, potężnie zbudowany i z twarzą barbarzyńcy wzbudzał lęk od samego już patrzenia. Przypomniał sobie, kiedy
go schwytano i obezwładniono laserowymi sieciami oraz potężną dawką
środka usypiającego większą niż dla stada słoni. Niczym rozjuszony byk
tratował wpadających mu pod nogi policjantów, machał w powietrzu
mieczem jak helikopter śmigłem, i ciął z precyzją, jak gdyby w ręku
trzymał chirurgiczny skalpel.
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Strzelaj! Strzelaj! — wołał policjant z międzygwiezdnej jednostki do swojego kolegi schowanego za magnetycznym murem.
Karabin miał załadowany pociskami ze środkiem usypiającym, chociaż po tym, co tu przeżył, wolałby użyć ostrych naboi. Wokół biegającego z mieczem szaleńca krew tworzyła rozległe kałuże, a w nich leżeli
posiekani policjanci. Sto dziewięćdziesiąt trzy martwe ciała w powykrzywianych z boleści pozycjach pokrywały dach pochylonego wieżowca,
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Tokyo Midtown3 , największego kiedyś miasta świata – Tokio, stolicy
nieistniejącej dziś Japonii.
— Paf! Paf! Paf! — Snajper strzelał i trafiał, jednak ten wciąż biegł i był
już niedaleko.
— Na litość boską! Strzelaj! — domagał się tamten.
Widzieli te zaszłe czerwienią wściekłe oczy, słyszeli dudniące po metalowym dachu kroki ciężkich butów i miecz nieprzestający wirować ze
świstem w powietrzu.
— Paf! Paf! Paf! — zadudniły kolejne kule, a kiedy miecz z rozpędem
grzmotnął w pole magnetyczne, snajper w jednej chwili zlał się potem,
jakby kto chlusnął w niego wodą.
— Paf! Paf! Paf! — Kolejne trzy pociski zniknęły w ciele mężczyzny,
nad głowami zawisł wojskowy ścigacz o grawitacyjnym napędzie, otworzyły się strzeleckie śluzy i wystrzeliły skupione wiązki zielonego światła.
Laserowe sieci oplotły szaleńca, ścisnęły i przygniotły do ziemi, lecz
co to. . . Wyrywał się, szarpał i rzucał, aż jakimś cudem wyciągnął z sieci
rękę. Wystrzelił w górę jak feniks z popiołów i ruszył na wołającego ze
strachu mężczyznę:
— Strzelaj! Na co czekasz?! Strzelaj! — błagał policjant snajpera, sam
mając ręce i nogi pogruchotane.
Nie mógł o własnych siłach się poruszyć ani uczynić kroku. Widział
szarżującego w rozerwanej sieci nań zbrodniarza i z przerażenia o mało
nie umarł ze strachu.
— Paf! Paf! Paf! — Snajper ponownie celnie strzelił, z góry spadły
kolejne laserowe wiązki.
Tym razem skutecznie. Rozjuszone bydle opadło na ziemię, ryknęło
na całe gardło, wsparło jedną rękę na kolanie, drugą położyło na mieczu
i nie zaprzestawało obserwować wściekłym wzrokiem.
Ścigacz w jednej chwili zniżył pułap. Kilkunastu żołnierzy wysypało
się z pojazdu na dach wieżowca w towarzystwie uzbrojonych po zęby
cyborgów. Pierwsze podbiegły do obezwładnionego mężczyzny, otoczyły
go i czekały, aż usypiający środek zrobi swoje. I zrobił.
— Chryste. . .
Strzelec wstał z ziemi, wyłączył magnetyczną osłonę, przetarł twarz
zlaną potem i odsapnął z ulgą.
— Nigdy czegoś takiego nie widziałem. . . Dwanaście pocisków! Dwa-
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naście pieprzonych pocisków! — mówił do towarzyszy, podchodząc do
powalonego zwierza, śpiącego snem płytkim i niespokojnym.
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Naczelnik przełknął ślinę, gdy wspomnienie się rozwiało. Był w tamten czas na pokładzie wojskowego ścigacza i całą akcję obserwował
z bezpiecznego miejsca. Zbrodniarza musieli pojmać żywcem, tak stanowiło prawo. Chroniło go przeklęte miejsce, wymarłe miasto Tokio,
gdzie schronienie mieli porzuceni na pastwę losu niepasujący do Systemu
ludzie. Nie mogli go jawnie ubić, wybuchłby międzynarodowy skandal,
poleciałyby głowy polityków, jednakże teraz. . . Z więzienia uciec się nie
dało, dzieliły ich kilometry od Ziemi, próba drapnięcia groziła skazańcowi natychmiastową śmiercią, bez sądu, bez ceregieli i litości. Mogli go
zabić bez strachu i ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Tak, teraz
nie miał stąd ucieczki. Czekała go cela śmierci i wyrok wydany w przyśpieszonym trybie przez Nithaela, wędrownego sędziego znanego z nieustępliwości i srogich werdyktów.
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Przybył do nich wnet po tym zdarzeniu. Obserwował emitowaną na
żywo transmisję, był podekscytowany i pełen zapału do pracy. Był wysokim mężczyzną w średnim wieku, dobrze zbudowanym, noszącym się
na czarno, w drogim stroju, trochę już niemodnym, acz wyglądającym
wyśmienicie. Oczy miał skośne, czarne niczym węgle, brwi gęste, włosy
długie, lśniące i kruczoczarne, związane w kucyk cieniutką aksamitką,
nos orli, rysy szorstkie, a usta wąskie, jakby nacięte nożem. Usiadł wygodnie przy monitorze, wyświetlił bez pośpiechu dane więźnia, obejrzał
bez emocji zarejestrowany zapis wideo ze zdarzenia na dachu tokijskiego
wieżowca i pokiwał z zadowoleniem bujną czupryną.
— Ta. . . — zamruczał, wiodąc wzrokiem po pustej sali, gdzie odbywały się posiedzenia sądu i wydawano wyroki.
Tylko on tu był, naczelnik i jakiś inny świadek.
— Tożsamość. . . — czytał sędzia z ekranu monitora.
— Nieznana — wtrącił nieproszony naczelnik: — Nie chciał się ujawnić, panie sędzio. W Systemie nie figuruje. Nanochipa nie ma w sobie.
Czysty jak niemowlak. Aż dziw bierze, że się taki uchował.
— Nie chciał mówić, powiadasz. . .
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— W rzeczy samej. Ani słowa nie pisnął. Chemia na niego nie działa,
czytniki myśli wariują, a tradycyjne metody wyciągania informacji są
nieskuteczne.
— Ale identyfikator jest. . .
— Jest. Zgodnie z procedurą oznaczyliśmy go. Y-13-13-13.
— I tyle nam wystarczy, żeby wyegzekwować prawo. — Uśmiechnął
się pierwszy raz od przybycia, choć naczelnik nie miał pewności, czy to
mina radości, czy niesmaczne skrzywienie.
— Cóż, wstańcie, proszę. Wydam teraz wyrok — oznajmił bardzo oficjalnie i od razu przystąpił do rzeczy: — Po gruntownym rozpatrzeniu
materiału dowodowego, choć manifestum non eget probatione4 , stwierdzam z całą stanowczością, powołując się na dane mi przez Boga i ojców założycieli Novus Ordo Mundi prawo, że zatrzymany tu nieznajomy
o identyfikatorze, Y-13-13-13, winny jest zamordowania stu dziewięćdziesięciu trzech policjantów. Kara może być tylko jedna. Eksterminacja.
Dzień i sposób jej wykonania pozostawiam wam, panowie. Wyrok jest
ostateczny i nie może być odwołany.
Przytknął dłoń do monitora, składając w ten sposób biometryczny
podpis, zamknął rozprawę i niezwłocznie podążył ku wyjściu.
— Panowie — oznajmił w progu pneumatycznie rozsuwanych drzwi:
— Nie chcę was ponaglać, jednak szczerze zalecałbym pośpiech. Zbrodniarzy należy karać szybko i bezwzględnie. Diabeł nie śpi, kto wie co do
łba przyjść mu może. . .
— Diabeł? — zdziwił się naczelnik, nic z tego nie rozumiał.
— Diabeł, anioł, jakowaś durna, zakochana dziewka albo inne licho.
Do widzenia, panom.
— Do widzenia, panie sędzio — odpowiedzieli.
Długo jeszcze stali w milczeniu po jego wyjściu, nie mogąc pojąć,
o co szło sędziemu.
— Dziwak z tego Nithaela i tyle — skwitował jego starszy towarzysz
i zgodnie powrócili do swoich zajęć.
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Ponownie wspomnienie zniknęło. Więzień nie spuszczał z niego
wzroku i przez krótką chwilę naczelnik poczuł dyskomfort. Spojrzał skazańcowi prosto w oczy i się wzdrygnął. Odniósł nieprzyjemne wrażenie, że tamten siedzi w jego głowie, beztrosko spaceruje po jego umyśle
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i bez wysiłku zagląda do każdej skrywanej przezeń tajemnicy. Odwrócił się i zawiesił wzrok na podświetlanym, kolorowym pulpicie. Siedział
w kompletnej ciszy, z posępną miną, próbował wyrzucić ze świadomości
nieproszonego gościa, choć nie przychodziło mu to łatwo. Czas płynął,
zegar pulsował na pulpicie, połączenie trwało. Znów naszły go niedawne
wspomnienia. . .
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Naczelniku Wolski, otrzymaliśmy niepokojącą informację z wydziału bezpieczeństwa, że wstrzymuje pan wykonanie wyroku na skazanym przez
sędziego Nithaela zbrodniarzu o identyfikatorze Y-13-13-13! — gromił go
prezes więzienia, siedział rozparty na szerokim, obitym ciemną skórą fotelu, przy długim polerowanym na wysoki połysk drewnianym stole, wytworem XVIII-wiecznej kultury. — Jak pan wie, zgodnie z najnowszymi
wytycznymi wyrok powinien zostać wykonany w ciągu maksymalnie
sześciu dni od orzeczenia sądu. Aaa. . .
Zerknął na świecące cyfry z aktualną datą na swoim ręku, na nowoczesny podskórny zegarek z rozbudowanymi funkcjami, sterowany za
pomocą myśli.
— A minęło już trzy dni po wyznaczonym terminie! Czy zdaje pan
sobie sprawę z konsekwencji swego czynu i w jak kłopotliwej sytuacji
pan mnie stawia?!
— Panie prezesie, przyznaję bez owijania w bawełnę, że trochę przeholowałem, jednakże takiej egzekucji, jaką przygotowuję, świat jeszcze
nie widział. To będzie wydarzenie wszech czasów! Prawdziwy hit!
— Naczelniku, co pan knuje?
— Proszę mi dać trzy dni, a zobaczy pan, że zbijemy majątek. . . Jeszcze
mi pan podziękuje.
— Głupcze! Chcesz, żebym wyleciał razem z tobą?! Nie zamierzam
nadstawiać za ciebie głowy! Masz godzinę na wykonanie wyroku! A jak
nie. . . To osobiście pofatyguję się do twojego biura i jak psa za drzwi wykopię! Zrozumiano?! — Zapienił się pucołowaty prezes, aż ślina pociekła
mu strużką po brodzie.
Naczelnik nawet nie drgnął. Stał nieporuszony, schował ręce do kieszeni jasnej marynarki, po czym podszedł śmiałym krokiem do prezesa.
Oparłszy się o zdobioną poręcz wysokiego fotela, pochylił czoło nad zdu-
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mionym mężczyzną, wyciągnął z kieszeni przybrudzoną kartę do gry z wizerunkiem króla pik, i z tajemniczym uśmiechem położył na stole.
— Doszły mnie słuchy, panie prezesie, że brakuje panu jednej karty
do swojej najcenniejszej talii. Czy to nie o tę kartę właśnie chodzi?
Prezes oniemiał, patrzył z niedowierzaniem na ręcznie wymalowanego króla, na czarny wypłowiały listek i plamy po kawie, lekko przytarte
rogi i zaschły odcisk kciuka na obrzeżu. Podniósł ją ostrożnie, przystawił do oczu i nie wiedział, gdzie ma wzrok zatrzymać, ręce potniały mu
z wrażenia i drżały.
— Skąd wziąłeś tę kartę? — Przejęty ledwo mógł mówić: — Pół wieku
jej szukam, a ty. . . Ty. . . Przychodzisz tu sobie. . . Podchodzisz bez pozwolenia. . . i ot tak wyciągasz z kieszeni pikowego króla, jakby to był bilet
wstępu do sauny czy na basen?
— Ta karta jest pańska, jeśli. . .
— Zgoda! Rób, co chcesz. Masz wolną rękę.
— Dziękuję, panie prezesie. — Ukłonił się nisko.
— Idźże już! Nie stój jak lafirynda pod latarnią! Wynocha!
Odszedł w pośpiechu. Dobrze wiedział, że prezes zaraz ryknie płaczem ze szczęścia, będzie obcałowywał kartę, a gdy nieco mu przejdzie,
da drapaka z pracy, poleci w ekspresowym tempie do domu i tam będzie
sycił wzrok kompletną i unikatową talią. Znał to uczucie, toteż rozumiał
swojego przełożonego i wcale mu się nie dziwił.
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Cóż. . . — Oderwany od wspomnienia, zerknął w migające cyfry na ekranie wskazujące czas połączenia: — Coś jeszcze, Y-13-13-13?
— Nie. To wszystko.
— Zatem do zobaczenia w celi śmierci. — Zachichotał, zapominając
nagle o nieprzyjemnym uczuciu: — Wypatruj mnie na widowni. Będę
siedział w pierwszym rzędzie w towarzystwie długonogiej ślicznotki. Popijał wyborne węgierskie wino rocznik 1610, oglądał ostatnie minuty
twego życia w objęciach „Żelaznej Panny” i wyśmienicie się bawił. Ech,
już nie mogę się doczekać. To będzie zapewne piękny i zarazem okrutnie
krwawy spektakl — mówił z rozbawieniem.
Sięgnął do przycisku na ekranie, lecz zanim się rozłączył, usłyszał
niski głos uśmiechającego się z lekka więźnia:
— Do zobaczenia wkrótce, panie naczelniku.
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— Pip! — Rozmowa dobiegła końca i mężczyzna zginął za ciemnym
tłem monitora, na ekranie błysnęły czerwone litery: „Połączenie zakończone”, a zielony przycisk z napisem: „Naczelnik”, zniknął z menu.
Więzień usiadł przy niedużym okrągłym stoliku zawieszonym nad
ziemią podobnie jak siedzisko. Zamknął oczy i czekając na przesyłkę,
przywołał w myślach bardzo, ale to bardzo odległe wspomnienia.
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Jezioro sprawiało wrażenie cichego i spokojnego. Ani jedna fala, ani
plusk ryb czy pływających kaczek nie wzburzyły znieruchomiałego lustra
wody. Otoczone kwitnącą puszczą dotykającą jego brzegów, przypominało kształtem sokole oko.
Siedzieli obok siebie na piaszczystym brzegu. Ona trzymała go za rękę,
przykładała głowę do jego ramienia i patrzyła rozkojarzonymi oczętami
na szybujące po niebie łabędzie, on śledził ruch kaczek. Powietrze było
ciepłe, piasek perlił się w słońcu, zapach mułu, tataraku i sitowia przyjemnie drażnił nozdrza.
— Tak tu cudnie i spokojnie — przemówiła z zachwytem w głosie,
oczarowana wodnym krajobrazem.
W tle śpiewały rokitniczki, w koronach sosen stukały dzięcioły, w trawie zaś szeleściły chrabąszcze.
— To prawda.
— Moglibyśmy tu zamieszkać. Ty zbierałbyś ziele5 , ja bym wyplatała
kosze i maty. Aboż6 ozdoby robiła z trościny7 .
— Naprawdę chciałabyś tu mieszkać? W tymże miejscu?
— Alboż8 to złe miejsce? Bo to trza nam czego więcej?
Nie odpowiedział, uniósł jej brodę, popatrzył w oczy i pogładził po
policzku. Wyglądała na szczęśliwą, tęczówki połyskiwały w złotych promykach, policzki nabrały rumieńców, a usta układała w lekki uśmiech.
Jej buzia mówiła wszystko. Co myślała, czuła i o czym teraz marzyła.
Mógł jej to dać jednym słowem, drobnym gestem, a mimo to wstrzymywał tę chwilę, zwlekał, a może po prostu nieświadomie bał się tego.
— Wiesz co? — Powstała, otrzepała z piasku jasną sukienkę i weszła
bosymi stopami do wody.
Woda była przyjemna, nagrzana promieniami południowego słońca,
niedaleko pływała ławica drobnych cierników, na płyciźnie rzechotały9
żaby, a po nieruchomej tafli sunęły nartniki.
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— Co takiego?
— Tegdy10 . . . W wiosce Gabriela. . . Kiejś11 mię pierwszy raz przygarnął. . . A jam głupia się poryczała. . . Pomnisz12 jako to było?
— Pomnę.
— Tedym, rzec ci chciała. . . Alem się strachała. . . A potem ona. . .
Ona się zjawiła. . . Pomnisz?
— Pomnę.
Odkręciła głowę i popatrzyła na niego, w oczach miała łzy, a jednak
twarz rozpromienioną.
Powstał, podszedł do niej, obrócił ją do siebie i klęknął przed nią
w wodzie, objął w pasie i przytknął ucho do jej piersi.
— Pik-pik, pik-pik — pikało głośno jej serduszko.
— A później wszyćko13 tak chybko14 się potoczyło. Zda mi się czasem, iże15 to sen jakowyś. . . A tyś zwid jeno16 . . .
Popatrzył zdumiony w jej błękitne oczy, dźwignął się, wziął ją na
ręce i wszedł do głębszej wody.
— Co czynisz?
— Ano, zaraz obaczysz, jaki to zwid ze mnie! — odpowiedział i jak
kamieniem cisnął nią daleko od siebie.
— Aaa. . . ! — krzyczała.
Wpadła z chlupotem do wody, zniknęła na moment pod powierzchnią, wynurzyła się i roześmiała.
— Ty draniu! Juże17 ja cię urządzę! Czekaj ty, niech no cię jeno chy18
cę ! — Sunęła po pas w wodzie przemoknięta do suchej nitki i groziła
mu ze śmiechem.
Śmiał się i czekał, wiedział, że nieprędko wyjdą z tej wody, zapowiadało się wodne szaleństwo.
Żaby pochowane w szuwarach już nie rzechotały, kaczki stroszyły
pióra i obserwowały ich z daleka, a nartniki pomknęły pojeździć w inne,
spokojniejsze miejsce.
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Czy uwierzysz, Anno, że minęło ponad tysiąc czterysta lat od tamtego
cudownego dnia nad jeziorem? — wyszeptał: — Nawet nie wiesz, jak
bardzo mi ciebie brakuje.
W celi śmierdziało smarami i olejem, zupełnie jak w niechlujnym
warsztacie samochodowym. Zza jednej ze ścian ozdobionej pseudorysun-
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kami dobiegał terkot pracującego silnika. Przypominał swym odgłosem
rozpadający się agregat prądotwórczy.
Jemu to nie przeszkadzało, podróżował w przeszłości, przeskakiwał
od jednego wydarzenia do drugiego, zanurzał się w przepastnych myślach i przeżywał po raz wtóry tamte niepowtarzalne, dawno minione
chwile. Chwile tak odległe, a zarazem zdające się tak bliskie.
Po trzydziestu minutach celę przeszył świdrujący zgrzyt, przypominający trące o siebie kawałki pordzewiałego metalu. Nieobecny duchem
otworzył oczy i zobaczył pod monitorem głęboką wnękę oświetloną bladożółtym światłem. Leżało w niej niewielkich rozmiarów zawiniątko.
Wstał i podszedł, wyciągnął z wnętrza pakunek, położył na stole
i rozwinął. W środku znalazł zwój pożółkłego, acz świetnie zachowanego ręcznie czerpanego papieru, flakonik czarnego atramentu i gęsie
pióro. Wszystko, co potrzebował, miał przed sobą. Uśmiechnął się do
siebie i z błyskiem w oczach wygodnie usiadł. Zmienił kąt pochylenia
siedziska za pomocą wbudowanego w podłokietnik panelu sterowania
i rozłożył zwój na stole. Rozprostował kilkakrotnie dłońmi, odkorkował
nieduży flakonik z atramentem przewiązany czerwoną wstążką, umaczał
w nim ostro zakończoną końcówkę gęsiego pióra i począł pisać:

6 czerwca, Roku Pańskiego 2666
Z pamiętnika Wyklętego Anioła

Anno,
Gdzie jesteś, Anno, i dlaczego nie potrafię odnaleźć Twej zbłąkanej we
wszechświecie duszy? Kiedy umierałaś tamtego deszczowego dnia trzymana
w mych objęciach, obiecałem, że Cię odnajdę, gdziekolwiek będziesz, ale
wszystko się zagmatwało. Skomplikowało tak strasznie, że sam nie wiem,
jak odszukać do Ciebie drogę w tym przeogromnym mrowiu zagubionych
istnień ludzkich. Odkąd rozwarte dla mojego wglądu „Niebo” zamknęło
przede mną swoje wrota, nie mogę dłużej czerpać ze Źródła Mądrości, więc
w tych nieustających poszukiwaniach zdany jestem wyłącznie na siebie, na
własny spryt i intuicję. Czy to wystarczy, bym podążył bezbłędnie Twoim
zagubionym tropem? Czy wystarczy, by wyłowić Cię z tego nieskończonego
oceanu wędrujących ludzkich bytów?
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Czy uwierzysz, że. . . Tak bardzo tęsknię za Tobą, choć jak sama wiesz
to jakże proste i dobrze znane Ci uczucie, powinno być mi całkiem obce.
A jednak. . . Przyznać Ci się muszę, że z każdym rokiem mojego ziemskiego
żywota objawia się ono coraz mocniej i boleśniej, sprawiając, iż moje serce
krwawi i pokrywa bliznami odległej przeszłości. Na jawie czy we śnie stałem
się niewolnikiem wspomnień powracających z wielką mocą. Wspomnień tak
żywych i wyraźnych jakby miały miejsce wczoraj, a w których byliśmy ze
sobą razem. Przysięgam, nie spocznę, dopóki Cię nie odnajdę, nie odłowię
Twojej „duszy” płynącej wartką Strugą Życia, jednakże wybacz, że trwa to
tak długo.
Są chwile, gdy mam wrażenie, że wreszcie Cię odnalazłem, że to Ty
jesteś tą upatrzoną przeze mnie osobą, lecz kiedy podchodzę do tej nieświadomej niczego istoty, doświadczam wielkiego rozczarowania, zamieniającego się w zwątpienie, a ono przemienia się w ból i rozpacz. Zastanawiam
się wówczas, popadając w głęboką i ponurą zadumę, czy nadejdzie długo
oczekiwana chwila, gdy będziemy znowu razem? Czy nastanie dzień, kiedy
będziesz spoczywać w moich ramionach, śmiejąc się cudownymi oczyma
w kolorze błękitnego nieba? Czy Twoje usta jeszcze kiedyś wypowiedzą te
jakże magiczne słowa: „Kocham cię, mój ty Wyklęty Aniele”? Wierzę, że tak.
Mocno wierzę, że nadejdzie taki dzień, w którym połączymy się jak dawniej
w absolutnej i prawdziwej miłości, mogącej istnieć tylko tam, gdzie nie ma
podziałów, ale jawi się jako całkowita i nierozerwalna całość.
Twój na zawsze, Wyklęty Anioł

PROLOG

„Mądrość przychodzi z samopoznaniem”
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Europa Środkowa. Ponad tysiąc czterysta lat wcześniej. . .

P

omieszczenie tonęło w półmroku. Rozświetlone ledwo płonącymi pochodniami zatkniętymi w solidne świeczniki przytwierdzone do granitowej ściany, było miejscem ponurym i przygnębiającym. Gęste cienie
niczym mroczne mary kładły się na zimnych kamieniach, sunęły i drgały
wraz z falującymi płomieniami, znikały z przygasającym bladym ogniem.
Pora była bardzo późna, jednak nawet gdyby na zewnątrz dzień trwał
w najlepsze i słońce wisiało wysoko na nieboskłonie, światło nigdy tu
nie docierało. W zawilgłym powietrzu unosił się zapach pleśni i grzybów, pod sufitem popiskiwały uczepione do skały nietoperze, a w blasku
światła dało się dostrzec wędrujące po ścianach pająki.
Podszedł do Niej na odległość trzech kroków, spojrzał na wielką postać górującą nad nim wzrostem i lekko się uśmiechnął.
Nie odwzajemniła uśmiechu, nigdy tego nie robiła, kiedy zawierali
ze sobą przymierze.
— Jesteś pewien, że właśnie tego chcesz, Samaelu? — zapytała.
Głos miała niski, gardłowy, jak gdyby dobiegający z wnętrza ziemi.
— Tak, jestem tego pewien. Najwyższy czas, żeby do mnie dołączyła.
Nazbyt długo zwlekałem. Chcę, aby była ze mną, kiedy będę przygotowywał się do walki, jak i wówczas, gdy będę dla niej zwyciężał.
— Rozumiem, tylko czemu nie sprowadzisz jej tu żywej?
— Myślałem o tym. Brałem pod uwagę, lecz czy wtedy będzie chciała
dobrowolnie tu pozostać?
Drgnęła zdumiona jego słowami, zadrgało również powietrze i zatrzepotały płomienie pochodni muśnięte niewidzialnym podmuchem.
— Czyżbyś obawiał się, że nie zechce?
— To prawdopodobne. Nic o nas nie wie. . . Nie zna mnie. . .
— Sam jesteś sobie temu winien. Nie śpieszyłeś się zbytnio. Mogłeś
ściągnąć ją wcześniej, wtenczas wzwyczaiłaby się, a tak. . .
— Masz rację, ale musiałem mieć absolutną pewność. Zresztą. Nie
ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Było minęło.
Odszedł od Niej i przeszedł kilka kroków, wzdłuż masywnych kolumn podpierających łukowato wygięte sklepienie długiego, ciemnego
korytarza. Wyglądało na to, że coś rozważa i nie chciał, żeby zawczasu
to odkryła.
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Patrzyła na niego nieruchomo, bez wyrazu, obserwowała jego niespokojne ruchy i znała jego myśli.
Zawrócił, podszedł do Niej nieśpiesznie i stanął w tym samym co
uprzednio miejscu.
Pomieszczenie zasnuło się absolutną ciszą. Do uszu nie dochodziły
żadne głosy. Nawet pochodnie płonęły w milczeniu tak bojaźliwie, jakby
nie chciały zwracać na siebie uwagi ubranego w czerń wysokiego mężczyzny i czarniejszego od nocy gościa.
— Pokierowałem tak zdarzeniami, abyś nie musiała robić tego sama,
niemniej jednak miej na wszystko oko. Jeśli się nie uda. . . — Przeciągnął
rękoma po długich włosach i odrzucił je w tył energicznym ruchem: —
Dokończ i bądź ostrożna. Nie powinniśmy zwracać na siebie uwagi. Nie
jesteśmy gotowi prowadzić otwartej walki.
— Skoro się boisz. . .
— Nie boję się! — warknął: — I nie cofnę się przed niczym. Chcę,
żebyś tylko uważała.
Chwilę wstrzymywała język, ważyła jego słowa, wyłapywała najmniejsze skurcze mięśni na jego twarzy.
Samael nie odrywał od Niej wzroku, czekał cierpliwie, był świadom,
że teraz wszystko zależy od Niej. Gryzł go niepokój, gdyż nigdy nie mógł
być Jej pewien. Nie potrafił odgadnąć Jej zamiarów i nie miał pojęcia,
jakimi pobudkami się kieruje.
— Co chcesz zaofiarować mi w zamian, Samaelu? — zapytała, wiedząc, że wyczekiwał na to pytanie.
— W zamian oddam ci życie Yormūna19 .
— Cóż mi po tym? — odparła z niesmakiem. — Sądzisz, że nie potrafiłabym sama wydrzeć z niego życia?
— Ależ nie! — zaprotestował: — Wręcz przeciwnie. Uważam, że zrobiłabyś to lepiej niż ktokolwiek, ale sama wiesz. . . — Urwał nagle, jak
gdyby bawiła go ta rozmowa, uśmiechnął się kącikami ust i dodał: —
Nie wolno ci tego zrobić.
Znów zrobiło się absolutnie cicho i bardzo zimno, do tego stopnia, że
pochodnie będące najbliżej przygasły i ledwo płonęły.
Chociaż dla Niej nie miało to znaczenia, Samael uciekł przed fruwającym w powietrzu szronem, robiąc w tył dwa kroki.
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— A więc życie za życie? — Kłęby białej pary poszybowały wraz ze
słowami, a chłód wniknął w głąb komnaty.
— Zgadza się. Życie za życie. Sprowadź ją dla mnie, a wkrótce dostaniesz Yormūna.
— Jak chcesz tego dokonać?
— To moja sprawa. Niech cię głowa o to nie boli. Ty trzymaj się
swojej części umowy, ja będę trzymał się swojej.
— Zatem zgoda, Samaelu. Będziesz ją miał, ale jeśli nie wywiążesz się
z danego mi słowa, odbiorę ci ją i wrzucę w Otchłań, do piekła. I jak
wiesz, ona w przeciwieństwie do ciebie tego nie przeżyje.
— Nie obawiaj się, dotrzymam obietnicy, a jeśli nie. . . — Machnął
w powietrzu na znak, że ma wolną rękę: — Zrobisz, jak powiedziałaś.
Stali przez jakiś czas oddzieleni kotarą skotłowanego pomiędzy nimi
szronu, Jej nie było śpieszno, on nie poganiał, choć niecierpliwość drgała
mu na twarzy.
Podeszła do niego bezgłośnie, podali sobie dłonie i krótko uścisnęli
na znak zawartego paktu.
— Niechaj tak się stanie. . . — przemówiła, skrzywiła się w niesympatycznym uśmiechu i odeszła.
Kiedy Ona znikła w czeluściach mrocznego korytarza, Samael podszedł do ukrytego w cieniu mężczyzny i rozkazał:
— Wyjdź.
Mężczyzna wszedł w bladożółty okrąg dogorywającej pochodni. Jego
twarz pozostawała skryta w głębokim kapturze, lecz gdzieś tam w jego
wnętrzu iskrzyły dwa szkarłatne punkty, ostro obrysowujące kształt wąskich i drapieżnych oczu. Obserwował zadowolonego nowym przymierzem Samaela i czekał.
— Wypuść psa, Kaimie, niech pilnuje z bezpiecznej odległości. A gdy
Jej się nie powiedzie. . . — Uciął, patrząc zamyślonym wzrokiem w miejsce, gdzie przed chwilą znikła Ona: — Niech robi, co do niego należy.
— Każ wysłać jednego z naszych. Psu zawierzyć nie można, a to delikatna sprawa.
— Widziałeś, żeby kto na mysz puszczał jastrzębia?
— Nawet jastrzębiowi mysz może umknąć spod szponów.
— Przesadzasz, Kaimie. Twoja nadmierna ostrożność i negatywne podejście zaczynają mnie drażnić.
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— Dopiero się rozdrażnisz, jak ją stracisz.
— Milcz! Wszystko dokładnie zaplanowałem! — huknął Samael i rzucił na niego złym okiem, podszedł bliżej i spokojniej już dopowiedział: —
Rozumiem twój niepokój. Wieki to planowaliśmy i długo oczekiwaliśmy
na ten moment, a teraz jesteśmy krok od wygranej. Ona. . . Ona przeważy
szalę zwycięstwa na naszą stronę.
— Czy to znaczy, że. . . ?
— To znaczy, że zrobisz, jak ci mówiłem.
— Zrobię. Pewnie, że zrobię, ale cię ostrzegałem, Samaelu.
— Kaimie. — Zatrzymał go, gdy tamten zbierał się do wyjścia.
— Co?
— Za mało masz wiary.
— Wiara to mrzonki. Puste słowa. Dobra dla głupców, starych bab
i nierozgarniętych bachorów. Nie dla nas.
— Och, nie tamtą wiarę miałem na myśli, lecz siebie. Za mało masz
wiary we mnie — odrzekł poirytowany.
Kaim nie odpowiedział, minął Samaela i pośpiesznie wyszedł. Odgłos
jego ciężkich kroków słychać było jeszcze z bardzo daleka, a kiedy ucichł
i komnatę wypełniły popiskiwania nietoperzy i trzepot ich błoniastych
skrzydeł, Samael oparł się o schowaną w mroku kolumnę, skrzyżował
ręce na piersi, uśmiechnął się triumfalnie i zadumał. Wszystko miał pod
kontrolą. Wszystko szło po jego myśli. Było mu z tym naprawdę wyśmienicie. Teraz pozostało mu tylko czekać cierpliwie, aż Ona przyprowadzi
ją do niego. A wtedy. . . Wtedy nic już nie będzie tak jak dawniej.
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Noc była jasna, bezchmurna i bezwietrzna, gwiazdy pulsowały bladawym światłem, a wielki srebrzysty xiężyc w pełni raził oczy. Zsiadła
z konia, uwiązała go do najbliższego drzewa, odtroczyła20 juki21 i rzuciła
na miękkie, leśne poszycie.
— Spokojnie. . . — rzekła do rumaka, klepiąc go po jasnym karku: —
Cóżeś się tak zestrachał? Wżdy22 wilków nikaj23 nie ma. Anuż24 są. . .
Nie zadrą ze mną. Nie ze mną. . .
Przemknęła groźnym wzrokiem po czarnawych25 chaszczach, sięgnęła po miecz uwieszony na plecach, wysunęła go z pochwy i wbiła
w piaszczystą ziemię.
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— Ano, niechby który spróbował. . . — dodała i uwiesiła kreptuch26
przy głowie konia. — Mało-wiele27 tego, ale z brzaskiem się popasiesz.
Roznieciła naprędce ogień i usiadła. Wyciągnęła z sakwy kawałek
czerwonego mięsa, nadziała na zaostrzony kijek i wsunęła w strzelające
w górę płomienie.
Z głębi boru dochodziły odgłosy nocnych stworzeń, w ściółce chrobotały żuki, szmerały w krzakach jeże, gdzieś w koronie rosochatego
świerku siedział młody puszczyk.
— Uhuuu. . . Uhuhuhuuu. . . — pohukiwał i przyglądał się z wysoka
siedzącej przy ogniu zielonookiej kobiecie ubranej w czarną, lekką zbroję.
Piekła mięso, wodziła czujnie oczami po okolicy i z zaciekawieniem
zerkała w niezwyczajnie duży xiężyc.
— Aleś urósł, mości panie — powiedziała do niego półgłosem, sprawdziła ustami pieczeń, ugryzła i nagle, zerwała się na nogi.
Miecz zesztywniał w jej rękach, stopy szurnęły o zwiędłe liście,
a twarz ścięła niepokojem na widok przebiegającego polankę łosia. Przyjęła postawę do walki i przekonana, że to wilki spłoszyły zwierzę, czekała
na goniącą go sforę.
Alarm okazał się przedwczesny. Ani wilków, ani innego zwierza nie
ujrzała. Wsłuchana w dźwięki natury i uspokojona nocną puszczańską ciszą usiadła przy ognisku. Dębrze28 ożyło odgłosami leśnych istot, owady
rozgadały się na całego, a puszczyk rozhuczał.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Słyszli29 no jak to świerszcze świrkają30 ? — zapytała matka przytuloną
do siebie córkę.
Leżały długo po północy. Pod grubą pierzyną, choć w izbie było
ciepło i przytulnie. Piec jeszcze nie wygasł i ogień wesołymi dźwiękami
hasał po polanach. Nie mogły zasnąć, toteż wierciły się niespokojnie,
rozglądały rozbieganym wzrokiem po izbie i chwilami dla dodania sobie
otuchy rozmawiały.
— Słyszę, matuś — odpowiedziała i popatrzyła zlęknionymi oczami
w stronę otwartego okna, przez które do środka wpadał poblask srebrzystego xiężyca. — A miesiąc31 taki wielgi32 i jasnoświetny33 , jakiegom
potąd nie widziała.
— Zły to znak. Zły, córuś. . .

33
Niewiasta lękliwie się przeżegnała. Zaglądnęła w duże, błękitne jak niebo
oczy dziewczyny, a później rozstawiła w widły palce i na pogański sposób
odczyniła urok.
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Wysoki mężczyzna stał znieruchomiały na szczycie łysej góry, obserwował wiszącą w dole srebrzystą kulę, z wyraźnie widocznymi xiężycowymi
morzami i kraterami. Wisiała nad Ziemią, przypominała kosmiczny lampion zawieszony nad jej powierzchnią i rozpraszała czarność nocy.
— Coś się stanie. . . — szepnął, zerkając w kierunku, gdzie majaczyła
sporej wielkości ludzka osada.
Gród z widocznymi w świetle xiężyca basztami zapewne spał snem
głębokim, bramy miasta były zawarte nocą, a próbujących wejść do
środka podróżnych przeganiali pilnujący tam strażnicy.
„Ciekawe. . . ” — zamyślony zrzucił z ramienia dwa skórzane wory,
usiadł na skąpej trawie i zapatrzył się w gwiazdy.
Znał dobrze ich układ, lecz trzy z nich zmieniły na jego oczach położenie. Zawisły nisko nad uśpioną wioską i wskazując miejsce nadchodzących wydarzeń, migały naprzemiennie czerwonym, złowrogim blaskiem.
Nie było to nic niezwykłego, czego nie doświadczyłby wcześniej, a jednak
zaintrygowało go to gwiezdne widowisko i wciągnęło na dłużej.
— Jutro przyjrzę się temu dokładniej — powiedział do siebie, położył
się na plecach i podłożył dłonie pod głowę.
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Nieopodal leżącego na ziemi mężczyzny, w miejscu mało widocznym,
siedział na kamieniu chłopczyk. Głaskał leżącego na swoich kolanach
białego zajączka, przyglądał się odpoczywającemu wędrowcowi i uśmiechał. Z jego błyszczących w świetle xiężyca oczu biła nadzwyczajna żywotność, twarz promieniała wielkim szczęściem, a serce wypełniała. . .
— Uhuuu. . . Uhuhuhuuu. . . — zahukał młody puszczyk, rozdzierając
nocną ciszę, jednak nie ten sam, który oddalony o setki kilometrów stąd
obserwował zielonooką niewiastę.
Ten śledził chłopca. Sfrunął z drzewa, przeleciał bezdźwięcznym lotem nad leżącym mężczyzną, usiadł na ramieniu chłopaka i jeszcze raz
zahuczał. Teraz donośniej i radośniej.

ROZDZIAŁ I
Anna

„By zaistniał pokój trzeba mieć go w sobie”
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zień chylił się ku końcowi. Gród powoli, acz nieubłaganie pogrążał się w mroku. Zachodzące słońce nasyciło niebo ciemnoczerwonymi odcieniami i nadało mu krwistego, złowrogiego koloru. Z okolicznej
puszczy rozbrzmiewały krzykliwe głosy leśnych ptaków, stękania jeleni
i nawołujących wilków, a nad głowami powracających do domów ludzi zwinnie lawirowały kosmate nietoperze. Wydawały niesłyszalne dla
ludzkiego ucha dźwięki i wyłapywały latające w powietrznej przestrzeni
nocne motyle i chrabąszcze.
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Targ w Kresowej, bo tak nazywało się miasteczko, pustoszał z minuty na
minutę. Mieszkańcy grodu nieśpiesznie wracali do domów, podczas gdy
wędrowni kupcy i przyjezdni kramarze uwijali się, upychając cenne towary do dużych wiklinowych koszy i skórzanych worów. Czas ich naglił.
Za niecałą godzinę ostatnia brama miasta, zwana przez tutejszą ludność
– Północną, zostanie zamknięta. Pozostawanie w mieście na noc nie było
najlepszym pomysłem, a przede wszystkim nie opłacało się, o czym dobrze wiedzieli stale przyjeżdżający tu podróżni. To specjalnie dla nich trzy
lata temu wybudowano za pieniądze z kasy miasta dwa pokaźne budynki
na terenie grodu. Można było w nich wypocząć i wynająć izbę na noc.
I choć pomysł postawienia kwater dla przyjezdnych był, jak to oznajmił
jeden z rajców34 „doskonały”, niezbyt często wynajmowano tam pokoje.
Z jednego zresztą zasadniczego powodu – zbyt wygórowanej ceny. Dawniej zamiejscowi, nie chcąc płacić za nocleg, spali na ulicy lub gdzie tylko
popadło, lecz szybko zostało to zabronione. Za nieprzestrzeganie zakazu
groziły wysokie kary pieniężne i rzeczowe, przymusowa praca na rzecz
grodu lub odsiadka w zimnym, ciemnym lochu, pełnym wcale niemałych
szarych gryzoni35 .
Strażnicy grodowi, a w zasadzie stacjonujący tu woje, składający się
w większości z najemników, patrolowali nocą wszystkie zakamarki Kresowej w poszukiwaniu dziko koczujących. Robili to chętnie, gdyż odbierane pieniądze i materialne dobra nie trafiały wcale do kasy miasta,
lecz do ich własnych kieszeni. Stanowiły całkiem solidne uzupełnienie
comiesięcznie lafy36 . I chociaż rajcom donoszono o tym procederze i zaskarżano strażników przed sądem, nic z tym nie robiono. Nie chciano
bowiem drażnić słabo opłacanych drużynników.
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Białowłosa, drobna dziewczynka zbierała z postrzępionego płótna okazałe grzyby. Delikatnie wkładała je do wiklinowego koszyka, zważając,
aby żadnego z nich nie uszkodzić. Niewielki targ dziś miała37 , ale i tak
cieszyła się tymi kilkoma zarobionymi miedziakami38 .
Przykryła grzyby płótnem. Na wierzch położyła bawełniane woreczki
wypełnione pachnącymi ziołami: szałwią, rumiankiem i miętą, i ruszyła
po jedynej w grodzie wybrukowanej szarym kamieniem ulicy, w stronę
głównej bramy miasta. Szła i przyglądała się uwijającym się kupcom.
Pochodzący z różnych stron świata, cudacznie poubierani i mający różnorakiego koloru skórę, a poza tym mówiący niezrozumiałymi językami,
wzbudzali w niej wielką ciekawość.
Można było dostać u nich wszystko. U kupców ze wschodu przepiękne odzienie i skórzane buty, materiały zdobione wielobarwnym wzorem, lśniące w słońcu, delikatne i miłe w dotyku, albo grube i ciężkie, wieszane na ścianach lub kładzione na podłodze. U ciemnoskórych
kupowano owoce i warzywa o przedziwnych kształtach, wonne przyprawy i niespotykane zioła. Kupcy z zachodu specjalizowali się w metalowych garnkach, ceramicznych oraz szklanych kubkach, wiklinowych
koszach i skórzanych sakwach. Złote i srebrne świecidełka misternie
bramowane39 sprzedawali najczęściej handlarze z południa, gdzie istniały najznakomitsze szkoły złotnicze i artystyczne. Nożami zaś i toporami, mieczami i wszelką bronią handlowali przybywający tu ludzie północy, o twardych rysach i jasnych włosach. Można było też kupić magiczne przedmioty i mixtury, drobne wyroby z egzotycznego drewna
i mini figurki z kości zwierząt i kolorowych kamieni.
Czasem, kiedy wszystek już sprzedała, spacerowała pomiędzy licznymi straganami i podziwiała wszystkie te wspaniałości. Przysłuchiwała
się niesamowitym opowieściom o odległych lądach, tajemniczych krainach i niezwykłych ludach je zamieszkujących, o dziwacznych skrzydlatych stworach i ziejących ogniem straszliwych smokach. Wszystko tam
było inne, frymuśne, czasem zabawne, a niekiedy straszne.
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I mieszkał na
górze smok wielgi. Łeb miał jaszczurczy, tułów
by41 węża osłonięty rybią łuską, chwost42 by stalowy grot ogromnego
szypu43 , a skrzydła błoniaste by u nietoperza.
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— O! — dziwowali się słuchacze, jedni zakrywali usta z przerażenia,
inni z wrażenia wzdychali głośno.
— W onej to górze skarb był zagrzebion44 . Wielgie kopce złota, fury
srebra, skarbnice45 brylantów i klejnotów, i składy wszelakiego dobra,
jakiegoć człecze oko nie widziało. A oprócz smoka strzegły go Niewidy!
— O!
— Takież malućkie, iże niepostrzegłe46 , a złośliwe jako żadne insze47 !
Rzucało się toto na śmiałków, wślizgiwało pod odzienie, kąsało ostrymi
zębiskami skrytymi w szerokiej paszczęce, a pazdurami48 rwało skórę do
żywego!
— Lelum! — Słychać było zdumienie w głosach ludzi mimowolnie
drapiących się po ciele.
— Ooo. . . ! O! — Wytykał drapiących się kupiec. — Pewno to Niewidy! Rozplęgło się toto po calutkim świecie wraz z umykającymi z góry
śmiałkami. Teraz tutki49 przywędrowało. . . Ooo. . . !
Zrobił bojaźliwie krok do tyłu, jakby sam się obawiał, że i na niego
mogą poprzeskakiwać50 .
— Lelum! Jako to nam teraz będzie? Jakże żyć z onymi Niewidami?
Drapali się słuchacze, przyglądali swoim rękom, sobie nawzajem, wyszukiwali niewidocznych dla oczu maleńkich złośliwców, o których im
prawił ciemnoskóry kupiec.
— Onego, co chycą, biada mu! Trzy miesiące51 nie minie, jak żywcem
zjedzą! Do śpiku52 wyćmoktają53 .
— Coże54 nam robić?! Co robić?! — wołali przerażeni.
— Jak się przylepło ni oderwać, boć nie widno55 ! A one juże łażą
i gryzą, juże pazdurami by łopatami kopią a drążą w ciele by w najtwardszej skale!
— O raju! Co nam począć?! Cóże robić?!
— Jeden jest ino sposób na Niewidy — odparł tajemniczo kupiec.
— Jaki to?! Jaki?! — dopytywała gromada.
— Jucha56 smoka!
— Jucha smoka? A skądże wziąć nam oną?
— Mam gdziesik plan na oną górę, gdzie smoczysko zamieszkuje. Kto
tamok57 pójdzie, ubije gada i juchy onego kapkę skosztuje, raz na zawsze pozbędzie się Niewidów. Jednakoż nikt stamtąd nie powrócił. A byli
wpośród58 śmiałków chrobrzy59 rycerze i waleczni woje.
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Nikt się nie odzywał, spanikowanym wzrokiem spoglądali po sobie, zerkali z lękiem na udającego zmartwienie kupca, coś tam szemrali pod
nosem i mimochodem nieustannie się drapali.
— Mam ci ja teże60 juchę onego smoka, to i sprzedam za mało-wiele.
Azali61 wszystkim starczy? Nie wiada62 . . .
Nie musiał się powtarzać, ludzie natarli na niego hurmem i przepychali ze sobą, każdy zapragnął nabyć niepozorny flakonik z krwią groźnego smoka o jaszczurowatej gębie i skrzydłach nietoperza. Kupiec zacierał ręce z radości, coraz to wyciągał świeży pojemnik z podróżnej torby,
pouczał kupujących jak stosować smoczą mixturę i czego się wystrzegać.
Przyjmował z lubością zapłatę w monetach i materialnych dobrach, nie
był chciwy, ale i za bezcen nie chciał krwi smoka oddać.
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Takie to i wiele innych historii mógł usłyszeć chodzący pomiędzy straganami. Nic więc dziwnego, że ciągnęło ją do kupców, będących rad
z wielkiej ciżby stłoczonej przy straganach.
Bajdurzyli chętnie, wychwalali przedmioty przewijające się w opowiadaniach, przedstawiali korzyści z ich posiadania i demonstrowali działanie. Niewielu było takich, którym oko nie błysnęło na pokazywanym
przedmiocie, serce nie drgnęło z podniecenia lub ręce nie wyciągały
się same. Niejeden skuszony opowiadaniem pomieniał się63 za ostatnią
skórkę upolowanego zwierzęcia, oddawał skrawek płótna utkanego rękami żony lub przepłacał monetami przeznaczonymi na inne, bardziej
potrzebne do życia rzeczy.
Tak. Przyjezdni kupcy umieli zachwalać towary, nigdy nie okazywali
zmęczenia i nie narzekali. Byli wśród nich i mniej sympatyczni, cudaczni,
gburowaci, a nawet wrzawliwi64 :
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Zobaczże tę zausznicę65 , dziewuszko! — zagaił do niej pewnego razu siwobrody kupiec widocznie znudzony bezczynnością.
Chuderlawy, długi jak tyka, z pożółkłą i pokurczoną gębą, chomikowatymi zębami i obwisłą dolną wargą, wyglądał jak schorowany. Jedynie oczy, drobne a bystre, z chytrym migotem i wrodzoną niecierpliwością bacznie śledziły najmniejsze wokół poruszenie. Lekko zgarbiony
podszedł do niej, przykucnął i pokazał jej delikatną ozdobę wykonaną
misternie w srebrze i wysadzaną suewskim jantarem66 .
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— A wieszli ty, wiela67 to jest wart drogie dziecko? — Uniósł wyschłą
dłoń, wskazując kościstym palcem niebo.
Zerknęła w stronę zawieszonej nad targowiskiem bladej chmury, na
której z jej perspektywy zdawał się trzymać mężczyzna żółty paluch,
wzruszyła obojętnie ramionami i odrzekła:
— Nie wiem.
Cień ogromnego zdziwienia przemknął po obliczu szpetnego kupca,
jakby przez jego twarz jakiś prąd przeleciał, przymrużył, i tak już małe
oczka, i chrypiącym, niemiłym dla ucha głosem oznajmił:
— Za owe błyszczydło68 nabyłabyś bitewnego69 konia! Wszystek sukien powiewających tamoj70 na straganie, stado wołów aboż onych robów71 , co to kupcy po lewo sprzedają.
Jedną ręką ważył zausznicę, a drugą, nie odrywając od niej oczu,
wskazywał handlarzy.
— Dlaczego ich sprzedają? Wszakoż72 to człeki. . .
— Głupiaś! Nie człeki, ino brańcy73 . . . Bezwolni74 . Niewiela75 oni
warci, ale za to cacko nabyłabyś wszystkich. Całą tę zgraję. . . I na konia by stało. Niebitewnego po prawdzie, aleć76 konia. Dobrego, silnego
i rączego źrebca.
Nie odpowiedziała, spojrzała na powiązanych powrozem umęczonych mężczyzn, szlochające w strachu niewiasty i zapłakane dzieci w najróżniejszym wieku. Wielokrotnie widziała, jak spętanych prowadzą do
grodu i tarżą77 nimi jak bułkami, tyle że nigdy nie myślała o nich jak
o nieludziach i dziwiła się temu niezrozumiałemu procederowi.
— Cosik78 to zamilkła jakby ci usta zasupłano! Chciałaby to błyszczydło? Chciała? A?
Wybił ją z zamyślenia starzec.
— Pewno, iżbym chciała.
— A co byś z tym robiła? Obnosiła się by xiężniczka jaka?
— Iii. . . Nabyłabym onych.. . .
— Robów? — Zdumiony uniósł brwi do góry.
— Ano.
— A po cóż ci to ony? Co by ty z onymi robiła? A?
— Uzwoliłabym79 .
— Uzwoliła?! Durnaś widno. Ładnaś, ino durna. . . A teraz zabieraj się
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stąd! Wynocha! Idźże już! — Powstał i wielce naburmuszony odszedł. —
Małe toto, głupie toto. Uzwolić robów? Toż ci dopiro80 zamysł. . .
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Targ w Kresowej chętnie był odwiedzany przez wędrownych kupców,
wyrobników81 i rzemieślników szerokiej profesji, obieżyświatów, pielgrzymów oraz zwykłych kupujących i ciekawskich. Gród ulokowano na
pograniczu trzech królestw, więc kwitł tu handel, a miasto czerpało z tego
niemałe zyski. Tubylcy nie byli zbyt przyjaźnie nastawieni do przyjezdnych, wśród których trafiali się złoczyńcy, złodzieje i najzwyklejsi awanturnicy, toteż miały tu miejsce przeróżne niemiłe incydenty, a codzienne
zaczepki i uliczne bójki, przeradzające się niejednokrotnie w prawdziwe
bitwy, nie należały do rzadkości. Z tego to powodu straże patrolowały
ulice i zakamarki Kresowej również za dnia, kiedy najwięcej przebywało
ludzi w mieście. Gród nie miał dobrej opinii w świecie, ale stanowiąc
ważny punkt handlowy, miał łaski u króla i liczne przywileje, rajcy zaś
nieomal nieograniczoną swobodę w podejmowaniu wszelkich istotnych
i strategicznych dla miasta decyzji.
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Mijała właśnie karawanę stojących w rzędzie wielbłądów przygotowywanych do drogi. Fascynowały ją te zwierzęta i słyszała, że odbyły bardzo
długą podróż z odległego, egzotycznego kraju. Nie mogła oderwać od
nich wzroku, kiedy tak dumnie i z taką lekkością kroczyły obładowane
wielkimi pakunkami, a ponadto stroiły śmieszne miny i zabawnie ryczały.
Pamięta doskonale, kiedy trzy lata temu mama pierwszy raz przyprowadziła ją do grodu. Wtedy to zobaczyła idącego ulicą wielbłąda i o mało
nie przewróciła się z wrażenia.
— Matuś, azali tenci koń zachorzał82 ? Dlatego wygląda tak śmiechli83
wie i takiegoż ma garba?
— Córuś, nie koń to, ino wielbłąd — tłumaczyła matka, ledwo powstrzymując się od śmiechu.
— Wielbłąd? — dziwiła się łypiącemu na nią ślepiami zwierzęciu.
— Ano. Onże z inszego kraju. Dalećkiego, kaj84 wszędy ino piach.
Drzewa tamoj nie upatrzysz, krzoków zaś tyle, co kot upłakał.
— Ino piasek?
— Ino! A w onym garbie onci wodę niesie. Dla się i kupców.
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— Wodę? W garbie?
Teraz już całkiem szła zdziwiona z otwartą szeroko buzią i patrzyła
na wielbłąda z jeszcze większym dla niego podziwem.
— A jakoż to kupcy czerpią z niego wodę?
— A bo ja wiem? Spode chwosta pewno jakoś.
Długo jeszcze potem wspominały z matką tamto wydarzenie i żartowały sobie. Od tamtej pory na wspomnienie pierwszego spotkania z jednogarbnym wielbłądem na jej buzi mimowolnie rozkwitał uśmiech. Teraz wielbłądy jej nie dziwiły, jednak tajemnicą dla niej pozostało, jak
kupcy ze zwierzęcia wodę spuszczają i jak do garba wlewają, bo przecież
musieli jakoś to robić.
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Zrobiło się tłoczno. Wąska, Północna Brama skutecznie spowalniała wymarsz z miasta. Wartownicy przy bramie, zamiast pomagać, przeszkadzali w płynnym ruchu wychodzących i wchodzących przez nią ludzi.
Chodzili pośród nich i wyrywkowo przeprowadzali kontrolę. Oficjalnie
poszukiwali nielegalnie upolowanej zwierzyny i wnoszonej bez wymaganego pozwolenia broni. Prawda tymczasem była zupełnie inna. Zabierali
ludziom to, co wpadło im w oko, sprzedawali zrabowane łupy i przepijali
pieniądze w pobliskiej gospodzie. Nikt się nie buntował. Nikt nie protestował. Nikt nie chciał podpaść strażnikom zwanym przez grodzian85
obelżywie – grodożmije. Ludzie najzwyczajniej bali się sprzeciwić, lękali
o swe zdrowie i życie.
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Powoli podchodziła do wyjścia z grodu. Wysokiej na ponad siedem metrów Północnej Bramy wbudowanej w kamienną prostokątną basztę,
wchodzącą w skład obwarowań miejskich. Mur grubości około trzech
metrów z czterema basztami okalał całe miasteczko i miał służyć obronie
przed ewentualnym atakiem.
Tak jak większość przyjezdnych, nie lubiła przechodzić koło srogich
wartowników i tak jak wszyscy ona również się ich bała. Szczególnie
jednego, który kilka razy zaczepił ją na targu. Próbował być sympatyczny,
przekonywał, że nie ma złych zamiarów, choć z oczu źle mu patrzyło
i ogólnie nie zrobił na niej dobrego wrażenia.
Był to mężczyzna średniego wzrostu lat dwudziestu pięciu, przystrzyżony na jeża. Twarz miał prostokątną z wyraźnie zarysowaną linią brody,
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oczy lisie, a usta wąskie i prawie niewidoczne sprawiały wrażenie, jak
gdyby nerwowo je przygryzał. Pomimo służby w armii nie dbał o wygląd i jak domniemywała, nie był rycerzem, lecz najemnikiem służącym
wyłącznie dla pieniędzy. Nosił się niechlujnie, odzienie miał poplamione
i poszargane, paskudnie pachniał i rzadko kiedy bywał w pełni trzeźwy.
Kiedy podchodził z nagła, próbował zagadywać, lecz ona opuszczała nisko głowę i milczała. Raz nawet dawał jej pieniądze.
— To dla cię — oznajmił i położył przed nią nabity drobnymi monetami skórzany mieszek.
Zerknęła na sakiewkę i bez słowa odsunęła ją od siebie.
Zerwał się w złości, zabrał pieniądze i rzucając pod nosem obrzydliwe przekleństwa, chybkim krokiem odszedł. Więcej tego nie próbował, aż pewnego razu:
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To wydarzyło się cztery miesiące temu. Siedziała na słomianej macie
otrzymanej w podarunku od czarnolicego kupca. Wykładała na płótno
borowiki, kurki i maślaki, trochę leśnych owoców oraz suszonego ziela,
gdy zobaczyła, jak do niej podchodzi. Przystanął i rozpatrzył się po targowisku, przykucnął i na powitanie wyciągnął rękę.
— Witaj!
Nie podała mu ręki. Opuściła głowę, przysłaniając oblicze długimi
włosami, i onieśmielona czekała co zrobi.
— Nie lękaj się. . . — ciągnął niezrażony: — Nic ci nie zrobię ani nikomu krzywdy nie dozwolę ci uczynić. Wiesz co? — zrobił krótką pauzę,
oblizał usta i wsparł łokieć o kolano: — Grodzisko wielgie, człeków
mnogo, a tyś sama. Młodaś i krasa86 . Chcesz? Możem się podrużyć87 .
Jestem wojem. Nie bodejakim88 wojem. A z królewskiej drużyny. Strzegł
cię będę, a ty kiej będziesz mi rada, zagadasz do mię. I cóż ty na to?
Ona nic na to. Siedziała ze wzrokiem utkwionym we własne kolana,
pragnąc w duchu, żeby sobie poszedł i zostawił ją w spokoju. Wcale nie
chciała go słuchać, a tym bardziej nie potrzebowała jego przyjaźni. Nie
ufała mu i nigdy by mu nie zawierzyła. Poza tym mama przestrzegała ją
przed takimi mężczyznami jak ten tutaj:
— Pomnij córuś, kaj w grodzie będziesz. Wszędy tamoj chłopów co to
im jedno we łbie. Tyś nieźrała89 , aleć ładna to ony bedom się za tobom
łoglądały i czepiały by rzep psiego chwosta. Nie gadaj z onymi. W ślepia
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patrzaj łociupinkę, coby cię nie łomamił, zaciągł90 kajś i brzucha nie
zrobił. Tyś córa ubogiego kmiecia91 , zrobiom ci co, nikt szlochów ni
żalów twych nie będzie słuchał. Złe ci jeno uczynią, a mię zgańbisz92
i oćca swego. Rozumiesz?
— Tak matuś, rozumiem.
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Przyglądał się jej w milczeniu. Siedziała z opuszczoną nisko głową i zasłaniała twarz gęstymi włosami.
„Czemuś taka sparta93 a dziczka94 ?” — rozmyślał, wyraźnie poirytowany: — „Toć95 jestem dla cię miły”.
Zacisnął silnie zęby. Cierpliwość nie była jego zbyt mocną stroną,
a ona zdawała się taka uparta. Rozejrzał się, upewnił, że nikt ich nie widzi,
wsunął dłoń pod jej brodę i uniósł nieco głowę. Białe jak śnieg włosy
dziewczyny rozsunęły się nieznacznie, wsparły na szczupłych ramionach
i odsłoniły delikatną buzię. Spomiędzy wąskich kosmków bijących bielą
w promykach nisko wiszącego słońca ujrzał jej błękitne jak niebo oczy.
Patrzyła na niego z lękiem, choć i z pewną dozą ciekawości.
Zamarł z osłupienia i otworzył usta. Nie potrafił wypowiedzieć najmniejszego choćby słowa. Dzień w dzień ją widywał, obserwował ukradkiem z daleka, z bezpiecznej odległości, lecz nigdy nie spoglądał w jej
oblicze z tak bliska.
Twarz dziewczyny była jasna, nawet bladolica, jedwabista i zdawałoby się nienaturalnie gładka. Oczy miała śliczne, duże, o cudownym
błękitnym kolorze, oprawione wybujałymi rzęsami rzucającymi delikatne
cienie na policzki. Brwi proste i ciemne, nieznacznie zarysowane ku dołowi, usta szerokie, wyraźne i czerwone, za to nosek mały i słabo wyrazisty dodawał jej obliczu anielskiej łagodności.
Jej wygląd, a przede wszystkim niewinne, a przy tym lekko wystraszone spojrzenie bez reszty go omotało. Zawładnęło jego umysłem tak
dalece, że nie potrafił oderwać od niej wzroku. Patrzył na nią bez reszty
zauroczony i naraz zapragnął podejść bliżej, przygarnąć ją do siebie i poczuć zapach jej axamitnej skóry.
„Boże!” — krzyczał jego poruszony umysł, nawoływała rozbudzona
dusza i drżały niespokojnie usta.
I kiedy to nieprawdopodobnie miłe i zarazem przerażające uczucie
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całkowicie go ogarnęło, coś nagle pacnęło go zdrowo w plecy. Zakołysał
się niebezpiecznie i zapierając się kolanem, ochronił przed upadkiem.
— Ej! Dogobert! Kaj się to szlajasz i co tutki robisz?!
Usłyszał za plecami donośny, chrapliwy głos grubego woja.
— Chyba nie rwiesz tej małej?! Co? Toć to chude, drobniuchne i do
źgna96 płaskie! — Ryknął śmiechem, odsłaniając rząd czarnych, popsutych zębów. — No, dalej! Ruszże się i wstawaj z tej ziemi, bo wilka dostaniesz. Idziem do gospody „Pod Rozbrykanym Kucem”, a ty, mój druhu,
idziesz z nami.
Dogobert wstał nieśpiesznie. Zaskoczony widokiem kompana z drużyny, odwrócił się do niego i zrobił głupkowatą minę. Uśmiechem tuszował zakłopotanie, acz nie szło mu to dobrze. Piekł raka, wodził nerwowo
oczami i zasłaniał torsem dziewczynę.
— Co tutaj robisz? — zapytał podchodzący do nich żołnierz.
Był wyższy od nich o głowę, potężniejszy w barach, czyściej przyodziany i mniej śmierdział.
— Grzyby obzieram97 — odburknął wykrętnie.
— W ślepiach tejże dziewki? — zakpił, zerkając na dziewczynę.
Dogobert zrazu nic nie odpowiedział, zacisnął dłonie w kułak, obrzucił druha niechętnym spojrzeniem i przecedził przez zęby:
— A tobie co do tego? Moja to rzecz.
— Pewno, że twoja. Aleś kazał czekać wedle98 strażnicy99 , tośmy stali
by te kołki u płotu, a ty tutaj. Z nieźrałą dziewką w najlepsze swawolisz. . .
Toć to dziecię przecie. . .
— Ze łba mi uleciało.
— Ajuści100 ! Widziałem jakeś na nią patrzył. Małoś na nią nie wlazł.
— Odwal się!
— Zważaj, abych101 ci nie dowalił, bo ręce od zaranka102 mię świerzbią! Rzeknij jeszcze słowo, a się przekonasz!
— Co pyskiem kłapiesz by kundys103 jaki!
— Hola! Hola! Panowie. . . — wtrącił z pociesznym grymasem gruby
mężczyzna: — Coście się tak spienili by piwo w kuflu? Pójdziem, przepijem i po sprawie. Idziem, Dogobercie?
Zbieszonemu Dogobertowi mina zrzedła, warga opadła, a oczy gniewem zapaliły. Nie przypuszczał, że nakryją go z dziewczyną, a już na
pewno, że przerwą mu w tak ekscytującym momencie. Zły był na dru-
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hów, lecz przede wszystkim na siebie, że zapomniał o spotkaniu i tak
bezmyślnie przypłacił to wpadką.
— Pójdę, co bych to miał nie pójść? Ale ty stawiasz, tłuściochu.
Opasły woj, usłyszawszy niezbyt głośne, a do tego obraźliwe słowa,
czerwonego ze wstydu kompana, ponownie ryknął śmiechem. Zabębnił
jedną ręką z czułością po pękatym brzuchu, drugą objął Dogoberta za
szyję i przyciągnął do siebie.
— Zgoda brachu. Niechby tam było po twojemu — odrzekł, szarpnął
go za sobą i cała trójka szybkim krokiem ruszyła ku gospodzie.
Zanim znikli pomiędzy straganami, spojrzał zerkiem104 na siedzącą
dziewczynę. Jeszcze ten jeden raz zapragnął poczuć na sobie to niebiańskie spojrzenie. Zadrżeć na sercu i duszy, dać się opętać i ponieść fantazji,
tyle że ona na niego nie patrzyła. Odwrócona w przeciwnym kierunku
gadała z jakimś kmieciem, a może nawet uśmiechała się do niego. Złość
go zalała, zgrzytnął zębami i zacisnął do bólu dłoń na rękojeści miecza.
— Coś się znów tak zbiesił? — z chichotem pytał otyły towarzysz.
— Nic to. . . Wspomniałem se co. Ot, i tyle.
— Oj, brachu! Zapijem dziś a zapijem, coby oną szkaradę co ci w ślepia wlazła utopić w miodzie. . .
„Szkaradę?” — pomyślał, mierząc beznamiętnym wzrokiem pulchną
japę spasłego mężczyzny: — Cepak105 z cię, ale prawie gadasz. Zapijem
i zabawim się na całego!
— Jamen106 ! — przytaknął grubas, machnął w powietrzu wielgaśny
znak krzyża, ryknął gromkim śmiechem i powlókł ich za sobą.
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To właśnie wtedy ostatni raz go widziała i miała nadzieję nigdy więcej
go nie spotkać.
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Zmierzała w kierunku wyjścia z grodu. Ludzie sunęli powoli, potrącali
się, zaczepiali i wpadali na siebie. Z ciekawości podskakiwała i podglądała, co się dzieje na przodzie, ale poza metalowymi czubami hełmów
i mrowiem owłosionych czerepów zmierzających ku Północnej Bramie,
niewiele mogła dostrzec. Wymęczona całym dniem na palącym słońcu
i wygłodniała jak dziki lew na sawannie, zamarzyła być już w wiosce.
Ciągnęło ją do domu i oczekującej ją matki, a jednocześnie ociągała się
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z powrotem. Bała się ojca. Wpadał w gniew, gdy mało zarobiła, bił je bez
przyczyny, wyzywał od najgorszych i dopóki nie padł pod stół powalony
alkoholem, wygrażał im i wyganiał z domu. Nie zawsze tak było.
Kiedyś, kiedy nie pił i nie przesiadywał całymi dniami w karczmie,
mówił, że bardzo je miłuje i ciężko pracował. Robił mamie przemiłe
niespodzianki i przynosił przeróżne podarunki, a dla niej zawsze znalazł
czas na zabawę i wspólne pogawędki. I chociaż żyli skromnie, byli ze
sobą naprawdę szczęśliwi. Codziennie wieczorami, tuż po kolacji, przy
zapadającym zmroku siadywali na ławce przed domem i spoglądając
w gwiazdy, opowiadali sobie przedziwne, najczęściej zmyślone historie.
Śmiali się z nich razem i społem płakali. To naprawdę były niezapomniane chwile spędzone wspólnie z rodzicami. Później nagle się odmienił. Ludzie w wiosce mówili, że to przez inną niewiastę, ale ani mama,
ani tym bardziej ona nie chciały w to uwierzyć. Miarkowała, że musiał
być zupełnie inny tego powód.
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Pewnego letniego dnia, kiedy słońce wisiało w zenicie, bawiła się z burym psem na podwórzu. A że było to kilka lat wcześniej, pies miał dopiero parę miesięcy, a i ona była wtenczas młodsza.
— Bury! Bury! — wołała, rzucając mu patyk.
Ojciec wyciągał wodę ze studni, kiedy na podwórze wjechał na karym ogierze ubrany na czarno mężczyzna. Zlękniony jego widokiem cofnął się, wypuścił z rąk wiadro i mimowolnie się przeżegnał.
Jeździec wjechał głębiej, zatrzymał się niedaleko ojca i obserwując
go z wysoka, napawał jego strachem. Spieniony ogier głośno prychał, bił
kopytami ziemię i z niepokojem dreptał w miejscu.
— Z Jezu Krystem. . . — wyjąkał pozdrowienie ojciec.
Obcy nie odpowiedział. Zsiadł z rumaka, rozpatrzył się po podwórzu
i bez pośpiechu skierował się ku ojcu. Płaszcz, w który był ubrany, szeleścił i pobrzękiwał. Metalowe klamry spinające poły płaszcza wydawały
wysokie tony, kroki, choć stawiane na miękkiej trawie dudniły, a ciemne
jak węgle oczy śledziły każde jej poruszenie. Zbliżył się do ojca, pochylił
nad nim nisko i szepnął niezrozumiale coś do ucha.
Wtedy to uświadomiła sobie, jak wysoki jest mężczyzna i jak mocno
się wygina, żeby z nim rozmawiać. Nigdy nie widziała tak wielkiego
człowieka i nie zdziwiła się, że ojciec tak bardzo się przeląkł.
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Pozostawiony tymczasem samopas ogier podszedł do wiaderka, zanurzył
chrapy107 w lodowatej wodzie i energicznie prychnął. Pił szybko i łapczywie, zerkał na szczekającego Burego chowającego się za jej nogami
i rozdzierał nerwowo kopytem ziemię.
Zaciekawiona, o czym rozmawia ojciec z tajemniczym jeźdźcem, podbiegła do niego i chwyciła za rękę, ale ten brutalnie ją odepchnął. Z żalem
wielkim i szwendającymi się łzami w oczach wróciła do Burego.
Już po chwili nieznajomy sięgnął za poły płaszcza, a zaraz potem
w jego ręku ukazały się błyskające jasno przedmioty.
— To dla ciebie. Bierz. Nie zastanawiaj się, ino bierz — powiedział
nieznajomy tym razem mocnym, donośnym głosem.
Ojciec zmieszał się, rozejrzał po podwórzu, zerknął na czarnego jeźdźca, później na nią, aż w końcu chwycił łapczywie złotem lśniące przedmioty i szybkim, nerwowym ruchem przesypał do sakiewki.
Mężczyzna poklepał go przyjacielsko po ramieniu, zrobił dwa kroki
w jej kierunku i zapatrzył się na nią. Badał ją wzrokiem i choć z powodu
naciągniętego na głowę kaptura i zakrywającej twarz chusty nie widziała
dokładnie jego oblicza, odniosła niemiłe wrażenie, że uśmiecha się do
niej. Zdradzały go ciemne wąskie oczy, błyskające radośnie i tajemniczo.
Ojciec również nie spuszczał z niej oczu, a jednak kiedy zatrzymywała
na nim wzrok na dłużej, opuszczał głowę. Był przybity, jak gdyby coś
cieniem położyło się na jego duszy.
Wielki ogier z piękną grzywą przemaszerował dumnym krokiem po
niedużym podwórzu. Przeszedł obok szczekającego Burego, podskubując
soczysto-zieloną trawę, podszedł do jeźdźca i głośno zarżał.
Obcy dosiadł konia, zrobił obrót w miejscu i wraz z rumakiem zamarł. Wyglądali jak cudotwór108 wykuty w skale, wyrosły nagle z ziemi,
wtopiony w krajobraz wiejskiego podwórza.
Speszona przenikliwym spojrzeniem zamaskowanego mężczyzny stanęła w pąsach i onieśmielona popatrzyła w inną stronę.
Wtenczas jeździec zawrócił, zerknął ozięble na ojca i oznajmił basowym głosem:
— Pomnij jeno, com ci rzekł. A bacz, abyś dotrzymał umowy.
— Nie przepomnę, panie. . . Nie przepomnę. . .
Ojciec skinął posłusznie głową, jezdny nieśpiesznie wyjechał z podwórza, a ona bezzwłocznie pobiegła do ojca.
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— Odejdź! — krzyknął prawie jak w przypływie furii, oddalił się
szybko i wszedł do stodoły.
Rozpłakała się i uklękła. Nie rozumiała, czym sobie zasłużyła na srogi
gniew ojca, czym mu zawiniła i dlaczego jest wobec niej okrutny.
Bury tymczasem hasał jak szalony, szczekał radośnie, podbiegał i zlizywał z jej buzi płynące łzy odrzucenia i zawodu.
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To właśnie od tamtego wydarzenia tak się zmienił. Całymi dniami przesiadywał w karczmie, wydawał ciężko zarobione przez matkę pieniądze,
a gdy wracał do domu, robił się agresywny i lepiej było nie wchodzić
mu wtedy w drogę. Od tamtej pory gnębiły ją trzy pytania: Co się wtedy
stało? Kim był ów tajemniczy czarny jeździec? I czemu nigdy nie opowiedziała o tym mamie?
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Szła ślamazarnym krokiem, pogrążona w myślach o ojcu, bezimiennym
czarnym jeźdźcu i matce, kiedy nagle, uderzyła w kogoś stojącego z przodu. Zatrzymana gwałtownie, zaskoczona wypadkiem na drodze zobaczyła przed sobą skórzane buty na grubych podeszwach, wzmacniane
metalowymi okuciami. Zrobiła krok do tyłu i zerknęła w górę. Przed nią
stał rosły wartownik lustrujący ją groźnie wzrokiem.
Miał na sobie krótką przeszywanicę109 koloru purpurowego z nałożonym na nią stalowym napierśnikiem110 , zarzuconą na ramiona długą,
sięgającą do ziemi pelerynę, a na głowie hełm typu żebrowego z umieszczonym godłem miasta. Twarz miał ogorzałą, poharataną drobnymi bliznami, nosił kilkudniowy gęsty zarost, a brązowe włosy wystające spod
metalowego okrycia opadały na jego szerokie ramiona. Stał w lekkim
rozkroku, trzymał lewą dłoń na grubym, nabijanym111 blachami pasie,
drugą zaś wspierał na rękojeści masywnego miecza.
— Co tam masz, białowłosa? — zapytał, wskazując ręką osłoniętą stalowym zarękawiem112 koszyk.
— Grzyby i ziele, panie — odpowiedziała grzecznie i nieświadomie
przycisnęła skórzaną sakiewkę schowaną pod podartą i niegdyś beżową
koszulą.
Woj zauważył niespodziewany ruch dziewczyny, rozejrzał się i pewny, że nikt nie patrzy, nieco się pochylił.
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— A cóż tam kryjesz przede mną? — zapytał bardzo cicho.
Nie odpowiedziała, zlękniona jak zwykle opuściła głowę. Rozpoznała
w nim bowiem mężczyznę będącego na targu wraz z grubym wojem
i Dogobertem.
Strażnik błysnął gniewnie orzechowymi oczami, burknął coś niezrozumiale pod nosem i zaczął dawać znaki komuś będącemu bliżej bramy.
„Czegoż on ode mnie chce?” — rozmyślała przelękniona i korzystając
z okazji, powolutku, drobnymi kroczkami zaczęła omijać odkręconego do
niej mężczyznę.
Kiedy znikła mu z pola widzenia i była pewna, że jest bezpieczna
w tłumie ludzi, ktoś szarpnął ją gwałtownie i brutalnie pociągnął za sukienkę. Z siłą wpadła na niego, odbiła się plecami i wypuściła koszyk,
z którego pod nogi przechodniów wysypały się grzyby.
Wystraszona zerknęła za siebie i znieruchomiała. Ujrzała Dogoberta.
Pomimo zmienionego wyglądu, albowiem zapuścił gęstą rudą brodę,
zdradzały go oczy, i to fałszywe chytre lisie spojrzenie. Na hełmie nie
miał też godła miasta, tylko puste po nim miejsce. Tak jakby ktoś je
celowo stamtąd zerwał. Stał butnie wypięty z założonymi na skórzanym
pasie rękoma, odsłoniętym podrdzewiałym napierśnikiem i zarzuconą na
plecy szkarłatną peleryną.
Zrobił krok do przodu. Zrobiła krok do tyłu. Zrobił jeszcze jeden, lecz
ona również. Przelękniona szukała drogi ucieczki, lecz nie miała szans
przebić się przez tę żywą ludzką ścianę.
Dogobert wykonał kolejny krok i tym razem nie miała gdzie się cofnąć. Zgiął się we dwoje i poczuła ziejący z jego ciała fetor; zemdliło ją
i zrobiło jej się słabo. Odkręciła maksymalnie głowę, chłapnęła świeżego
powietrza i przycisnęła mocniej do piersi skórzaną sakiewkę.
— Oddaj to! — rozkazał głośno i groźnie.
— Nie oddam! — krzyknęła, wprawiając go w niemałe osłupienie.
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Patrzył na nią zdumionym wzrokiem, nie mógł uwierzyć jej słowom.
„Patrzcie! Takie to płochliwe i milczące, a dziś jakie śmiałe i zadziorne” — pomyślał rozradowany i wyobraził sobie, jaką będzie miał
z niej radość później.
Tymczasem krzyk dziewczyny sprawił, że kilku wędrownych kupców i podróżnych przystanęło. Przypatrywali się ciekawie, pokazywali
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sobie palcami dziewczynkę, wytykali go i szemrali pomiędzy sobą. I to już
mu się nie spodobało. Nie chciał mieć żadnych gapiów. Nie potrzebował
przypadkowych świadków. To mogłoby zniweczyć jego plany.
— Czego chcesz od tego dziecka?! — zawołała z tłumu jakaś młoda
niewiasta z warkoczem sięgającym do pasa.
— Nie twoja rzecz! To rutynowa kontrola! Ruszać! Zabierać się stąd!
Juże! — grzmiał wartownik, wymachując rękoma na wsze strony.
Gapie niechętnie poczęli się rozchodzić, krzywo zerkali na wymachującego w złości strażnika i ze współczuciem spoglądali na stojącą bez
słowa dziewczynkę.
Tylko niewiasta przychodząca jej z obroną pozostała, obserwowała
rozeźlonego Dogoberta. Była bardzo niska i szczupła, a ponieważ stała
w sporej odległości od wystraszonej dziewczyny, ta, żeby ją widzieć, musiała stawać na palcach i wyciągać mocno szyję. Na oko mogła mieć
nie więcej niż osiemnaście lat. Twarz miała owalną, usta wąskie, brwi
ciemne i niemal proste, a włosy gęste i czarne splecione w długi warkocz. Ogólnie rysy zdradzały azjatyckie pochodzenie, a ciemne skośne
oczy płonęły żywym ogniem.
— Ty tam! — Wskazał woj niewiastę, patrząc na nią z ukosa. —
Nacz113 to czekasz? Zabieraj się stąd albo mię spamiętasz! — Zrobił
groźną minę, ściągnął brwi na oczy i na dowód, że mówi poważnie, przesunął dłonią zdecydowanym ruchem po trzonie obosiecznego miecza.
— Takiś odważny, suczy synu?! To chodźże! — rzuciła gniewnie niewiasta, sięgnęła dyskretnie lewą ręką za poły skórzanego płaszcza i uczyniła krok do przodu.
Dogobert oniemiał, zamarł zaskoczony widokiem zuchwałej niewiasty trzymającej dłoń w ukryciu. Wyszkolony w kontrolowaniu ludzi
i przewidujący z góry tego typu komplikacje odgadł od razu, czym jest ów
przedmiot znajdujący się pod kosztownym płaszczem. Zdradzało to ułożenie ręki niewiasty i połyskujący czubek wystającego przy bucie ostrza.
— Airi! — zawołał niedużo wyższy od niewiasty siwowłosy mężczyzna stojący przy jej boku, kładąc dłoń na jej ramieniu. — Patrz swego
nosa i odpuść. . .
— Zejdź mi z drogi, Taro! Ten psi pomiot już jest martwy! — syknęła
groźnie i zrobiła kolejny śmiały krok w stronę zbaraniałego Dogoberta.
Ludzie bojaźliwie rozsunęli się na boki, tworząc z ciał żywy tunel,
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gdzie na jednym jego końcu stała niska niewiasta, imieniem Airi, a na
drugim porażony jej obraźliwymi słowami Dogobert.
— Airi, proszę. . . — Mężczyzna chwycił ją pewnie za rękę: — Pojmuję
twe wzburzenie, ale weź głęboki oddech i pomyśl przez chwilę. On nie
jest wart tego, a onej dziewce pewnie włos z głowy nie spadnie. Co
najwyżej straci dzięgi114 .
Zerknął pogardliwie w stronę zapatrzonego w nich wartownika
i splunął przez zęby.
— Uwierz mi, iżbym sam skręcił gadu115 kark gołymi rękoma, gdybyśmy nie mieli tych trefnych fantów — szeptał jej do ucha, tak żeby
tylko ona to słyszała.
Niewiasta nie odpowiedziała na jego słowa, lecz wyrwała się impulsywnym szarpnięciem. Przygotowana do bitki stała w pozycji gotowej do
natychmiastowego skoku, nie spuszczała z Dogoberta wzroku i rozważała, co powinna zrobić. Grzecznie odejść za radą starszego towarzysza,
czy może doskoczyć do woja i posiekać go na plasterki. Ustąpiła. Zerknęła
z niemocą na obserwującą ją z wielką nadzieją w oczach dziewczynkę,
posłała jej ciepły, acz pełen bólu uśmiech, zawróciła w miejscu i znikła
w tłumie ludzi.
— Coś takiego. . . — mruczał pod nosem wzburzony Dogobert, odprowadzając wzrokiem pałającą do niego złością niewiastę, nie mógł uwierzyć w jej bezczelność i zuchwalstwo. — „W inszych okolicznościach,
zarozumiała dziewko, nie uszłoby ci to płazem. O nie!” — dodał w myślach, wyobrażając sobie, co mógłby z nią zrobić w ponurym i ciemnym
lochu, pozostając z nią na osobności.
Jakiś czas po tym zajściu strzelał nerwowo oczami po tłumie, musiał
mieć absolutną pewność, że wszyscy świadkowie odeszli i nikt na niego
nie doniesie. Zerknął na milczącą dziewczynkę z wetkniętym w ziemię
pełnym przerażenia wzrokiem, powiódł oczami po wartowni i po raz
ostatni ogarnął cisnących się do bramy ludzi. Wszystko wyglądało po
dawnemu, nic podejrzanego nie wychwycił, mógł spokojnie kontynuować przerwane zajęcie.
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Liczyła na to, że krzykiem zwróci na siebie uwagę i wcale się nie pomyliła. Jednocześnie zrozumiała, że nieważne jak głośno będzie wołać, nie
będzie miało to znaczenia, gdyż nikt nie miał odwagi stanąć w jej obronie.
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Strach ich paraliżował lub obojętność mieli w sercach. Tak sobie właśnie pomyślała i pogodzona z tą jakże smutną i przykrą prawdą, że zdana
jest wyłącznie na siebie, zadarła głowę, spojrzała w ciemnogranatowe
niebo i poczuła wieczorny wietrzyk. Z zapadającym mrokiem nadciągało rześkie powietrze, głaskało chłodem włosy, lizało nieosłonięte ręce
i przenikało pod sukienkę. Tak bardzo chciała, żeby ta straszna, nieprzyjemna chwila dobiegła końca. Tak mocno pragnęła być już w przytulnym
i bezpiecznym domu.
„Mamciu, pomocy!” — wołała w duchu, spoglądając przelękniona na
strażnika spod opuszczonych na twarz białych kosmków.
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Dogobert doskoczył do niej, przybrał minę, jak gdyby zamierzał zrobić
jej krzywdę i wycedził przez zęby:
— Dawaj to! — Pociągnął ją brutalnie za rękę przyciskającą do piersi
kurczowo sakiewkę.
Ból niczym prąd elektryczny przemknął po jej ramieniu, boleść wykręciła jej buzię w płaczliwym grymasie, a oczy naszły łzami, nadając im
wyrazistego blasku.
— Nie oddam! — wrzasnęła z jeszcze większą nienawiścią, przycisnęła
silniej sakiewkę i spróbowała wyrwać się z uścisku wartownika.
Zaczęli się szamotać. Woj szarpał dziewczynką i próbował bezskutecznie odciągnąć jej rękę, podczas gdy ona zawzięcie stawiała mu opór.
Tłukła weń wolną ręką, kopała, gdy tylko miała ku temu okazję, oraz co
było najskuteczniejszą jej bronią, pluła mu w gębę.
Przechodzący obok ludzie z przerażeniem patrzyli na wściekłego strażnika szarpiącego brutalnie dziewczyną, lecz pomimo ogromnego wzburzenia nikt nie stanął w jej obronie. Nikt nawet nie miał odwagi choćby
rzec jednym słowem.
— Tfu. . . — wyrzucały ślinę spienione usta dziewczyny.
Wartownik odchylał się do tyłu, ocierał płynącą z twarzy flegmę i fioletowy ze złości jeszcze bardziej nią targał.
— Dawaj to! Słyszysz?! Dawaj. . . !
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Z daleka, z bezpiecznej odległości, tuż przy Północnej Bramie, całą tę
sytuację obserwował żołnierz, który pierwszy podszedł do dziewczyny.

54

ROZDZIAŁ I

Nie był tym zachwycony. Nie podobało mu się to wszystko. Dogobert
zrobił z tego niebezpieczne widowisko. Nie tylko dla siebie, lecz także
dla niego. Bał się, że przebywający w strażnicy oficer zobaczy, co się tu
wyprawia. Rosło w nim napięcie, oczy niespokojnie biegały z miejsca na
miejsce, śledziły wartownię, przemykały po tłumie i zatrzymywały się
na zaciekle walczącej dziewczynce.
— Nuże116 ! Ruszać się! Nie strzymawać117 ruchu! — gromił ciekawskich ludzi, a tych zwlekających i niesłuchających jego rozkazów popychał chamsko do wyjścia.
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tego! — warknął wściekle Dogobert, ścisnął rękę dziewczynki
jak kleszczami i mocno ją wykręcił.
Ból wykrzywił jej oblicze w piekielnym grymasie, oczy przelały przeźroczystym płynem, a po policzkach spłynęły dwie maleńkie łezki i zatrzymały się na czubku brody. Nie mogła się poruszyć. Przykucnęła na
kolanie i obserwowała pochylającego się woja, wkładającego bez ceregieli rękę pod jej koszulę.
— Proszę, niechże mię ktosik119 poratuje. . . — wyszeptała, oczekując
gwałtownego szarpnięcia cienkiego rzemienia, za którego pomocą uwieszoną miała na szyi podarowaną przez ojca sakiewkę z zajęczej skóry.
Jakże się zdumiała, kiedy nagle wszystko zamarło. Dogobert znieruchomiał, pozostał w pozycji, w jakiej ją pochwycił, i milczał. Wokoło ucichło, ludzie stali w zamarciu, przyglądali im się ze zdumieniem i wstrzymywali oddech. Szklącymi oczami, lekko oszołomiona, dostrzegła czyjąś
dłoń zaciśniętą na ręce trzymającego ją wartownika. Ktoś go powstrzymywał i nie dawał mu wykonać najmniejszego ruchu. Przezwyciężyła
boleść, wykręciła się do tyłu i ujrzała wysokiego mężczyznę w kapturze
trzymającego za ręce Dogoberta.
Kim był nieznajomy obrońca narażający dla niej swoje życie? Chciała
mu się przyjrzeć, ale nadaremnie. Z bólem w ramieniu i w niewygodnej pozycji niecierpliwie wyczekiwała na dalszy bieg wydarzeń. Serce
przyśpieszyło jej z wrażenia, oddech się pogłębił, a ciekawość mało nie
rozsadziła. Na szczęście długo czekać nie musiała. Już po chwili odniosła
wrażenie, że pod wpływem coraz to mocniej zaciskającej się dłoni nieznajomego ucisk wartownika na ręce stopniowo maleje. Dogobert puścił
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jej wykręconą rękę, a zaraz później trzymaną sakiewkę. Była wolna, odsapnęła i szybko powstała.
Mężczyźni wyprostowali się momentalnie, stanęli naprzeciwko siebie
i zmierzyli się gniewnym wzrokiem. Widząc to, z wrażenia otworzyła
usta. Nieznajomy był przeogromny i Dogobert wydawał się przy nim
taki malutki.
— Jak śmiesz, chamie?! Puszczaj! — Dogobert szarpnął się, wbił
wściekłe oczy w mężczyznę i zgrzytnął zębami.
— Czego chcesz od niej? — zapytał obcy basowym głosem.
Nie czuł przed Dogobertem odrobiny strachu czy zmieszania. Zastygł
w bezruchu, trzymał go za ręce i nie spuszczał z niego wzroku.
— To moja rzecz! Nic ci do tego! — odburknął cały czerwony ze złości
wartownik. — Puszczaj, gidzie120 !
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Za wszelką cenę starał się wyrwać z potężnego uścisku zakapturzonego
mężczyzny. Ten jednak bez wysiłku trzymał go za nadgarstki i nie pozwalał mu się ruszyć. Wściekły rzucał piorunami i szarpał unieruchomione członki, lecz gdy tylko to robił, tamten jeszcze silniej zaciskał dłonie i miażdżył mu ręce.
— Puszczaj! Słyszysz, gidzie zatracony?! Puszczaj!
Nieznajomy nic sobie z jego krzyków nie robił. Był wielki, górował
nad nim wzrostem i posturą. Na prędko ocenił go na dwa metry i dwadzieścia centymetrów. W życiu nie spotkał tak potężnego człowieka, czuł
trwogę, a równocześnie nie mógł się pogodzić z myślą, że nieznajomy
podniósł rękę na przedstawiciela prawa. Wszak on tu stanowił prawo!
Dogobert! A nie jakaś tam sparszywiała gadzina i przybłęda!
— Puszczaj, pachole jeden! Puszczaj, bo spamiętasz! — wysyczał, kolejny raz szarpnął rękoma, lecz i tym razem bezskutecznie.
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Kilkadziesiąt kroków dalej strażnik pilnujący przy bramie obserwował
z zaintrygowaniem stojących naprzeciwko siebie mężczyzn. Postawnego
nieznajomego i malutkiego przy nim Dogoberta. Nie reagował i nie szedł
na pomoc kompanowi. Nie zamierzał kiwnąć nawet małym palcem. Nie
miał ochoty brać w tym udziału.
„Azali on myśli, że nie wiem, co mu po czerepie chodzi? Żech121
głuptak jaki?” — rozmyślał poddenerwowany.
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Wiedział doskonale, że Dogobertowi nie chodziło o pieniądze. O te kilka
nic nie wartych miedziaków, które miała przy sobie ta mała, ale o nią.
Miał z tą dziewką plan jakowyś, tyle że nie wiedział jaki. Zły był na siebie,
zły na nieznajomego, a nade wszystko na Dogoberta za cyrk urządzony
przed strażnicą.
— Durek122 !
A niech mu ten wielkolud kark skręci. Przynajmniej będzie miał
święty spokój. Inaczej ten kretyn pociągnie go za sobą pod sąd wojskowy,
a on w przeciwieństwie do Dogoberta kochał drużynę i nie zamierzał
z jego powodu się z nią rozstawać.
Ciemniało, zrobiło się chłodniej. Po grodzie biegali młodociani pochodnicy123 , rozpalając uliczne, specjalnie do tego celu przeznaczone pochodnie. Coraz trudniej było się w tym wszystkim rozeznać. Zrobił kilka
kroków do przodu, wsparł dłonie na pasie i z uwagą obserwował.
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Mylisz się, żołnierzu. Teraz to nie twoja, ale moja sprawa — odparł nieznajomy identycznym co wcześniej basem.
Puścił wartownika i nie spoglądając za siebie, ruszył wartkim krokiem w stronę strażnicy.
Dogobert zaskoczony niespodziewanym manewrem, stracił równowagę, po czym przecisnął się pomiędzy blokującymi mu drogę ludźmi
i pognał za szybko niknącym mężczyzną.
— Stój! — zdążył krzyknąć, ale było już za późno.
Mężczyzna pochylił głowę i znikł w niskich drzwiach wartowni.
Woje popatrzyli na siebie spłoszeni i jak na komendę zajęli wyznaczone im stanowiska pomiędzy basztą a strażnicą. Dobrze wiedzieli, że
nie ukryją tego, co tu zaszło.
— Coś naczynił124 , matole! — warknął woj do Dogoberta.
— Sameś matoł! — odparł i obrzucił go niechętnym spojrzeniem.
Zawrzało w nich obu, warknęli jak psy na siebie, lecz żaden nie ruszył
się z miejsca. Nie było czasu i sposobności na zwadę.
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Dziewczynka przez chwilę patrzyła z zainteresowaniem, jak wielki nieznajomy niknie w wartowni. Skołowana, rozejrzała się po ziemi w poszukiwaniu upuszczonego koszyka i chociaż ciemność sprawiała trudność,
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znalazła go kilka kroków dalej. Był pusty, wokół niego leżały rozdeptane
grzyby. Zanim go podniosła, rozmasowała obolałe ramię, gdzie spostrzegła na przedramieniu wielgaśnego siniaka.
„Ładno125 . Ciekawam, co rzeknie matuś, jak to obaczy?”. — Strwożyła
się tą myślą.
Postanowiła, że w drodze do domu coś wymyśli. Wcale nie chciała
kłamać i najczęściej tego nie robiła. Tym razem było inaczej. Gdyby
mama poznała prawdę, posłyszała, jaką miała dziś przygodę, z całą pewnością zabroniłaby jej samej chodzić do grodu.
Ogarnęła się, poprawiła jasnoniebieską sukienkę i przeczesała roztargane w szarpaninie włosy. Wytarła wilgotne policzki w szeroki rękaw
koszuli i ruszyła w stronę bramy, trochę jeszcze roztrzęsiona, a mimo to
uradowana niespodziewaną pomocą nieznajomego mężczyzny.
Tłok już zelżał, ludzie sprawnie opuszczali miasto, ona zaś niezaczepiana przez nikogo w lot dotarła pod basztę. Tu też spostrzegła wychodzącego z wartowni mężczyznę w kapturze. Za nim podążał niski rycerz,
rozglądając się wokoło.
Ujrzał ją, machnął ręką i ruszył ku niej wartkim krokiem. Zatrzymała się. Już z daleka rozpoznała, że jest to wysoki rangą oficer, będący
prawdziwym rycerzem z urodzenia. Jego napierśnik spod osłaniającej
go szkarłatnej peleryny złocił się i pobłyskiwał w świetle płonących pochodni. Po jednej stronie bogato zdobionego pasa przytwierdzony miał
miecz w metalowej pochwie, po drugiej bojowy sztylet. Stanął dwa kroki
przed nią i wtedy poczuła rozsiewający się w powietrzu przyjemny aromat wonnych olejków zmieszanych najprawdopodobniej z winem. Był
to starszy wiekiem mężczyzna, niski i prawie bezwłosy, gładko ogolony,
z niedużymi oczami, z nierozpoznawalną w mroku barwą tęczówek. Z bliska dostrzegła, że napierśnik oficera zdobiły grawerunki z wytłoczonym
na piersi rycerskim herbem, na którym rozpoznała dwa zwrócone do siebie pochylające się byki. Widniał też napis, którego nie potrafiła odczytać.
Zresztą w ogóle nie potrafiła czytać.
— Jak ci? — zapytał.
— Anna Maj, panie — przedstawiła się grzecznie, okazując niskim
ukłonem należny rycerzowi szacunek.
— Grodowaś?
— Nie. Jam zza boru.
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— Z sioła126 , „Za Borem”?
— Ano.
— To, co samiuszki127 tutaj robisz o tej porze?
— Grzyby sprzedawałam, a kiedym do dom128 wracała, tegdy. . . —
Zamilkła.
Patrzyła na oficera, przestępując z nogi na nogę.
Wyczekiwał cierpliwie na urwane wyjaśnienie, ale gdy się zorientował, że nic więcej mu nie powie, zapytał:
— Tamci jakowąś krzywdę ci uczynili? — Wskazał stojących na baczność wartowników.
— Nie, panie.
— Doprawdy? Ówci człek. . . — Tym razem wskazał palcem zakapturzonego mężczyznę: — Twierdzi coś innego.
Rycerz zgromił ją surowym wzrokiem.
— Nie lękaj się, ino gadaj po prawdzie, jako było. Kary srogiej nie
ujdą. Daję ci rycerskie słowo.
— Nie uczynili mi nic złego — zełgała, czerwieniejąc jak czereśnia,
a że panowała pomroka, dobrze zgadywała, iż oficer tego nie zobaczył.
— Pewnaś? — Nastroszył brwi, minę miał poważną, nieomal srogą.
— Pewnam — odpowiedziała i zobaczyła, że oficer z niedowierzaniem
kręci głową.
Dobrze wiedział, że go kłamie, a jednak siłą nie mógł jej zmusić do
mówienia. Nagle jego lico spowiło się smutkiem, jakieś niemiłe wspomnienie w nim ożyło, sprawiło wielką boleść i przeniosło gdzieś w zamierzchłą przeszłość. Usta mu zadrgały, oczy szeroko wlepiał w dziewczynkę, a serce głośno zastukało pod metalowym pancerzem.
Zauważyła tę zmianę i zmieszana jego zachowaniem przeniosła wzrok
na stojącego przy strażnicy mężczyznę. Nieruchomy, oparty o kamienną
ścianę obserwował ich stamtąd.
„Ach, gdybym mogła przyjrzeć się jego twarzy”. — Wytrzeszczała
z wysiłkiem oczy.
Długie pochodnie rozświetlały plac przy wartowni. Żółtawe światło
bez trudu docierało do ulicy, przy której stał mężczyzna, lecz pomimo że
jasne nie oświetlało wnętrza głębokiego kaptura. Oblicze nieznajomego
pozostawało w mroku, a czarna plama w miejscu głowy straszyła bez-
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denną dziurą i sprawiała wrażenie, jak gdyby pod nakryciem nie było
ludzkiego ciała.
Zapatrzona w mężczyznę z niezrozumiałym otępieniem poczuła się
raptem dziwnie. Coś nią wstrząsnęło, zimno przemknęło po kręgosłupie niczym dotknięcie niewidzialnej ręki. Poczuła jego wzrok na sobie
i drgnęła. Nie z zimna, lecz z dotkliwego niepokoju.
— Cóż ja ci to rzec miałem?
Wyrwały ją z zamyślenia słowa oficera; sprawiał wrażenie człowieka
wybitego z głębokiego letargu.
— Podaj rękę, Anno.
Wahała się, patrzyła na niego krągłymi oczami i dopiero kiedy wyciągnął pierwszy na zachętę, podała mu swoją.
Rycerz otworzył dłoń dziewczyny, położył na niej metalowy przedmiot i powiedział stanowczym tonem:
— A teraz. . . Chybaj129 do dom, a duchem130 . Gościniec niebezpieczny po zmroku, a tyś młódka.
— Ni ćmy131 się nie stracham, ni ciemnych traktów, panie — odparła
z dumą i ciągnięta ciekawością utkwiła wzrok w otwartej dłoni.
— Pomnij ino, a dobrze. Raz cię po ciemnicy obaczę, a przysięgam, iż
do lochu zawrę132 ! A szczury tamok wielachne133 by koty! Rozumiesz?
Nie odpowiedziała, z wrażenia nie słuchała, oficer zaś nic już nie
mówiąc, zrobił zwrot na pięcie i ruszył ku stojącym na baczność wojom.
Nie mogła uwierzyć własnym oczom, w zdumieniu spoglądała na
dłoń z leżącym na niej najprawdziwszym złotym dukatem. Pierwszy raz
trzymała tak drogocenny przedmiot.
„Ależ się matuś ucieszy” — przemknęło jej w myślach i gdyby nie
opanowała zawczasu radości, z całą pewnością by wrzeszczała. — Dziękuję! — krzyknęła w stronę szybko odchodzącego oficera.
Ten, zatrzymał się, odwrócił i odkrzyknął:
— Nie mnie dziękuj, Anno, lecz jemu. — Wskazał stojącego przy wartowni nieznajomego: — Mnie, dziecko, nie stać na taką utratność134 —
dokończył tak cicho, że ledwo go usłyszała.
Anna odwróciła się do zakapturzonego mężczyzny, pomachała mu,
uśmiechnęła się szeroko i zawołała:
— Dziękuję, panie! Dziękuję!
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Mężczyzna odmachnął, a wtenczas coś w świetle pochodni błysnęło
przy jego rękawie.
„To chyba srebrna abo złota nitka” — pomyślała i bez zastanowienia,
jak z procy wystrzelona ruszyła biegiem do domu, miała dość wrażeń jak
na jeden wieczór.
— Ależ się matuś ucieszy! — Podskakiwała pogodnie jej dusza, ciągnęły do domu rozpędzone bose stopy.
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Oficer tymczasem zrobił kilka nerwowych kółek wokół stojących na
baczność wartowników. Z wetkniętym wzrokiem pod nogi i rękoma
wspartymi na plecach rozważał, co ma z nimi teraz począć. Nie było
to wcale takie oczywiste. Sprawa była skomplikowana. Przystanął przy
starszym i jął mu się przyglądać, jakby próbował rozszyfrować jego myśli.
Wyższy prawie o dwie głowy żołnierz patrzył na wprost siebie, ponad wpatrzonego w niego oficera, twarz miał stężałą, usta zaciśnięte, oczy
niespokojnie pełgające po obserwujących go przechodniach.
— Brenardzie! Zali całkiem tyś ocipiał?! Do szczętu ci odbiło?! We
łbie się poinaczyło135 ?! — zaczął wrzeszczeć jak szalony, nie zważając na
idących ulicą ludzi i na zbierających się ciekawskich.
— Panie kapitanie. . . Ja. . .
— Milczeć! Pod sąd wojskowy pójdziesz! Społem z tamtym osłem!
Wybatożyć każę tak, iże rodzona mać136 was nie pozna! Do koni nago
przytroczę i dotąd was włóczyć będą po majdanie137 , aże138 skóra na
rzyci139 wam się złuszczy! — krzyczał kapitan.
— Panie ka. . .
— Milczeć nakazałem! — ryknął potężniej i przybliżył się bardziej. —
Juże ja was urządzę, sucze syny! Krowie chwosty! Świńskie ryje! Spamiętacie wy mnie długo a dobrze!
Czerwony z wściekłości, ze śliną spienioną na ustach i gniewnymi
bruzdami na czole zrobił krok do tyłu. Postawę miał wyprostowaną, zadziorną niczym rozsierdzony kogut, dłoń nerwowo zaciskał na trzonie
miecza. W końcu zapanował nad emocjami, otarł pot z czoła i odwrócił
się do zgromadzonych przed sobą gapiów. Zebrani w półokręgu, przyszli
obejrzeć interesująco zapowiadające się widowisko, liczyli na chłostę winowajców lub atrakcyjniejszą jeszcze karę. Wszystko bowiem było moż-
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liwe. Widzieli kapitana gromiącego wystraszonych mężczyzn i aby było
patrzeć, jak publicznie ich zlinczuje.
— Pod pręgierz ich! — ktoś napomknął z gromady. — Końmi powłóczyć! — dodał inny. — Giczoły140 łamać! — dopowiadał ktoś jeszcze.
Kapitan jednak nic sobie z tego nie robił. Wodził oczami po tłumie, twarz miał świeżą, policzki zaróżowione od niedawnego wzburzenia,
a czoło w płomieniu żagwi141 błyszczące.
— Ech, Brenard, Brenard — wznowił spokojnie mowę oficer, ciężko
wzdychając: — Kiedym brał cię z oćcowego gniazda, obiecałem wojem cię uczynić, i Bóg mi świadkiem dotrzymałem obietnicy. A teraz
nowotną142 składam i na świadków biorę tychże zacnych ludzi, że świnie będziesz pasł jak ongi143 . Nie miecz ci nosić u pasa z dumą by rycerz,
zali sulicę144 przy boku i tarczę, a wić z gałęzi brzozy!
Na te słowa ludzie ryknęli gromkim śmiechem, widząc uradowaną
gębę kapitana świecącego do nich pozostałymi zębami. Tyle że nie zdawali sobie sprawy z tego, iż kapitan wcale nie mówił do wystraszonego
woja. Że właśnie teraz, przemawia do zgromadzonego tłumu. Nie przypuszczali, że to tylko mistrzowska gra aktorska. Spektakl, w którym on
grał główną rolę, a oni byli nieświadomymi niczego widzami. Ośmieszał
publicznie swoich wojów, żeby ich ochronić. A co ważniejsze, by chronić własną skórę. Wciąż miał w pamięci początki dowodzenia w grodzie
i słowa zaufanych sobie ludzi:
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Rajcy są wam nieprzychylni, kapitanie. Zmowę chytrą uknuli, baczenie
na was mają. Powinniście na siebie zważać.
— Nie taki diabeł straszny jak go malują — odpowiadał beztrosko,
lecz wkrótce się przekonał, że nie miał racji.
Chodzili za nim, posyłali na niego najlepszych ludzi, szkodzili mu
i wyczekiwali najmniejszego błędu z jego strony. Robili wszystko, żeby
tylko mu dopiec i móc go zwolnić, gdyż z powodu burzliwej przeszłości
nie był tu mile widziany.
— Dobrym onże nie świeci przykładem! Ani dla wojów, ani dla grodzian! Ani nawet dla nas! — gromił na ratuszu jeden z dostojników, bijąc
pięścią w dębowy stolik.
— I cóż to? Kiej się z nas śmieje. . . — odpowiadał drugi spokojnie, bez
emocji. — Onci ważny personat145 i poparcie Henryka ma. . . Zrobić nic
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nie można. Ja łba nadstawiał nie będę. Trza nam czekać, mości panowie.
Prędzej zali później powinie mu się noga, a wtenczas zniesiem go prawem
ze stopnia146 i precz wydalim.
— Zwabim go czym! Srebrem aboż złotem przekupim!
— Głuptak onże nie jest, mości Zaręba. Z rodu znanego i majętnego.
Onci na to nigdy nie przystanie, aleć próbować, i owszem nie zaszkodzi. Jeno tak, iżby śladu nie ostawić. Król nam nie przepomni, aczli147
się zwiedzie148 . Polecim tedy ze stolców149 by jakie smardy150 . Poletka
uprawiać będziem wówczas do zgonu, woły wypasać i ze świniami dysputować w chlewie. Tegoć chcecie, panowie rajcy? Tego?
— Mądre słowa, panie Pogorzelski. Bardzo mądre słowa — wtrącił
sędziwego wieku rajca: — Nie wojować nam z silniejszym ani z królem,
lecz cierpliwie by pająk na muchę czekać. . .
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To prawda. Nie mieli innego wyjścia. Musieli zaakceptować decyzję monarchy, przekazać mu stanowisko dowódcy drużyny stacjonującej w Kresowej, niemniej cierpliwie czekali. Czekali, aż wpadnie i będą mogli usunąć go z powierzonej mu funkcji, a następnie zastąpić kimś swoim. Nie
mógł im na to pozwolić. Za dużo miał do stracenia.
Zerknął mimochodem w stronę opartego o wartownię mężczyznę
w kapturze i się zamyślił: „Jakbym gdzieś już go spotkał”.
Chwilę dumał, ochłonął i spojrzał groźnymi błyskami na gapiów
wpatrzonych w niego jak w mistrza ceremonii ślubnej, oczekujących
z podnieceniem dalszych atrakcji.
— Rozejść się! Koniec widowiska! — nawoływał, wymachując ręką
nad głową, jak gdyby rzucał lassem. — „Dostali co chcieli. Szemrać nie
będą za plecami, żech dziewkę zlekceważył i popuszczam wojom” — pomyślał i poczekał, aż odejdą.
Ludzie szybko się rozpierzchli. Wielu z nich komentując po drodze to
wydarzenie, czuło zawód. Nie tego oczekiwali po zaperzonym kapitanie,
nie z tego był znany srogi dowódca stacjonującej tu drużyny i nie takiego
finału wyczekiwali.
Kiedy plac opustoszał, kapitan nieśpiesznym krokiem podszedł do
drugiego woja, stanął przed nim w lekkim rozkroku, wcisnął dłonie za
pas i powiedział ostrym tonem:
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— To ostatnie napomnienie, Dogobercie. Źle o tobie prawią na mieście i nie zamierzam znosić tego dłużej. Zrozumiano?!
— Tak jest, panie kapitanie! — wykrzyczał posłusznie Dogobert, ale
wewnątrz kipiało w nim ze złości.
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Nienawidził oficerów, nie cierpiał wojska, i gdyby nie korzyści, jakie
z tego czerpał, nigdy nie wstąpiłby do armii. I wcale nie chodziło o marny
żołd, tylko o łapówki, jakie dostawał od przyjezdnych i mieszkańców
grodu za przymykanie oczu na przeróżne ich świństewka i przekręty.
Właśnie to poboczne źródło utrzymania stanowiło dlań główny dochód.
Pozwalało oddawać się bezeceństwu i przyjemności, hazardowi i chlaniu
do upadłego oraz figlowaniu z małoletnimi dziewkami. I gdyby nie ten
obcy mężczyzna w kapturze, ten dzień byłby ostatnim w jego służbie.
Wszystko się pogmatwało, pomieszało, lecz wycofać już się nie mógł,
a może raczej nie chciał.
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Kapitan ponownie podszedł do Brenarda, chwycił go zdecydowanie za
rękę i pociągnął za sobą. Odszedł z nim na bezpieczną odległość, położył
dłoń na jego szerokim ramieniu i popatrzył w oświetlone pochodnią oczy.
— Odtąd radź sobie sam, Brenardzie — wyszeptał.
Poklepał go na odchodne w ojcowskim geście i pozostawiając załamanego mężczyznę z własnymi myślami, poszedł nieśpiesznym krokiem
do wyczekującego na placu nieznajomego.
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Zakapturzony mężczyzna przyglądał się z uwagą małemu, acz ruchliwemu oficerowi. Obserwował go podczas rozmowy z Anną, kiedy gromił
publicznie swoich podwładnych i gdy szeptał coś skrycie Brenardowi.
Zauważył, że oficer podczas tych rozmów, nie do końca jest szczery, ale
nie obchodziło go, dlaczego tak postępuje.
— Chceszli wnieść skargę? — zapytał kapitan dość czupurnym głosem, zmarszczył czoło i zaciągnął brew na oko.
— Nie — stwierdził krótko obcy i sięgnął po skórzane wory.
— To i dobrze. — Głos oficera zelżał, czoło rozjaśniało, a brew przybrała pierwotne położenie.
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Niepotrzebny był mu rozgłos. To mogłoby mu zaszkodzić i utrudnić dalszą służbę. Lepiej było dla niego i jego wojów nie nagłaśniać tej nieprzyjemnej, acz godnej potępienia sprawy.
— Przydałby mi się taki wielgolud151 w drużynie. Nie chcesz wstąpić
do armii? Zostać drużynnikiem?
— Nie jestem zainteresowany.
— Służyłbyś królowi.
— Nikomu nie służę. Ani małym, ani tym wielkim.
— Szkoda. Bo król dla takich jak ty hojny. Daleko byś zaszedł.
— Nie szukam sławy ani bogactwa.
— Ano widno. Szczodryś jako mało który. — Ogarnął nieznajomego
bystrym spojrzeniem. — A skoro nie wnosisz skargi i nie chcesz do nas
dołączyć, nie naciskam i nie strzymuję. Bądź zdrów! — dodał na pożegnanie i machnął ręką, jakby odganiał od siebie jakiegoś okazałego owada.
Gdy mężczyzna w kapturze zarzucał worki na ramię, kapitan, drobiąc
szybkie kroki, zbliżał się już do strażnicy.
— Do zobaczenia, kapitanie Wasal — pożegnał go chłodno mężczyzna
charakterystycznym basem i chybko ruszył do bramy.
Rycerz na jego słowa przyhamował, popatrzył za odchodzącym
w ciemność mężczyzną i zawołał:
— Skąd u diabła wiesz, jak się nazywam?!
Nie doczekał się jednak odpowiedzi. Przybysz zniknął w mrocznej
bramie, pozostawiając kapitana z zawieszonym w powietrzu pytaniem
i zdumioną miną.
„Skąd on wie, jak się nazywam?”.
Podrapał się po głowie i z tą zaprzątającą myślą wszedł do budynku.
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Dogobert stał wściekły. Z nienawiścią wlepiał gały w nieznajomego rozmawiającego z kapitanem. Przezeń cały jego misterny plan legł w gruzach, a był tak blisko. Nie przewidział, że dzisiejsza akcja nie wypali. To
kompletnie wytrąciło go z równowagi. Nie byłby jednak sobą, gdyby nie
miał w zanadrzu kolejnego zuchwałego planu, nowego pomysłu. Tylko
czy po tym wszystkim uda mu się namówić Brenarda? Zauważył bowiem
jakiś czas temu, że ten staje się coraz bardziej oporny i trudniej dogadują
się z sobą. Stawał okoniem i nie dawał się ruszyć z miejsca.
„Tępy wieśniak! Świniopas!” — myślał sobie.
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Właśnie tym był dla niego, nikim więcej. A jednak potrzebował go bardziej niż kiedykolwiek. Wiedział, że sam sobie nie poradzi i wiedział, że
Brenard nigdy go nie zdradzi. Łączyło ich zbyt wiele, za dużo o sobie wiedzieli, jednoczyły niewygodne, mroczne tajemnice. Mógłby co prawda
zmusić go szantażem, przymusić siłą do współpracy, tyle że wtedy straciłby partnera i stworzył sobie wroga. Tak postąpić nie mógł, on musiał
przystać na to polubownie, poczuć, że to nie tylko Dogoberta sprawa,
lecz także jego własna.
„Coś wykoncypuję152 ” — szarpał się z myślami i obserwował wchodzącego do strażnicy kapitana, nadal podminowany, acz pełen nadziei.
Już zamierzał opuścić stanowisko, kiedy kapitan nagle przystanął
w progu drzwi i krzyknął do wychodzącego z grodu nieznajomego:
— Skąd u diabła wiesz, jak się nazywam?!
Mężczyzna nie zareagował, nie zerknął nawet na niego, znikł bez
słowa w czarnych czeluściach bramy, a oficer po chwili przepadł w kamiennej strażnicy.
Ostrożnie rozpatrzył się po dziedzińcu i odstał odrobinę dla pewności,
nieśpiesznie podszedł do bramy i wyjrzał poza miasto, w ciemność. Noc
jaśniała, gwiazdy wesoło migotały i świecił wielki xiężyc w pełni, ale
i tak niczego nie zobaczył. Zgadywał za to, że gdzieś tam w drodze do
domu jest jego mała niebieskooka piękność. Ogarnął wzrokiem głębię
nocy i pogrążył się w myślach o dziewczynie, miał absolutną pewność,
że niebawem znowu ją zobaczy.
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Baszta, w której osadzono główną bramę grodu, górowała nad innymi.
Widok z niej rozpościerał się na całe grodzisko i przygrodzie, okoliczną
puszczę i odległe wzgórza oraz samotnie wyrastające w nieosłoniętych
obszarach wiejskie chaty.
Po drewnianym pomoście spacerował czatownik153 , czasem przystawał, wspierał się na sulicy, pochylał ku deskom i na stojąco drzemał.
Tym razem nie chodził i nie spał. Pobudzony niecodziennym wypadkiem
stał wsparty o blanki154 i oglądał z wysokości widowisko rozgrywające
się na dziedzińcu.
„A to ci heca!” — powtarzał niemo ubawiony widokiem spłoszonych
wojów i nakręcał na palec pokaźnego wąsa.
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Nieco wyżej nad jego połyskującym hełmem, na podwyższonej stromiźnie dachu siedział młody puszczyk. Krągłymi oczami obserwował wnikliwie sceny mające miejsce przy bramie i wartowni. Śledził ruchy kapitana Wasala, Dogoberta i Brenarda, zatrzymywał wzrok na wystraszonej
dziewczynce, a przede wszystkim obserwował wysokiego cudzoziemca
zdającego się kiedy niekiedy155 zerkać w jego stronę. Czas odmierzał
kolejne minuty, ludzie wracali do domów, kapitan zniknął w masywnym
budynku z kamienia, nieznajomy wyszedł poza miasto, a on zahukał po
swojemu. Rozstawił szeroko skrzydła, dał nura z baszty i szybującym lotem pomknął nad głowami ostatnich ludzi opuszczających przygraniczne
grodzisko.
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Anna już nie biegła. Z wysiłku bolały ją nogi. Szczególnie stopy narażone na kontakt z ostrymi kamieniami miała podrapane i pokaleczone.
Na dworze pociemniało, a na dodatek zrobiło się nieprzyjemnie chłodno.
Niebo tysiącem gwiazd pomrugiwało, xiężyc wypełniał żółtawym poblaskiem okolicę, pieścił promykami białą czuprynę dziewczynki i wskazywał jej drogę do domu.
Wioska, w której mieszkała, nosiła nazwę „Za Borem”, i leżała niedaleko miasta. Teraz kiedy lato było w pełni, powietrze przesiąknięte słońcem ciepłe a gościniec suchy, odległość nie stanowiła żadnego problemu.
Znacznie gorzej robiło się wczesną wiosną lub jesienią, gdy nawierzchnia miękka i grząska, a zimą do cna zasypana najczęściej uniemożliwiała
podróż do grodu i z grodu.
Szła nieśpiesznym, ale równym krokiem. Wsłuchana w odgłosy puszczańskich zwierząt, spadających gałęzi oraz pękających ze starości pni
olbrzymich dębów, rozmyślała o wydarzeniach w mieście. Nie mogła
pojąć, czego chciał od niej Dogobert, choć z całą pewnością nie chodziło
o miedziaki, skoro wcześniej dawał jej pieniądze. Zdawało się to nielogiczne, pozbawione sensu, a do tego mocno podejrzane. Całe szczęście,
że do grodu zawitał ten obcy mężczyzna, obronił ją przed Dogobertem,
a do tego obdarował dukatem. Pewnie był majętny, do tego bardzo hojny
i odważny, lecz kim mógł być tak naprawdę. Wędrownym kupcem? To
było wielce prawdopodobne, a jednak im dłużej dociekała, tym mniej
przypominał jej kupca.
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Drążył ją niepokój, nie dawał spokoju, coś nie pasowało w wyglądzie
mężczyzny, toteż usiłowała sobie przypomnieć, odtworzyć w pamięci
jego obraz i odnaleźć tę inność, jaką podświadomie w nim dostrzegła.
„Jest wysoki. . . ” — rozważała: — „Wręcz ogromny i niewątpliwie bardzo, ale to bardzo silny. . . ”.
Gdyby go spotkała w innym miejscu, w odmiennych okolicznościach,
na pewno nagoniłby jej strachu, być może uciekłaby na jego widok.
Ubrany był w tunikę z długimi rękawami zdobionymi srebrnymi lub
złotymi nićmi, zapinaną od przodu rzędem kościanych guzików. Szerokie spodnie nieznacznie zwężone ku dołowi ginęły w wysokich butach
o mięsistej podeszwie. Obuwie to przypominało wojackie, lecz w przeciwieństwie do niego nie miało metalowych okuć, za to było chodziwe156
i doskonale zabezpieczało stopy. Na wierzch nałożony miał lekki płaszcz
sięgający do kostek, z głębokim kapturem, wiązany sznurem, wygodnym
i niekrępującym ruchów. W rozsuniętych połach płaszcza dostrzegła szeroki pas z ozdobną metalową klamrą, podwójnym rzędem otworów na
dwie grube szpile, i prawdę mówiąc, nigdy takiego nie widziała.
Tymczasem kupcy tak się nie nosili. Wyglądał na wędrowca podróżującego po świecie albo najemnika chodzącego od grodu do grodu w poszukiwaniu miejsca w królewskiej drużynie. Tylko czy wtedy zechciałby
jej pomóc? Podarował dukata i narażał swoje życie?
„Najmitą157 on ci nie jest”. — Nie dawał jej spokoju jego wygląd.
Rozmyślając usilnie, po raz wtóry ważyła każdy szczegół, kiedy naraz,
stanęła jak wryta i wydukała:
— Kolor!
W jednej chwili uświadomiła sobie, że mężczyzna ubrany był na
czarno158 . Spłoszona rozejrzała się po okolicy. Czarnawe cienie pod
wpływem przepływającej chmury przed obliczem xiężyca zdawały się
ożyć, wychodzić z lasu, wyciągać do niej szponiaste łapy, toteż wyrwała
z miejsca biegiem i przypomniała sobie. . .
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Przypomniała sobie, że kiedy była młodsza, pewnego razu matka wraz
z niewiastami z wioski farbowały tkaniny na ubrania. Podglądała ich
pracę, chodziła wśród drewnianych kadzi i ciekawie zerkała im na ręce.
Wtedy to jedna z farbiarek ze śmiesznie zadartym nosem, zobaczywszy,
że ją obserwuje, zagadnęła:
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— Może i twoją sukieneczkę umalujemy, Hanuś159 ?
W odpowiedzi pokiwała twierdząco głową.
Niewiasty roześmiały się na widok uradowanej buzi drobniutkiej
blondyneczki, a kobieta zapytała zabawnym dyszkantem160 :
— A w jakim to kolorze chciałoby mieć suknię słodkie dziewczę?
— W czarnym — oznajmiła z anielskim uśmiechem, błyskając szafirowymi oczami.
W izbie zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. Spłoszone strachem niewiasty jęły zerkać po sobie, spozierać bojaźliwie po świetlicy161 , kreślić
znak krzyża w powietrzu i coś naszeptywać, a może nawet odmawiać
modlitwy.
— Ależ Hanuś. . . — wtrąciła matka, nie zwracając uwagi na wystraszone niewiasty: — Nie mamy barwnika, którenby162 malował materię
na czarno.
— To kolor Złego! Diabła! Jeno Zły i słudzy jego tak się noszą — dodała jakaś stara, wysuszona niewiasta, podsunęła do niej bliżej bladawe
oblicze i łypnęła na nią ziemistymi ślipiami.
Wszystkie jak na komendę ożegnały163 cztery kąty, jęły popatrywać
dookoła i wyglądać za okno, jak gdyby wypatrywały coś przerażającego.
Samego diabła, Złego w ludzkiej skórze lub inne jakie licho ukryte w kamieniach, w ziemi, w krzewach a może i na drzewach.
— To kolor Złego. . . — powtarzały szeptem zlęknione niewiasty.
— Nie łacno164 zrobić taką farbę! Nie łacno! Trza świeżej krwi nieskalanego dziecka. . . — ciągnęła staruszka, przyciągając wzrok zniesmaczonej jej słowami matki: — Ubitego o północy przy miesiącu w pełni,
a wprzódy165 nabytego za jednego złocistego dukata. . .
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

O, mamo! — krzyknęła i gwałtownie przyśpieszyła.
Nie spodobało jej się to wspomnienie z dzieciństwa. Spojrzała lękliwie na xiężyc w pełni, ścisnęła bezwiednie sakiewkę i wśród kilku
mniejszych monet wyczuła złotego dukata.
„Anuż to prawda?” — pomyślała i z przerażeniem zerknęła za siebie.
— „A jeśli to jego sługa albo Zły przybrały ludzką postać? Anuż to płata
za me życie? Za mą niewinną duszę, a jam durna ją przyjęła. Co teraz ze
mną będzie?”.
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Biegła jak szalona, kompletnie zapominając o zmęczeniu, pragnęła jak
najszybciej dotrzeć do domu. Próbowała myśleć trzeźwo i rozsądnie, ale
bojaźń silniejsza była od rozsądku, a wyobraźnia tworzyła w głowie niepokojące obrazy. Na szczęście w oddali dostrzegła pierwsze chaty, doleciały ją poszczekiwania psów i głos Burego. To dodało jej odwagi.
Biegiem minęła pierwszy, drugi i trzeci dom, a kiedy pędem wpadła
na podwórze czwartego gospodarstwa, o mały włos a wywróciłaby się
o stojące przy wejściu wiadro z wodą.
— A któż u wnijścia166 to ostawił? — zdziwiła się, wyhamowując.
Zziajana i spocona nie mogła tak wejść do domu. Nie chciała, aby
mama oglądała ją w tym stanie. Była w strachu, że gdyby ją ujrzała,
wzięłaby na spytki, i rad nierad musiałaby wyznać całą prawdę.
Podeszła do wiadra, uklękła przed nim, zanurzyła ręce i kilkakrotnie
obmyła twarz lodowatą wodą. W okrągłej tafli pofalowanej wody odbijał się kolisty xiężyc w pełni, wypełniając sobą całe wnętrze. Drgnęła
i poczuła przenikające zimno, sztywniejące członki i podniesione ze strachu włosy. Wyciągnęła sakiewkę, rozsupłała cienki rzemień i wydobyła
z niej dukata, położyła na dłoni i zapatrzyła się w mieniący złoty krążek.
Był ciężki, cudnie błyszczał w świetle xiężyca, znajdował się na nim
wizerunek kruka z niezrozumiałym dla niej napisem. Obróciła nim kilka
razy, poważyła w ręku i włożyła do wiadra w centralnym jego miejscu.
Leżał na dnie pordzewiałego naczynia, przepięknie błyszczał i diabelsko
kusił, żeby go ze sobą zabrać. „Jutro pomyślę, co z nim zrobić”.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Poprawiła roztarganą czuprynę, strzepnęła piach z kolan i ruszyła wolno
do chaty. Ostrożnie wśliznęła się do środka, cichutko zakradła do izby
i z bojaźnią rozejrzała po wnętrzu.
W pokoju panował półmrok, tylko jedna krzywa świeca rozświetlała
ciemność. Przy drewnianym stole z nierównych sękatych desek siedziała
matka, a na stole stała misa wypełniona pierogami z kapustą i grochem,
wyciosana z lipowego drewna i zdobiona ręką ludowego artysty.
— Nie bojaj się, Hanuś. Ociec śpi opity167 w stodole.
Anna rozpromieniała, podbiegła w podskokach do matki, przytuliła
i pocałowała w policzek.
— Hej! — przywitała się po swojemu.
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Zawsze, gdy witała się z ludźmi spoza wioski, robili wielkie oczy; nie było
to zgodne z obyczajem i tradycją, raziło starych, śmieszyło młodych, lecz
ona nie zwracała na to uwagi. Sąsiedzi przyzwyczajeni do Anny odpowiadali na jej sposób lub odczyniali uroki, spluwali na ziemię, okręcali
się wokół własnej osi i mówili:
— Diabli ci na jęzor wleźli.
— A gdzie by tam? — odpowiadała beztrosko i chichocząc głośno,
pokazywała język.
— Ty nie bądź taka umna168 ! Za zębami ony siedzą. . .
— A gdzie by tam? — Szczerzyła zęby i jeszcze donośniej chichotała,
trochę prześmiewczo, lecz nie złośliwie.
Cóż, nie było na nią siły. Uśmiech jej zniewalał, kocie spojrzenie rozbrajało, a cienki chichot rozweselał najtwardsze nawet serca.
— Stało się co, iże po zamierzku169 do dom wracasz? — zapytała
matka niespokojnym głosem.
— No, wiesz. . . — Wstrzymała na krótko oddech: — Po prawdzie nic
takiego, ino u brony170 tłok był wielgi. Człeka z ubitym koziołkiem171
chycili. — Kłamała.
— Jezusie Nazareński! Toż onemu na mur łapę utrącą aboć do krwi
usmagają172 i do ciemnicy wtrącą!
— Ja. . . — Zakasłała i spróbowała coś wymyślić: — Ja. . . — Zacięła
się zdenerwowana, widząc wpatrzoną w siebie matkę.
— Co ty?
— Ja nie wiem — wyrzuciła naprędce, wpatrywała się w okno i próbowała zatuszować zmieszanie: — Dalekom wonczas173 była tom niedużo widziała.
Czuła napływającą krew do policzków, zrobiło jej się głupio. Przecież
nie chciała cyganić matki, tyle że nie mogła powiedzieć też prawdy.
Podeszła do cebra z bukowych klepek, umyła naprędce ręce i buzię,
siadła za stołem i zabrała się do jedzenia pierogów. Znikały błyskawicznie, łakomie połykane z prawdziwie wilczym apetytem.
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Matka, choć dostrzegła zakłopotanie córki, nie dopytywała o nic więcej,
w ciszy się przyglądała, popadając w głębokie zamyślenie.
„Moja umiłowana dziewuszka”.

71

Anna

Patrzyła ze smutkiem na jej podrapane od leśnych krzewów ręce. Na
pokaleczone od ostrych kamieni drobne stopy. Na pocerowaną koszulę
z wypłowiałym dawno kolorem i sukienkę, z której już prawie wyrosła. Pragnęła całą duszą, aby jej los się odmienił, zła dola odwróciła od
niej swe zagniewane oblicze i nie musiała dłużej dzielić z nią tej biedy.
Była przecież taka ładna, a do tego niezwykle delikatna. Zupełnie nie
pasowała do tego surowego miejsca. Nie tylko wyglądem do nich nie
pasowała, lecz także charakterem znacznie się od nich różniła. Jakby nie
była ich upragnioną córką, jedynym i długo wyczekiwanym dzieckiem.
A przecież miłowała ich całym sercem, pomimo że Wiktor, jej ojciec,
pod wpływem alkoholu wpadał w szał z byle jakiego powodu i strasznie bił ją wtedy. Lecz cóż ona biedna mogła począć? Jak temu zaradzić?
Ona, słabowita białka174 przeciwko silnemu mężczyźnie, swemu mężowi
i panu mającemu prawo lać je obie, kiedy będzie miał ochotę.
Nikomu nie mogła się wyżalić, nikogo prosić o pomoc, musiała radzić
sobie sama i z podniesionym wysoko czołem znosić przeciwności losu.
Nie raz, nie dwa zamierzała uciec z Anną. Tylko dokąd, kiedy nie miały
gdzie się schronić. Gdzie podziałyby się, kto przygarnąłby ją z dzieckiem
i kto ulżyłby w niedoli? Łzy napłynęły do matczynych udręczonych oczu,
pociągnęła nosem rozżalona, wyciągnęła chustkę zza rękawa i głośno się
w nią wysmarkała.
— Sprzedałaś co? — Głos jej się załamał, z oka łza pociekła.
— Krztynę — odpowiedziała, wyjęła sakiewkę i położyła przed matką.
Anna wstała, zbliżyła się do świeżo wylepionego gliną pieca, ulała
gorącej wody z kociołka do wyszczerbionego kubka, włożyła kilka miętowych liści i zabełtała drewnianą łyżką wystruganą przez ojca. Wróciła
do stołu, postawiła kubek przed sobą i czekając w milczeniu, aż ziele
dojdzie, popatrzyła na zasmuconą matkę.
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się, o kim teraz myśli. Kontemplowała o niej. Przeżywała każde z nią rozstanie, a gdy nie wracała w porę do domu, zamartwiała się i nie umiała spokojnie usiedzieć w miejscu. Z dnia na dzień
broniła ją przed pijanym i nierzadko agresywnym ojcem, cierpliwie znosiła jego obelgi, złośliwe uwagi, i przyjmowała na siebie razy.
„Dziś zapewne było tako samo”. — Posmutniała i zerknęła na sine
ślady na ramionach matki.

72

ROZDZIAŁ I

Od rana do wieczora harowała w pocie czoła na swoim i najmując się
u obcych. Stawała na głowie, żeby utrzymać gospodarstwo, i niewiele
miała czasu na spoczynek. Rankiem, kiedy ona smacznie spała, zrywała
się, przygotowywała pyszną strawę, budziła ją i przytulała, aż w końcu
z bólem serca odprawiała do oddalonego o kilka stai176 grodu. Nie była
wcale starą niewiastą, choć życie dodało jej kilku lat na ciele.
Anna wstała zza stołu, podeszła do zadumanej matki, usiadła jej na
kolanach i z czułością kochającej córki mocno przytuliła.
— Nie sumujcie się177 , matuś. Wszystek będzie dobrze. Obaczycie. . .
— wyszeptała jej do ucha, zakrywając rękawem koszuli wielkiego siniaka.
W izbie było ciepło i przytulnie. Ogień w piecu wesoło buchał, podskakując po grubych klocach. Za oknem cierkały miłosną pieśń maleńkie
świerszcze, a one w czułych objęciach, weseliły się swą bliskością, cieszyły niezmiernie tą jakże krótką i ulotną chwilą.
— Pora na kąpiel — rzekła matka.
Podniosła się delikatnie i tym sposobem zmusiła Annę do zrobienia
tego samego, zdjęła z pieca gar z wrzątkiem, przelała do płytkiej balii, po
czym dopełniła odrobiną zimnej wody.
— Wskakuj! Przysposobię spanie.
Anna błyskawicznie ściągnęła ubranie, ostrożnie stanęła w bali i usiadła. Lubiła posiedzieć sobie w wodzie, podumać o różnych ważnych
i błahych sprawach, aczkolwiek dziś nie mogła na to sobie pozwolić.
„Byłoby źle, gdyby mamcia obaczyła tegoż wielgiego siniaka”.
Zmyła bród i pot mydlnicą178 , na chybcika się wytarła, i zanim matka
zdążyła przygotować łóżko do spania, już wskakiwała w lnianą koszulę.
W pamięci jednak miała sylwetkę nieznajomego mężczyzny, który oprócz
tego, że jej dopomógł, wzbudzał w niej niepokój.
„Kimże jesteś nieznajomy? Zali powinnam się cię obawiać?” — w kółko zadawała sobie te same pytania.
u 1 U
ył już niedaleko wyjścia z grodu, Północnej Bramy, kiedy doleciały
go gromkie słowa kapitana Wasala:
— Skąd u diabła wiesz, jak się nazywam?!
Nie zareagował, nie czuł potrzeby cokolwiek mu wyjaśniać. Wyszedł
śpiesznie poza mury grodu, minął na zewnątrz pełniącego wartę strażnika
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łypiącego na niego ciekawskim wzrokiem i ruszył śladem dziewczyny.
Nie musiał się śpieszyć. Trop był wyraźny i świeży, dobrze wiedział, że
odnajdzie ją bez trudu. Wyczuwał jej zapach unoszony miliardem cząsteczek powietrza. Odczuwał ciałem częstotliwość bicia jej dziecięcego
serca. Widział wyraźny alabastrowy ślad pozostawiony przez jej drobne
ciało i odbierał w głowie ten niepowtarzalny, ultrawysoki dźwięk złotego
dukata, ocierającego się o miedziaki na dnie skórzanej sakiewki. Wszystko
to sprawiało, że była łatwą zdobyczą i nie mogła mu uciec, skryć się przed
nim, a już na pewno zatrzeć za sobą ślady.
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Panie, ratujże! Panie! — wołała niewiasta, podskakiwała nad wysoką
trzciną i wymachiwała rękoma.
Zobaczył ją i stanął.
„Czegóż ona ode mnie chce?” — pomyślał z niechęcią, zamierzając
czym prędzej odejść.
Niewiasta pognała ku niemu, na twarzy miała rozpacz, łzy ciekły po
śniadych policzkach, wargi drżały ze strachu.
— Panie! Panie!
Padła mu pod nogi i ciężko oddychając, błagalnym głosem zmieszanym z płaczem niewyraźnie powiedziała:
— Panie, ratujże moje dziecię! Ono. . . Ono. . . Samojedno179 . . . a tamok odyniec wielgi by góra. . . Panie. . . !
— Uspokój się niewiasto i gadaj do rzeczy. Co się stało? — Zsunął
kaptur, było parno, oddychało się z trudnością.
Niewiasta przetarła twarz szerokim rękawem sukni, chrząknęła kilka
razy, wstała z ziemi, a kiedy spojrzała w jego oblicze, krzyknęła i odskoczyła, zachwiała się i jak porażona przewaliła.
— Matko Boska. . . Djaszek180 !
Zlękniona cofała się z odwróconym od niego wzrokiem. Zatrzymała
się po chwili i rozpłakała.
Popatrzył na nią z wysoka, splunął z pogardą i ruszył dalej.
— Panie! — zawołała i znów padła mu pod stopy.
— Czego chcesz?
— Ratujcie mi syna — wyskomlała, klęknęła przed nim i złożyła ręce
jak do modlitwy.
— Diabła prosisz o pomoc? — zapytał dźwięcznym basem.
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— Iżbym duszę miała sprzedać, ratujcież go, proszę. Jeden mi jeno
ostał. . . — Powtórnie ryknęła płaczem.
— Duszę powiadasz? To gdzie on?
— Tamok! — Pokazała gęsty bór oddalony o dobry rzut kamieniem: —
Odyniec zagnał go tamok i przepadł by kamień w wodę. Szukała ja, szukała, wołała i wołała, ale nikaj go nie ma. . . A on jeden. . . Samiusieńki. . .
A tamok odyńce a wilcy. . . a niedźwiedzie!
Jęczała, gdy on popatrywał w stronę kniei. W smugach złocistego
słońca rozpływała się jasna nitka po chłopcu i druga znacznie ciemniejsza
należąca do dzikiego zwierza.
— Ostań i czekaj. Ino się stąd nie ruszaj, a o zapłacie. . . Pogaworzymy,
jak wrócę. — Zachichotał, głucho, okrutnie, przerażająco.
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Uśmiechnął się na wspomnienie tamtego wydarzenia, oblizał spierzchłe
usta i poprawił spadające z ramienia wory. Znalazł tamtego dzieciaka
całego i zdrowego. Siedział roztrzęsiony ze strachu na wysokim drzewie, zgrzany ucieczką przed odyńcem, z łzami świecącymi na policzkach.
Kiedy chłopak go ujrzał, mało z niego nie spadł, zamknął oczy i wrzeszczał, gdy go siłą ściągał, a później. . . Cóż, odebrał zapłatę za chłopca. . .
Szedł długim równym krokiem. Po drodze wyprzedził ostatnich kupców wyjeżdżających z grodu. Szło się trudno. Z piaszczystej drogi wystawały poskręcane korzenie potężnych drzew rosnących po obu jej stronach. Drzew stanowiących pierwszą linię w ciągnących się na obszarze
wielu setek kilometrów gęstych lasów i borów, przerywanych z rzadka
niedużą osadą lub przylegającym do nich grodem. Okoliczne lasy znane
były ze swojej naturalnej dzikości. Niewiele dróg przez nie przebiegało
i wydeptanych ludzkimi stopami ścieżek. Gęsto porośnięte, trudno dostępne i z licznymi mokradłami obfitowały w łowną zwierzynę, niezliczoną ilość grzybów i leśnych owoców.
Lasy, bory i puszcze należały do królestwa, a zatem króla, i opiekę
nad nimi sprawowały wyznaczone przez monarchę grody. Chodzenie do
lasów i zbieractwo nie było zabronione, lecz łowy na grubego zwierza
wymagały pozwolenia i stosownej opłaty od każdej upolowanej sztuki.
Z grodów wysyłano więc patrole drużynników mających na celu wyłapywanie kłusowników, którym groziły niemałe kary, włącznie z karą
śmierci w wyjątkowych przypadkach. Wybierano dwudziestu wojów
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o najgorszej reputacji, najbardziej niesfornych w drużynie, i wysyłano
na trwającą niecałe cztery miesiące wyprawę. Nazywano ją karną kompanią, gdyż każdy bez wyjątku, kto do niej trafiał, miał na sumieniu jakiś
mniejszy lub większy występek.
Poruszał się dość prędko, zwinnie omijał wszystkie napotkane przeszkody. Był w tym doskonale zaprawiony i nawet ciemność nie stanowiła
dlań problemu. Nagle przystanął i znieruchomiał, powietrze zgęstniało.
Wypełnione negatywnymi fluidami przywierało do niego niczym metalowe opiłki do magnesu. Popatrzył w stronę grodu. Niewiele mógł zobaczyć z tak daleka, a jednak w srebrzystej poświacie xiężyca dostrzegł
zarys maleńkiej postaci stojącej u wrót bramy. Rozłożył ręce, jak gdyby
chciał objąć coś wielkiego, i z całą mocą wszystkich zmysłów wchłaniał
napływające w swoją stronę myśli. Myśli należące do wpatrującego się
w mrok Dogoberta.
— Uhuuu. . . Uhuhuhuuu. . . — zahukał gdzieś w gałęziach sosny puszczyk, poderwał się do lotu, zakołował wysoko nad mężczyzną i poleciał
ku wiejskiej osadzie.
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Niedaleko mężczyzny w cieniu niskiego drzewa stał ubrany w jasną tunikę chłopczyk. Oparty o pień grubego dębu, trzymał białego zajączka
i śledził wzrokiem zakapturzonego wędrowca. Do jego nóg łasiły się trzy
młode borsuki, a na ramieniu siedziała ruda wiewiórka, zadzierała kitę
nad głowę i popiskiwała chłopcu do ucha.
— Tak, tak. . . — wyszeptał chłopiec do rudego zwierza: — Masz rację,
mój mały przyjacielu.
Zdjął z ramienia wiewiórkę i posadził na gałęzi rosnącego nieopodal krzewu, pogłaskał trzy uradowane borsuki, pomachał odlatującemu
puszczykowi i z zajączkiem znikł w gęstwinie lasu.
u 1 U
renard obserwował sterczącego w bramie Dogoberta. Nie mógł sobie
wybaczyć, że dał się w to wciągnąć. To już nie są żarty i kapitan nie
kłamał, mówiąc, że musi sam sobie radzić i że nie będzie dłużej go chronił. Co będzie, jeśli wyleją go z drużyny? Przecież nie mógł tak po prostu
wrócić na wieś. To byłaby hańba, wstyd, ogromna kompromitacja. Przed
starym ojcem, matką i całą wioską. Brał udział w wielu bitwach, był
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bohaterem, wielokrotnie rannym i odznaczanym za odwagę. Jego blizny
na twarzy i ciele świadczyły same za siebie, dawały namacalny dowód
wydarzeń mających kiedyś miejsce. Z wieśniaka, z syna prostego kmiecia stał się rycerzem i rozpierała go duma. Nie tylko, kiedy odwiedzał
rodzinną wioskę, ale również wtedy, gdy przypominał sobie, ile włożył
w to wysiłku i pracy. W drużynie miał stałą pensję, wikt i opierunek,
i było mu tu dobrze. Drużynę miłował więcej niż rodzinę i nie chciał
tego tak po prostu stracić, nie potrafiłby odnaleźć się gdzie indziej.
Usiadł na solidnej drzewianej181 ławce, wydobył ciężki miecz i nie
zaprzestając rozmyślać, położył obok siebie. Wszystko się popsuło, odkąd zaczął grać w kości i nawiązał bliższe stosunki z ludźmi pokroju
Dogoberta. Wpadał w coraz to większe długi, zaczął pić, nie bacząc na
reputację, honor i dobre imię. Miał wieloletnią służbę za sobą, dostąpił
stopnia kaprala, a dawał sobą manipulować mniejszym rangą i niższego
stanu wojom. W oczach dowódcy, kapitana Edwarda Wasala, stracił bardzo wiele. A przecież tak dużo mu zawdzięczał. Kiedy był dzieckiem, ten
przygarnął go pod swoje skrzydła i zaopiekował się niemal jak rodzonym
synem. Szanował kapitana, obdarzył prawie synowską miłością i darzył
wielkim zaufaniem.
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Twój
— zapytał kapitan bijącego czołem o ziemię kmiecia.
Siedział na siwej klaczy, spoglądał na przelęknionego chłopa i wskazywał pozłacanym kijem z królewskim znakiem na rosłego chłopca.
— Ano mój, panie.
— Rosłe z niego chłopisko.
— Ano, rosłe. Chwalić Boga. . . Nabite183 toto i bystre. W polu za
trzech robi, a sulicą ciska by prawy woj, panie.
— Sulicą? A skądże u was taka broń doma184 ? Czyżbyście mieli jakiego wojaka w rodzie?
— Iii. . . My są zwykli kmiecie, aleć grododzierżca185 kazali słać młodzików do grodu, to i ślemy. Tamże się szkolą.
Kapitan zeskoczył z konia, wyciągnął sulicę uczepioną do siodła, podszedł do chłopaka dorównującego mu wzrostem i wcisnął broń w dłonie.
— Pokaż, co potrafisz.
Chłopak poczerwieniał, obrzucił woja bystrym spojrzeniem i zapytał:
— Wecz186 mam trafić?

Anna

77

Rozejrzeli się, stali w polu. Po jednej stronie widniały chaty wioski, po
drugiej rosła kępa tarni i kilka niedużych drzewek.
— Tamoj! — Wskazał kijem kapitan zbite drzewa, odległość nie była
zbyt wielka dla rosłego woja, lecz dla młodzieńca stanowczo za duża: —
Podejdźmy bliżej.
— A po cóż to? Dociepnę187 , panie.
— Dociepniesz? — zdziwił się kapitan z pogardliwym uśmieszkiem:
— A trafisz, chociaż w to spasłe drzewo?
— A trafię! — odpowiedział ufnie chłopak: — Trafię i w to podle188
niego. Cienkie by tyka.
Kapitan podszedł bez słowa do konia, wydobył z sakwy nóż w skórzanej pochwie i pokazał chłopakowi.
— Trafisz, jest twój.
Chłopak błysnął ślipiami i otworzył usta na widok pierwszorzędnie
wykonanego noża. Nagroda była niezwykle cenna, nóż był myśliwski,
głownię189 miał wypolerowaną na wysoki połysk, jelec190 solidny i grawerowany wykuto w brązie, a trzon kunsztownie wyrzezano w jelenim
rogu. Kosztował majątek. Wiele lat z rzędu musiałby pracować, żeby takie cudo nabyć, a teraz. . . Teraz miał w swym zasięgu, wystarczyło tylko
trafić w to smukłe drzewo, nazbyt śpiesznie wskazane kapitanowi.
„Jeno trafić. . . ” — szeptały jego usta niesłyszalnie.
Serce z podniecenia załomotało mu szybciej, ramiona zesztywniały
nagle z nerwów, a sulica, pomimo że nie przybrała ani grama na masie,
zaczęła ciążyć i ciągnąć ku ziemi.
„Jeno trafić. . . ” — powtarzał w myślach, starł krople potu z czoła,
popatrzył spłoszonym wzrokiem na ojca, i przemknął oczami po rycerzu,
na którego twarzy dostrzegł ironiczny uśmiech.
Kapitan nie wierzył, że trafi. Przyglądał się z ciekawością temu chłopcu, podziwiał go za odwagę i determinację, a zarazem w duchu drwił
z niego. Nie jedno widział, nie jednego młodzieńca wystawił na próbę
i niejedną porażkę oglądał w życiu.
Z niedaleka podpatrywał ojciec. Nie wtrącał się, ale tak jak kapitan nie wierzył, że chłopak temu podoła, odległość była znaczna, sulica
ciężka, a drzewo bardzo cienkie.
— Zaczynaj! — rozkazał kapitan.
Chłopak przyjął pozycję do rzutu, ojciec zaś wstrzymał oddech.
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„Jeno trafić. . . ”.
Ścisnął pewniej drzewce191 , odchylił w tył rękę, zrobił potężny zamach i robiąc wykrok, cisnął z całej siły.
Sulica pomknęła wyrzucona silnie i poszybowała w górę, w połowie drogi obniżyła lot ku ziemi i stalowym ostrzem skierowała się ku
drzewom.
Dzień był bezwietrzny, pogoda wiosenna, na polu stało kilku kmieci
obserwujących rzucającego sulicą chłopaka, daleko po podmokłej łące
brodziły dwa bociany.
Sulica leciała bezgłośnie, chłopak znieruchomiał z wrażenia, ojciec
ciągle wstrzymywał oddech, kapitan mrużył silnie oczy.
— Bach! — stuknął grot w drzewo, a drzewce się zakołysało.
Stali we trójkę w bezruchu. Oficer spoważniał, lekceważący uśmiech
zniknął z jego oblicza, ojciec odetchnął głęboko, a chłopak. . .
— Aaa. . . ! — jęknął i złapał się za głowę.
Sulica drgała wbita ostrzem w drzewo, tyle że nie w tym, które było
jego celem.
Kapitan wrócił do konia, wskoczył na niego i rzekł do chłopaka:
— Jak cię zowią?
— Brenard, panie. — Oczy miał mokre, na buzi zawstydzenie.
— Biegaj po sulice, a nuże! A ty. . . — skierował słowa do ojca, kiedy
chłopak pognał: — Mnie go oddasz pod opiekę. . .
— Ależ, panie! Onże tutki potrzebny, doma. Jakże to tak? My stare.
Ledwoć radę se dajem. . . A co dopiro będzie, jak jego ubędzie?
— Klnę się na Boga, iż ważnym wojem go zrobię! Wieszli durniu, co
to dla cię znaczy?
— Wiem, panie. . . Wiem. . . — skłonił się w pokorze i popatrzył na
biegnącego z sulicą syna.
Głowę miał spuszczoną, ocierał twarz rękawem brudnego giezła
i próbował taić wstyd i hańbę. Podał sulicę kapitanowi i posłyszał słowa,
których miał już nigdy nie zapomnieć:
— Nie łgał ociec, kiej gadał, żeś silny i ciskasz sulicą, jak prawy
oszczepnik. Ślepia masz iście jastrzębie, ramię niedźwiedzia a giczoły giętkie by u rysia. Weź go. . . — Wręczył nóż chłopakowi: — Uchybiłeś celu,
aleś zasłużył. A jutrze192 w służbę do mię przyjdziesz. . . Ino bacz no,
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iżbyś mi się wraz ze słońcem u grododzierżcy stawił. A zapóźnisz193 się
ociupinę, to kijami do krwi każę wybatożyć! Pojmujesz?
— Tak, panie! — zapiszczał z radości cieniuchno i w podzięce jął całować nogę kapitana. — Ni krzty się nie zapóźnię i nie pożałujecie tegoż,
panie. . . — głos mu się łamał, łzy do oczu ze szczęścia cisnęły.
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Tak, pamiętał wyśmienicie słowa kapitana, a potem. . . Szybko zrobił
z niego żołnierza. Służba u kapitana Wasala była ciężka i wyczerpująca,
czasu dla siebie miał niewiele, bo od świtania aż do nocy usługiwał wojom. Chodził za nimi, nosił broń, czyścił i naprawiał. Usługiwał przy
jadle, targał cebry z wodą, prał niczym praczka, i spał z doskoku z otwartymi oczami, gotów w każdej chwili do dalszej posługi. Z czasem począł
trenować, ćwiczyć sztuki walki, jazdę konno, i poznawał wyszukane tajniki zabijania. Kapitan zabierał go ze sobą, ciągnął na każdą akcję, a że
graniczne wioski najeżdżały obce wojska i napadali najzwyklejsi rozbójnicy, roboty mieli co niemiara. To właśnie tam, na bitewnych polach,
zrobił z niego wojownika, znakomitego woja, z którego kiedyś był tak
dumny, a przynajmniej tak mu się zdawało.
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Zajdź go z drugiej strony, Brenardzie! — wołał do niego wielki niczym
słoń mężczyzna, o posiwiałej z wiekiem brodzie.
Rycerz siedział pochylony, jedną rękę wspierał na sulicy, drugą przytykał do głębokiej rany. Wokół dogasała walka ze ściganymi zbójcami,
dopadali ich i bezlitośnie dobijali.
Posłuchał się starszego towarzysza, doskoczył do długowąsego przeciwnika i trzymając w jednym ręku miecz a w drugiej krągłą tarczę,
naparł na niego.
— Brzdęk! Brzdęk! — Grzmocił w niedużą tarczę topór rozsierdzonego
rozbójnika, jednak Brenard skutecznie odpierał jego ciosy.
— Brzdęk! — Kolejne uderzenie spadło na drewnianą płytę wzmocnioną stalowymi okuciami.
Cios był tak potężny, iż tarcza pękła w połowie, ostrze topora pomknęło ku twarzy chłopaka i rozerwało mu policzek.
Krew chlusnęła na usta Brenarda, z bólu zacisnął zęby, a mimo to
wykorzystał nadarzającą okazję. Ruszył śmiało na tracącego równowagę
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napastnika i zadał mu mieczem śmiertelne cięcie w głowę. Uderzenie
rozczepiło czerep zbójcy, wypuścił zbroczony topór i padł jak długi na
zmieszaną z posoką ziemię.
— Doskonale, Brenardzie! — wychwalał go po bitwie kapitan Wasal,
doglądając zszytą przez medyka ranę. — A tymże się nie przejmuj. Woj
bez szram na ciele by starucha z wiankiem194 !
— Cha, cha! — śmieli się woje z drużyny, chichotał kapitan, podrygiwał ze śmiechu szczęśliwy od pochwał młody Brenard.
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Takie to chwile też wspominał chętnie. Chwalili go wtenczas towarzysze
za męstwo, podziwiali za odwagę, zazdrościli mu siły i pięcia się coraz
wyżej w drużynie. No, ale tak było kiedyś. . .
„To musi się skończyć!” — krzyknął w myślach. — „Muszę wyjść
z długów. Przestać pić i wziąć się za siebie. Zerwać więzi z Dogobertem
i odzyskać utracony szacunek wśród oficjerów195 , kompanów i grodzian.
Nadal nic straconego. . . ”.
Pogłaskał z czułością miecz otrzymany w dniu wstąpienia do służby,
który niejednego wroga pozbawił życia. Tylko skąd miałby zdobyć tyle
pieniędzy na spłacenie długów? To nie była taka mała kwota. Uzbierało
się bez mała trzydzieści dukatów, to był prawdziwy majątek. Wierzyciele
nie będą cierpliwie czekać na pieniądze, dopadną go gdzieś w ciemnym
zaułku i zabiją, jeśli prędko czegoś nie wymyśli.
Kątem oka dojrzał podchodzącego Dogoberta. Przysiadł bez słowa
na tej samej co on ławce. Zdawał się nieprzytomny, głęboko zamyślony,
zagubiony w labiryncie własnego umysłu.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Ulice miasta opustoszały, drewniana krata opadła i brama została zamknięta. Z pobliskiej gospody dochodziły gwarne śmiechy rozhulanych
po służbie wojów, w świetle zaś przyulicznych pochodni, na sosnowej
ławce siedziało dwóch przygnębionych wartowników oddalonych od
siebie długością miecza. Głowy mieli pospuszczane, przeciążone markotnymi myślami, oblicza smutne i zatroskane, oczy nieobecne, rozmyte
i rozmarzone.
— Ten człek musi być wielce majętny. — Po półgodzinnym milczeniu
Dogobert zagaił pierwszy.
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Brenard jakby tego nie słyszał, wzdychnął ciężko i wydął z niesmakiem
wargi. Wpatrywał się w dopalającą na murze pochodnie; strzelała w górę
nierównym płomieniem i gibała się na wietrze. Nie miał ochoty z nim
rozmawiać. Nie chciał mieć z nim do czynienia i najchętniej by sobie
stąd poszedł.
— Pokrylibyśmy długi196 — mówił niezrażony tym samym tonem: —
Widziałeś, dał dziewce dukata. Wiela ma ich jeszcze? — Próbował go
zaciekawić.
I tym razem nie zareagował, a jednak naraz uświadomił sobie, że
być może Dogobert w tym jednym ma rację. Mógłby oddać pożyczone
pieniądze i zacząć żyć od nowa. Czy nie tego właśnie pragnął? Może to
była ta chwila. Może nadarzała się okazja i niewykluczone, że to ostatni
dzwonek, żeby wydźwignąć się z dołka, pochwycić los we własne ręce
i zacząć wszystko od nowa.
— Ten człek jest groźny. Nie zdoliłeś197 mu. Wielgi onże i silny by
tur, a któż wie, zali jakoweś broni nie skrywa w zanadrzu — przemówił
po długim milczeniu wrogo i niechętnie.
— Brednie! — prychnął oburzony Dogobert.
Zerwał się z ławki i potrącił miecz Brenarda, który z metalicznym
brzękiem upadł mu pod nogi.
— Z niebaczka198 mię wziął! Ręce chycił, zaklinił199 ! I tyle. . . — wycedził w złości przez zęby.
Podniósł broń, położył z powrotem na ławie, odszedł kilka kroków
dalej i odwrócony do niego plecami powiedział:
— Pomyśl no, Brenardzie. Podumaj dobrze. Dwok200 nas, onże sam
i nic a nic się nie spodziewa.
Widział, że tamten stoi nieruchomo i wyczekuje, tymczasem on trzymając język za zębami, rozważał zasłyszane słowa. Był świadom, że to
wielce ryzykowne. Nie czuł strachu do nieznajomego, ale przeczuwał, że
to niebywale groźny przeciwnik. O głowę gotów był się założyć, taką
miał pewność, że obcy nie jest wędrownym kupcem, zwyczajnym handlarzem czy najemnym rzemieślnikiem. Tacy ludzie nie narażają życia dla
innych, a tym bardziej który kupiec ryzykowałby dla dziecka wieśniaka.
Nie, oni mają za dużo do stracenia. Mógł przecież zginąć i dał im dobry
powód, by wymierzyć mu pięćdziesiąt kijów i zamknąć w ciemnym lochu
przynajmniej na pół roku za atak na strażnika grodu. A mimo to stanął
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w jej obronie. Albo istotnie był tak odważny, że gotów był postawić na
szali własne życie, albo niedorozwinięty.
Ubrany w diabelską czerń z ukrytą twarzą pod głębokim kapturem
z całą pewnością nie życzył sobie, by go rozpoznano. Może jest uciekinierem? Może drobnym rzezimieszkiem lub podróżnym złodziejem? A może
okrutnym zbrodniarzem poszukiwanym przez prawo? Któż to teraz może
wiedzieć? Jednego zaś był absolutnie pewien, nie mógł go lekceważyć.
Skoro jednak tak szczodrze obdarował dziewczynę, bez wątpienia był
bogaty i takich dukatów ma więcej. I jeszcze w jednym Dogobert ma
całkowitą rację:
„Mamy nad nim przewagę. Jest nią zaskoczenie”.
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Kiedy to pomyślał, poczuł chłodny dreszcz na ciele. Przez krótką chwilę
zrobiło się strasznie zimno, jak gdyby w środku lata niespodziewanie
nadeszła zima, a doświecająca201 się na murze pochodnia momentalnie
zgasła. Wzdrygnął się bezwiednie i zapatrzył w czarny kikut żagwi.
u 1 U
as wzdłuż drogi tworzył gęstą ścianę, spowity nocną czernią sprawiał
wrażenie otaczającego ją muru. Z jego głębi wybrzmiewały przedziwne odgłosy nocnych zwierząt, a od strony wioski pojedyncze psie
poszczekiwania.
Wysoki mężczyzna w kapturze niemalże bezszelestnie zbliżał się do
wioski, gdzie mieszkała dziewczyna.
„Za Borem” była małą osadą. Liczyła dwadzieścia osiem dusz i kilkanaście duszyczek, które z racji wieku nie brano pod uwagę. Ludzie
żyli tu głównie z uprawy ziemi oraz zbieractwa, a dzięki przyjezdnym
odwiedzającym Kresową wyspecjalizowali się w barwieniu tkanin. Na
zlecenie zamożnych kupców przyjeżdżających z różnych stron świata i za
otrzymaną z góry zapłatę, poddawali przywiezione przez nich tkaniny
całkowitej przemianie. Choć takich zleceń było niedużo w ciągu roku,
podbudowywało to niejeden domowy budżet.
Dochodził do osady pogrążonej w nocnej ciszy. Chłopi zazwyczaj nie
siedzieli po zmierzchu, szli na spoczynek o zmroku i wstawali o brzasku.
Utrudzeni mozolną pracą zasypiali wcześnie i rzadko kiedy dało się ujrzeć przenikające światło przez rybią czy zwierzęcą błonę naciągniętą na
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okienną ramę. Oświetlenie domów stanowiło niemały wydatek. Olej do
kaganków, wosk czy łój na świece pochłonąłby znaczną część dochodu,
a przy ogniu w piecu czy na palenisku niebezpiecznie było zasnąć.
Niskie domy z sosnowych bali stały wzdłuż prostej drogi, podobne
do siebie jak krople wody, choć czwarta chata sprawiała wrażenie nieco
większej. Było tu chłodniej niż przy innych gospodarstwach i odgadywał,
co się za tym kryje. Z pozoru wszystko wyglądało normalnie, żadnych
niezwykłych zjawisk nie dało się dojrzeć, nic podejrzanego poza zimnem
nie rejestrowały zmysły, a jednak on dobrze wiedział, że Ona gdzieś tu
stoi i jak zwykle czeka.
„Gdzie się chowasz?” — zapytał bezdźwięcznie, przeszedł kilka kroków i zlustrował otoczenie, zerknął z gościńca na podwórze i ponownie
wrócił w dawne miejsce.
Zimny, dojmujący chłód przesączał ubranie, pełgał po ciele, kąsał odsłonięte członki. Wzdrygnął się i począł Jej szukać wzrokiem, acz w ciemności z oczu niewiele miał pożytku. Szedł przeto za zimnem. Wyciągał
ręce, robił małe kroczki i sunął w stronę niewidzialnego źródła zimna.
Im był bliżej celu, tym temperatura była niższa, kłęby szronu zawisły
w powietrzu i pokryły trawę popielatym welonem, z ust zaś jęła wydobywać się półprzeźroczysta para. Jak po nitce do kłębka sunął w kierunku
brzozowego płotu, a gdy temperatura gwałtownie spadła, zatrzymał się
i rozejrzał.
Noc Jej sprzyjała, xiężyc niedostatecznie go wspomagał, a jednak
dzięki srebrzystej poświacie jego uwagę przykuł jeden fragment ogrodzenia. Wyróżniał się od reszty, pochłaniając zachłannie poblask odbitego przez miesiąc słonecznego światła. Z wetkniętym wzrokiem w zbite
gałązki powiązanych brzózek wyczekiwał cierpliwie na najmniejsze poruszenie. Śledził owady, nocne motyle wlatujące w strefę przejmującego
zimna. Wlatywały, drętwiały w powietrzu i pierzchały w cieplejsze miejsca. Czas się dłużył, minuty niemiłosiernie ciągnęły, wysiłek włożony
w wypatrywanie jakiego bądź ruchu i śladów jej bytności zdawały się
nadaremne. Wiedząc, że mogła tak sterczeć do dnia sądnego, naigrywać
się z niego w ciszy i testować jego wytrzymałość, postanowił przerwać
to i chytrze Ją podejść.
— Tu jesteś! — blefował.
Coś się nieznacznie poruszyło. Wypatrywany wycinek płotu zakoły-
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sał się, jak gdyby odbity w tafli spokojnie falującego jeziora i uwidocznił
zarys stojącej przy ogrodzeniu mrocznej postaci. Przyzwyczaił wzrok do
panujących warunków i dostrzegł Ją w pełni i wyraźnie.
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Nie musiała się odwracać ani na niego patrzeć, wystarczyło, że czuła jego
spojrzenie na sobie. Nie był w stanie nic Jej zrobić, więc nie stanowił
dla Niej zagrożenia, a mimo to nie była zadowolona z jego przybycia do
wioski. Chłonęła jego myśli i wchodziła w głowę, wertowała jego pamięć
i widziała, że nie podjął ostatecznej decyzji, acz sam fakt, iż miesza się do
spraw niedotyczących jego, bardzo ją zaniepokoił.
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Znów wchodzisz mi w drogę! — zawołała dzikim, pałającym gniewem
głosem, wybrzmiewała w nim nienawiść do niego.
Stał przy szerokim ogrodzeniu spalonego, warownego grodu, ubrany
w srebrną zbroję, z oczami pełnymi ognia i trzymając ociekający krwią
męski czerep.
Martwe oczy rozwarte szeroko spozierały na Nią w śmiertelnym zapatrzeniu, twarz wykrzywiona była w bolesnym grymasie, z otwartych
ust spływała spieniona krew ciemnoczerwonego koloru.
Spojrzał na nią lekceważąco, rzucił w Jej stronę ledwie co obciętą
głowę, wyciągnął miecz utkwiony w bezgłowym ciele i roześmiał się
głucho i szyderczo.
— I coś się tak podnieciła?! Co?! — zakpił i otarł pot z brudnego czoła.
Zagotowała się w złości, przypadła do niego w kilku długich krokach,
chwyciła kościstymi paluchami za szyję, miała chęć go unieść i patrzeć
jak się dusi.
Nie stawiał oporu, lecz ryknął śmiechem, okrutniej i prześmiewczo.
— Zabieraj łapska albo łeb stracisz, jak ten tutaj! — krzyknął, chwycił
Ją za nadgarstki, oderwał kościste paluchy i silnie odepchnął: — Nic Ci
do mnie, rozumiesz? — dodał z pogardą, splunął Jej pod nogi i oddalił
się szybkim krokiem.
Zbroja pobrzękiwała, ciężkie kroki chlupotały w brunatnym od posoki błocie, a z dopalającego się grodu wybrzmiewały jęki konających
mężczyzn, rozpaczających nad ciałami kobiet i płaczących dzieci.
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— Co z rannymi?! Co z jętymi202 ?! — nawoływał z daleka zbroczony
we krwi jasnowłosy rycerz, wsparty ze zmęczenia na dwusiecznym mieczu, otoczony wydzierającymi sobie padlinę krukami.
— Dobić, Labielu! Dobić! — rozkazał i zawołał do Niej: — Są twoi!
Bierz, ile dusza zapragnie! Tym razem nie będę Ci wchodził w drogę!
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Zawrzało w Niej na tamto wspomnienie, ale to działo się bardzo dawno
temu. Teraz spotkali się na nowo, po wielu latach, wciąż powiązani niewidzialnymi ze sobą więzami. Nic jednak zrobić nie mogła, pozostało
Jej tylko cierpliwie czekać i obserwować, co nie było dla Niej trudne, to
leżało w Jej naturze.
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Więc to wszystko prawda — przemówił sam do siebie i odszedł w kierunku wejścia na podwórze.
To, co niebawem miało się wydarzyć, było nieuniknione, albowiem
stronice Liber Mortuorum203 zostały zapisane i przeznaczenie musiało
się wypełnić. Nic nie było w stanie tego zmienić, nikt nie mógł zatrzymać wprawionej w ruch maszyny i nic nie mogło odmienić losu tych,
których imiona wyryto złotą czcionką. Trzy czerwienią świecące na niebie gwiazdy, jak trzy życia, zawisły nisko nad ziemią, wskazując miejsce,
gdzie wkrótce zgasną naznaczone śmiercią ludzkie byty. Nieświadome,
zajęte codziennymi sprawami, cierpiące albo rozradowane życiem, noszą na czole piętno wypalone ręką Anioła Śmierci, niedające się ukryć,
wymazać albo chociażby wyprzeć.
Przystanął w samym wejściu, raz jeszcze zerknął na stojącą przy płocie nieruchomą postać wpatrzoną w okno domu, wszedł na podwórze
i stanął przy zardzewiałym wiadrze.
W ciemnej powierzchni wody odbijał się bladożółty xiężyc w pełni,
a w jego środku błyszczał złoty dukat. Złote promienie z odbitej monety
falowały delikatnie na wodzie i tworzyły jasne refleksy na jego zamaskowanym pod kapturem obliczu.
— Dlaczego go tu zostawiła?
Włożył ręce do wiaderka, zaczerpnął wodę i przemył spocone oblicze. Lodowata woda przyjemnie pobudzała, zmywała zmęczenie i senność. Powtórzył tę czynność i pozwolił orzeźwiającej cieczy spłynąć po
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szyi, wpłynąć pod tunikę i ostudzić rozgrzane ciało. Przemknął wzrokiem
po pustym podwórzu. W maleńkim oknie zbudowanej z grubych bali
chaty dostrzegł nikłe, nierównomiernie pulsujące światełko. Zakradł się
pod okno i dzięki temu, że było szklane, zajrzał do środka.
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O! Już po kąpieli? Tak chybko? — spytała zdziwiona matka, sprzątając
po kolacji ze stołu.
— Zmęczonam — odparła Anna.
Ziewnęła i podeszła do stołu, wzięła kubek i wskoczyła do łóżka, na
którego poduszce siedział szmaciany misiek koloru lawendowego z naderwanym okiem, prezentem od ojca sprzed czterech lat na siódme urodziny. Siedziała z podkulonymi do siebie kolanami, piła drobnymi łyczkami i rozkoszowała się ciepłem miętowego naparu. Przez głowę przelatywały jej myśli z dzisiejszego zajścia w mieście. Dogobert próbujący
zrobić jej krzywdę, tajemniczy nieznajomy w kapturze i złoty dukat z wizerunkiem kruka na awersie. Chciała wymazać to z pamięci, zapomnieć
o niemiłym zdarzeniu, lecz zamiast spokojnieć i poczuć ulgę, czuła narastający niepokój w sercu. To było niemiłe i przytłaczające doznanie.
— Muszę rankiem uzbierać grzybów — oznajmiła matce, namyślając
się jednocześnie, co powinna zrobić z dukatem.
Pragnęła go zatrzymać i oddać mamie, jednak bała się nieznajomego.
— Ostańże doma, Hanuś. Zrobim pranie, a później zbierzem siano
z pola i pójdziem w dębrze uzbierać chroślinę204 .
— Przecie wiesz, że jak ostaję, tatko spokoju nam nie daje.
— Ale kiebyś205 ostała. . .
— Matuś, nie! Jak zwykle skończy się zwadą i nas spierze.
Zamilkły. Z miłą chęcią zostałaby w domu, tylko zawsze, kiedy to
robiła, ojciec wygrażał się i wściekał.
— Darmostajów206 trzymał nie będę! — wrzeszczał na nią i matkę,
będąc w rzeczywistości jedynym w domu darmozjadem.
Tyle że wszystko, co mieli, należało do niego. Dom i kawałek ziemi
dziedziczył po ojcu.
— To wróć chociaż wcześniej.
— Dobrze.
— Obiecaj?
— Obiecuję.
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Nawet gdyby matka nie prosiła, i tak wróciłaby szybciej niż zwykle. Postanowiła bowiem spędzić z nią więcej czasu i trochę odciążyć od pracy.
Poza tym jutro sobota, a w soboty i w niedziele miasto nawiedzały wędrowne trupy207 wystawiające przedstawienia, i wtenczas nijak nie dało
się nic sprzedać.
— Wypepłałaś208 ? — zapytała matka, wskazując pusty kubek.
— Tak, proszę. Dobranoc, matuś.
— Dobranoc, skarbie.
Dziewczyna położyła się, przykryła ciepłą pierzyną, przyłożyła policzek do poduszki i przytuliła misia. Chwilę tak sobie leżała zapatrzona
w zabawkę, a kiedy powieki jej zaciążyły, zamknęła ze zmęczenia oczy.
— Stuk-puk! — zastukało coś naraz w okno, a może tylko w jej głowie.
Zerknęła w tamtą stronę i zapatrzyła się w maleńki otwór209 w ścianie, którym do ciasnej izby przenikało jasne światło. I wtedy, na tle rozświetlonego nieba zobaczyła zarys stojącej przy oknie postaci w kapturze.
Strach chwycił ją za gardło, zacisnęła powieki z przerażenia i zwinęła
dłonie w pięści.
„To nie może być prawda” — wyjąkała w myślach i ostrożnie, żeby
broń Boże przypadkiem nie otworzyć oczu, odkręciła się do ściany. —
„To nie może być prawda. To mi się jeno zdawało” — powtarzała jak
nakręcona i próbowała uspokoić przerażonego w ciele ducha.
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Matka Anny nie miała już na nic siły. Zmęczenie po całym dniu pracy
rozłożyło ją na łopatki. Odstawiła na stół kubek, zerknęła na odkręconą
do ściany córkę i ziewając, pomyślała:
„Jutrze skończę”.
Podeszła do pieca, przydusiła żar, zdmuchnęła świecę, a na koniec
zrzuciła wierzchnie ubranie i spoczęła przy Annie. Była tak zmordowana,
że ledwo zamknęła oczy, a poczuła, jak traci czucie i odpływa. Zasnęła.
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Obserwował siedzącą na łóżku dziewczynę. Ubrana w nocną koszulę
sączyła herbatę i coś mówiła do matki. Rozejrzał się po niedużej, skromnej izdebce, gdzie niewiele było rzeczy, choć po drewnianej podłodze
i solidnych dylach ścian budynku oraz szybce w oknie, zgadywał, że
dawniej dobrze powodziło się żyjącym tutaj ludziom. W rogu pomiesz-
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czenia stał piec wylepiony gliną, przy zachodniej ścianie łóżko, a naprzeciw niego siennik z wystającym z materiału sianem. Pośrodku stał stolik
z przysuniętą do niego ławą, po przeciwnej stronie pieca skrzynia na
ubrania, przy niej niski zydel na szeroko rozstawionych nogach, a przy
wyjściu z mieszkania balia do prania, w której nie tak dawno brała kąpiel
Anna. Na podwieszonej do stropu i wspartej o ścianę desce stało trochę
statków210 , gliniane słoje z przyprawami i kilka trudnych do rozpoznania przedmiotów. Nad piecem suszyły się grzyby i owoce, wisiały zioła
i warzywa. Światło słabe i żółtawe pochodziło z samorobnej211 , łojowej
świecy, krzywo ulanej i głośno skwierczącej.
Dziewczyna podała kubek oczekującej przy łóżku matce, położyła się
i przytuliła do misia. Krótko poleżała, zamknęła na kilka sekund oczy
i nagle spojrzała w okno, przez które zaglądał do środka. Nie zdążył
uciec przed jej wzrokiem. Widział, jak wlepia w niego wystraszone oczy,
poczuł jej strach ogarniający izbę i zobaczył go w postaci szaro-sinego
oparu, wypływającego spomiędzy szczelin domu i ulatującego w stronę
atramentowego nieba.
Tak! Ona się go bała. Jej serce waliło jak młotem, bębniło o ściany,
grało na małych kwadratowych szybkach niedużego okna i dźwięczało
wysokim tonem w jego uszach.
Skulona w łóżku, roztelepana wewnętrznie wmawiała sobie, że to
złudzenie, jednakże panować nad tym nie umiała. Strach, zaszczepiony
towarzysz istot ludzkich niczym rak zagnieździł się w jej głowie, rósł
w siłę wraz z wiekiem i umacniał swą pozycję poprzez zniewolenie,
przekazaną jej w dzieciństwie wiarę i ludzkie zabobony. Tymczasem coś
w strachu dziewczynki było odmiennego, jakaś znana mu cząstka walczyła w niej z lękiem o przywództwo, próbowała wyjść na zewnątrz,
wyrwać się z niewolniczej klatki ludzkiego umysłu i wzbić ponad wszelkie ustalone normy. Zdziwił się temu, potarł brodę i zapatrzył na skuloną
pod pierzyną dziewczynę.
— Conscientia212 — wyszeptał w zamyśleniu.
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Gdy stał przy oknie, spoglądając do wnętrza domu, coś bezszelestnie
podeszło do niego. Musnęło jego rękę i dotknęło dłoni. Spojrzał błyskawicznie pod nogi, przygotowany do obrony, z ciałem gotowym do skoku
i dłońmi zaciśniętymi w kułak. Zamiast jednak się bronić, zareagował
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cichym śmiechem. Przed nim stało wielkie psisko o dużych, ciemnych
ślipiach i burej gęstej sierści, dotykało go mokrym nosem i ciekawie mu
się przyglądało.
— Skradasz się niby kot — wyszeptał do psa, przykucnął przy nim
i pogłaskał po karku.
Ten, skoczył na niego i z radości począł lizać po twarzy. Cieszył się
całym ciałem, garnął całym sobą, pojękiwał ledwo słyszalnie i nie zaprzestawał go ślinić.
Długo głaskał uszczęśliwione zwierze niepanujące nad odruchami,
a kiedy pies ochłonął, przyciągnął jego łeb ku sobie, przyłożył swoje
czoło do jego czoła i popatrzył w jego mądre oczy.
Przypatrywali się sobie bez ruchu, najmniejszego dźwięku, znieruchomiali w jakimś hipnotycznym transie.
— Dziś kończą się twoje troski, przyjacielu. Dziś będziesz spał snem
niezmąconym. Dziś twoje życie ulegnie przemianie. I dziś twoje życie
zostało przedłużone — szepnął do psa, puścił go i dodał: — Idź. Jesteś
wolny. Zwalniam cię ze służby.
Pies pomerdał ogonem na pożegnanie, polizał go po raz ostatni i pobiegł do skrytej w głębi podwórza budy.
Czarna postać stojąca u płotu drgnęła nerwowo i wprawiła w ruch
powietrze. Wzburzone z nagła przemieściło się gwałtownie w postaci
mlecznobiałych drobinek krystalicznego lodu.
Spojrzał na Nią spod byka i z pogardą rzekł w myślach:
„Wiem, że jesteś niezadowolona. Wiem, że Ci się to nie spodobało
i jesteś na mnie wściekła. Ale czy możesz mnie powstrzymać?”.
Nie wierzył, że odpowie. Nie musiała tego robić. Wystarczyło, że
czuł, co teraz sobie o nim myśli. Podniósł się z klęczek i zajrzał przez okno
do środka chaty. Gęsty mrok spowijał wnętrze. Anna i matka spały.
„Nic tu po mnie”. — Wyszedł z podwórza i ruszył ku grodowi.
Z oczami zwróconymi w ciemną ścianę drzew wypatrywał miejsca,
gdzie mógłby wejść w gęstwinę lasu, a kiedy je znalazł, przepadł.
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Przez sen usłyszała basowy głos należący do mężczyzny. Coś mówił, jednak był zbyt cichy, aby słowo w słowo mogła to dosłyszeć: „Twoje życie
ulegnie przemianie. . . . . . twoje życie. . . ”. Chciała otworzyć oczy i sprawdzić, któż to za oknem po nocy szepcze, tylko panicznie się bała. Prze-
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mknęło jej nawet przez głowę, że to Zły zagląda do izby w poszukiwaniu
osamotnionej duszy, chce ją porwać do swojego Królestwa Ciemności
i tam w towarzystwie swoich czarnych pobratymców pożreć. Przeżegnała
się lękliwie, przytuliła po omacku do śpiącej Anny i schowała głęboko
pod pierzynę.
„Toć przecie sen. Jeno zły sen” — wytłumaczyła sobie, odpłynęła,
i ponownie zasnęła.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

W kącie izby, na grubym sienniku siedział po turecku chłopiec. Przed
nim leżał biały zajączek, podkulał pod tułów puszyste skoki213 , poruszał szybko strzyżami214 , i jak chłopczyk spoglądał na śpiące niewiasty.
Niebieskooką dziewczynkę, Annę, i jej strudzoną pracą matkę.
W pomieszczeniu było ciepło, przyjemnie grzało od pieca, w mchu
pomiędzy deskami na zmianę przygrywały dwa świerszcze, a pomiędzy
dylami w podłodze harcowały rozochocone myszy. Szurały pazurkami,
skrobały deski ostrymi ząbkami i od czasu do czasu popiskiwały. Wnętrze chatki żyło odgłosami nocnych owadów i małych gryzoni poszukujących smakowitych okruszyn, a na dachu siedział młody puszczyk,
śledził bystrymi oczami oddalającego się w stronę lasu mężczyznę.
— Uhuuu. . . Uhuhuhuuu. . . — zahukał, gdy nieznajomy przepadł
w gęstwinie lasu.
Chłopiec powstał na sygnał ptaka, wziął króliczka na ręce, podszedł
do śpiącej dziewczynki i pogładził delikatnie po policzku. Poruszyła się,
ale nie przebudziła, na twarzy miała namalowany błogi spokój. Kiedy
chłopiec odszedł, cień przemknął po jej buzi, a przy łóżku zawisła czarna,
zwalista postać. Wyszczerzyła pożółkłe zębiska i przyłożyła rękę do jej
naznaczonego piętnem śmierci czoła.
u 1 U
renard! Zbudź się! — Dogobert z mocą poszturchiwał śpiącego druha,
który niezadowolony, że go zbudził, usiadł na ławce i półprzytomny
próbował otworzyć zaspane oczy.
Widząc, w jakim marnym jest stanie, podał mu metalowy kufel wypełniony po brzegi wodą.
— Kończymy służbę. Trza cosik ustanowić — mówił i obserwował
chciwie pijącego wodę Brenarda.
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Ten, gdy dopił, oznajmił:
— Dobrze. Niech ci będzie. Ale to już ostatni raz. Potem dasz mi spokój
i nigdy nie wejdziesz mi w drogę. Ślubuj to albo radź sobie beze mnie!
Zapadła cisza. Mierzyli się wzrokiem. Dogobert wiedział, że nie może
mu odmówić i co więcej, zrobi to chętnie, byle by tylko ten na to przystał.
Nie mógł jednak zgodzić się tak od razu, stąd te pozory i wahanie, nie
chciał pokazywać Brenardowi, że cieszy go ten układ.
— Zgoda, ślubuję!
Podał Brenardowi rękę na znak ugody.
Woj uścisnął ją z mocą, trzymał mocarnie w żelaznym uścisku i pochylał w jego stronę stężałe z powagi oblicze.
— Jeśli złamiesz przyrzekę215 . . . — wycedził Brenard i wejrzał groźnie w jego oczy: — Ubiję by psa!
Dogobert nie zareagował, zachował zimną krew i nie odpowiedział
na pogróżkę. Wyszarpnął się z potężnego uścisku Brenarda i wykręcając
się do niego plecami, zajął posterunek. Złość nim trochę targała, ale to
nie miało już znaczenia. Najważniejsze, że przekonał go do siebie, i to go
niezmiernie radowało. Dziś zrealizuje swój plan, pożegna znienawidzone
wojsko i nie będzie musiał oglądać takich frajerów jak Brenard. Tak czy
siak, dotrzyma danej mu obietnicy.
— Bądźże pod Wschodnią Bramą po pierwszym pianiu koguta. Ino
się nie ociągaj, tylko zrób to rychło — rzucił z niechęcią w głosie.
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Brenard niesłychanie zadowolony z siebie usiadł na ławce. W końcu
zrobił pierwszy krok, ażeby raz na zawsze pozbyć się Dogoberta. Znał go
jednak doskonale i zdziwił się, że tak łatwo mu ustąpił. To było niepokojące i zupełnie nie w jego stylu. Normalnie złościł się i obrażał, a czasem
nawet wszczynał bójki, a tu zbyt gładko z nim mu poszło. Miał na pewno
tylko sobie znany zamysł, a ponieważ był przebiegły jak wąż i śliski jak
piskorz, a do tego nieobliczalny, będzie musiał uważnie go obserwować.
Podniósł z ławki miecz i jak Dogobert nieśpiesznie zajął swoje stanowisko. Za niecałe dwadzieścia pacierzy216 nadejdzie zmiana, wróci do
domu i będzie miał ociupinę czasu, by się przygotować.
„Dobrze, żech się zdrzymał217 ”.
Uśmiechnął się pod nosem i zerknął na drącego gębę Dogoberta.
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wielkim mozołem przedzierał się przez gęste zarośla. Cierniste krzewy
szarpały go, chwytały za odzienie i wbijały bezlitośnie w ciało ostre
pazury. Pająki wielkości piąstki noworodka zerwane wraz z pajęczą siecią
biegały po nim, wciskały się za kołnierz i chowały pod rękawy. Prawie
nic nie widział, wyciągał ręce jak łażący po gzymsie lunatyk i uważał,
by nie walnąć w twardy pień drzewa lub nie nabić się na wystającą gałąź. Wyczuwał podświadomie ukrytą polanę, szukał po omacku pustych
przesmyków w krętaninie wybujałej roślinności, parł nieprzerwanie do
przodu, pomimo że przeprawa przez chaszcze nie należała ani do łatwych,
ani zbyt przyjemnych. Na szczęście dość szybko wyszedł na sporej wielkości polanę, osłoniętą drzewiastym parawanem bujnej zieleni.
Zatrzymał się na środku. Położył worki, zrzucił płaszcz i wytrzepał
pouczepiane pająki. Wyjął z wora płócienny woreczek, rozsupłał rzemień, wydobył z niego dwa wysuszone liście i energicznie nimi potarł.
Pomiędzy liśćmi zatrzeszczało, maleńkie iskry zamigotały, przeskakując
od liścia do liścia, a kiedy było ich tak dużo, że wokół zajaśniało, jeden
z nich eksplodował niebieskim płomieniem. Gorzał intensywnym błękitem i rozświetlał pogrążoną w ciemności polanę. Położył go na ziemi,
wyciągnął dłonie w stronę ognia i jął ogrzewać skostniałe z zimna palce,
obserwując tańczące po liściach płomyki. Liść płonął żywym, niebieskim
ogniem, jednak nic nie zapalało się od niego. Sucha trawa, liście, igły i leśne poszycie pozostawały nienaruszone, owady przed nim nie uciekały,
podchodziły do ciepła, właziły po łodygach roślin i wchodziły w pole
niebowego218 światła.
Z drugiego worka wygrzebał metalowy kubek, a z wewnętrznej kieszonki tuniki wydobył skórzany mieszek z umieszczonymi na nim niezrozumiałymi symbolami. Rozsupłał go, przesypał do kubka niewielką
ilość srebrzystego pyłu, zbliżył do ognistego liścia i wsunął w spokojnie
rozkołysane płomienie. Już po chwili dostrzegł wzlatującą nad kubkiem
mgiełkę, przypominała wiszący nad ziemią obłok. Szargany niewidzialnym wiatrem rósł prędko, gęstniał i przybierał granatowo-siny kolor,
aż niczym burzowa chmura rozbłysł jasnym światłem. Dmuchnął w wiszący nad kubkiem tuman, a wtedy przeistoczył się w ciężkie krople i pod
postacią wody wpadł z pluskiem do naczynia. Usiadł przy ogniu, wziął
solidny łyk przeźroczystego płynu, zamknął oczy i delektował się gorącem pobudzającej ciało cieczy.
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Tymczasem las żył swoim własnym życiem, nie zwracając na niego zupełnie uwagi. Zewsząd dochodziły najprzedziwniejsze dźwięki i odgłosy.
Wysokie i niskie, śmieszne i przerażające. Długie, wiszące w powietrzu
i krótkie, błyskawicznie opadające. Krzykliwe i przeszywające, głośne
i te ledwo słyszalne. Niezliczone ilości owadów pochowane w trawie,
w krzewach i na drzewach, zaprosiły go na wieczorny koncert pod gwieździstym niebem, grając tego wieczoru najwspanialsze we wszechświecie
uwertury pod dyrekcją niewidzialnej ręki, samej Matki Natury.
Kiedy wypił, zapatrzył się na skaczące po liściu płomyki i pomyślał
o niej. Młodziutkiej, niewinnej, niczego nieświadomej dziewczynce o błękitnych oczach. Z pamięci przywoływał jej obraz, szedł do niej w niewidzialnej postaci, stawał przy jej łóżku i patrzył, jak śpi przytulona do
małego misia. Pochylony nad nią wyciągał ku niej ręce i pragnął wyrwać ją ze szponów nadciągającego niebezpieczeństwa. Czy jednak miał
prawo ingerować w to, co zostało już postanowione? Czy wolno było mu
zmienić jej przeznaczenie? I czy zmieniając je, nie popełni tym samym
okrutnego błędu?
Zdany na własną intuicję, toczył ze sobą bezkrwawą walkę, bój o swój
los i dziewczyny. Walkę, w której główną stawką była ona. Czas płynął
nieubłaganie, mknął nielitościwie do przodu, a on ciągle nie potrafił odpowiedzieć sobie na pytanie: „Co powinienem zrobić?”. Mógł ją po prostu
zostawić i najzwyczajniej odejść. Zapomnieć o niej, o tym, co niebawem
się wydarzy, lecz czuł potrzebę, by jej pomóc. Poza tym rosło w nim
uczucie, którego nie do końca był świadomy.
Spojrzał w górę, czując spoglądające nań przenikliwe oczy. Wysoko
na ciemnym niebie krążył drapieżny ptak z rozłożonymi nieruchomo
skrzydłami. Obserwował tego nocnego drapieżcę, robiącego duże koła,
i nie wiedzieć czemu wyobraził sobie, że poluje na nią. Bezszelestnie sunie
ku ziemi, zataczając coraz to szybsze i mniejsze kręgi, ażeby ją pochwycić,
unieść gdzieś w ustronne miejsce i tam odebrać jej króciutkie życie. Nie
mógł mu na to pozwolić. Musiał coś z tym zrobić.
— Panie. . . — wyszeptał.
Las wstrzymał oddech, całkowicie zamarł. Wydawało się, że niebo
opadło znacznie niżej, że otaczające go drzewa pokłoniły ku niemu gałęzie, a płomienisty dotąd niebieskawy ogień momentalnie przygasł.
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— Wybacz, że po raz kolejny Cię zawiodę. Wybacz, że jeszcze dziś
powstanę przeciwko tobie.
Opuścił głowę i poczuł, jak wielki smutek napełnia jego serce, jak
bezmierna pustka wypełnia mu umysł. Jego oczy zwęziły się bardziej,
a tęczówki w blasku ledwo dostrzegalnego ognia, przybrały kolor bladej
czerwieni. Trwało to niedługo, do chwili kiedy nad płonącym niepewnie
ogniem ujrzał unoszące się niewielkie złote iskry. Wirowały w powietrzu,
tańcowały i tworzyły świecący na ciemnym tle świetlisty warkocz. Szybowały coraz wyżej i wyżej, aż rozwiane w ciemności, przybladły i znikły.
Las znów ożył, wybuchając kakofonią nocnych dźwięków, niebo odskoczyło wyżej, przyjmując dawne położenie, drzewa na powrót skierowały
w górę gałęzie, a ogień rozbłysł z nową, większą jeszcze siłą.
Wstał i powiódł wzrokiem po rozświetlonej polanie. Niedaleko rósł
masywny buk o potężnych, rozłożystych ramionach. Podszedł do niego,
ułożył się pod nim wygodnie i zamknął oczy. Nadszedł czas na sen i spoczynek. Chwila błogiego stanu zapomnienia i niebytu. . .
u 1 U
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ie mogła spać. Kręciła się, wierciła niespokojnie i przebudzała. Męczyły ją nocne zwidy.
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Śnił jej się mężczyzna ubrany na czarno z założonym na głowę kapturem.
Przybył prosto z Otchłani Piekieł na ognistym rumaku, któremu z nozdrzy
buchały rozszalałe płomienie i oświetlały jego duży łeb pozbawiony oczu
i skóry. Zamierzał ją złożyć w rytualnym obrzędzie przy pełni xiężyca,
brutalnie zgładzić, wydobyć z niej maleńką duszę i zjeść jej ciało. Pochylony, patrzył żarzącymi w ciemności czerwonymi ślepiami z głębi kaptura
i wyciągał w jej stronę szponiaste, kościste blado trupie ręce. Miotała się
na wsze strony jak ryba schwytana w sieci i nie dawała się pochwycić.
Spróbowała zeskoczyć z łóżka, ale wtedy coś niewidzialnego przykuło ją
do niego. Krzyczała z całych sił, acz nie mogła wydobyć z siebie głosu.
Płakała krwawymi kroplami, zabarwiającymi białą koszulę na amarantową barwę. W panice szukała oczami złotego dukata z wizerunkiem
kruka, lecz nigdzie go nie było. Chciała mu go oddać. Pragnęła, by sobie
poszedł. Była taka młoda. Nie chciała jeszcze umierać.
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Przebudziła się caluśka przepocona. Głośno oddychała. Zrzuciła pierzynę
dla ochłody, jednak w chacie było tak przenikliwie zimno, że od razu
okryła się z powrotem.
— Co tutaj taka ziębota219 ? — spytała zdumiona sama siebie i przykryła się szczelniej.
Zerknęła na matkę. Spała snem twardym, zmęczona po całym dniu
pracy. Przylgnęła do niej i powtórnie usnęła.
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Tym razem śniło jej się, że ktoś puka w okno.
— Matuś, ktoś puka w okno — poskarżyła się matce.
Nie miała siły, a przede wszystkim chęci sprawdzać, kto dobija się po
nocy. Lecz stukot nie zaprzestawał, a matka nie reagowała. Anna otworzyła oczy i ze zdumieniem spostrzegła, że jej nie ma.
— Musi wyszła do wychodka — wytłumaczyła sobie i przytuliwszy
mocniej misia, postanowiła spać dalej.
Tymczasem stukot nabrał na sile i stał się tak natrętny, że dalsze
spanie graniczyło z cudem. Zdenerwowana wstała, z pół zamkniętymi
oczami poczłapała do okna, wsparła czoło o zimną taflę szybki i zapytała:
— Kto tam?
Cisza. Bezgłos wypełniał małą izbę, a czarność nocy pomimo rozpraszającego ją xiężyca nie dawała się przeniknąć ludzkim wzrokiem.
— To chyba jakiś żart — oświadczyła z niezadowoleniem, rozpatrzyła
się ostatni raz po skąpanym w ciemności podwórku, odsunęła od okna,
i kiedy zamierzała wrócić do ciepłego łóżka, nagle, jakiś cień przemknął
na zewnątrz.
Usłyszała delikatne puknięcie, jakby ocierającej się o szybkę gałązki
na wietrze, a później grzmotnęło z taką siłą, że okno w jednej chwili
rozpadło się w drobne drzazgi. Odskoczyła do tyłu przelękniona, osłoniła twarz przed ostrymi kawałkami szkła i zobaczyła ciemniejszą od
nocy postać. Włożyła do izby kościstą rękę zakończoną nieproporcjonalnie długimi paluchami, po czym wrzuciła do środka jakieś zawiniątko.
— Plask! — Pakunek uderzył z głuchym jękiem o podłogę, rozbił się
na dwoje, i oba przedmioty poturlały się w jej stronę.
Krzyknęła przerażona i jęła cofać się w głąb izby. Czuła drżące ciało,
paraliżującą ją bojaźń i obserwowała z przejęciem zbliżające się niekształtne kule. Toczyły się, wydając z siebie dziwne dźwięki i podska-
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kiwały na nierównych deskach podłogi. Miała puścić się biegiem, zrobić
zwrot na pięcie i czmychnąć, ale wtedy zaczepiła o coś i wyrżnęła.
Przedmioty dotoczyły się i znieruchomiały pomiędzy jej szeroko rozwartymi nogami. Nienaturalna cichość ogarnęła nagle izbę. Odgłosy na
zewnątrz ustały, ciemność jakby wstrzymała oddech, a czas zatrzymał
się w miejscu.
— Co to? — zapytała drżącym głosem.
Powstała wolniutko, klęknęła przy kulach, pochyliła się nisko, ażeby
lepiej im się przyjrzeć i, opętańczo krzyknęła.
Włosy ze strachu stanęły jej dęba, tętno zdjęte trwogą przyśpieszyło,
a ciało pchnięte do ucieczki wystrzeliło jak strzała z kuszy i pognało
w stronę pochylonego łoża. Błyskawicznie dopadła posłania, wskoczyła
pod nie z prędkością uciekającego wilkowi zająca i zwinęła się w ciasny
kłębek. Z kolanami podciągniętymi pod brodę drżała na ciele, pochlipywała cichutko i uspokajała wystraszone w piersi serce.
Czas płynął niesłychanie wolno, w puszystym schronie zdawało się
przytulnie i bezpiecznie, tylko zapach zgnilizny i rozkładu drażnił nozdrza,
niepokoił zlęknionego nie tak dawną wizją ducha i podsuwał straszne
myśli. Miła w dotyku pierzyna nagle zawilgotniała. Nieprzyjemnie śliska, a do tego bardzo ciężka, przylgnęła do ciała z taką siłą, że poczuła
nieprzyjemną duszność. W panice poruszyła się energicznie, a wtedy, pod
wyciągniętymi rękoma odkryła pozostawione na podłodze przedmioty.
Wrzasnęła i poderwała się do ucieczki, lecz przygniatający ją ciężar zatrzymał ją w miejscu.
— Dadźboże220 . . . — wyszeptała dogłębnie przerażona.
Sunęła na brzuchu, pełzała po lepiącym, mokrym posłaniu i czuła się
niczym mucha próbująca wykaraskać się z talerza pełnego kisielu. Długo
to trwało, zanim dotarła do brzegu łoża, podniosła z trudem rąbek pierzyny i wyleciała z pluskotem221 na podłogę. Oblepiona trupio-zieloną,
śmierdzącą mazią, ciągnącą się kosmatymi nitkami, skoczyła na równe
nogi i wybiegła. Pędziła jak oszalała, łkała spazmatycznym płaczem i nie
mogła uwierzyć, że przedmioty, przed którymi ucieka, trzyma w rękach.
W jednej głowę ojca, w drugiej matki. Wrzasnęła!
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Wybudziła się gwałtownie, zlana zimnym potem, z drżącymi ustami i ciałem dygocącym z przestrachu, i rozpłakała się.
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Matka zbudzona krzykiem dziewczyny, z lękiem i z myślą, że to zbójecka
napaść, rozpatrzyła się po zziębniętej izbie i dopiero względnie uspokojona zatrzymała wzrok na szlochającej z cicha córce.
— Hanuś, co ci to? — zapytała i pogłaskała czule Annę. — Śniło ci się
cosik złego? Koszmar jaki miałaś?
Dziewczyna głucha na pytania matki przylgnęła do niej i jeszcze mocniej zapłakała. Wymęczona łkaniem, z opadłymi siłami po nocnej zmorze
i z przerażającą wizją leżących na jej rękach głowach, zasnęła.
u 1 U
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a polanie zaszeleściło. Coś niedużego wychynęło z bujnej, soczysto-zielonej trawy. Bacznie się rozejrzało, zrobiło niepewnie sus do
przodu, po czym przystanęło i nadstawiło szpiczasto zakończone uszy.
Przez moment nasłuchiwało, a potem pomknęło, robiąc kolejno po sobie długie skoki. Po kilkunastu krokach przystanęło i wspięte na tylnych
łapach spojrzało na leżącego pod drzewem człowieka. Nie dawał oznak
życia, choć drgające światło płonącego liścia i pełzające cienie po jego
obliczu mogły sprawiać wrażenie, że nieznacznie się porusza. Niezmylone
tym optycznym mamidłem pobiegło ku niemu, pół skacząc, pół pełgając,
a będąc krok od niego, przywarło do ziemi.
Leśna cisza spowijała okolice, niewielki wietrzyk poruszał czubami
drzew i co wyższych krzewów, szumiąc niczym morskie fale, kiedy ono
wystawiło łepek z trawy i wolnym, czujnym krokiem podeszło bliżej.
Wczepiło ostre pazury w tunikę i najdelikatniej jak potrafiło, wlazło na
niego. Mężczyzna jakby nie odczuł dodatkowego na sobie ciężaru, toteż
zadowolone ze swojego sprytu ostrożnie popełzło do jego głowy, zastygłej we śnie twarzy, zamkniętych oczu i odsłoniętej szyi.
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Poczuł, że coś po nim pełznie. Począwszy od brzucha, poprzez klatkę piersiową, podchodziło ukradkiem w stronę jego szyi. Uniósł głowę, otworzył natychmiast oczy i tuż przy ustach zobaczył malutki, włochaty łepek. Drobne, czarne, połyskliwe w świetle xiężyca ślipia świdrowały go
z uwagą, szpiczaste uszy wyczekiwały na zdumione słowa, a nastroszony
ogon dyndał uniesiony nad ciałem niczym jadowity kolec nad głowotułowiem skorpiona. Znieruchomieli i przez chwilę się obserwowali. Za-
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mknął oczy, oparł głowę na miękkiej ściółce i pozwolił leżącej na nim
wiewiórce podejść jeszcze bliżej.
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Po kilku chwilach na polanie zaszeleściło. W koronach drzew, z gałęzi
na gałąź skakały małe rude wiewiórki. Ganiały się ze sobą, zbiegały po
pniach na ziemię i żwawymi skokami ponad trawę pędziły do leżącego
pod drzewem mężczyzny. Wchodziły po nim, kładły się jedna przy drugiej i okrywały sobą potąd, aż znikł pod ciepłym, rudym kocem. Las
spowiła głuchość, liść płonął blaskawym222 równym płomieniem, mężczyzna spał snem spokojnym, a niedaleko pohukiwał młody puszczyk.
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„Błędne przekonania nie mogą prowadzić do dobrego rezultatu”
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estem — rzucił na powitanie Brenard, podchodząc do oczekującego
przy bramie Dogoberta, przyszedł na czas, był wielce kontent223 .
Dogobert machnął do niego, wyglądał na zniecierpliwionego i pewnie chciał jak najszybciej wyjść poza mury grodu. Obok niego stali dwaj
woje pełniący wartę przy Wschodniej Bramie. Jeden o ciężkiej, topornej
bryle ciała, drugi wręcz przeciwnie, niski, filigranowej postury. Dogobert
wyciągnął chudą sakiewkę i wysypał w dłoń mniejszego garść miedziaków, kilka groszy i dwa oberżnięte denary.
— Jakośmy się umawiali. To wszystek, co mamy — powiedział do
wartownika chowającego pośpiesznie otrzymane pieniądze.
— Ano. . . — Wzdychnął mężczyzna: — Chociaż nierad jestem, iżem
się zgodził. Ryzyko wielgie, a płata nijaka.
— Nie zrzędź. Wrócim to wynagrodzim.
— Nie mataj224 ! Wam zawierzyć nie można. Naprzód naobiecujecie,
Bóg wie czego, a potem ani was się domóc225 .
— Drzewiej226 to było, a teraz rozwierajże! Czemu mitrężysz227 ?!
— Rozwieram. . . Acz ostatni raz rozwieram. . . Łba darmicą228 nadstawiać nie będziem. . . — bąknął, kręcąc nosem, przemknął po obu niechętnym wzrokiem i z wielką łaską dał znak swojemu druhowi.
Przysadzisty woj na umówiony sygnał wszedł do niewielkiego pomieszczenia w baszcie, gdzie znajdował się mechanizm unoszący zawieszoną na łańcuchach bronę. Złapał za wielkie koło z osadzonymi w nim
pionowymi belkami i przekręcał dotąd, aż ta uniosła się do wysokości
połowy człowieka.
Pochyleni pod ciężką, okutą stalowymi elementami kratą przeszli na
drugą stronę. Gdy brona opadła, uderzając głucho o ziemię, machnęli
w podzięce skwaszonemu strażnikowi i ruszyli w ciemność. Szli wolno,
zaczepiali o wystające korzenie i wyrastające krzewy, potykali się o wybite dziury w drodze i kamienie.
Drogą na wschód chodzono bardzo rzadko. Nie dlatego, że brakowało chętnych, aby z niej korzystać, ale tak było wygodniej, a przede
wszystkim taniej dla miasta. Podróżni udawali się zatem do północnej
i zachodniej bramy, woje mieli większą kontrolę nad przechodzącym
przez nie tłumem, miasto zaś nie musiało nieużywanej drogi utrzymywać. Krety i myszy, nornice i inne drobne gryzonie dopełniły dzieła i podziurawiły nawierzchnię w każdym możliwym miejscu. Nieduże otwory
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i podziemne korytarze z czasem pod wpływem deszczu i płynącej wody
utworzyły sporych rozmiarów wyrwy, w które łatwo można było wpaść
w dzień, jak i nocą.
Xiężyc i gwiazdy zniknęły za chmurami. Nastała ciemnica, i to jeszcze bardziej spowolniło wędrówkę dwóm umykającym z grodu mężczyznom. Z drugiej strony ciemność narzucając na nich czarne poły płaszcza,
sprawiła, że poczuli się bezpieczniej, nikt nie miał szans ich zobaczyć,
rozpoznać i na nich donieść.
— Dochodzimy do traktu. Stamtąd pójdziemy na rozdroże, a dalej
prosto do sioła „Za Borem” — oznajmił Dogobert.
— A po cóż nam tam iść? — podejrzliwie zapytał Brenard, wiedząc,
że w wiosce mieszka ta dziewczynka.
— Zgaduję, że tamoj poszedł nieznajomiec229 . Wszako to najbliższe
sioło. Jeśli będzie szukał schronienia to gdzie?
— Racja — przytaknął: — Na gościńcu jaki trop najdę230 .
Brenard był pewny swoich słów i nie były to czcze przechwałki.
Był bardzo dobrym tropicielem. Jego umiejętności wykorzystywano nie
tylko w armii, ale i w cywilu. Wysyłano go w pościg za zbiegłymi więźniami i dezerterami oraz w poszukiwaniu rzezimieszków, zbójców czy
chociażby zbuntowanych niewolnych. Rzadko kiedy wracał z pustymi
rękoma, chwalono go wówczas za skuteczność i cierpliwość, a do tego
podsyłano mu młodzieńców na nauki w nadziei, że zrobi z nich przydatnych miastu i królestwu łowców, acz w roli belfra się nie sprawdził.
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Kajżeś wlazł, krowi cycku! — gromił z pianą na ustach przelęknionego
praktykanta nieświadomie depczącego po ledwo widocznych śladach na
leśnej darni.
Tracił panowanie, gdy bezmyślnie zacierano mu ślady, sprowadzano
na manowce, wybijano z rytmu, przeszkadzano w myśleniu i wypatrywaniu tropów.
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Brenardzie. . . — przemawiał do niego pewnego razu w ratuszu jeden
z Radnych Miasta, posilając się przy bogato nakrytym stole: — Skarżą na
cię woje, jakobyś srogo sobie z nimi poczynał. Prawdali to?
— Możeć i prawie231 gadają, panie, aleć ony nie do tropienia, a do sulicy, tarczy i miecza. Ślady paskudzą, łowieckiego umu za krzty nie mają,
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a tępe by słomiane kukły na polu. Gadam onemu: „Patrzaj pod nogi, coby
nie utracić prześladku232 ”, a onże po krzach łypie by wiewiórzyca233
jaka, albo w niebo tnie gapia234 i obłoki rachuje. A nie daj Boże, jak obaczy toto kieckę na leśnej drożynie. Pędzi k’niej235 by liszka236 do kury
i siły na takiegoż nie ma. Ech. . . — Wzdychnął z rezygnacją i popatrzył
na obgryzającego kość spasłego rajcę.
Cmoktał237 soczysty szpik z kości, skubał zachłannie zębami czerwone mięso, mlaskał głośno i przypatrywał mu się ze zrozumieniem.
— Tak. . . Tak. . . Rozumiem. . . Rozumiem. Skoro tako gadasz. Winy
twej nie widzę i obronę przyjmuję. . . — przytakiwał, wylizując tłuszcz
spomiędzy pulchnych palców, ozdobionych drogocennymi pierścieniami.
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Od tamtej pory coraz rzadziej podsyłano mu uczniów na naukę, i to
niezmiernie go cieszyło, choć jednocześnie stracił u rajców dawniejsze
poważanie. To go bynajmniej nie martwiło, nie widział potrzeby układać się z rajcami ani też sprzymierzać. Tłumaczył sobie, że nie on ich
potrzebował, ale oni jego.
Pogrążeni w ciszy podchodzili do rozdroża łączącego miasteczko Kresowa z wioską, „Za Borem”.
— Jest! — zawołał Dogobert, wskazując wyrastającą na skrzyżowaniu
kapliczkę z drewna i czerwonej cegły.
Pogrążona w ciemności, z ledwo zarysowanym metalowym krzyżem
rozciągającym ramiona na granatowoczarnym niebie, sprawiała wrażenie nadgrobca238 wystawionego bogatemu szlachcicowi. Wstrząsnął się,
odruchowo spojrzał w niewyraźny kontur ukrzyżowanego Chrystusa
w koronie cierniowej na głowie, i przypomniał sobie niemiłe sercu zdarzenie z dzieciństwa:
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Na kolana! — wrzeszczał chudy jak szczapa wysoki mężczyzna o twardych, nieprzyjaznych rysach twarzy.
— Ociec, nie bijcie! — prosił chłopiec w wyświechtanym gieźle, przykrótkich pocerowanych portkach i roztrzepanych jak siano włosach.
Łzy płynęły z oczu strumieniem, szloch dławił mu słowa, a z nosa
ciekła zielona wydzielina.
— Ociec, nie bijcie! — powtarzał, lecz nadaremno.
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Mężczyzna nie słuchał, nie miał litości nad nieszczęśnikiem, tłukł go plecionym sznurem po ciele, po łepetynie, gdzie tylko popadło.
— Juże ja ci dam! Ty bękarcie jeden! Ty żabi synu! Ty i twoja mać!
Suka jedna! Oboje mię spamiętacie!
— Prask! Prask. . . ! — strzelały jak z bicza razy na odsłonięte ciało
chłopaka.
Opadł na kolana, osłonił buzię dłońmi i wył cienkim głosem.
Do izby wbiegła niewiasta, pulchna, pokraśniała i wystraszona,
z oczami wbitymi w osłaniające się przed razami dziecko.
— Ostawże go! — warknęła ze złością, z dziką wzgardą do mężczyzny,
natarła na niego rozpędem, skoczyła na plecy i poczęła bić go po głowie,
drapać pazurami po czole i policzkach, kąsać zębami i obejmując silnie
szyję zawzięcie dusić.
— Ty macioro! — Szarpnął się ojciec chłopca, mąż atakującej go niewiasty, chwycił ją za włosy, pociągnął i wyrywając kępę kłaków z jej
głowy, zrzucił na polepę.
Niewiasta zawyła z przejmującego bólu, po jej czole spłynęły krople
jasnoczerwonej posoki.
Mężczyzna zrobił zamach, zdzielił ją pięścią między oczy, a przerażony
widokiem bitej matki chłopiec, cisnął się pod jego nogi. Rozwścieczony
ojciec porwał go za czuprynę jak wcześniej żonę, odepchnął od siebie
i kopniakiem powalił na ziemię.
— Uuuuuu. . . ! — wyło z boleści chłopię. — Uuuuuu. . . ! — zawodziła
białka, kiedy mąż doskoczył do niej i sznurem jął wymierzać srogą karę.
— Prask! Prask! — strzelał bezlitośnie sznur po ciele niewiasty.
Dziecko znów zdobyło się na odwagę, powstało i chciało skoczyć na
ojca, ale ten tym razem był przygotowany. Ucapił syna za giezło, wstrząsnął nim z wielką mocą, uniósł i pchnął na ścianę. Chłopak przeleciał
nad ławą, strzelił czołem w twarde deski, osunął się półprzytomny na
klepisko i zamilkł.
— Ty pindyrnydo239 ! Szmato! Ty wstecznico240 ! Zgańbiliście mię!
Zganibiliście przed całą wioską! — krzyczał i prał ją jeszcze silniej, aż zmachany od tłuczenia, złapał niewiastę za rozpirzone w szarpaninie kudły,
powlókł w stronę wiszącego na ścianie wielkiego krzyża z wystruganym
Chrystusem, i sapiąc ze zmęczenia, rozkazał: — Na kolana. . . Na kolana,
wstecznico. . . A nuże!
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Niewiasta z twarzą czerwoną i pręgami po chłoście uklękła, płakała gęstymi łzami, wycierała nos rękawem i spoglądała na leżącego bez ruchu
synka.
— Bodajeś śliz241 , parchu jeden! — wysyczała, oczy jej krwią podbiegły, a oblicze stężało z nienawiści do męża.
Z bestialsko wykrzywioną miną chwycił ją za gardło i jął dusić z całych sił bez opamiętania.
— Aaahhhrrrr. . . — charczały blade usta kobiety, oczy wychodziły
z orbit, lico krwią zalane wykrzywiło się z boleści.
— Matuś! — zawołał chłopiec, poderwał się z podłogi, chciał do niej
podbiec i pomóc duszonej niewieście, jednak wtedy ojciec puścił matkę
i ruszył na niego.
— Uciekaj! Uciekaj, Dogobercie! — zawołała i schwyciła męża za
nogę, przywarła do niej i zaatakowana ponownie przez mężczyznę z ulgą
obserwowała wybiegające z izby dziecko. — „Uciekaj, Dogobercie! Uciekaj!” — dopowiadała w myślach, czując coraz silniej zaciskające się palce
na swej szyi.
Pędził jak na skrzydłach, ile miał sił w dziecięcych nogach; przemknął przez wioskę pomiędzy spozierającymi nań ludźmi, bezgłośnie
nawołującymi:
„Najduk242 !”.
Płakał, ocierał buzię i gnał, jak najdalej od ojca, rodzimej wioski,
nieprzyjaznych mu ludzi, jak również nielubiących go wiejskich zwierząt.
— Uuuuuu. . . ! — głos wybrzmiewał za nim, znaczył audialny ślad
ucieczki, łzy wsiąkały w brudne giezło, a bose stopy stukały o twardą,
wyschniętą ziemię.
Zmęczony, zziajany i zapłakany przystanął przy ospale płynącym ruczaju. Wszedł do płytkiej wody i klęknął na piaszczystym podłożu. Obmył naprędce twarz i ręce, wyszedł z rzeki i usiadł w cieniu wiekowej
wierzby, opierając się o chropawą, spękaną ze starości korę.
— Matuś! — Chlipał i wyobrażał sobie straszne rzeczy w domu.
Nie było to nic nowego, było to na porządku dziennym, ojciec obwiniał matkę o rozpustę, jego przestał uważać za syna, a pod wpływem
świątków243 całymi dniami odprawiał modły do Jezu Krysta. Miał częściowo rację. Matka od mężczyzn nie stroniła, wyzywająco się zachowywała, a kiedy sobie podpiła traciła nad sobą panowanie. Inne białki
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patrzyły na nią z niechęcią, złorzeczyły jej, gdyż bałamuciła im mężów.
Przezywały czarownicą i chodziły na skargi do rządcy wioski, że ponoć
im mleko kwasi, pomór na bydło sprowadza i uroki rzuca na chłopów.
Dawno na zatracenie by ją skazali, gdyby właśnie nie srogi ojciec, który
podrużył się ze świątkami i wyprosił dla niej zlitowanie. Od tamtej pory
bił ich codziennie, straszył piekłem i pokutować przy krzyżu na klęczkach
kazał. Mógł rozpustną żonę wygnać z chaty, przepędzić z wioski lub nawet wieść na katowskie męki, a jednak przywiązany do niej umiłował ją
na swój tylko sobie wiadomy sposób.
Przymknął oczy i chyba ze zmęczenia usnął. Wybudzony nagłym
hałasem drgnął, przywarł do drzewa i zapatrzył się w siedzących trzech
mężczyzn w czarnych płaszczach. Odpoczywali na brzegu ruczaju, piekli
ryby w ogniu, jedli i spoglądali ku niemu.
— Głodnyś? — zapytał jeden z nich, wielki niczym dąb, głos miał
potężny, zdecydowany i niebywale niski.
Oczy mieli skośne, czarne jak sadza, brwi szerokie i gęste, a włosy
długie, kruczoczarne, związane w kucyk.
Zmieszał się, ale zapach pieczonej ryby przemiło nęcił i sprawił, że
nabrał odwagi, powstał wolno i truchcikiem podbiegł, stanął krok od
mężczyzny i nieco onieśmielonym głosem oznajmił:
— Głodnym, panie.
Roześmieli się. Podali mu kija z nabitą rybą i kazali usiąść przy ognisku. Zrobił to chętnie, usiadł na pochylonym pniaczku i przystąpił do
jedzenia gorącego mięsa. Było pyszne, rumiane i niezwyczajne, przyprawione pachnącymi ziołami, smażone nad krzewem jałowca. Palce lizać.
— Smakuje?
— Smakuje — odpowiedział.
Twarz miał rozpromienioną, radosną i beztroską. Nieznajomi okazali
się bardzo sympatyczni, uśmiechali się do niego, żartowali sobie i głaskali
chłopca po czuprynie. Nikt dotychczas nie okazywał mu tak wielkiej
serdeczności, nie traktował z taką powagą i nie okazał tyle szacunku, co
ci nieznani mężczyźni.
— Dogobercie. . . — zagaił ten sam rosły mężczyzna.
— Tak, panie? — odparł, ogryzając resztki z ryby, wysysał z lubością
kręgosłup, oblizywał tłuszcz z mokrych ust i brody.
— Co tutaj sam robisz? Z dala od wioski?
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— Umknąłem z domu. . . Przed oćcem. — Posmutniał.
— A cożeś mu zrobił?
— Nic mu nie zrobiłem.
— A jednak cię sprał i macierz twoją?
— A sprał, aleć skąd wy o tym wiedzą244 , panie? — Popatrzył w zmrużone oczy rosłego mężczyzny zdającego się tajemniczo uśmiechać.
— Bom guślarz245 , a do tego Władca Życzeń. Wołają mnie, Marut.
To moi bracia. Murmur i Dagon — przedstawił obu mężczyzn, którzy
podali mu ręce; ich oczy i usta kwitły uśmiechem, jakaś dziwna radość
wypełniała te groźne oblicza.
— Jesteście panie czarownikiem?
— Ajuści! Znam przyszłość, umiem bobonić246 i spełniać życzenia.
— A moje byście spełnili?
— A pewno, acz nie ma nic darmo.
— Co żądacie w zamian, panie?
— Błahostkę. A jednak tyś nieźrały. Sysun247 jeszcze. To i strachał się
pewnikiem będziesz.
— Bynajmniej! — Obruszony chłopiec zrobił srogą minę. — Ja się nie
stracham nawet oćca. Rzeknijcie ino, panie, co bych miał to zrobić?
— Skoro się domagasz by źrały mąż i chrobry wojec248 , przeto ci
powiem. Chcę krwi twej odrobinkę, za jedno twe życzenie.
— Krwi? — wyjąkał i spłoszonym wzrokiem przemknął po obcych,
wślepiających się w niego.
— A widzita?! Jaki zeń strachulec!
Marut zachichotał, a tamci mu zawtórowali.
— Zgoda! Gotowym na wszyćko — oznajmił czerwony ze wstydu.
— Zgoda?
— Zgoda! — potwierdził chłopiec.
— A zatem gadajże, czegoż to sobie życzysz?
— Aby ociec już nas nie lał. Ani mię, ani matuś mej.
Mężczyźni ryknęli śmiechem. Marut wyszperał zza nadry249 niewielki
flakonik wypełniony jakimś przeźroczystym płynem, wstrząsnął nim kilka razy, podał chłopakowi i powiedział:
— Wlej oćcu do miodu, ino tak, iżby nie widział, a od świtania więcej
was nie uderzy.
— Prawdali to? — Wziął w drżące ręce tajemniczą mixturę.
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— Jakom rzekł. Jeno pomnij a dobrze, Dogobercie. Ino oćcu, nikomu
więcej. Rozumiesz?
— Dobrze — przytaknął, zbliżył się do Maruta na dany mu sygnał,
wyciągnął rękę i poczuł ukłucie kościanej szpili.
Kropla krwi popłynęła z palca chłopca, kapnęła na zapisany gęsto
złotem pergamin i zrobiła na nim wielkiego kleksa.
— Dobrze. . . Ładnie. . . — zamruczał Marut, zwinął pergamin w rulonik, przewiązał czerwoną wstążką i schował za nadrę płaszcza. — Bieżaj250 teraz do dom. Dajże napić się oćcu i bądź dobrej myśli.
Skinął głową i miał już pobiec, ale zatrzymał go Murmur.
— Weź. Maci daj, a oćcu, niechże i oni nasycą się rybą — podał mu
zawinięte w liście pieczone ryby.
— Dziękuję wam, panie — podziękował uradowany i pobudzony nadzieją, że niebawem jego kłopoty pójdą w zapomnienie, pobiegł niewiele
wolniej, niżeli uciekał z domu.
W chacie na szczęście było spokojnie. Ojcu przeszło, matka przygotowywała posiłek, lecz gdy stanął z rybami w progu, porzuciła zaczętą
robotę i zasiedli do jedzenia.
— Skądeś wziął one ryby? — pytał udobruchany ojciec, zadowolony
ze smakowitej potrawy.
— Spotkałem u ruczaju trzech wędrowców. Ony mię obdarowali.
— A skąd tamoj takie wielgusy?! — Nie mógł wyjść z podziwu ojciec.
— Abo ja wiem? — wzruszył ramionami malec.
— Zaiste251 , nie często spotyka się tak zacnych człeków — wtrąciła
matka, z przyklejonymi do ryby ustami.
— Podajże miodu, babo! — huknął ojciec do niewiasty.
— Przyniosę! — Zerwał się Dogobert i pomknął po dzban z miodem.
Wydobył zza pasa flakonik i wlał niepełną zawartość do środka.
Resztkę przelał do kubka, dopełnił go źródlaną wodą i dwoma szybkimi
kursami przyniósł do stołu. Przed ojcem postawił pusty kufel i dzban
miodu, a przed matką pękaty kubek z wodą.
— Prze zdrowie252 , ociec. Prze zdrowie, matuś. — zaszczebiotał i zadowolony patrzył, jak ze smakiem jedzą i piją.
Prawdą jest, że miał nikomu prócz ojcu nie dawać, ale pomyślał sobie, iż nie zaszkodzi odrobinkę dolać matce. Chciał mieć pewność, że
i ona w przyszłości nie będzie pałała do niego złością i więcej go nie
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uderzy. Posiedzieli do wieczora, przeklęczeli przed krzyżem do ciemnicy
i zmęczeni poszli spać.
Rankiem, ledwo przetarł oczy, a skoczył na nogi jak zwykle. Chociaż lat miał niewiele musiał pomagać jak dorosły mężczyzna; ojciec nie
pobłażał, twardą ręką trzymał gospodarstwo, zmuszał ich do mozolnej
pracy i nie było przeproś.
Wstał z siennika i znieruchomiał ze zdziwienia. Matka i ojciec spali,
ona odwrócona do wnętrza izby on do ściany. Podszedł wolno, z niedowierzaniem. Pociągnął matkę za rękę, jednak się nie poruszyła. Wyglądała, jakby w śnie była pogrążona. Podobnie jak ojciec, który nawet nie
chrapał, choć zazwyczaj dudniło w chałupie od jego tęgiego głosu.
— Matuś. . . Zbudźże się! — szarpnął ją po raz drugi za rękę, była
zimna, skostniała, jakaś obca. — Ociec! — krzyknął, nie zważając na to,
że jak w złości go wybudzi, to spierze go na kwaśne jabłko, ale i on nie
reagował na wołanie.
Dał krok do tyłu, zapatrzył się w sztywnych rodziców i w mig zrozumiał, co zrobił. Łzy wypełniły oczy chłopca, pociekły po policzkach,
spłynęły po brodzie wąskimi strumyczkami, pokapały na szarą polepę,
z ust wyrwał się głuchy jęk rozpaczy.
— Matuś. . . — szeptały w płaczu usta dziecka, lecz niewiasta nie reagowała, spała snem twardym i nieporuszonym.
Snem wiecznym, spokojnym, pozbawionym bólu i cierpienia, gdzie
nie mogło nic złego ją spotkać.
Na ścianie wisiał wielki Chrystus z rozłożonymi w bok rękoma, oczy
miał przymknięte, usta krzywe od bólu, na głowie cierniowa korona raniła mu czoło, a spomiędzy żeber ciekła krew ceglastego koloru. Zagapił
się na tę umęczoną postać, lekko zwróconą w stronę rodziców, była teraz
większa i pomimo boleści na twarzy groźniejsza niż zwykle.
— Dogobercie. . . — przemówiła z krzyża, przechyliła do niego malowane oblicze i otworzyła drewniane oczy: — Cóżeś to najlepszego narobił, nieszczęsny? Otrułeś własną macierz i oćca swego. I ja ci tego nie
przepomnę253 . . . Nigdy nie wybaczę. . .
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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Wspomnienie znikło. Przyśpieszyli. Minęli kapliczkę, skręcili w lewo
i skierowali się ku wiosce. Brenard zszedł na naddroże254 , wyszukał po
omacku solidnego kija i owinął koniec suchą trawą. Zapalił krzesiwem
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tę prowizoryczną pochodnię i trzymając nieco ponad głową, ukląkł na
kolanie i jął badać przeplatające się ślady na drodze. Śladów było mrowie, zarówno ludzi, jak i zwierząt. Interesowały go tylko te wychodzące
z grodu i prowadzące do wioski.
„Jest wysochny255 . Jego stopa też nie jest mała. Wysochny, dobrze
zbudowany, jest znacznie cięższy od innych, przeto musi stawiać duże
i głębokie ślady” — główkował.
Kilka kroków dalej ponownie ukląkł, przybliżył pochodnię do drogi
i przyglądając się odbiciom, dotykał je i oceniał zagłębienie.
— Jest! Dobrześ gadał, Dogobercie. Podąża do wioski — oznajmił
z triumfem, zanim pochodnia zgasła i pogrążyła ich w pomroce.
— Więc na co czekamy? Ruszajmy. Szkoda czasu — odparł i nie czekając na wstającego Brenarda, wyrwał ku wiosce.
u 1 U
jcze, zróbmy przerwę — prosiła z błagalną miną nastoletnia dziewczyna ubrana w lekką skórzaną zbroję, siedząc na grzbiecie karego
rumaka.
— Ostanek raz256 , Lero — spokojnie, lecz stanowczo odrzekł niewysoki mężczyzna.
— Obiecujesz?
— Tak, obiecuję — odpowiedział, podniósł rękę i wyciągnął dwa
palce na znak złożonej przysięgi.
Na twarzy Lery zagościł promienny uśmiech. Po wielogodzinnym
bieganiu i jeżdżeniu konno w niemiłosiernym żarze była wycieńczona,
miała dość i marzyła o wypoczynku. Czuła się jak naleśnik rzucony na
gorącą blachę kuchennego pieca albo skwarki tonące we własnym tłuszczu. Pot zalewał ją wielkimi kroplami, milimetrowymi strużkami spływał
po policzkach, wnikał pod przemoknięte odzienie i utrudniał trzymanie
miecza w wilgotnej, śliskiej dłoni. Brudna od pełzania pod prowizorycznymi rusztowaniami, pragnęła już tylko wskoczyć do chłodnego jeziora,
zanurzyć się w głębinie i poczuć oczyszczającą energię wody.
Poza tym była młoda. Pragnęła spędzać więcej czasu z rówieśnikami,
a nie całymi dniami jeździć konno lub ganiać po lesie z uwieszonym
do pleców mieczem. Chciała się bawić, robić głupstwa jak inne dziewczęta, tańczyć do upadłego przy blasku xiężyca, siedzieć wieczorną porą
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w gronie przyjaciół, rozmawiać o duchach i udawać wystraszoną, ale
co najważniejsze poznać urodziwego chłopca, mając na sobie choć raz
sukienkę, a nie zbroję.
Ojciec nie miał syna, ona brata. Toteż będąc jedynym dzieckiem, musiała mu go zastępować. Od najmłodszych lat, dzień po dniu, wprowadzał
ją w tajniki sztuki wojennej, walki wręcz i wszelką bronią oraz strategii
doskonalonej przez oficerów. Odnosiła wrażenie, jakby przygotowywano
ją na wojnę, chociaż w kraju panował od wielu lat pokój.
Któregoś razu, kiedy miała niecałe osiem lat, ojciec naprawdę zabrał
ją na pole bitwy, gdzie była świadkiem pogromu buntowników, jak to
po walce beztrosko określił. Wtedy po raz pierwszy zobaczyła śmierć
i zmasakrowane, powykrzywiane w dziwacznych pozach ciała poległych
ludzi. Zapach krwi zmieszanej z potem i ekskrementami w unoszącym
się nad ziemią powietrzu pamięta, jak gdyby wydarzenia te rozegrały się
wczoraj. Długo nie mogła dojść do siebie, aczkolwiek po kilku latach
zauważyła, że to, co ją wtedy przeraziło, wzmocniło ją i uodporniło.
Ojcu oczywiście nie uszło to płazem. Matka wzburzona tym występkiem przez ponad miesiąc nie rzekła do niego słówkiem, chodziła i groźnie nań spoglądała lub ilekroć na siebie wpadali, wygrażała mu pięścią.
Przepraszał tak wytrwale i skutecznie, obsypywał jak xiężniczkę drogimi
podarkami, więc udobruchana darowała mu i wybaczyła.
Teraz ma siedemnaście lat. Posługuje się perfekcyjnie dwoma mieczami równocześnie, skutecznie walczy sztyletem, nadziakiem257 , maczugą, jak również trochę za ciężkim dla niej toporem258 . Nieźle rzuca
oszczepem czy włócznią. Wygrywa organizowane co pół roku konkursy
i zawody w strzelaniu z łuku i z kuszy. Dosiada konia w biegu i potrafi
zeskoczyć z niego podczas galopu. Pływanie opanowała, zanim zaczęła
chodzić. Oczywiście za sprawą ojca, który pomimo głośnych protestów
matki wrzucił ją do zalewu. Stał po pas w jeziorze i nadzorował, żeby nie
utonęła, a jednocześnie miał ubaw, gdy jego córka szła na dno niczym
kamień wrzucony w wodę.
W wielkiej tajemnicy zawoził ją do odległego o kilkanaście stajań
klasztoru, gdzie za sowite wynagrodzenie zakonni bracia nauczyli ją biegle pisać i czytać. Był z niej tak dumny, że nie mogło jej zabraknąć na
balu we dworze, królewskim bankiecie czy na zwyczajnym spotkaniu
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z kompanami i ich rodzinami. Czuła się czasem jak maskotka w rękach
ojca rycerza i oficera, choć wcale nie w złym tego słowa znaczeniu.
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Panie mój, a królu. . . — Kłaniał się po rycersku ojciec przed monarchą
rozpartym na tronie i kręcącym długiego rudego wąsa: — Oto Lera, moja
umiłowana córka.
— Radem cię poznać, Lero. Wielem o tobie słyszał. Z najmężniejszymi
rycerzami w królestwie na równi cię stawiają. Nie mogłem się doczekać,
kiedym się zwiedział, że na zamek z ojcem przybędziesz.
— Najjaśniejszy panie, zaszczyt to dla mnie wielgi przypaść wam do
kolan, aleć wiary rycerzom nie dawajcie. Jakże mi się równać z silnymi
mężami, a wprawionymi w boju rycerzami, kiedym dziewka, i to jeszcze
młoda. . .
— Skromnaś, zrazu widno, aleć starego lisa jak ja, zając jak ty nie
przechytrzy. W turnieju obaczym wieleś warta i zali wiarę mym rycerzom
dać, azali tobie.
Odpowiedziała ukłonem, a kiedy się uniosła, podleciała do niej sześciolatka, siedząca potąd u stóp króla.
— Jestem Luna, córka króla — przemówiła cienkim, dziecińskim259
głosikiem.
Buzię miała gładką, owalną, włosy bujne, jasnorude, upięte w dwa
warkocze sunące po skroniach i zawiązane w tyle głowy w zgrabny supeł,
oczy kształtem migdałowe, kolorem platynowe, brwi zaokrąglone, a na
nosku i bladych policzkach kilka wyrazistych piegów.
— Radam was poznać, królewno Luno.
Chciała uniżenie zrobić pokłon, a tymczasem królewna objęła ją w pasie i uścisnęła jak matkę. Speszona tym dziecińskim gestem pokraśniała,
podczas gdy król spogodniał260 na widok przytulonej do niej córki.
— Prawdali to, żeś gołymi rękoma powaliła tura? — zapytało dziecko,
podnosząc główkę i nie wypuszczając jej z objęć.
— Ja? — zmieszała się: — A ktoże to takie bajdy gada?
— Dworzanie i woje mego oćca.
— Nieprawda, królewno. Może mieczem, azali sulicą bych go przepomogła261 , aleć nie rękoma.
— A prawdali to, żeś wilkołaka srebrzanym sztyletem usiekła?
— To również nieprawda.
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— A czerep wąpierzowi262 mieczem odrąbała?
Skrzywiła się w zdziwieniu, popatrzyła rozbawiona na ojca, następnie
na słuchającego monarchę opartego na podłokietniku, nieśmiało pogładziła królewską córkę po gęstych włosach i rzekła:
— Nie dawajcie wiary, królewno, co o mię prawią, boć to same łgarstwa. Uczyńcie mi tę łaskę i dozwólcie opowiedzieć po turnieju o mych
czynach, chociaż nie będą one wielgie.
— Dobrze — dała swoje przyzwolenie królewna, wypuściła ją z objęć, i już miała odejść, gdy z ciekawością charakterystyczną dzieciom
w jej wieku zapytała: — Baltazar bajał, żeś razu pewnego latawca263
chyciła. Do czubka najwyższego drzewa uwiązała i potąd czekała, aże
trzaskawica264 go dosięgła i ubiła. Prawdali to?
— Nie.
— Nie? — wzruszyła zawiedziona ramionami, zrobiła obrót na stopie
i pobiegła ku zadowolonemu władcy.
Takie to opowieści krążyły o niej i jej wielkich czynach, jakich ponoć
dokonała, mając zaledwie lat piętnaście. Nie mogła się im nadziwić, nie
wiedziała, skąd wzięto te historie i kto takie plotki rozpowszechniał, lecz
uświadomiła sobie, że swoimi niezwyczajnymi umiejętnościami zdobyła
w tak młodym wieku uznanie i niemałą sławę. Tak było wtedy, Roku
Pańskiego 1201. Teraz jeszcze bardziej ją znano i sławiono, choć dawno
przestała się tym szczycić i zwracać na to jakąkolwiek uwagę.
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Piękna i bardzo wysoka, ponad sto osiemdziesiąt centymetrów wzrostu, o lekko skręconych blond włosach przypominających francuskie
loki, i smoczych, zielonego koloru oczach, wysportowana i niesamowicie zgrabna, wzbudzała prawdziwy podziw wśród chłopców i mężczyzn.
Przynajmniej do chwili, kiedy na prośbę ojca nie musiała demonstrować swoich umiejętności. Później uciekali. Ze strachu? Matka, widząc jej
posępną minę wywołaną widokiem uciekającego w popłochu kawalera,
śmiała się z niej i żartowała, że zostanie starą panną.
— Och, Lero. . . — mawiała: — Kaj są ci chrobrzy mężowie dla tak silnej, jak ty niewiasty? Jak dale265 tako będzie, wianek na starość będziesz
nosić, cha, cha. . .
— Mamo! Przestań. . . To nie jest wcale śmieszne.
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W jej słowach było sporo gorzkiej prawdy. Bo czy jakiś normalny mężczyzna o zdrowych zmysłach pojmie za żonę kobietę rycerza? Nachodziły
ją wtedy trudne chwile, padała jak głaz na łoże, przywierała do poduszki
i głośno płakała. Wymęczona łkaniem usypiała, a rankiem dziwiła się
sobie.
— I po cóż ja niemądra tak łzy roniłam? — pytała sama siebie, w locie
coś przegryzała, a po wskoczeniu w skórzaną zbroję dosiadała karego
rumaka i śpieszyła ku oczekującemu w obozowisku ojcu.
Jednak w tym wszystkim, czego doznawała, była pewna magia, spełnienie się i radość, sprawiające jej wielką przyjemność. Codzienny wysiłek włożony w trening dodawał jej psychicznej i fizycznej siły, pewności siebie i opanowania. Gdziekolwiek się zjawiała, ludzie czuli do niej
respekt i szacunek, podziwiali za bystrość umysłu, szybkość i trafność
w podejmowaniu decyzji oraz zupełny brak strachu. Dodatkowej energii
do wytrwalszej pracy nad sobą dodawał jej ojciec i jego nieograniczona
niczym miłość. Jego niewyczerpane zrozumienie i cierpliwość, jaką okazywał jej w chwilach największego zwątpienia. Wiedziała, że miłuje ją
nad życie, tak jak i ona jego miłowała.
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No, to jazda! — krzyknął ojciec, klepiąc po zadzie konia, niespokojnie
stojącego z powodu boleśnie kąsających owadów; ten ruszył z kopyta,
uwalniając się od krwiopijnych małych prześladowców.
Jadąc kłusem, Lera wydobyła miecz z umieszczonej na plecach połyskliwej pochwy. Wykuł go specjalnie dla niej najlepszy mieczownik
w królestwie imieniem Habakuk, dopasował ciężarem i precyzyjnie wyważył. Zwał się Fulgur266 , ale jej nie przypadła do gustu ta nazwa nie
wiedzieć czemu i po krótkim namyśle przemianowała go na, Rapidus267 ,
z racji szybkości i prostoty, z jaką nim władała. Nazwiska mistrza Habakuka nikt nie znał, stąd wszyscy mówili na niego po prostu Habakuk
Kowal lub Habakuk Mieczownik. Podobno przez pół życia pobierał nauki
płatnerstwa na dalekim wschodzie, w bardzo odległym i dzikim kraju.
A ponieważ nikt dokładnie nie wiedział gdzie, chodziły plotki wśród ludu
i dworzan, że sam diabeł uczył go rzemiosła na krańcach świata.
Wyciągnęła miecz przed siebie, popędziła konia i przeszła do galopu.
Czuła przyjemny, ożywczy powiew wiatru muskający policzki. Włosy

114

ROZDZIAŁ II

falując w powietrzu, odsłoniły jej usmarowaną ziemią buzię, skupioną
na zadaniu przygotowanym przez ojca.
Na drodze ustawionych było sześć worków wypchanych sianem, po
trzy na każdej ze stron, oddalonych od siebie o pięćdziesiąt kroków i udających wściekle atakujących przeciwników. Zadanie było proste, niemniej ojciec wprowadził niewielkie utrudnienie i przesunął sztucznych
ludzi dalej od drogi, zmuszając ją do tego, aby podczas ataku wychylała
się maksymalnie w siodle. Wisiała z prawej lub jego lewej strony. Worki
ułożył tak, żeby robiła to naprzemiennie. Raz atakowała z prawej, raz
z lewej, i ponownie z prawej, i tak do ostatniego worka.
Przygotowana psychicznie galopowała, atakując stojących bez ruchu
wypchanych wrogów. Wysunięta w prawą stronę, wisiała w powietrzu
i trzymając lewą ręką łęk przy siodle, prawą zamachnęła się i przecięła
worek. Błyskawicznie przeniosła się na lewą stronę, przełożyła miecz do
lewej ręki i trzymając tym razem prawą siodła, zadała nieprzyjacielowi
śmiertelne cięcie. Siano wyfrunęło na wszystkie strony.
„Jeszcze cztery” — przemknęło jej przez głowę.
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Z tyłu, w odległości niepełnych osiemdziesięciu kroków jechał ojciec
na siwej klaczy. Obserwował bacznie, jak dziewczyna zwinnie przerzuca
ciało raz z prawej na lewo, raz z lewej na prawo, i tnie bezbłędnie po kolei worki. Nigdy nie krył, że ją podziwia. Robił to i teraz. Choć niewiastą
była a do tego młodą, wielu nawet wprawionych w boju rycerzy, z którymi miał do czynienia, nie byłoby w stanie z nią konkurować. Raptem,
przypomniał sobie. . .
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Była wczesna jesień, kiedy żona zaczęła rodzić. Poród przeciągał się
w nieskończoność, a on ze zniecierpliwieniem chodził przed domem, wydeptując w trawie okrąg wojackimi butami. Nie mógł się doczekać swego
upragnionego syna, dziedzica i następcy. Po niepełnych dwóch godzinach
z ganku drewnianego dworka wybiegła gruba, wyglądająca jak usmarowana burakiem na twarzy służebna. Krzyknęła piskliwym dyszkantem:
— To dziewczynka! Dziewczynka!
Nie ucieszył się. Rzucił trzymany kamień o ziemię z taką siłą, że rozłupał się na kilka kawałków. Nie chciał jej widzieć. Nie tego pragnął.
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Szansa, jaką miał minęła bezpowrotnie. Nie mogli mieć więcej dzieci. To
cud, że w ogóle jego żona, Eleonora, zaszła w ciąże. Obydwoje nie mogli
uwierzyć, kiedy mu oświadczyła z wielkimi wypiekami na uradowanej
buzi, pełna nieopisywalnego szczęścia, że jest przy nadziei.
Ruszył biegiem, zły na to, jak los go potraktował, i zatrzymał się
dopiero przy samym jeziorze. Usiadł pod płaczącą wierzbą przechyloną
ku wodzie i stamtąd obserwował nieobecnym wzrokiem pływające perkozy, zgraję kolorowych kaczek i stado niemych łabędzi szykujących się
do odlotu. Spragniony tak bardzo syna, przybity był narodzinami córki,
a przecież dola obdarzyła go niespodziewanie dzieckiem, o którym dawniej nawet nie śmiał myśleć.
Skąd brało się to nagłe przygnębienie i dlaczego cierpiał? Czemu
w duchu złość go ponosiła i dlaczego czuł się oszukany? Czy powodem było wychowanie? Rodzinna tradycja przekazywana z pokolenia na
pokolenie? Przechodzące z ojca na syna dziedzictwo, z syna na wnuka,
z wnuka na prawnuka i tak dalej? Czy dziewka choćby najbystrzejsza
mogła mu zastąpić męskiego potomka i następcę rodu? Białogłowa do
kądzieli, nie do miecza, nie do rozporządzania znacznym majątkiem i podtrzymania wygasającego rodu. Z wiotkim ciałem, z babim umysłem nie
mogła dorównać mężczyźnie. Syn. Syn był jego marzeniem, ale rozwiało
się, uleciało wraz ze słowami wybiegającej przed dwór służebnej: „To
dziewczynka! Dziewczynka!”. O jakże nienawidził tego głosu. . .
Minęła dobra godzina z gnębiącymi go rozterkami, kiedy naraz. . .
— Z Dadźbogiem, wielmożny panie!
Usłyszał męski głos, wybijający go z zamyślenia. Nie odpowiedział,
nie miał ochoty, poza tym powitanie było stare, pogańskie, niechrześcijańskie. Kątem oka spostrzegł, że ktoś podszedł i przysiadł na zmurszałym
pniu drzewa. Dopiero wtedy zerknął z niechęcią w jego stronę.
Niecałe trzy, może cztery kroki dalej, siedział staruszek z długimi siwymi włosami i takoż samą brodą. Z pomarszczoną gębą jak sukienka
jego żony, jedną ręką podpierał się na wystruganej naprędce lasce, drugą
chował pod szarą tuniką sięgającą do samych kostek. Obserwował z posępną miną jezioro otoczone kołyszącą się na wietrze trzciną.
„A któż to taki? I co robi na mej ziemi?” — pomyślał i odwrócił wzrok
w tym samym kierunku co starzec, gdzie właśnie wodowały dwie cętkowane kaczki.
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To prawdopodobnie ktoś ze służby. Przecież nie znał wszystkich ludzi
najmowanych przez żonę do pracy.
„Tak. Zapewne to ktoś ze służby”. — Dał spokój dalszym dociekaniom, szczerze mówiąc, wcale go to nie obchodziło.
— Wieści by trzaskawice roznoszą się, wielmożny panie. . . — zagaił
mężczyzna, głos miał lekko chrapliwy, ostry i niemile przeszywający powietrze: — Musicie być szczęśliwy z narodzin córki.
— Niech ją diabli. . . — mruknął odruchowo, mając nadzieję, że starzec go nie usłyszał.
— Jak to dziecię się zowie? Lera?
„Co za Lera?”. — Popatrzył na niego ze zdziwieniem: — Nie obraliśmy
potąd imienia — sarknął, wyraźnie zdenerwowany.
W ogóle nie miał ochoty z nim rozmawiać. A do tego na tak drażliwy
temat. Jeszcze nie oswoił myśli, że ma córkę, a ten przylazł tutaj nie
wiadomo skąd i w jakim celu, denerwuje go wścibianiem nosa w nie
swoje sprawy i zagaduje, jakby rozmawiał z równym sobie.
— Nie ma imienia — powtórzył niechętnie, wiedząc, że starzec nie
odpowiada, a tylko wpatruje się w niego, jak gapa268 w gnat.
— Ech, lata nie te i słuch już nie ten. Możem się jeno przesłyszał.
W uszach szemrze, inszym razem chroboce, a drugdy269 nawet co do mię
gada. Musi to były ino głosy. . . — Westchnął głośno i pogłaskał szadą270
brodę. — Wybaczcie, panie, żech wam przeszkodził. Pójdę. Pora na mię.
Obowiązki wzywają. Ostańcie w zdrowiu.
— Z Bogiem.
Wstał z prędkością co najwyżej wyścigowego ślimaka, chwycił się
za plecy schowaną do tej pory ręką, i wpół zgięty, podpierając się laską
i kołysząc na boki, niezgrabnie poczłapał w stronę zabudowań.
Znów został sam. W głowie niby echo w górach wybrzmiewało usłyszane od starca imię, Lera, i prawdę mówiąc, im dłużej je powtarzał,
tym bardziej przypadało mu do gustu. Posiedział i podumał mało-wiele,
zerwał się na równe nogi i. . .
— Co to?
Podszedł do pnia, gdzie nie tak dawno siedział siwobrody mężczyzna.
W świetle nisko o tej porze wiszącego słońca, na tle brudnego nieba,
odkrył leżący na pniu połyskujący przedmiot. Nie musiał się schylać,
ażeby rozpoznać co takiego przed nim leży. Takie przedmioty widywał
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wielokrotnie. To był złoty dukat. Zdziwił go tylko wizerunek wybity na
dukacie – trójgłowisty271 smok. Nigdy nie widział takiego symbolu.
„Wątpię, iżby należał do starca” — dumał, biorąc go do ręki.
Obrócił nim kilkakrotnie, poważył w dłoni, przyjrzał się uważnie wizerunkowi smoka i zamaszyście podrzucił.
— Na te bogi272 !
Złapał i schował do jaszczurczego273 mieszka przywiązanego ozdobnym rzemieniem do pasa. Gdy wrócił do domu, jego żona odpoczywała
umęczona, ale szczęśliwa. Leżała na dębowym łożu i obrzucała go zagniewanymi spojrzeniami z powodu jego nagłego zniknięcia. Tuż obok
niej w kolorowym powijaku274 leżała niedawno narodzona córeczka.
Podszedł nieśmiało, strwożony tym maleństwem, delikatnie uniósł
i kiedy popatrzył w jej zielone oczka, coś w nim pękło. Sprawiała wrażenie zadowolonej i uśmiechniętej. Od pierwszej chwili pokochał ją nad
życie, dając jej ojcowską miłość i pasujące do niej imię – Lera.
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Wcale nie chciał, żeby została wojem. On jednak nim był i w każdej
chwili mógł zginąć na polu walki. Pragnął więc, aby jego jedyna ukochana córka była silna, odporna na przeciwności losu i zahartowana
niczym najtwardszy metal. A gdy go nie będzie przy niej, nie pozwoli,
komukolwiek się skrzywdzić. Właśnie tego dla niej pragnął. Żeby nigdy
przez nikogo nie cierpiała i od nikogo nie musiała być zależna. Tylko czasem, gdy widział jej przygnębienie, zmęczenie i smutek w oczach, tak jak
to miało miejsce dzisiaj, nachodziły go wyrzuty sumienia, że zbyt mało
pozostawia jej swobody i zabiera najpiękniejsze lata z jej dzieciństwa.
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Dziewczyna galopowała w stronę dwóch ostatnich już worków. Wyciągnęła się maksymalnie na prawo, silnie zamachnęła i przecięła worek,
który widocznie słabo zamocowany wystrzelił wysoko ponad jej głowę.
„Ostatni manewr” — pomyślała zadowolona, zmieniła pozycję i zerknęła mimochodem na fruwające resztki z worka.
Siano błyszczało w słońcu, migotało odcieniami złota i opadało na
dłoń wspartą na łęku przy siodle. Sprawiało wrażenie niebywale zimnego, jak gdyby było skute zimowym mrozem.
— Co jest?
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To nie było normalne. Tego była pewna. Przygotowana na ostatnie uderzenie zamachnęła się, a wtedy coś wychynęło zza worka. Jakaś ciemna
postać zamajaczyła na drodze i w sekundę potem znikła.
Koń zarżał z przerażenia, skoczył bokiem i ruszył cwałem275 na łeb
na szyję, a ona pociągnięta gwałtownym szarpnięciem upuściła Fulgura.
Miecz z siłą rypnął w cienką tykę, złamał ją w połowie, odbił się od niej
i wykonując obrót w powietrzu, wylądował z hukiem na ziemi. Oswobodzoną ręką z trudem chwyciła siodło, podciągnęła się i lekko pochyliła.
Pędziła w stronę pobliskiego lasu, ku ledwo widocznej ścieżce skrytej
w gęstwinie wysokich drzew i zbitych krzewów. Powietrze w uszach
szumiało, oblicze ginęło w rozwianej grzywie zwierzęcia, rytmicznie pobrzękiwały stalowe klamerki skórzanej zbroi.
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Ojciec widział, jak córka zmiotła przedostatni worek. Zdziwiony tą sceną
zmieszał się, myśląc, że za słabo go zamocował, choć święcie był przekonany, iż to nie była jego wina, a przyjeżdżających tu wojów. Przybywali
w wolnej chwili, podglądali trenującą dziewczynę i zachęceni jej wyczynami brali udział w szkoleniu.
— Ostatni. . . — ledwo pomyślał, kiedy stało się niewiarygodne.
Koń skręcił momentalnie w prawo, przyśpieszył znacznie tempa, jak
gdyby coś go wystraszyło, i na złamanie karku pognał cwałem. Widział
jak szarpnięta Lera, upuszcza miecz, nieomal spadając z konia, i tylko
jakimś cudem chwyciła siodła, podciągnęła się i przybrała bezpieczną
pozycję. Uprowadzona przez wystraszone zwierze pognała z zawrotną
prędkością w stronę gęstego lasu, on zaś przerażony pchnął klacz ostrogami i ruszył w pogoń.
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Gnała pomiędzy drzewami wąską, leśną ścieżką. Wystające gałęzie, ostre
krzewy i pnącza smagały po jej twarzy i rękach, sprawiały ból i dotkliwie
raniły. Przywarła do konia i maksymalnie pochylona, bez mała na nim
leżąc, próbowała go uspokoić. Rumak mimo to nie reagował, dogłębnie
wystraszony gnał przed siebie i nie zwracał uwagi na siedzącą na nim
dziewczynę. Drzewa śmigały z zawrotną prędkością to raz z jednej to raz
z drugiej strony, niebezpiecznie blisko pędzącego zwierzęcia. Osłaniała
oczy skórzanym zarękawiem i wpatrywała się w zarośniętą krzewami
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ścieżkę. Zastanawiało ją, czy koń zauważy wyrastające przed nim drzewo,
a przewidując, że je przeoczy, wyczekiwała odpowiedniej chwili, żeby
zrobić ratujący życie unik.
„Co wychynęło zza worka? Co spłoszyło konia?”. — Nie mogła zrozumieć, co wydarzyło się na drodze. — „Nie był to cień ani załamanie
światła. Więc co to takiego było?”.
Ścieżka niespodziewanie poszerzała. Wyprostowana nieco i trzymając nisko głowę, wypatrywała miejsca nadającego się do skoku. Teren
jednakże nieprzyjazny, porośnięty drzewami i krzewami, pełen wykrotów
i wystających z ziemi ostrych badyli nie nadawał się do tego. Pędziła więc
na wystraszonym koniu skazana na jego łaskę, intuicję i refleks. Miękka
ziemia dudniła pod końskimi kopytami, strzelały w górę łamane gałęzie
i z wrzaskiem ulatywały wystraszone leśne ptaki.
— Fruuu. . . — trzepotały w popłochu skrzydełka, umykała skokami
spłoszona sarna i chrypiał nerwowo pędzący w szaleństwie kary rumak.
Mknęła pochylona, wyczekując odpowiedniej chwili, aby się wyswobodzić, kiedy wtem spostrzegła, że gęstwa szybko rzednie, ścieżka jeszcze
bardziej się poszerza i biegnie ku granicy lasu.
— Nareszcie! — zawołała podekscytowana koniowi w ucho.
Ten najwidoczniej również tym uradowany zdołał wydobyć skądś
reszek siły i znacznie przyśpieszył. To, co wyprawiał ten koń, było obłędem, a ona pierwszy raz szarżowała z taką prędkością. Sytuacja wcale
nie była wesoła, a jednak po jej obliczu przemknął niespodziewanie
uśmiech. Poczuła w sobie niezrozumiałą rozkosz i dreszcz podniecenia
sprawiający, że pognałaby jeszcze szybciej. Uniosła się w siodle, przyjęła
dogodną pozycję i pomknęła w stronę rzednącego szybko lasu.
„Juhuuu. . . !” — wołało rozweselone serce, błyszczały ze szczęścia
smocze oczy, choć niebezpieczeństwo nie zostało zażegnane.
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Nieopodal lasu, na sporej wielkości zacienionym drzewami głazie, siedział samotnie mężczyzna. Miał około czterdziestu lat. Jadł soczyste jabłko i spoglądał co chwilę ku wąskiej ścieżce wychodzącej z lasu, skąd
dochodził tętent końskich kopyt. Nagle wypatrzył karego konia z uczepioną do niego młodą, śliczną dziewczyną. Włosy poskręcane jak faworki rozsypywały się za jej głową, ciemna skórzana zbroja przylegała do
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smukłego, zgrabnego tułowia, buzia sprawiała wrażenie w blasku słońca
uśmiechniętej, a oczy miała. . . Zamknięte?
— To niecałe czterysta kroków. Uważaj, panienko — wypowiedział
te słowa do siebie, gdyż nikogo innego tu nie było.
Ledwo minęło kilka sekund, gdy tą samą drogą co wyjechała rozpędzona dziewczyna, wyskoczył mężczyzna, niski rycerz, w zbliżonym co on
wieku. Cwałował za dziewką z niedużo mniejszą prędkością i bezlitośnie
poganiał wyczerpanego z wysiłku siwego wierzchowca.
Mężczyzna nieśpiesznie ugryzł jabłko, usiadł wygodniej na głazie
i z ciekawością obserwował gnających na złamanie karku jeźdźców.
„Trzysta, dwieście, sto. . . ” — liczył w myślach, jedząc pyszny owoc
i rozkoszował się jego słodkim smakiem.
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Zaraz będę poza lasem — powiedziała, wyjeżdżając z gąszczu, oślepiona
ostrym światłem bijącego po oczach słońca. Zamknęła je na krótko,
na powrót otworzyła i zlustrowała śpiesznie otoczenie. Uśmiech nie tak
dawno dominujący na twarzy momentalnie zmienił się w skrzywienie,
po czym całkowicie przygasł. Na otwartej, płaskiej przestrzeni rozciągała
się równina. Urywała i przeobrażała w głęboką, znikającą gdzieś w czeluściach przepaść. Odległość była niewielka, nie miała czasu do namysłu,
musiała działać szybko i zdecydowanie. Uniosła się, wsparła pewnie na
kolanach i ostrożnie stanęła na końskim grzbiecie.
„To będzie bolało” — pomyślała, puściła wodze i wykonała przeanalizowany w głowie niedługi skok w bok.
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Ach! — jęknęła z bólu i rozłożyła szeroko ręce.
Leżała na twardej ziemi, w mózgu jej huczało, w uszach szumiało,
a plecy i biodro bolały od uderzenia.
— Lero! Panno Przenajświętsza. . . — Pomykał do niej wystraszony
mężczyzna w sile wieku, obliczu surowym, oczach małych a ruchliwych,
jak gdyby chciał ogarnąć wzrokiem wszystko naraz.
Przykucnął zatrwożony i widząc z bólu wykrzywioną minę dziewczyny, zagrzmiał ostrym głosem:
— Ty gadzino jedna! Tylem razy to ci gadał! Na nogi skaczże ciemięgo276 by kot, co z dachu spada, a ty co? Jakbyś na chłopa się rzucała
i rachowała, że cię chyci!

121

Yormūn

— Cha, cha. . . — Roześmiała się na krytykę rycerza, podniosła z murawy i roztarła poobijane biodro. — Zabawnyś, Dnieborze, a mantyczysz277 by zazdrosna białka. Szykujże konia, a żywo, nim ojciec wróci.
— Co?! — Otworzył szeroko usta ze zdziwienia: — Chceszli dalej skakać? Nie poobijanaś?
— Ajuści! Poobijanam, jednakoż potąd będę skakać, aliż278 mi się uda.
Nie mitręż i dawajże tego konia!
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Tak było kiedyś, lecz teraz leciała w powietrzu, prędko i niebezpiecznie
zbliżała się do twardej, spękanej ziemi. To nie był trening, to działo się
naprawdę.
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Wyjechał z lasu, poganiając strudzonego szalonym biegiem konia, toczącego z pyska pianę.
— Lero! Lero! — wołał zdenerwowany, ale ona tego nie słyszała.
Zobaczył jak staje na grzbiecie cwałującego w zatraceniu zwierzęcia.
Miał krzyknąć po temu, żeby nie skakała, choć gdy dostrzegł znikającą
nagle drogę, uświadomił sobie, że jeśli tego nie zrobi, zginie. Z pełną
trwogą, z namalowanym na twarzy przerażeniem obserwował, jak jego
córka wyskakuje w powietrze, spada równomiernie na nogi, odbija się od
ziemi i turla po suchej nawierzchni. Skok był udany, wyśmienity, wręcz
wzorcowy, a mimo to coś się nie powiodło.
— Niemożliwe. . . — wyjąkał osłupiały.
Nie zaprzestawał ją gonić i obserwował z niedowierzaniem walczącą
o życie córkę.
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Uderzyła stopami o ziemię. Ugięła nogi, chcąc zamortyzować upadek
i kontrolując, żeby siłą bezwładności nie przyłożyć nosem w kolana. Odbiła się od spękanej tafli ziemi, poturlała i pomyślała: „Łacno poszło”.
Tymczasem coś brutalnie szarpnęło za jej nogę i zanim zdążyła wyhamować, pociągnęło w stronę głębokiego urwiska. Sunęła plecami po
ziemi, zadzierała wysoko głowę i analizowała nową sytuację.
Do szerokiej nogawicy w miejscu wzmocnionym stalowym nitem zaczepioną miała linę. Drugi jej koniec przytwierdzony był do siodła pędzącego bez wytchnienia wierzchowca. Zbliżał się prędko do krawędzi przepaści, podczas gdy ona próbowała utrzymać równowagę, balansowała
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ciałem i podpierała się rękoma, które w zetknięciu z szybko umykającą
nawierzchnią niemiłosiernie się raniły. Zaledwie kilka kroków dzieliło od
urwiska rozpędzonego konia i nie miała czasu do namysłu. Wyciągnęła
przyczepiony do pasa sztylecik, podciągnęła z całej siły nogę, chwyciła
linę i przecięła.
— Co jest? — powiedziała, czując w dłoni przeraźliwie zimną linę,
jakby złapała za lodowy sopel.
Rumak zniknął w jednej chwili z ostatnim życia tchnieniem, a ją ucieszyło, że jest uratowana. . . A jednak. . .
— Kryste! — To wcale nie był koniec.
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Lero! Lero! — nie przestawał krzyczeć ojciec, może wierzył, że jego nawoływania w czymkolwiek jej pomogą.
Obserwował, jak dziewczyna porwana za nogę, zbliża się niebezpiecznie do urwiska z każdą upływającą chwilą. Zaledwie kilkanaście kroków
dzieliło ją od czeluści i choć z przerażenia nie mógł na to patrzeć, podziwiał jej opanowanie, trafność i chybkość, z jaką podejmowała kolejno
następujące po sobie decyzje. Wierzył, że i tym razem Lera coś wymyśli, nie ustąpi bez walki. I nie omylił się, kiedy spostrzegł, jak sprawnie
przecina krępującą ją linę, a jej kary koń niknie, spadając w czeluść. Ale
co to? Ciągle sunęła po ziemi, nie mogła się zatrzymać.
Nie mógł dalej jechać, wyhamował konia, błyskawicznie zeskoczył
i z całych sił pognał w stronę córki. Patrzył ze zgrozą, jak powoli pogrąża
ją przepaść. Najpierw nogi, później reszta ciała.
— Leeero. . . !
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Dziewczyna sunęła po gładkiej ziemi niczym po lodowisku. Próbowała
wbić palce w zmarzniętą skorupę, dopomagała sobie łokciami, wspomagała sztyletem, aż poczuła, jak nogi wpadają w głębię. Zawisły bezwładnie, przeciążyły i pociągnęły.
Spadała. . .
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Mam cię! —
ojciec, chwytając ją za ręce.
Leżał nad przepaścią, trzymał silnie córkę powyżej nadgarstków i obserwował ziejącą pod nią czeluść, głęboką i schowaną w gęstym, mrocznym cieniu.
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„Ponad trzysta kroków” — pomyślał z lękiem.
I choć przepełniała go radość, że zdążył pochwycić ją w ostatniej
chwili, czuł, że jest źle. Bardzo źle. Albowiem kiedy kład się nad urwiskiem, a w zasadzie rzucił się ślizgiem, za bardzo wysunął głowę i tułów. Zamiast opierać ciężar ciała na klatce piersiowej, robił to brzuchem.
Z dodatkowym obciążeniem ledwo utrzymywał stabilność. Ona po prostu mogła go w każdej chwili wciągnąć.
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Lera złapała ojca za ręce, wzmacniając połączenie między nimi. Dłonie
miała okrutnie poharatane. W niektórych miejscach bieliły odsłonięte
kości wystające z poszarpanej skóry. Na szczęście nie odczuwała bólu,
enkefaliny280 wytwarzane w organizmie w chwili zagrożenia skutecznie
go blokowały. Ucieszyła się, mając go nad sobą, i nawet chciała zażartować, coś w rodzaju: „Nie śpieszyłeś się, ojcze”, kiedy ze strachem odkryła,
że mężczyzna z wielką trudnością utrzymuje równowagę i balansuje ciałem na krawędzi przepaści. Starał się zachować spokój, nie okazywał
zdenerwowania, lecz sam znalazł się w niebezpiecznej dla siebie sytuacji.
Jeśli dłużej to potrwa, nie wytrzyma, spadną i oboje zginą.
— Ojcze. — Popatrzyła mu w oczy: — Musisz mnie puścić — dodała
płynnie, bez namysłu, tylko głos jej lekko zadrżał.
— Co ty pleciesz?! Nie puszczę cię!
— Ojcze. . .
— Damy radę! Nie puszczę cię!
Dobrze jednak wiedzieli, że razem z tego nie wyjdą. On nie miał
szans jej podnieść, ona zaś nie dałaby rady bezpiecznie po nim się wdrapać. Jeden gwałtowny ruch i runą prosto w przepaść. Czegokolwiek by
próbowali, było to zbyt ryzykowne, nie istniało bezpieczne rozwiązanie
i tylko ktoś ciągnąc z góry, mógłby ich wyciągnąć, ale przecież nikogo
tam nie było.
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Kilkadziesiąt kroków dalej, mężczyzna siedzący na głazie przyglądał się ze
stoickim spokojem leżącemu oficerowi na brzegu urwiska. Wolno przełykał pogryziony kęs słodkiego jabłka i obserwował, jak ten balansuje
ciałem, żeby nie runąć w przepaść.
— Już czas — znów powiedział do siebie, powstał i strzepnął piasek
z szerokich spodni, zerknął na czarną postać znikającą na tle przeciwle-
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głej, skąpanej w słońcu skalnej ściany, i nieśpiesznym krokiem ruszył do
leżącego na ziemi rycerza.
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Wisiała nad przepaścią; patrzyli sobie prosto w oczy. Przez głowę przelatywały jej wspomnienia z dzieciństwa, spędzonych chwil z ojcem i matką.
Nie miała złych wspomnień, miała wielkie szczęście, że przyszła na świat
w domu pełnym ciepła i miłości, w którym czuła się taka kochana
i w którym sama mogła nauczyć się kochać. Teraz kiedy wisiała nad
przepaścią w tych ostatnich sekundach swojego niedługiego życia, była
im niezmiernie wdzięczna, za każdy dzień spędzony razem. Nie mogła
dopuścić, aby oboje tu zginęli. Nie musiała wybierać, nie potrzebowała
o tym rozmyślać, nie bała się o siebie, a o niego. Puściła ręce ojca i wzięła
głęboki oddech.
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Ojciec raptem poczuł, że go nie trzyma. Ścisnął jej ręce z jeszcze większą
energią, acz niewiele to pomogło. Krew spływała z pokaleczonych dłoni
Lery i wciskała się w jego zaciśnięte ręce coraz mokrzejsze i śliskie.
— Lero, proszę, nie rób tego!
W jego oczach zobaczyła przeogromną rozpacz zmieszaną z przerażeniem i wielką niemoc. Nie potrafił znaleźć rozwiązania z tej patowej
dla nich sytuacji, przepełniała go zgryzota i odciskała piętno na wojackiej, spiętej od wysiłku twarzy. Jej śliskie ręce wysuwały się powolutku
z jego coraz to mocniej zaciskających się dłoni, a on nie mógł pogodzić
myśli, że ona to robi.
— To jedyne wyjście, ojcze. . . Sam mnie tego nauczyłeś. Podejmować
jeno słuszne decyzje.
— Lero, nie wolno ci tego zrobić! Proszę! — błagał.
Łzy pociekły po jego policzkach, kapały wprost na jej umorusaną
buzię. Nasamprzód wolno, później coraz szybciej, aż po chwili rwały
rzeką. W życiu nie widziała płaczącego ojca, to był nieprawdopodobny
i niecodzienny widok.
— Ucałuj ode mnie matkę. . . I rzeknij jej. . .
— Lero, co ty wygadujesz?! Nie możesz nas ostawić! Błagam, umiłuj
się i nie ostawiaj! Tak cię proszę, Lero!
— Rzeknij jej, iżby za mną nie rozpaczała.
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Nie przestawał płakać, próbował ją powstrzymać, a ona patrzyła na
niego z wielką miłością, czując, że trzyma tylko za jej palce stopniowo,
lecz nieubłaganie wysuwające mu się z dłoni.
Jeden po drugim. Jeden po. . . drugim. . .
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Kocham cię, ojcze. . . — wyszeptała i obdarowała go po raz ostatni najpiękniejszym uśmiechem, na jaki było ją stać w tej jakże trudnej dla niej
chwili.
Ich ręce nie były już połączone, chociaż wyciągnięte ku sobie mogły
sprawiać takie wrażenie. Widziała i czuła jak się oddala, coraz szybciej
i szybciej, mknąc na dno głębokiego urwiska, wzdłuż zimnej szaroburej
ściany. Zdążyła ujrzeć wysokiego mężczyznę za plecami ojca. Chwycił go
silnie za skórzany pasek nabity złotymi blachami i jedną ręką pociągnął
w górę niczym złowioną dopiero co z rzeki rybę.
Twarz miał poważną i groźną, czarne włosy lśniły w słońcu, powiewały wzbudzane delikatnym podmuchem gorącego wiatru, a wetknięte
w nią źrenice śledziły z uwagą jej spadanie. Obserwował ją ze skarpy
do samego końca tymi niespotykanymi oczami w kolorze najczystszego
złota. Zachwycił ją ten widok, przejął niesłychanie i sprawił, że serce
walące młotem zabiło ze zdwojoną mocą.
— Zali to anioł? — pytała sama siebie. — „Tak. Z całą pewnością to
anioł. Inako281 nie uśmiechałby się do mnie”. — Była to ostatnia myśl,
zanim uderzyła z wielką siłą w twarde, opoczyste282 podłoże.
Wysoko na lazurowym niebie zagwizdały melodyjnie skowronki,
wiatr znienacka zakołysał drzewami, podbił czerwonawy pył z ziemi nad
przepaścią, targnął czupryną ciemnowłosego mężczyzny i rzucił drobnym piaskiem w wykrzywione oblicze martwej dziewczyny na dnie przepastnego urwiska.
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Lero! Lero! — wołał ojciec, klęczał spłakany na czworakach i patrzył
w bezdeń, gdzie znikła jego umiłowana córka.
Obok niego, na krawędzi urwiska stał nieruchomo sążnisty283 mężczyzna, również tak jak i on spoglądał w czeluść.
— To moja wina! Moja! Boże, czemuś mi ją zabrał?! Jak mogłeś tak
postąpić?! Jakeś mógł mię tak zranić! Przecz284 ?! — zawodził.
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Mężczyzna na ostatnie jego słowa lekko się obruszył. Złapał go mocno za
ramiona i z niesłychaną łatwością postawił na nogi.
— Weź się w garść, rycerzu! — rozkazał zrozpaczonemu ojcu.
Rycerz doszczętnie załamany nie posłuchał polecenia. Ze zwisającymi
rękoma i ugiętymi nogami, sprawiał wrażenie, jakby nic do niego nie docierało, a świat przestał nagle istnieć. Wsparł głowę o tors podtrzymującego go mężczyzny i jak dziecko płakał wielkimi łzami, zapominając
o poczuciu rycerskiej godności i zachowywaniu się, jak na mężczyznę
i oficera przystało.
Kiedy nieco mu przeszło i potrafił samodzielnie ustać, mężczyzna puścił go i zrobił w tył dwa kroki. Rycerz zerknął na niego nieobecnym
wzrokiem, przetarł garściami spłakane oblicze i powiedział:
— Wdzięczny ci jestem za ratunek. Nazywam się, Edward Wasal. To
była córka moja. . . Jedyna. . . Lera. . . Jeśli mogę cosik dla cię zrobić. . .
Wynagrodzić. . . Rzeknij ino słówko. . . Nie poskąpię. . . — bełkotał trochę
pod nosem i nie spuszczał z oczu urwiska.
Mężczyzna jednak nie słuchał i kiedy on do niego mówił, oddalał się
wartko, stawiając długie kroki. Ubrany był na czarno, zarzucone miał na
ramię dwa skórzane wory i szedł do lasu, na którego skraju, w cieniu
lipy, stał wyczerpany siwy wierzchowiec.
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Zza wielkiego głazu, gdzie dopiero co siedział wysoki mężczyzna, wykicał285 biały zajączek, pokręcił kilka razy kłapouchym łebkiem, zerknął
w niebo i hycnął286 w stronę idącego ku wojowi chłopcu.
Chłopak podszedł do klęczącego oficera i tak jak on popatrzył w przepastne oko czeluści.
— Lero. . . — szeptał mężczyzna, usta miał spierzchnięte, drżące, a oczy
obficie łzawiące. — Wybaczże mi, proszę. . . To wszystek moja wina. . .
W górze zahuczał młody puszczyk, zakołował nad krawędzią urwiska, a gdy poszybował w dół cienistej skały, chłopiec położył dłoń na
głowie zrozpaczonego mężczyzny i przemówił:
— Wracaj do domu, Edwardzie. Ona, i tak cię nie usłyszy, i nie jest
już twoją córką.
Rycerz zawył gromko, wzniósł wzrok ku niebu i zapłakał po raz
ostatni, podniósł się z wypalonej ziemi i ociągającym krokiem pomaszerował w stronę siwej klaczy.
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— Wybacz, Roso, żech cię tak utrudził. — Poklepał z dobrocią leciwego, acz wiernego konia po karku, wskoczył na niego i nieśpiesznie
wjechał w leśną gęstwinę.
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Obraz przed chwilą tak wyraźny i żywy błyskawicznie zniknął z jego myśli. Kapitan Wasal siedział przy stole z kuflem wypełnionym do połowy
bursztynowym miodem. Na jego obliczu odbijał się bezdenny smutek
i połyskiwały ślady łez nie tak dawno płynących z podkrążonych oczu.
Spotkanie z Anną przywołało w nim wspomnienia i odnowiło niezabliźnione potąd rany.
Na łożu spała półnaga niewiasta, rozkładała szeroko uda, trzymała
rękę na osłoniętym cienką materią łonie i wystawiała na pokaz okazałe
piersi. Nie była jego żoną i nic dla niego nie znaczyła. Przychodził tu czasem, kiedy czuł niewymowny smutek, a ona za niewielki upominek pozwalała mu zdusić w sobie przykre, niezatarte wspomnienia. Otarł twarz
rękawem i jednym haustem wypił pozostały w kuflu słodki napój.
„Ten mężczyzna w kapturze. . . Czy nie był podobny, do tamtego
znad urwiska? Tyle że minęło dwadzieścia lat od wypadku. Musiałby
być w moim wieku, lecz tenci u brony wyglądał na wiele młodszego.
Jeno ten głos. . . Ten głos brzmiał tak samo”.
Powstał, podszedł do okna wychodzącego na Wschodnią Bramę i zobaczył czterech wojów; dwóch z nich o czymś rozmawiało. Zdawali się
lekko poddenerwowani, a strażnik przestraszony. Naraz brona poszybowała ku górze, dwóch żołnierzy przemknęło pod kratą i dało nogę
z grodu. Złapał miecz oparty o łoże i z głośnym tupotem ciężkich butów
po drewnianych dylach, wybiegł.
— Co tam? — zapytała rozbudzona niewiasta.
Przetarła zaspane oczy, ale nikt nie odpowiedział, była sama.
u 1 U
iedy wstał, wiewiórek już nie było. Strząsnął suche liście i trawę pouczepiane do ubrania, przeciągnął się i podszedł do ogniska. Uniósł
ognisty liść, dmuchnął w płomień, a kiedy zgasł, rzucił go na leśną
ściółkę, gdzie rozpadł się na kawałki i zginął w miękkim poszyciu. Polanę
momentalnie wypełniła ciemność, lecz już nie na długo. Na wschodzie
niebo przybierało ciemną, wymieszaną z granatem czerwień, zwiastując
nadciągające zza widnokręgu słońce.

K
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Podszedł do wora, wyciągnął z niego długi przedmiot owinięty grubym
jedwabiem i obwiązany rzemieniem, rozsupłał wiązanie, rozwinął materię i wydobył miecz schowany w metalową pochwę. Zdobiły ją grawerowane znaki przypominające runy. Wysunął go ostrożnie, położył na
dłoniach i śledząc wzrokiem jego lustrzaną powierzchnię, zastanawiał
się, czy rzeczywiście chce to zrobić. Jednak decyzja zapadła wczoraj,
wieczorną porą, kiedy po niebie sunął podniebny drapieżca wypatrujący
swojej ofiary. Odwrotu już nie miał, a może po prostu nie chciał zawracać
z obranej raz drogi.
— Życie to jeno krótki rozbłysk. Dziś błyśnie tu, jutro tam, a pojutrze bezpowrotnie zgaśnie — powiedział do siebie, ukląkł i wbił miecz
w ziemię, zamknął oczy i położył ręce na rękojeści.
Usta zaczęły mu się poruszać coraz szybciej i szybciej, a po polanie
popłynęły słowa w nieznanym języku, z początku ciche, potem głośniejsze. Rozbrzmiewały ponuro i nisko, wypełniały powietrze i szybowały tuż
nad ziemią. Z gęstego, mrocznego lasu począł wypływać luridowego287
koloru opar, lawirował pomiędzy czarnymi pniami i wyciągał ku niemu
długie ramiona z przytwierdzonymi do nich mackami. Otoczył go, podpłynął bezdźwięcznie i muskając go ostro zakończoną odnogą, kąsał bezboleśnie jego ciało, wzlatywał ponad głowę i na nowo atakował.
Zagrzmiało, jak gdyby zbierało się na burzę. Środkiem miecza przemknęła niebieskobiała iskra przypominająca błyskawicę na ołowianym
niebie. Po obu stronach głowni zabłysły znaki tworzące napis czytany
od góry do dołu, a ostrze zaświeciło jasną czerwienią. Pulsowało równomiernie i sprawiało wrażenie drgającego żywego organizmu. Mgła zgęstniała, trupioblady kolor zintensywniał, z jej wnętrza popłynęły niezrozumiałe szepty zrozpaczonych głosów. Zadrgało powietrze, z oparu uformowały się półprzeźroczyste zjawy, podchodziły do niego, pochylały ku
niemu i ściskały koślawymi palcami za gardło.
— Dosyć! — warknął, otworzył oczy i wtedy wszystko nagle znikło.
Świecące znaki na klindze wygasły, pulsujące czerwienią ostrze otoczone bladoniebieskim płomieniem zamarło, a opar zniknął.
— Panie. . . — wyszeptał.
Nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Las nie zareagował, niebo
niewzruszone wisiało na swoim miejscu, a drzew nie interesowało, co
ma takiego do powiedzenia. Nikt nie chciał go słuchać.
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Zerwał się z klęczek, nabrał powietrza i zawył w stronę nieba, donośnie
i złowrogo niczym wilk zagrzewający watahę do ataku.
u 1 U
odążali w ciszy, uważając, aby nie zawadzić o wystające wysoko korzenie drzew z piaszczystej, wąskiej drogi. Co raz Brenard badał ślady
tropionego mężczyzny wyraźnie wyróżniające się pośród wielu innych.
Wszystko wskazywało na to, że Dogobert miał rację i nieznajomiec podążał prosto do wioski „Za Borem”. Niepokoiły go tylko te drobne stópki
należące do dziewczyny. Nie zachwycił go ten widok. Zgadywał, że Dogobert coś knuje za jego plecami. Dotknął miecza wiszącego u pasa, później myśliwskiego noża otrzymanego od kapitana Wasala. Uspokojony ich
obecnością szedł dalej i ukradkiem zerkał na zamyślonego Dogoberta.
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Zbliżamy się — rozważał Dogobert.
Było ciemno, ale wschód już niebawem. Wolałby zrobić to pod osłoną
nocy, niemniej dobrze wiedział, że nie zdążą przed świtaniem. Będą musieli zachować ostrożność i uważać, żeby nikt w wiosce ich nie zobaczył.
„Jak przekonać Brenarda, byśmy najsampierw zajęli się Anną?” —
łamał sobie głowę: — „Aczli ślady się rozejdą, a to jest wielce prawdopodobne, ten durek będzie lazł za nieznajomym. Może obiecać mu dukata
odebranego dziewce? Ino czy on się na to połasi?”.
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Podchodzili do granicy wioski. Poszyte strzechą dachy odbijały blade o tej
porze światło schowanej za horyzontem żółtozłocistej tarczy. Pomimo
wczesnej pory dzień zapowiadał się piękny i słoneczny. Niebo było czyste, bezobłoczne, powietrze ciepłe i bezwietrzne, przesycone zapachami
zroszonych łąk, pól i otaczających lasów. Psy ujadały wybudzone odgłosami zbliżających się wojów, lecz przywykłe do podróżnych nie szczekały
uciążliwie.
Mijali w pośpiechu kolejno po sobie uśpione chaty, idąc wprost za
tropem. Brenard już się nie schylał, widział wyraźnie odbite w piasku
ślady, a tymczasem przy trzeciej chacie przystanął. Ślady nieznajomego
nachodziły na siebie, jedne prowadziły prosto, wzdłuż drogi, drugie zaś
w przeciwną stronę.
— Mmm. . . — mruknął i kiwnął ze zmieszaniem głową.
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— Co tam? — zapytał Dogobert, lecz ten zbył go milczeniem.
Nie wiedział co o tym myśleć, lecz zdecydował iść dalej, gdzie przy
czwartym domu zarówno ślady mężczyzny, jak i dziewczyny skręcały na
podwórze.
„Przypadek, że obrał tę chatę na spoczynek, czy przylazł tutaj za nią?”
— dumał.
Rzucili przelotne, dobrze sobie znane spojrzenie, wyciągnęli miecze
i przyjmując obronną pozycję, drobnymi krokami weszli na podwórze.
Nie było nikogo. Ani żywej duszy.
Po prawej stronie kilka kroków od wejścia wyrastała z ziemi kamienna studnia osłonięta spiczastym daszkiem. Sześćdziesiąt kroków dalej, pochylała się stodoła podparta grubymi tykami, a za nią rosły krzewy
czarnych porzeczek ugięte pod brzemieniem wiszących owoców. Lewą
stronę, począwszy od bramy na podwórze, porastała bujna trawa i wszelkiego rodzaju chaszcze wrastające w boczną ścianę chaty, za budynkiem
zaś wśród owocowych drzewek stała porośnięta zielonym mchem buda.
Z tej to właśnie budy, z nierówno wyrzezanego otworu wystawał łeb
burego psiska z długimi oklapniętymi uszami.
— Śpi? — zapytał szeptem trochę zdziwiony Dogobert.
— Stary musi, głuchy albo niegroźny, aliści288 trza nam zachować
czujność.
Dogobert przyczajony truchtem podbiegł do okna.
Brenard natomiast nie spuszczając wzroku ze śpiącego zwierza, podszedł do stojącego przy wejściu wiadra. Położył miecz, zaczerpnął wodę
i zdębiał. Na dnie naczynia połyskiwał jakiś przedmiot. Był to złoty dukat.
Z dłońmi wzniesionymi na wysokość policzków, z wypływającą spomiędzy palców wodą, łypnął na Dogoberta. Tamten odwrócony do niego
plecami zaglądał do okienka w chacie. Bezzwłocznie wydobył monetę
i ukradkiem schował w kieszonce purpurowej przeszywanicy, a kiedy
Dogobert odwrócił do niego swe oblicze, udał, że chłodzi twarz i pije
wodę. Wsparty na wiadrze spode łba lustrował, jak Dogobert podchodzi
do niego zgięty w pół, niczym przechylone na wietrze drzewo.
— Coś tam wypatrzył? — szepnął zmieszanym, nie swoim głosem.
— Mrocz289 w izbie, choć oko wykol. Wzrokiem nie wypatrzy, uchem
nie zasłyszy — odpowiedział Dogobert, dziwnie na niego zerknął i szep-
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nął: — Zrobim tak, Brenardzie. Pójdziesz podle chaty do budy i obaczysz
co z tym burkiem. Ruszy się, to ubij gada. Jeno tak, by rumoru nie narobił.
— A ty co?
— Ja wtenczas będę miał baczenie na drogę. Ubijesz, dam znak i wśliźniem się do środka.
— Zgoda — odszepnął Brenard i się zdrygnął290 : — Ziębota by w lochu jakim. . . — dodał i poszedł w stronę budy.
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Dogobert podejrzliwie obserwował odchodzącego Brenarda, zaskoczony
jego nienormalnym zachowaniem. Rzeczywiście, było zimno, jakby jesienią albo nawet wczesną zimą, ale nie to nie dawało mu spokoju, lecz zupełna jego uległość. Bez pytań, bez wahania? Bez wątpliwości czy sprzeciwu? Albo coś się stało, o czym mu nie powiedział, albo kombinował
za jego plecami.
„Czujność mi zachować” — pomyślał, patrząc na podchodzącego do
budy ostrożnie Brenarda.
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Stała w ogrodzie pełnym kolorowych kwiatów mieniących się w słońcu
wszystkimi odcieniami tęczy. Wyginały smukłe łodygi raz w prawo, raz
w lewo, kołysały się nadobnie291 na wietrze z rozwartymi kielichami
i w zapraszającym geście niesłyszalnie szeptały:
„Dotknij mnie, Anno. Dotknij. . . ”.
Niezliczone kształty i barwy pląsające ze sobą tworzyły widziane
z pewnej wysokości zmieniające się niczym w kalejdoskopie ruchome
obrazy. Przecudne kwiaty oczarowywały swą delikatnością, sprawiały, że
trudno było oderwać od nich oczy, nacieszyć się ich widokiem i nasycić
kojącym aromatem.
Usiadła na gęstej, axamitnej trawie, ubrana w perłową sukienkę utkaną z niebywale miękkiego, miłego w dotyku materiału. Włosy splecione
miała w warkocz zawiązany trójkolorową nicią, głowę przystrojoną wianuszkiem polnych kwiatów, a na jej wyciągniętych w górę dłoniach przysiadały wielkie barwne motyle.
Nieopodal szemrzącego strumyka ujrzała jelenia z rosochatym porożem w towarzystwie nakrapianego cielątka292 i ogromnego żubra odpoczywającego pod rozłożystym drzewem. Czuła się tak wspaniale pośród
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tych wszystkich otaczających ją cudów, że mogłaby nigdy nie opuszczać
tego urokliwego miejsca. Miała się właśnie położyć na trawiastym dywanie, gdy zobaczyła chłopca w podobnym sobie wieku.
Miał jasną, łagodną buzię i ciemne włosy sięgające ramion. Ubrany
był w tunikę uszytą z tego samego, co jej sukienka materiału, na rękawach
złote nici układały się w grube splecione łańcuchy, a wokół szyi tworzyły
kwiecisty żywy wzorzec. Patrzył na nią sowimi oczami w kolorze złota,
a ponieważ nigdy takich nie widziała, była nimi zauroczona.
— Witaj! — zagadnęła do chłopaka i podniosła rękę w geście powitania, na której przysiadł duży niebieski motyl.
Machnął kilka razy skrzydełkami, muskając jej policzki gorącym powiewem, po czym nieśpiesznie odfrunął.
Chłopiec podniósł rękę, uśmiechnął się przyjaźnie, a zaraz potem jego
wesołość znikła.
Poruszona dogłębnie patrzyła z lękiem, jak oczy chłopaka z każdą
sekundą zmieniają barwę i stają się czarne niby węgle. Przelękniona zerwała się na równe nogi, a wtedy kwiaty zaczęły więdnąć, wić się niczym
węże i rozpadać w czarny popiół.
Rozłożyste drzewo przewaliło się i przygniotło żubra, jeleń spłoszony
pomknął i zniknął za horyzontem, a wystraszony jelonek próbował pobiec za nim. Tymczasem polana grząska i martwa pochłaniała go coraz
bardziej, pogrążała w swoim wnętrzu, aż w końcu połknęła i pożarła.
— Uciekaj! — Usłyszała przerażonego chłopaka.
— Uciekaj! — Powtarzał wibrującym głosem, od którego ciarki przeszły jej po ciele.
Jego tułów, nogi i ręce oplatały zgniłe pnącza, wkręcały się w ciało
niczym oślizłe robaki i przekłuwały w każdym możliwym miejscu. Podziurawione jak sito usychało, rozpadało się na tysiące kawałeczków,
a on wołał: „Uciekaj!”.
Wyrwała więc do biegu, skoczyła do przodu jak spłoszony rumak,
lecz coś ją chwyciło za nogi i pociągnęło ku ziemi. Wrzasnęła z rozrywającym bólem gardła, wierzgała w panice i gdzie tylko popadło, w szaleństwie kopała. Nie widziała tego, choć czuła, lecz co czuła. Nie palce,
nie szpony ani nawet kleszcze, a przerażające zimno ogarniające łydki
i uda, i nagle. . . Wbiło się boleśnie w stopy i niczym zmutowana pijawka
wysysało z niej krew z taką mocą, że na chwilę zatrzymało się jej serce.
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Upadła jak porażona piorunem, tracąc siły do walki, i szukała błagalnym
wzrokiem pomocy.
Umierająca polana otoczona wyschniętymi drzewami niczym gigantycznymi monstrami zapadała się z wolna i wciągała bezlitośnie ją do
środka. Miotała się w ostatnich podrygach paniki, nawoływała coraz
słabszym głosem, aż przywalona stertą czarnego popiołu, na którego powierzchni pozostał niewielki fragment jej sukienki, przepadła.
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Wybudzona gwałtownie zobaczyła przez zaszklone oczy kołyszący się
sufit, podczas gdy tętno w skroniach biło przyśpieszonym rytmem, jak
po szybkim i wyczerpującym biegu.
W pomieszczeniu panował półmrok. Blade światło wpadające małym oknem przedzielonym cienką ramą na cztery szklane szybki podejmowało nieskuteczne próby przegonienia zalegającą w izbie ciemność.
Leżała przepocona i bez reszty wymęczona kolejnym nocnym koszmarem. Obok spała matka odkręcona do niej plecami, głośno pochrapywała. Pora była wczesna, zbyt młoda, żeby wstawać. Chciała zamknąć
oczy i powtórnie usnąć, tyle że w myślach wirowały przerażające obrazy z trzech sennych majaków. Wzbudzały w niej silne zaniepokojenie,
trwogę, a do tego miała złe przeczucia.
Powstała najciszej jak potrafiła, zrobiła krok przez śpiącą matkę i bosymi stopami stanęła na zimnej podłodze. Roznieciła ogień w piecu,
postawiła gar z odrobiną pozostałej z wczoraj wody, usiadła przy stole
i podpierając się o blat, w ciszy rozmyślała:
„Co oznaczają te sny?” — zadawała sobie pytanie, starała się połączyć
porozrzucane ze sobą obrazy w jedną spójną całość.
Siedziała przybita, zmęczona i niewyspana. Bezskutecznie pasowała
się ze snami, a im dłużej dociekała, tym większy miała mętlik w głowie.
Zrezygnowana, wyjęła spod serwety okrągły bochen chleba, odkroiła
nożem nierówną kromkę i niegrubo posmarowała stojącym w glinianym
słoju smalcem. Miała już ugryźć, ale nie wiedzieć czemu odeszła ją ochota
do jedzenia. Zostawiła ją na stole, zdjęła z pieca podgrzaną nieco wodę,
ściągnęła przepoconą koszulę i stojąc w balii, kubkiem polewała ciało,
ostrożnie, powolutku, aby nie narobić hałasu.
Kiedy skończyła, prędko się ubrała, wzięła z podłogi misę wypełnioną resztkami po posiłkach i wybiegła z chaty w kierunku Burego. Prze-
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biegła podwórzem jak strzała, położyła jedzenie przy budzie i szturchnęła
psa w kudłatą łepetynę.
— Wstawaj Bury, śpiochu jeden! — powiedziała.
Nawet nie drgnął. Osłupiała ze zdziwienia szturchnęła go ponownie.
„Umarł?”.
Wystraszona własną myślą, podstawiła rękę pod nos śpiącego psa
i poczuła z ulgą spokojny, ciepły oddech.
— Śpi.
Pies, jakby ją usłyszał, rozsunął do połowy powieki, rzucił na nią mętnym wzrokiem, schował łeb głęboko do budy i zwinąwszy się w kłębek
dalej spał w najlepsze.
Zaskoczyło ją niezwykłe zachowanie Burego, zwyczajnie uradowanego co rano na jej widok. Skakał, szczekał, biegał wokół jak szalony
i żebrał po swojemu o jedzenie. Lekko tym przybita zawróciła do chaty
i dopiero teraz przypomniała sobie o złotym dukacie spoczywającym na
dnie wiaderka. Pobiegła do niego.
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Brenard ostrożnie podszedł do budy z wystającym z otworu łbem śpiącego Burego. Uniósł miecz, przygotowany do śmiertelnego pchnięcia, lecz
z jakiegoś bliżej nieznanego sobie powodu naraz się powstrzymał. Patrzył
skołowany na jego zamknięte oczy, spokojny miarowy oddech, na leżące
na murawie długie uszy i kudłaty kłąb spoczywający w budzie.
— Coś jest nie tak z tym psiskiem — stwierdził.
Trącił go nogą, ale ten leżał jak nieżywy i nie zwracał na niego uwagi.
Odwrócił się ku Dogobertowi, wzruszył ramionami i wskazał psa, dając
mu do zrozumienia, że ten jest zupełnie niegroźny.
Na wschodzie schowane za horyzontem słońce zabarwiło niebo na
jasno-czerwono, dniało. Niespodziewanie poczuł głód objawiający się
burczeniem brzucha. Na wybujałych krzewach lśniły czarne porzeczki,
kusiły swym widokiem i zachęcały, by je skosztować. Uległ pragnieniu, podszedł do krzaka i kiedy miał zerwać dorodny okaz, drzwi chaty
skrzypnęły, zakłócając ranną ciszę. Wskoczył migiem za krzewy i przywarł nisko do ziemi. W jego stronę gnała Anna.
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Dogobert obmył twarz i szyję zimną wodą. Próbował otrzeźwieć. W przeciwieństwie do Brenarda drzemiącego na stójce293 niewiele spał tej nocy.
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Zerknął na dającego mu sygnał druha, że pies okazał się niegroźny, skinął głową na znak, iż zrozumiał, i z rozkoszą zanurzył ręce w lodowatej
wodzie. Lecz co to?
Drzwi jęknęły i w progu chaty ukazała się dziewczyna. Miał się zerwać, a zamiast tego znieruchomiał. Na szczęście Anna skupiona na misce
z posiłkiem dla Burego nie spojrzała w jego stronę, lecz wyleciała z domu
i migiem pognała do budy. Odetchnął z ulgą, chciał jak najprędzej uciec,
i gdy spróbował powstać, coś niespodziewanie szarpnęło go za szyję.
Kucnął z musu, strzelił oczami za plecy i spostrzegł przydeptaną nogą
pelerynę. Szarpnął nią nazbyt gwałtownie i wtedy metalowa spinka spinająca szkarłatną płachtę puściła pod naporem, odbiła się od napierśnika
i z ledwo słyszalnym plaśnięciem wpadła do wiaderka.
Pochwycił jedną ręką opadającą pelerynę, drugą zagarnął leżący
miecz na ziemi i wykonując kilka gibkich susów, dopadł niedużych drzwi
wyciętych w wierzejach stodoły. Naparł delikatnie, aby nie zaskrzypiały,
i cichcem wszedł do środka.
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Brenard obserwował z niedowierzaniem, jak za plecami biegnącej dziewczyny Dogobert walczy z peleryną, jak gdyby toczył bitkę z niewidzialną
zjawą. Wyglądał przekomicznie. Zachciało mu się śmiać i musiał z całych sił panować, ażeby nie ryknąć głośnym śmiechem a tym samym nie
zdradzić swej kryjówki.
— Błazen! — mruknął i uśmiechnął się półgębkiem.
Dziewczyna dobiegła do budy, przykucnęła i położyła miskę. Była
od niego zaledwie kilka kroków i gdyby zechciał, mógłby ją z łatwością
złapać. Tylko po co? Przecież nie po nią tutaj przyszli. Spostrzegłszy, że
próbuje zbudzić psa, mocniej ścisnął rękojeść miecza, wolał być przygotowany na ewentualny jego atak, ale ten nie zważając na szturchańce,
schował łeb do budy, a ona posmutniała. Miał za to świetną okazję przyjrzeć się jej lepiej.
Była bardzo ładna, acz niska i drobna. Jej lekko papierowa bladość
i gładka cera, proste śnieżnobiałe włosy sięgające prawie pasa, i te piękne
duże oczy przypominające niebo oprawione wywijającymi się rzęsami,
sprawiały, że zupełnie nie pasowała do tego otoczenia. Nie przypominała bynajmniej dziecka prostego chłopa. Gdyby inaczej ją ubrać i przenieść na królewski zamek, byłaby najśliczniejszą małą xiężniczką, jaką
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kiedykolwiek oglądał w swoim życiu. Nic więc dziwnego, że ten dureń,
Dogobert, latał za Anną, nie mogąc oderwać od niej oczu.
„Ale do cholery!” — omal nie wykrzyczał, zły na Dogoberta: — „Toć
to jeszcze dziecię. . . ”.
Ocenił, że mogła mieć w przybliżeniu jedenaście wiosen. I myśl, że
Dogobert mógłby ją uwieść, a co gorsza posiąść, przyprawiła go o mdłości. Ona zdawała się taka krucha, delikatna, to byłaby istna barbaria i pozbawione miłosierdzia okrucieństwo. W głowie mu zaszumiało, tępy ból
przeszył skronie, zemdliło go nawet, a potem przypomniał sobie żołnierzy
plądrujących wioskę na terenie okupowanego królestwa i dziewczynki
w jej wieku, które. . .
„Stop!” — przerwał, krzycząc w myślach: — „Dości!” — wrzeszczał
w całkowitej ciszy.
Widok, jaki przewinął mu się w myślach, był nazbyt okrutny, zbyt
przerażający. Wcale nie chciał tego pamiętać, nie miał zamiaru o tym rozmyślać, pragnął zapomnieć. Wyrzucić ze świadomości te makabryczne,
powracające kiedy niekiedy wydarzenia prześladujące go w najmniej odpowiednim momencie. Otrząsnął się raz-dwa, odwrócił od niej wzrok
i zobaczył uciekającego do stodoły Dogoberta, a zaraz później dziewka
pomknęła do domu. Został sam, nie licząc śpiącego zwierza. Przed oczami
wisiała mu kiść połyskujących granatem porzeczek. Nie oparł się temu
widziadłu, zerwał i łapczywie połknął. Poczuł słodko-cierpką ciecz na
podniebieniu, zerwał kolejną i wyszeptał:
— Pyszne. Doprawdy pyszne. . .
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Słońce rozpuściło pierwsze tego dnia złotożółte warkocze. Malowało kolorami tęczy niczym niewidzialny malarz machający świetlistym pędzlem
nad olbrzymim, rozpostartym płótnem. Przemieniało szary i brudnawy
krajobraz w żywy i pełen barw pejzaż. Ptaki donośnie śpiewały poranne
melodie na cześć budzącego się Swaroga294 , a tymczasem w niewielkiej
wiosce „Za Borem”, niedaleko miasteczka Kresowa, przy czwartej chacie
rozgrywały się niecodzienne wydarzenia.
— Brr! Jak zimno! — rzekła, stając przy wiaderku.
Potarła dłońmi i spojrzała pod nogi, chciała wypatrzeć pobłyskującego złotem dukata, jednakże wiadro świeciło pustką. Czy aby na pewno?
Upadła przed nim na kolana i wsparta ostrożnie o jego zaokrąglone
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brzegi, zajrzała do środka, gdzie dostrzegła zarys metalowego przedmiotu
niebędącego jednak dukatem. Już miała włożyć rękę w wodę, lecz nagle
się przelękła.
— Czy włożony tu wczoraj dukat, mógł się zmienić w tenże tajemniczy przedmiot? Anuż to jakieś czary?
W czary nie wierzyła, gdyż żadnych czarów nie doświadczyła, to
jednak ludzie wielokrotnie o nich mówili, opowiadali przedziwne, a czasem przerażające historie. Przełamała strach i włożyła lękliwie rękę do
wiaderka, chwyciła metalowy przedmiot i pomału wyciągnęła.
— Agrafa? — Była zdumiona i zrezygnowana.
Spodziewała się czegoś niesamowitego, może nawet nienaturalnego
albo strasznego, a tu taki pospolity przedmiot. Okrągła spinka do peleryny lub płaszcza z wykrojonym w jej wnętrzu sześcioramiennym krzyżem, królewską koroną i napisem: Henricus295 , czego ona odczytać nie
potrafiła.
„Skąd ona się wzięła?” — Poczęła się rozglądać.
W mig rozpoznała ślady wojackich butów, podskoczyła i stanęła na
równe nogi. Ślady z drogi zbiegały się przy wiaderku.
„Może nocą przechodzili tędy woje patrolujący okolicę. Spragnieni
naszli w wiadrze dukata, zabrali i zostawili spinkę w zamian” — tłumaczyła sobie, choć nie do końca temu wierzyła.
Posmutniała i żal jej się zrobiło w tak nierozumny sposób utraconych pieniędzy. Mogliby za to przeżyć kilka miesięcy bez pracy. Mama
kupiłaby jej trzewiki, na pewno nową sukienkę, a nawet jedno i drugie.
— Trudno. — Wzruszyła zasmucona ramionami i znikła w chacie
z trzymaną w zaciśniętej dłoni agrafą.
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W stodole pachniało sianem złożonym aż pod belki drewnianego stropu.
Szczelinami w nierównych deskach przeciskało się wesoło słońce. Wycinało na klepisku łagodne prążki przypominające rozłożone wstęgi pociętej tkaniny. W porównaniu z temperaturą panującą na zewnątrz było
ciepło i przyjemnie, ale jego zupełnie to nie obchodziło.
Podszedł do frontowej ściany i przez szeroką szparę pomiędzy ciemnymi deskami obserwował podwórze. Już po krótkiej chwili jego oczom
ukazała się Anna.
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Podeszła do wiadra i uklękła, wyjęła z wody spinkę i długo ją oglądała.
Jasne promyki oświetlały jej buzię, nadając jej złocistożółtych kolorów
i odcieni, a odbite od wody rzucały na nią błyskające refleksy świetlne
przypominające maleńkie gwiazdki. Zamyślona, z pół opuszczonymi powiekami i wzrokiem wetkniętym w trzymany przedmiot, wyglądała jak
nierzeczywista postać z baśni.
Zauroczony widokiem nieziemskiej istoty postanowił nie zwlekać ani
chwili dłużej, wyskoczyć jak tylko się odwróci, pochwycić i uprowadzić
na kraniec świata.
— Cudnaś — powiedział pełnym oczarowania głosem.
Dziewczyna podskoczyła jakby na jego słowa. Odruchowo cofnął się
od otworu, a kiedy chciał spojrzeć po raz wtóry, nagle, poczuł w prawej
skroni rozsadzający ból, jak gdyby w jego głowie eksplodowały równocześnie wszystkie naczynia krwionośne. Potężny huk w prawym uchu,
głośny niczym armatnia salwa zupełnie go ogłuszył i sparaliżował. Nogi
mu zmiękły, poczuł, że nie panuje nad sobą i trzęsie nim jak galaretą na
talerzu. Osłabiony, otumaniony i z rwącym bólem głowy runął na ziemię.
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Ruszać się ślamazary! — krzyczał na wlokących się w dwuszeregu wojów średniego wzrostu sierżant, zarośnięty jak koczkodan, z pozbijanymi
w długie kluski włosami.
Oczy miał przekrwione i napuchnięte. Sprawiał wrażenie człowieka
bezustannie pijącego albo wiecznie niedospanego. Razem z nim było ich
dwudziestu. Z opuszczonymi nisko chmurnymi czerepami, ciągnęli niechlujnie po piaszczystym podłożu nogami i wzbijali tumany szarego kurzu. Kaszląc i pomstując pod nosem, brudni od stóp do głów, z dyndającymi, pobrzękującymi ponuro szłomami296 wiszącymi u szerokich
pasów, szli drogą w kierunku Kresowej.
Miasteczko było blisko, musieli jedynie przejść przez wioskę, gdzie
będą mogli odpocząć, posilić się i ogarnąć, zanim przekroczą bramę miasta. W tak opłakanym stanie wstyd było się pokazywać oficerom, druhom i mieszkańcom grodu. Po niespełna czteromiesięcznej tułaczce, pośród nieprzyjaznych lasów i ponurych borów, całkowicie skazani na łaskę
przyrody, marzyli tylko o powrocie, porządnym spaniu, kuflu zimnego
piwa, i oczywiście pełnej temperamentu, ognistej dziewce z dużymi, jędrnymi dydkami297 .
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— Sierżancie, daleko jeszcze? — spytał jakiś woj głosem przypominającym gulgoczącego indora.
— Zbliżamy się. Przed nami wioska „Za Borem” — odpowiedział sierżant, wskazując zachód.
Nie widzieli jeszcze wioski, ale sierżant doskonale znał te, jak i odleglejsze okolice. Z powodu niesubordynacji był częstym członkiem tej
karnej kompanii, a będąc najczęściej najstarszym stopniem, miał zaszczyt
nimi dowodzić. Można powiedzieć, że te wyprawy, pomimo że męczące,
nie robiły na nim wrażenia. Zdążył przywyknąć. Ze wszystkich patroli,
w jakich uczestniczył, ten należał do najgorszych. Nie złapali żadnego
kłusownika. Ani on, ani jego chłopcy nic nie dorobili. Wracali z tym,
z czym wyszli, chociaż nie do końca.
Nabawili się pyłu w płucach, bolesnych, ropiejących obtarć na całym
ciele, i jednego złamanego żebra po spotkaniu z rozjuszoną lochą298 , broniącą pasiaste warchlaki299 . Niezliczonych ukąszeń komarów, pasożytniczych pajęczaków300 i innego krwiopijnego dziadostwa, oraz pogryzień
przez błąkające się po lesie bezpańskie, zdziczałe kundle.
Na dodatek jednemu wojakowi pewien nieznany im bliżej z nazwy
robak złożył w ciele kilka jaj, z których wypełzły niepodobne do matki
młode i zjadały go od środka. Czekał więc ze zniecierpliwieniem i z jeszcze większym strachem, ażeby po dotarciu do miasta, tamtejszy medyk
o umiejętnościach rzeźnika, wyjął z niego pożerające go żywcem robaki,
penetrując przy tym jego ciało cienkim nożem i wkładając w nie brudne
paluchy w poszukiwaniu smakoszy ludzkiego mięsa.
„Uf. . . to będzie bolało” — pomyślał sierżant i przełknął ślinę, tyle że
nie był to jego problem.
Najważniejsze, że pomimo tych drobnych incydentów wszyscy wracali cało, jeśli można tak to ująć.
— Oddział, stać!
Drużynnicy zatrzymali się posłusznie. Sierżant wygładził przetłuszczone włosy, przebiegł zmęczonym wzrokiem po ogorzałych twarzach
towarzyszy i oznajmił rozkazującym głosem:
— Przypominam! Macie się prowadzić jako przystało królewskiej drużynie. Nie wydaruję, aczli przylezą do mię ze skargą chłopy. To porządne
sioło i radzi was ugoszczą, niczego nie pożałują. Wszystek co trza, dadzą.
Wyłomi301 się który to klnę się na macierz, iże giczoły z rzyci powyry-
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wam, a gida do dziury302 każę rzucić o suchym chlebie i wodzie! Baczcie
przeto, a dobrze, bo samowoli nie zdzierżę! Zrozumiano?!
Przez oddział przeszedł cichy pomruk. Wprawdzie nie odpowiedzieli
mu, ale pokiwali ze zrozumieniem głowami.
— No to ruszać, sikorki! — zagrzmiał sierżant, pocierając energicznie
zlodowaciałe z nagła dłonie.
Roztarł ręce, chuchnął w nie kilka razy, i jak gdyby nigdy nic, dodał:
— Stacja przy pierwszej ode grodu chacie.
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Usłyszał jakiś szelest. Z początku myślał, że to senny odgłos, ale szmer
wyraźnie się powtórzył. Otworzył oczy, bezszelestnie zsunął się ze stogu
siana i stanąwszy na chybotliwych nogach, zobaczył przy frontowej ścianie żołnierza chciwie zerkającego w szczelinę pomiędzy deskami.
„A któż to taki? Co robi w mej stodole i nacz wytrzeszcza tak gały?”.
— Zamyślony, drapał się po kroku.
Uniósł drąg leżący przy nierówno ociosanej kolumnie podpierającej
dach stodoły i powoli, niemalże na palcach, podszedł ostrożnie do woja.
Stanął za jego plecami i z niepohamowaną ciekawością spojrzał w wąską
szparę, w której ujrzał klęczącą przy wiadrze Annę. Trzymała w ręku
jakiś przedmiot.
— Cudnaś. . .
Usłyszał słowa woja i przelękniony zadygotał. Poczuł, że słabnie, gorąca fala oburzenia przelała się przez jego ciało, powędrowała po nogach,
tułowiu, aż w końcu osiągnęła czubek głowy.
„Toć on gada o mej córce!”. — Z niemałym opóźnieniem dotarło to
do jego skacowanych komórek.
Prawie bez zastanowienia, zamachnął się zamaszyście i trzymaną oburącz belką, zdzielił w głowę niespodziewającego się niczego woja.
Ten chybnięty od uderzenia niczym rażony piorunem, wykręcił się
do niego przodem i osunął na ziemię.
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W chacie pojaśniało. Złote promienie wnikały ochoczo do wnętrza.
Anna podeszła do łóżka, stanęła przy matce i przez chwilę obserwowała w zamyśleniu śpiącą kobietę.
Twarz zwróconą miała ku córce, opalone oblicze przysłaniały ciemne
włosy, zza których wyłaniały się tylko szerokie, lekko otwarte usta.
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„Powinnam zaczekać, aż wstanie”.
Na dworze jednak dzień zawitał już na dobre i nie chciała marnotrawić czasu bezczynnym siedzeniem.
„Pobiegnę co tchu w dębrze, uzbieram chybko grzybów i zanim matuś
wstanie, wrócę”.
Jak pomyślała tak i zrobiła. Zabrała koszyk, wyszła z domu, i już
miała popędzić na drogę, kiedy doleciały do niej ze stodoły przytłumione
dźwięki. Zatrzymała się raptownie i zasłuchała.
„Ani chybi, ociec wstaje” — pomyślała i obawiając się, że lada moment wyjdzie, pognała do lasu.
Wybiegła z podwórza, skręciła w prawo i zwolniła. Daleko przed
sobą spostrzegła maszerujący oddział wojów, zmierzający ku wiosce.
Wzbijali tony szarego kurzu i gdyby nie pobłyskujące zbroje trudno byłoby odgadnąć, któż to taki. Uszła niecałe pięćdziesiąt kroków, skręciła
ostro w lewo i zniknęła w gęstym lesie.
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Czego tu i co chce od mej córki?!
Jakiś człowiek, nieco wyższy od niego, z przekrwionymi oczami, z sinym nosem i policzkami pokrytymi drobnymi jak pajęcze nici żyłkami,
krzyczał na niego ochrypłym głosem, trzymał za napierśnik przy ramionach i bezlitośnie nim telepał. Łeb raz w raz mu latał, w uszach potwornie
huczało i ledwo go słysząc, próbował coś mówić, tyle że zamiast ludzkiej
mowy charkotał i stękał, sapał i gulgotał, i w żaden sposób nie mogli się
dogadać. W skroni mu pulsowało, ból przeszywał głowę, jak gdyby miażdżono ją w imadle, a do tego mdliło go okrutnie. Runął przed chłopem
na kolana, podparł się dygocącymi jak w febrze rękoma i na czworakach
próbował dojść do siebie.
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Ojciec Anny patrzył na klęczącego u jego bosych stóp zbrojnego, któremu
z ust ciekła wąska strużka śliny. Najchętniej sprałby go do nieprzytomności, skręcił kark i pogrzebał za domem. Nie cierpiał takich jak ten tutaj.
Woje panoszyli się wszędzie, wścibiali nos w nie swoje sprawy, rządzili się i nagminnie wykorzystywali swoją pozycję. Objadali biednych
kmieci, wykradali im zboże i gospodarne zwierzęta, niszczyli zgromadzoną chudobę303 i usilali304 im żony i córy.
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— Nikt nie skrzywdzi mojego dziecka. Ni kmieć, ni rycerz, ni xiądz305
— wymamrotał, obserwując gniewnie Dogoberta.
Bogiem a prawdą znalazł się w kłopotliwym dla siebie położeniu.
Zaatakował rycerza, królewskiego drużynnika, a za to groziła chłosta
w najlepszym przypadku lub chłosta i długa odsiadka w ciemnym lochu, gdyby tylko woj nie okazał mu litości. Najsroższą karą był topór
kata. Tego również mógł się spodziewać i właśnie to przeraziło go najmocniej. Wstrząsnęło nim, jakby przywarł plecami do lodowej ściany.
„Może pozbyć się zakalca, póki pora?” — myślał i ziewał.
Zerknął w szczelinę i zobaczył nasłuchującą córkę. Po chwili wyrwała z miejsca i wybiegła z podwórza.
— Pewno w dębrze po grzyby poleciała — powiedział do siebie.
Zerknął z nieukrywaną niechęcią na chrząkającego jak zarzynane
prosię woja i pociemniałą ze starości ścianę. Niedaleko drzwi, na drewnianym kołku, wisiał srebrzysto-rudawo-czarny sierp z okaleczonym nieco ostrzem. Podszedł do niego z jakąś magiczną fascynacją i jednoczesnym niepokojem.
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Metal był zimny, pomimo że w pomieszczeniu było ciepło. Zardzewiałe
od wilgoci ostrze zdawało się zbroczone krwią, a szczerby w metalu wyglądały jak stalowe zęby. Zdjął sierp, obejrzał starannie, musnął szczerbiny w ostrzu i niechcący się zaciął.
„Aj!” — jęknął w myślach, przyłożył kciuk do ust i spoglądając na
klęczącego przy ścianie człowieka, począł ssać krew niczym dziecko ssące
smoczka lub pierś matki.
Mężczyzna miał skrępowane ręce, na głowie płócienny worek, a obok
niego stało dwóch przyglądających się mu chłopów.
— Ściągnijcie z niego tę szmatę. Chcę psa obaczyć.
Zrobili to, co kazał. Ściągnęli z niego worek, unieśli jego poobijaną
głowę i zarżeli końskim śmiechem.
— I coż to? — mówił z przekpinką306 w głosie, przybliżając się do
niego z sierpem: — Milczysz teraz? Takiś był gadatliwy i bohatyrny307 ,
a teraz co? Ni me, ni be, ni kukuryku? Nie ogdaczesz308 mię? Pomową309
jaką nie upokornisz310 ? Myślałby kto, iże jęzor ci wyjęto, aboś niemotą311
się wylągł312 .
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Przypadł do niego, przyłożył sierp do szyi mężczyzny, zbliżył twarz do
jego oblicza i groźnie zachichotał.
— Kuńczże już! Po cóż un cyrk? Pokajać się313 nie bedę! — warknął
spętany mężczyzna, spienił się na ustach, plunął mu w oczy i skrzywił
w prześmiewczym grymasie.
— A pewno, że skuńczę! — ryknął, przycisnął sierp do jego gardła
i jakby ścinał zboże, począł nim przesuwać. — To za mię! Za mom babę!
I za oćca, cosik go przed świuntkami pomówił, suczy pomiocie! — krzyczał i piłował.
Krew bryzgała w górę jak fontanna, mężczyzna charczał z bólu, oczy
wytrzeszczał na swego oprawcę, a dwaj jego druhowie nawoływali na
przemian:
— Wiktor! Co robisz?! Dobij onego! Nie rżnij by reż314 , ino dobij!
Ale on nie słuchał, ciął z małą mocą, żeby tamten czuł cierpienie
i wykrwawiał się na jego oczach, bez litości i współczucia. Bez serca.
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Otrząsnął się nagle z okrutnego wspomnienia. Spojrzał na sierp wiszący
na kołku, rzucił przelotne spojrzenie na skołowanego woja klęczącego na
klepisku, po czym sięgnął po rdzawe narzędzie i uśmiechnął się do niego
złowrogo. Jak wtedy, gdy wziął sprawiedliwość w swoje ręce.
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Brenardowi ścierpły nogi od tego ukrywania się za krzewami. Wypatrywał niecierpliwie Dogoberta, ale nigdzie go nie było.
„Może sam to zrobię?” — pomyślał i z nudów wyciągnął z kieszeni
złotą monetę.
Obracał ją w palcach, oglądał i ważył w ręku. Niejednego dukata
widział w swoim życiu, ten jednakże wyróżniał się od pozostałych precyzyjnym wykonaniem i wizerunkiem kruka na awersie. Był też wyjątkowo
ciężki. Nietypowy, z litego złota, miał dużą wartość. Uwagę przykuwał
również napis na monecie. Nie łaciński ani nawet głagoliczny315 , a bardziej zawiły, skomplikowany, magiczny.
„Kaj to go wybito? Z jakiegoż królestwa onże?” — rozmyślał, pomimo
że nie miało to znaczenia. — „Złoto to złoto”. — Z satysfakcją przetarł
monetę o spodnie.
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Skrzypnęły drzwi i na podwórze wyszła Anna. Z koszykiem pod pachą
stanęła przy stodole, chwilkę czegoś tam nasłuchiwała, po czym wybiegła z podwórza.
Powstał, rozprostował zesztywniałe nogi i odruchowo popatrzył
w stronę budy. Pies spał i nie reagował na dźwięki. Schował dukata
i ociężałym krokiem ruszył do chaty. Zbroja pobrzękiwała, mogła go
zdradzić, starał się nie robić hałasu.
— Nie będę czekał na tego głupca. Sam to zrobię — powiedział, dodając sobie otuchy, i jął się skradać wzdłuż owocowych drzewek.
W progu przystanął, przyłożył ucho do zszarzałych desek, chwycił
pewniej rękojeść miecza i jak potrafił najciszej, wszedł do izby.
Wewnątrz było cicho, powietrze gęste, zastałe i nieświeże. Jedynie
muchy ospale brzęczały po nocy. W ciasnej chatce znajdowały się dwie
komory odgrodzone od siebie cienką ścianką z brzozowych gałązek. Mała,
tzw. sień i właściwa izba.
Powiódł wzrokiem po wnętrzu. Sień zawalały przeróżne graty, przedmioty codziennego użytku, a w samym jej rogu na twardym klepisku
wyściełanym słomą leżała niedużych rozmiarów świnia i wytrzeszczała
na niego ślepia. Zobaczyła go, zaczęła niespokojnie pochrząkiwać, ruszać
ryjem i obwąchiwać. Prócz zdziwionego zwierzęcia nikogo tu nie było.
Dyskretnie zerknął do mieszkalnej części domu, wysunął lekko głowę
zza brzózek i rzucił czujnie oczami. Szukał nieznajomego mężczyzny, ale
poza śpiącą na łóżku ciemnowłosą niewiastą izba była pusta.
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Wiktor przesunął opuszkami palców wzdłuż wygiętego ostrza. Sierp
sprawiał wrażenie wystarczająco ostrego. Z wahaniem podszedł do klęczącego na klepisku żołnierza, obrzucił go pogardliwym wzrokiem, chwycił za hełm, jakby chwytał za łeb świni, a później. . .
Później przeciągnął zdecydowanym ruchem stalowe ostrze w poprzek jego szyi. Miast jednak zagłębienia ostrza w miękkim ciele i rozlewającej się z chlupotem czerwonej cieczy a wraz z nią uciekającego życia,
usłyszał wysokie zgrzytnięcie metalu. Przerażony spojrzał w dół i odkrył,
że pomiędzy sierpem a szyją rycerza wsunięty jest srebrzysty sztylet.
Dogobert odepchnął sierp znajdujący się niebezpiecznie blisko ciała,
wybił nogami w górę jak na sprężynach i zdzielił głową uzbrojoną w metalowy pancerz mężczyznę w podbródek.
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Uderzony z wielką siłą przechylił się do tyłu, z ust wypłynęła mu farba316 ,
zalewając brodę i szyję, a przewracając się, zdążył złapać ręce woja i pociągnąć ze sobą. Gruchnęło w pomieszczeniu, kiedy wyrżnęli na zbite
klepisko.
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Ojciec Anny poczuł, jak pod wpływem potężnego uderzenia w podbródek, odgryza sobie koniuszek języka. Z ust popłynęła ciepła, metalicznego
posmaku krew, a ból wykręcił mu twarz w dzikim grymasie. Czując, że
traci stabilność i przewala się do tyłu, w ostatnim momencie chwycił
woja za ręce i pociągnął za sobą. Dogobert stracił równowagę i obaj
rypnęli z hukiem na klepisko. Woj poderwał się błyskawicznie, a on
spróbował powstać, lecz bezskutecznie. Ból rozrywał mu biodro, a tępe
rwanie z odgryzionego języka wyciskało łzy na bordowe z wysiłku oblicze. Jęknął, zmrużył oczy i dotknął cienkiej, acz głębokiej rany. Odkrył
na dłoni lepką ciecz wypychaną z dziury i okropnie przerażony, domyślił
się, że zbrojny upadając na niego, użądlił go sztyletem.
— Kryste! — wycharczał z łomoczącym ze strachu sercem.
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Dogobert zrobił potężny zamach mieczem na leżącego na klepisku krępego człowieka. Teraz kiedy oprzytomniał, był zupełnie świadom, odgadł, że to ojciec Anny.
„I cóż z tego? Azali to coś zmienia?”.
Stodołę przeszył metaliczny świst rozpędzonej zza krzyża głowni, lecz
nie trafiła celu. Wiktor bowiem przeturlał się w ostatniej chwili i dzięki
temu uniknął niechybnej śmierci. Dogobert niezwłocznie powtórzył cięcie, raz, drugi i trzeci, ale ten unikał trafienia, turlając się wte i wewte.
Chłop zerwawszy się z podłogi, niespodziewanie skoczył na zbrojnego
i jął wymachiwać sierpem, jakby kosił latem żyto.
Świstało powietrze, buchały niezrozumiałe słowa z wykrzywionych
ust mężczyzny, sypały iskry z gniewnych, zaszłych czerwienią oczu i spychały Dogoberta ku drzwiom stodoły. Z biodra atakującego broczyła
ciemnego koloru posoka, spływała po nogawicy i zabarwiała jasną materię na czerwono, uchodziła po stopie i na klepisku znaczyła się brudnym
śladem. Z ust wąską strugą płynęła po szyi, rozlewała po ciele i wsiąkała
w grube giezło, które przykleiło się do jego torsu. Zakrwawiony ojciec
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Anny podskakiwał z wysiłkiem na jednej nodze, wymachiwał sierpem
i napierał pełną mocą na uciekającego Dogoberta. Wyglądał przerażająco, jak wyciągnięte z grobu ożywione ciało. Jak zombi.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Wiedział, że długo w takim stanie nie wydoła, ciężko ranny musiał
przejść do kontrataku. Przełamał ból w biodrze przenikający ciało i zaatakował, wymachując sierpem.
— Bij, zabij! — zawołał w bojowym okrzyku i błyskawicznie natarł
na Dogoberta.
Do reszty go zaskoczył, naparł ciałem i w amoku jeszcze szybciej
począł machać. Woj pochylił głowę, zrobił gwałtowny unik i w ostatniej
chwili uciekł przed zabójczym żądłem. Rdzawe ostrze przeleciało i dosięgło czubek hełmu, ześliznęło się ze zgrzytem, poszybowało w przestrzeń
i rozpędzone rozorało pustkę. Wpadł rozpędem na Dogoberta, staranował go ciałem i wyrżnął z nim na drzwi stodoły. Rozwarły się z łomotem,
mało nie wypadając z zawiasów, huknęły w sękate dyle ściany i zakołysały niczym struna lutni szarpnięta ręką grajka. Powalił wystraszonego
woja na ziemię, poczuł nieprzyjemne ukłucie i zamierzył się w jego szyję.
Dogobert stęknął głucho przygnieciony ciężarem krępego mężczyzny, płuca skurczu dostały, gały mu na wierzch wylazły, a gęba krwią
z wysiłku naszła.
Zapadła cisza, tylko koniki polne pogrywały w trawie i ptak w oddali zakwilił. Leżeli powaleni przed starą stodołą, jak dwa kloce sękatego
drewna, a czas płynął, zwyczajnie, miarowo, bez pośpiechu.
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Jęk, sapanie, i mężczyzna nieznacznie się poruszył. Wpierw ciało zadrgało, później nogi i osuwające na ziemię ręce.
Dogobert naprężył z trudnością wszystkie mięśnie, zepchnął bezwładnego ojca dziewczyny i zaciągnął upragnionego powietrza. W brzuchu mężczyzny tkwiło ostrze wystające z pleców, oczy miał otwarte,
twarz w pośmiertnym skurczu zesztywniałą. Dogobert powstał, przeciągle kaszlnął i dokładnie się obmacał. Cały był czerwony, zbroczony
krwią, lecz na szczęście nie swoją.
— Mało brakowało, a życiem bym przypłacił. — Zły był na siebie, że
dał się tak idiotycznie podejść.
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Uratowało go opanowanie i nieopuszczające szczęście. Od pamiętnego
spotkania w dzieciństwie z trzema tajemniczymi wędrowcami: Marutem,
Murmurem i Dagonem, zauważył, że los jest mu niezwykle przychylny.
Od śmierci rodziców przeszedł wiele, a jednak podświadomie czuł za
plecami anioła stróża, wyprowadzającego go z każdego niebezpieczeństwa całego i zdrowego. Teraz było tak samo. Uszedł cało, choć życie
jego wisiało na włosku, a kostucha już zacierała ręce.
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Nie łacno mnie ubić! — chwalił się towarzyszom, grzmocąc miód bezpośrednio z dzbana.
— Głupiś, Dogobercie! — zaprzeczył podchmielony towarzysz: — Głupiś by cap! O! Aboż i baba! Dola przychylną ci potąd była, aleć nie
zawżdy317 tako bedzie. . . Nie zawżdy. . .
— Ocz318 zakład? Hę? Udowodnię!
— Jak? No, jak?
— Z łuku szyć do mię będziecie! O tak! — Pił szybkimi łykami, miodowy napój ściekał mu po brodzie i szyi.
— Zdurniał? Zali jak? — wtrącił Brenard, chwiejąc się zalany przy dębowym stole, obejmował siedzącą przy nim karczemną dziewkę i wolną
ręką bez polotu dłamsił319 jej piersi.
— Możem zdurniał. Szyć z łuku do mię będziecie! Zbierać się i w pole!
Czterech pysznie wstawionych wojów wykaraskało się zza stołu i kiwając się na boki, ruszyło niepewnym krokiem ku wyjściu.
— Gospodarzu! Wrócim lada moment i zapijem! Stolika nikomu nie
dawaj, bo ubijem! Słyszał? — wołał Dogobert do rumianego karczmarza.
— A jakżeby nie? Słyszał! — potwierdził wesoło karczmarz, podkręcając bujnego wąsa.
— No!
Wytoczyli się przed karczmę, chwieli się jak drzewa na wietrze, tyle
że każdy w swoją stronę.
— Stanę podle ratusza, a wy psie krwie, szyć we mię będziecie. . . —
oznajmił i zataczając się, poszedł do okazałego budynku, stanął obok
niego i zakrzyczał: — Dawajta! A nuże!
Pierwszy łuk wziął Brenard, wydobył z niemałym trudem strzałę
z kołczana, naciągnął z jeszcze większym wysiłkiem cięciwę i wystrzelił
drewniany pocisk w stronę uradowanego Dogoberta.
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— Ło! Hi, hi, hi. . . — chichotał pijany mężczyzna na rozchwianych
nogach, kiedy strzała przemknęła tuż nad jego czupryną. — A nie mówiłem? Nie gadałem? Nie łacno mnie ubić. . . Dawajta!
Nikt więcej strzału nie oddał. Woje byli tak spici, że nie mogli sprostać łukowi i naciągnąć cięciwy; kołysali się, przymierzali do strzału lub
na stojąco zasypiali. Po nieudanej strzelaninie wrócili do karczmy, usiedli
w dawne miejsca i pół drzemiąc, pół nadstawiając uszu, słuchali przechwałek Dogoberta.
— I co? Wierzyta? Ze mną angieł320 ! Ha, ha. . . Nikt mię nie ubije!
Nikt. . . Wierzyta? Gadajcie!!
— A jużci! Wierzymy. . . — przytakiwali od niechcenia z wetkniętymi
w kufle nosami.
Od tamtej pory naprawdę wierzył, że nie można go zabić i ma przy
sobie anioła stróża, przyjaznego druha i opiekuna.
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Wyszarpnął miecz z martwego ciała i kiedy miał wytrzeć zbroczone
ostrze o leżące zwłoki, zobaczył pod mokrym giezłem okrągły przedmiot.
Rozerwał materiał i w jego oczach zaświecił wymazany lepką cieczą złoty
dukat z wizerunkiem trójgłowistego smoka. Nie mógł wprost uwierzyć
z podniecenia. Pomyślał, że Wiktor dostał go od Anny, a ta z kolei od
nieznajomego mężczyzny. Podniósł go, obrócił nim i z chciwym uśmieszkiem schował.
— Teraz najdę dziewkę. Nie mogła ujść daleko — rzęził obolałymi
płucami i patrzył w twarz martwego mężczyzny.
Choć nie widział, jak wychodzi z domu, to słyszał mówiącego w stodole ojca. Wrócił do stodoły, odszukał upuszczony w walce sztylet i wsunął w pochewkę u pasa. Wyszedł pośpiesznie na zewnątrz i bezzwłocznie
wybiegł na drogę.
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Byli w wiosce „Za Borem”. Oddział podchodził do miejsca postoju. Wymęczonym wojom powróciły humory, niezmiernie cieszyła ich myśl, że
lada moment będą mogli odpocząć, najeść się do woli i prawdopodobnie
zakosztować czegoś z procentami.
— Stacja przy pierwszej ode grodu chacie — rzucił sierżant do drużyny, a kiedy mówił, ujrzeli niezwyczajny widok.
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Kilkadziesiąt kroków przed nimi, z podwórza jednej chaty wyskoczył na
gościniec usmarowany krwią żołnierz. Trzymał miecz wsparty o ziemię,
nerwowo łypał na wsze strony i sprawiał wrażenie, jak gdyby przed
chwilą stoczył śmiertelny pojedynek. Złapał ich rozbieganym wzrokiem
i spłoszony znieruchomiał, chwilkę ich obserwował, jakby się wahał albo
namyślał, po czym ruszył do nich biegiem.
Dowódca drużyny odruchowo dobył miecz, a woje położyli dłonie
na rękojeściach i obserwowali w napięciu nadbiegającego człowieka.
— Stać! — wydał rozkaz sierżant i zrobił groźną minę do biegnącego
woja, ale ten nie zważając, krzyczał:
— Kaj dziewka?! Widzieliście?! Tycia, śnieżnowłosa, z koszykiem!
— Dogobert? — Sierżant z trudem rozpoznał brodatego mężczyznę. —
Co się stało? Rannyś? — dopytywał, patrząc na jego ubabrane krwią ręce,
zbroję i odzienie.
— To nie moja krew! — rzucił z niecierpliwością: — Dziewka, śnieżnowłosa, o taka. . . Nieduża! Widział ją pan, sierżancie?!
Sierżant nie zareagował, gdyż z pełną uwagą spoglądał na drogę, skąd
od strony miasteczka nadchodził jakiś rosły człowiek, jednak inny niski
drużynnik o nosie zakrzywionym jak dziób orła i sępich oczach wskazał
Dogobertowi ścieżkę do lasu.
— Jam ją widział. W dębrze uszła.
Dogobert nerwowo drgnął, i już miał ruszyć w pościg, gdy usłyszał
zdumiony głos sierżanta:
— Ki diabeł?
Wskazywał na idącego traktem potężnego mężczyznę. Ubrany był
na czarno. Jego kruczoczarne włosy sięgały do ramion i falowały tempem jego kroków. Luźna, rozpięta koszula bez rękawów odsłaniała umięśnione ręce, na których czerniły się wytatuowane węże oplecione łańcuchami, a zza pleców wystawała rękojeść błyskającego groźnie w słońcu
masywnego miecza.
— Nie dajcie mu przejść! — zaryczał cienkim głosem spłoszony Dogobert. — To zbrodzień321 ! Ubił ojca dziewki, co w dębrze uszła! Wstrzymajcie go! Nie dajcie. . . — i z krzykiem jak wariat, popędził leśną ścieżką.
Towarzysze wstrząśnięci zasłyszanymi słowami sięgnęli po miecze,
odrzucili na bok zbędny bagaż i przygotowani zwarli szyki.
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— Stać! Strzymaj322 się! Wraz323 ! — nawoływał sierżant, do zbliżającego się szybko mężczyzny zaczynającego biec w ich stronę.
Pochylony lekko dobywał miecz o szerokiej, masywnej głowni, spoglądał groźnie i gotował się do starcia.
W oczach sierżanta błysnęła stal, oślepiając go na ułamek sekundy.
Świat mu nagle zawirował, ciało padło jak długie na ziemię, a obok spadła jego głowa.
Rozległy się wrzaski atakujących wojów.
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Widział, jak się na niego rzucają. Niczym hieny z wykrzywionymi gniewnie pyskami. Wpadł pomiędzy wojów, uderzył wirującym mieczem i jednocześnie ściął trzy głowy. Czwartego klinga trafiła prosto w usta, przeleciała pomiędzy zębami, i zanim zdążył krzyknąć pełen trwogi i bólu,
kość chrupnęła i czaszka pękła uderzona potężnym ciosem z góry. Syknęło groźbą, miecz w dłoniach tęgiego rycerza wystrzelił z ogromnym
rozmachem i z jeszcze większą siłą. Zrobił unik, odchylił tułów w lewą
stronę, obrócił się wokół własnej osi i szerokim cięciem przeciął dwóch
kolejnych nacierających nań wojowników. Krew trysnęła wysoko, zabarwiając powietrze na czerwono, wyleciały z gardeł głosy atakujących
zbrojnych, a on zatraciwszy się w starciu, z nieprawdopodobną szybkością biegł przed siebie. Machał we wszystkich kierunkach ostrzem, ciął,
siekł, rąbał spływającym posoką mieczem, i słuchał w ogniu walki jęków
boleści i konania padających z łoskotem przeciwników.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Rycerze potykali się o ciała, urwane kończyny, własne stopy i nogi druhów, tłoczyli w kupie, przepychali między sobą, szukając pozycji do ataku
i ugodzenia nieprzyjaciela. Przewracali się z jękiem, podnosili z bojowym
okrzykiem, i ponownie wytrąceni z równowagi opadali na kolana. Miecze stukały, zbroje brzęczały, a krągłe drewniane tarcze bębniły, stękały
i pękały od uderzeń wielkiego mężczyzny, zagubionego w szaleństwie,
opętanego wirem walki i żądzą zwycięstwa.
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I naraz spostrzegł młodego rycerza gotującego się do ataku. Zwiądł, nim
się poruszył. Kopniakiem silnie uderzony w klatkę piersiową, która zapadając się, przebiła mu płuca, upadł pod nogi pochłoniętych walką, idących na śmierć towarzyszy. Słysząc za plecami świst szybującego ostrza,
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pochylił pod nim głowę, po czym potężnym ciosem pięścią zmiażdżył
wojownikowi szczękę. Przebił go, i tak zostawił na drodze, wśród trupów,
z otwartą krwawiącą raną, w strachu konania i z przerażonym wzrokiem
utkwionym w wyciekające z ciała wnętrzności.
Kiedy ostatni woj legł, z łoskotem powalającego się ciała i nikogo nie
ostało, wyhamował ślizgiem i zerknął na pobojowisko. Wiejska droga
wyścielana była trupem; dwadzieścia ludzkich ciał leżało w powykrzywianych pozycjach, w całości tudzież w częściach. Krew pobłyskiwała
w smugach słońca, odór śmierci wisiał nad powierzchnią ziemi, a jego
martwe oczy lśniły kolorem soczystej wiśni.
— Nikt z was nie był bez winy! — powiedział gromko, jakby te słowa
kierował do umarłych.
Strząsnął krew z miecza, schował energicznym ruchem i wyrwał
w dębrze, śladem Dogoberta i dziewczyny.
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A więc tu go nie ma — pomyślał Brenard.
Zły podszedł do stołu, ujrzał nierówno ukrojoną kromkę chleba ze
smalcem i poczuł, jak ślina wypełnia mu usta. Wziął ją i ruszył nieśpiesznie ku śpiącej kobiecie.
Ciężkie buty głośno uderzały o dylowaną podłogę, wydawały metaliczny podźwięk blaszanych wzmocnień, żelazne elementy zbroi cichutko
pobrzękiwały, a przebudzone światłem muchy brzęczały donośnie w tańcu pod sufitem.
Kiedy dotarł do łoża, przystanął i popatrzył na budzącą się niewiastę.
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Usłyszała kroki i wytłumaczyła sobie, że to córka wstała, ale były zbyt
głośne. Drgnęła zatrwożona i gwałtownie poderwała się z łóżka, stanęła
na nim i oparła o ścianę. Chciała krzyknąć z przerażenia, lecz zbrojny
doskoczył błyskawicznie, zakrył jej usta i syknął:
— Ciii. . .
Zamarła w bezruchu, wlepiając weń spłoszone spojrzenie.
Mężczyzna ślamazarnie odgryzł spory kawał chleba, przeżuł go kilkakrotnie i niezbyt wyraźnie zapytał:
— Jak ci?
— Erna Maj, panie — odrzekła matka Anny wystraszona ranną wizytą
królewskiego drużynnika.
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— Nocą kto was nachodził? O nocleg dopytywał?
— Nie, panie. . .
— Zbudź się niewiasto i wspomnij324 sobie!
— Nie śpię, panie — wyjąkała, podczas gdy żołnierz nie zaprzestawał
wypytywać:
— Sążnisty mężczyzna odziany we wrony325 płaszcz z kapturem. Miał
ze sobą wędrownicze326 wory. Byłli tutaj?
— Nie. . .
— Może o drogę rozpytywał? — dopytywał, nie dowierzał jej, miał
w pamięci ślady mężczyzny prowadzące na podwórze.
— Nie, panie. Nikto327 takiegoż u nas nie było.
Przełknął przeżuty kęs, chrząknął i zamierzał coś powiedzieć, kiedy
nagle, usłyszeli grzmot dobiegający z dworu. Migiem uniósł miecz na
wysokość klatki piersiowej i stąpając pomału, poszedł do wyjścia z chaty.
Matka Anny usłyszała otwierane dźwirze328 i wszystko zamarło
w niespokojnej ciszy. Czekała cierpliwie i wylękniona obecnością wojaka nasłuchiwała. Choć nie widziała go z tego miejsca, wyczuwała, że
mężczyzna stoi w progu i wygląda na podwórze.
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Brenard przystanął za drzwiami i nadstawił ucha. Słyszał dobiegające
z zewnątrz odgłosy jakby szelesty lub kroki na miękkiej murawie. Huk
zasłyszany nie tak dawno przypominał brutalne klapnięcie drzwiami,
a jedyne w pobliżu były te w pochylonej stodole.
„A jeśli baba łże? Ino po cóż miałaby to robić? Może nie wiedziała, że
obcy jest w stodole? Dogobert nakrył go i doszło między nimi do bitki”
— snuł domysły.
Nie czuł się pewnie, musiał zachować baczenie. Nie chciał, aby tamten wziął go z zaskoczenia. Ostrożnie otworzył drzwi chaty i bezpiecznie
z progu domu wypatrywał z uwagą nieznajomego. Podwórze zdawało
się puste, jednak trzy kroki od rozwartych wierzei stodoły leżał usmarowany krwią człowiek. Spostrzegł, że leżący na ziemi mężczyzna nie żyje
i zdecydowanie nie jest to koleś w kapturze. Ocenił go po wzroście, a że
był niższy nie tylko od nieznajomego mu wędrowca, lecz także od niego,
wnet się domyślił, kim jest denat. Poza tym zdradzało go liche odzienie.
„To mąż tej białki, com ją doma ostawił”.
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Jego twarz raptownie pokryła bladość, a tętno znacznie przyśpieszyło.
Uświadomił sobie właśnie, co to dla nich znaczy. Co znaczy dla niego.
To koniec, wszystko przepadło, obaj są zgubieni.
— Niech cię szlag, Dogobercie! Coś narobił?! — cedził przez zęby
i wyobrażał sobie własną głowę spoczywającą na twardym pniu dębu,
zamaskowanego pod kapturem kata o potężnych barach, i mknącym masywnym toporzysku osadzonym na długim stylisku.
Nagle, wyrwały go z zamyślenia śpieszne kroki i ze stodoły wypadł
wysmarowany krwią Dogobert. Zerknął obłędnym wzrokiem na zewłok
mężczyzny i gnany jakimś szaleństwem pobiegł ku wyjściu z podwórza.
Tam zatrzymał się i znieruchomiał na krótką chwilę, zapatrzył w drogę,
a później z buta wyrwał.
„Za dziewką pognał”. — Tego był pewien.
Postał mało-wiele w całkowitym osłupieniu, po czym wyszedł przed
chatę, stanął półtora kroku za drzwiami i wpadł w nerwową zadumę.
Myśli ociężałe i powolne, niepewnością zabarwione i podszyte lękiem
przed karą ani ulgi nie przynosiły, ani odpowiedzi nie dawały.
„Co robić? Co robić, by głowę wynieść z tego cało?”.
Powtórnie Dogobert wyrwał go z otępienia, jego głos dobiegał gdzieś
z gościńca, nawoływał, krzyczał, o coś pytał, lecz o co i kogo. . . Pomknął
ostatni raz oczami po podwórzu, schował broń w pochwę i kiedy miał
pobiec poganiany wrzawą na gościńcu, wtedy. . .
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Powolutku, na palcach skradała się w kierunku wyjścia. Ciekawiło ją, co
to był za huk, co robi woj stojący w progu, a nade wszystko dręczyło pytanie „Gdzie podziała się Anna?”. Wystawiła głowę za brzozową ściankę
i spostrzegła wypatrującego na zewnątrz mężczyznę. Stał znieruchomiały
w otwartych drzwiach chaty i otulony cieniem, bezpiecznie rozpatrywał
się po podwórzu. Coś szepnął niezrozumiale do siebie, a ton jakim mówił,
wskazywał na zdenerwowanie.
Wychynęła zza ściany, ruszyła bezszelestnie w stronę rycerza i gdy
była za jego plecami, ten niespodziewanie wyszedł z domu. Przystanęła
w progu i rzuciła okiem na stodołę, zamarła i zbladła. W kałuży krwi dojrzała swego męża z rozdartym na torsie giezłem, wykrzywionego w pokracznej pozie i wetkniętymi w niebo martwymi oczami.
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— Wiktor! — zawołała łamiącym się głosem i z miejsca do niego
pognała.
Łzy potokiem napłynęły do jej oczu, rozpacz wyryła na twarzy głęboki smutek, a niemoc ścisnęła za duszę. Rozpędzona chciała minąć odkręconego plecami mężczyznę, ale ten odwróciwszy się gwałtownie, znienacka zagrodził jej drogę. Wpadła na niego z impetem i zatrzymała na
nim zdumione oczy.
„Co się dzieje?” — pomyślała.
Nogi jej zmiękły, w skroniach zaszumiało, a w oczach zamigotało.
Czuła, że słabnie, że ręce, jak i wcześniej nogi wiotczeją, oddech niknie, a tętno zwalnia. Ujrzała przewracające się drzewa, spadające z nieba
słońce i szybujące pomiędzy źdźbłami trawy czarne ptaki. Lecz w rzeczywistości nic takiego się nie wydarzyło. Ptaki fruwały, słońce wisiało
nisko nad widnokręgiem, a drzewa dumnie rosły w górę. To ona się
zachwiała, wsparła na piersi ociężałą brodę i bezsilna osunęła na ziemię.
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Patrzył w jej ciemne oczy. Stał naprzeciwko zatrzymanej niewiasty i widział w nich swoje odbicie, strach przechodzący w zdziwienie, a później
w milczące pytanie: „Dlaczego?”. Szeroko rozwarte źrenice poszerzały,
a czysty wzrok niczym górski potok mętniał, słabł z sekundy na sekundę
i odpływał gdzieś w nieznane.
Opadła na kolana i rozkołysana, bezwładnie runęła, strzeliła głową
o kamienny schodek i znieruchomiała. Martwa leżała przed wejściem do
mężowej chaty, a z niedużej, acz głębokiej rany w okolicy serca, wypływała wyrzucana w górę ciemnoczerwona lawa.
W odrętwieniu, w jakimś niezrozumiałym zapatrzeniu, nie mógł oderwać od niej wzroku. Stał i beznamiętnie ściskał rękojeść zbroczonego
krwią myśliwskiego noża, gdy w tym samym czasie martwa niewiasta
z wycelowanym w niego wzrokiem dręczyła go powtarzającym się pytaniem: „Dlaczego?”.
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Podczas kiedy Brenard stał w oszołomieniu z ociekającym krwią nożem,
podarunkiem od kapitana Wasala, i wpatrywał się w zamordowaną niewiastę, z budy Burego wyskoczył biały zajączek, za nim wykaraskał się
jasnowłosy chłopiec, a na końcu trzepocząc głośno skrzydłami młody
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puszczyk. Chłopiec zerknął na oszołomionego Brenarda, wziął na rączki
zajączka, a kiedy puszczyk usiadł na jego ramieniu, nieśpiesznym krokiem
wyszedł na drogę. Tam przystanął i zobaczył po prawej stronie Dogoberta rozmawiającego z drużynnikami, a po lewej idącego ku nim wielkiego mężczyznę, z wiszącym na plecach okazałym mieczem. Uśmiechnął
się do niego, choć tamten nie spuszczając wzroku z mężczyzn i wskazującego go sierżanta pewnie go nie widział. Chłopiec przebiegł chyłkiem gościniec, wpadł w gęstwinę lasu, przykucnął pomiędzy krzewami
i stamtąd począł ich obserwować.
— Cyt! — zaszeptał chłopczyk do puszczyka przygotowanego do pohukiwania: — To nie najlepsza ku temu pora, mój mały przyjacielu. To
jest czas przeznaczenia i Śmierci.
u 1 U
nna beztrosko chodziła po lesie i zbierała grzyby. Nie musiała daleko
się zapuszczać. Las hojnie obdzielał każdego swoim bogactwem. Borowiki, podgrzybki, maślaki, gąski czy kurki rosły wszędzie, gdzie bądź
odwróciła głowę i dokąd bądź poszła. Wybierała tylko te dorodne i zdrowe, migiem zapełniając mały wiklinowy koszyk. Zewsząd dobiegał radosny odgłos śpiewających ptaków i postukiwanie pstrokatego dzięcioła.
— Tuk, tuk tuk. Tuk tuk tuk. . . — Uczepiony do pnia wysokiej sosny
walił dziobem jakby młotem, ogłuszając pochowane pod czerwoną korą
apetyczne owady.
Przysiadła na półokrągłym pieńku i skierowała policzki w stronę napływających szczelinami pomiędzy liśćmi promyczków słońca, zamknęła
oczy i zatopiła się w okoliczne dźwięki. Kochała las i gdy miała ku
temu okazję, włóczyła się godzinami leśnymi ścieżkami zachwycona otaczającym ją pięknem. Z zacięciem badacza obserwowała wszędobylskie
owady, odkrywała coraz to nowsze okazy i nie mogła nadziwić się ich
kształtom i kolorom. Podglądała skaczące z gałęzi na gałąź ptaki, podziwiała ich zwinność w locie i słuchała świegotliwych329 gardeł, sprawiających, że nie tylko uchem, lecz także sercem słyszała tę ptasią muzykę.
Zmęczona ganianiem po lesie siadywała na polance, wśród węży
i jaszczurek, i tak jak one prężyła ku niebu ciało, weseliła życiodajnymi
promieniami i odurzała zapachem natury. Nierzadko spotykała i większe
zwierzęta, takie jak dziki, jelenie i sarny, stąpające cichaczem rysie czy
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zwaliste żubry. Podkradała się wtedy najbliżej i z ukrycia je podglądała.
W zasadzie nie odczuwała strachu przed dzikimi zwierzętami i była przekonana, że jest bezpieczna sama w lesie, choć za wilkami nie przepadała,
a przed niedźwiedziami zwiewała.
Czas płynął niemrawo, słońce dobrotliwie ogrzewało zmęczone z niewyspania ciało, ptaki szczebiotały, przekrzykując się, a ona pogrążyła się
w zadumie.
„Kiedym wchodziła na leśną ścieżkę, widziałam w dali oddział wojów. Szli do grodu i pewnie wracali z patrolu. Kto zatem zabrał dukata?
Kto ostawił spinkę?” — dumała: — „Może, ociec go znalazł?”. — Nie
chciała jednak dać temu wiary: — „Eee. . . tam, do prześwitku330 musi
przeleżał pijany by kłoda”.
Jeśli nie woje i nie ojciec to pewnie mężczyzna w kapturze, którego
widziała w oknie, zakładając, że nie było to złudzenie. Odkrył, że nie
przyjęła podarku, zabrał go i odszedł. Może dzięki temu uratowała życie.
„A ślady wojów na piasku?” — pytało sumienie.
„Stare były. Za widna331 , kiej nie było mię doma”.
Ponownie zamknęła oczy i wsłuchana w leśne odgłosy usłyszała nagle „Trzask!” pękających gałązek leżących na bujnym poszyciu.
„Wiewiórzyca to. . . albo wież” — pomyślała, choć nie przejęła się
tym zbytnio i nie skojarzyła faktów, że jak na wiewiórkę trzask był za
głośny, a jeże o tej porze pochowane w kryjówkach śpią w najlepsze
i śnią o polowaniu po zmierzchu.
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Wszystko się skomplikowało. — W głowie huczało mu od wydarzeń,
a przede wszystkim od uderzenia, które dotkliwie odczuwał.
Miał porwać dziewkę i zwiać z nią gdzieś, gdzie nikt nie będzie ich
szukał. Znalazłby sobie jakieś intratne zajęcie i zaczął nowe życie. Czy
było to takie trudne? Czy po prostu miał pecha? Zabił kmiecia nieomal
na oczach druhów. Fakt, bronił życia, lecz czy uwierzono by mu, gdyby
próbował się z tego wywinąć? Podpadł tyle razy, że trudno byłoby mu
zliczyć. No, i kapitan Wasal, on z całą pewnością nie potraktowałby go
łaskawie. A na dokładkę ten przeklęty mężczyzna w kapturze.
— Kim on jest, do diaska?!
Widział jego twarz i przeraził się, gdy zobaczył go szykującego się do
potyczki z dwudziestoma zbrojnymi wojami. Nie dojrzał w nim odrobiny
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strachu, ale dzikość, jakiej nie widział w żadnym człowieku. Co prawda
nie wierzył, że zwycięży w starciu, acz trapił go niepokój.
— Anuż się przedrze?
Przelękniony obejrzał się nerwowo za siebie. Czego chciał od niego?
Dlaczego za nim węszył? Nie przypominał sobie, żeby kiedy bądź go spotkał, był tego absolutnie pewien. A może nie o niego chodziło a o dziewczynkę? Za nią tropi. Tylko czemu miałby to robić? Czy to handlarz
ludźmi? Nie, oni tak nie postępują. Nie działają w tak jawny i otwarty
sposób. Znał ten fach. Kiedyś nawet służył za łapacza i szło mu nieźle,
dopóki nie doszło do zwady pomiędzy nim a handlarzem o zapłatę.
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Słuchajże no, Dogobercie. Płacę ci małą fortunę, a tobie wciąż nie dość.
— Najprzedniejszy towar macie ode mnie. Same nieźrałe dziewki by
sarenki. Górę złota zarobiliście, a ja co? Resztki ino ze stołu by pies jaki. . .
— Durnyś? Zali takiego udajesz? A sarenki to jeść nie muszą? A odziać
sarenek nie trzeba? A za ochronę i wywóz z kraju sarenki własnym srebrem a złotem płacą? E?
— Liche to dzięgi! Marne gdybanie!
— Liche? Ech. . . Widać, żeś głuptak jakich mało! Prawie gadasz, iże
dziewki krase a towar przedni, aleć póki one w moich rękach, łeb pod
ostrzem trzymam. Wieszli ty wiela złota a srebra płacę za trzymanie gęby
na supeł dokupnym332 rycerzom, przygranicznym zbójcom, a wpływowej szlachcie? Majątek jużem nie jeden rozdał!
— Atoli333 bieda was w oczy nie kole — zakpił, pokazując w przestronnym namiocie zgromadzone dobra i leżących na skórzanych siennikach trzech chłopczyków w kusych strojach i stalowych łańcuchach na
szyjach.
— Zważaj na słowa! Grosza więcej niźli teraz nie dostaniesz! Nie
w smak ci to zbieraj gnaty i wynocha!
— Pierwej334 oddajcie coście winni!
— Wynocha smrodzie przebrzydliwy335 , pókim łaskaw! — ryknął
handlarz i rzucił w przygotowanego na to uderzenie Dogoberta szklaną
czarą zdobioną rzadkimi kamieniami i bursztynem.
Dogobert zbił w locie czarę pięścią, wyciągnął miecz z pochwy i zamierzył się na mężczyznę. Ostrze świsnęło w powietrzu, chłopcy uciekli w popłochu, pobrzękując stalowymi ogonami, a handlarz w ostatniej
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chwili uskoczył. Dogobert dopadł do niego, przyłożył miecz do jego krocza i chlapnął jęzorem z dławioną w gardle złością:
— Głowa wasza niewiele warta, ale znam takich, co złotem i jantarem
sypnęliby za waszmości jaja.
— Waruj się336 i upamiętaj337 ! Po cóż nam się swarzyć? Dogadajmy
się by człeki. — mówił spłoszony.
Pot z nerwów płynął z jego czoła dużymi kroplami, usta drżały.
Naraz w namiocie się zakotłowało. Do środka wniknęło kilku uzbrojonych łapaczy pracujących dla handlarza, otoczyli ich ciasnym kołem
i skierowali oręż w stronę Dogoberta. Ten chichotał obłąkańczo.
— Wynocha! — krzyknął wystraszony mężczyzna, czując ocierający
brzeszczot o krocze.
Kiedy odeszli, Dogobert kazał sobie wypłacić zaległe pieniądze plus
drugie tyle odsetek, wezwać syna handlarza i z nim jako zakładnikiem
bezpiecznie wyjechał z obozowiska. Myślał, że będą nań polować, że nie
podaruje mu upokorzony mężczyzna zniewagi. A jednak kilka dni po jego
wyjeździe spotkało go nieszczęście. Znaleziono go w namiocie z przybitym do stołu językiem, wydłubanymi oczami i obwiązanymi jelitami
wokół szyi.
Mówiono, że była to pomsta oszalałego z tęsknoty za córką szlachcica,
imieniem Mezamir, ojca nastoletniej dziewki o smagłej twarzy, wronych
włosach i kocich oczach, wykradzionej podstępem z dawien dawna z rodzimego gniazda, a sprzedanej za pokaźny wór złota możnemu paszy338
z Anatolii. Mezamir podobno był mocarnym, acz niemłodym już mężem.
Zaprawionym nie w jednej bitce, urodzonym walczerzem339 i nieznającym strachu rycerzem. To człek twardego karku, który na wojnach nabił wielu wrogów i nabrał mrowie jeńców. Zasłynął wielkimi czynami,
a obsypany przez króla złotem, srebrem i jantarem stał się najbogatszym
szlachcicem w królestwie, zaufanym jego druhem, powiernikiem i dowódcą wielotysięcznej armii.
Takim go znano jednak do czasu, do chwili gdy stracił swą umiłowaną córkę. Później z dnia na dzień przeszedł niezwykłą przemianę,
odszedł i wszystko porzucił. Rozdał ubogim majątek, przywdział wykutą przez Habakuka bieloną srebrem zbroję, przytwierdził do pleców
dwoostrzy340 miecz stworzony rękami osławionego mistrza i zaprzysiągł
na klęczkach przed Bogiem, że nie tylko ją odnajdzie, ale krwawą pomstą
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odkupi jej hańbę. Zaraz potem zniknął i nikt od tamtej pory o nim nie
słyszał, choć byli i tacy co rzekomo widzieli błąkającego się po świecie
upiora odzianego w srebrzystą zbroję, zaczepiającego na szlakach podróżnych i pytającego pełnym rozpaczy głosem:
— Widziałeś człecze mą umiłowaną córę, Helenkę?
Dogobert przestał wierzyć w zemstę samotnego mściciela, Mezamira,
gdy po roku od śmierci handlarza spotkał przypadkiem pracującego z nim
niegdyś druha.
— A ja ci gadam Dogobercie, nie był to Mezamir. Strzeglimy obóz by
twierdzy. Mysz nie wśliznęłaby się nawet, a tymczasem o świcie naszlimy
martwego szefa z przybitym ozorem metalowym ćwiekiem do blatu dębowego stołu. Obrzeszoną341 szyją jelitami wydartymi z wszewątpiów342
i gałami wydłubanymi ostrym hakiem. Stół sczerniał w miejscu leżących
ślepi, a łokieć343 ode łba trupa odciśnięta była czarcia łapa. . .
— Bredzisz.
— Bożę się344 na wszyćkie świętości, samem to widział! Stół przybrany był do uczty. Trzy najdroższe srebrne misy, a na nich smażone
nad jałowcem ryby. . .
— Ryby?
— Ryby! Wonnymi ziołami przyprawione, nadjedzone. . .
— Pewno gościł kogo na wieczerni345 .
— Jołop z cię! Ukrywalim się w lesie by sarny. Nikogośmy naonczas
nie wpuszczali, bośmy ćmą ciągnęli na Erdély.
— Do Siedmiogrodu?
— A jużci! Z turczym346 kupcem śmy się mieli tamoj spotkać. Aleć co
tam. Słuchawaj dale. Nieźrałe dziewki mielimy na wozach. Rankiem, kiejśmy się zbierali ujrzelim puste wozy. Nijakiego śladu dziewcząt, jakby ziemia je wciągła, aboż jakie licho uniosło347 . Kiej czarcią łapę śmy obaczyli
w jatce348 szefa, tośmy uszli by zające z miedzy. Myk-myk, myk-myk,
i każden hycnął w swoją stronę. Aby się kurzyło. . .
— Porzuciliście wszystek? Całą chudobę?
— Ano!
— Cielęce mózgi!
— A tyś ciołek! Aleć co tam. . . Było minęło. . .
Siedzieli bez słowa, sączyli leniwie miód z bukowych kufli i spoglądali
co rusz na siebie.
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— A one ryby. Wielgie były?
— Ano jako349 ! Wielgusy jakich mało, a ruczaju ni bajora nikaj w dębrze! Skądże one?
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Skądże one? — wybrzmiewały słowa druha w myślach, kiedy szukał
pozostawionych przez dziewczynę śladów.
Nie miał umiejętności tropiciela, choć dzięki Brenardowi, którego obserwował i potajemnie się od niego uczył, wystarczająco sobie radził.
Dla wprawnego oka wszystko mogło stanowić jakąś wskazówkę. Świeżo
złamana gałązka, mech ugnieciony ludzkimi stopami, ślady na miękkiej
ziemi czy piasku, porwane pajęcze sieci, resztki po jedzeniu i wygasłe
ogniska, czy nawet człecze odchody. Miał wrażenie, że zmierza we właściwym kierunku.
Zwolnił. Dookoła rosło pełno grzybów, a część z nich było świeżo zerwanych, musiała być niedaleko. Wzmocnił czujność i po kociemu szedł
śladem zrywanych grzybów, uważając na przykryte pod ściółką suche
gałęzie. W pewnym momencie ujrzał ją i przystanął.
Siedziała z licem skierowanym ku skrawkom bladoniebieskiego nieba, z zamkniętymi oczami, opleciona promieniami słońca odbitymi od
białych włosów.
Ruszył w jej stronę, na nic już nie zważając. Stawiał ciężkie, sążniste
kroki, a gdy wychynął zza gęstego, iglastego krzaka zdradziecko chrupnęło pod jego stopami.
Spostrzegła go i drgnęła, na jej twarzy rozbłysł paniczny przestrach.
Rzuciła błyskawicznie wszystko i pchnięta do ucieczki pognała przed
siebie co sił w nogach.
— Nie wymkniesz się! — zawołał podrażniony i pognał za dziewczyną, był pewien, że teraz przed nim nie ucieknie.
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Ocuciło go, gdy usłyszał dobiegające z drogi okrzyki wojów i brzęk uderzającej o siebie stali. Popatrzył na niewiastę i na trzymane w ręku zakrwawione ostrze.
„Co się tamoj dzieje? Czyżby chycili Dogoberta?”. — Wybiegł z podwórza na drogę i zdębiał.
Gościńcem pomiędzy atakującymi wojami gnał potężny mężczyzna,
wywijał z diablą szybkością i niesamowitą precyzją ostrym mieczem. Na-
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około fruwały odcięte kończyny, łby jak makówki opadały z plaskiem na
ziemię, krew sikała z okaleczonych korpusów, a on nie zatrzymując się ani
na moment, szarżował jak rozszalały buhaj. Widok ten wstrząsnął nim
i zatrwożył, a jednocześnie zafascynował. Nigdy bowiem nie był świadkiem tak nierównej walki, nierównej nie dla mężczyzny, a dla dwudziestu
zawodowych żołnierzy. Jego kompanów.
— Długo to nie potrwa. Muszę odszukać Dogoberta.
Pewny, że nikt go nie widzi, wskoczył w leśne krzaki i mieczem wyrzynając chaszcze, torował sobie przejście. Wystraszone ptaki i drobne
zwierzęta zwiewały przed nim w popłochu jak szalone, a łoskot karczowanego zielska dopełniał odgłos szczękających mieczy i postękiwania
konających wojów.
„Sprawy zaszły za daleczno350 . Dorwę Dogoberta i nim będzie za
późno, ubiję. Potem wrócę cichcem do grodu i przepomnę o wszystkim”
— rozmyślał.
Po sześćdziesięciu krokach przedzierania przez chaszcze wyszedł na
malutką posiekę351 , skąd wychodziły trzy wąskie ścieżyny. Nie miał pojęcia, dokąd śpieszył Dogobert, ale kiedy stał na podwórzu, słyszał jego
głos wołający po prawej stronie, toteż zgadywał, że jeśli wszedł w dębrze, bo nie wierzył, że ten bierze udział w walce, to właśnie jest z tamtej
strony. Skręcił w prawo, nasłuchiwał i rozglądał się to tu, to tam, w poszukiwaniu najmniejszego choćby tropu.
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Kiedy usłyszała, że coś szmera za plecami, odwróciła głowę i zadrżała
z lękiem. W gęstwinie jedlin zaskrzeczała przeraźliwie sójka, podnosząc
wysokim wrzaskiem alarm do ucieczki. Spłoszony dzięcioł natychmiast
odleciał, śpiewające w okolicy ptaki zamarły na dobrą chwilę, a zza
krzaka wychynął wysmarowany krwią człekozwierz. Dzierżył obnażony
miecz, łupił na nią dzikimi oczami i siłą przebijał się przez wysokie porosty. Nie poznałaby go, gdyby nie ruda broda i spojrzenie jak u zbira.
To był Dogobert. Zerwała się na równe nogi.
— Mamciu! — zdążyła pisnąć i nie zwracając uwagi na pozostawiony
pod nogami koszyk, jęła uciekać.
— Nie wymkniesz się! — zawołał znienawidzony wojak.
Przyśpieszyła. Darła na oślep, na złamanie karku, aby dalej, nie zwa-
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żając na raniące ciało kolczaste krzewy. Szarpały koszulę i sukienkę, odrywały strzępki materiału i pozostawiały zdradzające ją ślady ucieczki.
Dogobert szybko się zbliżał, był coraz bliżej i bliżej. Czuła za sobą
sapiący oddech, słyszała dudniące kroki i brzęk metalowych części zbroi,
tyle że nie potrafiła biec już prędzej.
— Złapię cię! — krzyknął i chrapliwie zarechotał.
Skręciła gwałtownie i wtedy wyrosła przed nią ściana mocno zbitych
tarni a w samym środku wąska szczelina zaledwie jej wysokości. Nim
zdążył ją pochwycić, wpadła w nią rozpędem i prawie się zatrzymała.
Bieg w zaroślach stał się niemożliwy nawet dla niej. Nie patrzyła za siebie, szła zielonym, żywym tunelem, wypłaszając z gęstwy wrzeszczące
w popłochu drobne ptaki.
Uradowana, że to zatrzyma Dogoberta, jakże się zdumiała, kiedy będąc daleko od wejścia, a do tego w bezpiecznej strefie, spostrzegła, że
ten pełznie na czworakach jak dziki zwierz z wyłupionymi w gniewie
ślepiami. Tunel dla niego był za wąski, toteż zaczepiał o wystające gałęzie, szarpał się i jęcząc z zaciśniętymi z bólu zębami od raniących ciało
kolców, ścigał ją z jakąś psychopatyczną manią i zwierzęcą namiętnością.
Jednak dzięki temu niespodziewanemu manewrowi uzyskała znaczną
nad nim przewagę, a zobaczywszy przed sobą sporej wielkości polanę,
z radością odetchnęła. Przyśpieszyła o tyle, o ile dawały jej pędy roślin,
wyszła z ciernistej gęstwiny, a gdy stanęła na polanie, poczuła, że mdleje.
Wspomniała nocny koszmar. Nieomal całą przestrzeń porastały konwalie. Błyskały w promykach i przyciągały wzrok ku sobie, pochylały
drobne dzwonkowate kielichy i roztaczały silny zapach. Polanę otaczały
drzewa o potężnych pniach i były to bardzo stare i dostojne dęby. Święte
drzewa jak mówiła matka i ojciec, jak bajali ludzie w wiosce i jak sama
w to wierzyła.
Gdzieś z lewej strony dało się słyszeć szemranie strumyka i zapragnęła pobiec do niego, ochłonąć w nim, zaczerpnąć w usta wody i schłodzić przepocone ciało. W krótkiej trawie przygrywały żywotne melodie
świerszcze, a nad nimi przemykały granatowe ważki. Tropiły za muszkami i komarami, przypominały fruwające nad ziemią bajkowe wróżki.
Było to miejsce tak urokliwe, że z przyjemnością zostałaby na dłużej, aby
móc napawać się jego pięknem.
Wtem, wybudziła się z zamyślenia; człekopodobny zwierz Dogobert
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dziko sapał i pomrukiwał. Był u wyjścia i lada moment mógł wybiec na
leśną łąkę. Znów ruszyła biegiem, oceniając pobieżnie, dokąd powinna
uciec, ale teren wokół polany wyglądał podobnie. Biegła po kwiatach,
deptała je bosymi stopami, czuła chłód szerokich liści i łamane trójgraniaste łodygi.
Trzask pękających krzewów i brzęk zbroi wypełnił powietrze; przekręciła głowę do tyłu i kątem oka dostrzegła goniącego ją Dogoberta.
Wydłużyła krok i przebierając z całych sił nogami, próbowała jak najszybciej dobiec do krańca polany, a tam wbić się w gęste zarośla.
— Dadźboże — szeptały drgające usta, a słowa ulatywały porywane
pędem powietrza: — Perunie352 . . . Kryste. . . Który bądź z was. . . Ratujże!
Była na środku polany, gdy naraz, ujrzała przed sobą ścięte gałęzie.
Nie mogąc je ominąć lub bezpiecznie się zatrzymać, wyskoczyła z rozmachem w górę i wpadła prosto w sam ich środek. Upadła, zerwała się, by
uciec przed ścigającymi ją krokami Dogoberta, ale coś ją powstrzymało.
Coś sprawiającego ból przykuło do ziemi.
— Klap, klap. . . — klapała zbroja szarżującego woja. — Trach, trach. . .
— Umierały rozdeptywane butami konwalie.
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Od kiedy wbiegł do lasu, podążał tropem Dogoberta, niemal nie zwracając uwagi na ślady dziewczyny.
— Będzie tam gdzie on. — Był tego pewien.
Jego oczy w biegu wyłapywały wyraźne odciski butów żołnierza
i przeplatające się nitki znaczące ślad za nimi. Czasem tylko przystawał,
aby się rozejrzeć i wyłapać podejrzane głosy. Czasu miał niewiele. Walka
z drużyną nazbyt długo go zatrzymała, czuł żal do siebie, że poniosła go
fantazja i urzekła tamta chwila.
„Co będzie, jeśli nie zdążę?”.
Przyśpieszył. Wyhamował dopiero przy stojącym na ziemi koszyku
wypełnionym po brzegi grzybami. Przebadał wzrokiem okolicę i zobaczył wydeptaną ściółkę, mech stratowany buciorami i połamane kolczaste krzewy z pouczepianymi do nich strzępkami materiału z ubrania
dziewczynki. Nie zwlekając, ruszył dalej.
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Dopadnę cię! — Motał się Dogobert, syczał i pełzł do wyjścia jak wąż wąskim korytarzem, chociaż bardziej przypominał rozwścieczoną dżdżownicę niźli węża.
Twarz miał podrapaną od gałęzi, a ręce, ramiona i nogi pokaleczone
od cierni. Widząc, jak Anna oddala się coraz szybciej, z wielką determinacją naparł na trzymające go pędy roślin. Z głośnym trzaskiem łamanego
zielska wydostał się na posiekę i w jednej chwili wydarł za dziewczyną.
Ale wtedy stało się coś nieoczekiwanego.
Wyskoczyła w powietrze i wpadła w skryte w trawie gałęzie. Nie
ustawał w pogoni, przygotowany na to, że wybiegnie i ucieknie, lecz
szczęśliwie dla niego finał tej pogoni był zupełnie inny. Wrzasnęła, jakby
ją końmi rozrywano lub żelazem przypiekano, po czym wypełzła z gęstwy
połamanych gałęzi i jęła się czołgać. Najpierw zbaraniał ze zdumienia,
potem zrozumiał, co się stało, zachichotał i zwolnił.
— No, to tera, żeś moja! — zawołał z sarkastyczną wesołością i potarł
triumfująco ręce.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Ból i strach wykręcił jej oblicze. Nie mogąc się podnieść, wypełzła ze
stosu gałęzi i zerknęła na stopy, w których sterczały dwa ciernie. Lewą
stopę kolec przebił na wylot, w prawej zaś mniejszy, zatrzymany na kości,
utknął w połowie.
Dogobert już się nie śpieszył. Szedł powolnym krokiem, gębę miał
roześmianą, oczy z radości mu błyskały, a usta cicho coś wesołego nuciły.
Czołgała się po miękkim poszyciu, wlokła unieruchomione nogi, zrozpaczona z przejmującym lękiem płakała.
„To koniec. Całkiem jak we śnie i zarazieńko353 umrę” — myślała,
a myśl tę potęgowało panujące wokół zimno.
Bo choć solarny dysk ogrzewał ciało, to wszystko, co dotykała, było
okropnie wychłodzone, jak gdyby pokryte szronem.
— Człap, człap. . .
Usłyszała za plecami kroki zbliżającego się Dogoberta. Pochwycił ją
za nogi powyżej kolan, przekręcił na plecy i zadzierając jej sukienkę wysoko w górę, mocno ku sobie przyciągnął.
— Jak się masz, błękitnooka ślicznoto! — powitał ją ironicznie, klęknął
nad nią i przysiadł na jej nogach.
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Szklącym wzrokiem zobaczyła wysmarowanego krwią mężczyznę ze skierowanym w swą stronę zbroczonym ostrzem.
„Czyją krwią?”. — To pytanie zawisło w jej głowie.
— I co? — zapytał, machając beztrosko sztyletem.
— Proszę, nie czyń mi krzywdy!
Parsknął śmiechem i wolną ręką ułapił354 ją za szyję, po czym zbliżył
do jej twarzy swoją tak, jak gdyby chciał ją pocałować. Na samą tę myśl
odkręciła głowę z obrzydzeniem.
— Teraz to skomlesz? A po coś, durna, przez te krze umykała?
Poczuła na policzku ciepły oddech i wstrętny zapach z ust, odsunęła
maksymalnie buzię i zerknęła na niego przelęknionymi oczami.
— Strachałam się. . .
— Strachałaś? A zrobiłżem ci, co kiedy?
— Nie. . .
— Ano widzisz. . . Drugiem być twoim chciałem, aleś mi nie dała.
Teraz za późno.
— Proszę. . . — błagała, sypiąc z oczu perłami, choć słowom jego, i tak
nie zawierzyła.
— Prosisz? No. . . skoro prosisz, to niechby ci tam było. — Zachichotał
i nieco się odsunął: — Ale nic darmicą. Mam warunek jeden.
Skrzywił usta i popatrzył pożądliwym wzrokiem.
— Jaki?
— Umkniesz ze mną i białką mą ostaniesz, a ja już zadbam, iżby niczego ci nie brakło. Obaczysz! Lepiej nikaj ci nie będzie!
Mówił to podwyższonym głosem, bez mała radosnym, jakby wierzył,
że jest to możliwe.
Wprzód oniemiała, otworzyła ze zdziwienia usta, a później ryknęła
większym płaczem. Nie mogła uwierzyć w to, co słyszy, myślała, że do
reszty zwariował, że całkiem rozum postradał, że jaki Zły go opętał albo
upojony bez reszty alkoholem sam nie wie, co robi i mówi. Krótko popłakała, a on przyglądał się jej z nadzieją w oczach, cierpliwie wyczekiwał
na ostateczną jej decyzję. Wyglądał na pewnego siebie, w swoich rękach
miał jej życie i wydawało mu się, że nie może mu odmówić. Spojrzała
na niego jakimś dziwnym błyskiem w oczach, otarła łzy jednym ruchem
i wykrzyczała:
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— Nigdy! Wolę już umrzeć! — Jej ciało napięte gotowało się do skoku,
a oczy zaiskrzyły złością.
Nie uszło to jego uwadze. Nim jednak zdążył zareagować, nagle,
z wielką furią zdzieliła go ręką w gębę. Odskoczył wstrząśnięty uderzeniem. Zawył niczym pies kopnięty w złości i pochylony ku ziemi, złapał
się za łeb i przeraźliwie zaczął jęczeć.
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Poczuł się tak, jak gdyby użądliła go gigantycznych rozmiarów osa. Oszołomiony, z zamkniętymi oczami nie wiedział, co jest grane, ale ból palący w głowie dochodził z lewego oczodołu. Sięgnął tam ręką i ostrożnie
wymacał wbitą w głowę. . . agrafę. Jego żołnierską spinkę do peleryny.
Wziął głęboki oddech i wrzeszcząc na całe gardło, pomału wyciągnął
tkwiący w oczodole stalowy kolec. Krew bluznęła na jego wąsy i brodę,
popłynęła po metalowym napierśniku i pociekła na białe kielichy konwalii. Rozwarł oczy i uradowany odetchnął. Oko było całe. Rzucił niechętne spojrzenie za uciekającą na jednej nodze dziewczyną; podskakiwała i żywo umykała na kraniec polany.
— Dosiela355 to się wybierasz? Jeszczem z tobą nie skończył — zadrwił cicho, do siebie, złowrogo.
Złamał kilkucentymetrową gałązkę i zgrzytając zębami, wcisnął ją
w otwór po ranie. Krew przestała płynąć strugą, a wtedy wydobył miecz,
oblizał zbroczone usta, splunął i pośpieszył za nią.
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Kiedy ugodzony woj z wrzaskiem odskoczył, sięgnęła do nogi i zdecydowanym ruchem wyszarpnęła ze stopy mniejszy kolec. Stanęła na
prawej nodze i podskakując na niej, poczęła biec w gęstwinę lasu. Posiekę wstrząsnął przeszywający wrzask Dogoberta, tak zatrważający, że
pomróz356 przeszedł jej po plecach. Nie chciała tego oglądać, a choć nie
wierzyła, że wyjdzie z tego cało, nie zamierzała poddać się bez walki.
Dobiegając do rozłożystego dębu, usłyszała pobrzękiwanie zbroi i kroki
dudniące na murawie. Przyśpieszyła i dopadła drzewa, przylgnęła do
niego plecami i ujrzała przed sobą Dogoberta. Wyglądał koszmarnie. Niczym postać z najbardziej przerażającej sennej mary. Kostropatą twarz
mokrą i krwawą wykrzywiał w dzikim grymasie, usta nienaturalnie spinał, a zębami złowrogo zgrzytał. Zdziwiony był widokiem przedmiotu,
który ściskała w rękach.
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Gdy doścignął ją przy wielkim drzewie, z niemałym zdumieniem zobaczył, że trzyma w drżących rękach jego sztylet. Domyślił się, iż wypadł
mu, kiedy złapał się za głowę.
— Darłbym z cię pasy357 , niesforna dziewko, gdyby czasu mi starczyło! Długo i niesporo358 ! — wrzeszczał, łupił na nią złym okiem i toczył
z ust ślinę. — Co chcesz mi zrobić tym nożykiem, hę?
Zaśmiał się, acz był to wymuszony śmiech, pełen bólu, poniżenia,
a nade wszystko przeogromnej nienawiści za to, że go odrzuciła. Natarł
na nią w jednej chwili i gniewnie wycedził przez zęby:
— Nie po dobroci to siłą wezmę! Tutaj, przy drzewie, by sukę!
Krzyknęła odruchowo i zanim ucapił ją za szyję, zamachnęła się sztyletem. Ostrze pomknęło, szurnęło po jego przedramieniu i z głębokiej
szramy bluznęła wiśniowa posoka.
Syknął z bólu, cofnął rękę, po czym spróbował pochwycić ją za sukienkę. Znów zaatakowała i szpicem kolnęła go w przedramię. Jęknął,
odskoczył nieznacznie do tyłu z płonącymi wściekłością oczyma, nieludzką w afekcie miną i niemym złorzeczeniem: „Zabiję cię!”.
— Nigdy nie będę twoja! Nigdy mię nie dostaniesz! I nie poddam się
bez walki! — wykrzyczała stanowcze oświadczenie i skierowała w niego
wymazany sztylet, ale pomimo odważnych słów i buńczucznej postawy,
panicznie się wystraszyła.
Drżała.
Dogobert zdegustowany jej słowami, zmrużył złowieszczo oczy i dumnie odburknął:
— Skoro ja nie mogę cię mieć, nikt nie będzie cię miał. Żegnaj. . . —
I bez wahania zamierzył się zza karku mieczem.
Anna zamknęła z przerażenia oczy przed pędzącym ostrzem i oszukując się, że zdoła odeprzeć atak znienawidzonego jej mężczyzny i wyjdzie
z tego cało, podniosła wysoko nad głowę sztylet.
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Brenard kluczył po lesie, nie mógł odnaleźć tropu ani dziewczyny, ani
Dogoberta. Zezłoszczony przeklinał pod nosem, nie chciał, aby ten wymknął mu się właśnie teraz. To mogłoby mu zaszkodzić.
„A może ten głuptak wziął udział w bitce i poległ?” — dumał, ale
szybko ochłonął z tej niedorzecznej myśli.
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Nie, to niemożliwe! Dogobert był zwykłym tchórzem i chwaliburcą359 ,
i jako jeden z pierwszych uciekłby z pola bitwy. Miał sposobność już to
widzieć. Razu jednego, kiedy uciszali zbuntowanych robów w jednym
z książęcych folwarków, doszło do krwawego starcia pomiędzy niewolnymi a wojami. Ten, korzystając z chwili nieuwagi, przycupnął w opuszczonym wodnym młynie, a gdy bitwa dogorywała, wyszedł z niego po
kryjomu i jął bezlitośnie dobijać rannych i bezbronnych buntowników.
Wieczorem zaś w karczmie nie omieszkał się przechwalać, jak to dzielnie
poczynał sobie z niewolnymi i jakim wykazał się męstwem.
— On musi gdzieś tu być — skwitował i usłyszał jakiś ruch pomiędzy
młodymi drzewkami.
Schylił się i schował za niedużym świerkiem. Pomiędzy iglakami sunął mężczyzna, nie tak dawno walczący z oddziałem żołnierzy na drodze.
Krew pobłyskiwała w świetle słońca, tańczyła po jego ramionach, odbijała od kamiennej twarzy i szkliła na metalowej rękojeści miecza.
„To człek w kapturze”. — Nie był zadowolony tym odkryciem.
Na dobrą sprawę, wolałby nie mieć z nim do czynienia. Teraz gdy widział go w boju, sprawiał jakieś nieludzkie wrażenie. Domyślił się jednak,
że mężczyzna podąża tropem dziewczyny. Postanowił przeto skorzystać
z okazji i przyłączyć się do niego. Wyszedł zza drzewka i niepostrzeżenie
za nim ruszył.
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Zamachnął się mieczem prosto w głowę osłoniętej sztyletem Anny. Brzęk
metalu zagrał po polanie i zobaczył padającą dziewczynę, choć nie ją
trafił, a głownię miecza należącego do wybiegającego zza drzewa człeka.
Niski mężczyzna sparował uderzenie silnym natarciem, wyskoczył
przed dziewczynę i zasłonił ją swym ciałem.
— Kapitan Wasal?! — aż zapiał z wrażenia.
Ten bezzwłocznie napadł na niego, atakując mieczem zdobionym
grawerunkiem. Nieprzygotowany uskoczył w tył w ostatniej chwili, zaczepił o wystający pniak z ziemi i przyklęknął. Kapitan uderzył z pełnym
rozmachem i tylko błyskawiczny unik ocalił mu życie.
Zerwał się w mig na nogi i przystąpił do obrony. Kapitan, choć
mąż podeszłego wieku, niższy, mniej zwinny i na pewno mający mniej
sprytu w sobie, dysponował doskonałą techniką, i to dawało mu znaczną
przewagę. Z podziwem i z zazdrością obserwował, jak ten stary rycerz
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manewruje ciężkim mieczem nad swą głową. Jak łatwo wyprowadza
precyzyjne i zaplanowane ataki. Było ich tak wiele, że mógł się skupić
zaledwie na obronie, robił uniki, odpierał ciosy i blokował śmiertelne
uderzenia. A on wciąż nacierał, przejął kontrolę nad walką i ciął, ciął raz
w raz, aż iskrzyło z obu mieczy.
— Ty psi pomiocie! — warknął ze wzburzeniem rozjuszony oficer. —
Widziałem gwałt, jakiegoście się dopuścili na tej nieszczęsnej rodzinie.
Zaatakował silnym ciosem od dołu, czego tym razem nie odkrył w ruchach i mimice oficera. Miecz kapitana zaiskrzył na napierśniku Dogoberta i przemieszczając się ku górze, błyszczące ostrze rozcięło mu prawy
policzek. Poczuł ciepło krwi na twarzy i kiedy ze złości w nim zawrzało,
zaatakował z impetem kapitana i jął spychać na środek polany.
Raz, dwa, trzy, rżnął jak w szaleństwie, bez spoczynku, i niewątpliwie
nie przestałby tego robić, gdyby nie rozpościerający się widok za plecami
oficera. Przelękniony tym obrazem zamarł w walce. Wybałuszył oczy na
szybko zbliżającego się nieznajomego mężczyznę, naparł od niechcenia
na zdezorientowanego kapitana Wasala, i ponownie stanął.
Tamten nie zaprzestawał biec, a robił to płynnie, lekko zgięty, przyczajony, przyszykowany do ataku. Pomimo że nie spuszczał z biegnącego
wzroku, dostrzegł kątem oka bezruch kapitana, który widząc jego przerażenie, odwrócił się nieznacznie. Dogobert skorzystał z okazji i łupnął
znienacka z całej siły. Miecz warknął złowrogo i pomknął ze świstem,
śmignął przy uchu kapitana i wszedł głęboko w jego ramię.
— Psiamać! — wysyczał przekleństwo, gdyż celował w czoło rycerza,
lecz ten zrobił unik.
Kiedy kapitan osunął się na ziemię i upadł na zdeptane buciorami
kwiaty, wtedy je zobaczył. Oczy. Groźne, czerwone, bezduszne i puste,
wyzute z jakichkolwiek ludzkich uczuć, a może nawet martwe. Błysnęła
stal, zablokował pierwszy cios od góry i doznał dziwnego wrażenia. Tułów zjechał z jego nóg, które stały jeszcze chwilę po tym, jak on leżał już
na ziemi. Zimno i ciemno ogarnęło go dogłębnie, lecz zanim oddał się
w objęcia Śmierci, usłyszał płynące po ziemi słowa niezaprzestającego
biec mężczyzny:
— Piekło cię nie przyjmie, Dogobercie. Pustka cię czeka po drugiej
stronie.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

170

ROZDZIAŁ II

Ślady były wyraźne, więc przyśpieszył. Strzępki materiału z koszuli i sukienki dziewczynki prowadziły go bezbłędnie we właściwym kierunku.
Choć wyglądał na spokojnego, przepełniał go niepokój. Rósł bezustannie
i kołatał w jego duszy. Wiedział, że Ona tam czeka, że zrobi, co tylko w Jej
mocy, żeby wypełnić powierzone Jej zadanie.
Przy zbitej ścianie krzewów z niewielką szczeliną pośrodku, gdzie
ślady dziewczynki i Dogoberta nagle się kończyły, przystanął, nie zawierzając własnym oczom.
— A jakże on tam się zmieścił?
Uśmiechnął się, gdy wyobraźnia podsunęła mu do głowy przeciskającego się przez krzaki woja. Nie był to jednak czas radości. Ogarnął
okolicę wzrokiem i postanowił obiec gęstwinę, pobiegł w lewo i okrążył ją szerokim łukiem. Czuł, że ktoś za nim podąża, jakieś ludzkie oczy
tropiły go od dłuższego czasu, tyle że w tej chwili zupełnie go to nie
interesowało.
Kiedy dotarł na miejsce, na kwiecistą polanę naświetloną promieniami słońca, zobaczył walczących ze sobą wojów. Jednego zrazu rozpoznał, był nim Dogobert. Atakował drugiego, niższego od siebie mężczyznę, lecz gdy go zobaczył, spowolnił, a w końcu zaprzestał walki. Nie
to wszak przykuło jego uwagę, ale to, co miało miejsce na krańcu posieki. Przy rozłożystym dębie leżała nieruchomo Anna, a sześć kroków
przed nią stała Ona. Odwrócona plecami do niego i walczących ze sobą
mężczyzn, cierpliwie oczekiwała na dalszy bieg wydarzeń.
— Żyje — szepnął na widok otaczającej Annę kolorowej aury360 .
Miał pewność, że żyje, acz przed nim jeszcze kilkadziesiąt kroków,
kilka długich sekund mogących zaważyć na jej losie.
Dogobert uderzył znienacka, woj upadł bezwładnie ugodzony w ramię, a on ciął mieczem zza pleców w Dogoberta. Przerażony wojak osłonił się jakimś cudem, stęknął z wysiłku, ugiął nogi w kolanach i zastygł
z uniesionym nieruchomo mieczem. Wtedy to wykonał obrót wokół własnej osi, silnym cięciem rozdzielił go na dwoje i zanim Comedentis Animarum wyrwał z niego duszę, przemówił do leżącego w udeptanych
kwiatach ciała:
— Piekło cię nie przyjmie, Dogobercie. Pustka cię czeka po drugiej
stronie.
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Otworzyła oczy i przeciągnęła wzrokiem po rozświetlonej polanie. Rosły na niej niezliczone ilości różnobarwnych kwiatów rozkołysanych do
rytmu niesłyszalnej dla ludzkiego ucha muzyki. Leżała pod leciwym, rosochatym dębem, w pobliżu nie było nikogo, wiatr pomrukiwał, buszując
w liściach, a śpiew ptaków pobudzał całą okolicę.
— Zali to niebo? Jeno czemu tak tu zimno? — Roztarła energicznie
skostniałe z chłodu dłonie.
Wstała, strzepnęła z perłowej sukni liście i trawę, i ponownie się
rozejrzała. Z daleka ktoś nadchodził. Szedł szybkim krokiem, a chwilami
miała wrażenie, że biegł do niej, jakby się śpieszył i miał coś ważnego do
oznajmienia. Osłoniła oczy przed rażącym blaskiem złotej tarczy i ujrzała
chłopca, którego już kiedyś widziała.
— Zaiste, gdzieś już go widziałam.
Chłopiec o ciemnych włosach nadchodził prędko, a kiedy się zbliżył na odległość kilku kroków, nie potrafiła oderwać wzroku od jego
połyskujących złotem oczu. Zauroczona tym niezwykłym spojrzeniem,
zaciekawiona niespodziewanym spotkaniem poczekała, aż podejdzie bliżej. Stanął przed nią z promienistym uśmiechem tak miłym, że poczuła
w sobie eksplodujące gorąco przenikające wyziębnięte ciało, po czym
chwycił ją za rękę i nie poruszając ustami, powiedział falującym głosem:
— Obudź się, Anno.
„Jak to się obudź?” — pomyślała, dodając głośno: — Wszakoż nie śpię!
Przebudzona z nagła, odskoczyła z lękiem, walnęła plecami o pień
drzewa, przywarła do niego i znieruchomiała.
„Matuś. . . ” — wyszeptały jej przerażone myśli: — „Zali to djaszek?”.
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Wielki, silnie zbudowany mężczyzna pochylał się nad wystraszoną dziewczyną. Nie dość tego, to na dokładkę trzymał za rękę i prawie przystawiał
do jej przelęknionego lica głowę. Oblicze jego surowe i krwią spryskane
było groźne, kruczoczarne włosy opływały twarz, opadały na muskularne ramiona, a usta niespokojnie się zaciskały. Chciała krzyknąć z przerażenia, otworzyła buzię, lecz te oczy. . . Te migoczące złotem tęczówki
pulsujące uczuciem wręcz niewyobrażalnej, a jednocześnie zniewalającej
dobroci. One to sprawiły, że nie mogła wydobyć z gardła pojedynczego
dźwięku. Patrzyła na niego z otwartymi ustami, zupełnie zapominając
o tym, gdzie jest i co się wokół dzieje.
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„Aaa. . . tyś kto?” — pytały bezgłośnie drżące ze zdziwienia wargi, a po
wychłodzonym ciele pulsowało ciepło, promieniujące z jego dłoni.
— Pod żadnym pozorem nie odchodź stąd, Anno. Słyszysz? — przemówił czystym basem.
Zatrzepotała mimowolnie rzęsami i odrzekła:
— Tak. . . — Bez zastanowienia, bezwiednie, odruchowo.
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Puścił dziewczynę, odwrócił się od niej i stanął pomiędzy bladą kostuchą a Anną. Wyprężony dumnie wypiął pierś, zmrużył złowróżbnie oczy
i zmarszczył czoło.
— Nie pozwolę ci jej zabrać! — głos miał stanowczy, mocny i władczy,
rozbrzmiewający gromko po polanie.
— Nie mieszaj się do tego! — ryknęła zajadle, wypluwając kryształki
przeźroczystego lodu. — Nie masz prawa decydować o jej losie! Odejdź!
— syczała wściekle. — Zejdź mi z drogi!
— Przenigdy! Wara ci od niej! Zabieraj się skądeś przyszła!
Uniesiona gniewem wyprostowała się i jeszcze bardziej urosła, zrobiła krok ku niemu i poczuł zimno przebijające ciało tysiącami sztyletów.
Trawę i kwiaty, i wszystko dookoła pokrył lód, a mróz pod postacią
szronu pomknął w jego i dziewczyny stronę. Krew spowolniła, nogi osłabły, w stopach zaś stracił czucie. Cóż to jednak znaczyło, kiedy serce biło,
mózg funkcjonował, a nienawiść do Niej rosła. Padł na kolana, wbił głęboko miecz w zamarzniętą ziemię, spojrzał z szaleństwem w oczach w jej
trupie oblicze i wykrzyczał:
— Jam jest Yormūn! Niezwyciężony generał w Armii Boga! Nie oddam dziewczynki, chyba że po moim trupie!
Na te słowa jego oczy przybrały kolor wściekłej czerwieni, z trzymanego dłońmi miecza jęły spływać na ziemię wielkie złote krople, ogrzewały ją, roztapiały okolicę, wyznaczały cienką, niewidzialną granicę pomiędzy ciepłem a zimnem.
— Były, Yormūnie! Były generał! — Zachichotała nisko i gardłowo,
stając przy wbitym w ziemię mieczu.
Fala mroźnego powietrza przetoczyła się po jego ciele. Niby żądła
szerszeni wkłuwała się boleśnie, rozdzierała ciało, paraliżowała członki.
Ból nim zawładnął, zamroczył, zachwiał, i mało co a oparłby o Nią
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głowę. Otrząsnął się i cofnął. Wiedział, że gdyby to uczynił, momentalnie
umarłby, i wiedział, że Ona tylko na to czeka.
— I przez tego samego Boga przykuty do Skały Samotności Łańcuchami Miłosierdzia! — ciągnęła z pogardą w głosie: — I przez tego samego Boga wyklęty i wypędzony na wieczną tułaczkę! Zaprawdę, jakże
wzruszająca to historia, Yormūnie. . .
W głowie mu zawrzało, rzucił błędnymi oczami na stojącą przed
sobą czarną postać i ścisnął mocniej rękojeść miecza. Wybuchło. A wraz
z wybuchem po całej okolicy jak tornado przewaliła się niewidzialna,
gorejąca fala, topiąc wszystko, co zostało przez Nią zamrożone.
Wzburzona rozpalonym podmuchem zakołysała się, lecz nie cofnęła.
Popatrzyła na niego pustymi oczodołami i rzekła:
— Wierzysz, Yormūnie, że tymi kilkoma sztuczkami mnie zwyciężysz?
Teraz jesteś człowiekiem. No, może kimś więcej niż człowiekiem. Aczkolwiek to za mało, żebyś mógł mi sprostać.
— Nie możesz mnie zabić. . . Nie wolno ci tego zrobić. . . — wycedził
gniewnie, zaciskając zęby.
Odpowiedział mu szyderczy uśmieszek na trupim obliczu. Powiodła
oczodołami po skulonej dziewczynie, nieśpiesznie wyciągnęła rękę i dotknęła jego policzka bladą, kościstą dłonią, jak robi to matka, gdy chce
pocieszyć zmartwionego syna.
Krew w nim zastygła. Miliardy rozpalonych zimnem igieł wkłuwało
się bezlitośnie w ciało i pokrywało je z wolna kilkumilimetrową warstwą lodu. Za plecami słyszał rozpaczliwy głos dziewczyny: „Yormūnie,
ratujże!”, jednak nie miał siły, by cokolwiek zrobić. Tylko złość w nim
rosła i nabierała coraz to większą siłę, choć nie mógł jej przeciwko Niej
użyć, mógł jedynie bezradnie patrzeć.
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Kiedy odwrócił od niej złote oczy, ocknęła się i opamiętała. Zrobił dwa
kroki i przystanął. Potem usłyszała, jak mówi do kogoś, tyle że w pobliżu
nikogo nie było. Nie słyszała też żadnych obcych głosów.
„Do kogo on tak gada?” — myślała, widząc wędrujące po ziemi zimno.
Była przekonana, że całkiem mu odbiło. Podejrzewała go nawet o szaleństwo i gotowa była czmychnąć, gdy nagle, ukląkł, wbił miecz głęboko
w ziemię, i wtedy Ją ujrzała. Ogromną, czarną postać górującą nad nim
wzrostem i budzącą wielką grozę. Odskoczyła odruchowo, oparła się
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o drzewo i odkręciwszy od Niej oczy, znieruchomiała. Mężczyzna mówił, że nazywa się Yormūn, jest generałem w Armii Boga i przyrzekał
na życie, że jej nie odda, ale ona, i tak nic z tego nie rozumiała. Powiało
ciepłem, nagrzana ziemia odżyła leśną wonią, promienie słońca cieszyły
wychłodzone ciało, lecz nie trwało to zbyt długo. Wraz z krokami podchodzącej do nieznajomego Śmierci wszystko zamarzało i powlekało się
gęstym szronem.
Rozcierała energicznie ręce i nogi, przyciągała zsiniałe stopy i bezskutecznie usiłowała rozgrzać wyziębnięte ciało. Mężczyzną raptem zakolebało i pomyślała, że umiera, a zaraz później poczuła uderzenie gorącej fali.
Zerknęła na czarną postać oraz klęczącego przed Nią obcego i uświadomiła sobie, że tylko on jeden rozdziela ją od Śmierci. Bronił ją, osłaniał
własnym ciałem i ryzykował dla niej życie.
Nagle zapragnęła uciec do domu, do umiłowanej matki, skryć się
w jej ramionach, przytulić do matczynej piersi, wsłuchać w bijące miłością serce i poczuć się bezpiecznie. I choć myśli ciążyły jej strasznie, nie
dawały spokoju, nękały i ponaglały do ucieczki, pozostała. Wspomniała
bowiem jego nakazujące słowa: „Pod żadnym pozorem nie odchodź stąd,
Anno. Słyszysz?”. Więc siedziała skulona bardziej ze strachu niż z zimna
i z duszą na ramieniu obserwowała walczącego o jej życie mężczyznę.
Aż wtem, Ona dotknęła go ręką, kościstą dłonią pogłaskała po policzku, popatrzyła czarnymi oczodołami i zrobiła grymas, jakby się śmiała.
Ziemia momentalnie zamarzła, powietrze od szronu posiwiało, mężczyzna w szybkim tempie zlodowaciał, a ona jęła drżeć z przejmującego dookoła zimna. Lód podpełzł bliżej, osiadł na stopach, przemknął łydkami,
wspiął się po udach i powędrował śpiesznie ku górze.
Wstała błyskawicznie, podskoczyła na nodze i nie zwracając uwagi
na wcześniejszy zakaz, zamierzała uciec. Ale cóż to? Co się stało? Nogi
nieść nie chciały. Skute lodem nie dały się poruszyć. Chybnąwszy się
do tyłu, runęła z płaczem pod drzewo, chłonęła przelęknionymi oczami
pokrywającą ją przeźroczystą powłokę i w panice krzyczała:
— Yormūnie, ratujże!
Błagała o pomoc, jednak jego ciało oprócz głowy było zamarznięte.
Walczył o nią i robił wszystko, ażeby Ją pokonać i przywrócić ciepło.
Tymczasem cały wysiłek zdawał się na marne. I Śmierć dobrze to wiedziała, śmiała się z niego. Chichotała kpiąco i okrutnie.
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— Nie chcę umierać. . . — Chlipała, a wielkie łzy spadały na jej nogi,
zamieniały się w przeźroczyste kulki przypominające drogocenne perły,
odbijały od nich i toczyły po zmarzniętej ziemi w stronę klęczącego przed
Śmiercią Yormūna.
Przygotowana na najgorsze, pogodzona z własnym losem, popłakiwała skulona przy drzewie i wyczekiwała chwili, gdy będzie martwa. Aż
naraz usłyszała głos, cichy, słaby, urywany:
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Panie. . .
Las zamarł w zupełnym bezruchu, w absolutnej ciszy. Śmierć zakołysała się niczym uderzona obuchem, zlustrowała go wzrokiem i widząc
złotem rozświetlone tęczówki w jego oczach, odwróciła głowę. Nie mogła dłużej znieść tego spojrzenia przepełnionego dobrem i miłością.
— Jeśli taka jest Twoja wola, niechaj tak się stanie, ale proszę. . . —
Uciął i złapał chciwie powietrze niczym ryba wyłowiona z wody: — Ocal
dziewczynkę. . . Weź mnie w zamian.
Z początku nie widziała, by się coś zmieniło. Bezgłos okrywał polanę
niby mgła wisząca o poranku nad uśpioną łąką. Śmierć poruszana bezszelestnie niczym pod wpływem wiatru czasem znikała, po chwili na nowo
się pojawiała, aż wtem. . . W koronach drzew zaszeleściło, prastare dęby
ożyły i zakołysały gałęźmi, wymachiwały nimi jak rękami, trzeszczały,
jęczały i stukały, i nagle umilkło. . .
— Bzzz. . . — pobrzękiwał komar-samotnik w paprociach, przystanął
w locie i zastygł w bezruchu.
Kaczy sznur zawisł nad polaną, cynkowany361 ryś zamarł w skoku za
młodą sarną, żubr znieruchomiał z kępą trawy w pysku, a okoń w rzece
wystrzelił ponad lustro wody i zastygł w tej pozycji. Czas stanął, okolica
zamarła, tylko prastare dęby sprawiały wrażenie niezwyczajnie ożywionych, jakby czegoś nasłuchiwały, kogoś oczekiwały.
Aż ryknął Głos po polanie, potężny jak grzmot błyskawicy podczas
letniej burzy. Nie pojedynczy, lecz cały chór niebiańskich Głosów. Ze
wszystkich stron dobiegał równocześnie. Z północy i południa, ze wschodu i zachodu, z nieba i z ziemi, a może nawet z samej czeluści piekielnej
i rajskich ogrodów.
— Umrzesz za nią, Yormūnie? — zapytał.
— Tak — odpowiedział bez namysłu.
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— Poświęcisz dla niej swoje życie?
— Tak. Zrobię to — potwierdził i usłyszał, jak dziewczyna wybuchła
głośnym płaczem.
Znów drzewa zakołysały konarami, zatrzepotały liście na nieistniejącym wietrze, zaryczały ze starości zdrewniałe pnie i potężne ramiona,
jakby miały zaraz runąć, spaść na głowę, jak gdyby debatowały nad słowami klęczącego przy obosiecznym mieczu mężczyzny o kruczoczarnych
włosach i oczach w kolorze najczystszego złota.
— Oddasz swoją wieczność dla tej małej ludzkiej istoty? — zapytał
Głos po raz trzeci.
— Tak — odparł równie szybko i ledwo zamknął usta, runął na ziemię, rozbijając lód pokrywający ciało.
Leżał w zupełnym bezruchu, wśród białych konwalii pokrytych warstwą szronu, z otwartymi oczami patrzącymi w oblicze Śmierci, gniewnej
i nieumiejącej spokojnie ustać w miejscu. Krążyła wokół ciała, przystawała i chyliła się ku niemu, choć nie potrafiła podejść bliżej, wniknąć
w truchło i wydrzeć z niego „duszę”, należącą przecież do Niej. Wyła
z wściekłości, odgrodzona niewidzialną dla oka barierą, podczas gdy
miecz wbity w ziemię raptownie zardzewiał i pokrył się grubą warstwą
rudego nalotu. Sterczał z ziemi i wskazywał, jak gdyby miejsce pochówku
leżącego przy nim mężczyzny, przypominał spróchniały krzyż butwiejący
na zapomnianej mogile pochylony lekko w prawo.
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Płakała, obserwując przez łzy leżącego niedaleko niej Yormūna.
„Kim był, że poświęcił dla mnie życie? Kim był, że bez lęku stanął
przeciwko Śmierci, by ratować mnie od zguby? Kim był ten mężczyzna
o złotych oczach i czemu to dla mię zrobił?” — pytały ją myśli, bolało
pogrążone w smutku serce.
Kłęby pytań tłoczyły się w głowie, na które nie znała odpowiedzi,
a głęboki smutek wyciskał krople niezrozumiałej rozpaczy płynące strugą
po policzkach.
Nagle Śmierć podeszła bliżej. Pochyliła czerep osłonięty czarnym
kapturem i nie poruszając zastygłą w piekielnym uśmiechu żuchwą, przemówiła grobowym głosem:
— Anno. . .
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Zadrżała ze strachu, poczuła zimny oddech na twarzy i pot oblewający skronie.
„Przyszła kolej na mnie” — tak sobie pomyślała i wyobraziła, jak
umiera w Jej objęciach, jak Śmierć wyrywa z niej strwożoną „duszę”
i ulatuje z nią w nieznane, ale wtedy, coś malutkiego przez Nią przeleciało.
— „Co to?”. — Wycisnęła łzy spod powiek i zobaczyła przysiadającego
na zamarzniętej stopie motyla.
Mały, granatowy motyl, przepiękny w swoim kształcie, zatrzepotał
delikatnymi skrzydełkami mieniącymi się cudnie w słońcu, wzbudzając
w ruch gorące powietrze. Topiło lodową powłokę, osuszało zawilgoconą
ziemię, ożywiało podeptane stopami konwalie i przywracało do życia
uśmiercone mrozem owady.
Śmierć porażona widokiem motyla zrobiła energiczny krok do tyłu,
dygnęła przed nim i w ukłonie bezszelestnie odeszła. Gdy wszystko rozmarzło i miała pełną władzę nad ciałem, motyl wzbił się, przysiadł na jej
czole, po czym odfrunął w złotawym blasku wiszącego na niebie dysku.
Podeszła na czworakach do Yormūna, popatrzyła w jego nieruchome
oczy, nieobecne, puste i martwe, oparła policzek na jego piersi i zapłakała.
Nie potrafiła powstrzymać napływających łez rozpaczy i wypełniającego
ją żalu. Nie wiedziała dlaczego, tak po prostu było.
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Odstąpiła na widok granatowego motyla na stopie dziewczyny i nisko się
przed nim pokłoniła. Wiedziała, że dla Niej to koniec i nic więcej zrobić
nie zdoła. Zła, że nie dotrzymała umowy nagłą interwencją Yormūna,
podeszła do niego i wyszeptała:
— To jeszcze nie koniec, Yormūnie. Ona jest nasza.
Skrzywiła się w złośliwym uśmieszku i rozpływając się, zniknęła.
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Bzzz. . . — zabrzęczał komar i przysiadł na paproci.
Kaczki zakwakały nad polaną, żubr tupnął racicami, przeżuwając
wolno trawę, ryś chwycił zębami szyję zlęknionej sarenki, a okoń połknąwszy tłustego owada, z pluskiem zniknął w przeźroczystej toni spokojnie płynącej rzeki. Czas ruszył. Życie potoczyło się dalej.
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Gdy nieznajomy wbiegł na posiekę, Brenard ostrożnie wychylił się zza
drzewa. Trwała tu bitwa pomiędzy Dogobertem a jakimś innym wojem.
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Dogobert zaatakował i trafiony mężczyzna padł na ziemię, a zaraz potem
sam runął rozpołowiony przez biegnącego na skraj polany nieznajomego.
— Z kim walczył Dogobert? — pytał z niepokojem sam siebie.
Jeśli był jednym z wojów z patrolującego oddziału i zauważył, że
Dogobert zabił ojca dziewczyny, mógł za nim pobiec. Być może nawet
otrzymał taki rozkaz. Doszło do walki pomiędzy nimi i na nieszczęście
Dogoberta obaj w niej zginęli. Z rozmyśleń wybudził go nieznajomiec,
dotarł do drzew i tam przykucnął przy rozłożystym dębie. Teraz dopiero
dojrzał leżącą przy nim dziewczynę. Wyglądała jakby spała. Kiedy się
wybudziła, mężczyzna zawrócił raptownie i wtedy musiał się schować.
Oparty o drzewo ponownie zaczął dumać.
„Pora mi wracać. Dogobert ubity, a mnie nikt nie widział”.
Ta kusząca myśl turlała się po jego świadomości niby kula pędząca
po bilardowym stole, tyle że jedno nie dawało mu spokoju:
„Anuż Dogobert ma przy sobie obciążające mnie dowody?”.
Jeśli istotnie tak było, to powrót do miasta niewiele mu pomoże,
i tak czy siak, zapłaci za swe czyny. Nie mógł tego tak zostawić, musiał
go sprawdzić, nie miał wyboru, należało go przeszukać.
Przykucnął za drzewem i wystawił głowę. Na obrzeżu posieki klęczał mężczyzna z wbitym w ziemię mieczem. Poruszał ustami, mówił
coś, rozmawiał z kimś lub odmawiał modlitwę. Nikogo jednak poza tą
dwójką nie widział. Uznał więc, że ten wznosi modły do swojego boga.
Nie było to dla niego nic nadzwyczajnego. Takich cudaków naoglądał
się wielokrotnie w swoim życiu.
Samotne dęby, zaszyte w borze kwieciste polany lub ogołocone
z drzew pagórki i wzniesienia, przyciągały dawnych i nowych wyznawców starodawnych bogów. Wieszczki, czarownice i nawiedzone baby,
stale podróżowały po siołach i grodach, bajały ludziom o Dadźboże, Perunie, Swarożycu czy Jarowicie362 , choć mieczem i ogniem ich zwalczano.
Dawno już miejsca zabrakło w królestwie dla pradawnych bogów, boginek i bożków, teraz rządził tu jedyny i prawdziwy – Jezu Kryst – acz
zazdrosny to wielce bóg i mściwy363 .
Teraz patrzył lekceważąco na pogrążonego w modlitwie mężczyznę.
Raz wyglądał na normalnego, innym razem kiwał się na wszystkie strony,
bladł, a raczej siniał, po czym wracał do normalności. Dziewczyna w tymże czasie też czyniła dziwne figury. Przywierała do drzewa, skulona pod-
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ciągała do siebie nogi, płakała, a po chwili znów zachowywała się naturalnie. Z daleka nie było słychać ich głosów, ale pokrzykiwania i płacz
dziewczyny dochodziły do jego uszu. W końcu zaczął podejrzewać, że jest
światkiem jakiegoś magicznego obrządku, pogańskiego rytuału, a dziewka
jest ofiarą składaną przez mężczyznę. Mruczał, drapał zarośniętą brodę,
dumał i patrzył w osłupieniu. Naraz, dziewczyna wystrzeliła w górę tak
gwałtownie, jakby coś ją ukąsiło, stanęła na nodze i podskoczyła, machnęła rękami jak jastrząb skrzydłami i runęła.
— Yormūnie, ratujże! — krzyknęła.
Nie był to mocny głos, za to wyraźny i pełen przerażenia.
„Ratujże? Cóż tamok się wyprawia?” — zachodził w głowę. — „Co
za Yormūn? Kogóż to dziewka wzywa? Azali to jaki młody bożek364 ,
któremu olbrzym wznosi modły pełne magii i tajemniczości?”.
Liście w nadrzewiu365 zaszeleściły. Czyżby to znak na burzę? Spojrzał w niebo. Niebieskie i czyste, spowite spokojem wisiało nieruchomo.
Pomimo tego gałęzie zaczęły giąć się, ocierać o siebie, dudniły konary,
trzeszczały pnie i kołysały korony. Ogarnęło go przerażenie, że zaraz to
wszystko runie, spadnie na niego i przygniecie do ziemi, gdy raptem spostrzegł, że jest absolutnie cicho. Las zamarł w bezruchu i chociaż wydało
mu się to nieprawdopodobne, pomyślał, że to najzwyklejszy przypadek,
że po prostu tak wyszło. Jak wcześniej nieistniejący wiatr zahuczał, znów
drzewa oszalały, wydając przeraźliwe tony, a kiedy umilkło, mężczyzna
padł na ziemię.
„Zemrzał366 ?”. — Usta w zdumieniu miał otwarte, a wzrok wlepiony
w drugi kraniec polany. — „Musi iście był ranion367 . Odprawił magiczny
rytuał i oddał życie swemu bogu”.
Takie tłumaczenie go nie satysfakcjonowało, lecz przyjął je dla świętego spokoju, nie miał ochoty tego roztrząsać.
— Cóż mię to obchodzi? Nic mi do tego. . . Nie moja to sprawa.
Przysiadł na piętach za drzewem. Musiał spokojnie pomedytować, bo
jeśli nieznajomy naprawdę nie żył, miał wyśmienitą okazję, aby przeszukać trupa Dogoberta. Na dziewkę nie potrzebował zważać. Był pewien,
że gdy tylko go zobaczy, czmychnie w chaszcze ze strachu.
Pomału powstał i nie odrywając wzroku od leżącego mężczyzny, polazł między drzewa. Zamierzał niepostrzeżenie podejść jak najbliżej. Nie
miał jednak pewności, że nieznajomy faktycznie umarł, dlatego musiał
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być czujny i na wszystko przygotowany. Kiedy podchodził do styku polany z leśną gęstwiną, Anna kroczyła na czworakach; podeszła do leżącego mężczyzny, przyłożyła do niego policzek i ryknęła płaczem.
— Nic a nic z tego nie pojmuję — mruknął pod nosem ogłupiały. —
Przecz to beczy po jego śmierci?
Dziewczę wykręciło się do niego plecami; wykorzystał ten moment
i ruszył niezwłocznie w stronę Dogoberta. Stanął przy jego ciele i choć
nawykł do takich widoków, obraz najbliższego do niedawna druha leżącego w dwóch kawałkach przyprawił go o mdłości. Zebrał w sobie
wszystkie siły, przykucnął i jął go przeszukiwać. Jak się wkrótce okazało,
nie miał nic, co mogłoby go skompromitować. Zabrał mieszek z kilkoma
drobniakami i zdziwiony niepomiernie, odkrył w jednej z kieszonek przeszywanicy złotem migoczący krążek, ciężkiego dukata z wizerunkiem trójgłowistego smoka. Wykonano go tak perfekcyjnie, jak tego znalezionego
w wiadrze.
„No, no!” — zawołał niemo z podniecenia.
Uśmiechnął się do siebie i zaświtał mu pomysł, żeby przeszukać
martwego mężczyznę, acz szczerze powątpiewał, był nawet do ostatka
pewien, że ten idąc do boju, nie zabrał ze sobą złota. Mimo to pokusa
była wielka i skosił go wzrokiem z taką właśnie myślą. Dziewczyna do
tej pory go nie zauważyła i dalej rozpaczała jakby nad śmiercią matki.
Poruszony tym faktem przypomniał sobie zimne oczy leżącej przed chatą
niewiasty, niezaprzestającej go pytać: „Dlaczego?”. Był mordercą, dobrze
to wiedział i pogodził się z tą myślą.
„Czas się zbierać” — postanowił, wstał z klęczek, kiedy wtem. . .
Usłyszał za plecami ostry świst przeszywanego powietrza. Doskonale
znał ten charakterystyczny odgłos pędzącej stali. Uchylił się w jednej
chwili, dobył miecz z wybijanej ćwiekami pochwy i odparł nad czołem
mocne uderzenie. Cios był niesłychanie silny; zachybotało nim i padł
do tyłu. Zrobiwszy przewrót, powstał na równe nogi i stanął naprzeciw
atakującego go człowieka.
— Kapitanie. . . — nie dokończył, pobladł.
Seria szybkich i silnych uderzeń zmusiła go do obrony przed wściekle
napierającym kapitanem Wasalem.
„Co on tutaj robi?” — myślał i odpierał zmasowany atak. — „Jeśli tro-
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pił za nami ode grodu, zgubionym. Jeśli walczył z Dogobertem, prawda
mu wiadoma, a to oznacza, że zginie z mej ręki”.
Ta koncepcja zdawała się nazbyt odważna. Darzył kapitana nie tylko
sympatią, lecz także miłował jak ojca.
— Ubiłeś niewinną niewiastę! Uśmierciłeś macierz onej dziewki, co
za tobą szlocha! Bądźże przeklęty na wieki, Brenardzie! — złorzeczył, zatrzymując się wyraźnie zmęczony tym atakiem.
Z rozciętego ramienia kapitana wypływały życiowe siły. Jedną rękę
miał niewładną, w drugiej trzymał miecz opadający z każdą chwilą coraz
niżej. Słabł, oddychał coraz ciężej i słaniał się na giętkich nogach.
— Tyś zbrodzień! Taki sam jak Dogobert, któren ubił jej ojca, aliści
on już w czeluści piekielnej diabłu za to płatę składa. Teraz twoja kolej.
Złóż broń albo gińże w gańbie368 .
Stoczyli wzrokowy pojedynek. W oczach kapitana Wasala nie odnalazł znanego mu uczucia zrozumienia czy ojcowskiej dobroduszności,
a wzgardę i wściekłość. Nie odezwał się, bo czy miał coś na swoją
obronę? Zamiast słów użył miecza. Machnął błyskawicznie prostym krótkim, acz silnym ciosem. Ostrze pomknęło w stronę szyi oficera, kapitan
zmrużył ze strachu oczy, a on poczuł ukłucie w prawym boku. Zachwiało
nim, chwycił wzrokiem kapitana i spostrzegł, że ten wykorzystując okazję, zrobił błyskawiczny unik; odchylił maksymalnie głowę i cofnął się
pół kroku. Miecz z wyhamowaną siłą i zmienionym kierunkiem uderzenia trafił w napierśnik kapitana i rozciął go jak papier. Oficer runął na
plecy i rąbnął głową o murawę, jednak zanim tak się stało, coś powtórnie
dotkliwie go ubodło.
Stęknął, syknął z boleści i wypuścił miecz, pozostawiając go w pancerzu upadającego woja. Ból w okolicy nerek wywoływał drgawki, nogi
drżały jak z zimna, a ręce ciążyły. Gibnął się na giętkich i jakby nie swoich nogach, odkręcił się z wielkim trudem i purpurowy z wysiłku, osunął
na kolana. Nie mógł zawierzyć temu, co przed sobą widzi. To było dlań
doprawdy niepojęte.
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Poruszał się do przodu i do tyłu jednocześnie. W lewo i w prawo. Pędził,
chociaż trwał w bezruchu. Był tu i tam, i nigdzie go nie było. Był leżącym
na ziemi człowiekiem i płaczącą dziewczynką przytuloną do martwego
ciała. Deptaną białą konwalią pod butami walczących wojów i wodą
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w strumieniu płynącą nieopodal. Świergotał w ciele ptaka i wygrywał
melodie jako świerszcz w trawie. Szybował w powietrzu i opadał jako
promień słońca. Był głosem i ciszą, kolorem i szarością. Myślał, ale jego
myśli nie należały wyłącznie do niego. Odczuwał, lecz to nie były tylko
jego odczucia. Nie przejmując się nieistniejącym czasem, nieprzerwanie
wędrował, przemierzał planety i gwiazdy we wszechświecie. Odkrywał
i doświadczał coraz to nowych rzeczy.
Pochłonięty ekscytującą zabawą nie spostrzegł nawet, jak znalazł się
nad rozległym jeziorem, krystalicznie czystym i spokojnym. Dopiero
wówczas, gdy gonił latającą rybkę, odkrył, że biegnie po plaży wysypanej bialutkim i ciepłym piaskiem. Zerknął w stronę modrego zalewiska i zobaczył dwóch chłopców odpoczywających na drewnianym molo;
machali do niego i zapraszali do siebie. Pobiegł do nich w podskokach,
robiąc piruety.
Przywitali go uśmiechem, siedzieli przy brzegu, moczyli stopy w ciepłej wodzie. Wokół fruwały latające rybki, trzepotały malutkimi płetwami, rozpylały kropelki przeźroczystej wody i tworzyły miniaturową,
wielobarwną tęczę.
— Witaj, Yormūnie! — przywitali go, zachęcając, żeby usiadł.
— Witajcie! — powitał ich, usiadł obok i spuścił nogi do wody.
Woda przyjemna i lekko chłodniejsza od powietrza oplatała stopy
i sprawiała miłe uczucie świeżości. Zerknął w lustro wody i odkrył, że
jest chłopcem w podobnym co oni wieku. Miał dwanaście lat, kruczoczarne włosy opadające na ramiona i złote oczy. Odbite od tafli wody
powracały w postaci jasnego światła pełzającego po gładkiej i zdawałoby
się porcelanowej twarzy. Zauroczyło go własne odbicie i w nim dojrzał
srebrnołuskie rybki o różnej wielkości i różnobarwnych oczkach. Podpływały i delikatnie go skubiąc, łaskotały. Zachichotał wesoło, a z nim
rozbawieni jego śmiechem chłopcy.
— I jak? Podoba ci się tu Yormūnie? — zapytał chłopiec wyglądający
na troszkę starszego, z głębszym spojrzeniem złotych oczu.
— Jasne!
— Ogromnie mnie to cieszy. Chciałbyś się jeszcze pobawić? A może
jednak wolałbyś. . .
Ale chłopiec nie dokończył mówić, Yormūn powstał błyskawicznie
i z wielką radością zapytał:
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— Mogę?! Naprawdę mogę jeszcze się pobawić?!
— Oczywiście, Yormūnie. Rób wszystko, na co tylko masz ochotę i dotąd, aż się znudzisz, a potem wróć do nas.
Yormūn nie odpowiedział, pomknął po molu, wybił się na jego końcu
i wskoczywszy do wody, rozpłynął się w niej jak bryłka wrzuconego do
szklanki cukru. Połączony z nią i tworzący jej cząsteczki, formujący jej
strukturę, był teraz wodą i otulał swym istnieniem wszystkie istoty żyjące
w tym podwodnym świecie. Ocierał się o nie i owijał sobą, wnikał w ich
układy oddechowe, dostarczając im drogocennego tlenu, i swą bytnością
dawał schronienie.
Aż nagle przeobraził się w zwichrowane na powierzchni rozlewiska
fale i ścigał się sam z sobą. Wiatr nim podrywał, podrzucał, tarmosił
i rozbryzgiwał nad taflą jeziora, a kiedy za którymś razem uniósł go wysoko, wzburzył się, utoczył wodnego bałwana i jako stumetrowa fala
wystąpił z brzegu.
Teraz znów był chłopcem odpoczywającym na rozgrzanej słońcem
plaży. Z rozłożonymi w bok rękoma, z zamkniętymi oczami i otwartym
sercem napawał ciało i ducha ciepłem, zapachem rozkołysanej w szuwarach wody i melodią otaczającej go natury. Nie wiadomo jak długo
tak przeleżał, lecz czy miało to znaczenie w miejscu, gdzie czas nie istniał
i życia nie odliczano w sekundach, minutach czy godzinach?
Nasycony beztroskim wylegiwaniem zerknął na molo, oni wciąż tam
byli. Patrzyli na niego i przyjaźnie się uśmiechali. Wstał i strzepnął piach,
którego wcale nie miał na sobie. Był też suchy, jak gdyby nigdy nie wskoczył do wody. Biała tunika potrzepując na wietrze, odbijała słońce i jak
spostrzegł nie jedno, a kilka wiszących na niebie gigantycznych gwiazd.
Usiadł przy chłopcach i znów włożył stopy do wody, i znów rybki zaczęły
go skubać, i znów wszyscy wesoło się śmiali.
— Yormūnie — zagaił młodszy chłopak.
— Tak?
— Czy wiesz, że poświęcając swoją wieczność, zyskałeś wolność?
— Co to znaczy? Co masz na myśli, Michale?
— Poświęciłeś się dla Anny. Ludzkiej istoty, w zamian za jej ocalenie.
Popatrzył na nich osłupiały i zaskoczony.
— Kim jest Anna? — zapytał, nie rozumiejąc, co do niego mówi.
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— Spójrz w lustro wody, Yormūnie. . . — wtrącił starszy chłopiec: —
A wnet sobie przypomnisz.
Yormūn zerknął w lekko pofałdowaną wodę i w jednej nanosekundzie przypomniał sobie swoje życie w ludzkiej postaci. To, kim był i co go
spotkało. Pogrążony w myślach przeglądał pływające po wodzie wspomnienia i coś wewnętrznie z nim się działo, jakaś burza się w nim rozpętała, huragan miotał. Patrzył z niepokojem na skuloną dziewczynkę w poszarpanej sukience, bosą, usmarowaną we krwi i roniącą łzy z powodu
jego śmierci. I poczuł to, co ona. Rozpacz wyżerającą duszę, osamotnienie
odbierające radość życia i zagubienie w materialnym świecie. Wszystko,
czego nie był świadom, wróciło i wstrząsnęło nim dogłębnie.
— Nie mogę tego kryć przed tobą, choć chciałem, abyś najpierw nacieszył się tym miejscem. Błogim stanem i beztroską. Jednakże tak jak
powiedział Michał, jesteś teraz wolny i powinieneś wszystko wiedzieć.
Twój piękny czyn pełen poświęcenia i miłości do tej małej istotki był
kluczem do spełnienia się twojego pragnienia. Powrotu i bycia ze mną.
I chociaż Yormūn milczał, przygryzając dolną wargę, starszy chłopiec
znał jego myśli, wiedział, co go trapi, jak również znał jego decyzję, która
niebawem miała zapaść. Yormūn zsunął się z molo do wody sięgającej
pasa i nieśpiesznie podszedł do starszego chłopca. Położył mu głowę na
kolanach, zamknął oczy i po chwili spod jego powiek popłynęły bursztynowe krople. Wpadały do wody, przeobrażały się w kolorowe muszle
i unoszone na grzbietach fal wypływały na plażę.
— Wybacz, że po raz kolejny muszę Cię zawieść. . . — wyszeptał,
w jego oczach odbijał się przeogromny smutek: — Lecz teraz, kiedy wiem,
co się stało, nie mogę dłużej tutaj zostać.
— Czy nie o tym właśnie marzyłeś, Yormūnie? Czy nie tego pragnąłeś? Dopiero co byłeś taki szczęśliwy, a teraz. . . — mówił chłopak spokojnym tonem, nie zaprzestawał się uśmiechać i głaskać go po włosach.
— Wiesz, że pragnąłem tego całym sobą, że marzeniem moim było
znów Cię spotkać i zostać z Tobą, ale teraz. . . Teraz nie mogę zostawić jej
tam samej. Choć nie widzę jej przyszłości to gdzieś w głębi jaźni czuję. . .
Wiem na pewno, że to jeszcze nie koniec. Grozi jej niebezpieczeństwo,
coś czai się w mroku i, dlatego muszę odejść. Czy zrozumiesz mą decyzję
i wybaczysz mi moją słabość?
— Oczywiście.
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— Czy wobec tego, zwrócisz mi to martwe ciało?
— Tak, Yormūnie. Dobrze wiesz, że dam ci każdą rzecz, o jaką mnie
poprosisz, jeśli tylko takie jest twoje pragnienie. Tyś we mnie, Jam w tobie, więc jakżebym mógł nie przystać na twą prośbę?
— Dziękuję. . .
— Ale wiedz, że wszystko, czegoś tu doświadczył, zostanie ci wymazane i nie będziesz nic pamiętał. Wrócisz do dawnego życia w ludzkiej
postaci, jak gdyby nigdy nic, i ono nie będzie ani lepsze, ani gorsze niż
dawniej.
— Zdaję sobie z tego sprawę i niczego więcej nie oczekuję — odparł
z powagą i utonął w oczach chłopaka.
W oczach wyrażających Miłość Absolutną. Miłość dziewiczą i pierwotną. Miłość, której nawet jemu nie udało się do ostatka zgłębić.
— W takim razie, na co jeszcze czekasz? — odpowiedział chłopiec: —
Idź już. Twoje pragnienie właśnie się spełnia.
— Dziękuję.
Rozpromieniony, chwycił ich za dłonie i ścisnął na pożegnanie.
— Trzymaj się Yormūnie. Uważaj na siebie i nie zapominaj, kim tak
naprawdę jesteś — pożegnał go Michał.
Skinął głową i poszedł do brzegu, wyszedł z wody i upadł. Wszystko
wokół zawirowało, przekręciło się do góry nogami; zamknął oczy i zanim stracił przytomność, usłyszał śmiejących się chłopców. Dokazywali
w płytkiej wodzie.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Patrzyli na odchodzącego Yormūna, żegnali go roześmianymi licami i machali rękoma, choć on tego nie widział.
— Czy on wie, co się tam rozgrywa? — zapytał Michał.
— Nie, ale to kwestia czasu. . . — odpowiedział starszy chłopiec: —
Ziemskiego czasu — dodał i wierzgając nogami, zaczął chlapać Michała.
Ten, wskoczył do jeziora, nabrał wodę w dłonie i w odwecie zaczął
bryzgać nią starszego chłopca. Starszy nie pozostał mu dłużny. Wpadł
z pluskiem za Michałem i obaj siedząc w modrym jeziorze, wrzeszczeli,
baraszkowali i rozbryzgiwali spienioną wodę.
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Gapił się oczarowany w jej szafirowe oczy. Przypominały pogodne niebo
w bezchmurny dzień pośrodku lata. Niewinne, dziewczęce spojrzenie
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i zaschnięte łzy na przybrudzonej twarzy rozmazane z kropelkami jasnoczerwonej posoki, robiły na nim piorunujące wrażenie. Buzię axamitną i lekko bladą rozświetlały żółte wstęgi słońca, śnieżnobiałe włosy
z powtykanymi gdzieniegdzie źdźbłami trawy niczym żywe falowały na
wietrze, a usta zabarwione smutkiem gorały w blasku rubinem.
Widok ten sprawił, że zdawało mu się, iż patrzy w oblicze aniołka.
Wrażenie to niszczyły poplamiona krwią koszula, sukienka, jak gdyby
już przymała, podrapane i pokaleczone chude ręce, i krwawiące stopy
znaczące za jej plecami mokre ślady. Postawę miała spiętą, prawą rękę
zaciskała w kułak, w lewej trzymała rękojeść ociekającego świeżą krwią
sztyletu. Teraz wiedział, kto go tak urządził i dlaczego przed nią klęczy.
Nie złościł się na nią, nie potrafiłby się na nią gniewać. Może dostał to,
na co sobie zasłużył.
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Stała nieruchomo zapatrzona w jego naznaczone bliznami oblicze. Klęczał przed nią i sprawiał wrażenie, jakby o czymś myślał, a może żałował swego czynu, będąc w tak niekorzystnej dla siebie sytuacji. Patrzyła w oblicze zabójcy własnej matki i chciała koniecznie je zapamiętać.
Wszystko zaczęło się przed momentem, kiedy spostrzegła walczących ze
sobą wojów i usłyszała słowa kapitana Wasala: „Ubiłeś niewinną niewiastę! Uśmierciłeś macierz onej dziewki, co za tobą szlocha!”. To złamało
jej serce. Przestała w okamgnieniu płakać, wstała i kuśtykając podeszła
do drzewa, gdzie leżał sztylet Dogoberta.
Podkradła się do odwróconego plecami Brenarda i dźgnęła go dwukrotnie, raz z prawej, raz z lewej strony. Cienkie ostrze gładko wchodziło
w miękkie ciało i gdyby pchnęła trochę mocniej, i nie zabrakłoby jej silnej
woli, byłby już martwy. Ale widocznie nie taki miał być tego finał. Żył
i patrzyli sobie w oczy. On i ona. Drapieżne zwierze i zraniona ofiara. Kat
uczyniciel369 sprawiedliwości i skruszony występkiem złoczyńca. Podstępny zbrodniarz i błękitnooki mściciel. Karty dola już rozdała, partia
była prawie zakończona, wystarczyło tylko wykazać zwycięzcę. Przełożyła sztylet do prawej ręki i po raz wtóry zapatrzyła się w oczy gibającego
się woja. W oczy niewyraźne, otępiałe i przypominające rybie.
— Wybacz mi. . . — zdążył jeszcze powiedzieć chrypliwym głosem,
zanim w przypływie strachu odżył.
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Sztylet pomknął w rozpędzonej dłoni Anny, usta ściągnęła w gniewie,
a oczy zmrużyła w groźbie.
— Ciach! — chlasnęło cienkie ostrze. — Fruuu. . . — Zerwały się z furkotem gąsiorki. — Aaa. . . ! — jęknęły głucho usta woja.
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Poczuł, jak wąska klinga rozdziera mu szyję. Z początku bezboleśnie,
choć im głębiej wnikała, tym większą boleść mu sprawiała. Runął do
przodu i wsparł się o ziemię. Złapał za sztylet i pomimo że zamierzał go
odruchowo wyjąć, nie odważył się tego zrobić. Wiedział, że to momentalnie go zabije. Przezwyciężył przejmujący ból i popełzł na czworakach
do rosnącego na krawędzi polany masywnego drzewa. Po drodze skosił
wzrokiem leżącego bez życia kapitana. Zbroczony krwią z utkwionym
mieczem w napierśniku wyglądał na martwego.
„Jeno kilka kroków. Kilka małych kroków. . . ” — Pocieszał zmęczony
umysł i cierpiące ciało.
Naraz nabrał ochotę, by przystanąć, położyć okaleczone członki na
miękkim kobiercu z pachnących konwalii, a później usnąć otulony ich zapachem. Jakkolwiek tego pragnął, jakkolwiek pochłonięty był tą myślą,
nie zrobił tego. Nie chciał umierać w pół drogi.
„Drzewo” — kołatało się w jego skołowanym mózgu: — „Dąb. Święte
drzewo przodków. Przy nim to żercy370 po dziś składają w tajemnicy
przed świątkami obiatę371 . Dadźbogowi ją składają, nie Jezu Krystu”.
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Usłyszał śmiechy dzieci i odniósł dziwne wrażenie, jakby ktoś spryskiwał go wodą. Oprzytomniał i rozpatrzył się po polanie. Niedaleko stała
Anna odwrócona do niego tyłem, a po ziemi lazł mężczyzna na bałyku372
w kierunku rosnących na brzegu dębów. Wstał, podszedł do niej i stanął
za jej plecami. Przejęta i zapatrzona w pełgającego po ziemi Brenarda nie
zorientowała się, że za nią stoi.
— Już po wszystkim, Anno. — Położył rękę na jej ramieniu.
Odkręciła się błyskawicznie i wielce zdziwiona, wytrzeszczyła oczy.
Skoczyła do niego, ścisnęła z całych sił i wybuchła głośnym płaczem. Nie
był na to przygotowany. Nie bardzo wiedział, jak powinien postąpić.
— Tyś to, Yormūnie? Naprawdę ty? — pytała, płacząc. — Myślałam,
żeś pomarł. Sądziłam, żeś na zawsze odszedł. . .
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Stał zdezorientowany i zgadywał, że płacze z radości. I chociaż go nie
znała, to widział, jak ufnie go przytula i czuje się przy nim bezpiecznie.
Chwycił ją za ręce, odsunął od siebie i przyklęknął. Począł ocierać jej zaczerwienioną płaczem buzię, a wtedy ona odważniej przywarła do niego
i bardziej się rozpłakała.
— Matuś ma. . . nie żyje. . . — Szlochała: — Matuś i tatko. . .
— Wiem, Anno, ale nie rozpaczaj i nie myśl o tym więcej. Nie ostaniesz sama. Zaopiekuję się tobą. — Powtórnie odsunął ją od siebie i popatrzył głęboko w jej niebieskie oczy.
Zauroczona jego złotym, przejmującym spojrzeniem znieruchomiała.
Z każdą wybijającą sekundą smutek blakł z jej buzi, łzy przestawały
ciurkiem płynąć po policzkach. Tylko oczy pozostając nieco wilgotne,
zdradzały żal i rozpacz po utracie bliskich.
— Musimy zrobić coś z tym cierniem w stopie. Ostań tu i czekaj.
— Nie odchodź! Proszę! — krzyknęła i złapała go za rękę.
— Wrócę. Będę na widoku. Zgoda?
— Zgoda.
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Widziała, jak chodzi po polanie i obrywa jakieś liście z krzewów. Tak
bardzo cieszyła się, że nie umarł. Co zrobiłaby, gdyby faktycznie nie żył,
teraz kiedy zabito jej rodziców? Co stałoby się z nią i gdzie by się podziała?
Przecież nikogo nie miała. Rodzina oćców373 pochodziła z daleka, o krewnych nic nie wiedziała, a skłonnych przygarnąć samotną dziewczynę, nie
znała. Nie mając nikogo i niczego, co nadawałoby jej jakąkolwiek wartość
w rozumieniu istot ludzkich, nie była nikomu potrzebna. Była za stara na
sierociniec, za młoda, aby poprowadzić gospodarstwo, za delikatna, żeby
przetrwać na ulicy, i z cała bezbronna w chwili zagrożenia, czyhającego
na każdym kroku na małoletnią, ponętną dziewkę jak ona.
Zerknęła na Yormūna i przemknęło jej przez głowę, że może jest
złudzeniem albo duchem chodzącym wśród żywych. Wydało jej się to
przerażające, wzbudziło niepokój i zachwiało pewnością siebie. Szybko
się opamiętała, gdyż tam gdzie wcześniej leżał martwy, nikogo nie było.
Tylko miecz sterczał wbity głęboko w ziemię i odbijając smugi porannego słońca, lśnił przecudnie i jasno. Biła od niego niepojęta energia,
siła i magia, której nie potrafiłaby wyrzec słowami, lecz czuła to przez
skórę, podświadomie, bezwiednie. Z zamyślenia wyrwał ją mężczyzna.
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Podszedł do niej i przyklęknął, roztarł na miazgę zerwane świeżo liście
i modrzewiową gąbkę374 , po czym ostrożnie uniósł jej stopę.
— To może trochę boleć — oznajmił i wyciągnął cierń ze stopy.
I chociaż pobolewało, postanowiła w duchu, że nie da tego po sobie
poznać. Nawet się nie skrzywiła, obserwowała go z wielką uwagą i z takim samym zainteresowaniem. Po wyjęciu kolca przyłożył przygotowane
zawczasu liście do jej stopy, owinął lnianym paskiem odciętym z własnej
koszuli i kazał jej powstać.
— Spróbuj stanąć.
Wstała i poczuła, że jest w stanie ustać bez bólu. Zrobiła krok do
przodu i ze szczęścia się uśmiechnęła, wyciągnęła uciapaną krwią rękę
i się przedstawiła:
— Nazywam się, Anna Maj.
— Yormūn — odparł krótko, podając jej swoją, dużą i ciepłą.
— Jesteś jenerałem375 ?
Błysnął białymi, równymi zębami, a przy oczach zrobiły mu się kurze
łapki. To był najszczerszy uśmiech, jaki w życiu widziała.
— Nie jestem, acz byłem nim niegdyś. To było bardzo dawno temu.
— Aleś wojem?
— Nie. . .
— Najmitą? — zgadywała.
— Nie.
— Kimże przeto?
Zbył ją uśmiechem, podszedł do miecza, wydarł go z ziemi, otarł
dokładnie o suchą trawę i schował do pochwy wiszącej na plecach. Przemknął oczami po polanie i zobaczył opartego o drzewo Brenarda.
— Chodźmy, Anno. — Wziął ją za rękę i pociągnął za sobą.
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Kiedy dotarł do drzewa, z wyczerpania ledwo się o niego oparł. Dysząc
ciężko, powiódł zanikającym wzrokiem po polanie i ujrzał tych dwoje
niedaleko miejsca, gdzie ugodziła go Anna. Rozpromienieni na twarzach
rozmawiali ze sobą i sprawiali wrażenie niezwykle spokojnych.
„A więc żyw jednak” — błysnęło mu w myślach, chociaż nie miał
siły dłużej się nad tym zastanawiać.
Prawdopodobnie przysnął albo stracił przytomność. Z drzemki wy-
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rwał go tenże mężczyzna, klęczał przy nim, oglądał rany i zagłębiony
sztylet w szyi.
— Umierasz — stwierdził.
— Nie chcę umierać — odpowiedział i błagalnym wzrokiem spojrzał
na Yormūna, jak gdyby oczekiwał od niego pomocy i wierzył, że może
na to coś zaradzić.
W chwili śmierci przeraziły go własne słowa, zląkł się nieznanego
mu Boga, Jezu Krysta, mającego być jego sędzią, a który jak rozpowiadali duchowni, za nieprawe życie karał gorejącym piekłem. Przedtem
o tym nie myślał, lecz teraz oczami wyobraźni widział siebie w językach
piekielnego ognia, siedzącego w wypełnionym po brzegi płynną smołą
kotle, i kosmate czarty z widłami z ludzkich kości.
Westchnął i podciął skrzydła oszalałym urojeniom, sięgnął do pokrwawionej przeszywanicy i wyszperał stamtąd dwa dukaty. Miały tę
samą wielkość i ciężar, różniło ich tylko grawerowanie na awersie.
— Weź, są twoje — powiedział do obserwującej go dziewczyny.
Anna nie zareagowała, domyślał się co do niego czuje, za to Yormūn
odebrał od niego monety, rozłożył na dłoni i zapytał wyraźnie zaskoczony
ich widokiem:
— Skąd je masz?
— Tegom naszedł w wiadrze, drugiegom odjął376 druhowi, coś go
zdwoił377 .
— Jak wszedł w jego posiadanie?
Pokazał mu dukata z trójgłowistym smokiem.
— Bo ja wiem? Sam żem nad tym myślał. Kiejśmy z grodu wychodzili,
nie miał go przy sobie. Pewnoć kmieciowi uchopił378 co go ubił. . .
Annie słyszącej o śmierci ojca krople łez popłynęły z oczu. Przypomniała sobie dzień jego przemiany, tajemniczego jeźdźca w czerni i połyskliwe przedmioty ofiarowane mu przez nieznajomego.
„Czy to jeden z tych przedmiotów?”. — Słusznie zgadywała, że to
jeden z tamtych.
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Yormūna zaniepokoiły nieco jego słowa. Spojrzał na dziewczynę spod
przymrużonych powiek. Pochłaniając łapczywie rozmowę, skupiała całą
uwagę na Brenardzie, choć nie było w niej współczucia czy litości. Targały nią negatywne emocje, złość brała górę, oczy zdradzały wrogość do
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umierającego, a zęby z nienawiścią zaciskała. Próbował zgadywać, dlaczego Śmierci tak bardzo zależało, żeby Anna zginęła, ale nic mądrego
nie przychodziło mu do głowy. Jednego był za to pewien. Kostucha maczała w tym palce. Piętno śmierci na czole Anny było nieczytelne, wpis
w Xiędze Umarłych musiał być sfingowany, a dziewczyny przeznaczenie
było niejasne, zawiłe i nierozpoznawalne.
„Co tu się dzieje?” — zastanawiał się, patrząc na Brenarda i cieknące
po jego twarzy przeźroczyste krople potu.
Spływały po szyi, łączyły się z drobinami czerwono-szklistej posoki
i znikały za grubą przeszywanicą.
Spojrzał głęboko w oczy otumanionego bólem mężczyzny, chwilę się
w nie wpatrywał i przemówił:
— Zmarnowałeś życie, Brenardzie, a tak dobrze się zapowiadałeś.
Żołnierz uniósł brwi ze zdziwienia. Chciał coś odpowiedzieć, otworzył nawet usta, lecz nie zdążył tego zrobić.
— Jesteś siódmym i najmłodszym dzieckiem, a zarazem trzecim, które
przeżyło w twym rodzinnym domu. Urodzonym naonczas, gdy po nieboskłonie przechadzał się dumnie strzelec z uniesionym wysoko łukiem
wymierzonym w stronę idącemu ku niemu skorpionowi. Onego czasu
byłeś wesołym i uczynnym chłopcem, a ludzie w wiosce nie szczędzili
pochwał twoim oćcom. Większy i mocniejszy, bystrzejszy od innych,
nigdyś nie wykorzystywał przeciw słabszym siły, lecz na odwrót. Nie
raz, nie dwa narażając się na ośmieszenie i pogardę, stawałeś w obronie
uciśnionych. Aż pewnego razu wybuch w wiosce pożar:
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W stodole! W stodole! — wołała zrozpaczona niewiasta, pędząc w szale
w rozszalałe płomienie.
Budynek płonął w zastraszającym tempie, ogniste kłęby strzelały na
zewnątrz jak armatnie kule, a dym wznosił się wysokim słupem.
— Stójże, głupia! — krzyknął mąż białki, chwycił ją w ostatniej chwili
za włosy i przyciągnął do siebie. — Za późno! Słysz?! Za późno!
Objął niewiastę, opadł z nią na kolana i jak ona zapłakał na całe
gardło. Głośno i żałośnie.
Wokół biegało mrowie ludzi, czerpali wodę ze studni, polewali rozszalałe płomienie i sypali piaskiem trawione ogniem dyle. Jednak było za
późno, jak mówił mąż niewiasty. Ognisty potwór rozhasał się na całego,
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połykał coraz to większe połacie drewnianej stodoły i więził w gorejącym
brzuchu jedyną córkę gospodarzy. Chłopi nie ustępowali, z poświęceniem
walczyli z płomieniami, niewiasty przystawały i płakały przerażone tym
widokiem, a co mniejsze dzieciaki zbite w ciasną kupkę, z lękiem obserwowały z dala.
Naraz, z grupy starszych dzieci zerwał się chłopiec, większy co najmniej od reszty o głowę, z szerokimi barami, silnymi rękoma i nieproporcjonalnymi do reszty ciała szczudłowatymi nogami. Podbiegł do schnącego na jabłoni koca, zerwał go i wrzucił w płytką kałużę, w której to
z ranka brodziły gęsi i kaczki, taplały się świnie, a teraz on jak przygłup
chodził w niej na kolanach.
— Brenardzie! Co robisz?! — zawołała matka, tyle że on jej nie słuchał.
Narzucił błotną narzutę na ciało i niczym duch w prześcieradle pognał prosto w paszczę ognistego potwora.
— Brenardzie! — zawyła matka z przerażenia, widząc jak ginie w tumanach pożerającego go ognia.
Wpadł do rozszalałej ogniem stodoły zatrzymany od progu uderzeniem gorącego podmuchu. Dech mu zaparło, ogień osmalił czoło, a serce
zakołatało z przerażenia. Wokół buchało płomieniami, gęsty dym gryzł
i dusił, szczypał łzawiące oczy, ale gdzieś. . . Gdzieś tam z daleka usłyszał
zrozpaczony głosik dziewczynki schowanej pod grubymi dylami, chroniły ją od spadających z sufitu kawałków walącego się budynku.
Skoczył za dziecięcym nawoływaniem, nie zważając na palące pod
stopami siano, ogniste żerdzie spadające z sufitu i zagradzające mu drogę
płomienie. Dopadł dziecka rozpędem, wciągnął pod buzujące białą parą
przykrycie i trzymając je w jednej ręce, pomknął do wyjścia. Wracał
dwukrotnie szybciej, czuł płonące skrawki grubego koca, piekące od
oparzeń nogi i rozpaloną buzię, bordową od żaru, osmaloną czarnym,
cuchnącym dymem.
— Brenardzie! — zachrypiała matka z przerażeniem, kiedy wyleciał ze
ściany gotującego się ognia.
Płonął jak żagiew. Jak snop suchego siana ogarnięty szaleństwem
czerwonych języków. Niczym knot świecy lub kłębek bawełny rzucony
w sam środek ogniska. Błyskawicznie podbiegli do niego z wiadrami,
lecz on nie tracąc zimnej krwi, odrzucił od siebie z rozmachem dziecko
i migiem ściągnął palący go koc i tlące się żarem odzienie. Gruchnęło po-
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tężnym łoskotem, stodoła runęła jak karciany domek, a chłopak w adamowym stroju w objęciach tulącej go matki, patrzył z przejęciem na pochłanianą pożarem budowlę i czuł rosnącą w sobie dumę.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Ta dzieweczka miała na imię Aniela — kontynuował Yormūn. — Dzięki
tobie wyrosła na piękną niewiastę, wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci.
Chłopca nazwała Brenard, po swoim bohaterze z dzieciństwa. Po tobie.
Odtąd dla większości ludzi w wiosce nie byłeś już dzieckiem, tylko mężczyzną i niedoścignionym do naśladowania wzorem. . . — Przerwał, dostrzegając rozpływający się śluz w jego oczach.
— Ktoś ty? — zapytał zdziwiony i szczerze wystraszony Brenard.
— To Yormūn! — wyrwała się Anna z odpowiedzią i prędko zakryła
usta dłonią.
— Z rodzinnej wioski zabrał cię kapitan Wasal. Odkrył w tobie wielki
potencjał, zrobił z cię zacnego woja, a dzięki koneksjom na królewskim
dworze namówił najbliższych doradców króla do pasowania cię na rycerza. To podniosło twój status i dało wiele korzyści twej biednej rodzinie.
Na bitewnych polach po raz wtóry zyskałeś miano bohatera, osłaniając
własnym ciałem druhów od ostrzy mieczów, grotów szypów czy sulic.
Podziwiano cię za niezłomność i odwagę, darzono szacunkiem wśród pospolitego rycerstwa i wpływowej szlachty. Mianowano kapralem i dano
pod dowództwo mały oddział.
I to właśnie twoja drużyna wkrótce stała się pośmiewiskiem królewskiej armii, gdyż nie dopuszczała się gwałtów i rozbojów na cywilach. Karałeś srogo najdrobniejsze przewinienia, acz z oporem cię słuchano. Towarzysze cię znienawidzili, knuli przeciw tobie za plecami, szczuto na cię
oficerów, a na domiar złego próbowano zgładzić. Ale to przez swoją prawość po raz kolejny zostałeś bohaterem. Wybawicielem niebronnych379
ludzi, zawdzięczających ci zdrowie i życie, o którym nawet śpiewano pochwalne pieśni. Więc co się stało Brenardzie, żeś przeszedł na stronę
ciemności? Gdzie się podział ten poczciwy chłopiec, jakim bez wątpienia
niegdyś byłeś?
Brenard spuścił głowę, był przecież nie tylko zwykłym wojem, lecz
także rycerzem, nie wypadało mu okazywać słabości. Tymczasem pomimo tego, że bardzo chciał stłumić wypełniające go emocje, zdradziła
go łza spadająca na nogi. Czuł się jak na spowiedzi, chociaż nic nie mó-
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wił, tylko słuchał. To, co mówił czarnowłosy mężczyzna, było prawdą,
tylko czy teraz miało to jakiekolwiek znaczenie? Przecież nie mógł cofnąć
czasu. Nie mógł nic naprawić.
„Przepraszam” — szeptały niemo usta, choć wiedział, że to na nic
i nikogo nie może prosić o wybaczenie.
— Brenardzie! — wybudził woja z zamroczenia Yormūn: — Nikt cię
nie usłyszy, ale jeśli cię to pocieszy, ja ci wybaczam. Dlatego nie będziesz
dłużej cierpiał — dodał, zupełnie jakby czytał w jego myślach.
Następnie rozkazał Annie:
— Odwróć się, Anno!
Widział, że zrobiła to niechętnie, a zaraz potem zobaczył, jak Yormūn
błyskawicznie wyciąga miecz zza pleców, i jednym cięciem przecina jego
niezbyt długie i nie do końca spełnione życie.
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Ubiłeś go Yormūnie — stwierdziła Anna bez żalu.
— I tak był martwy. Skróciłem jego mękę. . .
— Przygniotło go drzewię380 .
— Co?
— Bo widzisz. . . — zaczęła troszkę onieśmielona, lekko czerwieniejąc:
— Miałam ci ja taką straszną nocną marę. Śnił mi się żąbr381 , jeleń, jelonek i chłopiec o złotnych382 oczach. Brenard zginął przy dębie jako ten
żąbr w moim śnie, gdzie przygniotło go drzewię. Dogobert był jelonkiem,
co to go wciągła polenica383 . Tyś chłopcem Yormūnie. Jeno kimże jeleń?
Nic więcej nie dopowiedziała, gdyż nieoczekiwanie usłyszeli pojękiwanie leżącego bez ruchu woja z wbitym w napierśnik mieczem.
— To jeleń! — jęknęła z zachwytu: — Znaczy, kapitan Wasal — poprawiła się i pobiegła pierwsza, uważając na obwiązaną stopę.
Gdy doleciała do rannego mężczyzny, otworzył oczy i obdarzył ją
mocno wysilonym uśmiechem.
— Kapitanie, całe szczęście żyw jesteście — mówiła podekscytowana,
z radością.
— Ruszyć się nie mogę — wystękał, a wtedy stanął przed nim Yormūn, przydepnął napierśnik nogą, wyciągnął miecz z rozciętego pancerza
i odrzucił daleko od siebie.
Pochyliwszy się nad oficerem, przyjrzał się szczelinie po mieczu. Nie
było śladu uszkodzenia, ostrze na szczęście nie dotarło do ciała. Zmar-
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twiła go za to rana na ramieniu. Wygląd kapitana świadczył, że dużo krwi
utracił i jeśli natychmiast nie opatrzy okaleczonego ciała, może umrzeć
lub wda się w ranę gangrena384 .
— Muszę zdjąć ten napierśnik — zagadał do kapitana i bezzwłocznie
go dźwignął.
Posadowił na ziemi z łatwością, z jaką ojciec podnosi przewrócone
dziecko stawiające pierwsze w życiu kroki. Zdjęli kapitanowi metalową
osłonę tułowia i Yormūn bez słowa poszedł zerwać zioła potrzebne do
przemycia rany. Tymczasem Anna wzięła hełm kapitana i pomknęła po
wodę nad strumyk. Kiedy wróciła, Yormūn rozpalał krzesiwem ogień.
Oparła hełm o krzaki i obserwowała z przejęciem oficera. Nie wyglądał
dobrze. Oczy miał błędne, nie potrafił się skupić i panować nad ciałem.
Wyobrażała sobie nawet, że zaraz rypnie do tyłu i wyzionie na ich oczach
ducha, dlatego usiadła za jego plecami i podparła go.
— Będzie żyć — oznajmił Yormūn.
Odpowiedziała uśmiechem, choć nie była do tego całkiem przekonana. Yormūn po wznieceniu ognia pokrajał pelerynę woja na wąskie
pasy, podszedł do kapitana i rozciął przeszywanicę w miejscu obrażenia.
Rana była głęboka i Annie z trudem przychodziło na to patrzyć, aczkolwiek zerkała jednym okiem i gotowa była na każde zawołanie.
Po przygotowaniu oficera do zabiegu oczyszczenia rany zrobił prowizoryczny ruszt na trójnogu. Zawiesił na nim hełm wypełniony wodą,
wsypał garść zerwanych wcześniej liści, a kiedy się zagotowała, odczekał,
aż zioła dojdą, a odwar przestygnie. Później przystąpił do przemywania
okaleczonego ramienia. Jął przepłukiwać ranę, wydobywać z niej resztki
brudu i strzępki poszarpanego materiału.
Podczas tych czynności nie rozmawiali ze sobą, tylko kapitan kiedy
niekiedy pojękiwał z bólu, na co Yormūn reagował dyskretnym uśmiechem, zupełnie, jak gdyby cierpienie oficera sprawiało mu przyjemność.
Na jego uśmiech Anna mimowolnie odpowiadała uśmiechem. Zerkali wówczas na siebie i badali się wzrokiem. Wtedy to zauważyła, że
jego tęczówki nie są już złote, lecz czarne jak smoła, co wzbudziło w niej
niepokój i kusiło, by spytać, dlaczego tak się dzieje.
Po oczyszczeniu rany Yormūn rozgrzał do czerwoności sztylet oficera,
kucnął przy poddenerwowanym rycerzu i oświadczył:
— Zatrzymam teraz krwawienie. To będzie boleć.
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I znów nie zwracając uwagi na spiętego kapitana, przyłożył rozżarzony
sztylet do jego rany. Oficer wykrzywiony z bólu zaciskał zęby, Anna zaś
nie mogąc na to patrzeć, odkręciła głowę, a od swądu palonego ciała
zrobiło jej się niedobrze. Skończył, przyłożył kilka liści w przysmażone
miejsce, po czym starannie je obwiązał.
— Co mogłem, zrobiłem, aczkolwiek należy zszyć tę ranę, iżby się nie
otworzyła. Idźże niezwłocznie do medyka, niechże to dokończy.
— Dziękuję. . . — odpowiedział kapitan, otarł pot z czoła i popatrzył
z wdzięcznością w jego oczy: — Po raz wtóry ratujesz me życie.
Yormūn przemilczał, spostrzegł tylko zdziwienie na buzi dziewczyny
słyszącej słowa kapitana.
— Chodźmy, Anno. Obmyjemy się co nieco i wynosimy się stąd.
— A kapitan? — zapytała zdziwiona.
— Dam sobie radę. Nie kłopocz się o mnie, dziecko — oznajmił przechylony do niej niezgrabnie mężczyzna.
— Yormūnie, musimy dopomóc kapitanowi.
— Już to zrobiliśmy — rzucił ozięble i odszedł.
Anna nie poszła za nim, została z oficerem, patrzyła za oddalającym
się Yormūnem.
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Kapitan z uwagą, a przede wszystkim z wielkim zainteresowaniem przyglądał się odchodzącemu żwawym krokiem mężczyźnie.
„Kim jest ten człowiek? Jeśli to mężczyzna, któregom spotkał ongiś,
czemu się nie zmienił, nie postarzał? Nie ozwał się, kiedym mu dziękował. Nie potwierdził ani nie zaprzeczył”.
Zerknął na dziewczynę; wytrwale opierała się o jego plecy, podtrzymywała go i dodawała mu otuchy.
— Nie musisz mię podtrzymywać, Anno. Już mi lepiej.
Puściła go i usiadła naprzeciwko niego.
— Boli?
— Nie. Dzięki niemu. . . — Zerknął w stronę strumyka.
— Yormūnowi.
— A tak, Yormūnowi. Wtóry raz cię obronił. Najsampierw w grodzie
teraz w tymże miejscu. Skąd on się wziął tutaj?
— Nie wiem, panie. Kiedym się ocknęła, on był. . . po prostu.

197

Yormūn

— Z boleści omdlałem. Zdążyłem jeno obaczyć, jak zabija Dogoberta.
Opowiedz, co się stało.
— To było tak. — Usiadła po turecku i położyła dłonie na kolanach.
— Kiej Śmierć chciała mię zabić. . .
— Co chciało cię zabić?! Śmierć?!
— Ano! Śmierć! Wielga, czarna kostucha!
Kapitanowi gały wylazły ze zdziwienia, a ona wahając się nieco, jęła
opowiadać dalej:
— Kiej Śmierć chciała mię zabić, z obroną przyszedł mi Yormūn. Odgrodził mnie od Niej ciałem i chociaż walczył mężnie, przegrał. Śmierć
nas zmroziła, że nie mogliśmy się ruszyć. Małom wonczas nie pomarła,
ale tegdy Yormūn Głos zawezwał. . .
— Głos? Jaki Głos?
— A bo ja wiem? Głos, taki co to mówi. Z góry, z nieba, z drzew,
z ziemi, zewsząd było go słychać. Zresztą niejeden ino jakby kilku lub
kilkunastu człeków społem gadało. Wówczas Głos przemówił: „Umrzesz
za nią, Yormūnie?”. — Przerwała, ocierając spływającą łzę po policzku:
— I on. . . — Pociągnęła nosem i starła kolejne krople z oczu: — On rzekł:
„Tak”, a potem pomarł. . . — Rozpłakała się na wspomnienie i zakryła
twarz poplamionymi krwią rękoma.
Kapitan doszczętnie osłupiały patrzył jak płacze i nie do końca rozumiał, o czym w ogóle ona opowiada.
„Może w co rąbła albo cosik jej się uwidziało, uśniło kiej omdlała?”.
Był zmartwiony jej stanem. Postanowił nie rozpytywać, żeby niepotrzebnie jej nie stresować. Siedzieli w milczeniu, on rozpamiętywał
w smutku Brenarda, Dogoberta i całą tę tragedię, jaka się tu rozegrała,
ona szlochała. Kiedy jej przeszło, uniósł ociężałą z bólu głowę i odkrył,
że go obserwuje. Patrzyła na niego zasmuconymi oczami, buzię miała
spłakaną, czerwoną, a włosy opływające ramiona końcówkami dotykały
miękkiej ściółki. Drgnął lekko porażony jej wyglądem i nagle przypomniał sobie córkę, Lerę. Będąc w jej wieku, wyglądała podobnie. Tylko
spojrzenie zielonych oczu było u Lery zadziorniejsze, a włosy nie tak jasne
i proste, jak Anny.
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O czym tak dumasz, ojcze? — zapytała zielonooka dziewczyna, siedziała
naprzeciwko niego po turecku i zajadała soczystą gruszkę.
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Miała na sobie beżową sukienkę z krótkimi rękawkami. Opadały na nie
podkręcające się pukle dziewczyny, jaśniejące w promykach słońca, kładące na buzi i szyi poskręcane cienie. Była niedziela, dzień wolny od pracy
i obowiązków, czas wielkiego leniuchowania i oddawania się przyjemności i zabawie.
Siedzieli na trawie, otoczeni kręgiem żółtych niedośpiałków385 ,
w przydworkowym parku, niedaleko ufundowanej przez matkę kaplicy,
gdzie odprawiano co niedzielę mszę świętą i w której brała udział cała
służba i chętna ludność z należących do rodu Wasalów wiosek. Pogoda
była wyśmienita, z kaplicy dochodził głos rozśpiewanych po łacinie
świątków, przed budynkiem stali niemieszczący się wewnątrz wierni,
a oni samowtór386 siedzieli ukryci przed jego żoną, a jej matką.
— Ano tak ci się przyglądam, Lero, i nasycić wzroku nie mogę —
odpowiedział na pytanie córki.
— A czemu to?
— Po kimże ty masz zielone oczy? Włosy jasne i kędzierzawe? A urodność? Skądże ona tak wielga? Jam przecie nieprzystojny, mać twa urody
przeciętnej, a ty. . . Tyś jak cudo jakie, by rusałka387 co to czyha w borze na młodzieńca, iżby skusić go urodą, zapląsać w letalnym388 tańcu
i zabrać mu ciało i duszę.
Lera zachichotała, rozbawiona słysząc porównanie do rusałki.
— Chyba nie wierzysz w one bajdy, ojcze?
— Bajdy nie bajdy. Kto wie, wiela w tym prawdy? Kiedy byłem malcem, sporom słyszał o rusałkach od ojca i maci, dziada389 i babki. A dotegom widział mnogo dziwów, których nijak pojąć człeczym umem.
— Dobrze, że matuś tego nie słyszy.
— Ech, matuś, matuś. . . — Wzdychnął: — Moja umiłowana Eleonorka.
Nie dla niej są stare bogi i boginki ino jeden, któremu się bez reszty poświęciła.
Usłyszeli dziecięce głosiki i zobaczyli wybiegających z kaplicy trzech
chłopców. Podbiegli bliżej i na otwartej przestrzeni, pomiędzy nisko pnącymi jarzębami zaczęli się ganiać, głośno przy tym hałasując.
— Muszę ci coś oznajmić, Lero — wznowił mowę kapitan, kierując
wzrok na dziewczynę.
— Co takiego?
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— Nie mówiłem ci potąd, bo nie chciałem cię sumować, aleć rankiem
wyjeżdżam.
— Jak to, ojcze? Kaj się to wybierasz?
— Król zwołuje naprędce wojów. Szykuje wyprawę. Niewiele mi wiadomo, acz się domyślam, że długo mnie nie będzie.
— Wojna? — zaniepokoiła się, nie tyle wojną, co ojcem.
— To jeno wyprawa zbrojna poza granice królestwa.
— Nie możesz ostać?
— Chciałbych, atoli rycerzem jestem. Drużynnikiem króla. Nie mnie
o tym decydować. Setnikiem390 mię król mianował to i dowodzić będę.
Wyróżnienie to wielgie i przywilej dla mię. Wrócę cało to i urząd jaki
pewnie w drużynie obejmę. . .
— A jak nie wrócisz? — zapytała chłodno i wbiła w niego mokre oczy.
Zmieszał się, nie lubił, kiedy w ten sposób na niego patrzyła. Nie tym
przeszywającym wzrokiem, a do tego łzawym. Unikając jej spojrzenia,
zatrzymał na dłużej oczy na chłopcach brykających po trawie i dopiero
po chwili wznowił mowę:
— Tyś mi najdroższa, Lero. Gdybyś źrała była do drużyny bych cię
wciągnął, aleś młoda. Dziecię.
— Ja do wojaczki się nie garnę ojcze, ino o cię martwię.
— Wiem.
Spojrzał na nią smutnymi oczami, aż tu nagle, usłyszeli biegnącego
do nich chłopaka. Biegł w podskokach. Wyglądało to tak, jak gdyby
odłączył się od tamtych, a jednak. . .
„Co jest? Trzech ich było, a tenci jest czwarty. Skąd on się wziął?”.
Nie widzieli go wśród hasających dzieci, nie rozpoznawali ani po
twarzy, ani odzieniu i zwinnych ruchach.
Podleciał do nich zziajany, usiadł obok i nie pytając o zgodę, położył
przed Lerą białego zajączka o wyłupiastych trzeszczach391 , lekko różowym nosku i śmiesznie poruszających strzyżach.
W pierwszym odruchu chciał go przepędzić, odgonić i zbesztać za
nieokazanie im należnego szacunku, lecz kiedy córka rzuciła się z rękami
na zwierzaka, nie miał sumienia tego zrobić.
— Jakiż on śliczny! — zawołała, wzięła go na ręce i przytuliła.
— No! — odparł chłopak, uśmiechając się od ucha do ucha.
Był w zbliżonym do niej wieku, buzię miał niebywale gładką i poły-
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skującą, jakby złocistą, oczy krągłe i ciemne, a rzęsy długie jak u dziewczynki. Sylwetkę miał szczupłą i raczej drobną, ręce chude, zakończone
delikatnymi dłońmi, i od razu widać było, że z całą pewnością ciężko nie
pracuje, jak robi to większość chłopców w jego wieku.
— Zwie się jakoś ten zajączek? — zapytała podekscytowana.
— No przecie, że tak! — odrzekł i jak przed momentem obdarował
ich przemiłym uśmiechem.
— A jak?
— Zajączek! Chi, chi. . . — zachichotał, spoglądając na poważnego kapitana, któremu oblicze rozświetliło się na słowa malca.
— Toś dopiero obrał dlań wielce wyszukane imię — przemówił, pochylił się do córki i pogłaskał po łebku zwierzaka.
— A bo to trza jemu lepszego imienia? — zapytał chłopak i wzruszył
ramionami.
— Musi nie. . . A tyś kto? Nigdym cię nie widział. Jako cię zowią?
— Mię? — Poskrobał się po nosie i odrzekł, wiercąc się, jak gdyby
miał robaki: — Różnie. Jak kto chce. Mnie tam za jedno392 .
— Jak to? Rodziciele393 nie dali ci imienia?
— Nie mam oćca ani maci.
— Ach, tyś sierota, tak? — dopytywał, jednak chłopak tylko zerkał
wnikliwie na głaszczącą zajączka Lerę.
— Czym się zajmujesz, boć widać po kiściach394 , żeś nieobyty w polu?
— Czasem wypasam.
— Jesteś pastuszkiem?
— Ano.
— Owce pasiesz? Kozy? A może gęsi?
— I toto i tamto. I jeszcze żąbry i wilki, zające i krowy, i mrówki
i chrabąszcze, i konie i człeki.
— Ha! Toś ty chwat395 , skoro i żąbry i wilki pasiesz, i człeki! — Śmiał
się kapitan, zdumiony śmiałością chłopaka, bujną fantazją i lekkością,
z jaką odpowiada na pytania. — A co tutaj robisz? Nie na modłach? Nie
w kaplicy?
Chłopak odwrócił się do budynku z ciemnego drewna, ponownie
wzruszył szczupłymi ramionami i odpowiedział z pełną powagą ostrym
tym razem dla ucha głosem:
— Tamoj mię nie ma. . .
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— Toć przecie widzę, żeś tutaj. Sameś?
— A sam. Chciałem obaczyć panienkę Lerę, ale teraz chybam, bo
waści żonka nadchodzi! — oznajmił, odebrał błyskawicznie dziewczynie
zajączka i puścił się biegiem do wyjścia z dworkowego parku, jakby go
diabli gonili.
Lera migiem poderwała się z kolan i zawołała za chłopakiem:
— Ktoś ty i gdzie cię znajdę?!
— Znajdziesz mnie w drzewie!
— Co?!
— W drzewie! Znajdziesz w ziemi i na niebie! Znajdziesz na wodzie
i pod wodą! Zajrzyj pod kamień i tam mię znajdziesz! Jestem wszędzie,
Lero! Wszędzie! — krzyczał wesoło, biegł prędko i podskakiwał z trzymanym na rękach zajączkiem.
— Co za niezwykły malec — oznajmił kapitan, kiedy chłopak zniknął
im za drzewami.
— Snadź396 samotny, ojcze, to i ociupinę szalony.
— Szalony, nieszalony, acz wesołek i niebojan397 .
Poruszyło się przy ciemnym budynku i usłyszeli wychodzących z kaplicy ludzi, za nimi wyszło dwóch odzianych na szaro świątków w sukniach po kostki i z metalowymi krzyżami na piersiach, a na końcu jego
dumna żona Eleonora, ubrana w modną falbaniastą suknię. Stanęła, uważnie się rozpatrzyła po parku i odkrywszy ich kryjówkę, podążyła do nich
żywym krokiem.
— Edwardzie! — mówiła roztrzęsiona z daleka: — Jak mogłeś! Jak
mogłeś umknąć spod ołtarza i na dobitkę zabrać moją córkę!
— Naszą córkę, Eleonorciu. To również moje dziecko — odpowiedział, śmiejąc się z nastroszonej jak indor niewiasty.
— Twoje, moje, nasze, nie zmieniaj tematu, mój drogi. Uszłeś bez
dozwolenia, bez słowa. Jak mogłeś, Edwardzie? Co ludzie rzeką? Co nasz
zacny prezbiter398 Paweł?
— Wybacz, najdroższa, alem z córką zapragnął pobyć, zanim was
opuszczę.
— Och, Lero! Zatem wiesz o wszystkim. . .
— Wiem, mamciu.
— Straszne, nieprawdaż? Same dwie w tak wielgim domu. Straszne.
Juże za tobą tążę399 , Edwardzie. . . Aże mnie cosik w sercu kole. . .
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Niewiasta podpłynęła do niego pół tanecznym krokiem i położyła mu
ręce na ramionach, popatrzyła na niego piwnymi oczami i przyciągnęła
do siebie Lerę. Objęły go każda ze swej strony, a jemu zrobiło się jakoś smutno, chętka na wojaczkę momentalnie odeszła i najchętniej pozostałby w domu.
— Nie sumujcie się, ojcze. Będziem na cię czekały — pocieszała go
Lera, trzymając za rękę.
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Nie sumujcie się, panie. — Wyrwała go ze wspomnień Anna, widząc na
jego obliczu smutek. — Nie ostawię was samego.
Uśmiechnął się do niej. Usłyszeli trzask łamanych pod stopami gałązek i ujrzeli wracającego znad strumienia Yormūna. Szedł odświeżony
z mokrą, pokrytą kropelkami wody twarzą, zroszonymi rękoma i torsem. Z każdego jego ruchu biła enigmatyczna siła, moc i pewność siebie,
a pomiędzy falującymi włosami przenikały promienie słońca, zakreślające wokół jego głowy jakby aureolę. Ten widok bardzo ich zaabsorbował. Był fascynujący i sprawiał wrażenie, jakby mężczyzna idący w ich
kierunku nie pochodził z tego świata.
„By angieł z malowideł, tyle że bezskrzydły” — pomyślał kapitan.
— Niech ci będzie, Anno. Wyprowadzimy kapitana z dębrza i zostawimy pod opieką chłopów z wioski — powiedział i zbliżył się do nich.
Uradowana podniosła się. Yormūn chwycił mężczyznę pod ramię
i kiedy ostrożnie podnosił, coś spadło pod jego nogi na leśne poszycie.
Kapitan sięgnął po błyszczący przedmiot, lecz Yormūn go uprzedził. Usadowił w dawne miejsce kapitana i rozmyślając, obracał dukatem z trójgłowistym smokiem.
— Chyba musimy poważnie porozmawiać, kapitanie Wasal — oznajmił bardzo oficjalnym tonem i usiadł.
Anna zmieszana również usiadła.
— Skąd masz tę monetę?
Zdziwił się tym pytaniem, acz postanowił odpowiedzieć.
— Było to tak. . . — I przedstawił szczegółowo przygodę ze starcem,
jaką przeżył w dniu narodzin córki.
Opowiadając, obserwował skupionego Yormūna i chociaż jego oblicze było nieruchome, to żywotne oczy zdradzały, że zasłyszana historia
robi na nim piorunujące wrażenie.
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— Pogrzebaliście ciało Lery? — zapytał niespodziewanie, kiedy oficer
skończył swą historię.
Kapitan otworzył usta ze zdumienia, chrząknął zmieszany i zapytał:
— Tegdy nad przepaścią tyś to był?
Postanowił nic więcej mu nie zdradzać, dopóki nie udzieli mu szczerej
odpowiedzi.
— Jam to był. Nie uratowałem cię, ino pomogłem powstać. Nie tyś
miał zginąć i nie na ciebie Śmierć wyczekiwała, lecz na twą córkę —
odrzekł po długim namyśle.
— Byłeś tamoj, widziałeś wszystko i niczegoś nie zrobił! Dałeś jej
zginąć! — mówił podniesionym i drżącym pełnym żalu głosem.
— Są rzeczy poza twoim rozumowaniem. . .
— Czemuś jej nie poratował. Czemuś dozwolił umrzeć?. . . Jak mogłeś
tak postąpić? Jak? — Przerwał mu, z pełnymi od łez oczami. — Miłowałem ją. . . Tak bardzo miłowałem. . . A tyś. . . Tyś. . .
— To nie była miłość! — krzyknął naraz Yormūn.
Jego głos był ostry, oczy zapłonęły ogniem, a twarz stężała jak w boju.
Anna struchlała zaskoczona tak gwałtowną reakcją, a śpiewające w pobliskich krzewach ptaki zamarły na kilkanaście długich sekund.
— Jak możesz tak mówić? Co ty możesz o tym wiedzieć? — Spuścił
głowę, wspierając brodę na piersi.
Wspomnienie i rozpacz odżyły w nim na nowo, niewidzialne dłonie
boleści dusiły za gardło, a serce krwawiło smutkiem po utracie umiłowanej córki. Ryknął płaczem. Gwałtownie, bez kontroli, nie umiejąc
powstrzymać rwącego żalu i cierpkiego smaku bezsilności.
— Lero, Dlaczegoś mię ostawiła. . . Dlaczego? — Łzy popłynęły gęsto, choć tak bardzo się wstydził przed tym nieznanym mu mężczyzną
a jeszcze bardziej przed dziewczynką patrzącą na niego w osłupieniu,
aczkolwiek było mu wszystko jedno, co sobie o nim myślą.
Czuł pustkę, był rozbity, sumienie go obwiniało, a tęsknota do utraconego dziecka paliła niemiłosiernie. Annie żal się go zrobiło. Przysiadła
bliżej i ujęła go za rękę, lecz jemu to wcale nie pomogło. Jeszcze bardziej
go załamało i przytłoczyło, przecież ona tak bardzo mu ją przypominała.
— Kapitanie. . . Niechże się pan uspokoi — mówiła sama z mokrymi
od wzruszenia oczami i głaskała go z czułością po ręce, ale on jej nie
słyszał, w uszach miał głos Lery wiszącej nad przepaścią:
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„Kocham cię, ojcze. . . ”.
Wisiała i patrzyła na niego zielonymi oczami, pełna miłości, silna,
zdecydowana i odważna, by stawić czoła oczekującej na nią Śmierci
i uchronić go od zguby.
„Ojcze, czemu rozpaczasz?”. — Zdawało się, że słyszy słowa swego
umiłowanego dziecka: — „Gdzie twoja siła? Gdzie rycerska duma? Gdzieś
podział honor?”.
— Lero dlaczegoś mię ostawiła. . . — powtarzał bezwiednie, zaciskając
dłonie na jej pokrwawionych rękach.
— Kapitanie, proszę, niechże się pan uspokoi — odpowiadała Lera
głosem błękitnookiej Anny.
Wszystek mu się pomieszało. Smocze oczy Lery przeobraziły się
w oczy Anny, krwawiące ręce córki głaskały jego dłonie, a przepaść
przeistoczyła w wysuszoną skwarem polanę, po której stąpał kary rumak
z wypływającą z pyska pianą.
Długo to trwało, zanim doszedł do siebie i zwid przeminął, a kiedy
zupełnie ochłonął, usłyszał słowa obserwującego go Yormūna. Mówił
nisko i spokojnie, wyraźnie ważył wypowiadane słowa:
— Nie ją umiłowałeś, kapitanie Wasal, a siebie. Nie nad jej stratą
ubolewasz, a nad samym sobą. Nie córkę opłakujesz i nie za nią tążysz,
a jeno za tym, coś przez nią zaznał. Od dnia jej narodzin zrobiłeś wszystko,
iżby stała się tym, kim ty nigdy nie byłeś, i osiągnęła to, czego ty nigdy
byś nie osiągnął. To nie było jej życie, kapitanie. To było twoje życie
narzucone siłą własnemu dziecku. Twoja duma, twoje niezaspokojone
ambicje, twoje pragnienia i plany. Nie jej. Narzuciłeś jej sposób myślenia, sposób patrzenia na życie i wszystko, co ją otaczało, nie dając jej
szansy kształtowania własnego charakteru czy rozwinięcia skrywanych
talentów. To nie jest miłość, kapitanie Wasal, to czysty egoizm. To zwykłe
niewolnictwo, kryjące się za słowem miłość. Nie można mówić o miłości, jeśli miłuje się córkę, a po jej stracie porzuca żonę. Nie można mówić
o miłości, gdy miłuje się wybraną osobę, a nienawidzi pozostałe. To nie
ma nic wspólnego z miłością, kiedy pod jej płaszczykiem skrywany jest
jakiś samolubczy400 zamysł, jak na przykład chęć posiadania tego kogoś
na własność.
Słuchał jego słów mocno pobudzony i chociaż były bolesne, kąsały
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nieprzyjemnie jego dumę i wzbudzały gniew czerwieniący się na jego
twarzy, to wywarły na nim przeogromne wrażenie.
— Straciłeś ją? To prawda, lecz w zamian odzyskałeś siebie — kontynuował: — I tak miało być. Czyś jednak zajął się sobą i uporządkował
własne życie? Nie! Tyś się pogrążył w rozpaczy. Miast szukać zrozumienia, od wypadku pragniesz jeno pomsty za śmierć Lery, obwiniając siebie
i wszystkich dookoła. Ale powiadam ci jedno. Zanim ciałem umarła,
zgładziłeś ją wcześniej, nie zdając sobie z tego sprawy.
— Nie uskarżała się. . . Zdawała się być zadowolona z tego, co robi.
Wyglądała na szczęśliwą. . . — próbował bronić urażoną rycerską godność i ojcowską miłość.
— To prawda, bo w przeciwieństwie do ciebie, ona miłowała cię
sercem, brała życie takim, jakim było i wszystko uczyniłaby, abyś był
z niej zadowolony. Jej miłość była czysta i prawdziwa. Niepodyktowana
żadnym pragnieniem, chęcią posiadania zali przypodobania się komukolwiek. Nie miłowała was za to, coście jej dawali, a za to, że po prostu
byliście. Nie osądzała was i nie dzieliła. Nie byłeś ani lepszy, ani gorszy od swej żony, i co najmocniej cię zaskoczy, kapitanie Wasal. . . Dla
Lery nie różniłeś się od służącego w waszym dworze. Miłowała was po
jednako401 , z takim samym zaangażowaniem. Taka w istocie była twoja
córka, którejś wcale nie znał w dniu, kiedy poświęciła się dla ciebie i oddała dobrowolnie życie w objęcia Śmierci. I zapewniam cię, że gdyby
miała umrzeć po stokroć jeszcze, zrobiłaby to dla każdego, bez względu
na pokrewieństwo, na jego stanowisko czy pozycję. Nie zawahałaby się
ani przez moment. — Zamilkł.
Siedzieli bez słowa. Kapitan był wzburzony, Yormūn patrzył nieruchomo w dogasający płomień, a Anna zerkała to na rycerza to na Yormūna. Kipiała z ciekawości, kim jest Lera. Z rozmowy wywnioskowała,
że to nieżyjąca córka kapitana Wasala, a mimo to chciałaby wiedzieć
coś więcej, poznać bliżej, zwłaszcza że Yormūn tak dobrze o niej mówił.
I choć nigdy jej nie pozna czuła do niej niesłychanie wielką sympatię
i wzbudzała w niej prawdziwy podziw. Nie miała jednak odwagi przerwać wiszącą ciężkimi chmurami ciszę na polanie. Dopiero kapitan po
jakimś czasie uciął to milczenie i przemówił pierwszy, choć z marsem na
czole i głosem niezupełnie swoim:
— Szukaliśmy wszędy. Trzy dni i trzy noce. Ślad po niej zazginął402 .
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Durne było to z naszej strony, aleśmy ją nawoływali. Sądziliśmy, że
może jakimś cudem przeżyła. Nie naszliśmy jednak żadnych tropów.
Jeno ścierwa i kości padłych zwierząt, spadłych do przepaści. Teren był
trudny, opoczysty, z wieloma rozstępami w twardej skale. Buchało z nich
odorem, aże się dychać nie dało, a w ślepia piekło. Musieliśmy stąpać
ostrożnie i baczyć, by samemu nie wpaść i życia nie stracić.
— Brama Piekieł — mruknął Yormūn i zerknął na trzymanego dukata.
Kapitan tego nie usłyszał, tymczasem Anna będąc nieco bliżej, wychwyciła ciche słowa, podskoczyła z wrażenia, i już miała zapytać, co
takiego miał na myśli, lecz oficer wznowił mowę:
— Daliśmy w końcu pokój. Prawdopodobnie wpadła w rozpadlinę
to i zaprzestaliśmy poszukiwań. Skromny pochówek sprawiliśmy nad
przepaścią. Tam też Eleonora postanowiła postawić krzyż ku pamięci
naszej córki, aleć pokazało403 się, że ziemia krzyża trzymać nie chce.
Com go postawił, on na drugi dzień leżał przewalony by kłoda i nie
było siły, iżby na stałe go wrazić404 . Świątki przyłazili, ziemię mazali405
święconą wodą, gusła406 modłami odczyniali407 . Nadaremno. Krzyż za
żadne skarby ustać nie chciał.
— Co się stało z mieczem Lery?
— W dzień pogrzebin408 cisnąłem go w przepaść. Nie mogłem znieść
jego widoku. Nie chciałem, iżby mi ją przypominał. Czemu o to pytasz?
Kapitan patrzył podejrzliwie na drapiącego się po brodzie Yormūna.
— Ten miecz wykował409 Habakuk.
— To prawda. Zwał się. . .
— Fulgur — dokończył za niego Yormūn.
Oficer poruszył się niespokojnie, popatrzył na niego zmieszany i zapytał, nie tając dłużej przerażenia:
— Coś ty za jeden? Skąd tyli wiesz i z jakimi mocami nieczystymi żeś
się zbratał, że nawet czas nie odbił swego piętna na twym obliczu i ciele?
Yormūn długo nie reagował, podczas gdy Anna z kapitanem niecierpliwie wyczekiwali na wyjaśnienia. Wstał nieśpiesznie, stanął nad nimi
i zmierzył ich z góry nieco władczym wzrokiem. Wyglądał jak posąg
wyciosany w kamieniu.
— Jestem Aniołem. . . — oznajmił bardzo poważnie: — Wyklętym
Aniołem.
— Co? — zdążyła bąknąć Anna.
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Zamarli obydwoje, patrzyli na niego z niedowierzaniem, z otwartymi
szeroko ustami, z oczami wetkniętymi w kamienną posturę potężnego
mężczyzny. Nie mieli pojęcia co sobie o tym myśleć, nie byli pewni czy
mówi serio, czy najzwyczajniej sobie żartuje.
— To taki żart? — zapytał łamliwym głosem kapitan.
— A co ci podpowiada serce, kapitanie Wasal? Nie rozum, nie umysł,
nie oczy, jeno serce?
Zrobiło się cicho. Kapitan nie odrywał wzroku od Yormūna, a im
dłużej mu się przyglądał, coraz mocniej widać było po nim przerażenie.
— To nie żart. . . — wydukał, spojrzał na zmieszaną dziewczynę i przełknął głośno ślinę.
Ich spojrzenia się spotkały. Jedno patrzyło na drugie, próbowali poukładać sobie pomącone myśli. To, co im oznajmił, zdawało się tak nieprawdopodobne, że aż niemożliwe do zaakceptowania. Pogubieni w tym
wszystkim i oszołomieni utknęli w miejscu. Dopiero basowy głos anioła
wyrwał ich z odrętwienia.
— Twój dukat, kapitanie, proszę. — Podał mu monetę. — Czas nagli.
Musimy ruszać. Do wioski kawał drogi.
Wziął kapitana pod ramię i uniósł. Wstała również Anna, chwyciła
rycerza z drugiej strony i nieśpiesznie opuścili polanę.
„Azali to Angieł?” — pytała się w myślach, rzucając ukradkowe spojrzenia na masywny tors wielkiego mężczyzny, na groźne kamienne oblicze, toporne dłonie i pełzające w blasku dnia wytatuowane węże na
muskularnych ramionach.
Chwycił ją za którymś razem wzrokiem, uśmiechnął się szeroko,
a później. . . Poczuła błogość w sercu, zakręciło jej się w głowie od błyskających złotem wąskich oczu i w jednej chwili stopniała jej dusza.
„Być nie może” — jęknęła z zachwycie w duchu, spłonęła ze wstydu
i dodała, teraz już będąc w pełni pewną: — „Toć to zaistny410 Angieł. . .
Zaistny Angieł. . . ”.
Rozweselała, duch z niej wyleciał pod samiuśkie niebo, a zmęczenie
na obolałym ciele jakby znikło.
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Liście w koronach drzew zatrzepotały. Tuż nad ziemią w nagrzanym
słońcem powietrzu jęły wirować złote iskierki, formowały się, zbijały
ze sobą i ostatecznie przybrały ludzką formę. Na posiekę przystrojoną
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pachnącym białym kwieciem wbiegły trzy zajączki, pokicały na jej środek i wskoczyły na kolana siedzącego w otoczeniu konwalii chłopczyka.
Malec o złocistych oczach na ich widok poweselał, przygarnął do siebie
długouche szaraki i delikatnie począł głaskać. Z gęstwiny zacienionego
lasu wychylił głowę rudawy ryś przyozdobiony brunatnymi plamkami
na futerku. Przejrzał uważnie polanę, a następnie kilkoma cichymi skokami podbiegł do chłopczyka, przyłożył pyszczek do jego kolan i jął się
łasić, rozkosznie przy tym mrucząc.
Zza okolicznych drzew i krzewów powychodziły płoche jelenie i łanie z młodymi, chrząkająca niespokojnie rodzina dzików w towarzystwie
szarych wilków, i rdzawe lisy z puszystymi ogonami. Kuny w żółtawych
szalach, samotny rosomak przebywający w tychże stronach, a na końcu
wielkie puszczańskie żubry i groźne niedźwiedzie, stąpające powolnym,
władczym krokiem. Z drzew zeskakiwały wiewiórki, z głębokich norek
wybiegały grupami nornice i myszy, śpieszyły do chłopca kolczaste jeże
i czarno-pręgie borsuki. Zaroiło się od ptactwa obsiadającego go i świergoczącego mu do ucha, jak gdyby te skrzydlate stworzenia z czegoś mu
się zwierzały lub prowadziły interesującą z nim rozmowę.
Szmaragdowa łąka ożyła wszelkiego rodzaju stworzeniami, tymi dużymi i całkiem małymi. Bezustannie ich przybywało, ledwo mogąc je
pomieścić. Wszystkie sunęły ku chłopcu, a on wielce wzruszony ich widokiem cieszył się nieskończenie, wyciągał rączki w ich kierunku i zapraszał do siebie. I nie było takiego stworzenia, którego by nie dotknął,
poklepał, pogłaskał z czułością czy przytulił, przemawiając przy tym łagodnie w zrozumiałym dla nich języku bezkresnej do nich miłości.
A kiedy ostatnie z przybyłych stworzeń opuściło kwiecistą posiekę
uszczęśliwione jakże niecodziennym z nim spotkaniem, rozsypał się w powietrzu, zakręcił kilka razy pod postacią złotych iskier i rozproszył na
wietrze. Skąpana w złotym blasku słońca kwiecista polana otuliła się
axamitnym kocem głębokiego spokoju i przeogromnej szczęśliwości.
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Jestem wszędzie! Wszędzie! — mknęły po całym kosmosie niesłyszalne
dla ludzkiego ucha słowa złotookiego chłopca, przenikały to, co niewidzialne i widzialne, pobudzały do życia nowe byty i twory, i z miłości
i w miłości czyniły coraz to bardziej zapierające dech w piersi cuda.
Kto ma uszy, niechaj słucha. . .

ROZDZIAŁ III
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„Człowiek, który kocha, nie ma już miejsca na nic więcej”
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rzyglądali się leżącej na ziemi dziewczynie. Ubrana w lekką, skórzaną
zbroję leżała na plecach. Jej ciało powyginane było w nieludzkim
układzie; z połamanych rąk i nóg sterczały zdruzgotane kości przypominające cienkie pale, a wpół zakrzepła krew otaczała jej głowę niczym
płasko rozłożony na ziemi kapelusz. Twarz miała zwróconą ku niebu,
podczas gdy oczy szeroko rozwarte spoglądały gdzieś na szczyt pionowej
ściany, jak gdyby wypatrywały kogoś na krawędzi stromego urwiska.
Stojący przy niej mężczyźni byli wysocy, nosili jednakie kaftany z grubego, czarnego jedwabiu. Zdobiły je haftowane wzory z motywem trójgłowistego smoka. Było ich trzynastu.
— Zabierzcie ją — odezwał się ten najbliżej dziewczyny.
Był też wyższy od pozostałych. Czterech mężczyzn wystąpiło, wzięli ją
za ręce i nogi, unieśli kilka centymetrów nad ziemią i ruszyli ku wschodniej ścianie, w stronę ledwo widocznej ścieżki.
Zsunął kaptur, odgarnął do tyłu włosy i popatrzył w miejsce, gdzie
spoglądała martwa dziewczyna. Oczy miał wąskie jak ludzie z dalekiego
wschodu, lecz poza tą jedną cechą nie przypominał ich ani trochę. Jeden
z mężczyzn podszedł bliżej, spojrzał w jego zamyślony profil i powiedział:
— Samaelu, czas nam wracać.
— To ciekawe. . . Czy wiesz, Kaimie, kto niedawno był na górze?
— Nie. Nikogo tam nie widzę — odrzekł, patrząc na skalną półkę.
— Ja też go nie widzę, bo już go tam nie ma. Czuję za to jego obecność
i nie rad jestem, że jest tak blisko. Więc pytam, co on tam robił?!
Odkręcił się raptownie do Kaima. Na jego ponurym obliczu widniało
rozdrażnienie, a złowrogie błyski w czarnych jak smoła oczach żądały
natychmiastowego wyjaśnienia.
— Któż taki? — zapytał zdumiony.
— Yormūn!
— On tutaj? — Wzruszył ramionami i powiódł obojętnym wzrokiem
w górę. — Nie musisz się tym niepokoić, Samaelu. Nie jest jednym z nas,
ale przecież został wyklęty i wygnany. Teraz to tylko pogrążony we śnie
anioł, oczekujący na cud, łaskę i przebaczenie. Nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia. Nie jest świadom tego, co się tu dzieje, i jak przypuszczam jego obecność nad przepaścią to czysty przypadek. Gdyby było
inaczej, to czy pozwoliłby jej spaść w otchłań i umrzeć? Obaj dobrze
wiemy, że to nie w jego stylu.
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— Może i racja, Kaimie. Niemniej jednak miejcie na niego oko.
— Stanie się tak, jak sobie tego życzysz.
Naciągnęli kaptury i ruszyli wzdłuż ściany, wąską, prawie niewidoczną dróżką, za niknącymi w dali postaciami niosącymi powykrzywiane ciało dziewczyny.
Wyżłobiona w kamieniu droga schodziła coraz niżej i ostrzej, aż przeobraziła się w schody prowadzące w głąb ziemi. Dogonili niosących
dziewczynę i pospołu podążali wijącymi się stopniami, skręcającymi ostro
raz w prawo, raz w lewą stronę. Po półgodzinnym marszu dotarli do
wielkiej jaskini wykutej w twardym kamieniu i tworzącej gigantycznych
rozmiarów podziemną komnatę.
Na środku, z kamiennej posadzki wyrastał stół przyozdobiony płaskorzeźbami przypominającymi ludzkie i zwierzęce głowy. Wyryte na
nim drobnym maczkiem napisy nie przypominały żadnego ze znanych
ludzkich języków. Litery się gięły i krzywiły, tworzyły rysunki i skomplikowane wzory, a w zależności od kąta patrzenia pochylały, pogrubiały
lub stawały się niewidoczne. Stół ustawiony był na szerokim cokole, stanowiącym jego podstawę i stopień równocześnie. We wklęsłym blacie
przechodziły drobne kanaliki szerokości kciuka. Zbiegały się z jednej jego
strony w półokrągłą rynnę i opadały pod kątem prostym wzdłuż brzegu
stołu. Na jej końcu, na podwyższonym stopniu, stał bogato zdobiony
dzbaniec411 pokryty warstwą kolorowego szkliwa. Dookoła niego widniały czerwonawe plamy, zakrzepłe strużki czarnej posoki i fragmenty
ludzkiej skóry.
Z głębi mroku wynurzał się tron wyciosany z identycznego co stół
kamienia, z wysokim oparciem uwieńczonym dwiema smukłymi kolumnami, na których osadzono kolczasto-złote kule z wyrzeźbionym godłem
smoka. Przykryty szkarłatnym axamitem, z miękką pikowaną poduchą na
siedzisku i podobną na oparciu, sprawiał wrażenie prymitywnego tronu
babilońskich bogów lub królów starożytnego świata.
Po przeciwnej stronie tronu ustawione były w podkowę stoły i ławy,
z grubych dębowych bali; blaty miały gładkie, szlifowane na wysoki połysk, nogi zaś nieociosane, pokryte kosmatą korą przypominały włochate
kończyny fauna.
Niosący położyli na stole martwą dziewczynę, a gdy Samael stanął
przy jej głowie, utworzyli wokół niego okrąg. Zrobiło się bardzo zimno.
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Mrożący chłód przeniknął pod odzienie wyczekujących nieruchomo mężczyzn i zawisł pod postacią bladego szronu.
Do komnaty wśliznęło coś czarnego i mglistego, przemknęło bezszelestnie i zatrzymało się naprzeciwko Samaela, górując nad nim zdecydowanie wzrostem.
— Przybyłam, Samaelu — oświadczyła Ona.
— Więc mniemam, że dotrzymasz danego mi słowa?
— Dotrzymam, jeśli ty dotrzymasz swojego.
— A zatem postanowione. Zróbmy to! — Niecierpliwił się, chciał mieć
to za sobą.
Ona, wyciągnęła rękę i dotknęła kościstą dłonią ciała dziewczyny.
Pod dotykiem wygięło się ostro w górę, a wtedy martwe, zakrwawione
usta rozwarły się nieznacznie i z wyplutej żuchwy Śmierci mlecznobiały
opar kształtem zbliżonym do chełbi wniknął do wnętrza dziewczyny.
Opadła bezwładnie i przyjęła pierwotne położenie.
— Jest twoja, Samaelu, ale jeśli mnie oszukasz, wrócę tu niebawem,
wyrwę wam „dusze” i zamienię wasze istnienia w nicość. I wiesz, że nie
są to puste słowa.
— Bądź spokojna. Dotrzymam swojej części umowy.
Czarna postać jak dym rozwiała się w komnacie, pozostawiając po
sobie lodowate zimno, a stojący w kręgu zaczęli recytować niezrozumiałe
słowa w nieznanym języku.
Wibrowały w powietrzu odbite od twardego kamienia, wypełniały
każdy zakamarek i załom podziemnej groty, i ginęły wchłonięte przez
mrok zalegający puste, ponure korytarze.
Samael pochylony nisko nad dziewczyną popatrzył na nią władczym
wzrokiem i wyszeptał:
— Zbudź się.
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Leżała pod rozłożystym drzewem kasztanowca i spoglądała na wiszące
nad sobą dojrzałe owoce osłonięte kolczastą łupiną. Niekiedy jeden z nich
obrywał się i z plaskiem spadał przyciągany siłą grawitacji. Odchylała
się wtenczas błyskawicznie, a gdy upadł obok, na pół pękając, śmiała
się. Sprawiała wrażenie rozbawionej.
— Oj, jakiś ty ślamazarny, staruszku! — mówiła prześmiewczo do leciwego drzewa wytrwale stojącego, bo niby co innego miało do roboty.
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Kasztany spadały bardzo rzadko, miała więc okazję spokojnie leżeć w cieniu kasztanowca i wyłapywać otaczające odgłosy przyrody. Szelest łagodnie szemrzących liści, jednostajne tony tętniące w okolicy oraz kojące
akordy rozśpiewanych ptaków działały na nią usypiająco.
Zamknęła oczy i poczuła błogość, oddech spłyciał, serce wyraźnie
zwolniło, a ciało coraz bardziej odpływało w spokojną, głęboką drzemkę.
Nagle, coś w gałęziach zatrzeszczało, ogromny kasztan odpadł z drzewa
i pomknął w stronę drzemiącej dziewczyny. Otworzyła momentalnie
oczy i spróbowała zrobić unik, lecz było już za późno. Kolczasty owoc
zdążył dotrzeć do jej twarzy. Zatrzymany niewidzialną siłą zawisł nad jej
czołem i znieruchomiał.
— Cha, cha, cha. . .
Rozległ się niski śmiech dobiegający zewsząd.
— Masz rację, żem stary, i masz rację, żem powolny, a jednak przechytrzyłem cię. Uśpiłem twoją czujność, nucąc ci do snu kołysankę, i to za
pomocą zaledwie kilku niewymyślnych dźwięków — zahuczało drzewo
i ponownie ryknęło śmiechem, tym razem z taką mocą, że aż ziemia poczęła drgać, a kasztany sypać z gałęzi.
Dziewczyna sięgnęła po wiszącego nad twarzą kasztana, wzięła go
i odrzuciła daleko od siebie.
— Wygrałeś, staruszku, zaprawdę przechytrzyłeś mnie — przyznała
mu rację, podśmiewając się z nim pospołu. — Czy wobec tego powinnam
wyciągnąć z tej lekcji jakieś wnioski?
— A, i owszem. . . — odparło z powagą drzewo, przybliżyło do niej
grube gałęzie i zatrzepotało zielonymi liśćmi: — Zaraz się obudzisz, a jak
to zrobisz, nie daj się zaskoczyć.
I kiedy drzewo jeszcze mówiło, wychwyciła obco brzęczące słowa
w głowie, niespokojne, męskie, wysokie i dźwięczne:
„Zbudź się”.
Och nie! Nie była tym zachwycona. Nie zamierzała stąd odchodzić,
czuła się tu dobrze, tyle że głos w jej umyśle rozbrzmiewał niby dzwon
na wieży wartowniczej bijący na alarm.
— Nie! Nie chcę! — krzyczała, ale im bardziej z tym walczyła, tym
mocniej dzwoniły słowa.
Wpadały w coraz to wyższe, nieprzyjemne dla uszu wibracje, aż
w końcu wymęczona bitką z podświadomością wolno otworzyła oczy.
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Miejsce osnuwał półmrok. Odkryła, że jest wielkie, choć niedostatecznie
z początku widziała. Piekły ją oczy, obraz dygotał i falował, a w skroniach
szumiało, bębniło, a do tego dzwon, który ją wybudził, gdzieś tam nadal
wybrzmiewał wysokim tonem:
„Zbudź się, zbudź się. . . ”.
Na przemian to otwierała, to zamykała oczy, i trwało to naprawdę
długo, zanim przystosowała wzrok do panujących warunków. Pierwsze
co zobaczyła to granitowy sufit poruszający się w rytm niemrawo świecącej pochodni. Cienie sunęły powolnie w prawo i w lewo, wyginały się
i prężyły, malowały figury na chropowatej powierzchni. Zafascynowana
tym fantazyjnym widokiem zapatrzyła się i zamyśliła, kiedy nagle. . .
Dostrzegła kątem oka obserwującą ją ciemną postać; stała do tej
chwili nieruchomo, a teraz pochylała ku niej swe oblicze. Wstrząśnięta
drgnęła, wyrzuciła gwałtownie w górę głowę, chciała podnieść ręce,
dźwignąć nogi, lecz nie mogła. Wrzask boleści wypełnił pomieszczenie,
oczy napłynęły jej łzami, a usta w okrutnym bólu wykrzywiły.
— Matko! — padło na usta słowo przerażenia, gdy odkryła leżące bezwładnie połamane członki, zbielałe w nikłym świetle kości, poszarpane
okrutnie mięśnie i uszkodzone tkanki.
Widok był nieprzyjemny, w zasadzie koszmarny, wolała na to nie
patrzeć i nie wierzyła, że to ona. Na szczęście świadomość biorąc górę nad
emocjami, łagodziła niemymi, acz pocieszającymi słowami: „Przeżyłaś.
Żyjesz. Rozumiesz?”.
Opadła bezwładnie na kamienne łoże, wzięła głęboki oddech, uspokoiła niespokojne myśli i kołatające z wrażenia serce. Nieco później poczuła czyjś dotyk na policzku i spostrzegła postawnego mężczyznę o kruczoczarnych włosach.
— Witaj z powrotem wśród żywych, Lero! — powitał ją przyjaźnie
i radośnie, ale jego głos nie był wcale miły. — Wyrwaliśmy cię z rąk
Śmierci, choć przed tobą długa droga, zanim będziesz mogła samodzielnie się poruszać. Teraz najtrudniejsze zadanie przed nami. Naprawienie
twego poranionego w wypadku ciała.
— Gdzie jest mój ojciec i kimże jesteś? — zapytała, badając uważnie
jego oblicze.
Twarz miał pociągłą i jakby delikatną, a zarazem niesłychanie groźną
i tajemniczą. Wrażenie tajemniczości wzmacniały czarne, skośne oczy.
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— Och, ojcem się nie przejmuj. Nic mu nie jest i przypuszczam, że ma
się dobrze. Teraz najważniejsze, żebyś wyzdrowiała, a potem przyjdzie
czas na wyjaśnienia. Anuż o mnie chodzi. . . Jestem Samael i uznaj, proszę,
że jestem twoim wybawicielem.
Tym razem uśmiechnął się przyjemniej, mniej sztucznie, albo chciał,
żeby tak właśnie myślała.
— A teraz. . . — Dotknął z dziwną czułością jej dłoni, pochylił się nad
nią ponownie i szepnął głębokim basem: — Zaśnij.
Poczuła naraz, jak odpływa. Powieki jej zaciążyły, oczy same się zamknęły, i jęła ogarniać ją błoga senność.
— Zaśnij, zaśnij. . . — mówiły uspokajające słowa Samaela.
A jej było coraz lżej, coraz milej. Morfeusz412 podpłynął do niej
w otoczeniu kolorowych chmurek i przygarnął ramieniem, utulił i zakołysał, aż w końcu zanucił przeuroczą śpiewkę z powtarzającymi się
w kółko słowami:
— Zaśnij, zaśnij. . .
Więc kołysała się w ramionach greckiego boga, upojona jego ciepłem
i kojącym śpiewem. Przytulała do boskiego ciała i słuchała szeleszczących liści, spadających jak grad kasztanów i gromkiego głosu rozkołysanego drzewa:
„Nie daj się zaskoczyć, Lero!”.
— Co?! — wyrzekły jej usta mimo woli.
Przebudzona potrząsnęła głową i w pełni trzeźwa oznajmiła:
— Nie chcę spać, Samaelu.
Mężczyzna zaniemówił z wrażenia na kilka sekund, niby się roześmiał, tyle że był to śmiech sztuczny, fałszem podszyty grubymi nićmi.
— W takim razie, skoro panienka nie chce spać. . . — Urwał i przywołał dwóch silnie zbudowanych mężczyzn: — Zaczynajcie panowie. —
Wykwitł powtórnie nieszczerym uśmiechem i dodał: — Miłej zabawy
Lero. Do zobaczenia wkrótce.
Nowo przybyli mężczyźni, jak na komendę zsunęli z głów kaptury,
zakasali rękawy za łokcie, i ku jej przerażeniu, rozcinając za pomocą zębatych nożyc zbroję i ubranie, rozebrali ją do naga. Protestowała, krzyczała i wygrażała, jednak bezskutecznie. Kompletnie nie zwracali uwagi
na sprzeciw dziewczyny, na szalejące w zielonych oczach złowrogie błyski i nieskuteczne próby przerwania niewidzialnych więzów.
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Obmyli jej ciało czystą wodą, rany wysmarowali jakimś zielonym mazistym paskudztwem, a ona płonęła wstydem, rzucając przekleństwa,
kiedy ją dotykali. Czuła się taka sponiewierana i upokorzona. Ledwo
skończywszy, przystąpili do składania połamanych kości i zszywania dotkliwych skaleczeń. Ból był przeraźliwy, nie mogła znieść boleści, co
chwilę mdlała, powracała do rzeczywistości i znów mdlała. Krople potu
oblewały każdy fragment jej ciała, a niemal nieustający krzyk uderzał
w ściany i wybrzmiewał niemającym końca echem.
Widziała skupione oblicza swych oprawców, a jednocześnie miała
wrażenie, że z szyderczym uśmiechem spoglądają na nią. Czasem żałowała, że posłuchała stare drzewo i nie pozwoliła wepchnąć się w ramiona
boga-śpiocha, a nawet przestała rozumieć, dlaczego tego nie zrobiła. Czy
nie była to zaledwie senna wizja? Jakiś zwid wypełzający z mroków
obolałego ciała lub głos szaleństwa wyimaginowanej wyobraźni?
Tracąc przytomność, miała wrażenie, że spada z zawrotną prędkością
w bezdenną dziurę z mężczyzną o złocistych oczach. Lekko uśmiechnięty
przenikał ją wzrokiem. Trzymał za ręce i jak nakręcony powtarzał: „Ocknij się, Lero!”. Więc wracała do rzeczywistego świata za każdym razem
i od nowa znosiła w męczarni tortury nękających ją katów Samaela.
Aż naraz. . . Przestali. Ucieszona myślą, że nareszcie odetchnie, wkrótce wyszło na jaw, iż to wcale nie był koniec.
— Aza i Jetrel, chodźcie tu i przytrzymajcie ją. Tylko tak, żeby mi nie
wylazła spod igły — rozkazał ten kończący zszywać jej kolano.
Podeszli bez słowa i złapali tak mocno, że mało nie zemdlała z bólu.
Poluźnili coś niecoś ucisk, a zaraz potem poczuła wbijane igły w policzek,
w dolną i górną wargę, wyciskające z jej oczu łzy boleści. Nie krzyczała,
a widząc śmigające przed nosem wygięte w łuk igły, nie poruszała nawet
oczami. Czuła jak twarz jej puchnie, jak przybiera z wysiłku pąsowego
koloru; walczyła w duchu, by nie wrzeszczeć, nie szarpnąć się mimowolnie, i pragnęła, aby dali jej wreszcie spokój. Nie miała pojęcia, ile to
trwało, ale dla niej była to wieczność. Godziny, dni, miesiące i lata bezustannego bólu i cierpienia. Kiedy prawie ukończyli swoje dzieło, była tak
wykończona, że ledwo widziała na oczy.
„Dobra robota” — to była pierwsza myśl powstała w jej obolałej
głowie, kiedy zerknęła na poranione ciało.
Była pod takim wrażeniem, że niedużo brakowało, a podziękowa-
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łaby nieznajomym. Połamane ręce i nogi zostały dokładnie poskładane
i usztywnione, a rany na ciele i dłoniach tak starannie zszyte, że pytała
samą siebie: „Jak oni to zrobili?”.
Skończyli zakładać opatrunki, pomogli jej usiąść i włożyć czarną suknię, zapinaną od przodu rzędem małych guzików i zdobioną srebrnymi
nićmi. Gdy tak siedziała skołowana i obolała, przebiegła oczami po komnacie i zobaczyła rozpartego na tronie Samaela, skrytego w głębokim cieniu. Przez całą tę porę przyglądał się jej z uwagą. Obok niego czernił zarys
wysokiego mężczyzny; niezgrabnie zgięty poufale coś do niego szeptał.
— Jakiś czas nie będziesz mogła chodzić — zawyrokował jeden z tajemniczych uzdrawiaczy i pomógł jej położyć się na stole.
— Odpocznij, później przeniesiemy cię w wygodniejsze miejsce — dodał drugi.
Zamknęła oczy ze zmęczenia, zapragnęła nagle usnąć, poddać się miłej chwili zapomnienia, lecz zmusiła obolałe ciało, żeby tego nie zrobić.
u 1 U

K

apralu! Każcie przygotować cztery wozy na ciała. Niech wiozą ich
jak ludzi, a nie kamienie — rozkazał półgłosem średniego wzrostu
mężczyzna o kanciastej głowie, jakby ociosanej toporem, do stojącego
przy jego boku woja. — I przykryjcie dobrze płótnem. Nie będziem robić
widowiska, kiej wjedziemy do grodu.
Kapral, wielkorosły413 mężczyzna lat dwudziestu ośmiu, z czarną czupryną, dużymi oczami i gładko ogolonej twarzy, skinął na znak, że zrozumiał. Podszedł do wojów chodzących wśród leżących na drodze trucheł,
wydał polecenia i wrócił do oczekującego sierżanta.
— Co z tamtymi? — zapytał kapral, wskazując palcem na podwórze.
— Przenieście zwłoki w jedno miejsce i przykryjcie. — Zerknął na
leżące ciała mężczyzny i kobiety w wieku trzydziestu pięciu, maksymalnie
czterdziestu lat. — Przyczyna zgonu?
— Niewiastę ugodzono sztyletem w okolicy serca, wraz pomarła.
Chłop zginął od pchnięcia mieczem, ale ma też inne rany. Przebite lewe
biodro i odgryziony koniuszek języka wskazują na to, że odniósł je podczas bitki. Możemy się domyśliwać, że bronił życia za pomocą sierpa.
— Wiadomo coś o tej rodzinie?
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— A jużci. Zwiedziałem się mało-wiele kiedyśmy spis ludności z polecenia rajców niegdyś robili. Są znani w wiosce. Szczególnie ojciec chłopa.
— To gdzie on? Dawajże go a rychło!
— To niemożliwe. Nie żyje.
— I jego ubili?! — pytał z niewiarą.
— Nie, panie sierżancie. To inna historia. Z dawna.
— Opowiadaj zatem.
— Ongi była to zamożna rodzina. Głową rodu był Sławobor. Niski,
chociaż usadzisty414 i silnego ciała chłopina dochrapał się na wojnach.
Tarczownikiem był w drużynie króla, kiej drzewiej wyprawiał się na
rubieże415 . Niczym wielgim nie zasłynął, aleć dzięki nabranym łupom
pokaźną majętność zebrał. Ziemi mnogo nabył, chatę postawił i rozsiadł
się tutaj wraz z synem Wiktorem i sneszką416 Erną.
— A białka jego?
— Pomarła przy porodzie syna.
— Co było dali?
— Sławobor gospodzinem417 był jakich mało. W kilka wiosen rozbudował gospodarstwo. Stał pierwszy w siole418 , toteż mianowano go
rządcą, a iżby jego władzę wzmocnić, za przyzwoleniem najjaśniejszego
pana naszego nadano mu szlachecki tytuł i nazwisko – Maj, jak sobie
sam umyślił.
— Cóż to za nazwisko dla szlachcica? — zapytał sierżant z drwiną.
— Dziwili się mu i szydzili z niego. Tymczasem on się uparł, namowom nie uległ i przy swym zamyśle wytrwał.
— Dali.
— Doniekąd419 darzyło420 im się jeszcze lepiej. Sławobor korzystał
na całego ze swego urzędu. Surowym był rządcą, choć podobno wyłącznie dla uchybiających się od pracy. Jednym z takich obiboków był
Rzepka. Chłop był w wieku Sławobora. Znali go wszyscy, bo z pomowami na chłopów do rajców i co zacniejszych świątków chodził.
Rzepka zawidził421 Sławoborowi chudoby, udałego syna Wiktora i urodnej sneszki Erny, która w szóstym miesiącu brzemienną była. Postanowił
pomstę za zniewagę i przygrożenie422 do roboty.
— Pomstę?
— Ano pomstę. Rzepka miał nieprawego syna. Nieźrały był otrok,
a już wdał się w ojca. Nocą zakradli się na pole Sławobora, zaorali jego
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radłem kawałek należącej do niego ziemi, a nad ranem w stodole zakopali kurze łapki. O brzasku do chaty Sławobora zwalili się woje społem
z ważnymi świątkami i przedstawicielem rady miasta. Wywleczono go na
pole, gdzie całe sioło już spędzono, wskazano zaoraną świeżo ziemię i kazano przyznać się pod gardłem423 do konszachtów z diabłem. Sławobor
się wypierał, był bardzo przekonujący i wskazywał na Rzepkę, słusznie
podejrzewając go o to świństwo. I prawie. . . Prawie się wykręcił, atoli
tamten miał świadka, syna. Otrok zaklinał się na Boga, jakoby widział, jak
diabli nocą orali pole rządcy, a po robocie spółkowali z białką Wiktora.
Miał tegoż żelazne dowody, gdyż widział ją potajemnie chowającą kurze
łapki w stodole i odprawiającą czary. Na domiar brzemienną była. . .
— Z diabłem?! Toć w szóstym miesiącu była!
— Dla świątków nie miało to znaczenia. Mieli dowody. . .
— Jasne. . . Dali.
— Tego Sławobor nie wytrzymał. Porywczy był z niego chłopina,
a że wojackiego sprytu nabrał na wojnie, tak się rozsierdził, że wyrwał
strażnikowi sulicę. Powalił go jednym uderzeniem w czerep i ugodził
chłopaka. . .
— Ożeż ty! Tego bych się nie spodziewał.
— A potem rzucił się na Rzepkę — dopowiedział kapral, przerwaną
wtrętem sierżanta mowę.
— Ubił otroka?
— E, ledwoć go ranił. Uskoczył w sam czas. . .
— A onego gada, Rzepkę. Ubił?
— Nie zdążył. Woje zwalili się nań chmarą, obezwładnili z niemałym
trudem i pociągnęli pod sąd boży. Białkę Wiktora teże. Proces był wyjątkowo krótki. Udowodniono im konszachty z diabłem i wydano drakoński wyrok. Za zranienie gówniarza i uszczerbek na zdrowiu powalonego
woja, któren to stracił od uderzenia oko, skazano Sławobora na rozczłonkowanie. Kat obciął Sławoborowi ręce i nogi, korpus zasię wrzucił by
kłodę w ogień. Erna miała skonać jak czarownica na stosie, aleć stała się
rzecz niesłychana. . .
— Cóż takiego? — dopytywał rozbudzony ciekawością sierżant.
— W czas wykonania wyroku, kiedy niewiasta stała już na stosie,
a z chruściny dym szedł wysoko w górę, przybył wysłaniec424 z ratusza
i karę odwołał.
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— Jak to?
— Podobnież ktosik wpłacił do skarbca grodu za niewiastę niebotyczną ilość jantaru. Plotkowali, że skrzynię, dwie, aboż i trzy nawet. . .
Nikt nie wiedział dokładnie, ile tego było.
— Coś takiego? A świątki?
— Ile im się dostało za życie niewiasty, Bóg jeden raczy wiedzieć, jednakoż nie przeciwiali425 się temu. Ponadto srebrny dzwon, co to na wieży
przycyrkiewnej wisi w Kresowej, rzekomo to też płata od nieznajomego
za życie niewiasty.
— Wżdy dzwon nie dzwoni. . .
— Teraz nie dzwoni. Ongi dzwonił. . .
— Sześć roków tum426 , a nie słyszałem dzwonu ani razu. . .
— Od jedenastu milczy, bo świątki bić się w niego strachają. . .
— Jak to?
— Ano, jak prawią, kiej dzwoni, złe się dzieje. . .
— Niby co?
— Grodzianie samobójczą się427 , a po zamierzku upiorem wracają428 .
— Bujda, kapralu, i zabobon! Nie dziwowałbych się chłopom, iże
w takie cosik wierzą, ale że świątki się strachają? Niepodobna!
— Mówię ino, com zasłyszał.
— Pewno dzwon się popsował429 i tyli. . . A co do Wiktorowej białki,
Erny. . . Dlaczego ktoś miałby płacić tyleż za nią skarbów?
— Nie wiada. Nie odkryto, kimże bezimienny wybawiciel. Próbowano dojść po szlacheckim herbie wygorzałym430 na skrzyniach, acz
daremnie.
— Jakiż to herb?
— Trójgłowisty drako431 .
— Trójgłowisty drako? Nigdym takiego nie widział.
— Ja również.
— A co z ziemią Sławobora? Co z majątkiem?
— Z tytułem wszystek przepadło.
— A nazwisko ostało!
— A jużci. Ostało. Takaż była wola bogatego dobrodawcy432 . Poza
tym Wiktorowi ostawiono chatę i niedużą połać ziemi, po której to ponoć
tamtej nocy hasali diabli. Ernę uniewinnili. Oczyścili publicznie jej imię
na rynku, a Rzepka niebawem po straceniu Sławobora zniknął.
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— Zniknął?
— Zniknął. Przepadł bez wieści. Chłopi zbytnio nie rozpaczali. Nikt
go tutki nie lubił. A włodarze grodu nie byli ciekawi losu donosiciela i nie
wnikali, co też z nim się stało.
— Nie podejrzewano Wiktora o jego zniknięcie? Chłop miał tęgi powód, żeby się odemścić433 .
— A jakże nie? Podejrzewano, jeno między sobą. Jakem mówił. Nikto
los Rzepki nie przejął.
— A co z ocalałym parobkiem434 ? Mieszka tutok? Anuż ci dwoje to
jego sprawka? Wróżda435 za oćca. . .
— Dobrze główkujecie, panie sierżancie, lecz onże dawno w dole436
się przewraca. Zginął przed oćcem. Trzy dni po oswobodzeniu Erny z rąk
kata przez nieznajomego naszli go bez ducha w ziemiance, co to w niej
pomieszkiwał. Trzymał w garści nadjedzoną rybę.
— Rybę? Otruto go?
— Medyk prowadzący rozpoznanie, nie odkrył jadu w mięsie. Z początku sądził, że się zadławił i udawił437 , jednakoż ości będącej tego
następstwem nie znalazł. Za to odkrył w narożu ziemianki trzy misy,
a w nich takież same ryby. Nadgryzione, przyprawione wonnymi ziołami. Smażone nad krzewem jałowca.
— Fiu! Fiu! Ciekawe. . . Wielce ciekawe. Pewnym, że ktoś mu dopomógł. Najsampierw z nim godował438 . . . A potem. . . Ubił.
— Nie przeczę.
— Lub wykopyrtnął od onej rany.
— Wykluczone. Medyk ranionego chłopaka opatrzył zaraz po bodnięciu. Rana znikomą była. Ot! Komarze to ukłucie. . .
Sierżant zamyślony błądził gdzieś oczami wzdłuż skropionej czerwienią drogi, stukał nerwowo palcami po srebrzanym napierśniku, aż
w końcu zerknął na leżące ciała i powiedział:
— Wracając do sedna kapralu. . . Jacyś świadkowie?
— Rozegrało się to wczesną porą, kiej wioska spała. Nikt niczego nie
widział, nikt niczego nie słyszał. I aboż to prawda, abo ludziska strachają
się gadać. Przepadła natomiast córka ubitych. . .
— Jak to przepadła?
— Po prostu.
— Nie może być! Pewnie kto ją uniósł. . .
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— Niewykluczone. . .
— Aboż ona tych dwoje. . .
— Toć przecie dziecię. Nieźrała. Chłopi gadają, że była z nimi zżyta. . .
Chyba nie posądzacie ją, panie sierżancie, o tę zbrodnię? — zapytał kapral
z prześmiechem w oczach.
Sierżant się zmieszał, nieco obruszył, powiódł wzrokiem po drodze
i ponownie wziął kaprala na spytki.
— Jakieś ślady?
— Gościniec zryty butami, że trudno cokole439 wypatrzeć, niemniej
naszlimy ślady prowadzące na leśnią440 ścieżynę. Jedne małe, dzieckie441 ,
wtóre to wojackie buty, a trzecie należące do dużego mężczyzny, alibo442
o wielachnych stopach. Ślady są wyraźne i świeże.
— Sprawdziliście, kądy443 prowadzą?
— Jeszcze nie. Słać tropicieli w dębrze?
— Hm. . . — Chrząknął sierżant, po czym podrapał nerwowo brodę.
— Tak, poślij dwok na zwiady. Jeno każ zachować im czujność, anuż
cosik wytropią, niechaj obserwują. Nic nam z durnego bohaterstwa. Bóg
wie, z kim mamy do czynienia.
Popatrzył po kręcących się ludziach. Cała wioska tutaj zlazła. Odkrywszy dokonane zbrodnie, porzucili codzienne zajęcia. Chodzili i przyglądali się, żegnając się na widok martwych ludzi. Kilka niewiast głośno
płakało nad ciałami kobiety i mężczyzny. Ktoś w kółko rozpytywał: „Widzieliście Hankę?”. Kręcili przecząco głowami, nikt jej nie widział.
„Co się tutaj wydarzyło?” — dociekał sierżant, nie mógł uwierzyć, że
ktoś miał odwagę zaatakować oddział dwudziestu zbrojnych, a w dodatku w pień ich wyciął.
A do tego ci dwoje. Nie wyglądało to na pomstę. Nie mogła takiej
zbrodni dokonać dziewczyna i nie mógł to być napad z rabunkiem, bo
nic nie mieli. To byli biedacy, nie było co kraść. Byli wszakże niedaleko
granicy i można by snuć podejrzenia, że to zbóje lub w najgorszym wypadku wrogie wojsko. Tylko, dlaczego nie zabrali łupów? Nie, to musiało
być coś innego.
— Kapralu! — zawołał do wydającego rozkazy wojom mężczyzny.
— Tak, sierżancie?
— Odszukano kapitana Wasala?
— Nie tak dawno przybył goniec z grodu, wciąż szukają. Podobnież

Lera

223

nocą, a w zasadzie przed rankiem, wyszedł za wojami, którzy z niego
czmychnęli, aleć to niesprawdzona wiadomość.
— Kim są ci woje?
— Brenard Mruk i Dogobert Harab.
— No tak. Znów ci sami. Sprawdziliście, kaj są teraz?
— Ano jest z tym tyci kłopot. Byli po stójce, mogą być wszędy. Jak
sami wiecie, sierżancie, mogli się ożgać444 i teraz śpią w najlepsze w objęciach grodowych dziewek. Nasi przeszukują dom po domu. Niezadługo
przybędzie kolejny goniec, może cosik się do tej pory wyjaśni.
— A co wy o tym myślicie, kapralu?
— Jeśli mam być szczery, podejrzliwie to wygląda. Wyrżnięta drużyna, ubici małżonkowie, zniknięcie dziewki i kapitana Wasala, a na dokładkę ta dwójka, Brenard i Dogobert. Jak na mój rozum to wszystek jest
ze sobą powiązane.
— Owóż445 to! Identyczne odniosłem wrażenie.
Zgodnie z poleceniem sierżanta podstawiono cztery wozy na dużych,
drewnianych kołach, ciągnione przez niebywale silne konie ardeńskie.
Sierżant nie chciał, żeby królewskich drużynników ciągano wołami, jak
zwykłych kmieci. Zaczęto na nich układać ciała poległych wojów, zbierać odcięte głowy i kończyny, a także wkładać do wiader porozrzucane
po ziemi wnętrzności.
Obaj w milczeniu obserwowali pracujących drużynników wyznaczonych do tego zadania. Niektórzy z nich byli tak bladzi, jakby sami byli
martwi, a na widok zmasakrowanych ciał wymiotowali, wybiegając na
przydroże. Tam z pomocą częstujących ich wodą chłopów przychodzili
do siebie i z niechęcią wyrytą na młodych, zatrwożonych obliczach wracali do przerwanego z nagła zajęcia.
— Nigdy czegoś takiego nie widzieli — przerwał milczenie kapral, jak
gdyby się za nich usprawiedliwiał.
— Taaa. . . Macie rację, kapralu. . . Delikatne te woje by dzieweczki
jakie. Ino im kiecki oblec, zausznice i kolce446 do uszu nawtykać, abo
bździuchy447 bawić i jadło z babami u pieca warzyć. . . — przytaknął
z niesmakiem sierżant, westchnął niezadowolony głośno i ruszył ku domostwom.
Miał właśnie wejść na podwórze jednego z domu, kiedy spostrzegł
na gościńcu od strony miasta trzy idące bardzo blisko siebie postacie.
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Główną uwagę zwracał wysoki mężczyzna podtrzymujący niziutkiego
przy nim człowieka w środku. Po lewej stronie szła krucha blond włosa
dziewczynka, również podtrzymywała tego w środku.
— Kapralu, widzicie to, co ja?
— Tak, sierżancie. I jeśli mnie wzrok nie myli, tenci w środku wygląda
jak kapitan Wasal.
Sierżant zmrużył silnie oczy. Jego wzrok nie był już najlepszy. Po
chwili on również rozpoznał kapitana i bezzwłocznie ku nim ruszył. Kapral kiwnął palcem na czterech będących nieopodal wojów i wspólnie
pogonili za szybko drałującym sierżantem.
— Kapitanie Wasal! — nawoływał z daleka sierżant.
Trzymał kurczowo rękojeść miecza, czuł się niepewnie na widok zakrwawionego, a przede wszystkim uzbrojonego mężczyzny.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Kapitan obserwował nadbiegającego sierżanta i uśmiechał się szeroko.
Za jego plecami podążał truchtem kapral z czterema żołnierzami. Wszyscy bez wyjątku byli spięci, wspierali ręce na trzonach mieczy i mierzyli
ich czujnym wzrokiem. Doskonale wiedział z czyjego to powodu. Zatrzymali się w bezpiecznej odległości i patrzyli z otwartymi gębami w potężną
sylwetkę Wyklętego Anioła.
Yormūn puścił raptem kapitana i wykonał ruch, jakby gotował się
do walki, a tamci odruchowo drgnęli.
— Spokojnie, sierżancie Skiba! To drug mój. Uratował mi życie.
Sierżant ocknął się i jakby ociupinę uspokoił, choć oblicze dalej miał
stężałe i ponure, w oczach niepokój, ciało zaś nienaturalnie sztywne.
Kapitan, widząc, w jakim jest stanie, podszedł do niego, poklepał
przyjaźnie po ramieniu i powiedział:
— Nie obawiaj się, Jerzy. Jest, jakem mówił. . .
Kiedy on uspokajał sierżanta, Anna wyrwała do domu, wbiegła na
podwórze, a po chwili usłyszeli jej płacz, głośny i przejmujący. Kapral
powiódł wzrokiem za głosem dziewczyny, a sierżant uspokojony zapewnieniami kapitana odwrócił się do jednego z wojów i polecił:
— Przekaż wojom, iż ten człek. . . — Wskazał Yormūna: — Jest drugiem kapitana Wasala. Mają okazać mu szacunek, jakby był jednym z nas.
Jakby był oficjerem.
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— Tak jest, panie sierżancie! — wykrzyczał woj i biegiem ruszył wykonać wydany mu rozkaz.
— Co się stało? — zapytał sierżant, nie potrafił dłużej kryć zdziwienia.
— Wszystek wam opowiem, aleć pierwej muszę spocząć.
Podtrzymywany przez obu mężczyzn wszedł na podwórze pierwszego z brzegu gospodarstwa, gdzie usiadł na solidnej ławie stojącej przy
ścianie domu. Powiódł wyszukującym wzrokiem za Yormūnem, lecz nigdzie go nie było.
— Tak więc. . . — zaczął kapitan mowę: — Rzezi na trakcie dopuścił
się Brenard z Dogobertem.
— Jakże to możebne448 ? Dwok przeciwko dwom dziesiątkom zbrojnych? — wyrwało się kapralowi: — Wybaczcie, kapitanie Wasal. . .
Kapitan zignorował pytanie kaprala, odchrząknął, obrzucił go nic nieznaczącym spojrzeniem i wznowił mowę:
— Niedługo nade dniem449 , kiej jeszcze ćmiło, Brenard i Dogobert
chyłkiem opuścili miasto. Niefart mieli, albowiem widziałem, jak się wymykają. Dlatego poszedłem za nimi.
— Jak wyszli z grodu? — zapytał sierżant.
— Przedarowali450 warterzów451 i ci rozwarli im Wschodnią Bramę,
ale nimi zajmiemy się po powrocie.
— Co było dali?
— Społem planowali unieść dziewkę. . .
— Tę, co to przyszła z wami?
— Ano, właśnie tę. Zanim Dogobert wstąpił do drużyny, był łapaczem i najmował się u ludokrajcy452 . Od samego początku, kiej wstąpił
na służbę, nie spodobała mi się jego postawa. Zleciłem przeto zaufanym
sobie ludziom przeprowadzić małe śledztwo i sprawdzić, czym zajmował
się drzewiej. No, i wszystek wyszedł na jaw. Jako że obaj popadli w długi,
wpadli na prosty zamysł zarobienia chybkich dzięgów. Zmówili się, iżby
unieść młodą, ładną a co za tym idzie nieskalaną dziewkę, i sprzedać
temuż, któren najhojniej za nią zapłaci. Jak sami wiecie, takie dziewczęta są w cenie i chętliwie453 nabywają je kupcy z dalekiego wschodu.
Sprawa się pogmatwała, kiej w obronie córki stanął ojciec. Pomiędzy
Dogobertem a ojcem wywiązała się śmiertelna bitka, w której niestety
jak widzieliście, zginął. Kiej Dogobert mocował się z chłopem, z chaty
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wylazła jego baba, zaniepokojona dobiegającymi z podwórza odgłosami,
i aby nie mieć świadków zbrodni, Brenard poraził ją nożem.
— Jeśli ubili tych dwoje, czemuż nie pojmali dziewki?
— Wolnego, wolnego. . . Dojdziem i do tego. Teraz dajcie mi kufel
wody dla ochłody, boć ledwo gadam. — Otarł spocone oblicze.
— Gospodarzu! — rozkazał kapral stojącemu u płotu niewysokiemu
człekowi: — Dajcie trzy kufle wody, a duchem!
Mężczyzna usłużnie pomknął do chaty.
— Co zaś się tyczy dziewki. . . — kontynuował kapitan: — Nie widzieli,
że niezwyczajnie wcześnie wstała i pognała w dębrze uzbierać grzybów. . .
— Uciął i jął obserwować, jak chłop z sumiastymi wąsami wyciąga ze
studni wodę i rozlewa w gliniane kufle.
Podszedłszy w pokłonach, rozdał wypełnione po brzegi wodą naczynia, zaczynając od kapitana. Spragniony oficer wziął od niego kufel,
przyssał się do niego jak pijawka do ryby i ciągnął łapczywie zimną
wodę, mało co jej roniąc.
— Prze zdrowie, zacni panowie.
— Bóg zapłać, gospodarzu — podziękował za wszystkich sierżant i poszedł za przykładem kompanów, pijąc szybkimi, dużymi łykami.
Kapitan wypił migiem, otarł z zadowoleniem usta, odchrząknął i począł opowiadać dalej.
— Jakimśże sposobem zwiedzieli się, że dziewka polazła w dębrze.
Zgaduję, że Dogobert wypytał Wiktora podczas bitki albo Erna wypaplała Brenardowi, ale nieważne. . . Na gościńcu obaczył ich oddział
wojów, ubebłanych454 krwią tych niewinowatych455 ludzi. Sroga kara
spotkałaby ich za zbrodnię, jakiej się dopuścili. Śmierć tych dwoje nie
uszłaby im płazem i niechybnie kat by się nimi zajął.
— Oczywisto. Co było dali?
— Dogobert dał znać i zza krzów wypadli zamaskowani ludzie.
— Zbrojni?
— Ano zbrojni. Kim byli, tego nie wiem. Łapacze pewno bądź najmici
pracujący dla ludokrajcy. Na oko było ich z pięć dziesiątków, a może
i lepiej. Pomimo męstwa naszych wojów nie byli w stanie przepomóc
przeważającej liczbie zbójców.
— Możebne to, iżby nasi nie powalili, chociażby jednego zbójnika? —
zapytał zaskoczony sierżant.
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— Ależ powalili, sierżancie, i to niejednego! — Popatrzył na nich, udając ogromne zdumienie.
Zamilkli. Sierżant z kapralem wymieniali się szybkimi, porozumiewawczymi spojrzeniami, podczas gdy kapitan nie zmieniając wyrazu twarzy, obserwował ich zmieszanie.
— Ale. . . panie kapitanie. . . — rozpoczął ostrożnie sierżant i zerknął na
wzruszającego bezradnie ramionami kaprala: — Przeszukaliśmy caluśki
teren wokół wioski i nie naszliśmy obcych trucheł.
— Można się było tego domyśleć. Jak mniemam, po bitce uprzątnęli je
i zatarli wszelkie ślady. Nic nowotnego, sierżancie. Zawżdy tak postępują
i nie jest to odosobniony przypadek.
— Co się stało z Brenardem i Dogobertem? — zapytał kapral.
— W trakcie bitwy przemknęli podle walczących i pognali w dębrze.
Wytropili dziewkę, ale kiej ich obaczyła, poczęła umykać i urznęła456 się
w stopę. Uścignęli457 ją na polenicy. Nie mogłem dłużej zwlekać. Wybiegłem zza drzewa i zaatakowałem. Doszło do krwawej bitki, w której
o małom nie postradał życia. Tamże odratował mnie Yormūn. . . — Uciął,
spostrzegłszy, że popatrzyli po sobie mocno zdziwieni. — Znaczy ten angieł, tfu. . . człek, co to mię tu przyprowadził. On rozprawił się z Dogobertem, ja z Brenardem. Następnie opatrzył mą ranę. No. . . i widzicie,
jestem. — Skwitował, wzdychnął i otarł zroszone potem czoło.
Patrzyli na niego, przytakując zgodnie głowami, lecz nie przekonał
ich do końca.
— Przepraszam, kapitanie Wasal. Na drodze naszlimy trzy prześladki.
Należały do dziewki, co teraz wiemy, Dogoberta bądź Brenarda i tego, jak
pan go nazwał, Yormūna. Z tego wynika, że obaj nie mogli pójść tą samą
drogą. Również i pan z całym szacunkiem nie mógł onędy458 pobiec.
Kapitan niezmieszany odrzekł sierżantowi bezzwłocznie:
— Być może. . . Być może, sierżancie Skiba. Sporo się działo i tak
chybko, że całkiem możebne, iże jeden pognał tamtą ścieżką, drugi obrał inną. Jam też wszedł w knieje inędy459 . Co do dziewki i Yormūna,
nie widziałem wchodzących ich do lasu. Jegom najrzał460 dopiero na
posiece, kiej przyszedł mi z poratunkiem461 .
— Kapitanie, jeśli wolno jeszcze o coś spytać? — Sierżant dalej nie był
usatysfakcjonowany jego wyjaśnieniami.
— Słucham?
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— Kimże ten Yormūn? Jest uzbrojony by wojanin462 .
— Obieżyświatem onże i najmitą. Zali wam starczy to, sierżancie?
— Tak, ale. . .
— Azali dalej będziecie wątpić w moje słowa? A może uważacie, żech
przechera463 ? — spytał chłodno, twarz momentalnie napięła mu się niczym struna lutni.
— Ależ nie, kapitanie Wasal. . . — tłumaczył się speszony sierżant jego
nagłą zmianą nastroju: — Ja żech tego tak nie myślał, niemniej z polecenia
rajców tu jestem, iżby co rychlej wyjaśnić, co tu też miało miejsce, i. . .
— I podlegacie mnie, sierżancie Skiba! — wrzasnął kapitan tak głośno,
że ludzie stojący przy drodze poodkręcali się z ciekawości.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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Sierżant stał w milczeniu i obserwował chodzące po ziemi tetramorium
caespitum464 . Czuł, że coś tu nie gra i kapitan nie jest szczery. To miało
oczywiście sens, mogło również się wydarzyć naprawdę, tylko dlaczego
odniósł inne wrażenie. Czy powinien poinformować o tym fakcie radnych miasta? Co jednak, jeśli kapitan odeprze atak i udowodni, że to
on ma rację? Jego dalsza służba u jego boku to byłoby piekło na ziemi.
Kapitan Wasal potrafił się mścić za mniejsze rzeczy. Czy nie lepiej będzie,
jak zapomni o wszystkim, co tu widział i słyszał, i bez zastrzeżeń przyjmie
jego wersję wydarzeń? Zerknął na kaprala, wpatrzonego gdzieś na drogę,
poza ogrodzenie. Wyglądał na speszonego.
— Przepraszam, Kapitanie Wasal, za me zachowanie i zbytnią podejrzliwość. Na obronę mam jeno tyle, iż wypełniam powierzone mi rozkazy
najlepiej, jak potrafię. Nietaktem z mej strony było podważanie pańskich
słów i niewiara w zasłyszaną historię, toteż wybaczcie i puśćcie w niepamięć mą nadgorliwość.
— Przeprosiny przyjęte, sierżancie Skiba. Przepomnijmy tę omyłkę.
Na waszym miejscu pewno zrobiłbych tak samo.
— Dziękuję. Zali wolno nam odejść?
— Idźcie, sierżancie. A wy, kapralu Wach, pozostańcie ze mną.
— Dziękuję — odpowiedział i odprawiony chłodnym wzrokiem kapitana Wasala, śpiesznie poszedł do żołnierzy na drodze.
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Płakała, leżąc przy zakrytym szarym płótnem ciele matki, patrzyła na
nią i nie umiała pogodzić się z tą straszną myślą, że nie żyje. Obok niej
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pochlipywały dwie niewiasty. Nie należały do rodziny, ale przyjaźniły
się z jej matką. Mieszkańcy wioski podchodzili, współczuli, zagadywali
i pocieszali, lecz żadne słowa choćby te najmilsze i szczere, płynące prosto
z serca, nie mogły ukoić jej przygnębienia i żalu. Ogarnął ją wielki smutek, udręka odbiła piętno na pobladłej buzi, oczy łzawiły obficie, a usta
raz po raz powtarzały słowo: „Matuś”. Nie mogła uwierzyć, że już nigdy
jej nie ujrzy. Nigdy nie przytuli. Nie utuli do snu i nie pocieszy ją swym
miękkim głosem, gdy będzie jej ciężko na duszy.
— Matuś — szeptały usta płaczem wykrzywione i nawet pocieszająca
myśl o śmierci jej zabójcy ani na trochę nie łagodziła jej nieszczęścia.
Dogłębnie załamana leżała w rozpaczy, ściskała i tuliła zimną dłoń
matki do mokrego policzka, kiedy naraz poczuła dotyk na ramieniu. Odwróciła się raptownie i ujrzała klęczącego na kolanie Yormūna; oczy jego
przepełnione miłością błyszczały złotem, twarz emanowała nadludzką
pewnością siebie.
— Yormūnie. . .
Rzuciła mu się z impetem na szyję, przywarła do niego mocno i wyszeptała do ucha:
— Zabierz mnie stąd, Yormūnie. Zabierz mnie jak najdalej od tego
miejsca, proszę. . .
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Kiedy podchodził wolnym krokiem do Anny leżącej u stóp martwej kobiety, ludzie aż odskakiwali od niego z przerażenia. Przelęknione niewiasty na jego widok żegnały się, odwracały wzrok i szeptały coś o Złym,
jego szatańskich sługach i diabelskich pomiotach. Białki zabierały najmniejsze pociechy, zasłaniały im ciekawskie oczy, i albo chrześcijańskim
znakiem uroki odczyniały, albo szeptały pogańskie zaklęcia. Dziewczęta
płochliwie chowały się za plecami ojców, ci zatrwożeni ustępowali mu
szeroko drogi, a czuwający nieopodal woje mierzyli go wnikliwym i podejrzliwym wzrokiem.
Szeptali między sobą, dumali. Zastanawiało ich, kimże jest ten ogromny mężczyzna, ponoć drug kapitana Wasala, do którego nakazano im szacunek jak do oficera. Nieznajomy nie wzbudzał jednak sympatii ani tym
bardziej zaufania. Poszarpane, zakrwawione odzienie wyzwalało w nich
niepokój, a zawieszony na plecach masywny miecz noszący ślady walki
potęgował jeszcze bardziej to jakże niepokojące wrażenie.
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— Tenci dopieroż wielgolud — zagaił jeden, wskazując go paluchem.
— A jużci! A popatrz ty na miecz jego. Dwakroć większy od naszych.
Takim to kilku usiecze jednym cięciem. . . — odpowiadał inny.
— Dalibóg, nie chciałbych trafić pod on siepacz — wtrącił trzeci,
wzdrygając ramionami na samą myśl o tym.
— Pewno ciężki musi. . .
— No, jakże! Zrazu widno. Nie na twą suchą łapę, brachu. Nim byś
go podniósł, przełomiłby465 cię.
— Czartowski onże. . .
— A jużci! Przecie wiada, że jaki włodz466 , taki oręż.
Nic sobie nie robił z ich zatrwożenia, nieżyczliwych uwag i opędzania
się od niego jak od Złego. Zdecydowanym krokiem podszedł do dziewczynki i przykucnął przy niej. Gromada wstrzymała oddech i zamarła
w bezruchu, oczekując na jakieś niecodzienne wydarzenie. Jakąś makabryczną scenę, mającą się rozegrać właśnie teraz, dokładnie tutaj na ich
oczach. Niewiasty roniące łzy nad ciałem kobiety przestały raptem szlochać, migiem odbiegły na czworakach kilka kroków po wysmarowanej
krwią trawie, i jak reszta zamarły.
Dotknął delikatnie ramienia dziewczyny. Momentalnie się odwróciła,
spojrzała w jego oczy, w dno spokojnie wybijającego rytm serca, a może
nawet do wnętrza jego anielskiej duszy. Zobaczył po raz wtóry, jak wielką
rozpacz ma w sobie, jak niebotyczny smutek ją ogarnął po stracie rodziców, a zwłaszcza umiłowanej matki. Była nieszczęśliwa, zagubiona i przygnieciona tym ciężarem. Połyskliwymi od łez oczami patrzyła na niego
i dostrzegł w nich własne odbicie, pulsujące złotem tęczówki, przesycone
dawno wygasłym uczuciem.
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Ujrzał w nich rosłego anioła w srebrzystołuskiej zbroi, otoczonego rojem
niebiańskich stworzeń. Garnęły się do niego, wyciągały ręce i prosząc
o pomoc, nawoływały głośno jego imię:
— Yormūnie! — wołały z zatrwożeniem i chroniły się w jego wielkim
cieniu. — Yormūnie. . .
Klękali u jego stóp młodzi i starzy, silni i słabi, zdrowi i kalecy, błagalnym wzrokiem żebrząc o jego nieograniczoną niczym miłość, lecz on
tego nie widział, wtedy tego nie dostrzegał. Patrzył w chorągwie niezwyciężonej Armii Boga trzepoczące dumnie na wietrze, na płonące stosy
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pokonanych Upadłych Aniołów i czarnego jeźdźca siedzącego na karym
ogierze z uniesionym nad głową krwawo-skrzącym mieczem.
— To jeszcze nie koniec, Yormūnie! — wołał Upadły Anioł z rozpalonym ogniem obliczem, a jemu serce z nienawiści twardniało, przeobraziło
się w zimny kamień, w lodowe ostrze gotowe ugodzić każdego, kto tylko
spróbowałby stanąć na jego drodze. Drodze do zwycięstwa i chwały.
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Raptem Anna rzuciła mu się na szyję, ścisnęła bardzo mocno i nie zaprzestając płakać, zawisła na nim. W ułamku sekundy wypełniło go nieznane
mu bliżej uczucie, szarpnęło nim coś niespodziewanie, przelało przez
niego gorącą falą, i był to pierwszy raz, kiedy poczuł fizycznie bliskość
człowieka, ograniczonej ludzkiej istoty, do której nigdy nie odważyłby się
zbliżyć. Nieświadomie zamknął oczy, nie dowierzając własnemu uczuciu,
i dał się ponieść tej przedziwnej chwili zatracenia.
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Nad wielkim, spokojnym modrym jeziorem, na drewnianym molo siedział złotooki chłopiec i obserwował go z daleka. Uśmiechnięty od ucha
do ucha, głaskał białego zajączka i moczył w ciepłej wodzie stopy. Serce
mu zadrgało na jego widok, radość rozświetliła oblicze i zapragnął mu
pomachać, pobiec do niego, chwycić za rękę i pognać piaszczystym brzegiem gdzieś wgłąb nieznanego mu lądu, ale wtem. . . Usłyszał wybijające
go z tej cudownej wizji słowa. Głuche, stłumione płaczem, i z bólem
w głosie wyszeptane:
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Zabierz mnie stąd, Yormūnie. Zabierz mnie jak najdalej od tego miejsca,
proszę. . .
Wstał z uczepioną do swej szyi Anną i sporo czasu upłynęło, zanim
uświadomił sobie, że bezwiednie obejmuje przytuloną do niego dziewczynę. Oderwał ją od siebie, postawił na ziemi i rozpatrzył po stojących
w milczeniu gapiach.
Patrzyli na nich w osłupieniu zmieszanym ze strachem i fascynacją
zarazem, wytrzeszczali oczy i rozdziawiali szeroko usta.
— To krewny — palnęła usprawiedliwienie Anna, wskazując anioła:
— Krewny po mieczu467 — dodała, patrząc w gapiące się na nich zdziwione twarze i dopowiadając półgłosem: — Wuj Yormūn.
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Szemranie podmieniło grobową dotąd cichość, ludzie jęli zerkać po sobie,
wymieniać krótkie, urywane zdania, uśmiechać się i krzywić, aż wreszcie
ciężka atmosfera opadła i co odważniejsi zaczęli do niego podchodzić.
Ściskali jego wielką rękę, ubolewali nad ciałami i składali kondolencje
z powodu tragicznej śmierci krewniaków. Po tych wszystkich ludzkich
gestach, będących dlań niezrozumiałym i obcym zjawiskiem, wziął Annę
za rękę i pociągnął ku wyjściu z podwórza.
— Wuj Yormūn? — zapytał.
— A com miała im rzec? Żeś Angieł?
— Racja — potwierdził i przyśpieszył.
— Zaczekaj! — Zatrzymała się niespodziewanie, zmuszając go do zrobienia tego samego. — Bury! Bury! — nawoływała, zerknęła na niego
przelotnie i oznajmiła: — Nie mogę tak odejść, Yormūnie. Muszę wpierwej pożegnać Burego.
I nie czekając na odpowiedź, popędziła do budy.
Stał u wyjścia z podwórza, wyprostowany, potężny niby dąb wrośnięty w ziemię, otoczony gromadką rozwydrzonych dzieciaków, lecz nie
zwracał na nie uwagi, a obserwował podbiegającą do budy Annę. Zrozpaczona rozglądała się, szukała i nawoływała Burego. Wyglądało na to,
że zaraz ryknie płaczem, nie wytrzyma nagromadzonego w sobie napięcia. Na szczęście podeszła do niej białka w bardunce468 i zagadnęła:
— Anno, wasz Bury jest u nas. Cały i zdrów. — Chwyciła ją pod rękę
i poprowadziła do wyjścia.
Omiótł szybkim spojrzeniem niespuszczających go z oczu ciekawskich ludzi, mimowolnie uśmiechnął się do ludzkich skrzatów, odpędził
gwałtownym ruchem i ruszył powolnym krokiem za pomykającą z niewiastą Anną. Piaszczysta nawierzchnia szkliła się czerwienią i przypominała mu rzeź na drodze, woje z ponurymi minami układali na wozach
pokaleczone ciała towarzyszy, a gdzieś wysoko pod chmurami kołował
podniebny drapieżca i obserwował okolicę z góry.
u 1 U
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dy się obudziła leżała na sosnowym łóżku wyściełanym cienką warstwą słomy. Pomieszczenie było jasne, chociaż światło nie docierało przez żadne okna. Nie oświetlały go świece, kaganki czy pochodnie.
Światło emanowało z twardego kamienia. Wchodziło w niebieskawą po-
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światę i sprawiało wrażenie zimnego i sztucznego. Postanowiła powstać,
lecz nie mogła się poruszyć. Ręce i nogi miała związane cienką, acz mocną
liną. Szarpnęła się na próbę raz i drugi, a następnie spróbowała rozerwać
trzymające ją pęta.
— To dla twojego dobra.
Usłyszała. Odkręciła głowę w kierunku wybrzmiewającego głosu
i dopiero teraz uświadomiła sobie, że nie jest sama.
W długiej izbie stało dwanaście łóżek oddalonych od siebie dwumetrową przestrzenią. Sześć po jednej i tyle samo po drugiej stronie.
Wszystkie były zajęte, choć nikt nie był związany tak jak ona.
— Kości muszą się zrosnąć — dodał ten sam mężczyzna i wtedy zlokalizowała, do kogo należy.
Trzy łóżka dalej po przeciwnej stronie siedział młody mężczyzna
około dwudziestu trzech lat. Miał krótko przystrzyżone włosy, wysokie
czoło, twarz pociągłą i duże oczy. Na prawej ręce miał opatrunek i podobne jak ona usztywnienie.
— Mam na imię Abner.
— Jestem. . .
— Lera. Tyś, Lera Wasal — dokończył za nią i się roześmiał, po ustach
zaś pozostałych przemknął uśmiech.
— Widzę, że i tu jestem znana.
— Tak jest. Wieleż o tobie gadano. I zawierz mi na słowo, wszyscy
z niecierpliwością cię oczekiwali.
— Nie rozumiem. . . Ktoście?
— My? Ludzie. . .
— Wszako widzę, że nie psy. . .
— I tak samośmy tu trafili.
— Jak mam to rozumieć? Spadliście do przepaści?
— Nie. . . — odparł słówkiem i zawiesił się na krótko: — Tak jak ty
umarliśmy i przywołano nas do życia.
Osłupiała. Przebiegła wzrokiem po skupionych obliczach zapatrzonych w nią młodych mężczyzn. Ona jedna była tu niewiastą.
„Co to za głupcy?” — pomyślała: — Szaleju się opiliście, zali umu wam
brakuje? — odburknęła i opadła na poduszkę.
Musiała to przemyśleć. Spadła w przepaść to fakt. Jakimś sposobem
przeżyła i ją odratowano. Była pokaleczona i poturbowana, ktoś wziął
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ją pod swoją opiekę i tylko Bóg wie, po jakim czasie męczarni i bólu
poskładali ją w całość. To chyba logiczne wytłumaczenie. Niepokoiły ją
tylko słowa Samaela: „Witaj wśród żywych, Lero!”. Ale mógł to mówić
w przenośni, mogła być przecież w bardzo zbliżonym do śmierci stanie.
Tak, zapewne tak właśnie było, a ci tutaj, wzięli to dosłownie do siebie.
— Gdzie jesteśmy? — zapytała.
— Wiadomo nam ino, że głęboko pod ziemią.
— Cudownie — odparła, przymknęła oczy i dopowiedziała w myślach: — „Cóż, pewnie wszystko niebawnie469 się wyjaśni. Muszę jeno
zachować spokój. W końcu drzewo mówiło. . . Co ja z tym drzewem do
stu tysięcy diabłów?!”.
— Wzywałaś mnie?
Zapytał ktoś będący blisko i otworzyła oczy. Nad nią jak cień Nosferatu wisiała ciemna sylwetka Samaela. Badał ją wzrokiem i spostrzegła,
że z zadowoleniem ogląda opatrzone rany.
— Kiej stąd wyjdę?
— Och, Lero, cierpliwości. Ledwośmy cię poskładali, a ty już chciałabyś stąd wyfrunąć. Ot tak? Po prostu? Teraz to zależy od twojego ciała.
Biorąc jednak pod uwagę liczne i zarazem poważne uszkodzenia, pewnie
potrwa to z sześć miesięcy. . .
— Sześć miesięcy?! — wtrąciła mimowolnie.
— Co też wcale nie znaczy, że będziesz w pełni sprawna i w podobnej
jak dawniej formie.
Przemilczała. Spojrzała w jego twarz i spróbowała coś z niej wyczytać, lecz prócz przyklejonego do kącików ust uśmiechu nie dostrzegła
niczego więcej. Nie wiedząc, z kim ma do czynienia, wolała zachować
czujność. Wspomniała drzewo. . .
— Samaelu. . . — zagadnęła, patrząc mu w oczy dość wyzywająco: —
Zechcesz mnie oświecić i odpowiedzieć uczciwie, czegóż to chcesz ode
mnie? Bo chcesz czegoś, prawda?
— Wszystko w swoim czasie, Lero. Wszystko w swoim czasie. — Pogładził ją czule po głowie, jak ojciec córkę przed snem, pochylił się nader
nisko, i wyobraziła sobie lekko oszołomiona tą niepoważną myślą, że lada
moment da jej buzi na pożegnanie, ale on tylko obdarzył ją na odchodne
szerokim uśmiechem i bez słowa wyszedł.
Po jego odejściu znów zerknęła w stronę współmieszkańców; mło-
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dzieńcy lustrowali ją ciekawie, Abner zastygł w lekkim, trudnym do odgadnięcia uśmiechu, a mężczyzna leżący na ostatnim łożu zagaił:
— Gadali, żeś mocna w boju. . . Nie mówili, żeś taka urodna.
W odpowiedzi zamruczała, zamknęła oczy i wzdychnęła z rezygnacją,
zacisnęła pięści i szarpnęła krępujące więzy. Czuła się jak skowronek złowiony w sidła, zamknięty w klatkę i wystawiony na pokaz. Opanowała
wzburzające emocje i zapytała:
— Od dawna tutaj jesteście?
— Różnie. Ja jestem najdłużej, acz dni nie rachuję. Pod ziemią dzień
zali noc, za jedno — odpowiedział Abner.
— Nie wychodzicie stąd?
— Wychodzimy, acz nie na powierzchnię.
— A dokąd?
— Tego nie wolno nam zdradzić.
— Kim jest Samael? — zapytała niecierpliwie uniesiona na łokciach.
— Wszystko w swoim czasie, Lero. . . Wszystko w swoim czasie —
naśladował sposób mówienia Samaela.
Oparła głowę na źle wypchaną słomą poduszkę, zacisnęła zęby ze
złości i wbiła wzrok w świecący sufit.
„Nie chcecie gadać? Trudno. Nie potrzebuję waszej łaski. . . Poczekam i dowiem się, ocz tu chodzi, a kiej nadarzy się sposobność, zwieję. . . ”.
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Nie podoba mi się ta dziewczyna, Samaelu — oznajmił Kaim, kiedy zostali
sami i nie był to bynajmniej głos spokojny.
Samael zbył go milczeniem, wiedział, co ten czuje i ma na myśli.
Wpatrywał się w złoty pierścień błyszczący na palcu; gruby i ciężki,
z czarnym sześciokątnym spinelem470 pośrodku, grawerowany i polerowany na wysoki połysk.
— Pierwszy raz widziałem śmiertelnika, który oparł się twym słowom
— wznowił rozmowę tym razem nieco spokojniej.
— Masz rację. . .
— I pierwszy raz spotkałem tak silną psychicznie i wytrzymałą fizycznie niewiastę. Co ja gadam?! Nie tylko kobiety! Nawet mężczyzny takiego
nie spotkałem! Mówię ci Samaelu, to nie jest normalne. Normalny człowiek osłabłby po takiej dawce bólu i stracił przytomność, a ona? Wyła,
jakby ją obdzierano żywcem ze skóry, ale za żadne skarby nie chciała się
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poddać. Co zemdlała, to w jednej chwili się budziła, jak gdyby ktoś stał
nad nią i zlewał ją kubłem zimnej wody.
— Bez wątpienia, bardzo to dziwne. . .
— Przyznaj, Samaelu. Nie udało się nam. Trzeba z nią niezwłocznie
skończyć.
— To prawda, nie udało się, dlatego musimy ją obserwować.
— Nie lepiej od razu oddać ją Śmierci?! Cóż nam po niej?!
— Nie, Kaimie, to byłoby nierozsądne. Jest nam potrzebna. Jako wojownik jest warta więcej niż ta zgraja, którąśmy tu sprowadzili. Zresztą
przed momentem sam przyznałeś, że nigdy nie spotkałeś kogoś takiego
jak ona. Może warto byłoby wykorzystać jej niecodzienne zdolności do
naszych celów, niezależnie od tego, jak groźne nam się teraz zdają. A może
w tym przypadku to wcale nie jest wada, a zaleta?
— I czym ją zachęcisz do współpracy? Co ofiarujesz w zamian za
posłuszeństwo i ślepe oddanie? Sypniesz garścią złotych monet? Ona tego
nie przyjmie. . . Ona. . .
— Kaimie, nie ma człowieka, którego nie można byłoby kupić. Każdy
z nich ma swoją cenę. Inne mają tylko potrzeby. Są jak psy uczepione
łańcuchem do budy. Zachęć je niewielkim smakołykiem, a będą jeść ci
z ręki. Daj im nadzieję na wolność, przyjemność posiadania, sławę lub
złudne szczęście, a z wdzięczności będą całować cię po stopach i wielbić
niby króla. Zaprawdę powiadam ci to beznadziejny gatunek, dlatego. . .
— Uciął z sarkastyczno-wesołym uśmiechem: — Mam do nich słabość
i lubię, gdy cierpią. Zresztą. . .
— Co zresztą? — zapytał zniecierpliwiony Kaim, widząc, że Samael
miast mówić, obraca pierścieniem wokół kciuka.
— Sam powiedz. Czy jest coś przyjemniejszego od zlizywania łez z twarzyczki niewinnego dziecka maltretowanego przez sadystycznego rodzica?
Łez kruchej kobiety bitej do nieprzytomności przez ludzkiego samca? Łez
płynących strumieniami zgwałconych, sponiewieranych niewiast i dzieci,
wywleczonych siłą z domów, podczas tych wspaniałych niby to religijnych wojen? Czy może być co równie miłe sercu, jak łzy brutalnie
wyciskane z biednych i bezbronnych istot przez bezlitosnych i chciwych
władców tego iluzorycznego świata? Kocham ich wszystkich, Kaimie, jeśli można nazwać to miłością, za to, co robią. Za to, że przynoszą innym
rozpacz, nędzę i nieszczęście, gdyż należą do mnie. Są moimi ognistymi
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posłańcami. Narzędziem w moich rękach i wielce kaloryczną pożywką
dla mej nienasyconej „duszy”. Rozumiesz?
Kaim długo trzymał język za zębami. Wyglądał, jakby rozważał słowa
wpatrzonego w siebie Samaela, wcale tego nie robiąc. Jego gnębiła smoczooka Lera, i to nie dawało mu spokoju.
— Nawet jeżeli uda nam się ją przekonać, nigdy tak nie postępowaliśmy — przerwał niespodziewanie wiszącą w powietrzu ciszę.
— Cóż. — Wzruszył beztrosko ramionami Samael: — Musi być kiedyś
ten pierwszy raz.
— Oby nie obróciło się to przeciwko nam i naszym planom.
— Bracie, czymże się przejmujesz? Jeśli coś pójdzie nie tak, w każdej chwili możemy pozbawić ją życia. — Poklepał go po bratersku po
ramieniu i usiadł na tronie.
— Na twoim miejscu nie zwlekałbym z tym za długo. Im prędzej to
zrobisz, tym lepiej dla nas.
— Wiem o tym, Kaimie, wiem, ale. . . — Skrzywił usta i obrzucił go
gniewnym spojrzeniem: — Nie jesteś na moim miejscu. Nigdy nie byłeś
i nie będziesz. . .
Kaim zupełnie niewzruszony jego słowami, choć z poirytowaną miną,
przyglądał mu się i zastanawiał, co powinien odrzec rozzłoszczonemu
Samaelowi.
— Zrobisz, jak będziesz uważał — rzucił od niechcenia: — Pamiętaj tylko, że ostrzegałem. . . Ostrzegałem cię, Samaelu. . . — przestrzegł
go wyciszonym głosem, mruknął coś pod nosem i nieśpiesznie wyszedł
z komnaty, pozostawiając Samaela pogrążonego w myślach.
W myślach o dopiero co zmartwychwstałej Lerze.
u 1 U
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ie czekała na Yormūna. Jak błyskawica pognała, trzymając pod rękę
młodą Elę Belową. Biegła wzdłuż gościńca, widziała sprzątających
zwłoki wojów i było jej słabo.
„Co się tutaj stało? Zali to sprawka Dogoberta i Brenarda?” — pomyślała i odwróciła oczy od tego strasznego widoku.
Miała dość otaczającej ją zewsząd śmierci i krwi płynącej strumieniami. Chciała być poza tym wszystkim, uciec stąd jak najdalej, wyrwać
się i zapomnieć.
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Wbiegła na obszerne podwórze piątego gospodarstwa witana radosnym
szczekaniem Burego. Był przywiązany sznurem do nowej bukowej budy.
W środku wyścielane miał świeżym sianem i strzępkami różnorakiego
materiału. Obok stały drewniane misy, w jednej woda, w drugiej niedojedzone jedzenie. Wyglądało na to, że jest mu tu wybornie i otoczono
go troskliwą opieką. Obskoczył ją radośnie i jął lizać po twarzy, rękach
i nogach, a ona ściskała go, jakby od bardzo dawna się nie widzieli. Przewracała się z nim po trawie, wygłupiała i śmiała. Przez tę krótką chwilę
czuła się naprawdę szczęśliwa i miała okazję zapomnieć o przytłaczającym ją smutku.
— Elu, dlaczego jest urzeszony471 ?
— Pan sierżant kazali psy urzeszyć, coby nikomu nie szkodziły472 i nie
pokąsały wojów. Tośmy nie przeciwiali się temuż. Kie473 zoczył474 Burego, wtenczas rozkazał obegnać475 go i spętać wojom, tom ja go chybko
chyciła, wziena476 ci go i tutki zaciągła, urzeszyła i tako to właśnie beło.
— Rozumiem. . .
Pokiwała ze zrozumieniem i spostrzegła wchodzącego na podwórze
Yormūna. Wielki anioł szedł nieśpiesznym, ociężałym krokiem, obeznawał się w terenie, zaglądał wzrokiem w każde zacienione miejsce i analizował wokół otoczenie.
Pies natychmiast go zobaczył, zaczął szczekać, fertać477 ogonem i skakać wysoko w górę. Znała Burego od małego i zdziwiło ją jego zachowanie. Nigdy nie reagował w ten sposób na widok obcego. Zawsze był
nieufny, poddenerwowany, i prędzej uciekłby, niżby pozwolił się komu
zbliżyć, a tymczasem mało go nie przewrócił. Skakał i ujadał, łasił się i radował jeszcze bardziej niż na jej widok. Wkrótce mu przeszło, a wtedy
Yormūn przyłożył jego głowę do swojej. Styknięci478 czołami, patrzyli
sobie prosto w oczy.
— Witaj, przyjacielu — powiedział Yormūn; pies nawet nie drgnął:
— Dziś znalazłeś miły dom i nowych właścicieli. Szczęście już nigdy cię
nie opuści, a życie twe upływać lekko będzie. Chroń zatem gospodarzy,
a będą dbać o ciebie, aż do dnia, kiedy znów się spotkamy, znowu braćmi
będziemy.
Gdy skończył mówić, Anna patrzyła na niego z rozdziawionymi ustami, a Ela, aż przysiadła z wrażenia na ziemi. Yormūn podniósł się, pies
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z ożywieniem wrócił do zdumionej Anny, a on podał rękę młodej niewieście i pomógł powstać.
— Teraz onże wasz. Dbajcie o niego, gdyż nie widziałem w okolicy
drugiego tak wiernego przyjaciela, który obdarowałby was większym
uczuciem. A ponieważ w sercu twoim i twojego męża. . . — Wskazał na
młodego mężczyznę chowającego się w progu chaty: — Dostrzegam dobro i zalążek prawdziwej miłości, przyjmijcie ten drobny upominek ode
mnie i Anny.
Wyciągnął z kieszeni dwa dukaty odebrane Brenardowi.
— Stokrotnie dziękujemy, panie, za wasze zacne słowo i przeogromną
hojność, atoli. . . on Hanny. . .
— Anna już tu nie mieszka, a psa zabrać ze sobą nie może. Od tej
chwili onże wasz, jakom rzekł wprzódy. Ostańcie w zdrowiu i dbajcie
o niego, jak o własne dziecię — przerwał jej, wcisnął onieśmielonej niewieście dwie złote monety w dłoń i ruszył do wyjścia z podwórza.
Anna widząc odchodzącego nieśpiesznie anioła, pogłaskała Burego,
uściskała w locie Elę na pożegnanie, pomachała jej mężowi i pognała za
Yormūnem. Dogoniła go i wzięła za rękę.
— Yormūnie, czemuś gadał z psem? I co ma znaczyć, że braćmi będziecie? — zapytała, będąc jeszcze pod wrażeniem słów anioła.
— Anno, czym się różni pies od ciebie zali ode mnie?
— No. . . ma cztery łapy, mokry nos i. . .
Lecz nie dokończyła mówić. Wybuchł głośnym śmiechem, zerkał na
nią złotawymi oczami i wyglądało to tak, jakby nad sobą nie panował.
Wprzód patrzyła na niego poirytowana, myślała sobie, że to z niej się
śmieje, ale im dłużej go obserwowała, tym bardziej zarażał ją ten rechot.
W krótkim czasie oboje tak się zaśmiewali, że od tego śmiechu łzy zalewały im policzki. Mijani ludzie po drodze zbaranieli na ich widok, a być
może podejrzewali nawet , że postradali rozum z powodu utraty bliskich.
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Jednak on wiedział, dlaczego się śmieje. Postanowił odwrócić jej uwagę
od tych wszystkich okropieństw, które musiałaby oglądać. Od wozów
wyładowanych trupami wojów, niewyzbieranych ludzkich narządów,
krwi błyskającej szkarłatem w słońcu pokrywającej gościniec oraz sztywnych ciał zamordowanych rodziców. Nie chciał, żeby po raz kolejny przez
to przechodziła, słuchała plotkujących za plecami ludzi, zawodzenia nie-
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wiast przy ciele matki i wojów paplających co im ślina na język przyniesie. Z tego to właśnie powodu sprawił, że przeszli szybko tych kilka domów, patrzyli sobie w oczy i zatracili się w śmiechu. Przystanęli dopiero
przy pierwszej chacie, gdzie pozostawił kapitana Wasala z sierżantem
Skibą i kapralem Wachem. Tu uspokojeni otarli wilgotne twarze.
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Kapitan obserwował, jak spięty sierżant położywszy uszy po sobie, śpiesznie odszedł. Był pewien, że mu nie uwierzył, ale miał też pewność, iż nie
piśnie słówkiem i cała sprawa zostanie niebawem zamknięta. Nie czuł się
dobrze z molestującym go sumieniem, a jednak nie mógł postąpić inaczej.
Nie potrafiłby wydać Yormūna. To byłby dla niego wyrok śmierci.
— Kapralu! — zagadnął do oczekującego na jego rozkazy woja.
— Tak, kapitanie?
— Chciałbym, iżbyście coś dla mię zrobili. Prośba to, nie rozkaz. . .
— Naturalnie, aczli będzie to w mojej mocy.
Kapitan rozpoznał zmieszanie w głosie młodego oficera, i szczerze się
roześmiał.
— Nie strachajcie się kapralu, to nic co wymagałoby poświęcenia.
Sięgnął do poplamionej krwią przeszywanicy i sprawną ręką począł
niezdarnie w niej grzebać. Wydobył sakiewkę, z niej wysupłał dwie monety i podał mężczyźnie.
— To srebro na trumny i pogrzebiny dla oćców tej dziewki. Świątka
im z grodu sprowadźcie i dopilnujcie, iżby należycie ich pochowano.
Pokajnice479 im opłaćcie. I pomnijcie, niechajże na niczym nie szczędzą.
— A jeśli to niekrześcijanie? Nie krzczeni.
— Krześcijanie, niekrześcijanie, aboż to różnica jaka?
— Świątek się uprze i pochówku nie da. Pogan nie pogrzebie, modłów
nad zezwłokiem480 nie odprawi.
— Tfu. . . Na diabła urok! Ongiś nie miało znaczenia kimże człek. . .
Zmarły to zmarły i tyle! Trudno. . . Skoro inszej na nich rady nie ma. . .
— Splunął wzgardliwie, wzdychnął ze złością i wyjął kolejny srebrny
krążek: — Teraz nie będzie temu przeciw. — Skrzywił się i zapytał: —
Zrobicie, com rzekł, kapralu?
— Uczynię to z wielgą chęcią.
— Potem wróćcie i odszukajcie mnie. Będę was jeszcze potrzebował.
— Tak jest, kapitanie Wasal — odpowiedział kapral i odszedł.
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Kapitan został sam. Czuł takie zmęczenie, że powieki same mu opadały,
kleiły się do oczu i z trudnością je rozwierał. Niedospana noc, głęboka,
bolesna rana i utrata krwi, a do tego ten nieznośny upał wysysający z ciała
siły witalne, to wszystko bardzo go osłabiło. Oparł głowę o ścianę budynku i nawet nie spostrzegł, kiedy usnął.
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Weszli na podwórze. Chatę podpierał śpiący na ławie rycerz; wsparty
o ścianę, usta miał otwarte, a do tego lekko pochrapywał. Yormūn podszedł do niego, trącił go lekko i kapitan budząc się, posłyszał basowy
głos anioła:
— Musimy się pożegnać, kapitanie Wasal.
— Jakże to tak? Chwila. . . — Otarł spocone czoło: — A pochówek. . .
Anno? Nie ostaniesz, aż pochowamy twych oćców?
Anna zaprzeczyła głową i błagalnym spojrzeniem wymusiła na Yormūnie, żeby wytłumaczył ją przed zaskoczonym ich decyzją oficerem.
— Dość się napatrzyła i nacierpiała. Jej obecność tutaj niczego nie
zmieni, a jeno zwiększa boleść. Nie przywróci to ani jej matki, ani ojca.
Nic tu po niej, a cóż dopiero po mnie.
Kapitan przez jakiś czas nie spuszczał z nich wzroku. Zerkał raz na
jedno, raz na drugie. Oboje stali bez słowa i cierpliwie czekali.
— Pewnie to i racja. . . — Westchnął. — Aleście mię zaskoczyli. Nie
sądziłem, że tak rychło się rozejdziemy. Kądy się udacie?
— Przed nami cały świat, kapitanie Wasal — odparł Yormūn wymijająco, twarz miał poważną, choć kącikami ust się uśmiechał.
Kapitan ostrożnie zszedł z ławy i podał mu rękę.
— Jeszcze raz dziękuję za ocalenie życia i wybacz, żem na polanie
surowo cię ocenił. Myślę teraz, żeś miał rację, ale dużo wody upłynie,
nim pojmę bez reszty twoje słowa.
— Moje słowa są łatwe do zrozumienia, jeśli poznasz i zrozumiesz
siebie samego, Edwardzie. W przeciwnym razie to jeno puste słowa, które
nieważne zali powiedziane wtedy, azali teraz, nie będą miały żadnej dla
cię wartości.
Kapitan powtórnie uścisnął mu dłoń, podszedł do Anny i ucałował
jak ojciec w czoło.
— Do widzenia, Anno. Dziękuję za twą troskę i wierzę, że znajdziesz
szczęście i spokój przy boku swego. . . Angieła.
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— Do widzenia, kapitanie Wasal. Wracajcie rychło do zdrowia.
Pożegnali go uśmiechem i kiedy zamierzali odejść, kapitan niespodziewanie zagadnął do Yormūna:
— Yormūnie, obaczym się jeszcze kiedy?
— Nie, kapitanie. Nasze drogi więcej się nie zejdą.
— Skoro tak, rzeknij mi jedno, a co nie daje mi spokoju.
— Słucham.
— Jak rozpoznać, że jest we mnie miłość i nie są to puste słowa,
ukryte pragnienia, zali żądza posiadania, jak rzekłeś to wtedy?
Yormūn spojrzał mu głęboko w oczy i zobaczył w nich, jak duże
wrażenie wywarły jego słowa na tym starym woju i jak nieoczekiwanie
zaczęły kiełkować w jego głowie. Ucieszył go ten widok, uśmiechnął się
przyjaźnie i widząc jego zniecierpliwienie, odrzekł:
— Gdy obaczysz na polanie sarnę skubiącą liście z krzewu i ona cię
obaczy, podejdzie ufnie, dając się dotknąć lub pogłaskać. Wtedy i tylko
wtedy wiedz, kapitanie, będziesz przepełniony miłością, która nie dzieli,
lecz łączy, nie rozróżnia i nie porównuje, nie zniewala, ale ofiarowuje
wolność.
Chwilę patrzył na wpatrzonego weń i przyswajającego sobie jego
słowa mężczyznę, po czym dorzucił przed odejściem:
— Jednak najsampierw musisz odnaleźć w sobie wrażliwość, bez której miłość nie istnieje.
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Kapitan Wasal patrzył, jak odchodzą. Dziewczynka chwyciła Yormūna za
rękę i wolno wyszli z podwórza. Przezwyciężył ból w ramieniu i wybiegł
za nimi na gościniec, żeby ostatni raz odprowadzić ich wzrokiem. To był
doprawdy przedziwny widok. Środkiem drogi podążały dwie kompletnie niepodobne sobie istoty. Jedna wielka, potężna, ze sterczącym groźnie mieczem ponad prawe ramię, ubrana na czarno, z kruczoczarnymi
włosami, a druga niziutka, szczupła, wręcz można by rzec filigranowa,
kontrastująca z nim nie tylko samą budową ciała, lecz także swoją śnieżnobiałą czupryną. Trzymając się za ręce, podążali w kierunku grodu, nie
rozmawiali, nie zerkali ku sobie i nie spoglądali za siebie. Stał i zamyślony
patrzył aż znikli mu z oczu, a kiedy uświadomił sobie, że ktoś podszedł do
niego, otarł płynącą łzę z zarośniętego policzka i stanął twarzą w twarz
z mężczyzną. Przed nim stał kapral Wach w wyluzowanej postawie.
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yło ich dwanaściorga. Jedenastu mężczyzn i ona jedna niewiasta, najmłodsza z całej grupy. Po czterech miesiącach spędzonych razem pod
ziemią znała ich doskonale, choć kontakty z nimi ograniczała. Nie ufała
im. Nie byli zresztą skorzy do zwierzeń, a na dokładkę odniosła wrażenie,
że coś przed nią tają. Zachowywali się niezrozumiale, jak gdyby byli pod
wpływem działania jakiegoś narkotyku, ktoś rzucił na nich urok lub nimi
sterował. Kiedy odwiedzał ich Samael, widziała, że są mu absolutnie posłuszni. Nigdy nie oponowali, nie zadawali pytań i na wszystko od razu
się godzili. Złościło ją to i niepokoiło.
Większość czasu spędzali w tym samym pokoju, wypoczywali i dobrzeli, co sprawiało jej męczarnię i przypominało siedzenie w klasztornej
celi. Na szczęście, odkąd mogła chodzić, kulejąc co prawda na prawą
nogę, udawali się co wieczór do Komnaty Tronowej, bo tak nazywano
jaskinię, gdzie znajdował się tron i stały w półokręgu stoły, i siadywali przy wspólnej wieczerzy. Panujący w ten czas mrok rozświetlały
liczne pochodnie zawieszone na ścianach, a nad „stołem ofiarnym”, jak go
sama nazywała, zapalano tyle świec, ile osób wieczerzało. Ustawiano je
na drewnianym żyrandolu zaczepionym do granitowego sufitu żelaznym
łańcuchem. Co ciekawe, przy stole mieli ściśle określone miejsca. Musieli
je obowiązkowo zajmować, ale nie wiedziała, z jakiego to powodu.
Po prawej Samaela: Lera, Rufin, Maur, Fabian, Sabas, Engelbert.
Po lewej Samaela: Abner, Edward, Kasjan, Jan, Efrem, Dawid.
Oprócz niej wszyscy byli już zupełnie zdrowi, sprawni fizycznie. Nosili tylko nikłe blizny, świadczące o niedawnych kontuzjach i ranach, toteż
zabierano ich w nieznane jej miejsce. Od Sabasa, rudowłosego, niskiego
chłopaka wyciągnęła informacje, że mieli tam treningi, gdzie przywracano im dawną formę. Nie chciał jednak nic więcej zdradzić, pomimo
tego, że kilkakrotnie próbowała go chytrze i podstępem podejść.
Większą porę dnia spędzała samotnie. Kiedy nikogo nie było opodal,
z zapałem ćwiczyła zastałe mięśnie, a pomiędzy ćwiczeniami poddawała
ciało regenerującemu masażowi, którego nauczył ją pewien tajemniczy
wędrowiec. Zrobił to w podzięce za uratowanie mu życia. Pękł wonczas
lód, gdy próbował przejść jezioro na drugą stronę, i to ona wyłowiła go
z przerębli, mokrego i sinego z zimna.
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Dziękuję. Wdzięczen wam jestem za poratowanie, panienko. Jak mogę
się odpłacić? — pytał, drżał cały z zimna i stał na skraju poszarpanej
przerębli.
— Nijak. Nie potrzebuję twej wdzięczności — oświadczyła, zdjęła
płaszcz i okryła nim przemokniętego mężczyznę. — Ostać tu nie możesz,
zamarzniesz.
Nie czekając na odpowiedź, wzięła go pod ramię i pociągnęła. Sunęli ostrożnie do dworku po trzeszczącym lodzie i kulili się z zimna od
zaciągającego mrozem północnego wiatru. Po dwudziestu minutach dotarli skostniali do dworu, wpadli do nagrzanej kuchni i tam obydwoje
przylgnęli do gorącego pieca.
— Olaboga! — jęknęła przerażona służebna wstrząśnięta widokiem
przemarzniętego nieznajomego jej mężczyzny, pokrytego kryształkami
przeźroczystego lodu. — Co się stało?
— Ano, pływać mu się uwidziało o tej porze roku — oświadczyła Lera
i podeszła do dużego kotła postawionego na podłodze. — Pędź no Franiu
po wodę. Trzeba gorącą kąpiel przygotować, iżby biedaczyna nie zachorzał. — Podniosła metalowe naczynie, umieściła na kamiennym piecu
i dorzuciła drew do ognia.
Służebna błyskawicznie nałożyła na ramiona wełnianą pelerynę, pochwyciła dwa drewniane wiadra i migiem wybiegła na zewnątrz.
Lera nalała w dwa gliniane kubki wrzątku, dolała sytę481 , zamieszała
i jeden podała skulonemu na niskim zydlu mężczyźnie.
— Wypij, póki ciepłe. To cię rozgrzeje.
— Dziękuję, panienko. . .
Trząsł rękami, drżał z wyziębienia.
— Mów mi, Lera. Jestem, Lera Wasal. Córka Edwarda Wasala. Pana
tychże włości. A ty? Maszli jakoweś imię, wędrowcze?
Mężczyzna pił łapczywie, biorąc solidne łyki, a kiedy skończył, spojrzał na nią. Na oko miał trzydzieści lat. Twarz prostokątną z mocno zarysowanymi kośćmi policzkowymi, brwi wyraźne i szerokie, uniesione
zadziornie ku górze, usta wąskie i teraz z zimna fioletowe. Jego włosy
sięgały do ramion i pomimo że mokre układały się w lekkie fale. Choć
rysy miał ostre i surowe sprawiały odwrotne wrażenie. Wygładzały oblicze mężczyzny i nadawały kobiecej miękkości. Zastanawiały ją tylko
jego duże oczy ocienione długimi, niemęskimi rzęsami. . .
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„Jakiegoż koloru są jego oczy?” — dumała.
Nie mogła rozpoznać ich barwy, gdyż wraz z kątem padania światła,
przybierały inny odcień.
— Mam wiele imion, Lero, acz możesz nazywać mnie, Abidemi482 .
— Mnie tam za jedno. Aleć skoro tak, będę mówiła ci Abidemi. Co
cię tu sprowadza? — zapytała, jednak nie zdążył odpowiedzieć.
W progu stanęła Frania. Fryzurę miała starganą wiatrem, policzki silnie zarumienione, a ręce zziębnięte od trzymania stalowych uchwytów.
Energicznie obtupała trzewiki ze śniegu, podeszła do gara na piecu i przelewając do niego wodę, zerkała ukradkiem z ciekawością na przybysza.
— Co u twej matki, Franiu? Wciąż męczy ją dusznica483 ? — zapytał
naraz przybysz.
— O tak! Czasem tak bardzo cierpi, że ślemy po znachorkę do odległego sioła, iżby choć trochę w boleści jej ulżyć. Poi ją zielem, pić każe
nalewki i ponoć magiczne mixtury, boboni i zaklęciami przepędza z ciała
słabość484 . . . — Umilkła i wytrzeszczyła, i tak już wielkie oczy: — Ino
skąd o tym wiedzą, panie?
Wędrowiec uśmiechnął się tylko i sięgnął do leżącego przy stopach
wora. Nie otwierając go, wsunął rękę i zaczął czmerać485 w jego wnętrzu.
Wpadające światło przez kuchenne okno oświetlało jego oblicze i zabarwiało oczy na niebiesko, a kiedy nieznacznie się pochylał, przechodziły
w intensywny fiolet.
— Jest! — zawołał wesoło i wyjął zielonego liścia.
Powstał i podał go Frani. Zakłopotana zrobiła krok do tyłu i zerknęła
zdumiona na Lerę. Nie wiedziała, co ma począć.
— To dla ciebie, Franiu. A raczej dla twojej chorzej matki. Dajże jej
onego liścia w wieczór486 , niechaj przed snem spożyje, a rankiem po
słabości ostaną jeno wspominki487 .
Służebna postawiła wiadro, wytarła starannie mokre dłonie w fartuch i ostrożnie wzięła go od niego drżącymi rękoma.
— Jesteście znachorem, panie?
— Gdzieżby tam znowu! Nie jestem.
— Medykiem? — wtrąciła Lera.
— I medykiem też nie jestem, aczkole488 znam się niecoś489 na słabościach.
— Uczonym?
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— Niezupełnie, ale przyznać muszę, że mam pewną wiedzę. Przynajmniej tak mi się zdaje — odparł i znów się roześmiał.
Obie patrzyły na niego w osłupieniu. Na jego sinej z wyziębienia
twarzy wykwitły nieregularne czerwone plamy, nabierał rumieńców.
— Skądeś wziął świeżego liścia w środku zimy?
— Dlaczego uważasz, że jest świeży, Lero?
— Po pierwsze jest soczyście zielony, po wtóre jego ogonek jest wilgotny, jakbyś go dopiero co zerwał, a po trzecie roznosi po izbie intensywny, świeży zapach.
— Cóż w tym dziwnego, że jest wilgotny, skoroś wyciągnęła mnie
z wody?
— Gdyby to była woda, wtenczas cały byłby mokry, jednak on poza
ogonkiem jest suchy.
— Wyjątkowoś spostrzegawcza jak na piętnastoletnią dziewkę.
— Wybacz, lecz nie pomnę, abych wspominała o swym wieku.
Nic nie odpowiedział. Jego oczy przybrały kolor zielonego liścia.
Uśmiechnął się szeroko. To był promienny, rozbrajający uśmiech. Od
niego pocieplało jej na ciele i w sercu.
— Doniosę wody — wtrąciła lekko otumaniona Frania, ostrożnie położyła liść na stole, po czym tak jak uprzednio, pogoniła z wiaderkami
na zewnątrz.
— Skąd pochodzisz, Abidemi? — zapytała, kiedy służebna znikła.
— Można by rzec, znikąd.
Rozszerzyła oczy ze zdumienia, a on ciągnął:
— Nie ma takiegoż miejsca, gdzie mógłbym oprzeć na stałe głowę.
Jestem jak ptak wędrowny. Raz tutaj, inszym razem dzieś490 indziej, a po
prawdzie mówiąc, jestem wszędzie i nie ma mnie nigdzie.
— ? — Zdziwiła się jego oświadczeniu, nie bardzo go rozumiejąc, pomimo to kontynuowała rozmowę: — To musi być niezwykłe, podróżować po całym świecie. Tak beztrosko. . .
— Nawet nie wiesz jak! — Ożywiony wyprostował się na niskim siedzisku. — Życie w jednym miejscu i powtarzanie wciąż na nowo tych samych czynności by obracające się młyńskie koło jest wewnętrzną śmiercią, Lero.
— Śmiercią?
— A jakże! Życie jest dynamiczne, nadzwyczaj ruchome, jest wyzwa-
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niem samym w sobie, za którym należy bezprzestannie491 podążać, anuż
staje się statyczne, uporządkowane zali jednostajne, więdnie by kwiat
i z wolna umiera.
— Co złego w uporządkowanym życiu? W stabilności zali w ładzie?
— W ładzie nic, acz potrzeba stabilności to zgoła coś innego, i bierze
się ze strachu! Strachu przed nieznanym jutrem, lękiem przed tym, co
ma do zaoferowania otaczająca nas Rzeczywistość. Jednakże tam gdzie
pojawia się strach, jest cierpienie. A tam gdzie jest cierpienie, życie staje
się gorzkie i pełne smutku, do szczętu wyzbyte miłości.
— Chceszli rzec, że lęk sprowadza na człowieka cierpienie?
— Owóż to! Tom też miał na myśli. Ludzie tak bardzo są przerażeni, że wszędy wypatrują niebezpieczeństwa. Żyją w ciągłym napięciu.
Wszystko, co zaburza tę stabilność, odruchowo odrzucają, bronią starego
nie starając się poznać nowego. Caluśkie życie siedzą odgrodzeni od Rzeczywistości w niewidzialnych klatkach i choć nie są pozawierane, nigdy
z nich nie wychodzą.
— Strachają się.
— Właśnie. A zatem nie są w stanie poznać Prawdy.
— Jakby za życia byli martwi. . .
— Zaiste! Żywi zali martwi, za jedno.
— Gdyby było tak, jako mówisz, to podług twego sposobu myślenia,
ja również powinnam być „martwa”.
— Ależ nie! Ciebie to nie dotyczy. Twoje życie wygląda na nieruchome, tyś jednak w ruchu.
— Jak to?
— Zastanów się i rzeknij mi szczerze. Znaszli kogo, kto z dobrawoli
wszedłby na trzaskający lód na jeziorze, stanął na krawędzi przerębli
i podałby mi rękę, iżby mię wyciągnąć?
— Nooo. . . nie wiem. . .
— Nie wiesz, ponieważ nikogo takiego nie znasz. Nikt prócz ciebie nie
zrobiłby tego. Niewielu znalazłoby się zuchów, mających śmiałość wejść
na kruszejący lód pod stopami. Przypatrywaliby się bezpiecznie z brzegu,
a ci wrażliwsi, być może, nawoływaliby pomocy, aleć nic poza tym nie
potrafiliby zrobić. Wobec tego. . . Czemuś to uczyniła?
— Czemu?
— Ponieważ nigdy nie gromadziłaś niczego dla siebie. Nigdyś nie
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dbała o stabilność, jak robi to cała reszta, i przez to nie ma w tobie
odrobiny lęku. Wychodzisz poza klatkę własnego umysłu, kiedy sobie
zechcesz, porzucając fałszywą rzeczywistość zbudowaną li tylko na strachu. Lecz jeno tam, gdzie nie ma lęku, może rozwijać się wolność od
wszystkiego, a więc życie.
— Anuż wcale nie jestem odważna ino głupia?
Roześmiał się, a kiedy spojrzał na nią powtórnie, jego tęczówki były
całe czarne, to było głębokie i enigmatyczne spojrzenie.
— Głupi kończy na dnie jeziora, próbując go przepłynąć, nie umiejąc
pływać. Ginie, spadając z wiotkiej gałęzi wysokiego drzewa, wierząc, że
go utrzyma, albo daje się posiekać zbójom na drodze, broniąc się widelcem, miast wziąć nogi za pas i uciekać by zając przed wilkiem.
Teraz ona głośno się roześmiała. To było pocieszne, on był pocieszny.
— Jestem! — oznajmiła wesoło Frania.
Dziewczyna otrzepała buty ze śniegu, postawiła wiadra na podłodze
ułożonej z grubych dyli i zdjęła pelerynę z ramion.
— Jak wam, panie? — zapytała, wzięła wiadro z wodą, podeszła do
gara i szybko ją do niego wlała.
— Doskonale, Franiu. Wyśmienicie. W izbie ciepło i przytulnie aże
żal będzie wychodzić na tę zawieruchę za oknem.
Lera wstała od stołu, dźwignęła drugie wiadro i poszła za przykładem dziewczyny. Usiadła ponownie i obserwowała bez słowa grzejącego
się mężczyznę. Kim jest ten tajemniczy wędrowiec? Uczonym? Mówcą?
Myślicielem? A może każdym po trosze? Z pewnością nie jest szalony.
Gdyby tak było, niewątpliwie dojrzałaby to w jego oczach, lecz z drugiej
strony jego słowa trudno czasem było pojąć.
Odzienie miał liche, zdradzało ubogiego człeka, acz mowę płynną,
trochę nie tutejszą, obcą, z nieznanym akcentem i nietypowym słownictwem. Chociaż wyglądał na prostaka, zdradzał się mową, zachowaniem,
a nade wszystko jasnymi i gładkimi dłońmi, nieskalanymi nigdy fizyczną
pracą. Musiał być kimś znaczącym, szlachetnie urodzonym, mimo to krył
się pod nędznym przebraniem ubogiego wędrowca podróżującego niby
to po całym świecie. Siedział odkręcony do pieca, przytykał do niego ręce
i co rusz zerkał na nią tymi szczególnymi, zmieniającymi kolor oczami.
„Kto skrywa się pod tą maską?”. — Mogła wziąć go na spytki lub siłą
przymusić, a jednak nie śmiała tego zrobić.
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Frania biegała przy piecu i przygotowywała popołudniową strawę. Kiedy
dostrzegła, że woda jest gorąca, przelała ją do niedużej balii. Uzupełniła
odrobiną zimnej i rzekła:
— Kąpiel gotowa, panienko Lero.
— Zatem dobrze. . . — odpowiedziała, powstając energicznie zza stołu:
— Kąpiel gotowa, Abidemi. Nikt nie będzie ci przeszkadzał, czuj się jak
u siebie. Najdę ci suche odzienie — dodała i poszła za wychodzącą z kuchni Franią.
— Lero.
— Słucham?
— Mogłabyś chwilę pozostać? Chciałem ci cosik pokazać.
— Teraz? Nie możemy z tym poczekać?
— Nie możemy! — odparł z naciskiem.
Popatrzyła na niego zdumiona, a potem rzekła do czekającej na nią
przy wyjściu służebnej:
— Idźże Franiu przodem, uścignę cię, a jak nie, to rzeknij pani matce,
że będziem mieli gościa na obiedzie.
— Tak, panienko Lero.
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Aby co dziewczyna zniknęła, zamknąwszy drzwi kuchni, mężczyzna jednym szybkim ruchem zerwał z siebie ubranie i stanął przed nią nago.
Wrzasnęła odruchowo, ale głos, choć mocny ugrzązł jej głęboko
w gardle. Nie mogła krzyczeć, nie mogła mówić, toteż zaczerwieniona
po czubki uszu, postanowiła uciec. Tymczasem nogi nie reagowały. Przybite do podłogi jakby za pomocą niewidzialnych ćwieków, nie dawały się
poruszyć. Stała więc w miejscu oszołomiona i wlepiała oczy w nagiego
mężczyznę.
Jego ciało pokrywały czarne kropki, jedne były większe inne mniejsze i wyglądały, jak namalowane atramentem. Rozmieszczone symetrycznie po jednej, jak i drugiej stronie na pierwszy rzut oka tworzyły jakiś
niezrozumiały, tajemniczy wzorzec.
— To jest mapa, Lero. Mapa ludzkiego ciała. Przez widoczne punkty
przepływa bezustannie życie, energia w nich skoncentrowana. Ona to
decyduje o zdrowiu, samopoczuciu, życiu i śmierci. Odpowiednio pielęgnowana i utrzymywana w idealnym stanie sprawi, że twoje ciało za-
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wżdy będzie w równowadze. Będzie zdrowe, pełne młodzieńczej energii,
w pełni aktywne i gotowe do największych poświęceń. Dziś w podzięce
za uratowanie mi życia, za odwagę, jaką się wykazałaś i za dobre serce,
przekaże ci wiedzę, która w niedalekiej przyszłości pomoże ci się pozbierać i wrócić do utraconej przez wypadek formy. Patrz i ucz się, gdyż choć
potrwa to mniej niż mrugnięcie oka, nigdy tego nie przepomnisz.
Zobaczyła, jak mężczyzna uciska kilka sekund wybraną kropkę zmieniającą pod dotykiem kolor na czerwono. Gdy przesunął rękę w nowe
miejsce, ponownie je uciskając, oba punkty połączyły się ze sobą za pomocą cienkiej linii. Kiedy wybrał trzecią kropkę, wszystkie trzy złączone
razem zaczęły mrugać rytmicznie i ujrzała napis zawieszony tuż nad jego
ciałem, wyryty płomiennymi literami: „Serce”. Później powtarzał tę czynność po wielekroć, w różne kombinacje łączył punkty na ciele, a fruwające w powietrzu napisy zmieniały się zależnie od tego, jakiego organu dotyczyły wybrane przez niego obszary. „Głowa”, „Nerki”, „Płuca”,
„Oko” i tak dalej. Pokaz trwał długo, aczkolwiek nie miało to znaczenia.
Nie czuła zmęczenia i nie była znudzona. Do głębi pogrążona zatraciła
się w tym niecodziennym przedstawieniu, aż usłyszała rozbrzmiewające
w kuchni słowa Frani:
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Kąpiel gotowa, panienko Lero.
Rozejrzała się spłoszona po kuchennej izbie i dostrzegła siedzącego
przy piecu mężczyznę; ogrzewał jak wcześniej dłonie. Frania obdarowała
ją słodkim uśmiechem i powolnym krokiem ruszyła do wyjścia.
— Zatem dobrze. . . — odpowiedziała, powstając energicznie zza stołu:
— Kąpiel gotowa, Abidemi. Nikt nie będzie ci przeszkadzał, czuj się jak
u siebie. Najdę ci suche odzienie — dodała i poszła za wychodzącą z kuchni Franią.
— Lero.
Zadrżała i poczuła na plecach gęsią skórkę. Popatrzyła na niego przelękniona i niepewnie zapytała:
— Słucham?
Podświadomie słyszała: „Mogłabyś chwilę pozostać? Chciałem ci cosik pokazać”.
— Chciałem ci jeszcze raz podziękować. Gdyby nie ty, zginąłbym. —
Wyrwał ją z oszołomienia Abidemi.
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— To nic wielgiego. Nie ma o czym mówić. Zresztą to chyba ja powinnam być ci wdzięczną. — Pokraśniała i naprędce wyszła.
Wróciły po półgodzinie. Próbowały najpierw pukać i dobijać się, aż
nie bacząc na nic, weszły do środka, przeszukały dokładnie przylepione
do izby komory i odkryły, że mężczyzna zniknął.
— A to dobre. . .
— Dlaczego odszedł? — pytała Frania, zaglądająca nawet do skrzyń
z przyborami kuchennymi i srebrnymi zastawami.
— Tamoj się go spodziewasz? — zapytała z prześmiechem Lera.
— Nie. . . Nie. . . Ale dlaczego odszedł tak z nagła? — odpowiedziała
zawstydzona.
— Kąpieli też nie zażywał, aleć podarunek Franiu, ci ostawił — stwierdziła, zerkając na ząbkowany liść na stole.
Liść, który matka Frani tego samego dnia zjadła, i stało się tak, jak
przepowiedział mężczyzna. Choroba rankiem zniknęła z jej ciała. Wieść
o zagadkowym uzdrowicielu prędko obiegła okolice, jednak pomimo poszukiwań na wielką skalę, nikt więcej go nie spotkał.
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Teraz powracała do zdrowia i utraconej formy, wykorzystując techniki
wyuczone w tak niezwykły sposób.
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Co pewien czas zaglądał do niej zakapturzony mężczyzna, rzucał milcząco
okiem i prędko wychodził. Tylko raz jeden z nich podszedł, usiadł na
brzegu łóżka i się przedstawił:
— Jestem Kaim. Jak się czujesz?
Był podobny do Samaela, choć troszkę młodszy. Miał też większe
od niego oczy i spojrzenie groźne jak u drapieżnego ptaka podczas polowania, a zarazem przebiegłe i nieprzeniknione. Nos miał zakrzywiony,
haczykowaty, a włosy czarne zebrane w dwa pasma po obu stronach
głowy splecione w cienki warkocz.
— Niezgorzej, jeśli można tak się czuć, będąc jeńcem.
— Wszystko dla twojego dobra, Lero. . .
— Jasne! — prychnęła niby rozzłoszczona kotka. — Na okrągło to
słyszę, odkąd tu jestem.
— Winnaś nam wdzięczność. Uratowaliśmy cię, wyrwaliśmy z rąk
Śmierci i darowaliśmy ci nowe życie.
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— Sądzisz, że boję się śmierci? — zapytała z ironią w głosie i popatrzyła na niego z zadziornym błyskiem zielonych oczu.
— Zgaduję, że ty nie — odpowiedział nadzwyczaj spokojnie: — Ale
czy twój ojciec i matka również są tacy odważni? — drasnął ją boleśnie
pewnym siebie głosem, odwzajemnił równie nieprzyjemnym uśmiechem
i powstał.
To ją zabolało. Przełknęła ślinę i zapytała:
— Co masz na myśli, Kaimie? Zali to była groźba?
Ciszę nie wypełniło ani jedno słowo; odszedł szybko i znikł w wąskim korytarzu. Nie mogła dojść do siebie. Zlękła się o rodziców. Czyżby
to była karta przetargowa za jej uległość? Przeczuwała, że tak właśnie
było, postanowiła jednak cierpliwie poczekać na dalszy bieg wydarzeń.
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Spała, kiedy wrócili pozostali. Zbudzili ją śmiechem i rozmową. Nie dała
znać po sobie, że już nie śpi, udawała, że drzemie, leżała w bezruchu,
miała nadzieję posłyszeć coś interesującego. Mężczyźni porozwalali się
na łożach, uraczyli po łyku cierpkim winem z krążącego z ręki do ręki
bukłaka, odpoczęli nieco w ciszy i wrócili do przerwanej rozmowy.
— Kiedy ruszamy, Kasjanie?
Rozpoznała chrypiącego Dawida, najstarszego z całej paczki.
— Za dwa dni jak mówił Samael. Dwok do nas dołączy.
— Kto taki?
— Tego nie zdradził.
— Mógłby mnie wybrać. Dość mam już siedzenia by kret pod ziemią,
gapienia się w wasze gęby i słuchania pisku niecopyrzy492 — wtrącił
Efrem, wzdychając, na co pozostali zgodnie mu przyklasnęli.
Tęskno im było za błękitnym niebem, promieniami słońca, zapachem
leśnego runa i odgłosami dzikiej puszczy.
— Samael się waha — wtrącił Fabian: — Radzić będą dzisiaj społem,
kogóż to z wami posłać.
— A po cóż to radzić? Każden przecie dobry, ino Samael by chłapczarka493 . Wybredza494 , a się buczy495 — przygadał Efrem.
— A ja wiem, kto jednym z was będzie — napomknął zagadkowo
Abner.
— Kto taki? — spytali chórem.
— Lera. . .
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Abner cienko zachichotał, a oni spojrzeli na śpiącą dziewczynę, a potem
ryknęli śmiechem tak głośnym, że nie mogła dalej udawać, iż jest we śnie
pogrążona. Przetarła na niby oczy, przeciągnęła się i udając zamroczenie,
zapytała:
— Coś mnie ominęło?
— Ajuści! — potaknął Abner i podszedł do niej żwawym krokiem.
Oczy mu błyskały wesołymi chochlikami, usta układał w nonszalancki uśmiech, a dłonie zacierał niczym mucha szykująca się do lotu.
Usiadł na brzegu łóżka i zobaczyła, jak niespokojnie ją lustruje i dotyka
wzrokiem nieomal całego jej ciała.
— Wiesz co, Lero? Długośmy tutaj sami. . . Tośmy se wydumali. . . —
Łypnął na nią pożądliwiej, niemalże się śliniąc: — Że miałabyś pewno
i ty ochotę na małe co niecoś496 ?
Ledwo skończywszy mówić, chwycił ją za pierś i ryknął śmiechem
z pozostałymi mężczyznami. Czereda ryczała ubawiona, Abner z lubością
dłamsił jej pierś schowaną pod miękką materią, a ona nieporuszenie na
niego spoglądała.
Aż stało się coś, czego żaden z mężczyzn nie przewidział. Lera niczym wąż siedzący w trawie błyskawicznie chwyciła Abnera za rękę,
wyskoczyła z łóżka, skręciła ją mocno i powaliła mężczyznę na brzuchu.
Usiadła na jego plecach i jeszcze bardziej wykręciła obolałe ramię. Stęknął z bólu, zawył i poczerwieniał, prychnął z nozdrzy jak rozwścieczony
ogier i nawet jął coś mówić niewyraźnie, ale przywalony kolanami do
trzeszczących desek łoża, tylko charczał i prychał.
— Ty flejo! Warchole! — ryknęła pełną piersią, kiedy nagle ktoś skoczył na pomoc Abnerowi.
Instynktownie i prawie nie odwracając się w jego stronę, wystrzeliła do tyłu nogą i trafiła napastnika prosto w krocze. Stęknął i zzieleniał, złożył się w pół jak szwajcarski scyzoryk i opadł na ziemię niczym
liść spadający z drzewa jesienną porą. Kiedy wił się jak piskorz na posadzce, trzymał obolałe przyrodzenie i głośno sapał, ktoś inny targnął
ją za włosy. Puściła natychmiast spienionego Abnera, chwyciła za sobą
ręce atakującego ją mężczyzny, zacisnęła na nich dłonie, i obracając się
o sto osiemdziesiąt stopni, odwróciła przeciwnika do siebie plecami.
W mgnieniu oka natarli na nią pozostali. Rozwydrzone gardła, zapalone gniewem oczy, wyciągnięte ku niej ręce, i dudniące po posadzce
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ciężkie kroki. Cały ten obraz ujrzała w jednej chwili. Odbiła się od łóżka,
wyskoczyła w powietrze i całym ciężarem spadła na ramiona trzymanego
przed momentem nieprzyjaciela. Okazał się nim najmłodszy i najniższy
z mężczyzn, Fabian. Przełamany jej ciężarem wyłupił gały z wysiłku i rypnął ciężko na posadzkę. Złapała jego głowę i nieznacznie przekręciła.
— Stać psubraty! Niech no, któren się zbliży, a kark mu złamię! — zasyczała jak osaczona kobra wypłoszona z bezpiecznej kryjówki i zarzuciła
gwałtownym ruchem głowy złociste blond pukle na plecy.
Zatrzymali się równocześnie i zamarli w bezruchu. Padła na nich
ogroza497 , wypełniło zaskoczenie i dezorientacja. Szybko odkryli, że ona
wcale nie blefuje, i jeśli któryś z nich zrobi najmniejszy ruch w jej stronę,
złamie na ich oczach kark blademu z przerażenia Fabianowi. Nawet
gdyby nie krzyknęła ostrzegawczo, jej spojrzenie kipiało złością, a niezagojone blizny wykrzywiały jej oblicze, dodając nienaturalnego, agresywnego wyglądu. To wystarczyło, by poniechali walki.
Obserwowali się, wyłapując pojedyncze spojrzenia, kiedy nieoczekiwanie ktoś za jej plecami wszedł do izby. Mężczyźni zerknęli spłoszeni na
przybyłych gości i jak na komendę powrócili do łóżek. Pozostała z wystraszonym Fabianem, trzymając jego życie w swoich rękach.
— Brawo, Lero! Brawo! — Aplaudował498 i głośno śmiał się Samael,
przy którym niby cień szedł z poważną miną Kaim. — Od dawien dawna
obserwuję twoje umiejętności. Kunszt walki, zwierzęcy instynkt i zwinność drapieżnika, i jestem dla cię pełen podziwu. Brawo! Bravissimo499 !
— wołał i klaskał.
Lera puściła bladego jak kreda Fabiana; pobiegł zawstydzony do swojego łoża i tam schował się za plecami towarzysza. Wstała, podeszła
dumnie wyprostowana do Samaela i stanęła kilka centymetrów przed
nim. Była tak blisko, że czuła jego zapach i bijące od niego ciepło. Zadarła głowę, żeby spojrzeć w jego oczy z niewygasłym dotąd gniewem
i odrzekła:
— To nie koniec, Samaelu. On musi ponieść karę.
Aby że skończyła mówić, jak kilkoma zwinnymi susami doskoczyła
do nieprzygotowanego jej atakiem Abnera, chwyciła go za prawą rękę,
wygięła w tył, zmuszając do półprzysiadu, i kopnęła silnie w łokieć. Rozległ się trzask pękających kości i przeraźliwy wrzask czerwonego z bólu
młodego mężczyzny.
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— Jeźli500 któren z was. . . — Przemknęła po nich wzrokiem i zagroziła im zapalonymi ognikami w oczach: — Tyknie mię kiedykole501
choćby małym palcem, kalectwem lub śmiercią zapłaci. Przysięgam, jak
tu stoję!
Abner skomlał z bólu, a pozostali spoglądali w osłupieniu raz na
niego, raz na nią, raz na Samaela. Byli oszołomieni, zaskoczeni śmiałością,
z jaką podeszła do ich przywódcy, oraz karą samodzielnie wymierzoną
Abnerowi. Samael nic sobie nie robił z tego, co mamiło im się w głowach,
chodził jak paw po komnacie i wyglądał, jakby to wszystko go bawiło.
Podszedł do niej, zaszedł z boku i wyszeptał do ucha:
— Życzyłbym sobie porozmawiać z tobą po wieczerzy. Zda mi się,
żeś gotowa.
Poklepał ją po plecach i wyszedł.
Zaraz po jego wyjściu weszło dwóch jej znajomych mężczyzn. To
byli ci sami, którzy ją składali.
— Zabierzcie go i naprawcie to, co ona zepsuła — rozkazał Kaim,
obrzucając ją jawną wrogością.
Wyszli, a ona wróciła na łóżko. Mężczyźni milczeli, nikt nawet nie
śmiał na nią zerknąć. Pogrążeni we własnych myślach, przerywanych
od czasu do czasu dobiegającym z oddali wrzaskiem upokorzonego Abnera, leżeli posępni na swych posłaniach. Zamknęła oczy, w głowie jej
zaszeleściło i zamieniło w słowa starego kasztanowca:
„Nie daj się zaskoczyć, Lero”.
Uśmiechnęła się do siebie, czuła zadowolenie i wypełniającą ją dumę.
— Aaa. . . ! — darł się, Abner.
— Hi, hi. . . — chichotała w duszy.
— . . . — W cichości przysłuchiwali się mężczyźni.
u 1 U
zybko dotarli do celu. Wyszli z cienia potężnych drzew prosto na zalaną słońcem polanę. Było gorąco. Powietrze przesączone zapachem
butwiejącego runa i nagrzanej ziemi wisiało nieruchomo, sprawiało, że
ciężko się oddychało. Yormūn poszedł do pozostawionych rankiem worów, Anna zaś szukała jakiegoś miejsca, gdzie mogłaby usiąść. Trochę
pobolewała ją przebita stopa. W końcu usiadła pod rozłożystym drzewem, gdzie nocą spał anioł, i spod niego obserwowała go z daleka.
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Yormūn zrzucił porwaną tunikę, przetarł do sucha spocone ciało i włożył
świeżą. Otarł starannie miecz o kępę trawy, wsunął do pochwy, obwinął
białym materiałem i schował do wora.
Zamknęła oczy, ciepło rozleniwiało, a odgłosy lasu uspokajały. W trawie cykały pochowane pasikoniki, w głębi lasu kukała zazula502 , a po suchych listkach i igliwiu chórem szurało tysiące mrówczych nóżek. Wsłuchana w tę harmonię sanitusów503 i poruszającego się anioła, zapadła
w sen spokojny i przyjemny.
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Stała na wysokiej górze. Wokół roztaczał się przepiękny górski krajobraz.
Ostro zakończone śnieżne szczyty sterczały wysoko, sprawiały wrażenie,
jakby miały ukłuć sunące leniwie po niebie obłoki. Poniżej śnieżna biel
przeobrażała się w surową, poszarpaną wiatrem i deszczem skałę, połyskującą w strugach słońca różnymi odcieniami szarości. Ciemnozielony
dywan utkany z iglastych drzew otulał całą okolice, a gdzieś pomiędzy
wybujałymi drzewami rozciągał się zielony padół504 . Wyrastały na nim
góralskie chatynki kryte złotożółtą strzechą.
Usiadła i zanurzyła się po pas w białym puchu. Jedwabisty śnieg
nie był zimny, a chłodny i przyjemny. Brała go i wydmuchiwała w eter.
Rozczepione płatki śniegu wolno opadały na twarz, ręce i nogi, topniały
w maleńkie kropelki wody i tworzyły miniaturowe strumyki i jeziora.
Położyła się na plecy i zniknęła pod delikatnie oplatającym ją białym
kocem. Było tak przyjemnie. Spała.
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Yormūn spostrzegł, że usnęła. Powiązał worki, zarzucił na ramię i podszedł do niej cichym, skradającym się krokiem.
„Posilny sen dobrze jej zrobi” — pomyślał.
Usiadł obok, opierając się o nierówny pień topoli, pokrytej mocno
spękaną korą. Pod zielonym parasolem powietrze zdawało się rześkie,
gorąc łagodniejszy, a zapachy przyjemniejsze. Ogarnął wzrokiem okolicę,
wyłapał w listowiu zakamuflowaną wiewiórkę i spostrzegł wygrzewającego się w słońcu zaskrońca.
Przeniósł wzrok na Annę i jął się jej przyglądać. Śniła o czymś i zgadywał, że był to sen przyjemny. Twarz miała spokojną, usta lekko w uśmiechu wygięte, powieki zaś od czasu do czasu drgające. Z niemałą ciekawo-
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ścią obserwował tę małą ludzką istotę i nie potrafił odgadnąć wzrastającego w sercu uczucia. Odkąd przybył na Ziemię, unikał ludzi i trzymał
do nich znaczny dystans. Nie potrafił ich zrozumieć i nie mógł im wybaczyć, że są tacy niezaradni, a nade wszystko nie potrafią żyć pełnią życia.
Śmieszyły go wszystkie te mądrości, nauki, przesądy i wiara w to, że są
prawdziwe i nieomylne. Smuciły kłamstwa, chciwość i obłuda, srożyła
agresja i nienawiść, dziwiła ciemnota i głupota, i naprawdę żal mu ich
było, kiedy widział, jak żyją, a raczej bytują z dnia na dzień, tonąc coraz
bardziej w iluzji i cierpieniu.
Nazywał ich „wiecznie śpiący”, gdyż żadne stworzenia na ziemi, nawet te niewidoczne gołym okiem, nie były tak nieświadome siebie samego, jak oni. Żyjący ideami i przekonaniami oraz przekazywaną z pokolenia na pokolenie wiarą, pogrążeni w wyimaginowanych myślach,
są niewolnikami umysłu, niczym więcej. Świat wdziera się w ich jestestwa, krzyczy i rzuca kłody pod nogi, szarpie i brutalnie nimi potrząsa,
ale nadaremnie. Czubek nosa. Tyle są w stanie dojrzeć istoty mówiące
same o sobie – homo sapiens505 .
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Yormūnie, Ziemię zamieszkują istoty rozumne, ludzie.
— Laviahu. . . Ha! Ha! Ha! — Ryknął śmiechem i nie mógł mówić, tak
się śmiał.
Aniołowie stojący półokręgiem patrzyli na niego w osłupieniu, a on
ryczał, aż płatki śniegu spadały z gałązek świerku.
— Laviahu. . . Ha! Ha. . . ! — Na próżno próbował zachować powagę,
to było ponad jego siły.
Bursztynowe łzy płynęły strumieniem, z gardła basowym tonem rwał
się: „Ha, ha, ha. . . ”, śnieg prószył obficie z gałązek, a ciało przechylało od
niekontrolowanego rechotu.
— Laviahu. . . — Otarł twarz, zełknął506 świeżego powietrza i zdążył powiedzieć, nim kolejna fala śmiechu ogarnęła go bez reszty: — To
najlepszy kawał, jaki usłyszałem od wieków, ha, ha, ha. . .
Tak właśnie było, gdy zostawili go na Ziemi jego bracia. Pamiętny
był dlań tamten dzień i tamta chwila.
— Yormūnie, pamiętaj, to zagubieni ludzie. . .
— Bliższy mi niedźwiedź w puszczy, niźli najrozumniejszy człowiek
— odparł z powagą, rzucił niechętnym wzrokiem ku osadzie i nisko po-
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łożonym chatynkom przysypanych śniegiem, śpiesznie odszedł i znikł
w gęstych kniejach.
— Yormūnie! — zawołał za nim Laviah, lecz nie odpowiedział, nie
pożegnał nadniebiańskich507 braci, tylko dodał kroku. — Yormūnie! —
pohukiwały słowa Świetlistego Anioła, skacząc po potężnych pniach prastarych dębin i wysokopiennych chojarów.
Parł, jak oszalały, rąbał mieczem, wyrzynał wąską ścieżkę i zagłuszał basowym pomrukiem nawołujący głos Laviaha. Dość miał pouczeń
anielskich braci, mierziła go ich słabość, tkliwość i litość do „rozumnych”
istot zamieszkujących tę planetę. Znał te „rozumne” stworzenia, widział te
wszystkie nikczemności dokonane ich rękoma od początku ich narodzin
i skręcały mu się wątpia, kiedy zaczynał o tym myśleć.
„Tfu. . . ” — pluł w wyobraźni i zwijał się w sobie.
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Jednakże to było dawno, bardzo dawno temu. A teraz? Czy mógłby
wstrząsnąć ludźmi, zbudzić ze snu i pokazać im Rzeczywistość, Prawdę
i Miłość? Doprawdy wielu próbowało. I co? Pozostali głusi na wołania
i uśpieni, jakby bali się otworzyć szeroko oczy, jak gdyby trwanie w ułudzie odpowiadało im bardziej, niż życie poza kłamstwem.
Więc teraz, gdy los połączył go z Anną, jak powinien pokierować jej
życiem? Pozostawić uśpioną w nierzeczywistym świecie, podtrzymywać
jej złudzenie, do którego już przywykła, czy może odsłonić przed nią
Rzeczywistość, nieznane, odległe, acz prawdziwe. Tylko czy ona będzie
chciała wybudzić się z tego urojonego jestestwa? Patrzył na nią nieobecnym wzrokiem, rozmyślając, i wtedy to postanowił pozostawić wszystko
własnemu biegowi. Pozwolić, by płynące jak rwąca rzeka życie samo
zdecydowało o jej losie.
u 1 U
wóch jeźdźców jechało wąską dróżką przez zbite roślinnością dębrze.
Kapitan Wasal i kapral Wach podążali przodem, a za nimi ospale
posuwał się wóz ciągniony przez białego konia. Siedzieli na nim dwaj
woje i korzystając z wolnego czasu, potajemnie drzemali, kiwali się na
wsze strony, a niekiedy wybudzali na leśnych wertepach. Na przodzie
wozu, na poprzecznej desce usłanej słomianą matą, siedział stary, niski
woźca508 o śniadej twarzy i szybko łypiących, ziemistych oczkach. Wzięli
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go na przewodnika, ale kapitan w gąszczu radził sobie doskonale i jak do
tej pory nie potrzebowali jego pomocy.
Było gorąco, słoneczna kula mocno dokazywała ubranym w zbroje
rycerzom, ale w cieniu drzew jechało im się przyjemnie. Kapitan zbladł
jak płótno i kapral spoglądał na niego raz za razem, z obawą, żeby nie
spadł z konia i nie zrobił sobie krzywdy. Doglądał go potajemnie i przyszykowany na najgorsze trzymał w pogotowiu oswobodzoną z powodów509 rękę. Osłabiony dowódca drużyny nie musiał z nimi jechać, acz
z niewiadomych mu przyczyn właśnie tak postanowił.
— Tamok! — wskazał kapitan drzewa otaczające polanę.
Wjechali, a w zasadzie przedarli się na nią. Wóz jednak nie mógł
wjechać pomiędzy rosnące gęsto drzewa, dlatego woje zeskoczyli z niego
i poszli za oficerami. Już z daleka widzieli zwłoki dwojga ludzi. Puścili
konie na popas, które pogalopowały do strumyka, a sami pomaszerowali
do leżącego w dwóch częściach Dogoberta.
Woje rzuciwszy ciekawie oczami na rozczłonkowane ciało swojego
kompana, wymienili się spostrzeżeniami i poszli do siedzącego przy drzewie Brenarda. Ze spuszczoną głową wyglądał, jakby drzemał.
— Spójrz no, zali to nie sztylet Dogoberta?
— A jużci! Co on robi w szyi Brenarda?
— Skąd mam wiedzieć?
— Może kapitan ubódł go sztyletem, a potem domorzył510 mieczem.
— Możebne. . .
— Albo Dogobert zwaśnił się z Brenardem o tęż dziewkę. W bartki
poszli511 i Dogobert ciuknął go w szyję. Ranionego Brenarda dopadł kapitan i skrócił mu męki, a tamtego. . .
Zerknęli na przeciętego wpół Dogoberta:
— Tamtego długoląg512 powalił.
— Możebne. Aleć, co robim? Idziem do kapitana?
— Durnyś?! Sztylet bierz, a chowaj a chybko. I nóż mu wyciągnij zza
paska. Wiele wart onże. . .
— Biorę. . . Biorę. . . Oby się ino nikt nie upomniał. . .
— E, tam! Nikt nie będzie pytał. Przeszukajmy go dobrze, może jeszcze
cosik znajdziem.
— Dobra. . . Osłońże mię ino ciałem, coby tamci nie widzieli.
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Kryjąc się przed wzrokiem oficerów, przeszukali Brenarda, zabrali wszystkie wartościowe rzeczy i przygotowali ciało do transportu.
W tym samym czasie kilkadziesiąt kroków dalej. . .
— Gładkie cięcie. Zrobione piekielnie ostrym mieczem — stwierdził
kapral, oglądając trupa. — Takież samo jak na ubitych wojach.
— Azali to coś znaczy, kapralu?
— Jeśli mogę być z panem szczery, kapitanie Wasal.
— Proszę. . .
— Na oko widać, że to dzieło pańskiego druga. Zgaduję też, że brał
udział w masakrze na wiejskiej drodze, albowiem wiele ciał, które tam
widziałem, nosi takie same ślady po mieczu jak to tutaj. To nie były
przypadkowe ciosy, lecz dokładne cięcia zaplanowane w umyśle wybitnego fechtmistrza. . . Rzekłbym artysty. Za doskonałe, iżby były dziełem
przypadku. I chociaż to, co rzeknę, zabrzmi zbyt okrutnie w moich ustach,
według mnie ta rzeź na drodze to istne arcydzieło z pozostawionym podpisem jego twórcy. Twórcy, którym bez wątpienia jest Yormūn.
Popatrzył wnikliwie na kapitana; ten wyraźnie zmieszany, przewrócił
oczami i pociągnął nosem.
— Co chcecie z tym zrobić, kapralu Wach? — zapytał kapitan bardzo
oficjalnym, wyczekującym z uwagą głosem.
Sprawiał wrażenie spiętego, pomimo że krył się z tym, stroił niepasujące do niego miny, rzucał nerwowo białkami po polanie i dusił
przepoconą dłonią rękojeść miecza.
— Nic a nic. — Wzruszył ramionami młody kapral: — Przyjechaliśmy po ciała. Dla mnie sprawa jest zawarta i poprę pańskie wyjaśnienia,
cokole tu się stało.
— Dziękuję — wyszeptał z ulgą kapitan i uścisnął mu rękę.
— Robię to jeno dlatego, że wierzę w pańską uczciwość i dobre intencje, jakimi się kierujecie, kapitanie.
Oficer nic już nie rzekł, a kapral zdał sobie sprawę, dlaczego tak bardzo kapitanowi Wasalowi zależało, żeby samemu przyjechać po ciała,
i czemu to właśnie jego wybrał na tę wyprawę. Chciał mieć pewność,
że skrywana przez niego tajemnica jest bezpieczna. Gdyby zamiast niego
przyjechał tu sierżant Skiba, sprawy mogłyby obrać zupełnie inny kie-
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runek. Zastanawiało go tylko, co kapitan zrobiłby, gdyby go nie poparł
i jak próbowałby go przekonać. Czy jego życie było zagrożone?
Po gruntownym uprzątnięciu polany, żołnierze władowali się na wóz
z ciałami i pojechali do wioski. Zostali sami. Zieloną łąkę porastały konwalie, a po usunięciu zwłok Brenarda i Dogoberta znów wyglądało tutaj
jak w bajce. Jedynie krew jarząca czerwienią miejscami zdradzała, że
niedawno doszło do jakiejś tragedii.
— Skończylim, kapitanie.
— Skoro tak, ruszajcie nazad. Ja ostanę.
— Dacie sobie radę w tym stanie?
— Toć nie umieram! Aleć Bóg zapłać za troskę. Wracajcie.
Kapral posłusznie zrobił zwrot na pięcie i zanim zdążył odejść, usłyszał słowa dowodzącego:
— Kapralu, wierzcie mi. Dumny nie jestem z tego, żem musiał przekręcić fakty, lecz jakbym tego nie zrobił, wyrządziłbym wielgą krzywdę
tym, którzy na nią nie zasługują.
— Rozumiem, kapitanie Wasal — odrzekł chłodno, wskoczył na konia
i ruszył z kopyta za znikającym wozem.
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Żar zacinał z nieba, powietrze wisiało nieruchomo, woń butwiejącej ściółki i ostry zapach konwalii wiercił nozdrza i utrudniał oddychanie. Poczłapał na skraj posieki i przysiadł w cieniu dębu, przy którym obronił
zaatakowaną przez Dogoberta Annę. Wciąż czuł słabość. Ramię szarpało
bólem, serce tłukło z gorąca i wysiłku, zbroja ciążyła i parzyła, a w mózgu nieprzyjemnie szumiało. Sumienie za to miał czyste i duszę spokojną.
Teraz będąc pewien, że Yormūn i Anna są bezpieczni, poza wszelkimi
podejrzeniami, odczuwał słodką ulgę. Kapralem Wachem nie musiał się
przejmować, był człowiekiem honoru i nigdy danego raz słowa nie złamał. Co więcej, kiedy tu jechali, zamyślił sobie, że w krótkim czasie awansuje go na sierżanta i znajdzie mu zajęcie przy swoim boku. Po stracie
Brenarda ktoś taki jak on będzie mu na rękę.
— Jeszcze dwa lata. Jeno dwa lata.
Wyjdzie z wojska, odszuka żonę i jeśli go nie przepędzi, spróbuje naprawić przynajmniej cząstkę tego, co tak nieświadomie zniszczył. Tylko,
czy można z dnia na dzień naprawić dwadzieścia lat zmarnowanego ży-
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cia? Z zamkniętymi oczami, pogrążony w marzeniach, snuł plany na przyszłość, a kiedy się ocknął, powstał i znieruchomiał.
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Niedaleko, na samym krańcu polany, ujrzał dorodną sarnę skubiącą liście
z wysokiego krzaka. Obgryzała młode pędy, smakowała mniejsze listki
i podjadała co okazalsze pąki. Zwrócona tyłem nie spostrzegła go od razu,
dopiero gdy szurnął bezwiednie butem po suchych liściach, podskoczyła,
odwróciła się gwałtownie i znieruchomiała. Zastygł i on, wstrzymał oddech i przestał nawet mrugać, a ona patrzyła. Pięknymi sarnimi oczami
śledziła każde poruszenie, prześwietlała czujnym wzrokiem, badała intencje, a może nawet czytała w jego myślach. Omotało go to spojrzenie,
przeniknęło dogłębnie, jakby to płoche zwierze miało nad nim władzę,
pomimo że to on był tu drapieżcą, wilkiem w ludzkiej skórze, bezlitosną
istotą mogącą w każdej chwili zaatakować, rozszarpać i zabić.
Patrzyła, a on czuł się taki słaby, mały i wyobcowany w tym nieznanym mu środowisku, w miejscu, gdzie był intruzem i z całą pewnością
niechcianym gościem. Tak, był tu obcy. Niechciany, bo niepokój i śmierć
niósł swą bytnością, a ona. . . Ona była inna. Delikatna i cudna, doskonała w całym swym jestestwie, bo tryskająca pełnią życia i obdarowująca
wszystko, co żywe pozytywnie emanującą energią. Ona dawała, on umiał
wyłącznie odbierać. Walczył, szamotał się i zachłannie wydzierał każdy
kęs życia dla siebie.
Poczuł naraz, że coś w nim drgnęło, jakaś nieznana siła go wypełniła,
scalała wokół wszystko w jedno. Zapragnął do niej podejść, dotknąć ją,
pogłaskać i przyłożyć do niej czoło. Mrugnął tak jak i ona, wziął głęboki
oddech i odważnie zrobił w przód pół kroku. Sarna postawiła uszy, ciało
przeszył dreszcz podniecenia, cewki513 jak sprężyny zadrgały niespokojnie, a ogon zatrzepotał nierówno i nerwowo.
— Hyc, hyc. . . — Pomknęła w kilku skokach i znikła w krzewach.
Został sam na posiece. Przepełnił go nagły smutek, ogarnęło zwątpienie i odniósł wrażenie, jakby właśnie stracił bliską sercu duszę. Stał
jakiś czas skołowany, podszedł z powrotem do drzewa i usiadł w jego
najmroczniejszym cieniu, zerknął w miejsce gdzie niedawno stała sarna
i przypomniał sobie przypowieść Yormūna:
„Gdy obaczysz na polanie sarnę skubiącą liście z krzewu i ona cię
obaczy, podejdzie ufnie, dając się dotknąć lub pogłaskać, wtedy i tylko
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wtedy wiedz, kapitanie, będziesz przepełniony miłością, która nie dzieli,
lecz łączy, nie rozróżnia i nie porównuje, nie zniewala, ale ofiarowuje
wolność”.
„Hyc, hyc. . . ” — dudniły w uszach smutkiem sarnie skoki, a oczy
chciwie próbowały wyłapywać pomiędzy krzewami ruch zwierzęcia.
u 1 U
o była wyjątkowa wieczerza. Suto zastawiony stół, przy którym się
gościli, wyglądał, jakby coś świętowali. Nie mogli tylko odgadnąć,
cóż to takiego? Przy stole zabrakło Abnera. Biedaczysko musiał pozostać
w izbie, leżał na łożu i pomimo poskładanego łokcia stękał i kwilił z bólu.
Samael był w wybornym humorze. Wodził wesołym wzrokiem po biesiadnikach i opowiadał niestworzone historie o walczących zastępach
aniołów, lecz ją nie interesowały te bajki.
Myślała o ucieczce i szukała oczami drzwi wychodzących na zewnątrz. Tyle że było ich sześć i wszystkie wyglądały jednako. Jedne
prowadziły do ich pokoju, drugie do sali treningowej, a pozostałe? Dokąd
mogły prowadzić?
— Proszę o uwagę! Chcę oznajmić coś bardzo ważnego!
Zabrzmiał tubalny głos Samaela. Komnatę wypełniła cisza, skupienie i zaintrygowanie siedzących przy stole jedenastu mężczyzn i jednej
niewiasty.
— Jak sami wiecie, każdej wojującej drużynie potrzebny jest dowódca.
Ktoś, kto umiałby ogarnąć charaktery wojów, wziąć za łeb i trzymać w ryzach hardą ręką. Nie wystarczy ino dobrze kłóć mieczem, szyć z łuku czy
trafnie rzucać sulicą do celu, trzeba mieć rozum na swoim miejscu. Obserwowałem was od dawna, dlatego to was wybrałem i sprowadziłem
tutaj. Oto nadszedł odpowiedni moment, aby wyznaczyć jednego z was
dowódcą. Jego będziecie słuchać, jemu bić honory i za niego umierać.
Pamiętajcie sobie, jego wola jest moją wolą, a jego słowo jest moim słowem. Kto sprzeciwi się temu, umrze po raz wtóry, ostatecznie.
Zrobił krótką pauzę i popatrzył po zebranych.
— Dowódcą drużyny mianuję, Lerę Wasal. — Ujął rękę dziewczyny
i zmusił do powstania: — Nic nie mów. Wszystko ci wkrótce wyjaśnię.
Nikt nie wiwatował, radości również nie okazywano, nawet ona nie
wiedziała, jak powinna się zachować, dlatego śpiesznie usiadła. Samael
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podjął złoty puchar z winem wysadzany diamentami, uniósł ponad głowę
i wzniósł toast.
— Zdrowie i chwała nowemu dowódcy! Lerze Wasal! — zawołał
i wszyscy posłusznie się podnieśli, ujęli metalowe puchary i za przykładem Samaela wypili.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Po godzinie wyproszono jej podchmielonych druhów z wieczerzy. Odeszli, pozostawiając ją z Samaelem i jego aniołem stróżem – Kaimem.
— Cóż, Lero. Należą ci się wyjaśnienia — zrobił bliżej nieokreślony
gest do Kaima i ten bez słowa zniknął w drzwiach za tronem.
Samael klepnął ją w ramię i nieśpiesznie podszedł do tronu, usiadł
wygodnie, założył niedbale nogi na podłokietnik i w milczeniu taksował ją wzrokiem. Był spięty, oczy od mrużenia miał węższe niż zwykle,
wargi ściśnięte, a mimo to kącikami ust nieznacznie się uśmiechał. Ciut
szyderczo, ciut lekceważąco.
Usłyszeli odgłos kroków i szelest materiału. Do komnaty przybyli
mężczyźni w czarnych kaftanach i kapturach na głowach. Zatrzymali się
w najmocniej oświetlonym miejscu i uformowali w szereg.
— Kaptury! — rozkazał Kaim swoim ostrym jak brzytew głosem i cała
dwunastka zarzuciła je na plecy.
Lekko oniemiała widząc ich pierwszy raz bez kapturów. Wysocy i postawni mężczyźni wyglądali podobnie i przypominali zmodyfikowane kopie Samaela. Różnili się minimalnie i na pierwszy rzut oka trudne było to
do wychwycenia. Różniła ich fryzura, choć włosy mieli długie i kruczoczarne, i co wydawało jej się najważniejsze – oczy. Nie tyle ich kształt,
który również był do siebie zbliżony, a barwa i sposób, w jaki na nią
patrzyli. Dominowały kolory ciemne, brudne odcienie zieleni, brązu, granatu i szarości.
„Tylko po oczach mogę ich rozpoznać” — tak sobie wonczas pomyślała, kiedy przemówił Samael:
— To moi bracia, Lero.
Na słowa Samaela jęli się przedstawiać, wolno i z odstępami, jak
gdyby robili to celowo, chcieli, żeby zapamiętała ich twarze i imiona.
Począwszy od lewej byli to:
Tiril, Aza, Jetrel, Forkas, Marut, Zavebe, Armen (ten, co ją leczył),
Hakael, Murmur, Dagon (drugi, co ją leczył), Ariok i Kaim.
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Prezentacja dobiegła końca. Stali dłuższy czas, a ona bacznie ich obserwowała, ciekaw co też będzie dalej. Naraz, odwrócili się od niej, zbili w ciasnym kręgu, wymieszali pomiędzy sobą i z powrotem ustawili w jednym
rzędzie. Przemknęła po nich wzrokiem i nic z tego nie rozumiejąc, pytająco spojrzała na Samaela.
— Jesteś w stanie ich rozpoznać? — zapytał, mocno ożywiony, z poszerzonym drwiącym uśmieszkiem.
Ponownie skupiła uwagę na mężczyznach, podeszła bliżej i idąc
wzdłuż szeregu, przystawała na moment, zaglądała im w oczy i bezbłędnie wymieniała ich imiona.
Samael podskoczył z wrażenia, gdy wymieniła imię ostatniego i zawołał w podnieceniu:
— Doskonale Lero! Wprost nie mogę uwierzyć, że jesteś tylko człowiekiem!
— A kim powinnam być podług ciebie? — zapytała z drwiącą ironią
w głosie.
— Jedną z nas!
— Czyli kim?
— Aniołem! Cha, cha. . . — Śmiał się głośno, a pozostali uśmiechali,
no, może poza Kaimem, poważnym zresztą jak zwykle.
— Wypuść mnie, Samaelu! Dość mam onych gierek! Jeśli uważasz,
żem naiwna tak, jak tamci głupcy, i uwierzę w brednie o aniołach, to
się grubo mylisz! — rozkazała gniewnie i poszła z zaciśniętymi dłońmi
w stronę zaskoczonego Samaela, ale wtedy na jej drodze stanął Kaim.
— Słuchaj no! — ryknął przeraźliwie i chwycił ją za ramiona.
Poczuła, jakby ją ogień ogarnął, a krew w żyłach zawrzała. Zakolebało ją i zakryła dłońmi głowę przed spadającym sufitem, buchającym
ogniem, żarzącym się czerwienią i rzucającym dookoła gorejące kule.
Upadła ciężko na klęczki, uderzyła o kolczastą posadzkę i poczuła, jak
metalowe szpice rozszarpują jej kruche kości i wkłuwają się aż po same
uda. Zawyła w szale boleści i zerknęła na Kaima nieprzypominającego
już w niczym człowieka.
Wyglądał jak monstrum z sennego koszmaru, świecił czerwonymi
ślepiami, szczerzył ostre jak brzytwy zęby i zbliżał coraz mocniej do jej
przerażonej, bladej twarzy. Zza pleców rozeźlonej poczwary wypełzały
z czeluści piekielnych półprzeźroczyste demony o niewiarygodnie dłu-
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gich łapach, zakończonych szponiastymi paluchami. Dotykały ją i zrywały z niej skórę ostrymi pazurami.
— Mam dość twojej arogancji i pychy! — krzyczał w szaleństwie zapienionymi w złości wargami. — Kim ty jesteś, żeby równać się z nami?!
Kim jesteś, aby sprzeciwiać się naszej woli?!
Wokół wszystko falowało, wznosiło się i gwałtownie opadało. Czuła,
że słabnie, że mdleje, pragnęła upaść i zatracić się w nieświadomości, ale
ktoś podtrzymywał ją za plecy. Wrzasnęła, wycisnęła z oczu gorejące łzy
boleści, zerknęła za siebie i ujrzała chłopca o złocistych oczach i jasnych
jak śnieg włosach; zaparty nogami trzymał ją mocno i pewnie.
„Kryste! Czemuż on to robi?!” — krzyczała w myślach i syczała z bólu.
Przecież tak bardzo pragnęła, żeby wszystko znikło, przerażająca wizja przepadła, a piekielny ból ustąpił. Poczuła, jak Kaim niczym gigantycznych rozmiarów pijawka rzuca się na nią, wciska do jej umysłu i wysysa
resztki silnej woli, podczas gdy otaczające ją zewsząd demony bezlitośnie
rwały z niej skórę i ciskały na rozpalone do białości kamienie. I właśnie
w tym ryku demonów, wrzasku własnego głosu, skwierczeniu palącej
skóry i dudnieniu lecących kul z sufitu usłyszała ciche, ale wyraziste
słowa chłopca:
— Spójrz na mnie, Lero! Spójrz mi w oczy!
Ryknęła męką wyrywanego żywcem ciała, spojrzała ostatkiem sił na
chłopaka i nagle, grzmotnęło tak potężnie, że ściany zadrżały, demony
zachybotały, Kaim się zakołysał, a ona ogłuchła na kilka sekund.
Rozbłysło światło, białe z niebieskawą poświatą, jak wielki wybuch,
oślepiło na krótko i przebiło zaskoczone demony. Gigantyczna pijawka
porażona rozbłyskiem odpadła od niej, spadła w konwulsjach na ziemię
i przedzierzgnęła się514 w małego śliskiego robaka, którego bez skrupułów zgniotła dłonią, śmiejąc się przy tym idiotycznie, jak gdyby postradała rozum.
Chybko zerknęła za siebie, za złotookim chłopcem, a kiedy spostrzegła, że go nie ma, w ułamku sekundy odkryła uczepioną przy skórzanym pasie Kaima mizerykordię515 . Wstała w okamgnieniu, wyszarpnęła
z pochwy wąskie ostrze i uderzając od dołu, potężnie cięła zaskoczonego
mężczyznę. Ciepła krew chlusnęła w jej policzki, zbryzgała nos i oczy,
wdarła się pomiędzy rozchylone wargi i zatrzymała na języku.
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Kaim poleciał do tyłu, osłonił ręką ciachniętą głowę, zgrzytnął zębami,
i zapłonął jeszcze większym gniewem.
Skoczyła raptownie w jego stronę, i już miała dźgnąć go prosto w serce, kiedy ktoś ją łupnął w czaszkę. Osłabła wraz z uderzeniem, pomroka
ją ogarnęła i bezwładnie upadła na zimne, twarde kamienie.
— Ach. . . — jęczał Kaim. — Brzdęk! — Uderzyła z łomotem zbroczona
czerwoną cieczą mizerykordia. — Tup, tup, tup. . . — Tupały buty szybko
podbiegających mężczyzn. Ucichło.
u 1 U
o Kresowej dotarli dopiero pod wieczór. Anna długo spała, a on
nie miał serca jej budzić. Ledwo przekroczyli bramę grodu, kiedy
podszedł do nich uzbrojony po zęby wartownik. Anna, widząc nadchodzącego rycerza, błyskawicznie schowała się za Yormūnem, uczepiła jego
szerokiego płaszcza i zamarła. Stale przed oczami majaczył jej obraz znienawidzonego Dogoberta i teraz wszyscy wojacy bez wyjątku wzbudzali
w niej lęk i odrętwienie. Strażnik rozpoznał ich od razu. Był rankiem
w wiosce, gdzie dokonano zbrodni.
— Wnijdźcie516 . Witamy w Kresowej — powitał ich i wycofał się
w jednej chwili.
Nie odpowiedzieli, poszli prosto na targowisko usytuowane pośrodku
grodu. Było jeszcze jasno, a ludu bez liku. Kupcy wychwalali towary,
zachęcali słowem, kusili ceną, płaszczyli się przed możnymi, a opędzali
od żebraków. Istny ruch jak w młynie.
Yormūn połykał wszystko okiem, śledził każde poruszenie, a dziewczyna kulejąc, dreptała za jego plecami. W końcu przystanęli; pochylił
się nad nią, przekrzyczał hałasującą gawiedź i kazał jej wybrać nową
sukienkę, buty i co tylko uzna za niezbędne, nie mając głowy do takich
rzeczy. Wprędce517 wyszło na jaw, że i ona nie wie jak sobie z tym poradzić. Nigdy nie podejmowała takich decyzji sama, wszystko robiła za
nią matka, a poza tym czegokolwiek dotknęła, tak samo jej się podobało.
Chodziła, macała, przykładała do siebie, ale wybrać nie umiała. Na dodatek myśl, że będzie miała nowy przyodziewek, tak wielką radość jej
sprawiła, że samo myślenie o zakupach rozpraszało ją w wyborze.
Tymczasem tłum parł z każdej strony, ludzie cisnęli się, nie zważając na innych, szturchali łokciami, deptali po stopach, ciągnęli za giezła
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i tuniki. Anioł nie wytrzymał na te szturchańce, warknął spod kaptura
i w rozdrażnieniu dziugnął jakiegoś chłystka. Dzieciak silnie odrzucony
wyrżnął pod nogi grubasa, tamten doskoczył z pięściami do leżącego
otroka, a Yormūn w złości huknął w czerep dryndolącą518 jak katarynka
babę. Ta na dobre narobiła barabanu, jęła kąsać słowami i wywijać
w kierunku olbrzyma pięściami. Zeźlony na trajkoczącą babę miał jej
sprawić lanie na oczach gawiedzi, lecz wstronił519 . Ujął Annę za przegub
i pociągnął do luźnego straganu z bogatym odzieniem.
Już z daleka siwobrody kupiec witał ich w pokłonach. Yormūn rzucił sprzedawcy dwa czerwieńce520 , rozkazał odziać dziewczynę w przyzwoite szaty, i ten przyskoczywszy do Anny, jak pies do swojego pana,
sprawnie i skwapliwie począł ją ubierać.
Zostawił uszczęśliwioną dziewczynę z kupcem, a sam przedzierając
się przez tłuszczę, poszedł kupić niezbędne przedmioty będące im przydatne w drodze. Długo go nie było, a kiedy wrócił, Anna już na niego
wyczekiwała, rozpromieniona i z górą pakunków leżących na brzegu straganu. Kupiec z daleka wyłowił starczym, acz bystrym wzrokiem nadciągającego dobrodawcę, przywitał go świetlistym uśmiechem i zagadnął
z obcym akcentem:
— Obaczcie no jeno sami, panie, co żech to obrał. Suknia pierwszej
jakości. Nie dla sielnej dziouchy521 , nie dla kmieciej córy, a dla panienki
urodliwej522 i szlachetnie urodzonej. Latoś523 sprowadził żech z dalekiego wschodu. Od najprzedniejszych rzemieślników i szwaczów. Ni pazdurami ją rwać, ni krzami ciurnąć524 . Takaż to materia mocna!
Yormūn prześwietlił go głębokim spojrzeniem, a nie dostrzegając
w jego oczach kłamstwa, kazał sobie pokazać wybrane przez niego buty.
Były to trzewiki z bukatowymi wierzchami, bramowane jasnymi nićmi
i wiązane dwoma paskami powyżej kostki. Lekkie i przewiewne, ale na
wielomiesięczną, ciężką drogę, kompletnie bezużyteczne. Podszedł do solidnej ławy z wystawionym obuwiem, wziął masywniejsze, pełne, z grubą
podeszwą, raczej męskie niż niewieście, za to lepiej sprawdzające się
w trudnych warunkach.
— Wzuj!
— One? — Spochmurniała.
— One — przytaknął.
Gdy to zrobiła, kazał jej postąpić kilka kroków w te i z powrotem.
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— I jak? Dobre? Nie za duże, nie za małe? Nie dzierzgną525 ?
— Są bardzo wygodne, aleć chłopie526 .
— Zatem i te bierzemy — rzucił do kupca.
— Ależ bardzo proszę. — Starzec nie protestował, pożegnał ich w ukłonach i życzył udanej podróży.
Zrobili kilkanaście kroków i spostrzegł, że Anna ledwo co idzie z dodatkowym ciężarem. Chwiała się, zataczała i gubiła pakunki. Wziął od
niej część maneli, a ona w podziękowaniu obdarowała go słodko-dziękczynnym uśmiechem.
— Aleć skórznie są chłopie. — Dręczyły ją te buty.
— A jużci!
— Jakże to tak? Mam je nosić? — Boczyła się tą myślą.
— Dziękować mi będziesz. A swoją drogą, jaka to różnica?
— Nie pasują do sukienki. . .
— Zawżdy możesz iść boso.
Nic nie rzekła. Zapatrzona z posępną miną w leżące buty na tobołkach, próbowała zaakceptować decyzję Yormūna, i to, że będzie musiała
w nich chodzić. To prawda, były bardzo wygodne, świetnie wykonane
i bogato zdobione, jednak męskie. Nijak nie pasowały do jej prześlicznej,
nowej sukienki.
— Dokąd idziemy? — zapytała zdumiona, że zamiast wychodzić z miasta, idą w głąb grodu.
— Do gospody. Przenocujemy tam.
Mieli do wyboru trzy gospody, ale Yormūn wybrał tę najdalej położoną od centrum miasta, zwała się „U Biesa”. Przypadła mu do gustu
nazwa, a poza tym zgadywał, że będzie w niej najciszej.
Wkrótce dotarli do okazałego budynku po części z ociosanego kamienia, po części z drewnianych bali. Ciężkie, acz niskie drzwi zdobione
gotyckim ornamentem z ciemnego metalu zaskrzypiały i z dzikim jękiem
wpuściły ich do środka.
Wewnątrz panował półmrok. Rozpraszało go wpadające przez mikroskopijne okienka światło i rozświetlał poblask świec umieszczonych
na masywnych żyrandolach podwieszonych do niskiego sufitu. W głębi
sporej wielkości karczemnej izby, przy ciemnych stołach biesiadowało
kilkanaście osób, popijali miód i piwo, raczyli się jadłem i hałaśliwie gaworzyli. Ciut od nich dalej, w narożu pomieszczenia, siedział podchmie-
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lony brodacz wraz z dwiema zagadującymi do niego nie pierwszej już
młodości niewiastami. Gruchały mu do ucha, mizdrzyły się, uwodziły
uśmiechem i łasiły niby dwie kocice zachęcające swą osobą ogłupiałego
mocnymi trunkami kocura.
Annę niebędącą nigdy w grodowej gospodzie, wszystko dziwiło, wsio
chciała zobaczyć i każdej rzeczy dotknąć. Szła bezwiednie za aniołem
i zważając pod nogi na niskie ławy i masywne stoły, z wielkim zainteresowaniem się rozglądała. Ujrzawszy brodatego mężczyznę, trzymającego za pierś przystawiającej się do niego niewiasty, głośno zachichotała,
a później spłonęła rumieńcem i speszona schowała się za Aniołem.
— Maszli wolną izbę, karczmarzu? — zapytał Yormūn, podchodząc do
niskiego, pucołowatego mężczyzny.
Ten, zerknął na niego od niechcenia, zadzierając mocno głowę.
— Ano mam. Jeno płatne z góry. Izba i jedno łóżko. Dwie sztuki srebra za was panie, a za tęż małą. . . — Poskrobał się po łysinie: — Tyleż
samo. — Zachichotał, kwicząc jak świnia w chlewie.
— Cztery sztuki srebra za nędzną izbę i tylko jedno łóżko dla nas
dwojga? Toż to rozbój w biały dzień a tyś drzyskóra527 ! — odrzekł Yormūn i zsunął na plecy kaptur.
— Tylko nie drzyskóra! — zdążył zaprotestować obruszony karczmarz
i gwałtownie odskoczył, oparł plecy o sporych rozmiarów beczkę z dębowego drewna i spojrzał z bojaźnią na anioła.
Wlepił bladoniebieskie gały w spowite czernią oczy wysokiego mężczyzny, sprawiające wrażenie, jakby ich tam nie było.
— Pa. . . pa. . . pa. . . — Próbował coś mówić, ale wargi mu drgały,
a głos dławił w gardle.
Olbrzym o kamiennym obliczu wyciągnął zza nadry złotego dukata,
położył na ciemnym blacie, i trzymając na nim dwa palce, przemówił
ciepłym basem:
— Słyszałem karczmarzu, żeś wielce gościnny i potrafisz zadbać o gości. Dlatego znajdziesz nam dwa łoża i świeże pachnące posłania. Przygotujesz kąpiel dla mnie i stojącej obok mnie panienki, nie szczędząc czystej
wody ani drwa na opał. A kiedy się oporządzimy, zgotujesz nam wykwintną, a co za tym idzie, świeżą wieczerzę. Dobrzem słyszał? — pytał,
nie wypuszczał dukata i obserwował karczmarza zerkającego łakomie na
błyszczący na blacie przedmiot.
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Ten, oblizał usta, wytarł spocone dłonie w biały poplamiony fartuch,
i kwicząc po świńsku jak wcześniej, podszedł bliżej.
Anna zachichotała na ten odgłos, zacisnęła zęby i zakryła usta dłonią.
„Przepraszam. . . ” — mówiła oczami.
— Witam szczeroserdecznie528 , pana i panienkę, pod moim skromnym dachem. — Karczmarz ukłonił się usłużnie i złapał chciwie dukata,
nieomal wydzierając go spod palców anioła.
Potarł nim kilkakrotnie o fartuch, wziął do ust i ugryzł. Schował naprędce do skórzanego mieszka uwieszonego przy tymże fartuchu i pobiegł
ku schodom prowadzącym na piętro.
— Bronia! Złaźże tu, a nuże! Wielmożnych państwa mamy! — zawołał
i zlustrował ich szczwanym wzrokiem.
Prawie natychmiast ujrzeli tęgą niewiastę, przebierającą krótkimi nogami po skrzypiących od ciężaru stopniach, a za nią służkę około lat
piętnastu. Karczmarz machnął przed niewiastą złotym krążkiem i karczmarka od razu przywitała ich szerokim uśmiechem na pulchnej twarzy,
również nisko się kłaniając.
— Witamy! Witamy dostojnych gości. Radziśmy wielce, żeście zechcieli państwo wybrać naszą gospodę. Proszę dać nam chwilkę, a migutem529 przysposobim państwu najprzedniejszą izdebkę. — Trzepnęła
w ramię oczekującą obok dziewkę trzymaną szmatą i rozkazała: — Pędź
biegusiem na górę i przygotuj dla wielmożnych państwa izbę! Przewlecz
posłanie i. . .
— Przygotuj gorącą kąpiel dla panienki. Ino nie szczędź wody i opału
— dokończył za niewiastę karczmarz, krzycząc za biegnącą po schodach
dziewczyną. — To moja żoncia530 , Bronia. To jest Bronisława — przedstawił im z dumą swoją żonę, kłaniającą się im po raz kolejny: — A jam
jest Igor. Igor Sęk — dodał i poklepał po mieszku, gdzie trzymał złotego
dukata.
— Zechciejcie wielmożni goście wonczas spocząć.
I nie czekając na odpowiedź, Bronia przegoniła z najbliższego stolika siedzących tam ludzi, przetarła pobieżnie zachlapany blat trzymaną
w pulchnej dłoni ścierką, rękawem zgarnęła pozostałe okruszyny i wyćwiczonym gestem zachęciła, by spoczęli.
— Dziękujemy.
Usiedli.
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— Podać coś państwu? Strawę jaką, aboż miodu?
— Napilibyśmy się. Dla mnie stągiewkę531 mocnego piwa i słabego
dla panienki. Jeno dobrze schłodzonego.
— Oczywiście. . . — odparła prędko karczmarka i pognała do kuchni,
aż podskakiwały jej drobne, gęste loki wystające spod zielonego czepka.
— Yormūnie, jacy oni śmiechliwi — szepnęła Anna, zakryła usta, po
czym znów zachichotała.
Uśmiechnął się, choć nie odpowiedział. Bo i cóż miał na to odpowiedzieć. Dla niego ludzie nie byli śmieszni, ale godni pożałowania. Dla złota
czy innego szlachetnego metalu, dla kolorowych świecidełek i wszystkiego, co według nich stanowiło jakąkolwiek wartość, byli gotowi oddać
im się bez reszty i czynić najokrutniejsze akty, łącznie z zabijaniem się
nawzajem. Za nabyte w ten sposób dobra, otoczeni martwymi przedmiotami, oszukiwali samych siebie, że były ich własnością, choć w rzeczywistości to oni należeli do tych rzeczy. Patrzył na to obojętnie, obserwował
ludzką pazerność, a czasami z szyderstwem na ustach prześmiewał ich
gorzko w duchu.
„Ślepi niewolnicy” — skwitował w myślach, zerknął na chłonącą go
wzrokiem Annę i wziął duży łyk piwa postawiony ledwie co przez rozweseloną karczmarkę.
— Nie jesteś spragniona? — zapytał zdziwiony, widząc, że nie pije.
— Nooo. . . — zaczęła, nieśmiało: — Nigdym nie piła piwa i w ogóle
tooo. . . Nie chcę się upić.
Yormūn pogłaskał pieszczotliwie po głowie zawstydzoną dziewczynę
i oświadczył całkiem poważnie:
— To bardzo słaby trunek, Anno, i wierz mi, że nawet gdybyś bardzo
tego chciała, nie upijesz się, a w przeciwieństwie do podłej jakości wody,
jaką dają w grodach, jest zdrowe i orzeźwiające.
— Aczli tak mówisz. . . — Podniosła drewniany kufel: — To ci wierzę.
Dla skosztowania wzięła naprzód łyczek, potem większy, aż w końcu
ze smakiem wytrąbiła całość. Odstawiła kufel i błysnęła niebieskimi tęczówkami, rześka, z białą pianą pod nosem przypominającą wąsy.
Yormūn roześmiał się w głos i pokazał dziewczynie, co go tak ubawiło. Spąsowiała i sama zachichotała, kiedy spostrzegła jeszcze dłuższe
wąsiska na ustach odstawiającego stągiewkę anioła. Chichotali rozbawieni, wytykali palcami pobielone pianą wargi i nieświadomie zwracali
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na siebie uwagę siedzących w karczmie ludzi. Radość ich trwała w najlepsze, kiedy podeszła do nich karczmarka i nadskoczyła532 rumianym
uśmiechem.
— Nie śmiem przerywać zacnym gościom, ale zapraszam na pokoje.
Anioł skinął głową, przechylił kufel i jednym łykiem dopił do końca
bursztynowy napój. Powstali bez słowa, zebrali swoje rzeczy i pomaszerowali za kiwającą się niewiastą. Wspięli się na piętro; tam karczmarka
otworzyła niskie dźwirze, zaprosiła ich do środka i pozwoliła wejść im
pierwszym.
Mieszkalna izba była mała, na szczęście dla Yormūna wysoka. Był to
w zasadzie pokoik jednoosobowy, ciepły i schludny, gdzie dostawiono
drugie łóżko, przy którym nastoletnia dziewka naprędce upychała wystające z poszewki siano. Powietrze wypełniał słodki aromat polnych
kwiatów, woń świeżego siana oraz zapach żywic z sosnowego drewna.
Oprócz łóżek znajdowała się tu skrzynia na podręczne rzeczy i ubrania,
stolik przykryty płóciennym obrusem, ława do siedzenia, a w kącie okrągły niski zydel. Na stoliku wypełniona do połowy wodą stała misa, obok
dzban gliniany oraz lichtarz z wsuniętą w niego wąską, strzelistą świecą.
Podłoga wyłożona drewnianymi dylami była świeżo umyta, okno zaś
duże, szkłem oprawione wpuszczało do wnętrza dość dziennego światła,
pomimo że na dworze już zmierzchało, a słońce chyliło się ku zachodowi.
Izdebka, choć mała, rzeczywiście należała do tych lepszych.
— Gotowa jest kąpiel dla panienki. Służebna zaprowadzi. — Wskazała
karczmarka dziewczynę, grzecznie dygającą w ich stronę. — Jeśli będą
mieli państwo jakoweś życzenia, chętnie służym pomocą — dopowiedziała z naciąganym uśmiechem, zrobiła pokłon do pasa i wyszła.
— Weź ze sobą świeże odzienie. Stare nie będzie ci potrzebne.
— Dobrze, Yormūnie. — Wzięła pakunki i zerknęła na wyczekującą
cierpliwie dziewczynę. — Gotowam — oznajmiła i poszła za służebną.
Został sam. Podszedł do okna i wyjrzał na ulicę. Kiepskiej jakości
zmatowiałe szybki nie nadawały się do obserwacji, zniekształcały zbytnio widok. Nie miał zresztą na co patrzeć. Podwórzec przed gospodą nie
wyróżniał się niczym szczególnym poza większą przestrzenią i wykoślawionym brukiem, na którym przez nieuwagę można było sobie wybić
zęby lub połamać ręce i nogi. Zasiadł na wąskiej ławie przy niewielkim
stoliku, westchnął i popadł w głęboką zadumę.
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abiję ją! — warknął Kaim, strzepnął krew z policzka i rzucił się na
dziewczynę.
Połowę głowy usmarowaną miał czerwoną posoką kapiącą dużymi
kroplami na posadzkę, w oczach zaś wściekłość wołającą o pomstę. Szrama po mizerykordii była długa i głęboka. Zaczynała się na skroni, łukiem
omijała oko, przecinała na wylot policzek i skręcała, aż do czubka brody.
Podniósł upuszczoną broń przez Lerę i zaatakował. Matowe ostrze
błysnęło w świetle pochodni, świsnęło złowieszczym dźwiękiem i na
szczęście nie dotarło celu. Silne dłonie Forkasa i Armena chwyciły go za
ręce, a Samael przyskoczył do niego jak modliszka do muchy, złapał za
kaftan i przyciągnął do siebie.
— Nie waż się tego robić bez mojej zgody! — syknął.
Twarz miał wykrzywioną złością, oczy zaszłe czerwienią. Kiedy Kaim
przestał się szamotać i uspokoił, wydał polecenie Armenowi i Dagonowi:
— Opatrzcie go, Armenie. — A do Kaima dodał spokojnie, klepiąc po
bratersku w ramię: — Idź, Kaimie. Idź z nimi i panuj nad sobą.
Odeszli w milczeniu.
Podszedł nieśpiesznie do Lery, zapłonął jak na zwołanie gniewem
i kopnął ją z wielką siłą w żebra. Nie drgnęła, nie zareagowała, leżała
bezprzytomna533 .
— Spętajcie jej nogi i ręce, tu na ziemi, niech pełga po niej jak beznoga
jaszczurka, jak padalec.
Tiril i Aza związali dziewczynę, a Samael usiadł na tronie.
— Wyjdźcie! — rozkazał i komnata po chwili opustoszała.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Siedziała pod rosochatym kasztanowcem. Nie miał już owoców, lecz
dzięki siedmiopalczastym liściom dawał dużo cienia przed palącym słońcem. Przypominały ciemnozielone łapy jakiegoś leśnego stworzenia i nieruchomo zwisały, trącając prawie ziemi. Trzymała się za głowę, kiedy
uświadomiła sobie, że ktoś ją dotyka i masuję najbardziej bolące miejsce.
— Któż to?! — zapytała, błyskawicznie zerknęła do tyłu i ujrzała jedynie ciemny pień wyrastający z bujnie porastającego poszycia.
Nikogo jednak nie było. Powiodła w górę wzrokiem, wychyliła się
zza drzewa i rozpatrzyła po łące, na której w sporej od siebie odległościach rosły kasztanowce. W nadrzewiu gniazdowały rozśpiewane ptaki,
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a w cieniu drzew wypoczywały zwierzęta, jakich wielu z nich nigdy nie
widziała.
Przyjęła wcześniejszą pozycję i doznała tegoż samego uczucia. Ktoś
ją dotykał, choć robił to w niewidzialny sposób. Nie wzbroniła się przed
tym, lecz poddała temu przedziwnemu uczuciu, zwłaszcza że boleść pod
wpływem masażu mijała.
— To ty, staruszku? — zapytała z ciekawości drzewo, ale zamiast odpowiedzi posłyszała zaledwie wzmożony szelest liści.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Otworzyła oczy, leżała na zimnej posadce i drżała. Ręce skrępowane
z tyłu oparte miała o plecy, nogi zaś kilkakrotnie oplecione sznurem nad
kostkami. W zasięgu wzroku nie widziała nikogo, za to usłyszała głos:
— Myślałem, że nie będę musiał posuwać się do takich czynów, ale
jesteś krnąbrna i pełna buty, a do tego wyjątkowo niebezpieczna.
— Czego chcesz?! — warknęła z przypływającą falą złości, rozpoznawszy po głosie Samaela.
Przeturlała się na drugi bok i pełgając po ziemi, przyjęła taką pozycję, żeby widzieć siedzącego na tronie mężczyznę. Oblicze jego było
niezwykle surowe, oczy przepełnione gniewem zdawały się płonąć czerwonawym ogniem. Nie widziała go wcześniej takim.
— Czego chcę?! — odpowiedział podniesionym głosem: — Byś mi służyła! To zaprawdę niewiele w zamian za życie twojego ojca i matki.
— Tknij ich jeno, a przysięgam. . . Klnę się na Boga, że cię zabiję Samaelu!
— Zamilcz! — wrzasnął i zacisnął dłonie na podłokietnikach, po czym
dodał już spokojnie: — Uwierz mi, to byłoby bardzo trudne. Nie pojmujesz, kim jesteśmy? Czy jeno bronisz się przed tą myślą?
Momentalnie przypomniała sobie widok dotykającego ją Kaima i na
samą tę myśl wzdrygnęła się, poczuła, że słabnie.
— Jesteście Upadłymi Aniołami — oznajmiła, nie patrząc na niego.
— W rzeczy samej! Choć osobiście wolę nazywać nas Zbuntowanymi
Aniołami.
— Jak zwał tak zwał, aleć skoro krwawicie, znaczy, że można was
ubić. Mam rację, Samaelu? — Popatrzyła na niego z ironicznym półuśmiechem, niesłychanie zadowolona tą myślą.
— No, cóż. . .
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Podniósł się ociężale z tronu i podszedł tak blisko, że widziała tylko
jego nogi i masywne buty o niespotykanie grubej podeszwie. Cholewy
nabijane były po bokach połyskliwymi blachami przypominającymi rybią łuskę.
— W tym prostackim, ludzkim ciele, możesz zabić co najwyżej ciało.
Nachylił się, odgarnął z jej twarzy leżące kosmyki jasnych włosów
i patrząc w jej smocze oczy, pogładził zewnętrzną dłonią po policzku.
— Czego chcesz ode mnie i docz534 jestem ci potrzebna?
— Chcę, abyś dowodziła wybranymi przeze mnie ludźmi.
— Dowodziła ludźmi?
— Tak, nie przesłyszałaś się. Na razie mam was dwanaściorga, jednakże z czasem będzie was przybywać. Wasza dwunastka będzie tworzyć
Pierwszy Krąg i będziecie moimi oficerami. Kolejne kręgi będą zwykłymi
wojami, wam zresztą podległymi. Chcę, żebyś została moją prawą ręką,
najwyższym generałem dowodzącym całą ludzką armią.
— Czemu ja? Wszak nie jestem wojem. Nie mam doświadczenia. . . —
zapytała oszołomiona i spostrzegła, że rozwiązuje jej ręce.
Mając wolne, sama rozwiązała nogi, wstała i rozmasowała obolałe
nadgarstki i bolące żebra. Samael w międzyczasie podszedł nieśpiesznie
do jednego ze stołów, nalał w dwa złote puchary karmazynowego wina
i podał jej jeden.
— Domyślam się, że trudno będzie ci uwierzyć, ale znałem cię przed
twoimi narodzinami. Już wtedy wiedziałem, co osiągniesz i kim w przyszłości będziesz. Dlatego wybrałem właśnie ciebie, pragnąc cię bardziej
niż własny ojciec, a nawet. . . Wybrałem dla ciebie imię.
Ożywiły ją te słowa, skupiła na nim swą uwagę, a on ciągnął:
— I nie zawiodłem się. Wprawdzie jesteś niewiastą i do tego młodą,
to jednak jesteś doskonałym wojownikiem. Ba! Powiem więcej. Jesteś
największym ludzkim wojownikiem, jaki obecnie stąpa po Ziemi, chociaż
nie masz o tym zielonego pojęcia. . .
Była porażona, nie chciała wierzyć jego słowom. A jednak gdzieś tam
w duszy czuła swoją siłę. Lata treningu, zwycięskie potyczki w bitkach
i turniejach oraz wojacki instynkt kierujący nią od dziecka, być może
były dowodem na to, że Upadły Anioł wcale nie kłamał. Lecz cóż z tego?
Nie miała chęci mu służyć, nie zamierzała być jego generałem ani nie
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obchodziło ją, co knuje Samael, acz wrodzona, kobieca ciekawość wzięła
nad nią górę.
Stuknął pucharem w jej puchar, wziął niewielki łyk wina i trzymając
go na podniebieniu, upajał się jego cierpkawym smakiem.
— Z kim chcesz wojować, Samaelu?
— Z całym światem, z całym wszechświatem i z samym. . . Jak go
tam sobie zwiecie? Bogiem?
Upił ponownie trochę wina i zasiadł wygodnie na tronie.
— Padło ci na rozum? Chceszli tego dokonać przy pomocy ludzi?
— Przy pomocy ludzi i aniołów, duchów i demonów, i wszystkich
sprzymierzonych mi istot we wszechświecie.
— A co jeśli odmówię?
— Zginiesz, ale wprzódy obaczysz powolną i bolesną śmierć ojca
i matki, jak ci to objawiłem.
— Zatem nie zostawiasz mi wyboru.
— To prawda. Nie daję ci wyboru. Wyrwałem cię Śmierci, płacąc za
twoje życie wysoką cenę. Spłać dług i przystąp do mnie, a zapewniam
cię, że nie pożałujesz tego. — Wypił wino i rzucił pustym pucharem
o posadzkę.
Odbił się i głośno poturlał na środek komnaty. Sączyła wino drobnymi łykami i obserwowała pewnego siebie Samaela, oczekującego cierpliwie na decyzję. Próbowała znaleźć korzystne dla siebie rozwiązanie,
choć w rzeczywistości nie miała ich zbyt wiele. Postawiła opróżniony
puchar na stole. Z zawahaniem odwróciła się do niego, oparła pośladkami o blat drewnianego stołu i skrzyżowała przed sobą ręce.
— Zgoda Samaelu. Niech ci będzie. Ostanę twoim generałem.
u 1 U

Z

zamyślenia wyrwało go skrzypnięcie drzwi. Spojrzał w stronę wejścia
do izby i jego oczom ukazała się młoda, śliczna dziewczyna o bławatnym spojrzeniu i białych rozpuszczonych włosach. Po przeciwległych
stronach głowy zaplecione miała cieniutkie warkoczyki związane axamitkami, nadającymi jej twarzy czarującego, dziewczęcego uroku. Jasna
sukienka z półdługimi rękawami sięgająca poniżej kolan, zapinana od
przodu do połowy tali drobnymi bukowymi guziczkami obszytymi ciemniejszą tkaniną, wpadała w lekki niebieskawy kolor pasujący do jej oczu.
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Zdobiły ją dwukolorowe hafty z roślinnymi motywami typowymi dla
ludów dalekiego wschodu. Nisko na biodrach zawieszony miała pasek
ze splecionych symetrycznie rzemieni, a na nogach zgrabne trzewiki.
Uśmiechnęła się od progu i podskakując ze szczęścia podbiegła do
niego. Chwyciła za szyję i radośnie wyszeptała:
— Dziękuję, Yormūnie.
— Nie masz mi zacz535 dziękować, Anno, to wżdy nic takiego. —
Zmieszany nie wiedział, jak powinien zareagować.
— Ach, żeby mamcia mogła mię teraz obaczyć. — Westchnęła i posmutniała na krótką chwilę.
Ktoś zapukał. Anna puściła go i krzyknęła:
— Wniść!
Do środka weszła młoda służebna.
— Kąpiel gotowa, panie — oznajmiła i wbiła wzrok podłogę.
Już przedtem zaobserwował, że tę młodą dziewczynę coś trapi. Czuł
to od pierwszego z nią spotkania.
Podczas gdy Anna robiła kółka i podziwiała z zachwytem falującą
sukienkę, Yormūn wyciągnął z worka nieduże zawiniątko i poszedł bez
słowa za dziewczyną.
Szli wąskim, ciemnym korytarzem, po obu jego stronach powtykane
były gościnne komory, pokoje dla służby i okazałe komnaty gospodarzy. Na jego końcu przystanęli, dziewczyna otworzyła niskie drzwiczki
i puściła go pierwszego.
— Zechciejcie wniść, panie.
Zgiął się mocno i wszedł do środka.
Było to małe pomieszczenie w kształcie prostokąta, szerokości czterech kroków i długości maksymalnie sześciu, z niskim sufitem, do którego
prawie dotykał głową. Nie miało żadnego okna, ale gdzieś pomiędzy deskami znajdował się sekretny dusznik536 doprowadzający świeże powietrze z zewnątrz i odprowadzający parę wodną. Na wiszących fantazyjnie
wykonanych półkach, na wysokości pasa, podrygiwały świece dające
żółtawe światło. Na samym środku stała wysoka balia z jasnego drzewa,
wzmacniana żelaznymi taśmami, wypełniona do połowy wodą. Podszedł
do niej, włożył palec w wodę i stwierdził, że jest wystarczająco ciepła,
żeby zażyć w niej przyjemną kąpiel. Po prawej stronie balii stał okrągły
stolik, na nim gliniany dzban z winem i pusty metalowy puchar.
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Bez namysłu zrzucił ubranie i wszedł do balii. Usiadł w niej i zanurzył
głowę. Dźwięki pod wodą brzmiały inaczej, a mimo to usłyszał szmer
dochodzący gdzieś od wejścia. Wtedy przypomniał sobie o dziewczynie
zostawionej pod drzwiami. Wypłynął, odgarnął mokre włosy i przesunął się tak, aby lepiej ją widzieć. Stała tam ze spuszczonym wzrokiem
i przebierała z nogi na nogę.
— Dziękuję, możesz odejść — powiedział, ale nie ruszyła się z miejsca.
— Słysz? Możesz odejść.
Dziewczyna padła przed nim na kolana, oparła czoło o deski i cichutko zapłakała.
— Proszę, panie, nie odsyłajcie mię. . . Proszę!
Zdziwiony jej zachowaniem omiótł ją dokładniej wzrokiem. Leżała
na posadzce, szlochała i widać zrazu było, że coś ją wystraszyło. Głos
podrygiwał jej lekko od płaczu, w izbie zaś mrowiły się emocje, niespokojne, pełne podniecenia i duszonej z trudem trwogi. Odkrył, że dziewczę
nie tylko się lękało, lecz także chciało mu coś zdradzić. Tyle że nie wiedziało, od czego powinno zacząć.
— Jak ci na imię?
— Bożena, panie. . . — wypłakała.
— Posłuchaj, Bożenko. Uspokój się i rzeknij, co cię trapi, bo zgaduję,
że dotyczy to nas dwoje.
Uniosła głowę, klęknęła i spojrzała lękliwie w stronę wejścia do łaźni,
jakby spodziewała się tam kogoś zastać.
— Pani ma. . . — rozpoczęła bardzo niepewnie: — Pani Bronisława,
karczmarka. . . — Przerwała, popłakała się ponownie i zerknęła z bojaźnią
ku wejściu.
— Wstań i podejdź. — Wyciągnął ociekającą wodą rękę na zachętę.
Dziewczyna wstała, podbiegła i chwyciła dłoń anioła.
— Lękasz się, że ktoś posłyszy?
— Tak, lękam się — odpowiedziała cichutko i popatrzyła na niego
przelęknionymi oczyma.
— Mów zatem szeptem. — Nachylił do niej ucho.
— Karczmarka nakazała mi tu ostać. . . No, wiecie panie. . . Hm. . .
Abych dotrzymała wam towarzystwa. I jeśli precz mnie odeślecie, ukarze
mię srogo i wymierzy dziesięć kijów. . . — Nie skończyła mówić, znów
zaczęła płakać tylko znacznie ciszej.
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— Wobec tego zostań. Siądź sobie w kąciku i przestań szlochać.
— Ale to nie wszystko. . . — Przybliżyła bliżej usta do jego ucha, ledwo
teraz słyszalnie mówiąc: — Miałam skazić537 wino.
— Jak to? — zapytał zdumiony równie cicho i łagodnie, nie chciał
spłoszyć dziewczyny, krew niemniej krążyła w nim znacznie szybciej.
— Jakowyś człek przybyły na krótko przed państwem, dał karczmarce cztery dukaty. To była płata za waszą śmierć panie, a kiej już
pomrzecie, miała dostać jeszcze trzy za panienkę.
Popatrzyła mu w oczy i szybciutko się odwróciła, wyraźnie unikała
jego spojrzenia.
— Jeśli nie pomrzecie, ukarze mię, a ja bych nie umiała zrobić coś tak
straszliwego.
— Jak wyglądał ten człowiek?
— Jam niewystarczająco widziała i jeno przez filkę538 . Kiedym przechodziła wedle kuchennej izby, wtenczas usłyszałam głos nieznajomego.
Podpatrzyłam ukradkiem i przez niezawarte dźwirze obaczyłam plecy
mężczyzny szemrającego z karczmarką. . . Przyłożyłam ucho i podsłuchałam. Za niedługo wyście przybyli panie, społem z panienką Anną.
Wtedy karczmarka mię wezwała i pod groźbą nakazała dokonać tę potworność. . .
— Opowiedz od początku. Jakiście plan mieli i coś miała zrobić?
Służebna dziewka milczała, przypominała sobie kolejność zdarzeń
i układała po kolei w głowie.
— Więc. . .
Chrząknęła i oblała się rumieńcem, którego on nadstawiając do niej
ucho, nie mógł widzieć.
— Śmiało, nie bój się, jeno mów prawdę.
— Miałam. . . Hm. . . rozochocić was panie, na. . . Hm. . . No, sami wiedzą, na co. . . I społem z wami wniść do kąpieli, by w trakcie, kiej będziecie mną. . . Hm. . . No, tak jakby zajęci. . . dosypać jadu539 do wina, co to
mam w tym pierścieniu. . . — Pokazała mu mały srebrzysty pierścionek
z okrągłym, odchylającym się kamykiem: — A później miałam zrzucić puchar ze stołu na znak, żeście pomarli. . . i czekać. . . — Na ostatnie słowa
znów zareagowała płaczem.
Dłuższą chwilę analizował w myślach całą tę niezwyczajną sytuację.
To, co mu powiedziała, było zaskakujące i nieprawdopodobne. Zastana-

Lera

281

wiało go, kto za tym wszystkim stoi? Kim jest mężczyzna zlecający jego
zabicie i porwanie Anny, i co teraz z tym począć?
„Kto na ciebie poluje, Anno?” — dumał i obserwował szlochającą
dziewkę, po czym dodał po chwili: — Zatem damy im to, czego pragną.
Śmierć im moją damy.
Dziewczyna spojrzała na niego przerażona, ale widząc tajemniczy
uśmiech na jego ustach, nieco się uspokoiła.
— By jednak ich plan się powiódł. . . Musisz do mnie dołączyć.
— Co. . . ? Niby ja. . . ? — Speszona tym oświadczeniem poczerwieniała
jak piwonia.
Chwilkę w osłupieniu stała i wpatrywała się w niego krągłymi oczami, po czym zsunęła sukienkę z ramion i zatrzymała na biodrach.
Ujrzał jej smukłą, zgrabną figurę i zryte bliznami plecy. Widok poranionego ciała sprawił mu cierpienie. Przepełnił go smutek, a równocześnie wściekłość do ludzi, którzy jej to uczynili. Którzy byli zdolni do
takiego okrucieństwa.
— Nie patrzcie panie. Proszę — błagała zawstydzona, zerkając na
anioła przez ramię.
Posłuchał i zamknął oczy.
Rozebrała się, niepostrzeżenie weszła do balii i zanurzyła, wystawiając tylko buzię nad lustro ciepłej wody. Rozsupłała spięte w kok
czarne włosy, rozpuściła i zapatrzona w siedzącego naprzeciwko mężczyznę oświadczyła:
— Już!
Spojrzał na nią trochę zaskoczony jej nagłą przemianą. Z rozpuszczonymi włosami i zanurzona po szyję w wodzie przypominała morską
syrenę. Dopiero mając ją bliżej niż na wyciągnięcie ręki, mógł przyjrzeć
jej się uważniej. Była bardzo ładna, choć nie od razu dało się to zauważyć
i potrzebna była dłuższa chwila, żeby sobie to w pełni uświadomić.
Miała niepospolitą, pociągłą twarz o trudnych do scharakteryzowania gładkich rysach, dużych oczach, długich rzęsach, szerokich czarnych
brwiach i niezbyt wydatnych ustach skierowanych nieco w górę, jakby
się nieznacznie uśmiechała. Jej lico bez mała blade sprawiało wrażenie
lekko przeźroczystego.
Uśmiechnął się do niej serdecznie, a ją znów oblał rumieniec, lecz
tym razem odpowiedziała uśmiechem. Korzystając z okazji, że dziew-
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czyna łapczywie go obserwuje, zajrzał wnikliwie w jej ciemnopiwne
oczy. Chciał się czegoś o niej dowiedzieć, ale nim zdążył sięgnąć do jej
pamięci, odwróciła głowę.
— Ile masz lat?
— Piętnaście, panie.
— Od dawna usługujesz w gospodzie?
— Odkąd pomnę.
— Ojce oddali cię na służbę?
— Nie. Pomarli, kiej pomór przyszedł. Byłam wtenczas mała.
— Zaraza? Tu? W Kresowej?
— Nie. Ówdzie540 . Daleko.
— Co robiłaś później?
— Później? Ano mieszkałam krótko w sierocińcu. . .
— W klasztorze?
— To chyba był klasztor. . . — odpowiedziała i wędrując myślami
w odległej przeszłości, coś sobie przypominała: — To był chłopi klasztor. . . — dodała i ukazała mu łagodny, podrygujący w blasku świecy
profil. — Było tam wiele dzieci. . . W różnym wieku. . . — szeptała jakby
do siebie, na nowo wniknęła we wspomnienia i prawdopodobnie trwałaby w tym stanie bardzo długo, gdyby nie zainterweniował i nie wyrwał
ją z zamyślenia kolejnym pytaniem:
— Co było dalej?
— Tułałam się nijaki czas to tu to tamoj. . .
— Jak to się tułałaś?
— Zwyczajnie. . .
— Wygnano cię z klasztoru?
— Nie! To nie tak. Nikt mnie stamtąd nie wygnał. Sama odeszłam,
a po prawdzie rzekąc, opuściłam go. — Uśmiechnęła się, odsłaniając wyjątkowo ładne zęby. — Popóźniej541 przygarnęła mię karczmarka i przyjęła na służbę.
— Karczmarz z żoną to twoja rodzina?
Pokręciła przecząco głową.
— To, czemuż cię przygarnęli?
— Bo. . . — Spojrzała na niego ze smutkiem: — Nikt mnie nie chciał
— dokończyła z pełnymi w oczach łzami.
Otarła spływającą łezkę po policzku i sięgnęła po dzban z winem.
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Ujęła gliniane naczynie i poczęła ostrożnie wlewać trunek do pucharu.
Czerwony płyn z pluskiem i zawirowaniami wypełniał metalowy puchar,
kiedy naraz spostrzegła, że za bardzo wychylając się z wody, niechcący
pokazała mu piersi. Pokraśniała i błyskawicznie ukryła się głębiej.
— To. . . To tak. . . no. . . wiedzą, panie, iżby wyglądało prawdziwiej. . .
— usprawiedliwiała się, uniosła wysoko brwi i otworzyła szeroko oczy.
Anioł roześmiał się głośnym basem rozbawiony miną dziewczyny,
po czym zwiesił ręce i głowę na zewnątrz balii.
— Czas rozpocząć przedstawienie Bożenko. Zrzuć puchar.
Dziewczyna posłusznie go zrzuciła.
Spadł z hukiem na podłogę, wino bryznęło z chlupotem na deski,
a puchar z brzękiem potoczył się pod stolik.
Zanurzona w wodzie patrzyła z jakimś magnetycznym blaskiem
w oczach na silnie zbudowany tors mężczyzny udającego martwego. Wyciągnęła ku niemu szczupłą rękę zakończoną długimi, zadbanymi paznokciami, i nie wiedzieć czemu położyła ją na nim.
— Pik-pik, pik-pik. . . — Zdawało się pikać jego serce pod nagrzaną
od wody skórą.
Pierś anioła wznosiła się spokojnie pod dłonią dziewczyny, serce biło
wolno i rytmicznie, nie zdradzało krztyny zdenerwowania czy napięcia.
Podpłynęła bezgłośnie, zbliżyła ostrożnie do niego głowę i wsłuchała
się. . . Teraz wyraźnie go słyszała. Dźwięk tykającego serca rozbrzmiewał
przemiłym echem w uszach, w mózgu jej zaszumiało, usta zaś lekko rozwarte samoczynnie sunęły do ociekającego wodą ciała. Wzięła głęboki
oddech, zwilżyła językiem pokraszone wargi i prawie przykładając je do
nabrzmiałej od ciepła żyły, wzdychnęła z cicha, drgnęła z podniecenia
i zamknęła bezwiednie oczy.
— Bach! — łomotnęły pędem otwierane dźwirze i do pomieszczenia
wpadł średniego wzrostu mężczyzna z zasłoniętą twarzą czarną chustą.
— Nie żyje?! — Zipał.
Dziewczyna wystraszona wtargnięciem zamaskowanego człowieka
odskoczyła od Yormūna, lecz nie odpowiedziała.
Nieznajomy, nie przeczuwając przygotowanej nań pułapki, podbiegł
i złapał anioła za nadgarstek. Chciał sprawdzić, czy żyje. Wtedy Yormūn
chwycił go za włosy i brutalnie wcisnął jego głowę pod wodę, pomiędzy
siebie a zatrwożoną dziewczynę. Napastnik zaczął się szarpać, jedną ręką
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chwycił brzeg balii, drugą wyciągnął za pasa sztylet i po omacku machnął
w stronę nieprzygotowanego tym atakiem Yormūna.
Rozpędzone ostrze zagrało, pognało prosto w oko anioła, lecz na
szczęście nie trafiło. Głowa mężczyzny wystrzeliła z balii uderzona silnie
kolanem Yormūna, zmieniając kierunek lotu cienkiego kolca. Mężczyzną
zachwiało, stracił równowagę i runął na ścianę, dziewczyna krzyknęła na
widok padającego napastnika, a Yormūn wsparty rękami o brzegi balii
wyskoczył z głośnym pluskiem. Dorwał będącego jeszcze w powietrzu
człowieka, wytrącił mu sztylet potężnym uderzeniem z pięści, chwycił za
szyję lewą ręką, a prawą zdarłszy mu chustę, odkrył zakrwawione oblicze
ze zdruzgotanym od kopnięcia nosem.
— Kim jesteś! I kto cię nasłał! — ryknął do rzężącego mężczyzny.
Krew zalewała twarz nieznajomego, sprawiała mu trudność w mówieniu i oddychaniu, mimo to nie zrobiło to na nim wrażenia. Wziął
leżący na podłodze sztylet o długiej zdobionej rękojeści i szybkim, mocnym pchnięciem przygwoździł jego dłoń do ściany. Obcy zawył z bólu
i wygiął się do przodu.
— Mówże albo zginiesz! Kto cię przysłał?!
— Zabij mnie Yormūnie, boć nie zdradzę! Nie wykonałem zadania
i zawiodłem. . . Tak czy siak, jużem martwy. . . — wycharczał, dusił się
i zachłannie łapał powietrze.
Wiedział, że jeśli mu nie pomoże, ten umrze na jego oczach, i kiedy
zamierzał odchylić go do tyłu, naraz dostał czymś twardym w głowę.
Uderzenie było silne, choć na szczęście na tyle słabe, że tylko lekko zamroczony od ciosu oparł się o ścianę. Powstał z klęczek z tępym bólem
pod czaszką i przez ułamek sekundy zobaczył wyskakującą z balii Bożenę.
W pośpiechu wybiegła nago z pomieszczenia.
„Czemu to zrobiła?” — pomyślał, ale gdy ujrzał skołowaciałą ze strachu żonę karczmarza Igora, wszystko zrozumiał.
Bronia, do ostatka wystraszona, trzęsła pulchniutkim ciałem jak liśćmi osika na wietrze, wlepiała w niego małe jak pestki śliwki oczka
i trzymała dębowy młotek, który po chwili z lękiem upuściła. Wyrwana
z odrętwienia spojrzeniem Wyklętego Anioła obróciła się na pięcie i rzuciła biegiem do wyjścia. Yormūn chwycił ją za wielki supeł jasnego fartucha, przyciągnął zuchwale do siebie, ujął lewą ręką za jej głowę i bez
skrupułów wcisnął w wodę.
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— Ty stara jędzo! Ty sakramencka babo! Jak mogłaś tak skatować
dziewczynę! — wołał i prał ją po tłustym dupsku, jak gdyby wymierzał
karę niegrzecznemu dziecku.
Niewiasta szarpała się, jednak on nie zwalniał uścisku. Wymierzał
jej tęgie klapsy i zatracony bez reszty w dochodzeniu sprawiedliwości na
własną rękę, trzymał jej bulgoczący łeb pod wodą. Karczmarka słabła
z sekundy na sekundę, stawiała coraz mniejszy opór, a on świecąc bezdusznymi oczami, był gdzieś poza sobą. Nieobecny, niewzruszony i wyzbyty absolutnie miłosierdzia. Kobieta nie dawała prawie oznak życia,
gdy poczuł, że ktoś go obejmuje i błagalnie woła. Tyle że był to głos
odległy, jakiś taki stłumiony, prawie że nierealny.
— Yormūnie! Proszę, przestań! Yormūnie!
Coś w nim dygnęło, ożyło w jego sercu. Zerknął w kierunku, skąd
dobiegały głuche słowa i dojrzał dwa niebieskie słońca zmniejszające się
coraz bardziej, aż w końcu przybrały kształt oczu obejmującej go i mało
co niepłaczącej ze strachu Anny.
Szarpnął momentalnie za kłaki karczmarkę i ta uwolniona ze śmiertelnej pułapki upadła na czworaka, zaciągając się głośno powietrzem.
Kaszlała, charkała, i wypluwała ustami i nosem połkniętą wodę. Przy
szeroko rozwartych drzwiach karczemnej łaźni stała oszołomiona Bożena
okryta krótkim płaszczem sięgającym przed kolana, a za nią wystraszony
karczmarz. Na podłodze, po lewej stronie, leżało martwe ciało człowieka
z otwartymi oczami i z podniesioną ręką przybitą sztyletem do ściany,
a obok stękała i pluła wodą Bronisława.
Anna w kilku krokach doskoczyła do leżącego przy ścianie tobołka,
wydobyła z niego spodnie i podała stojącemu do nich tyłem nagiemu
Yormūnowi. Wziął je i natychmiast włożył.
Karczmarz przerażony widokiem charczącej żony, chciał jej pomóc,
jednakże bał się minąć atletycznie zbudowanego mężczyznę. Zgarbiony
pozostał w miejscu i zerkał z bojaźnią na anioła.
— Bożenko, zawrzyj dźwirze! — rozkazał Yormūn dziewczynie i ta
bezzwłocznie to zrobiła. — Co my tu mamy?
Spojrzał zły na karczmarza; mężczyzna skarlał pod jego wzrokiem,
a licząc na tęgie razy, skulił się mocniej.
— Panie, wszystko wyjawię, wszystko!
— No, to słucham.
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— Ten tu człek. . . — Wskazał na trupa: — Zastraszył nas, że jeźli mu
nie pomożemy, zginiemy! Jam się zbraniał542 , ale cóż mielim robić? Życie
nam miłe, nie mielimy wyjścia. Przyjelimy płatę, chociaż zgoła nam się to
nie podobało. Wcale a wcale. . . — Skończył mówić, sięgnął do sakiewki
i wydobył z niej cztery złote monety.
— Dlaczego karczmarzu ci nie wierzę?
Podszedł bliżej, zerknął na leżące w dłoni dukaty z wizerunkiem trójgłowistego smoka i przyciągnął zgarbionego mężczyznę.
— Yormūnie. . . — rzekła błagalnie Anna i położyła dłoń na jego ręku
trzymającej potężnym chwytem rozdygotanego strachem karczmarza: —
Wystarczy już, proszę.
Puścił go, a wówczas przemoknięta karczmarka powstała i maksymalnie przylgnęła do ściany. Blada jak trup patrzyła na odkręconego do
niej plecami Wyklętego Anioła. Dotykał niemal sufitu, zdawał się nieludzko ogromny, silny i przerażający.
— Dukaty, coście otrzymali za śmierć moją, oddacie Bożenie za krzywdę, jaka ją spotkała z waszej strony. Od dziś szanować ją będziecie i uczciwie nagradzać za pracę. Zrozumieliście?
— Tak, panie, zrozumieliśmy — odpowiedział karczmarz i wręczył
dziewczynie drżącymi rękoma pieniądze, podczas gdy jego żona przytaknęła pośpiesznie, próbując wejść w ścianę, kiedy Yormūn na nią spojrzał.
— Anuż spadnie choćby jeden włos z jej głowy, wrócę tu, a wtedy. . .
Nie musiał dopowiadać, spuścili oczy, wetknęli wzrok w zachlapane
deski i wyobrazili sobie każde na swój sposób, co mógłby zrobić z nimi,
gdyby tu powrócił.
— A ty. . . — przemówił do żony karczmarza, wyglądającej naprawdę
poczwarnie w mokrym czepku przyklejonym do kędziorów i sprawiającym wrażenie jakby wielki troll narobił jej na głowę: — Wracaj do
swoich zajęć.
Karczmarka przemknęła wzdłuż ściany i wybiegła.
Yormūn, nachylił się nad nieżywym człowiekiem, przeszukał go dokładnie i wydobył sakiewkę, a z niej trzy dukaty, mające być zapłatą za
Annę. Monety miały ten sam wizerunek, co pokazane mu przez karczmarza dukaty i nie należały do martwego człowieka. Wiedział, kto był ich
właścicielem, lecz zastanawiało go, jakim sposobem mężczyzna wszedł
w ich posiadanie.
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Nieznajomy był średniego wzrostu, tego samego wieku i miał krótko
przystrzyżone włosy. Na twarzy nie miał żadnych szczególnych znaków
albo je nie dostrzegł z powodu wypływającej krwi z druzgotanego nosa.
Podwinął mu rękawy i obejrzał ręce. Szukał jakichś znamion lub wypalonych znaków mogących zdradzić jego przynależność, lub ujawnić jego
właściciela, jeśli należał do niewolnych. Nic nie zwróciło jego uwagi,
oprócz kilku dawno zagojonych ran, a z tych niewiele dało się wyczytać.
Wyciągnął sztylet ze ściany, obmył go i oglądnął uważnie. Już, kiedy
go podnosił, wyczuł idealne wyważenie broni i ujrzał tak precyzyjne wykonanie, że tylko jedna jedyna znana mu osoba mogła go wytworzyć.
Postawił sztylet ostrzem na lewej dłoni i wtedy ostre żądło wniknęło
w skórę, a z ledwo widocznej ranki wypłynęła kropla jasnoczerwonej
posoki. Wchłonięta przez stal, nadała ostrzu lekko szkarłatnego odcienia.
Wzdłuż smukłej klingi, na samym jej środku, zajaśniał świecący napis:
„Draco Triceps543 – Rufin”, a wyżej przy jelcu, małymi ozdobnymi literkami – „Habakuk”.
Karczmarz, Bożena i Anna zaskoczeni tym widokiem, z wytrzeszczonymi oczami podeszli bliżej.
Napisy widoczne na broni świadczyły dowodnie o tym, że sztylet
wykonany został rękoma mistrza Habakuka, dla człowieka zwanego Rufin (najprawdopodobniej leżący tu mężczyzna), acz był własnością kogoś,
kto posługiwał się godłem z wizerunkiem trójgłowistego smoka. Dobrze
wiedział, któż to taki. Odsunął sztylet i napisy najpierw wyblakły, a później zginęły.
— Pozbądź się ciała, karczmarzu.
— Ależ, panie. . . — Zaprotestował.
— Wżdy nie zrobisz tego po raz pierwszy — rzucił groźnie.
Karczmarz zmieszany jego słowami nie był pewien czy Yormūn blefuje, czy też zna skrywaną przezeń mroczną tajemnicę. Otóż prawdą było,
że zdarzyło mu się parokrotnie pozbyć ciał otrutych przez siebie i żonę
bogatych podróżnych. Czy jednak wielkolud mógł to wiedzieć? Jeśli tak
to od kogo? Przecież nikt oprócz jego samego i ukochanej małżonki nie
miał o tym pojęcia. Przypomniał sobie, co zrobił ze sztyletem i podejrzewając, że może być groźnym czarnoxiężcą544 albo sługą samego Złego,
postanowił nie dociekać. Najchętniej pożegnałby go co rychlej i zapomniał o nim.
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— Zrobię, co każecie, panie — odrzekł niezadowolony i jął usłużnie
czołem bić o deski.
— Więc nie zwlekaj, ino bierz się do roboty.
Igor podszedł do martwego mężczyzny. Przykucnął przy nim, począł
uważnie go oglądać i zastanawiać się, od czego by tu zacząć.
— Wracaj do izby, Anno — rozkazał Yormūn, gdy zobaczył wykrzywioną z niesmakiem twarz dziewczyny.
Zerkała na karczmarza, który próbował mokrą od krwi chustą zakryć
przerażające oblicze trupowi spoglądającemu na nich szeroko otwartymi
oczami. Już miała odejść, grzecznie wykonać polecenie anioła, tymczasem jej uwagę przykuło leżące na podłodze ubranie młodej służki.
„Co ono tu robi?”.
Spojrzała zerkiem na dziewczynę i dopiero teraz uświadomiła sobie, że pod narzuconym krótkim płaszczem absolutnie nie ma nic pod
spodem, a jej długie włosy do połowy są mokre.
Podczas gdy Anna usiłowała znaleźć odpowiedź na gnębiące pytanie, Yormūn wyciągnął do Bożeny rękę, na której leżały złote monety
odebrane mężczyźnie.
— To dla ciebie, za to, żeś nas uratowała.
— Wybaczcie panie, ale nie mogę tego przyjąć. To jest tak jakby. . .
hm. . . rabunek.
— Zachwyca mnie twoja uczciwość, acz to nie rabunek, a to złoto nie
należy do tego tu człowieka, lecz do mego starego „przyjaciela”, który nie
będzie miał nic przeciwko temu, bym oddał je właśnie tobie.
— Cóż to za przyjaciel, który chciał was ubić panie, a panienkę porwać? — pytała zdziwiona, bez skrępowania, odważnie i pewna siebie.
Yormūn uśmiechnął się i wcisnął jej dukaty.
— Bierz, są twoje.
Podziękowała i zebrała leżące na podłodze ubranie, zerknęła na obserwującą ją bacznie Annę, ukłoniła się usłużnie i wyszła. Idąc korytarzem, podśpiewywała wesoło, nie mogła uwierzyć, że trzyma w dłoni
siedem złotych dukatów.
Spotkałam ci ja chłopca u bystrzanej wody,
Zimnom wodą go polała,
Całusami obsypała. . .
Oj, będzie ci mój, będzie. . . Oj. . .
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„Jestem bogata” — pomyślała i zniknęła w służbowej izbie.
Anna dość długo wlepiała wzrok w deski, na których niedawno leżała bielizna wybiegającej i uradowanej dziewczyny, po czym wyszła bez
słowa, zostawiając Yormūna z karczmarzem. Wróciła do pokoju, trzasnęła drzwiami i padła na łóżko. Przytuliła głowę do wypchanej byle jak
słomą poduszki i zapłakała.
u 1 U
dkąd ofiarowała swą służbę Samaelowi, wszystko się zmieniło. Zaprzestano ją pilnować i jako jedyna z całej dwunastki codziennie
widywała Upadłych Aniołów. Nie ufali sobie nawzajem, ale z każdym
dniem byli coraz bardziej do niej przyjaźnie nastawieni. Tylko Kaim omijał ją szerokim łukiem, nie rozmawiał z nią, a kiedy przypadkiem wpadali
na siebie, posyłał jej groźne spojrzenie i gdyby mógł, napadłby na nią
i udusił gołymi rękoma. Głębokie cięcie pozostawiło na zawsze na jego
twarzy szeroką bliznę i była świadom tego, że nigdy jej nie wybaczy.
Prawdę mówiąc, nie zależało jej na tym, choć uważała na niego i bacznie
go obserwowała, gdyż stanowił dla niej całkiem realne zagrożenie.
Upadli Aniołowie byli bardzo groźni, o czym zdążyła się przekonać
na własnej skórze. Wiedziała, że wygrała z Kaimem nie dzięki swoim
umiejętnościom, nie dzięki silnej woli, lecz dzięki pomocy z zewnątrz
albo raczej z wewnątrz. Ktoś ją ochronił, pomógł jej i nie rozumiała,
dlaczego i w jakim celu to zrobił. W każdym razie nie chciała z nimi
zadzierać i robiła wszystko, żeby bez potrzeby nie wchodzić im w drogę.
Nierzadko podsłuchiwała, jak ze sobą rozmawiają w nieznanym anielskim języku. Próbowała jak najwięcej zapamiętywać i obserwować ich
reakcje, przewidywać, o czym właśnie mówią, ale nie był to prosty język.

O

 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Dni upływały jak szalone. Głównie wypełniały je treningi i doskonalenie sztuk walki z przeróżną bronią, walki wręcz, podchodzenia podstępem wroga i sposobów wytrącania go z równowagi psychicznej. Ćwiczebna sala była olbrzymia, biegła kilka kilometrów pod ziemią i co jakiś
czas sklepienie podpierały masywne kolumny. Zawsze, gdy tam przebywała, zastanawiała się, kto wydrążył tak wielką komnatę. Zgadywała, że
nie mogła być naturalnego pochodzenia, o czym świadczyły i kolumny,
i ślady kucia gigantycznych dłut w skale. Ściany jaśniały białokremowym
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kolorem, dawały wystarczająco dużo jasnego światła, i chociaż dopytywała wielokrotnie co to za świecące skały, żaden z Upadłych Aniołów nie
był skory do mówienia. Włącznie z Samaelem, zbywającym ją jednym
słowem: „Później”.
Często trenowali pod okiem Upadłych Aniołów, co ją niezmiernie
cieszyło. Pokazywali im nieznane techniki zabijania, ulepszone uderzenia
i bloki, acz chętnie tego nie robili i niejednokrotnie czegoś tam nie dopowiadali. Uwielbiała z nimi zajęcia i można zaryzykować stwierdzenie,
że polubiła jednego z nich, Forkasa, zdradzającego jej po cichu tajemne
sposoby pokonywania przeciwników.
Samael wyposażył ich w lekkie zbroje lamelkowe545 i kilka rodzai
broni wykonanych specjalnie na zamówienie. Zbroja, którą ona nosiła,
wyróżniała się od pozostałych dodatkowymi zdobieniami, jak przystało
na dowódcę, długimi rękawami osłaniającymi również ręce przed ciosami, i czarnym matowym kolorem, dzięki czemu świetnie maskowała
się po zmierzchu. Sama broń nie była rewelacyjnej jakości, ale do ćwiczeń
i na niewielkie wypady wystarczała im zupełnie. Tyle że w głębi serca
tęskniła za Fulgurem.
Teraz dopiero miała sposobność uzmysłowić sobie, jak doskonały
miecz podarował jej ojciec, jak bardzo był jej bliski i jak mocno jej go brakuje. Samael, widząc niezadowolenie Lery z nie najlepszej broni, obiecał,
że w przyszłości, kiedy jak to powiedział: „Zasłużą”, i przyjdzie właściwa
ku temu pora, zamówi oręż u samego mistrza Habakuka. Wiadomość ta
ucieszyła ją nieco i podniosła na duchu.
Pozwalano jej również wychodzić na zewnątrz, gdzie spędzała kilka
godzin dziennie. Mogła tam beztrosko pomyśleć i nacieszyć się niebieskim nad głową niebem. Nie zamierzała uciekać, wolała nie narażać
bliskich sobie ukochanych ludzi, a poza tym jakiś wewnętrzny głos nakazywał jej tu zostać, pomimo że wcale nie była zadowolona tą myślą.
„Zostań z nimi, Lero. . . ” — szeptało podświadomie drzewo, kiedy
zniecierpliwienie i tęsknota do rodziców brało górę.
I tak właśnie mijały dni, tygodnie, miesiące i lata. W tym czasie przybyło im kilkunastu nowych ludzi, lecz Samael coraz częściej chodził zagniewany i przeżywał, że trwa to zbyt wolno. Marzył o wielotysięcznej
armii, a na razie miał garstkę wątpliwej jakości wojów.
Nie wiedziała, w jaki sposób i czym się kierował w ich wyborze,
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ale gdy przychodził odpowiedni moment, wysyłał ją w miejsce, gdzie
przebywał wskazany przez niego wybraniec. Tam go zabijała, zabierała
zwłoki i oddawała ciało Upadłym Aniołom, a oni przywracali go do życia. Odgadywała, że odprawiali przy tym jakiś magiczny rytuał, podczas
którego odbierano mu własną wolę. Stawał się posłuszny jak baranek,
wykonywał każde bez wyjątku polecenie i zachowaniem przypominał jej
kompanów.
Wyjątkiem w tej piekielnej maszynerii była ona, co do żywego złościło Upadłych Aniołów. Musieli traktować ją na równi z sobą, zostawić jej pełną swobodę i niezależność. To wyprowadzało z równowagi
Kaima. Rzucał przekleństwami i wściekły słuchał zmuszającego go do
wspólnych z nią zajęć Samaela.
— Nie jestem jej pachołem! — ryczał w nos przywódcy Upadłych
Aniołów, pienił się i przygryzał do krwi wargi.
— Kaimie. . .
— Powtarzam, Samaelu! Nie jestem jej pachołem! Usługiwał jej nie
będę! Ani teraz, ani nigdy!
— Kaimie. Twoje umiejętności są im potrzebne. To służy wspólnej
sprawie.
— Ona nie jest jedną z nas! Oślepłeś, Samaelu! Karmisz w swoim
gnieździe żmiję, a na dokładkę każesz ją tresować! Ukąsi cię, zanim zdążysz mrugnąć okiem!
— Nie ukąsi. . .
— Ukąsi!
— Zrobisz, co mówię, bracie — odpowiadał spokojnie Upadły Anioł,
siadał na tronie i odprawiał go wymownym gestem.
— Zrobię, Ahnan Saras! Zrobię, Ahran Gohan! Zrobię, Ahin Sabicus!546 — syczał wzburzony Kaim, ciskał o ziemię czym miał pod ręką
i odchodził z burzową miną do wyczekującej go w sali treningowej Lery.
Nie szukała przyjaciół w drużynie, toteż niewiele miała z nimi wspólnego. Od pamiętnego dnia, kiedy dała nauczkę Abnerowi, widziała, że
się jej boją. Zachowywali dystans, oddawali należny jej szacunek jako
dowódcy i wykonywali bez słowa sprzeciwu wszelkie polecenia. Nazywali ją „Zielonooką Smoczycą” i chociaż dla nich było to obraźliwe
nadimię547 , lubiła się nim posługiwać. Szczególnie wtedy, gdy wpadała
w furię. Na przykład podczas treningów, kiedy to powalała w złości na
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matę wystraszonego jej atakiem kompana lub uczyła moresu dopiero co
przybyłych młodych, niedoświadczonych wojów.
Samael, widząc jej humorki i zmienne nastroje, śmiał się z niej i obserwował z zadowoleniem jak „roznosi” kolejnego „przerażonego”.
— Tak! — mówiła wtenczas rozzłoszczona, idąc wzdłuż szeregu zlęknionych jej podrażnieniem wojów: — Jestem Zielonooką Smoczycą! Jednakże smoka można schwytać! Można go ubić lub na śmierć zagłaskać!
Ze mną wam się to nie uda! Słyszycie?!
— Tak jest! — odpowiadały jej zgodnie męskie głosy.
— To nacz czekacie ciemięgi?! Brać miecze, łączyć się w pary i chcę
widzieć, jak walczą prawdziwi woje, a nie zestrachane baby!
Samael chichotał, ale rad był, że trzyma ich krótko i widział postępy,
jakie z nimi poczyniła, aż pewnego razu:
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Miast się śmiać, Samaelu, dołącz do nas! Jak widzisz, nie mam pary! —
nawoływała z daleka i wymachiwała mieczem.
— Ano! — przytaknął Upadły Anioł.
Wyciągnął z pochwy miecz o zdobionej klindze, z wyrytymi napisami
w anielskim języku, podszedł bliżej maty i powiedział:
— Cóż. . . Stawaj, Lero. Sprawdźmy cożeś warta!
Mężczyźni porzucili dalszy trening. Otoczyli ich kołem, a po chwili
przystąpili do nich Upadli Aniołowie. W sali treningowej zamarło, wszystkie twarze skupione były na dwóch wojownikach, gotowych do walki,
stojących naprzeciwko siebie, mierzących się mieczami i wzrokiem.
— Zaczynaj, Samaelu. Dam ci fory. . .
— Łaskawe dzięki, Lero. . . — odrzekł i błyskawicznie przystąpił do
bezlitosnego ataku.
Halę wypełnił brzęk silnych, zmasowanych uderzeń Upadłego Anioła, oczy miał jak szparki, urósł bardziej i parł odważnie na dziewczynę.
Lera odpierała nasilony atak i robiła do tyłu krok po kroku, nie mając
jednakowoż sposobności do uderzenia.
— To ma być mój generał? — drwił Samael: — Czyżbym aż tak się
pomylił co do ciebie? — dodał z jeszcze większą kpiną i walnął z taką
siłą, że miecz Lery złamał się w połowie.
Podskoczyła do najbliżej stojącego woja, wyszarpnęła miecz z jego
ręki i teraz to ona przystąpiła do ataku, spychając Upadłego Anioła na
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zgromadzonych widzów. Stal dzwoniła, odbijała się od twardej skały,
iskry z kling sypały, a ona nieustannie atakowała.
— Nie znasz mnie, Samaelu! — warknęła nieludzkim głosem, z jej
oczu błysnęło jadowitą zielenią, a usta ścisnęła w gniewie.
Tak, teraz to była cała ona. Wściekła, żądna walki i zwycięstwa. I Samael właśnie to zobaczył. Zafascynowany tym widokiem odsłonił się
i niespodziewanie dostał tęgiego kopa w żołądek, a wtedy miecz Lery
spoczął na jego szyi i naciął wąską, krwawą szramę.
Odgłos westchnienia przemknął po sali, widzowie wstrzymali oddech, a ona nie odrywając od jego szyi ostrza, wesoło oświadczyła:
— Źle, Samaelu! Źle! Dałeś się nabrać mej wściekłej minie i zbałamucić mym cudnym oczom! Cha, cha. . . — Roześmiała się, a z nią ryknęli
jej kompanii, tylko Upadli Aniołowie byli niezwyczajnie poważni.
— Nie jesteś normalna, Lero — odpowiedział i odsunął palcem brzeszczot od szyi. — Ale, co tam! Gratuluję udanego fortelu. — Powiódł wzrokiem po zebranych. — Jak samiście widzieli, walka to coś więcej niż
machanie mieczem by kijem. A wasz dowódca, nie ma sobie równych.
Podszedł do niej i klepnął po przyjacielsku w ramię, otarł zakrwawioną szyję, oblizał czerwone palce i odszedł śpiesznie wraz z braćmi.
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Byłeś nierozważny, Samaelu! — jadził się Kaim, idąc przy jego boku. —
Mogłeś przypłacić to życiem!
— Bałwan z ciebie, Kaimie. Tylko tak mogłem sprawdzić jej lojalność.
Miała moje życie w swoich rękach. Zabijając mnie, wydałaby na siebie
wyrok, lecz równocześnie ocaliła rodziców.
— Mam przez to rozumieć, żeś to ukartował?
— Kaimie, nie doceniasz mnie, lecz i ja jej nie doceniłem. Wygrała
podstępem. Przechytrzyła mnie, choć i tak chciałem dać jej wygrać.
— Jest niebezpieczna.
— Mało powiedziane! Ona jest szalona!
Przystanęli. Samael obtarł sączącą się krew i popatrzył w oczy brata.
— Słuchaj, Kaimie, wiem, że jesteś jej przeciwny i niechętny, jednak
nic nie wskórasz. Ona jest teraz moja i służyć mi będzie. — Położył ręce
na jego ramionach: — Dlatego, jeśli ci życie miłe, nigdy więcej mnie nie
pouczaj i nie podważaj mego słowa.
Szturchnął go pod bok i odszedł.
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— Ona nigdy nie będzie twoja, Samaelu, i nigdy nie będzie ci służyć —
wyszeptał naburmuszony Kaim i odwrócił głowę w stronę dobiegających
śmiechów i weselących się zwycięstwem Lery mężczyzn. — Nigdy!
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Nie dbała o wygody. Nocowała gdzie bądź i najczęściej nie wracała do
tamtego „pokoju dla umarłych”, jak go nazywała. Po zajęciach zapuszczała się pod ziemię, gdzie z czasem odkryła wiele różnej wielkości jaskiń. Przemierzała je i poznawała, tam też zazwyczaj spała. Jak zwierze
mościła sobie legowisko bezpośrednio na ziemi lub kładła się na utkanej
własnoręcznie słomiance.
Wolny czas spędzała na pływaniu w podziemnych rzekach i jeziorach, krystalicznie czystych i przenikliwie zimnych, gdzie przyzwyczajała
organizm do skrajnie niskich temperatur. Z czasem poznała co to samotność. Polubiła ją i cieszyła się, mogąc być z dala od innych. Mówili o niej,
że dziczeje i stroni od każdego, że zupełnie postradała rozum, ale właśnie
wtedy czuła, że żyje. Obserwowała się z boku, przypatrywała swemu
zachowaniu, śledziła swoje myśli, gesty i ruchy, jak gdyby podglądała
kogoś innego, zupełnie obcą jej osobę. W ten właśnie sposób poznawała
samą siebie, swoje mocne i słabe strony. Tak odkrywała swoje wnętrze
i poznawała ukrytą w niej prawdę, zagłębiała w rzeczywistość i rosła
w coraz większą siłę.
A Samael? Tolerował wszystkie jej dziwactwa, nie zabraniając jej
niczego. Widział, że to ją wzmacnia, dodaje mocy i pewności siebie. Porównywał ją do stali hartowanej przez kowala.
— Jesteś, Lero, jak surowa bryła metalu formowana przez kowala.
Nadaje jej kształt miecza i dotąd hartuje ogniem i wodą, dopokąd będzie idealny, bez najmniejszej skazy. Odporny na uderzenie, pęknięcie
czy złamanie. Taka właśnie się stajesz.
Dawno odrzuciła poprzednie życie, przyjęła nowe takim, jakie było,
bez walki i sprzeciwów, wczuwając się w obecną sytuację. Tylko z jednym nie potrafiła dać sobie rady. Z pamięcią o mężczyźnie ze złotymi
oczami. Obraz jego, kiedy obserwował ją, jak spada, powracał stale w jej
wspomnieniach i sercu. Wielki, potężny mąż o kruczoczarnych włosach,
kamiennym obliczu i oczach w kolorze złota chwilami stawał się tak
realny, że nie potrafiła rozpoznać czy to sen, jawa, mroczna zmora czy
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rzeczywistość. Był aniołem i teraz kiedy wiedziała, że oni istnieją, miała
tego absolutną pewność.
Leżąc przed snem na skalnej półce, łapała się na tym, że tęskni za
nim, choć wcale go nie zna, że pragnie go dotknąć i – co gorsza – pożąda
umysłem i ciałem. I kiedy myśli jak tornada szalały w głowie i stawały
się trudne do zniesienia, skakała w lodowatą toń wody i studziła gorące
uczucie, jakie w niej rozkwitało.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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To były jej dwudzieste siódme urodziny. Siedziała na powierzchni, na
dnie urwiska, do którego spadła, i podsłuchiwała dobiegające z góry
głosy. Przyglądała się szybującym po niebie ptakom, wspinającym po
skale owadom i odpadającym ze stromych ścian głazom. Miała dwie
godziny do uroczystości i chciała pobyć sama. Widok nie porażał pięknem. Wszędzie skały i kamienie, bezdenne rozpadliny z zionącymi z nich
oparami, a wieczny cień spowijał okolicę.
Przymknęła oczy, postanowiła uciec od tego surowego miejsca. Przypomniała sobie dom z otaczającym go zielonym parkiem i spacerującą
alejkami matkę. Trzymała za rękę swą córeczkę Lerę, szła pełnią godności wyprostowana i zachwycała się otaczającą ich przyrodą.
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Popatrz, Lero, jak tu cudnie i spokojnie — mówiła, wodząc ręką po okolicy. — Tyle tu zieleni. . .
— I kwiatków — dodała mądrze.
— Masz rację. I kolorowych kwiatów.
— I motylków.
— I pczółek548 latających od kwiatka do kwiatka. Na gałązkach ćwierkają kolorowe ptaszki, a po pniach kicają rudawe wiewiórzyce.
— No — przytaknęła i uśmiechnęła się do matki.
Faktycznie, było cudnie i spokojnie, a jednocześnie wszystko dookoła
żyło, tętniło radością, pachniało wonnymi aromatami i utrwalało się
w pamięci małej Lery.
Park emanował kolorami wiosny, gdzie spojrzeć kwitło kwieciem,
drzewa puszyły się zielenią i pąkami, a ptaki i drobne zwierzęta godowały
na całego. Miłosny śpiew ptaków i szczebiot umizgujących się w trawie,
na krzewach i w koronach drzew przeróżnych stworzeń, rozbrzmiewały
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wyraźnie i donośnie. Niesione z wiatrem po okolicy podnosiły na duchu
pracujących w folwarkach spracowanych ludzi. Uspokajały wypoczywających w cieniu drzew szlachetnie urodzonych panów, dam i panien oraz
bawiące się dzieci.
— Onegdaj549 w tym miejscu rosły jeno krze i drzewa. Wszystek
chaszcze porastały, powoje i ciernie pięły się wysoko pod niebo, a teraz
ino obacz jak tu miło. . . — zagaiła matka.
— To ongi nie było motylków? Pczółek, ptaszków i wiewiórzyc?
— Ależ były, skarbie. Jeno tak cudnego parku nie było, gdzie mogłabyś sobie jak teraz spacerować.
— Tyś to taki park zrobiła, matuś?
— Cóże ty gadasz. . . Sama przecież nie dałabym temu rady. . .
— Myślałam, że wyście z tatkiem. . .
— Lero, ludziom z naszą pozycją nie przystoi nawet o tym myśleć.
Nie po tośmy się urodzili, iżby pracować jako niewolni bądź parobcy.
— Jak to? Kto zatem to uczynił?
— Służba. . .
— Służba? — Wskazała paluszkiem trzech mężczyzn pracujących
w ogrodzie.
Złowili ją wzrokiem i skłonili się grzecznie.
— W rzeczy samej. Świat, mojaśty550 , jest pełen takich jak my i takich
jak oni. Myśmy są po to, by rządzić i wydawać polecenia, oni, iżby nas
słuchać i je wykonywać.
— A jak nie usłuchają?
— Poniosą srogą karę. . . Uwierz mi, skarbie, iże sposobów na niepołomność551 i butność jest aż nadto.
Szli w ciszy. Matka z lubością wciągała zapachy wiosny, a ona marszczyła czoło, przygryzała dolną wargę i dumała w małej, dziecięcej główce.
— Matuś. . .
— Tak?
— Azali parobcy mają dzieci?
— Naturalnie. A skąd myślisz, wzięłaby się ta dziatwa usługująca we
dworze? Gdyby nie mieli dzieci, kto zastąpiłby starych i pracował, kiej
pomrą?
— Jam przecie nie raz widziała, jak one usługują i takiej pracy się nie
stracham. . .
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— Skarbie. . . — Przykucnęła matka z zatroskaną miną, wzięła ją za
rączki, uniosła je i powiedziała: — Widzisz te rączki.
— Tak.
— A czyje one?
— Moje.
— A widzisz, jakie są jasne i gładkie?
— Tak.
— Dlatego, boś ty córa szlachcica, możnego pana i chwackiego552
rycerza. W tobie insza krew płynie niźli w tamtych dzieciach.
— Insza?
— A jużci. Błękitna.
— Jakem się razu pewnego zadrapała, tom widziała, że czerwona. . .
— Och, Lero, przestań. . . Jeno z wierchu wygląda tako samo, aliści
prawie ci, insza jest. Przypatrz się onym obdartusom, co to z wioski tu
przychodzą. Azali mają tak krase, jak ty szaty?
— Nie.
— A trzewiki jak twoje?
— Wcale nie mają. . .
— Właśnie. Azali pachną takoż samo?
— Nie. . .
— Sama widzisz, jak wielce się od nas różnią.
— Ale. . .
— Lero, dajmy temuż pokój. Nieźrałaś, by to pojąć. Z wiekiem wszystek ogarniesz i wtenczas będziesz śmiała się z siebie, jakim to byłaś
niegdyś głuptaszkiem553 .
Powstała z klęczek, przemknęła wzrokiem po parku, wzięła ją za
rączkę i pociągnęła za sobą.
— Wracajmy. Pobierzem orzechów z komory i nakarmimy wiewiórzyce. Dobrze?
— Dobrze, mamciu — przytaknęła i pognały na przełaj do dworu.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Obraz się rozmył, a zaraz potem wspomniała leniuchujące nad jeziorem
dzieciaki z sąsiedztwa.
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Wisz554 , Lero, twój ociec musi sie zeźli, jak nos tutok nakryje. Skórę darł
z nos bedzie.
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— Nie ma co się strachać. Przedwieczerz555 nie wróci.
— A mać? Una teze nie bedzie nom rada.
— Leżakuje po posiłku i nie prędko wstanie. Poza tym ona nie przepada za wodą i bez przyczyny nie przylezie nad zalewisko.
Trzech chłopców w podobnym do niej wieku leżało na wypalonej
słońcem trawie, a dwie młode dziewki z kosami obserwowały pływające
po wodzie kaczki.
— Insa ześ od resty panien — wtrąciła dziewka o piegowatej twarzy
i ciemnorudych włosach. — Trzymos z nomi, chocia groźba i nad tobom,
kiej sie wydo.
— Co mi tam. Niech się wyda. . . Diabli komu do tego z kim się drużę.
Moja wola i tyle, a jak się komu nie widzi, niech nie patrzy.
— Cłeki godoją, iz nicego sie nie strochos. Prowdali to? — zapytała
druga, płowowłosa, z niebieskimi oczami.
— Ano, nie głupio prawią. Nie lękam się, bo i kogo i czego?
— A topienic556 , a wodników?
— A południc. . .
— A upiorców?
— Wilkołaców. . .
— A wąpierzy, a lotowców?
— Ech, bajdy. . . — odpowiedziała.
— Godos tak, boś pewnikiem sama ni widzioła zadnego, aleć chłopy
nie ros widzieli za dnia i ło smroku rózne takie. . .
— Latoś topienica wciągła Bartkowego syna do rzeki. Ino skóra ła
kości pono557 łostały — wtrąciła pierwsza.
— Zezarła mu wątpia — dodał chłopak z bujną czupryną: — Pono
pusty beł w środku by wydmuska.
— Dyrdymałki to ino — przerzekła558 , rysując od niechcenia patykiem kręgi na piasku: — Otrok był jeszcze. Polazł nad rzekę, bo się oćcu
chciał przymilić i samojeden upolować bobra. Mięso do dom przynieść,
a za bobrową skórkę pomienić się na nożyk. Wlazł w szuwary i tamoj się
zaczaił. Niebawem przymroka559 naszła, a bóbr w żeremiu jak siedział,
tak siedział. Zmęczon tym czuwaniem, wylazł z tajnika560 , a że giczoły
zdrętwiały mu od ślęczenia na kucaka, chybnął się i fik do wody.
— No, i tegdy topienica go chyciła!
— E tam! Pływać szczenię nie umiało. Szamotał się, aże potracił siły.
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— To co łonemu wątpia wyzarło, hę?
— A bo to mało jest gadzin w rzece, co to ścierwem się żywi?
— A niby skąd ty to wisz?
— Bom sama go znalazła i z wody wyłowiła. Węgorki561 w nim siedziały, tom je połapała i na wieczernię do dom przyniosła.
— Fuj. . . — Skręciły buzie dziewki, jakby cytrynę jadły.
— A jednak stary Bartek rozpowiado, iz topienica syna mu zabrała. . .
— nie ustępowała rudowłosa dziewka.
— A bo co ma gadać? Że syn się oćcu przeciwił i bez broni na bobra
się udał? Wstyd dlań i białki jego. Głuptak był z Bartkowego syna i tyle.
Patrzyli na nią z otwartymi ustami.
— Co robis? — zapytała piegowata dziewczyna, widząc rozdziewającą
się Lerę.
— Idę popływać! — odkrzyknęła i rzuciła się w ciemną toń jeziora.
— A topienice?! A wodnicy?! — pytały dziewki.
— A węgorki? — dorzucił jeden z chłopców.
— Ech! — zawołała i machnęła z rezygnacją ręką: — Niczego się nie
nauczą. — Dała nura i popłynęła żabką pod wodą.
— Lero! Lero! — nawoływali z brzegu, wypatrując długo niewypływającej na powierzchnię dziewczyny.
— Lelum! Przepadła! Widzieliście ta! Chyciło ją! Chyciło! Lećta dziwcyny cym pryndzej po ratunek!
— Matko Przenajswiętszo. . . — szeptały przerażone dziewki i dyrdały
na jednej nodze do służebnych komór, gdzie gospodarowali parobcy
z dworku, gdzie ratunek był najbliżej.
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Wspomnienie jak poprzednie się rozmyło, a nowe napłynęło. Wspomniała jedną z popołudniowych, konnych przejażdżek z ojcem po świeżo
skoszonej, pachnącej trawą łące.
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Niebawnie to wszystko będzie twoje, Lero — mówił, zakreślając w powietrzu półkole. — Pola i łąki, sady i lasy. Ziemia, którą otrzymałem od
króla oraz sioła i lud tutaj zamieszkały. Oni wszyscy będą służyć tobie,
mężowi twemu i twym dzieciom, a mym wnękom562 .
— Ojcze. . . — Zaczerwieniła się na myśl o mężu i dzieciach.
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— Toć masz szesnaście roków! Domężnaś panna563 ! Czas ucieka i myśleć nam trza o twej przyszłości. Pora znaleźć godnego ci kawalera.
— Ale ja nie chcę iść za mąż. . . — Mocniej pokraśniała.
— A czemu to?
— Nie jestem gotowa. . .
— Zapewniam cię, żeś do ożenku gotowa.
— Ale. . .
— Poza tym, zali mówię, że w tejże to chwili? Atoli czasu nigdy za
wiele. Zacnego rycerza nie tak łacno naleźć, jakby się wydawać mogło,
a pierwszemu z brzegu cię nie oddam.
— Wyjdę za tego, którego będę miłować. . .
— A jużci! Babskie gadanie i dziewczyńskie fanaberie. Dostaniesz takiego, co ci z matką obierzemy.
— To mieczem będzie musiał mię wziąć, a potem spętać i usilić, bo
samochotnie564 się nie oddam i do łożnicy za nic nie pójdę!
— Oszalałaś?! Spójrzże na mnie i matkę swoją. Myślisz, że mieliśmy
wybór? Twoi dziadowie los nam obrali, kiej byliśmy mali, i obacz no,
jaką dzięki temu pozyskaliśmy zamożność, pozycję i uznanie. Miłowanie
przyszło samo. . . Tyś się narodziła z tego. . .
— Ojcze! Nie jestem dzieckiem i wiem, skąd się biorą dzieci. Przynoszą je bociany.
— Co?! — Mało nie spadł z konia.
Zachichotała.
— Żartowałam, atoli wiem, że nie potrzeba do tego krzty miłowania.
A zresztą co tu gadać, dziadowie was przetarżyli.
— Cóże ty mówisz!
— Nie jestem krową sprzedajną na jarmarku.
— Lero!
— Ani klaczą, co się ogierowi podsuwa, iżby rasowego źrebca dała.
— Lero!
— Jeśli sądzicie, że samochotnie wyjdę za człeka, którego nie miłuję,
a którego mi obierzecie, to grubo się mylicie!
Ojciec patrzył na nią rozszerzonymi źrenicami, osłupiały z wrażenia
nie dowierzał jej słowom. Nie był przygotowany na taką postawę. Milczeli, jadąc obok siebie. On dumał, ona zgrzytała zębami, acz nie w nerwach czy złośliwie, a z zawziętości i zdecydowania. Pogwarka się nie
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kleiła. Co on zaczynał, ona odburkiwała, co ona temat zmieniała, on
gorzkniał jak piołun w ustach i próbował do rozpoczętej wracać materii.
Mijali właśnie chłopki grabiące świeżo skoszoną trawę. Spostrzegły
ich, odłożyły narzędzia i oddały im pokłon.
— Pomaga Bóg565 , panu i panience.
Lera zatrzymała konia, zeskoczyła z niego, odpięła pękaty bukłak
z wodą i bez pośpiechu podeszła do niewiast.
— Proszę, pijcie. — Wyjęła zatyczkę i podsunęła naczynie ociekającej
potem pierwszej z brzegu niewieście.
— Bóg zapłać, panienko. — Wzięła kilka łyków i podała dalej.
— Czemu to pracujecie w największym skwarze?
— Ano rzondco godo: „Ićta baby śturchnąć566 siano coby pryndko
sechło”. Tośmy wziny grabki i śmy przysły.
— A kądy mu tak śpieszno, iże posłał was w to piekło?
Ucichły.
— A wodę gdzie macie?
Milczały. Zlęknione spytkami popatrzyła jedna przez drugą i spłoszone pospuszczały głowy.
— Gadajcie! Gdzie macie wodę?
— Ni momy. . . — odrzekła ta, co mówiła poprzednio: — Un wołu
i wozu ni kciáł dać, coby nom wode bećkom dowiós, tośmy some se
wziny w dzbonki. O! Tyle ze goronc by w łukropie jakim, tośmy wsyćko
wysiorbały.
— Jak to nie chciał dać? — zdziwiła się i spojrzała na ojca wzruszającego bezradnie ramionami. — Ani woły, ani wozy nie są jego.
Nie zareagowały. Jak wcześniej zasznurowały usta.
Przez chwilę stała kompletnie zbaraniała, dosiadła konia i przemknąwszy gniewnymi oczami po niewiastach, rzekła:
— Wracać do dom, a nuże! Iżby mi żadna przed wieczór nie ważyła
się wynijść567 w pole. A z tym gamoniem, sama się rozmówię. — Pchnęła
ostrogami karego konia i jak wicher pogoniła w stronę wioski.
— I masz ci los. . . — Westchnął ciężko ojciec. — Lero! Zaczekaj! Lero!
Do osady dojechała lotem trzaskawicy. Chłopi odpoczywali po koszeniu pochowani w cieniu, studzili ciała wodą i piwem, lecz gdy tylko
ją ujrzeli, poczęli wychodzić i biec w jej stronę.
— Pochwalony, panienko! — wołali za mknącą dziewczyną.
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Wpadła na podwórze rządcy, ślizgiem zjechała z wierzchowca w tumanach siwego kurzu i krzyknęła na całe gardło:
— Dawać tu rządcę!!
Parobcy rządcy wystraszeni jej gwałtownością migiem pognali do
chaty. Tymczasem jęło przybywać ciekawskich. Ludzie schodzili z całej
wioski, niektórzy biegli, dzieci z krzykiem pędziły, a starcy wychodzili na
drogę lub uczepieni płotów z daleka jej się przyglądali.
Niedługo czekała. Z dębianego568 domu krytego nadwodną trzciną,
wybiegł baryłkowaty mężczyzna karlego wzrostu, o twarzy pulchnej i rumianej, oczach małych i bystrych.
— Panienka Lera? — Kłaniał się w pas i huśtał baniastym kałdunem.
— A toż ci dopiro niespodzianka! Cóż to, panienkę, do nas sprowadza?
Zdało się co?
— A jużci, tak! Acz nie z gościną tu jestem, a z wilczą złością i aby sąd
odprawić!
— Dalibóg! Jakiż sąd!? Zawinił kto czym? — Stanął trzy kroki od niej.
Podczas gdy ona przemawiała do rządcy, z chaty wybiegła jego baba
z trójką zapłakanych dzieci, zdążyła zlecieć cała wioska, a ojciec z rozpędem wjechał na podwórze. Zatrzymał się u płotu i stamtąd w milczeniu
obserwował.
— Przynieść ławę i dąpiec569 ! — rozkazała.
W niecałą minutę stanęła solidna ława, a przy niej wsparta dębowa
pałka. Ludzie pomiędzy sobą szeptali, nie mieli pojęcia, o co tu chodzi,
półnagie dzieci z wypiekami pożerały wzrokiem niewiastę ze smoczymi
oczami, a ona milcząc stała w prażącym słońcu i przebijała spojrzeniem
spocone oblicze brzuchatego mężczyzny. Bał się i nie potrafił tego zataić.
— Jako cię zowią, człeku? — zapytała, jak nożem ucinając poruszenie
wieśniaków.
— Toć przecie wiedzą, panienko. Mówią mi, Smakosz, chociem po
nowotnemu570 , Łukasz.
— To widać! Na czyim to wikcie takeś się utuczył, panie Smakosz? —
zakpiła, ludzie ryknęli śmiechem, a ojciec uśmiechnął.
— Ja. . . ja. . .
— Ino tyleż masz do powiedzenia? Jaja?
Teraz ryk był jeszcze większy, ale uciszyła ich, podnosząc rękę.
— Nie wiesz, komu służysz?
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— Służę wam, panienko! Waszemu miłościwemu oćcu i waszej dostojnej maci. . . Wiernie i z oddaniem.
— Czyżby?
— Klnę się na wszyćkich świętych, iże prawdę gadam. . .
— Skoro tako gadasz. . .
Zasłyszała ruch przy wejściu i ujrzała wchodzące na podwórze chłopki, spotkane nie tak dawno na łące.
— A! Chodźcie no tu, a żywo!
Tłum się rozstąpił, niewiasty przeszły przez środek i stanęły w szeregu dokładnie w miejscu, gdzie wskazała im Lera.
— Skoro z takim oddaniem służysz memu ojcu, jako się zaklinasz,
pewnie nie tyś posłał te niewiasty w taki ukrop w pole?
— Jam to zrobił. . . — przełknął ślinę i jeszcze bardziej zmalał.
— Łamiąc mój przykaz.
— Przyznaję, złamałżech.
— Pomnisz, com wam nakazała?
— Pomnę. W największy gorącz571 nie wychodzić w pole.
— A czemuż to?
— Latoś z udaru pomarło trzech człeków.
— Zaiste! Troje ludzi należących do mojego ojca. A tyś pomimo ordynansu572 posłał je do piekła! Nie dość tego to jeszcześ im wołu poskąpił
i wody! Azali wół ważniejszy od człeka i sam obrobi pole? Zaorze, zasieje,
a zbierze plony? A wody brak nam w rzekach zali w studniach? A może
smok z Wąwla573 przyleciał i wszyćką do cna wyżłopał, mości Smakosz?
Ludzie ryknęli śmiechem, dzieci mimowolnie zaklaskały, zasłyszawszy wzmiankę o Wawelskim smoku, a ojciec ubawiony z trudem panował nad powagą twarzy. Jemu i jego córce wypadało zachować umiar
i powagę w tak ważnej sprawie.
— Panienko Lero. . .
— Jeszczem z tobą nie skończyła! Gadajże, kim ustanowił cię ojciec?
— Rządcą, panienko. . .
— A co robi rządca?
— Pilnuje, dba, i zarządza majątkiem pana. . .
— Owóż to! A nie wykorzystuje nadaną mu pozycję i wystawia na
śmierć ludzi nienależących do niego! Dlatego odbieram ci wszelkie prawa
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nadane przez ojca i skazuję na karę dziewięciu kijów, to jest tyle, wielaś
wysłał w pole niewiast. Wyrok wykonam sama. Wraz.
— Panienko. . . Ulitujcie się nade mną. . .
— Zerwać z niego suknię574 i na ławę! — rozkazała i kilku krępych
mężczyzn w mig wykonało jej polecenie.
— Na litość boską. . . Nie bijcie. . . !
Ojciec, nie śpiesząc się zbytnio, zszedł z konia, przeszedł pomiędzy
kłaniającymi się ludźmi i podszedł do niej. Lera podwinęła rękawy, wzięła dąpiec i obróciła nim kilka razy.
— Jesteś tego pewna? — zapytał szeptem.
— Bóg mi świadkiem, że kiedym tu jechała, obedrzeć gom chciała
z szat, ojcze. Na żar wystawić golusieńkiego i patrzeć jak schnie w nim
życie, aleć żal mi białki i drobiazgów575 jego. Karę jednakoż ponieść musi.
Nie dozwolę, żeby pod mym nosem człek wykorzystywał człeka. Aczli
jeno strach sprawi, że nie będą wyrządzać sobie krzywdy, strach w nich
zasieję by ziarno reżu na wiosnę. . . Trudno. Udźwignę on ciężar. Wezmę
na się to brzemię.
Ojciec przytaknął, a ona przemówiła do gapiów.
— Nie dla siebie to robię, a dla was! Onego, który będzie judził przeciwko bliźniemu swemu, nakazu pana swego nie usłucha albo wykorzysta do własnych celów stanowisko nadane mu przez mą rodzinę, spotka
zasłużona kara!
— Darujcie, panienko! Litości! — zawodził zlany potem rządca, jednak
jej to nie ruszyło, przynajmniej zewnętrznie nie pokazała tego po sobie.
Podeszła bliżej, wzięła zamach zza pleców i uderzyła.
— Aaaaaj! — wrzeszczał Smakosz, razy spadały na jego plecy, dzieci
zamykały oczy wraz z uderzeniami, a dorośli wzdychali społem z krzykiem rządcy.
To było krótkie, acz tęgie lanie, byłego rządcę musiano zanieść do
chałupy, gdyż nie był w stanie iść o własnych siłach.
— Lubomiro! — zawołała do zawodzącej z dzieciakami kobiety.
— Tak, panienko. . . — Niewiasta łkała, złamana w pół od wiszących
u spódnicy zasmarkanych dzieci.
Lera podeszła do siodła, wydłubała mieszek z obszernej sakwy i wyciągnęła kilka srebrnych monet.
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— Nigdym potąd nie użyła przeciwko wam siły, nigdy nie musiałam
stosować wobec was przemocy, lecz twój chłop zawinił.
— Jam go błagała. . . com mu nagadała i natłumaczyła, by nie słał
je w pole i nakaz wasz, panienko, uszanował, aleć on nie słuchał! Jakby
co go naszło. . . co złego weń wlazło. Jakie licho nagabało576 . . . — rwała
słowa, szlochała.
— Co było, to było, Lubomiro. Sama wiesz, że nikomu złe u nas się
nie dzieje. Zali kmieć to, niewolny azali szlachcic.
— Wiem, panienko. . .
— I wam nic złego zrobić nie dozwolę. A teraz. . . idźże już i opatrz
męża. Weź te srebrniki na babę577 i sprowadź ją. . . I nie buczże już. Wynijdzie z tego, a sama go biłam, bom nie chciała, iżby któryś z chłopów
przetrącił mu wątpia albo pogruchotał żebra. Rozumiesz?
— Tak, panienko Lero. Bóg wam zapłać. . .
— Lubomiro. . . — złapała ją za rękę, gdy zrozpaczona kobiecina zamierzała odejść: — Wybacz. . . Jenaczej578 nie mogłam postąpić.
Puściła niewiastę, wsiadła na konia i nie śpiesząc się, dołączyła do
powolnie jadącego gościńcem ojca.
— Niezgorzej sobie radzisz, Lero, jeno nazbyt mocno przejmujesz się
losem tychże ludzi.
— Jużem ci mówiła. . .
— Rąk do pracy nie zabraknie. Onym niewiastom nic by się nie stało,
a to był nieprzedni rządca.
— Było mnie powstrzymać.
— Wówczas podważyłbym twój autorytet, a to nie jest wskazane
w oczach prostego ludu.
— O mój autorytet nie kłopocz się, ojcze. Ludzie cenią mnie bardziej
niźli ciebie.
— Dlatego, że jesteś dla nich za dobra. Pierwszy raz widzę waćpannę,
co to własnoręcznie karze za występek chłopa, tłumaczy się przed nim,
aliż na ostatek w przypływie litości daje mu srebrniki.
— Jestem po prostu sobą. . .
— O! Tak. Jesteś. . . Temu nie przeczę. . . A wracając do naszej urwanej pogawędki. . . Myślę, że znam odpowiedniego kawalera, mogącego
starać się o twoją rękę. Prawy to mąż, aczkoli sędziwego wieku, staroświecki i wdowiec. . .
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— Ojcze. . . Ty znów o tamtym? Sądziłam, że mamy to za sobą. . .
— Za sobą? Tośmy nic nie ustalili. A rzekę ci, iż dobra to partia. Rycerz
on wielgi! Z możnego i sławetnego rodu. . . Wielkomęski579 . . . I jak na
swój wiek dziarski i krzepki. . . A pewno jurny jeszcze i ten tego owego. . .
— Ojcze!
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Rozmarzona wspomnieniami z dzieciństwa, nagle, uświadomiła sobie,
że coś siedzi naprzeciwko niej i bacznie ją obserwuje. Otworzyła oczy
i ujrzała małą jaszczurkę z szeroką jasną pręgą na grzbiecie i drobnymi
plamkami po obu stronach. Siedziała na szerokim głazie i przybierała
pozycję, jakby wyprężała się do słońca, choć promienie tu nie docierały.
— Co ty tu robisz, nieboraczko? — Nie dowierzała, że spotyka ją
w tym nieprzyjaznym miejscu.
Jaszczurka nie zareagowała na wypowiedziane słowa, ale gdy tylko
wstała, by obejrzeć ją sobie z bliska, raptownie zeskoczyła z kamienia
i pobiegła kilka kroków wzdłuż skalnej ściany. Tam stanęła i odwróciła ku niej głowę. Miała już usiąść z powrotem i powspominać miłe
sercu zdarzenia, lecz zaskoczyło ją dziwne zachowanie gada. Zauważyła
bowiem, że jaszczurka bardzo szybko mruga powiekami, a w zasadzie
jedną. Przysięgłaby na wszystkie skarby świata, że robi to celowo, i chociaż zabrzmi to nierozsądnie, wyglądało na to, iż mruga do niej.
— Co chcesz mi powiedzieć?
Zrobiła kilka kroków, a ta ponownie uciekła, po chwili znów stanęła,
wpełzła na wysoki, płaski kamień i nie zaprzestając mrugać, spoglądała
na nią. Zainteresowana nienormalnym zachowaniem pancernego zwierza ruszyła w jego stronę. Tym razem jaszczurka wylegiwała się bez ruchu i jakby czekała. Zabsorbowana jej widokiem, nie zwracając uwagi
pod nogi i leżące pod stopami głazy, zaczepiła o coś wystającego z twardej
ziemi i wyrżnęła.
— Kruca fuks!
Powiodła wzrokiem za jaszczurką, lecz już jej nie było. Otrzepała
spodnie, rozmasowała obite kolano i dostrzegła sterczący spod kamieni
błyszczący przedmiot.
— Niemożebne. . . — Nie mogła uwierzyć własnym oczom.
Wyjęła sztylet zza pasa, rozgrzebała drobne kamienie i wtedy błysnął
przed nią Rapidus, a w zasadzie Fulgur. Krzyknęła z uciechą, podniosła
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miecz z powagą i ze łzami w oczach przetarła rękawem. Był w idealnym stanie. Najmniejszych śladów korozji, pęknięć czy choćby zarysowań. Błyszczał przepięknie i przepełniona chwilą niebywałego szczęścia
jęła go czule głaskać i całować, jakby ten był żywą istotą, a nie tylko
zimnym kawałkiem metalu.
Poderwała się na nogi, wykonała kilka machnięć w powietrzu i ogarnęła ją fala uwielbienia, a serce mało nie wyskoczyło z piersi ze wzruszenia. Ten miecz był bez porównania z tymi, którymi okazję miała walczyć.
Idealnie leżał w dłoni, a precyzyjne wyważenie sprawiało, że sam, bez
zbędnego wysiłku wykonywał obroty. Rozradowana niczym dziecko obdarzone pierwszą w życiu zabawką, wykonywała skomplikowane układy
i uderzenia, a jednocześnie zastanawiała się: „Skąd się tutaj znalazł?”. Rada
była temu, że znów ma go przy sobie i był to najwspanialszy prezent urodzinowy, jaki mogła w tym dniu otrzymać, a o jakim nawet nie śmiałaby
sobie pomarzyć.
Do ostatniej sekundy nie potrafiła opanować rozkosznego podniecenia, symulowała wyimaginowane ataki i przybierała obronne pozy.
Z chwilą powrotu wydobyła otrzymany miecz od Samaela i rzekła:
— Nie będziesz mi już potrzebny.
Popatrzyła bez żalu na matowe ostrze, na lichą stal kutą ręką miernego rzemieślnika, cisnęła go w rozpadlinę i wsunęła Fulgura w pochwę.
Schodząc do podziemi, postanowiła nikomu o tym nie mówić, choć intuicja podpowiadała jej, że wkrótce, i tak wszystko się wyda.
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Samael wyprawił wielką ucztę. Przy suto zastawionych stołach zasiedli
Upadli Aniołowie, podlegli jej oficerowie, prości żołnierze i nowo przybyli młodzieńcy. Wtoczono dużą bekę z winem i przyprowadzono kilkanaście młodych dziewek wyłapanych siłą z domów, o czym dowiedziała
się tuż przed samą ucztą.
— Niech się zabawią! To twoi chłopcy! Niech zapamiętają ten dzień.
Urodziny swojego generała, Lero, i poniekąd dziesiąta rocznica twojego
pobytu z nami.
Śmiał się Samael, obejmował ją w pasie i szedł w stronę pustych
wtedy stołów.
— Co poczniesz z onymi dziewkami, kiej będzie po wszystkim?
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— A cóż miałbym z nimi robić? Odstawię do domów. Uwierz mi nie
stanie im się krzywda. No, może jedna czy druga później pocznie syna,
może nawet z czarcim ogonem, ale to będzie cud w wiosce i przerażenie
„świętych” ludzi. . . — Echo dudniło od jego śmiechu, a ściany brzęczały
diabelskim basem.
Wyraźnie sprawiało mu to radochę. Szła obok niego bez słowa. Uznała, że nie ma sensu protestować, chociaż nie była z tego zadowolona.
Gdy Samael podejmował jakąś decyzje, stawał się nieugięty i nie szedł
na żadne ustępstwa. Raz jednak stało się inaczej.
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Kilka godzin przed uroczystością, podczas codziennych ćwiczeń w sali
treningowej, podszedł do niej i wręczył czarną suknię zdobioną wzorzystymi koronkami i drobnymi kamieniami.
— Chcę, żebyś ją włożyła na dzisiejszą uroczystość. Zamówiłem ją
specjalnie dla ciebie i sprowadziłem z odległego kraju.
— To miło z twojej strony, Samaelu, i muszę przyznać, że jest olśniewająca. Masz doskonały gust i wyczucie. Uwierz, że w inszych okolicznościach sprawiłbyś mi wielką radość, jednakoż teraz muszę ci odmówić.
— Jak to? — Zrobił nieszczęśliwą minę.
— Nie chcę, iżby woje widzieli we mnie niewiastę, lecz dowódcę.
— Czy nie przesadzasz, Lero?! To twoje urodziny, a nie trening czy
wyprawa wojenna. Poza tym w zbroi chodzisz codziennie i nikt nie ma
wątpliwości, kim jesteś! Udowodniłaś to dawno temu, co mnie ogromnie
zresztą cieszy. Teraz proszę, zrób mi przyjemność i załóż ją.
— Nie, Samaelu.
— To ostateczna decyzja?
— Wżdy wiesz, że nigdy się nie wycofuję, jeśli uznaję coś za słuszne. . .
— Dobrze, nie będę nalegał. To w końcu twój dzień. Niemniej zostawię ją tutaj. Na wszelki wypadek, gdybyś zmieniła zdanie.
Położył suknię na stole, rzucił na Lerę przelotne spojrzenie i odszedł
bez słowa. Widziała, że jest bardzo niezadowolony jej odmową i że sprawiła mu wielki zawód.
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Tuż przed uroczystością wzięła gorącą kąpiel z dodatkiem zapasznych580
olejków do ciała. Wskoczyła w świeżo skrojone odzienie i w porządnie
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wyczyszczoną czarną zbroję, zawiesiła na plecach wypolerowanego Fulgura i przypięła do pasa pobielony srebrem sztylet z kościaną rękojeścią.
Tak odstrojona i uzbrojona wkroczyła dumnie do Komnaty Tronowej,
gdzie wszyscy czekali już tylko na nią.
Zanim zaczęto na dobre się gościć, Samael powstał z tronu, uniósł
ręce nad głowę i zaczął intonować coś w anielskim języku. Dołączyli
do niego Upadli Aniołowie, wzmacniając brzmienie jego głosu. Rozświetlone płomienie pochodni przygasły prawie całkowicie, a gdy na nowo
rozbłysło światło, ku ich ogromnemu zaskoczeniu Komnata Tronowa
upodobniła się do wielkiej sali balowej.
Momentalnie, skądsiś, wyrosły w kamiennych ścianach wielkie pałąkowate okna, którymi do środka wpadało słoneczne światło. Zaprawione
barwianymi581 szybkami tworzyło obrazy przedstawiające walczących
ze sobą aniołów. Poniżej okien wisiały gigantycznych rozmiarów arrasy,
a na podłodze lśniące kamienne płytki tworzyły dwukolorową mozaikę
ułożoną na wzór zygzakowatych węży. Samael ubrany w szkarłatne szaty
niby król z osadzoną na głowie złotą koroną wysadzaną szlachetnymi kamieniami, zasiadał na wysokim tronie uformowanym w czarnym marmurze, zdobionym perłami, rubinami i złotem. Za jego plecami widniało
godło z wizerunkiem trójgłowistego smoka.
Drzwiami zdobionymi złotem i jantarem weszła odświętnie ubrana
służba, niosąc na srebrnych tacach dziczynę582 , baraninę i gęsinę, bochny
pachnącego pieczywa, wypiekane na miodzie słodkości i owoce.
„Skąd oni się tutaj wzięli?” — pomyślała, ale to nie był wcale koniec
niespodzianek.
Zewsząd zaczęła rozbrzmiewać muzyka, pomimo że nigdzie nie widzieli grajków. Wszyscy się temu dziwili, a najbardziej ona. Aż nagle przemówił król Samael z najwyższego stopnia tronu:
— Witajcie!
— Witaj, Samaelu! — ozwały się męskie głosy zebranych w Komnacie
Tronowej.
— Zebraliśmy się na tej wyjątkowej uroczystości z okazji ukończenia
dwudziestego siódmego roku życia waszego ukochanego generała i naszej
ulubienicy, Lery!
— Le-ra! Le-ra! Le-ra! Le-ra!
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Rozbrzmiewały okrzyki i uderzenia pustymi kuflami o blaty drewnianych stołów.
Odniosła tymczasem przedziwne wrażenie, że głosy te nie pochodzą
wcale od siedzących tu mężczyzn, lecz jakby wybrzmiewają w jej głowie.
Nic jednak nie ujrzała nadzwyczajnego, mogącego wzbudzić choćby cień
wątpliwości w prawdziwość tego teatralnego widowiska.
— Jesteśmy tu po to, iżby świętować i bawić się, a przede wszystkim,
aby podziękować jej za to, że jest z nami! — przemawiał Samael.
— Le-ra! Le-ra! — zapłonęły wtóre nawoływania, kolejne wiwaty, dopóki nie uniósł ręki.
— Usiądźcie i pozwólcie, że opowiem wam pewną historyjkę z życia
waszego dowódcy. Jeśli naturalnie nie masz nic przeciwko temu, Lero?
— Opowiadaj Samaelu. Nie mam nic do ukrycia, a sama jestem ciekaw, co też to będzie — odparła.
— A więc dobrze. Słuchajcie zatem. . . Było to pomiędzy kwietniem
a majem, gdy wiśniowy sad przylegający do dworku naszej Lery zakwitł,
oblekając się delikatnym białym kwieciem. Nasza dziesięcioletnia bohaterka zachwycona otaczającym pięknem kwitnących wiśni, nie mogła się
wprost nasycić ich widokiem. Chodziła w tę i we w tę, dotykała kwiatów
i wąchała je, tak była nimi zauroczona. I tak pogrążona w rozkojarzonych
myślach, że nie spostrzegła zakradających się do niej zbirów o twarzach
nieprzypominających wcale ludzkich.
— To byli trędowaci, Samaelu — wtrąciła ze śmiechem.
Komnatą wstrząsnęła fala radości. Samael obruszył się na tronie i nie
tracąc rezonu, odrzekł:
— Temu nie przeczę. Nie zmienia to faktu, że wyglądali upiornie
i przerażająco dla małej dzieweczki, jaką wtedy byłaś.
— Och! Nie byłam taką maleńką i bojaźliwą dzieweczką, jak mnie tu
malujesz.
— Nie wmówisz nam, żeś się nie wystraszyła!
— Wystraszyłam, i owszem! Ale nie dlatego, że upiornie wyglądali, jak
toś nam przedstawił. Po prostu zaskoczyli mnie swą nagłą obecnością.
— Niech tam będzie po twojemu, skoro się upierasz. A tymczasem
pozwól, że wrócę do opowiadania.
— Proszę.
— Mężczyźni zakradli się do niczego niespodziewającej się dziew-
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czynki, przystanęli za jej plecami i przez jakiś czas podziwiali z nią pokryte
kwiatami gałązki. Dziewczyna puściła trzymaną gałąź i zaskoczona ich
widokiem wrzasnęła tak głośno, że zastygli z osłupienia.
— Ktoście? — zapytała, lecz nie doczekała się odpowiedzi.
Chwycili ją za ręce i jęli brutalnie ciągnąć, tyle że każdy w swoją
stronę!
Słuchacze ryknęli śmiechem, a Lera dodała:
— Myślałam, że mię rozerwą. Nie mogli się dogadać. Jeden ciągał
mię w głąb sadu, wtóry usiłował zawlec nad zalewisko. Byli uparci by
osły i żaden nie chciał ustąpić. Mów dalej, Samaelu. . .
— Czerwona z wysiłku dziewczynka, przeciągana jak lina i targana
z prawej na lewo i z lewa na prawo, zdenerwowana i mająca po dziurki
w nosie tego tarmoszenia, przemówiła, uśmiechając się przeuroczo do
niezwykłych i skłóconych porywaczy:
— Czekajcie!
Przystopowali zaskoczeni.
— Zróbmy tako! — rozpoczęło zielonookie dziewczę, robiąc mądrą
minę: — Wpierwej pójdę z jednym, później z drugim. Co wy na to?
Zgodzili się natychmiast, a ona niezmiernie się uradowała, acz nie
na długo, gdyż zarówno jeden, jak i drugi chciał być tym pierwszym,
który z nią sam na sam zostanie. Doszło pomiędzy nimi do kłótni na
słowa, a wnet do rękoczynów. A że trzymali dzieweczkę, mogli używać
wyłącznie jednej ręki, policzkowali się i okładali pięściami. Dziewczynka
w tym czasie obserwowała ich z zacięciem, ale nie w ciszy, moi panowie.
O nie! Krzyczała i podżegała ich do walki!
— Dołóż mu! — wołała. — No, dale! Właśnie tak! Mocniej! Rozkwaś
mu nos! Wybij zęby! Wydzióbij583 oko!
W Komnacie Tronowej wszyscy ryczeli, obserwując gestykulującego
Samaela. Ona również pękała ze śmiechu, przywracając z pamięci tamtą
zabawną chwilę.
— Lero, zaprawdę nie miałaś litości dla tych biedników584 ! — zawołał
jeden z młodych wojów.
— Zawierz mi, żal mi ich było. Jednakże kiej wyszło na jaw, że nie
będę mogła ostać sama z jednym z nich i spróbować nawiać, tylko to
przyszło mi do głowy.
— I co było dalej?
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— Rozpętała się krwawa jatka i choć obaj odnieśli poważne rany w tej
przedziwnej bitwie, żaden nie chciał ustąpić. Aż naraz, wyciągnęli noże
i jak na komendę ugodzili się śmiertelnie ku przerażeniu małej Lery i nadbiegającego do wisiennika585 ojca.
— Pomnę, że ojciec nieźle się natrudził, zanim oderwał ode mnie zaciśniętą łapę martwego porywacza. Czemu właśnie tę historię z mego
życia wybrałeś, Samaelu?
— Bo po pierwsze, była wyjątkowo krótka! — Roześmieli się: — A po
drugie, żeby ukazać, jak niezwykłą jesteś niewiastą, i aby nikt z obecnych
tutaj nie wątpił w twoją wyjątkowość, odwagę i waleczność.
Zrobiło się bardzo cicho, nawet muzyka przestała grać, a służba krzątać przy stołach. Wszyscy na nią patrzyli, zdawali się pogrążeni w zadumie, dziwnie uroczysta chwila zawisła w powietrzu.
— Rozlejcie wino! Wznieśmy toast za Lerę! — rozkazał Samael i tak
też się stało.
— Niech żyje Lera! Niech żyje nasz generał! Niech żyje! — krzyczała
gromada, powtarzało gromko echo.
Powstała, wzięła wielki złoty puchar wysadzany brylantami, uniosła
do ust, a następnie przechyliła zdecydowanym ruchem i do dna wypiła.
Rzuciła pucharem o posadzkę, jak nakazywał obyczaj, otarła wilgotne
usta i zasiadła ponownie za stołem. Ledwo usiadła, jak ryknięto z entuzjazmem, z głośnym przytupem ciężkiego obuwia, brzękiem metalowych
naczyń i gwizdem podekscytowanej ciżby.
Do Komnaty Tronowej wszedł Zavebe, prowadząc ze sobą odstrojone wiejskie dziewki. Wyglądały, jakby zostały czymś otumanione. Pognały jak w transie do siedzących mężczyzn i skoczyły im nachalnie w ramiona, zachowywały się bardzo swawolnie i lubieżnie.
Wypiła pół pucharu wina dla uspokojenia sumienia i podpierając
rękoma głowę, wpadła w zadumę.
Nie spodziewała się tak ciepłego przyjęcia i zastanawiała się, czy nie
jest to kolejna sztuczka Samaela. Z drugiej jednak strony była pod sporym
wrażeniem, a widząc rozweselone gęby ogarniętych zabawą kompanów,
sama nie wiedziała co o tym wszystkim myśleć.
Z każdą minutą zabawa nabierała rozmachu. Wino lało się wiadrami,
jadła było pod dostatkiem, zaczęto nawet podśpiewywać przy stołach,
a niemalże goluteńkie dzieweczki rozpalały w podpitych mężczyznach

313

Lera

zwierzęce popędy. Zauważyła, że wszyscy są w doskonałych humorach,
poza nią samą rzecz jasna.
Samael, rozpoznawszy w jej twarzy przygnębienie, niespodziewanie
zszedł z tronu i podszedł do niej, wyciągnął siłą zza stołu i zaczął z nią
tańczyć w rytm płynącej zewsząd muzyki.
Dźwięki płynęły ze ścian, podłogi i sufitu, a oni obracali się, kręcąc
duże i małe kółka, podczas gdy świat przed oczami wirował jak szalony,
wypełniając prawie całą komnatę tańczącymi parami. Otoczyły ją nagle
opromienione twarze tańczących młodych mężczyzn i ślicznych niewiast,
kręcących takie same piruety jak oni. A Samael nią obracał i obracał,
wywijał i kręcił, podczas gdy jej czarna suknia. . .
— Chwila chwila . . . Jaka suknia? — pytała głośno i patrzyła ze zdziwieniem, jak jej czarna suknia razem z nią wiruje.
Kolorowe obrazy ożyły w wielkich oknach balowej sali i ujrzała pod
sklepieniem walczące ze sobą zastępy aniołów. Po jednej Upadłe, dowodzone przez Samaela, po drugiej ubrane na biało, którymi przewodził
potężnie zbudowany Archanioł w srebrzystej zbroi. Po jego muskularnych rękach pląsały wytatuowane węże splecione z grubymi łańcuchami,
a czarne włosy falowały niczym rozszalałe płomienie ognia. Biegał i wymachiwał olbrzymim mieczem, kładąc setki Upadłych Aniołów pojedynczym cięciem, a jego. . .
— Złote oczy — wyszeptała.
Jego złote oczy, zamiast patrzeć na atakujące go wściekłe zastępy
czarnych aniołów, patrzyły na nią.
— Ocknij się Lero! Wraz się ocknij! — wołał i choć robił to w nieznanym języku, pojęła go doskonale.
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Wybudziła się raptownie i popatrzyła w zdziwione oczy Samaela, ale już
nie króla. Za jego plecami jak cień wisiał Kaim i rzucał anielskie przekleństwa. Siedziała przy stole, nie grała muzyka, lecz panowała absolutna
cisza. Nie było też sali balowej, lecz dobrze jej znana Komnata Tronowa.
— Co chciałeś zrobić, Samaelu? — zapytała, wbiła weń oskarżający
wzrok i przybrała groźną minę.
Odeszli.
— Co chciałeś zrobić, Samaelu?! — Wrzasnęła, wstała od stołu i chwyciła za rękojeść miecza.
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— Nie podnoś na mnie ręki, Lero! Możesz tego pożałować.
— Nie masz nade mną mocy ani władzy. Ani ty, ani twój pies Kaim. . .
— Nie dokończyła cisnących się na usta słów gniewnych i obraźliwych.
Urażony Kaim wyrwał do przodu, wyjął z pochwy miecz i błyskawicznie przystąpił do ataku.
W jednej chwili wskoczyła na stół, rozpędziła się po nim jak po bieżni
i wyskoczyła wysoko w górę. Wydobyła w powietrzu połyskującego złowrogo Fulgura i skoczyła na Upadłego Anioła, robiąc potężny zamach
w jego głowę.
Kaim wyczuł jej intencje, natychmiast przyjął obronną pozycję, a wtedy zmieniła niespodziewanie kierunek uderzenia.
Spadła na ugięte nogi i zadała szerokie cięcie w poprzek jego ciała.
To, co się potem wydarzyło, osłupiło nie tylko ją, ale i wszystkie siedzące
do tej pory spokojnie Upadłe Anioły.
Błysnęło niebieskawym światłem, łeb Kaima potoczył się po podłodze, a komnatę wypełnił przeraźliwy skowyt. Coś czarnego obok niej
przeleciało, musnęło nią i wpadło na bezgłowe ciało Kaima. Wyrwało
z niego powykrzywianą, półprzeźroczystą istotę wrzeszczącą w przerażeniu, i wpadając na ścianę, momentalnie znikło.
— Fulgur! — zawołał jeden z Upadłych Aniołów, wskazując na miecz
Lery. — To Fulgur!!
Cofnęli się w głąb komnaty, w ich oczach błysnęła wściekłość zmieszana ze strachem, a ona w okamgnieniu natarła na Samaela, atakując go
z prędkością rozpędzonego geparda. Upadły Anioł przerażony jej widokiem odskoczył gwałtownie do tyłu i przewrócił się, choć zdążył jeszcze
krzyknąć:
— Zabić ją!
Ruszyli prawie że równocześnie, tyle że była już blisko Samaela robiącego racze kroki po kamiennej posadce. Uniosła miecz, przygotowana do
zadania śmiertelnego ciosu, zacisnęła usta, zmrużyła z nienawiścią oczy
i kiedy miała uderzyć, nagle, jak z podziemi wyrośli Ariok i Murmur.
Dwukrotnie zaatakowała błyskawicznymi cięciami z prawej i z lewej
strony, a potem rozbłysły dwa niebieskie światła, usłyszała nieludzkie
jęki, i oba ciała runęły na ziemię jak kłody drewna. Upadały, a ona znów
złapała oczami czarną postać wyrywającą z nich obnażone, wstrętne „dusze” i znikającą tym razem w podłodze.
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Samael był tuż-tuż, nieomal na wyciągnięcie miecza, jednakże nad nią
świstały noże, gwizdały sztylety, fiukały metalowe misy i puchary. Robiła
więc uniki i odpierała je w locie chronioną zbroją ręką. Wtem ktoś ją
chwycił i szarpnął. Bezwiednie wykonała w powietrzu młynek mieczem,
odcięła dłoń napastnikowi i pochylona nad rozpędzoną pięścią innego
woja, popędziła w stronę wyjścia.
Na szczęście dla niej Upadli Aniołowie nie byli uzbrojeni. To miała
być uroczystość, a nie trening, a już na pewno nie bitwa.
Podbiegła do drzwi i niespodziewanie wyhamowała, zawróciła i zaatakowała nowo co przybyłych do nich wojów. Ten niespodziewany
zwrot akcji i widok szarżującej smoczycy sparaliżował ich na krótko.
Przemknęła środkiem mężczyzn, jak przez pole zarośnięte pokrzywami,
zostawiając za sobą skoszone, martwe ciała, po czym ruszyła ku wyjściu,
tyle że nie na powierzchnie, a w głąb, do podziemnych jaskiń. Tylko tam
mogła zgubić pościg. Tylko ona tam się zapuszczała. Ona jedna znała
tamte tereny i wiedziała, jak przetrwać w zupełnych ciemnościach.
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Samael dźwignął się z posadzki. Wściekle krzyczał i wił się jak robak
wbijany na haczyk.
— Złapcie ją! Złapcie i zabijcie!
Rozpierzchli się w jednej chwili po komnatach, zebrali broń i w te
pędy ruszyli za ginącą w mroku Lerą.
— Armenie! Dagonie! Sprowadźcie naszych braci z powrotem!
— To nie będzie takie łatwe, Samaelu. Nie szybko znajdziemy odpowiednie dla nich ciała — odpowiedział Dagon, ale nim skończył mówić,
Samael ciskał słowami jak nieobliczalny furiat:
— To szukajcie, aż znajdziecie! W wioskach, w grodach, w całym
królestwie, na Ziemi albo we wszechświecie, jeśli zajdzie taka potrzeba!
Tak był rozeźlony, że kompletnie nad sobą nie panował. Skopał beczkę z winem, aż ta się rozpadła. Powietrze wypełnił kwaśnosłodki aromat
rozlanego trunku, przypominającego czerwoną krew, płynącą środkiem
Tronowej Komnaty.
— Cóż. . . Zrobimy co w naszej mocy — bąknął ponuro Armen, mierząc Samaela spod byka, skinął na brata i wyszli.
Został sam, a przynajmniej taką miał nadzieję, zasiadł na tronie, prze-
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giął się do przodu i złapał za głowę. Sprawiał wrażenie kogoś, kto przed
momentem poniósł sromotną klęskę.
— . . . — Miał ochotę wrzeszczeć, tylko zabrakło mu słów, żeby ostudzić gorejący w duszy ogień, kiedy raptownie wniknęło do komnaty nieprzyjemne zimno.
Powietrze pobielało, a z głębokiego cienia wyszła Ona. Chichotała
prześmiewczo i szczerzyła bladożółte zęby.
— Król Samael Pokonany! — drwiła z jego porażki i bezsilności.
Złość nim targała, ciało z nerwów drżało, a pięści samoistnie zaciskały. Nie mógł jednak temu zaradzić. Mógł wyłącznie cierpliwie znosić
Jej upokorzenia.
— Twa śliczna Zielonooka Smoczyca, twoja duma i do dzisiaj ludzki
generał. . . — mówiła z ironią: — W ciągu zaledwie trzydziestu sekund
pozbawiła istnienia twoich trzech braci, wyprawiając ich w Nicość, w Otchłań, do piekła. Może nie z tobą, a z nią powinnam związać się przymierzem, Samaelu. Nie sądzisz?
— Com obiecał, dotrzymam — burknął zły, nie patrząc na nią.
— Będę czekać, a tymczasem wybacz. Mam jeszcze dużo do zrobienia.
Pani generał właśnie zatapia miecz w kolejnych „miękkich” żywotach
i nie chcę, aby beze mnie poczuli się osamotnieni — rzuciła na odchodne
rozbawiona i znikła w cieniu tronu.
— Tiril, Aza, Hakael! — wrzasnął Samael na całe gardło, wzbudzając
potężne echo.
— Jestem, Samaelu.
— Natychmiast odwołaj dalszą pogoń, Hakaelu.
— Ale. . .
— Żadne ale! Nie możemy pozwolić na dalsze straty. To zagraża naszym planom. A Lera. . . Ta przeklęta Lera wybije wszystkich po kolei
w tych podziemnych jamach.
Hakael sarknął pod nosem, lecz bez słowa odszedł, on zaś wrócił do
przerwanych myśli. Nie mógł zrozumieć, skąd Lera wzięła anielski miecz
– Fulgur? Tylko Habakuk mógł go dla niej wykuć, ale nigdy, przenigdy
nie zrobiłby tego dla istoty ludzkiej. To po prostu było niemożliwe. Zatem
do kogo należał i jakim cudem wpadł w jej ręce? Kto niejawnie wystąpił
przeciwko niemu i kto próbował pokrzyżować mu plany? Mógł zapytać
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kowala, z kim się zgodził586 , aczkolwiek znał go doskonale i wiedział, że
za nic mu tego nie zdradzi. Ani dobrowolnie, ani pod przemocą.
— Przeklęta Lera. . . — Odgarnął opadające na oczy kruczoczarne włosy. — Jeszcze się z tobą rozprawię. Przysięgam, że wcześniej czy później
zapłacisz za to życiem.
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Żagwie płonęły niespokojnie, strzelały ogniki, skwierczały i dymiły, malowały na ścianach ruchome obrazy i przywoływały w Upadłym Aniele
odległe wspomnienia zmieszane z dzisiejszym zajściem. Złościł się i mruczał pod nosem, wykrzykiwał imię znienawidzonej niewiasty, wymachiwał rękoma jak mieczem w boju i bluzgał anielskimi przekleństwami.
Naprzeciwko niego, na skalnej półce skrytej w mroku siedział młody
puszczyk. Obserwował roztrzęsionego z emocji Samaela, poruszał łebkiem, jakby przytakiwał na każde jego słowo i tropił wzrokiem uwieszone do sufitu nietoperze. Upadły Anioł powstał nagle, przeklął po raz
ostatni i wyszedł, a on wzbił się w powietrze, okrążył szybującym lotem
Komnatę Tronową i wymknął sekretnym kominem na oblaną złocistym
słońcem szmaragdową polanę.

ROZDZIAŁ IV
Jedasz vel Jiro

„Poczucie krzywdy bierze się z dumy i miłości własnej. Człowiek wolny od tych
uczuć nie może zostać skrzywdzony, dlatego nie musi przebaczać”
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o był wyjątkowo piękny, słoneczny dzień. Bezwietrzny, z jasnobłękitnym bezobłocznym niebem, w samym środku sierpniowego lata.
Z nagrzanej słońcem ziemi parowała woń świeżo skoszonych zbóż i trawy, pachniało silnie ziołami i kwiatami, a wysoko w górze podśpiewywał
samotnie szarawy bekwarek.
Szedł niedbale, chłonął całym ciałem pobudzające duszę aromaty
i pławił się w tej zapachowej kompozycji. Na radosny świergot kolorowych ptaków reagował gwizdem, próbując je nieudolnie naśladować.
Na ćwierkanie świerszczy odpowiadał głośnym cykaniem, a na odgłos
odpoczywającego jastrzębia w koronie sosny, kwilił bez polotu i żadnego podobieństwa. Czasem kopnął jakiś kamień, innym razem rzucił
znaleziony patyk jak najdalej, a jeszcze innym przystawał i obserwował
żuki toczące okazałe kule gnoju. Ogólnie nie było mu śpieszno i często
gęsto robił sobie w zacienionych miejscach postoje, przysiadał w trawie,
zamykał oczy i nucił jakąś znaną lub wymyśloną melodię.
Słońce wybiło na niebie południe, gdy zbliżał się do niedużej osady
zwanej Karczów, jak wyczytał z przydrożnej tabliczki przybitej do grubego nieokorowanego pala. Widział już pierwsze strzechy wiejskich chat
pobłyskujące żółcią w promieniach słońca, kiedy nagle. . .
Zobaczył biegnących ludzi. Pędzili, krzyczeli i spoglądali niespokojnie
w kierunku wioski. Z ich napiętych twarzy i przerażonych min wywnioskował, że coś ich wystraszyło. Mężczyźni, niewiasty i dzieci oraz starcy
pomagający sobie kijami, gnali polami jak szaleni w jego stronę.
„Czego tak się przelękli?” — zamyślony lustrował donośnym wzrokiem587 okolicę.
Lecz poza uciekającymi mieszkańcami wioski niczego podejrzanego
nie wypatrzył. Nic sobie z tego nie robiąc, szedł tym samym powolnym,
niechlujnym krokiem i ścigał oczami zatrwożonych chłopów. Minęło go
kilku najszybciej pędzących ludzi wzbijających tumany kurzu, aż naraz
jakiś mężczyzna, średniej budowy chłop, z założonym na głowie słomianym kapeluszu, krzyknął do niego drgającymi od biegu słowami:
— Umy. . . my. . . kaj. . . cie pa. . . pa. . . nie! Wilcy. . . cy idą!
— Wilki? Jakie wilki?
Odpowiedź jednak nie padła, bo chłopa już nie było, tak szybko przebierał ze strachu nogami.
— Ejże! — nawoływał na innych, ale nie zwracano na niego uwagi.
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Zaintrygowało go zachowanie mieszkańców i z jeszcze większym niźli
dotychczas skupieniem jął im się przyglądać.
— Mamuś! — wrzeszczały uczepione do ramion matek najmłodsze
dzieci, podczas gdy starsze trzymały garściami szerokich spódnic i próbowały dotrzymać im kroku.
Przewracały się, podnosiły w panice i biegły, znów padały i natychmiast dźwigały, uczepiały naprędce matczynego odzienia lub z wrzaskiem za nimi goniły. Strach napędzał tych ludzi i robił to skutecznie.
Trwoga wyścielała ogorzałe, zaczerwienione od płaczu i wysiłku oblicza, a niewidzialny wróg kimkolwiek był, dodawał tym ludziom orlich
skrzydeł. Nie zwracano uwagi na pozostających w tyle chromych i podeszłych wiekiem towarzyszy, na porzucone, nienadążające za dorosłymi
dzieci. Pierzchali co sił w nogach, jakby ziemia pod stopami miała zaraz
buchnąć płomieniem.
„A to dobre” — pomyślał i wtedy je ujrzał.
Z zabudowań wyskoczyły wilki. Duże, szare, włochate. Dowodził
nimi czarny wilk o masywnej budowie ciała, z lekko położonymi w tył
uszami, groźnie wypatrujących złocistych oczach i błyszczących bielą
zębcach. Wilków była setka albo i więcej. Na widok wybiegającej watahy
rozpętały się wrzaski i piski, a ludzie w histerii przyśpieszyli, zawadzając
jeszcze częściej o leżące głazy i poskręcane na drodze korzenie.
Stado wilków w okamgnieniu rozsypało się po okolicy, a jego uwagę
przykuła uciekająca polami krasa dziewka o ciemnych włosach splecionych w gruby warkocz. Ubrana w szeroką, kolorową spódnicę i bramowaną wzorzystym haftem jasną koszulę z krótkimi rękawami, uciekała
środkiem pola do oddalonego o niecałą staję lasu. Miała około dwudziestu lat, choć widoczne na wysmaganej wiatrem i słońcem twarzy
przerażenie dodawało jej wieku i powagi. Gnała z odsłoniętymi wysoko
szczupłymi, acz mocnymi nogami, wyprzedzając wystraszone dziewczęta
i, o mało je nie przegoniła, lecz potknęła się i przewróciła.
— Aj! — jęknęła z boleści i spróbowała natychmiast się zerwać, lecz
jej stopa utknęła w głębokiej rozpadlinie przygnieciona ciężkim głazem.
— Kryste! — wpadła w panikę.
To ciągnęła za nogę; to próbowała dźwignąć kamień; to błagała niebiosa z kołatającym sercem:
— Panienko świętościwa588 , dopomóż i nie dozwól mi tu pomrzeć. . .
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Do dziewki podbiegł młodzieniec, przykląkł przy niej, objął głaz, po czym
stęknął z wysiłku i przerażony nadbiegającym basiorem, pozostawił na
pastwę szarżującego zwierzęcia.
— Miłosz! Miłosz! — wołała za chłopakiem, prawie za nim płacząc: —
Miłosz! Nie ostawiaj mię samej! Miłosz! Błagam. . . ! Wródźże! Miłosz. . . !
Chłopak dał nogę, a on ruszył biegiem, przecinając drogę ucieczki
umykającym przed wilkami ludziom.
— Nic się nie martw, skarbie! Już biegnę! — zawołał półgłosem i raczej do siebie niż do niej.
Kroki dudniły na rozgrzanej ziemi, a kłęby kurzu wystrzeliwały spod
„traperskich” butów, kiedy sadził susy jak chart na polowaniu i obserwował z niepokojem mknącą na dziewczynę czarną bestię.
Zwierzę zobaczywszy łatwą do uchwycenia zdobycz, pognało znacznie szybciej, wyciągnęło ciało i położyło maksymalnie uszy. Przyśpieszył i on. Wydobył zza pleców dwa nieco wygięte miecze o wąskich
klingach i ostrzach tylko po jednej stronie. A kiedy spostrzegł, że bestia
niebezpiecznie szybko zbliża się do dziewczyny, zagrał nimi nad głową,
skupiając na sobie uwagę czarnego wilka i jego czworonożnych szarych
pobratymców.
— Ty tam! — wołał w biegu do czarnego wilka: — Tutaj jestem! Słyszysz mnie, zbóju jeden?!
Pierwszy doszedł przelęknionej dziewczyny, klęknął przed nią ślizgiem na kolanie i zasłonił ciałem.
Wilk oddalony od nich zaledwie kilkanaście kroków zaświecił groźnie złotymi oczami i odsłonił ostre zęby, a wędrowiec wetknąwszy w ziemię skrzyżowane miecze, pochylił nisko głowę, jak gdyby zrobił przed
nim pokłon.
Czarny wilk na widok kłaniającego się mężczyzny wbił łapy w miękką ziemię, gwałtownie wyhamował i siłą rozpędu o mało co na niego nie
wpadł. Stanął przy jego głowie, wyszczerzył ociekające śliną kościane
sztylety i groźnie warczał. Szara wataha również powstrzymała pościg,
z niepokojem spoglądała na watażkę w czarnym suknie i kłapała w podnieceniu spienionymi paszczękami. Uciekający zaś w popłochu chłopi,
zaskoczeni niebywałym widokiem, zwolnili. Gdy ludzka ciekawość przezwyciężyła strach przed leśnymi zbójnikami, stanęli i w osłupieniu przyglądali się klęczącemu przed wilkiem mężczyźnie.
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Na ogromnych, okrągłych głazach na wysokości dwunastu metrów nad
ziemią, siedziało zwróconych do siebie dwóch chłopców w podobnym
sobie wieku. Otaczała ich blada, mglista pustka, niemająca końca i początku. Nie było tu niczego, na czym można byłoby zatrzymać oko, żaden
dźwięk nie zagłuszał absolutnej ciszy, a czas w tym miejscu nie odmierzał
dni i godzin.
Chłopcy nie różnili się zbytnio od siebie i poza kolorem odzienia,
włosów i oczu trudno byłoby ich rozróżnić. Jeden ubrany był na ciemno,
miał czarne włosy i złotego koloru oczy. Drugi miał bursztynowe włosy
i tej samej barwy oczy. Patrzyli na siebie w skupieniu, jak gdyby odwlekali wiszące w powietrzu drażniące pytania.
— Dlaczego gonicie tych ludzi?
— Zniszczyli nam łowiska i wymordowali nasze dzieci — odparł niespokojnie chłopiec w czerni.
Nastała długa, przygniatająca chwila milczenia.
— Rozumiem. Macie wystarczający powód, by się zemścić, ale czy ich
śmierć coś zmieni i ukoi waszą boleść?
— Podobno ktoś kiedyś powiedział: „Oko za oko, ząb za ząb”589 . I choć
nie są to mądre słowa, a pełne nienawiści, gotów jestem im zawierzyć.
— Jeżeli to zrobicie, zjawią się tu łowcy i naprawdę będzie ich wielu.
Będą was tropić i zabijać bez litości. Zdziesiątkują wasze stado albo wytępią je z kretesem. Sam wiesz, do czego zdolni są ludzie. Nie oprzesz się
ani im, ani stali.
— Nas również jest wielu i znamy miejsca, dokąd żaden człowiek
z własnej woli się nie zapuści.
— Chcesz być uciekinierem? Ty i twoja wilcza rodzina? Wiecznie
ukrywająca się i żyjąca w ustawicznym strachu przed wyjściem na otwartą przestrzeń? Właśnie tego chcesz dla siebie i dla nich?
Czarny chłopiec w ciszy rozmyślał nad jego słowami. Doskonale wiedział, że chłopiec o bursztynowych włosach nie blaguje i ma rację. Stąd
zapytał:
— Co zatem proponujesz?
— A jeśli zapewnię wam nietykalność i własność wieczystą do zajmowanego przez was terenu, zaniechasz zemsty?
— Układ z ludźmi? Wierzysz w to, co mówisz?
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— Oczywiście, że nie wierzę w taki układ. Dobrowolnie to nie wyjdzie, lecz zostaw to mnie, a obiecuję, że będziesz go miał.
— Wtedy odpuszczę i poniecham zemsty.
Powstali równocześnie i podali sobie ręce.
— Miło cię widzieć, Ribrianie — powitał go radośnie chłopiec o bursztynowych włosach.
— Miło cię widzieć Jedaszu, bracie mój — odpowiedział czarny chłopiec: — Będę oczekiwał od ciebie wieści, a do tego czasu ludzie pozostaną
bezpieczni.
— Dziękuję.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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Czarny wilk popatrzył ponad klęczącym przed nim mężczyzną w kierunku niedaleko stojących ludzi. Byli blisko, nieomal na wyciągnięcie
łapy. Gdyby tylko zechciał, skończyłby z nimi w kilka minut i dokonał pomsty, po którą tu przybył. Zmierzył wzrokiem mężczyznę, zrobił
gwałtowny zwrot i pobiegł do lasu, prowadząc za sobą wilcze stado.
Obserwujący to ludzie odetchnęli z ulgą. Zaczęli szemrać ze sobą,
poczęli wolno wracać do wioski i z ciekawości wychodzili ze skóry, co
tu takiego się wydarzyło i kim jest nieznajomy mężczyzna ratujący ich
przed niechybną śmiercią.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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Podniósł się, zakręcił dwakroć mieczami i zręcznym ruchem schował
w wiszące na plecach srebrne pochwy. Zrobił zwrot ku zdumionej dziewce, dźwignął z dziecinną łatwością duży kamień i podając z filuternym
uśmiechem rękę, przemówił:
— Jakże cudna tyś, o pani. Jesteś jak porankiem biała lilia przybrana
kropelkami rosy i otulona złocistymi promieniami słońca.
Zaczerwieniona po czubek głowy tą zalotną mową skorzystała z pomocy, chwyciła go pewnie i wstając, odwzajemniła się uśmiechem.
Wyczekujący przed nią mężczyzna był bardzo wysoki, figurę miał
zgrabną i mocną, nieledwie atletyczną. Jego bursztynowe włosy przycięte po obu stronach głowy układały się w luźne kosmyki i jak kolce
jeżozwierza śmiesznie sterczały na boki. Od czubka głowy przechodziły
w długie, opierały na plecach i kończyły na wysokości łopatek. Skośne
oczy miały ten sam odcień co włosy, a subtelne rysy twarzy i gładka
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skóra bez zarostu sprawiały wrażenie, jak gdyby należały do kobiety.
Miał na oko dwadzieścia pięć lat i był szalenie przystojny. Samo patrzenie na niego wywoływało w niej miłe dreszcze podniecenia, toteż żeby
nie pokazać po sobie zmieszania, zrobiła półobrót na pięcie i czmychnęła
do wioski, rzucając na odchodne:
— Głupoty wygadujecie, panie.
Zaskoczony jej zniknięciem, zdążył tylko krzyknąć, acz ona tego nie
usłyszała:
— Zaczekaj, rusałko, mój polny kwiecie!
Kilka niewiast z uwieszonymi do piersi dziećmi, usłyszawszy jego
słowa, dziwnie na niego popatrzyło. W odpowiedzi uśmiechnął się do
nich pełną gębą, pokazując rząd równych, nabieluchnych590 zębów, po
czym ukłonił się nisko.
— Drogie panie. Widząc wasze cudne lica, rad jestem, że gotów byłem
poświęcić własne życie za takież ślicznotki, jak wy tutaj.
Kobiety parsknęły śmiechem i coś zaczęły mówić, ale w tym samym
czasie zaczepił go stary, pomarszczony chłopina, podparty na zakrzywionym kiju przypominającym niezgrabny pastorał591 .
— Dziękujemy za poratunek, panie. Kimże jesteście? — zapytał chrapliwym głosem przypominającym charczenie dziurawego głośnika.
— Jam jest Jiro592 . Figlarny anioł. Samotny wędrowiec. Rycerz i sprośnik593 zarazem. Umileniec594 niewiast i bożyszcze595 młodych! — Roześmiał się i czule objął ramieniem mężczyznę, wyglądającym przy nim
jak małe dziecko.
Targnął nim lekko i nieśpiesznym krokiem skierowali się do wioski.
— Widno zrazu, żeście żartobniś596 , panie Jiro. To i dobrze, boście
przecie młody.
— Istotnie, dziadku! Lubo597 i wyście jurni i pełni wigoru. Pędziliście
polami by błyskawica po niebie i skakaliście przez wyrośnięte krzaki
by młody jeleń umykający przed łowcami. A czyż i teraz nie dźwigacie
mnie na swym ramieniu, jak bym był jeno nic nieznaczącym liściem na
waszym szarym gieźle?
Mężczyzna zarechotał chrapliwie. Żuchwa mu się trzęsła z radości,
oczy zaszkliły, a skóra pomarszczyła jeszcze bardziej i przypominała teraz
tę u słonia.
— A rzeknijcie mi, dziadku, aczli to nie tajemnica jaka. Kimże ta dziew-
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ka, com to uratował od złego wilka, a która czmychnęła przede mną jak
przed stadem rozjątrzonych szerszeni?
— No, jakże?! Toż to, Lila. Maciejów córa przecie! Chędoga598 i miła
dziewka. A do tegoć krasa. Dojdziem to pokażę, kaj mieszka.
— Liliana — wymówił głośno jej imię pełnym zachwytu głosem i poklepał chłopa po plecach: — Ech, zacny z was staruszek, dziadku, i chętnie
zabrałbym was ze sobą na wędrówkę po świecie, iżby sobie z wami pogawędki urządzać, aleć nie chcę ryzykować, co byście mi najcudniejsze
dzieweczki z mego widoku nie sprzątnęli.
Zachichotał, a mężczyzna znów rozweselał, aż łzy pociekły mu z oczu.
Całe to jego wesołe wejście do wioski obserwowali powracający mieszkańcy. Jedni uśmiechali się do niego serdecznie i przyglądali z ciekawością, inni niepewnie i bojaźliwie tylko zerkali ukradkiem.
— Co robicie w tychże stronach, panie Jiro?
— Ano przechodziłem jeno. Teraz jednak mam tu cosik do zrobienia.
— W naszym siodle? Toż to zabita dylami dziora599 ! Czegóż by szukał
taki pan w tym miejscu?
— Większe dziury jużem widział, dziadku. Wasze siodło podług inszych toż istne grodzisko!
— Eee. . . przesadzacie, ale. . . — Szarpnął go kilka razy za rękaw: —
Rzeknijcie, jakoście sprawili, że wilcy odpuścili? Adyście600 wlepiali ino
gały w onego smolnego basiura, a po chwili uszedł w dębrze by posłuszna psina.
— Bo widzicie, dziadku, on patrzył w moje oczy, a ja w jego ślepia. Moje najwidoczniej były naonczas straszniejsze, no, i biedaczysko się
spłoszył, kiedy zobaczył, że z takim zuchem jak ja lepiej nie zadzierać! —
Zachichotał, obserwując jego zdumienie.
— Kręcicie, panie Jiro! Kręcicie by koło u wozu, jednakoż nie będę
nagabywał, skoro sami gadać nie chcecie.
— I to ci się chwali, mój zacny towarzyszu. Nie ma nic mądrzejszego,
jak wiedzieć, kiej trza gadać, a kiej wypada milczeć. Kiej pytać, a kiej
odpuścić.
— To tutaj. . . — Wskazał mężczyzna niedużą, acz zadbaną z wierzchu
chatynkę: — To Maciejów chata i tutki mieszka Liliana.
— Cóż. . . Dałbym ci pyska na pożegnanie, ale nie chcę, coby ci baba
skórę wygarbowała za boćkanie601 się z takim jak ja przystojniakiem.
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Pozwól więc, że tylko rękę ci podam — powiedział na odchodne i uśmiał
się pospołu z ubawionym dogłębnie mężczyzną.
— Toć ja ci nie mam baby. . . — wycharczał staruszek swoim głośnikowym głosem i otarł łzy radości z pomarszczonych policzków. — Moja
świętej pamięci Józka już ze trzy wiosen602 będzie, jak się na tamten
świat wyprawiła.
— To tym bardziej uważajcie, dziadku, iżbyście ją tamoj czym błahym
nie ozeźlili603 , coby wam jakiegoś psikusa z zaświecia604 nie zrobiła!
Po raz kolejny wybuchnęli zdrowym śmiechem; pożegnał chłopa
i wszedł pewnym krokiem na obszerne podwórze. Dojrzał w głębi cembrowaną studnię z żurawiem i koryto wypełnione po brzegi wodą dla
zwierząt. W marszu zrzucił miecze, skórzany do pasa sięgający kubrak605
bez rękawów, ściągnął lnianą koszulę i upadł plecami do koryta. Leżąc
ze zwisającymi od kolan nogami, zamknął oczy i zanucił wesołą melodię.
Ludzie idący drogą z niedowierzaniem spoglądali na ekscentrycznie
zachowującego się gościa zanurzonego po brodę w korycie. Tylko dzieci
miały wielką frajdę. Obstąpiły krzywy płot, krzyczały, wytykały go palcami i na całego chichotały.
u 1 U
yło ciemno, kiedy wrócił do izby. Niewiele widział, za to od strony
łoża dochodził go szloch Anny. Podszedł do stołu i zapalił świecę
ustawioną w ozdobnym lichtarzu. Pomieszczenie rozbłysło żółtym, słabym światłem, pulsowało na ścianach i suficie od poruszającego się płomienia. Usiadł za stołem i zerknął na leżącą na łóżku dziewczynę odkręconą do niego plecami.
— Anno. . . — zagaił, nie odpowiedziała.
Podszedł do niej, usiadł ostrożnie na brzegu łoża i delikatnie musnął.
— Anno. . .
Wciąż nie odpowiadała. Zamierzał zostawić ją w spokoju i odejść,
lecz wtedy usłyszał cichy, chwiejny głos od płaczu:
— Myślałam. . . — Pociągnęła nosem: — Pewną byłam, że anioły są
dobre. Żeś ty dobry, Yormūnie. . .
Nie odzywał się, siedział i patrzył na jej białe włosy rozłożone na
posłaniu niby ślubny welon.
— Alem widziała. . . — kontynuowała: — Widziałam, do czegoś zdolny,

B
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i gdybym nie naszła w porę, ubiłbyś tę niewiastę. — Rozpłakała się mocniej, wbijając w poduszkę.
Teraz on milczał, słuchał płaczu dziewczyny, chciał jej odpowiedzieć,
wyjaśnić, acz nie potrafił tego zrobić. Nie miał pojęcia jak ująć to w słowa
i od czego powinien zacząć? Tak wiele ich dzieliło. Pomiędzy nimi wyrastał potężny mur, dzieliła przepaść niedająca się z dnia na dzień przeskoczyć. Żyli w dwóch odmiennych światach. Ona przynależała do istot
ludzkich, świata pełnego iluzji, złudzeń, fałszu, ograniczonego umysłu, on
był ponad tym wszystkim. Właśnie z tego powodu ich unikał. Unikał ludzi, zachowujących się dlań niezrozumiale, zupełnie bez sensu, jak gdyby
byli szaleni. A jednak w tym jednym miała całkowitą rację i musiał jej
to przyznać. Gdyby nie ona zabiłby tę kobietę i w tamtej jednej chwili to
właśnie ona była jego brakującą cząstką. Cząstką zwaną – miłosierdzie.
— Było to miliardy ziemskich lat temu, w czasie trwającej wojny pomiędzy aniołami, choć nie tylko nimi. . . — rozpoczął opowiadać: — Będąc
najpotężniejszym i nieznającym strachu Archaniołem, zostałem generałem w Armii Boga. Walczyłem z oddaniem przeciwko zbuntowanym,
zazdrosnym aniołom dążącym do zagłady wszelkiego życia we wszechświecie. Z zastępami podległych mi aniołów rozprawiałem się z nimi
okrutnie i bez litości. Paliłem na stosach, wyrywałem ręce i nogi, łamałem skrzydła i wrzucałem pokonanych w Otchłań Nicości, skazując
ich „dusze” na samotnię606 i cierpienie. Na czele niezwyciężonej Armii
Boga wyzwalałem wioski i miasta, królestwa i całe planety. Zwyciężałem małe i duże bitwy, odnosiłem sukces za sukcesem, a moje imię dla
jednych znaczyło wyzwolenie, dla innych stało się synonimem śmierci.
Śpiewano o mnie pieśni i snuto opowieści, upamiętniano moje zwycięstwa w Świętych Xięgach i stawiano mi monumenty z metalu i kamienia.
Nie było zakątka we wszechświecie, gdzie nie słyszano by o moich wielkich czynach, aż pewnego dnia. . . — Urwał.
Anna już nie płakała, wsparta łokciem o poduszkę, z zawieszonymi
nieruchomo na policzkach łzami błyskającymi w świetle świecy, patrzyła
z przejęciem na anioła.
— Aż jednego dnia wojna się skończyła i zwycięzcy tacy jak ja, nie byli
już potrzebni. Nastał pokój. Trudno było mi się z tym pogodzić i odnaleźć w nowej roli. Przyjąć zwycięstwo i żyć jak dawniej w chwale. Życie
w szczęściu, przepełnionym spokojem i miłością wydawało mi się pozba-
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wione sensu i energii, a moi nadniebiańscy bracia nudni i niebarewni607 .
Nie mogłem znieść tej powojennej ciszy, dlatego potajemnie zapuszczałem się w najdalsze zakątki kosmosu. Ścigałem ostatnich Upadłych Aniołów, a gdy ich zabrakło, skakałem za nimi w Otchłań Nicości. Tam ostatecznie zabierałem im jedyne, co im pozostało. Wieczność w niebycie.
— I co było dalej? — zapytała, pobudzona i strasznie zaciekawiona
jego opowiadaniem, kiedy nagle przerwał.
— Odkryto moje potajemne wypady, zatrzymano i wydano sprawiedliwy wyrok. Przykuto mnie do Skały Samotności Łańcuchami Miłosierdzia, gdzie miałem spędzić wieczność, dającą mi czas na rozważenie i zrozumienie tego, kim się stałem. Wymazano zewsząd moje imię i usunięto
mą bytność z pamięci każdej żywej istoty, poza aniołami, dla których
byłem zagubionym w szaleństwie wojny bratem. I tak z pierwszego po
Nim stałem się ostatnim. Więcej. . . Przestałem dla wszystkich istnieć
i stałem się nikim. Mijały dziesiątki ludzkich lat, setki i tysiące, miliony
i miliardy, i wówczas postanowiłem odbyć pokutę na Ziemi. Przemyśleć
swój czyn, odnaleźć na nowo siebie, i to, co utraciłem w wojennym wirze
walki. Zostałem wyklęty, przegnany i wrzucony w to ludzkie ciało. A zatem. . . — Popatrzył prosto w jej oczy, jego tęczówki przybrały złotego
koloru: — Czy jestem dobrym, czy złym aniołem? Czym tak naprawdę
jest dobro, a czym zło, i jakiej miarki użyć, by je zmierzyć? Skąd ją wziąć
i czy w ogóle powinno się je porównywać? Na te pytania natenczas sama
sobie odpowiedz, Anno.
Patrzyli na siebie. Czekał cierpliwie na jej reakcję, na choćby jedno
słowo. Opowiedział jej pokrótce historię o sobie i chociaż wyglądała na
logiczną, nie była prawdziwa, i to go bolało. Brakowało bowiem słów
w języku ludzi, żeby inaczej to przedstawić, a jeśli nawet by je znalazł,
pojęcia, jakich musiałby użyć, byłyby dla niej niezrozumiałe. Dlatego
stworzył o sobie prostą historię, mogącą pojąć istota ludzka, obrazując
słowami, ukazując jej to, czego nie sposób ukazać.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Patrzyła w jego złote oczy. Jakże lubiła w nich ginąć. Wtedy i tylko wtedy
świat przestawał dla niej istnieć, zupełnie przepadała i miała wrażenie, że
łączy ich jakaś niewidzialna nić oplatająca wszystko dookoła. Wszystko
bowiem się scalało, łączyło ze sobą, zlewało i jednocześnie zachowy-
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wało swoją odrębność. To było tajemnicze, pełne szaleństwa, ale takie
cudowne i pociągające, że pragnęła tę chwilę zatrzymać jak najdłużej.
— Obiecałem się tobą zająć, acz nie mogę do niczego cię zmuszać.
Nie wolno mi na ciebie wpływać. Jeśli chcesz, odejdę przed świtaniem.
Wybudził ją z zauroczenia.
— Nie możesz! — krzyknęła zlękniona.
Wzięła jego dłoń, położyła na poduszkę i oparła o nią głowę.
— Nie możesz mnie zostawić, Yormūnie. Nigdy. Pamiętaj o tym —
dodała i zamknęła oczy.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Ostatnie zdanie wywołało w nim pewien odruch obronny. Cisnęły mu
się słowa na język, lecz kiedy ujrzał na jej twarzy błogi spokój, pohamował emocje. Nie był niczyim niewolnikiem, a ona nie powinna się
od niego uzależniać. Tym sposobem oboje byliby nieszczęśliwi. Bo tam
gdzie jest niewola i przywiązanie, tam nie ma miłości, która sama w sobie jest wolnością. Wiedział, że różnice pomiędzy nimi będą na porządku
dziennym, dlatego postanowił uzbroić się w cierpliwość brakującą mu do
ludzi. Zrozumienie i. . . miłość.
u 1 U
padła w gęstą pomrokę, kucnęła i przywarła do zimnej ściany. Pomimo że słyszała stukot butów ścigających ją Upadłych Aniołów
i wiedziała, że powinna jak najszybciej uciec, to jednak musiała przyzwyczaić wzrok do panujących tu warunków. Poza tym miejsce do uderzenia
było doskonałe. Po niecałej minucie doleciały ją głosy pięciu mężczyzn.
Wbiegli rozpędem i przystanęli.
— Zapalcie pochodnie! Nic nie widać! — rozkazał najbliżej stojący
i rozpoznała go po głosie.
To był Dawid, jeden z oficerów. Zanim zdążyli to zrobić, w powietrzu
śmignęła stal ze śmiertelnym świstem przeszywającego je ostrza, rozległy
się przerażone okrzyki i szmer upadających ciał na ziemię.
— Fulgur nie rozbłysł. Żadnego Upadłego Anioła. . .
Ruszyła półbiegiem, zachowując ostrożność, żeby o coś nie wyrżnąć.
Miała w pamięci topografię niedużej jaskini i kiedy kroki zaczęły dudnić
od kamiennej ściany, zwolniła i wyciągnęła przed siebie ręce. Po dotarciu
do niej zaczęła natychmiast szukać wydrążonego w skale tunelu. Znalazła
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go, usiadła w nim i jęła sunąć na siedząco. Zjechała stromym zboczem
i wpadła do zimnej, płytkiej wody.
Wyszła z podziemnej kałuży i rozejrzała się po obszernej, acz niewysokiej grocie. Oświetlały ją maleńkie robaczki pokrywające wąskimi pasmami sufit i ściany. Często właśnie tę grotę wybierała na legowisko, było
w niej ciepło, choć gdzieniegdzie wilgotno. W niektórych jego częściach
sufit pokrywały stalaktyty608 , a na dnie wyrastały słupy stalagmitów609 ,
tworząc tym samym fantazyjny, podziemny krajobraz.
Przychodziła tu zwykle inną drogą, dłuższą i wygodniejszą, ale ta przy
ucieczce zdecydowanie była najlepsza, bo najszybsza. Z jaskini wychodziły trzy wyjścia. Jedno prowadziło bezpośrednio do sali treningowej,
dwa pozostałe zaś w głąb ziemi, gdzie łączyły się wąskimi korytarzami
z innymi grotami. Były stosunkowo łatwe i suche do przejścia, niemniej
wyjście na powierzchnie ziemi potrwałoby kilka dni z mającym za plecami pościgiem.
Przykucnęła i zerknęła w stronę wodnego oczka. Pod wodną szybą
płynęła podziemna rzeka. Biegła zalanymi korytarzami, przepływała
przez niewielkie komory wypełnione świeżym powietrzem i gdyby nią
popłynęła, po kilku godzinach wyszłaby na zewnątrz. Wstrzymywały ją
tylko dwie trudności. Jedna to lodowata woda.
„Jak długo w niej wytrzymam?” — ta niepokojąca myśl martwiła ją
przede wszystkim.
To prawda, że przyzwyczajona była do niskich temperatur a dzięki
codziennym treningom w podziemnych jeziorach dobrze przygotowana,
ale były to krótkie przerywane kąpiele. Kiedy przesadziła i zasiedziała
się zbyt długo w lodowatej wodzie, wychodziła i rozpalała ogień. Teraz
było to niewykonalne. Maleńkie groty rozmieszczone po drodze dawały
sposobność wyjścia z wody i rozgrzanie zziębniętego ciała, lecz ostatni
fragment podziemnej rzeki wyglądał na znacznie dłuższy. I to właśnie on
stanowił największe wyzwanie, i jednocześnie drugą trudność. Nie miała
bowiem pewności czy korytarz nie jest zalany i czy po drodze będzie mogła zaczerpnąć powietrza. Nigdy nie zaryzykowała, aby sprawdzić tamten
odcinek rzeki. Raz tylko rzuciła oznaczony patyk, nacięty w charakterystyczne wzory, a później wyłowiła w miejscu, gdzie woda wypływała
ze skały. Zastanawiała się, czy warto aż tak ryzykować. Z drugiej strony
zawsze mogła zrezygnować i wybrać bezpieczniejszą drogę ucieczki.

332

ROZDZIAŁ IV

— Cóż. . . — powiedziała do siebie, wzięła rozpęd i wskoczywszy do
wody, zanurkowała pod jej powierzchnię.
Woda była lodowata, a ciało rozpalone ucieczką, toteż zimna kąpiel
z początku przyniosła jej ulgę, choć nie liczyła na to, że będzie trwało to
dłużej niż kilka minut. Przepłynęła pod wodą pięć kroków, zrobiła obrót
na plecy i podpłynęła do miejsca, gdzie była wolna przestrzeń pomiędzy
skałą a lustrem wody. Wzięła kilka spokojnych oddechów, ponownie
zanurkowała i po przepłynięciu dziesięciu metrów wypłynęła w niskiej
jaskini o gładkich, śliskich ścianach.
Weszła po skalnej półce, wyszła z wody i jęła się rozgrzewać: masować ciało, dmuchać w dłonie i energicznie podskakiwać. Wnet odkryła,
że przeszkadza jej zbroja. Absorbowała w sobie zimno i sprawiała, że
metalowe elementy dotykające ciała, skutecznie je wyziębiało.
— Może powinnam ją zostawić? — rozważała, choć szybko odrzuciła
ten nierozsądny zamysł, wybiegając myślą naprzód, że to właśnie ona
w przyszłości może uratować jej życie.
Jakiś czas to trwało, zanim powtórnie wskoczyła do wody. W identyczny sposób pokonała kilka krótszych i dłuższych odcinków, aż dotarła do najtrudniejszego i nieznanego sobie fragmentu. Zrzuciła zbroję
i ściągnęła mokre ubranie, dokładnie wyżęła i przystąpiła do rozgrzewki.
Skakała, robiła przysiady, wymachiwała rękoma i walczyła sama z sobą.
Nie była do końca pewna, czy chce podjąć to ryzyko. Intuicja nakazywała
jej zrezygnować, podczas gdy druga jej natura namawiała do podjęcia
wyzwania, pokonania strachu i ostatecznie zwycięstwa.
„Życie jest dynamiczne, ruchome, jest wyzwaniem samym w sobie,
za którym należy bezprzestannie podążać, a jeśli staje się statyczne, uporządkowane czy jednostajne, więdnie i z wolna umiera” — wspomniała
słowa tajemniczego wędrowca, Abidemi.
„Lero, lęk wypływa z głowy, odwaga płynie z serca” — dopowiadał
w wyobraźni ojciec.
Ostatecznie zdecydowała popłynąć pomimo czyhającego niebezpieczeństwa. Niemniej postanowiła dobrze się przygotować. Dwie godziny
poświęciła na rozgrzewkę i skupienie. Doprowadziwszy ciało i umysł do
pełnej gotowości, podjęła ten spartański wysiłek.
— Uda ci się, Lero. Na pewno ci się uda — dodała sobie otuchy, dała
nura i zniknęła pod powierzchnią wody.
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Płynęła spokojnie prowadzona wartkim nurtem, dzięki czemu nie traciła bezpotrzebnie610 energii. Woda była przeźroczysta, lecz światło tu
nie docierało, było zimno i ciemno. Macała po omacku, badała rękoma
przestrzeń wokół siebie i wyszukiwała nad głową wyrwy w skale. W ten
oto sposób przepłynęła przeszło piętnaście metrów, kiedy nagle odkryła,
że skalny sufit wznosi się ostro w górę, tworząc tym samym niewielkich
rozmiarów powietrzną śluzę.
Wystawiła głowę ponad wodę, zaczerpnęła z ulgą powietrza i roześmiała się z radości. Jak do tej pory szczęście jej dopisywało, wszystko
szło zgodnie z planem, a droga wyglądała na łatwą i szybką. Martwiło ją
tylko tracące ciepło ciało. Szczególnie kostniejące palce dłoni sprawiały
jej psychiczną przykrość, fizyczną boleść i niepotrzebnie budziły niepokój.
Podnosiła je nad wodę, pocierała energicznie o siebie i chuchała. Robiła,
co tylko mogła, ażeby rozgrzać je i przywrócić w nich krążenie.
— Nie mogę sterczeć w jednym miejscu, bo zamarznę — wyszeptała,
wzięła kilka głębokich oddechów i ruszyła dalej.
Nie upłynęło wiele, jak wpłynęła do podwodnej groty. Straciwszy
naraz oparcie w bocznych ścianach i dnie rzeki, nie wyczuwając głównego nurtu, poczuła się niepewnie w roztaczającej wokół toni. Strach
z łomotem zastukał w spokojne dotąd serce, a niechciane myśli cisnęły
się szturmem do głowy.
„Niech to szlag!” — przeklęła w duchu.
Nie mogła jednak się poddać. Opanowała mimowolny odruch paniki
i postanowiła kroczyć rękoma po suficie. Sunęła do przodu niebywale
wolno, czuła przenikającą zimnicę oraz ubywający tlen w płucach.
„Niemożebne, aby tak to się skończyło. Nie tak!” — pobudzała się
myślą, a kiedy po chwili zwątpiła, że cokolwiek znajdzie, naraz poczuła
pod palcami niewielką szczelinę, oderwany fragment kamiennego sufitu.
Nie miała jednak pewności, czy jest tam istotnie, czy tylko jej się
zdaje. Nie mogła dłużej zwlekać, tlen był na wykończeniu, organizm
wołał: „Powietrza!”, a mózg zaczynał z paniki wrzeszczeć. Przyłożyła usta
do skały i zrobiła pełny oddech. Wiedziała, że jeśli nie trafi w tlenową
bańkę, płuca natychmiast zaleje woda, zachłyśnie się i utopi.
„Udało się!” — krzyknęły z ulgą strwożone myśli.
Przyssana do pęcherza wypełnionego życiodajnym tlenem oddychała
szybko i głęboko, szczęśliwa, że to jeszcze nie koniec i z zamiarem dłuż-
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szego odpoczynku, lecz wtedy, poczuła, że słabnie, tępy ucisk w skroniach
sprawiał niemiłą boleść, a serce zamarło na kilka sekund. Otumaniona
tym niebezpiecznym stanem jakimś cudem spostrzegła, że omdlewa.
„Niedobrze! Bardzo niedobrze!”.
Otrząsnęła się w jednej chwili, odzyskała przytomność i ruszyła,
znacznie przyśpieszając. Płynęła teraz prędko, nerwowo, chaotycznie
i w strachu. W pograbiałych dłoniach nie miała czucia. Nie mogła rozróżnić czy ma nad sobą powietrze, czy wodę. Żeby je rozruszać, zaciskała
mocno pięści, uderzała nimi w twardą skałę, ale wszystko nadaremno.
Skostniałe członki, obite od ciosów i sine z zimna wyglądały na martwe. Wypełnił ją niepokój, a nadmierny wysiłek sprawił, że tlen zużyła
błyskawicznie.
„Powietrza! Powietrza!” — wołała przerażona dusza, podczas gdy
mózg i płuca nie mogły już dłużej zwlekać.
Mimowolnie zaciągnęła się i poczuła wpływającą wodę do przełyku.
Zakrztusiła się, szarpnęła w przypływie paniki i wzięła następny niezamierzony oddech, po czym wykonała fascynujący, pełen grozy i przerażenia „podwodny taniec śmierci”. Wiła się, robiła w miejscu półobroty,
strzelała rękoma, wierzgała nogami, i wytrzeszczała z przerażenia oczy,
a przede wszystkim czuła, że to koniec, że przegrała i umiera. Opadała.
u 1 U
ynidźcie z wody, panie. Przechłodzicie się611 i po cóż wam to? —
zbudził go wysoki głos niewiasty.
Otworzył oczy i zobaczył niską, szczupłą kobietę w kwiecistej chuście
na głowie, białej koszuli z krótkimi rękawami, i marszczonej, szerokiej
spódnicy wyszywanej na listwie haftem. Zerkała na niego, wchodząc do
chałupy. Za nią szedł niedużo wyższy od niej mężczyzna, równie szczupły, jak i ona, w obszernym gieźle podwiązanym rzemiennym pasem
i ciemnych szerokich spodniach. Jak zgadywał, był to mąż niewiasty.
Przeciągnął się w wodzie i wykarabkał612 z koryta. Odczekał, aż
woda nieco z niego spłynie, a następnie jak pies otrząsnął się, wydając przy tym trudne do scharakteryzowania dźwięki. Obleciał wzrokiem
ogrodzone podwórze i na jego końcu dostrzegł białe psisko uwiązane do
budy; wpatrzone w niego brązowo-krągłymi ślipiami merdało z zadowoleniem, dreptało i zniecierpliwione co raz poszczekiwało.
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— Witaj, przyjacielu! — zawołał i machnął do niego.
Pies szczeknął i szybciej począł merdać, po czym otrzepał się podobnie tak, jak on to zrobił, gdy wyszedł z wody.
— Tak, wiem — mruknął pod nosem, podniósł z ziemi kubrak i włożył na gołe ciało. — No, i jak? Teraz lepiej? — rozłożył ręce i ukazał się
psu w pełnej krasie.
Pies odszczeknął, jakby przytaknął na zgodę, a on zabrał miecze i równie niechlujnym krokiem, z jakim szedł do wioski, poszedł do chaty.
Wszedł do środka, i już od progu rozpoznał tę samą niewiastę. Krzątała się przy okazałym kamiennym piecu. Przy zbitym z ciemnego drewna
stole odpoczywał widziany na zewnątrz mężczyzna, a na solidnym łożu
siedziało sześcioro dziewcząt w różnym wieku i spozierało na niego krągłymi z wrażenia oczyma. Zauważył, że zdumione są jego wyglądem.
— Proszę, proszę. . . — zagadnął i usiadł za stołem naprzeciwko chłopa: — Zrazu widno, żeś nie próżnował, gospodarzu. — Położył na stole
miecze. — Co jedna to cudniejsza od drugiej! — Zerknął na uśmiechające
się półgębkiem dziewczęta.
— Toż to same dziewki i żaden chłopaczek! — rzekł głośno mężczyzna
rozczarowanym głosem.
— Więc weź mnie, tatulu, za zięcia! — zawołał naraz i odskoczył od
stołu, oparł nogę o ławę, rozsunął kubrak na boki i pokazał nagi tors
zdziwionemu mężczyźnie: — Spójrzże jeno na mię, gospodarzu! Silnym
by tur i jurnym niczym kokot613 ! Wydaj mi córę za żonę, a przybędzie ci
rąk do pracy i wnęków ku radości!
Dziewczęta zarechotały zawstydzone, zakrywając usta, tylko Liliana
z kamienną twarzą milczała. Niewiasta porzuciła swe zajęcia, popatrzyła
oszołomiona na młodzieńca, i rozweselona do żywego jego zachowaniem
przygryzała dolną wargę, żeby przypadkiem nie ryknąć gromkim śmiechem. Pierwszy raz w życiu widziała tak śmiałego zalotnika.
— A którom to byś kciáł? — zapytał pan domu niezbyt poważnie,
przyglądając się jak reszta domowników z zaintrygowaniem niezwykłemu zachowaniem przybyszowi.
— A wszystkie bym wziął! — zawołał i skoczył do nich z wyciągniętymi rękoma udającymi szpony orła, a one niczym gazele rozsypały się
po całej izbie, wrzeszcząc i piszcząc co niemiara.
Biegał za nimi po całym domu i wydawał dzikie odgłosy. Naślado-
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wał wilki, dziki i niedźwiedzie. Syczał jak węże, wył jak zjawy i charczał tak strasznie, że aż dziewczętom ciarki latały po plecach ze strachu,
a obserwujący to gospodarze śmieli się wniebogłosy, ubawieni widokiem
wniebowziętych jego wygłupami córek.
W końcu zmęczony tym harcowaniem padł na ławie. Dziewczęta
wróciły na łóżko i stamtąd bacznie go obserwowały. Gotowały się do
ucieczki, gdyby coś jeszcze strzeliło mu do głowy. Tymczasem on powstał, kiedy trochę odsapnął, one zaś jak na komendę drgnęły, lecz nie
pognał w ich stronę, jak się tego spodziewały, lecz przemówił głosem
pokornym i uniżonym:
— Wybaczcie, gospodarzu, albowiem jak potąd siem nie przedstawił.
To przez te cudne panny, dla których na ola Boga614 głowem stracił.
Jam jest Jiro.
Zrobił nader niski pokłon, zasiadł za stołem naprzeciwko rozweselonego chłopa i wysunął do niego mocną rękę.
— Mnie na imię, Maciej z Kolębów615 . To moja żona Amalia i najstarsza córka Liliana. Dale Weronika, Julia, Wanda, Ina, i najmłodsze me
dziecię, Daria.
— Miło was poznać. . .
Rozpatrzył się po izbie wilczym wzrokiem, po czym zagarnął ku ich
przerażeniu nieświadomą niczego Amalię i przerzuciwszy ją przez ławę,
posadził wylęknioną przy sobie i objął mocno w pasie.
— A toż co?! — zapiszczała wysokim sopranem, wierzgnęła nogami
i spróbowała się wyrwać.
— A szykujcie matulu porządną wieczerze, a jadła i popitki nie szczędźcie! — odpowiedział niezwłocznie na jęk niewiasty.
Wydobył pośpiesznie z kieszonki kubraka złotego dukata, przyłożył
nim z plaskiem o blat sosnowego stołu i powiódł oczami po zdumionym
małżeństwie.
Oboje lekko oszołomieni zerknęli najsampierw na siebie, a później
na okrągły przedmiot z wytłoczonymi dwoma mieczami na awersie. Na
ciężką, dużą monetę połyskującą jasno na pociemniałym od starości sękatym blacie.
Dziewczęta ogarnięte ciekawością a niewidzące ze swojego miejsca,
co też takiego położył na stole nieznajomy, w te pędy podbiegły, by się
lepiej temu przyjrzeć.
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— Ależ, panie Jiro. . . — rzekł zmieszany Maciej: — Czym chata bogata,
tym rada. Toć płacić za gościnę nie musicie.
— Jakiż tam ze mnie pan, Macieju? Jednakoż ja nie płacę! Ja stawiam
i basta!
Uśmiechnął się przyjaźnie i zerknął na dziewczęta robiące płochliwie
krok do tyłu. Nie spuszczały z niego oczu i przygotowane do ucieczki,
zerkały nań z wielką uwagą. Gospodarze tymczasem próbowali coś niecoś protestować, lecz kiedy spojrzał na nich groźnie, przyjęli bez słowa
ofiarowaną im monetę.
— Macieju. . .
— Tak?
— Zarządcę wioski macie?
— A jakżeby nie?
— Zatem jeśli nie masz nic przeciwko temu, proście go na wieczerze.
Mam z nim do pomówienia.
— A czemu miałbych to być przeciw? Z przyjemnością przechylę
z nim kufelek. Dawnośmy nie mieli po temu okazji. Pódem616 wraz go
powiadomić. Zresztą, i tak miałem wynijść w pole, coby spoźryć617 jak
reż doźrewa618 — odpowiedział, odszedł od stołu i wyszedł.
— Chceszli cosik przetrącić619 , Jiro? — zapytała Amalia.
— Dziękuję, zaczekam. . .
— To może spróbujesz piwa?
— Nie jestem spragniony, opiłem się wody.
— Ajuści! Widziałyśmy jakeś się poił u koryta — przytaknęła z prześmiechem i wraz z Lilianą chichocząc pod nosem, i wymieniając się wesołymi spojrzeniami, przystąpiły do warzenia popołudniowego posiłku.
Nie miał tu nic do roboty, poszwendał się po izbie, powęszył po
garach, aż poirytowane jego swawolą niewiasty popędziły mu kota. Wyszedł więc na podwórze. Pozbierał porozrzucane na ziemi rzeczy, usiadł
na ławce przed chatą i począł śledzić wzrokiem grające w ślepą babkę620
córki Macieja, które pognały za nim, gdy spostrzegły, że wychodzi z domu.
Najmłodsza z nich – Daria – odbiła po chwili od stada rozbawionych
siostrzyczek i w podskokach podbiegła do niego.
— Jeseście621 rycerzem, panie? — zapytała przepocona i zdyszana.
— Nie. A bo co? Wyglądam ci ja na rycerza?
— Nie bardzo. . . Bo rycerze som. . .
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— Jacy? — zapytał widząc, że dziewczynka zamilkła i naprędce szuka
odpowiedniego słowa.
— Rycerscy — oznajmiła poważnie, choć z promiennym uśmiechem
na drobniutkich usteczkach.
— A ja nie jestem?
— Niii. . . Wyście ni rycerz, panie. Rycerze tako sie nie zachowują
i tako nie noszą.
— Doprawdy?
— No.
Usiadła obok i zadarła wysoko głowę, żeby móc na niego spojrzeć.
— Jam raz widziała rycerza, kiej poił u nas kunia, i onże miał śrebźaną622 zbroję i beł umny. Nie taki jako wy, panie. . . — Zachichotała.
— Jaż623 przecie jestem mądry! — zaprotestował energicznie i wlepił
oczy w chichoczące dziecko.
— Eee. . . tam. . . Matuś nam gadała, iże człekom, co to Bozia poszczędziła624 umu, dała siłę i wielgość. A wyście, panie, wieldzy by góra jaka,
toć i łacno się domnimać625 , iże umni bąść626 nie możecie.
Ujęła go za rękę i widząc jego zasępienie, pogłaskała na pocieszenie.
— Anuż matuś nie jest wcale taka mądra i się myli, ha?
— Jak doźrewam, pódem za rycerza627 . — Zmieniła temat.
— Czemu to? — popatrzył na nią zdumiony.
— Widzita, panie, jaki z was głuptaszek? Przecie wiada, iż tedy ostanę
xienią628 i bedem miała cudną szmate629 . — Wzdychnęła rzewnie: —
I skórzane czewiki630 . . . — dodała, kołysząc nogami i oglądając swoje
brudne, bose stópki.
— Oczywiście! Jakże mógłbym tego nie wiedzieć? Ani chybi będziesz
śliczną xiężniczką. Będziesz miała dużo sukienek, ładne trzewiki oraz. . .
— Ale. . . — weszła mu w zdanie i zatrzepotała długimi rzęsami.
— Co znowu?
— Kdybyście631 byli umni, panie, pewno byście wiedzieli, że prawdziwy rycerz nie bierze za żonę kmieciówny632 .
Spojrzała na niego z poważną minką i zaglądnęła głęboko w oczy.
Patrzył na nią niemile zaskoczony jej słowami i tym jak podstępnie go
podeszła, żeby udowodnić swoją rację i dowieść, że zaprawdę jest głupi.
Zdezorientowany zachowaniem dziecka nie odzywał się, ona zaś długo
nie usiedziała, zeskoczyła z ławki i rzuciła na odchodne:
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— Matuś cało rację miała. Jak wrócę doma, wszyćko jej opowiem.
— I pobiegła do ganiających się sióstr, powtarzając pod nosem na tyle
głośno, aby to słyszał: — Wysoczki633 by brzoza, a głuptak by koza. Wysoczki by brzoza, a głuptak by koza. Wysoczki by. . .
u 1 U
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oś plusnęło, a może zabulgotało. Ocknęła się i ujrzała płynącą poniżej ławicę małych świecących rybek. Były tak malutkie, jak ziarnka
grochu i miały przeźroczyste ciałka. Mogła więc zobaczyć ich jeszcze
mniejsze wewnętrzne organy. Pływały poniżej i wyglądało to tak, jak
gdyby i one z nią opadały na dno podwodnej groty.
Nagle nad rybkami się zapieniło i rozkwitło mrowie powietrznych
pęcherzyków. Wypuszczane bąble z drobnych pyszczków wznosiły się,
łączyły ze sobą i formowały w przeźroczystą kulę. Kula rosła w zaskakującym tempie, a kiedy osiągnęła wielkość sporego dzbana na wino,
wetknęła w nią głowę, wypluła połkniętą wodę i zaciągnęła się tlenem.
„Żyję!”. — Serce kołatało jej z radości, uśmiech samoistnie wykwitł
na zziębniętych, sinych ustach.
Podwodna grota rozświetlona świecącymi rybkami była niezgłębiona
i światło nie docierało do jej krańców. Jedynie fragment dna pokrytego szkieletami martwych ryb i wodnych zwierząt jaśniał od ich blasku, przypominał podwodne cmentarzysko i robił nieprzyjemne wrażenie. Drgnęła mimowolnie, chciała się rozejrzeć, lecz ciało oprócz głowy
pozostało nieruchome, a sztywne kończyny odmówiły posłuszeństwa.
„Co teraz?”. — Zmroczyło634 jej myśli, kiedy naraz jedna z rybek
oderwała się od stada i podpłynęła bliżej.
Wzięła rozpęd i grzmotnęła w nieosłonięte zbroją ciało. Po chwili
następna i kolejna, aż dołączyły do niej pozostałe. Rozbijały się o nią lub
wpływały pod odzienie, ocierały o skostniałe członki, i robiły to z taką
mocą i prędkością, że widziała tylko wirujące światło. Przeniknęło ją
ciepło, a kiedy zastałe tętnice wybudzone z drętwoty wystrzeliły krew
rozkurczonymi żyłami, poczuła, że jest w stanie ruszać kończynami. Obróciła głową i rozejrzała się po grocie.
„Kądy płynąć?” — dumała, podczas gdy ławica rybek podpłynęła,
przystanęła jak na komendę na wysokości jej twarzy i, wtedy je ujrzała.
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Złotem świecące miniaturowe oczka niczym główki szpilek i mówiące
bezgłośnie małe pyszczki:
„Płyń za nami, Lero”.
Bezzwłocznie ruszyła za szybko znikającą gromadą. Śledziła ich świecące ciałka rozświetlające przestrzeń i poruszające się wartko ogonki.
Niebawem przywiodły ją w miejsce, gdzie grota zmniejszała swe rozmiary i przeobrażała z powrotem w podwodny korytarz. Wartki nurt
pchnął ją w stronę jasnego światła, zerwał z twarzy powietrzną bańkę
z drogocennym tlenem i wypluł z pluskiem ze skalnej szczeliny, jakby
z gardła kamiennego potwora.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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Na wystającej nad wodą cienkiej gałęzi czarnej olszy czatowała para kolorowych zimorodków. Wypatrywała pływającą ławicę cierników, które
spłoszone wypadnięciem ze skały jakiegoś dużego obiektu przypominającego z pozoru człowieka, powróciły odważnie w dawne miejsce. Machały energicznie płetwami i ogonami, walczyły z bystrym nurtem rzeki,
i korzystając z okazji, kryły się przed oczami wpatrzonych w nie wygłodniałych łowców, w cieniu leżącej w wodzie bez ruchu niewiasty.
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Kiedy oprzytomniała, szumiała rzeka, pluskały spienione fale, pogwizdywał na gałęzi zimorodek, a ona leżała na piaszczystym brzegu niedaleko
miejsca, gdzie woda wyrzuciła ją ze skały. Klęknęła, przemknęła wzrokiem po okolicy i rozprostowując zgrabiałe z zimna nogi, wstała. Było na
szczęście w samo południe. Słońce wisiało wysoko nad widnokręgiem,
nagrzewało powietrze i ziemię.
Ściągnęła zbroję i odzienie, weszła nago do rzeki i obmyła ciało
z przylepionych drobinek piachu, szlamu i innych niezidentyfikowanych
farfocli. Wypłukała starannie ubranie, dokładnie wyżymała i na powrót
się ubrała. Na ostatek oczyściła pancerz, przemyła miecz i sztylet, i rozłożyła się na puszystej trawie, nieco dalej od huczącej rzeczki. Z twarzą
skierowaną ku słońcu pochłaniała z lubością nagrzane promyki, postanawiając nieco dłużej odpocząć przed dalszą wędrówką.
„Ktoś nade mną czuwa” — pomyślała.
Ktoś bardzo chciał, żeby żyła. Lecz kim był i czego od niej oczekiwał?
Czy pomagał jej bezinteresownie, czy też nieznajomy chciał coś na tym
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zyskać? A może wykonywała tajną misję i była tego zupełnie nieświadoma? Jedno wiedziała z całą pewnością. Dopóki ten ktoś ją chroni, jest
bezpieczna. Z jednej strony cieszyła się tą niezwykłą pomocą, z drugiej
odczuwała dyskomfort, nie zdając sobie sprawy z tego, co się wokół niej
rozgrywa.
Drzewo, jaszczurka, ryby i ten złotooki mężczyzna. Wszystkie te elementy miały to samo źródło pochodzenia i gdyby potrafiła połączyć rozsypane puzzle w całość, wtedy rozwikłałaby tę zagadkę. A na dokładkę
ta czarna postać w Komnacie Tronowej. Bez wątpienia była to ta sama
postać, która dziesięć lat temu wychynęła zza worka, spłoszyła konia
i spowodowała, że lina zahaczyła o jej nogę. Widziała, jak wyrywa Upadłym Aniołom „dusze”, toteż łatwo zmiarkowała, że musi to być Śmierć
we własnej osobie. Tylko czemu brała czynny udział w jej wypadku?
I to aż dwukrotnie. Ktoś zaplanował to zdarzenie, lecz kim jest nieznajomy czyhający na jej życie? Nagle, w przypływie olśnienia przed oczami
ujrzała sylwetkę zaczajonego w mroku Samaela.
— To twoja sprawka, diabelski łotrze. . . — powiedziała na głos i dodała w myślach: — „Zawarłeś pakt ze Śmiercią, iżby mię sprowadzić.
Dozwoliłeś umrzeć, by do nowa635 wskrzesić i objąć nade mną władzę,
alem ci pokrzyżowała plany i nie dałam się omotać. Jest zatem wielce
prawdopodobne, że broniący mnie „anioł” stoi po drugiej stronie barykady i tyś, Samaelu, jest jego wrogiem”.
Jeszcze jedno nie dawało jej spokoju. Jakim sposobem widzi Śmierć
przybywającą w chwili zgonu po „duszę” zmarłego? Nie było to coś normalnego. Ludzie zazwyczaj nie widzą takich rzeczy, więc czemu jest wyjątkiem? Czy to dar, czy przekleństwo? Coś się wokół rozgrywało, gdzieś
poza sferą jej rozumowania, a ona niestety nie wiedziała, cóż to takiego.
Na wybujałej trawie w gorących promieniach słońca wypoczywało
się przyjemnie. Monotonny szum wody, ciurkające ptaki uczepione do
gałązek olsz i młodych brzózek, grające na skrzydełkach zielone skoczki
i kumkanie wodnych żab w płytkich zatoczkach rzeki uspokajały, koiły
i rozbrajały do tego stopnia, że pomyślała o krótkiej drzemce. Nie zamierzała jednak ryzykować i dać się głupio we śnie pojmać.
Włożyła zbroje i na wpół wyschnięta ruszyła w dół rzeki. Była to
zresztą jedyna droga, ponieważ po obu jej stronach wyrastały wysokie skały niemożliwe do pokonania bez odpowiedniego sprzętu. Szła
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i dumała o tym, co ją spotkało, co przeżyła i co spotkać jeszcze może.
Robiąc krótkie przerwy z ostrożności, po dziesięciu stajach dotarła do
rozgórza636 , gdzie zbocza wzniesień przechodziły w płaską powierzchnię
ziemi. Przed nią, na odcinku dwóch stajen, rozciągała się otwarta przestrzeń. Ziemia porośnięta wysuszoną trawą zaledwie przy rzece tworzyła
zielonkawy pas biegnący wzdłuż łożyska i znikający w borze.
— Najbezpieczniej byłoby mi przejść tym borem — stwierdziła półgłosem, choć dobrze wiedziała, że przebycie go wymagałoby dużo czasu,
wysiłku i energii.
Wybrała łatwiejszą drogę, ryzykowniejszą, gdyż zbliżało ją do Upadłych Aniołów, ale też znajdowało się bliżej obranego sobie celu. Skręciła
ostro w lewo, wzmocniła czujność i ruszyła spękanym od słońca traktem.
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Długie trzciny zachybotały znacznie, pałki zadygotały jak na wietrze,
a spomiędzy wodnych szuwar wyłoniła się biała czupryna chłopca o złocistych oczach. Popatrzył za odchodzącą niewiastą w zbroi i wyszedł na
spaloną słońcem trawę. Wszystko w otoczeniu jego stóp ożyło. Zazieleniło poszycie, zakwitły wysuszone kwiaty, a karłowate krzewy wypuściły
młode, świeże i pachnące pączki.
— Truś! Truś! — zawołał chłopiec.
Zadrgała trawa, zakołysały się kielichy kolorowych kwiatów, pod
jego nogi wybiegł zajączek w białym axamitnym przebraniu. Zadarł łepek, popatrzył na chłopca, mrugając szybko ślipkami, odbił się skokami
i wskoczył mu prosto w ręce.
— Ach. . . Tuś mi jest, bratku — przemówił do zwierzaka, ucałował
go w czoło i przytulił.
Odwrócił się, popatrzył w miejsce, gdzie zniknęła uzbrojona niewiasta i zaczekał na mężczyznę, nadjeżdżającego konno z tej samej co ona
przyszła strony.
Jeździec przystanął kilkanaście kroków od niego, zeskoczył na ziemię,
przykląkł na kolanie i jął badać ledwo widoczne na spalonej nawierzchni
ślady, należące do zielonookiej niewiasty w zbroi.
— Miałem rację — stwierdził, osłonił oczy od słońca i popatrzył w kierunku niskich kniei.
Spojrzał ku chłopcu, podszedł bliżej i zaintrygowany zapatrzył się
w niewielki fragment ziemi pokrytej kwitnącą roślinnością.

343

Jedasz vel Jiro

— Dziwne — szepnął, rozejrzał się dookoła i z powrotem wbił wzrok
pod stopy. — Czary to jakoweś?
Zerwał pierwszy lepszy fioletowy kwiatek i, wtedy nagle niebo pociemniało, błyskawica przemknęła pomiędzy ołowianymi chmurami
i deszcz lunął jak z cebra na spękaną od słońca ziemię. Przestraszył się,
poderwał i ujrzał wpatrzone w siebie smocze oczy, miecz rozpędzony
w rękach jasnowłosej niewiasty i wodę chlupoczącą pod swoimi stopami. Odskoczył, chwycił za trzon ukrytego pod peleryną miecza, lecz
nim zdążył go dobyć, błękitne ostrze śmignęło z lewej strony i weszło
w jego ciało.
Padł na plecy, jęknął z boleści, skoczył migiem na nogi i zatrwożonym wzrokiem rozpatrzył się po okolicy. Cisza jak makiem zasiał wisiała
w powietrzu, niebo sterczało w bezruchu nad głową, a wysuszona ziemia
z kępą zielonych, bujnych roślin wyglądała jak rajska wyspa pośrodku
bezkresnego oceanu.
— Boże drogi. . .
Przeżegnał się, zerknął zlękniony w miejsce, gdzie zobaczył zwid atakującej go niewiasty i powiódł oczami po wzgórzu, skąd nie tak dawno
przybył. Dosiadł prędko konia i kiedy chciał zawrócić i czmychnąć jak
najdalej od tego przeklętego miejsca, rumak wierzgnął nerwowo, skórzana sakwa oderwała się od siodła i spadła.
— Samael — wyszeptał, patrząc na wysunięty z torby złoty dukat
z wizerunkiem trójgłowistego smoka, twarz mu stężała, usta nerwowo
zacisnęły, oczy zaszły smutkiem.
Zszedł z konia, schował monetę do sakwy, przywiesił ją do siodła,
dosiadł go ponownie i ostrożnie ruszył śladem zielonookiej rycerki637 .
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Jakim to trzeba być ślepcem — powiedział chłopiec do zajączka.
„A jakim głupcem” — dopowiadał bezgłośnie kiwający z aprobatą
łepek futrzanego towarzysza.
— Cóż. . . — Wzruszył młodzieniec bezradnie ramionami: — Ostrzegałem. Ale skoro jego wola taka. . . Niechaj tak się stanie. . . — Zawirował
w miejscu, przeistoczył się w miniaturowe tornado i pomknął wzdłuż
koryta rzeki, wzbijając tumany rudawego koloru pyłu.
u 1 U
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iedzieli w głębi podwórza, gdzie za namową Jiro, wystawiono stół
z ławami. Pomysł na wieczerzę na świeżym powietrzu przypadł
wszystkim do gustu. Po jednej stronie, na brzegu siedziała Amalia z Lilianą, dalej gospodarz domu Maciej, zarządca wioski Wojciech, który okazał się tym krzyczącym do niego chłopem w słomianym kapeluszu na
drodze, i jego małomówna żona Judyta. Po drugiej zaś córki gospodarzy
i siedzący w samym środku Jiro.
Zaczepiał co rusz dziewczęta i prawił im wyszukane komplementy,
na które reagowały głośnym chichotem. Tylko Daria bacznie go obserwowała i choć szczerzyła zęby wraz z siostrami, zachowywała niezwyczajny dziecku umiar.
Na kolacje podano zrazy, pierogi nadziewane kapustą z mięsem, i żur
z jarzynami zaprawiony zielem. Był też placek ze śliwkami na deser, orzechy rozgniecione w miodzie, a na popitkę półsłodkie wino przyniesione
specjalnie na tę okazję przez zarządcę.
— Nie ma to, jak miód z naszych barci, Macieju, aleć dzisiaj nieprzedniego gościa mamy to i winem go ugościm.
— Ano! — przytaknął Maciej.
— Jaki ja znów nieprzedni gość, Wojciechu? Wina jednak nie odmówię i z chęcią spróbuję.
— Nie bądźże taki skromliwy638 , Jiro. Wyratowałeś nas od wilczej
zgrai, a coże jest większego a zacniejszego?
— Jam wilców się nie strachała — wtrąciła Daria.
Towarzystwo zachichotało, a Wojciech rozbawiony pochylił ku niej
czerwoną z gorąca gębę i powiedział:
— O! Patrzta, jakaż to odważna dziewka, a drogą gnało toto by spłoszony bielak639 ! Kic-kic, kic-kic!
Śmieli się, oprócz Darii. Powstała, stanęła w rozkroku i trzymając
ręce pod boki, niezmieszana odpowiedziała:
— A co wyśta robili, Wojciechu?! A? Kurzawa za wami była największa! Ledwoście za girami nadążali. Nawet wasz kuń tak chybko nie biega!
Ryknęli śmiechem.
— Kapdyk, kapbdyk, kapbdyk. . . Iiihahaha! — Udawała pędzącego
konia, przebierała nogami i podskakiwała w miejscu.
Wojciech złamany wpół ze śmiechu głaskał z wysiłku podskakujące
brzuszysko, a Daria triumfalnie usiadła za stołem, rzuciła wzrokiem na
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dygającego z radości Jiro, powiodła oczami po chichoczących i wzruszyła
ponownie ramionami.
— Też mi cosik. . . Jakby to było z czego dziapę640 rozwierać. . . —
mruknęła ponuro, wsadziła palec w miód z orzechami i oblizała.
Pośmieli się mało-wiele, po czym przystąpili do wieczerzy i rozgadali
na przeróżne tematy, gdzie prym oczywiście wiódł młody gość, bawiący
biesiadników krótkimi anegdotami.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Lila z wielką ciekawością obserwowała wiecznie rozradowanego Jiro.
Młodzieniec czuł się wśród nich jak ryba w wodzie, jak gdyby należał
do rodziny, a nie tylko był tu gościem. Raz w raz żartował, śmiał się wtedy
głośno i nie był to śmiech bezdzięczny641 , a szczery, taki z głębi serca.
Spoglądał na nią, trochę zalotnie, i co pewien czas posyłał słodki uśmiech.
Wydurniał się z dziewczynkami, ale jej nie zaczepiał, może nie chciał
jej zawstydzić. Przyjemnie się na niego patrzyło i słuchało, i naprawdę
nie można było go nie lubić, wszyscy byli nim zafascynowani i szybko
zarażali się jego poczuciem humoru.
Coś jednak było w nim enigmatycznego, jakiś zagadkowy i mistyczny
rozbłysk w oczach sprawiał, że pod maską beztroski, wesołości i błazenady, kryła się rozległa mądrość i głęboki spokój. To właśnie te oczy,
kiedy w nie patrzyła, wyzwalały w niej odruchy niepokoju, wzbudzały
mieszane uczucia, których szczerze mówiąc, się bała. Czuła duszą i wykrywała intuicją, że patrzy na istotę dużo, ale to dużo starszą, nie tylko od
siebie, lecz także wszystkich tu zgromadzonych razem wziętych. Nie rozumiała swoich myśli, nie odnajdywała odpowiedzi na łomoczące w głowie
pytania, a mimo to czuła. Czuła w nim tę odmienność, nie obcość, nie
wrogość czy wyższość, a inność.
„Kim jesteś, Jiro” — zapytała bezgłośnie i nieświadomie drgnęła, gdy
spojrzał na nią po raz kolejny.
Spostrzegła, że mało jadł, a wyjątkowo dużo pił oraz grzebał w jedzeniu, wybierał z niego smakowite mięsne kąski i rzucał psu czuwającemu
przy jego nogach. Pies od pierwszej chwili, tak go polubił, tak się cieszył
jego obecnością, że nie chciał za żadne skarby od niego odejść. Pomyślałby nawet kto, że to on jest jego właścicielem.
— Czym to się zajmujesz, Jiro? — zapytała niechcący.
— Jestem obieżyświatem. Wędruję to tu to tam. . . Wciąż w drodze. . .
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— Jesteś najmitą? — wtrącił Maciej.
— Ależ skądże znowu! Moje miecze sprawiedliwość niosą, nie zagładę. Są moimi druhami, do których czasem zagadam aboż się do nich
przytulę, kiej samotność ogarnie mą duszę, a w pobliżu nie ma białogłowy, co by pocieszyć mogła i do piersi swej utulić, cha, cha. . .
Popatrzył na nią zalotnie i mrugnął kilkakrotnie okiem. Spurpurowiała jak dzierlatka, choć wtrąciła z gorzkim smutkiem:
— Pewno wieleś miał takich dziewek. . .
— A jużci! Acz tak urodliwej, jak ty, nigdym nie spotkał. Taka to by
mi starczyła na bardzo długo.
Jeszcze bardziej spłonęła czerwienią i spojrzała na zarumienioną od
alkoholu matkę. Amalia ze śmiechem pogroziła bursztynowemu kawalerowi i wrzuciła swoje:
— Oj, Jiro, Jiro! Nie trza tak onej gadać, nie trza! Zawrócisz ty głupiej
we łbie takim bajaniem. Lada chwila odejdziesz, a nam ino śluz przyjdzie
ścierać z oczu.
— Mamo! — zawołała z żalem Lila, szczypiąc ją pod stołem.
— A juże by ślepia moczyła! Chłopców w siodle bez liku to i wnet
znajdzie się i pocieszy który!
— Coby to nie! — odparła w przekorze. — Chłopów u nas mnogo.
A jurni by kozły! A urodni, a mocarni, że ho ho!
— I nie drapichrusty642 jak wy, panie! — dołożyła mu Daria.
— Właśnie! — przytaknęły chórem siostry: — Nie drapichrusty jak
wy, panie. . . — powtórzyły zgodnie jak jedno ciało.
Śmiał się z nich, pękał z radości i nie spuszczał wzroku z Liliany.
Maciej popijał wino, Amalia z Judytą podrygiwały ze śmiechu, a dziewczynki rechotały jak żaby w stawie, dziecięcym, cienkim głosikiem.
— Ech, Jiro! Patrzę na cię i nie pomnę, iżbym spotkał tak wesół i rad
z życia człeka — rzekł Wojciech, również ubawiony, ale Jiro tym razem
nie podjął tego wątku.
Spoważniał i zmienił szybko temat; zdawało im się, że nie w smak
mu było tę myśl rozwijać.
— Jako że jesteśmy przy poważnych sprawach, to zapytuję was teraz.
Coście takiego zrobili wilkom, że gon643 sobie na was urządziły?
Wiedział to doskonale, a jednak chciał usłyszeć to od nich. Momen-
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talnie uciszyło się przy stole. Z zakłopotania pospuszczali głowy i jak
skazańcy oczekujący na wyrok zaniemówili.
— Śmiało! Cóż to znowu za miny? Wszakoż nie jestem katem ni karzycielem644 . Wojciechu, tyś tu przecie rządca. Gadaj, jak było. Ino po
prawdzie.
— Bo widzisz. . . Dostali my nakaz, coby połać dębrza wykarczować
pod łąki i pola.
— No, i?
— Tośmy wzięli się do roboty, ino w gąszczu naszlimy wilcze gniazdo.
— Wilki was nie przepędziły?
— Wtenczas jeno wadery645 siedziały przy młodych. Przegnalimy je
w puszczę, atoli łacno nie było.
— A co z młodymi?
— A no co? Chcieliśmy oddać waderom. Wzielimy je społek646 , włożyli do worów, boć małe toto a kąsało, a warczało, a ślimaczyło się647 ,
aleć z przykazu świątobliwego ojca Patryka musieliśmy je ubić. Ot, i tyle.
Cała to prawda — wyjaśnił Wojciech, a Lila jak wisienka pokraśniała aż
po same uszy.
Zrobiło jej się nieswojo przed gościem, choć sama nic złego nie uczyniła. Nie mieli jednak wyboru. Nikt nie miał prawa sprzeciwić się wydanemu poleceniu.
— Czemuście uciekali, miast w chatach się zamknąć?
— Wszystek ludu był na polu. Gdy za krzów wybiegły pierwsze bestie, rzucilimy wszyćko i dale w nogi. Doszły nas i wyprzedziły, odgrodziły drogę i dopiero wtenczas wychynął z dębrza wrony basior z pobłyskanymi648 ślepiami. Trza nam było co rychlej umykać. My uciekali,
a one stały, czekały na herszta zbójeckiej bandy. A dale to już sameś
przecie widział.
— Rozumiem. Kogo jest ziemia, coście wilkom odebrali?
— Jak to kogo? Zakonu Krzyża przecie, ojca Patryka.
— Zakon Krzyża, powiadasz. . . — Podrapał się w zamyśleniu po brodzie. — Tak, teraz sobie przypominam. Stary to zakon. . .
— O tak, stary on i wielgi. Zasłynął między innymi z krucjat przeciwko innowiercom. . .
— Niszcząc, grabiąc, gwałcąc i mordując Bogu ducha winnych ludzi,
z Krystusowym krzyżem w jednym ręku i zbroczonym krwią mieczem
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w drugiej — wszedł Wojciechowi w zdanie, nadziewając szpiczastym
nożem pieroga.
Odkryli, że posmutniał.
— Walczyli w Ziemi Świętej z bezbożeńczykami649 w imię Jezu Krysta. . . i Dziewicy Maryi. W imię Boga. . . — wtrącił odważnie Maciej.
— Sądzisz Macieju, że gdyby krześcijański Bóg, zali jaki bądź inny
zapragnął z kimkolwiek wojować, potrzebowałby do pomocy ludzi? Azali
nie świadczyłoby to o jego słabości, jeśli nie potrafiłby sobie poradzić
z garstką, jak to ich nazwałeś, Wojciechu? Innowierców. . .
Cisza. Wojciech z trwogą patrzył na Macieja, a ten na niego. Oczy
mieli okrągłe jak pięciozłotowe monety, a usta rozdziawione. Poruszany
temat był zatrważający i niebezpieczny.
— Za takie słowa wybijają zęby, wydzierają oczy, krzyżują aboć palą
na stosie — rzekła ściszonym głosem Lila i rozglądnęła się po kątach.
— Tak, masz rację, Lilo. To takie okrutne i jakże smutne. Takie. . . —
Urwał i powiódł po nich pierwszy raz niechętnym wzrokiem: — Ludzkie.
Rzucił psu pieroga, który chap! go w locie, po czym otrząsnąwszy się
z przygnębienia, dodał już zwyczajnym głosem:
— Domyślam się, że gdzieś w okolicy jest klasztor.
Pokiwali równocześnie głowami.
— Daleko?
— Iii tam, jakieś trzy i pół stajania na północ. Aczli kcesz iść tamoj,
trud zbyteczny — odpowiedział Maciej.
— Dlaczego?
— Nikto nie wpuszczają. Trza się wpierwej ugodzić i przyzwolenie
opata otrzymać, co nie zdarza się często.
— Tym się nie martwcie, przyjaciele. Mam coś, czemu się nie oprą,
jednak będę miał do ciebie, Wojciechu, prośbę.
— Mówże zatem.
— Pójdziesz po jutrzni650 z nowiną do ojca Patryka i oznajmisz, że
przybył gość z Bizancjum. Pragnie złożyć datek na klasztor w złocie
i uprasza się o posłuchanie. Na znak, iż nie łżesz, dasz mu tego oto dukata.
Wyjął z kubraka pękatą sakwę, wyciągnął z niej jedną złotą monetę
i podał Wojciechowi.
— Zrobię, jak każesz. . . A co jak odmówi?
— Nie odmówi. — Zaśmiał się i poruszył brzęczącą złotem sakwą.
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— Co zamierzasz? — zapytała zlękniona Liliana.
— Com rzekł. Złożę datek na klasztor — odpowiedział wykrętnie i popatrzył w jej oczy z jakimś trudnym do pojęcia błyskiem.
Następnie rozlał w kufle wino, podniósł swój wysoko nad głowę
i wzniósł toast:
— Przepijmy przyjaciele za nasze spotkanie. Za wasze krase żony
i przeurocze córy. — Przebiegł wzrokiem po dziewczynkach, a na końcu
zatrzymał się na niej.
Unieśli kufle, stuknęli nimi w powietrzu i wypili. Siedzieli długowielej651 , gawędzili i żartowali, a ona pomimo pewnych wątpliwości nie
mogła oderwać od niego rozkojarzonych oczu.
u 1 U
budziła się i zobaczyła siedzącego przy stole Yormūna, obserwował
ją. Nie pamięta, jak usnęła, ale spała wyśmienicie. Zasnęła w ubraniu, a będąc przykryta wełnianą kapą, zgadywała, że musiał ją okryć,
żeby nocą nie zmarzła.
— Dzień dobry! — przywitała go, przeciągnęła się na łóżku jak wielki
kocur i zabawnie zamruczała.
— Dzień dobry. Wyspałaś się?
— O tak, i to jeszcze jak! — odpowiedziała i usiadła.
— Doskonale. Czeka nas bowiem długa podróż.
— Kiej wyruszamy?
— Wraz po posiłku.
Wstał, podszedł do drzwi i powiedział:
— Oporządź się. Ja tymczasem każę karczmarzowi podać jadło.
— Tak jest, panie jenerale! — Zasalutowała podobnie jak rycerze.
Obdarował ją uśmiechem i bezszelestnie zniknął.
Obmyła się naprędce w glinianej misie i grzebieniem zrobionym z egzotycznego drewna, przystąpiła do rozczesywania włosów zbitych po
nocy i tworzących śmieszne kołtuny. Za oknem jaśniało, słońce wchodziło skosem do izby, ożywiało ją i przyozdabiało żółtawymi kolorami.
Był to jej pierwszy dzień poza domem, pierwszy bez matki i ojca, ostatni
w tymże miejscu.
„Dziś zaczynam nowe życie. . . ” — pomyślała i mimo bólu po utracie
rodziców, ucieszyła się, że nie będzie sama.

O
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Niebawem wrócił Yormūn. Usiadł przy stole, a ona męcząc nocną fryzurę, obserwowała go i przyciągała wzrokiem jego uwagę. Zapamiętywała każdy szczegół na jego twarzy, gdyż dopiero dziś, właśnie tego
ranka, gdy siedział spokojnie naprzeciwko, miała sposobność, żeby przyjrzeć mu się baczniej.
Zauważył, że go obserwuje, lecz pomimo tego siedział bez słowa, widocznie chciał, aby do niego przywykła. Oblicze miał srogie, rysy twarde
i męskie. Szczękę szeroką, prostokątną, silnie zarysowaną. Był ciemnej
karnacji i nie wiedziała, czy jest to wynik przebywania na słońcu, czy też
naturalny kolor skóry. Oczy miał lekko zwężone, a tęczówki najczęściej
miały barwę czarną. Dodawało mu to tajemniczości i sprawiało, że patrzący na niego miał wrażenie, jak gdyby przenikały go na wylot. Kiedy
spoglądali na siebie dłużej, w jego tęczówkach dostrzegała tańcujące białe
iskry. Nabierały po chwili złotego koloru, od którego przewracało jej się
w głowie. Potrafił także patrzyć oczami zupełnie czarnymi i tak strasznymi jakby patrzył pustymi oczodołami. Miała nawet okazję widzieć, że
kiedy się rozzłości, jego oczy przybierają kolor czerwieni, stają się straszne
i pozbawione jakich bądź uczuć, robią się puste i wyglądają na martwe.
Brwi miał gęste i szerokie, czoło wysokie, usta wąskie, a nos normalny, harmonizujący zresztą twarzy. Włosy miał bujne, długie i proste,
kruczoczarne, oparte na przodzie na ramionach, z tyłu zaś dochodziły do
łopatek i kończyły się ostrym szpicem. Był nieprzeciętnie wysoki, silnie
zbudowany a muskularne ręce od ramion aż po dłonie pokrywały tatuaże z wężami oplecionymi grubymi łańcuchami. Ogólnie sprawiał bardzo
groźne wrażenie i nic dziwnego, że ludzie najczęściej się go bali, ale ona
nie czuła do niego już strachu.
Było coś jeszcze, co od razu rzuciło jej się w oczy, a ściślej mówiąc,
kuło w uszy. Dziwacznie mówił. Brzmiało to obco, a słowa, jakich używał, nie zawsze były jej do końca zrozumiałe. Musiała długo się zastanawiać albo dopytywać.
— Wniść! — zawołała na padające do drzwi pukania.
Do izby weszła bezszelestnie Bożena z tacą wypełnioną po brzegi
jadłem. Żytnim chlebem, białą kiełbasą, ciemnymi kluskami polanymi
kremowym sosem, kilkoma owocami, kawałkiem wiśniowego placka
i dwiema stągiewkami schłodzonego w studni piwa.
— Dzień dobry, jak się państwu spało? — zapytała.
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Podeszła do stołu i wyłożyła potrawy na metalowe misy z wybitymi
koślawo napisami na obrzeżach: „U Biesa”.
— Dziękujemy, dobrze — odpowiedziała i usiadła za stołem, prześwietlając wzrokiem służebną.
Dziewczyna była rozpromieniona i ani trochę nie przypominała tę
z wczoraj. Nie dało się dojrzeć w jej twarzy grama strachu, zagubienia czy zakłopotania, tylko radość. Zmieniła też uczesanie. Rozpuściła
włosy i upięła je lekko nad głową, a przez to wyglądała ładniej. Anna obserwowała, jak spogląda filuternie na oczekującego cierpliwie Yormūna,
i układa równiutko i wolno, zbyt wolno, co nie uszło jej uwadze, jedzenie
do karczemnych misek.
— Jak się masz, Bożenko? — zapytał, a ona, jak gdyby na to czekała.
Rozświetlona na buzi zatrzepała do niego rzęsami.
— Dobrze, panie. Jeno smucę się, iż tak chybko chcecie nas opuścić.
— Zrobiła smutną minkę.
Yormūn zaśmiał się basem i dotknął jej dłoni, a ona ze wzruszenia
mało nie upuściła tacy.
— Ale teraz nikt więcej cię nie skrzywdzi.
— Skoro tak mówicie, panie, musi to i prawda. Niemniej tążyć będę.
I hm. . . — Chrząknęła, zerknęła na Annę i spłonęła rumieńcem.
Anna poczuła się nieswojo, łapiąc wzrok zawstydzonej dziewczyny.
Była niezadowolona, że świeci do niego oczami i w tak śmiały sposób
z nim rozmawia. A w ogóle to. . . „Mogłaby pójść już sobie” — pomyślała i obruszona jej zachowaniem zrobiła przedziwną minę z wyraźnym
odcieniem głębokiego niezadowolenia.
Służebna dziewka chyba to dostrzegła, niezwłocznie się ukłoniła, życzyła im smacznego i raz w raz spoglądając na anioła, wyszła.
— Coś się stało, Anno?
Usłyszała głos Yormūna przywracający ją do rzeczywistości.
— Nie. . . Dlaczego? — rzekła bezwiednie i popatrzyła niewidzącym
wzrokiem w misę z posiłkiem.
Ale właśnie, że się stało! Nie wiedziała czemu, ale poczuła zazdrość,
spotęgowaną wspomnieniem stojącej w progu dziewczyny w samym
płaszczu, z mokrymi włosami i leżącym odzieniem przy balii, w której
brał kąpiel Yormūn.
„Cóż ona tamoj robiła? Bo chyba nie siedziała z nim w balii? A co jak
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rzuci nań czar-urok? Porzuci mię dla niej i ostawi samą?” — pomyślała
z niemałym lękiem i mimowolnie zerknęła na drzwi, gdzie spodziewała
się ujrzeć Bożenę.
Wzięła łyk piwa i ni z tego, ni z owego powstała, objęła Yormūna, po
czym szybko usiadła, rzucając na niego szybkie, niespokojne spojrzenie
jakby była nieszczęśliwa.
— Przepraszam. . . — powiedziała, spostrzegłszy, że anioł spogląda na
nią ze zdumieniem i trzyma nieruchomo uniesiony w powietrzu dwuzębny widelec.
Jedli w milczeniu. Zerkali na siebie i badali się wzrokiem. W przeciwieństwie do niej jadł nieśpiesznie, długo gryzł nieduże kęsy, nie popijał,
grzebał w nadziewanych farszem kluskach i odkładał na bok wydłubane
mięso. Mocno ją to zaintrygowało.
— Co robisz?
— Szykuję dla psa jedzenie.
— Jakiego psa?
— Bezdomnego. Białego z czarną łatą na oku. Tego, którego spotkamy
po wyjściu z grodu.
Nic nie rozumiała. Skąd mógł wiedzieć, że będzie tam taki pies? Przez
jakiś czas pałaszowała w ciszy, lecz ten pies nie dawał jej spokoju.
— Mogę coś i ja dla psa odłożyć?
— Proszę bardzo. Będzie dla tego drugiego.
— Jakiego drugiego?
— Większego, kłaczastego652 z oklapniętymi uszami.
Nic już nie rzekła. Poszła za jego przykładem i postanowiła cierpliwie
poczekać, żeby sprawdzić, czy mówił prawdę.
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Niedługo po posiłku szykowali się do drogi. Na szczęście nie mieli wielu
ze sobą rzeczy. Anna sama domyśliła się, żeby oblec chłopskie buty, choć
nim skończyła je zakładać, usłyszeli powtórne pukanie.
— Wniść! — krzyknęła.
W drzwiach ujrzeli Bożenę. Dziewczyna pokłoniła się grzecznie i skierowała pytanie do anioła:
— Jeśli dozwolicie653 , panie, posprzątam ze stołu.
— Proszę.
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Weszła do środka, zamknęła drzwi za sobą i zamiast przystąpić do sprzątania, pomknęła w jego stronę. Wpadła na niego rozpędem i przytuliła
głowę do jego torsu. Do cna go to sparaliżowało.
„Co się dzieje z tymi dziewczętami?” — dumał, przypominając sobie
wcześniejszą reakcję Anny, nie był nawykły do ludzkich zachowań, a już
szczególnie do takich.
Zdążył zarejestrować, że Anna z wrażenia wstała z łóżka, otworzyła
usta ze zdziwienia i stoi w jednym bucie nie do końca wsuniętym na
stopę, drugi zaś trzyma kurczowo za rzemień.
— Podziękować raz jeszcze chciałam za waszą dobrotę654 , jakąście mi
okazali — rzekła i przywarła do niego całym ciałem.
— Nie dziękuj — zaczął wyraźnie skrępowany, trzymał szeroko rozsunięte ręce, jakby się bał ją dotknąć. — Zrobiłem jeno to, com uważał
za słuszne. A poza tym w porównaniu z tym, co tyś uczyniła dla nas, to
zaprawdę niewiele.
Milczała, trzymała go kurczowo i zrazu widać było, że nie chciała, by
wyjeżdżał. Przełamał wewnętrzny opór i nieśmiałym, koślawym ruchem
objął dziewczynę. Chcąc nie chcąc postanowił sprawić jej przyjemność.
Było to dlań niepojęte i niezrozumiałe. Jak to – on? Wyklęty Anioł. Były
generał w niezwyciężonej Armii Boga ulegający słabszej istocie, a do tego
babie? Rugał sam siebie, mruczał z niezadowoleniem w myślach i kątem oka obserwował siedzącą na łożu znieruchomiałą Annę. Służebna
dziewka mocniej go ścisnęła i nie puszczając, zapytała:
— Spotkamy się jeszcze?
Zmieszał się jej słowami, gdyż w jej ustach zabrzmiało to jak stwierdzenie, a nie pytanie, ale gdzieś w zakamarkach podświadomości wiedział, że tak będzie, nie miał tylko pojęcia, gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach.
— Któż to wie? Życie jest nieprzeniknione, jest w ciągłym ruchu
i wszystko może się wydarzyć — odpowiedział wymijająco.
Dziewczynie najwidoczniej to wystarczyło, puściła go zadowolona
i podeszła do wpatrzonej w nich znieruchomiałej Anny. Usiadła obok,
objęła ją w pasie i nie zważając na przyjęte konwenanse, pocałowała
w policzek.
— Niechże panienka się nie boczy. Nie trzeba.
Anna poczerwieniała po czubki uszu.
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— Ja wcale. . . no. . . — zerknęła na Yormūna i siedzącą przy niej
dziewkę: — Też będziem za tobą tążyć — przemówiła zakłopotana.
Dziewczyna uśmiechnęła się do niej przelotnie, do niego zalotnie, poderwała się z łóżka, posprzątała migiem ze stołu i jak zwykle wyszła
w ukłonach.
Dokończyli się ubierać, spakowali rzeczy i przygotowani do drogi,
opuścili izbę. Zeszli na parter i przystanęli przy karczmarzu, na którego
twarzy zagościł nieszczery uśmiech. Za jego plecami stała karczmarka.
Na widok Yormūna gwałtownie zasłabła, wzdychnęła oparta o ścianę
i jęła wachlować się serwetą.
— Czas się pożegnać karczmarzu. Domyślam się, że nie będziecie za
mną tęsknić, acz za każdym razem, kiej spojrzycie na tę dziewkę. . . —
Pokazał Bożenę wybiegającą jak rakieta z kuchennej izby: — Wspomnijcie
sobie moje słowa. Albowiem wasze życia w jej rękach. . .
Karczmarz zaczął pochrząkiwać jak prosie szukające sutka lochy i bić
czołem w pokłonach, a karczmarka przytakiwać ze zrozumieniem głową.
— Bywajcie w zdrowiu, wielmożni państwo, polecamy się na przyszłość i zapraszamy ponownie. . . — z trudem żegnał karczmarz gości
łamliwym z przejęcia głosem.
Anna ujęła Yormūna za rękę i zniecierpliwiona lekko pociągnęła.
Mieli już odejść, kiedy nagle, jego wzrok przykuła obserwująca ich Bożena. Teraz dopiero, kiedy stała pomiędzy Igorem a Bronisławą, uświadomił sobie, że dziewczynę nie otacza aura. Nie miała jej.
„To niemożliwe. Musiałaby być martwa” — wyszeptał w myślach,
odruchowo przecierając oczy ze zdumienia.
Po raz drugi zerknął na dziewczynę; rozpromieniona podniosła rękę
w geście pożegnania, a on zdziwił się jeszcze bardziej. Ciało Bożeny otaczała wielokolorowa, piękna aura należąca do kogoś o silnej osobowości
i głębokim, wręcz mistycznym wnętrzu. Nic z tego nie rozumiał, coś mu
nie pasowało, coś niepokojącego było w tym obrazie. Wyszli z gospody
i ruszyli do głównej bramy miasta.
— Coś się stało, Yormūnie? — zapytała Anna zaniepokojona jego
zmieszaniem.
— Nic. — Zerknął w jej żywotne oczy, szczęśliwe myślą o czekającej
ich wspólnej podróży. — Zamyśliłem się jeno — odpowiedział i przybrał
naturalną minę.
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Nie spoglądali poza siebie, obydwoje jednak wiedzieli, że przed gospodą
stoi zasmucona Bożena, macha im na pożegnanie i z sunącymi łzami po
policzkach patrzy, jak odchodzą.
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Przez miasteczko przeszli wartko. W chłopskich butach Annie szło się
doskonale, nic nie wbijało w stopy, nic ich nie kaleczyło, nie obcierało.
Szła pewnie, stawiała długie kroki i dotrzymywała tempa Yormūnowi. Po
wyjściu za bramę, po mniej więcej stu metrach, zobaczyła przy krzewie
leszczyny leżące dwa psiaki. Jednego małego, białego z czarną łatą na
oku, drugiego większego kudłatego z oklapniętymi uszami.
— Yormūnie, to te psy! — zawołała ożywiona i pobiegła w ich stronę.
Psy podkuliły ogony i dopiero ujrzawszy nadchodzącego Yormūna,
zaszczekały radośnie i szybko ich obskoczyły. Wyjął z worka pożywienie,
rozdzielił je na równe części i podając jedną Annie, powiedział:
— Ty karmisz jednego, ja drugiego.
— Dobrze! — Wzięła mięsne smakołyki i jęła karmić tego z oklapniętymi uszami.
Na koniec wygłaskali uradowane zwierzęta i ruszyli w dalszą drogę.
Wkrótce doszli do rozdroża, gdzie stała niewielka kapliczka. Gościniec
na wprost wiódł do wioski „Za Borem”. Skręcili w lewo. Annę cały czas
coś męczyło, nie dawało spokoju. Zauważył to i zapytał:
— Co cię dręczy, Anno?
— Skądeś o tych psach wiedział? Zali przepatrujesz655 przyszłość?
Zaśmiał się i odpowiedział:
— Nie przepatruję. Nie wiedziałem z całą pewnością, że tu będą.
— Jak to?
— Tylko się domyślałem. Leżały tam, kiedyśmy wchodzili do grodu.
Widziałem je również, kiedy sam tu przybyłem.
— Ja ich nie widziałam.
— Jak większość przechodzących ludzi.
— Nie rozumiem.
— Widzisz, Anno. . . Ludzie nie umieją patrzeć. Widzą jeno to, co chcą
zobaczyć, wszystko inne pomijają. Są tak zaabsorbowani myślami, że nawet jakby leżało tam dziesięć takich psiaków, dla większości pozostaną
obojętne lub niepostrzegłe.
— Niepostrzegłe?
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— Pomnisz, kiej szliśmy do grodu?
— Pomnę.
— Przechodziliśmy obok tych zwierząt, a jednak ich nie zobaczyłaś.
Dlaczego?
— Dlaczego?
— Ponieważ tak cię pochłonęły wydarzenia z wczoraj, że wszystko
inne bezwiednie odrzuciłaś, a dokładniej mówiąc, zrobił to twój umysł.
Widziałaś drogę, to prawda, lecz poza nią nic więcej. Byłaś bezwidoma656 , choć twe oczy pozostawały rozwarte. A ponieważ ludzie stale pochłonięci są myślami, pozostają ślepi. Dostrzegają wycinek rzeczywistości, który mają przed oczami. Prawdopodobnie i dzisiaj nie zobaczyłabyś
tych psiaków, gdybym ci o nich nie powiedział.
Widział, że bije się z myślami i trudno jej to sobie uzmysłowić, lecz
nie wiedział, jak powinien jej to na pierwszy raz objaśnić.
— Ale jakże bym miała nie myśleć, skoro zawżdy myślę?
— Właśnie to jest pytanie, od którego powinnaś zacząć, Anno! Obserwuj własne myśli.
Teraz już kompletnie zamieszał jej w głowie. Nic z tego nie rozumiała,
ale nie dała za wygraną.
— I co się tegdy stanie?
— Znikną.
Uśmiechnął się i zapatrzył w jej powiększające ze zdziwienia oczy.
Zmrużyła je groźnie, jakby miała chęć na niego skoczyć, a wtedy pogłaskał ją dobrotliwie po czuprynie. Wzięła go za rękę i oświadczyła
poważnym głosem:
— Wiesz co, Yormūnie?
— Co?
— Pokręcony z ciebie anioł.
Roześmieli się. Jej słowa całkowicie go rozbroiły.
u 1 U
apadł zmrok, kiedy dotarła do wyznaczonego sobie celu. Przeskoczyła
niewysokie ogrodzenie z czerwonej cegły i ruszyła, lawirując pomiędzy drzewami i gęsto porośniętymi krzewami. Znała tu każdy kamień,
każdą górkę i każdy dołek, pomimo to park sprawiał wrażenie zaniedbanego i zdziczałego. Porósł gęsto chaszczami i ciężko się maszerowało.

Z
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Z obawy przed pułapką zastawioną przez Samaela szła ostrożnie, zachowywała wyjątkową czujność, często przystawała i nasłuchiwała, stąpała
delikatnie i wybierała miejsca pokryte miękką roślinnością. Mniej więcej
w połowie drogi do okrytego ciemnością dworku zauważyła migoczące
światełko pomiędzy porośniętymi krzakami. Zwolniła, zakradła się bliżej
i tam ujrzała siedzącego przy ognisku mężczyznę wrzucającego co jakiś
czas suche patyki do ognia.
„Któż to taki?”.
Twarz mężczyzny oświetlona płomieniami nie była jej znajoma; nie
przypominał nikogo, z kim mogłaby się wcześniej spotkać, a strój parobka zdradzał, że najprawdopodobniej pracuje we dworze. Nie wyglądał na uzbrojonego i poza niewielkim nożykiem wetkniętym za skórzany
pasek, nic więcej nie miał, acz nie była do końca o tym przekonana. Mógł
przecież chować coś pomiędzy porozrzucanymi gałęźmi lub za dowolnym
drzewem.
„Jest sam?” — gniotło ją pytanie.
Przyczajona nisko ziemi, zza grubego pnia przyglądała się nieznajomemu. Czas leciał nieubłaganie do przodu, kolejne minuty upływały
w ciszy i trzasku płonącego drewna, a on siedział, dumał, i co raz dorzucał gałęzie do ognia. Aż powstał i kiedy odwrócił się do niej plecami,
wyskoczyła jak lamparcica zza drzewa i naparła na niego ciałem. Mężczyzna odwrócił się do niej, odskoczył do tyłu wystraszony i oparł pod
znacznym kątem na stercie gałęzi.
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Wystraszył się, gdy zobaczył nad sobą pół leżącą niewiastę. Opierała
lewe kolano na jego podbrzuszu. W prawej ręce trzymała miecz przylegający sztychem657 do jego szyi, lewą zaś podtrzymywała mu głowę.
Była pewna, że nie wyjdzie jej nagle spod złociście połyskującego w ogniu
ostrza. Jej zielone, lekko zwężone oczy groźnie na niego spoglądały, wierciły w nim dziurę, przebijały jak sztyletem. Buzię miała ładną, choć
oszpeconą. Prawą stronę przecinała blizna siedmiocentymetrowej długości, rozpoczynała na kości jarzmowej i zakręcała ku brodzie. Druga
mniejsza, trzy centymetrowa, po tej samej stronie, co dłuższa, przecinała
górną i dolną wargę. Jej jasne, nieco skręcone włosy opadały na jego
policzki, trochę go łaskocząc. Ubrana na czarno, miała na sobie zbroję
podobnie jak rycerz.
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— Ktoś ty?
Zaskoczony nie odpowiedział od razu, poznał ten głos. Począł jej się
przyglądać, co w mroku sprawiało mu sporo kłopotu, lecz ostatecznie
ją rozpoznał. Była starsza, wyglądała poważniej, a do tego niesłychanie
groźnie, jednak nie mógł się mylić.
— Andrzej Skoczylas.
— Syn Zofii?
— A jużci! Jam ci jest! — zawołał podekscytowany i dodał nieśmiało,
z nadzieją i strachem w głosie: — To wy, panienko Lero?
— Nie — odburknęła, obserwując go z uwagą, badała jego twarz i próbowała sobie na próżno przypomnieć. — Co tutki robisz po zamierzku?
— Spalam suche gałęzie.
— Oszalałeś? Czemuż tak nierozsądnie marnujesz drwa, miast je zebrać, by zimnicą było czym dwór ogrzać?
— Calusieńka komora drzewem obłożona, pani. Nie ma już gdzie
składować. . . — tłumaczył przelękniony.
— Kto z tobą?
— Sam żem.
— Kto we dworze?
— Ino mać moja.
— A gospodzin?
— Wyjechali dawno temu.
— A małżonka jego?
— Tako samo. . .
— A służba?
— Nikogo krom658 nas nie ma.
Odsunęła miecz od jego szyi.
— Widziałeś co podejrzanego we dworze lub okolicy?
— A co takiego?
— Nieznajomców.
— Nieznajomców? Nikt tutaj nie zagląda poza zdrożonymi wędrowcami i gońcami, aleć i oni nie często nas nachodzą.
Zamyśliła się, zerknęła w ciemnicę, w stronę niewidocznego dworu
i powiedziała:
— Teraz zejdę z ciebie, Andrzeju. Będziesz grzeczny?
— Tak, pani.
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Puściła go, zrobiła trzy kroki do tyłu i poczekała, aż wstanie. Był od
niej młodszy i sporo niższy. Nie poznałaby go, gdyby się nie przedstawił,
a i tak miała z tym niemały kłopot. Po dziesięciu latach wydoroślał, zmężniał, czuprynę miał gęstą i czarną, oczy duże, ciemne i kształtne, brwi szerokie, a wąsy bujne i okazałe. Był całkiem przystojny, a męskiemu obliczu
o rysach prawdziwie rycerskich mógł mu pozazdrościć niejeden szlachcic
żyjący w sławie i przepychu. Tyle że on był domorosłym659 parobkiem
i poddanym, synem ubogich wieśniaków, niepiśmiennym i nieumiejącym czytać, niewładający mieczem. Z rycerza prócz szlachetnej twarzy
nic więcej w sobie nie miał.
— Prowadź do dworku, jeno powoli.
Ruszyli. Szła tuż za jego plecami, obserwowała go uważnie i zachowując ostrożność, zerkała na boki. Nie odzywali się do siebie. Dopiero przy
zabudowaniach mężczyzna nagle przystanął i spróbował o coś spytać:
— Czy wyście, pani. . .
— Ruszaj! — pchnęła go dłonią zaciśniętą na rękojeści miecza.
Weszli do środka drewnianego budynku skąpanego w ciemności.
Wspięli się na piętro po starych dębowych schodach skrzypiących nieznacznie pod nogami i dotarli do dużego pomieszczenia, z kamiennym
kominkiem przytulonym do północnej ściany. Komnatę wypełniały masywne meble, misternie zdobione z ciemnego drewna. Ściany upiększała
wszelaka broń z różnych epok i odległych krajów oraz trzy pokaźne obrazy w rzeźbionych, złoconych ramach. W wysokim karle660 , nabitym661
przetartą gdzieniegdzie skórą, niedaleko strzelającego ognia, siedziała
zgarbiona i niemłoda już niewiasta w zamyśleniu.
— Maci. . . — zagadał Andrzej: — Gościa mamy. . .
Niewiasta nie widziała ich wchodzących, toteż na słowa syna podskoczyła przelękniona. Powstała z siedziska i wolnymi kroczkami jęła się
zbliżać ku przybyszowi. Mrużyła oczy i lustrowała go z przerażeniem,
choć i wielkim zainteresowaniem.
— Panienka Lera? — zapytała i popędziła do niej biegiem.
Biegła i wyciągała do niej ręce, chciała ją do siebie przygarnąć i wtulić
się w jej ramiona, lecz zatrzymała ją mieczem. Zdumiona niewiasta, ze
łzami w oczach i obliczem wykrzywionym żalem mierzyła ją nieruchomym wzrokiem i czekała.
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Patrzyła na Lerę ze skierowanym w swoją stronę Fulgurem. Była pewna,
że to ona. Starsza wyglądała poważniej, a jej buzia nabrała rys ostrych
i kobiecych, jednakże to przenikliwe spojrzenie zielonych smoczych oczu
nie mogło ukryć, kim jest naprawdę. Nieprzeciętnie wysoka, zgrabna
i dalej piękna, pomimo głębokich blizn wyraziście podkreślonych cieniem, z rozpuszczonymi blond włosami, w blasku płomieni tańczących
żwawo po grubych polanach wyglądała tak jak dawniej.
— Pomyliłaś mnie z kimś, niewiasto.
Usłyszała i niemalże przewróciła się z wrażenia. Na szczęście syn
błyskawicznie doskoczył do niej, podtrzymał i ostrożnie posadził na szerokim karle.
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Lera podeszła do zdobionego zwierzęcymi ornamentami kominka. W metalowym stojaku wetknięte stały przyrządy do grzebania w palenisku
z uchwytami zrobionymi z kości żubra. Pamięta jak ojciec po udanej wyprawie na zwierza, zamówił je u przebywającego w gościnie na dworze
rzeźbiarza, znanego ze swoich prac w całym świecie. Stanowiły niemałą
wartość i prawdziwie smaczny kąsek dla złodziei.
Kucnęła, rozłożyła szeroko dłonie i przybliżyła blisko ognia. Odkręcona plecami do Zofii zerkała po kryjomu. W głębi serca żal jej było przygnębionej niewiasty i czuła się głupio, że tak ostro ją potraktowała. Widziała jak siedzi przybita, przygarbiona z nisko opuszczoną głową i trzyma
rękę klęczącego przy niej syna. Postanowiła przerwać tę niemiłą ciszę:
— Opowiedz mi, proszę, co się wydarzyło we dworze po śmierci Lery.
Kobieta jakiś czas milczała i komnatę osnuwała taż sama przygnębiająca atmosfera, przerywana od czasu do czasu trzaskiem skaczącego po
brzozowych klocach złocistoczerwonego języka.
— Dobrze. . . — odpowiedziała, nie zmieniając pozycji: — Kiedy zginęłaś. . . — Urwała, otarłszy spływającą łzę po policzku: — Znaczy się,
kiedy panienka Lera zginęła, pan popadł w załamanie. Nie potrafił usiedzieć w miejscu. Rozpił się, całymi dniami włóczył po okolicy i unikał tego domu by zarazy. Kiej wracał, nie rozmawiał z panią. A jeśli
już to robił, wtenczas dochodziło między nimi do zwady, bo obwiniali
się za śmierć Lery. W tychże rzadkich chwilach wchodził do sypialni
córki, zaketował662 za sobą dźwirze i słychać stamtąd było szepty, szloch
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i śmiechy, jak gdyby z kimś tam gadał. Lękalim się tego gaworzenia i ataków śmiechu pana. Strach było nam odtąd wchodzić do izby panienki,
toteż w pojedynkę tamojśmy nie szli.
— A czemuż to? — zapytała nieco z drwiną.
— Abo to wiadomo, jakie licho tamoj mogło się zagnieździć? Wszak
ciała nie odnaleziono. . .
— Mów dalej.
— Od śmierci panienki Lery dom zasęp spowił i żyjący w nim ludzie
byli by duchy wałęsające się bez żadnego celu. Nawet służba straciła
zapał do pracy. Po dwok leciach pan wyjechał i więcej nie wrócił. Śle
dzięgi przez gońca, coby posiadłość utrzymać, ale coraz ich mniej i dworek popada w coraz to większą ruinę. Po roku samotności i udręki pani
zwolniła całą służbę i też nas opuściła. „To przeklęte miejsce” — powiedziała, kiej wyjeżdżała. Zostałam jeno ja i mój syn najmłodszy, którego
tutaj widzisz. Od przeszło siedmiu roków tuśmy sami, by w grobowcu
jakim. Nieczęsto kto tu zagląda, jeno cienie kołatają się po kątach, upiory
błąkają po komnatach, wiatr żałobnie przygrywa, wpadając szparami
w otworach, a ogień z komina rzuca na ściany krwawe plamy.
— Pomnisz może, azali przed narodzinami Lery lub też po jej urodzeniu wydarzyło się cosik dziwnego? Coś niezwyczajnego? Coś, co zwróciłoby twą uwagę abo kogoś ze służby?
— Nie pomnę nic takiego, lubo. . . — odrzekła z wahaniem.
— Lubo?
— Poniektórzy bajali, że niedługo po narodzinach widzieli wronego
jeźdźca w kapturze na karym rumaku. Trzymał dziecię w powijaku.
— Co?!
— Tak gadali, alem ja nie zawierzyła tegdy. . . Przekonaną byłam, że
to pan z maleńką Lerą przejażdżkę ze szczęścia po ogrodzie sobie zrobił.
Niezadługo potem poszłam do świetlicy i zastałam tamoj pół śpiącego
pana w karle. Przelękłam się i miałam pobiec do alkowy sprawdzić co
u pani i panienki, ale pan zabronił wchodzić.
— Coś jeszcze?
— Nie.
— A więc byłeś tu Samaelu. . . — szepnęła niezrozumiale i przeszła
wzdłuż okazałej izby, zerkając na pozostałe meble i przedmioty.
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Nic się tutaj nie zmieniło, było wszystko idealnie tak, jak zapamiętała.
Nawet zapach wnętrz taki sam unosił się w powietrzu.
— Zali wiesz, gdzie są teraz?
— Rodziciele panienki?
— Tak.
— Bóg raczy wiedzieć. . . Posłannik od pana każdą razą663 przyjeżdża
skądś indziej, a pani od czasu wyjazdu nie dała słuchu po sobie. Nikomu
nie zdradziła, kądy jedzie i zda mi się, iż celowo to uczyniła.
— Czemu to?
— Nie chciała, by pan ją szukał.
Przystanęła przy nich i przyglądnęła im się z uwagą. Doskonale pamiętała Zofię. Niewysoka, szczupła niewiasta o spokojnym usposobieniu
zajmowała się nią w dzieciństwie, była dla niej niby drugą matką. Łagodny charakter, żywiołowość i wesołość, nieskończona chęć do pracy
i niesienia pomocy innym przy posługach sprawiało, że od maleńkiego
ją lubiła.
Niewiasta dbała o nią, rozpieszczała aż do bólu, tuliła, jak własne
dziecko, i uczyła typowych domowych zajęć. Poszerzała jej wiedzę i umiejętności o rzeczy, których nigdy nie nabyłaby od ojca czy matki. Robiła to po kryjomu. Żeby rodzice dorastającej córki, zacnego szlachcica,
Edwarda Wasala, i pani Eleonory z możnego i starego rodu Kossowskich, tego nie widzieli, nie ukarali dotkliwie za wpajanie dziecku rzeczy
nieprzystających panience z dobrego domu. To była ich mała tajemnica,
skrywana przez wiele lat przed rodzicami i całym dworem. Dlatego czuła
się podle zachowując do niej dystans, odgradzając murem oziębłości od
miłującej ją z głębi serca niewiasty. Widziała, że biedulka to przeżywa.
Że jest jej przykro i cierpi.
— Nikt was tu nie nachodzi?
— Dzięki Bogu. . . Sami bychmy nie dali rady zbójcom.
— Jest gdzie jaki świątek?
— W Leszynie664 jest cyrkiew665 , to i świątek jest.
— Cyrkiew?
— Ajuści — wtrącił odważnie Andrzej: — Pan kazał wybudować po
śmierci panienki Lery. Świątki w grodzie nagabały mu, że to balsam dla
ciała i duszy.
— I nie pomogło — stwierdziła z kpiną.
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— Ano — przytaknęli.
— Wezwiecie świątka do dworu i każecie mu pismo do pana pisać. . .
— Pismo?
— Pismo, a w nim prośbę, iżby raczył przysłać kilku ludzi do ochrony
dworu przed zbójcami.
— Aleć nie ma żadnych zbójców. . .
— Nic to! Nikt krom was wiedzieć nie musi. A pisać wam trzeba.
Niechaj świątek nabąknie, że krążą wkoło dworu podejrzane typy i majętność pana jest zagrożona.
— Kądy mamy słać posłańca?
— Czekajcie, aż przybędzie konny z dzięgami. Onemu to wręczycie
list do pana.
— Dobrze. Zrobimy, co każecie, pani, chociaż pojąć nam to trudno.
Przemaszerowała bez słowa nieśpiesznie po izbie, zatrzymała się przy
obrazie ojca i zapatrzyła w jego młodzieńcze oblicze.
— To wszystko, com chciała usłyszeć. Ostańcie w zdrowiu! — oznajmiła z nagła i ruszyła żwawym krokiem do wyjścia.
— Panienko Lero!
Zabrzmiał bolesny głos niewiasty. Lera przystanęła i zamarła, odwróciła się opieszale i ujrzała Zofię z błagalnie wpatrzonym w siebie
wzrokiem; oczy miała od łez mokre, na twarzy wypalony smutek, a na
ustach niemą prośbę. Przemógłszy ostrożność i rozsądek, dała zwyciężyć rozpalonym w sercu uczuciom. Podeszła do niej w kilku szybkich
krokach i czule objęła. Niewiasta wybuchnęła płaczem w jej ramionach,
przytuliła ją i oparła policzek na jej piersi.
— Panienko. . . — mówiła przez łzy niewiasta: — Tak tążyliśmy. Tyleśmy łez przelali w nadziei, że może jakimś cudem żyjesz i do nas wrócisz.
I ten cud się ziścił. . .
Płakała głośno i trzymała ją kurczowo za skórzane naramienniki,
a wielkie krople łez jak grochy biły o zbrojniki i spływały na powyginaną upływem czasu podłogę. Niedaleko, w zasięgu rąk stał oszołomiony
Andrzej, obserwował tę scenę z niedowierzaniem, wzruszony widokiem
płaczącej matki i spotkaniem ze starą towarzyszką zabaw. Spojrzała na
niego, z lekka się uśmiechnęła, niespodziewanie capnęła go za kołnierz
i przygarnęła ku sobie.
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— Panienko Lero. . . — wyszeptał, dławiąc się słowami, jednak nic
nie odpowiedziała, tylko żarliwiej go uścisnęła.
Długo przytulali się do siebie, oni tulili ją ze szczęścia i wzruszenia,
ona cierpliwie oczekiwała, aż Zofii przejdzie.
— Jaka to będzie radość, gdy pan się dowie i dwór znów odżyje,
i pani wróci. . . — mówiła wyraźnie podekscytowana z rozkoszną błogością w oczach, jednak Lera przerwała jej brutalnie, odsunęła na odległość
wyprostowanych rąk i trzymając mocno za ramiona, oznajmiła stanowczym głosem:
— Zofio! Lera nie żyje! Umarła dziesięć lat temu! To koniec! Tamtej
dziewki nie ma! Rozumiesz?
Niewiasta ponownie ryknęła płaczem, a ona ciągnęła tym samym
rozkazującym tonem:
— Za żadne skarby świata, nie wolno wam ujawnić, żeście mię widzieli! Przysięgajcie! Wraz!
— Ależ panienko. . .
— Jeśli się zdradzicie, zgubicie siebie i moją rodzinę! — Potrząsnęła
nią delikatnie: — Klnijcie się na Boga, że mię nie wydacie! — rozkazała.
Patrzyli na nią przerażeni, nic z tego nie rozumieli, lecz kładli ręce na
piersi i przysięgali, że nikomu nie wyjawią tej wizyty.
— Zawierzyć wam muszę, alem temu nie rada.
— Odchodzisz? — pytała zrozpaczona.
— Masz rację. Odchodzę, bo moje miejsce wśród umarłych, a zmartwychpowstać mi nie wolno. Wstąpiłam, żeby sprawdzić, co u was. Chciałam podpatrzeć z dalki666 rodzicieli, ale cóż. . . Snadź nie było mi pisane.
Powiodła wzrokiem po obrazach rodziców, zatrzymała oczy na matce
na dłuższą chwilę i niespodziewanie teleportowała się w odległe czasy.
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Lero, chodźże do nas! — nawoływał ojciec.
Siedział na ławeczce przy wachlującej się chusteczką matce. Po przeciwnej stronie stołu spoczywał postawny woj w średnim wieku. Szarpał
energicznie wąsa.
— Urodna panna. Wysoka i urodna — mówił i badał wzrokiem zsiadającą z konia Lerę, otoczoną myśliwskimi psami.
— Tak jest, Zbysławie. Mało która dziewka dorówna jej urodą, a woj
w chybkości i sprawności w boju — odpowiedział ojciec z pełną dumą.
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Lera po zejściu z konia oddała go parobkowi, przyklęknęła na kolanie
i wygłaskała swego ulubieńca. Był to duży chart polski, chyży i wytrzymały w gonitwie, niezużyty w biegu i prawdziwy poskromiciel wilków.
— Starczy tego, Czuwaj! Nigdy ci dość. — Uspakajała go, klepiąc po
kłębie, kiedy lizał ją po twarzy.
— Lero! Chodźże już!
Podniosła się, poprawiła pasek trzymający miecz na plecach i opędziła od stada. Psiarczyk zawołał na charty i te posłusznie pogoniły za
nim. Niechętnie ruszyła ku biesiadnikom siedzącym przy mahoniowym
stole, ustawionym w cieniu drzewa wiśni, i chciwie badała wzrokiem
nieznajomego sobie mężczyznę. On również nie spuszczał z niej oczu.
Podeszła a wtedy woj powstał i wyciągnął ciężką rękę na powitanie.
— Jestem Zbysław, stary drug twego ojca.
— Rada jestem was poznać, Zbysławie. Na imię mi Lera. — Uścisnęli
sobie ręce, było to mocne, męskie przywitanie.
— Usiądź, Lero, usiądź — zachęcał ojciec, podczas gdy matka lekko
się uśmiechała.
Usiedli, ona i Zbysław. Nalała w srebrny kufel wody z dzbana i wypiła ciągiem. Otarła spocone czoło wierzchem dłoni i zapatrzyła się w oblicze gościa.
Rysy rycerza były twarde, choć niegroźne. Oczy miał brązowe, brwi
mocno wybujałe, wąsy długie, zakręcone na końcach i przyprószone siwizną, a usta szerokie, nabrzmiałe i spierzchnięte od słońca. Bogato zdobione odzienie, starannie skrojone i dobrze dopasowane leżało na nim
jak ulał. Pomimo sędziwego wieku prezencję miał nienaganną.
— Wielem o tobie słyszał — zagaił wojak.
— Ojciec wiele o mnie baja by przekupka na jarmarku.
— Nie ma dziwu667 ! Rad z udałej córki!
Nie odpowiedziała, wyjęła zza pasa zdobiony sztylet, odkroiła plaster
pieczonego dzika, wzięła do ust i. . .
— Tfu! — wypluła, odskoczyła od stołu i chwyciła za Fulgura. —
Zdrada! — zawołała, lecz ojciec zachichotał i ją powstrzymał:
— Spokojnie, Lero. Spokojnie. . . Jenośmy sprawdzali.
— Coś takiego. . . Coś takiego. . . — Nie dowierzał Zbysław.
Skrzywiona na ustach i niezadowolona z fortelu niechętnie wsunęła
miecz do pochwy, i nieco urażona usiadła.
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— Skaziliście mięso?
— Jeno kęs mięsa. Ojciec twój wychwalał, żeś czujna i w żaden sposób cię nie podejść, ale jam mu nie zawierzył. Stąd ten mały psikus.
Wybaczże nam, proszę.
— Postawiłeś na szali moje życie ojcze, ażeby udowodnić swoją rację?
— Och! Nie życie, Lero, nie życie, a co najwyżej boleść brzucha.
— Cóż — sarknęła: — Tuszę668 , żeś rad z przedstawienia, Zbysławie
— powstała od stołu i gwizdnęła na palcach.
Zza niskich zabudowań wybiegł Czuwaj i jak błyskawica pomknął
do nawołującej go Lery.
— Wybaczcie. Strudzonam. Pójdę popływać.
— Siadaj, Lero. Nie skończyliśmy — odpowiedział ojciec stanowczym
głosem, odkroił płat mięsa i położył przed nią na srebrnej misie. — Ten
jest bez jadu.
— Jesteś! — Ożywiła się na widok psiska.
Chart z radością obskoczył Lerę, zrobił wokół niej kółko, a kiedy
usiadła, legł z oddaniem przy jej nogach. Przez chwilę siedzieli w ciszy,
Zbysław nie zaprzestając kręcić wąsa, spozierał na nią z uwagą, ojciec
zwlekał z mową, a matka zmieszana wodziła wzrokiem po stole, jakby
czegoś tam szukała.
— Z wieczora wyjedziesz za nauką. Poruczam669 cię Zbysławowi.
Odtąd on będzie twym piastunem — oznajmił w końcu ojciec.
— Co takiego?! — Poderwała się od stołu.
— Słyszałaś. Usiądź, proszę. . .
— Co bych to miała się uczyć? — Usiadła.
— Ogłady, dobrych manier, a nade wszystko musisz zdobyć obycie.
Ze mną nie masz takich okazji, a Zbysław to człek światły670 i obyty
w świecie. Przedstawi cię pierwszym rodom w królestwie, obwiezie po
największych grodach i wprowadzi w dworskie życie. W rok poznasz
więcej, niźli przez wszystkie lata w tymże miejscu.
— Rok?! Mam się włóczyć przez rok po obcych mi ludziach?!
— Uwierz mi Lero, to będzie bardzo ciekawa i pouczająca podróż.
Zapewniam cię, że nie będziesz się przy mnie nudziła. To będzie dla cię
wielga przygoda, ale i dla mnie, mając pod skrzydłami tak bitną i urodziwą pannę — wtrącił Zbysław.
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— Matko! — Spojrzała na matkę z niemą prośbą w oczach, ale ta
wskazała na ojca i rzekła chłodno:
— Twój ojciec ma rację, Lero. Potrzebne ci obycie i znajomości. Życie
w głuszy ma swe uroki, przyznać to muszę, jednakże od tutejszej szlachty
ani tym bardziej od kmieci nic nie nawykniesz671 .
— Nie mów tak, poniektórzy to moi druhowie. . .
— O! I to kolejny powód, iżbyś stąd natychmiast wyjechała.
— Co masz przeciwko tym dzieciakom?
— Co?! Co?! Co?! — Wymachiwała chusteczką, opędzała się od fruwających owadów i nieprzyzwoitych słówek cisnących się na usta nieprzystających damie z jej pozycją: — Brudni, cuchnący. . . i. . . i. . . i. . .
Wzdychnęła bezradnie i opadła bezsilna na oparcie karła.
— Lero, nie męcz matki, to już postanowione, zali tego chcesz, zali nie
— wtrącił ojciec tonem nietolerującym sprzeciwu.
Zamilkła i pogłaskała psa po kłębie. Czuwaj bodnął ją nosem i polizał po dłoni, ślepia błyskały mu ze szczęścia, a ogon trzepał ziemię z taką
siłą, że kurz wznosił się ponad blat stołu. Matka odruchowo zakasłała,
ojciec machał rękoma, Zbysław zaś będąc poza polem rażenia szarosinego obłoku, siedział bez słowa nieporuszony, z utkwionym, badawczym
spojrzeniem w tężejące z sekundy na sekundę oblicze dziewczyny.
— Pojadę. Nie będę się sprzeciwiała — oznajmiła z powagą, wstała
i wbiła ostre jak brzytew spojrzenie w rodziców.
— Ot, i mądre słowa — odpowiedział zadowolony ojciec, matka pokiwała z ulgą głową, a Zbysław uśmiechnął się ledwo dostrzegalnie spod
wąsów.
— Nie proście mnie jednak, abym przyjechała w odwiedziny, kiedy
zatążycie. Wrócę za rok. W dzień czwartynastych672 urodzin. Ani dnia
wprzód, ani dnia nazad — oznajmiła butnie i rzuciła na odchodne do
charta: — Chodźże, Czuwaj. Ostanek raz popływamy w jeziorze.
Pobiegli razem, Czuwaj jak torpeda przodem, a ona za nim.
— Nie będzie z nią ambarasu673 , Zbysławie — zapewniał ojciec i patrzył na znikającą im z pola widzenia córkę.
— Wiem, Edwardzie. To bystra, choć zrazu widać, że rogata dusza.
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Obraz tamtego dnia rozmył się nagle, a oczy nieobecne i skupione na
portrecie matki wróciły do rzeczywistości. W ułamku sekundy poczuła
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wielkie pragnienie przytulenia matki, zapragnęła usłyszeć władczy głos
ojca, pogłaskać wiernego Czuwaja po kłębie i pognać z nim jak wtedy
nad modrą wodę.
— Trzymacie nadal konie? — zapytała, zapominając w jednej chwili
o przeszłości, wróciła w niej dawna pewność.
— Dwa. Jeden stary, drugi jeszcze silny i jeżdżały674 . Zaprowadzę
panienkę — zaoferował się Andrzej.
Wyjęła sakiewkę z kilkunastoma sztukami srebra i wręczyła Zofii.
— To za konia. Teraz muszę was opuścić. Ryzykuję swoim i waszym
życiem, przebywając w tym domu.
— Wrócisz? — zapytała niewiasta i złapała ją za rękę.
Zbyła ją milczeniem. Popatrzyła w jej smutne jasnoniebieskie oczy
i pogłaskała czule po chudym, pomarszczonym policzku. Objęła ją po raz
wtóry i przytuliła, zawróciła na pięcie i wyszła.
Zofia opadła bezwładnie na karło, wsparła siwiejącą głowę o wysokie oparcie starodawnego mebla i załzawionym wzrokiem patrzyła
w wejście do izby, gdzie przed chwilą znikła Lera. Pomimo upływu
czasu, lat spędzonych samotnie we dworze, żałoby noszonej w sercu po
śmierci dziewczyny, nigdy nie pogodziła się z myślą, że jej przybrana
w duszy córka, wychowanka i umiłowana przez ludność panienka Lera,
tak z nagła umarła. Wierzyła całą sobą, żyła skrywaną w duchu nadzieją,
że któregoś dnia powróci do nich cało, wniesie swym jestestwem radość
w ich osamotnione życie, przywróci zamierzchłą świetność podupadłemu
domu i sprawi, iż znów odżyją.
I prawie tak się stało. Była szczęśliwa, będąc trzymana w jej ramionach, lecz teraz. . . Teraz płakała rzęsistymi łzami, tak jak tamtego przepełnionego smutkiem i rozpaczą popołudnia, gdy z ust gospodarza doszła
do niej wieść o jej nagłej śmierci.
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Wyszli przed ogarnięty mrokiem dwór i w nieprzejrzanych ciemnościach
poszli do stajni. Prędko dotarli do ciemnej bryły rozległego budynku.
Tuliły się do niego mniejsze komory, gospodarcze szopy przeznaczone dla
zwierząt i sprzętu oraz dawne pomieszczenia dla służby i robów. Teraz
stały puste, pochylone niedbale, wsparte o siebie podtrzymywały się,
a niejeden wpół powalony sterczał na tle granatowego nieba niczym ząb
w rozwartej paszczy smoka.
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Andrzej po omacku wymacał skobel, i już miał otworzyć masywne wrota
stajni, kiedy nagle Lera położyła rękę na jego ramieniu.
— Co tam? — zapytał odruchowo, zdezorientowany.
— Ciszej. . . Słyszałam coś — szepnęła mu w ucho, ściskając za ramię.
Poczęli się rozglądać. W czerni nocy jednak nic podejrzanego nie dało
się wychwycić wzrokiem, za to dźwięk ponownie rozbrzmiał wysokim,
znajomym tonem.
Lera wyrwała z miejsca i w ciemno pobiegła w kierunku odgłosów przypominających pobrzękiwanie ostróg. Ktoś równocześnie z nią
wyskoczył zza krzaka i jął uciekać w stronę nieodległego jeziora, rozlewającego się za dworem. Pognała za nim, wydobyła miecz w biegu
i pomyślała:
„Jużeś przepadł, kimkolwiek jesteś!”.
Za plecami dudniły kroki goniącego ich Andrzeja, który więcej słyszał, niż widział, co jest grane. Dobiegli do rozlewiska; ścigany gwałtownie przystanął na jego skraju i nie mając dokąd uciec, odwrócił się do
goniącej go Lery.
Na tle lustrzanego odbicia nieba w ciemnej tafli wody dostrzegli
czarny zarys gonionego człowieka. Zerkał nerwowo i wykończony ostrym
biegiem, sapał ze świstem w płucach.
Posuwistym krokiem ruszyła w jego stronę, trzymała miecz wyciągnięty w pogotowiu, obserwowała sylwetkę nieznajomego i spodziewała
się lada chwila uderzenia.
Ścigany zrobił krok do tyłu, później drugi, a kiedy zorientował się, że
wszedł do wody, znieruchomiał i przemówił:
— Lero, to ja!
Rozpoznała ten głos.
— Rozpal pochodnie, Andrzeju — rozkazała, gdy dołączył do nich.
Andrzej zapalił pochodnię, po czym skierował światło na stojącego
po kostki w wodzie średniej budowy mężczyznę. W brudno-żółtawym
świetle ujrzała swego dawnego druha, Abnera.
— Jestem sam, Lero! Nikomu nie zdradzę, żeś tu była! Klnę się na
Boga! — mówił głośnym spanikowanym głosem na widok zbliżającej się
doń zielonookiej niewiasty.
Cofał się drobnymi kroczkami i wchodził coraz głębiej w ciemną toń
lekko pomarszczonego jeziora.
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— Wydobądź miecz, Abnerze! — rozkazała, lecz nie zareagował. —
Wydobądź miecz, Abnerze! Broń się i zgiń, jak przystało na męża, oddanego sługę Samaela i dzielnego woja!
Ten, miast wyciągnąć broń i stanąć mężnie w obronie swego życia,
jął się trząść i nerwowo rozglądać na wsze strony. Padł przed nią na
kolana, złożył ręce jak do modlitwy i począł cienkim głosem błagać:
— Nie ubijaj mię, Lero! Nikomu nie zdradzę! Nikt się nie dowie! Nawet nie wiedzą, żech za tobą przyjechał. Proszę, miej zlitowanie. . .
— Wyjmij miecz! — rozkazała ostro, głośniej, ze zniecierpliwieniem.
— Błagam! Miej litość! Błagam!
— Nie patrz na to, Andrzeju — zaleciła sunącemu za nią chłopakowi,
unoszącego wysoko pochodnie.
Zrobił to chętnie, nie chciał tego oglądać. Nie był przygotowany na
taki widok. Nigdy nie widział umierającego od miecza człowieka i nie
ciekawiło go to wcale.
— Proszę! Proszę! Proszę! — jęczał tymczasem błagalnie Abner, oczy
miał łzawe, a twarz karykaturalnie zmienioną strachem.
Kim był ten skamlający o litość Abner? Zamyślona przyglądała się
jego przerażeniu. Z dala od Samaela, daleko od Upadłych Aniołów i swoich pobratymców, poza ich mrocznymi wpływami, był zagubioną ludzką
istotą złączoną niewidzialną nitką życia z Lerą. Teraz dojrzałą niewiastą o hardym, chrobrym charakterze, a przedtem młodą dziewczyną siłą
porwaną z rodzimego gniazda, oderwaną brutalnie od przyjaciół i ulubionego psa Czuwaja. Od wypadku liczyła tylko na siebie, na swą mądrość,
rozwagę, jasność umysłu i zdecydowanie. Hart ducha, opanowanie i nieomylność. Czy była jednak gotów zabić go dla wyższej sprawy? Stoczyć
walkę w przyszłości z własnym sumieniem, udręką poranionego serca,
bezsennymi w samotni nocami i niezapomnianym już nigdy widokiem
konającego Abnera?
„Kimże ten pies, Abner?” — pytała sama siebie, choć nic o nim nie
wiedziała.
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Urodzony dwa lata przed Lerą w ubogiej rodzinie szlacheckiej, szybko dał
się poznać ze swojego sprytu i przebiegłości. Jako dziesięciolatek przejął rolę swego ojca pijaka, wziął na barki jego ciężar i dzięki nabyciu za
ostatni rodowy kapitał niedużej kopalni soli wydźwignął z nędzy i mroku
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matkę, młodsze siostry i braci. Ojciec zachlał się na śmierć, dokonując
żywota w przydrożnym rowie, on zaś został patriarchą rodu, a wówczas
zaciekawił się nim przywódca Upadłych Aniołów, Samael. Nie dlatego,
że był bitny675 ani odważny, ale dlatego, że umiał dowodzić, wziąć bez
wahania i lęku ster w swoje ręce, i nie zważając na czekające go przeszkody zmierzać bez skrupułów do wyznaczonego sobie celu. Szedł po
trupach, miażdżył bez litości konkurencje, usuwał stojących mu na drodze do zysku ludzi i ciągle było mu mało.
Aż pewnego razu upomniał się o niego Samael. Upadły Anioł przygotował dla niego śmierć pełną uniesienia. W ramionach niebrzydkiej,
ulicznej dziewki, która dla kilku marnych srebrnych krążków ugodziła
go sztyletem między żebra podczas uprawiania z nim „miłości”.
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Poczuł bolesne ukłucie smukłego ostrza, zrzucił czarnowłosą niewiastę
z kolan i zakrwawiony począł krzyczeć i uciekać. Doskoczyła do niego
z długim drągiem, przyłożyła mu silnym uderzeniem w głowę i powtórnie użądliła ostrzem. Runął plecami na glinianą polepę i spojrzał po raz
ostatni na siadającą na nim przepoconą niewiastę, na rozkołysane krągłe
piersi, łabędzią szyję uciapaną czerwoną posoką i oczy śmiejące się morderczym pożądaniem. Umarł, gdy zlizywała krew z jego torsu, ocierała
o niego rozpalone w uniesieniu ciało i wymawiała z podniecenia jego
imię: „Abnerze! Och! Abnerze! Och!”.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Proszę! — Głos Abnera kołatał w jej świadomości, myśli sunęły jak błyskawica, puls bił mocniej, a oddech przyśpieszył.
— Proszę! — nie zaprzestawał błagać.
Zrobiła lekki wykrok prawą nogą, ugięła kolana i zamachnęła się
potężnie. Ostrze przeszyło bezgłośnie powietrze, pomknęło niewidocznie
i dosięgło krtani wystraszonego mężczyzny. Abner zakołysał się, zacharczał i zakrztusił. Charkał krwią, dławił się i dusił, spoglądał przerażony
w oczy swej morderczyni i wyciągał ręce, jak gdyby zamierzał ją pochwycić. Zrobił krok w jej stronę i runął w płytką wodę.
— Plusk! — Zabrzmiało głucho, pusto, martwo.
Mrok zgęstniał, czarna postać wypłynęła z wody i wniknęła w truchło, wyjęła wylęknioną „duszę” i przepadła z nią w jeziorze.
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— Wybacz, Abnerze. Nie mogę ryzykować — powiedziała płasko,
bezdusznie, bez emocji, ze wzrokiem utkwionym w leżące twarzą do dna
jeziora ciało powalonego przed chwilą mężczyzny.
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Andrzej zerknął na Lerę, kiedy się doń odwróciła. Jej zielone oczy zrobiły się tak groźne, tak zimne i pozbawione wszelkich ludzkich uczuć,
jak gdyby były martwe. Nie! To nie oczy, cała była martwa! Zląkł się
tego spojrzenia, przeląkł upiornego oblicza podrygującego w czerwonej
poświacie pochodni i zrobił nieświadomie krok do tyłu. Jej rysy nieludzko się wyostrzyły, czarne cienie karykaturalnie wykrzywiały blizny,
demonicznie wykoślawiały obraz znajomej mu osoby. To nie była ona!
Ta śliczna dziewczyna pełna życia i radości, w której jak wszyscy chłopcy
potajemnie się podkochiwał. To nie była Lera. . .
„Miałaś rację. . . Lera, którą pomnę i którąśmy wszyscy umiłowali,
nie żyje” — pomyślał, nie mogąc wyzbyć się niemiłego uczucia lęku.
— Znajdźmy jego konia.
Dobiegł go chłodny głos idącej w stronę dworu Lery.
— Później pozbędziemy się trupa — dodała tym samym oziębłym i pozbawionym życia tonem.
Zerknął na tkwiące w jeziorze ciało i posłusznie podążył za zielonooką niewiastą. Z lękiem, z dziwną trwogą w sercu, z gardłem ściśniętym
ze strachu.
u 1 U

P

amięta, że dużo wypił, dokuczał mu silny ból głowy i w ogóle czuł
się podle. Wybudzony kiepskim samopoczuciem odkrył, że leży na
zapadniętej słomie. Nie pamiętał, jak dał radę wejść na tę kupę siana,
ale na pewno sam tego nie zrobił. Przeciągnął się kilka razy, ziewnął
i wypełznął z ciasnej dziury, niczym tłusty, ogromniasty robal. Ledwo
się wygramolił i stanął na nogi, jak do stodoły wpadła Liliana.
— O! Wstałeś!
Zachichotała, widząc go w tak opłakanym stanie.
We włosach i w ubraniu powtykaną miał słomę, i wyglądał jak słomiany ludek.
— Tak jakby. . . — odburknął, choć nie złośliwie, a z rezygnacją.
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— Oho! Pan Jiro wstał lewą nogą. . .
Znów zachichotała, nie dostrzegając wystrzelonej ręki. Chwycił ją
błyskawicznie i przyciągnął, objął w pół i próbował pocałować. Dziewczyna tymczasem wygięła ciało do tyłu i uciekając przed jego pocałunkami, sprawiła, że nie potrafił dosięgnąć jej zarumienionego lica. Rozbawiona jego zachowaniem rechotała i odpychała go, droczyła się z nim
i kusiła co raz to zalotniejszym uśmiechem, mrugała oczkiem i na zachętę
podsuwała mu wargi pod usta.
Widząc, że dziewczyna ma wielki ubaw i nie ustąpi, wypuścił ją z objęć i bezradnie przed nią stanął.
— Ino na tyli cię stać?
Nie odpowiedział. Wziął ją na ręce, przeniósł kilka kroków dalej i położył na miękkim sianie. Nie broniła się, czekała, lekko zaczerwieniona,
z płomiennym uśmiechem na ustach i wyczekującymi oczyma. Począł
delikatnie całować ją po twarzy, po opuszczonych powiekach i policzkach, po nosie i czole, a później po długiej szyi, kierując umiejętnie pocałunki w stronę niedużego dekoltu w szerokiej białej koszuli, pod którą
pierś Liliany coraz żywiej pulsowała. Wznosiła się i opadała, wznosiła
i opadała, jak rozkołysane fale na morzu. Objęła namiętnie jego głowę
i przyciągnęła ku sobie. Czuł, jak dziewczyna niespokojnie i coraz szybciej
oddycha, jak odpływa w jego ramionach, jak pogrąża się w zatraceniu,
w nieświadomości, jak mdleje mu w rękach i wtedy. . .
Krew strzeliła mu do głowy, zawirowało w oczach przestronne pomieszczenie, zalał strumień podniecenia, i kiedy miał zatopić gorejący
pocałunek w rozchylonych w uniesieniu ustach dobrowolnie oddającej
mu się dziewki, coś niespodziewanie rąbnęło go silnie w głowę.
— Aj! — jęknął i roztarł obolałe miejsce.
Kilkanaście kroków dalej stała najmłodsza siostra Liliany, Daria. Gapiła się na niego z beztrosko wycelowanym weń jabłkiem i z przekąsem
uśmiechała.
Lila wraz powstała, strzepnęła siano z koszuli i kolorowej spódnicy,
i spłoszona w tri migi wybiegła ze stodoły.
— Ty mały rozbójniku! — zawołał do dziewczynki i skoczył do niej
ze straszliwą miną; ryczał jak rozzłoszczony niedźwiedź i wyciągał ręce.
— Rrra, rrraaa, wrraaa. . .
Myślał, że ją tym wystraszy i spłoszona migiem ucieknie, ale ta twardo
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stojąc na nogach, poczekała, aż się przybliży, a potem w te razy676 zamierzyła się trzymanym w ręku zielonym jabłkiem, rzuciła z rozmachem
i trafiła go prosto w krocze. Stęknął, wybałuszył z bólu oczy, po czym
opadł na kolana, wyłapując wzrokiem wybiegającą ze stodoły dziewczynkę. Oddychał, oddychał i oddychał, a mimo to ból nie mijał. Miał pecha, bo choć uderzenie było przypadkowe, to mocne i wyjątkowo celne.
— Nic ci nie jest?
Rozbrzmiał głos Liliany zaglądającej ciekawie przez rozwarte drzwi.
— Nie, nie. . . — Ciężko mówił, jeszcze ciężej dyszał: — To jeno taki
skurcz. Wiesz. . . Taka jakby rana. . . Uhmmm. . .
— A już ci wierzę! Ale co mi tam. Tatko i matula wołają na posiłek.
Idziesz?
— Idźże sama. Przyjdę lada moment.
Liliana zawróciła do domu, a on znów pozostał sam ze swoim cierpieniem. Przeszedł się jak zranione zwierze po stodole, z trudem podniósł i wyszedł. Podszedł do koryta, usiadł w zimnej wodzie i skrzywiony w bolesnym grymasie, złapał się za przyrodzenie, wydając ciche,
dwuznacznie brzmiące jęki.
— Ach, ach. . . — pojękiwał, podczas gdy zza niskiego brzozowego
płotu obserwowała go znieruchomiała staruszka.
Zakrywała usta ze zdumienia, była zgorszona jego haniebnym postępowaniem.
— Dzień dobry, psze pani! — powitał ją i pomachał niewieście: — To
wcale nie jest to, nacz wygląda. . . — dopowiedział i wysunął się z koryta.
Baba uciekła spłoszona w zajęczych podskokach, a on, podszedłszy
do ławeczki niczym kowboj jadący konno, wygodnie na niej klapnął.
— Co tam? Stało się co?
Doleciał go głos wychodzącego z chaty Macieja.
— Eee. . . nic takiego. . .
Chciał coś nakłamać, wykręcić się sianem, lecz uprzedziła go Daria.
— Rąbłam go w siusiaka! Rąbłam go w siusiaka! — krzyczała w głos,
chichotała i podskakiwała: — Jak boćkał się z Lilianą! Jak boćkał się
z Lilianą!
Skakała jeszcze wyżej, a jej jasne jak len kosy677 uderzały o siebie
i wydawały stłumione klaśnięcia.
Maciejowi krew zeszła z policzków na słowa córki, źrenice mało nie
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pękły ze zdumienia, a usta do bólu ścisnęły. Pomimo jątrzącej go złości
zapanował nad sobą.
— Jak wydobrzejesz, wnijdź do środka — powiedział, przeciągnął
wzrokiem po podwórzu i zniknął w chacie.
Jiro przytaknął i popatrzył na skaczącą dziewczynkę, do której dołączyły Wanda i Ina. Teraz we trzy skakały i uśmiechały się do niego albo
raczej śmiały z niego, bo takie ostatecznie odniósł wrażenie.
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Kiedy mu przeszło wszedł do chaty, powitał gospodarzy i usiadł za stołem naprzeciwko Macieja. Twarz kmiecia była surowa jak nigdy wcześniej, pomimo że rysy miał z natury łagodne, teraz nabrały ostrości i nie
należały do człowieka, któremu jest do śmiechu. Obok niego z pokorą
siedziała Liliana z opuszczoną nisko głową. Oczy wlepiała w kolana, policzki miała zaróżowione, a długie rzęsy mokre. Amalia wyłożyła jedzenie
na glinianych misach, życzyła im smacznego i wróciła do miesienia678
ciasta na pierogi.
W powietrzu wisiała emocjonalna chmura naładowana piorunami
i aby było patrzeć jak lunie z niej grad oskarżeń, pretensji i wymówek.
— Przepraszam, Macieju. To się więcej nie powtórzy — zagadnął
pierwszy i wyciągnął rękę na zgodę, czuł nadciągające gradobicie i chciał
załagodzić napiętą atmosferę.
Maciej ścisnął ją mocno, dość widocznie zadowolony z jego postawy,
potrząsnął nią silnie kilka razy i odrzekł:
— Co było, to było, ważne co teraz.
— Hej! — wtrącił i mimowolnie zerknął na Lilianę, co Maciejowi nie
uszło uwadze.
— Kiebyś jednak starał się o najstarszą mą córę i kciáł ją za żonę, to
wiedz, nie oddam jej łacno. To moja ulubienica. Jest urodna i rzutka679 ,
dobra i uczciwa, a przy tym nader pracowita. I rzekę ci jedno na dokładkę
kochasiu. Wielu zalotników i kawalirów680 wkoło niej lata by pczoły
wokół plastra miodu, aleć nie dla niedźwiedzia syta, a prawego chłopa.
Dziewczyna spłonęła purpurą na słowa ojca i zawstydzona pochyliła
niżej głowę.
— Nie wątpię, Macieju. Nie wątpię. Sam przecie widzisz, żem tu od
wczoraj, a jużem wpadł by ślepa mucha w pajęcze sieci urzeczony jej
urodą i prowadzeniem.
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Rozradowali się co nieco, rozprężając ciążący im na sercach nastrój, i zabrali się za stygnący posiłek.
— Palce lizać! Toż to matulu cymes! Tak smakowite, że aż samo
w ustach się rozpływa! Takiegoż jadła tom ja nawet na królewskim
zamku nie jadł.
I tak zamiatał z miski pyszne kąski, co jakiś czas wychwalając zadowoloną Amalię, jakie to smakołyki potrafi swoimi zwinnymi paluszkami
w kuchni przyrządzić.
— Och! Jiro, Jiro. . . — Stawała w pąsach Maciejowa, chichotała pod
nosem i cieszyły ją pochwały, których niestety rzadko doświadczała z ust
męża i dzieci.
Fruwała po kuchni jak młódka, skrzydła ze szczęścia wyrosły z jej
spracowanego krzyża, a w oczach do tej pory przygaszonych i bladych
gorące błyski pełne energii rozświetlały jej uradowane oblicze.
— Och, Jiro. . . Przesadzasz, ty bałamucie681 ! — Niby się broniła i niby
mu nie wierzyła, a jednak w sercu jej szczęściem grało, a w duszy anielskim chórem śpiewało.
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Lila ponownie ze śmiałością zaczęła zerkać na chłopaka i tak jak przy
kolacji zwróciła uwagę na to, że grzebie w jedzeniu i odkłada mięsne
łakocie.
„Znów zbiera kąski dla psiaka?” — pomyślała i usłyszała głos matki:
— Nie smakuje ci nasze mięso, Jiro?
— Ależ nie, droga Amalio. Sądzę, że jest wyborne, jak wszystko inne,
ino wiecie. . . Tam skąd pochodzę, mięsa nie spożywają — oświadczył,
popatrzył w sufit i zatrzymał na nim wzrok, jak gdyby coś tam przykuło
jego uwagę.
Bezwiednie zrobili podobnie, lecz oprócz desek, nikt tam niczego nie
wypatrzył. Sufit jak sufit, nisko zawieszony, wyłożony nieheblowanymi
dylami i pobielony białą gliną, niczym od innych się nie różnił.
— W ogóle? — zdziwiła się Amalia, kładąc usmarowane ciastem ręce
na biodrach.
Nie dosłyszeli odpowiedzi, drzwi z hukiem się rozwarły i do izby
wkroczył Wojciech. Usiadł bezzwłocznie przy stole, zrzucił słomiany kapelusz, otarł szybkim ruchem spotniałe czoło i skrzyżował ręce na blacie.
— Ojciec Patryk oczekuje cię w klasztorze.

377

Jedasz vel Jiro

— Dobrześ się spisał, Wojciechu. Wiedziałem, że można na cię polegać. — Klepnął go po przyjacielsku w podzięce w ramię. — Oporządzę
się jeno po wczorajszej wieczerzy, gdyż jak po was widzę, najpodlej z niej
wyszedłem.
— Młodyś, Jiro, to i łeb niewytrzymały! Ledwośmy cię do stodoły
dotachali, krzyża se nie urywając. Takiś ciężki.
— Ano! A gdzie miecze? — zapytał zatroskany, dopiero sobie o nich
przypominając.
— Nie bojaj się. W kufrze leżą, coby nie zginęły — odparł Maciej.
— Słusznie Macieju. Lepiej, iżby nie trafiły w obce ręce. Teraz wybaczcie, pójdę się ogarnąć.
Wyszedł, a niecałe trzy pacierze po nim wybiegła Lila, obserwowana
czujnie przez ojca.
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Co o nim myślisz Wojciechu? — zapytał Maciej, kiedy zostali sami z zabieganą Amalią przy piecu.
— Ano sam nie wiem co by tu rzec Macieju. Ale z oczu jarzy mu
szczerze. Wesół to wielce młodzik i wygląda, że uczciwy. Niebiednik, bo
złotem sypie z rękawa by pszonem682 , acz skromliwy. Nie wywyższa się,
nie szarogęsi, z kmieciami za panie bracie683 jest, a bez ochyby684 on ci
szlachcic z urodzenia i bywały w świecie. Tajemniczy nieco i nie wszyćko
nam gada, jednakoż jego prawo, jego wola. Cóż. . . Takem odniósł wrażenie. Przeczże685 to pytasz, Macieju?
— Boć lękam się, kiej widzę córkę wpatrzoną maślanymi weń oczyma.
A i on, co trochę na nią spoziera, ślepi ogłupiałymi gałami, jakby potracił
dla niej głowę.
— Co w tym dziwnego?! Młodzi przecie, a ona kraśna dziewka. Poza
tym ode wilka ją wybronił, to i przychylnym nań wzrokiem patrzy.
— Dla niej nasze chłopy lepciejsze686 . Może i dobrze z oczu mu patrzy i człek zeń prawy, a jednak włóczykij. Wykorzysta durną i w świat
ujdzie, ostawiając nam bezślubne687 dziecię. Co wtedy zrobim? Jakaż to
sromota688 będzie.
— Toć Lila umna dziewka. . . Co gadasz. . . ?
— A pewno, że umna, dyć689 to córka z krwi i kości moich, ale po
samiuszkie uszy urzeknięta690 , toteż i tępotę691 jaką palnąć gotów.
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— Po cóż więc kluczysz po ciemnicy? Rozpytaj zrazu, jakie ma podług
niej zamiary.
— Masz rację, Wojciechu. Zrobię, jako radzisz i czym duch692 zapytam, bo dłużej tego nie zdzierżę. . .
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Wyszła z izby i ujrzała przy studni myjącego się Jiro. Stał w samych
spodniach i polewał się wodą. Przeźroczysta ciecz spływała po jego włosach, twarzy, muskularnym torsie i rękach, tworząc drobne strużki, opalizując w promieniach słońca. Wokoło niego biegał pies, szczekał wesoło.
Chlustał rozhasane zwierze i przeganiał, po czym znów zabierał się za
mycie, i tak w kółko. Usiadła na ławce, skrzyżowała ręce na udach i się
zamyśliła.
Odkąd przybył do wioski tak niespodziewanie i w jakże niezwykłej
dla niej chwili, wniósł w jej życie niepokój, z którym nie umiała sobie
poradzić. Wcale go nie znała, a jednak czuła sercem, jakby znali się od
zawsze. Nagle stało się dla niej oczywiste, że jest dla niej najważniejszy,
jedyny i umiłowany, że pod maską ukazywaną światu skrywa nieznane
im oblicze, prawdziwą osobowość przysłoniętą śmiechem, rozbawieniem
i beztroską. Zdradzały go oczy, i to cudowne spojrzenie bursztynowych
źrenic, kiedy na nią patrzył, przymilał się, gdy przytulał i całował. Czemuż
tak ją pociągał, czemu zawrócił w głowie, i dlaczego przebywając opodal
niego, bała się go.
„Kim jesteś, Jiro?” — w kółko zadawała sobie to pytanie, choć nie
ważyła się go głośno zadać.
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Drzwi z nierówno ociosanych dyli zaskrzypiały i na podwórze wyszli
Maciej z Wojciechem. Podeszli do Jiro, gospodarz oddał mu bezzwłocznie
miecze, a zarządca oznajmił:
— Pora na mnie. Robota czeka, chłopów trza zagnać w pole i doglądnąć zwierząt.
— Jak mus to mus, Wojciechu. Zatrzymywał nie będę.
— Z Bogiem, Jiro! Z Bogiem! A dajże znać, kiej wrócisz. Ciekaw żech
jako cię tamoj przyjmą.
Pożegnał go i odszedł.
— Rzeknij mi, ino tak szczerze. Po jakie licho idziesz do ojca Patryka?
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— Chcesz wiedzieć, Macieju?
— Chcę.
— To ci zdradzę. By wykupić wasze życia — odpowiedział i popatrzył
głęboko w oczy zdumionemu mężczyźnie: — Jak mi się nie powiedzie,
wilki wrócą, wyłapią was i rozerwą na sztuki.
Maciej drgnął i przerażony pobladł. Spojrzał oszołomiony na siedzącą
córkę na ławce i biegające po podwórzu dziewczynki.
„Jakże to tak? Jakże to tak?” — dumał.
Był strwożony jego słowami, bał się o życie swoje i najbliższych.
— Nie obawiaj się, Macieju. — Poklepał go po plecach: — Zapewniam
cię, że nie wyjdę stamtąd z gołymi rękoma.
Groźny, ponury cień przemknął po jego obliczu, ale ani Maciej tego
nie spostrzegł, ani tym bardziej Lila będąca od niego znacznie dalej. Odszedł bez słowa i nieśpiesznym krokiem wyszedłszy z podwórza, skierował się na północ.
Lila zeskoczyła z ławki, dognała go na drodze i chwyciła za rękę.
— Wrócisz?
— Jakże to miałbym nie wrócić do tak urodliwej dziewki?
— Nie bałamuć693 ! Zapytuję poważnie — odparła, chmurząc się.
— Wrócę! Ajuści, że wrócę! — Szturchnął ją delikatnie w policzek
i zrobił zwrot na pięcie.
Stała na drodze i patrzyła, dopóki nie zniknął, a potem, zamiast wracać do domu, pognała nad rzeczkę, gdzie białki i dziewki z wioski robiły
pranie i kąpały dzieci. Miała tam sprawę, musiała z kimś się spotkać.
Do klasztoru dotarł szybko. Postanowił jednak odwlec wizytę u ojca
Patryka. Nie doszedł do siebie po wczorajszej wieczerzy, wino paliło go
w żołądku, głowa ćmiła tępym bólem, a w uszach dzwoniło ministranckim dzwonkiem. Wszedł między samorosłe694 grusze i padł w ich cieniu
jak zmęczone zwierze. Zamknął wrażliwe na światło oczy i ujrzał w myślach twarz rozpromienionej Liliany.
„Co ty wyprawiasz, Jiro?” — strofował sam siebie.
Przewrócił się na lewy bok i migiem zasnął.
u 1 U
inęło sześć miesięcy, odkąd wyruszyli w drogę. Poruszali się ślamazarnie ze względu na nieprzyzwyczajoną do długich podróży Annę,

M

380

ROZDZIAŁ IV

choć tak naprawdę nie było im nigdzie śpieszno. Częstokroć robili sobie
dłuższe postoje, zwłaszcza w miejscach szczególnie uroczych. Yormūn
pokazywał jej wówczas i opowiadał o różnych ziołach i korzeniach, krzewach i dzikich owocach, drzewach i nieznanych jej grzybach. Przygotowywał z nich orzeźwiające lub rozgrzewające napoje i smaczne, pożywne
jedzenie oraz maści, na przykład na ukąszenia czy skaleczenia, tak niezbędne, jak się okazało podczas ich wędrówki.
Obserwowała go codziennie i zauważyła, że prawie każdą roślinę
można wykorzystać do własnych celów, czy to do spożycia, czy zrobienia
z niej jakiegoś użytecznego przedmiotu, wytworzenia z niej medykamentu
na bolączki, tudzież groźnych trucizn i halucynogennych środków. Z tego
to powodu nie mogła wyjść ze zdumienia i uwierzyć, że wszystko, czego
potrzebowała do życia, było zawsze w zasięgu jej wzroku. I że nie prawdą
jest, a co wtłaczała jej matka od małego i harujący w pocie czoła chłopi,
iż musi ciężko pracować, żeby nie umrzeć z głodu. Teoria ta, być może
wtedy i właściwa, teraz zdawała się pozbawiona sensu i bezużyteczna,
nie musiała bowiem za nic płacić, natura dbała o nią i anioła w niewidzialny dla niej dotąd sposób. Enigmat tegoż ciekawego zjawiska krył
się w wiedzy o otaczającej ich zewsząd przyrodzie, czujnej obserwacji
Rzeczywistości i pozytywnego nastawienia do zmieniającego ją świata.
Najczęściej omijali zaludnione grody, wioski i większe skupiska ludzi.
Nocowali na nadworzu695 , spali w wielkich dziuplach prastarych dębów
lub w deszczowe wieczory zasypiali w skleconych z drewna jatkach, jamach po przewalonych drzewach albo jaskiniach znalezionych w twardej
skale. Każdego dnia przyswajała sobie coś nowego, poznawała arkana
puszczy i oswajała z piękną, dziką i niebezpieczną przyrodą. Uczyła się
rozróżniać dźwięki, rozpoznawać tropy zwierząt, pozyskiwać z powietrza
i ziemi wodę, a przede wszystkim patrzeć na otaczającą Rzeczywistość
w odmienny niźli dawniej sposób. Wszystko, o czym mówił lub pokazywał jej Yormūn, było dla niej nowe, choć wiele z tych rzeczy widziała już
przedtem. Nigdy jednak nie patrzyła w ten sposób. Nigdy nie patrzyła
oczami anioła. To były zupełnie nowe doznania.
Świat, jaki się przed nią roztaczał był niepodobny do tego, który ona
znała i do jakiego nawykła. Jego zdawał się pełniejszy i przez to większy. Uderzająco piękny i wielobarwny, nie jednostajny, lecz bez przerwy
zmieniający się, ruchomy, niesłychanie żywotny, przepełniony radością,
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a co ważniejsze prawdziwy. Dzięki niemu zaczęła patrzeć na otaczającą
Rzeczywistość po nowemu. Już nie musiała obojętnie przejść obok mijanego drzewa, ale mogła wyłapać jego oryginalność. Dostrzegała szczegóły pierwej jej umykające. Jego wielkość i grubość, barwę i fakturę.
Kolory i odcienie poszczególnych liści, układ gałęzi i cienie rzucane przez
słońce, a przebywając w jego blasku, zamykała oczy i czuła jego wibracje.
Dotykały ją, przenikały, rozchodziły po całym ciele i pobudzały zmysły.
Nagle widziała, jak drzewo żyje, oddycha, wyrzuca kłęby tlenu do atmosfery, jak jego soki płyną w górę i docierają do koniuszków liści. To
było tak fascynujące, że kiedy patrzyła na to swoimi oczami, przeżywała
rozczarowanie i robiło jej się smutno, aczkolwiek chcąc nie chcąc musiała
się z tym pogodzić, nie potrafiła bowiem stale patrzeć tak jak Yormūn.
Wieczorami siadywali przy ognisku i długo ze sobą rozmawiali. Obserwowała jego migoczącą twarz w łagodnej poświacie śmigających po
drzewie płomyków i pytała o wszystko, co przyszło jej na myśl. Odpowiadał z anielską cierpliwością, wyjaśniał najprościej, jak tylko potrafił,
lecz sprawiało mu to problem. Czasem potykali się o jedno niezrozumiałe dla niej słowo, innym razem pojęcie było zbyt trudne do ogarnięcia umysłem, a niekiedy przykład był tak abstrakcyjny, że dostawała
od tego wszystkiego kręćka i nic, a nic z tego nie pojmowała. A jednak
nie rezygnował, sposobił ją, poszerzał coraz bardziej jej maleńką wiedzę,
otwierał oczy na Prawdę i budził ze snu, w którym jak wszyscy ludzie
była pogrążona.
— Matko! — mówiła wtedy, potrzepując białymi włosami jak indiańskim pióropuszem: — Jakże to możebne? Czegom to ja wprzódy tego nie
wiedziała? Yormūnie? Dlaczego?
Śmiał się wówczas, naprawdę miał radochę, i trochę żal do niego
miała, że obraca wszystko w żarty.
Po trzech miesiącach zaskoczył ją jeszcze bardziej. Wydobył z worka
grubą xięgę oprawioną ciemną skórą, a kupioną na targu w Kresowej,
usiadł blisko ognia i przeczytał jej rozległy fragment. Opowiadała o sumeryjskim bohaterze, Gilgameszu696 , o jego nieprawdopodobnym życiu
i wielkich czynach.
— Jeśli chcesz wiedzieć, co było dalej, musisz nauczyć się czytać. Jak
opanujesz czytanie, przyjdzie czas na pisanie — oznajmił, rozbudzając
w niej ciekawość.
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Uczyła się chętnie, nie tylko czytać, lecz także wszystkiego, o czym
jej mówił. Chłonęła wiedzę jak sucha gąbka wodę i widziała, że jest
z niej zadowolony, pomimo tego, że ani razu jej tego nie powiedział.
Przebywali ze sobą dwadzieścia cztery godziny na dobę i bardzo się do
niego przywiązała, a kiedy mu o tym mówiła, tłumaczył jej to na przykład
w taki oto sposób:
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Przywiązanie, Anno, jest „złe” samo w sobie. Kiej przywiążesz się do kogoś lub czegoś, stajesz się nikim innym, jak niewolnikiem tejże osoby
lub rzeczy. Stajesz się zależna od tego kogoś lub czegoś, więc pojawia się
w tobie strach przed utratą. Co by się stało, gdybym teraz zginął?
— Umarłabym z tęsknoty.
— Właśnie! Widzisz? Twój ból i rozpacz wywołane są uzależnieniem
ode mnie, przywiązaniem, jako że wydaje ci się, iż nie mając mnie przy
sobie, będziesz nieszczęśliwa. Ale to nieprawda. To jest sztuczka twojego
spanikowanego umysłu odczuwającego lęk przed utratą i samotnością.
Ty tak naprawdę nie możesz być nieszczęśliwa. To jest po prostu niemożliwe. A jednak twój wyuczony umysł myśli inaczej, podrzuca ci na
siłę tę przytłaczającą wizję i wywołuje natychmiastowy smutek. Jednak
tam gdzie jest przywiązanie, jest również strach i pragnienie, zatem siłą
rzeczy jest cierpienie.
Zamyśliła się, po czym rzekła:
— Chyba rozumiem. . . Niedawno myślałam, że nie będę mogła żyć
bez mamci, alem się myliła. Prawda?
— Właśnie tak. Ponieważ swoje szczęście wiązałaś z mamą i kiedy
nachodziły cię myśli, że ją stracisz, cierpiałaś. Pojawiał się w tobie strach,
że jej zabraknie, dlatego byłaś nieszczęśliwa. A kiedy ją straciłaś, przekonałaś się, że. . .
— Że moje szczęście nie zależy od tego, zali jest przy mnie — dopowiedziała z uśmiechem.
— Doskonale! Właśnie tak.
— Czy anioły się nie przywiązują?
— Nie ma w nas takiego uczucia, nie mamy takiej potrzeby. Widzimy
go u innych, lecz jest nam obce.
— Dlaczego?
— Bo jest w nas miłość, a tam gdzie ona jest, tam nie ma przywiązania.
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Dłuższy czas dumała w ciszy, układając sobie w głowie.
— A jak mogłabym się pozbyć przywiązania?
— Jeno przez zrozumienie, czym jest przywiązanie.
— Jeno tyle?
— Tak, jeno tyle. Ale dla większości z was Anno, to aż nadto, gdyż
nie ma w was chęci poznawania siebie. Skupiacie swą energię na innych. Plotkujecie, spiskujecie przeciwko sobie, dzielicie się na grupy,
rody, kraje, toczycie wojny i wydajecie o bliźnich własne sądy. Rozpraszacie niepotrzebnie „siłę” i tak naprawdę do końca swoich dni prowadzicie
życie ślepca, a ściślej mówiąc, niewolnika własnego umysłu, a zatem
samego siebie.
— Czemu ludzie tak postępują?
— Ze strachu, Anno. To wynika z bojaźni. Bo wszystko, co jest inne
lub niezrozumiałe, staje się wrogiem dla istoty ludzkiej, która czując zagrożenie, od razu to zwalcza i niszczy. Bez głębszego zastanowienia się nad
tym, bez zrozumienia problemu tkwiącego w nich samych, bezrozumnie.
— Jak to?
— Strach nieprzerwanie żyje w każdej istocie ludzkiej. Ten pierwotny,
jak strach przed drapieżnikami, wzburzoną rzeką czy pędzącym na oślep
koniem, i ten wyuczony.
— Wyuczony?
— Tak. Ten jest o wiele groźniejszy, bo nieprawdziwy i nieprzewidywalny. De facto nieistniejący. Stworzony w głowie, w myślach. Strach
przed odrzuceniem, samotnością, przed nauczycielem, guru, władcą, xięciem czy królem. Strach przed Bogiem, przed karą czy piekłem i trwoga
przed śmiercią. To wymyślone lęki, nienaturalne twory, wypaczające
ludzką osobowość, powołujące do życia ludzi bezustannie walczących
i zmagających się z chimerami, niszczących siebie i wszystko wokół.
— Więc, jak się stracham króla. . .
— To jest to lęk nienaturalny, wymyślony, zasłyszany. Czemu się lękasz, aczli nigdyś go nie widziała?
— Może mię ukarać. . .
— Prawie gadasz, mógłby to uczynić. Wżdy to król, jest to w jego
gestii, ma takie prawo nadane mu przez ludzi, lecz czy zrobiłaś coś złego,
czym zasłużyłaś sobie na złość króla i karę?
— Nie zrobiłam nic złego.
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— Nie zrobiłaś. A zatem twój lęk jest bezzasadny, nieprawdziwy. Nierzeczywisty. Istnieje jeno w twojej wyobraźni. Sama myśl o królu sprawia, że się boisz, choć gdybyś go spotkała, mogłoby się chybko okazać,
iż jest niegroźny, dobrotliwy i litośny697 . Może nawet polubiłabyś go,
umiłowała sercem.
— Rozumiem. Stracham się jego gniewu, a wżdy nawet nie wiem,
zali jest gniewliwy. Stracham się, że mię ukarze, a nie zasłużyłam na jego
karę. Przeto stracham się zawczasu. Jakby na zaś.
— Właśnie. Od maleńkiego nagadali ci, co też taki władca może zrobić, jaką ma wielką władzę, i w rzeczywistości boisz się nie fizycznego
króla, któregoś nigdy nie spotkała, nie człowieka z krwi i kości, ale jego
wyobrażenia. Boisz się tworu w głowie. Azali nie jest to zabawne?
— Zaiste. . . — Zachichotała. — Czy tak jest ze wszystkimi lękami?
— W rzeczy samej. Większość to twory ludzkiej imaginacji, włącznie
ze strachem przed samotnością i porzuceniem, wynikającej z przywiązania się do czegoś lub kogoś. Dopóki w człowieku żyje choćby odrobina
strachu, nie może być mowy o miłości. Jeśli jest w nim miłość, strach po
prostu nie istnieje. Zastanów się nad tym dogłębnie, przemyśl to przed
snem, pomyśl o własnych lękach i rozważ, które z nich są prawdziwe,
a które są jeno urojeniem, odbiciem przeszłości, nieprawdziwymi straszydłami. Jak to dostrzeżesz i zrozumiesz, przejrzysz na oczy, a wtedy
przestaniesz się lękać kogokolwiek i czegokolwiek, nawet tego, że możesz
nagle kogoś stracić.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Oczywiście rozumiała, o czym mówił, jednakże nie zmienia to faktu, że
był dla niej ważną cząstką życia. Czuła z nim taką więź, że nie potrafiła
tego wyrazić słowami, to było poza wszelkim jej rozumowaniem.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Jako że noce stawały się coraz chłodniejsze, kupili w jakimś małym
miasteczku cieplejsze ubranie i dwa grube wełniane koce. Zauważyła,
że Yormūn nie dba o pieniądze i zawsze hojnie płaci złotem, to jest złotymi dukatami698 . Długi czas ją to gnębiło, aż w końcu nabrała odwagi
i zapytała go podczas jednego z postojów:
— Yormūnie.
— Tak?

Jedasz vel Jiro

385

— Jesteś bogaty?
— Nie.
— To skąd masz dukaty?
Popatrzył na nią i uśmiechnął się rozbawiony.
— To zwykła sztuczka, Anno.
— Sztuczka?! Jaka sztuczka? — zapytała poruszona, podeszła bliżej
i usiadła na gorącym piasku, naprzeciwko niego.
— Bądź tak dobra i podaj mi te dwa kamienie.
— One? — Wskazała dwa duże głazy.
— Nie. Te mniejsze, obok.
Podniosła dwa niewielkie kamyki i podała mu.
— Co widzisz?
— Kamienie.
— Łap! — Rzucił do niej tego większego.
Chwyciła pewnie kamień i zacisnęła w dłoni.
— No, i?
— Zerknij, coś złapała.
Otworzyła dłoń i ze zdumienia wytrzeszczyła oczy. W ręce leżał najprawdziwszy złoty dukat z wizerunkiem kruka na awersie.
— Jest twój. Chcesz więcej? To łap! — Powiedział rozbawiony i rzucił
jej drugiego kamienia.
Teraz trzymała dwa dukaty, ciepłą barwą odbijające promienie nisko
wiszącego słońca. Roześmiał się, a ona z niedowierzaniem patrzyła na
błyskające przedmioty.
— Jakeś to zrobił?
— To nic takiego. Sprawiłem, że to, co widzisz, jest tym, co chcę,
żebyś zobaczyła.
— Ale jakże to w ogóle możebne i co ja teraz trzymam?
— Dla mnie to dalej są kamienie. Dla ciebie to dukaty.
— Płacisz kamieniami?
— O nie! — Zaprotestował: — Dla tych, co je dostają, są najprawdziwszym złotem.
— Nic z tego nie rozumiem. — Patrzyła na niego w osłupieniu.
Podszedł do bukłaka, wylał z niej wodę na ziemię i z mokrego piasku
uformował różne kształty.
— To jest mokry piasek, z któregom zrobił taką kulkę. Tu masz lu-
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dzika, tutaj pieska, a tu sam nie wiem co. — Zachichotał, kiedy spostrzegł, z jakim skupieniem śledzi jego ruchy. — Teraz wyobraź sobie,
że wszystko, co nas otacza, zbudowane jest z takiego mokrego piasku.
Na przykład ten głaz leżący koło ciebie, ten klon co rośnie za moimi
plecami, czy ty lub ja. Co więcej, Anno, piasek ten jest w ciągłym ruchu
tak szybkim, że żadne człecze oko nie jest w stanie tego uchwycić, dlatego otaczające nas przedmioty, ludzie, zwierzęta czy rośliny, sprawiają
wrażenie jednolitych, stałych, niezmiennych, co w rzeczywistości nie jest
prawdą. Teraz skoro wiemy, że otaczające nas przedmioty i stworzenia
wykonane są z mokrego a co za tym idzie ruchomego piasku, możemy je
dowolnie przemodelować, zamieniając w coś zgoła inszego.
I Zmienił kształt kuli, robiąc z piasku bałwana.
— Jednak nie używamy do tego rąk, jak zrobiłem to teraz, żeby ci to
pokazać, ale „energii” wypływającej z serca. Nie z umysłu, nie z głowy,
a zatem całkowicie czystej, nieskalanej, pierwotnej, której źródłem jest
nieograniczona niczym miłość. Jeśli wiemy jak to zrobić, możemy spowodować, że kamień będzie złotym dukatem, a złoty dukat kamieniem.
Ot, i cała filozofia!
Anna patrzyła na mokry piasek, uformowane z niego figury i postacie, wolno starając się przyswoić nowe informacje, choć sprawiało jej to
niemałą trudność.
— Skoro to takie proste, to czemu ja nie mogę zrobić tegoż sama?
— Wcale nie powiedziałem, że to proste, ponieważ barierą nie do
pokonania dla ludzi jest brak w nich miłości, szczerej i czystej, płynącej z głębi serca, oraz taka mała blokada w ich głowach, którą nie jest
łatwo obejść, a być może, nie jest w ogóle to możebne. Bo niby jak ma
człowiek przekonać sam siebie, własny wzrok i umysł, że to, co widzi,
nie jest wcale tym, co widzi? A poza tym chciwością i skąpstwem, pożądaniem czy pragnieniem władzy, sławy i bogactwa, nie można tego
osiągnąć, gdyż taka istota jest w nieładzie, w stanie całkowitego rozkładu
i wewnętrznej śmierci, wobec tego nie ma w niej tej „Iskry” mogącej tego
dokonać. — Roześmiał się rozbawiony jej miną, powstał z ziemi i schował
pusty bukłak do worka.
— Zali mógłbyś zmienić lub jak to rzekłeś, przemodelować wszystko,
co jeno byś zechciał?
— Tak. Ino po cóż miałbym to robić? Nie zapominaj, że ta sztuczka
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działa jeno na ludzi. Dla mnie i dla tego ptaka siedzącego tam na drzewie. . . — Wskazał odpoczywającego na gałęzi czarnego kosa z żółtym
dziobem: — To, co trzymasz to zwykłe kamienie. Ani dla niego, ani dla
mnie, nie stanowią żadnej wartości.
— Więc to oszustwo! — Oburzona popatrzyła w jego roześmiane oczy.
— Z tym się nie mogę zgodzić, Anno. Ludzie na co dzień żyją złudzeniami, widzą nieprawdziwą rzeczywistość wypaczoną własnym umysłem i robią dużo większe oszustwa, niż jesteś w stanie to sobie wyobrazić. Nikogo nie oszukuję, dając mu dukaty, będące dla niego najprawdziwsze z prawdziwych.
— A prawdziwe złoto?
— Dla mnie jest niczym innym jak mokrym piaskiem. Dla tego ptaka
również jest bez znaczenia. Widzisz, Anno. Złoto, srebro, metal, drewno,
kamień, i wszystko inne zawsze mają identyczną wartość, a ściślej mówiąc, nie mają żadnej wartości, dopóki człowiek sztucznie nie nada im
mniejszej lub większej, tworząc w ten sposób iluzję ważności. To właśnie wasz odwieczny problem. Nadajecie wartość materii, która zawsze
jest równa sobie. Ustanawiacie sztuczną hierarchię i podziały. Tworzycie
w ten sposób wewnętrzny konflikt w swoim umyśle. Jedno staje się dla
was ważniejsze od drugiego, przez co pożądacie tego tak bardzo, że gotowi
jesteście się za to coś pozabijać. I to jest niesłychanie smutne, świadczy
bowiem o niezrozumieniu rzeczy jako takiej. Rzeczy, która nieważne jak
wysoko oceniona przez ludzki umysł tak naprawdę jest tylko zmieniającą się bezprzestannie materią niemającą absolutnie żadnej wartości. Ale
spójrz na mnie. . . — powiedział i uniósł rękę.
Popatrzyła na niego z uwagą, bacznie śledziła jego ruchy. Z początku
nic nadzwyczajnego się nie działo, aż nagle spostrzegła rosnący cień na
ziemi. Zerknęła w górę i ujrzała, jak czarny kruk siada na jego ręce.
Przybliżył siedzącego kruka do swojej głowy, a ten jak zaczarowany jął
się ocierać o jego policzek. Patrzyła zafascynowana tym widokiem, gdyż
wyglądało to jak pieszczoty zakochanej w sobie pary. Pomiędzy czarnym
ptakiem a aniołem zaistniała jakaś więź, sprawiająca, że ci dwoje stali się
nierozerwalni, stanowili całość, jedność, i ona to podświadomie czuła,
choć tego nie rozumiała.
— Żadnej hierarchii. Żadnych podziałów. Żadnego rozróżnienia. Jam
w nim, on we mnie.
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Po skończonej mowie uniósł rękę, kruk zatrzepotał okazałymi skrzydłami i odfrunął. Gdy spostrzegł, że siedzi zafrasowana i przybita tym
wszystkim, że przeżywa to bardzo, podszedł do niej, wziął pod pachy
i dźwignął na ręce, jak bierze się małe dzieci. Przytuliła się do niego, a on
szepnął jej do ucha:
— Jam w tobie, tyś we mnie, Anno.
Nie rozumiała jego słów. Nie wiedziała również czemu tak niespodziewanie sposępniała. Wybuchła z nagła płaczem i wypuściła z rąk
monety. Upadły z metalicznym brzękiem, zagłębiły się w piaszczystym
podłożu, a kiedy ponownie na nie zerknęła, zamiast błyszczących dukatów zobaczyła dwa nieduże kamienie. Szare, chropowate, i jak dobrze
mówił bez jakiejkolwiek wartości.
u 1 U
omnata Tronowa pogrążona była w mroku. Tylko jedna pochodnia
wetknięta w metalowy świecznik ustawiony niedaleko tronu świeciła
niemrawo i niechętnie. Siedział na tronie i zapatrzony w kamienny stół
rozmyślał; ledwo oświetlony wyglądał jak ciemna bryła, na tle czarnej
plamy rozlewającej się za jego plecami.
— Samaelu, Abner zniknął jakiś czas temu i potąd nie wrócił — oznajmił Hakael, podchodząc do tronu.
— Jak długo go nie ma?
— Piąty dzień będzie.
— Ktoś coś wie na jego temat?
— Przypuszczamy, że ruszył w pościg za Lerą.
— W pojedynkę? Bez mojej zgody?
— Na to wygląda.
— Osioł! — warknął i powstał.
— Miał do niej żal, za tamto pohańbienie. Pewnie chciał się zemścić.
Wytropić ją i wydać w nasze ręce.
— Osioł! — powtórzył Samael.
Powstał, wyciągnął ręce w górę i wypowiedział kilka słów w anielskim języku. Zimno przeniknęło Komnatę Tronową, a po chwili z kamiennej posadzki wynurzyła się Ona i z wysoka spozierała na nich pustymi oczodołami.
— Czego chcesz?! — zapytała ostro.
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— Szukam Abnera.
— Zabrałam go kilka dni temu.
— Zginął z rąk Lery?
— Tak.
— Gdzie?
— Wiesz, że tego nie mogę ci wyjawić. Nie pytaj nadaremno.
— W takim razie to wszystko.
Zrobiło się raptownie zimniej, szron zawisł w powietrzu i osiadł na
ponurym obliczu Upadłego Anioła.
— Samaelu! — rzekła gniewnie: — Nie wzywaj mnie więcej w tak
błahych sprawach. Nie jestem na twoich usługach! — Zniknęła.
Samael zignorował Jej ostrzeżenie, podszedł do kamiennego stołu
i stamtąd obserwował czerwonymi ślepiami Upadłego Anioła. Ocknął
się z zamyślenia i wolnym krokiem idąc ku niemu, nakazał:
— Hakaelu, niech nasi ludzie rozgłoszą w całym królestwie, że człek,
który wyda nam Lerę, otrzyma pięćdziesiąt. . . Wróć! Sto dukatów za
żywą lub martwą. A ten, kto odważy się jej pomóc, straci głowę.
— Pryma myśl, Samaelu — odpowiedział Hakael i bezgłośnie odszedł
w ciemność.
Samael podszedł do tronu, usiadł nieco zrezygnowany, zawiesił wzrok
na kamiennym stole i na powrót dał się ponieść zadumie.
„Znów ta Lera. . . ”.
Jakże był ślepy, wpuszczając do swojego gniazda żmiję. Czemu nie
posłuchał Kaima i nie oddał jej Śmierci, kiedy na to nalegał? Dlaczego
nie potrafił przejąć nad nią kontroli i skąd wzięła anielski miecz – Fulgur?
Siedział, a pytania coraz bardziej się piętrzyły, drążyły w jego głowie labirynt niezbadanych korytarzy, do których bezwiednie wpadał jak strącona
mucha w locie. Minuty mijały jak godziny, zamieniając się w dni i tygodnie, miesiące i lata, ale czas dla niego nie miał kompletnie znaczenia,
rosła za to w nim nienawiść do niewiasty o zielonych, smoczych oczach.
u 1 U
iedy się obudził, słońce świeciło wysoko na nieboskłonie, oznajmiało
południe. Wciąż miał kaca, na szczęście kilka godzin twardego snu
odświeżyło go nieco i pokrzepiło.
— Co też strzeliło mi do głowy tak się ochlać?
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Wyszedł na drogę, otrzepał co nieco odzienie z suchej trawy, po czym
ruszył swym niechlujnym krokiem do klasztoru.
Budynek, do którego się zbliżał, był okazały, wzniesiony z oszlifowanego jasnego kamienia, z przybudowaną wysmukłą wieżyczką, gdzie
umieszczono bogato zdobiony dzwon spiżowy699 . Wieża uwieńczona była stromym dachem wyłożonym drobną, czerwonawą czerepicą700 , zakończonym miedzianym krzyżem. Kamienny mur z wyłupanymi gdzieniegdzie kamieniami tego samego rodzaju co klasztor otaczał go i tworzył
widziany z lotu ptaka idealny kwadrat.
Podszedł do dębowych drzwi okutych metalowymi wstęgami. Pchnął
je, lecz zawarte na klucz lub skobel nie dały się otworzyć. Wisiała na nich
kołatka z odlaną w żelazie masywną rękojeścią w kształcie. . .
— Anioła?
Zakołatał. Dłuższy czas nikt nie odpowiadał, aż w pewnym momencie otworzyło się w drzwiach okienko i wychynął z niego czerep brodatego mężczyzny, z zasępioną miną, w wieku pięćdziesięciu lat. Popatrzył
na niego z prostokątnej dziury obojętnym wzrokiem i z tym niewzruszonym spojrzeniem zastygł.
— Ja do ojca Patryka. Byłem umówiony.
Mężczyzna nie mrugnął nawet i nie wiadomo było czy myśli, czy
może uciął sobie drzemkę z otwartymi oczami. Jiro sięgnął za kubrak
i wyciągnął skórzaną sakwę.
— Puk, puk! Jest tam kto? — zapytał, uśmiechnął się i machnął mu
przed nosem pobrzękującym złotem: — Przyszedłem złożyć datek na
klasztor — dodał, kiedy tamten nieco odżył, a dokładniej mówiąc, mrugnął raz oczami.
— Czekać! — burknął i zniknął za drewnianym wizjerem.
Czekał z piętnaście, dwadzieścia minut, trochę sobie nucił, trochę pogwizdywał, aż usłyszał odgłos rozklekotanego zamka i drzwi otworzyły
się ze zgrzytem. Za nimi stał ten sam mężczyzna w asyście dwóch młodszych, krępej budowy ciała. Nosili szare habity z naszytym na piersiach
bladoniebieskim krzyżem. Podobnie jak starzec, mieli nachmurzone miny
i zrazu widać było, że nie w smak im ta wizyta.
— Wnijdź! — nakazał zakonnik.
Przekroczył próg klasztornego muru i wyszedł na duży dziedziniec
porośnięty równo przystrzyżoną trawą. Pasły się na nim w najlepsze
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kozy, podszczypywały z jubilerską precyzją i anielską cierpliwością jasnozielone listki, wybujałe ponad inne i niepasujące do całej reszty. Trawnik przecinały wąskie alejki wyłożone ciemnym nieoszlifowanym kamieniem. Tworzyły swym układem symetryczny wzór i składały się z wielkich rąbów.
— Ojciec Patryk oczekuje w oratorium701 . Pójdź z nami.
Ruszyli przodem, a on za nimi, rozglądając się po podwórcu, choć
tak naprawdę, nie miał na czym zaczepić wzroku. Jakaś przewracająca
się kamienno-drewniana kapliczka, kilka niskich pokoślawionych ławek
prawdopodobnie z olchowego drzewa, i okazały krzyż przyozdobiony
świeżymi, lecz niestety nieżywymi już kwiatami.
„Zabijają żywe, aby przyozdobić martwe?” — przemknęło mu przez
głowę, pomimo tego, że przyzwyczajony był do absurdalnych ludzkich
pomysłów.
Wzruszył bezradnie ramionami, zerknął raz jeszcze ze smutkiem na
uśmiercone kwiaty i skierował wzrok w stronę pokaźnego klasztoru.
Budynek miał trzy kondygnacje. Parter charakteryzowały duże łukowate okna rozmieszczone wzdłuż bocznych ścian budynku, a w jednej
z tych ścian znajdowało się czworo drzwi, które jak dobrze wnosił, prowadziły do różnych miejsc w klasztorze. Na pozostałych kondygnacjach
najprawdopodobniej mieściły się skromne cele zakonników. Świadczyły
o tym gęsto usiane i bardzo małe okna oprawione szkłem lub zaciągnięte
rybią błoną. Niektóre zionęły czarną pustką na tle jasno odbijającego
się w słońcu kamienia, straszyły bezdennymi oczodołami i robiły nieprzyjemne na widzu wrażenie. Dach budynku, tak jak wieży, pokrywała
czerwonawa czerepica wypłowiała mocno w słońcu, której w wielu miejscach brakowało lub wisiała pod nieznacznym kątem. Wyglądała, jak
gdyby zaraz miała odpaść. Klasztor z daleka zdawał się okazem dobrobytu i zdrowia, z bliska zaś sprawiał wrażenie zaniedbanego i zubożonego.
Przystanęli przy drzwiczkach klasztornych.
— Synu, musisz ostawić tu broń. To dom boży.
— Nie jestem twoim synem, starcze, i nie wydaje mi się, iżby to było
możebne.
Młodzi mężczyźni na jego słowa runęli na niego błyskawicznie, zamierzali go schwycić za ręce, ale był zdecydowanie szybszy i wyciągnąwszy miecze, zatrzymał ich w bezpiecznej dla siebie odległości. Oparte
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szpice mieczy na szyjach zakonników skutecznie trzymały ich z dala,
a po jednej z nich płynęła kropelka jasnoczerwonej cieczy. Mężczyzna
stał przerażony, czoło zroszone miał potem, przełykał z trudem ślinę i obserwował go wybałuszonymi gałami.
— Oj, braciszkowie, ostrożnie! Ciut bliżej i za złoto, co żem przyniósł,
dwie sosnowe trumny trzeba będzie nabyć. A pocz702 ? Nie lepiej to na
bliższe sercu i uciechy ciała zużyć?
— Na miłość boską! Upamiętaj się! — warknął surowo zakonnik: —
Przymuszać siłą cię nie będziem, skoro by zbójec chcesz wnijść do przybytku Pana.
— Nie po tom tu przybył, by zbójować i nie szukam zwady. . .
— A jednak podnosisz miecz na sługi boże.
— Jeno na tych, których ręce świerzbią, krew do łba uderza.
— Bronim Pana i swego przed drapieżcą703 . . .
— Jam nie drapieżca, a swego pewno i bronicie, ale Jego w to nie
mieszajcie. Jemu włos z głowy nie spadnie, to mogę wam przyobiecać.
— Bluźnisz, synu. . .
— Jużem ci gadał, starcze. Nie jestem twoim synem. Poza tym nie
do ciebie tu przyszedłem, więc zjeżdżajcie mi z oczu. Tamoj się oddalcie. Tamże będziecie bezpieczni. — Wskazał mieczem krzyż wyrastający
z ziemi. — Ruszajcie! A nuże!
Zgodnie z poleceniem pobiegli pod krzyż i tam przystanęli.
— Cóż. . . Pozostaje mi podziękować wam za miłe powitanie.
Złożył dworski ukłon i zniknął w niskich drzwiach klasztoru. Już od
progu, gdy tylko wszedł do środka, poczuł bijący z jego wnętrza przyjemny chłodek.
Pomieszczenie było długie i rosło wysoko w górę. Po obu stronach
stały poustawiane rzędem rzeźbione w drewnie ławy z wysokimi oparciami, ściany i pałąkowate sklepienie zdobiły podniszczone upływem
czasu malowidła, a duże okna mające początek w połowie budynku
i szkłem oprawione kończyły się ostro przy suficie. Bogato zdobiony
złotem i srebrem ołtarz skryty w półmroku oświetlały grube świece
wetknięte w metalowe świeczniki zamocowane do masywnego żyrandola. Podwieszony do sklepienia żelaznym łańcuchem o rozpłaszczonych
ogniwach uzbrojonych w kolce, wisiał nad opatem niczym wyciągnięte
z wody młyńskie koło.

Jedasz vel Jiro

393

Oparł klingi mieczy na ramiona i ruszył niedbale w stronę prezbiterium704 oraz wykręconego do niego plecami mężczyzny, który jak dotąd
nie zauważył jego wejścia.
Zakonnik dosłyszał niezbyt głośne kroki, zerknął na niego i wtedy
ujrzał niewysokiego, chudego męża w wieku około sześćdziesięciu lat,
z siwą brodą i krzaczastymi brwiami, ostrym nosem i wyrazistymi rysami
twarzy oraz małych szarych oczach.
— To jest dom boży! Nie wolno wnosić tu miecza! — gromił przybysza, jego słowa wybrzmiewały donośnym echem.
— W takim razie wybacz ojcze, bom podwójnie zgrzeszył, abowiem705
nie jeden, lecz dwa dzierżę miecze — odpowiedział spokojnym niskim
głosem i podszedł.
Stali bez słowa naprzeciwko siebie. Patrzyli sobie prosto w oczy oddzieleni głębokością stołu; stał na nim złoty kielich do połowy wypełniony czerwonym winem.
— Jam jest, Jiro — przedstawił się i po prawej stronie położył miecze,
a po lewej sakwę z widocznym w jej wnętrzu złotem.
Zakonnik przeniósł wzrok na błyszczące dukaty, wziął jednego i obracając nim, począł go oglądać. Oszacował jego ciężar, stuknął dość mocno w kielich i wsłuchał się w metaliczny ton wypełniający ciszę. Gdy
wybrzmiał do końca, odłożył go obojętnie obok sakwy, zadarł wysoko
głowę i nieco spięty zapytał:
— Chceszli złożyć datek?
— Niezupełnie.
— Czego więc tu szuka?
— Przybyłem nabyć ziemię.
— Nie mamy takowej na przedaj706 .
— Ależ macie, ojcze Patryku. Jeno jeszcze o tym nie wiecie.
Zakonnik zmieszany jego słowami próbował zachować kamienny
wyraz twarzy, co nie szło mu najlepiej.
— Interesują mnie grunta, łącznie z przyległymi do nich lasami coście
nie tak dawno kazali przygotować pod uprawę, wypędzając stamtąd wilki
i zmuszając zacnych ludzi do wymordowania młodych.
— Ta ziemia jest własnością zakonu i jakem mówił, nie jest na przedaj.
— Ta ziemia ongi była niczyja, dopókiście nie przywłaszczyli ją sobie
siłą, ojcze! — ryknął ostro, patrzył ze złowrogim błyskiem w oczach,
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zapierał się o blat stołu i mocno pochylał nad wzburzonym jego słowami
zakonnikiem.
— Precz! Precz mi z oczu! Wen707 ! — krzyczał rozzłoszczony mężczyzna i wskazywał dźwirze palcem.
W tym samym czasie do oratorium wkroczyło dziesięciu uzbrojonych
zakonników. Na habity mieli nałożone srebrzyście połyskujące kolczugi708 . Zbliżali się ostrożnie i trzymali obnażone miecze.
— Proszę, proszę! — zadrwił chrypliwym śmiechem, zgarnął broń ze
stołu i wolno ruszył im na powitanie. — Toż to nieustraszony Zakon
Krzyża! — mówił z ironią. — Sprawdźmy zatem ile w tej plotce prawdy,
a ile ułudy.
Otoczyli go szerokim kołem i zacieśniając pierścień, powoli do niego
podchodzili. Był dużo wyższy niż oni i obserwował ich z góry. Czekał
nieruchomo i cierpliwie na pierwszy ruch zakonników, z jednym mieczem skierowanym do dołu, a drugim opartym na ramieniu. I kiedy jeden z nich zaatakował, odbił jego uderzenie, wysunął miecz przed siebie
i zrobił obrót o trzysta sześćdziesiąt stopni, zmuszając ich do cofnięcia się
o dwa kroki. Wtedy zrazu przypuścił atak. Usłyszeli świst wibrującej stali
i dwaj zakonnicy łapiący się za głowy upadli na klęczki. Pomiędzy ich
palcami krew przeciskała się ciurkiem, a tuż przy nogach na kamiennej
posadzce leżały odcięte dwie pary uszu.
Ktoś go zaatakował od tyłu, próbując powalić go uderzeniem z góry;
zawrócił raz dwa, przykucnął ślizgiem na kolano i natychmiastowym
cięciem obciął dłoń zakonnikowi. Błyskawicznie powstał i zrobił obrót ze
zwróconymi w ich stronę ociekającymi krwią mieczami, znacząc dookoła
siebie przerywany krwawy okrąg.
Zobaczywszy jego wykrzywiony diabolicznie uśmiech i zabarwione
wściekle na czerwono źrenice, przerażeni zrobili krok do tyłu.
— Odprawże ich, ojcze Patryku, aczli nie chcesz mieć krwi braci na
swych dłoniach. To było jeno ostrzeżenie, kolejni zginą tu na waszych
oczach.
Cichość zawisła w oratorium, tylko trzech rannych mężczyzn wiło
się z bólu i głośno stękało.
— Nie! — Usłyszeli naraz gromki głos rosłego zakonnika z szeroką
szramą na czole i obszernych barach.
Bezzwłocznie rzucił się na Jiro i uderzył z potężnym rozmachem
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mieczem o solidnej głowni. Miecz zakonnika zawył sopranem, pomknął
ze świstem rozdzieranego powietrza prosto w jego odsłoniętą głowę.
W ściany huknął głos wyrzuconego z ust okrzyku bojowego, a gdzieś
pomiędzy ławkami bezszelestnie przemknęła zwalista, czarna postać.
Stał nieruchomo i niewzruszonym wzrokiem śledził mknącą w swoją
stronę klingę. Twarze zakonników zamarły ze zdziwienia i z nieukrywaną
nadzieją oczekiwali końca bezczelnego intruza, który tak niespodziewanie
wkroczył w ich spokojne życie. Gdy rozpędzony miecz prawie dotknął
jego głowy, zrobił zdecydowany unik w prawo, wykonał w przód trzy
sążniste kroki i zatrzymał się niecały metr za zdziwionym jego szybkością mężczyzną. Jeden miecz trzymał uniesiony nad głową, a drugi wbił
w jego plecy aż po jelec.
Zakonnik puścił miecz, plunął silnie, rozpylając w eterze ciemnoczerwone kropelki lepkiej cieczy, i zerknął na tors osłupiałymi oczami, gdzie
w pobliżu serca ujrzał wystające, smukłe ostrze miecza Jiro. Zachwiał
się i powtórnie plunął, tyle że z jeszcze większą mocą, po czym runął
bezwładnie na posadzkę.
Jiro odszedł kilka kroków od martwego ciała, spojrzał na sparaliżowanych zakonników, zerknął na zdrętwiałego z wrażenia ojca Patryka
i powtórzył wypowiedziane wcześniej słowa:
— Odprawże ich, ojcze Patryku, aczli nie chcesz mieć krwi braci na
swych dłoniach.
— Odejdźcie! — Tym razem opat zrobił to bezzwłocznie: — Zabierzcie
ciało naszego brata i opatrzcie rannych.
— Nie przepomnijcie zebrać odciętych członków — dorzucił rozbawiony: — Może jakimśże cudem odratujecie je jeszcze.
Roześmiał się w głos ironicznym rechotem i zerknął na czerwonego
ze złości ojca Patryka. Zakonnicy uprzątnęli niebawem zwłoki i wyszli.
Podszedł do stołu i położył miecze w miejsce gdzie poprzednio leżały. Białe płótno pokryło się czerwienią, pochłaniając krew pokonanych
braci, i utrwaliło smukły kontur mieczy.
— Tu jest trzech dziesiąt709 czerwonych. To i tak za dużo, jak za one
nieużytki. Teraz napiszecie akt własności, ojcze.
— Anuż tego nie zrobię?
— Zabiję cię. Następnie poczekam, aż obiorą następcę i jeśli odmówi,
jego też zabiję. I dotąd będę to robił, aż dostanę ten akt lub wytnę wasze
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plemię. No, a wtedy. . . Cóż. . . Ziemia jak ongiś będzie niczyja — mówił to
z przyklejonym do warg uśmiechem, zaglądając zakonnikowi w rosnące
ze strachu źrenice.
Mierzyli się wzrokiem i toczyli niemą walkę. Ojciec Patryk wiedział,
że nie są to czcze pogróżki, widział w oczach nieznajomego czerwone
przebłyski i krwawe iskry w głębi jego bursztynowych źrenic. Jiro zaś
czytał z jego oblicza, przerażonych oczu i warg wygiętych w nieco szydliwym skrzywieniu, że pomimo strachu i grożącego mu niebezpieczeństwa
waha się i chciałby odważnie stanąć przeciw jego słowu.
— Jakaż jest twa wola, ojcze? — zapytał, zamoczył palec w kielichu
z winem, oblizał go i z niesmakiem splunął na posadzkę.
— Potrzebne mi pióro, inkaust710 i pergamin.
— Więc na co czekacie, ojczulku? — Klepnął go w ramię: — Nie stójcie
by strach na wróble na polu kukurydzy. Im szybciej dobijemy targu, tym
rychlej się rozejdziemy.
Wstał, zgarnął miecze ze stołu i minąwszy kałużę krwi rozlaną na
kamiennych płytach, podszedł do pierwszej ławki w rzędzie i wygodnie
się na niej rozłożył.
Opat zadzwonił dzwoneczkiem i do oratorium wszedł niskiego wzrostu korpulentny711 zakonnik. Kazał mu przynieść niezbędne rzeczy do
pisania, i już po niedługiej chwili mógł sporządzać akt własności.
— Jeno w dwóch egzemplarzach! — zawołał Jiro, leżał rozciągnięty
na ławce i obserwował skrobiącego zakonnika.
— Na kogóż ma być nadana ta własność?
— Na wilki!
— Wilki?
— Dobrześ słyszał, ojcze. Na wilki.
Zakonnik zrobił nieokreślony grymas zaprawiony cytryną z octem,
choć bez słowa pisał dalej. Skończywszy, złożył podpis, kapnął rozgrzanym pod świecą lakiem712 i przykładając do niego srebrzany pierścień,
odbił w nim godło zakonu. Skończył pisać jeden, jął się za drugi, identycznie brzmiący.
Jiro nieśpiesznie podszedł do ołtarza, wziął gotowy egzemplarz i począł czytać:
— Ja, niżej podpisany, ojciec taki a taki. . . Oddaję ziemię. . . ble ble
ble. . . w wieczyste posiadanie Wilkom, otrzymawszy w zamian trzech
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dziesiąt dukatów. Roku pańskiego. . . i podpis: Ojciec Zakonu Krzyża, Patryk Jürgen.
Spokojnie poczekał, aż skończy pisać drugi, odczekał, żeby inkaust
wysechł, po czym związał oba w rulon i schował do wewnętrznej kieszeni kubraka. Wsunął miecze w wiszące na plecach pochwy i bez słowa
pożegnania skierował się do wyjścia. Był już w połowie drogi, kiedy doszły go ostre, gromkie słowa zakonnika:
— Sczeźniesz w piekle!
Roześmiał się szczerze rozbawiony jego słowami.
— Chciałbym wam rzec na pożegnanie, ojcze Patryku, ostańcie z Bogiem, ale. . . — Zawirował trzykrotnie wokół własnej osi z wyciągniętymi
szeroko rękami: — Nigdzie Go nie widzę.
Ruszył do wyjścia, chichotał głośno i wzbudzał szybko odpowiadające echo, nadające jego barwie głosu potężnego i omalże diabelskiego
przydźwięku. Opat przeżegnał się lękliwie, przygarbił swą prostą jak dotąd posturę i odprowadził do wyjścia zmrużonymi oczami bursztynowego mężczyznę, bezbożnika, bluźniercę, a kto wie może samego diabła
w ludzkiej skórze. Jiro wyszedł z klasztoru, omiótł bacznie podwórzec
wzrokiem, podejrzewając przygotowaną pod drzwiami zasadzkę, a że
było pusto, ruszył śmiało ku wyjściu.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Szedł dziedzińcem, widział wpatrzone w siebie liczne twarze spoglądające chciwie zza klasztornych okienek. Machał obserwującym go mężczyznom i wesoło krzyczał:
— Bywajcie, braciszkowie! Bywajcie w zdrowiu!
Drzwi w murze stały otworem, przygotowano je zawczasu. Wyszedł
za ogrodzenie, a wtedy grzmotnęły za nim z wielkim hukiem, mało nie
wypadając z futryny. Zadrwił niezrozumiale pod nosem, przemaszerował
kilkadziesiąt kroków i przystanął koło rosnących gruszy. Wszedł pomiędzy drzewa, położył się w ich cieniu i usnął.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Ojcze Patryku! — wołali wbiegający do oratorium przelęknieni zakonnicy.
— Ojcze Patryku. . . Nic wam nie jest?
Podchodzili do zamyślonego opata pochylającego głowę, z poszarzałą
nagle twarzą, z zapadniętymi policzkami i głęboką troską na zasmuconym, posiekanym zmarszczkami obliczu.
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— Ojcze Patryku. Caliście?
— Całym, bracie Zygfrydzie. Całym. Ale diabeł dziś zstąpił z piekła!
Diabeł w człeczym ciele! Znieważył święty zakon! Znieważył imię Boga
Wszechmogącego i Syna Jego jedynego, Jezu Krysta!
— Każcie go ścigać, ojcze. Zbiorę braci, wnet ruszę w pościg i ubiję
gada! Zapłaci nam za to!
— Zygfrydzie! Nie trza. . . Nie trza. . . Niech precz idzie! Niechaj przepadnie mara nieczysta! — syczał złowrogo opat i wspierał się na ramieniu
Zygfryda: — Niechajże sczeźnie w ogniu piekielnym!
Podeszli do opartego o ścianę bramowanego złotem karła. Ojciec Patryk usiadł i ciężko wzdychnął. Przemknął wzrokiem po zakonnych braciach stłoczonych wokół niego i powiedział już spokojniejszym głosem:
— Straciliśmy ziemię, co żech kazał przysposobić pod uprawę, acz
to nic wielgiego, atoli stała się rzecz obmierzła. Diabeł wrunął713 podstępnie do naszego domu i ubił nam brata Josefa, trzech innych poranił,
Pana naszego pogańbił i teraz błąkać się będzie dzieś tamok po świecie
i zgorszenie szerzył wśród owieczek Pana naszego.
— Chyćmy i ubijmy gada! — zachrypiał Zygfryd, błyskając złowrogo
przepełnionymi nienawiścią oczami.
— Nie, Zygfrydzie! Módlmy się. — Ukląkł i skierował wzrok w stronę
żelaznego krzyża z przybitym do niego drewnianym Chrystusem.
Zakonnicy padli na klęczki i przyłączyli się gwarnie do modlitwy:
— Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat
regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum
quotidianum714 . . .
Oratorium wybrzmiewało kojącą modlitwą, mężczyźni równo i mocno wypowiadali łacińskie słowa, jednak żaden nie potrafił zapomnieć
groźnego intruza, który wtargnął do przybytku ich Pana.
„Diabeł! Diabeł!” — zdawał się nawoływać ojciec Patryk w głowach
pogrążonych w modlitwie zakonników, choć jak oni, usta miał zajęte
recytowaniem pacierza.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Biegła pomiędzy zagonami. Na skróty przez pola, żeby jak najszybciej
dotrzeć do leniwie płynącej rzeki, gdzie białki chodziły po wodę, prały
lub kąpały dzieci. W polu pracowali chłopi, spoglądali co rusz w jej
stronę. Młodsi się zatrzymywali, machali i nawoływali, próbowali przy-
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wołać ją ku sobie i zagadać, lecz nie miała dla nich czasu. Pędziła jak
strzała, przeskakiwała przewalone bruzdy czarnej ziemi, szybowała nad
kępami wybujałej trawy i wzbijała za sobą kłębiaste chmury szarosinego
kurzu. Nogi same niosły, nie tykając prawie ziemi, serce waliło od biegu
i gorących uczuć, a oczy błyszczały z radością znanej tylko nieprzytomnie
zakochanym.
W trzy minuty dobiegła do rzeki, przystanęła i odsapnęła, otarła rękawem mokrą od potu buzię i powolnym krokiem ruszyła wzdłuż brzegu,
zważając na błotne, zdradliwe dziury. Brzegi porastały nadwodne zarośla, pochylone ku wodzie wierzby, wysokie olchy i jaśniejące bielą topole.
Było wśród nich chłodno i przyjemnie. Po dwustu krokach dotarła do
piaszczystego nadwodzia715 . Tu rzeczka rozciągała się, tworząc szerokie
rozlewisko. Była za to płytka do kolan i dało się z łatwością przejść na
drugą stronę; na skraj ukrytego w gęstych zaroślach rosnącego tam boru.
W środku koryta stały chłopki, trzepały mokrymi odzieniami o kamienie
lub tłukły je kijankami716 , płukały w wodzie i szorowały silne zabrudzenia piaskiem.
— Lila? A cóże to? Samaś? Beze717 maci? Beze sióstr? Z pustymi łapami przylezłaś nade ruczaj? — zagadnęła jedna z nich zdziwiona jej
widokiem.
— Do Utki idę.
— Ło? A pocz to? Czegoć to kce ode miedżwy718 ?
Baby oderwały się od pracy, rozprostowały zbolałe plecy, opryskały
twarz i ramiona chłodną wodą i z ciekawością na nią popatrzyły.
— Mojać to rzecz — odpowiedziała z przyśmiechem.
— Ajuści!
— Pewnoć po lupieszczek719 lezie! Dla nieznajomego! Coby go rozmiłować w sobie! — wtrąciła inna i ryknęły śmiechem.
— Abo co? Nie wolno?
— Matula wie?
— Przeciw nie będzie. . .
— A ociec?
— I ociec nie będzie temu przeciw.
— Oj! Ty nie bąść taka pewna. Onże gość doma to i radzi mu oćce,
atoli lada dzionek odejdzie.
— Nie odejdzie. Strzymam go.
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— Zielem a gusłem?
— Jeśli trza będzie to i gusłem.
— A jak ziele i gusło nie zdoli720 ?
— To uwiążę do się. . . I siłom go strzymam. . .
Niewiasty znów się roześmiały, niektóre wróciły do roboty, inne korzystając z przerwy, zerkały, jak brodzi po płytkiej wodzie i przechodzi
na drugą stronę.
— Lilo! — zawołała jedna z nich, najmłodsza, bez namiotki721 na głowie, z warkoczami do pasa.
— Co tam?
— Weźmij i dla mię tegoż lupieszczka! Możeć i mnie który umiłuje,
kiej rozdurzę722 w sobie zielem!
— Wezmę! — odkrzyknęła i zniknęła w kniei.
— Po co ci lupieszczek, Nieluba? Onże ci nie pomoże, boś ty seroka723 ,
co to ino za błyskotami się ogląda! A i łapy masz lepkie a ślizgie724 , a długie! To któren by cię kciáł? — zakpiły z dziewczęcia i ryknęły ponownie
śmiechem.
— Łżeta! Jam nie seroka! I nie cudzomiła725 ! Zawidzita boście stare
próchna. Wam niemiłowanie w głowach ino doma siedzieć i bąki726
lulkać727 , a pole oporządzać, a chłopu posługiwać!
Podczas gdy one przekomarzały się między sobą, Lila szła wąską
ścieżką w głąb boru. Było tu mroczno. W powietrzu unosiła się woń
butwiejącego igliwia, pleśni i grzybni, gnijących owadów i co mniejszych stworzeń. Niskie gałęzie gęsto porośniętych chojarów przeszkadzały, wstrzymywały wędrówkę, odgradzały drogę ku leśnej budzie,
gdzie mieszkała w samotni młoda Utka.
„Jak ona może tutaj mieszkać?”. — Schylała się pod gałęziami, szła
na kolanach lub pełzała jak wąż na brzuchu.
W końcu dotarła, wyszła wprost z kniei na kolczasty szałas, sporych
rozmiarów budę zlepioną z wszystkiego, co tylko można było znaleźć
w lesie. Lekko wkopana w ziemię, podsypana starannie igliwiem i obłożona zbitym mchem stanowiła doskonałą kryjówkę, niewidoczną dla
większości ludzi i zwierząt. Szkielet tego przedziwnego szałasu stanowiły
cierniowe gałęzie, chroniące przed drapieżnikami i niechcianymi ludźmi,
którzy mimo to dość często tu przychodzili, przybywali z okolicznych
wiosek do dziewczyny za radą i potrzebą.
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Bali się jej wszyscy, unikali jak ognia, a jednak tam gdzie nikt nie potrafił
pomóc, ona jedna dawała sobie zawsze radę. Mówili, że diabeł jej pomaga, umarli powstają z grobów na jej wezwanie, a upiory i widziadła
strzegą jej dziewictwa. Tak. To prawda. Młoda i krasa Utka ponoć była
nieskalaną. Miała dar uzdrawiania, przywoływała zapomniane wspomnienia i przewidywała nadchodzącą przyszłość. Wszystko to, czego
oczekiwali od niej odwiedzający ją ludzie.
Niewiele było wiadomo o dziewczynie. Mówili, że zrodziła się z wilka
i rusałki. Że miała wiele matek i ani jednego ojca albo była porzuconym
przez Boginkę728 boginiakiem729 . Niektórzy po cichu z niej drwili, podważali te doniesienia i twierdzili, że jest zwykłą sierotą, przybyłą tu kilka
lat temu z nie wiadomo jakiego miejsca i osiadłą z dala od ludzi, acz to
wśród ludu się nie przyjęło. Większość temu nie wierzyła i nie widziała
w niej człowieka, choć miała najzwyklejszą ludzką postać.
— Wnijdź! — Usłyszała i drgnęła.
Drgnęła na wydobywające się ze środka słowa, choć Utka z wewnątrz nie mogła jej widzieć.
Obeszła po łuku szałas i weszła w rozwarte na ścieżaj730 drzwiczki.
Było tam dość ciemno i ponuro, lecz przestronnie. Pośrodku płonęło
ognisko obłożone krągłymi kamieniami, na trójnogu wisiał kociołek na
okopconych od sadzy srebrzystych łańcuszkach. Wokół ognia rozesłane
leżały skóry zwierząt, polepę na całości pokrywała warstwa drobnego
igliwia, a ściany i sufit uszczelniono miniową glinką.
W kącie stała dębowa skrzynia, jedyna rzez zrobiona fachowymi
rękoma, ozdobiona malunkami i rzeźbionym fantazyjnie wiekiem. Na
podwieszonych do sufitu półkach poustawiane były słoje pełne smażonych owoców, sadeł przeróżnych zwierząt oraz dryjakwie731 z gadów.
W drewnianych kadłubkach piętrzyły się główki polnych kwiatów, suszone korpusy owadów i korzonki leśnych roślin. Pomiędzy nimi stały
dzbanuszki z miodem i koszyczki z orzechami, leżały woreczki z pachnącymi ziołami oraz inne nierozpoznawalne z daleka przedmioty.
Przy jednej z takich półek wyczekiwała dziewczyna. Szczupła, filigranowa, ciemnowłosa i czarnobrewa. Oczy miała łagodne jak u łani, usta
silnie karminowane732 , nosek malutki, zadarty lekko w górę, a na uszach
zawieszone zausznice zrobione z traw, łusek szyszek i kolorowych pancerzy chrabąszczy. Ubrana była zwiewnie. W długą po kostki sukienkę.
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Jasną i dzierganą, z doczepionymi do niej drobniutkimi kamyczkami migoczącymi w blasku ognia. Ręce miała szczupłe i odsłonięte, przyozdobione bransoletkami z wężowej skóry, na lewej dłoni widniał pierścień
wyglądający na srebrny, a stopy tak jak ona miała bose.
— Niepotrzebno733 tuś przyszła, Liliano — przywitała ją niezbyt przyjemnymi słowami i weszła w światło ognia.
Była młoda i ładna, tajemnicza i groźna.
— Onże nie dla ciebie.
— Ale ja go miłuję!
— I on cię miłuje.
— Ach! Jakem temu rada!
Uśmiechnęła się jej dusza, rozradowało serce, oczy zabłyszczały niepomiernym uczuciem.
— Jeśli z nim zostaniesz, umrzesz — oznajmiła dziewczyna, wrzuciła
do kociołka jakieś zielsko i zabełtała.
Lila znieruchomiała. Osłupiała tym okropnym oświadczeniem. Cała
wesołość znikła w jednej chwili, oczy zaszły śluzem, a rozhulane serce
wstrzymało się od bicia.
— Cożeś to powiedziała? — wyjąkała, padła na kolana i spojrzała
błagalnie w oblicze dziewczyny.
— Jeśli z nim zostaniesz, umrzesz — powtórzyła, bez emocji, żadnych
skrupułów, bez odrobiny litości.
— Alem ja ino po lupieszczek na miłowanie do cię przybyła, a tyś. . .
Tyś mi taką straszliwą wizję przepodała.
Dziewczyna milczała, podeszła do półki, ściągnęła z niej kubek zrobiony z lipowej kory, odlała do niego żółtawego wywaru i dała zrozpaczonej Lilianie.
— Wypij. To przyniesie ulgę. Uwarzyłam zawczasu, czekając ciebie.
— Wiedziałaś, że przyjdę?
— Wiedziałam.
— Czemuś mi to powiedziała? — pociągnęła nosem, wypuściła spod
powiek kilka łzawych kropelek i buchnęła płaczem.
— Dlaczego? A jak myślisz?
— Nie wiem. . .
— Bo bych musiała ci zełgać. Taić przed tobą prawdę.
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— Nie chcę takiej prawdy! Słysz! Nie chcę! Jam ino po lupieszczek. . .
A tyś. . . Tyś mi takie coś. . .
— Wypij to, proszę.
Wcisnęła jej naczynie do ręki i pomimo szlochu zmusiła do wypicia.
Nieco potem Lila się uspokoiła, przetarła oczy, mokrą buzię i poprawiła
rozczochrane włosy.
— Co teraz? — zapytała, załamana, zrozpaczona, pogrążona w niemocy myślenia.
— Zrobisz, co zechcesz. Nie mnie decydować o twym losie.
— Zrobiłaś to! Kiej śmierć mi oznajmiłaś! Słysz! Radź, co teraz?!
— Jeśli z nim zostaniesz, umrzesz — powtórzyła jak automat.
— Zali to pewne?
— Nie. . .
— Nie?
— Nie.
— Nie rozumiem. Mówże jaśniej!
— To będzie zależeć od niego. Od Jiro. Jeśli cię opuści. . .
— Nie opuści! On tego nie zrobi. Nie dozwolę mu na to!
Dziewczyna uśmiechnęła się szydliwie. Nie było to miłe, ale jej oblicze wypiękniało, ten niesympatyczny uśmiech nadał jej powabu, większej tajemniczości i jakieś nadczłowieczej734 siły. Wyglądała na boginkę
stojącą wśród dojrzałych kłosów zboża, otulona nimbem słońca i przybrana w zwiewną szatę utkaną przez tysiące bombyx mori735 .
— Jeśli cię opuści, twój los przesądzon będzie — dokończyła urwaną
myśl i podała jej kolejny kubek z ziołami, tym razem wsypując do niego
jakiegoś tajemniczego ciemnogranatowego proszku.
— Co to?
— Wypij ten odwar, a przepomnisz o naszej pogwarce i wrócisz do
dom z lubczykiem, po któryś tu do mię przyszła.
— Zatem. . . Będę mogła odejść, niczego nieświadom?
— Zaiste, ale pomnij jedno. . . Jeśli to uczynisz, odwrotu nie będzie.
Dola wyznaczy ci kierunek, machina czasu ruszy wartko ku przyszłości,
twój los oddając w jego ręce.
Przestraszyła się, omiotła wzrokiem pomieszczenie z ukrytymi po
kątach mrocznymi cieniami, powiodła oczami po nieruchomej twarzy
dziewczyny i ostatecznie wzięła drżącą ręką kubek.
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— On mnie nie ukrzywdzi i nie odejdzie. Miłuje mnie, jako rzekłaś,
i ja jego umiłowałam sercem.
Przechyliła naczynie i ciurkiem wypiła. Zaszumiało jej w głowie i runęła na plecy.
— Aj! — jęknęła.
Wstała i trochę zdumiona czemu niczego nie pamiętając leżała przed
chwilą na ziemi, popatrzyła w lico gapiącej się Utki.
— Jam po lupieszczek na miłowanie do cię przybyła. Dam płatę, ino
daj mi odrobinkę dla chłopca mego.
Utka się uśmiechnęła, tym razem miło i promiennie, powstała z klęczek, podeszła do półki i wygrzebała z niej posiekanego ziela, zawiniętego
w skrawek pergaminu.
— Tyleć starczy. Uwarz połowę z pierwszym pianiem kura, drugą
w wieczór, kiej słońce zajdzie za widnokręgiem. Dolej wywaru do piwa,
patrzaj w oczy chłopaka i kiedy pił będzie, szepcz namiętnie jego imię,
a miłowanie nań samo przybędzie.
— Dziękuję!
Padła do jej kolan, ucałowała szczęśliwa w dłonie, i wyciągnęła słoninę zwiniętą w serwetę i kilka pokruszonych podpłomyków.
— To dla cię. . . Wiem, że mało, alem się nie przygotowała. . .
— To zbyteczne, Liliano. Dziękuję za darunek736 . A teraz idźże już.
Ktoś nadchodzi. Po cóż ma wiedzieć, żeś tu była.
— Dziękuję.
Po raz wtóry ucałowała dziewczęce dłonie i wybiegła z szałasu.
— Jiro. Tyś teraz mój. Na dobre. . . Na wieki. . . — szeptała, radowała
się mocniej niźli wcześniej, przedzierała szybciej przez knieje i śpieszyła
w skowronkach do domu.
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Bywaj, Żmij! Czekałam cię — przywitała Utka przybyłego gościa.
Mężczyzna był niski, chromy737 i szpetny jak siedem grzechów.
— He, he. . . — zachichotał obmierzłym rechotem i gibając się dość
mocno, przykuśtykał do niej.
Objęła go i przytuliła policzek do jego piersi, wzdychnęła, zamknęła
oczy i rozmarzyła się na krótko.
— Długo cię nie było. . .
— He, he. . . — odpowiedział jej gardłowy chichot.
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Ogień palił się spokojnym, niebieskim płomykiem, w wyściełanej
igłami podłodze szeleściły chrabąszcze, a pod glinianym stropem śpiewały żałośnie tłuste komary, z karmazynowymi odwłokami pełne ludzkiej i zwierzęcej posoki.
Mężczyzna objął dziewkę, przyłożył skoszone usta do jej gładkiej szyi
i złożył długi, jednakoż nienamiętny pocałunek. Jeszcze czulej go przytuliła, popatrzyła w jego beznamiętne oczy i ukazując mu w uśmiechu
piękne białe zęby, oznajmiła pełnym miłości głosem:
— Tążyłam za tobą. . . Dzieś się podziewał? Cóżeś takiego robił? Czemuś nie dawał znaku życia? Żmij. . . Słyszli mię?
— Przeciem wrócił.
— Na długo?
— Na mało-wiele. . .
Usiedli w blasku ognia i przytuleni do siebie w milczących, zastygłych postawach słuchali odgłosów natury, czerpali ukojenie w swoich
ramionach i marzyli. . . A może tylko wspominali?
u 1 U
a oknem szarzało. Wielka tarcza pomarańczowego słońca znikała za
horyzontem, promienie światła wygasały i bladły, snuły się czubami
wysokich sosen, strzelistych świerków i pobielonych gałązkach wyrośniętych brzózek. Ptaki wracały do siedzib, siadały w gniazdach, wychylały główki z dziupli i śpiewały serenady umykającemu z nieboskłonu
słońcu, nuciły kołysanki nadciągającemu w glorii xiężycowi i pieściły
uszy zabłąkanym w lesie podróżnikom.
Przy pałających świecach i płonącym ogniu w piecu przygotowywali
wieczerze. W izbie było ciepło, zapach jaglanej kaszy i aromatycznych
przypraw wypełniał nieduże pomieszczenie, ptasie szepty rozbrzmiewały
wieczornymi nutami, a domownicy krzątali się przy stole.
Aż nagle. . .
— Łup-łup-łup! — Zadudniło.
— Tatku, stracham się. . . Nie rozwierajcie. . . — zaskomlała przelękniona dziewczynka w jasnych kosach.
Niziutki mężczyzna z perkatym nosem i małymi oczkami zerknął na
skulone na łóżku dziecko, a potem na niewiastę tego samego co on wzrostu i podobnych proporcjach ciała.
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— Kogóż tam niesie?! — zapytał zatrwożonym głosem.
— Otwierajcie, gospodarzu, aboż wejdę siłą, a żywo!
Usłyszeli głośny, kobiecy rozkaz. Stał sparaliżowany trwogą, nie mając pojęcia, jak powinien postąpić, i patrzył z niepokojem na podskakujące drzwi od uderzeń.
— Już dobrze! Otwieram, jeno przestańcie walić w one dźwirze!
Zamilkło. Zbliżył się ostrożnie i uniósł skobel. W tym samym czasie
córka mężczyzny wlazła pod pierzynę, zrobiła wąską szparę w pościeli
i przez nią obserwowała niewielką przestrzeń.
Rozwarł drzwi i ujrzał opartą o ścianę nad wyraz wysoką niewiastę,
ubraną jak rycerz w zbroję i sterczącym nad głową mieczem. Słaniała się
z wyczerpania, usta jej drżały, środkiem blizny spływały kropelki potu
i opadały na kamienny stopień, a oczy płonęły wściekłą czerwienią.
Wrunęła gwałtownie do chaty, prawie go przewracając, i usiadła
za stołem. Była bardzo osłabiona, ręce jej dygotały, wzrok miała mętny
i rozbiegany, a oddech szybki i świszczący, jak po wyczerpującym biegu.
— Co tak stoicie, miodu albo wina dajcie! — rozkazała.
Chłop natychmiast się zerwał, naprędce postawił drewniany kufel
i baniasty dzban wypełniony po brzegi samorobnym winem.
— Nalejcie i siadajcie, jeno tak, iżbym was widziała.
Zrobił, co kazała. Patrzyli, jak zachłannie pije, jak dojrzałe wino oblewa jej usta, spływa policzkami, sunie po gładkiej szyi i ginie za wysokim
kołnierzem pokrytym drobnymi zbrojnikami. Skończyła pić, trzepnęła
kuflem o blat stołu, przytłumionym wzrokiem powiodła po ciemnej izbie
i naraz źrenice uciekły jej za głowę. Gibnęła się do tyłu i z hukiem padła
jak martwa.
— Żywie? — zapytała przelękniona niewiasta.
— Alboż ja to wiem? Biegaj co sił w nogach po Barbarę, niechajże
wraz tu przychodzi. — I zanim domówił, niewiasta wybiegła z chaty.
Na łóżku zaskrzypiało, dziewczynka odrzuciła pierzynę i wstała z trzymaną w rączkach szmacianą lalką. Drobnymi kroczkami podeszła do
pochylonego nad niewiastą ojca i z wielką ciekawością łypała na przedziwną kobietę w zbroi.
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Z wysiłkiem otworzyła oczy. Powieki miała ociężałe, ze zmęczenia mimowolnie opadały i zanim przejęła nad nimi pełną kontrolę, upłynęło
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sporo czasu. Wzrokiem rozchwianym rozpatrzyła się na tyle, ile mogła,
i spostrzegła, że leży w skromnym łożu przykryta grubą wełnianą narzutą.
Obok stała dwójka dzieci w zbliżonym sobie wieku. Dorodny chłopiec
o jasnych włosach i dziewczynka z długimi kosami.
— Mamciu! — krzyknęło dziewczę cienkim głosem: — Obudziła się!
Po chwili do komory weszła niewysoka niewiasta, podbiegła truchtem i trzymając brązowy kubek z utrąconym uchem, usiadła przy niej,
ostrożnie uniosła jej głowę i przyłożyła do ust naczynie.
— Wypijcie to, pani.
Wypiła kilka łyków cierpkiego w posmaku płynu i poczuła w żołądku rozgrzewające ciepło, po czym zakręciło jej się w oczach, pociemniało i zemdlała.
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Nagle poczuła, że ktoś ją dotyka. Ocknęła się i odkryła chłopca siedzącego na skraju łóżka. Smyrgał ją w miejscu, gdzie została cienka blizna
po złamaniu.
— Ach, to ty. Witaj!
— Dzień dobry — powitał ją chłopiec, nie zaprzestając głaskać.
— Przyznam, żem się trochę przelękła. Myślałam, że to bożątko738
jakie wyszło zza pieca i chce mi zrobić krzywdę.
— Bożątka są dobre. . .
— Racja.
— Ale nie istnieją — dodał z powagą chłopiec.
— W rzeczy samej. Mądry z ciebie chłopczyk.
Nie odpowiedział.
— Jak ci na imię?
— Adam, a tobie?
— Lera.
Chłopiec uśmiechnął się z lekka i bez skrępowania zaczął przesuwać
palcem po kolejnej bliźnie.
— Wiela masz lat, Adamie?
— Bez mała siedem, a ty?
— Trzydzieści osiem.
Spróbowała obdarzyć go uśmiechem, zakrztusiła się i rozkaszlała,
a kiedy jej przeszło zapytała:
— Opiekujesz się mną, Adamie?
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— Tak.
Wyciągnął rękę w kierunku jej twarzy i pogładził kilkakrotnie po obu
bliznach.
— Co ci się stało? Miałaś wypadek?
— Można tak rzec. . . Dawno temu. . .
— Zali to boli?
— Nie, Adamie. To zagojone rany. . .
Miała jeszcze coś dodać, rozwinąć opowieść lub zagadać z chłopakiem, rozpytać o to miejsce i jego rodziców, ale kiedy usłyszała, że ktoś
podchodzi, postanowiła powstać. Uniosła głowę i żeby nie opaść z wysiłku, zaparła się łokciami.
— Proszę nie wstawać. Leżcie, pani. Trza wam odpocząć — powiedział szybko nadchodzący mężczyzna.
Podszedł i wtedy go rozpoznała. Nie protestowała, nie miała siły,
opadła ciężko na poduszkę.
— Wiela dni upłynęło?
— Niespełna osiem niedziel739 będzie.
— Co?!
— Niespełna osiem niedziel będzie. Gdyby nie Barbara, nasza sąsiadka i znachorka, gnilibyście w ziemi.
Popatrzyła niespokojnie w jego wysmaganą wiatrem twarz zdziwionymi oczętami.
— Dziękuję wam. Dziękuję za poratowanie. — Ujęła jego dłoń, była
zimna i wilgotna: — Dobrzy z was ludzie. . .
Zerknęła po raz ostatni na chłopca i nie mając siły do dalszej rozmowy, zasnęła.
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Kiedy się zbudziła, panowała ciemność. Tylko blade światło z czuwającego nad ziemią srebrzystego lampionu rozświetlało nieduże pomieszczenie. Powiodła wzrokiem po izbie i zobaczyła w jej rogu nieznacznie
większe łóżko, gdzie cisnęło się czworo ludzi. Znajomy jej mężczyzna,
jego żona i dwójka dzieci. Wysunęła ostrożnie nogi spod narzuty, postawiła na wyziębniętym klepisku, i z pewnym trudem uniosła się i usiadła.
Przymroczyło740 ją i zemdliło. Siedziała przez chwilę nieruchomo z przymkniętymi na wpół oczami i przyzwyczajała ciało do nowego położenia.
Wstała i spostrzegła, że odziana jest w nocną koszulę, trochę przykrótką
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i przywąską, odsłaniającą znacznie jej długie nogi. Zgadywała, że należy
do śpiącej gospodyni niedorównującej jej wzrostem i posturą, choć znów
nie tak filigranowej. Zrobiła pierwszy próbny krok ku dźwirzom, a kiedy
poczuła pełną władzę nad nogami, śmiało ruszyła do wyjścia.
Wyszła z chaty, oparła plecy o przyjemnie chłodną ścianę budynku,
nabrała w płuca rześkiego powietrza i owiewana łagodnie ciepłym wiaterkiem, zamyśliła się nad swym szczęściem. Po raz kolejny bowiem
uciekła Śmierci, oszukała mrocznego żniwiarza, przechytrzyła wstrętną
kostuchę i ocaliła własne życie.
— Znów miałam szczęście. . .
— Cyk-cyk-cyk. . . — potakiwały cierkaniem rozśpiewane świerszcze.
Wybudziła się z zamyślenia, zerknęła na obsypane srebrem podwórze i stąpając bosymi stopami po lśniącej rosą trawie, skierowała się do
studni. Zaczerpnęła wodę, zrzuciła koszulę i naga w blasku krągłego miesiąca, polewała zmęczone ciało. Kilkakrotnie powtórzyła tę czynność i poczuła powracającą energię wypełniającą członki, żwawiej krążącą krew
w ciele i pracujący jaśniej umysł. Czuła ogarniającą błogość, jakby na
nowo się narodziła albo wypiła magiczną mixturę, po której gotów była
stoczyć walkę z przeciwnościami losu, zewrzeć oręż w boju z Samaelem,
jak również stanąć naprzeciwko Śmierci i plunąć w Jej trupie oblicze.
Tak. Była silna. Silniejsza niż dawniej albo takie miała wrażenie.
Wskoczyła śpiesznie w koszulę i chybko ruszyła z powrotem do chaty.
W drodze do domu odkryła ruch w jednym z okien, a w nim ujrzała nieruchomą, małą postać. Ciszkiem weszła do środka, gdzie przy rozwartym
oknie oczekiwał na nią Adam. Nie spuszczał z niej wzroku i odniosła
wrażenie, że bada ją oczami, jak robi to lekarz. Usiadła na łóżku, a on po
krótkiej chwili drobnymi krokami przybliżył się do niej.
— Podglądałeś mnie, Adamie?
— Tak — wyszeptał, uśmiechnął się i podał jej trzy żółte kwiatki.
— To dla mnie?
— Tak. Są dla ciebie.
Wzięła je i jęła oglądać. Były drobne, ale bardzo ładne.
— Są jadalne. Spróbuj.
Oniemiała i z niemałym oporem, nie będąc przekonana, czy chłopak
ma rację, ugryzła. Najpierw płatek, później większy kawałek, a następnie
wszystkie trzy zjadła.
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— Miałeś rację, są dobruchne741 i słodkie. Smakują by miód. Jak im?
— Nie wiem. — Wzruszył ramionami i usiadł jej na kolanach, objął
i przytulił.
Trochę ją to zaskoczyło. Z pewną niezręcznością delikatnie przycisnęła go do siebie. Przyłożył głowę do jej piersi i zasłuchany w niespokojnie bijące serce, które w tej jakże dla niej niezwyczajnej sytuacji znacznie przyśpieszyło, znieruchomiał. To było dla niej zupełnie coś nowego,
nieoczekiwanego. Nowe doznanie, pełne wzruszenia i jakiegoś magicznego uroku znienacka uświadomiło jej, że nigdy w życiu nie trzymała
w ramionach dziecka, nie tuliła do siebie, jak i nie miała dotąd takiej
potrzeby. Prawdę mówiąc, gdzie i kiedy miałaby to zrobić? Jej życie zawsze uwikłane było w sprawy dorosłych, wokół niezliczonych treningów, potyczek i bitew, w pobliżu czyhającej Śmierci, ciągłego ukrywania
się i ucieczek.
Smutek wypełniał to życie, choć było pełne energii, dynamiczne, gnające jak tabun rumaków po wyściełanych trawą stepach, a jednak. . . Czegoś w nim zabrakło. Tylko czego? Miłości? Tak, zaiste. Zabrakło w nim
miłości, która powinna stanowić podstawę jej istnienia, być trzonem
i podwaliną jej jestestwa, zbroją, mieczem sprawiedliwości i lekarstwem
na wszelkie powikłania życia. Jakże było to przygnębiające, kiedy o tym
myślała. I ten chłopiec. . . On nagle otworzył jej oczy, jednym dziecińskim
gestem poruszył jej duszę i serce.
Pogłaskała czule chłopaka, przyłożyła do niego czoło, i poczuła wzbierające emocje i samotną łzę sunącą po policzku. I wtedy naraz usłyszała
jego słowa, ciche, stłumione, przygaszone:
— Musisz ją ocalić, Lero.
— Kogo?
Uniósł głowę i spojrzał na nią krągłymi, przepełnionymi głębokim
smutkiem oczami.
— Twoją siostrę? — dopytywała.
Nie odezwał się. Zjechał z jej kolan i odszedł. Podszedł do łóżka i wepchnął się pomiędzy pochrapującego głośno mężczyznę a odkręconą do
ściany kobietę. Dziewczynka śpiąca przy ojcu drgnęła nerwowo, rozkopała pierzynę i coś przez sen mruknęła. Lera była wstrząśnięta słowami
chłopaka. Położyła się wygodnie.
„Musisz ją ocalić, Lero” — wybrzmiewały słowa Adama. — „Przyjrzę
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się tej rodzinie. Może dzieje się tutaj coś niedobrego?” — dodała w myślach z niepokojem, zerkając na śpiącego smacznie chłopca.
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Rankiem, gdy przetarła zaspane oczy, spostrzegła, że wszyscy są już na
nogach. Wstała i ona. Niewiasta natychmiast podeszła do niej. Chciała
jej pomóc, ale dała znak ręką, iż sama da sobie radę.
— Gdzie moje odzienie?
— Już po nie lecę. Zaczekajcie, pani. . . — Wybiegła z izby.
Podeszła do okienka, zerknęła na podwórze i ujrzała śpieszącą gospodynię z jej ubraniem. Zniknęła jej z zasięgu wzroku i po chwili zdyszana
wbiegła do środka.
— Proszę. . . Proszę. . . — Podała jej złożone elegancko w kostkę ubranie. — Wyprałam je, kiejście chorzeli pani, a Edyta Jurakowa, to jest
nasza szwaczka, naprawiła tak, że nawet najmniejszego śladu nie ma.
A potem śmy wciepnęły742 je na noc do barwnika, coby odświeżyć wyblakły z dawna kolor. Ninie743 wygląda jak nowe.
Lera podeszła do łóżka i rozłożyła na nim dwie lniane koszule, jedną
cieniutką, a drugą grubszą i wierzchnią, męskie galoty i skórzane nogawice744 . Niewiasta nie bujała, odzienie wyglądało, jak gdyby dopiero co
zostało zakupione.
— Nie wiem, co rzec i jak wam dziękować. . .
— Ależ to bagatela, nie trza nic gadać — zapewniała roześmiana niewiasta: — Obleczcie się, pani, a późni prosim na posiłek. Musi jesteście
bardzo głodni po tak długim leżakowaniu.
— Dziękuję.
Była kompletnie zaskoczona zachowaniem gospodarzy. Dawno nie
spotkała tak wielkiej życzliwości. Rozodziała745 koszulę, włożyła pachnące odzienie, a następnie usiadła za niedługim, acz szerokim stołem.
Niebawem z dworu nadszedł mąż niewiasty, ulokował się naprzeciwko i na powitanie obdarzył ją przyjaznym uśmiechem.
— Widzę, żeście zdrowa, pani.
— O, tak. Wdzięczną wam jestem bardzo. Gdyby nie wy, pewno byśmy nie siedzieli przy jednym stole. Nazywam się, Lera Wasal — przedstawiła się, podając mężczyźnie rękę.
Chłop uścisnął ją mocno, jednak zauważyła, że małżonkowie dziwnie
na siebie zerkają.
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— Jestem Antoni Kot. To moja żona Cecylia a siedząca na łóżku córka,
to Emilia.
— Stało się coś, Antoni? — zapytała.
— Co macie na myśli, pani?
— Gdym podała swe imię, zauważyłam niepokój na waszych obliczach i wymieniające się spojrzenia.
Antoni popatrzył z oczekiwaniem na żonę, a kiedy ta dała mu głową
przyzwolenie, zaczął mówić:
— Było tak. Trzy wiosen temu przybył k’nam goniec z wieścią o zbiegłej, uzbrojonej i pono niebezpiecznej niewieście o zielonych oczach,
z dwiema dęgami746 na licu, za którą wyznaczono sto czerwonych nagrody. Za żywą lub martwą. Już kiejście padli na klepisko, jak nieżywa,
podejrzewaliśmy, żeście tą niewiastą, pani. Jeno do tych por747 , nie bylimy tego pewni.
— Czemuście mnie nie wydali, ino opieką z taką troską otoczyli?
Antonii popatrzył na Cecylię, ciepło się uśmiechającą.
— Nam złota do szczęścia nie potrzeba, a już na pewno nie w tak
nieczesny748 sposób pozyskanego. Może i my są biedni i ciężko nam się
żyje, aleć gość zawżdy u nas schronienie otrzyma i opiekę jak należy. Bez
względu na to, jakie winy na nim ciążą i jakich grzechów się dopuścił.
Lecz nie nam oceniać i potępiać.
— Jestem pod wrażeniem waszej porządności749 i przyznam wam,
żem nigdy nie spotkała tak zacnych i prawych ludzi, jak wy dwoje.
— Dziękujemy za miłe słowa, pani. Dla waszego bezpieczeństwa jednakże nie mówcie, jako się zwiecie i aczli nie będzie to dla was zbyt
upokarzające, radzilibychmy, iżbyście na czas popasu750 udawali naszą
krewną bytującą751 za granicą, a którą wołają, Sonia.
Uśmiechnęli się do niej serdecznie.
— Zgoda! Niech tak będzie. Od teraz jestem Sonią, waszą krewną,
jeno przestańcie mówić mi, pani.
— Tacyśmy radzi. . . — oznajmiła Cecylia, podeszła do niej i nieśmiało
ucałowała w policzek.
— Gdzie zbroja, miecz, cała moja reszta?
— W kufrze, pani. . . Znaczy, Soniu.
Była głodna, więc wcinała z wielkim apetytem, a oni obserwowali ją
bez słowa. Gdy skończyła niezwłocznie podeszła do kufra.
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— Mogę?
— Ależ proszę.
Podniosła solidne wieko i wygrzebała z wnętrza sakiewkę. Nie było
w niej zbyt dużo, choć dla tych biedaków stanowiło to niemałą fortunę.
Wróciła do stołu i rzekła:
— To dla was za opiekę i gościnę. — Położyła ją na stole.
— Zatrzymaj dzięgi, Soniu. Tobie się bardziej przydadzą, a nam bieda
do trzewi nie zagląda. Nie będziem się twym kosztem bogacić, boć to nie
po bożemu — oświadczył Antoni i odsunął od siebie wypchaną sakiewkę.
— Proszę, weźmijcie. Nie mam nic, czym mogłabym was obdarować.
Jeśli nie chcecie przyjąć monet jako zapłaty, uznajcie to za darunek.
Zmieszali się i skrępowani popatrzyli po sobie.
— Weźmijcie. . . — zachęcała.
— Zgoda — powiedziała Cecylia, przyjmując prezent. — A teraz zechciej opowiedzieć nam, jak to się stało, że wpadłaś do nas do ostatka
struta, na granicy życia i śmierci?
Rozsiedli się wygodnie i oczekiwali na opowieść.
— No, cóż. . . — Odgarnęła włosy do tyłu i związała w kucyk.
Nie było rady. Po tym, co dla niej zrobili, nie mogła im odmówić.
Niczym przecież nie ryzykowała, a nawet miała nadzieję, że coś od nich
ciekawego się dowie.
— Przybyłam w te strony w poszukiwaniu mężczyzny, który winien
jest górę złota pewnym wpływowym szlachcicom. Ślady prowadziły do
osady Wola, jak dobrze pamiętam.
— Właśnie tak się nazywa — przytaknął Antoni: — Drzewiej był
tam gród obronny. Wielga twierdza otoczona wysokim na sześciu mężów ostrokołem, wodnym i głębokim rowem, kolczanymi752 zasiekami
z drutu i cierni. Ninie to ino licha osada, kiej djaboł753 mówi dobranoc,
a ćmą dokazują wąpierze. Ale. . . mówże dali. . .
— Nabliżało się754 półdnie755 , kiedym dojeżdżała do osady. . .
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Słońce wisiało nieruchomo na nieboskłonie, nieliczne obłoki płynęły
ślamazarnie po niebieskim niebie, a pola żółciły pszenicą i owsem. Powietrze było gorące, przesycone zapachem parującej ziemi, traw i dziko
rozsianych krzewów, wypełnione odgłosami owadów i trelami pochowanych w gałęziach drzew ptaków.
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Jechała wolno, swobodnie, stępem, w zamyśleniu. W głowie miała niedawne spotkanie ze skośnooką dziewczyną, młodą, ładną Azjatką, całkiem waleczną i robiącej na niej przeogromne wrażenie. Polubiła ją szczerze i gdyby jej życie wyglądało inaczej, nie było tak niebezpieczne i niepewne jutra, niechybnie byłyby teraz razem, ale cóż. . . Dola wyznaczyła
jej inną rolę, nadała odrębny cel i kierunek.
Rad nie rad podjeżdżała do sporej wielkości osady zwanej Wola, ongiś obronnej twierdzy, miejsca gdzie toczyły się zawzięte i wyniszczające
te ziemie walki. Przy ruinach ostrokołu spostrzegła odpoczywających rycerzy, siedzieli na drzewianym balu, popijali z bukłaka piwo i wsuwali
słoninę z chlebem. Przystanęła niedaleko, zeskoczyła z konia, przywiązała
go do pnia cienkiego drzewka i podeszła bliżej. Obserwowali ją bacznie,
choć nie przerwali posiłku.
— Czołem756 !
— Czołem, pani! — powitali ją społem.
— Gorąco. . .
— Ano!
— Nie macie nic przeciwko, że dołączę do was?
— Skądże znowu, siadajcie. Prosimy.
Przysiadła obok jednego z nich, wyglądającego na starszego. Obaj
zresztą nie byli już tacy młodzi, twarze mieli ogorzałe, kostropate, znaczone bliznami, widać otrzymanymi w boju. Czarnawe włosy młodszego
odznaczały się bujnością, a starszego przyprószonymi siwizną kędziorami.
— Cicho tu i spokojnie — zagaiła.
— Ano, chociaż gościniec nie taki znów pusty, pani. Pora ino taka, że
w karczmie wszystek lud siedzi.
— Żrą, chlają i pasa popuszczają. . . — zażartował młodszy.
— W gorącz w cieniu karczemnej strzechy przyjemniej, a w drużbie757
weselej — dopowiedział starszy.
— Nie inako. . . — potaknęła i zapytała, wyciągając z torby ułamany
podpłomyk: — A kądy to jedziecie?
— A kto pyta?
— Jestem, Le. . . Mlada. . . Mlada Borowić. — Odgryzła kęs i powiodła
wzrokiem po mężczyznach.
— Czeszka?
— Juści!
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— To, co robicie tyle dale758 na północy?
— Jestem na służbie. Szukam zbiega.
— Ho ho! Nie bodejaka759 z was niewiasta. Nie bodejaka. . . Jam jest
Bogusz Błach, a mój druh to Radek Sojka. Jeśmy760 z drużyny królewskiej. Jedziem do stolicy.
— Radam was poznać.
Uścisnęli sobie ręce na powitanie.
— Kogóż to szukacie, pani, jeśli można spytać?
— Można, potom przystanęła, iżby was przepytać.
Wygrzebała z torby pożółkły pergamin z namalowaną podobizną
mężczyzny. Widniał na nim napis: „Borzuj z Widłowic”.
— Szukam onego człeka.
Odłożyli jedzenie, wzięli od niej pergamin i jęli mu się przyglądać.
Rysunek niestety nie był zbyt wyraźny, acz narysowany przez utalentowanego artystę malarza charakteryzował się dość dużą szczegółowością.
— Nie widzieliśmy onego człeka i nic nam o nim nie wiada. Kimże
on? — odparł Radek, oddając portret.
— Czym zawinił, iże go tropicie, aże tutok? — zapytał Bogusz.
— Kradzieżca761 to i nagabacz762 — kłamała.
— Kradł i podbechtał763 do buntu?
— Zgadza się.
— U nas na takowych jeno jedna kara – topór.
— U nas nie inako.
— Słuchajcie, pani. Nie chcę być wścibski, ale czy i was nie szukają?
— Mnie? — udała zaskoczenie i uniosła brwi z niedowierzaniem.
— Ano, was. Jakbych już was gdzieś widział. . .
— Niemożebne. Pomyliliście mnie z kimś. — Podniosła się, zwinęła
pergamin i schowała do torby. — Czas ruszać. Dziękuję za pogawędkę.
Bywajcie.
— Hola764 ! Zaczekajcie!
Bogusz poderwał się z miejsca i ścisnął jej rękę. Spróbowała się wyrwać, ale zacisnął ją silniej. Spojrzała groźnie w oczy woja, zacisnęła usta
i przecedziła złowrogo przez zęby:
— Puszczaj!
Nic sobie nie zrobił z pogróżki, przystąpił do niej jeszcze bliżej i ściszonym głosem odpowiedział:
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— Spokojnie. Tamci dwaj to z waszej drużyny?
Oniemiała. Patrzyli sobie w oczy. On swoimi szarymi z malutkimi
źrenicami wielkości ziarnka maku, a ona wielkimi, smoczymi.
— Kto taki?
— Szpiegierze765 . Po tamtej stronie traktu. W czaharach766 siedzą.
Ledwoć ich widać, acz czasem białawy łeb klaczy pobłyśnie w słońcu.
Odwróćcie się, jeno ostrożnie, coby nie spłoszyć psubratów.
Puścił ją i zrobiła, jak mówił. Podeszła do konia, zawiesiła torbę
u jego boku i dopiero wtedy powiodła wzrokiem po gęstwinie krzaków
po drugiej stronie drogi. Wpierw niczego nie dojrzała, lecz tamci widząc,
że gotuje się do drogi, wychylili się zza krzaka. Podjechała bliżej wojów,
Bogusz podszedł, chwycił powody i uśmiechnął się po raz pierwszy, oczy
miał wesołe, szeroko rozwarte.
— Myśleliście pani, że chcę was pojmać?
— Takem sobie pomyślała.
— Nie nasza to sprawa, kimże jesteście i co was tutaj sprowadza. Aleć
po mojemu żadna z was Czeszka, a i imię pewnikiem nabajane767 . Pomnę
tera, jakem ongiś gościł na dworcu768 u starego druha, Edwarda Wasala.
Dworzec jego nieduży, drzewiany, jednakoż bajecznie położony. A cicho
tamoj i spokojnie aże od cichości w uszach dzwoni. Miałże on córkę, małe
toto wtenczas było, a żywe by kijanka w stawie i w miejscu nie utrzymasz.
Cudne to dziewczę jakem wcześniej nie widział, a oczy takież same jako
wasze. Zielone. Z tym charakterystycznym niespokojnym bleskotem769 ,
któregom potąd nie przepomniał i jednakim co wasz zadziorem. No, ale. . .
— Wzdychnął z jakimś tajemniczym uśmiechem na cienkich jak sznurki
wargach: — Zginęła biedulka. Inaczej wziąłbych ją za was, pani.
— Co się z nią stało? — zapytała, udając zainteresowanie.
— Ponoć runęła z koniem do przepaści.
— Ponoć?
— Takoż gadają, atoli ciała dziewki nie odnaleziono. Nie wszyscy
temu jednakoż wierzą. Bajają co dzielniejsi woje, że błąka się po świecie
jako żyjąca aboż upiór.
— Zabawne! A po cóż to miałaby się błąkać?
— Ha! Któż to zgadnie, czegoż to dziewczę, nie-dziewczę szuka? Możeć
ukojenia, drogi do zbawienia aboż umiłowanego swego. A może ściga
wąpierze i na wilkołaki po zamierzku poluje. . . Któż tam zgadnie?
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— Ciekawa historia, Bogusz, i przyznam, żeś bystry.
Roześmiał się, poklepał konia po karku i puścił powody.
— Jedźcie z Bogiem, pani, i nie lękajcie się o nic. O naszym spotkaniu
przemilczym. A miejcie na oku onych, coby was z niebaczka nie wzięli.
— Ostańcie w zdrowiu! Dziękuję za ostrzeżenie. Wio!
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Rozpoznał cię, Soniu? — zapytała Cecylia.
— Nie wiem. Myślę, że gdybym nie spadła do przepaści, tak właśnie
by się stało. Rozpoznałby mnie po oczach.
— Mówił, żeś zginęła, ale to chyba nieprawda. . .
— To insza historia i nie chcę do tego wracać.
— Proszę, mów zatem dalej. . . — wtrącił podekscytowany Antoni.
Podeszła do cebrzyka wypełnionego do połowy wodą, zdjęła czerpak
ze ściany, zaczerpnęła odrobinę i wypiła.
— Na czymże to ja skończyłam? A!
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Ruszyła ponownie. Koń stąpał spokojnie, opieszale, pochylał łeb swobodnie, czasem gwałtownie nim potrząsł, parsknął i odgonił nękające go
owady. Nie zerkała do tyłu, nie chciała spłoszyć jadących za nią mężczyzn, choć czuła ich spojrzenia i wiedziała, że ją śledzą.
Osada była duża, choć większość zabudowań stanowiły ruiny, pozostałości odległych czasów. Z ziemi wyrastały przewalone szczątki mieszkalnych baraków stacjonujących tu wojów, komór dla parobków i niewolnych, budynków dla ludzi i zwierząt. Czerniły się w słońcu spalone
wieżyce, stróżówki i zasieki z wielkich stwołów770 , pożerane teraz przez
obrastającą je roślinność.
W drodze przystawała i przepytywała tubylców, pokazywała im portret poszukiwanego mężczyzny, mając informacje, że podobno zaszył się
w tej okolicy. Nie widziano go jednak nigdzie i nie słyszano o nim.
— Borzuj z Widłowic? Eee. . . Nigdym nie słyszała, pani, o takowym
człeku. U nas go nie było. Pytajcie gdzie indziej.
Podczas tych spytek miała okazję przyjrzeć się jadącym jej śladem
szpiegierzom ukrywających swą nikczemną profesję w przebraniu handlarzy. Zachowywali do niej dystans, jechali poboczem, wyglądali jak
zwyczajni kupcy, robili po drodze przystanki i tak jak ona zagadywali ludzi, a do tego dla niepoznaki zachwalali towary i nimi tarżyli. Byli młodzi,
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średniej budowy ciała, obaj żywiołowi, wysmagani słońcem i wiatrem.
Zerkali na nią ukradkiem, niby tak przypadkiem, od niechcenia, bez przyczyny, acz wyłapywała te ciekawskie spojrzenia.
„Wysłannicy Samaela” — dumała: — „Na co czekają? Śledzą mię jeno,
czy szukają sposobności do ubicia?”.
— Pry. . . — Zatrzymała konia przy karczmie, w centrum osady, czuła
ssanie w żołądku, pomimo że rankiem jadła.
Ledwo z niego zsiadła przyskoczył do niej chudy otrok w wyświechtanym gieźle.
— Pani! Pani! Podzwólcie771 zająć się kuniem! — rwał się do powodów, łypał na nią chciwie bladoszarymi oczami.
— Tyś karczmarczyk772 ?
— Ano, karczmarczyk! Dajcie, pani, kunia! Dajcie! Oporządzę! Nie
zażałujecie773 !
— Owies macie?
— Juści, mamy! Czysty! Zleżały! Dajcie, pani, kunia! Dajcie! — zachęcał, niecierpliwiąc się.
— A jarzęgę774 ?
— A co by to mieć nie mieli. . . — odpowiedział skrzywiony ze zdziwienia: — Mamy i jarzęgę! Dajcie pani kunia! Dajcie!
— Niech ci będzie! Trzymaj, ino jak obaczę, żeś mię omachlował775 ,
skórę wygarbuję dębowym kijem. Zatem bacz! — Podała mu powody.
— Nie bójta się, nie bójta! Jam przecie nie przechera, a karczmarczyk!
— Wziął konia i pociągnął do przykarczemnej stajni.
— Owsa mu nie szczędź i jarzęgi! A o wodzie nie przepomnij! — zawołała za chłopakiem.
— Nie zażałuję! Nie przepomnę! — odkrzyknął i z zadowoleniem zniknął w środku.
Stała jakiś czas i obserwowała nadciągających prześladowców; pospuszczali głowy, udawali, że nie są nią zainteresowani.
— Ej, wy tam! — zawołała.
— A co tam?
— Kupcyście?
— Kupcy.
— A czym to tarżycie?
— Noże mamy.
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— Pokażcie no.
Spojrzeli po sobie, nieco się zmieszali i wolno podjechali. Ten mówiący zeskoczył z siodła, wydobył z sakwy kilka noży i pokazał. Nie
było to nic szczególnego, zwykłe noże dla kmieci, słabo hartowane i niebojowe, a do użytku w gospodarstwie. Proste o różnej wielkości i te wyspecjalizowane jak osęki776 , obrzezaki777 czy góralskie778 .
— Nic dla się nie znajdziecie, pani. Znać, żeście woj lubo niewiasta.
— Prawda, alem była ciekaw. Widziałam was w drodze jak tarżycie.
— Ano. Jeździm z miejsca na miejsce i tarżym.
— A po cóż wam kusze i miecze? — Wskazała na broń przymocowaną
do siodeł.
— Przed zbójcami. Nie dość to się ścierwa panoszy na szlaku?
— Racja. Cóż, bywajcie! Nie strzymuję. . .
— Nie strzymujecie, a i my strudzeni. Pójdziem do karczmy, posilim
się przy piwie i ruszym dali.
— Powodzenia! — rzuciła na pożegnanie i ruszyła do środka, lecz przy
wejściu ucapiła ją za rękę ciemnoskóra cyganka.
— Powróżyć? — zagaiła.
— Nie — odpowiedziała i miała zamiar odejść, niewiasta jednak była
natrętna, nie rezygnowała.
— A trzeba! Mus pani wróżbę postawić czym prędzej, boć widać, żeście w niebezpieczeństwie. . .
— To nic nowotnego. . .
— Widzę męża silnego i wielgiego, złotookiego. . . I drugiego. . . Drugiego teże niemałego, czarnowłosego. . .
Zadrżała na słowa o złotookim mężczyźnie i w sercu ją ukłuło. Spojrzała w twarz niewiasty o kruczych kudłach i drżącymi ustami nakazała:
— Mówże zatem babo, co widzisz. . .
Niewiasta zachichotała, wysunęła cienką jak patyk rękę i rzekła:
— Pierwej zapłaćcie, a nie poskąpcie, boć wróża779 będzie niepełna.
Wysupłała z sakiewki srebrną monetę, wręczyła chiromantce780 , a ta
schowała srebrniaka za pas kwiecistej spódnicy.
— Gadajże teraz.
Niewiasta uniosła jej dłoń do pomarszczonego lica, przesunęła po niej
palcami, pogładziła i coś tam pobabrotała781 , aż w końcu oczy zaszły jej
bielmem i jęła mówić sznurem:
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— Męża widzę wielgiego i silnego, złotookiego. . . Śmierć za nim goni,
on ci goni białowłosą, białowłosa miecz dzierży krwią zbroczony, kusi ją
ancykryst782 , cieszy się i obejmuje, a tyś pani pomiędzy wijącymi żmijami, między ancykrystem lecącym na trójgłowistym smoku, pomiędzy
białogłową dziewką, demonami i wilcami, tyś. . . — Zbladła, wyskoczyła
z transu i zerknęła na nią spłoszonymi ślipiami: — Tyś. . . tyś. . . tyś. . .
— jąkała się, puściła ją gwałtownie, jakby strzepywała karalucha z ręki,
i czmychnęła przerażona. — Tyś martwa! Martwaś!
Nie oglądała się za siebie, gnała co tchu w piersiach w stronę zabudowań, przy których stało kilka cygańskich wozów.
„Martwam?” — pomyślała, wzruszając ramionami — „Ano nie nowina. . . Lecz kim oni? Złotooki to umiłowany jej anioł. Ancykrys, musi
to Samael. Śmierć to Śmierć. Ale kimże ona? Białowłosa? Cóż to za tajemnicza dziewka? I co za nieskładna wróżba. Ech, durna ja ci durna
i naiwna! Że też dałam się tak nabrać!” — ganiła sama siebie.
Z tą myślą weszła do sporych rozmiarów karczemnej izby wypełnionej po brzegi podróżnymi. Gwarno tu było jak w ulu. Służebne dziewki
kursowały pomiędzy stołami obwieszone stągiewkami wypełnionymi
bursztynowym płynem, w narożu wygrywał pieśni gędziec783 , a przy
okazałym szynkwasie, ze smętną miną cały ten ruch obserwował pucołowaty karczmarz.
— Witaj, karczmarzu — powitała gospodarza.
Mężczyzna drgnął, uniżenie się pokłonił, oczy miał przelęknione, jak
gdyby zobaczył ducha.
— Witajcie, pani — głos miał drgliwy784 , ochrypły.
— Coś się tak zestrachał? Wyglądasz, jakbyś w portki miał nawalić. . .
— Eee. . . — Szukał słów naprędce, przewracał białkami.
— Co tam? Mówże!
— Zbrojnaś, pani. . .
— A zbrojnam! Toć niejednego woja widziałeś.
— Ano, prawie gadacie, jednakże. . . takiej niewiasty ni razu.
Powiodła wzrokiem po gospodzie, gdzie przy jednym ze stołów biesiadowało dwóch mężczyzn, podających się za kupców. Spozierali spode
łba na nich.
— Znaszli tych dwok, co tamoj siedzą?
— Ja. . . ? Nie znam. Małom z nimi rozprawiał. Podobnież to kupcy.
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O drogę rozpytywali. Nóż mi przysta. . . hm. . . w podarku dali, tom przyjął i ugościł po pańsku.
Popatrzyła w rozbiegane oczy karczmarza, w jego drgające ze zdenerwowania zsiniałe usta i pot obficie spływający po czole. Coś kręcił albo
faktycznie miał pietra.
— Podaj piwa i coś gorącego do żarcia, głodnam.
— Eee. . . świetlica pełna, jak widzicie, pani. . .
— Odmawiasz mi jadła i popitki? — zdumiała się, prawie że upuszczając z wrażenia podróżną torbę.
— Eee. . . Skądżeby znowu, skądżeby znowu. . . Wybaczcie, proszę,
i usiądźcie tamoj. . . Przy onym stole, co to pusty stoi. Miejsce to jeno
dla uprzednich gości. . . Hm. . . Eee. . . Hm. . .
— Gdybyś nie był trzeźwy karczmarzu, to bych sobie pomyślała, żeś
się chmielu ożłopał, abo duru785 ożarł786 , tako kręcisz.
— Wybaczcie, wybaczcie. . .
Wyjęła z torby rulon pergaminu i podetknęła mu pod oczy.
— Widziałeś onego człeka?
— Onego? — zmrużył zwodniczo oczy, zerknął na portret mężczyzny,
na kupców, i odpowiedział: — A jużci. Widziałem tegoż jegomościa.
— Doprawdy?! To gdzie on?
— Kilka dni temu stanął787 w karczmie. Jak wy o posiłek prosił.
— Kądy się udał?
— Pono niedalećko osiadł osady, ale kajże, tegoć mi nie wiada. Przepytajcie człeków, ktosik musiał go uwidzieć788 .
— Usiądę teraz i poczekam. A ty nie mitręż! Głodnam. . .
— Służę uprzejmie, pani.
Zwinęła portret i schowała. Poszła do wskazanego stolika, minęła
po drodze pseudokupców, usiadła i wsłuchała się w mrukliwy głos tutejszego śpiewaka.
Kajżeś miła się podziała,
komuś wianek swój oddała. . .

Nie czekała długo. Posiłek przygotowano w ekspresowym tempie;
karczmarz osobiście pofatygował się do niej z misą pełną kaszy z kawałkami mięsa, grzybów i grubo krojonej cebuli. Doniósł też kufel najlepszego piwa w posrebrzanym naczyniu.
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— Eee. . . Prze zdrowie, pani. . . — rzucił na odchodne i szybkim tempem odszedł.
W dalszym ciągu był niespokojny, nerwowy, jego zachowanie zdawało się podejrzane. Nie zwróciła na to uwagi, a może po prostu z głodu,
z gorąca i zmęczenia zignorowała to wszystko. Chciała się najeść, odpocząć i jak najprędzej wyruszyć dalej. Poszukiwany Borzuj z Widłowic
podobno był niedaleko. Karczmarz go rozpoznał i miał rację, ktoś przecież musiał go widzieć. A może to ta wróżba zamieszała jej w głowie,
przypomniała złotookiego mężczyznę, odgrzebała o nim wspomnienie,
sprawiła, że serce jej szybciej biło. Całkiem możliwe, że tak właśnie było.
Pałaszowała szybko, popijała piwem, słuchała pieśni śpiewaka, jedne
wesołe inne smętne, śpiewane słabo, ale znośnie. Rzucając wzrokiem po
izbie, obserwowała gości wchodzących i wychodzących, biesiadujących
przy miodzie oraz dwóch nieznajomych kupco-szpiegierzów. Ruch nie
malał, wzmógł się jeszcze bardziej, karczemne dziewki nie nadążały służyć podróżnym, nierzadko torowały sobie drogę łokciami i odburkując
na zaczepki, studziły męskie chucie.
— Zabierz pan te łapska, bo nie ręczę za się! — wybuchnęła jedna
z niewiast, gdy jakiś niepewnego pochodzenia szlachcic o kościanej fizjonomii, świńsko zadartym nosie, wargach napuchniętych jak po ukąszeniu
osy i wąsiskach sięgających aż po piersi, położył rękę na jej pośladku
i pożądliwie ścisnął.
— Nie jezdem waszą ptaszyną! W galoty pan se wsadź te grabie, bo
jak nie to zawołam Łebacza i on wnet wam przemówi do umu! — mocowała się inna na słowa z podchmielonym mężczyzną, sięgającym pod
jej zwiewną spódnicę w kwieciste wzory.
„Łebacz? Któż to taki?”. — Zamyślona, zerknęła na dźwirze za szynkwasem i dopiero teraz dosięgła wzrokiem zerkającego z kuchennej izby
wielkoluda.
Kawał chłopa był z tego Łebacza, choć jeszcze otrok i zrazu widać
było, że rozumu za dużo nie ma. Za to siły miał aż nadto.
Zgarnęła przedostatnią łyżkę kaszy, połknęła i się zachłysnęła:
— Khy. . . Khy. . . — Przepłukała co nieco gardło piwem.
Powtórzyła większym łykiem i zakrztusiła się jeszcze mocniej. Podniosła się z siedziska, w oczach jej pociemniało, a świat na chwilę zniknął.
— Co jest?
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Krople potu zrosiły jej czoło, w żołądku zabulgotało, zawrzało jak w garze
z polewką i przebiło bólem.
— Zdrada! — zawołała, otarła twarz i zerknęła na „kupców”.
Zebrali pośpiesznie tobołki i ruszyli na nią.
— Zdrada. . . — szepnęła, wzięła torbę i rozpychając na boki tłuszczę,
wypadła z karczmy na podwórzec.
W głowie miała mętlik, mdliło ją i piekło w przełyku, a język drętwiał. Pobiegła do stajni, jeśli biegiem można było to nazwać, wpadła
tam, zaczepiła o jakiś przedmiot leżący na klepisku i wywinęła kozła.
— Całaście, pani! — zawołał chłopak, któremu powierzyła wierzchowca, był przelękniony, podskoczył do niej na jednej nodze i pomógł
powstać.
— Konia! Konia, a nuże!
Nie było czasu do stracenia, jad podstępnie robił swoje. Wyszarpnęła kilka srebrników i cisnęła chłopakowi pod nogi, chwyciła za siodło
i spróbowała wskoczyć na cierpliwie oczekujące zwierze.
— Pomóżże! Co ślepisz by gapa!
Karczmarczyk, choć nieduży, naparł na nią całym ciałem i pomógł
wspiąć się na rumaka, strzelił go dłonią po zadzie i ten wyskoczył, jak
z bicza strzelił.
We wrotach karczemnej stajni rozpędem wpadła na tropiących ją
mężczyzn, dzierżących obnażone miecze. Staranowani przez rozpędzonego konia runęli na klepisko, błyskawicznie dopadli koni i migiem ruszyli w pogoń.
Klacz pędziła, świeża, wypoczęta, najedzona. Gnała pomiędzy ruinami starego grodu, a ona kołysała się na boki i trzymała za rwący
żołądek.
— Bleee. . . — zwracała na lewo, na prawo i prawie na łeb cwałującego zwierzęcia.
Wiatr huczał w uszach, słońce niemiłosiernie grzało, zapach końskiego potu zmieszany z wymiocinami mdlił i dusił. Dudniły kopyta klaczy, dudniły końskie kroki ścigających ją mężczyzn i dudniło w głowie,
huczało w skroniach i odbijało nieprzyjemnie w wątpiach.
„Zdrada. . . Karczmarz zdradźca789 ” — słyszała głosy w myślach: —
Karczmarz zdradźca. . . — ulatywały w pędzie mamrotane słowa.
Koń szarżował i parskał, toczył pianę z pyska i wyciągał łeb do
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przodu, pozostawiając daleko w tyle pościg. Kiwała się, kładła na kark
zwierzęcia, przymykała oczy i omdlewała, aż zleciała.
Rypnęła z hukiem w czeremchowe zarośla, zwierzę pobiegło dalej
bez jeźdźca, a ona jęcząc powstała wybudzona niespodziewanie silnym
uderzeniem w ziemię.
— A niech to!
Przyłożyła rękę do obolałego biodra, zerknęła wzdłuż traktu i ujrzała
goniących ją mężczyzn. Wskoczyła w knieje i rzuciła się biegiem, aby na
przełaj, jak najdalej od goniących ją ludzi. Wydobyła miecz zza pleców
i jęła ciąć co większe przeszkadzające w ucieczce gałęzie.
Bezustannie zbierało ją na wymioty, we łbie się kręciło, w uszach
huczało, a w oczach dwoiło, troiło i rozmazywało. Zaczepiała o wystające pnącza roślin, powalone drzewa, wykroty i jamy, jednak biec nie
zaprzestawała, wiedziała, że musi dotrzeć do ludzi, znaleźć schronienie
i miejsce gdzie ktoś jej pomoże, poda odtrutkę lub odprawi czary.
— Szybciej! Ruszże się, Lero!
Ponaglała sama siebie, aż w końcu dotarła do skraju lasu, gdzie natrafiła na samotną chatę. Przyśpieszyła popędzana jakąś tajemniczą iskrą,
pobudzona siłą woli i wkrótce dopadła drzwiczek.
— Łup-łup-łup! — Zastukała.
— Kogo tam niesie?!
Zza drzwi usłyszała męski głos.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Dalej wiecie, co było.
— Coś takiego. . . — Drapał się po brodzie Antonii.
— To cud, żeś tutaj dotarła — dodała Cecylia.
— Ale co z tymi dwoma? A jeśli doniosą, aboż się tu zjawią? — zapytał
zaniepokojony mężczyzna.
— O tamtych nie musicie się kłopotać. Ostali w puszczy i zapewniam,
że nikomu nie doniosą.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Dopadli ją na polanie, osaczyli jak sarnę wilcy. Zataczała się i przewracała, podpierała mieczem i śledziła wszelkie ruchy błędnym wzrokiem.
— Odejdźcie w porę. Nie chcę zrobić wam krzywdy. . .
Chichotali, drwili i przedrzeźniali ją. Widzieli, w jakim jest stanie,
ufali swoim umiejętnościom i sile. Czy mogli jednak powstrzymać taki
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żywioł? Złapać rozhukane w oceanie fale? Schwytać wiatr gnający zagonami czy zatrzymać gniewem rwącą rzekę? Nie mogli, ale wtenczas
tego nie wiedzieli. Krew uderzyła im do mózgu, podniecenie wzięło górę
nad rozumem, a osaczone przez nich zwierzę zdawało się niesłychanie
łatwym łupem.
— Odejdźcie. . . — ostrzegła ich po raz wtóry i odkryła, że nic nie
widzi, była ślepa.
Cień niepokoju przemknął po jej obliczu, czoło bardziej zrosiło się
potem, a zimny dreszcz wstrząsnął całym ciałem. Mężczyźni znów zachichotali rozbawieni, podeszli bliżej z uniesionymi mieczami, gotowi do
ataku, nacierali coraz pewniej i odważniej.
Aż stało się i naskoczyli na nią w najlepszym momencie, jaki tylko
sobie mogli wymarzyć. Nie wiedzieli, że jest ślepa, pozbawiona wzroku,
choć słucha i czeka.
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Miecze zagrały w powietrzu, napastnicy natarli bardzo szybko, potężnie,
bez litości, przekonani o zwycięstwie. Ptaki wypłoszone z furkotem uleciały wysoko, konie zarżały, dźwiergnęły790 w ziemię kopytami, a niebo
zaszło bladosinymi chmurami. Słyszała pędzące ostrza, widziała je w wyobraźni i czuła przez skórę przesuwające się ludzkie sylwetki, napierające
na nią z całą mocą, agresją i zdecydowaniem.
— Ha! — krzyknęła, zrobiła niedługi wykrok, uderzyła po omacku
i odparła pierwszy cios nad głową, drugi przy tułowiu, i w trzech krokach
zadała podwójne błyskawiczne cięcie.
— Aj! — jęknął pierwszy mężczyzna powalony uderzeniem.
— Ah! — stęknął drugi i jak jego kompan padł na ziemię.
— Brawo, Lero! — zawołał ojciec, nieomal skacząc z fascynacji w górę,
gapie zaś otaczający wojujących kołem zaklaskali.
Ściągnęła z oczu opaskę, uśmiechnęła się pełną gębą i popatrzyła na
jęczących z bólu wojów na ziemi.
— Caliście? — zapytała, podchodząc bliżej.
— Cali, cali, acz nie żałowałaś nam ręki!
— Radujcie się, że to drzewiane miecze. Inako leżelibyście martwi.
— Jak ty to robisz? — Powstał młodszy, korzystając z jej pomocy.
— Dużo ćwiczę. . .
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Pomogła wstać starszemu i wtedy otoczyli ją podekscytowani woje, klepali z podziwem i gratulowali zwycięstwa. Niedaleko stała matka, ona
również przyglądała się temu widowisku.
— Zawżdy drżę, kiej widzę, jak walczysz z zasłoniętymi oczami. To
takie niebezpieczne.
— Mamo, to jeno trening. . .
— Trening, nie trening, drzewcem w głowę można dostać. Czemuż
nie nałożysz hełmu, jeno tak wielce ryzykujesz?
— Nie zbroja, hełm, zali miecz decydują o zwycięstwie, a instynkt.
Gdyby trzeba było, zwyciężyłabym z kamieniem w ręku aboż i bez niego.
Uwierz mi, że z zawartymi oczami, równie dobrze widzę co z rozwartymi.
— Jak to widzisz? Co ty bajdurzysz, córuś? Ja jeno na krzynę zawrę
oczy, a już się źle czuję, a ty. . .
— Mamo. . . — przygarnęła matkę do siebie.
— Wierzę, że wiesz, co czynisz i nie będę żałowała, żem ci na to szaleństwo dozwoliła — odpowiedziała i objęła ją.
— Nie lękaj się. Nie dam się ubić ani z rozwartymi, ani z zawartymi
oczyma. Nigdy. . .
— Obiecaj.
— Obiecuję.
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Miecze zagrały w powietrzu, napastnicy natarli bardzo szybko, potężnie, bez litości, przekonani o zwycięstwie. Ptaki wypłoszone uderzającą
o siebie stalą z furkotem wzleciały wysoko, a słońce pierzchnęło za bladosiną chmurę. Słyszała pędzące śmiertelne ostrza, widziała je w wyobraźni
i czuła przez skórę przesuwające się ludzkie sylwetki, napierające na nią
z całą mocą, agresją i zdecydowaniem.
— Ha! — krzyknęła, zrobiła niedługi wykrok i uderzyła po omacku,
odparła pierwszy cios nad głową, drugi przy tułowiu i w trzech krokach
zadała podwójne błyskawiczne cięcie.
Krew bryznęła, czerep jednego z mężczyzn opadł bezwładnie na leśne
poszycie, drugi zacharczał przeraźliwie, wypuścił miecz ze sztywniejącej
ręki i runął z hukiem za tym pierwszym. Lera chybnęła się na nogach,
zwinęła z boleści, a kiedy ją zamroczyło upadła bez czucia.
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Miałaś szczęście, że trafiłaś do nas. — Wyrwały ją ze wspomnień słowa
Antoniego: — Barbara mówiła, że jad, który ci dosypali, na twoje szczęście
był słaby i dlategoś dotarła tak daleko, w ostatniej zresztą chwili.
— Sama nie wiem, jakie licho mię nagabało, iżby posilać się w karczmie. Z ostrożności nigdym tego nie robiła. Aleć co było, to było. Jestem
wam niezmiernie wdzięczna za ocalenie życia.
— Nie ma o czym gadać. . . Co ninie?
— Powinnam jak najrychlej stąd wyjechać. Nie jesteście przy mnie
bezpieczni. Dziś ostanę z wami i pokrzepię siły, aczkoli ze wschodem
słońca ruszę dalej.
— Ostań z nami, wiela będziesz kciáła, Soniu.
— Dziękuję, to miłe z waszej strony, lecz nie mogę narażać was na
tak wielgie niebezpieczeństwo.
Powstała i rozprostowała nogi.
— Wybaczcie teraz. . . Wynijdę na zewnątrz.
— Oczywiście — przytaknęli, idąc za nią na podwórze.
u 1 U
inęły kolejne miesiące ich wspólnej wędrówki, podczas której się
poznawali. Chociaż podróż niekiedy była męcząca, Anna przy boku
Yormūna czuła się szczęśliwa. Zapomniała przy nim o wszelkich troskach, a jej nowe życie zdawało się fascynujące i pełne niespodzianek.
Szybko spostrzegła, że Wyklęty Anioł na wszystko jej pozwala, nawet
wtedy, kiedy broi i robi coś bardzo, ale to bardzo głupiego. Na przykład
pewnego wieczoru. . .
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Było jeszcze jasno, postanowiła wziąć kąpiel w zimnym, rwącym potoku. Yormūn wypoczywał na dużym głazie i z fascynacją obserwował
spienioną niespokojnie rzekę.
— Co robisz, Anno? — zapytał nieco zdumionym głosem, widząc, jak
odważnie wchodzi do wody.
— A jak myślisz? Chcę wziąć kąpiel. Cała się lepię.
— Chcesz tam wejść?
— A czemu by nie? — Zachichotała i wskoczyła w sam środek wzburzonego koryta. — Chodźże, Yormūnie! Nie daj się prosić! — zachęcała,
chwiała się i ledwo utrzymywała równowagę.
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Nie zdążył odpowiedzieć. Gibnęła się w bok i podcięta silnym nurtem
jak motorówka pomknęła w dół bystrzycy. Chwytała rzeczne skałki, pochylone drzewka, nisko wiszące gałęzie przybrzeżnych krzewów, jednak
na próżno. Wartki nurt pchał, ciągnął, wlókł środkiem koryta, tarmosił
jak słomianą kukłą, topił i podrzucał.
Yormūn błyskawicznie rzucił się w pościg za umykającą dziewczyną.
Biegł chlupkim brzegiem, pruł przez szuwary, skakał po wystających śliskich kamieniach i wskakiwał do rzeki, żeby ją pochwycić. Wszystko
nadaremno. Ilekroć do tego się zabierał, ona natychmiast ginęła pod
wodą. Wypływała po kilkunastu krokach, łapała chciwie powietrze i wypluwała litry słodkiej wody. Krzyczała ze strachu, w obawie, że straci ją
z oczu, zniknie w topieli i zostanie sama, skazana na bezlitosną rzekę, na
niechybną i zatrważającą zgubę.
— Ratunku! Yormūnie, ratujże!
A on gnał, pędził z całej mocy, acz nie łatwe było to zmaganie z rozszalałą siłą natury i przyrodą stojącą mu na drodze.
— Trzymaj się, Anno! — nawoływał, tyle że ona nie słyszała, w uszach
jej szumiało, plusk zagłuszał dźwięki, a woda wlewała do nosa i gardła.
Obita boleśnie o podwodne głazy, sponiewierana rzecznymi wirami
myślała, że umrze. Aż coś brutalnie ją capnęło, targnęło za włosy, za ręce,
za nogi i pociągnęło w górę. To był Yormūn, jej salwator791 i bohater,
który po dwóch stajaniach wreszcie ją dopadł i wyłowił, a teraz trzymał
w potężnych anielskich ramionach.
— Yormūnie. . . — wyszeptała.
Była obolała i sina, dygotała z zimna i miała pełen żołądek wody,
choć czuła się bezpieczna i szczęśliwa.
Zaniósł ją do obozowiska, posadził przy ognisku, okręcił kosmatym
kocem i przygotował rozgrzewający trunek. Zmusił do wypicia i usiadł
obok. Sądziła, że zbeszta ją za nierozwagę i głupotę, tymczasem on chichotał tylko, gdy spoglądał na jej umęczoną i nieco wystraszoną buzię.
— Co cię tak bawi? — pytała, trochę nadąsana.
— Nigdym nie złowił tak wielgaśnej ryby, cha, cha. . .
— To nie jest śmiechliwe. . .
— A do tego gadającej, cha, cha. . .
Zatrzepała zmieszana rzęsami i pokazała mu język.
— Cha, cha. . . — Niósł się anielski śmiech po okolicy.
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Innego zaś razu zmęczeni nużącą podróżą zrobili sobie krótki odpoczynek. Grzało wtenczas uciążliwie, toteż po znalezieniu dobrze zacienionego
terenu rozbili tam obóz. Planowali odpocząć tylko chwilkę, a że ruszyć
z gorąca im się nie chciało, wypoczywali w milczeniu, badali wzrokiem
porośniętą zielenią okolicę. Cienia było w tym miejscu aż nadto, szmaragdowe parasole skutecznie chroniły przed żarem, tłumiły niższą i skarlałą
roślinność, wzbraniały im dostępu do życiodajnych promieni.
— Bzzz. . . — bzyczały pszczoły w dziupli potężnego drzewa.
Anna co rusz zerkała w stronę hałasujących owadów, obserwowała
je w locie, jak siadają na kwiatach i wracają do oblepionego nimi drzewa.
To, co nasamprzód było przyjemne, wnet stało się nudne; wstała z ziemi,
wzięła patyk i cisnęła nim w pszczoły. Poleciały w górę, zatoczyły rojem
koło i usiadły z powrotem.
— Widziałeś? — spytała i zachichotała z psikusa.
— Widziałem — odrzekł, a ona powtórnie podniosła patyk i rzuciła.
Zaroiło się ich więcej, zabrzęczały niespokojnie, pokręciły się bez
ładu i składu, i przysiadły tam gdzie wcześniej. Ponownie zachichotała,
wyszukała większy konar, stanęła naprzeciwko dziupli i. . .
— Patrzysz?
— Patrzę.
Rzuciła. Warknęło tysiącami drobnych skrzydełek, po czym wielka
czarna chmura wzleciała ponad koronę drzewa i pod postacią czerwonopomarańczowego deszczu lunęła na chichoczącą Annę i spokojnie siedzącego anioła. W jednej chwili puścili się do ucieczki, gnali na łeb na szyję
przez chaszcze, wymachiwali rękoma i osłaniali twarz przed użądleniami.
— Aj! — pojękiwała Anna.
— . . . — W ciszy zwiewał Yormūn.
Rozwścieczone pszczoły tak ich pogoniły, że gdyby w okolicy nie było
małego bajora nie wiadomo, czym by się dla nich ta przygoda zakończyła.
Wskoczyli do niego z takim rozpędem, że nie spostrzegli nawet, iż woda
ma niecały metr głębokości, a resztę stanowi śmierdzące błoto. Zanurzyli
głowy przed atakującymi owadami, i tak przeczekali rozszalałą chmarę.
— Co teraz? — rozpaczała Anna, tkwiąc do połowy ciała w mule, nie
była w stanie wykonać najmniejszego ruchu.
— Czekaj, najpierw ja wyjdę. . .
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Tak jednak się nie stało. Musieli sobie pomagać, gdyż on również utkwił
w błocie. Wyjście z gęstego szlamu wcale nie było takie łatwe i zajęło
dobre pół godziny. Kiedy wyszli, a raczej wypełzli na brzuchach byli nie
tylko umęczeni, lecz także umazani w czarnej brei.
— Gdzie my się teraz umyjemy? — biadoliła Anna i miała rację, ponieważ okolica była bezwodna.
W pobliżu nie było ani rzeki, ani innego rozlewiska, gdzie mogliby się
opłukać, a stawik, do którego wskoczyli, absolutnie nie nadawał się do
tego z powodu grząskiego i śliskiego brzegu. Zmuszeni więc byli ruszyć
w poszukiwaniu zbiornika wodnego, usmarowani mułem i śmierdząc
tak, że normalnie nie dało się oddychać. Była zła, a mówiąc otwarciej
wściekła, on zaś rechotał, jak gdyby się dobrze bawił.
— Czemuś mię nie ostrzegł, iżbym nie rzucała w one pczoły? — zapytała z pretensją i złością.
Maszerowali niczym błotne potwory, zostawiali za sobą czarne mokre
ślady i chlupali z butów przy każdym kroku.
— Przecóż miałbym to robić?
— Wiedziałeś, czym to grozi.
— Zaiste, wiedziałem, a ty nie? — pytał rozbawiony.
— Nie. . . — odburknęła i nadymała się jak żaba.
Popatrzył na nią pobłażliwie, po czym skwitował całkiem poważnie:
— Ano już wiesz. Dostałaś nauczkę. Przekonałaś się na własnej skórze
i na przyszłość będziesz o tym pamiętać.
Nie odpowiedziała, zacisnęła zęby i maszerowała ze łzami w oczach,
nie od błota i smrodu, a ukąszeń. Zatrzymał ją i obejrzał rany na ciele.
— Stój spokojnie, wyciągnę żądła.
— Dlaczego ino mnie pokąsały? Tyś jak widzę cały — pytała zła, że
tylko ona jest poszkodowana.
— A kto w nie rzucał? Ja czy ty? Myślisz, że one takie niemądre? Każde
użądlenie oznacza śmierć dla pszczoły. Sądzisz, że im życie mniej miłe
niźli mnie zali tobie i będą bezmyślnie kąsać każdego, kto ino podejdzie
im pod żądło?
Dała mu się wysmarować jakimś grzybem w miejscach użądleń i ruszyli w dalszą drogę, on wesoły, ona rozzłoszczona. Po wyjątkowo nieprzyjemnej ciszy, jaka między nimi zapanowała, anioł niespodziewanie
zagaił pierwszy:
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— Anno. . .
— A bo co?
— Nie frasuj się, jak znajdziemy jakiś rwący potok. . . — Roześmiał się
i chwycił oburącz brzucha: — To. . . To. . . To. . . — Nie mógł mówić ze
śmiechu, tak był ubawiony.
— To co? — zapytała zła.
— To tym razem oboje w nim popływamy. . . — Ryknął śmiechem.
Tak rżał, że od samego patrzenia jęła chichotać. Po chwili wytykali się
palcami, kpinkowali ze swojego wyglądu i cieszyli się jak dzieci. Właśnie
taki był jej anioł.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Przed południem dochodzili do sporej wielkości osady zwanej przez tutejszą ludność Mokradełka. Tego dnia słońce mniej dogrzewało, powietrze
było chłodniejsze, a od północy nadciągały kłębiaste obłoki, zapowiadające deszcz pod wieczór. Zwyczajnie omijali skupiska ludzi, nie dlatego,
że od nich stronili, lecz dlatego, iż Yormūn był ostrożny. Przewidywał
pułapkę na szlaku.
— Ludzie mogą nas zdradzić, Anno. Złoto rządzi światem.
— Nie myślałam nigdy o tym.
— Nic dziwnego. Jesteś młoda. Poza tym zgaduję, że nigdy nie zrobiłabyś tego, gdybyśmy się nie spotkali. Żyłabyś jak inni, nieświadomie
przyjmując określone wzorce za prawdziwe, przyswajając na słowo narzuconą ci wiedzę, wiarę i tradycję. Istoty ludzkie nie myślą, nie zastanawiają się, skąd pochodzi cierpienie, co jest przyczyną wojen, biedy, tego
całego bałaganu, który wokół tworzą. Obrastają ideologiami, wymyślonymi tworami, niczym mech porastający drzewo. Są jak rybak łowiący
z rzeki płocie, zamiast skoczyć na głębinę i wyłowić coś naprawdę wielkiego. Odkryć prawdę o sobie i świecie.
— Nie rozumiem. . .
— Chcesz, rozważmy jakąś kwestię?
— Nie pytaj! Wżdy wiesz, jak bardzo lubię słuchać.
— To prawda. . . Pytam jeno, by mieć pewność, że masz otwarty
umysł. Bez umysłu wolnego od uprzedzeń nie może być mowy o zrozumieniu. By zrozumieć jakikolwiek problem, trzeba wyzbyć się przesądów, tępej wiary i pobranych dotychczas nauk. Musisz być jak nowo
narodzone dziecko, co dopiero otworzyło oczka i ciekawie wszystko bada.
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Ono nie ma pojęcia o świecie, jego umysł jest czysty, wolny od uprzedzeń. . . Powiedziałbym boski. . .
— Jestem gotowa! — Uśmiechnęła się, chwyciła go za rękę, oczy świeciły jej błękitem, a twarz promieniała z radości.
— Chceszli zatem o coś spytać? Azali sam mam wybrać temat?
— Napomknąłeś o biedzie. . . Rzeknij. Czemu ludzie są biedni?
— Biedni w sensie materialnym, zali umysłowym?
— W obu!
— Czym wobec tego jest bieda według ciebie?
— Nooo. . . Brakiem środków do życia. . .
— A więc uważasz, że biedny człek to ten niemający za co wyżyć?
Cierpiący niedostatek? Bez majątku?
— Tak. Bo widzisz. . . Bogaty ma wszystko, co jeno sobie zapragnie.
Nawet tyś bogaty, choć mówisz, że tak nie jest, a jednak masz dukaty.
Możesz nabyć, co sobie uwidzisz. Nie jesteś biednikiem.
— Rzeczywiście. Rozumując w ten sposób, można stwierdzić z całą
pewnością, że ja jestem bogaty, a tyś biedna. Ja mogę mieć wszystko a ty
niewiele. . .
— Iście. . . Tom miała na myśli.
— I że biedny jest nieszczęśliwy z powodu ubóstwa, a bogaty tryska
zaś radością.
— Chyba tak. . . Choć i biednik może być pełen radości, a bogacz
wielce nieszczęśliwy. . .
— A więc bogactwo nie jest rozwiązaniem na szczęście?
— Myślę, że nie jest.
— I dobrze myślisz. A co by było, gdyby na świecie nie istniały pieniądze? Ludzie nie gromadziliby złota, srebra, klejnotów, żadnych skarbów?
— Nie byłoby biedników i bogaczy.
— Otóż to! Nie byłoby biedoty wynikającej z podziału, nie byłoby
cierpienia.
— Jeno z czego byśmy tegdy żyli? Matuś sprzedawała zboże za dzięgi
lub kupowała misy i garnki. . .
— Masz rację, że się troskasz i nad tym dumasz. Przecież nie znasz
innego życia, innego sposobu na przetrwanie. Nie dziwota, nie jesteś temu
winna. Rzeknij mi jednak. Znaszli jakieś inne stworzenia płacące za życie,
jak robią to ludzie?
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— Nie znam.
— Właśnie. Ja też nie znam. Jeno ludzie płacą za życie, otrzymane
wszak za darmo. Nie jest to ciekawe? Zali ptaki są mądrzejsze od ludzi
albo mrówki pod naszymi stopami?
— Chyba nie są. . .
— A jednak. Wróćmy tymczasem do biedy. Czym jest bieda? Skąd
się ona wzięła? Jak powiedziałaś, bieda jest tedy, kiej odczuwasz brak
podstawowych produktów zdających się niezbędnych do życia. Jak pożywienie, odzienie czy schronienie. Istotnie, w ludzkim rozumowaniu tym
jest bieda. Większość ludzi przyjmuje z góry założenie, że jeśli osiągnie
sukces i bogactwo będzie szczęśliwa, choć nie jest to prawda. Jednakże
ludzie ci nie myślą, jak pozbyć się z życia biedy, wyplenić ją na stałe,
ale jak jej zaradzić. Jak sobie doraźnie dopomóc, nie zwracając uwagi
na innych. Chcą zamienić jedno życie w drugie, nie są zainteresowani
usunięciem biedy jako takiej. To tak jakby zażyć uśmierzające ból zioło.
— Pomoże, ale nie wyleczy.
— Właśnie. Tyle że dziś możesz zdobyć wielkie bogactwo, a jutro
nagle je stracić. Tedy na nowo poznasz smak biedy i po raz enty będziesz
marnotrawić energię na szukanie na nią tymczasowego lekarstwa, osłody,
bezpiecznego azylu. Czemuż tak się dzieje? Dlaczego istoty ludzkie godzą
się na istnienie nędzy?
— Dlaczego?
— Z dwóch najważniejszych powodów. Pierwszy to nieświadomość,
że można żyć w inny sposób, wolny od biedy i cierpienia. Drugi to wywyższenie i władza. Można je osiągnąć tylko dzięki wzbogaceniu się, niestety kosztem pogłębiającego się podziału między ludźmi. Nędza, o której
mówimy, jest to bieda materialna, wynikająca z Systemu, w jakim przyszło ci się urodzić i dorastać, żyć i umrzeć. Z Systemu, który oparty na
pieniądzu, czy chcesz tego, czy też nie, zawsze będzie tworzyć pomiędzy ludźmi przepaść, dzielić na tych, co mają i tych, co im doskwiera
ubóstwo. Ludzi żyjących w tym Systemie wypełnia chciwość, żądza posiadania wyzwala w nich agresję i walkę, a pożądanie odbiera rozum.
Walczą więc o każdy wartościowy przedmiot, sprzedają się, okradają na
lewo i prawo, wzbogacają na sztucznie wywoływanych wojnach i wciągają kolejne pokolenia w nową wiarę. Wiarę gdzie bogiem jest pieniądz
i bogactwo. W tej to wierze przestają mieć znaczenie tacy ludzie jak ty,
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Anno, wagę zaś nabierają martwe przedmioty, materialne śmieci wytwarzane ludzką ręką. Życie istot z dnia na dzień staje się nieistotne, gdy
w rachubę wchodzą wielkie zyski, własne korzyści zali władza. Poświęcanie najsłabszych dla osiągnięcia korzyści materialnych staje się przeto
naturalne i konieczne, a zabijanie łatwą do zatajenia eksterminacją nieprzystosowanych do Systemu ludzi.
— Eee. . . kste. . . co?
— Wyniszczeniem określonej grupy ludzi z różnych powodów i pobudek.
— Zgładzeniem?
— W rzeczy samej. W ten oto sposób tworzy się ubóstwo, bo tam
gdzie są bogaci, musi być biedota. Problem nędzy nie leży jednak w braku
podstawowych środków do życia, gdyż dzięki bogactwom naturalnym
Ziemi, bieda sama w sobie jest przeszkodą niezwykle łatwą do pokonania, a w Systemie monetarnym, na który ludzie skazują się dobrowolnie.
Żeby przetrwać, człowiek staje się niewolnikiem pracy w pocie czoła,
a ludzie zmuszeni są rywalizować ze sobą nieomal w każdej dziedzinie
i na każdym polu życia. Wygrywa chytrzejszy, cwańszy od drugiego, bezwzględny, a zatem pozbawiony skrupułów. Taki to człek z czasem zostanie bogaczem. Dostąpi władzy i niepojętego dla mnie szacunku reszty
ogłupiałego społeczeństwa. Takim ludziom wszyscy hołdują i przypochlebiają się, z nimi chcą się pokazywać i takimiż to ludźmi pragną być
otoczeni. Jednakże bogacz zawsze będzie chytry, bezlitosny, uparty i zdecydowany na wszystko. Pazernemu nigdy dość! Powiedz. Zali nie łatwiej
prosić biednego o garść kaszy niźli bogatego o kruszynę chleba?
— Prawda to, aleć czasem bogaci dają biednikom datki. Widziałam
żebrzących w Kresowej.
— A jużci! Nawet i fortuny całe rozdają! Na przykład budują ogromne
grody i cyrkwie dla świątków. Zali płynie to z dobroci serca? Z litości
czy miłosierdzia? A może w ten sposób bogacz ucisza nękające go sumienie? Może datkami sprawia sobie duchową przyjemność albo czyni to na
pokaz, dla rozgłosu, dla jeszcze większej sławy lub chęci zapisania się na
kartach historii jako zacny i dobroduszny dobrodawca? Powiedz, Anno,
cóż znaczy nędzny dukat w sakwie bogacza? Pewno niewiele, skoro ma
ich całe skrzynie. Czy gdyby z serca pragnął pomóc biednikom żebrzącym na ulicy, dzieciom umierającym z głodu lub ludziom wykorzystywa-
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nym do niebezpiecznej i niewolniczej pracy, popierałby ten krzywdzący
System? Zda się, że nigdy by tego nie uczynił. Nie poparłby go, lecz nie
jest w stanie zwrócić się przeciwko niemu, bo wtenczas straciłby to, co
osiągnął: władzę, bogactwo, szacunek i uznanie. Dla bogacza to niepojęte. Nie popuści on wodzy cierpieniu i ubóstwu, nie zrezygnuje z kury
znoszącej złote jaja.
— Zali można żyć bez pieniędzy? Bogactwa?
— Można. Ino do tego potrzebne jest pełne zrozumienie siebie, a przede
wszystkim Miłość.
— Jak to? Jak żyć miłością?
— Jak myślisz, Anno, po co chodzą po ziemi geniusze, ludzie „inteligentni”, to znaczy mogący swoim rozumem osiągać więcej niźli inni?
— Nie wiem.
— Są nie po to, aby bogacić się cudzym kosztem, jak robią to obecnie. Nie po to, żeby piąć się coraz wyżej po drabinie sukcesu, ale po
to, iżby pomagać. Dzielić się swoimi umiejętnościami, swą „inteligencją”
i rozumem z innymi. Wziąć ster we własne ręce, pokierować ludzkość ku
prawdziwemu szczęściu. Stworzyć możebnie idealny „System” oparty na
rozumie, technologii, a przede wszystkim miłości. Znieść wszelkie ograniczenia i podziały, i budować pierwszorzędne struktury, gdzie ludzie
mogliby się połączyć w jedność jako bracia.
— Jak anioły?
— Otóż to. Jak Świetliste Anioły. Oto prawdziwy cel ludzi naprawdę
„inteligentnych”.
— Zali to możebne?
— Nie. — Pogłaskał ją po głowie i uśmiechnął się dobrotliwie. —
Iluzja wartości bierze górę nad „mądrością” istot ludzkich, pozostaje jeno
czysta „inteligencja”, która nie jest mądrością.
— A czym jest ta „inteligencja”?
— Pokrótce? Sprawnością mózgu.
—?
— Mówiąc czytelnie i w dużym uproszczeniu. Im jesteś sprytniejsza,
twoje myśli płyną szybciej, a co za tym idzie łatwiej rozwiązujesz zagadki,
przyswajasz sobie wiedzę, lepiej radzisz sobie w życiu, jesteś bystrzejsza,
bardziej spostrzegawcza. Daje ci to nad innymi intelektualną przewagę.
To jest właśnie mierzalna inteligencja w rozumieniu istot ludzkich, jed-
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nak to nie jest mądrość. Przy znikomym wysiłku umysłowym taką „inteligencję” można wyćwiczyć, jak trenuje się psy czy konie. Można być nieprzeciętnie „inteligentnym” i produkować doskonałą broń albo trucizny,
jednak człek taki nie jest wcale mądry, bo mądrość pochodzi z miłości,
a ona jest źródłem wszelkiego życia i radości, a nie zniszczenia.
— A ta druga bieda. . .
— To jest właśnie brak miłości. Ubogi jest jeno człek niemający jej
w sobie. I to jest prawdziwie smutne, bo jest przyczyną wszelkiego cierpienia istot na Ziemi. Jest to jedyne i prawdziwe źródło wszelkiej niedoli.
— Zali zmiana tego no. . . jak to powiedziałeś?
— Systemu?
— O właśnie. Zali zmiana tego systemu może cokole zmienić i zapobiec nędzy?
— Nie. Żaden system temu nie zaradzi, dopóki pojedynczy człek, na
przykład taki jak ty, nie pojmie tego, że sam jest powodem wszelkiej
niedoli, i zmieni się dogłębnie, wewnętrznie. Inszą sprawą jest to, że
na jakąkolwiek zmianę nie dozwolą ludzie będący u władzy, a będący
siłą napędową tegoż Systemu. Królowie, xiążęta, duchowni, arystokracja,
szlachta, jak również co bogatsi kmiecie, dla których wpływy i bogactwo
stanowią podstawę egzystencji. Oni nigdy nie wypuszczą z rąk władzy
i zgromadzonej fortuny. Tego, czego się dorobili łakomstwem oraz kosztem innych istnień.
— Jak więc mamy pozbyć się tej biedy? — Była zmartwiona.
— Przykro mi, na tym poziomie świadomości nie możecie tego zrobić,
ale zacznij od siebie, Anno. Kiedy ludzie tacy jak ty samodzielnie będą
się zmieniać, System sam w końcu upadnie. Nie będzie chętliwych, by
go dłużej podtrzymywać. Stare zostanie porzucone, cywilizacja oparta
na pieniądzach, bogactwie i materialnych śmieciach upadnie, a wzrośnie
nowa, zbudowana na miłości. Jedyna, do której powinien dążyć każdy
bez wyjątku człowiek.
— Niby jak mam coś zmienić?
— Dziel się z innymi swoją mądrością. Pomagaj słabszym i mniej
„mądrym” od siebie. Rób to chętnie, nawet jeśli cię o to nie proszą. Nie
podarkami, gdyż niewiele one wnoszą w życie ludzi, a kultywują władzę
materii i pieniądza, lecz rozumem, umiejętnościami i wiedzą.
— Ludzie tak nie postępują — dziwowała się.
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— Zaiste. Ludzie nie chcą się dzielić z innymi, gdyż w Systemie opartym na pieniądzu konkurują ze sobą, chronią swoje talenty, jak skarbu,
którego wszak nie zdobyli mądrością, a otrzymali całkiem za darmo
w dniu narodzin. Zali można pobierać opłatę, za coś, co dostało się wraz
z urodzeniem? Czy ludzie zadają sobie jedno proste pytanie: „Dlaczego jestem mądrzejszy od innych albo czemu potrafię robić rzeczy, których nie
umieją inni?”. Nie robią tego, lecz widząc niedających sobie rady w życiu,
mówią z obojętnością lub wręcz z zawiścią: „Jak brak mu rozumu, niechaj
zdycha, nic mi do tego”. Pysznią się swą wyższością, wychwalają swą
chytrość, pasą się cudzą krzywdą i czerpią przyjemność z osiągania coraz
to większych korzyści materialnych, tymczasem to pył jeno. Nic więcej.
Brak w tym wrażliwości, a co za tym idzie miłości. Są prymitywni i wewnętrznie martwi, choć zdają się tętnić życiem, prowadzić interesujące,
dynamiczne życie. Jednakże ich wewnętrzna martwota na nieszczęście
całego społeczeństwa powielana jest na zewnątrz, tworzą zatem świat
w konflikcie, w nieładzie, pełen sprzeczności, iluzji, wojen i bałaganu.
Bo to, co wewnątrz istoty ludzkiej to i na zewnątrz. Zatem świat ludzi
jest odbiciem ich samych, a jak widzisz, nie jest on wcale ani mądry, ani
piękny. Tylko tam gdzie jest współpraca, pełne zrozumienie i prawdziwa
komunikacja, mogą zaistnieć trwałe związki, oparte na wzajemnym poszanowaniu, na wymianie poglądów, wiedzy i umiejętności. Tam panuje
zrozumienie, lojalność, brak wyniszczającej się konkurencji i dyskryminacji, obłudy i kłamstwa, chciwości czy przebiegłości. Jest jeno związek.
Wspólnota. Braterstwo. Zespolenie. Pierwotna jedność.
— Czym miałabym się dzielić z onymi człekami? Nic nie potrafię
i wcale nie jestem mądra.
— Och! Zapewniam cię, że jesteś. Umiesz bardzo dużo. Na przykład
przyrządzić maść na komary.
— Sam mnie nauczyłeś. — Roześmiała się.
— Więc podziel się tą wiedzą z najbliższą napotkaną ci osobą. Całkiem
możebne, że i ona w podzięce coś cię nauczy.
— A nuż tego nie zrobi?
— I cóż z tego? Nie oczekuj od innych zapłaty, tylko dawaj. Więcej
radości jest w dawaniu, niż braniu, bo to pierwsze płynie z serca. Miłość
to wyłącznie dawanie, bez oczekiwania na podziękę. Tam gdzie jest oczekiwanie, nie ma miłości, jeno najzwyklejsze pragnienie. Dawaj, dawaj
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i dawaj, a przekonasz się wkrótce, że napotkasz prawych ludzi, którzy
w zamian odwdzięczą ci się tym samym. Nie z musu, nie z poczucia
wdzięczności za to coś im podarowała, ale z serca.
Długo mocowała się z myślami. Słowa anioła były tym razem niebywale trudne do pojęcia i wiedziała, że wiele dni, tygodni, a może i miesięcy zajmie jej pełne ich zrozumienie, a i tak będzie bombardować go
niemającymi końca pytaniami.
On również to wiedział, przyzwyczaił się do tego i polubił.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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Dochodzili do wioski Mokradełka. Jak wspomnieliśmy wyżej, unikali
osad i grodów, lecz tym razem nie mogli w ten sposób postąpić. Okolica
była grząska i podmokła, i gdyby chcieli ją ominąć, musieliby nadrobić
kawał drogi. Szli wąskim gościńcem wyłożonym drobnym kamieniem,
przebiegał wzdłuż usypanej grobli i rozdzielał mokradła od wioski. Mijając niskie chaty pobudowane nieznacznie poniżej poziomu drogi, zauważyli, że mieszkańcy bacznie ich obserwują, wychodzą na trakt i podążają
za nimi. Po chwili prowadzili za sobą prawdziwą procesję rosnącą z każdym mijanym domostwem.
— Czego chcą od nas ci ludkowie? — szepnęła Anna, łypiąc na tłum.
— Nie mam pojęcia, Anno — odpowiedział i poczuł, że chwyciła go
mocniej za rękę.
Podeszli do centrum osady z małym targowiskiem pośrodku i z przeciwnej strony zobaczyli podobny tłum ludzi zmierzający w ich kierunku.
Było coś w tej masie niepokojącego. Aniołowi od pierwszej chwili nie
spodobało się to wielkie zainteresowanie, jakie wzbudzili wśród mieszkańców wejściem do osady. Czuł w powietrzu negatywną energię i spostrzegł czerwone, złowrogie aury tubylców. Przeczucie potwierdziło się
bardzo szybko. Odkrył bowiem, że osadnicy ukrywają niebezpieczne
przedmioty za plecami, takie jak widły, sierpy, cepy czy drągi.
„Coś tu nie gra. . . ”. — Skręcił ostro w prawo z trzymającą go kurczowo Anną, w głąb placu targowego.
— Yormūnie, stracham się.
— Spokojnie, Anno. Wszystko będzie dobrze.
Ludzie przyśpieszyli, nie taili już złych intencji. Co niektórzy rwali się
do przodu, coś pokrzykiwali. W hałasie i szmerze tego nie rozpoznasz. Nie
mieli czasu na zastanawianie, groźba ataku rosła z sekundy na sekundę,
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popędzili, mknąc pomiędzy kramikami. Wówczas z naprzeciwka ruszyło
na nich kilku uzbrojonych mężczyzn przypominających wojów.
— Łapać ich, a nuże!— wrzasnął jeden z nich do wzburzonego tłumu.
— Ją brać żywcem, jego ubić!
Rzucili się społem.
Uciekali prędko, za prędko. Anna pomimo starań nie nadążała za
długimi krokami Yormūna, nóg jej nie starczało i gdyby nie ściskał ją za
rękę, wyrżnęłaby jak długa.
— Yormūnie, nie zdolę! — zawołała, a wtedy wetknął ją pod pachę
niczym pakunek z zakupami, i niespowalniany znacznie przyśpieszył.
Głośno postękiwała, jęczała z niewygodnej pozycji, ale nie miał tymczasowo innego pomysłu, musiała to przemęczyć.
Wokół zakotłowało się od ludzi, jedni próbowali pochwycić go gołymi rękoma, inni wymachiwali przyniesioną bronią. Nie zaprzestawał
biegu i kopniakami torował sobie drogę. Padali za nim porażeni bólem
i skomleli, a on nie żałował im buta, nie miał dla nich litości i nie szczędził. Miał tylko jeden kłopot. Obie ręce miał zajęte, w jednej trzymał
wystraszoną Annę, w drugiej dźwigał wory.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Anna była przerażona, lecz mimo bólu wywoływanego nagłymi wstrząsami starała się zachować spokój i nie rozpraszać w ucieczce anioła. Czuła
wzbierające fale mdłości i zastanawiała się, jak długo to wytrzyma. Yormūn pędził pełną parą, ona się trzęsła, świat przed oczami podskakiwał i przemykał szybkim tempem; głowa uderzała o tors anioła, żołądek
podchodził do gardła, a płuca skurczu dostawały od żelaznego uchwytu
oplatającej ją ręki.
— Aj! Aj! — jęczała.
— Zabić go! — syczeli wściekli ludzie.
Nagle, jak spod ziemi wychynął przed nich mały, spaśny człowieczyna zarośnięty niczym Rumcajs792 , przeklął niewyraźnie i machnął
w nich złowrogo połyskującą kosą.
„Matko!” — myślała, że to koniec.
Na szczęście Yormūn zrobił błyskawiczny unik, nachylił się nisko
pod srebrzystym ostrzem ścinającym kosmyk jego włosów i wybił się
do przodu. Zachrzęściła pękająca kość nosa i mężczyzna runął z jękiem,
uderzony z czoła przez anioła.
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Wypuszczona kosa niczym baletnica wykonała obrotowy taniec na drzewcu,
opadła za mężczyzną i ugodziła go w stopę. Zawył dziko, gdy obcięła mu
palce, choć kogo to obchodziło, oni byli cali, zwiewali.
— Teraz cię puszczę! Wskocz mi na plecy i trzymaj się mocno!
Nie zdążyła odpowiedzieć, a już stała na ziemi. Yormūn pochylił się,
a ona bezzwłocznie wskoczyła mu na plecy, oplotła nogami jego tors
i uczepiła się koszuli. Uniósł ją błyskawicznie i ruszył biegiem, a dzięki
wolnej ręce darł do przodu dużo szybciej, uderzał wpadających na niego
ludzi z pięści, kopał i robił ratujące życie uniki. Próbował nawet wyciągnąć miecz z wora, jednak nadaremno. Atakowany nieprzerwanie przez
mieszkańców osady, nie doczekał tej sposobności.
Aż tu raptem, mignęła mu po lewej stronie pusta przestrzeń. Nikogo
tam nie było. Pobudzony tym widokiem zerwał się gwałtownie i ostro
skręcając, poczuł, że wytrąconą z równowagi Anną gibnęło i spada z jego
pleców.
— Aaa. . . ! — Leciała z rozłożonymi rękoma jak ptak w powietrzu.
Złapał ją w ostatniej chwili, zarzucił na plecy i przyśpieszył. Zanim
goniący ich ludzie zdążyli zareagować, sadził pomiędzy straganami sążniste kroki, gnając niczym gepard na polowaniu, z uczepioną i wysoko
podskakującą na nim Anną.
— Zaciśnij zęby! — zawołał z obawy, żeby nie odgryzła sobie języka.
Biegł przez pola równolegle do drogi. Mógł bez trudu zrobić użytek
z miecza, ale przyszedł mu do głowy inny, acz całkiem zwariowany pomysł. Poza tym za wszelką cenę chciał uniknąć walki. Nie dlatego, że
odczuwał strach przed tubylcami, to uczucie było mu obce. Nie dlatego,
że żałował ludzi, których musiałby pozbawić życia, bo byli mu obojętni,
a z troski o Annę. Nie zamierzał wystawiać jej na niebezpieczeństwo, to
byłoby głupotą z jego strony.
Wyhamował przy jednej z chat, wpadł na nieduże podwórze i dał
nura pomiędzy cztery łaciate krowy.
— Spokojnie maleńkie, to tylko ja — przemówił do wypłoszonych
zwierząt i pierwszą z brzegu poklepał po karku; od razu się uspokoiły. —
Zeskocz!
Zrobiła to natychmiast, a wtenczas odwrócił się, ukląkł przed nią na
kolanie i oznajmił:
— Uczep się mnie, a żywo!
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Wskoczyła bez słowa, oplatając go nogami, i teraz przylegając przodem do jego torsu, objęła za szyję.
— Przywrzyj, najmocniej jak potrafisz, i pod żadnym pozorem się nie
ruszaj ani nie wydawaj dźwięków. Cokolwiek by się działo. Rozumiesz?
— Tak — odpowiedziała silnie poruszona.
Stali w milczeniu między krowami. Uczepiona do niego, z przyłożonym uchem do szyi anioła, słyszała każdy jego oddech i przyśpieszone
bicie serca. Krew w nim pulsowała, pot spływał po czole, a pierś wznosiła wysoko w górę.
— Szukajcie, aż znajdziecie!
Na podwórze wbiegło paru ludzi i w tę porę793 się przelękła. Kilku
mężczyzn i niewiast wpadło do chaty, stodoły i obory, i dokładnie je przeszukiwali. Zatrwożone krowy porykiwały niespokojnie na widok biegających po obejściu ludzi. Nikt jednak nie zwracał na nie uwagi i nikt do
tej pory ich nie odkrył.
— Muszą gdzieś tu być! — nawoływał jakiś człowiek: — Nie mogli
daleko umknąć! Przeszukajcie każdy kąt!
Zobaczyła wbiegających do stodoły ludzi uzbrojonych w widły.
Trzech mężczyzn i jedną niemałych rozmiarów niewiastę, która przystanęła, odwróciła się i rozejrzała po podwórzu. Przemknęła oczami po
zwierzętach i zatrzymała wzrok na Annie. Dziewczyna zdrętwiała, a będąc przekonana, że niewiasta lada moment wznieci alarm i rzucą się
na nich, przywarła mocniej do Yormūna. Tropicielka jednak wciąż tam
stała, łypała oczami wokoło i czasem omiatała ją spojrzeniem. Trafiały
na siebie wzrokiem, choć ta nie reagowała.
„Czemu mnie nie widzi?” — zastanawiała się Anna.
Wreszcie rozpierzchli się po całej wiosce i tylko okazjonalnie, ktoś
wchodził na podwórze, biegał po nim i zaglądał w każde możliwe miejsce, gdzie spodziewano się ich nakryć. Czuła, że słabną jej ręce i nogi, lecz
pomna słowom Yormūna, nie zluzowała zacisku, tylko wsparła o jego
ramię głowę. Stali tak dłuższy czas, aż na podwórze nieśpiesznie weszło
czterech mężczyzn. O czymś ze sobą rozmawiali.
— Jak to możebne, że się wymknęli?
— Nie mam pojęcia, jednakże Samael nie będzie zadowolony, gdy się
o tym dowie. Długo to planował.
— Kto w takim razie pojedzie do niego z wieścią?
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— Rzucajmy kości. Będzie sprawiedliwie.
Usłyszała szelest odzienia, brzdęknięcia klamerek i stukanie kości, aż
wreszcie jeden z nich powiedział:
— Przegrałeś, Janie. Ruszaj zatem, a wy szukajcie dalej. Może cosik
jeszcze wypatrzycie. Ja tutok ostanę.
Porozchodzili się, głośno rozmawiając. Ten, co pozostał, zaczął sobie
pogwizdywać i nucić jakieś melodie, okropnie przy tym fałszując. Po
pięciu minutach dołączył jeszcze jeden mężczyzna, wszedł na podwórze
i podszedł pod krowy. Zacisnęła zęby i zamknęła oczy. Wyczuwała jego
wzrok na plecach.
— Coście się tak zagapili, gospodarzu, jak byście bydła nie widzieli?
— Nie barzo wim, co rzec, panie, aleć jakże to możebne?
— Cóż takiego?
— Ano. . . Poranie794 miołem śtyry795 krowy, a teroz jakkoliby rachować pięciórka796 !
— Cha, cha, cha. . . — roześmiał się mężczyzna: — Też mi szkopuł!
Dziękuj ty raczej Bogu poczciwemu za tak cudowne rozmnożenie! — I ponownie ryknął śmiechem, klepiąc go po plecach.
— Ino. . .
— Ino co?
— Jakaś chudzina z unej krasuli. Ugłodzone to, niebożę.
— Pewno kto wam podrzucił, dziadku, cobyście podtuczyli ją nieco.
Mężczyzna śmiał się wyraźnie rozbawiony, a kmieć zdumiony podszedł bliżej i mocno poklepał Annę po plecach.
— A któż cię tak ugłodził, nieboraczko?
Podniósł wiotką gałąź z ziemi i zaczął nimi chlastać krowy. Poczuła
na nogach, rękach i głowie smagnięcia gałęzią, i zauważyła, że ruszyli.
Szli pospołu z pędzonymi krowami, a za nimi podążał gospodarz. Krowy
muczały siekane gałęzią, a gdy giętki bicz smagnął plecy Yormūna, on
również muczał, naśladując krowę. I gdyby nie groźna sytuacja, w jakiej
się znaleźli, po prostu wybuchłaby śmiechem, tak zabawnie to wszystko
wyglądało. Chłop zagonił krowy na pastwisko daleko od osady, niedaleko lasu. Przez jakiś czas obiegał ich w koło, dumał i oglądał z każdej
strony. Był kompletnie ogłupiały.
— Przecz nie źresz797 , głupia?! A? — złościł się i śmigał ich batem
z gałęzi, a oni muczeli i robili w przód lub w tył kilka kroków. — No,
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ruszże ryjem. Nacz to czekasz? Naści798 ! — Częstował ich trawą, rozdziawiał gębę zdziwiony i z niecierpliwości cmokał.
W końcu stracił panowanie i pasował, machnął ręką i niespiesznym
krokiem polazł do osady. Chłop wkrótce zniknął z pola widzenia, a oni
zostali sami w towarzystwie przeżuwających zieleninę zwierząt.
— Wytrzymaj jeszcze trochę. Pójdziemy w stronę dębrza.
Stało się tak, jak mówił, a żeby wyglądało to naturalnie, poganiał
prawdziwe krowy w tym samym kierunku. Szybko dotarli na skraj lasu,
wbiegli do niego i tam opuścił ją na ziemię.
Roztrzęsiona z wysiłku i do cna przepocona nie mogła zapanować
nad drgającym ciałem. Usiadła na spróchniałym, powalonym ze starości drzewie, wzdychnęła i spuściła z rezygnacją głowę. Yormūn widząc,
w jakim jest stanie, podszedł do niej i przykucnął.
— Dobrześ się spisała, Anno.
Otarł jej twarz pokrytą kropelkami potu. Popatrzył na nią złotymi
oczami i wówczas do reszty zapomniała o zmęczeniu; zaczął ogarniać
ją spokój, a ciało jęło się rozluźniać. Poczuła krążące wokół wibracje,
ich serca wyrównały tempo, a oddech płytszy niż normalnie, spokojny
i miarowy, koił ból i uspokajał.
Bezwiednie i po omacku, przyciągana jakąś niewidzialną siłą, wyciągnęła ku niemu rękę, przyłożyła dłoń do jego ust i zamknęła oczy.
Chuchnął w nią albo takie odniosła wrażenie. Miły i orzeźwiający chłodek przeniknął jej ciało, i zrobiło jej się nader przyjemnie, jakby leżała
otulona puszystym kocem. Czuła, że odpływa, traci świadomość, popada
w ciemność i ulega niesamowitemu doznaniu, uśmiechnięta, rozradowana i schwytana w rozkosznym uniesieniu. I kiedy bez reszty zatraciła
się w tym błogostanie, naraz doznała zimnego pocałunku; lodowe usta
musnęły jej dłoni, wstrząsnęły i błyskawicznie ocuciły, przywiodły do
rzeczywistości i przypomniały niemiłe wydarzenie. Szczęśliwie mięśnie
już nie bolały i ciało ze zmęczenia nie drgało.
Yormūn stał dwa kroki dalej, wytrwale wyczekiwał, aż do siebie
przyjdzie.
Obdarowała go krótkim uśmiechem, sztywniejącymi ustami, pełna
powracającego niepokoju.
— Yormūnie, chcieli nas zabić, prawda?
— Nie, Anno. To mnie chcieli zabić. Ciebie chcieli dostać żywą.

444

ROZDZIAŁ IV

— Ale dlaczego?
— Tego nie wiem. Domyślam się jednak kto za tym stoi.
— Któż taki?
— Samael.
— Ale kim jest ów, Samael, i czego chce ode mnie?
— Samael jest Upadłym Aniołem i sam chciałbym wiedzieć, z jakiego
powodu na ciebie poluje?
Siedziała przerażona, wlepiała w niego oczy.
„Czego on chce ode mnie? Wżdy nawet go nie znam, pojęcia nie
miałam o jego istnieniu. . . Czymże mu przewiniłam?”.
W rozmyślaniu przeszkodził jej Wyklęty Anioł.
— Sądzę, Anno, że z początku Samael nasłał na ciebie Dogoberta.
Ustawił tak zdarzenia i pokierował waszym życiem, aby ten ostatecznie
zapragnął cię zabić. Niespodziewanie zabrałem jego życie i wtedy Śmierć
się do tego wmieszała, łamiąc niejako zasadę o neutralności. I znów pokrzyżowałem im plany. Wybroniłem cię od Niej, a na to nie byli przygotowani. Muszą być w zmowie, a ponieważ Śmierci nie wolno mnie zabić,
wykorzystuje do tego swego sojusznika, Samaela. Ona zatem czyha na
moje życie. Zastanawia mnie tylko – dlaczego niegdyś pragnęli cię zabić
i czemu nagle zmienili zdanie? Wysłany przez Samaela Rufin miał cię
żywcem uprowadzić po mojej śmierci, lecz na szczęście na naszej drodze
niespodziewanie zjawiła się Bożena. Zdradziła mi, co zamierzali, i jestem
pewien, że nie przypadkowo trafiliśmy do „Biesa”.
— Jak to?
— Nic nie dzieje się przypadkiem. Każdy, kto staje na naszej drodze, niezależnie od tego, azali nazwiemy go dobrym, zali złym, ma jakieś określone zadanie do wypełnienia, choć nie jest tego świadom. Jest
albo naszym nauczycielem, albo uczniem. Od nas zależy czy ujrzymy to
niejawne przesłanie, czy jeno przejdziemy obojętnie i przyjmiemy to za
przypadek. Dlatego pamiętaj, abyś zawżdy była świadoma tego, co się
dookoła cię rozgrywa, i z wielką uwagą to obserwowała. Wtedy i tylko
wtedy, odkryjesz Rzeczywistość, a ona odsłoni przed tobą swe sekrety.
— Zatem śmierć rodzicieli. . . ja i ty. . .
— To także nie był przypadek. . . — Urwał, odpływając w myśli. —
Musimy ruszać. Nie jesteśmy tu bezpieczni — dodał po chwili zamyślenia
i pociągnął ją za sobą.
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edaszu, wstawaj! — usłyszał męski głos i poczuł czyjeś nachalne szarpanie za ramię.
W panice skoczył na równe nogi, wyszarpnął miecze z pochew i przybierając obronną pozycję, nastroszył się groźnie i znieruchomiał.
— Spokojnie, bracie — przywitał go złotooki chłopiec z przyklejonym
do ust uśmiechem.
Powiódł półprzytomnym wzrokiem po okolicy i spostrzegł, że stoją
pośrodku bezkresnej pustyni. Zewsząd otaczały ich piaskowe wydmy.
Słońce zawieszone na jaskrawym niebie biło po oczach. Nie było wszakże
gorąco, temperatura była znośna, dało się wyczuć niewielkie podmuchy
nagrzanego wiatru.
— To ty, Ribrianie? Wystraszyłeś mnie.
— Przepraszam. Nie chciałem cię wystraszyć. Przechodziłem niedaleko i zauważyłem cię w tych gruszach. Pomyślałem, że pogadamy. Chciałem o coś zapytać.
— To nawet dobrze się składa, gdyż mam dla ciebie podarunek. —
Wyciągnął z wewnętrznej kieszeni kubraka pergaminowy rulon.
Jeden mu podał, a drugi na powrót schował. Ribrian rozwinął go
ostrożnie i przeczytał. Na jego obliczu wytrysnęła wielka radość, oczy
błysnęły rozświetlone złotem.
— Jest twój — oznajmił Jedasz, obserwując chłopaka oglądającego
z niedowierzaniem pismo.
— Jak tego dokonałeś?
— Znasz mnie przecież. Potrafię być przekonujący.
— To prawda, acz nie przypominam sobie, żeby choć raz obeszło się
bez rozlewu krwi podczas negocjacji.
— Wiesz przecież, że nie jestem wprawnym mówcą. Kiedy widzę
opór, działam.
— I to się zgadza, temu nie zaprzeczę. Rzeknij mi Jedaszu, zrobiłeś to
dla tej wiejskiej dziewczyny? Aby ocalić ludzi?
— Nie, Ribrianie. . . — Położył mu ręce na ramionach: — Zrobiłem to
wyłącznie dla ciebie.
Ribrian objął go serdecznie.
— Wiedz, że jestem ci wdzięczny. Przyjdzie dzień, w którym odpłacę
ci z nawiązką za to, coś zrobił dla mnie i mojej wilczej rodziny.
— Wiem o tym, Ribrianie, wiem. . .
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— Do zobaczenia, Jedaszu.
— Do zobaczenia, bracie, ale. . .
— Co tam?
— Miałeś o coś zapytać.
Ribrian popatrzył mu głęboko w oczy.
— Ach tak! Z radości zapomniałem. Skąd się wziąłeś w tych stronach?
— Przechodziłem. . .
— On cię tu przysłał?
— Wiesz przecież. . .
— Więc mów jak jest, tylko nie kręć.
— W porządku, bracie. Skoro nalegasz. . . To było tak:
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Zdzira! — Pienił się drobny mężczyzna, łapiąc brutalnie młodą niewiastę
za sukienkę.
— Warchoł! — wysyczała i rąbnęła z pięści w jego obrośnięte ręce.
— Puszczaj! Zabieraj te kikuty, stary capie!
— Okradłaś mię suko! Zedrę z cię skórę by z barana! Kajżeś je schowała! Kajże! — wrzasnął i dmuchnął dziewkę w twarz z pięści.
Zachwiała się, pomimo tego nie upadła; trzymał ją mocno.
— Nie jam ukradła te dzięgi! Wara ode mię! Won! Słysz?!
— A juże! Juże ci wierzę, jędzo! — Znów strzelił ją z pięści, teraz zdecydowanie mocniej.
Niewiasta puszczona przez oprawcę rypnęła w błoto, z nosa buchnęła krew, a z ust wyleciał skowyt bólu. W półokręgu stała gromada ciekawskich. Kilku podchmielonych chłopów, dwóch chichoczących wojów
i parę ulicznych dziewek.
— Nie ukradłam. . . — Dławiła się od płaczu. — Nie ukradłam. . .
Jednak mężczyzna nie słuchał, podszedł i silnie kopnął ją w brzuch,
w żebra, aż w końcu w głowę.
— Widzieliścieta! Samiście widzieli! Ograbiła mię wstecznica! Suka!
Tfu. . . Iżby cię diabli wzięli na udręki! Iżby. . .
Wziął tęgi zamach i chciał ją obić, lecz ktoś brutalnie chwycił go za
ręce, targnął gwałtownie i przyciągnął silnie do siebie.
— Coś się przypiął do tej damy? — przemówił do niego nad wyraz wysoki krasnolic799 , gębę miał młodzieńczą, nieco niewieścią, włosy
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roztrzepane, jakby ledwo wstał z łóżka, a usta zaokrąglone w drwiącym
uśmiechu.
— Suka! Suka to! Nie dama! — wrzeszczał i szamotał się na próżno
w jego rękach. — Dzięgi mi pokradła! Ot!
— Słuchaj no, kozi bobku, a pilnie! Masz do wyboru jedno z dwojga:
albo samochotnie zabierzesz stąd smrodnik800 , alboż to ja skórę z cię
sfedruję801 i wypcham sianem by barana. Jak będzie? Hę?
— Puszczaj! Nie ustąpię! Suka mię okradła! Ludzie! Ratunku! Ludzie!
— krzyczał jak potępieniec; gapie wytrzeszczu oczu dostawali, jeden z żołnierzy sięgnął po miecz, a drugi po kuszę.
— Ty! — odezwał się ten z mieczem. — Puść onego człeka!
— A tyś co?! Szaleju się opił?! — warknął obcy jak wygłodniałe zwierze do swej ofiary. — Ta niewiasta jest niewinna.
— Przecie gada, że go ograbiła!
— A jużci, że gada, bo to gid! Ścierwo! Sprawdźcie dziewkę! Jak nie
ma dzięgów, niewinna!
Woje popatrzyli po sobie zmieszani, lecz posłuchali, nie było im śpieszno do bójki z nieznajomym, który nie dość, że niemałej postury to jeszcze na plecach nosił dwa skrzyżowane miecze. Pomogli powstać dziewczynie i obmacali dokładnie, obłapiając ją tu i ówdzie. Bezbronna stała
cierpliwie cała rozpłomieniona i ze łzami w oczach, choć patrzyła z wytchnieniem na unieszkodliwionego mężczyznę.
— Niczego nie ma. . .
— A jużci, że nie ma! Przeciem mówił, że to szuja i ścierwo! Zabierzcie
tego gida i do lochu, a później wiedźcie pod sąd do grododzierżcy za
napaść i pobicie.
— Co?! Jam niewinowaty! Ograbiła mię, suka, i ukryła sakiewkę! Niewinowatym! Gwałtu! Ludzie! — krzyczał i wierzgał, ale woje bez trudu
poradzili sobie z niedużym mężczyzną.
Przycisnęli go porządnie, aż mu w piersi tchu zabrakło.
Młodzieniec podszedł do uciapanej błotem i wysmarowanej krwią
niewiasty, wyciągnął uciradło802 z kieszonki kubraka i jej podał.
— Jestem, Jiro.
— Mię wołają, Jalinka. Dziękuję za poratunek, panie.
Otarła się z krwi i błota, otrzepała naprędce nędzną sukienczynę
i z ciekawością na niego popatrzyła.
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— Chcecie, ugoszczę was doma. Nakarmię. Pewnoście głodni.
— Śpieszno mi, a ty. . . — Odgarnął kosmki brązowych włosów z jej
upaćkanej błotem buzi: — Zatrzymaj to uciradło i nie kradnij więcej.
Dziewką wstrząsnęło, otworzyła usta i błyskawicznie mu zaprzeczyła:
— Alem ja nie pokradła. . .
— Nie łżyj. Nie wydam cię. Schowałaś dzięgi w szopie pomiędzy
spróchniałymi dylami. O tam! — Wskazał walącą się ruderę.
— Skąd to wiedzą, panie? Widzieliście mię?
— Powiedzmy. — Odwrócił się i chciał już odejść.
— Panie. — Chwyciła go za rękę. — Jam to dla synka uczyniła. On
szkrab. Roczyku803 jeszcze nie ma, a doma skrajna nędza. . . Matula chorzeje, tatulo kaleczny804 , chłopa mi zbóje zimom ubili, a ja ci sama, jeno
z tom kruszyną. Com czynić miała? Nigdym nie kradła. . . — Łzy ponownie zaświeciły w jej oczach.
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W ciemnej, ciasnej komorze, na brudnej polepie wyściełanym w jednym kącie nieświeżą słomą, leżała wysuszona chorobą kobiecina. Spod
przetartej, dziurawej gdzieniegdzie wełnianej chusty wystawały jej chude
jak patyki ręce oraz gołe stopy zniekształcone od zimna i wilgoci. Nikły
promień przeciskający się szparą w deskach oświetlał jej trupioblade odbicie, wnikał pod półotwarte powieki i znikał w głębi małych źrenic
zapatrzonych nieruchomo w spleśniały sufit.
Obok niej w zawiniętym gałganie spało niespokojnie niemające roku
dziecię. Nierówno oddychając, czasem przez sen kwiliło, i wtenczas niewiasta jakby poruszona tym wołaniem szeptała do niego cichutko: „Śpij
maleńki, śpij najmilszy”.
W drugim kącie pokoju na podobnej kupce siana siedział z ponurą,
kiwającą się głową mężczyzna o rysach twarzy dość przystojnych. Wzrokiem zmęczonym, smutkiem i rozpaczą przepełnionym, wodził po ubogiej izbie, przemykał oczami po wygasłym palenisku, przyglądał się dziurawym, zakopconym ścianom, zerkał na wielką, prawie pustą skrzynię,
oraz zatrzymywał zroszone łzami spojrzenie na okaleczonych wypadkiem
niesprawnych nogach.
— Boże . . . — szepnął głosem płynącej z serca rozpaczy: — Czym żech
Ci zawinił, com Ci uczynił, że nas tak doświadczasz? Za coś mię tak
pokarał? Boże. Słyszli mię?
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Oderwał od niewiasty oczy i otrząsnął się z obrazu w jej umyśle:
— Dlategom cię wybronił. Niewinnaś, żeś biedna. Winni są ci, którzy
stworzyli tę nędzę. Tenże System.
— Co?
— Nieważne! — Ujął ją za rękę, powlókł za sobą w miejsce, gdzie nikt
ich nie zobaczy, i przyciągnął blisko siebie.
— Wziąć mię chcecie, panie? Tutki?
— Zdurniała?!
Wydobył zza kubraka skórzaną sakiewkę i wysypał z niej kilka złotych krążków w dłoń niewiasty.
— Masz tu trochę złota. Schowaj je a dobrze, coby cię zaraz nie złupili.
Nie roztrwoń, a zainwestuj.
— Dziękuję, panie! Dziękuję! — Całowała go po rękach.
Wyrwał się, odwrócił na pięcie i ruszył szybkim krokiem, a ona
truchtem za nim.
— Panie! Panie!
— Co znowu?
— Wstydno pytać, alem ja nieuczona, prosta chłopka. Coście rzekli?
Co znaczy, zainwestuj?
Uśmiechnął się rozbawiony, bez wątpienia nieco się zapomniał. Rozmawiając z ludźmi, musiał uważać, dobierać słowa do epoki, formę lub
język do kraju, w którym aktualnie przebywał.
— Kup kokosz805 i kokota.
— Kupić kokosz i kokota? — Wytrzeszczyła oczy, otworzyła usta.
— Tak. Kokosić się będą i nieść jaja. Nie zjadajcie wszystkich, ino
sprzedaj lub wymień na targu, albo po ludziach. Kup dwie kozy. Będą
dawać mleko, a co ostanie sprzedaj. Kup dwie owieczki i barańca806
coby dawały wełnę. Sprzedaj ją i pomnij! Nie roztrwoń złota, którem
ci ofiarował. Pomnażaj majątek, jak czynią to inni. Ech. . . — Machnął
z rezygnacją, nie tego przecież powinien uczyć ludzi, nie tego. — Żegnaj!
— Bywajcie w zdrowiu, panie! Niechże was Bóg prowadzi. . . Ale. . .
— podbiegła do niego, gdy odszedł kilka kroków.
— Co tym razem?
— On człek. . .
— Co z nim?
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— Co z nim będzie? Pod sąd grodowy go powiodą i srogo tamoj ukarzą. Toć niewinowaty. Jam wszyćkiemu winowata.
— Należy mu się. A win aż nadto ma na sumieniu. Zawierz mi na
słowo. Przetrzepie mu kat kijem garba to i wyjdzie mu na zdrowie. Złego
mu nie zrobią. Pod topór za białogłowę nie pójdzie.
— I mię wezwą na spytki. Co robić? Co gadać?
— Swego się trzymaj, żeś nie ukradła dziengów, a on zgubił i cię oczernił. Łżyj, nie masz już odwrotu. Żegnaj!
Uwolnił się od niewiasty, wyszedł na stłoczoną ulicę i grzęznąc w błocie, ruszył do kuźni, miał tam interes do zrobienia. Nisko wiszące słońce
schowało oblicze za chmurami, powiało chłodem, zmierzch nadciągał
drobnymi krokami.
Ulica była wąska, ciasno zbite klitki dla biedoty przylegały do siebie,
odstraszały wyglądem i smrodem. Kałuże cuchnących pomyj obsiadały
muchy, przyciągały wygłodniałe psiska za resztkami strawy, a wzdłuż
drogi siedzieli kalecy i żebracy oraz wynędzniałe dzieci. Widok był niemiły, przytłaczały jęki zachorzałych, zniechęcały zaczepki o jałmużnę
ubogich i wzruszał płacz zabiedzonych dzieciaków. Tak, to właśnie świat
ludzi. W całej swej okazałości. Z całym swym ubóstwem i cierpieniem.
Odkryty, nieosłonięty iluzją bogactwa, prawdziwy.
Szedł ślamazarnie z powodu błotnistej nawierzchni, można było na
niej się pośliznąć i wywinąć orła. Nie śpieszył się nigdzie, ale nie chciał
trwonić czasu. Gdzieś u końca ulicy jego wzrok przykuł chłopiec ubrany
w jasną tunikę; siedział do niego odkręcony plecami i zwijał na drewnianą szpulę konopny sznurek. Minął go, przeszedł kilka kroków i przystanął. Jakiś czas stał w bezruchu, pochłaniał dobrze mu znaną, napływającą zza pleców energię, wrócił do chłopca, kucnął i szturchnął go
w ramię.
— Czekałem na ciebie, Jedaszu — przemówił malec i spojrzał blaskiem złota w jego dziecięcych oczach.
— Ty tutaj? — wskazał otaczającą ich biedotę.
— Cóż w tym dziwnego? Rozejrzyj się i popatrz dobrze, co uczynili
ludzie. Jaką krzywdę sobie wyrządzają. Jak nisko upadli i jaki straszliwy
los sobie gotują.
— Widziałem wystarczająco. Niewiele mnie już dziwi.
— Tak. Obaj widzieliśmy. Mnie jednak boli ich lekkomyślność.
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— Mówmy wprost, ciemniactwo. To nie lekkomyślność a kretynizm.
— Wynikający z braku miłości i nieświadomości samego siebie, ale. . .
Nie po tom cię sprowadził, żeby teraz o tym mówić.
— Sprowadził? Zdawało mi się, żem przybył tu bez Twojej woli —
odpowiedział, choć nie wierzył, w to co mówi. — Czego chcesz ode mnie?
— Pójdziesz na południe i znajdziesz swego brata. Ribriana.
— Ho ho. . . Coś się stało?
— Wszystkiego dowiesz się na miejscu.
— Jak zwykle. . . Pójdę, załatwię tylko sprawę z kowalem.
— Nie, Jedaszu. Ruszysz natychmiast.
— Ale. . .
— Jedaszu. . . — Uśmiechnął się prześmiewczo chłopak: — Kowalczanka807 nie dla ciebie, choć zaprawdę wielce urodziwa to panna.
Zmieszany poczerwieniał i wzdychnął głośno, poskubał brodę dla
niepoznaki, przeczesał palcami bursztynowe włosy i odrzekł:
— Trudno. Skoro nie mam wyjścia, jakoś to przeżyję. . .
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Tak to było.
— Tyle? Nie zdradził ci nic więcej? — dopytywał Ribrian.
— Nie. Wrócił do zwijania sznurka, jakby do czegoś było mu to potrzebne, a ja ruszyłem ku tobie — łgał w żywe oczy, przyoblekając beztroski uśmiech.
— Coś się za tym kryje. Nigdy nie uwierzę, że przysłał cię tylko po
to, żebyś mi dopomógł.
— A któż to wie, Ribrianie, co też On ma w głowie? Czas pokaże.
— Pewnie masz rację. Do zobaczenia.
— Do zobaczenia.
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Skrawkiem pola w stronę gęstego lasu pomykał samotnie czarny basior.
Wielka bestia, masywna, długonoga, z lśniącą w słońcu falującą sierścią,
która pod wpływem promieni przechodziła w granat. Pomimo zdawałoby się ciężkiego wyglądu, biegł lekko i bez wysiłku, trzymał w pysku
pergaminowy rulon wystający poza zęby. Przystanął na skraju lasu, odwrócił łeb ku niemu i błysnął skrzącymi się złotem oczami.
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Jedasz podniósł rękę i energicznie pomachał mu na pożegnanie,
a kiedy wilk zniknął za kotarą zielonych drzew i kolorowych krzewów,
ruszył nieśpiesznie ku wiosce.
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Prędko dotarł do osady, gdzie jeszcze na drodze wszystkie sześć dziewczynek, łącznie z najstarszą Lilianą, obskoczyło go wesoło. Maciej również
nie krył radości, że wraca zdrów i cały, podszedł do niego i objął z takim
zapałem, że mało go nie udusił. Był tym ogromnie zaskoczony i jednocześnie zadowolony. Lila, ośmielona serdecznym zachowaniem ojca poszła
w jego ślady, ścisnęła go od serca i ucałowała w policzek. Z chaty wyleciała Amalia, posłyszawszy dobiegające z podwórza chichoty i okrzyki
rozbawienia. Trzymała oburącz pękaty kufel z ciemnobursztynowym piwem i uśmiechała się z daleka.
— Wypij, Jiro! Upał dzisiaj, a tyś spragniony pewnie. — Podała mu
kufel i otarła fartuchem czoło.
— Dziękuję. Miło, żem zaskoczony. Nie spodziewałem się takiegoż powitania. Zda mi się, jakbym z wyprawy wojennej wrócił, a nie z gościny
w klasztorze u hm. . . świątobliwego, ojca Patryka.
Roześmiał się w głos. Wypił ciurkiem. Było chłodne i rześkie. Zrobiło
mu się lepiej i jeszcze raźniej.
— Siadaj. Siadaj i bajaj — powiedział Maciej, wskazując pod jabłonką
stół i ławy.
Zasiedli wszyscy przy stole i zdumiony spostrzegł, że Lila usiadła koło
niego, naprzeciwko ojca, oczekując z niecierpliwością na jego opowieść.
„Czyżby coś się zmieniło?” — przemknęło mu przez głowę.
— Gadajże! Dalej! — poganiał Maciej.
— Przeto. . . — Uśmiechnął się do nich pełną gębą i usiadł wygodniej: — Przyjęto mnie serdecznie. Poczęstowano klasztornym winem i podano wykwintny posiłek z „uszek” i „łapki”, który nie był co prawda tak
pyszny, jak wasz matulu, ale lichym też nie był. Później z ojcem Patrykiem
pogaworzyliśmy to o tym, to o tamtym, pożartowaliśmy, pośmieliśmy
się, aż w końcu po miłej i zdrowej dyspucie dobiliśmy targu. — Położył
pergamin na stole.
Maciej rozłożył go przed sobą i rozbieganym wzrokiem począł oglądać. Amalia, Lila i pozostałe dziewczynki również ciekawie zerkały. Wle-
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piał w nich badawczo oczy i dopiero po dłuższej chwili skojarzył, że nie
umieją czytać, jednak głupio im było się do tego przyznać.
— Napisane jest tak. . . — Wziął zwój i przeczytał.
Gdy skończył, przytaknęli ze zrozumieniem.
— Znaczy to, że od teraz one ziemie do wilków należą? — zapytała
Amalia.
— Tak. Zwój ten Wojciechowi dacie, niechaj dobrze schowa i trzyma
na dowód, że one teraz do nich należą. Rozgłoście po okolicy, iżby ziem
wilków nie użytkować i bezpotrzebnie ich nie nachodzić. Drugi identyczny jest w rękach, czy jak wolicie, w łapach wilków.
— Nie musimy już się ich lękać? — dopytywał Maciej.
— Nie musicie, to prawda. Ale pamiętajcie, że jeśli nie uszanujecie
słów zapisanych w tym piśmie i złamiecie je, spotkać was może sroga
kara z ich strony, co z prawnego punktu widzenia będzie słuszne i nic
was uchronić przed ich gniewem nie zdoła.
— Nawet wy, panie?! — zapytała Daria, przywdziewając niewinny,
dziewczęcy uśmieszek.
— Nawet ja — odpowiedział blado, przełknął głośno ślinę i mając
w pamięci nie tak dawną z nią przygodę, mimochodem zwarł kolana.
— Jesteśmy ci niepomału808 wdzięczni, Jiro. My i cała wioska za
twoją pomoc. Rzeknij przeto, jak bychmy mogli się odwdzięczyć?
— Nic mi dłużni nie jesteście, Macieju. To ja wam podziękować muszę za gościnę, dobrotę i zaufanie, jakimiście mnie obdarzyli. Niestety
jutrze skoro świt ruszam dalej. . .
Ledwo dopowiedział, Lila poderwała się zza stołu i prędko uciekła
do domu, wybuchając po drodze wielkim płaczem. Maciej z żoną posmutnieli, a dziewczynki w jednej chwili zamilkły.
— Nie sumujcie się tak. — Złapał ich za ręce. — Załatwię co mam do
załatwienia i wrócę. Obiecuję!
Ożywili się nieco i rozpogodzili. Posiedział z nimi jeszcze chwilę, powstał i poszedł do chaty, a będąc przed drzwiami, przystanął i zapytał:
— Mogę?
— Nawet musisz, Jiro. Nawet musisz — oznajmił Maciej.
Jiro wszedł do chaty, Maciej popatrzył zafrasowany na Amalię, Weronika, Julia, Wanda i Ina pognały do żółtych kaczuszek pływających
w niedużej kałuży, a Daria podeszła pod drzwi domu. Stała nieruchomo,

454

ROZDZIAŁ IV

recytowała bezgłośnie wierszyk i patrzyła w sękate deski, jakby próbowała przeniknąć je wzrokiem, dosięgnąć okiem bursztynowego chłopaka
i zapłakaną starszą siostrę.
Podle strumienia chatka stała,
Baba o wronych ślepiach w niej mieszkała.
Piekła udałe smakołyki,
Nastawiała na czedo809 wnyki. . .

u 1 U

L

era cały dzień przeleżała do góry brzuchem. Najpierw wylegiwała się
na pachnącej trawie, później na grubym pledzie przyniesionym przez
zamartwiającą się jej stanem Cecylię. Choć siły wracały jej błyskawicznie, wcale nie było jej śpieszno do wyjazdu. Domowa atmosfera, świeże
powietrze, a zwłaszcza bezustanne namowy gospodarzy do pozostania
z nimi jak najdłużej sprawiły, że z trudem godziła się z myślą o wyjeździe. Z tego to powodu poważnie rozważała przedłużenie swego pobytu
w tej spokojnej i cichej wiosce.
— O czym to tak dumasz, Soniu? — zapytała Cecylia.
— Spokojnie tu i leniwie. Aż żal wyjeżdżać.
— Ostań z nami. Tutaj nikt cię nie znajdzie. . .
Nie odpowiedziała, acz chętnie by na to przystała. Popołudniowy
posiłek przygotowali sobie pod gołym niebem, przy którym rozmawiali
o wszystkim i o niczym. Cecylia dogadzała, jak umiała, raz po raz biegała
do izby i przynosiła coraz to nowe przekąski, mocno zresztą doprawione
alkoholem.
— Jedz i pij, Soniu! Gość w dom, Bóg w dom! — namawiali, a ona
obłożona żarciem i popitką, czuła się jak na królewskim bankiecie.
Czas sunął leniwie, ospale, bez pośpiechu. Nad głową kląskały słowiki, w trawie cierkały koniki polne, bzyczały natrętnie latające muchy
nad jedzeniem, Cecylia zaś podśpiewywała ludowe piosnki.
Nie ładnam,
acz się nie smucę,
bo znajdę takiego,
co go zbałamucę. . .

W pewnej chwili Lera zapatrzona na rozległe pola obsiane jęczmieniem zapytała zaintrygowana:
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— Antoni, rzeknij mi, jak to jest. . . Ugornik810 w pełni, a nie upatrzy
ni jednego chłopa, ni roba na polu?
— Bo. . . Bo. . . Wisz. . . — zmieszał się, ale Cecylia szybko wyjaśniła:
— Święto mamy, Soniu, i wszystcy811 do grodu pojechali, by tam
fetować i się bawić. Do zamierzku pusto będzie tutki, by wioska wymarła.
— Och! jakże mi przykro. Z mego powodu nie poszliście świętować.
— Eee. . . tam. My tam z Antonim miłujem ciszę i spokój. A kiej to
spokojniej będzie niźli w takie święto?
Roześmiała się, jej pulchne policzki zabawnie podrygiwały podczas
śmiechu.
— A jakie to święto macie o tej porze i w tym czasie?
— Zaślubiny panienki Katarzyny. Córki naszego dobrodawcy. Jego
to wszystek ziem i otaczające dwór wioski. Pan nasz przykazał do Woli
wszyćkim przybyć i hurmą812 stoić813 się przy cyrkwi. Tamoj miał wyprawić gody814 . Huczne i dworne.
— O! To wielgi krezus815 z tego pana, skoro stać go na takie gody.
— A jużci!
— Jak go zwą?
— Turoń.
— Turoń? Pomnę, iż ojciec bajał o tym rodzie. Wielgi był ongiś, jeno
cosik się tam złego przygodziło816 i ponoć wygasł. Wymarł z dawien
dawna ród Turoniów.
— Eee. . . Toć musi nie o tegoż Turonia idzie. Tenże ma się dobrze
i na szczęście ród jego cały i udały.
— Zapewne masz rację. A wy? Szcześni817 tu jesteście?
— A jakżeby nie? — odpowiedziała Cecylia i na dowód przytuliła
jedną ręką męża, a drugą czule pogłaskała.
Antoni rozpromienił się i pocałował żonę w usta.
— A ty, Soniu? Maszli rodzinę, męża, dzieci?
— Ongi straciłam rodzicieli. Wszystek wtenczas straciłam. Od tamtej pory jestem sama — odrzekła, patrząc rozkojarzonymi oczami gdzieś
daleko poza ogrodzenie.
— To smutne. . . — stwierdził zduszonym głosem Antoni.
— Co też gadasz, Antonii? — wtrąciła wesoło Cecylia. — Ostańże
z nami, Soniu. Będziem by rodzina, a i chłopa ci najdziem jakiego. A bo
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to mało u nas juraśnych mężczyzn w siole? — mówiła podekscytowana,
ściskała ją do bólu i potrząsała.
Lera niewytrzymała, jęła się śmiać głośno, zupełnie zapomniała
o przykrym wspomnieniu. Żywotność i radość tej niskiej niewiasty zaskakiwała ją na każdym kroku. Zauważyła, że w domu rządzi Cecylia
i trzyma na wszystkim rękę, podczas gdy Antonii spełnia ochoczo każde
jej najdrobniejsze życzenie.
Nie ładnam,
aleć ładnych lubię,
bo za ładnymi,
mało się nie zgubię. . .

Śpiewała wesolutko gospodyni.
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Wieczorem, sporo przed wieczerzą, nie mając nic do roboty, Lera wyciągnęła z kufra swojego Fulgura. Położyła na stole i kawałkiem lnu czyściła
go i polerowała, nadawała mu metaliczny połysk. Cecylia dreptała przy
piecu, zerkała w jej kierunku lekko poddenerwowana, a Antonii siedzący
po przeciwnej stronie stołu, bawił się nożem do chleba i obracał nim, jak
wiatrakiem. Czasem przestawał, kiedy słyszał głos zagniewanej żony:
— Nie baw się tym nożem, bo komu co zrobisz! — gromiła go Cecylia,
ale już po chwili kręcił nim na nowo.
Niedaleko Lery siedziała Emilka o niewinnej słodkiej buzi i jasnych
kosach, trzymała szmacianą lalkę i bacznie śledziła każdy ruch po stalowym ostrzu. Była to dziewuszka drobniuchna, chuderlawa i bladolica,
choć z całą pewnością niezagłodzona. Ot, taka już sobie była.
— Co tam masz? — zagaiła do dziewczynki.
— Kukłę818 .
— Ach, kukłę. . .
— To moja druszeczka819 .
— Doprawdy? A jak się zowie?
— Lera — przedstawiła lalkę i roześmiała się cienkim głosikiem.
— O! To tak jak ja — odpowiedziała zaskoczona do uradowanej dziewczynki, pokazującej jej kukłę w wyciągniętej ręce.
Rzuciła na nią przelotnie okiem, i już miała powiedzieć, że jest piękna,
co było zresztą prawdą, gdyż zabawkę wykonano bardzo starannie, kiedy
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odkryła na jasnej twarzy lalki dwie blizny zrobione zielonymi nićmi. Rozmieszczone idealnie w tym samym miejscu, co jej własne, nawet długością i proporcjonalnie do wielkości lalki, były takież same.
„Coś takiego” — pomyślała i poczuła się nieswojo. — Antoni. . . —
zagaiła do mężczyzny kręcącego nożem, przysłuchującego się rozmowie.
— Tak, Soniu?
— Co robicie po zamierzku?
— My są proste kmiecie. Za widna pracujem. Po wieczerni spać się
kładziem, a ze słonkiem wstajem i na pole idziem. Ot! I tako żyjem.
— A w niedziele? W święta? Kiej roboty w polu nie ma?
— Schodzim się z chłopami, bajamy przy miodzie, wiecujem, aboż się
godzim820 . Baby tako samo, a dzieciaki toć sama wisz. Doma nie utrzyma.
Lezą nad rzekę, w bór ganiają aboż latają po siole by kot z pęcherzem.
Nie zgadniesz zrazu, co do łba im strzeli i kaj poniesie.
— Prawda to. Siły na dzieci nie ma. A skoro o nich gadamy, przeto
powiedz mi. . . Gdzież jest Adam?
Zatrzymał nóż, uniósł gęste brwi i spojrzał zdumiony na żonę.
— Jaki Adam?
— Wasz syn.
— Nie mamy syna.
— Jak to? Był tutaj, kiedym się ocknęła. I nocą z nim gadałam.
Patrzyli na nią w osłupieniu.
— Spał z wami w jednym łożu. . . — ciągnęła.
Wskazała łóżko w kącie izby.
Nie ruszali się, byli zmieszani i nie wiedzieli co odpowiedzieć. Zdenerwowana ich dziwnym zachowaniem, zerknęła na dziewczynkę i wtedy
jej uwagę przykuły jej oczy. Duże, czarne, połyskujące źrenice wpatrzone
w nią z wielką mocą, zachłannie. Nie miały one w sobie niczego nadzwyczajnego, zwykłe dziecięce oczy, ale miała uczucie, że zna to spojrzenie
i gdzieś już je widziała. Czas naraz przyśpieszył, oczy dziecka zmieniły
się, przeobraziły i zwęziły, a tęczówki przybrały kolor ciemnego granatu.
Drgnęła, na plecach poczuła dreszcz przerażenia, serce zabiło gwałtownym rytmem, a krew uderzyła z boleścią w skronie.
— Zabeve! — zawołała, rozpoznając w niej jednego z Upadłych Aniołów, zerwała się błyskawicznie i złapała za rękojeść miecza.
Wszystko naraz spowolniło, jakby działo się w zwolnionym tempie.
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Widziała wstającego od stołu Antoniego. Krzyczał coś głośno, choć nie
potrafiła go zrozumieć. Usta jego mówiły: „Nie!”, dłoń ściskała nóż do
chleba, a oczy, pomimo że wystraszone iskrzyły gniewem. Cecylia odskoczyła do tyłu, oparła się o piec i przysmażyła sobie dłonie, po czym
spostrzegłszy zmierzający miecz ku siedzącemu beztrosko dziecku, bezzwłocznie na nią ruszyła.
„Nie!” — krzyknęła niemo niewiasta, poruszając drżącymi wargami.
Ostrze miecza z trudem rozcinało powietrze. Bezdźwięcznie, mozolnie, z oporem, zatrzymywane jakąś niewidzialną siłą. Nie rozumiała,
czemu to trwa tak długo, dlaczego jeszcze nie dotarło do głowy dziewczynki i co u licha go powstrzymuje?
„Dalej! Ruszże się!” — poganiała Fulgura oszalałą z rozpaczy myślą.
— „Dalej!”. — Napierała z siłą na trzon broni. — „Dalej!”. — Nie mogła
w to uwierzyć.
Czas wydłużał się w nieskończoność, dziewczynka zamarła w ironicznym półuśmieszku, wbiła w nią bezlitosne oczęta, zimne i przerażające,
a ona poczuła tępe ukłucie w szyję. Krew wystrzeliła w górę, ochlapała
nieruchomą twarz Antoniego, trzymającego w obydwu rącz821 zakrwawione ostrze, obryzgała ścianę i okno zaciągnięte rybią błoną, spłynęła
po szyi i wpłynęła pod odzienie. Ból ją sparaliżował i sprawił, że miecz
zboczył z kursu, huknął z brutalną siłą w blat stołu i wbił się niedaleko
szmacianej zabawki. Jedną ręką chwyciła za szyję i poczuła pod palcami
lepką ciecz wyrzucaną z głębokiej rany, drugą próbowała wyrwać miecz
ze stołu.
Emilka zastygła w sardonicznym uśmiechu, Antonii ocierał krew
z policzków i czoła, a Cecylia była już za jej plecami.
„Niemożebne!” — krzyczały jej rozbiegane myśli, kiedy doznała drugiego ukłucia.
W plecy, na wysokości piersi. Ostry przedmiot przebił się bez trudu
przez luźną koszulę, miękką skórę, przemieścił boleśnie wewnątrz ciała
i dotarł wprost do serca.
— Ach! — jęknęła z boleści, straciła w mgnieniu oka siły i osunęła się
na klepisko.
Wzrok jej zmętniał, oczy zaszły łzami, lecz zdążyła wyłapać dwie
podchodzące wolno postacie. Po prawej Cecylię ściskającą zakrwawiony
sztylet, po lewej Emilkę machającą do niej lalką. Wysiliła po raz ostatni
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wszystek siły, skupiła wzrok na dziecięcej zabawce i ujrzała szmacianą
lalkę z wbitymi w nią igłami. Jedną krótszą w szyi, drugą w plecach.
— Hi, hi. . . — rechotała diabelsko dziewczynka, uśmiechnęła się złowrogo Cecylia, zza stołu zerknął blady jak śmierć Antonii.
Bezsilna i pokonana leżała na twardym klepisku w powiększającej się
krwawej kałuży, zimne dreszcze wstrząsały bezwładnym ciałem, a czarniejsza od nocy postać stała obok. Zanim na dobre zamknęła oczy, ciało
zesztywniało, serce zaś bić przestało, przez głowę przeleciała jej ostatnia
w życiu przerażająca dumka:
„To była pułapka. . . ”.
Zmarła.
u 1 U
całej podróży to był najgorszy odcinek na ich trasie. Nie mogli przejść
przez osadę, toteż zmuszeni byli przedzierać się przez niemający końca
podmokły las oraz ciągnące się kilometrami bagna i rozlewiska porośnięte sitowiem, tatarskim zielem i turzycą. Posuwali się ślamazarnie, po
wielekroć zawracali, aby ominąć naturalne, nie do pokonania przeszkody.
Teren był grząski i podmokły, dlatego, co rusz wpadali w błotne dziury
niewidoczne pod porostami i kępami długiej, a do tego ostrej trawy.
Grzęźli w nie i tracili dużo sił i energii. Do połowy ciała oblepieni byli mokrą ziemią i nieprzyjemnie śmierdzącym mułem. Roiło się od wszelkiego
robactwa i komarów gigantów, bzyczących piskliwie w uszach i bezlitośnie wkłuwających się w ciała. Małe muszki i natrętne bąki o wielkich, wyłupiastych oczach atakowały znienacka, bezgłośnie przysiadały
w przepoconych miejscach i boleśnie kąsały. Nie było na nie siły, mogli
albo z nimi walczyć, albo je zaakceptować. Najczęściej robili to drugie.
Yormūn widział, że Anna ciężko to znosi. Spocona, z rozmazanymi
na buzi owadami, usuwając co jakiś czas z nóg tłuste pijawki, szła dzielnie i nie słyszał, żeby narzekała, jednak z każdą godziną coraz trudniej
pokonywała zmęczenie i rozpacz. Było mu jej szkoda. Postanowił przystanąć na jakimś suchym kawałku ziemi, pozwolić jej odpocząć i przenocować. Tyle że otaczający ich teren nie nadawał się do tego celu. Noce
były chłodne, powietrze z rana wilgotne, brakowało suchego drewna
do rozpalenia ognia, a na domiar wszystkiego te krwiopijne owady po
zmierzchu nie dozwoliłyby im spocząć.

Z
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„Mam płonące liście” — pomyślał.
Ale na niewiele mogły mu się przydać w tych warunkach. Idealnie oświetlały, lecz ciepła ledwo co dawały. Nie odstraszyłyby owadów,
a przyciągały ku sobie niczym latarnia morska zagubionych marynarzy
na bezkresnych połaciach oceanu.
— Niech to szlag! — przecedził przez zęby, zerkając na upadającą po
raz kolejny w błoto Annę.
Nie mieli wyjścia, musieli opuścić to cuchnące bajoro przed ćmą.
Anna wstała, otarła czoło uciapaną w błocie ręką i popatrzyła na Yormūna. Dookoła jej głowy latały chmary meszek, ręce obsiadały komary,
a na kolanie wiła się przyssana do nogi pijawka.
— W porządku? — zapytał z ciężkim sercem.
— Nie bardzo. . . — Oderwała pierścienicę, odgoniła namolne owady
i ruszyła bez słowa.
— Zaczekaj!
Stanęła, oczy mrużyła z powodu ostrego słońca, usta zaciskała z wysiłku. Podszedł do niej, zagarnął w garści błoto i zaczął smarować odsłonięte miejsca na jej ciele.
— Co robisz?! Oszalałeś?! — zaprotestowała.
— To stłumi zapach i ostudzi nieco ciało.
— To cuchnie!
— Wytrzymasz. . . Za to owady żywcem cię nie zjedzą.
Wysmarował ją dokładnie, włącznie z twarzą i włosami, i mimo
sprzeciwów posadził na swych ramionach.
— Ruszajmy — oznajmił.
Ciągnęli się jak muchy w smole, z nieba tryskało skwarem, trzęsawisko bulgotało pod stopami, a wodne ptactwo na przemian to wzlatywało,
to opadało z furkotem skrzydeł na ich widok.
— Widzisz tego ptaka z białym pasem nad okiem i czarnymi prążkami
na jasnym boku? — próbował ją zagadywać, oderwać od przygnębiających myśli.
— Tak.
— To cyranka. Samiec. Ptaki te przylatują na wiosnę i odlatują na
zimę do ciepłych krajów. Tam przeczekują okres chłodów.
— Daleko? — spytała, choć nie było w jej głosie zwyczajnej dla niej
ciekawości.
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— Tak. Daleko. Świat jest ogromny, Anno. Poza tym jest tyle pięknych
miejsc które, gdybyś tylko zobaczyła. . .
— Yormūnie, zali my się stąd kiedyś wydostaniemy? — przerwała mu
zrezygnowanym głosem.
W tym tonie brzmiało zniechęcenie niemającą końca podróżą. Była
załamana i nie dziwiło go to wcale. Rozumiał ją i nie wymagał od niej,
żeby miała jego siłę.
— Kiedyś na pewno. Zgaduję, że pokonaliśmy większy odcinek bagien. Z każdą chwilą powinno być nam coraz łatwiej.
Nie zwodził. Miał rację. Po godzinnej wędrówce teren się wznosił.
Robiło się suchszej i przyjemniej, owadów ubywało, zapach złagodniał,
a tempo marszu wzrastało z każdym krokiem.
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Obserwowała wszystko z góry i odkąd siedziała na jego ramionach, było
jej naprawdę dobrze. Załamanie, jakie przeżyła, pozostało już tylko wspomnieniem. Dźwigał ją na sobie i wyczuwała napinające się mięśnie Wyklętego Anioła, poruszane rytmem powolnych kroków. Był silny, niesłychanie silny i niebywale wytrzymały. Podnosił ciężkie tramy, przenosił
wielkie głazy i potrafił bez przystanku przebiec kilkanaście, a może kilkadziesiąt stai. Zastanawiało ją wtedy, skąd w nim się bierze tyle siły i niezużytej energii, mocy i wytrzymałości puszczańskiego żubra. To prawda,
był aniołem, ale miał też zwyczajne ludzkie ciało. Reagowało jak każde
inne, na ból, zimno i gorąco, na zmęczenie. Kiedyś widząc z niedowierzaniem, jak usuwa z drogi powalone przez wicher drzewo, zapytała:
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Yormūnie, skąd ty bierzesz tyle siły?
Przepchnął drzewo na przydroże, otarł spocone czoło i lekko się
uśmiechnął.
— ? — Czekała.
— Prawdę mówiąc „Natura” nie poskąpiła memu ciału siły. Nie tylko
siła mięśni jednak decyduje o mej mocy. Ważne jest nastawienie. Cokoli
robię, zawżdy mam pewność, że mi się uda, że pokonam napotkaną na
drodze trudność i ostatecznie zwyciężę.
— Nawet przy dźwiganiu drzewa?
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— O tak, zwłaszcza wtedy. . . Myśli, te pozytywne, skupiają w ciele
niezliczone pokłady energii. Zali słyszałaś o ludziach, którzy w chwili
zagrożenia potrafią dokonywać nadzwyczajnych rzeczy?
— Tak. Słyszałam. Byłam bez mała tegoż świadkiem.
— Opowiedz.
— W naszej wiosce żyje pewien sucherlawy822 człeczek. Bocian, go
zowią, bo bocianowate ma giczoły. Pewnego razu podczas orki padł mu
wół ze starości i przydłamsił823 syna. Nim zdążyli dobiec z poratunkiem pracujący w polu chłopi, tenże uniósł wołu i wyciągnął przywalone dziecko. Nie mogli mu się nadziwować824 . On sam nie wiedział, jakimże to sposobem uniósł wielgiego zwierzęcia, choć i tak chłopi chwalili
nadczłeczą825 siłę Bociana i radowali ocaleniem syna.
— Sama więc widzisz, że to nie siła pomogła Bocianowi, a wyraźnie
coś innego.
— Ajuści! Djaszek.
— Co?
— Bajali we wiosce, kiej nieco przycichło, że djaszek go poratował.
Ponoć Bocian zbratał się z biesami.
— Można było się tego spodziewać po chłopach. Jak coś niezrozumiałe to zawżdy w tym jakiś czort lub bóg miesza. Taka to już chyba
ludzka natura.
— No. . . — przytaknęła i roześmiała się, a on dodał:
— Atoli i o ciało należy zadbać. Bez ruchu, otyłe z obżarstwa, nie
posłuży nikomu długo w zdrowiu.
— Toż wiem!
— Mówże.
— Mała tegdy byłam. Mieszkał w naszym siodle pewien żarłoczny
chłopina. Był wielgi i spaśny by maciora. . . Dydki miał babie a sadłem
trząsł by galaretą, chi, chi. . . — Zakryła usta, zdławiła śmiech i wznowiła mowę: — Brzuch przeszkadzał mu przy schylaniu, sapał jak miech
kowalski, stękał głośniej, niźli gadał, a pocił się wiadrami. A! I cuchnął
od tegoż potu na staję. . .
— Skoro poruszanie sprawiało mu tak wielką trudność, to jak pracował w polu?
— Nie pracował, ino ganiał swą białkę i otroka, lubo i oni podobni
mu byli. Dworowali826 z nich ludziska, aż zszedł pewnego razu.
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— Umarł?
— Zachłystnął827 się przy jedzeniu i udawił.
— Umarł z obżarstwa. . .
— No! — Chichotała.
— Gdybym był złośliwy, rzekłbym: „Żył jak świnia i zdechł jak ona”.
Dużo mógłbym powiedzieć o grubasach, acz się powstrzymam i nauki
tym razem nie będzie.
— Jak to? — Zdumiała się, jak do tej pory niczego przed nią nie taił.
— Nie pytaj, mam swój powód. Wiesz, że mówię to, co myślę i nie
dbam o to, czy się to komu podoba. Jednakoż nie tym razem.
— Sądzisz, że nie pojmę?
— Sądzę, żeś niegotowa.
— Gotowam. — Nasrożyła się rozczarowana: — Azać828 ja tępota
jaka? Co? Słyszałam, co świątki gadają po cyrkwiach.
— I coś słyszała?
— Że obżarstwo to grzech i piekłem straszą.
— Ano, gadają! Tyle że to nie sprawa wiary i grzechu ani piekła i mąk
piekielnych. Obżarstwo to złożony problem. Dotyka wielu kwestii, wymaga dogłębnego zbadania i zrozumienia, a świątków nie słuchaj. Mielą
ozorami, ale to androny. A sami też niemało popasają. Oczyść umysł
z głupot, inaczej nic nie pojmiesz.
— O aniołach też bajają! — Nie dawała za wygraną, tupnęła nogą
obrażona i czerwona się naburmuszyła.
— Znam i te czcze gadki. Co też mogą wiedzieć, skoro nigdy nie widzieli anioła?
— Nie wiem — odburknęła.
— Poza tym, jak człek pijany wiarą może wskazać właściwy kierunek
trzeźwemu?
— Nie wiem. . .
— Wprzód samemu musi wytrzeźwieć. Ale nie ciągaj mnie za jęzor.
Słowo się rzekło i sprawy grubasów nie tknę, acz powiem ci jedno.
Ludzkie ciało to skomplikowana maszyneria. Doskonała w każdym calu.
Zdrowy i pełen energii organizm jest długowieczny, samonaprawialny
i niesłychanie inteligentny.
— Samonaprawialny? Nie rozumiem tego słowa.
— Potrafi sam się leczyć z chorób. Nie są mu potrzebne ani zioła,
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medykamenty, ani nawet medycy. Potrzebuje jeno by mu nie przeszkadzać, nie truć, nie przemęczać, nie sprzeciwiać się jego mądrości, a nade
wszystko słuchać. Słuchać co też ma do powiedzenia.
— Jak to słuchać? Gada do mnie ciało?
— A jużci! Czasem robi to dyskretnie, delikatnie, czasem daje znać
o sobie mocnym bólem. Mówi tedy: „Anno, czemu nie pozwolisz mi się
przespać? Takim zmęczony, a ty wciąż na nogach, w polu, w ogródku,
w pracy”. Lecz ty robisz swoje. Albo inszym razem gromi: „Nie słuchasz
mię, moja droga! Mówiłem tyle razy, męczyłem cię lekkim bólem tu i ówdzie, nie jedz tego albo tamtego, bo mi szkodzi, ale tyś mądrzejsza, to
i cierp, i chorzej!”. I chorujesz lżej lub mocniej. Męczysz się z własnej,
nieustępliwej głupoty. Trujesz medykamentami, łagodzisz nimi boleści,
które przecież są jego jedynym głosem rozpaczy, aż doprowadzasz do
sytuacji, kiedy widząc twój opór i bezmyślność, przestaje się odzywać.
Milczy, popada w odrętwienie, robi się coraz słabsze i więdnie, zapada
na zdrowiu, aż ostatecznie umiera.
Rozbawiła ją ta gadka, choć smutno zrobiło się pod koniec.
— I niby tak do mię gada?
— Jak się wsłuchasz, usłyszysz znacznie więcej. Są rzeczy poza twym
rozumowaniem, widzeniem, słyszeniem i czuciem. Nie znaczy to jednak,
że one nie istnieją i nie mają wpływu na twe życie. Jeśli będziesz czujnie
obserwować Rzeczywistość, wkrótce sama to odkryjesz.
— Czy to znaczy, że mogłabym nigdy nie chorzeć?
— W rzeczy samej. Nie unikniesz złamania nogi, zali nabicia sobie
guza, bo to mechaniczne urazy, ale chorzeć wcale nie musisz. To zależy
wyłącznie od ciebie i od tego, co masz w głowie. Ciało z całą swą doskonałością powinno być naturalną zbroją, a przypatrz się co niektórym
ludziom i zadaj sobie pytanie, czym ono jest? Schorzałym albo przemęczonym z wysiłku workiem lub – co gorsza – kupą broczącego tłuszczu.
— Naturalną zbroją?
— Mięśnie tworzą takąż zbroję. Bez nich jeno ostałyby się wątpia,
szkielet i licha skóra. Bez mięśni nie uczyniłabyś kroku, nie ruszyła ręką.
Nic nie ochroniłoby cię przed upadkiem czy uderzeniem w boju. Dlatego
tak istotny jest ruch, aktywność, dbanie o ciało i kondycję, a zwłaszcza
jak już wspomniałem słuchanie. Kiedy połączysz siłę ciała z siłą „ducha”,
przeniesiesz nie tylko marne drzewo, lecz całą górę.
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Cóż, nie pojęła wtedy tego do końca. Jakkolwiek by jednak na to patrzeć,
widać było, że Yormūn dogadywał się z własnym ciałem. Podróżowali ze
sobą prawie rok i nie słyszała, żeby narzekał na jej trudy. Zresztą nigdy
na nic nie narzekał, wszystko przyjmował z anielskim spokojem. Trochę
zazdrościła mu tego opanowania.
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Rozmyślała o Aniele, głaskała go czule po gęstych włosach, była mu
niesłychanie wdzięczna, że ją niesie i dodaje w ten sposób otuchy.
„Dziękuję” — mówiła do niego w myślach.
Teren niespodziewanie jął się wznosić. Wchodzili coraz wyżej i szybciej, Yormūn był pobudzony i zadowolony znikającym trzęsawiskiem,
a Anna ożywiona wierciła się niecierpliwie na jego ramionach. Zrobiło
się przyjemnie. Ostry odór gnijącej roślinności, mułu i stęchłej wody pozostał daleko w tyle, czuć było teraz pachnącą świeżą ściółkę i upajający
zapach żywic z iglastych drzewek.
— Zejdę — oświadczyła, widząc, z jaką łatwością maszeruje Yormūn.
— Zaraz cię postawię. Już niedaleko.
— Niedaleko? Dokąd?
— Do rzeki.
Rozejrzała się i choć widok miała idealny, lepszy niż on, żadnej rzeki
nie widziała.
— Nie widzę w pobliżu żadnej rzeki. Skąd to wiesz?
— Czuję i słyszę — odparł i wciągnął powietrze.
Zrobiła podobnie, tyle że nic nie poczuła.
— Nic nie czuję.
— Zamknij oczy, może to ci pomoże.
Zrobiła tak, jak radził. Wzięła oddech i skupiła się nie na całości, jak
zwykle to robiła, a przepływających przez nozdrza poszczególnych zapachach. I wtedy ją zwietrzyła. Nikła, dobrze jej znana woń, którą zawsze
podświadomie czuła, będąc niedaleko wody, a nie zwracała na to uwagi.
— Masz rację, teraz to czuję — powiedziała i pomyślała, że to podobnie
jak z patrzeniem lub słuchaniem.
Patrzyła, a nie dostrzegała wszystkiego. Słuchała, a nie wyłapywała
wszystkich dźwięków. Oddychała, a zwracała uwagę na ograniczoną
ilość zapachów. Dopiero kiedy wskazał jej to, na co ma zwrócić uwagę,
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wtedy potrafiła to odróżnić. On odbierał rzeczywistość wszystkimi zmysłami, nie ograniczał się przy tym, był otwarty na to, co mówiło do niego
otoczenie, słuchał przemawiającej do niego natury. Jej zmysły odbierały
dokładnie to, co jego, ale filtrowała rzeczywistość, przez co zmniejszała
swoje wrażenia do całkowitego minimum.
— Jesteśmy.
Wyszli na rozległy teren po części porośnięty trawą, mchami i porostami, a w większości o skalnym podłożu. Zbliżali się do gór, dlatego
cały obszar był znacznie pofałdowany. Porozrzucane bez ładu i składu
kamienie tworzyły w niektórych miejscach iście xiężycowy krajobraz, to
jednak było to miejsce urocze i miało swój niepowtarzalny klimat.
Nie widziała rzeki, słyszała za to szum szybko płynącej wody. Yormūn przykucnął, Anna zaś zeszła i co tchu pobiegłszy, wskoczyła do niej
rozpędem i ze szczęścia się roześmiała. Rzeczka nie była duża, miała maksymalnie cztery kroki szerokości, z mieszanym podłożem piaszczysto-kamiennym i nie była głęboka, sięgała zaledwie jej pasa. W krystalicznej
wodzie pływały okazałe ryby, które spłoszone jej nagłym pojawieniem
czmychnęły w dół rzeki.
Zanurkowała i rozłożyła w bok ręce. Opadła na kamienne podłoże
i pozwoliła orzeźwiającej wodzie zmyć pot, brud i zmęczenie, ukoić pokaleczone ręce i nogi, ulżyć pokąsanym przez owady ranom. Dłuższą chwilę
trwała w błogim stanie, później wyskoczyła jak pocisk wystrzelony ponad wodę, potrzęsła mokrymi włosami, rozbryzgując w powietrzu roziskrzone słońcem krople, i krzyknęła, wzbudzając głosem echo:
— Uuuuuu. . .
— Uuuuuu. . . — odpowiadały góry.
— Uuuuuu. . . — dopowiadały drzewa.
Biegała, skakała, kładła się i zanurzała, radowała niesłychanie tą
chwilą. Pijana z radości nie wiedziała, co ma z sobą począć, jak gdyby
opiła się szaleju, była pod wpływem środka pobudzającego albo najzwyczajniej sfiksowała ze szczęścia.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Z brzegu tym szaleństwom przyglądał się Yormūn. Stał, trzymał się za
boki, nie mógł nasycić wzroku widokiem uradowanej Anny, ale jak tylko
pomachała mu na zachętę, nie trzeba było go namawiać. Wpadł jak kamień w wodę i padł na dno rzeki. Jeszcze dłużej niż Anna w bezruchu
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studził i koił zmęczone ciało. Kiedy się wynurzył, dziewczyna zaatakowała go, wywijając rękoma, chlapiąc weń strugami wody.
— Aaaa. . . ! — piszczała, kiedy nie pozostał jej dłużny, chlapał ją i topił
w przejrzystym potoku.
Chichotali na zmianę, biegali środkiem koryta, topili się i polewali
wodą jak dzieci. Zatraceni w tych wygłupach, zupełnie zapomnieli o morderczych godzinach trudu, przeprawie przez mokradła, duszącym smrodzie i kąsających owadach. Zmęczeni wodnym wariactwem wyszli
w końcu na ląd, ściągnęli mokre ubrania, starannie wypłukali z pozostałego brudu i rozwiesili na rosnących wzdłuż brzegu krzewach.
— Czuję się by nowo narodzona — oznajmiła Anna, obserwując rozpalającego ogień Yormūna.
Trochę drżała, usta miała fioletowe, a nos i policzki bladosine. Woda
w strumieniu pomimo tego, że przyjemnie koiła i ożywiała ciało, była
bardzo zimna.
Yormūn pozbierał porozrzucane po okolicy suche drewienka, ułożył
w średniej wielkości stosik i wzniecił żółtawe płomienie, ustawił trójnogie rusztowanie nad ogniem i zawiesił na nim kociołek z wodą.
— Niełacno tu o drewno.
— Ano — potwierdził: — Wszędy skała.
— Dobrze, że dębrze blisko.
— To prawda. Usiądź, Anno.
Usiadła. Wyjął z wora płócienny woreczek ze świeżo urwanymi liśćmi różnych drzew i krzewów oraz kilka nierozwiniętych morsus diaboli829 . Sporządził z nich lepką maść o intensywnym zapachu, podszedł
do niej i wysmarował poranione miejsca, drobne zadrapania, obicia i skaleczenia, a przede wszystkim użądlenia much, ukłucia komarów i nie do
końca zakrzepłe ślady po oderwanych pijawkach.
— Ładnie pachnie — zagaiła.
Przemilczał i jął się smarować, a tam gdzie nie mógł dosięgnąć, zrobiła to Anna. Widziała, że sam nie daje sobie rady i zaoferowała swoją pomoc. Zgodził się chętnie, bo w każdej takiej chwili widział dla niej kolejną
lekcję, nowe doświadczenie i naukę mogącą jej się przydać w przyszłości.
Z takich to małych drobiazgów, wydawałoby się mało istotnych, składa
się przecież ludzkie życie, formują indywidualne charaktery i dojrzewa
samodzielność.
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— Pójdę poszukać coś do jedzenia — oznajmił.
— Pomogę ci. — Wstała, lecz nie pozwolił jej na to.
— Zostań. Dogrzej się, pilnuj ognia, coby nie przygasł, i odpoczywaj.
— Wracaj chybko. . .
— Niebawem wrócę.
Wnet zniknął w lesie, pozostawiając ją samą. Siedziała przy ogniu
i oglądała pokąsane ciało wysmarowane zielonym balsamem. Zauważyła, że swędzenie mija, a krew sącząca się z drobnych ranek ustaje.
Słońce powolnym ruchem kroczyło na zachód, świeciło pomarańczem
i zmierzało ku horyzontowi. Było chłodniej, nie zimno, tylko bardziej
rześko, zapach wody nabrał intensywności, a szum rzeki pogłaśniał. Rozpatrzyła się po okolicy, popatrzyła na oddalone stoki gór, na bajecznie
umalowane promieniami słońca drzewa, na kamienie i kanciaste głazy
o wyostrzonych długich cieniach przybierających fantastyczne kształty.
„Jak tu ślicznie”. — Ze wzruszenia łzy napłynęły jej do oczu.
Nagle poczuła się tak wspaniale, tak szczęśliwie. Po mordędze, jaką
przeżyli tak niedawno, ta cisza, spokojność i kojący serce widok, były jak
balsam na duszę, łagodzącą mixturą i lekarstwem na wszelkie choroby
i troski. Mogłoby się wydawać, że jest osamotniona w tym dzikim i surowym miejscu. Jednak otaczało ją zewsząd życie. Gdziekolwiek spojrzała,
w którą stronę nastawiła uszu, dopływały do niej niepodważalne dowody istnienia innych form życia. Może nasłuchiwały lub obserwowały
z bezpiecznych kryjówek, bądź zajęte po prostu sobą żyły beztrosko i nie
zwracały na nikogo uwagi.
— Jestem! — obudziły ją słowa anioła.
Trzymał pakunek, a w nim korzenie jakichś roślin, trochę leśnych
owoców i kilka babich uszu830 . Starannie wypłukał przyniesione skarby,
pokroił w drobną kostkę, wrzucił do wrzącej w kociołku wody i przyprawił ziołami. Siedzieli jakiś czas bez słowa, zerkali na przylatujące ptaki do
rzeki, na szumiącą wartko wodę, a w szczególności patrzyli sobie w oczy.
Jak gdyby ze sobą bezgłośnie rozmawiali.
— Yormūnie. — Przerwała błogi spokój Anna.
— Tak?
— Wprzódy o tym nie myślałam, acz błysła mi myśl, że od roku nie
tknęliśmy ani kęsa mięsa.
— Ano — przytaknął i robił swoje.
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— Może zjedlibyśmy rybę? Tyle ich się roi w rzece. Sameś widział.
— Skoro masz ochotę, to proszę bardzo. . . — Uśmiechnął się do niej
i rzucił w jej stronę nieduży sztylet. — Proszę, weź ten sztylet, zapoluj
i przygotuj sobie posiłek.
Zdębiała i popatrzyła z niechęcią na stalowe, gładkie ostrze głęboko
wbite w piaszczyste podłoże.
— Ja. . . — Zerknęła na rzekę z brwiami uniesionymi wysoko.
— Co ty?
— Ja nigdy nie zabiłam ryby.
— Ja również.
— Jak to?
— Ano tak to. Nie miałem dotychczas takiej potrzeby. Ani ryba mi
nic złego nie zrobiła, ani ja rybie.
— Nie rozumiem.
— Duchy Światłości831 to niematerialne istoty i nie potrzebują się
odżywiać, chyba że przebywają w materialnym świecie. Na przykład
w ludzkim ciele, tyle że wtedy nie jedzą mięsa.
— Dlaczego?
— Bo przepełnia nas miłość, a śmierć zabijanych istot niezależnie od
gatunku i formy, nie jest miłością.
— Wszak zabijasz ludzi! — wybuchnęła kompletnie zaskoczona jego
wypowiedzią.
— Temu nie przeczę, jednakże robię to w ostateczności. Jeno wówczas, gdy zagraża mi z ich strony niebezpieczeństwo. Moje życie jest zagrożone, zatem działam. Bronię swego, a teraz i twojego życia.
— Zali znaczy to, żeś nigdy nie jadł mięsa?
— To prawda. Nigdy go nie jadłem. Gdybym to zrobił, równie dobrze
mógłbym jeść ludzkie mięso. Rybie, świńskie czy ludzkie, jakaż to różnica
skoro jest tym samym? Ponieważ jednak ludzie nadali hierarchię wszystkim stworzeniom na Ziemi i stworzyli wyższe i niższe istoty, powołując
się nawet na religię i inne tego typu bzdury i wierzenia, wymyślili sobie,
że jedzenie zwierząt jest prawe a ludzi złe. Ale uwierz mi na słowo, nie
ma istot wyższych i niższych. Wszystkie są równe sobie. To ludzki umysł
stworzył taki podział dla swego ego, własnej wygody i zabicia w sobie
poczucia winy za to, co czyni. Lecz tam gdzie są podziały, tam nigdy nie
będzie miłości.
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— Dyć jedne zwierzęta jedzą drugie.
— W rzeczy samej. To jest w ich naturze. Robią tak, by zachować
równowagę na Ziemi. Na przykład bez owadów wyginęłyby ptaki, które
się nimi żywią, a bez ptaków Ziemię opanowałyby owady, doprowadzając do jej wyniszczenia. Bez mięsożerców ciała padniętych ze starości lub
w chorobie zwierząt stałyby się siedliskiem groźnych chorób, doprowadzając do globalnej katastrofy. Wszystkie te istoty, zarówno te wielkie, jak
i te maleńkie, niewidoczne gołym okiem, są niezbędne, żeby na planecie
mogło rozwijać się życie. Życie w równowadze, gdzie nie ma zwycięzców
i przegranych, gdzie panuje ład i harmonia. Zauważ, proszę, taką prostą
sprawę. Pewnego dnia przychodzi na świat jelonek. Żywi się roślinami,
liśćmi, pąkami, owocami drzew i krzewów, zjada trawy, mchy i porosty
oraz wiele innych smakujących mu rzeczy. Reguluje w ten sposób naturalny przyrost roślin. Resztki niestrawionego przez organizm pokarmu
wydala. W odchodach jego zawarte są różne składniki nawożące glebę
i dające pożywienie na przykład owadom. Są tam również niestrawione
nasiona, które przeniesione przez niego w nowe miejsce zaczynają kiełkować, dając w ten sposób początek nowemu życiu. Dopóki jeleń jest
zdrowy i silny, przyczynia się w niewidoczny sposób do rozkwitu puszczy, kiedy zaś jest chory bądź stary, może być zagrożeniem dla innych
stworzeń.
— Jak to zagrożeniem?
— Może na przykład przenosić ciężkie choroby, zarażać zdrowe i silne
osobniki. Nie tylko zresztą swojego gatunku. Tu właśnie wkracza z pomocą mięsożerca. Usuwa zagrożenie, sam się pożywiając, a niedojedzonymi resztkami mimowolnie dzieli się z innymi stworzeniami. Jednym
martwym jeleniem pożywiają się miliony stworzeń, nawet takie, których
nie widać. Żywi się nim również ziemia, rozkłada martwe ciało na substancje odżywcze i dostarcza ich roślinom, które znów oddają je roślinożercom, i w ten oto sposób zatacza się krąg życia i śmierci. A więc mięsożercy są potrzebni, usuwają zagrożenie, czyszczą środowisko, kontrolują w naturalny sposób liczebność zwierząt i przywracają tak niezbędną
planecie równowagę. Nie możemy oczekiwać od wilka czy rysia, żeby
nagle jadł rośliny, gdyż po pierwsze jego „przeznaczenie” jest zupełnie
inne, a po drugie zwierzęta te nie są przystosowane do spożywania tego
typu pokarmu. Człowiek zaś w przeciwieństwie do zwierząt został tak
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„skonstruowany”, że może się żywić i jednym, i drugim, a nawet formami,
o których nie ma zielonego pojęcia, ale odwrotnie do nich ma coś jeszcze.
Ma wybór, wolną wolę, świadomość i podobno rozum. Nie ma absolutnie potrzeby, żeby człowiek bezpotrzebnie zabijał inne stworzenia i jadł
mięso. . . By jednak zrozumieć, o czym mówię, potrzebne jest pełne tego
zrozumienie, poznanie siebie samego, swoich ograniczeń, wypełniającej
człowieka żądzy, zgłębienie bardzo dokładnie istoty pragnienia i przyjemności, a przede wszystkim wielka wrażliwość. Większość ludzi nie ma jej
w sobie, toteż nie ma i miłości, bez wrażliwości po prostu nieistniejącej.
Dumała nad jego słowami. Obserwował ją uważnie, wiedział dobrze, że musi sobie to przemyśleć, poukładać. Dla niej zawsze było to
coś nowego, nieoczekiwanego, z czym musiała się uporać. Lubił, kiedy
to robiła. Jej oczy były takie rozbiegane, żywe, połyskujące i pełne ognia.
— I nie odczuwasz chęci, by skosztować, jak smakuje?
— To byłoby pragnienie, które zawsze jest cierpieniem. A tam gdzie
jest cierpienie, nie ma miłości. Innymi słowy, nie ma we mnie takiego
uczucia, Anno.
Siedziała, kontemplowała i kłuła sztyletem piasek.
— Znaczy się, że jeśli czegoś pragnę, to cierpię?
— Właśnie to ma miejsce. Postaram ci się to zobrazować na prostym
przykładzie. Załóżmy, że pragniesz nową sukienkę, tymczasem nie masz
zacz jej kupić, zatem myślisz o niej. Ta myśl nie daje ci spokoju, gnębi
cię, więc zaczynasz główkować jak ją zdobyć. Chodzisz przytłoczona i nagle wydaje ci się, iż bez niej jesteś nieszczęśliwa i dlatego cierpisz. Gdy
po wielu trudach ją zdobędziesz, twe uczucie złudnego szczęścia trwa
dzień, tydzień, miesiąc, a w najlepszym przypadku nieco dłużej. Później
sukienka najnormalniej ci się nudzi i obojętnieje. Rzucasz ją w kąt i pragniesz następnej i jeszcze kolejnej, i tak dalej, stając się niewolnicą własnych pragnień i nieskończonej udręki. Pragnienie czegoś, a także kogoś
zawsze tworzy ból i cierpienie, niezależnie od tego, czy jest bardzo wielkie,
czy też bardzo malutkie.
— Ale ludzie stale czegoś pragną! — spróbowała go zaskoczyć.
— Dlatego nigdy nie jesteście szczęśliwi — skwitował krótko i zamieszał lipową łyżką w wiszącym nad ogniem garnku.
— Zali pragnienia można się wyzbyć?
— Co masz na myśli, Anno?
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— No, czy mogę je zgłuszyć w sobie, wiesz, powstrzymać?
— Możesz spróbować to zrobić, lecz to będzie jeno wewnętrzna walka
z własnym „ja”, czyli pojedynek z samą sobą, i tak naprawdę będzie bez
znaczenia. Nieważne jak głęboko je skryjesz, jak mocno je stłamsisz, zdusisz w sobie, ono zawżdy będzie żyło w tobie, gdyż pragnienie jest tobą,
a ty jesteś pragnieniem. Jesteście tym samym. To nie są odrębne byty.
Możesz za to. . .
— Przyjrzeć się sobie i zrozumieć czym jest pragnienie — wtrąciła, nie
dając mu dokończyć.
— Tak! — popatrzył na nią zaskoczony, jednocześnie był niezmiernie
zadowolony jej bystrymi słowami.
— I wtedy ono zniknie — dodała z uśmiechem.
— Samo odpadnie. Będziesz prawdziwie wolna od pragnienia.
— Jak anioł!
— Tak. Szczęśliwa jak anioł.
Dumała i patrzyła na niego. Chciała jeszcze o coś spytać, jednak
najwidoczniej przemyślała to sobie i powściągnęła język. Podeszła do
krzaka, a widząc, że ubranie jest już suche, włożyła pośpiesznie i wesoło
oznajmiła o tym fakcie:
— Yormūnie, możesz się odstroić, wyschło.
Anioł skinął głową, ubrał odświeżone odzienie, po czym zasiedli bezzwłocznie do posiłku. Zjedli z apetytem przygotowaną przezeń polewkę,
rozłożyli się wygodnie na kocu i obserwowali sennie sunące po niebie
obłoki. Zgadywali, jaki kształt mają.
— Wygląda jak baran. — Wskazała niedużą chmurę.
— Raczej przypomina kozę.
— Albo. . .
— Albo co?
— Starą babę. . .
— Tak. Starą babę z kosmatą brodą. Cha, cha. . .
— Cha, cha. . .
I tak sobie chichotali, coraz bardziej fantazjując na widok pływających nad głowami obłoków. Aż naraz Anna ujęła go za dłoń, popatrzyła
na niego bławatkowymi oczami i zapytała:
— Yormūnie, nie powiedziałeś kądy idziemy.
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— Do mojego brata i zarazem największego przyjaciela, Gabriela, znanego wśród ludzi jako Habakuk Kowal.
— On też jest aniołem?
— Tak, ale różnym ode mnie.
— Co to znaczy?
— Dobrowolnie zszedł na Ziemię i przybrał postać człowieka, by pomagać ludziom, lecz nie rozumiem, dlaczego to zrobił.
— To szlachetnie z jego strony.
Nie odpowiedział. Nie chciał rozwijać tej myśli. W tym jednym różnił się od Gabriela. Gabriel ciągnął do ludzi, próbował otworzyć im oczy
i uczyć, on omijał ich szerokim łukiem. Nawet kiedy tłumaczył coś Annie, wydawało mu się, jakby rozmawiał z mrówką, dla której pojęcia
takie jak atomy, pierwiastki czy kosmos, byłyby nie do ogarnięcia, choćby
mówili tym samym językiem. Ograniczony niewielkim zasobem ludzkich
słówek, które ni jak się miały do Rzeczywistości, zachodził w głowę, by
w jakiś czytelny sposób jej to zobrazować. Tylko jak miał wyrazić coś
słowami i za pomocą pojęć, czego nie dało się opisać? Tego trzeba było
doświadczyć samemu, przeżyć na własnej skórze.
Poza tym nie widział sensu rozmawiać o tym z ludźmi, gdyż ludzki
umysł w lot przyswajał sobie słowa, oblekał je w idee, kolejną wiarę
czy przyszłe cele, i bezkrytycznie operował nimi jako pewnym wzorcem
do dalszego działania i pozostałego mu życia. Nie miało to jednak nic
wspólnego z Rzeczywistością. Taki umysł był statyczny, zamknięty i nieruchomy, był prawdziwie martwy, jak i wszystko, co w sobie zawierał.
Tymczasem Rzeczywistość jest nieustającym ruchem, jest dynamiczna,
zmienia się w każdym ułamku sekundy, i tylko poprzez uważną obserwację można ją poznać, a nie przez puste słowa, niebędące rzeczą.
Niedużo już rozmawiali. Przeleżeli do końca dnia, słuchali szumu
rzeki, śpiewających ptaków, cierkania świerszczy i odgłosów zwierząt
dobiegających z boru.
— Kładźmy się, Anno.
Przygotował naprędce posłania z dala od rzeki i z myślą o rannej
wędrówce, owinięci w ciepłe koce i ukołysani szmerem wody, usnęli.
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Przebudziła się nagle. Było bardzo wcześnie, dokuczliwy chłód ogarniał
ciało, targały nią dreszcze, dzwoniła zębami i zwinięta w kłębek tuliła
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się do koca. Ziąb przeciągał od wody, wilgoć przenikała pod odzienie,
a poranna mgła tocząca się po ziemi wzmacniała to nieprzyjemne uczucie.
Wypełzła spod koca zdrętwiała i na wskroś zmarznięta podeszła cichcem
do wora, wyciągnęła sweter i prędziutko naciągnęła na siebie.
— Coś się stało?
Usłyszała głos Yormūna, nie spał.
— Ochłódłam832 . — Rozcierała ręce i nogi, dygotała z zimna.
— Przynieś wodę. Rozniecę wtenczas ogień i przygotuję rozgrzewający napój — powiedział i powstał.
Wzięła bez słowa kociołek i podskakując dla rozgrzewki, poszła nad
rzekę. Yormūn wyjął z worka dwa suche liście, potarł o siebie i po chwili
jeden z nich zapłonął niebieskim ogniem. Przez jakiś czas wyczekiwał,
a gdy płomień osiągnął oczekiwaną wielkość, już miał położyć go na
ziemi, kiedy naraz, usłyszał przeraźliwy krzyk Anny. Stąd nie było jej
widać. Wydobył miecz i ruszył biegiem na ratunek.
— Co się tam dzieje?
Biegł, podejrzewając, że to ludzie Samaela, on sam lub znienawidzeni
przezeń Upadli Aniołowie.
— Anno! — ledwo zawołał, gdy zobaczył, jak wybiega na otwartą
przestrzeń, piszczy w panice i pierzcha co sił w nogach.
— Yormūnie! — Rozpoznał w tym wrzasku swoje imię.
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Nie odwracała się za siebie, pędziła, jak potrafiła najszybciej. Czuła za
sobą sapanie i porykiwanie dzikiego zwierza; był wielki i przerażający,
a do tego niesłychanie szybki. Piszczała ze strachu i przebierała nogami,
jak nigdy dotąd. Nawet przed Dogobertem tak szybko nie zwiewała, jak
teraz. Wybiegła z nadwodzia na wzgórek i ujrzała biegnącego na pomoc
anioła. Dzierżył miecz o masywnej głowni, oblicze miał kamienne, oczy
wypełnione wzburzeniem i szaleństwem nadciągającej bitki.
— Yormūnie! — krzyknęła, potknęła się i wyrżnęła jak długa, rozdzierając na kamieniach kolano.
Odwróciła się błyskawicznie, zaparła rękoma za plecami i struchlała.
Przed nią na tylnych łapach stał brunatny niedźwiedź, unosił łeb, rozwierał paszczę i groźnie porykiwał. Jęła się cofać na siedząco, podczas
gdy zwierze stanęło na czterech łapach, zbliżyło mordę do jej głowy,
wyszczerzyło zębiska i buchnęło w jej nos nieświeżym oddechem. Za-
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mknęła oczy, czuła zimne mrowie na ciele, serce wyskakiwało z piersi,
a pęcherz mało nie puścił z trwogi.
— Anarimaru! Enei Anarimaru! — nawoływał Wyklęty Anioł po
anielsku, głosem mocnym i lekko falującym.
Niedźwiedź trącił ją mokrym nochalem, mruknął, zacharczał, rozdrapał pazurami ziemię, i stawał się wściekły, niespokojny i groźny. Z przerażenia struchlała i zacisnęła szczękające zęby, myśląc, że lada chwila ją
pożre. Ale wtedy przemówił Yormūn, spokojnym, opanowanym głosem:
— Już dobrze, Anno.
Z wysiłkiem zerknęła w ślepia obwąchującemu ją niedźwiedziowi
i nawet zamierzała krzyknąć, lecz znów usłyszała pokrzepiające ją słowa:
— Nie bój się. Już nic ci nie grozi.
Popatrzyła na anioła przelękniona, starła z twarzy ociekające krople
potu, próbowała nieskutecznie uspokoić wezbrane strachem emocje.
— To jeno niedźwiedź — powiedział to takim tonem, jakby pokazywał
jej wiejskiego kocura, poweselał i podrapał za uchem niedźwiedzia.
— Ale. . . Rzucił się na mnie i chciał zabić. . . — wyjąkała, szczękając
zębami, była o włos od płaczu, niespokojna i roztrzęsiona.
— Masz rację. Mógłby to zrobić. Bronił swego terytorium. To jego
dom, Anno. Stałe miejsce polowań. Łapał tu jak co dzień ryby w rzece.
Zaskoczyłaś go swoją obecnością, a kiej cię obaczył, instynktownie zaczął
bronić tego miejsca.
— Co ja taka mała bych mu zrobiła? — zapytała z niedowierzaniem.
W odpowiedzi niedźwiedź powtórnie ją obwąchał, mrucząc głośno.
— Matko! — Spięła się jak uprzednio, zamknęła oczy i zajęczała: —
Proszę, Yormūnie, zabierz go ode mnie. . . Proszę. . .
— Nie bój się, Anno. Dotknij go, a przekonasz się, że jesteś bezpieczna.
— Ale ja. . . — zerknęła jednym okiem na wielkie zębiska niedźwiedzia: — Ja się go panicznie boję.
— Wiem, o tym doskonale, jednak przy mnie nic ci nie zrobi. Zaufaj
mi. Czy kiedykolwiek cię oszukałem?
— Nie zrobiłeś tego — odpowiedziała, zamknęła otwarte oko i musnęła zwierze wskazującym palcem.
— Dobrze. Jeszcze raz. Śmiało. Widzisz, że nic ci nie zrobił.
— Wcale nie widzę. Mam zawarte oczy. . .
— To otwórz.
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Zrobiła, jak kazał, wyciągnęła ponownie rękę i wszystkimi palcami trąciła niedźwiedzia, po czym natychmiast ją zabrała.
— Dotknęłam go! Rany! Dotknęłam! — Była podekscytowana, a widząc, że zwierze nie reaguje, odważnie pogłaskała je po karku.
Niedźwiedź zamruczał, a ona trzymając na nim dłoń, zaznała nowego
uczucia niedającego się opisać słowami. Nigdy nie przebywała tak blisko
żyjącego na wolności zwierzęcia, a na domiar tak dużego i groźnego. Nawet większy od ludzi Yormūn był przy nim mały, a co dopiero mówiąc
ona. Taka maleńka i krucha.
— Naprawdę głaszczę niedźwiedzia? — Nie mogła uwierzyć z radości
zmieszanej z podnieceniem.
— Ano, jak widzisz, głaszczesz. A teraz, proszę, podaj mi rękę, a drugą
przytrzymaj na niedźwiedziu.
Nie protestowała, zrobiła to z ciekawością, lecz wtedy stało się coś
niesamowitego. Zemdliło ją, wszystko obróciło się do góry nogami i na
moment zabrakło jej powietrza.
— Yormūnie. . . — chciała coś powiedzieć, acz nie potrafiła wydobyć
z siebie słowa, mogła myśleć, mruczeć, lecz nie mówić.
Znów świat widziała po dawnemu, choć niezupełnie. Zmysły nagle
jej się wyostrzyły. Słuch wrażliwy reagował na dobiegające z otoczenia
najdrobniejsze tony. Słyszała pluskające w rzece ryby, popiskującą gdzieś
myszkę w norze i szeleszczące w trawie owady. Poczuła na języku smak
surowej ryby i krew na podniebieniu, a nieznane dotąd zapachy przenikały ją dogłębnie, wywoływały nowe doznania i wzbudzały niepojęte
uczucia.
Patrzyła wprost w oczy Yormūnowi, co zdawało jej się dziwne, gdyż
siedziała obok niego. Lecz jakie miało to znaczenie? Najważniejsze były
jego złote oczy, zachwycające, pełne wypływającego z nich uczucia dobra
i miłości, emanujące niczym fioletowo-biała aura wokół jego potężnej
sylwetki. Dotykała wszelkiego stworzenia w polu widzenia i wszystko,
czego dotknęła, natychmiast próbowało się do niego zbliżyć. Podniosła
leniwie wielką łapę zakończoną ostrymi pazurami i położyła na jego ramieniu, popatrzyła w ciemne niebo i pozwoliła mu głaskać swoją szyję.
Mruczała, wystawiła jęzor na wierzch, chwytała wonie przesuwające się
pod nosem i szczerzyła w rozkoszy zęby. Aż naraz, uświadomiła sobie,
że to ona jest niedźwiedziem.
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„Rany, jak to możebne?” — pomyślała i odruchowo odsunęła rękę od
niedźwiedzia.
W okamgnieniu wszystko wróciło do normalności. Ujrzała patrzące
w niebo zwierzę głaskane po karku przez anioła i trzymające na jego
ramieniu ciężką łapę.
— Yormūnie, azali byłam w jego ciele?
— Nie do końca, aleś zobaczyła to, co on widzi, usłyszałaś to, co on
słyszy, poczułaś to, co on czuje oraz posmakowałaś tego samego. Powiedz
mi czy w tym, czego tam doświadczyłaś, było coś przerażającego?
— Nooo. . . nie. Nie było tam nic strasznego.
— Właśnie! Widzisz, Anno, między aniołami, ludźmi czy zwierzętami
nie ma żadnej różnicy. Można inaczej wyglądać, niejednakowo widzieć
i słyszeć, zali czuć i odmiennie się zachowywać, a nawet żyć w niepodobnym sobie środowisku, ale wszyscy bez wyjątku jesteśmy równorzędnymi istotami. Wystarczy przyjrzeć się temu dokładniej, ujrzeć to oczami
duszy i zrozumieć.
Poklepał niedźwiedzia po karku i powstał. Zwierze nieśpiesznym krokiem ruszyło nad rzekę, kręciło łbem i węszyło w powietrzu. Ukląkł przy
niej na kolanie, obejrzał znikomą rankę na nodze i oznajmił nieco zatroskanym głosem:
— Muszę niestety cię zmartwić.
Popatrzyła na niego zdziwiona i nawet trochę się przelękła.
— Będziesz żyć — dodał i zachichotał.
Dźwignął ją i zaniósł nad rzekę, posadził na dużym głazie i w obecności polującego na ryby niedźwiedzia, obmył jej kolano, usuwając z niego
drobiny ziemi, kamyczków i piasku. Zerwał z krzaka pierwszego lepszego
liścia i przyłożył do przemytej rany.
— Przytrzymaj.
Wypełnił garnek wodą z rzeki, minął ją bez słowa i ruszył do obozowiska. Wylękniona nie na żarty widokiem rozrywającego rybę niedźwiedzia, zawołała:
— Yormūnie! Nie ostawiaj mię tu samej!
— Popilnuj niedźwiedzia, Anno.
Roześmiał się beztrosko.
— Ale ja. . .
— Ale ty się go nie boisz! — zdążył powiedzieć i znikł jej z oczu.
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Siedziała skulona i lękliwie zerkała na zwierzę. Nawet na nią nie zwracało
uwagi, ale gdzieś podświadomie czuła niepewność. W miejscu trzymały
ją słowa Yormūna i wiara, że nie zostawiłby jej samej, gdyby groziło jej
jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Ufała aniołowi bardziej niźli sobie, on
nigdy się nie mylił, nie kłamał i nie rzucał nadaremno słowami.
Oswojona myślą, że została z wielką bestią ganiającą za rybami, jęła
podglądać ją z ciekawością, z fascynacją obserwować niedźwiedzia we
własnym środowisku, bez uprzedzeń i niepotrzebnego strachu. Wnet odkryła rzecz niezwykłą, a refleksja, która przyszła jej do głowy nawet
ją samą zaskoczyła, bo oto. . . Ten nieokiełzany niedźwiedź zdał jej się
czymś więcej niż tylko nierozumną bestią, bezlitosnym mordercą mieszkającym w głębi puszczy. Niemal dotykalnie odczuwała jego bliskość,
obserwowała zwinność, drzemiącą w nim siłę, rozpierającą go energię
i dzikie piękno. Jego oczy pełne życia przeobrażały się w każdym ułamku
sekundy, zdradzały uczucia i emocje, zupełnie tak jak ludzkie. Tyle że
wymagało to skupienia, uważnego patrzenia i zrozumienia.
Zamknęła oczy, wyciszyła podekscytowane myśli i poczuła otaczające w okolicy wibracje. Drzewa i krzewy, drobne zwierzątka siedzące
w trawie i pomiędzy kamieniami, owady pochowane w poszyciu, a przede
wszystkim ten silny, ciemnobrązowy niedźwiedź biegający za jedzeniem
pośrodku koryta rzeki. To wszystko tętniło energią, pulsowało życiem,
było ruchome, dynamiczne, pełne tajemnicy i wypełniającej tę wielką
przestrzeń magii. Tak ją to zabsorbowało, tak wciągnęło do wnętrza tego
cudownego świata duchowych wrażeń, że nawet nie spostrzegła nadchodzącego od strony obozowiska Yormūna.
— Jesteś — stwierdziła i ujrzała, jak przed nią klęka.
Zawsze, gdy to robił czuła się jak księżniczka z padającym przed nią
rycerzem. Brakowało mu jedynie srebrnej zbroi, miecza uczepionego do
pasa i hełmu trzymanego pod pachą. Uśmiechnęła się do niego sympatycznie, choć wyszło jej to nieco zalotnie i zawstydzona zapłoniła się po
same uszy.
— I jak ci się podoba? — zapytał, odjął liść i wysmarował jej kolano
podobną maścią, jakiej używał na ukąszenia.
— Cóż takiego?
— Jak ci się podoba mieszka833 biegający po rzece.
— A! To wspaniałe zwierzę i. . .
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— Już się go nie boisz?
— Co mam się nie bać. . . Boję się. Arzekąc834 ściślej, czuję wielaleńki835 przed nim respekt, aleć inako na niego też patrzę.
— Czyli jak? — dopytywał, owijając jej kolano uciętym kawałkiem
lnianej tkaniny.
— Jest teraz dla mnie jakby. . . — Wstrzymała oddech, dumała nad
dalszymi słowami i patrzyła za odchodzącym niedźwiedziem: — Wiesz. . .
Jest dla mnie mniej zwierzęcy, a bardziej ludzki.
— Świetnie, Anno! Zaprawdę wspaniale! Wystarczyła chwila obserwacji, nieco zrozumienia, i jakie są tego efekty? Widzisz pełniej niźli dawniej, patrzysz sercem, nie myślą, nie wiedzą, nie wiarą i utartymi naukami.
Czy nie jest to nadzwyczajne i wolne od wszelkich uprzedzeń doznanie?
— Naumyślnie mnie tu ostawiłeś?
— Ajuści!
— I byłeś w zmowie z tym niedźwiedziem? — zapytała niezbyt poważnie.
— A pewnie! — odparł równie niepoważnie, roześmiał się, dźwignął
z kolana i wziął ją na ręce.
— Czemu bierzesz mię na ręce? Wszak nie jestem taka ranna i sama
mogę chodzić.
— Ponieważ rozpaliłem ogień. Przygotowałem solidny rożen. Zgłodniałem i. . . — Zrobił groźną minę: — I teraz cię zjem!
Tak huknął głosem, że aż się zlękła i podskoczyła.
Zachichotali.
— Yormūnie — zagaiła po chwili przytulona do niego.
— Tak?
— Pokręcony z ciebie anioł, wiesz?
— Jużem to kiedyś słyszał, Anno. Powiesz to jeszcze raz, a zaprawdę
ci uwierzę.
Postawił ją na ziemi, rozlał rozgrzewającego płynu w metalowe kubki
i podał jej jeden. Usiedli naprzeciwko siebie przy spokojnie płonącym
niebieskawym ogniu. Płomyki harcowały wesoło po liściu, iskierki wyskakiwały wysoko z ogniska, leciały ku niebu i tam znikały.
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Słońce wychynęło zza horyzontu, świtało. Złote warkocze przyozdobiły
czubki wysokich sosen, pobudzone blaskiem ptaki zanuciły pieśń radości
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na powitanie poranka, a wiatr szumiący w listowiu rozniósł ją po okolicy.
Zza krzaka wyskoczyła dorodna sarna z koziołkiem, pobiegły nad rzekę
i przystanęły, rozejrzały się i zaczęły nieśpiesznie pić wodę. Z igliwia
wypełzł rdzawobrązowy gniewosz z namalowanym sercem na głowie,
ostrożnie wychynął z bezpiecznej kryjówki i wypatrując promieni słońca,
bezszelestnie wpełzł na duży płaski kamień.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Siedziała bez słowa i patrzyła na Yormūna inaczej niż zwykle. Czuła, że
rośnie w niej nowe, nieznane jej dotąd uczucie do niego, bała się go,
a jednocześnie ją fascynowało. Widziała, że obserwuje ją z ciekawością
i zastanawiała się, czy on wie, co ona do niego teraz czuje, a jeśli to odkrył,
to czy on też czuje to do niej?
u 1 U
ybiegła z lasu, zaczepiła o krzak jałowca i runęła. Podniosła się
błyskawicznie i szybkim, choć chwiejnym krokiem pognała do
niedaleko stojącej chaty. Czuła się fatalnie, cierpiała, mdliło ją, bolał żołądek, ciało drgało jak w drżączce, w uszach huczało, a nogi miała ciężkie
jak z ołowiu. Niewiele czasu jej pozostało, wiedziała o tym doskonale,
musiała się pośpieszyć, każda chwila wart była skrzyni złota.
— Szybciej, szybciej. . . — poganiała samą siebie.
Dopadła domu, wsparła się o ścianę i jęła walić z łomotem w cienkie,
drewniane deski.
— Łup-łup-łup! — huczało drewno od uderzeń, podskakiwały w lichych zawiasach cienkie dźwirze.
— Kogóż tam niesie? — usłyszała po drugiej stronie wystraszony głos
mężczyzny.
— Otwierajcie, gospodarzu, aboż wejdę siłą, a żywo!
Szarpnęło nią i chciała zwymiotować, ale żołądek miała pusty.
— Już dobrze. Otwieram, jeno przestańcie walić w one dźwirze! —
odpowiedział.
Drzwi się otworzyły i stanął w nich niziutki mężczyzna, z przerażenia
mrugał szybko oczami i próbował coś powiedzieć. Nie czekała na zaproszenie. Wrunęła do środka, potrącając chłopa, doskoczyła błyskawicznie
ławy i ciężko klapnęła.
— Co tak stoicie, miodu albo wina dajcie! — rozkazała.
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Mężczyzna drżącymi rękoma postawił przed nią drewniany kufel i gliniany dzban wypełniony po brzegi winem.
— Nalejcie i siadajcie, jeno tak, iżbym was widziała.
Zrobił, co kazała. Przechyliła kufel i poczuła na ustach kwaskawy836
smak jabłkowego wina. Zza niego obserwowała badających ją oczami
domowników, niskiego mężczyznę i stojącą niedaleko niewiastę. W przeciwieństwie do męża kobieta miała spojrzenie przenikliwe, w jej oczach
nie było strachu, tylko ciekawość, a nade wszystko zaskoczenie. Nagle
poczuła się gorzej, przegięła się pod znacznym kątem, straciła równowagę i upadła.
— Żywie?
Usłyszała głos pochylającej się kobiety. Jednak zamiast odpowiedzi
wykręconego do niej męża, świsnął miecz w powietrzu, a zaraz potem
izba rozbłysła niebieskim światłem. Czerep gospodyni odpadł w strugach
szkarłatnej posoki, przeturlał się po klepisku i zatrzymany gwałtownie
nogą drewnianego stołu, podskoczył i znieruchomiał z wyrzeźbioną ze
zdziwienia miną.
Nie widziała przebijającej niewiastę Śmierci, wyrywającej z niej pokraczną istotę, gdyż w tym samym czasie zadawała kolejne uderzenie
w stronę łoża i ukrytej pod pierzyną dziewczynki. W ułamku sekundy
dzieweczka odrzuciła przygniatający ciężar i skulona, choć na pewno nie
ze strachu, wytrzeszczała na nią granatowe oczy. Trzymała w jednym
ręku szmacianą kukłę, w drugiej zaś stalową igłę, grubą, wyjątkowo
długą i skierowaną w serce lalki. Miecz zmierzając ku dziecku, pochłaniał
przestrzeń w zastraszającym tempie, czubek igły w małej rączce dotykał
nieomal ciała zabawki, a dziewczęce oczy uśmiechnięte sardonicznie zamigotały na krótko groźbą.
Kiedy cienki kolec dotknął kukły, a ostrze Fulgura rozłupało dziecku
głowę, ponownie rozbłysło niebieskim światłem, upiorny wrzask ogarnął pomieszczenie ulatującej do Nicości „duszy”, lecz tego również nie
widziała.
Pędziła za uciekającym z chaty mężczyzną. Już nie grubym jak pierwej ani niskim, a postawnym i jak ona wysokim. Gnał, jakby uciekał
przed samym diabłem, ona zaś drałowała za nim niedużo wolniej, sapała
z wysiłku i coraz gorzej widziała.
„Umknie. . . Zbiegnie. . . ” — majaczyła w ciszy.
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Wiedziała, że go nie dogoni, nie pochwyci ani nie zabiegnie mu drogi,
toteż wzięła zamach mieczem i rzuciła w niego z wielką siłą. Fulgur zrobił
obrót w powietrzu, mężczyzną zakolebało jak na wybojach, powłóczył
nogami i jak długi runął powalony uderzeniem rękojeści.
Stanęła w miejscu i zasapała się jak suchotnik, podeszła do leżącego
bez ruchu człowieka i liną przymocowaną do szerokiego pasa, skrępowała mu ręce i nogi. Przewróciła się o krok od niego i na czworakach
popełzła do kamiennej studni. Stało przy niej drewniane wiadro wypełnione do połowy stęchłą wodą. Wetknęła w nie głowę i poczuła, że to
nieznacznie ją orzeźwia. Tymczasem dalej miała mdłości, oczy gubiły
ostrość, ciało drżało z zimna i boleści brzucha, a twarz płonęła ogniem.
— Nie jest dobrze. . . Nie jest dobrze. . .
Upiła śmierdzącej, mętnej wody, zmusiła się do wypicia więcej, wetknęła palce w przełyk i spróbowała zwymiotować. Sił jednak nie miała
nie tylko na wymioty, lecz także na klęczenie przy wiadrze. Podźwignęła
się ostatkiem dobrej woli i włócząc nogami, ruszyła w stronę polnej
ścieżki. Lecz dokąd i po co? Przecież to był koniec. Umierała pokonana
trucizną. Padła w trawę, skręciła się z bólu i zapatrzyła w kościane stopy
stojącej u jej boku Śmierci. Wstrząsnęło nią niesłychanym zimnem, szronem zaszła trawa, a owady zamarły w miejscu.
„Przyszłaś?” — pytała w myślach, gasnącym wzrokiem.
„Ano, przyszłam” — odpowiadała Śmierć albo przytakiwała jej bujna
wyobraźnia.
Nie chciała na Nią patrzeć, obróciła się na drugą stronę i wtedy, podczas tych krótkich przebłysków świadomości zobaczyła coś żółtego, błyskającego przed oczami. To były kwiaty, żółte drobne kwiatuszki pachnące intensywnie miodem. Zrywała je nachalnie, darła wraz z korzeniami, trawą i ziemią, pchała do ust i co nieco gryząc, chciwie łykała. Były
niesmaczne, gorzkie i cierpkie w smaku, lecz cóż znaczyła nieprzyjemna
gorycz w ustach w obliczu nadciągającej Śmierci. Zatracona w pożeraniu kwiatów straciła rachubę czasu, gdyż w pewnym momencie odjęło
jej władze nad zmysłami i zemdlała. A może wcale nie zemdlała, tylko
zmarła?
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Z otaczającej ciszy dochodziły ją przeróżne głosy. Bulgotanie, szemranie i pluskanie. Nieograniczona czasem i pozbawiona jakiejkolwiek po-
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trzeby, przemykała lekko wśród zielonej gęsto porośniętej roślinności.
Nad sobą widziała pomarszczony, świetlany firmament z płynącymi po
nim ślamazarnie chmurami, a w dole mieniący się w słońcu kolorowy
żwirek i drobniutki piasek. Beztrosko zmieniała kierunki, raz w prawo,
raz w lewo, czasem pędziła ostro w górę, innym zaś razem nieśpiesznie
opadała. Aż wtem. . .
Coś chlupnęło nad jej głową. Zlękniona skierowała wzrok ku górze
i ujrzała niezwykły przedmiot; podpływał wolno, opadał na nią i do tego
gwałtownie się poruszał. Cofnęła się nieznacznie, trochę bójnie837 , trochę
z ciekawości, a gdy rozpoznała go po kształcie, rzuciła się na tłustego,
długiego robaka.
— Chap! — Chapnęła go i poczuła na podniebieniu niemiłe ukłucie.
Wzdrygnięta838 boleśnie, dała nura w rozkołysane zarośla, a wtedy
coś gwałtownie nią szarpnęło.
— Co to?
W panice kręciła jak szalona kółka, próbowała się wyrwać, lecz im
większy stawiała temu opór, tym więcej sił ubywało z jej tyciego, srebrnołuskiego ciałka. Coś ją ciągnęło jednostajnym ruchem, spokojnie, bez
pośpiechu, a jednak coraz niebezpieczniej przyciągało do powierzchni
wody. Zdążyła zażyć jeszcze odrobinkę tlenu i jak ptak poszybowała
w stronę błękitnego nieba.
„Ja latam!”. — Pewno w podnieceniu tak by zawołała, tyle że w bezwodnym środowisku nie było jej wygodnie.
Coś ją chwyciło, ścisnęło drobne ciało pokryte gęstą łuską i trzymało
mocno w pięciopalczastych łapach. Otworzyła pyszczek, zaciągnęła się
powietrzem i doznała bólu w skrzelach.
— Łyk-łyk. . . Łyk-łyk. . .
Łykała szybko i nerwowo. Atoli płuc nie miała, nie potrafiła oddychać tlenem poza wodą. Dusiła się, kasłała niesłyszalnie i przerażona
spostrzegła, że znów leci i zbliża się do pulsujących złotem ślepi.
„Kim jest ta stwora?” — pomyślała, obserwując ją w napięciu, czuła
dyskomfort z powodu braku tlenu i przeszkadzający przedmiot w gardle.
Ponownie się rzuciła, energiczniej i z jeszcze większą zawziętością,
po czym sztywniejąc ze strachu, zamarła. Dziwnostraszny839 łeb przybliżył swe oblicze, zaświecił białymi zębiskami w ogromnej paszczęce
i zabulgotał niezrozumiałymi słowami.
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„Rany! Chce mnie pożreć!” — myśl była jasna, nazbyt oczywista,
a przede wszystkim straszna.
Zaczęła krzyczeć, wydając z gardła tylko sobie słyszalne dźwięki i dusić się przy tym, lecz wtedy. . .
— Wypluj to, Lero! — przemówił głos z olbrzymiej głowy potwora
i odkryła, że to coś wyciągnęło błyszczący haczyk z jej przełyku.
Bestia zabulgotała, jakby parsknęła śmiechem, wzięła solidny rozmach i wyrzuciła ją daleko od brzegu. Leciała prędko i krótko, wpadła
z pluskiem do wody i zaczerpnęła upragnionego powietrza.
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Wymiotowała, kasłała i pluła, charczała i z wysiłku jęczała. Dźwignęła
się na kolana i jęła wypróżniać z żołądka zgromadzoną truciznę. Skurcze
niebawem osłabły i poczuła tak wielką ulgę, że łzy radości potoczyły się
po jej bordowych od wysiłku policzkach. Było blisko, mało nie postradała życia, a jednak żyła. Po raz kolejny uciekła Śmierci, przechytrzyła
wstrętną kostuchę.
— Całaś?
Usłyszała znajomy głos leżącego na ziemi skrępowanego człowieka.
Nie miała siły odpowiedzieć, otarła łzy z twarzy i lekko oszołomiona
podeszła do studni. Wylała z wiadra stęchłą wodę, uczepiła do zardzewiałego haka i zaczerpnęła świeżej. Trochę upiła, a resztą się obmyła.
Rozprostowała obolałe kości, rozciągnęła mięśnie, poczuła się lepiej.
Obrzuciła wzrokiem nieśpiesznie podwórze i ujrzała powaloną ruderę będącą wcześniej najzwyklejszą wiejską chatą. Podwórze było zaniedbane, zachwaszczone i dziko zarośnięte.
Leniwym krokiem podeszła do leżącego mężczyzny, usiadła niedaleko, i choć odczuwała zmęczenie i delikatne skurcze żołądka, zagaiła
z nieznacznym, acz ironicznym uśmiechem:
— Witaj, Engelbercie!
— Witaj, Lero!
— Prawieście mnie dorwali — powiało z jej ust drwiną.
— Tak. . . — przytaknął i zamilkł na kilka sekund: — I wiesz co? Nie
wiem, jakeś to zrobiła, ale aż trudno uwierzyć, że wyszłaś z tego cało.
— Cóż, ktoś nade mną czuwa — odpowiedziała zupełnie poważnie.
— Najwyraźniej. . .

Jedasz vel Jiro

485

Milczeli, przyglądali się sobie. Położenie jego z całą pewnością nie
było dla niego korzystne, a jej nie śpieszno było do rozmowy. Engelbert
był od niej starszy o jakieś trzy lata. Był inny od całej tej reszty. Spokojniejszy, bardziej opanowany i trzymający nieco na uboczu. Polecenia
Samaela wykonywał z oporem, jak gdyby nie poddał się do końca jego
władzy. Nigdy nie miała z nim problemu, sumiennie ćwiczył i słuchał jej
poleceń, acz nie odznaczał się sprawnością w boju. Walczył przeciętnie,
niemniej z dość dużą dozą agresji i z oddaniem brakującym często jego
towarzyszom.
— Antoni. . . — Przerwała ciszę: — Opowiadaj. Jak to zaplanowaliście?
Na imię Antoni, aż otworzył usta z wrażenia.
— Skąd wiesz, że wcieliłem się w Antoniego, skorom nie zdążył ci się
przedstawić?
— Przeżyłam całkiem realną wizję i dobrze poznałam twą rodzinkę.
— Zaśmiała się teraz głośniej: — Twoją żonę Cecylię i córkę Emilkę będącą Zavebe. Nie wiem jeno, którym Upadłym Aniołem była Cecylia,
abowiem pognawszy za tobą, nie miałam czasu się temu przyjrzeć.
— Aza. To Aza był Cecylią.
— Teraz wszystek jasne. Zatem opowiadaj, a nie łżyj. Łeż840 zaszkodzić ci może.
— Nie zamierzam niczego kryć przed tobą. Powiem, jako było.
— I słusznie.
Engelbert ułożył się wygodniej. Miał spętane z tyłu ręce i nogi. Pomimo że nie było mu zbyt dobrze, nie zamierzała go uwalniać.
— Kiedy zabiłaś Kaima, Arioka i Murmura, wściekły Samael wysłał
za tobą pościg i zaraz potem go odwołał. Wiedział, że nie oddasz życia
łacno i drogo za nie przyjdzie mu zapłacić.
— Jak to? Toć się natknęłam na Abnera. Wypatrzył mnie w rodzinnym gnieździe.
— Ha! Nikt o tym nie wiedział. W tajemnicy to uczynił i prawdę
mówiąc, nikt nie miał pojęcia, przecz to zrobił.
— Może chciał się przypodobać Samaelowi.
— Niewykluczone. Abner nie przepomniał ci upokorzenia, jakiego doznał na oczach Samaela. Bądź co bądź, po jego śmierci przywódca Upadłych Aniołów kazał rozesłać po kraju list gończy z wyznaczoną za twą
głowę nagrodą stu dukatów. Za żywą bądź martwą. I chociaż znaliśmy od
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dawna twoje ruchy, nie chciał ryzykować utratą kolejnych ludzi. Kazał
cię obserwować i czekać na okazję, by cię ubić. Uwierz mi Lero, lata
mijały, a myśmy czekali, abyś popełniła drobniuchną pomyłkę i kiej tak
się stało. . .
— Wiem, co zamierzasz powiedzieć. . . — weszła mu w zdanie: — Skaziliście posiłek, com zamówiła w gospodzie. Mamli rację?
— Zgadza się. Jednak inako miało to być.
—?
— Człek, coś na wrzeczy841 go poszukiwała. . .
— Borzuj z Widłowic.
— Ten ci sam. Nie istniał tak naprawdę. Myśmy go wymyślili po
to, iżbyś go ścigała i aby doprowadzić cię właśnie tutaj. Do tej wymarłej
z dawna wioski, gdzieśmy zaplanowali na cię pułapkę. Plan był niezwykle
prosty, a polegał na tym, żeby otruć cię właśnie w tymże miejscu. Jaduś
my dosypali do czbana842 z winem. . . — Przerwał i popatrzył na nią
w osłupieniu. — Wypiłaś wino, com ci nalał?
— Nie zrobiłam tego. Udawałam, że piję, choć przyznam, nie podejrzewałam, iż mogło być zatrute.
— Więc. . . — Chrząknął i wznowił opowieść: — Mieliśmy się wcielić w miłą rodzinę, mającą ci zdradzić sekret, gdzie znajdziesz ściganego
człeka, zdobyć twe zaufanie i w końcu podać zatrute wino. Samael tak
bardzo obawiał się porażki, że wysłał aż dwóch Upadłych Aniołów, by
wszystkiego doglądnęli. Przypadek sprawił, żeś zamówiła posiłek w gospodzie i nadarzyła się doskonała okazja, by cię otruć. Dwoje ludzi wysłanych za tobą. . .
— Podszywali się pod kupców. . .
— Tak, udawali kupców. Tarżyli na niby nożami. Oni zatruli jedzenie na oczach zastraszonego kucharza, a trzeci dający z dalki pozór843
chyłkiem przyjechał nas powiadomić. Na twoje szczęście jad był słaby
i wolno działał.
— To nie przypadek, żem zamówiła posiłek i żeście go zatruli. Dzięki
temu zemdlałam w lesie i zdążyłam mieć wizję. Takom się ocaliła. Atoli
dręczy mię pytanie. Jak kupcy obeszli w karczmie Łebacza? Dzieciuch to
jeszcze, jednakże widziałam, że siłacz z niego niemały.
— Siłacz. . . Ale i głuptak. Musi go przekupili. . .
— A skąd mieliście pewność, że tu trafię?
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— Owóż to! Nie mieliśmy. Nam pozostało ino czekać na dalszy bieg
wypadków. Przypuszczaliśmy, że zemrzesz po drodze albo będziesz na
tyle słabowita, że dobiją cię nasi ludzie. Ostatecznie szukając ratunku, trafisz do nas, gdyż w promieniu wielu stai nie ma tu inszej osady. Jakżem
się zdziwił, kiedym cię obaczył i jeszcze bardziej zdumiał, kiejś poprosiła o skażone wino. Wszystko toczyło się po naszej myśli, dopókim nie
zobaczył odrąbanej głowy Azy.
— Potąd przekonaną byłam, że kupców dwok było. Kaj ten trzeci, co
to jak mówisz, was powiadomił? — Mimochodem przemknęła wzrokiem
po podwórzu.
— Uszedł, gdy jeno obaczył, co się dzieje. Był na zewnątrz, kiejś przybyła, i jak zgaduję, podąża teraz do Samaela. Zresztą nie sam, jak miarkuję, a z tymi dwoma co cię tropili.
— Tamci dwaj nikaj nie dojadą. Umarli zazwyczaj nie chodzą, nie
biegają ani nie jeżdżą konno.
— Ale powiedz mi, skąd wiedziałaś kogo ubić najsampierw?
— W mojej wizji to Cecylia rządziła w tym gnieździe, stąd moje podejrzenie, że jest najważniejsza i musi zginąć pierwsza. Emilia, czyli Zavebe,
sam się zdradził, gdy pokazał mi kukłę zrobioną na moje podobieństwo
i pozwolił mi wejrzeć w swoje oczy. Antoni był najsłabszym ogniwem,
dlatego ostawiłam go sobie na koniec.
— Jeszcze jedno mnie nurtuje, Lero.
— Co takiego?
— Czemuś żarła te żółte kwiatki? Myślałem, żeś postradała rozum.
— To był antydot844 , Engelbercie. Dzięki tym kwiatom żyję.
Engelbert przytaknął ze zrozumieniem głową. Przyglądali się sobie.
Ona nieco obojętnie, on z niepokojem.
— Co teraz zamierzasz?
Wstała. Rozprostowała nogi. Powolnym krokiem podeszła do leżącego na ziemi miecza z zakrzepłą na jego ostrzu czerwoną posoką, podniosła się i stanęła przed nim.
— Uklęknij — rozkazała.
Pociągnęła go i pomogła mu powstać. Odkrył z przerażeniem, co
zamierza zrobić, lecz posłusznie ukląkł.
— Chcesz mnie zabić.
— Tak. Chcę cię zabić.

488

ROZDZIAŁ IV

— Proszę. . . Nie rób tego. . . — Popatrzył błagalnie w jej oczy: — Pozwól mi odejść. Nie wrócę do Samaela. Jak ty ucieknę. . .
— Kądy? Odnajdzie cię, gdziekolwiek będziesz, i albo przymusi do
podporządkowania się jego woli, a wtenczas znów będziesz na mnie polował, alboż cię ubije wraz z rodziną. Nie ukryjesz się przed nim. To jest
niemożebne.
— A jednak tobie się udało.
— Czyżby? Sameś przecie mówił, że od dawna macie na mnie oko.
Poza tym ja jestem inna. Nie widzisz tego? Moje życie to wieczna tułaczka
i niemająca końca ucieczka. Jest pełne niewygód, niebezpieczeństwa czyhającego na każdym kroku i otaczającej mnie zewsząd śmierci. Zawierz
mi, nie potrafiłbyś żyć moim życiem.
— Cóż ci po mojej śmierci? Wszak nie stanowię dla cię zagrożenia.
— Chciałeś mnie zabić. Przepomniałeś? Mam okazać ci miłosierdzie
dlatego, żem nie zginęła? Tak po prostu? Wybaczyć i przepomnieć? Puścić cię wolnego?
— Przyznaję, że masz rację. Miałaś zginąć z mojej ręki i wstyd mi za
to, zali mogłem postąpić inako, mając nóż na gardle?
— Mogłeś, Engelbercie. Mogłeś. Miałeś wybór. Zawżdy mogłeś wybrać śmierć swoją, a nie moją. Tak byłoby dla cię szlachetniej i zginąłbyś
z honorem, jak bohater, a tak zdechniesz jak pies Samaela.
Popatrzył w jej śliczne zielone oczy i nie dostrzegł w nich krztyny
litości. Ostre, wiercące spojrzenie smoczych oczu nie płonęło ogniem,
lecz mroziło, studziło zapał, nadzieję na łaskę, na przebaczenie i szansę
na wyzwolenie. Dalsza rozmowa nie miała sensu, ona już postanowiła,
a nigdy z raz powziętej decyzji się nie wycofywała. Wszyscy doskonale
o tym wiedzieli. On również. Toteż pogodzony z własnym losem spojrzał
na zieloniuchne kępy trawy, na rozkołysanego żuka na wiotkiej łodydze
kolorowego chwastu i granatowego motyla spijającego nektar z różowego
kwiatu. Ten ostatni najbardziej go zafrapował. Nigdy bowiem nie widział
tak zwyczajnego, a jednocześnie tak urokliwego i pełnego gracji owada.
— Zamknij oczy, Engelbercie. Obiecuję, że potrwa to jeno chwilę —
powiedziała, dostrzegając, że gotów jest, by umrzeć.
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To było proste uderzenie mieczem z góry. Takie, które tysiące razy wykonała w swoim życiu. Znała na pamięć każdą jego fazę, każdy ruch,
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najdrobniejszy dźwięk, jaki mu towarzyszył, i wiedziała, czego się po
nim może spodziewać. Ten cios był mocny i precyzyjny, nastawiony na
szybką i jak najmniej bolesną śmierć.
Uniosła miecz, wykonała wykrok lewą nogą, ugięła nieznacznie kolana i się zamachnęła. Ostrze świsnęło, pomknęło niezauważalnie w stronę Engelberta, a wtedy. . .
„Nie!” — krzyknęło jej serce, zachybotała się dusza, kiedy jak w zwolnionym tempie ujrzała wbiegającego chłopca pomiędzy zabójczą klingę
Fulgura, a wyczekującego na śmierć mężczyzny.
Zasłonił go ciałem, spojrzał na nią kocimi oczami i czekał. . . Nie
zaprzestawała w myślach krzyczeć, ale zrobić już nic nie mogła. Było za
późno i tej tragedii nie dało się uniknąć. Miecz dotarł błyskawicznie do
chłopca, grzmotnął z całą mocą w jego głowę i wybuchając z potężnym
hukiem niebieskiego światła, rozpadł się na kawałki.
Oślepiona wybuchem nic nie widziała, w uszach dzwoniło jej wysokim tonem, a w głowie majtało natrętne pytanie: „Co się dzieje?”.
Wzrok jej niebawem wrócił, a wtedy zobaczyła stojącego przed Engelbertem chłopaka. Patrzył na nią z jakąś tajemniczą miną. Ubrany był
jak w dniu, gdy pierwszym razem go spotkała, w jasną tunikę i w szerokie
spodnie sięgające łydek.
— Nic ci nie jest, Adamie? — zapytała z zaciśniętą aż do bólu dłonią
na rękojeści złamanego miecza.
Chłopiec uśmiechnął się lekko i podniósł odłamany fragment broni.
— Weź go, Lero — powiedział, nie poruszając ustami.
Uklękła przed nim na kolano i wzięła odłamany fragment Fulgura.
Zapatrzyła się w swoje odbicie w połyskującym w promieniach słońca
metalu i straciła poczucie czasu. Gdy odzyskała przytomność, chłopca
już nie było.
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Zamknął oczy, usłyszał świst miecza i z przyśpieszonym tętnem oczekiwał na śmiertelne uderzenie. Nic jednak takiego się nie stało. Zerknął
z bojaźnią w górę i spostrzegł zawieszone tuż nad czołem ostrze srebrzyście połyskującego miecza, na którego czubku siedział granatowy motyl.
Spojrzał na znieruchomiałą Lerę, sprawiającą wrażenie nieobecnej duchem, i choć trwało to nie dłużej niż sekundę, podświadomie zarejestro-
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wał to. Ocknęła się, odsunęła raptownie miecz od niego i zaszła go od
tyłu. Oczekiwał ciosu w plecy, przymknął oczy i zacisnął zęby.
— Wolnyś, Engelbercie — oznajmiła, przecięła krępującą go linę i odeszła na odległość kilku kroków.
Chciał zapytać dlaczego? Co stało się takiego, że darowała mu życie,
ale był za bardzo wystraszony, by zadać to proste pytanie. Bał się, żeby
nie zmieniła zdania.
— Dziękuję.
Wstał i odkrył, że uśmiecha się do niego. Wyglądała nad podziw
pięknie. Dumnie wypinała pierś do przodu, z magnetycznie przyciągającym wzrokiem zielonych oczu i falującymi na wietrze lekko kręconymi
włosami. Ubrana w kontrastującą z jej twarzą czarną zbroję, wsparta na
wbitym w ziemię wysmukłym mieczu i stojąc w rozkroku, przypominała rycerza, który dopiero co stoczył zwycięską bitwę. Albo Michała845
triumfującego nad ciałem pokonanego Lucyfera846 . Onieśmielił go ten
widok. Zdawał się przy niej taki mały, nijaki, i chwilę to trwało, zanim
powtórnie wrócił do siebie. Ten nieoczekiwany widok przywołał w nim
wspomnienia:
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Już od pierwszej chwili, gdy Upadli Aniołowie położyli ją na łożu obolałą
i wymęczoną, nie mógł się nasycić jej widokiem. Wyglądała strasznie jak
to po wypadku, jednak siła jaka od niej biła i pewność siebie, zrobiły na
nim piorunujące wrażenie. Od dnia jej przybycia obserwował i podziwiał ją skrycie. Zawsze był blisko, tuż na podorędziu847 , acz ona tego
nie dostrzegała. Pogrążona w myślach, zamknięta we własnym świecie,
wydawała się nieobecna i nieosiągalna. Im dłużej z nimi przebywała, tym
wyższym murem się odgrodziła i nikomu nie pozwoliła go przekroczyć.
Myślał o niej dniem i nocą, śnił i marzył. Pragnął jej złożyć miłosne
wyznanie, lecz gdy tylko przed nią stawał i zaglądał w jej władcze oczy,
czuł onieśmielenie i kompletny bezwład ciała. Dni, tygodnie, miesiące
i lata płynęły, czas parł do przodu jak szalony, a on z trudem musiał się
pogodzić z myślą, że ona nigdy nie będzie jego.
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Hm. . . — chrząknął i wybudził się z pływających po głowie wspomnień.
— Chcę cię o coś prosić, Lero — zagaił nieśmiało.
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— Słucham?
— Pozwól mi zostać z tobą.
Nie odpowiedziała, acz w przelotnym spojrzeniu dopatrzył, że rozważa jego słowa. Podszedł bliżej i położył dłoń na jej ręce wspartej na
rękojeści miecza.
— Klnę się na Boga i wszystkie świętości, że będę wiernie ci służył
i nigdy cię nie zawiodę, cokoliby się stało.
— „Weź go, Lero” — przemówił głos w jej uszach ustami Adama.
Czy jednak chłopakowi chodziło o Engelberta, czy fragment złamanego miecza? A może o jedno i drugie? Zagubiła się w myślach na ułamek sekundy, dała pierwszeństwo intuicji i oznajmiła szybko, bez zwłoki,
pewnym siebie głosem:
— Zgoda, Engelbercie. Zaufam ci. Dołącz do mnie.
Był dogłębnie zaskoczony jej nagłą odmianą i natychmiastową zgodą.
Sądził, że będzie musiał ją przekonywać, błagać na kolanach. Nie wierzył,
że się zgodzi, ale ona bez wahania przyjęła jego propozycję. Objęła go,
przyciągnęła do siebie i poklepała przyjacielsko po plecach.
— Jeśli mię zawiedziesz, zginiesz.
Nie brzmiało to jak koleżeńska rada, nawet nie jak drobne ostrzeżenie,
lecz stanowcza i pozbawiona skrupułów groźba.
— Jeśli cię zawiodę, przysięgam, że sam podejdę pod twe ostrze lub
własnymi rękoma odejmę sobie życie.
Uśmiechnął się i zapatrzył w jej lśniące w słońcu zielone oczy. Jakże
był szczęśliwy w tej chwili. Serce z radości rwało mu się z piersi, usta
chciały wrzeszczeć ze szczęścia, a ręce. . . Cóż, musiał panować nad sobą,
żeby nie rzucić się na nią, nie objąć, przyciągnąć i ucałować.
— Engelbercie. . .
— Tak, Lero?
— To boli. — Wskazała mu jego rękę zaciśniętą z mocą na jej dłoni.
— Przepraszam. . .
Poczerwieniał po same uszy, zmieszał się i odwrócił. Przeszedł kilka
kroków, odchylił nieco głowę i ukradkiem na nią zerknął. Zamyślona
i nieruchoma niby posąg z tytanu, pełna siły, władcza i niezwyczajnie
piękna, śledziła go badawczym wzrokiem.
u 1 U
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eżała na łóżku i ryczała. Łzy płynęły ciurkiem i wsiąkały w puchową
poduszkę. Nie mogła uwierzyć, że z jutrem postanowił z rana odejść.
— Czemu mi to zrobił? Azali on ślepak i nie widzi co czuję? Zali te
słodkie słówka były jeno po to, by zwieść mię i zawrócić w głowie,
a potem rzucić? Cóż ja biedna takiegom mu uczyniła, że mię tak zranił?
Cóż jam winna, żech umiłowała go sercem. . . ?
Rozpaczała, choć zdawała sobie sprawę z tego, że przecież w ogóle go
nie zna. Byli sobie obcy, różniło pochodzenie, dzieliła wiara i styl życia,
a jednak. . . Czy jego oczy nie mówiły, że ją kocha? Usta nie pragnęły jej
całować, a silne ręce tulić? Jakże to tak? Czyżby tak fatalnie się pomyliła,
dała zwieść kobiecej intuicji? Co takiego wydarzyło się od tego ranka,
gdy całował ją w stodole? Co stało się w klasztorze i dlaczego tak z nagła postanowił odejść? Przecież miała dla niego lupieszczek od Utki, dla
umiłowanego swego i wybrańca, którego nie zdąży już oczarować, rzucić
nań czarodziejski urok, miłosną klątwę i łączące ich zaklęcie.
„Przecz. . . ?” — ubolewała w duszy.
— Lilo.
Coś ją zabodło. Coś pod pierś kolnęło ostrym bólem. To był niski
głos Jiro. Nie słyszała, jak wszedł. Nie słyszała nic poza własną rozpaczą,
udręką i boleścią przerwanego szczęścia.
— Odejdź!
— Chciałem. . .
— Idź sobie! Nie wymawiaj848 się! Nie chcę tego słuchać!
— Ale. . .
— Wynidź stąd! Słyszli mię?! Nie chcę twej litości. . . Ja nie tegom
pragnęła. Nie potom do Utki lezła by gynś głupia. . . — Wybuchnęła
jeszcze większym płaczem.
Wcale tak nie myślała. Wolałaby, żeby nie odchodził, lecz nie mogła
zatrzymać go siłą. Nie miała prawa do czegokolwiek go zmuszać.
— Wrócę. . . — oznajmił niezrażony, kiedy się trochę uspokoiła.
— Obietnica niepewnica849 a głupiemu radość. . .
— Mówię prawdę.
— Mówisz tak jeno by mię pocieszyć.
— Nie, Lilo. Obiecuję, że wrócę do was. Do ciebie.
— Naprawdę? — nie dowierzała, odwróciła do niego mokrą twarz,
czerwoną i wymęczoną szlochem.

Jedasz vel Jiro

493

— Naprawdę. Ledwo się obejrzysz, a znów będę przy tobie, mój ty
umiłowany kwiecie — odpowiedział, przywdziewając beztroski uśmiech.
Na te słowa padła mu w ramiona.
— Zaiste, miłujesz mię?
— A jużci, miłuję.
— Z serca?
— Z serca.
— Ślubuj.
— Ślubuję.
Znów łzy popłynęły po buzi, tyle że nie smutku a szczęścia. Z początku próbował temu zaradzić, ocierał je wytrwale rękawem, ale gdy
nie pomagało, odpuścił sobie i dał jej się wypłakać.
Uspokojona nieco usiadła z nim na łóżku, oparła o niego głowę i trzymając za rękę, ze smutkiem zapytała:
— Musisz?
— Tak, muszę.
— Po co? Czemu tak z nagła?
— Nie wiem jak ci to powiedzieć. . .
— Wprost mi powiedz.
— Wzywają mnie bracia, choć sami o tym nie wiedzą. Załatwię sprawy, wrócę do ciebie i społem zamyślimy, co będzie z nami dalej.
— Masz braci?
— O tak! Są wielcy, silni, a poniektórzy nawet bardzo, ale to bardzo
niegrzeczni.
Roześmiał się na wspomnienie o braciach i spojrzał w oczy uśmiechniętej Liliany. Wciąż była niepewna, oczy uradowane mówiły jedno,
a twarz spięta i drżące usta drugie. Posłyszane słowa wyznającego jej
miłość mężczyzny radowały jej serce, dusza wznosiła się ku niebiosom,
a jednak myśl, że niebawem odejdzie, zdejmowała niepokojem.
Zrobiło się cicho i przygnębiająco. Siedzieli bez słowa zapatrzeni
przed siebie i wsłuchani w odgłosy dobiegające z nadworza850 . Na podwórzu krzyczały dokazujące dziewczynki, przy budzie pies głośno ujadał, a na smukłej gałęzi drzewa rosnącego tuż przy chacie świergotał
donośnie mysikrólik851 . Wiązka słońca wpadała do pokoju jednym małym oknem, oświetlała i ogrzewała im nogi.
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— Kim jesteś, Jiro? — zapytała raptem, a on nieprzygotowany na to
pytanie, popadł w zakłopotanie:
— A kimże miałbym być?
— Nie musisz kryć się przede mną. Wiem dobrze, żeś ty nie człek. . .
Osłupiał. Zagapił się w jej piwne oczy. Jego usta szeroko otworzyły
się ze zdumienia, szczęka opadła, brwi uniosły ze zdziwienia.
— Skąd miałabyś to wiedzieć?
— Zdradzają cię oczy.
— To kimże podług ciebie jestem?
Pewnam ci nie jest. Dobryś dla ludzi i zwierząt, i gadasz z wilkami.
Tyś może Angieł, co to zstąpił z nieba — odrzekła, a on jeszcze bardziej
się zmieszał. — Słyszałam jako gadasz w cudzej mowie, kiejś mię osłonił
przed wilkiem.
— Słyszałaś? Jakże to możebne? — zapytał zdziwiony.
— No. . . po prostu słyszałam, i już.
Wlepił w nią wzrok z ciekawością, jak gdyby pierwszy raz ją ujrzał.
— Co ci to? Czemu tak na mię ślipiasz? Jiro. . . Rzeknij co. . . — zapytała przelękniona i spróbowała się od niego odsunąć.
— Nigdym potąd nie spotkał kogoś takiego.
Przyciągnął ją i soczyście pocałował w usta. Wstrząsnęło nią cudownie. Oplotła jego szyję, przywarła do niego całym ciałem i poczuła obejmujące ją muskularne ramiona. Oczarowana pocałunkiem i ośmielona
nagłym podnieceniem, zamknęła oczy, rozwarła wargi i. . .
— Hm, hm. . .
Rozległo się chrząkanie wpatrzonego w nich Macieja. Nie słyszeli,
jak wchodził, musiał zrobić to cichaczem. Podskoczyli na jego widok jak
nastolatkowie przyłapani na gorącym uczynku.
— Siadajcie — rozkazał krótko, usiadł za stołem i jakiś czas bez słowa
lustrował ich wzrokiem. — Wiesz co, Jiro? Pomimo tego, że bardzo cię
lubię, nie ostawię na dłużej z tobą córki, dopotąd852 nie dowiem się, jakie
masz podług niej zamiary.
Podczas gdy Maciej mówił, do izby weszła Amalia, za nią wbiegły
dziewczynki i stanęły w szeregu, naprzeciw przyłapanych na gorącym
uczynku winowajców.
— Myślę Macieju, że kiedy wrócę, znajdzie się pora by o tym poważ-
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nie pogadać, lecz teraz. . . — Usiadł naprzeciwko niego. — Chciałbym,
iżbyśmy spędzili miło ten czas i przyjemnie się bawili.
Wyjął z kieszeni złotego dukata i położył na stole.
— Zróbmy poprawiny ze wczoraj, tyle że bez takiej ilości wina, cobym
mógł z rana wyruszyć bez bólu głowy.
— Skoro tak stawiasz sprawę. Z miłą chęcią! — odpowiedział Maciej
i ścisnął go mocno. — Tymczasem wiedz już teraz, że jak wrócisz, nie
popuszczę i nie dopuszczę do mojego dziecka, dopotąd nie określisz się
jasno co do swych intencji.
— Obiecuję, że niezwłocznie to zrobię, albowiem nie wyobrażam sobie, bym mógł zaspokoić się ino patrzeniem. Nie dotknąć tegoż cudownego kwiatu, nie móc się rozkoszować jego zapachem i nie skosztować.
Zagrzmieli śmiechem, tylko Lila siedziała zmieszana, czerwona ze
wstydu i ze spuszczonym wzrokiem w stopy.
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Wieczerza miała być cicha i kameralna, jednak kiedy wieść rozniesiono
po wiosce, że Jiro nazajutrz ich opuszcza, większość mieszkańców ściągnęła na Maciejową posesję, żeby się z nim hucznie pożegnać. Przyniesiono ze sobą przekąski i popitkę. Dołożono nowe stoły i ławy. Śpiewano
wesołe przyśpiewki i przy muzyce granej na gęślach853 , kilku piszczałkach i bębnach, tańcowano i bawiono się do północy. Lila szczęśliwa
siedziała u boku Jiro, miała wrażenie jakby to były jej własne gody, on
zaś widząc jej radość, do samego końca jej nie odstąpił.
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Będę tążyć. . . — Szlochała Liliana, trzymana w objęciach Jiro wczesnym
rankiem.
Obok stał Maciej z Amalią i z dziewczynkami, przyglądali się rzewliwemu i jakże bolesnemu dla ich córki rozstaniu.
— Ja również — pokrzepiał ją Jiro i czule głaskał po policzku: — Ale
rozchmurz się! Zleci czas, jak z bicza trzasł i zanim się obejrzysz, ujrzysz
mnie powracającego na tej drodze.
— Będę cię wypatrywała. . . Codziennie.
Ściskała go, nie mogła z nim się rozstać.
— Pora na mnie, Liliano.
— Wiem, Jiro, wiem, acz trudno mi się z tym pogodzić. — Odeszła
od niego, przełamując rozpacz, i wtuliła się w obejmującą ją matkę.
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— Niech cię Bóg prowadzi, Jiro — pożegnał go Maciej.
— Zostańcie w zdrowiu! — odpowiedział na pożegnanie i odszedł.
Tylko raz się zatrzymał. Pomachał im w górze skrzyżowanymi mieczami, i już bez zatrzymywania podążył tym swoim niechlujnym krokiem
w nieznaną im stronę.
Czuli przygnębienie wraz z jego odejściem, żal jakiś w sercach ściskał, a łzy bezwiednie napływały do oczu. Tylko Daria nie czuła smutku.
Z niewidocznym uśmiechem na drobnych ustach śledziła wzrokiem znikającego mężczyznę i podrzucała duże zielone jabłko. Lila cicho szlochała,
matka tuliła ją do piersi, Maciej spoglądał z żalem za znikającym mężczyzną, a dziewczynki stały w bezruchu jak ogłupiałe.

ROZDZIAŁ V
Gabriel vel Habakuk

„Miłość nie jest oczekiwaniem czegokolwiek w zamian. Jeśli mnie kochasz,
ponieważ ja kocham ciebie, to jest to transakcja”
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o kilkudniowej wspinaczce w coraz to wyższe partie gór dotarli do
małej podgórskiej osady złożonej z pięciu chat. Wioska oficjalnie nazywała się Wzgórze, choć górale zwali ją Habakajki, na cześć mieszkającego tu kowala Habakuka. Sama wioska położona była na zielonym
padole, gdzie w niewielkich skupiskach rosły długożytne854 limby i wybujałe świerki. Otoczony wznoszącymi się pod niebo zaśnieżonymi górami niczym skamielinami pradawnych smoków i olbrzymich gadów,
był miejscem nadzwyczaj spokojnym i bajkowym.
Cztery chaty wyrastające z zielonego poszycia były jednakowe, góralskie, z niską kamienną podbudową, ścianami z grubych bali, spadzistym,
słomianym dachem, i najczęściej z jedną lub dwiema izbami wewnątrz.
Piąta zaś była większa, z dobudowaną do niej kamienno-drewnianą kuźnią, z której to z długiego, wystającego wysoko ponad dach komina
z wolna dobywał się ciemnoszary zygzak dymu, przypominający szybującego po jasnoniebieskim niebie węża. Pomiędzy oddalonymi od siebie
chatami pasły się stada pobrzękujących dzwoneczkami owiec i skubały
trawę kozy. Pilnowały je pasterskie psy i gromada dokazujących głośno
dzieci.
— Yormūnie, jak tu ślicznie — oznajmiła zachwycona Anna, gdy znaleźli się w dolinie.
Nie odpowiedział, nie musiał tego robić, jego milczenie było potwierdzeniem słów dziewczyny. Przybywał tu wielokrotnie, znał doskonale
to miejsce, a jednak za każdym razem, kiedy do niego wracał, był nim
oczarowany. Był to zakątek na Ziemi nie tylko urodziwy z wierzchu, lecz
także skrywał w sobie coś jeszcze. Jakąś enigmatyczną siłę, energię napędzającą tę dolinę, sprawiającą, że czuło się emanujące zewsząd życie,
radość z istnienia, nieograniczoną niczym swobodę i dziewiczą beztroskę.
Przychodził do tego ukrytego wysoko w górach ustronia, żeby odpocząć,
zebrać siły, wzmocnić aktywność „duszy” i spotkać się ze swoim bratem
Gabrielem, kowalem, przewodnikiem ludzi i przyjacielem.
Wspinali się wąską, stromo prowadzącą do kuźni dróżką wydeptaną
przez ludzi i zwierzęta. Mijali roześmiane i machające im dzieci. Psy podbiegały do nich rozhasane, robiły wokół kółka i jak szalone wróciwszy do
owiec, znów ku nim pędziły rozweselone widokiem kroczącego przy Annie anioła. Tymczasem górale przerywali codzienne zajęcia, wychodzili
z chałup i gospodarczych komór, obserwowali z ciekawością idących
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do kuźni niezwyczajnych gości. Wielkiego mężczyznę o groźnym obliczu
i drobną blondyneczkę, dotrzymującą mu sążnistego kroku.
— Ejze! — wołali, rozpoznając w mężczyźnie Yormūna: — Witoj, Yormūnié! E tô ci psiokrew niespôdzianka. . .
Machali na powitanie, a on im odmachiwał. Na sam koniec dotarli
pod rozległą kuźnię, usytuowaną w najwyższym punkcie doliny, gdzie
w obszernych drzwiach chaty oczekiwała ich niewiasta w wieku trzydziestu siedmiu lat, ubrana w suknię bez rękawów przyozdobioną bogato góralskim haftem i wiszącymi na szyi paciorkami z barwianych,
drobnych kamieni i jantaru.
— Witojciéz! — zawołała, podnosząc rękę, na której pobrzękiwało szereg misternie wykonanych cieniutkich braceletek855 . — A cô wos sprôwodzo w nase strôny.
— Przybyliśmy do Gabriela — odparł Yormūn, pierwszy raz widząc
niewiastę.
— Idźcié dô kuźnié. Hań856 jest jé!
Wskazała podwoje kowalskiego warsztatu, nie zaprzestając zachłannie połykać ich wzrokiem.
— Dziękujemy — odparł, wcisnął metalową klamkę w kształcie leżącego niedźwiedzia, po czym weszli do środka.
Buchnęło w nich przyjemne ciepło i zapach palonego drewna. Przy
okazałym kowadle stał atletyczny mężczyzna mający na sobie skórzany
fartuch. W jednym ręku trzymał młot uniesiony nad głową, a w drugiej
wsparty na kowadle, rozgrzany do czerwoności pręt chwycony metalowymi kleszczami. Kiedy ich zobaczył, najpierw znieruchomiał, później
opuścił nieśpiesznie ciężkie narzędzie i postawił na podłodze, położył
pręt na palenisku, założył ręce na biodra i gromko powiedział:
— Ho ho ho! A kogóż to ja widzę w moich skromnych progach?! Choć
gdybym powiedział, żem się ciebie nie spodziewał, Yormūnie, ohydnie
bym skłamał.
Podeszli do siebie i serdecznie się uścisnęli. Anna pozostała przy wejściu i stamtąd obserwowała witających się aniołów.
— Witaj, Gabrielu!
— Witaj, Yormūnie, bracie umiłowany! Jakże się cieszę, mogąc znów
oglądać twoją gębę! — Witał go uśmiechem, klepał przyjacielsko po plecach i zerkał ciekawie na Annę.
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Anna z ożywieniem przyglądała się średniemu wiekiem kowalowi. Habakuk, a w zasadzie Gabriel, był od Yormūna wyższy o głowę i również od
niego potężniej zbudowany. Miał szerokie, muskularne ramiona, wielką
klatę zarośniętą czarnym włosiem wystającą spod skórzanego fartucha
i potężnie umięśnione ręce. Był prawdziwym wielkoludem i kiedy go
ujrzała z tym ogromnym młotem przypominającym wyłamane z korzeniami drzewo, a trzymanym w jednym ręku bez najmniejszego wysiłku,
aż się go przelękła.
— A cóż my tu mamy? — przemówił dźwięcznym basem mistrz młota
i kowadła, i szybkim krokiem jął się do niej zbliżać.
Parł jak czołg, dudnił ciężkimi buciorami po kamiennym podłożu
i mierzył ją ciekawskim wzrokiem.
— Piękne to dziewczę, że hej! Toż to ani chybi zaistna857 xiężniczka!
Zgiął się w pałąk i wyciągnął ku niej toporną łapę.
— Ludzie mówią mi, Habakuk. Habakuk kowal, ale dla ciebie jestem,
Gabriel.
— Anna Maj — przedstawiła się grzecznie, dygnęła przed kowalem
i nabrała pąsowych odcieni.
Podała mu rękę, a on chwycił ją w swoją, wielką i gorącą. Oczekiwała
mocarnego, męskiego uścisku, mając na uwadze jego siłę i posturę, był
jednak niesłychanie delikatny, jakby rycerski.
— Miło cię poznać, Anno — powiedział, a kiedy spojrzał w jej oczy,
poczuła ukłucie w tyle głowy, nikłe, takie ledwo wyczuwalne.
Zakręciło jej się w głowie i spostrzegła przed oczami przelatujące
życie, od narodzin, przez dzieciństwo, aż do tej właśnie chwili i wpatrzonego w nią anioła. Zgadywała, że Gabriel zagląda do jej umysłu, przegląda wszystkie jej wspomnienia, dawno zapomniane i najskrytsze myśli.
Trwało to zaledwie sekundę, a gdy się ocknęła, obdarował ją uśmiechem,
poskrobał po zarośniętym policzku i powiedział do siebie:
— A więc tak to było. . .
Patrzyła na niego oszołomiona, nie miała pojęcia jak się zachować,
na szczęście szybko oprzytomniał, trącił ją z umiarem w ramię i dodał:
— Wnijdź do środka, Anno. Rozgość się i czuj się po domowemu858 .
Zapraszam.
Weszła do środka i szybkim krokiem pomaszerowała na drugi koniec kuźni, gdzie przy dębowym stole siedział Yormūn. Usiadła przy nim
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i dyskretnie ujęła go pod stołem za rękę. Zerknął na nią, unosząc brwi
ze zdziwienia, a ona w zamian obdarowała go słodkim uśmiechem i zatrzepotała rzęsami, ścisnęła go mocniej i spojrzała na Gabriela. Kowal
podszedł do drzwi, otworzył je na oścież i wyjrzał na zewnątrz.
— Eli! — krzyknął z progu.
Po chwili zjawiła się widziana przez nich wcześniej niewiasta. Stanęła
przy nim, zerknęła do środka i chciała coś powiedzieć, ale Gabriel wziął
ją za rękę i pociągnął w stronę stołu.
— Obacz no ty, jakich my tu gości dzisiaj mamy! To, Eliza. Moja żona.
— Uśmiechnął się do zdumionego jego słowami Yormūna.
Eliza była drobną niewiastą, przeciętnej urody, acz o bardzo sympatycznym obliczu, długich, czarnych i gęstych jak grzywa lwa włosach,
splecionych z tyłu w warkocz, i ciemnopiwnych oczach. Twarz miała
gładką, czerstwą i dobrze opaloną, usta ładne, duże i wydatne, a przy
wielkim Gabrielu wyglądała jak kruszyna.
— Ten tutaj, to Yormūn. Mój brat niesforny, A ta cudność o błękitnych jak niebo oczach to panna Majówna859 , Anna.
— Rada zek, ze môgém wos pôznać. Myślém, ze ôstaniécié s nami jak
nodłuzyj. Nie duzô tu mome gôści ze światu i chyntnié pôsłuchome cô
sié hań dziejé.
Dygnęła z dworska i uśmiechnęła się do nich przyjaźnie.
— Ostaniemy trochę, choć nie wiemy jeszcze jak długo — odpowiedział Yormūn, mierząc gospodynię z ukosa.
Wciąż był pod wrażeniem słów brata, nie mógł uwierzyć, że to jego
białka. Przypuszczał, że zrobił mu kawał, lecz z oczu niewiasty wyczytał,
iż nie kłamał. To była niepojęta, nieoczekiwana i nader szokująca wiadomość. Obruszony tym odkryciem, skrzywił mimowolnie usta z niesmakiem, i spojrzeniem przebił ścianę. Eliza dojrzała to w jego zachowaniu
i tę ulotną awersję. Zmieszana przeniosła wzrok na Annę.
— Pewniéścié zmyncyni, a i głodni.
— Mało-wiele — oznajmiła Anna, spostrzegłszy niereagującego na zapytanie Yormūna.
— Nie pytaj, Eli, a podajże gościom posiłek.
— Dôbre Gabryjelu. — Usłuchała go i śpiesznie wyszła.
Gabriel podszedł, usiadł po przeciwnej stronie Yormūna i wsparł
dłonie na dębowym blacie masywnego stołu.
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— Mówże, co cię trapi, Yormūnie?
— Przecież wiesz, z jakiego jestem tu powodu.
— Przeczuwam, ale Samaelem to ja bym się nie martwił.
— Uciekł z Otchłani Nicości.
— Ucieczka z Otchłani i przybranie ludzkiej formy na niewiele mu się
zda w tym miejscu.
— A jednak wietrzę w tym podstęp.
— Być może, temu nie przeczę, tyle że na Ziemi jest bardzo ograniczony. Ażeby wszcząć wojnę, do tego potrzebna jest wielotysięczna armia,
a on takowej nie ma. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Kilku Upadłych Aniołów i otaczająca go garstka miernej jakości ludzi to za mało,
aby zrobić rewolucję.
— Jest przebiegły. Ściągnie wsparcie. . .
— Kogóż to? Nikt z innych „poziomów” go nie wesprze. No, może
poza demonami będącymi zawsze pod jego kontrolą.
Pewien czas patrzyli na siebie w milczeniu, jak gdyby prowadzili bez
słów rozmowę. Anna spokojnie siedziała i obserwowała.
— Ale wiesz co, Yormūnie. . . — wznowił mowę Gabriel jakby wybudzony z drzemki: — Zastanawia mnie jedno. Co też on chce od Anny?
— Mnie też to zastanawia. Zwłaszcza że najsampierw chciał ją zabić,
a teraz jeno pojmać. Zupełnie tego nie rozumiem.
— Tak. Widziałem twój czyn jej oczami i muszę przyznać, że nigdy
bym się nie spodziewał, iż poświęcisz dla niej życie. Dla człowieka? To
do ciebie niepodobne.
— E tam. . . — Machnął ręką na odczepnego.
Anna zmieszana słowami Gabriela popatrzyła pytająco na Yormūna.
Odkrył jej spojrzenie, zerknął na nią i nieśpiesznie odrzekł:
— Ona jest inna. — Odgarnął kilka pasemek włosów z jej buzi, dostrzegając w jej niemalże zniewalającym spojrzeniu nieznany mu przebłysk w oczach.
Do kuźni wśliznęła się Eliza, a za nią dwie młodziutkie dziewczyny.
Niosły drewniane tace z posiłkiem.
— Tô som jest Skra i Bôgna — przedstawiła dziewczęta.
Dygnęły na przywitanie i wyłożyły jedzenie.
— Wyrosłyście. Pomnę, jakem był tu dawniej. Latałyście uczepione
do sukienek matul — powitał je Yormūn.
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— I my cié bocýme860 , Yormūnié. Bôgna dô dziś dnia sié strocho861
cié uwidzi. — Zachichotała Skra, patrząc na przyjaciółkę.
— Głupiaś! — rzekła, pokraśniała i zerkiem spojrzała na Annę.
— To, Anna — przedstawił ją anioł.
Na powitanie uśmiechnęły się do Anny. Były od niej ciut starsze,
wyższe i krąglejsze. Anna odpowiedziała przelotnym spojrzeniem i równie szybkim uśmiechem.
— Cóżeś jej zrobił, Yormūnie? — wypsnęło się Annie.
— Prawdę mówiąc. . . — Nie zdążył dopowiedzieć, bo wyprzedziła go
płowowłosa dziewczyna, Bogna:
— Nie wygodoj sié Yourmūnié! Bar-z863 piyknié Cié pytom864 .
Na twarzy miała prośbę.
— Dobrze, skoro nie chcesz, nie powiem.
Spojrzał na zawiedzioną Annę i pogładził po głowie.
— Bar-z piyknié pytom cynstujciéz sié. Niek wom bedzié na zdrôwié
— życzyła im smacznego Eliza i z dziewczętami ruszyły ku wyjściu.
— Dziękujemy — odpowiedzieli społem.
Eliza niebawem doniosła pękaty dzban wina a w mniejszym słabego
piwa dla Anny. Uradowana dziewczyna widokiem słodzonego miodem
trunku błysnęła oczami i od razu napełniła pusty kufel. Wyposzczona
dwunastomiesięczną podróżą przez puszczę i skromnymi posiłkami przygotowywanymi przez anioła tak się dorwała do jedzenia, że obaj bracia
patrzyli na nią z niedowierzaniem, nie mogli pojąć, gdzież ona to wszystko
w sobie mieści. Jadła szybko, wpychała duże kęsy do buzi, zamiast gryźć,
łykała w całości, jakby w obawie, że ktoś odbierze jej jedzenie. Na ostatek
wytrąbiła piwo jednym haustem, głośno beknęła i roześmiała się sama
z siebie. Oni również ryknęli śmiechem. Zrobiło się przy stole wesoło,
a atmosfera iście rodzinna.
— Widzę, Anno, że nadmorzył865 cię twój anioł.
— Mało-wiele — przytaknęła z rumianymi wypiekami na policzkach.
— Nie dziwno. Kucharz z niego taki jak ze mnie linoskoczek. Pomnisz
Yormūnie, jakeś podczas wyprawy na Anhroon w gwiazdozbiorze Neoris, postanowił pokazać nam, jak przygotować strawę z tamtejszej roślinności? Cha, cha. . .
— Daj spokój, Gabrielu. . . — żachnął się Yormūn, choć uśmiech przewinął mu się na ustach, a oczy roziskrzyły wesołością.
kie862
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— Wiedz, Anno, że od tamtego pamiętnego dnia nie skosztowałem
krzty jedzenia od tego tu anioła.
— A dlaczegóż to? — Ciekawość ją rozsadzała.
— Gabrielu. . .
— No, nie wstydźże się, Yormūnie. . . Dlatego, moja droga, że miast
walczyć z Upadłymi Aniołami, siedzieliśmy całą zgrają w krzakach. Załatwialiśmy się trupio-zieloną mazią, jęczeliśmy z bólu i stękali z wysiłku.
Cha, cha. . . A on! Cha, cha, cha. . . — Nie mógł mówić, tak był ubawiony:
— On. . . On robił to najgłośniej, jak przystało na generała niezwyciężonej
armii. . . Cha, cha. . .
Porwał ich śmiech do rozpuku, tak głośny, że do kuźni przybiegła
rozbudzona ciekawością Eliza.
— Samael zleciał z braćmi, a my w krzakach! Pruu. . . i pruu. . . ! Cha,
cha. . . Smrodem nieeesie na kilka stai, Upadli nosami kręcą, nie mają
pojęcia, cooo. . . się dzieje. . . Cha, cha. . . A my swoje! Jeno, pruuu. . . Cha,
cha, cha. . . Mało nam tyłków nie rozniesie. . . Cha, cha. . .
— A pomnisz minę Sa. . . Sa. . . Samaela, kiedyśmy wyleźli z go. . . gołymi dupami. . . po. . . pośrodku niedoszłej bitwy. . . Cha, cha. . . — wspominał Yormūn, teraz już dogłębnie wesół.
— A jakżebym mógł tego nie spamiętać? Stał z opuszczonymi grabiami, dzierżył miecz gotowy do boju i nie wiedział, co ma z nami począć,
cha, cha. . . Wojować z zasrańcami, czy odejść!
Zabawa trwała bardzo długo. Gabriel próbował coś na próżno dopowiadać, Yormūn zwijał się dogłębnie ubawiony, dodając pojedyncze
słowa ze wspomnień, a Anna z Elizą płakały na ich widok ze śmiechu.
W końcu powoli doszli do siebie, chociaż wspomnienie Gabriela jeszcze
przez jakiś czas nimi wstrząsało, śmiechem rzecz jasna.
Wprawdzie Gabriel był jak wszyscy ubawiony, ale rozpoznać można
było po jego twarzy wielkie, acz niemęczące skupienie. Przyglądał im się
bacznie, jak się posilają, i robił to również teraz. Szczególnie Annę sobie
upatrzył. Czuła jego wzrok na sobie i widziała w jego oczach zdradzającą
go ciekawość.
— Cóż, moi mili goście, myślę, że teraz powinniście wypocząć. Ulokujemy was w chatce za kuźnią. Jest tam mała izdebka, acz dwa łoża.
Schludnie tam i przytulnie — powiedział Gabriel.
— Nie potrzebujemy wygód. Gdzie bądź przenocujemy. . .
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— Nie o tobie myślałem Yormūnie, a o Annie. Tobie starczy garść liści
pod brodą, drzewa masz za ściany, a niebo za sufit. Ona zaś młodziutka
i krucha jak widzę.
— Możem i krucha Gabrielu, aleć i mnie wygód nie potrzeba. Yormūn
nauczył mnie jak radzić sobie w puszczy. — Stanęła odważnie w obronie
Wyklętego Anioła.
— W to nie wątpię. Lepszego nauczyciela nigdzie nie znajdziesz, Anno,
tyle że tu nie puszcza i pod krzami się nie śpi. Idźcie już. Będzie jeszcze
dużo okazji do pogwarek.
— Hebojcié866 za mnom! — Machnęła do nich Eliza.
Wyszli na zewnątrz. Powietrze silnie nagrzane uwalniało zapach trawy, schnącego siana i polnych kwiatów. Zeszli nieco poniżej kuźni, gdzie
w odległości niecałych dwustu kroków stała nowo co wybudowana
chatka. Weszli do środka niskimi drzwiami, przez które Yormūn, żeby
się zmieścić, musiał się fest pochylić, i stanęli w niewielkiej, acz wysokiej izbie. Pachniało w niej intensywnie świeżym drzewem, żywicą i porostami uszczelniającymi wnętrze. Umiarkowana temperatura panująca
w środku sprawiała, że nie było za gorąco ani tym bardziej zimno, za to
czysto i bardzo, ale to bardzo przytulnie. Wnętrze urządzono po góralsku
i wszędzie dało się dostrzec ludowe wzory i malunki. Najważniejszymi
meblami tej skromnej izdebki były dwa bogato rzeźbione łoża, umieszczone po przeciwległych stronach. Jedno było wyjątkowo długie, choć
wcale nie takie znów szerokie.
— Ôzgôścié sié867 i cujcié sié jak u sôbié w dóma. Ôdpôcnijcié se
kieló868 fcecié869 . Nik870 wom haw871 nie bee872 przeskodzoł — oznajmiła Eliza i wyszła.
Yormūn poszedł w róg pokoju, zrzucił z ramienia oba wory i, nagle
poczuł obejmującą go Annę. Przytulona do jego pleców wisiała przy nim,
zamierając w bezruchu.
— Co się stało? — zapytał zdumiony jej nagłym przypływem uczuć.
— Nic takiego. Po prostu jestem szczęśliwa, żeśmy w końcu dotarli.
Ścisnęła go mocniej, a później położyła się na mniejszym łóżku.
— Ach! — wzdychnęła z jakimś rozrzewnieniem.
Yormūn usiadł na swoim i popatrzył podejrzliwie na dziewczynę.
Już jakiś czas temu, jeszcze w trakcie podróży, zauważył w niej niezwykłą
przemianę. Coś się w niej zmieniło, widział to w jej oczach, w spojrzeniu,
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mimice, ruchach i słowach. Tyle że nie wiedział, co takiego? Nie miał
zielonego pojęcia, co wpłynęło na jej zachowanie, a zgadywać nawet
nie próbował. Leżała na plecach wpatrzona w wysoko zawieszony sufit,
myślała o czymś i musiały to być miłe widoki, albowiem się do nich
uśmiechała. Mógł zerknąć w jej myśli i przeczytać je z łatwością jak
czyta się xiążkę, lecz nie wiedział czemu, szanował jej prywatność i nigdy
nie pokusił się, żeby do nich zajrzeć. A może po prostu lubił, kiedy go
zaskakiwała i robiła rzeczy, o które nigdy by jej nie podejrzewał. Któż
mógł to jednak wiedzieć, oprócz jego samego, choć i jego dotychczas to
nie interesowało.
— Pora się zdrzemnąć — powiedział, widząc opadające powieki Anny.
Zrzucił skórznie i wyciągnął się wygodnie.
— Ano, masz rację. Nie pomnę, kiedym ostanek raz spała w łożu.
Wstała i jęła się rozdziewać, zrzuciła na drewniane dyle wierzchnie
ubranie i zsunęła z nóg ciężkie buty. Yormūn naciągnął na siebie wełnianą narzutę i zamknął oczy. Na maleńkim stoliku stała gliniana misa,
a obok niej wysoki dzban z wodą. Wlała do naczynia odrobinę wody, obmyła twarz, szyję, ramiona i ręce, i zawróciła do łoża. Kiedy przechodziła
obok odkręconego do niej plecami anioła, przystanęła na moment.
— Dobranoc, Yormūnie — rzekła i ostrożnie musnęła palcami jego
włosów, wskoczyła do łóżka i naciągnęła po brodę pachnącą pierzynę.
— Dobranoc, Anno.
Nastała błoga cisza. Tylko z zewnątrz dochodziło ledwie słyszalne
poszczekiwanie psów i beczenie owiec, meczenie kóz i pokrzykiwania
dzieci. Anna długo nie uleżała w tej pozycji. Odwróciła się do anioła,
uśmiechnęła słodko i bezgłośnie coś do niego powiedziała. Posłała mu
jeszcze jeden promienny uśmiech i uspokojona usnęła.
— Cyk-cyk — nieśmiało zagrał świerszcz schowany w mchu upchanym między belkami domu. — Cyk-cyk — znów cyknął i umilkł, bojaźliwie nasłuchując, po czym zaśpiewał na całego, wesoło i skocznie.
u 1 U

S

amaelu! — zawołał ciemno twarzy mężczyzna. Padł pod jego stopy na
kolano, pochylił nisko głowę i uniósł nad nią skrzyżowane dłonie.
— Czego chcesz?! — zapytał porwany gniewem Upadły Anioł, rozparty wygodnie na tronie, wybity nagle z zamyślenia.
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— Przynoszę wieści. . .
— Zatem gadaj!
— Aza i Zavebe, nie żyją.
— Co?! — krzyknął wściekle i zerwał się na równe nogi. — Jak to nie
żyją?! Co ty wygadujesz?! Rozum ci odjęło?!
Echo długo przeskakiwało od ściany do ściany, sprawiało wrażenie,
jak gdyby nigdy nie miało się zatrzymać.
— Opowiadaj — polecił dużo spokojniej, kiedy pierwsza nawałnica
gniewu ustąpiła.
Goniec opuścił ręce i szczegółowo mu wszystko opisał. Wspomniał
o zatruciu jadła w karczmie, pogoni za słaniającą się od trucizny Lerą oraz
śmierci jego towarzyszy. Na koniec przedstawił mu obraz rozgrywającej
się w chacie masakry.
Samael chodził wkoło niego i rzucał ogniste przekleństwa w anielskim języku. Zatrzymał się nagle i zapytał:
— Jak się domyśliła?
— Nie wiem. . .
— Ty podły zdrajco! Ktoś musiał jej wypaplać! — wrzasnął i rzucił
się na niego.
Podniósł z ziemi posłańca złych wieści, ścisnął potężnie za gardło
i uniósł. Mężczyzna uniesiony ponad ziemię zaczął dyszeć, charkać i jęczeć. Próbował coś mówić, ale zaciśnięte na jego szyi dłonie Samaela
skutecznie mu to uniemożliwiały. Poczuł ukłucie w tylnej części mózgu
i przed oczami zobaczył ostatnie wydarzenia swego życia. Obraz zamarł,
Samael puścił go z obrzydzeniem i posłannik obejmując obolałą szyję,
wylądował z grzmotem na posadce.
— Gdzie Engelbert?
— Nie wiem, panie. Kiedym obaczył powalonego od ciosu Azę i rozpadającą się głowę Zavebe. . .
— Wieeeeeeem! — ryknął z całych sił w płucach rozzłoszczony obrazami odczytanymi z jego pamięci.
— Uszedłem — dodał szeptem i wsparł czoło o posadzkę.
Bał się Samaela, jego wściekłości, trwożył o życie.
— Wstań! — krzyknął Samael do wystraszonego człowieka i ten z wyraźnym ociąganiem powstał.
Patrzył lękliwie na rozsierdzonego Samaela i słuchał niezrozumia-
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łych przekleństw, kiedy do komnaty weszli Upadli Aniołowie. Mroczny
przywódca zerknął na nich przelotnie, wydobył przytwierdzony miecz do
tronu, i robiąc szybki zwrot ku mężczyźnie, przebił go silnym pchnięciem.
— Powinieneś ją zabić! Zabić lub zginąć z nimi — wycedził przez zęby
do wykręconego bólem posłańca.
Goniec wyśliznął się z ociekającego posoką miecza i runął na splamioną krwią podłogę. Stęknął, zwinął ciało w kłębek i zastygł.
— Zabierzcie tego psa i rzućcie krukom ku uciesze!
Dwóch Upadłych Aniołów, Forkas i Ariok, chwycili za ręce i nogi
ugodzonego człowieka i wynieśli pośpiesznie z Komnaty Tronowej.
— Samaelu, mam dobre wieści — oznajmił jeden z upadłych braci.
— Mówże.
— Przywróciliśmy do życia Kaima.
— Brawo, Armenie! Doskonale! Wielce ucieszyła mnie ta wiadomość.
Jak przyjdzie do siebie, natychmiast przyślij go do mnie.
Popatrzył po twarzach braci. Teraz po powrocie Kaima z Otchłani
Nicości było ich dziewięciu z trzynastu przybyłych przed wiekami na
Ziemię Upadłych Aniołów.
— Są wieści od Hakaela?
— Żadnych.
— Czemu nie przysyła gońca, jak mu nakazałem?
— Pewnie sobie myśli. . .
— On nie jest od myślenia! — Przerwał mu wściekle, z oczami pełnymi wzburzenia, po czym dodał już spokojniej: — Wyślij psa jego tropem. Chcę wiedzieć co się tam u licha dzieje.
— Sam to sprawdzę. . .
— Nie! Bez ciebie się tu nie obędzie. Wyślij psa i zajmij się Kaimem.
Jego potrzebuję teraz bardziej niźli wcześniej.
— Zrobię, jak każesz, a co z Lerą?
Nie odpowiedział od razu. Okrążył tron, nerwowo rozmyślając, po
czym stanął naprzeciwko cierpliwie wyczekujących braci i oświadczył:
— Pod żadnym pozorem nie zbliżajcie się do niej. Nie chcę, by wycięła nas jedno po drugim. Nie mam pojęcia, z kim zawarła przymierze,
ale z anielskim mieczem jest groźniejsza, niż sądziłem. Przyjdzie czas, że
zapłaci nam za śmierć naszych braci i upokorzenie jakiegośmy przez nią
doznali, lecz teraz. . . Odejdźcie, bracia. Chcę pomyśleć.
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Odeszli bez słowa, a wtedy usiadł na tronie i począł kontemplować.
Wszystko się pogmatwało i nic już nie toczyło się, jak sobie obmyślił. Nie
mógł zbudować ludzkiej armii, zdradziła go ulubienica – Lera, z którą
wiązał wielkie nadzieje, a Anna. . . Jego Anna była daleko, poza jego
wpływem i zasięgiem. A na dokładkę jakby tego było mało, towarzyszył
jej Yormūn, Wyklęty przez Boga anioł, znienawidzony jego brat i odwieczny wróg numer jeden. Pozostała mu ufność w Hakaelu. On jednak
miał niezwykle trudną misję i szczerze wątpił, że temu podoła.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Samaelu. . . — przemawiał do niego Hakael kilka miesięcy temu w tejże
Komnacie Tronowej: — Sprowadzę ją żywą lub martwą.
— Chciałbym w to wierzyć jak ty, bracie. Tymczasem twój oponent
groźny. Musisz zachować baczenie. Trzymać się o krok w tyle, przeniknąć
niczym cień do obozowiska tego gada, wyrwać dziewkę i ujść potem cało.
— Będę czekał i obserwował cierpliwie jak pająk w sieci, a kiedy
nadarzy się okazja ruszę. Wtenczas nic i nikt mnie nie zatrzyma. Ani
Yormūn, ani żaden Świetlisty Anioł, ani nawet Ten bez imienia.
— Zgoda, Hakaelu. Skoro chcesz spróbować, nie będę sępem stawał.
Daję ci wolną rękę. Ślij tylko posłańców, żebym wiedział, co u ciebie.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Jednak pomimo zapewnień Hakaela i jego pewności siebie, Yormūn nie
był zwyczajnym aniołem dającym się łatwo zgładzić, a wściekłym i żądnym krwi nadniebiańskim zabójcą. To on był przyczyną wszelkich jego
niepowodzeń i upadku. On podciął im skrzydła i wrzucił do Otchłani
Nicości. On stanął na czele niezwyciężonej Armii Boga i doprowadził do
jego zguby. On! Przeklęty Yormūn! A teraz Wyklęty przez tego samego
Boga, któremu z oddaniem kiedyś służył! Wygnany na wieczną banicję,
jak i oni. Inny, a jednak prawie im równy.
Szewska pasja w nim gorała, rozsądek mieszał się z gniewem, a ambicja i pragnienie pomsty brało górę nad anielskim rozumem. On, Wielki
Samael. Arcyxiążę Ciemności. Jeden z pierwszych ongiś w Empirejskim
Królestwie, strącony i upokorzony na oczach wszelkiego stworzenia, wił
się teraz z bólu na samo wspomnienie tamtych jakże odległych czasów.
Siedział i rozpamiętywał. Podrywał się, wybuchał złością i rzucał wszystkim, co miał pod ręką, znów siadał, przywoływał wspomnienia i przeżywał na nowo losy minionych bitew. Wtedy przegrał z kretesem, choć
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niewiele mu do szczęścia brakowało, lecz teraz miał Annę. Z jej pomocą
mógł odmienić swoją dolę, pokonać znienawidzone Niebo, rozprawić się
z aniołami i zasiąść na najwyższym tronie. Wystarczyło ją tu przywieźć.
— Może osobiście powinienem się o ciebie upomnieć, Anno, i wyrwać
z rąk Wyklętego Anioła. . . — mruczał pod nosem wielce niezadowolony,
patrzył w głąb obszernej komnaty nieobecnym wzrokiem i rozmyślał.
Ważył myśli mocniej niż zwykle.
u 1 U
usimy zdobyć konie — oświadczyła Lera, opuszczając z Engelbertem
podwórze; wypoczęci i odświeżeni parogodzinnym odpoczynkiem
postanowili dotrzeć do osady Wola i dopiero tam zdecydować, gdzie dalej
się udadzą.
— Jasne. Zrobim to w miasteczku.
Szli drogą zarośniętą trawą i bujnym chwastem, wzdłuż opustoszałych chat, a dokładnie tego, co po nich pozostało. Zapadłe dachy z odsłoniętymi szkieletami sczerniałych dymników873 , pochylone i powykrzywiane ściany, bezwładnie zwisające okiennice i ziejące gęstym mrokiem
otwory po wyrwanych drzwiach i pozbawionych błony oknach, sprawiały nieprzyjemne wrażenie. Las wchodził do opuszczonych domów.
Krzewy i drzewiny874 przytulały gałęzie do budynków, pnącza i bluszcze wijąc się, czepiały do zmurszałych dylów, a ptaki i drobne zwierzęta
urządziły sobie wewnątrz bezpieczne i przytulne schronienia.
— Co tu się stało? — zapytała Lera, wskazując na jeden z pokonanych
siłą przyrody i czasu domów.
— Podobnież dziesięć lat temu wybuchł tu pomór. Chłopi jęli umierać bez powodu. W ciągu niedzieli875 wioska do cna wyludniała. Krążyły
o tym różne słuchy, acz nie udało się w żaden sposób tego potwierdzić
i dorozumnie876 wyjaśnić. Sprawę chybko umorzono i zawarto. Później
nikt nie ważył się tu mieszkać. Uwierz mi, Lero, po zamierzku to przerażające miejsce.
— Ktoś wyszedł z tego cało?
— Ocalało dziecię. Sześcio. . . albo siedmioletnie dziewczątko.
— Co się z nią stało?
— Tegoć nie wiem. Wiadomo mi jeno, że oddano ją do klasztoru.
Uchowały się ponoć zapiski zakonne z tamtego czasu.
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— To opodal jest klasztor?
— Zgliszcza ino. Mnisi dali nogę zaraz po wymarciu wioski. . . Niczego
ze sobą nie zabrali. . . Całą chudobę porzucili. . .
— A czemuż to?
— Kto tam wie. . .
— Może zlękli się myślą, że dochynie877 ich pomór. Postanowili wrócić, gdy będzie już po wszystkim.
— To prawdopodobne. Z drugiej strony klasztor jest daleko. Otaczają
go moczary. To był zakon zawarty, nie można było wnijść do niego tak
po prostu. Zachowując baczność878 mogli przeczekać największy pomór
by w warownej twierdzy. Insza rzecz, że nawet gdyby był to pomór,
nie słyszałem, aby wyszedł poza granicę wioski. Anuż zamierzali wrócić,
dlaczego tego nie uczynili, chociażby po to, iżby zabrać pozostawione na
pastwę rabusiów dobra?
— Przypuszczalnie napadnięto ich i wyrżnięto.
— To także możebne, ale. . .
— Zakony mają nad sobą nadwładnych879 . Wraz by przysłali tu kogo
— weszła mu w zdanie.
— Właśnie, tom chciał rzec. Wygląda na to, że przynajmniej jeden
z uciekinierów dotarł do nadwładnych, zdał im relację, a ci. . .
— Z jakiegoś powodu nie zainteresowali się powrotem w to miejsce.
— Właśnie!
— Tajnica-niezgadnica880 . Jak się zowie ta osada?
— Pustki. Takie jej miano.
— Doprawdy? Teraz to pasuje do niej ta nazwa. — Zachichotała.
Szli i badali wzrokiem pozostałości po wiosce. Wyglądało to tak, jak
gdyby ludzie nagle ją opuścili, porzucili wszystko, co mieli. Nawet wozy
stały na pełnych drewnianych kołach, tam gdzie je zostawiono. Dziś już
pogniłe, przywalone porostami i zapadłe w miękkiej ziemi.
— Wiesz, że w onych chatach ukryte są mieszki i skrzynki z rodzinnymi skarbami?
— Żartujesz?
— Ależ nie! Skąd by! Mówię do źgna poważnie. A że nie byli to biednicy, domyśliwam się, iż zgromadzony jest tutaj niemały majątek.
— Jak to się stało, że nie ograbiono tych domostw? Wżdy minęło
wiele lat od tamtego wypadku.
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— Z bojaźni, Lero. To przeklęte skarby, jak i miejsce. Tak prawią
ludzie. Nawet woje sprzątający truchła niczego nie tknęli. A ci, co próbowali, podobnież nigdy nie powrócili do domów.
Roześmiała się, historyjka o kaducznym881 skarbie ją rozbawiła.
— To może wnijdźmy do jednej z tych ruder, wydrzyjmy z niej przeklęte skarby i przekonajmy się, zali klątwa jest prawdziwa?
Pobladł. Popatrzył na nią z niedowierzaniem. Oczy mu się powiększyły dwukrotnie, a usta wygięły do dołu.
— Ty chyba nie mówisz poważnie, co?
— A dlaczegóż by nie?
— Wybacz, Lero. Ja się na to nie piszę. — Przełknął głośno ślinę, strachliwie zerkając na ruiny domu. — Powiedziałem ci to jako ciekawostkę.
Nie mam zamiaru badać na własnej skórze, zali legenda jest prawdziwa.
— Nie będę nalegała, skoro odmawiasz, chociaż nie kryję, że zaintrygowałeś mnie tą opowieścią.
Zerkał na nią zaniepokojony. Zastanawiało go, czy za chwilę nie zerwie się i nie pomknie do mijanej właśnie chaty. Doskonale znał jej temperament, brak lęku przed niebezpieczeństwem i nieznanym. Wystarczył
jej drobny impuls, żeby rzuciła się w wir największej walki, zmierzyła
z przygodą, dała się ponieść emocjom i fantazji. Był o nią zlękniony, ale
szczęśliwie pogrążona głęboko w myślach przestała zwracać uwagę na
otoczenie. Dochodzili do skraju wioski, kiedy nagle przemówiła.
— Engelbercie, muszę cię o coś spytać.
Engelbert popatrzył na nią z błyskiem w oczach; wzięła go za rękę,
zatrzymała i stanęła naprzeciwko.
— W mojej wizji chłopiec o imieniu Adam, powiedział: „Musisz ją
uratować”, tyle że nie zdradził kogo. Pierwej sądziłam, że chodzi o Emilkę,
lecz gdy wydało się, iż była Upadłym Aniołem, ten domysł upadł. Zali
był kto z wami jeszcze? Jakaś niewiasta, dziewka, no, sama nie wiem.
W wizji słyszałam o Barbarze, to jest znachorce, i szwaczce Edycie Jurakowej, alem nie widziała tychże niewiast. Prawił jeno o nich Antoni
i Cecylia.
— Nikogo z nami więcej nie było. Nie wiem, kim są te niewiasty.
— Trudno. . .
Wznowili marsz. Szli dość wolno, zatopieni w myślach, a mimo to
drogi szybko ubywało. Wyszli na główny trakt prowadzący do osady,
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dostrzegli oddalającą się furmankę ciągnioną przez wychudzoną szkapę
i pobiegli za nią.
— Kądy to jedziecie, dobry człowieku? — zapytał Engelbert siedzącego na wozie wątłej budowy chłopa.
— A, do miasteczka, panie. Na Wolę jadę — odpowiedział wystraszonym głosem na widok dwoje uzbrojonych ludzi, a szczególnie nieprzeciętnej wzrostem niewiasty w czarnej zbroi, z groźnym spojrzeniem
zielonych oczu i bliznach nadającymi jej wojowniczego wyglądu.
Przypominała zbója grasującego na trakcie i gdyby nie łagodność
w spojrzeniu towarzyszącego jej mężczyzny uciekłby.
— Zabierzecie nas z sobą?
— Bardzo proszę! Wskakujcie — rzucił chłop nieco uspokojony, gdy
zobaczył, że nie mają złych zamiarów.
Wgramolili się i usiedli do siebie przodem, opierając się o półkoszki882
rozkołysanego w koleinach wozu.
— Wiesz, Lero. . . — zagadał Engelbert po kilku minutach jazdy. —
Nie wiem, jaki ma to związek z twoją wizją, ale teraz ja muszę ci coś
zdradzić.
— Mów, proszę.
— Kilka lat po twojej ucieczce przystał do nas pewien chłopak. Olaf
mu było. Wesołek był z niego nieprzedni, a bystry jak mało który. Łeb
miał taki do języków, że w lot poznał mowę Upadłych Aniołów. Podsłuchiwał ich na każdym kroku, cosik tam skrobał na skrawkach pergaminu,
deliberował883 całymi dniami i do znudzenia paplał na głos zasłyszane
słowa. Aż pewnego razu oznajmił, że język anielski poznał na tyle, aby
zdradzić nam, o czym to ze sobą rozmawiają.
— Istotnie. Nie w ciemię bity chłopak. Mówże dalej. . .
— Z jednej pogwarki posłyszanej podczas wieczerni, wynikało jasno,
że Samael z jakiegoś nam bliżej nieznanego powodu postanowił uprowadzić jakowąś dziewkę. Nakazał ją śledzić Hakaelowi, iżby ten, gdy będzie
miał sposobność, porwał ją, co nie było wcale takie łatwe.
— A czemu to? Co jest trudnego w uprowadzeniu dziewki?
— A widzisz, jest! Dziewkę podobno chroni jeden z aniołów.
— Upadłych?
— Nie! Nie jest Upadłym! Tenci jest inny. . . Nie mam pojęcia, kim
jest, ale jest inny. Upadli go nie cierpią i się boją.
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— A to ci heca — rzekła i upięła w kucyk włosy. — Załóżmy, iż to
prawda, lecz po cóż dziewka Samaelowi i czemu jakiś inny anioł miałby
ją przed Upadłymi bronić?
— Tegoć nie wiem. Alem pomyślał sobie, że może to mieć związek
z twoją wizją.
— To ci się chwali, Engelbercie. Zali wiesz ty, kądy udał się ten anioł?
— Ponoć zmierzali ku wiosce Habakuka.
— Tego mieczownika?! — aż krzyknęła, kiedy usłyszała jego imię i pomyślała o wykutym jego rękoma mieczu.
Engelbert zdusił odpowiedź. Zerknęli ku chłopu wyszczerzającego na
okrzyk Lery bladoszare gały i pożółkłe zęby. Zmieszany ich spojrzeniem
poczerwieniał, skinął zakłopotany głową i pogonił kobyłę:
— Wio, Siwucha! Wio!
— Jużci tak. Tegoż samego — potwierdził Engelbert.
Jakiś czas oglądając z wozu sunące pola z rosnącym dziko żytem
i prosem, dumali w ciszy. Lera rozmyślała o kowalu i zastanawiało ją,
dlaczego jej Fulgur miał moc odbierania życia Upadłym Aniołom? Czuła,
że kryje się za tym jakaś tajemnica i była wielce ciekaw cóż to takiego.
Było jasne, że Habakuk znał odpowiedź i gdyby tam dotarła, nie po dobroci to siłą wyciągnęłaby z niego wszystko.
— Wieszli ty, gdzie jest ta wioska?
— A jużci, że wiem. Gdym dzieckiem był, ojciec zabrał mnie z Esterką,
to jest młodszą siostrą, w tamte strony. Przed wyjazdem oznajmił nam,
że chce pokazać nam góry, choć po prawdzie pragnął spędzić z nami
ostatnie dni swojego życia. Na wtóry dzień po powrocie do dom, umarł.
Wtedy to mać nam zdradziła, że od dawien dawna żarł go kancer884 .
Krył się przed nami tak umiejętnie, że do ostatka śmy nie zdawali sobie
z tego sprawy.
— Przykro mi to słyszeć, acz musiał być silnym mężem, skoro nie dał
wam tego po sobie poznać.
— Masz rację. Był dumnym rycerzem i nigdym nie widział w jego
oczach strachu. Mówili, że ma serce z kamienia, bo trudno było usłyszeć
w jego ustach dobrotliwe słowo. . . A jednak był nam życzliwy i nieskończenie łaskaw. Ale. . . co tam. . . To było drzewiej. Czas zgoił885 rany
i wyleczył z utraty ojca. Teraz to ino odległe wspomnienie.
Siedzieli bez słowa. Przypatrywała mu się z uwagą, śledziła jego za-
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myślenie. Widziała, że przeżywa wspomnianą niedawno chwilę, rozpamiętuje dzieciństwo, rodzicieli i młodszą siostrę, z którymi od własnej
śmierci, zmartwychwstania i przystąpienia do Upadłych Aniołów nie
miał kontaktu.
„Dlaczegóż Samael go wybrał?” — zadawała sobie pytanie.
Engelbert poza wrodzonym intelektem i bystrym umysłem nie miał
w sobie nic z dowódcy. Nie widziała go w tej roli i nie wierzyła, że
mógłby temu podołać. Dowodzenie wymagało od dowodzącego pewności siebie, męstwa i zdecydowania, a przede wszystkim charyzmy. On
tych przymiotów nie miał.
— Więc i my tamoj pojedziemy, Engelbercie — rzekła po namyśle,
rozparła się wygodniej i zamknęła oczy.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Dotarli do miasteczka Wola, podziękowali za podwózkę i dali chłopu
kilka miedziaków, z których rad był wielce. Miasteczko wyglądało na
opuszczone, żywej duszy nie dało się dostrzec. Nawet pies z kulawą nogą
nie przeleciał drogi.
— Kajże teraz? — zapytał Engelbert.
— Do gospody. Czas wyrównać rachunki.
Gospoda stała niedaleko, ruszyli tam bezzwłocznie. Już, gdy weszli,
karczmarz na ich widok rzucił wszystko i puścił się do ucieczki, kucharz
pognał za nim, a olbrzym Łebacz wyszedł im na spotkanie.
— A kądy to?! — zabrzmiał basem, zasłaniając ciałem wejście do kuchennej izby, trzymał kawał drąga.
— Precz mi z oczu, aczli ci życie miłe!
Huknęła go z pięści ostrzegawczo w ramię, ale ten wyszczerzył tylko
zęby i zaatakował. Drąg świsnął w powietrzu, przemknął obok głowy
Engelberta i strzelił z łomotem w osłaniającą rękę Lery. Uderzenie było
silne, drąg trzasnął i pękł na stalowych zbrojnikach na rękawie, a ona sięgnąwszy miecz, z niemałą mocą gruchnęła chłopaka rękojeścią między
oczy. Rozległ się chrzęst pękającej kości nosa i krew bryznęła z nozdrzy
Łebacza, padł do tyłu i runął na ścianę. Zjechał plecami po chropowatych dylach, przysiadł na piętach i objął głowę. Charczał i jęczał.
— Boszeee. . . ! Boszeee. . . ! Mój nos! Boszeee. . . !
— Mówiłam, iżbyś zszedł mi z oczu, durniu! — odpowiedziała w gniewie i oboje z Engelbertem przebiegli przez kuchnię, dopadli tylnego wyj-
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ścia i wybiegli na tyły gospody, gdzie gospodarz i kucharz nieomal siedzieli już na koniach.
Engelbert szarpnął kucharza za fartuch i rzucił nim o ziemię, Lera
doskoczyła do karczmarza, złapała go za ucho niczym niegrzecznego
chłopca i mocno je wykręciła.
— Aj! Aj! Aj! — jęczał mężczyzna: — Aj! Aj!
— A kądy to, karczmarzu? Hę?
— Pani! Pani! Aj! Aj! Ulitujcie się! Aj! — Bił pokłony coraz niżej z bólu.
— Jam niewinowaty! Niewinowaty!
— Niewinowatyś? To, czemuś uciekał by zając z miedzy?
— Pani! Aj! Pani! Wszyćko powiem, jako beło, jeno ulitujcie się! Aj!
Jam niewinowaty! Słowo daje. . . Aj. . . Słowo. . . !
Puściła go, otrzepała ręce, jak gdyby strzepywała z nich popiół, ucapiła karczmarza za kołnierz i pociągnęła do gospody.
— Bierz cmekota886 — rozkazała i Engelbert poszedł za przykładem
Lery, wziął wystraszonego kucharza za nadrę i powlókł za sobą.
Wciągnęli ich do kuchennej izby, gdzie na piecu buzował ogień, zapach pieczonego boczku kręcił w nozdrzach, a woń piwa przyjemnie
nęciła podniebienie. Zza ściany dochodziło pojękiwanie Łebacza opatrywanego przez zlęknione karczemne dziewki. Jedna z nich zerknęła
z ciekawości do kuchni.
— Wen! — krzyknęła na nią Lera i ta spłoszona w mig uciekła. —
A ty mów, jako było. Ino jak na spowiedzi! A bacz no na słowa! Zełżesz
ociupinę, a głowę stracisz! Kucharz z tobą! A później dziewkom łby jak
gęsiom poukręcam, Łebacza żelazem napiętnuję i końmi powłóczę, a na
koniec do ostatniej trzaski887 spalę tę budę!
— Kryste! Pani litościwa! Wszyćko powiem! — zapewniał trzęsący
się ze strachu gospodarz, podniósł rękę i wyprężył dwa palce: — Prze
Boga888 żywego klnę się, iż prawdę będę gadał!
— Gadaj, a bystro!
Karczmarz wydobył zza rękawa poszarzałe uciradło, otarł niedbale
perlące się potem czoło, oblizał spierzchnięte usta i przełknął ślinę.
— Jakeś pani przyjechała i nim weszliście do gospody, tych dwok,
co to żeście mię o nich rozpytywali i co to za kupców uchodzili, wrunęli
siłą za szynkwas i nożykiem do kuchni iść zmusili — mówił ciągiem,
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przecierał czoło: — Tom poszedł. Jadu memu kucharzowi kazali sypać
do jadła, którem miał wam podać. . .
— Mam uwierzyć w tę bajkę?
— Bodajem skisł, aczli łżę, pani!
— A Łebacz stał by tyka w płocie i temuż się przyglądał? A?
— Onże siłacz, aleć bezumny889 . Nożyk mu kupcy dali by jakiemu
psu gnata to i poza darkiem nic wonczas nie widział.
— Czemuś mię nie ostrzegł?
— Jak Bóg miły, robiłem to przecie. Pomnijcie jeno, jakem pochrząkiwał. Jakem się zacinał i kluczył w gadce. Jakem mówił, iże miejsca u mię
nie ma. . . A wy! Coście wy zrobili, pani? Dawać jadło a chyżo kazaliście,
to jakem miał odmówić i na wasz gniew się narazić? Ostrzec jawnie nie
mogłem, kupcy jeno słuchali, co gadam. Rzekli, że wyrżną wszyćkich, co
do sztuki, aczli pisnę choćby słowem.
Podeszła do przelęknionego karczmarza i silnie chwyciła za ramiona,
aż z wrażenia biedaczysko przysiadł, oczami jął przewracać, a zębami ze
strachu grzechotać.
— Zaiste. Nie łżesz, karczmarzu. — Uśmiechnęła się, poklepała go po
przyjacielsku i odeszła. — Samam sobie winna. — Zajrzała do kociołka
i powąchała. — Puść kucharza, Engelbercie. Niechże strawę warzy i przekąski na drogę pichci. Pilnuj go jeno dobrze i na łapska miej baczenie,
a przed wypełnieniem sakw, niechaj sam kosztuje. Wtóry raz nie dam
się oszukać.
Kucharz odetchnął z ulgą, podskoczył do pieca i z przyjemnością
wrócił do pichcenia przerwanej ucieczką strawy, Engelbert pozostał przy
nim, a Lera wraz z karczmarzem poszli obejrzeć znokautowanego chłopaka. Siedziała przy nim karczemna dziewka, przykładała chłopakowi
chustkę do krwawiącego nosa.
— Co z nim? — zapytała, ale dziewka była spłoszona, pokraśniała
i odwróciła od niej szklące się łzami oczy. — Pokaż no! — Odjęła chustę
i zerknęła na spuchnięty nochal. — Źle to wygląda. Trza czym rychlej
nastawić, bo krzyw będzie.
— Słać po znachora? — zapytał karczmarz: — Mieszka niedaleko.
— Sama to zrobię — odpowiedziała, ścisnęła niespodziewanie za nos
chłopaka i zdecydowanym ruchem przegięła w prawą, w lewą stronę
i pociągnęła do przodu.
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Łebacz rozdarł się na całe gardło, dźwiergnął nogami niczym narowisty
ogier, zaiskrzyły mu śluzem oczy, a usta zadrgały. Karczemna dziewka
odskoczyła przelękniona od chłopaka i złapała się za serce, a gdy spostrzegła, że już po wszystkim odetchnęła z ulgą.
— Zrośże tę chustę i rób coraz okłady. Wynijdzie z tego. — Pouczyła
dziewczynę i rozpromieniona odezwała się do gospodarza: — No, karczmarzu, to jako cię zowią?
— Kociemir, pani.
— Jam jest. . . Mlada. . . hm. . . — chrząknęła i poprawiła się: — Lera,
a mój drug to Engelbert. Trza nam koni. Dobrych, mocnych. Wieszli kaj
takowe dostanę?
— Pani, toć ja wam swoje oddam w podarku. Za to, coście przeze mię
tutaj przeszli.
— Pewnyś Kociemirze? Zapłacę uczciwie. Nie chcę brać darmicą. Nie
jestem wszak zbójcem.
— Przyjmijcie, proszę. Chociaż tyle mogę zrobić, iżby zmyć plamę na
honorze. — Wyprężył pierś, wsunął ręce za fartuch i się uśmiechnął.
Dopiero wyprostowany i rozweselony pokazał swe prawdziwe oblicze. Odmłodniał, wzrok mu się rozjaśniał, gęste brwi lekko uniosły,
a wąsy nastroszyły. Nie przypominał tego przelęknionego karczmarza,
a pewnego siebie gospodzina, zacnego męża i serdecznego amfitriona890 .
— Nie zastanawiajcie się, pani, ino zróbcie mi tę łaskę i przyjmijcie. . .
Konie dobre, silne, wartkonogie891 . Nie jakieś tam liche szkapy.
— Skoro nalegasz, i tak stawiasz sprawę. Nie będę dalej nastawać892 .
Przepijmy zatem Kociemirze. Na spor893 i zgodę.
— Ano, przepijmy! — odpowiedział uradowany i pogonił drugą karczemną dziewkę po kufle z piwem.
Pół dnia zabawili w gospodzie u Kociemira; dobrze podjedli, niemało
popili, posłuchali pieśni miejskiego śpiewaka, pogawędzili mało-wiele
i obładowani po brzegi jadłem upchanym w skórzane sakwy, z dobrzesławieństwem894 karczmarza i doskonałymi humorami pociągnęli traktem na południe. Do wioski Wzgórze, przez górali zwaną Habakajki.
u 1 U
pała, gdy się przebudził. Wstał ostrożnie, stanął nad śpiącą dziewczyną i utonął spojrzeniem w jej drobnej buzi i długich rzęsach spo-

S

Gabriel vel Habakuk

519

czywających na policzkach. Wyglądała tak spokojnie, niewinnie i uroczo.
Podszedł do worów, wyciągnął miecz z jednego i po cichu, tak aby nie
zbudzić Anny, wyszedł na zewnątrz.
Słońce wisiało nisko nad ziemią, kładło głębokie, wydłużające się
cienie rzucane przez iglaste drzewa i niewysokie góralskie chaty. Stoki
gór pokryte pomarańczem wyglądały cudownie i sprawiały wrażenie
obrazu namalowanego na przestronnym płótnie uczepionym do nieba
i ziemi. Powietrze chłodne i rześkie pobudzało zmysły, a zapach traw,
schnącego siana i kwitnących kwiatów nadawał temu miejscu jakiegoś
niepowtarzalnego klimatu. Dzień dobiegał z wolna końca i choć wciąż
było widno, można było dostrzec pobłyskujące pierwsze gwiazdy oraz
zarys schowanego za bladymi chmurami xiężyca.
Zapatrzony w górski krajobraz zdał sobie naraz sprawę, że cały dzień
nieniepokojony przespał. Rok wędrówki w towarzystwie Anny przez
puszcze, przeprawa przez bagna i trzęsawiska, marsz w słońcu, w słocie i śniegu, nawet jemu dała się we znaki, choć od zawsze podróżował
w ten sam sposób. Dumał nad tym, co przeżyli wspólnie. Obrazy minionych zdarzeń zdawały się jakieś nierealne, nieprawdziwe. Dziwne było
to uczucie i pełne niepokoju.
„Co ja tu robię? I co ona robi tu ze mną?” — zadawał sobie milczące
pytania, nie znajdując na nie odpowiedzi.
Coś się wokół rozgrywało, czuł to całym sobą, duszą i sercem, jakkolwiek określić tego nie potrafił. Spojrzał na chatkę, zerknął w małe
okno oprawione kosztowną szybką i nagle zapragnął przeniknąć mrok
wewnątrz domu, ujrzeć w łożu śpiącą Annę i obdarować ją uśmiechem.
„Co się ze mną dzieje?”. — Ostudził tą myślą niespokojne uczucia
i wartkim krokiem ruszył do kuźni.
Znów był sobą, nadniebiańskim aniołem, a nie zwyczajną istotą chodzącą po Ziemi pomiędzy zagubionymi ludzkimi bytami. Wielki i silny,
pewny siebie i nieugięty, a jednak. . . Coś się w nim zmieniło przez tę ich
wspólną podróż. Coś trudnego do uchwycenia. . .
W kuźni zastał Gabriela naprawiającego żelazną motykę.
— Witaj! Wstałeś?
— Tak wstałem, ale spałem jak zabity.
— Nie dziwota. Zmęczony byłeś. Usiądź — odrzekł Gabriel i szybkim
krokiem wyszedł z kuźni.
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Wrócił po kilku chwilach. Niósł na tacy kopiasty posiłek z popitką,
postawił przed nim i powiedział:
— Jedz, bracie. Nawet my musimy jeść dla tego ciała.
Anioł wziął się do jedzenia, a Gabriel sięgnął po miecz Yormūna.
Wysunął go z pochwy, począł ważyć w rękach i uważnie go oglądać. Już
po chwili srebrzysta klinga zajaśniała jasnozłotymi literkami, a ostrze nabrało delikatnej czerwieni. Metal ożył pod dotykiem Gabriela. Muśnięte
przezeń miejsca wypełnione eozynowym895 kolorem drgały niespokojnie
i tworzyły na powierzchni metalu zadziwiające kształty. Romby i koła,
trójkąty i kwadraty, wieloramienne gwiazdy i xiężyce przenikały ze sobą
i tworzyły skomplikowane wzory. Uniósł miecz nad głowę i skierował
ku wysokiemu sklepieniu. Wokół ostrza zapłonął niebieskawy ogień i odbijając się od surowej metalowej tafli, rzucał dookoła bladoniebieską poświatę. Sunęła ona po ścianach, suficie i sylwetkach aniołów.
— Animus896 ! — zawołał Gabriel i nagle, na kilka sekund, całe pomieszczenie wypełnił zatrważający lament „potępionych duszyczek”,
w którym męskie i żeńskie oraz inne trudne do zidentyfikowania głosy,
pełne nieopisywalnej udręki i cierpienia ponuro zawodziły; nuciły przerażającą pieśń wiecznej, niemającej końca agonii.
Oślepiający błysk niebieskiego światła wystrzelił gwałtownie w powietrze, po czym błyskawicznie zgasł, wygaszając równocześnie wszelkie
znaki na anielskiej klindze. Gabriel opuścił miecz, oparł brzeszczot na
dłoni i wyszeptał niesłyszalnie:
— Zjadacz Dusz. Mój pierworodny.
Stał tak nieruchomo, zapatrzony z zachwytem w trzymaną broń, sprawiającą wrażenie, jakby wyrastała z jego ręki, jak gdyby była z nim połączona i stanowiła całość.
— Musimy pogadać, Gabrielu — zagaił basem Yormūn, wybijając go
z zamyślenia.
— Chodźmy wobec tego na zewnątrz — odłożył miecz i razem wyszli
przed kuźnię. — Przejdźmy się. — Wskazał kierunek.
— Mam do ciebie prośbę — rzekł, kiedy uszli kawałek.
— Mów śmiało!
— Chcę, żebyś wykuł miecz dla Anny.
— Yormūnie, jej orężem nie stal i przemoc, a serce.
— Serce nie ochroni ją ani przed ludźmi, ani Upadłymi Aniołami.
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Gabriel przystanął, położył mu rękę na ramieniu, popatrzył głęboko w oczy
i równie spokojnym, jak wcześniej głosem, odpowiedział:
— Nie każdy jest wojownikiem. Ona nim nie jest i nie będzie.
Yormūn zaniemówił, patrzył z niedowierzaniem na Gabriela. Nie
spodziewał się odmowy. Nie tego po nim oczekiwał i nie po to przyprowadził Annę, aby teraz odejść z pustymi rękoma.
— Sflaczałeś, Gabrielu — stwierdził z jawną ironią: — Zejście na Ziemię, wmieszanie się między ludzi, a na dokładkę związek z niewiastą
odebrały ci ducha walki.
— Spójrz na mnie, Yormūnie! — odpowiedział ostro, wskazując na
siebie: — I spójrz na nich! — Odwrócił ku łąkom oczy i pokazał mu
zajętych codzienną pracą mieszkańców wioski. — Jestem tu dla nich.
Chcę nieść pokój, nie śmierć i cierpienie. Pragnę ich czegoś nauczyć,
odkryć przed nimi Prawdę i obudzić ze snu, w jakim są pogrążeni. . .
— Czy ty naprawdę wierzysz w to, co mówisz?! Do cna ci rozum
odebrało?! A może ta niewiasta w głowie ci poprzewracała! — zagrzmiał
Yormūn basem, ośmieszając jego słowa. — Tu potrzebny byłby cud! Niejeden, a cały worek takich cudów! To upośledzony gatunek! Leniwy,
kompletnie pozbawiony chęci poznawania siebie i Rzeczywistości! Rzeczywistości obnażającej się przed nimi jak uliczna dziewka! Lecz oni są
tępi i całkowicie ślepi! To walka z wiatrakami! Otrząśnij się, Gabrielu,
i przestań uczyć świni śpiewu, bo nie tylko się rozczarujesz, lecz także
świnię tym rozzłościsz! Nie nasza to sprawa, żeby mieszać się do tego!
Urwał gwałtownie i popatrzył na stojącą przy chacie żonę Gabriela.
Usłyszała z izby ich podniesione głosy i wybiegła na zewnątrz, oparła się
o próg i niespokojnie ich obserwowała. Gabriel nieporuszony słowami
Wyklętego Anioła odpowiedział:
— Choć twoje słowa są krzywdzące dla tych nieszczęśliwców i mówisz zupełnie jak Samael, jak Upadły, a nie Świetlisty Anioł, to jednak
masz rację, Yormūnie. Przyznaję, to piekielnie trudne zadanie. Może nie
pomogę im za rok czy dwa. Może coś w nich drgnie za sto, dwieście albo
za tysiąc czy milion lat, ale to się w końcu stanie. I ja tu wtedy będę.
— Nie łudź się, Gabrielu. Ludzie nigdy się nie obudzą. Nigdy się nie
zmienią. Są wewnętrznie martwi, a zewnętrzne jest wewnętrznym, dlatego ich świat jest zgniły do korzenia, pełen chaosu, konfliktu i zamętu.
Totalnie wyzuty z piękna i miłości. Przejrzyj na oczy i odpuść sobie.
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Są istoty we wszechświecie bardziej zasługujące na twą dobroć niż oni.
Czemu tam nie pójdziesz, dlaczego tamtym nie pomożesz?
— Jeśli faktycznie tak uważasz, to powiedz mi szczerze. Czemu prowadzisz Annę za rękę? Po co ją uczysz? Dlaczego ukazujesz jej Prawdę
widzianą naszymi oczami? Przecież jest człowiekiem! Niezasługującą na
twą uwagę i życzliwość ludzką istotą, której się zapierasz i uciekasz przed
nią jak spłoszony lis z kurnika!
— Już ci mówiłem, ona jest inna.
— Skoro ona jest inna, to może więcej jest takich. Nigdy nie pomyślałeś o tym?
Patrzył na zapatrzonego w dal Yormūna zaciskającego zęby, znał to
pewne siebie spojrzenie i rozpoznawał tę nieustępliwą minę.
— Yormūnie, cenię twe słowa jako brata i mojego najdroższego przyjaciela. Dobrze wiesz, że w czasie wojny pomiędzy aniołami byłem przy
tobie od samego jej początku, aż po koniec. Byłem i wtenczas, gdy sam na
własną rękę wymierzałeś sprawiedliwość, zatracając się w swojej prywatnej, niemającej końca, a przede wszystkim pozbawionej litości walce.
Tylko że wojna dobiegła końca! Zwyciężyłeś wszystkie możliwe bitwy,
jakie mogłeś wygrać! Pokonałeś wszystkich wrogów! Nie ma już z kim
walczyć! Zrozum! Czemu nie odpuścisz? Nie pogodzisz się! Nie zaniechasz
walki i nie zaczniesz żyć na nowo?!
— Żyć? Jak ty, Gabrielu? Jak bezrozumny człowiek? Związać się
z ludzką samicą i udawać, że wszystko jest w porządku? — rzucił z kpiną
i niecierpliwością w głosie.
— Nie! Nie tak jak ja! Bo moje życie nie jest twoim, a twoje moim,
ale żyć jak robiłeś to dawniej! Przed wiekami! Przed wojną! Pełnią szczęścia. . . Nie na Ziemi, a z Nim i naszymi braćmi. . .
Yormūn opuścił krnąbrnie głowę, nie chciał tego słuchać, wyglądało
na to, że ta rozmowa do niczego nie prowadzi, że Gabriel zapatrzony
w ludzkość, nie odpuści i teraz miał mu za złe. Złość go ogarnęła, szarpało nim od wewnątrz, szukał w myślach miecza i zapragnął użyć go
w walce. Rozpłatać czyjeś życie, zmierzyć się w boju z tysiącem Upadłych Aniołów i zanurzyć w szaleństwie wojny. Zerknął na ośnieżone
szczyty, przemknął wzrokiem po ciemnym niebie i z powrotem spojrzał
w twarz Gabriela. Jego oczy przepełniała bezmierna miłość i braterskie
współczucie. Współczucie dla niego.

Gabriel vel Habakuk

523

— Widzisz. . . — kontynuował niezrażony Gabriel: — Byłeś kiedyś
największym wojownikiem. Najzacniejszym Archaniołem i najpotężniejszym generałem w Armii Boga, jaki kiedykolwiek istniał we wszechświecie. Kochały cię narody i wszelkie stworzenia w całym Uniwersum,
wielbili naczelni897 i ginęli za ciebie miłujący cię żołnierze. A anioły. . .
Wzruszył ramionami, zaglądnął w odległą w myślach przeszłość i szukał zagubionych gdzieś po drodze słówek.
— A jednak zyskując potęgę, sławę i wielkość utraciłeś jedno. . . Utraciłeś w sobie miłość, którą miałeś, kiedy nikt jeszcze o tobie nie słyszał.
I to cię zgubiło, upodobniło do tych, którychś z taką nienawiścią ścigał,
zwalczał z obłędem w oczach i wrzucał bezlitośnie w Otchłań. Zabrano
ci wszystko. Sławę i wielkość, chwałę i zwycięstwo, a twoje imię wymazano z każdego miejsca i z umysłu rozumnych istot we wszechświecie.
I to właśnie mnie, Michałowi i Rafałowi, wbrew naszej woli, przypisano
wszelkie twe zasługi, choć dla mnie, Yormūnie. . .
Zbliżył się i położył bratu ręce na ramionach.
— Dla mnie i naszych nadniebiańskich braci to ty pozostaniesz największym z nas po wieczność. Kocham cię, Yormūnie, całym swym jestestwem, a gdy widzę, jak rzucasz się niczym ryba wyciągnięta z wody,
żal mi, że nie potrafisz sobie z tym poradzić. Jesteś jak wulkan. Kiedy jest
spokojny, wszystko wokół niego kwitnie dobrobytem. Swoim ciepłem
ogrzewa okolice i dostarcza wszelkim istotom niezbędnych minerałów
potrzebnych im do życia niby kochający ojciec, lecz gdy wybucha. . . Jest
tak destrukcyjny, tak okrutny, pozbawiony skrupułów i litości, że niszczy
absolutnie wszystko na swej drodze. Nawet to, co sam stworzył i umiłował, zmieniając rajską krainę w pogorzelisko.
Yormūn milczał. Słowa Gabriela, pomimo że gorzkie zawierały prawdę i on to wiedział, a jednak gdzieś w jego wnętrzu dalej czaiła się ta drapieżna cząstka jego jestestwa, nieumiejąca tego zaakceptować, pojednać
się i zmienić.
Gabriel poklepał go po ramieniu i odszedł. Przystanął po kilkunastu
krokach, wolno zawrócił w miejscu, ciężko, jakby z żalem westchnął,
i nie podnosząc na niego oczu, powiedział niezupełnie swoim głosem:
— Wykuję dla niej ten miecz. Tchnę w niego moc, która pomoże jej
się nim posługiwać, ale jeśli nie zapanuje nad nim, on zapanuje nad nią.
Nie muszę ci tłumaczyć, czym się to dla niej skończy.
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Yormūn nie odpowiedział, stał nieruchomo i patrzył za znikającym w kuźni
Gabrielem, a gdy tamten przepadł za rozwartymi na oścież drzwiami,
wyszeptał zdrętwiałymi wargami:
— Dziękuję, Gabrielu.
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Przebudziła się, przekręciła na bok, żeby spojrzeć w twarz śpiącemu aniołowi, a tymczasem jego łóżko było puste.
— Gdzież on się podział?
Wskoczyła w ubranie, wyleciała migiem na podwórze i co sił w nogach pognała do kuźni. Miała już wejść do środka, kiedy ujrzała samotnie
siedzącego na trawie anioła. Podbiegła, usiadła obok niego i oparła policzek o jego ramię.
— Hej!
— Witaj, Anno. Widzę, żeś wstała.
— Ano wstałam.
— I jak się spało w ciepłym łożu?
— Wyśmienicie. Jenom się zlękła, jakem obaczyła, że cię nie ma.
Wszako zawżdy ze mną jesteś, kiej się budzę.
— Tutaj jesteś bezpieczna. Nie masz się czego obawiać.
— Nie napaści się boję, ino jakoś dziwno zrobiło mi się na sercu.
Milczał, zapatrzony był przed siebie.
— Na co patrzysz, Yormūnie?
— Ludziom się przyglądam — odrzekł, przysunął ją bliżej i objął.
Podsunęła się chętnie i poczuła bijące od niego ciepło. Chwyciła za
jego rękę wspartą na kolanie i jak on bez słowa przez długi czas obserwowała górali zbierających z przyśpiewkami siano z łąki. Zajęci pracą
nie zwracali na nich uwagi.
— Mroczy się898 — stwierdziła, spozierając w ciemne niebo nabite
coraz żywiej błyskającymi gwiazdami.
Słońce w większej części zniknęło za horyzontem, a xiężyc odważniej
pokazał zza chmur srebrzyste swe oblicze.
— Zimno ci?
— Przy tobie? — Zadarła głowę, żeby móc popatrzeć w jego oczy. —
Gdybyś częściej trzymał mię tak blisko siebie, nie marzłabym w drodze.
Rozpogodził się i widząc jej uradowaną buzię, przyciągnął ją jeszcze
bardziej i z czułością przytulił.

Gabriel vel Habakuk

525

— Wiesz, Yormūnie. . . Nigdy nie było mi tak dobrze, jak teraz. Znaczy się, odkądśmy społem. W tak krótkim czasie ukazałeś mi tak wiele.
Tak dużo nauczyłeś, że jak sobie pomyślę, iż moglibyśmy się nigdy nie
spotkać, wraz chce mi się płakać.
Ledwo skończyła mówić, jak łzy popłynęły po jej policzkach.
— Płaczesz? — spytał zdziwiony, widząc, jak przeciera buzię.
— Tak, płaczę. To ze szczęścia. — Chichotała, wycierając głośno nos
o jego rękaw.
— Hej no! Moja panno! Ostrożnie! Zasmarkasz mi koszulę!
— Wypiorę, jeśli będzie trzeba, aboż kupisz nową. Widziałeś, wiela
przed kuźnią Gabriela leży kamieni wielgości dukata? Chcesz, pobiegnę
i nazbieram.
— O! To coś nowego. Nie uważasz już, że to oszustwo?
— Ii. . . Gdzieżby ta znowu! Skoro dla ludzi są prawdziwe, a kamień
i złoto mają jednaką wartość, arzekąc twymi słowami, nie mają żadnej
wartości, to nie widzę w tymże nijakiego fałszu.
— A jednak wciskam ludziom kamienie.
— I co z tego? Gdyby ludzie nie byli takimi oślakami899 i samochotnie
nie nadali większej wartości złotu zali srebru, mogliby płacić kamieniami.
Tedy nie byłoby biedników, zawiści i wojen. Wszystkim żyłoby się lepiej.
— W rzeczy samej. Skoro to takie proste, dlaczegóż tego nie zrobili?
Czemu ludzie każdemu przedmiotowi nadają wartość?
— Jak to czemu? — popatrzyła na niego zdziwiona tym pytaniem.
— Z łakomstwa900 ! Bogacą się dzięki temu, gromadzą wszelkie dobra
i sięgają po władzę — stwierdziła i wtuliła się w niego.
— Robi się z ciebie prawdziwa mądrala, Anno. — Pogłaskał ją.
— No, cóż. . . Moim nauczycielem jest anioł — powiedziała z dumą,
objęła go i zamknęła oczy.
Z uchem przyłożonym do jego piersi wsłuchiwała się w spokojnie bijące serce Yormūna, czuła jego zapach przypominający jaśmin i emitujące
ciepło ogrzewające jej ciało. Zrobiło jej się wspaniale i był to pierwszy
raz, gdy pozwolił jej siedzieć przy sobie tak blisko.
„Coś się stało. Coś się zmieniło” — mówiła do siebie podekscytowana
i ta myśl ją niebywale cieszyła. — Yormūnie. . .
— Tak, Anno?
— Chciałabym ci coś powiedzieć. . .
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— Co takiego?
Serce zakołatało jej szybciej, a usta próbowały układać się w słowa,
ale nie miała odwagi powiedzieć tego, co leżało jej na duszy. Przylgnęła
za to mocniej, czulej go objęła i wyszeptała:
— Już nic takiego. . . Za inkszym razem901 ci rzeknę. . .
Wiatr wstrząsnął nagle włosami Anny, przynosząc z wyższych partii
gór chłodne powietrze, Yormūn osłonił dziewczynę ramieniem, wsparł
brodę na jej głowie i zapatrzył się w pociemniały grzebień lasu.
Bedziys Ty môjom, dziywce?
Bedem jo Twôja!
...
Bedziys Ty mój, Janicku?
Bedem jo Twój, ba jakôz!

Zaśpiewali donośnie górale na dwa głosy, pchnęli ostatni wóz z sianem, pomagając wspiąć się po wzniesieniu krępemu konikowi, i poszli
w stronę wielkiej stodoły.
— Yormūnie. . .
— Słucham?
— Nie chcę jeszcze wracać.
— Nie wracamy jeszcze, Anno. . .
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Gabriel szybko uporał się ze złamaną motyką. Oczyścił starannie narzędzia, odłożył je na swoje miejsce, zdusił popiołem ogień w palenisku i gasidłem pogasił rozświetlające warsztat świece. Ledwo wyszedł z kuźni,
jak trafił na Elizę. Zaniepokojona zasłyszaną nie tak dawno rozmową,
chyżo podbiegła do niego i wtuliła się w mężowskie ramiona. Gabriel
pocałował żonę w czoło i oboje popatrzyli w dół doliny. Kilkadziesiąt
kroków dalej siedział potężny anioł w towarzystwie przytulonej do niego
Anny. Wyglądała przy nim niepozornie, tak bardzo, że gdyby nie głaskała
go po plecach, można byłoby ją wziąć za lalkę.
Nad nimi gęstniało niebo, gwiazdy rozsypały się po nieboskłonie,
nad widnokręgiem zawisła szarosrebrzysta kula i nasyciła ciemność łagodnym blaskiem. Z gór zawiewało ostrym, przenikliwym chłodem, psy
poszczekiwały leniwie od czasu do czasu, a owce wtórowały im cichym
bekiem zza drewnianych płotów.
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— Ćmi się — zagaił, ale ona zmieniła temat:
— Stałó sié cô, Gabrielu? Słysałak902 wase głosý, telóścié903 głośnô
godoł.
— To nic takiego, ino braterska rozmowa. Niepotrzebnie się tym kłopoczesz.
— Turbujém sié904 , bôk Cié drzewiyj905 takiégô nie widziała.
— Jakim?
— Markôtnym906 .
Uśmiechnął się do niej, objął czule ramieniem i pociągnął do domu.
— Wiesz, Elizo. Zda mi się, że drzewiej było łatwiej.
— Tô skróś907 mnie, prowda?
— A skąd ci to przyszło na myśl?
— Dôść zek sié nasłuchała i wiym908 , ze Yormūn mnie nie rod widzi,
alé cô jo mu winno?
— Elizo, Yormūn to prastary anioł. Starszy ode mnie o centyliardy
lat ziemskich. Jeden z pierwszych albo i pierwszy, choć tego nikt z nas
dokładnie nie wie. Ongi tacy jak on tworzyli Światy, przemierzali Nieskończoność, rozsiewali Życie, a później. . . Cóż. . . Zdarzyło się coś strasznego. . . Nieoczekiwanego. . . Zmieniłem się ja, zmienili moi bracia, zmienił się również Yormūn. . .
— Nalé909 wis910 , tak cý ôwak, zrôbiyłbyś lo911 niegô sýtkô912 .
— To prawda. Skoczyłbym za nim w ogień, gdyby tego zechciał.
— Jo sié tak na tym nie rôzumiém, nie tak jakô ty.
— Wiem i wcale się temu nie dziwię. Prawdę powiedziawszy i mnie
niekiedy trudno go wyrozumieć, bo szaleją w nim przeciwstawne żywioły. Zapewniam cię jednak, moja miła, że choć słowa jego są ostre
i mogą dogłębnie ranić, to serce ma czystsze od mojego.
— Nie zdajé mi sié. Nik ni mo cýściyjsegô913 serca ôd twôjegô.
— Cóż mam odrzec na taką babią gadkę. Do cna usta mi zasupłałaś.
— Inô nic nie godoj, ba bôśkoj914 ! A dôbrze!
Roześmiała się, wyrwała z objęcia i chichocząc, czmychnęła do chaty.
— A jużci! — zawołał za nią, zerknął ostatni raz na tych dwoje, westchnął jakoś tak ciężko i wszedł do domu.
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Minęły trzy miesiące odkąd przybyli do wioski Gabriela. Anna bardzo
szybko nawiązała przyjaźnie z dziećmi i najczęściej włóczyła się z nimi po
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górach. Brakowało jej wspólnie spędzonych chwil z Yormūnem, gdyż stał
się bardzo milkliwy, zamknięty w sobie i spędzał dużo czasu w samotności. Widziała, że coś go gnębi, jakaś myśl nie daje spokoju i zdawało jej
się, że toczy wewnętrzną walkę sam ze sobą. Nawet z Gabrielem nieczęsto
rozmawiał, gdyż ten w dzień najczęściej pracował w kuźni lub pomagał
mieszkańcom wioski, a wieczorami przygotowywał w tajemnicy miecz
dla Anny. Wszyscy w wiosce byli bardzo życzliwi i Anna w lot się z nimi
zżyła. Biegała od domu do domu, rozmawiała na przeróżne tematy z góralami, a czasem nawet pomagała przy różnych pracach, chociaż w tym
ostatnim okazało się, że więcej ma chęci niż fizycznych możliwości.
Odwrotnie było z Yormūnem, który tylko obserwował ludzi z daleka,
a jak znalazł się między nimi, z trudem znosił ich obecność. Nie to, żeby
pałał do nich nienawiścią, lecz najzwyczajniej w świecie nie wiedział,
o czym z nimi mówić. Z jego perspektywy wszystko wyglądało zupełnie
inaczej, widział świat taki jakim jest, a nie takim, jakim ludzie chcieliby
go widzieć. Rojenia o życiu, codziennej mordędze istnienia, bezustannej
pracy lub wychowywaniu dzieci czy gdybaniu bez końca o tym, co by
było, gdyby było, po prostu go nudziły. Patrzył na to z dystansu, a gdy
stawał oko w oko z ludzkimi sprawami, próbował je rozwikłać na własny sposób. Prowadziło to do zgrzytów pomiędzy nim a góralami. Na
przykład pewnego razu. . .
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Co beczysz? Stało się co? — zapytał chłopca pilnującego owiec.
Gęste włosy brunatnego koloru spadały mu na ramiona, zakrywały
zapłakaną buzię i taiły jego zawstydzenie.
— Anô, tak sié stałó. . . — odpowiedział, zerknął na niego przelotnie
i schował głowę pomiędzy kolana.
— A co takiego, żeś się aż poryczał jak baba?
— Jo nie baba! — fuknął młodzik: — Nie pytołek915 wos ô ratunek.
Idźciéz stela!
— Ano pójdę, skoro nie chcesz mówić. Mnie tam za jedno i nic do
tego, a żeś baba to zrazu widno. Buczysz jak one i strachasz się jak one. . .
— Jo sié nie strochom! — Zerwał się na równe nogi, otarł łzy i popatrzył na niego ze złością. — Ôciéc sié ôkrôpecnié zeźlył916 , zek917 krzýzýk
straciył918 . Nalé tô môja wina, ze sié urwoł?
— Krzyżyk?
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— Przeciéz godom ze krzýzýk, z Ponjezusém taki. Ôciéc mi wloł i z chałupy wygnoł. Kozoł sukać, tôk919 sukoł, nalé kajsi920 przepod. Jak mi
teroz wracać du dômu bez tegô krzýzýka?
— To wszystko?
— Tô sýtkô.
Patrzył w duże oczy chłopca, twarz miał pokraśniałą, pomalowaną
żalem, a usta smutkiem wykrzywione.
— Chodź, pójdziemy razem. Pogadam z nim.
— Nie pudém. Barzyj921 sié jesce zeźli.
— To ostań i czekaj. Któraż to chata?
— Hańta922 ! — Wskazał trzeci dom od kuźni.
Zostawił chłopaka i poszedł we wskazanym kierunku. Piął się lekko
pod górę i zerkał na kuźnię Gabriela, gdzie stały trzy konie. Były to rumaki niezwyczajne, silne, bojowe, prusackie. Odgadł, że to Pruscy Rycerze Chrystusowi przyjechali zamówić broń u kowala lub z większą
naprawą. Nie było to zresztą nic nadzwyczajnego. Stale ktoś przybywał
z daleka z jakimś zleceniem.
— Pôkwolony Jezus Krystus, Yourmūnié! — powitała go niewiasta
wychodząca akurat z chaty.
— Witajcie, chłop w domu?
— Juści w dóma. A cô fces ôd niegô?
— Porozmawiać. O waszym synu.
— Naôzrôbioł cô ón? Cý cô?
— Beczy. Zdradził mi, żeście go złajali za krzyżyk.
— Świynty923 tô krzýzýk! — wtrącił mężczyzna, przechodząc przez
próg chaty.
Zszedł z niskiego stopnia i stanął naprzeciw Wyklętego Anioła. Był
wysoki, cerę miał śniadą, oczy małe, krecie, głęboko osadzone, nos wąski
i haczykowaty, usta zaś szerokie, mięsiste.
— Niek bedzié pôkwolony! — przywitał go góral.
— Witaj, Janek.
— Słysołek, ześ skrôny924 môjegô Klimka przýsed.
— Zgadza się.
— A Tôbié cô dô niegô?
— Nie za ostro go potraktowałeś?
— Ón jest jé mój i bedém rôbiył śnim925 , cô sié mi widzi.
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— Słuchaj. Nic mi do was, ale odpuść chłopakowi. Nie jego wina, że
się krzyżyk zawieruszył.
Wyciągnął z kieszeni dukata i podał góralowi, jednak ten nie przyjął.
— Mnie nie ô dutki926 idzié, ba ô krzýzýk.
— Za to złoto kupisz sobie całą chałupę krzyżyków.
— Krzýzýk świynty był.
— Jaki tam święty? Kawałek drewna. . .
— A jo ci godom, że świynty. W cyrkwi wôdom świyncônom pôkrôpiony.
— Toć zwykła woda, Janek! Na głowę upadłeś?
— Someś spod! Tyś Bezbôzyńcýk927 i ni mos nic dô tegô! Nie twój
krzýżýk i nie twój parôbek928 ! — Zeźlił się, wymachując rękoma.
— Głupiś! Jaka cyrkiew, jaka woda święcona? Świątki łżą wam prosto
w oczy, a wyście jak te ślepaki! Drewno to drewno, stal to stal! Niczego
w nich więcej nie ma!
— Nie godoj teló929 ! Niepiléc930 ześ tô i nie rôzumiés. Bier sié stela
inô wartkô.
Chwycił Yormūna za koszulę na piersi i pchnął silnie, ale potężny
anioł nawet nie drgnął. Wziął go za ręce i ścisnął.
— Trzymaj łapska przy sobie Janek, bom ja nie Gabriel i skórę z miłą
chęcią ci wygarbuję! A zawierz mi na słowo, że będzie to tęgie bicie! Oj,
tęgie!
— Aaa! — rozdarł się chłopina z bólu, jego żona w kilku krokach podbiegła do anioła, ścisnęła go za ręce i próbując oderwać męża, zakrzyczała
na całe gardło:
— Ratujcié! Ludzié!
Yormūn nie przejął się wrzaskiem, a przemówił ostro do mężczyzny:
— A teraz posłuchaj mnie, a bacznie! Weźmiesz tego dukata i kupisz
sobie tyle krzyżyków, wiela będziesz chciał, a chłopakowi dasz spokój!
Słyszli mnie?!
Mężczyzna nie odpowiedział, baba wrzeszczała, z chałup powybiegali górale z ciupagami, białki z miotłami, z kuźni nadbiegał zdumiony
zajściem Gabriel w asyście trzech Rycerzy Chrystusowych, a z pastwiska
nadciągał wystraszony syn Janka.
— Ôstowcié ôćca! — Wołał — Ôstowcié!
— Yormūnie, puść go! — rozkazał Gabriel, choć był daleko.
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Anioł puścił go i odepchnął, aż tamten rypnął na ziemię. Niewiasta
przestała krzyczeć, przykucnęła przy obolałym mężu, chłopak przybieżał
do ojca i przytulił go, a tłum się zleciał i otoczył półokręgiem.
— Nic wom tatô nie jest? — pytał Klimek zatroskanym głosem.
Gabriel nie dowierzał własnym zmysłom, pomykał w towarzystwie
trzech prusaków. Fratres Milites Christi931 trzymali dłonie na rękojeściach mieczy, jakby mieli chęć ich użyć. Oblicza mieli chmurne, gotowe
do zwady, brwi gęste, opuszczone czupurnie na jasne oczy, usta ściśnięte,
a czoła poprzecznymi bruzdami poprzecinane.
— Gabriel, was ist passiert?932 — zapytał jeden z nich Gabriela i wskazał na równie wielkiego anioła co kowal.
— Nichts wichtiges. Ein Familienstreit933 — odpowiedział śpiesznie.
— Brauchst du unsere Hilfe?934
— Nein.935
— Und der Riese, wer ist das?936
— Das ist mein Bruder937 — wyjaśnił Gabriel i natychmiast zapytał
anioła: — Yormūnie, co się dzieje?
— Nic się nie dzieje, Gabrielu! — odburknął Yormūn, obcinając
z ukosa zbrojnych zakonników: — Chciałem pomóc smarkowi, ale widać
niepotrzebnie.
— Tyś zacon938 ! Pô côś sié dô tegô pchoł?! Nie twôja tô rzec! — wydzierał się Janek i rozcierał zaczerwienione ręce.
— Zatknij gębę, bo nie zapomnisz mnie na długo!
— Spokojnie! Spokojnie! — łagodził zwadę Gabriel. — O co chodzi?
Gadaj, Janek.
— Jo zacném, jo! — rwał się Klimek.
— Mówże.
— Siedziołek se przý ôwcak, a ón pôdesed i pado, zek baba, bô płacém
i sié strochom.
— Bo i prawda to! Płaksa żeś i baba, a nie mąż! — potwierdził Yormūn,
z ironicznym uśmieszkiem.
— Tôtô, tôtô! Tak włośnié godoł.
— Co było dalej?
— Godołek, zek krzýzýk straciył i bez niegô nie fcém sié wracać
w chałupe, tô ón ze pudzié dô ojca i ze mu przegodo, côby mi doł spôkój.
— Tak zrobiłem — potwierdził Yormūn: — Przyszedłem i grzecznie
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poprosiłem, aby Janek odstąpił od szczyla i dał mu spokój. Zamierzałem
mu nawet dać dukata, żeby sobie kupił furę krzyżyków, a on się uparł,
że święty.
— Abô cô? Świynty był krzýzýk. . . W cyrkwi świyncônom wôdom
pôkrôpiony. . . i teló. . .
— Pewno ze świynty! — popierał ojca chłopak.
— Ajuści! — dodała zdenerwowana niewiasta.
— A ci swoje. . . — Wzdychnął z rezygnacją Yormūn: — Widzisz, teraz
sam Gabrielu. Chwycił mnie Janek za koszulę, bom mu wygarnął, że
głuptak z niego i nic świętego w tym krzyżyku nie ma, to com miał
robić? Dać się sponiewierać?
— Wracajcie do chat, a chyżo. A ty Yormūnie, chodźże ze mną na
bok. Musimy poważnie porozmawiać.
Janek pogładził chłopaka po głowie, objął ramieniem i pociągnął do
chaty, a tłum niechętnie się rozszedł.
— Udany tyś mój sýnu, udany. . . — zachwalał chłopaka, wchodząc
z nim do domu.
— Nie gniywocié sié ô tyn krzýzýk ôciéc?
— A côz byk sié mioł gniywać? Udanyś, ej udany!
W tym samym czasie Yormūn z Gabrielem oddalili się na znaczną
odległość. Pozostawili zakonników, którzy nie wiedząc co z sobą począć,
wolnym krokiem jęli wracać do kuźni.
— Worum haben sich die Slawen gestritten?939
— Um ein Kreuzchen, wenn ich es gut verstanden habe.940
— Kreuzchen?941
— Der Gorale sagt, daß das Kreuzchen, das der Sohn verloren hat,
war heilig, und der Bruder von Gabriel meint, daß es nur ein Holz ist.942
— Ein Barbar ist er!943
— Du hast Recht.944
— Ein wildes Land ist das. Sie haben keine Gewandheit, der Glaube
an Jesus Christus hinkt, das Heidentum herrscht. Was machen wir?945
— Wir sind hier nicht nötig. Kehren wir zurück. Wir warten auf den
Schmied an der Schmiede.946
Aniołowie przystanęli przy wielkim głazie. Oparci o niego patrzyli
na pasące się w dolinie owce i milczeli, jakby nie było im śpieszno do
rozmowy.
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— Cóż to za święta trójca? — zagaił pierwszy Yormūn, kierując wzrok
w stronę kuźni z oczekującymi tam rycerzami.
— Po co pytasz? Widziałem, jak przeniknąłeś Hermana wzrokiem, to
wiesz już wszystko, i nie o tym chciałem z tobą mówić.
— Nic w tej sprawie nie mam do powiedzenia.
— Więc ja będę mówił.
— Słucham.
— Cieszy mnie Yormūnie, że próbujesz integrować się z tubylcami,
jednak przyjmij moją radę. Nie wtrykaj się947 więcej do spraw górali
i nie wkładaj palca między dźwirze. Prości są i nieobyci ze światem,
ale dobrzy z nich ludzie. Mają swoją wiarę, przesądy i przyzwyczajenia,
i choćbyś nie wiem, jak duży wysiłek w to włożył, nie zmienisz tego
w ciągu dnia czy tygodnia, a na pewno nie zrobisz tego siłą.
— Gabrielu, wiem to doskonale. . .
— Po coś w takim razie wdawał się w tę rodzinną sprzeczkę.
— Rodzinną? Jaką rodzinną? Chodziło o ten, tfu. . . święty krzyżyk.
Jakiżże on święty? Kawałek drewna. . .
— Dawniej wierzyli w Dadźboga czy Swarożyca, teraz w Jezusa. Przywlekli im wyznawcy Chrystusowi nową wiarę, stalą i ogniem krzewioną,
jednakoż czy powinniśmy się temu sprzeciwiać? Do drzewa Go przybili,
gdyż nie pojęli słów Jego i prawdopodobnie nigdy nie pojmą. Wypaczyli
głoszoną przez Niego naukę i niesioną przez Niego miłość, a jednak. . .
Pozwólmy im w to wierzyć. Nie śpieszmy się i nauczajmy Prawdy. Nie
bądźmy jak duchowni czy fanatycy religijni i nie kierujmy się przemocą.
— Wiesz co, Gabrielu? To dobre dla ciebie, nie dla mnie. Masz ochotę,
to ucz. Ty, On, i wam podobni głosiciele może jesteście do tego stworzeni,
lecz ja com miał do powiedzenia w sprawie ludzi, jużem to zrobił zaraz
po naszym przybyciu do wioski.
— Nie zapomniałem owej rozmowy. Mam ino nadzieję, że przyjdzie
taki dzień, kiedy i ty się zmienisz i spojrzysz na to szerzej.
— Szerzej? Widzę to bardzo szeroko, bracie. Obserwuję każdego dnia
te istoty i nieustannie mnie zaskakują. Tyle że na niekorzyść. Zniszczą tę
planetę z całym jej pięknem i sami unicestwią siebie, a wówczas wspomnisz ten dzień i naszą rozmowę.
— Obyś nie miał racji, Yormūnie.
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— Utinam falsus sim vates948 , lecz czy kiedykolwiek się myliłem, Gabrielu? Czy kiedy bądź moje słowa się nie ziściły?
Nie odpowiedział. Nie mógłby temu zaprzeczyć. Wolał przemilczeć,
nie chciał nawet o tym myśleć.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Tak to właśnie wonczas było. Podobnych, choć mniej widowiskowych
perypetii Wyklęty Anioł miał jeszcze kilka. Ludzie lękali się go, schodzili
mu z oczu i coraz rzadziej z nim rozmawiali, aż w końcu za radą Gabriela,
zostawił ich w spokoju. Czas mijał niesłychanie szybko, dni przelatywały,
jak z bicza strzelił. Dzień rozpoczynał się bardzo wcześnie, kończył późno
po zmierzchu, ale i tak wypełniony był po brzegi jakąś tam większą lub
mniejszą czynnością. Nie przebywali ze sobą, jak dawniej, a mimo to
Anna nie zaprzestawała obserwować Yormūna, martwiła się o niego do
tego stopnia, że jednego dnia na podglądaniu przyłapał ją Gabriel. Stała
wtedy za stertą drewna, pochylała się w stronę szpary pomiędzy gałęźmi
i obserwowała idącego do lasu anioła.
— Przyglądam ci się Anno od jakiegoś już czasu i widzę, że nie spuszczasz oka ze swojego anioła, jak drapieżnik ze swojej ofiary.
Spłonęła purpurą, a on cicho zachichotał i pogłaskał ją dobrodusznie
po głowie.
— Widzisz, on jest jak samotny wilk. Dziki, nieochełstany949 i kochający ponad wszystko wolność, a jednocześnie jak kot, chadzający swoimi
i tylko sobie znanymi drogami. Drzemie w nim niepojęta moc, w której
nigdy mu nie dorównamy, aczkolwiek dusi ją w sobie, nie pozwalając jej
rozkwitnąć na zewnątrz. I to jest smutne.
Nie bardzo rozumiała, co miał na myśli Gabriel, lecz po prostu wstydziła się zapytać. Dlatego zmieniła szybko temat:
— Masz dziś wolne, Gabrielu?
— Wolne?
— Nie słyszałam, żebyś stukał w kuźni.
— A! Bo widzisz. Z pracą jak z zabawą. Jak ci się jedno uprzykrzy, to
robisz coś innego. Inaczej z takiej zabawy nie byłoby radości.
— Myślałam, że praca nie jest zabawą i nie można się nią radować.
— Niewątpliwie. Nie można, gdy wykonujesz ją z musu. Jeśli to praca
narzuca człowiekowi rytm i sens życia, i nie potrafi temu zaradzić, staje
się ona jak pasożyt wysysający z niego całą energię istnienia. Wtedy nie
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ma w tym radości, jest ból i cierpienie, znużenie życiem i agresja do
całego świata za los, którego doświadcza pokrzywdzony człowiek.
— Yormūn prawi, że to z powodu Systemu przyjętego przez ludzi, a co
to ich spętał w niewólstwo950 .
— Dobrze prawi twój anioł. Ludzie dobrowolnie się na to godzą, gdyż
nie znają innego życia i boją się stracić to, co dotychczas osiągnęli. Strach
ich przepełnia przed nieznanym i brną w ten upokarzający System i niewolniczą pracę coraz głębiej i głębiej. . . Ale spójrz na mnie. Żyję sobie
od wieków pośród ludzi, a nie dołączyłem do tego wszystkiego. Do całej
tej idei i sposobu na życie, jakie sobie wykreowali. . .
— Co zrobili?
— Wymyślili — poprawił się i podjął mowę: — Kuję w metalu czasem
całymi dniami, omalże bez przerwy, i wtenczas raduje się moje serce,
a kiedy mam chętkę, rzucam robotę w diabli. Idę wysoko w góry i stamtąd podziwiam widoki bądź siadam przed chatą i gaworzę z Elizą. Lenię
się do woli. Byczę całymi dniami i potrafię tak siedzieć kilka dni z rzędu,
nie zmieniając miejsca. A bo co? Nie wolno? Ktoś mi broni? Goni lub
zmusi mnie do pracy?
— Tegdy się nie nudzisz?
— Nudzić się? To uczucie nie jest mi znane, Anno. To ludzka przywara. Nudzą się tylko ludzie nieumiejący zostać sam na sam ze sobą.
Bo gdy to robią, nie wiedzą, co mają począć z wolnym czasem i stają
się dla siebie ciężarem. W samotności „sumienie” zaczyna dobijać się do
nich pięściami i nogami, ukazując im dotychczasowe życie. Naraz przychodzą wspomnienia, niepokoją niespełnione marzenia, a niezagłuszone
codzienną pracą lub bezsensowną pogonią za uciechą „sumienie”, staje
jak ość w gardle, męczy i świdruje w głowie. Pojawia się niepokój, lęk
i zdenerwowanie. Ludzie szukają zajęcia, byle powodu do dalszej pracy,
cokolwiek, iżby zagłuszyć w sobie ten przerażający głos „sumienia”.
— Czemu tak się dzieje?
— To nieumiejętność bycia teraz. Dokładnie w tym miejscu. W Rzeczywistości. Nie gdzieś w przyszłości, czyli najzwyklejszych urojeniach,
spekulacjach, tworach wybujałej wyobraźni i planach odłożonych w czasie na później. Ani w przeszłości. We wspomnieniach, chwilach dawno
już minionych, a będących teraz bez znaczenia. Przeszłość zawżdy jest
nieruchoma, jest pozbawiona życia, jest najzwyczajniej martwa.
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— A co ty robisz, Gabrielu, kiej sobie tak siedzisz?
— Ano. . . przyglądam się. Obserwuję ruch życia. Ono sobie płynie,
a ja jestem jego cząstką. Widzę ptaki szybujące na niebie, trawę rozkołysaną pod nogami, chłopów pracujących w polu i owce pasące się na
łące. Życie płynie, a ja z nim razem. Pędzę z wiatrem pomiędzy górskimi
szczytami, skaczę po skałach wraz z kozicami i mknę z prędkością sokoła w dół doliny. Jestem jak źdźbło wiotkiej trawy, toteż kołyszę się,
jak i ono. Uginam się i poddaję temu, co mną porusza, nie wzbraniam
się, nie stronię od tego, nie walczę z życiem, a płynę wraz z nim dalej,
przed siebie, w nieznane.
— Gdybym nie widziała tego wszystkiego, o czym prawisz, Gabrielu,
oczami anioła, nigdy bym nie pojęła twojej mowy.
— O, tak, Anno. Jestem pewien, że byłoby ci trudno to pojąć, a już na
pewno uwierzyć. Choć to i dobrze, gdybyś nie zawierzyła mi na słowo,
gdyż tu nie wiarą należy się kierować, a zrozumieniem. Zrozumieniem
tego, co jest, Rzeczywistości, tejże właśnie niepowtarzalnej chwili. Rozumiesz, o czym mówię, bo stałaś się wyjątkowa, twe oczy teraz widzą, uszy
słyszą, a pozostałe zmysły czują. Dlatego mnie pojmujesz, ale ktoś inny,
ślepy, głuchy i kompletnie nieczuły na otoczenie, mógłby uczynić z tego
nową ideę albo wiarę, przyjąć moją mowę za pewien wzorzec życia. Tak
właśnie tworzą się wielkie religie świata i maleńkie sekty oparte jeno
na pustym słowie. Tak powstają małe i duże ideologie, wielkie plany
i wygórowane cele, którymi kierują się istoty ludzkie, a niemającymi nic
wspólnego z Prawdą. Są jeno wytworem imaginacji, czystą fikcją, iluzją
i kuglarską sztuczką zaprogramowanego umysłu.
— Jakiego?
— Wyuczonego.
Zamilkli. Przyglądali się sobie. On, potężny anioł-kowal, o przenikliwym spojrzeniu ciemnych oczu, ona drobna dziewczyna, wyglądająca
przy nim zabawnie. Lecz pomimo tej zewnętrznej, fizycznej różnicy, jaka
ich dzieliła, byli do siebie bardzo podobni. Skąd wzięło się to nagłe i głębokie uczucie przynależności do anioła, tego nie potrafiła już odgadnąć
w żaden sposób. Być może, Gabriel znał odpowiedź na gnębiące ją pytanie, jednak krępowała się go spytać. Czuła zmianę w sobie, wiedziała,
że nie jest już tą samą dziewczynką wyruszającą ponad rok temu w pieszą wędrówkę u boku Wyklętego Anioła. Zewnętrznie, a przede wszyst-
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kim wewnętrznie dorosła, spoważniała i jak mniemała zmądrzała. Nagle
uświadomiła sobie, że wie więcej od niejednego dorosłego człowieka, potrafi patrzeć i słuchać w sposób nieosiągalny dla większości ludzi, a świat
tak doskonale poukładany w jej małej głowie, runął z hukiem, pozostawiając po sobie zgliszcza i sczerniałe szczątki powalonych i spalonych
pożogą ruin.
— Anno, nie szukaj odpowiedzi poza sobą, odnajdź ją wewnątrz siebie. Jeno ty jesteś w stanie sobie na nie odpowiedzieć prawdziwie. Jeśli
odpowiedź znajdziesz w ustach kogoś innego, będzie ona fałszem, bo
uwarunkowana zostanie przez mówcę. Kryć będzie w sobie jego własne przekonania, wiarę, przesądy, dogmaty i całą tę resztę zaplątanego
w iluzję umysłu.
Wyrwał ją z zamyślenia Gabriel. Zgadywała, że czytał w jej głowie,
a może nawet poczuła, iż w niej myszkuje. Umiał to znakomicie robić,
wystarczyła mu drobna chwila, jedno krótkie spojrzenie nieróżniące się
niczym od innych.
— Masz rację, Gabrielu. Miałam spytać o coś, alem się krępowała.
Teraz wiem, że lepiej będzie, aczli sama to odkryję, chociaż tyś anioł
i byś mię nie omachlował.
— A jużci! Nie pokalałbym ust kłamstwem, lecz zrób jako radzę. Sięgnij do źródła, a więc do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Zapewniam cię,
że to, co tam odkryjesz, będzie miało największą możebną wartość.
— Dziękuję, Gabrielu, za tę cenną lekcję. Pójdę już. Znajdę Yormūna.
Zatążyłam za nim okropnie i chcę z nim pobyć trochę sama. Ostatnio,
jak sam wiesz, niewiele mieliśmy do tego sposobności.
— Wobec tego do zobaczenia na wieczerni. Nie zbłądź tylko i uważaj
na niedźwiedzie. Niemało ich tutaj.
— O! Jednegom miała okazję spotkać, a nawet dotknąć. Pewnie wiesz
już o tym?
— To prawda. Widziałem twoimi oczami, co się stało przy strumieniu. Tymczasem dam ci jeszcze jedną dobrą radę. Trzymaj do nich bezpieczny dystans i nie wchodź im w drogę. Zazwyczaj nie atakują ludzi
bez przyczyny, tyle że licho wie, na jakiego typa tam trafisz.
— Będę uważała, atoli Yormūn. . .
— Yormūn to anioł, Anno. Nie ma stworzenia na Ziemi, które nie
padłoby mu do nóg, ciesząc się na sam jego widok.
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— Zaiste. Prawie gadasz, Gabrielu. — Zawróciła i pognała biegiem za
Yormūnem: — „Nie ma takiego stworzenia na ziemi. . . Więc jakże bych
miała mu się oprzeć?” — dopowiedziała sobie w myślach i przyśpieszyła.
Nie dziwiła ją wcale ta pouczająca gadka Gabriela i jego troskę o nią.
Gabriel był jak ojciec wśród mieszkańców przychodzący im z pomocą
i radą w każdej nawet najbłahszej sprawie. Emanowała od niego energia
życia, dobroć i cierpliwość okazywana każdemu bez wyjątku. Zupełnie
nie pasowały do niego te przymioty, przykładając je do zewnętrznego
wyglądu. Co zaś tyczy się jego żony, Eliza była cichą, skrytą niewiastą.
Mało zazwyczaj mówiła, a jeśli to robiła, najczęściej rozmawiała z Gabrielem, z którym spędzała większą część czasu. Pomagała nawet w kuźni,
pompowała miechem, przygotowywała w palenisku stal do kucia, jak
też samodzielnie wykonywała co mniejsze prace, niewymagające zbyt
wielkiej siły, umiejętności i precyzji. Jednak tak jak od Gabriela, tryskała
z niej wielka radość i życzliwość. Były to pokrewne sobie dusze. Pasowali
do siebie i rozumieli się bez słowa.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Z pamiętnika Wyklętego Anioła
Wtorek, 11 czerwca, Roku Pańskiego 1224.
Okolice wioski Wzgórze.
Czym jest miłość?
Przestało padać — oznajmiła z zadowoleniem Anna, wychodząc spod
rozłożystego drzewa na leśną polankę, oświetloną wymykającymi się spomiędzy rozstępujących obłoków promieniami słońca.
Jasno oświetlone kropelki wody połyskiwały żółtozłotymi wstęgami,
mieniły się milionami mikroskopijnych gwiazdek, przyozdabiały przepięknie otaczającą ich roślinność, a powietrze rześkie i lekkie, przyjemnie
pachniało wilgotną, leśną ściółką. Podeszli do zwalonego pnia potężnego
niegdyś drzewa. Anna wskoczyła na niego, odwróciła się do oczekującego
anioła i zapytała:
— Yormūnie?
— Tak?
— Powiedz, czym jest miłość?
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— Myślę, Anno, że należałoby się nad tym dogłębnie zastanowić i zadać sobie pytanie, czym ona nie jest.
— Dlaczego? Jaka to różnica?
— Kiedy stworzysz definicję miłości, ona przestaje być miłością. Wtedy to jeno idea, puste słowa, a kierowanie się nimi, jak gdyby to była
xięga kucharska, przypomina warzenie potrawy według ustalonego przepisu. De facto nie ma z nią nic wspólnego.
— Rozumiem, co masz na myśli. Słowa ani nawet najprzedniejszy
opis, nigdy nie będą miłością. Zgadza się?
— W rzeczy samej. Zatem możemy z całą powagą stwierdzić, że miłość nie jest ideą stworzoną przez myśl istoty ludzkiej, nie jest pustym
terminem, i nie jest też wzorcem do naśladowania. Czy tak?
— Tak. — Uśmiechnęła się, błyskając błękitem oczu.
— Rozważmy zatem, czy istota ludzka jest w stanie prawdziwie kochać? Czy człowiek z całą swą agresją, pałający żądzą posiadania, opętany
chciwością i zapatrzony w siebie, łaszczący się do przywilejów i tytułów,
oszołomiony przyjemnością sprawowania władzy i osiągniętym sukcesem, potrafi kogokolwiek miłować? Czy człek ambitny, zdobywający
upragniony cel kosztem innych istnień i kierujący się bezwzględnością
może kiedykolwiek prawdziwie i szczerze pokochać?
— Zda mi się, że nie jest to możebne.
— A jednak większość z was w to wierzy! Miłuję cię, wobec tego
będę cię miał! Nie ważne co do mnie czujesz i co sobie o mnie myślisz.
Mam władzę, bogactwo i mogę cię kupić! Dam ci chałupę, dwór lub
zamek, ubiorę we wspaniałe i kosztowne szaty, obsypię świecidełkami,
a ty w zamian dasz mi przyjemność. Przyjemność z posiadania ciebie na
własność. Rankiem usługiwać mi będziesz, a nocą będę czerpać rozkosz
z twojego ciała, dopóki nie uschniesz, nie zwiędniesz, nie staniesz się
stara i pokurczona albo po prostu mi się nie znudzisz. Dasz mi syna albo
córkę, dasz mi dzieci, które również, tak jak i ty będą moją własnością.
Wychowam je na swoje podobieństwo i kiedyś będą moim lustrzanym
odbiciem, przedłużą moje istnienie i będę dumny, widząc w nich swoją
osobę. Będę się tobą i nimi chełpił, i wszystkim, co osiągnąłem, lecz czy to
faktycznie jest oznaką miłości? Czy tak powinna ona wyglądać? Według
mnie przypomina to tarżenie, handlową transakcje, układ dwojga istnień
ludzkich, a nie związek oparty na pięknie i miłości. Ja dam coś tobie,
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a ty w zamian odwdzięczysz się czymś innym. „Czy to niewspaniale?”.
Pomyślą niektórzy z was, oszukując się, że przyniesie im to szczęście i radość. Czy mógłbym kochać, gdybym pragnął władzy nad innymi, czerpał
przyjemność z niedoli słabszych i chełpił się swoją sławą? Czy pragnienie
może być miłością, skoro wypełnione jest chęcią posiadania, zniewolenia,
przywłaszczenia sobie czegoś lub kogoś? A czy przyjemność może być
miłością, jeśli jest tylko pamięcią umysłu? Zgromadzoną wiedzą zdobytą
doświadczeniem, a nie radością wynikającą z chwili i płynącą prosto
z serca?
— Pamięcią umysłu? Wyjaśnij, proszę.
— Stoję na wysokiej górze i obserwuję zachód słońca. Zachwycił
mnie do tego stopnia, że nie mogę oderwać od niego oczu. Przeżywam
tę miłą chwilę i zapamiętuję, abym jutro mógł przeżyć ją ponownie. Czy
jednak to będzie to samo wrażenie, co dzisiaj, skoro wiem czego się po
zachodzie słońca spodziewać? Czy będę umiał powtórnie dostrzec piękno
w kolorach mieszających się na niebie i w chmurach tworzących bajeczne
krajobrazy, skoro już to widziałem i zatrzymałem w głowie? Czy będzie
to czymś nowym, czy może jeno starym? Czy będę patrzył świeżo na
obraz na niebie, czy tylko sobie go przypomnę? Co się stanie, kiedy będę
porównywał oba widoki ze sobą? Czy przypadkiem jednym z nich się nie
rozczaruję, jeśli okaże się mniej żywy, mniej barwny, mniej pociągający
czy wzruszający?
— Masz rację, za drugim, trzecim zali dziesiątym razem to nie będzie
nic nowotnego. To będzie coś, co znam i po raz kolejny nie sprawi mi
tyle radości. Prawdopodobnie wcale nie sprawi mi radości.
— Otóż to! Jeśli zachowasz tamtą chwilę jako przyjemność to, i owszem, będzie ci miło, kiej będziesz obserwować znikające za horyzontem
słońce, ale to nie będzie radość, pojawiająca się niespodziewanie, wzbudzająca przeogromne szczęście, i będąca zawżdy nowa.
— Patrzeć, acz nie pamiętać? Zali to możebne?
— Możebne. Jeśli nie ma w tobie podziału, wewnętrznego konfliktu,
jak nie oceniasz. Nie pochwalasz ani nie potępiasz, jeno obserwujesz to,
co masz przed sobą. Wówczas twój umysł jest prosty, a co za tym idzie
czysty od wszelkich uprzedzeń, jest wolny. Wtedy widzisz to, co jest, a nie
to, czym chciałabyś, iżby to było. Nie ma pragnienia przyjemności, nie
ma też potrzeby zapamiętywania.
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— Znaczy to, że Rzeczywistość nie jest pamięcią, abowiem pamięć jest
przeszłością, składowiskiem doznań, któreśmy już kiedyś doświadczyli,
jest zawżdy stara i bezzmienna951 .
— Tak, a Rzeczywistość zawżdy jest nowa. W każdej upływającej sekundzie się zmienia, z każdym mrugnięciem oka przybiera nową „postać”,
wystarczy zaobserwować, dostrzec to i zrozumieć. Nie ma dwu jednakowych chwil, każda jest inna, choć mogą się wydawać podobne lub
identyczne, lecz to nieprawda, to najzwyklejsza iluzja. Złudzenie wywoływane pamięcią umysłu. Mówisz: „Widziałam już to”. Wskutek czego
nie jesteś w stanie prawidłowo odebrać tejże chwili, została ona rozmyta
przez tę właśnie myśl, i przez to stajesz się na tę chwilę obojętna. „Widziałam tego ptaka, to drzewo, tego człeka, ten ogród i zamek”. Patrząc w ten
sposób, nic nowego nie odkrywasz, choć ptak, drzewo, człek, ogród i zamek w każdej upływającej chwili przybierają odmienną postać. Nigdy,
ale to nigdy nie są takie same.
Uśmiechnęła się i podskakując raz na jednej, raz na drugiej nodze
przeszła wzdłuż grubego drzewa. Przystanęła na jego końcu, nabrała
w płuca świeżego powietrza i z okrzykiem wypuściła. Wróciła w to samo
miejsce i oznajmiła:
— Miłość nie jest pragnieniem.
— Nie jest. Pragnienie kogoś lub czegoś tworzy ból, rozpacz, cierpienie, a one nie są miłością. Zapamiętajmy raz na zawsze – miłość nie rani,
nie przynosi zwątpienia i łez, ale daje radość i prawdziwe szczęście.
— I przyjemność również nie jest miłością.
— Nie jest. Chęć doznawania przyjemności bierze się z ego, z pamięci
umysłu, jest stare, dalekie od otaczającej nas Rzeczywistości. Również jak
pragnienie tworzy lęk, ból i cierpienie, gdy go nie zaznajesz. Na przykład
chcesz, żeby mówiono ci miłe słowa lub aby cię podziwiano, gdyż sprawia ci to przyjemność, a jak tego nie robią, przeżywasz to, smucisz się
i cierpisz. Nie ma znaczenia czy to przyjemność duchowa, czy zmysłowa,
ona wiecznie wywołuje stres, frustracje, ból, udrękę i podział. Dlatego
przyjemność nigdy, ale to nigdy nie będzie miłością, choć przyznać uczciwie nam trzeba, że bardzo umiejętnie się pod nią podszywa. Pojęcie tego
może sprawić zapatrzonym w siebie istotom ludzkim największą trudność i nic dziwnego, że nie potrafią rozróżnić ich od siebie.
— Czy miłość duchowa i cielesna są sobie równe?
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— Miłość nie jest podzielna, Anno. Taki podział jest sztuczny. Nie
istnieje miłość zmysłowa lub jak wolisz cielesna, jak i nie istnieje miłość
duchowa. Tak jak nie można uprawiać miłości, ponieważ miłością nie
da się sterować i nikt nie jest w stanie przejąć nad nią kontroli. To ona
jest gotowa cię „ujarzmić”, lecz nigdy na opak. Zatem seks. . .
— Co?
— Inaczej miłość zmysłowa.
— Aaa. . . ! — Zachichotała i pokraśniała.
— A więc seks, nie jest miłością, jeno pożądaniem, namiętnością,
przyjemnością, i dlatego może być przez umysł dowolnie kontrolowany.
Jest czysto fizyczną sprawą, mechaniczną. Potrafią to i zwierzęta, a niektóre z nich również jak istoty ludzkie czerpią z niej zadowolenie. Możesz
przeżywać w tym czasie chwile uniesienia i extazy, a nawet wzruszeń,
tylko że to odbywa się na poziomie twojego umysłu i nie jest miłością.
Miłość nie jest pragnieniem ani walką, ludzie zaś „uprawiający miłość”
pragną przyjemności i toczą ze sobą skrytą bitwę. Walkę o dominację,
o przywództwo. Jeden z partnerów zawsze bierze górę i panuje nad
drugim mimowolnie lub świadomie, toteż jest w tym przemoc, jednak
w prawdziwej miłości nie ma odrobiny gwałtu. Należy zrozumieć bardzo dogłębnie, że nie ma przemocy większej ani mniejszej. Przemoc, jak
i miłość jest tylko jedna. Ona jest lub jej nie ma. Zabicie psa, jelenia
czy świni jest tą samą przemocą co zamordowanie człowieka, a fizyczna
i brutalna przemoc tym samym, co niewidoczna dla oka przemoc psychiczna. Absolutnie niczym się one nie różnią i wszelkie próby dzielenia
jej, nadawanie nazw, przyczepianie etykietek, grupowanie na mniejsze
lub większe, fizyczne i psychiczne, okrutne lub mniej bestialskie, wrzucanie do odpowiednich szufladek ludzkiego umysłu, jest jeno zaciemnianiem Prawdy i jednym mega olbrzymim oszustwem.
— Iluzją. . .
— Iluzją. A wracając do „miłości” cielesnej. To nie przypadek, że jest
w niej odrobinę przemijającej przyjemności. Bez niej wiele istot włącznie
z ludźmi wyginęłaby w krótkim czasie, nie czułyby bowiem potrzeby łączenia się w pary i rozmnażania. Gołębica nie odwzajemniłaby zalotów
gołębia, a gołąb nawet nie spojrzałby na nią. No bo i po co? Mężczyzna
zaś nie czując pociągu do niewiasty, poszedłby na ryby albo siedział przy
kuflu z piwem, niewiasta zaś miałaby cały dzień dla siebie. Zależność po-
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między fizycznym kontaktem a przyjemnością jest zatem oczywista i konieczna istotom materialnym na tak niskim poziomie świadomości, lecz ta
przyjemność, niepohamowana i nierzadko wymykająca się spod kontroli
namiętność, tworzy przeróżne wypaczenia. Jest tak potężna i groźna, że
w świecie zwierząt doprowadza do krwawych potyczek na śmierć i życie,
a ludziom odejmuje rozum, prowadzi do nieszczęść, konfliktów, zatargów
i wojen. Osoby w nią uwikłane są prawdziwymi niewolnikami własnego
umysłu, a przede wszystkim ciała, pożądania i wybujałej fantazji. To nieszczęśliwcy dopuszczający się wielu niegodziwych czynów. . .
— Jakich to?
— Och! Można by o tym dużo gadać. To rozległy temat, niemniej
nie wchodząc w to nazbyt głęboko, weźmy, chociażby usilenie, czyli
gwałt fizyczny. Właśnie dla tej krótkotrwałej chwili przyjemności, zwanej miłością cielesną, codziennie dokonywane są setki i tysiące gwałtów
na całej Ziemi. Głównie na niewiastach i co jest z tego najokropniejszym objawem braku miłości, na dzieciach. Te obrazy rozgrywają się
przed naszymi oczami. W pobliskim grodzie i wiosce, w borze i na polu
zali za ścianą sąsiedniej chaty. W rodzinnej i niby to ciepłej atmosferze domowego gniazdka, wśród przyjaciół i najbliższych, jak i pośród
nieznajomych. I to jest straszne, to jest przerażające, bo niejednokrotnie jest tolerowane przez ogół, przez tak zwane „cywilizowane” społeczeństwo. Przymyka się na to oko, zostawia dla świętego spokoju, nie
mówi głośno na ten temat i traktuje jako coś niegodziwego i pełnego
tabu. Szczególnym przejawem okrucieństwa i braku miłości są gwałty
dokonywane na dzieciach, których to dziecięctwo952 staje się wielkim
koszmarem. W jednej chwili pozbawione są czystości ciała953 i brutalnie wepchnięte w świat dorosłych i schorowanych na przyjemność
wypaczeńców. Dla zysku tarży się dziećmi, jak bułkami na straganie, oddaje za garść brakteatów954 w ręce niegodziwców, zmusza do nierządu,
a wszystko w imię czego?!
Oczy anioła zapłonęły nagłym gniewem, twarz mu stężała złością,
nozdrza rozwarły jak u byka, a grube żyły na pokrytych tatuażami rękach
nabiegły fioletem. Wyglądał, jakby za chwilę miał rzucić się do boju, jak
gdyby chciał wymierzyć mieczem sprawiedliwość, złoić skórę nikczemnikom, wyrwać z udręki pokrzywdzone przez ludzkość dzieci i dać im
nową, lepszą, a przede wszystkim spokojną i świetlaną przyszłość.
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— W imię czego, powtarzam?! — huknął basem, zerknął w dwa błękitne słońca Anny i dopowiedział już spokojniej: — W imię miłości cielesnej, rozkoszy, pożądania i chwili przyjemności oraz niemającej końca
ludzkiej pazerności. Te zachowania nie są żadną, ale to żadną miłością.
Miłość jest czysta niczym górski potok i nie znajdziesz w niej odrobiny
gwałtu.
— Świątki też o tym prawią. O chuci i pożądaniu. . . Nawet strachają
wieczystym potępieniem. . . — wtrąciła nieśmiało, widząc w jego oczach
niewygasłego potąd boga wojny i anioła zemsty.
— Prawią tak, aby trzymać za łeb wyznawców, a przecież nie są inni.
Ich na równi ta sprawa dotyczy. Ludzie odsuwający się od życia, porzucający wszystko dla jakiejś tam idei lub wiary, w dalszym ciągu są
uwikłani w to samo istnienie, w tę samą iluzję. Wciąż pełni są pożądania, pragnień i namiętności, które w sobie dławią. Przyjemności zarówno
tej duchowej, jak i tej cielesnej. Bezustannie są czegoś chciwi. Chciwi pokory, ubóstwa i męczeństwa, duchowego wyzwolenia, zbawienia czy też
wydumanego boga. Zmienili zewnętrzne, lecz wewnątrz pozostali dalej
sobą. Zali zmieniając szaty, imię, narodowość, ideologię albo wiarę nagle
staniesz się kimś innym?
— Nie wydaje mi się. . .
— I słusznie ci się wydaje. Dalej będziesz tym samym człowiekiem.
Z nowymi ideałami, świeżym kierunkiem działania, z odmiennym pomysłem na życie i tak dalej. Jednak wewnątrz pozostanie to samo nasiono, osłonięte twardą skorupą naleciałości, wiary, dogmatów, przekonań i przesądów. Nowszych bądź starszych, ale to bez znaczenia, to ino
pył na skórzniach.
— To straszne. Nie możemy temu jakoś zaradzić? Wytłumaczyć ludziom jakie to „złe” lub zakazać, iżby tego nie robili.
— To nic nie da. Ani najtrafniejsze słowa tego nie zmienią, ani najsurowsze zakazy. W przyszłości ludzkość obwaruje się zakazami i nakazami, lecz to powierzchowne działanie, niezmieniające kompletnie niczego. Przemoc, gwałt, wykorzystywanie fizyczne i psychiczne, znęcanie
się nad słabszymi, obozy zagłady dla ludzi i fermy śmierci dla zwierząt,
konflikty pomiędzy narodami i wojny dla zysku, te rzeczy będą na porządku dziennym. Zmienią się jeno słowa, idee. Tu potrzebna jest przemiana wewnętrzna istoty ludzkiej. Ale wy ludzie nie jesteście taką prze-
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mianą zainteresowani. Pomieszała wam się Rzeczywistość z iluzją umysłu. Wrażenia duchowe, czysto psychiczne i fizyczne kierują i napędzają
waszym życiem, i to życie jest właśnie takie, jakie widzicie. Ani piękne,
ani prawe, ani nawet prawdziwe. Widzicie drzewo, tyle że to jest wasze
drzewo, a nie to, co przed wami rzeczywiście stoi. Możecie je oglądać,
podziwiać i nazywać jakkolwiek sobie chcecie, tymczasem jest to bez
znaczenia. Drzewo rosnące przed wami wcale nie jest tym, za co je uważacie. Ślepy od urodzenia człowiek nie jest w stanie opisać kolorów, gdyż
nigdy ich nie widział. Będąc takimi ślepcami, nie widzicie Rzeczywistości,
próbujecie ją nieudolnie opisywać, jednak to jest wymysł, twór waszej
wybujałej wyobraźni. Nie ma nic wspólnego z Prawdą.
— Chyba rozumiem, choć to smutne. Lecz co z miłością duchową?
— Miłość tak zwana duchowa równie jest fałszywa. Bo co tak naprawdę kochasz? Wyobrażenie tego kogoś lub czegoś? Nie możesz tego
kogoś lub czegoś kochać, gdyż myśl nie jest prawdziwym obiektem, ale
zwykłym tworem wyobraźni. Wizje te są nieprawdziwe, nie należą do
realnego świata, do Rzeczywistości, a są jedynie tworem uwikłanego
w iluzji umysłu. Wiara w miłość do czegoś nadprzyrodzonego, nienaturalnego lub w obraz upatrzonej osoby jest zwykłą fantazją, i czasem
przybiera postać groźnej i wielce „destrukcyjnej” idei. Poza tym pomyśl,
jak można miłować coś, co zostało stworzone we własnym umyśle lub
w głowach innych istot ludzkich, choćby to były najbardziej wiarygodne
twory, skoro nie są prawdziwe?
— Teraz to widzę. Można miłować ludzi, zwierzęta i kwiaty, acz nie
można kochać samego wyobrażenia.
— Zaiste. Nie można się najeść samym wyobrażeniem chleba, jeśli
jesteś głodna. Nie obleczesz sukienki, którą masz tylko w głowie. Nie
pójdziesz nad rzekę z wydumanym przyjacielem, bo przecież w rzeczywistym świecie go nie ma.
— Abo nie nauczę się pływać samą chęcią pływania — wtrąciła.
— Bez wskoczenia do prawdziwej wody, to będzie jeno idea pozostająca na poziomie myśli. Możesz być wielkim budowniczym i wznosić
wspaniałe gmachy, artystą malującym przecudne obrazy, samarytaninem
wspierającym ludzi w potrzebie, czy choćby utalentowanym pisarzem piszącym wiekopomne dzieła. Lecz dopóki te wizje powstawać będą wyłącznie w głowie, będą bez znaczenia. Tu potrzebne jest działanie.
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— To prawda. . .
— Pewnego razu pewien młodzieniec spostrzegł idącą przez wieś
piękną młodziczkę955 . Pognał co tchu do domu i oświadczył podekscytowany swemu ojcu: „Ociec, spotkałem cud dzieweczkę. Chcę się z nią
żenić. Miłuję ją nad życie!”. Czy faktycznie pokochał to dziewczę ot tak od
pierwszego wejrzenia? A może nieświadomie ją pożądał? Jej uroda zrobiła na nim piorunujące wrażenie, a samolubne ego zapragnęło jej tak
mocno, że stworzyło podświadomie obraz cudownej istoty. Nadało jej
pozytywne cechy, nie mając pojęcia o tym, jaka jest rzeczywiście, i prześladowało myślą, że bez niej nieszczęśliwy umrze. Onę chwilę uniesienia,
podniety i „ślepej gorączki” nazwał miłością. Szybko przypodobał się
swej wybrańce, schlebiając jej czarownymi słowami i zebranym przez
lata niemałym groszem. Wnet odbyły się oświadczyny. Wyprawiono
wielce wystawne gody i tak oboje rozpoczęli nowe, wspólne życie, w którym to zaczęli się poznawać. Mijały dni, tygodnie, miesiące i lata. Urodziły im się dzieci, dorastały, a Rzeczywistość wolno, acz nieubłaganie
ukazywała prawdziwe oblicze umiłowanej niepasujące do wymyślonego
wzorca, jaki w swojej głowie stworzył. Cierpiał okrutnie, nie mógł się pogodzić z tym straszliwym błędem, jaki ongiś popełnił, i że teraz musi płacić za tępotę i moment tamtego przeklętego zauroczenia. Jednak pewnego
dnia, pomyślał sobie, że oto właśnie los się do niego uśmiechnął, i być
może, złe fatum zechce odwrócić od niego swe groźne oblicze. Wracając
bowiem do domu z wyobrażeniem witającej go w progu niekochanej
żony, dostrzegł biegnącą drogą dzierlatkę. Dziewczę było młode i takoż
samo piękne. Ubrana w trójkolorową spódnicę odsłaniającą nieskromnie
zgrabne nogi, obcisłą koszulę haftowaną cekinami i z zawieszonymi koralami podskakującymi na okazałych piersiach, przemknęła obok niego
z kusicielskim uśmiechem na soczystych wargach. Twarz miała śniadą,
oczy duże, błyszczące jak ciarki, oprawione długimi rzęsami i okolone
gęstymi brwiami. Wyglądała świeżo, emanowała energią, zniewalała samym jeno spojrzeniem i zachęcała całą sobą.
Nie wstrzymał się, nie był w stanie się obronić, pognał za nią biegiem, dopadł dopiero w lesie i oczarowany jej palącym, uwodzicielskim
spojrzeniem, przemówił: „Cudu najmilszy, tyś najpiękniejsze dziewczę,
jakiem w życiu widział! Zostań ty mą panią, a miłował cię będę i kwiaty
pod twe drobne stópki garściami sypał”. Młode lico rozjaśniało, spojrzała
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zalotnie w jego małe oczka i przysunąwszy się do niego tak, iżby pokazać
mu swe wdzięki i świeżość axamitnej skóry z wykrojonego w koszuli
głębokiego dekoltu, odpowiedziała: „I cóż ja bych robiła z takim starym
capem?!”. Zachichotała, wcisnęła mu w dłoń czerwonego korala i jak sikorka lekko pofrunęła w stronę wioski, radując się w głos i podskakując
od krzaka do krzaka. Patrzył za nią przepełnionymi smutkiem oczami,
jak zwinnie się rusza, jak wygina sprężyste ciało i w wyobraźni zobaczył
ją zupełnie nagą. Leżała na pachnącej pościeli, przyprószona płatkami
polnych kwiatów, w bezwstydnej, ponętnej pozie.
Wzdychnął ciężko, zrobił zwrot na pięcie i z niechęcią pomaszerował
ku wiosce, do domu. Powitała go żona, obrzucając go od progu przekleństwami za to, że zamiast wracać po robocie, łazi jak kawaler po wiosce.
„Durnaś, stara!” — odpowiedział, bo nie umiał o tamtej zapomnieć, ale
białka jeszcze bardziej się rozwrzeszczała, tyle że on tego nie widział, nawet nie słyszał. Stał w tamtym lesie. Widział w głowie śmiejące się usta
dziewczyny, uwodzicielskie spojrzenie, gładkie piersi wystające z dekoltu
i zgrabne nogi. Czuł jej odurzający zapach, widział gibką talię i kołyszące się rozkosznie biodra. Wszystko przestało się dlań liczyć. Ta chata
wybudowana ciężką pracą, niekochana i znienawidzona żona, jęcząca,
przygarbiona starością i wrzawliwa, dzieci poczęte z chuci, a nie z prawdziwej miłości, ani nawet bogactwo zgromadzone przez te lata. Jeno ona,
ona jedna się liczyła. Ona jedna byłaby w stanie przywrócić go do życia.
Jedno jej słowo i. . .
— I co się z nim stało? — zapytała Anna, gdy urwał, zainteresowana
historią nieszczęśliwego młodzieńca.
Dotknęła jego twarzy i się uśmiechnęła. Wiatr zakołysał koronami
drzew, zaszeleściły cichuteńko liście i zatrzepotały skrzydła przesiadujących na gałęziach ptaków.
— Yormūnie, co było dalej? — dopytywała, widząc, że zamiast opowiadać, tylko jej się przygląda.
W oczach jego pobłyskiwały złote iskry, tańcowały w źrenicach, wirując jak oszalałe, zdawało się, że zaraz całe staną złotem i doprowadzą ją
do szaleństwa. Spojrzał w niebo, przemknął wzrokiem po lśniących kroplach deszczu na igliwiu świerków, przesunął butem po zroszonej trawie
i dopiero wtedy wrócił do przerwanej historii.
— Po kilku dniach znaleziono go w gaiku wiszącego na grubej ga-
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łęzi wysokiego drzewa. Ściskał czerwonego korala otrzymanego od pięknej nieznajomej, wraz ze zwitkiem pożółkłego pergaminu. Pisało na nim
pokracznymi literami: „Pokochałem obraz niewiasty namalowany własnymi myślami, nie mając o tym pojęcia”.
— Zgubiło go wyobrażenie o żonie, a dostrzegł to dopiero, gdy spotkał
tę drugą.
— Otóż to. Kiedy dostał kosza, wyobraźnia podłożyła mu obraz prześlicznej dziewczyny i rozbudziła w nim identyczne pragnienie co ongiś.
Odkrył wtedy prawdę, że ta sama wyobraźnia spłatała mu tak okrutnego
figla, gdy był młody. Wtenczas jednak tego nie widział.
— Nooo. . . ale ludzie na okrągło coś sobie wyobrażają.
Zamyśliła się niespokojnie i zdała sobie sprawę, że właśnie dotarła
do niej Prawda, jak gdyby w przypływie nagłego olśnienia, gwałtownie
i wstrząsająco.
— Jednak to iluzja! A ludzie biorą to za prawdę!
Uśmiechnął się do niej tajemniczo, uniósł i postawił na ziemi. Wziął
za rękę i pociągnął w stronę wyciętej w krzewach leśnej dróżki. Pora
było wracać im do wioski.
— A więc, Anno. . . Miłość nie jest podziałem, nigdy nie dzieli. Nie ma
miłości większej ani mniejszej. Nie ma miłości osobnej dla ludzi, zwierząt,
a innej dla roślin. Nie ma miłości dla swoich dzieci czy cudzych dzieci,
innej dla starców, a inszej dla młodzieńców, miłości do mojego kraju
czy twojego kraju. Odmiennej dla niewiast, a jeszcze innej dla mężczyzn.
Istnieje tylko jedna niepodzielna miłość, rozpościerająca swoje ręce na
każdą istotę, każdy przedmiot i na każdy obiekt znajdujący się w zasięgu
jej ramion. Obejmująca swym zasięgiem absolutnie wszystko.
— To oznaczałoby, że jak przepełnia mnie miłość, miłuję bezinteresownie, bez podziałów i wszystko bez wyjątku, takie, jakim jest, a nie
takim, jakim chciałabym, żeby to było.
— To prawda. Miłość do jednego wybranego człowieka nie jest miłością, gdyż dzieli na tego, kogo kochasz i całą resztę. Możesz mówić,
że miłujesz męża, chłopca czy dziecię, lecz jednocześnie nienawidzisz
innych lub co gorsze znęcasz się nad inną istotą, niekoniecznie zresztą
ludzką. Gdzie zatem jest tu miejsce na miłość, która jak powiedzieliśmy,
nie dzieli a łączy? Nie sprawia bólu, nie tworzy cierpienia, nie wyciska
łez z oczu, a przynosi radość.
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— Nie ma jej. . .
— Nie ma jej, nigdy nie było i nie będzie. Tam jest jeno iluzja, wrażenie miłości. . .
— Wyobrażenie! — wtrąciła śpiesznie.
— Wyobrażenie miłości, które jak obydwoje wiemy, jest nieprawdziwe, jest wierutnym fałszem.
— Ale jakże odnaleźć w sobie tę miłość? To jest takie trudne. . . Wydaje się niemożliwe do ogarnięcia.
— Miłości nie można znaleźć, ona musi ujawnić się sama. Bo sama
powiedz, czy szukanie miłości nie jest pragnieniem jej znalezienia?
— Jest! Żądno956 mi Ją odkryć i tym sposobem przekreślam jej znalezienie, bo tam gdzie jest pragnienie, nie może być miłości! Samo się
wyklucza. Umysł musi być prawdziwie wolny!
— Wyśmienicie, Anno! Umysł musi być wolny, pozbawiony wszelkich zachcianek, nieoparty na dogmatach, teoriach i wybujałych fantazmach957 . Wówczas pojawia się wrażliwość, bez której miłość nie istnieje. Wrażliwość zdobyta dzięki obserwacji i zrozumieniu otaczającej
nas Rzeczywistości, pojęciu własnego „Ja”, uwarunkowania i obciążającego nas balastu. Wrażliwości nie da się wyuczyć, słuchając nauczycieli,
mędrców, guru, świątków czy aniołów. Nie można jej osiągnąć myślami
czy pragnieniem. Podobnie jak miłości nie należy jej poszukiwać, oczekiwać ani tym bardziej od nikogo żądać. Ona sama odkryje się przed tobą,
kiedy twój umysł będzie prawdziwie czysty i wolny, stając się niejako
podwaliną dla miłości, która wtedy ukaże ci całe swoje piękno, inteligencję, i niesłychaną przy tym prostotę. Dzień ten będzie najpiękniejszą
chwilą twego życia i od tego czasu nic nie będzie takie samo jak dawniej.
— Ino jak obserwować tę Rzeczywistość? — Zrobiła smutną minę,
spojrzała pod nogi na pociemniały od deszczu piasek. — Jak to zrobić?
— Tak jak ci pokazywałem po wielekroć podczas naszej podróży.
Poza tym to całkiem proste, Anno. Zacznij od czegoś łatwego. Spójrz
w lewo. Tam za tą wysmukłą brzózką. Widzisz? — Stanęli i przesunął ją
w bok, żeby mogła to dojrzeć.
— Tak. Cosik tam się rusza. Widzę! To lisiurek958 !
— Jeśli chcesz, zajdę go znienacka, chwycę i przyniosę ci jego futro?
— Nie chcę! — Postawiła oczy w słup, nie dowierzając własnym
uszom.
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— Czemu? Zrobimy z niego zimową czapę. Będzie ci miło i cieplutko.
Będziesz cudnie wyglądała w tej skórce.
— Nie chcę! — powtórzyła głośniej: — Wżdy musiałbyś go zabić.
— To prawda, ale miłuję cię tak wielce, że zrobię to z miłości.
— W takim razie to nie jest miłość, Yormūnie.
— Jakżeby nie? — Roześmiał się, nie dawał za wygraną: — Chcę podarować ci miły i mięciutki prezent na dowód mojego uwielbienia, a ty
tak po prostu odmawiasz? Odrzucasz mą miłość?
— Śmierć zabijanych istot nie jest miłością, jak sam mi to kiedyś objawiłeś. Jest wyzbyte współczucia i wrażliwości, a miłość, którą mi teraz
wyznajesz, jest niczym innym jak twoim wyobrażeniem o niej. Zatem nie
jest prawdziwa.
— Pewnaś tego?
— Gdybyś był nią przepełniony, miłowałbyś mię i wszelką zwierzynę
w tym lesie po jednako, łącznie z onym lisiurkiem, któregoś chciał w imię
fałszywej miłości obedrzeć ze skóry. Jak naprawdę byś miłował, nie zrobiłbyś mu najmniejszej krzywdy. Zali nie jest tak, jak mówię, mój ty
Wyklęty Aniele?
— Masz całkowitą rację. — Znów się roześmiał. — Jako anioł nigdy
nie uczyniłbym tak straszliwej rzeczy, ale jak widzisz, obserwowanie Rzeczywistości nie jest wcale takim trudnym zajęciem, a doskonale rozwija
spostrzegawczość, pobudza świadomość i ożywia wrażliwość. Kiedy nie
oceniasz, jeno patrzysz, sama Rzeczywistość podpowiada ci, jak należy
postąpić. Wtedy działasz. Nie ma w tym żadnej walki, nie ma w tobie
konfliktu. Jest chwila i ty jesteś w tej chwili. Miłość, Anno, jest Mądrością
Absolutną, a będąc nią przepełniona, ty również nią się stajesz.
Tkwili tak przez jakiś czas i obserwowali lisa. Zerkał na nich łapczywie, choć nie czuł do nich strachu i nie uciekał. Widział i czuł obecność
anioła, którego nie musiał się obawiać. Yormūn nie był przecież człowiekiem, nie miał potrzeby zabijania dla samej przyjemności, dla futra
i mięsa, sportu czy z głupoty. Nic mu z jego strony nie groziło. A Anna?
Anny również nie miał powodów się lękać. W pobliżu anioła emanowała
wielobarwną aurą, czystymi i soczystymi kolorami. Zdradzała ponadprzeciętną wrażliwość i ponadludzką miłość. Oboje byli więc pokojowo
nastawieni i niegroźni. Wrócili na leśną ścieżkę, wzięli się za ręce i pogrążyli w otaczającej ich zewsząd zieleni.
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— Yormūnie. — Słychać było gdzieś w oddali stłumiony głos Anny.
— Słucham?
— Zali to wszystek, coś miał mi do powiedzenia o miłości?
— Skądże znowu, Anno! Jest tyle niedopowiedzianych rzeczy, tak dużo
słów opuszczonych. Kiedyś do tego wrócimy.
— Ale kiedy? Taka żem ciekawa?
— Niebawnie. Miej cierpliwość. Na wszystko przyjdzie pora. . .
— Teraz ja ci coś opowiem — oznajmiła, ściskając go za rękę.
— Chętnie posłucham.
— Pewnego razu polazłam w bór na grzyby, iżby sprzedać na jarmarku. Idę ja sobie leśną ścieżyną, o taką prawie jak ta, a tamoj z boku coś
„Chrum chrum, chrum chrum. . . ”. Stanęłam, patrzę z całych sił w tamtą
stronę, aleć nic a nic nie widno. Myślę ci ja sobie, „Oho!” to pewno dzik
tak: „Chrum chrum”, chrumkocze, no to wiesz, idę dalej. Ażno959 naraz!
Jak nie wyskoczy zza gęstwiny krzów. . .
Wiatr zaszeleścił liśćmi, głos Anny niknął w dali.
— I. . . łap! A ja. . . cap! . . . iżbyś ty wied. . . Jakem się zestrach. . . A ten
jeno: „Chrum chrum” [. . . ] Chi, chi, chi. . . Aleć to jeszcze ni. . . koniec. . .
Wzięłam ci ja kija i. . . łubu-dubu. . .
Wioska Wzgórze. Obecnie.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Dzień był przepiękny, wprawdzie nieco skwarny, za to słoneczny i bezchmurny. Mieszkańcy wioski tego dnia zrobili sobie wolne od pracy, bo
jak Gabriel prawił:
— Praca nie zając, nie ucieknie. Człowiek jest wolny i nie musi się
zapracowywać. Jeśli praca jest przymusem i nie daje radości, to jest niewolą, a człowiek staje się niewolnikiem pracy i jej więźniem. A tam gdzie
jest niewola, zawżdy jest cierpienie, a jak jest cierpienie, to nie ma w was
miłości.
Ludzie chętnie posłuchali Gabriela i opuścili wioskę. Jedni wyruszyli na jarmark do niedaleko położonego grodu, inni zaś powędrowali
w wyższe partie gór, by wypocząć na łonie natury.
— Yormūnie! — zawołał Gabriel do siedzącego na skałce anioła: —
Wszystko gotowe! Możecie przyjść!
Yormūn dał znać, że zrozumiał i poszedł poszukać Annę.
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Anna wypoczywała na pachnącej trawie, na tyłach domku, w którym
mieszkali. Przyglądała się swym dłoniom skierowanym ku niebu i tworzyła z nich różne figury i kształty, aż tu nagle zobaczyła nad sobą wielką
postać Yormūna. Popatrzył na nią z wysoka, z czułością, jakiej dawno nie
widziała w jego oczach, i uśmiechnął się do niej promieniście.
— Co porabiasz?
— Nic. Jak zwykle zresztą — odpowiedziała i przyłożyła do oczu dłonie, zrobiła z nich coś na podobieństwo lornetki i popatrzyła na niego
w ten sposób.
Roześmieli się. Szarpnęła go za nogawicę i miała powiedzieć, żeby
położył się obok i tworzył z nią wymyślone formy z dłoni, lecz wyciągnął
rękę i oznajmił:
— Chodźmy, Anno, Gabriel nas oczekuje.
Wstała, otrzepała sukienkę i bez pośpiechu poszli do kuźni.
— Stało się co?
— Nie mogę o tym mówić. Wkrótce wszystkiego się dowiesz.
Weszli do otwartej na oścież kuźni, gdzie oczekiwał ich odświętnie
ubrany Gabriel. Przywdziane miał wyszywane góralskim haftem jasne
spodnie, białą koszulę z szerokimi rękawami, a na nogach lekkie, przewiewne skórznie. Witał ich od progu uśmiechem i kazał usiąść przy nakrytym obrusem stole, na którym stał na kutej w srebrze paterze upieczony placek nadziewany jabłkami pokrojony w kwadraciki. W płaskiej misie wykonanej z bukowego drzewa poukładane w pryzmy leżały
gruszki i jabłka, w innej zaś suszone śliwki i orzechy, gliniany słój wypełniony był po brzegi miodem, a wiklinowy koszyk pachnącym świeżością
pieczywem i wędzonym serem. Stał też dzban enocyjaninowego960 wina
z dzikiej czereśni, drugi słabego piwa warzonego przez górala-piwowara,
i sporych rozmiarów stągiew961 z czystą, źródlaną wodą.
Gabriel przyglądał im się przez moment, potem podszedł do wielkiego kufra przyozdobionego płaskorzeźbami, uniósł ciężkie, malowane
wieko i wydobył z niego długi przedmiot okręcony czerwonym, axamitnym materiałem. Podszedł do Anny, wypogodniał i przemówił:
— Dziś jest wyjątkowy dzień, Anno.
Zrobiła duże oczy ze zdumienia.
— Dziś są twoje dwunaste urodziny i z tejże okazji chcielibyśmy wręczyć ci urodzinowy podarunek.
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Była kompletnie zaskoczona, nie potrafiła wypowiedzieć choćby słowa,
najzwyczajniej w świecie zapomniała o swoich urodzinach, choć prawdę
mówiąc, rzadko pamiętała o nich. Odkąd los połączył ją z Yormūnem,
czas przestał dla niej istnieć, nie miał żadnego znaczenia. Nie obchodziło
ją, jaki jest dzień, miesiąc rozpoznawała po wędrującym po nieboskłonie
słońcu, a rokiem któż by się tam przejmował.
Drżącymi rękoma, lekko podekscytowana wzięła przedmiot od anioła, rozsupłała rzemień i rozwinęła z miękkiego materiału. Odkryła miecz
schowany w matową pochwę kutą w metalu. Wysunęła go pomału, położyła na stole i zapatrzyła się w połyskujący srebrzyście przedmiot.
Miecz był cudownie wykonany, błyskiem zachęcał do wzięcia i użycia go w boju. Rękojeść miał długą, umożliwiającą chwycenie oburącz.
Naciągnięte na niej pasy czarnej skóry rozchodziły się w różnych kierunkach i tworzyły zagmatwany, przeplatający się wzorzec. Grawerowany jelec o szerokości dwóch dłoni skręcał nieco po obu jego stronach
w przeciwległych kierunkach i lekko kierując się na końcach ku ostrzu,
przypominał diabelskie rogi. Brzeszczot miał smukły i zaostrzony po obu
stronach, gdzie w miejscu ostrza tworzyło jasnosrebrzystą otoczkę. Na
głowni, niedaleko od jelca widniał grawerunek przedstawiający serce
owinięte ciernistą różą. Była zachwycona tym wzorem, dotknęła go bezwiednie i obrysowała palcem.
— Ten miecz, nazywa się Umbra962 . I nie jest to zwyczajny miecz,
a szczególny, wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Dlatego zawczasu
muszę cię poinstruować i przed czymś przestrzec. Słuchasz mnie, Anno?
— Tak, słucham. — Oderwała wzrok od miecza i popatrzyła na niego
z błyskiem w oczach i rumieńcami na twarzy.
— Po pierwsze. Nie wolno ci go nikomu oddać ani tym bardziej sprzedać. Uważaj, abyś go nie zgubiła lub nikt ci go nie ukradł. W niepowołanych rękach mógłby spowodować wiele złego. Jeśli jednak dojdzie
do tego i jakimś trafem wpadnie w cudze ręce, musisz odzyskać go za
wszelką cenę. Nawet za cenę własnego życia. Po wtóre. Musisz dbać
o niego, jak gdyby był żywą istotą, a nie tylko kawałkiem połyskującego
metalu. Dzięki temu będzie ci służył długo i lojalnie. Rozumiesz?
— Rozumiem — odpowiedziała trochę zaskoczona szczególnie drugą
częścią jego wypowiedzi. — Będę go pilnowała i dbała o niego jak o najlepszego druga. Obiecuję.
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Wstała i uścisnęła Gabriela, a później rzuciła się na szyję Yormūnowi.
Wisiała jakiś czas uczepiona, aż nieoczekiwanie, nie mogąc powstrzymać
radości, błyskawiczne cmok! i skradła mu całusa. Dygnęła na koniec
i podziękowała im obu:
— Dziękuję wam bardzo. Nawet nie wiecie jakem szczęśliwa. Nigdym
nie dostała czegoś tak równie cudnego i niezwykłego.
Yormūn zmieszany z jej powodu, nie wiedział, jak powinien się zachować i gdzie wzrok zatrzymać. Spoglądał na Gabriela, szukał u niego
wsparcia, lecz ten jedynie uśmiechnął się półgębkiem i wzruszył nieznacznie ramionami.
Anna wzięła miecz w obie ręce i choć był duży i wydawał się ciężki,
w rzeczywistości był bardzo lekki, przynajmniej takie odniosła wrażenie.
— Jeszcze jedno, Anno.
Gabriel odebrał jej miecz i niespodziewanie przyłożył jej wskazującego palca do klingi. Nacisnął nieco i poczuła, jak ostrze Umbry się wbija,
a z niewielkiej ranki wypływa kropelka jasnoczerwonej posoki. Zassana
przez stal znikła na jej oczach i zabarwiła na kilkanaście sekund metal.
Eozynowy kolor się rozpłynął, klinga jak wcześniej zabłysła srebrzystą
barwą, a Anna zapytała:
— To jakiś magiczny rytuał, Gabrielu?
— To pakt, Anno. Przymierze, które obydwoje właśnie zawarliście.
Od tej chwili płynie w nim twoja krew, przez co należycie wyłącznie
do siebie. Teraz nie pozostaje ci nic innego jak wykonać pierwsze cięcie,
iżbyście się poznali — odpowiedział, oddał jej broń i położył kawałek
drewna na kowadle.
— Ale ja nie zdolę trafić w ten klocek! — zaprotestowała, przerażona
zadaniem, jakie jej zlecił.
— Ależ trafisz. Dasz sobie radę. Po prostu uderz z góry, a resztę on
zrobi — przekonywał Gabriel.
Wahała się, zerkając na aniołów i ku rozwartym drzwiom kuźni. Aż
przełamała niepewność, wzięła zamach zza pleców i uderzyła. Miecz trafił idealnie w środek drewna, przełupał go na pół, a ona z radości podskoczyła. Nie było to zresztą takie trudne, jak się w pierwszej chwili wydawało. Miecz sam poprowadził rękę do celu, ona musiała tylko pomyśleć o tym, co zamierzała zrobić. Gapiła się na niego oczarowana i kiedy
czule go pogłaskała, przesuwając opuszkami palców wzdłuż klingi, za-
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świeciły czerwienią napisy w dziwnym języku przypominające rysunki.
Gabrielowi szczęka z wrażenia opadła na widok reagującego miecza na
dotyk Anny. Wymieniał pełne zdumienia spojrzenia z Yormūnem i kołysał z niewiarą głową.
— Anno, czy możesz teraz zrobić uderzenie bokiem tak, aby przeciąć
ten łańcuch? — zapytał Gabriel, pokazał jej zwisający z sufitu gruby łańcuch o szerokich ogniwach i wskazał ręką, w jaki sposób ma uderzyć.
Kątem oka dostrzegła powstającego zza stołu Yormūna. Rozbudzony
ciekawością, koniecznie chciał to zobaczyć.
— Ale on jest taki gruby i z metalu. . . — Znów czuła niepewność.
— Nie zwracaj na to uwagi. Nie myśl o tym. Po prostu zrób to.
Więc zrobiła, o co prosił. Ledwo go uniosła, a miecz sam przekierował rękę w odpowiednie miejsce, określił siłę i kierunek uderzenia, po
czym dał jej podświadomy impuls do wykonania błyskawicznego ruchu.
Ścięła gruby łańcuch, jak gdyby był zwykłym sznurkiem, i znów podskoczyła z błyskającymi w euforii oczyma. Dogłębnie nim urzeczona promieniała niepomiernym szczęściem, aniołowie zaś patrzyli na nią z wielkim
niedowierzaniem.
— Anno. . . — zagaił Yormūn i podniósł leżącą przy kamiennym piecu
metalową sztabę: — Zaatakuj mnie. Wystarczy jeden raz.
Wystraszona, popatrzyła na niego i stwierdziła, że to nie jest śmieszne.
— A co jeśli zrobię ci krzywdę?
— Nie zrobisz. Nie bój się i zaufaj mi jak zwykle.
Podniosła miecz przyjmując postawę do ataku, zupełnie jak rycerz,
jak prawdziwy wojownik. Gabriel zaniemówił, a Anna błyskawicznie
zaatakowała, naparła na Yormūna i zrobiła trzy szybkie uderzenia pod
różnymi kątami. Z lewa, z góry i z prawa, a na końcu wyhamowała, ale
wciąż w postawie gotowej do natychmiastowego ataku.
— Doskonale, Anno! — zawołał zachwycony anioł po tym, jak odparł
wszystkie trzy uderzenia.
Wyprostowała się dumnie, położyła miecz na stole, ale gdy to robiła,
odniosła dziwne wrażenie, że ten stawia opór. Czuła, że jest przyklejony
do dłoni. Przywierał do niej i musiała zmagać się z sobą, żeby go odłożyć.
To ją zaniepokoiło, i już miała poinformować o tym aniołów, kiedy do
środka weszła Eliza również odświętnie ubrana. Trzymając prostokątny
tłumoczek, podbiegła z uśmiechem od wejścia.
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— Tô pôdarek ôdé mnié, Hankô! Sýtkiegô nolepsegô963 . — Wręczyła
jej pakunek.
Nie czekała, otworzyła go natychmiast i z radości skoczyła na Elizę.
— Dziękuję! — zawołała.
Podniosła z ławy białą sukienkę z cyrkowatymi964 haftami na rękawach, wokół szyi, w pasie i na listwie, przyłożyła do siebie i podskakując,
zapytała:
— Mogę włożyć?
— Pewnié-ze, pôdźme dô izby — odpowiedziała Eliza, wzięła ją za
rękę i pociągnęła za sobą.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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Po wyjściu niewiast cichość zaległa w kuźni. Zostali sami. W palenisku
potrzaskiwał niemrawo ogień, zapach palonego drzewa mieszał się z winem, smakowitym ciastem i pieczywem, a przy dębowym solidnym stole
siedziało dwóch nieziemskich braci, Yormūn i Gabriel.
— Co o tym myślisz, Gabrielu?
— Szczerze mówiąc, mam mieszane uczucia. Jak będzie miała nad
nim kontrolę i w słusznej sprawie będzie go używała, to nie łatwo będzie
ją pokonać w walce. No, a jeśli nie. . . — Zamilkł i zapatrzył się w posadzkę, dumał tak jakiś czas, a potem spojrzał zatroskanym wzrokiem
w oczy bratu i dodał: — Jeśli nad nim nie zapanuje, to będziesz miał
problem, Yormūnie.
Milczeli, trawili myśli. Gabriel rozlał wino do kufli i przepili. Napój
miał łagodny smak, przyjemnie musował na języku. Powtórzyli kolejkę.
— Muszę przyznać, że wielce się zdziwiłem, kiedym ujrzał jak zgrana
z nich para. Nigdy wcześniej nie widziałem tak dobrej synchronizacji
ruchów, jak u Anny. Zachowaniem przypomina prawdziwego szermierza, jak gdyby od najmłodszych lat władała mieczem. Doprawdy nie
zwyczajna to rzecz.
— Masz rację, Gabrielu. Również jestem zaskoczony. Sądziłem, że będzie trzeba ją uczyć, spędzić kilka miesięcy na podstawach i mozolnych
treningach, ale teraz wydaje się to zbyteczne.
— Otóż to! Jak to możliwe? I jakim cudem ujawniły się napisy wyryte
na klindze przeznaczone do mojego wglądu. Przecież przesunęła tylko po
niej ręką. Nie dziwiłbym się tobie czy jednemu z naszych braci, ale ona?
Jakże tego dokonała?
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— Co to znaczy?
— Nie wiem. . .
— Dobry to? Czy zły znak?
— Nie mam pojęcia. . . — Westchnął, wzruszając ramionami: — Choć
muszę przyznać ci rację, Yormūnie, ona jest jakaś inna. Jednak to jest
nawet poza moim wzrokiem i widzeniem.
Rozlali drugą kolejkę.
— Wypijmy za zdrowie Anny! — wzniósł toast i trzepnął w kufel
Yormūna, wypił ciągiem i osuszył usta rękawem koszuli. — Jeśli zginie
lub umrze, a kiedyś na pewno to się stanie, przywieź miecz z powrotem,
żebym mógł go zniszczyć. Wykułem to ostrze na twą prośbę, ale nie ma
ono prawa istnieć. Chyba wiesz, co mam na myśli?
— Wiem i rozumiem twą rozterkę, dlatego zrobię tak, jak mówisz.
Poza tym będę miał na nie baczenie.
— Dopóki Anna będzie z tobą, i owszem. A później? Jak podrośnie
i odejdzie? Co wtedy, Yormūnie? Co się stanie, kiedy wyfrunie spod twoich skrzydeł?
— Nie wiem. Nie myślałem o tym.
Ledwo odpowiedział, a do kuźni nadciągnęła jak burza nieposiadająca się z radości Anna ubrana w nową sukienkę. Gabriel aż gwizdnął
z podziwu i klasnął z hukiem.
— Cudnie wyglądasz, Anno. Tak śliczna z cię góralka, że gdyby nie
moja umiłowana Eli, oka bym z ciebie nie spuścił.
Podskoczył do niej w trzech zwinnych susach, pociągnął za ręce, i jak
szalony zaczął wywijać z nią wielkie kółka. Śmieli się głośno, krzyczeli
i robili piruety wokół kamiennego pieca. Umęczeni karuzelowym szaleństwem wrócili do stołu, usiedli i chwilę z radością spoglądali na siebie.
— Nie sądziłam Gabrielu, żeś taki wesół anioł. . .
— Pozory mylą, moja droga. Wygląd o niczym nie świadczy. Wszak
nie wszystko złoto co się świeci! Krasa dziewka wcale nie musi być mądra, a brzydliwa965 głupia. Obdarty człek stradny966 , a dostojnie odziany
posażny967 . Azaliż nie mam racji?
— Masz, Gabrielu. . . Masz. . .
Chichotali. Yormūn pierwszy raz widział tak szczęśliwą Annę. Oczy
błyskały jej intensywnie błękitem, policzki zazwyczaj blade płoniły się,
a mocno ożywiona śmiała się donośniej i odważniej.
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— Skosztuj placka, Anno. Eliza specjalnie dla cię upiekła, a Gabriel
ponoć dopomagał. — powiedział Yormūn, podsuwając jej kawałek.
— A pewnié, ze pômogoł! — przytaknęła z przymrużeniem oka Eliza:
— Teló dôpômogoł, zek dôbrze gô z pieca nie wyjyna, a już gô nie byłó.
Teló mu w brzuchu burcałó ôd tegô pômoganio.
— Spróbować jeno chciałem i sprawdzić, azali nie zakalec to jaki, a że
pewnym nie był, tom kosztował i kosztował, i tak jakoś wyszło. Ale ten
tu wyszedł wyśmienicie.
Znów mieli ubaw i temat do żartów, przełknęli po kawałku placka,
oni zapili winem, Anna zaś piwem.
— Wynijdę na przechadzkę, jeśli nie macie nic przeciwko — powiedziała naprędce i nie czekając na ich zgodę, ruszyła do wyjścia.
Wcale nie miała chęci wychodzić, czuła się tu wspaniale, acz ze szczęścia zapragnęła pokazać się mieszkańcom wioski w prześlicznej, góralskiej sukience.
— Idź, moja panno, kajże ino masz ochotę, acz zważaj, coby cię jaki
kawaler nie porwał, iżbyśmy raptem nie musieli robić godów — zażartował Gabriel i porwał śmiechem przypatrującą się Elizę.
Uśmiechnęła się i zerknęła na Yormūna. Patrzył na nią nieobecnym,
lekko rozkojarzonym wzrokiem, pogrążony głęboko w myślach coś rozważał. Pomachała im i podekscytowana wybiegła w podskokach z kuźni.
— Co cię gnębi, Yormūnie? — zapytał Gabriel.
— Nic takiego. Po prostu rozmyślałem. Nigdym nie widział tak szczęśliwej Anny — odpowiedział nie do końca szczerze.
Gabriela to nie zwiodło. Nie rzekł jednak ni słowem i nie zamierzał
ciągnąć brata za język. Przysiadł bliżej Elizy i we troje rozgadali się na
przeróżne tematy, wsuwali placek i popijali półsłodkim winem.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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Wybiegła z kuźni i pośpieszyła do najbliższego budynku. Kręciła kółka
i obserwowała wirującą sukienkę. Nikogo nie zastała, chatka stała pusta.
Niezrażona ruszyła dalej, ścigając się po drodze z miniaturowym psiakiem obskakującym ją z radości. Jednak i tutaj nikogo nie było. Wkrótce
wyszło na jaw, że trzecia również świeci pustką. Zmartwiona pomknęła
do czwartej najdalej wysuniętej. Z niedaleka dostrzegła ruch w nieosłoniętym błoną oknie i ucieszyła się, że choć w tej ktoś został i będzie
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mogła pochwalić się prezentem. Wpadła rozpędem zdyszana i nim wyhamowała, zawołała:
— Hej!
Po czym stanęła jak wryta przerażona widokiem stojącego do niej
tyłem zwalistego mężczyzny w sięgającym do kostek czarnym płaszczu i w kapturze na głowie. Mężczyzna błyskawicznie się odwrócił, ruszył na nią i spróbował złapać. Wykręciła się zwinnie bokiem i rzuciła
ku wyjściu. Zatupały nogi, zaszeleścił płaszcz nieznajomego, zabrzęczały
sprzączki u pasa i zadzwoniły metalowe elementy jego ubioru. Miała nadzieję, że zdąży, wybiegnie na podwórze, zakrzyknie z całych sił w płucach i ujrzy gnającego jej na pomoc Yormūna, lecz tak się nie stało. Była
już w progu chaty, w niskich drzwiach góralskiej izby, kiedy naraz szarpnął ją gwałtownie za sukienkę. Rozległ się głos rozdzieranego materiału
na plecach i wylądowała z wielką siłą w rękach porywacza.
— Hej! — zachrypiał niskim, nieprzyjemnym basem obcy w kapturze.
Chwycił ją w pół lewą ręką, wsunął pod pachę i bezzwłocznie smyknął z chaty. Kierował się na skraj doliny. Szarpała się, wyrywała, wierzgała nogami i usiłowała krzyczeć, lecz mężczyzna przydusił ją z taką siłą,
że straciła oddech; zakrył jej usta i przyśpieszył. Zasuwał bardzo szybko
w stronę iglastego boru, nie czuł jej ciężaru, sadził długaśne kroki i lekko
się pochylał. Śpieszno mu było, chciał jak najszybciej zniknąć z pola widzenia, przepaść w zieleni świerków i czmychnąć z miejsca zbrodni. Anna
z przerażeniem patrzyła na znikającą kuźnię Gabriela, na malejące góralskie chatki i góry kołyszące się przy każdym kroku porywacza. Nie mogła
liczyć na pomoc, musiała działać sama, teraz, już, natychmiast.
„Co robić? Co robić?” — główkowała w panice, a nie mając lepszego
pomysłu, ugryzła z całych sił mężczyznę w rękę.
Porywacz syknął, wyrwał dłoń, przeklął niewyraźnie w nieznanej
mowie i grzmotnął ją czymś twardym w głowę. Zemdlała.
u 1 U

T

o już niedaleko, Lero — zagaił Engelbert, obserwując ukradkiem drzemiącą na koniu niewiastę.
Kiwała się niebezpiecznie na boki, do przodu i do tyłu. Nie chciał
przerywać jej drzemki, ale też nie darowałby sobie, gdyby nagle spadła.
— I dobrze. Nadmiar968 rada temu jestem. Nie masz pojęcia, jak ma-
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rzę o porządnym spaniu, bo przy tobie nijak wypocząć. Są chwilę, kiej
żałuję, żem cię zabrała — rzekła i mrugnęła do niego okiem.
— Wybaczże, Lero. Nie moja to wina, że nie możesz się wyspać. Przestańże mnie po nocach wypytywać, tedy przestanę odpowiadać i społem
odpoczniemy.
— A więc to ja wszystkiemu winnam?
— Ajuści!
Roześmieli się. Wąska droga wybita w skalnej półce szła zygzakiem
stromo w górę i zmęczone konie maszerowały z mozołem. Po prawej
stronie widniało urwisko porośnięte w dole młodymi świerkami poprzetykanymi białymi brzózkami i okwieconym krzewem. Z lewej wystrzeliwała w górę pionowa ściana olbrzymiej turni969 , której szczytu nie było
widać. Roztaczał się zapierający dech w piersiach widok, toteż częstokroć
się zatrzymywali, żeby popatrzeć na rozległy krajobraz, a przy okazji rozprostować nogi i dać odpocząć strudzonym wierzchowcom.
Podróżowali od miesiąca. Po raz pierwszy od wyrwania się z rąk
Upadłych Aniołów Lera nie była sama. Engelbert okazał się znakomitym kompanem w tej wyprawie i prawidłowo wyczuwał jej zmienne
nastroje. Kiedy potrzebowała samotności i spokoju schodził dyskretnie
z jej oczu, w pozostałym zaś czasie wypełniał jej życie całym sobą. Dużo
rozmawiali, prowadzili interesujące dyskusje, podczas których opowiadał
zasłyszane w dzieciństwie historie, streszczał przeczytane opowieści lub
gdy naszła go chwila, recytował zapamiętane przysłowia oraz wiersze.
Lubiła go słuchać szczególnie wieczorami przy ognisku, kiedy patrzyła
w skaczące po suchym drewnie płomienie.
Okazało się, że Engelbert był oczytanym młodzieńcem ze znanego
szlacheckiego rodu, w bardzo dalekiej linii spokrewniony z jej własnym,
a dokładniej ze strony matki. Wykształcony ogólnie, miał obszerną wiedzę i potrafił odpowiedzieć na wiele zadawanych przez Lerę pytań niemających nigdy końca. Z tego to właśnie powodu zarywali często noce. Nie
potrafił jej jednak odmówić, rozkręcał się, bezustannie paplał, radowała
go jej obecność i dodawała mu siły jej bliskość. Było mu z nią dobrze,
acz nie dawał tego po sobie poznać. Nie chciał jej do siebie zlisić i bał
się jej reakcji.
Jechali bez słowa, stępa, łagodnym łukiem, a kiedy wyjechali na
prosty odcinek górskiego traktu, zobaczyli w oddali czterech mężczyzn
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rozmawiających na jego środku. Mieli zarzucone peleryny na ramionach
w ciemnoszarym kolorze sięgające ziemi. Przy skraju drogi w cieniu wysokiego, poskręcanego wiatrem drzewa, stało pięć uwiązanych koni. Nieznajomi spostrzegli ich od razu, zwrócili na nich baczenie i oczekiwali
z napięciem, aż podjadą.
— Lero — zagadnął półgłosem Engelbert.
Pochylał się do niej i nie spuszczał wzroku z mężczyzn.
— Co jest, Engelbercie?
— Pewien nie jestem przez to słońce, zda mi się jednak, że jednego tam
poznaję. Zwróć uwagę na pierwszego z prawej, tego z bujną czupryną.
Uniesiona lekko w siodle przyglądnęła mu się uważniej, mrużąc zmęczone od rażącego słońca oczy.
— Toć nasz Kasjan!
Długo nie czekała na potwierdzenie, gdyż mężczyzna również ich
rozpoznał i krzyknął coś do druhów. Chwycili za miecze.
Lera pchnęła ostrogami konia i jak błyskawica pomknęła w stronę
uzbrojonych mężczyzn. Galopowała z przyklejonym uśmiechem na ustach
i z widocznym błyskiem w oczach weseliła się myślą o starciu. Wydobyła miecz zza pleców i nieomal na nich wpadając, zjechała z siodła
i błyskawicznie zaatakowała.
Brzdęknęła stal w powietrzu, nim Engelbert zaskoczony jej niespodziewanym ruchem pognał za nią. Zeskoczył z konia kilkanaście kroków
od walczącej Lery, wyciągnął miecz przytwierdzony do siodła i jak ona
przystąpił do boju.
Ostrze miecza błysnęło złowrogo i pomknęło w stronę jej policzka.
Pochyliła się pod głownią i z całą mocą kopnęła przeciwnika. Jęknął,
przewalił się, poturlał do tyłu kilka kroków, a ona sparowała cios drugiego atakującego. Przemknęła po łuku, zamachnęła się zza biodra i zadała mocne cięcie. Rypnął z hukiem na kamienie, choć nie widziała
tego, z miejsca runęła na kolejnego mężczyznę zamierzającego ze strachu umknąć z pola walki. Natarła brutalnie, potężnie, z pełną mocą.
Miecz śmignął z głośnym świstem, zagrał w powietrzu przerażającą pieśń
śmierci i uderzył z ogromną siłą w brzeszczot broniącego się mężczyzny.
Jakimś cudem odparł potężne uderzenie nad czołem, lecz jego miecz
zaskomlał, trzasnął i pękł w połowie, jak złamana sucha gałąź. Fulgur
bezlitośnie rozorał mu czaszkę; oczy przerażonego mężczyzny wywróciły
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się do tyłu, a krew momentalnie zalała jego oblicze. Runął wprost pod
nogi Lery gotowej do ataku na człowieka, którego kopnęła w żołądek,
tyle że Engelbert w międzyczasie nadział go na głownię.
Przeszła kilka kroków i stanęła w bezpiecznej odległości od czekającego bez ruchu Kasjana. Trzymał za rękojeść miecza, a jednak była
pewna, że nie odważy się go wyjąć. Podparta na ostrzu i gotowa na jego
niespodziewany atak, rzuciła z pogardą w głosie:
— Witaj, Kasjanie! Dawnośmy się nie widzieli, acz nic się nie zmieniłeś. Tchórzem żeś jak ongiś.
— Witaj, Lero! Tyś się również nie zmieniła. Nadal cudnaś, odważna
i jak zwykle niesłychanie waleczna — odpowiedział chłodno.
— Schlebiasz mi, lubo puste to słowa i nic dla mię nie znaczą.
Przyjęła naturalną pozycję, postąpiła ku niemu pół kroku i zapytała:
— Co tutaj robicie?
Milczał. Ona również, choć miała nadzieję, że być może, przełamie
wewnętrzny opór i udzieli jej informacji.
— Posłuchaj, sługusie Samaela. . . — zaczęła mówić spokojnie i wolno,
widząc, że nie jest skory do mówienia: — Powtórzę, a sam wiesz, nie
często mi się to zdarza, i jeśli nie usłyszę odpowiedzi w ciągu jednej
chwili, ubiję by psa, a ciało rzucę wilkom a krukom. . . — kontynuowała
i jak mniemał, nie było to czcze gadanie. — Co tutaj robicie?! — wrzasnęła,
konie spłoszone zarżały, a ptaki wzleciały w powietrze.
— Przyjechalim po dziewkę — rzekł drżącym głosem, nie potrafił
ukryć strachu.
— Jaką dziewkę?
— Annę. Nazywa się, Anna Maj.
— Kimże ona i co od niej chcecie?
— Garło970 pod topór swoje kładę, że nie wiem. Ona Samaelowi przeznaczona. Tyle mi wiada. . .
Wymieniła szybkie spojrzenie z wyczekującym obok Engelbertem.
Wiedzieli, że mówi prawdę. Samael z całą pewnością nikomu nie zdradził
swych zamiarów i Kasjan faktycznie nie miał o niczym pojęcia.
— Tylu was? — wskazała na powalonych mężczyzn.
— Tylu.
— Łżesz, Kasjanie! — warknęła ze złością, podchodząc niebezpiecznie
blisko swojego dawnego druha.
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Był na wyciągnięcie ręki, mógł w każdej chwili naprzeć na nią, zaatakować przytwierdzonym do paska sztyletem, a jednak wiedziała, że w strachu tego nie uczyni. Nie on. Może Engelbert miałby tę odwagę, gdyby
musiał się z nią zmierzyć, Efrem złością uniesiony i chęcią wykazania
się w drużynie, nieżyjący Dawid, prędki i porywczy w boju, lecz nie
drżący w trwodze Kasjan. Czym zatem wyjednał sobie łaskę u Samaela,
że wziął go do drużyny i zrobił z niego oficera? Odpowiedź nie była
jej znana, mogła tylko dośpiewać sobie, że kierował się jego skrytymi
umiejętnościami.
Potrafił bowiem wyczuć zagrożenie, ocenić szanse na zwycięstwo
i bez uszczerbku się wycofać. On jeden nie pognałby bez opamiętania do
walki z podległym mu oddziałem. Nie dałby im bezsensownie zginąć, nie
poszedłby na żywioł, lecz oszacowałby zawczasu szansę na wygraną, wyważyłby korzyści i straty płynące z bitwy. W ten to właśnie sposób, być
może, przeważyłby szale zwycięstwa na swą stronę. Może tego oczekiwał
od niego Upadły Anioł. A może coś innego nim powodowało, kiedy go
wybierał, acz nie miało to znaczenia w tymże miejscu. Tutaj nie było
armii, Samaela i Upadłych Aniołów. Byli tylko oni.
— Łżesz, Kasjanie! Trzy trupy i tyś jeden to czterech, a koni pięć tu
widzę. Wątpię, iżby jeden przeznaczony był dla Anny. . .
Nie usłyszeli już odpowiedzi. Zza ostrego zakrętu porośniętego na
poły mierną roślinnością wyłonił się postawny mężczyzna w kapturze,
z zakrytym obliczem czarną chustą i niosącym pod pachą nieruchomą,
białowłosą dziewczynkę w rozdartej na plecach góralskiej sukience.
Z opuszczonymi bezwładnie kończynami wyglądała na martwą.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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Zaskoczył go ich widok. Pokonanych na ziemi kompanów, sparaliżowanego strachem Kasjana, zdradzieckiego Engelberta, a przede wszystkim
z pogardą patrzącej na niego Lery. Puścił dziewczynę, jak gdyby to było
upolowane zwierzę, której głowa szczęśliwie upadła na bezwładne ręce.
Ruszył nieśpiesznym krokiem w kierunku znienawidzonej niewiasty, zsunął kaptur na plecy, zerwał gwałtownym ruchem chustę i zza długiego
płaszcza wydobył miecz o szerokiej, masywnej klindze. Trzymał go oburącz i wznosił w stronę zastygłej w ironicznym grymasie Lery. Z lekko
ugiętymi w kolanach nogami zatrzymał się niedaleko niej, przyjmując po-
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zycję gotową do ataku lub obrony. Musiał na nią uważać, była niezwykle
szybka i piekielnie niebezpieczna z anielskim mieczem w rękach.
— Czekałem na ten moment, Lero. Zabiłaś moich braci, lecz ich pokonałaś z zaskoczenia. Ze mną nie pójdzie ci tak łatwo. Zginiesz! — mówił,
a w jego wąskich oczach tliła się nienawiść.
— Jakże mi cię szkoda, Hakaelu! Marzysz! Jeśli myślisz, że przestraszysz mnie tymi pogróżkami, to się grubo mylisz. Dziś to ja będę twoim
przeznaczeniem, Aniołem Miłosierdzia, któren odeśle cię tam, skądeś
przyszedł, Hakaelu. Do piekła!
Choć oblicze jej przybrało groźbę, to gdzieś tam w oczach pobłyskiwały wesoło sierpiki, radość z przyszłej walki i pragnienie zwycięstwa.
Hakael nic nie odpowiedział, widział rozbawiony wzrok Lery, groźną
minę i szpecące ją blizny sprawiające wrażenie, jakby niewiasta przed
nim stojąca była niespełna rozumu. A może istotnie tak było i jej siła
wynikała z szaleństwa. Nienormalna, stuknięta niewiasta próbująca dorównać aniołom, walcząca bez cienia lęku, żyjąca jak pustelnik w samotni
i niepoddająca się cierpieniu. Nie z tego znane mu były istoty ludzkie.
Nie tego spodziewał się po niej, a jednak. . . Ona była przeciwieństwem
normalności, wybrykiem natury, skrzywioną obłędem istotą i jakąś niepowtarzalną formą ewolucji.
„To fiksatka971 ! Ona musi być szalona. . . ” — mówił w myślach Hakael, Upadły Anioł, wieczny buntownik, dla którego jedynym sensem
istnienia była nienawiść do wszelkiego stworzenia w całym Uniwersum,
i któremu taka jak ona była zwadą.
Należało ją zabić. Stłamsić i rozgnieść jak robaka. Teraz!
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Nagle, w jednej chwili naparli na siebie, wymieniając się kilkoma szybkimi ciosami. Wtedy też zza pleców usłyszała głos upadającego Kasjana
i zgadywała po okrzyku, że to robota Engelberta. Znów zwarli się z Hakaelem i znowu rozbrzmiały dźwięki uderzających z niesłychaną szybkością
mieczy. Nacierali na siebie na przemian, ale i tym razem nie rozstrzygnęli pojedynku. Raz, dwa, trzy, padały ciosy Upadłego Anioła. Cztery,
pięć, sześć, odpowiadały uderzenia zielonookiej niewiasty. Siedem, osiem,
dziewięć, uderzali jednocześnie z brzękiem iskrzącego się metalu, lecz
nadaremno. Ani jedno, ani drugie nie miało słabych punktów w obronie,
a w ataku obydwoje byli nieskuteczni. Czy aby na pewno? A może tylko
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próbowali się, szukali sposobności, by uderzyć raz a dobrze. Planowali
walkę w wyobraźni. Któż mógł to jednak wiedzieć, prócz tych dwojga?
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Ostre słońce zawieszone wysoko nad głowami walczących oświetlało
po równo ich napięte twarze, podkreślało ciemnymi cieniami oczy pojedynkujących się ze sobą drapieżców, wyczekujących na śmierć lub zwycięstwo. Zastukały kopyta na kamiennej drodze, zarżały zaniepokojone
odgłosem walki końskie gardła, i zagadały głownie dwoostrzych mieczy.
Walka została wznowiona. . . Walka na śmierć i życie. . .
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Eliza zmęczona bezczynnym siedzeniem zostawiła aniołów za stołem,
którym język z pomocą czerwonego wina na dobre się rozwiązał.
— A ja ci mówię, Gabrielu, że nic z tego nie będzie. . .
— Ech. . . Uparłeś się jak osioł! Co ja gadam! Nawet osioł nie jest tak
uparty, jak ty, Yormūnie. . .
— Mądrze prawisz, bracie. Bo gdyby osioł miał tyle rozumu co ja,
teraz siedziałby na twoim miejscu, i to z nim przepijałbym, a nie z tobą. . .
Ryczeli śmiechem, polewali i znów pili.
Eliza wyszła przed kuźnię. Zrobiła kilka głębokich skłonów, rozciągnęła zastałe od siedzenia członki, zaciągnęła się pełną piersią świeżym
powietrzem i zerknęła w górę. Śmigające po niebie ptaki wykonywały
podniebne akrobacje i popisywały się swoimi umiejętnościami. Uniosła
dłoń, zasłoniła przed słońcem oczy i przez moment śledziła je wzrokiem,
podziwiała ich prędkość i zwinność podczas tych sięgających raz nieba
raz ziemi ewolucji.
— Wom tô dôbrze ptoski! Furgocié972 se pôd niebém, śpiywocié
w krzokak i pô gałynziak, i tak wom zýcié leci bez kłopótów i turbacýj. — powiedziała ni to do siebie, ni do ptaków i skierowała wzrok na
ośnieżone szczyty gór, groźne i piękne zarazem.
Zachwycał ją ten widok i nigdy dość go nie miała. Przyszła na świat
w górach i tu też się wychowała, lecz kiedy patrzyła na ostry grzebień
pokrytych śniegiem szczytów, czuła się taka mała, zdana na łaskę tego
odpoczywającego giganta, śpiącego snem mocnym i wiecznym. Góry,
choć teraz niesłychanie ciche i spokojne, władczo spozierały w dolinę.
Majestatycznie przyglądały się chodzącym w dole mrówkoludziom i jeszcze mniejszym od nich udomowionym zwierzętom.
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Góry môjé, góry i dôliny,
góry i zielone lasý. . .

Zanuciła i podążyła w dół doliny, aby się nieco rozruszać, gdy naraz
zamarła. W dole ujrzała zakapturzonego mężczyznę w czarnym płaszczu.
Biegł, jakby po rozżarzonych węglach i trzymał pod pachą wiszącą bez
życia Annę.
„Ô ludzié na świecié!” — krzyknęła w myślach z przerażenia.
Opanowała pierwszy odruch paniki i co sił w nogach pognała do
kuźni, gdzie już na nic nie zważając, od progu wołała:
— Gabrielu! Yormūnie! Pôrwali Hanke!
— Kto?! Co?! — pytali mimowolnie, wyrywając gwałtownie od stołu.
Chwycili za miecze i nie czekając na wyjaśnienia Elizy, rzucili się
całym pędem jak dwa rozsierdzone ogiery, pełni wzburzenia, złości i nienawiści do porywacza. Wybiegli na zewnątrz i ujrzeli w dole znikającą
sylwetkę złoczyńcy. Zginął im wśród gęstej roślinności.
— Szybciej! — poganiał Yormūn.
Przyśpieszyli, biegli ramię w ramię, sadzili długaśne kroki i rozbryzgiwali spod stóp czarnawą ziemię z kawałkami oderwanej trawy. Z daleka
naszczekiwały psy zaniepokojone ich widokiem, płoszyły się owce, biegając z miejsca na miejsce, a przy kuźni stała Eliza z mokrymi oczami
i zakrytymi ustami. Chciała pobiec za aniołami, pomóc w pościgu za złoczyńcą, acz wiedziała, że nie sprostałaby temu wyzwaniu. Musiała czekać,
uzbroić się w cierpliwość, przeżywać porwanie w samotności, niepokoju
i głębokim strachu.
— Jeśli coś jej się stanie. . . — mówił w biegu rozgniewany Yormūn:
— Nie wydaruję sobie tego nigdy.
— Nie pleć na próżno, Yormūnie, a cwałuj szybciej. Biadoleniem Annie nie pomożesz, a jej nic nie będzie. Żywcem chcą ją przecież.
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Poczuła czyjś dotyk. Przelękła się i wzdrygnęła. Przy niej klęczał nieznajomy mężczyzna; trzymał jedną ręką umazany krwią miecz, a drugą
wspierał na jej ramieniu. Lico miał gładko ogolone, oczy jasnego, popielatego koloru, włosy zaś krótko przycięte. Spojrzenie miał niegroźne,
a gdy zobaczył, że odzyskała przytomność, obdarował ją sympatycznym
uśmiechem.

567

Gabriel vel Habakuk

— Nie lękaj się, Anno. Mam na imię, Engelbert. Nic ci nie grozi.
Głos miał spokojny i miły, ale ona szybko spojrzała w prawą stronę,
skąd dobiegały odgłosy zaciętej walki. Zobaczyła nad wyraz wysoką niewiastę ubraną w lekką czarną zbroję, walczącą z jeszcze wyższym od niej
mężczyzną z włosami związanymi w kucyk. Atakowali się, wymieniali
szybkimi, mocnymi ciosami, lecz tak dobrze, jak na siebie nacierali, tak
też doskonale się bronili. Zapatrzyła się na walczących, a im dłużej obserwowała niewiastę, tym większe odnosiła wrażenie, jakby skądś ją znała
albo przynajmniej o niej słyszała.
— Kim jest ta niewiasta? — zapytała, nie wytrzymując z ciekawości.
— To Lera. Lera Wasal — odrzekł bezzwłocznie, a jej aż zrobiło się
słabo z wrażenia.
Wspomniała historię dziewczyny spadającej do przepaści ponad dwadzieścia jeden lat temu. Córce kapitana Wasala. Przełknęła ślinę i zatrzepotała nerwowo rzęsami.
— Toć ona nie żyje! — jęknęła z niewiarą tak głośno, że walcząca
niewiasta zerknęła na nią, a po jej twarzy przemknął tajemniczy, prawie
niezauważalny uśmiech.
Później błyskawicznie zaatakowała. Wykonała silne cięcie z góry,
czym zaskoczyła Upadłego Anioła, który co prawda zdążył odparować
uderzenie, to jednak o mało nie stracił równowagi.
— Anno! — zawołał nadbiegający Yormūn.
— Yormūnie! — odpowiedziała, i już miała pobiec, wskoczyć mu w ramiona, gdy naraz Lera ponownie zaatakowała.
Wykorzystując dekoncentracje Upadłego Anioła rozpoznającego za
plecami głos Yormūna, swojego znienawidzonego wroga i brata, naparła
niesłychanie szybko. Anna trącona wiatrem973 pozostała na miejscu, nie
potrafiła oderwać od toczącej bitki Lery wzroku. Patrzyła z przejęciem
na walczącą bez cienia strachu zielonooką niewiastę. Nie widziała nigdy
pojedynkujących się ludzi, a tym bardziej tak sprawnego w boju rycerza. Serce załomotało jej szybciej, oddech znacznie przyśpieszył, a dłonie
z poruszenia spotniały.
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Lera zrobiła szybki wykrok lewą nogą. Uniosła wysoko nad głową miecz
i zaatakowała, zadając szereg błyskawicznych i niezbyt silnych uderzeń
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pod różnymi kątami. Badała zachowanie Hakaela, nacierała na niego ciałem i spychała niebezpiecznie na krawędź urwiska.
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Patrzyli na walkę z dużym zaciekawieniem. Najbliżej stali Anna z Engelbertem, dalej Gabriel i Yormūn na samym końcu. Wszyscy oprócz
Anny wiedzieli, z kim walczy Lera, a nie był to łatwy przeciwnik, lecz
i ona nie była przeciętnym szermierzem. Zaatakowała i wyglądało na
to, że Hakael bez żadnego wysiłku odpiera zmasowany atak. Znał jej
technikę walki, wyczuwał z wyprzedzeniem każdy jej zamiar. Aż nagle. . .
ujrzeli spadający na ziemię czerep Upadłego Anioła. Potoczył się po skalnej półce i zginął w przepaści. W trakcie uderzenia błysnęło na niebiesko,
czarna postać zawirowała wokół bezgłowego Hakaela, wyciągnęła siłą
stawiającego zawzięty opór pokracznego stworka i znikła z nim w koronie
rozłożystego drzewa.
Oblicze Lery pokrył zwycięski uśmiech, strząsnęła gwałtownym ruchem czerwoną posokę z ostrza i pewnym krokiem podeszła do zachwyconego jej walką Gabriela. Stanęła przy nim i wyciągnęła do niego rękę.
— Nazywam się. . .
— Wiem, kim jesteś, Lero. Poznałem twój miecz z daleka — przerwał
jej kolos, uścisnął energicznie dłoń i popatrzył wnikliwie w oczy.
Poczuła dziwne ukłucie w tyle głowy, bardzo łagodne i, ujrzała zdumienie na jego mocno opalonym i wyglądającym jak rzeźbionym w kamieniu obliczu.
— Nic nie widzę — powiedział do siebie, zadumał się wielce zdziwiony, podrapał po brodzie i dodał: — Jestem, Gabriel, chociaż ludzie
zwą mnie, Habakuk Kowal. To jest Yormūn, mój brat, a ta dzieweczka,
którąś uratowała, to Anna. Jesteśmy ci wdzięczni za pomoc i za to, żeś. . .
Płynęły słowa z ust Gabriela, jednak ona tego nie słyszała, upuściła
miecz z rozluźnionej bezwiednie dłoni i nieśpiesznym krokiem podążyła ku stojącemu niedaleko dziewczyny Yormūnowi. Twarz miała rozognioną z wrażenia, oczy łakomie pożerały jego spojrzenie, serce dzwoniło jak szalone, a usta niewidocznie drżały. Podeszła do niego, stanęła
niezwyczajnie blisko i wysunęła rękę na powitanie.
— Jestem. . . Lera. . . — przedstawiła się z trudnością.
Uścisnęli sobie dłonie i wtedy coś bodnęło ją w serce. Ból, jakiego
doznaje się, gdy przebija je ostrze, wytrącił ją z równowagi. Zachybotała
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się, poczuła wypływające z rany przenikające ciepło i zamknęła oczy.
Otworzyła je na nowo i przelękła się, widząc, jak spada do przepastnej
otchłani w towarzystwie trzymającego ją za ręce mężczyzny o kruczoczarnych włosach i oczach w kolorze najczystszego złota.
„To on!” — krzyknęła podniecona w myślach, rozpoznała go pełna
szczęśliwości i oszołomienia.
Uniosła bezwiednie rękę i przyłożyła do jego policzka, a kiedy
uśmiechnął się do niej czule, odkryła, że stoją na zielonej łące poprzetykanej pomarańczowymi firletkami974 . Z dala dochodził szmer strumyka,
na nieboskłonie śpiewały miłosną pieśń skowronki, a w trawie koniki
polne przygrywały im do taktu. Objął ją w pół, przyciągnął delikatnie
i spojrzał na nią złotymi oczyma, tym przenikającym i zniewalającym
wzrokiem.
— Kryste. . .
Łydki jej drżały, nogi uginały, a świat wirował jak szalony. Zachwiała
się po raz kolejny i z lęku przed upadkiem, zatracona w cudownym uniesieniu, rzuciła się na niego, zawisła mu bezwładnie na szyi i przywarła
doń całym ciałem.
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Nie musiała się przedstawiać, znał ją doskonale. Pomimo lat minionych
od ostatniego ich spotkania nad urwiskiem niezbyt się zmieniła. Była
starsza, to prawda, acz równie piękna, jak wtedy, gdy galopowała na
przerażonym karym koniu i wtenczas, jak spadała do przepaści. Czas ją
oszczędzał, zatrzymał specjalnie dla niej odliczanie.
— Yormūn — odpowiedział i ujął jej dłoń w swoją.
Dotknął jej ręki i coś nim wstrząsnęło. Fala gorąca przeniknęła jego
ciało, oddech mu w płucach wstrzymało, a krople potu zrosiły czoło.
Spojrzał w jej zielone oczy i miał wrażenie, że się w nich rozpływa. Nie
mógł oderwać od niej wzroku, czuł wzbierające w sobie dawno zapomniane uczucie. Nabierało coraz to większej mocy, przywracało do życia
jego stwardniałe serce i miotało nim jak dzikim zwierzem próbującym
wydostać się z klatki.
„Co się ze mną dzieje?”.
Chciał z tym walczyć, uciec przed wypełniającym go uczuciem, oprzeć
temu przedziwnemu wrażeniu, lecz jej twarz. . . Te migoczące w promykach słońca oczy, pokraszone, wilgotne wargi, pulsujące blizny na po-
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liczku, sprawiały, że nie panował nad sobą. Naraz, zawisła na jego szyi
i jakby pękła w nim jakaś struna, puściły powięzi975 trzymające go na
uwięzi. Objął ją, przygarnął mocarnie do siebie i tracąc całkowicie dla
niej głowę, całował namiętnie jej usta, szyję i oczy.
„Co się ze mną dzieje?” — pytały poruszone niepokojem myśli, nie
znajdując na to proste, zdawać by się mogło pytanie odpowiedzi.
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Nieopodal stała wpatrzona w nich Anna. Widziała ich przejęte spojrzenia
i ogniście wpatrzone w siebie oczy. Jej zielono-smocze, z podrygującymi
wewnątrz xiężycami zdawały się wołać: „Obejmij mnie, Yormūnie”. Jego
szczerozłote, wybuchające milionem drobnych iskierek i pełne pulsującej
miłości, zmysłowo szeptały: „Pocałuj mnie, Lero”. Jej błękitne jak wiosenne niebo, czyste jak źródlana woda i smutne, jak gdyby kogoś utraciła, wypełniły się gorzkimi łzami. Z początku wypływały wolno, później
szybciej, aż popłynęły jak wezbrana rzeka, rosząc jej gładką skórę na delikatnej buzi pełnej bólu i cierpienia. Przez słoną od łez firanę złamanego,
dziewczęcego serca widziała, jak Yormūn całuje Lerę, czule ją obejmuje,
a potem odchodzi od zielonookiej niewiasty i podchodzi do niej. Bierze
ją na ręce i mówi niemal nierealnym głosem:
— Wracajmy, Anno, jesteś już bezpieczna.
Czy jednak działo się to naprawdę? Czy było tylko przewidzeniem?
— Yormūnie. . .
Płakała krągłymi diamentami, choć pewnie był to senny majak, z którego jeszcze się nie wybudziła. Musiała cierpliwie doczekać, aż noc ustąpi,
a nieprzyjemny sen przeminie.
— Yormūnie. . .
Nie odpowiadał, bez wątpienia go nie było, przecież to był tylko
nocny zwid i koszmar. . .
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Lera stała pośrodku traktu znieruchomiała i oszołomiona. Patrzyła z rozrzewnieniem za odchodzącym Yormūnem trzymającym na rękach drobną dziewczynę. Odszedł tak nagle, bez słowa, odstąpił od niej, jak gdyby
nic dla niego nie znaczyła, a mimo to przez tę krótką chwilę poczuła się
szczęśliwa. Wyłowiła w jego cudownym spojrzeniu skryte uczucie pełne
miłości, nad którym nie potrafił zapanować, a które z całą pewnością
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przeznaczone było dla niej. Tyle lat czekała na ten moment. Tyle nieprzespanych nocy marzyła spotkać go ponownie, paść w jego objęcia
i poczuć na ustach jego pocałunek. I stało się, jak sobie tego zapragnęła.
Teraz już nie był urojeniem, sennym majakiem, zjawą czy nieprawdopodobną wizją w głowie, lecz istniał realnie. Otrząsnęła się z zamyślenia,
podniosła miecz z ziemi, otarła kropelki spływającego po licu potu i jeszcze raz zerknęła za znikającym za wzniesieniem potężnym aniołem.
— Nie wiem, Lero, co tu jest grane, ale emocji tyle fruwa w powietrzu,
że trudno nim oddychać — przemówił do niej Gabriel, trzymając na jej
ramieniu ciężką rękę.
Odwróciła się i popatrzyła na niego zagubionymi oczami, zerknęła
ostatni raz w miejsce, gdzie zniknął Wyklęty Anioł, i tym razem odniosła
wrażenie, że było to kolejne złudzenie, przewidzenie jedno z wielu.
— Kim jest twój towarzysz? — zapytał ciekawie Gabriel i wskazał
zapatrzonego w nią osłupiałego mężczyznę.
— To Engelbert. Druh mój. Przepraszam, Gabrielu — odpowiedziała
i przywołała go do siebie.
Engelbert podszedł i przywitał się z Gabrielem. Ten jak zwykle ciekawy z kim ma do czynienia, zajrzał mu w umysł. Obrazy przeskakiwały
bez zakłóceń i po chwili znał jego przeszłość, namiętności nim targające,
tajone pragnienia i najskrytsze marzenia. Poznał go dogłębnie, nim zdążył
mrugnąć okiem i nie musiał o nic pytać.
— Pozbierajcie broń i każdy metalowy przedmiot, jaki znajdziecie
u tych ludzi, a potem załadujcie na konie.
— Co chcesz z tym zrobić, Gabrielu? — zapytała Lera.
— Przekuć.
— A co z trupami?
— Przyślę tu chłopów z wioski. Zabiorą ciała i zrobią im pochówek.
Przeszukali gruntownie leżące na drodze ciała, zebrali wszystko, co
nadawało się do przetopienia i objuczyli tym konie.
— Jedźcie za mną — rozkazał Gabriel i ślimaczym tempem ruszyli do
wioski wznoszącą się drogą.
„Lero. . . ” — zapytał w myślach Engelbert.
„Tak?” — odpowiedziała mu z błyskiem w oczach.
„Czy ty i Yormūn. . . ?”.
„Tak! Tak! Naturalnie. . . Wżdy sameś widział”.
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„Ale ja. . . Ja. . . ”.
„Co ty?”.
„Co ze mną?”.
„Nie rozumiem?”.
„Co ze mną?”.
„Mów jaśniej, Engelbercie”.
Popatrzył na jadącą przed nim zbrojną niewiastę, dumnie wyprostowaną jak dowódca prowadzący na wojnę wielotysięczną armię. Wzrok
miała nieobecny, wycelowany gdzieś daleko poza granice horyzontu, choć
czasem go odrywała i wtenczas wodziła rozmarzonymi oczami po górzystej i słońcem okraszonej okolicy.
— Ja cię miłuję, Lero — szepnął naraz, bezwiednie.
— Mówiłeś coś Engelbercie? — zapytała, nieco się okręcając w siodle.
— Nie! Tak ino se gadam. Cudnie tu. . . Nieprawdaż? — Wskazał góry
i poczerwieniał jak indyk.
— Prawdę rzekłeś. Cudnie jak nikaj indziej.
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Nie miała pojęcia czy usnęła, czy też zemdlała z osłabienia. Za oknem
rżały konie, tętniły kopyta na miękkiej murawie i dolatywały do izby dalekie, bardzo ciche, nieczytelne głosy Gabriela, Engelberta i Lery. Otworzyła oczy, spoczywała w łożu, na którego skraju siedział Yormūn. Delikatnymi ruchami głaskał ją, niemo pocieszał i czekał na moment, aż
przyjdzie do siebie. Zerknęła w jego oblicze, w wypełnione złotem źrenice, a później odwróciła się do niego plecami i wybuchnęła głośnym
płaczem.
— Anno.
Dotknął jej ramienia i poczuła promieniujące z jego dłoni ciepło.
Rozchodziło się po ciele, grzało, przynosiło ulgę i sprawiało jej przyjemność. Nagle zapragnęła ją chwycić, przyłożyć do niej policzek, musnąć
ustami, lecz opanowała tę tęsknotę, cofnęła wyciągniętą rękę i wsunęła
pod głowę.
— Anno. . .
— Nie chcę cię słuchać, Yormūnie. . . — Pociągnęła nosem, pomiędzy
słowami a szlochem.
— Anno, ja. . .
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— Jużem ci rzekła, że nie chcę cię słuchać. Jeśli chcesz, to idź sobie
do niej. Nie stanę wam na drodze. . .
Nie dała mu szansy na tłumaczenie, tylko pobeczała się jeszcze mocniej. Nie tego wszak pragnęła i wcale tak nie myślała. Nie chciała, żeby
odchodził. Nie chciała, aby poszedł do Lery i nie chciała zostać teraz
sama. Siedział przy niej bez słowa, zagarniał za jej ucho mokre od łez
kosmyki śnieżnych włosów zasłaniających czerwoną od płaczu buzię.
Miała żal do niego, była zraniona i osamotniona, acz mimo wszystko
pragnęła jego bliskości, łaknęła dotyku i słów pocieszenia podnoszących
ją na duchu. Nic więcej, tylko tyle. Czy żądała tak wiele?
— To nie jest tak, jak myślisz. . . — spróbował znów zagaić, lecz i tym
razem nieskutecznie.
— Czemu się wymawiasz, Yormūnie? Nie chcę twoich wyjaśnień. Nie
potrzebuję twoich wykrętów. Widziałam, co tam na dole zaszło między
wami. Wszystko widziałam. . . — Płakała.
Ponownie ją pogłaskał, choć to nie mogło uśmierzyć bólu wylewającego się ze zranionego serca jak woda z rozbitego dzbana. Świat w jednej chwili runął, wszystko przestało mieć znaczenie i nadzieja noszona
głęboko w sercu przepadła. A była tak szczęśliwa. Wszystko przez nią.
Przez tę zielonooką niewiastę, która podobnież zginęła dwadzieścia jeden
lat temu, i której nie powinno być tutaj. A jednak była! Jak to możliwe,
że żyła? Po co tu przyjechała i czegoż chce od Yormūna? Czego chce
od jej umiłowanego anioła? On należał do niej, do nikogo więcej. Nie
zamierzała z nikim się nim dzielić i nikt nie miał prawa jej go odebrać.
Smutek boleśnie wnikał w głowę, niespokojne myśli nie dawały nadziei
na ukojenie, a radość wypełniająca ją dzisiaj dawno wypłynęła ze łzami.
Siedzieli dość długo w ciszy, przerywanej niespokojnym szlochem
Anny, aż powstał, jakiś czas obserwował ją z góry i bez słowa powolnym
krokiem wyszedł.
— Nie odchodź, Yormūnie. . . — wyszeptała, kiedy już go nie było.
Zapatrzona w ścianę, po której biegały drobniuchne muszki wyglądające jak czarne rozbiegane kropki, rozpłakała się na nowo. Wtuliła
w pierzastą poduszkę głowę i płacząc jak bóbr, wyobrażała sobie anioła
obejmującego zawieszoną na jego szyi zielonooką niewiastę.
— Yormūnie. . . Czemuś mię ostawił?
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Przychodzisz w sam czas, bracie! — zagrzmiał ciężkim basem Gabriel: —
Pomóżże nam ściągnąć to żelastwo.
Yormūn podszedł bliżej i zerknął na śledzącą go wzrokiem Lerę.
Stała przy koniu, dłubała coś przy siodle, a może tylko udawała. Ściągnął worki wypełnione żelastwem i zrzucił na ziemię. Pociągnął za sobą
i bezzwłocznie wszedł do kuźni. Gabriel stał przy stole, rozlewał wino
w cztery wysokie kufle i spod gęstych brwi go obserwował.
— Gdzież to położyć?
— Rzuć tam. . . — odpowiedział, wskazując najdalej oddalony zakamarek kuźni.
— Jestem, Engelbert — przedstawił się mężczyzna widziany na gościńcu, zastępujący mu powrotną drogę.
— Yormūn — rzucił niechętnie, na odczepnego, minął go i szybkim
krokiem skierował się ku wyjściu.
W drzwiach o mały włos a wpadłby na wchodzącą Lerę. Otarł się
o nią ramieniem i znów zalała go fala gorąca, wstrząsnęło nim gwałtownie, jakby coś w nim eksplodowało. Popatrzyli głęboko sobie w oczy i nie
mogąc oderwać od siebie wzroku, z trudem się minęli.
— Do diaska! — Złość go ponosiła.
Nie mógł w to uwierzyć, nie rozumiał, czemu nad tym nie panuje.
Wybiegł na zewnątrz, bez namysłu dosiadł pierwszego z brzegu bułanego976 konia i pognał galopem, znikając na wąskiej ścieżce prowadzącej
wysoko w góry. Musiał to w spokoju przemyśleć. Przeanalizować dogłębnie co też się za tym wszystkim kryje.
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Poprawiała właśnie klamrę przy siodle, gdy ujrzała nadchodzącego Yormūna. Serce z wrażenia jej przyśpieszyło, ciepło oblało ciało, a policzki
nabrały rumieńców. Spojrzał na nią przelotnie i na prośbę Gabriela zaciągnął worki do kuźni. Nie miała nic innego do roboty, toteż z czystej
ciekawości poszła za nim. W progu szeroko rozwartych dźwirzy prawie zderzyli się ze sobą. Otarli się ramionami, popatrzyli na siebie i jak
poprzednio poczuła przenikającą aż do szpiku kości boleść. Nie mogła
oderwać od niego wzroku, od złotego blasku oczu i zmieszania, jakie
malowało się na jego niezwyczajnej twarzy.
„Yormūnie”. — Zamierzała zagaić, ale on już uciekł.
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Pierwszy się otrząsnął i wybiegł z kuźni. Miał więcej siły od niej, potrafił
z tym walczyć, przemóc to w sobie, a mimo to, jak ona zmagał się z uczuciem, które tak nagle ich opętało. Weszła trzy kroki do kuźni, spojrzała
na Gabriela z wykwitłym na jego twarzy zdumieniem i mimowolnie rzuciła mu uśmiech. Wróciła do wyjścia, oparła się o futrynę i popatrzyła
za galopującym konno aniołem. Śpieszył gdzieś w nieznane jej miejsce
i cierpiał tak jak ona.
„Dokądże uciekasz, Yormūnie?” — pytała się w myślach, nie mając
pojęcia, że z tyłu obserwuje ją niezwyczajnie zasępiony Engelbert.
Wyglądał staro. Twarz mu stężała, oczy i policzki pozapadały, czoło
poprzecinały poprzeczne bruzdy, a szczupłe ciało pochyliło jak starcze.
On też najwidoczniej cierpiał, ale czy była w stanie to dostrzec, będąc
zapatrzona w Wyklętego Anioła? Ona pewnie nie, lecz Gabriel widział
to doskonale. Widział te wojujące ze sobą uczucia. Zmagającego się Yormūna i zazdrosną o niego Annę, walczącą z własnymi emocjami Lerę
i zadurzonego w niej po uszy Engelberta.
— Napijmy się — zaproponował, ale nikt mu nie odpowiedział.
Ona stała nieruchomo w progu, wpatrzona gdzieś hen daleko, a on
niczym cień zgarbiony za jej plecami.
— No, cóż. . . — Wzruszył bezradnie ramionami, opróżnił kufel z wina
i zamyślił się nad tą czwórką.
u 1 U
yła noc, jak usłyszała, że ktoś po omacku wchodzi do izby. Zapalił
świecę ustawioną w korzennym lichtarzu i po chwili pomieszczenie
rozjaśniało żółtawym blaskiem.
— Yormūnie! — krzyknęła i wyskoczyła z łóżka.
Chciała paść mu w ramiona i przylgnąć do niego ze szczęścia, jednak chybko się cofnęła i opuściła pokornie głowę. To nie był anioł. To
nawet nie był mężczyzna, lecz niewiasta. Patrzyła na nią z zatroskaną
miną. Jasny, świąteczny jej ubiór jaśniał w płomyku świecy, a kolorowe
paciorki z drobniutkich kamyczków na szyi pomrugiwały niczym wieczorne gwiazdy.
— Ach, to ty. . . — powiedziała rozczarowana.
— Tô jo! — odezwała się Eliza.
— Ano. . .

B
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— Nie pôwinnaś sama siedziéć! Dzisiok977 mos urôdziny. Bocýs978
jesce?
Pogłaskała ją czule po buzi, przysiadła obok niej i przytuliła. Siedziały
tak dłuższy czas, nie rozmawiały ze sobą, ale Anna poczuła się trochę, jak
w ramionach matki. Posmutniała i zatęskniła za nią. Za jej kojącym głosem, uśmiechem i za spracowanymi dłońmi głaszczącymi ją z matczyną
miłością, kiedy czuła się źle i cierpiała.
— Przyniesłak sukiynke. Tu mos pôtarganom979 , alé nie kłopôć sié.
Naprawime jom, nie bedzié widnô śladu. Teroz, piyknié Cié pytom, przeôdziyj sié.
Nie oponowała, było jej obojętne, posłuchała Elizy i włożyła starą,
kupioną na targu w Kresowej. Wciąż pasowała, acz już gdzieniegdzie
przetarła się i utraciła barwę. Dotąd nie zwracała na to uwagi, gdyż w podróży nie miało to znaczenia, jednak teraz uważnie ją obejrzała i nie była
zachwycona jej stanem. Obmyła twarz w zimnej wodzie, a Eliza rozczesała jej pozlepiane, rozwichrzone włosy i zaplotła cieniutki warkoczyk
przy lewym oku.
— Teroz znów wyglondzes jak ksini980 — mówiła, dopinając porozpinane guziczki w jej sukience.
— Muszę tam iść? — spytała i zrobiła smutną minę.
— Nié.
— Świetnie! — Z zadowoleniem wróciła na łóżko.
— Kiebyk981 była na twôim miyjscu, tô byk hań pôsła.
— A czemu to?
— Nikôgô dô miyłości ni môznô zmusać. Jak jest w tôbié zozdrôść cý
chuć tô nie jest juz miyłość ba samôlubstwô. Nie gnywoj sié, alé w tôbié
nima miyłości dô Yormūna, bô miyłość tô nie jest ta zozdrôść cô w tôbié
jest.
— Mówisz, jak Yormūn — powiedziała z wyrzutem w głosie.
— No, côz, jo tyz Grabryjelowa baba982 , a tô tyz Janiôł983 . Przýnomniyj tak sié mi zdajé. — Zachichotała.
Anna widząc podrygującą ze śmiechu niewiastę, uśmiechnęła się.
— Pójdę. — Powstała i spojrzała Elizie głęboko w oczy: — Chociaż
wcale a wcale nie pomogły mi twoje słowa.
Eliza zdmuchnęła świece i w bezgłębnej984 ciemności wyszły z izby.
Noc była ciemniuteńka, smolna i gęsta, choć gwieździsta to bezxięży-
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cowa. Powiewało też chłodem i z tego to powodu Anna trzęsąc się co
chwile, pocierała ręce. W drodze usłyszały rytmiczną muzykę dobiegającą z kuźni graną na gęślikach, piszczałkach, cymbałach, bębnach i pile.
— Któż to tak gra?
— Tô muzýka985 Symka Niebôrôwegô z dziedziny986 , côś sié ś nim
pônô pôznała.
— Tak. Zdążyłam go poznać.
Ledwo weszły do środka, a usłyszały donośny głos Gabriela:
— Jest i nasza zguba! Jużem sobie pomyślał, żeś porwała konia i nawet się nie pożegnawszy, umknęłaś hen za góry i lasy, za rzeki i morza!
— wołał zza stołu, przekrzykując grającą muzykę.
W kuźni było ciepło i przytulnie. W niedużym kominku płonęły
grube szczapy, po których żwawo hasał czerwonożółty ognik. Pomieszczenie oświetlały woskowe świece ustawione na żelaznym, podczepionym do sufitu pająku987 , i podwieszanych kutych lichtarzach. Minęła
grających górali, pomachała im, posłała Szymkowi uśmiech i usiadła za
stołem koło Gabriela, naprzeciwko zerkającej na nią ciekawie Lery.
Spojrzała w jej zielone oczy i w pierwszej chwili ugięła się pod tym
mocarnym spojrzeniem, przeniosła wzrok na Engelberta i odkręciła głowę. Niedługo później ponownie na nią spojrzała, tym razem odważnie
i z premedytacją. Obie nie odrywały od siebie wzroku, badały swoje
reakcje, śledziły poruszenie gałek i odgadywały emocje z twarzy. Obserwowała tę niewiastę z dużym zainteresowaniem, a zarazem z niechęcią
trudną do ukrycia, a mimo to musiała przyznać, że pomimo swojego
wieku wyglądała niezwyczajnie młodo i była nadzwyczaj piękna. Do
tego figurę miała zgrabną, smukłe kształty nieosłonięte zbroją znaczyły
się wyraźnie na dopasowanym do ciała ubiorze, podkreślały kobiecość
i zmysłowość, potęgowały i tak piorunujące już wrażenie. Z gadzich oczu
biła nadludzka siła, przygniatała dosłownie do ziemi i odbierała patrzącym na nią wolę walki. Zastanawiało ją, czy ona jest człowiekiem, a nie
duchem lub demonem porywającym zagubione, osamotnione dusze.
— Nazywam się, Lera Wasal.
Przerwała jej rozmyślania, budząc ją czystym perłowym głosem.
— Pewnie już ci to wiadomo — dodała i wysunęła do niej zgrabną
dłoń o długich palcach i zadbanych wcale nie krótkich paznokciach.
Jakże trudno było przemóc jej tę niechęć, zdawało jej się, że widzi
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uśmiech zwycięzcy na ustach pochylonej do niej niewiasty, mówiący:
„To ja wygrałam”. A jednak wyciągnęła rękę spod stołu, ku zadowoleniu
biesiadników obserwujących w napięciu jej wahanie.
— Anna Maj. — To było krótkie, oziębłe przedstawienie.
Z mocą uścisnęła dłoń Lery, czego jak zauważyła, zielonooka nie
spodziewała się po takiej kruszynie jak ona.
— Radam cię poznać, Anno. — Obdarzyła ją cudnym uśmiechem.
Poczuła się nieswojo, kiedy zobaczyła olśniewającą minę na jej obliczu mogącą zawrócić w głowie nawet Yormūnowi. Ona się nie uśmiechała, tylko uwodziła kształtnymi ustami, błyskała bielusieńkimi zębami
i czarowała smoczymi oczami. Odwzajemniła uśmiech, choć wyszło jej to
nad wyraz nieudolnie, coś pomiędzy chichoczącym dzieckiem a gorzkim
płaczem staruszki.
— Doszły mnie wieści, że dziś są twoje urodziny.
Wstała i wygrzebała coś z przymocowanej do spodni rzemiennym
pasem sakiewki z wyszytym na niej monogramem – L.W.
— A skoro tak, proszę, przyjmij ode mnie ten oto skromny drobiaździk988 . — Wyciągnęła ku niej rękę.
Leżała na niej pierwszorzędnie wykonana srebrna bransoleta, przypominająca owijającego się wokół ręki węża, ale zamiast głowy gada
uwieńczonego rozkwitłym kwiatem róży. Była niesłychanie piękna, a do
tego wiele warta, i nie było to pierwsze lepsze cacko, które można kupić
na jarmarku.
Anna popatrzyła po izbie niespokojnym wzrokiem. Nie miała ochoty
od niej nic przyjmować, chociaż srebro lśniło zachęcająco na jej dłoni.
Wszyscy mierzyli ją wzrokiem, a Gabriel zachęcał szeptem, żeby nie stroiła chimer989 i wzięła podarunek, skoro nadarza się taka okazja. Teraz
dopiero spostrzegła, że przy stole brakuje Yormūna. W końcu przemogła niechęć, wzięła od Lery bransoletę, a ta obdarowała ją tym samym
uśmiechem co uprzednio.
— Dziękuję — rzuciła krótko i niezainteresowana prezentem położyła
go na stole.
— Ongiś otrzymałam ją w darku od matki. Miałam ją przy sobie kiedym spadła do przepaści. Wykuto ją w zamierzchłych czasach. W Roku
Pańskim 972, w Italii. Ponoć nosiła ją Teofano990 , żona Ottona991 , trafiła pokrętnymi drogami na dwór Bolesława992 , gdzie zdobiła rękę Em-
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nildy993 , przeszła w posiadanie Rychezy994 , aż pewnego dnia zazginęła
w niejasnych okolicznościach na długie lata. Odnalazł ją ojciec, w jednym
ze splądrowanych przez wojów kurhanów. Trzymała ją niewiasta będąca
ponoć wiedźmą. Nie chciała oddać po dobremu braceletki. Ojciec straciwszy cierpliwość, uciął łapę czarownicy i przywiózł do dom społem
z błyskotą. Metalowymi kleszczami wydobył skarb z zaciśniętej dłoni
i darował żonie, a mej matce, a ta mi ją ofiarowała w dzień szesnastych
urodzin. Trzymałam ją przez długie lata z myślą o córce, a że nigdy mieć
jej nie będę, rada będę, wiedząc, iż ty ją nosisz.
Zdziwiona jej słowami dostrzegła w jej silnych oczach smutek, który
jeszcze nie zdążył dobrze wychynąć, a już zniknął.
— Czemu to? — zapytała i spostrzegła, że Lera wyczekuje na dalszą
część pytania. — Dlaczego nie będziesz miała córki?
— Cóż. . . — Spojrzała zamyślona na grających górali i domówiła: —
Od wypadku, nie mogę mieć dzieci.
Długo ponownie badały się wzrokiem. Analizowała zachowanie Lery
i nie mogła za nic jej rozgryźć. Była taka pewna siebie, nawet groźna,
a jednocześnie miła. Czasem łagodna i bez mała słodka, a po chwili
sprawiała wrażenie zlodowaciałej i surowej.
— Jak przeżyłaś upadek, Lero? — zapytała.
— Nie przeżyłam.
— Jak to? — Wybałuszyła oczy i spostrzegła kątem oka przybliżającą
się twarz zaintrygowanego rozmową Gabriela.
Milczała, jakby robiła to celowo, i tym samym wzbudzała w nich
ciekawość.
— Umarłam, tam na dole.
— Co?!
Patrzyła na nią z przerażeniem, nie potrafiła sobie tego uświadomić
ani wyobrazić. Jak mogła umrzeć skoro siedzi z nią przy jednym stole,
popija wino i zajada przekąski. Oszalała a może jest. . .
— Jesteś upiorem?
— Nie! — Roześmiała się: — Nie jestem ani upiorem, ani duchem, ani
też żadną inszą zjawą. . .
Śmiała się i widać było, że to pytanie, jak i wystraszona mina Anny,
wprawiło ją w doskonały nastrój.
— Żywotniejszej niewiasty, Anno, nie widziałaś! — dodał Engelbert
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siedzący do tej pory jak mysz pod miotłą, a który na śmiech Lery cudownie się ożywił.
— Widziałam dostatecznie dużo.
Nabażyła się995 , przypominając ją sobie wiszącą na szyi Yormūna.
— Przepijmy za zdrowie Anny! — Wzniosła Lera toast kuflem wypełnionym po brzegi czerwonym winem.
— Zdrowie Anny! — wyrwał się Engelbert.
— Zdrowie Anny! — zawtórowali pozostali.
Stuknęli w powietrzu kuflami i ciągiem do dna wypili. Lera otarła
mokre wargi i popatrzyła w nią rozweselonym wzrokiem. Twarz miała
zaczerwienioną, oczy rozbawione jej niewygasłym potąd przerażeniem,
a usta jak wcześniej mówiły bezgłośnie: „To ja wygrałam”. Znów doszło
do starcia, stoczyły wzrokowy pojedynek i kiedy Anna miała ją o coś
spytać, Gabriel naparł na nią ciałem. Wypchnął Annę zza ławy, chwycił
za ręce i począł z nią wyprawiać harce w rytm grającej przez górali muzyki. Kręcił z nią małe i duże koła, pogwizdywał i pokrzykiwał, a nawet
podrzucał nią do góry. Radości było co niemiara, biesiadnicy przy stole
tak słaniali się ze śmiechu, że Engelbert nie wytrzymał, wyskoczył naraz,
siłą wyciągnął walczącą rękami i nogami Lerę, a na dokładkę porwał
w tan ubawioną do łez Elizę.
Wpierw podali sobie ręce, utworzyli taneczny okrąg i wirując po
kuźni, przybrali formę ludzkiego węża sunącego skocznie wokół grajków. Pląsali z przytupem, w rytm klaskali i gwizdali, podśpiewywali
do znanych góralskich melodii, a przede wszystkim mieli moc zabawy
i radochy. I tak na zmianę, aż do późna w nocy. Anna nie rozmawiała
już więcej z Lerą, nie miała ochoty tego robić. Prawdę mówiąc, budziła
w niej wrogość, choć była teraz całkiem inna, sympatyczna, pełna życia
i niepohamowanego humoru. Czasem tylko spoglądały na siebie, wymieniały spojrzenia i toczyły długie pojedynki, które najczęściej przegrywała.
Naprawdę znakomicie się bawiła i byłaby szczęśliwsza, gdyby był z nią
Yormūn, a jednak gdy obserwowała poruszającą się w tańcu Lerę, cieszyła się, że go nie ma i miała nadzieję, iż nie zjawi się tu nagle.
Imprezować skończyli długo po północy i tak jak pozostali była nader zmęczona. Gabriel po krótkiej przemowie zamknął przyjęcie, lecz
zanim rozpędził gości, zdążyła mu podziękować za pamięć, wspaniały
urodzinowy prezent i uroczystość urządzoną specjalnie dla niej. Szczę-
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śliwy podszedł do niej, wziął na ręce i przytulił, a na ostatek zupełnie jak
ojciec pocałował w czoło.
— Cieszy mnie, żeś wielce rada, Anno. Pomnij jeno, com ci mówił
o mieczu, a Yormūnem się nie martw. Wróci.
— Zaczekam na niego. A o miecz będę dbała, jak o własną rękę —
oznajmiła z uśmiechem.
Wychodząc z kuźni, zdążyła jeszcze podejść do oddalającej się nieco
chwiejnym krokiem Lery. Pociągnięta gwałtownie za koszulę odkręciła
się do niej zdumiona, pochyliła i zapytała:
— O co chodzi, Anno?
— Chciałam podziękować po raz wtóry za darunek i za to, żeś mię
uratowała. — Uśmiechnęła się prawdziwie po anielsku.
— Nie ma za co. . . — rzekła, oczy miała zaczerwienione, czuć było od
niej wino.
— Ale jest jeszcze cosik, com ci rzec miała. . . — Ucięła i spojrzała na
nią groźnie.
— No, to słucham. Cóż to takiego?
— Od mojego anioła trzymaj się z daleka — dodała odważnie, uśmiechając się lewym ust kącikiem.
Nie był to uroczy uśmiech, kryła się za nim wrogość i ostrzeżenie,
złośliwość i ironia. Lera nie mogła tego wiedzieć i nie odpowiedziała od
razu. Z napiętą twarzą spojrzała na dłoń Anny zaciśniętą na rękojeści
na wpół wysuniętego z pochwy nowego miecza. Prezentu od aniołów.
Niewiasta z całą pewnością nie czuła do niej strachu, może i nic z jej
słów sobie nie robiła, lecz Anna poczuła ulgę w sercu. Postawiła sprawę
jasno i odważnie.
— Dobranoc, Anno. Śpij spokojnie — pożegnała ją Lera matczynym
spojrzeniem i zniknęła w ciemności.
— Dobranoc, Lero.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Do chaty odprowadziła ją Eliza, pożegnała naprędce, życzyła spokojnej
nocy i chybko wróciła do kuźni. Anna cichcem weszła do środka, wymacała świecę i zapaliła. Była podekscytowana. Przypuszczała, że gdy
wróci do domu, zastanie Yormūna, ale izba świeciła pustką. Łóżka rzucały posępne cienie, na drewnianej podłodze leżała podarta sukienka,
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obok ciężkie buty, a w rogu worki Yormūna. Strapiło ją to bardzo. Tak
długa nieobecność anioła nie była normalna.
„A jak odszedł? Uciekł i zostawił mnie samą?”.
Przelękniona tą myślą stała przez chwilę osamotniona w bezruchu
i nie wiedziała co z sobą począć. Podeszła do worków, rozsupłała ten
większy, zajrzała do środka i wyjęła z niej starą xięgę. Usiadła na brzegu
łóżka, otworzyła na chybił trafił, przemknęła wzrokiem po drobnych literkach i dla zabicia czasu, uspokojenia niespokojnych myśli, przeczytała
fragment:
Krolowi996 gniew na oczy cisnął. Rozsierdzon997 powstał z łoża, zawezwać
rozkazał chyconego zbrodnika998 i budzić śpiesznie kata [. . . ] Miecz zaświstał, ogorzała szyja skazańca zagrzytnęła999 , a głowa z miartwym1000
plaskiem spadła. . .

Zamknęła xięgę, wrzuciła do worka i z jego głębi wydobyła woreczek
z mieszanką wysuszonych i startych na miał grzybów. Rozsupłała i powąchała. Ładnie pachniały i skutecznie działały uspokajająco, a w większych dawkach halucynogennie. Wzięła na palec i skosztowała. Smakowały słodko-gorzko. Przesypała na dłoń znaczną ilość, wepchnęła do ust
i prędko łyknęła. Schowała grzybki do worka, obmyła naprędce buzie
w zimnej wodzie, i migiem wskoczyła w nocną koszulę z wyhaftowanymi
owieczkami na rękawach. Leżała w łóżku pod pierzyną i przy zapalonej
świecy rozmyślała:
„Gdzie jesteś, Yormūnie?”.
Odkąd los ich połączył, nigdy nie spędziła nocy samotnie, nigdy też
nie widziała go w takim stanie. Wierciła się, rzucała, nie mogła spokojnie
uleżeć, i co rusz spoglądała na Yormūnowe łoże w nadziei, że kiedy na nie
spojrzy, on tam będzie. Łoże puste i nieruchome, pogrążone w półmroku
wyglądało na ogromne i masywne. Nogi miało krótkie, jak gdyby na
kaczych stało, a zagłówek wysoki i rzeźbiony. Wyobraziła sobie, że on
jest przy niej na wyciągnięcie ręki, że słyszy jego oddech, rozpoznaje
ruchy i przemawia do niej:
„Śpisz, Anno?”.
„Nie śpię”.
„Dlaczego?”.
„Nie mogę usnąć? Martwię się. . . ”.
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„A czymże tak się martwisz?”.
„Tym, że tyli czas1001 cię nie ma”.
„Jak to? A gdzie miałbym być jak nie z tobą?”.
— Abo ja wiem? — odpowiedziała ze łzami w oczach: — Możeś mię
ostawił, i już nie wrócisz. . .
Długo leżała z otwartymi oczami, rozmyślała o nim i wyczekiwała
jego przyjścia, pragnęła go objąć, przylgnąć do niego, ucałować w policzek i szepnąć mu do ucha: „Dobranoc, Yormūnie”. On wtedy obdarowałby ją przecudnym spojrzeniem, odpowiedziałby: „Dobranoc, Anno”,
i jak zwykle uśmiechnąłby się słodko.
„Gdzie jesteś, Yormūnie?” — zapytała w ciszy i z tą dumką usnęła,
zmęczona, ukojona połkniętymi grzybami.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Na pomoc! — ktoś krzyczał.
Otworzyła oczy i rozejrzała się zlękniona. Wokół panowała ciemność.
— Kto tam?
Nikt nie odpowiadał. Przestrzeń wypełniała głuchość, tylko wiatr
za oknem pogwizdywał, przenikając wąskimi szparami i zagłębieniami
w nierówno ociosanych balach.
— Na pomoc! — znów ktoś krzyknął, a głos, choć cichy i przytłumiony
wyraźnie dobiegał z tego samego pomieszczenia.
— To ty, Yormūnie? — zapytała, wcisnęła się głębiej w łóżko, naciągając ze strachu pierzynę po oczy.
Leżała w bezruchu, wyłapywała niepokojące dźwięki i nawoływania. Nic tymczasem się nie działo. Zmęczona wydłużającym oczekiwaniem postanowiła zapalić świecę i rozpatrzyć się przy świetle. Wysunęła
ostrożnie nogi spod pierzyny, odczekała niezadługo i usiadła. Serce zabiło jej głośniej, oddech płytki i urywany ginął w mrocznej ciszy, a oczy
wytrzeszczone do granic możliwości wypatrywały niczym wojskowe satelity podejrzanego ruchu w okolicy. Było jednak mroczno, zbyt mroczno.
Jedynie małe okna odcinały się od ciemnej ściany, tworzyły złudzenie zawieszonych w czarnej próżni prostokątów, wyglądały jak rozwarte wrota
prowadzące do zaświatów lub sinosrebrne ślepia zaglądającego do izby
dziwotwora.
Wstała, omiotła kolejny raz wzrokiem nieduże wnętrze, zrobiła krok
w stronę stolika, później drugi, i kiedy chciała poczynić trzeci, coś ścisnęło
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ją za nogę. Wrzasnęła. Poczuła lodowatą rękę trzymającą ją za łydkę.
Podskoczyła i szarpnęła się, próbowała wyrwać się drobnym palcom,
acz te boleśnie wczepione, poraniły ją i gwałtownie pociągnęły.
— Ałaaa. . . ! — zawyła.
Kopnęła to coś czającego się w mroku i poczuła, jak stopa ginie w cielesnej powłoce istoty sięgającej jej spod łóżka. Sądziła, że to wystarczy
i silne uderzenie zniechęci czającą się tam bestię, lecz nie miała racji.
Chwyciło ją za drugą nogę, szarpnęło brutalnie i przewróciło. Pociągnięta
z siłą sunęła po nierównych deskach. Mknęła w stronę prostokątnej czarnej dziury, zdzierając sobie skórę na nogach i pośladkach.
— Na pomoc! — krzyczała z całych sił w płucach, wierzyła, że ktoś
usłyszy i przybiegnie z poratunkiem.
Głos miała jednak słabiuteńki, ledwo słyszalny, stłumiony i przypominał ten, który niespodziewanie ją obudził. W pewnej chwili dotarła
do łoża, walnęła w twardą deskę i chwyciła ją oburącz. Zaparta o nią,
z mocą wierzgała nogami i broniła się przed chwytającymi ją łapami.
Cóż z tego, skoro traciła siły, ręce i nogi z wysiłku mdlały, a ciało ginęło
w otworze. W końcu osłabła tak mocno, że nie była w stanie dłużej
walczyć, wymacała jakiś przedmiot oparty o łoże i dała się wciągnąć.
Cisza i ciemność, ciemność i cisza. Leżała na brzuchu z zadartą, zwiniętą koszulą na plecach. Czuła poranione ciało od nierównych desek
i ostrych pazurów pozostawionych po trzymających ją łapach. Teraz nikt
jej nie trzymał. Nikogo nie widziała i nie słyszała. Uradowana wolnością,
korzystając z okazji, jęła wypełzać spod łóżka. Nie uszła za daleko. To coś
chwyciło za jej ręce i usłyszała sapanie uczepionej do siebie nieludzko
zimnej istoty o nieprzyjemnym, odrażającym trupim zapachu.
— Na pomoc! — krzyknęła i z przerażeniem uświadomiła sobie, że
budzący ją głos należał do niej.
Wtóry raz znalazła się pod łóżkiem i wtedy podłoga pękła, rozsypała
się na kawałki, i zaczęła spadać. Mknąć w przepaść, wzdłuż krwawych
ścian, wyglądających niczym kawałki ludzkiego mięsa. Zdążyła jeszcze
zerknąć w górę, gdzie przy prostokątnym dole stał Yormūn, zaglądał do
jego wnętrza i patrzył na nią osłupiałym wzrokiem.
— Anno. Co ty tam robisz? — zapytał.
— Yormūnie, pomocy! — zawołała, mając nadzieję, że ją usłyszy.
— Dlaczego nie pobawisz się gdzie indziej?
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— Yormūnie, co ty wygadujesz? Pomocy!
— Anno, dziecko drogie. Trumna to nie miejsce dla dziewczynek.
Czemu nie możesz być jak inne dzieci?
Spadała tak długo, że zdawało jej się, iż nigdy nie doleci na dno
przepaści, gdy naraz, usłyszała za plecami głos brzmiący jak jej własny:
— Witaj, Anno!
Odwróciła się momentalnie i ujrzała przed sobą drobną dziewczynkę.
Stała tak jak i ona na kamiennej, wielokolorowej posadzce; panował półmrok, choć miejsce, gdzie stała było dobrze oświetlone, niczym scena za
pomocą punktowego reflektora. Dziewczynka skryta w cieniu bacznie ją
obserwowała.
— Gdzie ja jestem? — zapytała.
Dziewczyna nie odpowiedziała, zamiast tego drobnymi kroczkami zaczęła się do niej zbliżać, wchodząc w snop jasnego światła. Przyuważyła,
że jest bosa, jej wzrostu i dokładnie tak samo ubrana. W białą koszulę
z wyszywanymi owieczkami na rękawach. Głowę miała nisko opuszczoną, śnieżnobiałe włosy opadały na buzię, a ręce chowała za plecami.
Wystraszona zrobiła krok do tyłu z zamiarem wejścia w ciemność, lecz
ta błyskawicznie, jak gdyby leciała w powietrzu, podbiegła do niej.
— Mamo! — Przeraziła się, kiedy dziewczyna spojrzała na nią błękitnymi jak niebo oczami, bo patrzyła w swe odbicie.
— Kim jesteś? — zapytała drżącymi wargami.
— Tobą, Anno — odrzekła dziewczyna i roześmiała się donośnie.
Jej uśmiech wcale nie był miły, lecz groźnie wykrzywiony, a spod
szeroko otwartych ust w tym nieprzyjemnym grymasie wystawały długie, ostre jak szpilki zęby. Odskoczyła zatrwożona, przybrała obronną
postawę i nieświadomie wyciągnęła przed siebie metalowy przedmiot.
— Umbra — szepnęła z radości, bo uświadomiła sobie, że trzyma
otrzymany miecz od aniołów.
Zerknęła na dziewczynę. Już się nie śmiała, tylko jak ona dzierżąc podobny miecz, przybrała identyczną postawę do walki. Coś wewnętrznie
kazało jej zaatakować. Zrobiła to bez zastanowienia, odruchowo, w tym
samym czasie co dziewczyna. Miecz śmignął przed obliczem dziewczyny,
rozciął jej policzek, po czym obie zatrzymały się nadal gotowe do ataku.
Ranna stała przed nią nieruchomo, zupełnie nie odczuwała bólu po
ostrym ostrzu, patrzyła ironicznie i krzywiła usta w złośliwym gryma-
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sie. Nagle, Anna poczuła, że coś kapie na jej ramię i stawia na koszuli
duże czerwone kleksy. Dotknęła palcami twarzy, zbliżyła rękę do oczu
i zamarła. Dłoń miała ubabraną krwią z poranionego policzka, z którego
kapała lepka posoka.
— Jakże to możebne?
Nie mogła wyjść ze zdumienia, przecież dziewczyna jej nie trafiła,
a jednak. . . Tak jak ona była ranna. Zerknęła na dziewczynę. Oczy jej
nabierały wściekle czerwonego koloru, zęby bielą błysnęły, a z zewsząd
rozbrzmiał ludzki odgłos. Niósł się coraz mocniej i głośniej, aż w końcu
zewsząd zahuczało:
— Zabij ją, Anno! Zabij ją!
Nie zapanowała nad emocjami, jak gdyby ktoś ją kontrolował, i powtórnie zaatakowała. Miecz śmignął w powietrzu, zadając kilka świszczących ciosów w stronę dziewczyny, wykonał parę bloków ochraniających
ją przed silnymi uderzaniami, i znów zatrzymały się równocześnie w niedużej od siebie odległości, w tej samej przygotowanej do boju pozycji.
— Ha! — Uśmiechnęła się triumfująco i wskazała mieczem pokrwawiony brzuch dziewczyny.
Ręce również miała pocięte, aczkolwiek z wykrzywionym uśmiechem
na pobladłych ustach kompletnie nic sobie z tego nie robiła. Anna zerknęła na siebie. Ręce miała pokryte krwawymi szramami, a przecięta,
mokra koszula na brzuchu przylepiła się do ciała. Nic z tego nie rozumiała i dopiero teraz poczuła piekące rany.
— Co to ma znaczyć? — Niemalże się rozpłakała wytrącona z równowagi, lecz wtedy posłyszała te same głosy:
— Zabij ją, Anno! Zabij ją!
Więc spróbowała to zrobić. Z całą siłą przyłożyła jej znienacka, a może tak jej się tylko zdawało. Umbra wniknęła z niezwykłą łatwością w ramię dziewczyny i przebiła je na wylot, a dziewczyny ostrze wbiło się w jej
ramię.
— Brawo! Brawo!
Gruchnęło zewsząd chóralnym okrzykiem i głośnymi oklaskami, jak
gdyby występowała przed salą wypełnioną po brzegi rozentuzjazmowaną publicznością.
— To nienormalne. To chore. . .
Łzy boleści i jednej i drugiej posypały się na posadzkę. Stąpały wolno
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do tyłu, stopa po stopie, i wysuwały zanurzone w ciałach klingi, kiedy
nagle, dostrzegła wysoki cień stojącej za dziewczyną postaci.
„Któż to taki?”. — Próbowała przeniknąć ciemność.
Postać była czujna, zauważywszy, że ją mierzy wzrokiem, zakamuflowała się w głębszych czeluściach mroku.
— Zabij ją, Anno! Zabij ją! — wołały zewsząd tajemnicze głosy na
nowo dopingujące ją do walki.
Z mieczem trzymanym wysoko przed sobą, przezwyciężyła ból z poranionego ramienia i popędziła w stronę atakującej identycznie dziewczyny. Przymierzyła się do ciosu, lecz nie uderzyła. Minęła ją, wpadła
w mrok i na chybił trafił wykonała podłużne cięcie. Ryknęło dzikim
wrzaskiem; odskoczyła odruchowo do tyłu i znalazła się w snopie białego
światła. Wtedy to z głębin mroku wyszła wielgachna postać ubrana na
czarno, w długim kaftanie z naszytym na przodzie godłem trójgłowistego
smoka. Przez twarz mężczyzny, jego szyję, tułów i udo, przebiegała głęboka szrama i sączyła się krew na posadzkę. Upadł przed nią na kolana
i nieobecnym wzrokiem spojrzał jej w oczy. Zewsząd wybuchnął przerażający lament i przenikający płacz dziecka, sprawiający, że po plecach
przechodziło mrowie, a włosy stawały dęba.
Powiodła wzrokiem dookoła, chciała koniecznie odkryć, któż tak
przejmująco płacze, lecz nikogo tu nie było. Nawet lustrzanego jej odbicia. Pozostała sam na sam z nieznanym jej mężczyzną. Zerknęła ku
niemu i nie wiedzieć czemu poczuła nagły smutek. Pękło coś naraz w jej
sercu, podbiegła do niego w kilku krokach, objęła gorąco i przytuliła.
— Samaelu — wypowiedziała jego imię drżącym od emocji głosem:
— Nie umieraj, Samaelu. Nie zostawiaj mnie samej. Proszę. . .
Płakała ogromnymi łzami, a jej płacz potęgował się jeszcze bardziej,
odbijał echem od nieistniejących ścian i sufitu, zlewał z dobiegającym
lamentem zawodzących istot i przejmującym szlochem dziecka.
— Nie zostawię cię, Anno, boś ty moja. . . i przysięgam, że nigdy cię
nie opuszczę — wyszeptał Samael i wbił w jej plecy jakiś ostry przedmiot.
Zakolebali się. Przywarli mocniej do siebie, choć czuła, że traci siły,
omdlewa z powodu piekącej rany i opada do marmurowej trumny, przy
której stała filigranowa niewiasta, szarpała nią i wołała wysokim głosem:
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Hanko! Wstońze! Już prawe pôłednié, a ty ciyngém na pôściyli! — budziła
ją Eliza, szarpiąc za rękę.
— Już? — Przeciągnęła się z kwaśną miną.
Wstała, podeszła do okna i wyjrzała na zewnątrz. Dzień był piękny
jak prawie każdy w tym roku.
— Wyspałaś sié? — zapytała Eliza, poprawiając łóżko.
— Nieszczególnie. Długom nie mogła zasnąć, potem nieprzyjemny
sen miałam, a później mnie zbudziłaś.
— Fces mi ô tym ôpedziéć1002 ?
— Nie chcę. . . — Ucięła i odkryła w rogu izby balię z parującą wodą:
— To dla mnie?
Plasnęła z radości w ręce. Odgadła bowiem, że Eliza, gdy ona spała,
przygotowała dla niej kąpiel.
— Hipkoj1003 dô balié! Pôwinnaś sié côsi pô tyk śpasak1004 wcôrańsýk ôdświyzýć!
Nie potrzebowała zachęty, zrzuciła koszulę, i już miała wejść do wody,
lecz naraz stanęła jak wryta. Z niedowierzaniem przyglądała się brzuchowi, w poprzek którego widniała cieniutka szrama. Przypominała zagojoną bliznę po czymś niezwykle ostrym.
„Azali to możebne? Wżdy był to sen jeno” — pomyślała, choć prawdę
mówiąc, była przelękniona.
— Stałó sié cô? — zapytała zdziwiona Eliza, obserwowała w osłupieniu nagą dziewczynę.
— Nie. . . — odpowiedziała z dużym opóźnieniem: — Wszystko dobrze, jenom się ciut zamyśliła.
Wskoczyła do balii, dała nura pod wodę, a po chwili wypłynęła
z ociekającą mokrą głową. Elizy już nie było, została sama. Siedziała
w balii i dumała. Nie pojmowała, skąd u diabła ma tę bliznę i tłumacząc sobie, że może przez przypadek gdzieś się zadrapała. Tłumaczenie
jednak było słabe, nielogiczne i niepodparte faktami. Draśnięcie stare,
dawno zagojone i pierwszy raz widziane, nie mogło tak po prostu się
pojawić. Szrama musiała być skutkiem jakiegoś wypadku, a takiego za
nic w świecie nie mogła sobie przypomnieć. Nie miała pomysłu jak sobie
to wytłumaczyć, odpuściła wszelkie domniemania i siedziała w ciszy.
Po kąpieli ubrała się, wyczesała starannie włosy i gdy zamierzała
wybiec z izby, uwagę jej przykuł oparty miecz o ścianę. W dziennym
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świetle matowa pochwa metalicznie połyskiwała, a rękojeść obciągnięta
czarną skórą odcinała się wyraźnie od jasnego drewna.
„Weź mnie ze sobą, Anno” — prosił niemo albo raczej rozkazywał.
— Wezmę — powiedziała, chichocząc sama z siebie, bo według niej
absurdalne było tak rozmawiać z mieczem.
Wyszła przed dom, powiodła wzrokiem po górach i padole, i szparko
pobiegła do warsztatu kowala.
— Dzień dobry, Anno! — przywitał ją Gabriel, stał przy rozgrzanym
piecu, w jednym ręku trzymał pręt w palenisku, drugą machał miechem.
— Dzień doberki, Gabrielu! — powitała go z uśmiechem i podeszła
do stołu z czekającym na nią posiłkiem.
Usiadła, położyła miecz na stole i dorwała się do jedzenia.
— Głodnaś?
— Bardzo. . .
Wcinała w pośpiechu chrupiące bułeczki, maczała je w grzybowym
sosie, gryzła dużymi kęsami. Rozglądała się niespokojnie po kuźni i przyglądała wiszącym na ścianach narzędziom i broni wykutej przez kowala.
Mieczom, sztyletom i nożom, toporom i tarczom oraz fragmentom rycerskich zbroi.
— Pancerze też kowasz1005 ? — zagaiła.
— Kowam, acz robię to nie często. Częściej naprawiam.
— Zali to trudne?
— Chceszli zostać płatnerzem?
— Ja? Coś ty! — Pokraśniała: — Zapytuję jeno z ciekawości.
— Ano, różnie z tą trudnością bywa. To zależy od zbroi. Niektóre
mogą być bardzo skomplikowane i złożone. Do tego bramowane złotem
czy bielone srebrem albo ryte grawerunkiem. Potrzeba wielu niedziel,
iżby takie cacko przygotować.
— Musi zatem być wiele wart, takaż zbroja.
— O, tak! Prawdziwy to majątek w rozumieniu ludzkim ma się to
rozumieć. Możesz za nią nabyć ziemię, postawić chałupę lub kupić bydło
albo i wszystko dopospołu1006 .
— Teraz rozumiem, czemuż to taki skarb dla rycerza. Aleć zapytam
o coś innego.
— Słucham.
— Widziałeś Yormūna? Wrócił? — pytała niewyraźnie z pełną buzią.
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— Nic mi o tym nie wiadomo. O to samo miałem cię zapytać.
— Doma nie nocował. . . — odpowiedziała beztrosko i zamarła.
Patrzyła bezprzytomnym wzrokiem w misę z jedzeniem i trzymała
nieprzeżuty kęs w buzi.
— A gdzie Lera? — zdążyła zapytać i nie czekając na odpowiedź, zgarnęła miecz ze stołu i migiem wybiegła na podwórze.
Minęła Elizę rozwieszającą mokre pranie i pomknęła w stronę wysokiej stodoły, jednak nie dotarła do niej. W pół drogi zwolniła, aż się
zatrzymała. Niedaleko okazałego budynku, gdzie składowano siano, zobaczyła Lerę. Schładzała się lodowatą wodą i prowadziła ożywioną rozmowę z Engelbertem.
— Ach! Tutaj jesteś. . . — szepnęła i nieśpiesznie wróciła do kuźni.
Zasiadła za stołem i powróciła do przerwanego jedzenia. Gabriel
przekuwał pręt na kowadle, lecz gdy ją ujrzał, włożył go do kubła wypełnionego po brzegi wodą i usiadł naprzeciwko niej przy stole. Obserwował ją z uwagą, wpatrywał się w jej oczy. Widział, że spogląda na
niego niechętnie i unika jego wzroku.
— O co chodzi, Anno? — zapytał z zatroskaną miną.
— Nie rozumiem. . .
— Stało się co?
— A bo stało się coś Gabrielu? — rzuciła odpowiedź na odczepnego.
Kusiło ją, by mu coś nakłamać. Jak jednak mogła to zrobić, gdy Gabriel patrzył na nią tymi wszystkowidzącymi źrenicami.
— Znaczy, wiesz. . . — Urwała i wzięła łyk źródlanej wody: — Byłam
ciekawa, gdzie podział się Yormūn i chciałam to sprawdzić. Przyszło mi
na myśl, że najdę go z Lerą — dodała i opuściła głowę, nie mogła znieść
jego spojrzenia.
— Anno. . . — przemówił po krótkiej chwili.
— Co?
— Powinnaś odpuścić. Nie możesz go zmusić. . .
— Tak, wiem! — prychnęła nagle rozzłoszczona.
Zrobiło się nieprzyjemnie.
Przyglądał się, jak siedzi z ponurą i napiętą buzią, odkręconą w bok
głową i wzrokiem wbitym gdzieś w kamienną podłogę.
— A miecz? Po coś go ze sobą zabrała? Tu nie jest ci potrzebny. Nic
ci tu nie grozi.
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— Nie byłabym tego taka pewna. Wczera1007 , jak pomnisz, zostałam
uniesiona spod waszego nosa. Zaliż nie tak było, Gabrielu? — zapytała
z lekkim gniewem i wyrzutem w głosie.
Ponownie zderzyli się wzrokiem i doskonale wiedział, do czego tak
naprawdę potrzebuje tego ostrza, choć wolałby usłyszeć to od niej.
— Dobrze, lecz pomnij. . . Jeśli to zrobisz. . . — Podniósł się od stołu.
Wyciągnął z wody pręt, wsunął w palenisko i dmuchnął kilka razy
miechem.
— Jak to zrobisz. Nigdy o tym nie przepomnisz i nie zaznasz spokoju.
Do samej śmierci będą prześladować cię koszmary.
— Wiesz co, Gabrielu? Możeć i masz rację, a nawet pewnikiem ją
masz. W końcu tyś anioł, co nie? Jednakże to moje życie, nie twoje! I nikomu nic do niego! Zaryzykuję! — Podniosła się gwałtownie, obrzuciła
go gniewnym spojrzeniem.
Wyszła szybkim krokiem, trzymając w jednym ręku miecz, w drugiej
napoczętą bułkę nadziewaną kozim serem. W progu minęła zdumioną jej
zachowaniem Elizę.
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Jest jé młodo Gabryielu i trôsecke jyj ta sprawa cało dôpieko. Widziołeś
jako była scyńśliwo dôpôkiel sié nie przýsła ta baba1008 — powiedziała
Eliza, podeszła do niego i w pół objęła.
— Wiem, Eli, wiem, ale za bardzo przypomina mi Yormūna. Płonie
w niej ogień, szaleje burza. Zaczyna myśleć mieczem, a nie głową czy
sercem. I to mnie właśnie okropnie martwi.
— Godos tak, jakbys już côsi złe zrôbiyła. Janiylé Bôzý, ty nie za
bar-z sié w sprawy tyj dziywki miysos1009 ? Óna mo juz jednegô Janiôła
a niekze1010 i tyz zýcio sprógujé1011 . Niekze uwidzi cô tô jest jé Rzecýwistôść. Nic jyj nie kazuj, nicegô nie brôń, nie godoj cô pôwinna a cegô
jyj nie wôlnô rôbić. Bô jak bedzié tako jak ty, Yormūn abô ftô inksý1012 ,
nigda nie bee wôlno, nie ôdkryjé tegô cô siedzi u niyj w nuku1013 ani
Prowdy cô jest jé wôkôłó niéj. Bedzié inô udawać inksýk, nie bedzié
sôbom. Źle godom, Gabryielu?
— Wiesz co, Elizo? Czasem odnoszę wrażenie, że to nie ja jestem aniołem, tylko ty, cha, cha. . .
— Wiys Gabriyelu, ze i mi sié casém tak zdajé.
Roześmiali się, przylegając do siebie.
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I co robimy? — zagadnął Engelbert.
Leżeli na trawie, wystawiali się do słońca i obserwowali pokryte śniegiem szczyty.
— Jeśli Anna była tą dziewczynką z twojej wizji, toś ją uratowała.
Zali nie czas nam ruszyć dalej?
— Gdzie nam będzie lepiej niźli tutaj? — zażartowała, choć jemu do
śmiechu nie było. — A co do Anny. . . Bez wątpienia to właśnie o nią
chodziło w mojej wizji. Nie rozumiem ino, czemu właśnie to ja miałam
ją uratować? Tego za nic nie pojmuję.
— Być może, gdybyś tego nie zrobiła, Hakael uniósłby Annę i zbiegł
przed ścigającym go Yormūnem i Gabrielem. Tegdy dziewka trafiłaby
w łapy Samaela, a ten nie oddałby jej łacno. Nie wiemy także, w jakim
celu chciał ją unieść i co zamierzał zrobić. Zali zamyślił ją więzić, azali
złożyć w obiacie podczas jakiegoś diabelskiego rytuału?
— Tak. Też nad tym myślałam i nie jestem do tego przekonana. Jednakże pojęłam, że to właśnie tobie zawdzięczam uratowanie Anny i wyrwanie jej z rąk Upadłych Aniołów. Gdybym cię tedy ubiła. . .
— Nie posłyszałabyś o niej. A gdyby tak się stało jakimś cudem albo
jakimiś pokrętnymi drogami dotarłaby ta wieść do ciebie, byłoby poniewczasie — dokończył za nią i opuścił ze smutkiem głowę.
— Masz rację, Engelbercie, i wiedz, że nie był to przypadek, żem darowała ci życie, acz wyznam szczerze, iż nie mnie je zawdzięczasz.
— Jak to? A komu?
— Sama tego jestem ciekaw.
Patrzyli sobie w oczy. On z trudem przełykał jej wyznanie, ona myślami była gdzieś daleko.
— Jest jeszcze jedna sprawa, o której muszę pogadać z Gabrielem —
dodała po jakimś czasie, podniosła się i ruszyła do kuźni.
Engelbert zerwał się z miejsca, chciał jej towarzyszyć.
— Zostań, Engelbercie. To sprawa wyłącznie między nami. Ciebie to
nie dotyczy — oznajmiła chłodno.
Został, lecz niechętnie. Odkąd przyjechali do wioski, odnosiła dziwne
wrażenie, że jest przygnębiony, jak gdyby coś go gryzło. Choć nie rozumiała, z jakiego to powodu, czasem miała wrażenie, że to przez nią.
„Co go u licha trapi?”.
Idąc po krótko wyskubanej przez owce trawie, zobaczyła schowaną
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za stosem drewna Annę; obserwowała ją z kryjówki. Pomachała jej
i dziewczyna prędko się schowała. Weszła do rozwartej kuźni, gdzie Gabriel przekuwał metalową sztabę, zawijał jej koniec i rozklepywał, by
powtórnie go zawinąć i znów rozklepać, i tak setki razy w kółko.
— Czołem Gabrielu! — Usiadła za stołem.
— Czołem Lero! — Zerknął na nią z lekkim uśmiechem.
Z wielkiego dzbana o fikuśnym kształcie nalała sobie wodę do kubka
i długi czas siedziała bez słowa, popijała i podglądała pracującego anioła.
Nie chciała mu przeszkadzać, nie było jej nigdzie śpieszno, a i kowal
zajęty robotą nie okazywał chęci do rozmowy.
— Co kowasz? — zapytała nieśmiało, gdy przestał walić młotem.
— Sztylet. Nazwałem go, „Żądło”, ze względu na kończasty1014 kształt
i wyjątkową ostrość. Jeden z kilku zamówionych przez króla Henryka dla
oficerów z przybocznej straży Aurory.
— Aurory? A któż to taki? Jeśli mnie pamięć nie zwodzi, król miał
jedną córkę. Zwała się Luna.
— Masz rację. Córka króla to Luna, a Aurora to jego synowica1015 .
Po śmierci swego brata Władysława, król wziął w opiekę xiężniczkę
i wyhodował1016 jak własną córkę. Co zaś się tyczy Luny. . . Cóż. . . Jak
mówią, zginęła z ręki jakiegoś nieszczęśliwie miłującego ją woja, choć
i gadają, że niesprawiedliwie król go osądził i ukarał, bo sama ponoć
odebrała sobie życie.
— Co?! Przecz miałaby to robić?
— Nie chcę powtarzać pogłosek, Lero. Nie moja to rzecz.
Siedzieli w milczeniu, w palenisku skwierczał ogień, pod sufitem cyrkulowały ospale muchy, a z nadworza dochodził bek pasących się owiec.
— Znałaś ją?
— Królewnę?
— Tak.
— Poznałam, gdym była pierwszy raz na zamku i sercem umiłowałam. Była dzieciątkiem. Miała sześć lat, tryskała energią i lubiła niestworzone historie. . . Kiedym stamtąd odjeżdżała, oznajmiła z pełną powagą
i dostojnością, jak przystało królewskiej córce: „Kiedy dorosnę, będę jak
ty, Lero. Zmierzę się wówczas z tobą i pokonam w walce”. „Będę czekać
was, królewno. Zaszczyt będzie to dla mnie przegrać z wami w pojedynku”. Odpowiedziałam i uściskałyśmy się na pożegnanie.
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— Mówią, że pomimo młodego wieku była waleczna i nieustępliwa,
odważna, ale i do granic możliwości rozpieszczona. Aż pewnego razu ni
z tego, ni z owego skoczyła z zamkowej wieży, jak donosi plotka. Piętnaście lat wtenczas miała. Ludzie ją bardzo żałowali, kraj i monarcha
pogrążył się w żałobie, a hyr1017 o jej nagłej i zagadkowej śmierci dotarł
nawet tutaj.
— Trudno doprawdy w to uwierzyć. . . Piętnaście lat. . . Toć tyle, co
ja miałam, kiedym ją widziała. . . Coś się za tym kryje.
— Niewykluczone. . . Wokół tronu zawżdy gore. Alem jak rzekł, nie
moja to sprawa.
Znów umilkli. Tym razem Lera prędko się ocknąwszy, powróciła do
przerwanego wątku. Bała się, że Gabriel zechce wrócić do pracy i będzie
musiała na niego czekać.
— A więc królewskie to zlecenie.
— Ano. . .
— To akurat nie dziwota. Twoja broń nie ma sobie równej. To istne
arcydzieło i najwyższej klasy oręż. Powiedz, aczli to nie sekret jaki. W czym
tkwi twoja tajemnica?
Gabriel roześmiał się serdecznie i wskazał serce.
— To cała tajemnica, Lero. Nieważne co robisz, jeśli włożysz w to
serce, nie chciwość, żądzę sławy czy bogactwa, lecz miłość płynącą z jego
wnętrza, wtedy tchniesz życie w przedmioty, obok których nikt nie przejdzie obojętnie. One same z siebie będą roztaczać aurę wyjątkowości i doskonałości.
Zerknął na zaziębły1018 pręt, opukał o brzeg masywnego kowadła.
— Domyślam się, żeś nie po to tu przyszła i nie o to chciała spytać?
— Masz rację. Chcę wypytać o Fulgura.
— Co chcesz wiedzieć?
— Wiem, że Fulgur nie jest zwykłym mieczem. Tyś go wykuł i ty
znasz odpowiedź na gnębiące mnie pytania. Co to za miecz? Jakie jest
jego przeznaczenie i czemu trafił w moje ręce?
Gabriel odwrócił się od niej, podumał mało-wiele, wsunął pręt do paleniska i zrobił sobie spacer po kuźni. Usiadł naprzeciwko obserwującej
go niewiasty i nieśpiesznie wypełnił wodą bogato zdobiony, polerowany
na wysoki połysk kubek, upił coś niecoś i zaczął opowiadać spokojnym,
niskim głosem:
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Pewnego dnia siedziałem na szerokim głazie w wysokich górach. Tam
gdzie wiecznie śnieg zalega. Powietrze było rześkie i chłodne, po niebie majestatycznie krążyły dwa przepiękne orły przednie. Spoglądały
z wysocza1019 na rozciągniętą w dole okolicę, obserwowały skrzące się
bielą wierzchołki i zieleniejące doliny, leniwe strumyki i wartkie potoki
pełne ryb i polujących w nich niedźwiedzi. Przemykały oczami po ciemnogranatowych taflach wody uwięzionej pomiędzy szczytami, obrośniętych chojarami wzniesieniach i lekko zakrzywionych pagórkach. Błądziły
wzrokiem po uśpionej późnopopołudniowym słońcem wiosce, miniaturowych wieżycach pobliskiego grodu oraz rozmydlonej linii horyzontu,
odległej, ginącej w mlecznobiałej, półprzeźroczystej poświacie. Patrzyłem z zapartym tchem tak jak i one, podziwiałem te wszystkie dziwy
natury, gdy naraz podszedł do mnie malec o złocistych oczach. Nie wiadomo skąd przybył, ale kiedym się odkręcił, On już stał i czekał. I choć
było mroźno, jak to wysoko w górach, miał na sobie lekką tunikę bez
rękawów utkaną pajęczą nicią, a Jego drobne stopy skryte w puszystym
śniegu sprawiały wrażenie, jakby nosił śnieżnobiałe buty.
— Co robisz na tym szczycie, Gabrielu? — zapytał.
— Podziwiam — odpowiedziałem.
Wtedy przysiadł przy mnie. Siedzieliśmy beztrosko, nie mogliśmy
nasycić ducha tym przepięknym widokiem, słuchaliśmy odgłosów dobiegającej zewsząd przyrody i z lubością połykaliśmy czyste powietrze.
W końcu pierwszy przemówił:
— Gabrielu.
— Tak?
— Za kilka dni przybędzie do ciebie pewien człowiek z daleka. Z drugiego krańca królestwa. Poprosi, żebyś wykuł miecz dla jego córki. To
śliczne dziewczę o zielonych oczach nosi imię, Lera. Dziecię to jeszcze,
a włada mieczem nie mniej sprawnie niż niejeden doświadczony w boju
rycerz, chociaż długa przed nią droga i wiele musi się nauczyć. Chcę, żebyś wykuł miecz dla niej. Miecz niezwyczajny, a anielski, któremu nadasz
imię, Fulgur.
— Jakże to tak?! Śmiertelnemu mam zrobić miecz o takich mocach?
— zaprotestowałem, nic z tego nie rozumiejąc: — A jeśli trafi w nieodpowiednie ręce albo dziewczę przeciwko nam stanie. Co wtedy? — zapytałem poruszony.
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Uśmiechnął się do mnie przymilnie, spojrzał przepełnionymi miłością
oczami i pogłaskał po policzku.
— Nie lękaj się, Gabrielu, albowiem dziewczę będące dzierżyć ten
miecz równa aniołom. Pod moją opieką aż po krańce swego ziemskiego
życia będzie. Stąd wyjdzie Fulgur, a kiedy przyjdzie właściwa ku temu
pora, tu też wróci. — Znów błysnął białymi zębami, widząc moje zmieszanie i dodał: — Jeśli zechce płacić ów człowiek, nie przyjmuj od niego
zapłaty i powiedz mu, że to podarunek dla Lery. Taka jest moja wola.
— Zatem niech się stanie wedle Twego słowa — odpowiedziałem.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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To wszystko? — zapytała zafascynowana i zaskoczona, że to już koniec.
— Tak — skwitował, wziął pręt i jak przedtem zaczął go przekuwać.
Rozpierała ją ciekawość. Pytania same cisnęły się na język, tyle że
musiała cierpliwie poczekać, aż skończy walić młotem i włoży pręt do
paleniska. Mogła więc spokojnie rozważyć zasłyszane słowa.
„Teraz jestem pewna, że to ten chłopiec mnie ochraniał”.
Krył się pod postacią drzewa, jaszczurki, był rybami, wędkarzem
i Adamem, a może nawet Abidemim. Od początku kierował jej działaniem i sprowadził do tego miejsca, w jakimś nieznanym jej bliżej celu.
Nakazał obronić Annę, wyrwać ją z rąk Upadłych Aniołów i. . . pokochać Yormūna? Nie, tego nie mógłby przecież zrobić. Nie mógł narzucić
jej miłości do anioła. To byłoby fałszem, a ona czuła tę miłość sercem
i duszą, była tego całkiem pewna. Powiedział, że równa jest aniołom,
acz wydawało jej się to nazbyt odważne i fantastyczne. A jednak. . . Może
właśnie dlatego widziała Śmierć niewidzialną dla zwyczajnych ludzi. Stąd
pochodziła odwaga i mądrość, brały niezwyczajne umiejętności i rozpierająca ją energia życia. Niby czegoś się dowiedziała, lecz wciąż błądziła
po omacku. Wszystko okrywała tajemnica.
— Kim jest ten chłopiec, Gabrielu?
— Niestety na to pytanie nie potrafię ci odpowiedzieć, albowiem Niepojęte nie może być pojęte przez ludzki umysł. Nie pytaj zatem.
— Rzeknij mi przeto, jako myślisz. Czy przyszła ta chwila, iżby Fulgur
wrócił w twoje ręce? Powinnam ci go teraz zwrócić?
— Nie wiem. Naprawdę nie wiem, gdyż nie widzę twej przeszłości
i przyszłości. Kiedy spróbowałem to uczynić, ujrzałem jeno czarność,
choć przyznać się muszę, że kilka wyrwanych fragmentów twego życia
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poznałem dzięki wglądowi w umysł Engelberta. Obaczyłem tam i ciebie,
aczkolwiek to jeno strzępki widziane jego oczami i niemające w zasadzie
większego znaczenia. Jesteś Lero jak anioł. Bez wczoraj i jutra, chociaż
dla mnie nim nie jesteś. Po prawdzie nie mam pojęcia co o tobie myśleć,
acz wiem jedno z całą pewnością. . .
— Co takiego?
— Z jakiegoś niewiadomego mi powodu jesteś chwilowo Jego ulubienicą. Musiałaś czymś zwrócić Jego uwagę. . . Czymś bardzo, ale to bardzo
wielkim.
— Ja? Niczegom wielgiego nie zrobiła. . .
— A jednak. . .
Siedziała zdziwiona w zamyśleniu, patrzyła na obserwującego go Gabriela. Biły od niego dobro i spokój.
— Mój ojciec znał tajemnicę miecza?
— Tylko ja o tym wiedziałem i Yormūn, który przybył zaraz po jego
wyjeździe. Byłem wtenczas pod takim wrażeniem, że opowiedziałem mu
o wszystkim. Niemniej jednak zawarłem z twym ojcem pewien układ,
kiedyśmy się rozstawali.
— Układ?
— Zaprzysiągł mi, że w przypadku twojej śmierci zwróci mi Fulgura.
Miał go przywieźć, a ja w zamian obiecałem zapłacić mu w złocie.
— W takim razie ojciec nie dotrzymał umowy.
— Jak to?
— Zgaduję, że rzucił go w przepaść po mojej śmierci.
— Po co miałby to robić?
— Może jego widok za bardzo go przytłaczał aboż zabaczył1020 z rozpaczy o waszej umowie? Nie wiem. Jednakże to właśnie dzięki ojcu Fulgur wrócił do mnie i z jego pomocą uciekłam Samaelowi.
Przyglądali się sobie, wymieniając spojrzenia.
Dostrzegła, że Gabriel ma mętlik w głowie. Nie widział jej przeszłości, więc nie znał jej historii. Z fragmentarycznych zaś widoków, które
ujrzał w umyśle Engelberta, nie był w stanie złożyć pełnego, logicznego
obrazu z jej życia. Dopił pozostałą w kubku wodę i zerknął w palenisko.
— Jeszcze jedno pytanie Gabrielu. Ostatnie.
— Pytaj.
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— Zali ten miecz jest niezniszczalny? Nigdym nie spotkała tak wytrzymałej stali.
— I tak i nie. To zależy od jego posiadacza. Anielski miecz i jego właściciel tworzą nierozerwalną całość. Są ze sobą połączeni na wieki. Jest
jak żywa istota, niezwykle delikatna, czująca i odpowiednio reagująca.
Jeśli jesteś przy nim sercem, on jest przy tobie. Wtedy rzeczywiście jest
niezniszczalny. Jak umrzesz, on umrze z tobą, stając się łomny1021 i bezużyteczny, a gdy go zdradzisz, on cię zdradzi, doprowadzając do śmierci
swojej, jak i twojej.
— Jakże bych miała go zdradzić?
— Przestając go kochać — odparł, a ona otworzyła usta z wrażenia.
Objął rozgrzaną sztabę metalowymi kleszczami i powrócił do pracy.
Zdumiona ostatnimi słowami, nie do końca rozumiała, co ma na myśli,
siedziała przez jakiś czas w ciszy i dopijała nieśpiesznie wodę. Wstała
i przechodząc koło Gabriela, klepnęła go w ramię.
— Dziękuję.
Nie odpowiedział, skinął tylko głową, a gdy wychodziła, obserwował ją w zamyśleniu. Wyszła z kuźni, jakiś czas tak stała nieruchomo,
podziwiając górskie szczyty, po czym podeszła do Engelberta, położyła
się na trawie i zamyśliła nad tym wszystkim. Musiała jakoś to sobie uporządkować.
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Błąkała się po okolicy niby duch, przemykając pomiędzy zabudowaniami, i obserwowała z daleka Lerę, która wypoczywała w towarzystwie
Engelberta. Dużo gadali, czasem się przekomarzali, a innym razem leżeli w milczeniu plackiem. W pewnym momencie Lera wstała, otrzepała
z trawy odzienie i ruszyła do kuźni. W stronę niskiej drewutni1022 wyłożonej szczelnie powtykanymi równo polanami, za którą chowała się
Anna. Wyjrzała, aby na nią spojrzeć i wtedy Lera odkrywszy jej białą
głowę, pomachała do niej. Anna pokraśniała, wstyd jej było, że niewiasta ją odkryła, i żeby ukryć zmieszanie, schowała się głębiej. Widziała
wchodzącą Lerę do kuźni, długo stamtąd nie wychodziła, aż wreszcie
wróciła w stare miejsce.
Znudzona bezsensowną obserwacją zielonookiej niewiasty i zmęczona nie do końca przespaną nocą, niespodziewanie usnęła w cieniu chaty.
Nie wie ile spała, ale kiedy się przebudziła, na dworze nie było nikogo.
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Słońce dopiekało skwarem, a powietrze, pomimo że górskie, przesycone
duszącym aromatem roślin i parującej ziemi, wisiało nieruchomo nad
polaną.
— Gdzie oni się wszyscy podziali?
Pobiegła do chatki, gdzie mieszkali, chciała sprawdzić, czy powrócił
Yormūn.
— Yormūnie! — zawołała od wejścia.
Stanęła w progu izby i rozejrzała się po pustym wnętrzu. Nie widać
było żadnych znaków mogących świadczyć o jego powrocie. Zawróciła
i szybkim krokiem poszła sprawdzić w kuźni. Tam zerknęła przez otwarte
dźwirze, gdzie zobaczyła w środku Gabriela i Elizę. Siedzieli przy stole,
trzymali się za ręce.
— Witaj! — zawołali na jej widok.
— Hej! — odkrzyknęła i popędziła do stodoły, gdzie rezydowała Lera.
Dotarła tam szybko, przyłożyła ucho do nagrzanej ściany i spojrzała
przez szpary. W środku na skrzyni siedział Engelbert, dłubał sztyletem
przy skórzanym pasie i niezrozumiale mamrotał coś pod nosem. Lery
jednak z nim nie było.
„Może śpi na sianie?” — pomyślała.
Ciekawość nie dawała jej spokoju. Otworzyła drzwi stodoły, bezszelestnie weszła do środka, rozejrzała się i chrząknęła.
— Co tu robisz, Anno? — spytał Engelbert zaskoczony jej widokiem.
— Nudzę się niecoś, to i wiesz. . . Niedaleczkom przechodziła, tom
postanowiła obaczyć co też u was słychać — odpowiedziała wykrętnie.
— U nas świetnie. Górski klimat dobrze nam robi, ale z brzaskiem
chcemy ruszyć w dalszą drogę. . .
— Doprawdy?! — wykrzyknęła tak radośnie, że o mało się nie zdradziła, jak bardzo ją ta wiadomość cieszy. — A to szkoda. Przecie dopieroście co przyjechali. — Zrobiła smutną minkę, choć w duchu była
w siódmym niebie.
— Wiesz co, Anno. . . Cudnie tu i spokojnie jak u pana Boga za piecem,
aleć nic tu po nas. Poza tym zgaduję, że tak będzie lepiej dla Lery. Odkąd
przyjechaliśmy, jest niespokojna i rozkojarzona. Domyśliwam się, co jest
tego powodem.
— Masz rację, Engelbercie. Zabierz ją co rychlej, zanim palnie jakieś
głupstwo albo sam wiesz. . . Cosik jej się stanie. Lera śpi?
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Wskazała drabinę prowadzącą na górny poziom, gdzie mieli urządzoną
prowizoryczną sypialnię.
— Nie, tam jej nie ma — odrzekł zmieszany jej słowami: — Ona zazwyczaj mało śpi, a w dzień prawie nigdy. Coś miała na myśli, gadając,
że może palnąć jakieś głupstwo lub cosik jej się stanie?
— Abo ja wiem? — Wzruszyła bezradnie ramionami: — Dyć wszędy
góry. . . A góry wielce niebezpieczne i wszystko może się zdarzyć. Pójdzie
na przechadzkę i popsnie się1023 , spadnie z krawędzi grapy1024 i kark
sobie skręci. Tak. . . wiesz. . . niby to przypadkiem aboż zrobi to celowo.
Sameś dopiero co gadał, że jest nieswoja. Pewno nieszczesna1025 . A możeć nawet zakochała1026 i przez to gotowa na wszystko. Co?
— Tak — przytaknął, wybałuszył na nią oczy i natychmiast się poprawił: — Nie! Nie wierzę. Ona nigdy by tego nie zrobiła. . .
A jednak ogarnął go niepokój, świadomość tego, że mogłaby popełnić
samobójstwo z powodu Wyklętego Anioła, przeraziła go. Dotąd o tym
nie myślał.
— Może tak a może nie. . . A skoro nie ma jej tutaj, pewnie jest w kuźni
lub łazi po górach — podpuszczała go, nie chciała wprost zapytać, gdzie
jest Lera.
Wyrwany z zadumy, z niespokojnym uśmiechem na zastygłych wargach i poruszony jej słowami, próbował tuszować zdenerwowanie, choć
nie szło mu to najlepiej.
— Ależ nie — wydukał: — U Gabriela była wprzódy. Teraz jest w stajni, oporządza konie. . . A może łazi po górach?
— A! To biegnę ją powitać! — rzuciła w pośpiechu i wystrzeliła migiem do stajni.
Gnała jak szalona. Białe włosy niczym grzywa lwa powiewała rytmicznie, a zwiewna sukienka podwiewając wysoko, odsłaniała blade
uda. Czuła niepokój, coś ściskało ją w żołądku, a w głowie brzęczało od
zazdrosnych myśli. Niedaleko stajni zwolniła, przeszła w marsz i drobnymi krokami zakradła się pod wierzeje budynku z wyciętymi drzwiczkami w mniejszym skrzydle. Tam zmęczona, sapiąc po tym krótkim, choć
męczącym biegu musiała chwilę odpocząć, uspokoić oddech i spowolnić
trykające wartkim tempem serce.
Zerknęła pomiędzy deski, chciała cokolwiek wypatrzyć, lecz budynek, pomimo że stary, był bardzo szczelny, doskonale chronił zwierzęta
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przed górskim wiatrem i przejmującym chłodem. Przyłożyła więc ucho
i spróbowała przynajmniej złowić jakieś dźwięki, tym razem również na
daremno, bo poza szmerem, stukaniem końskich kopyt czy parskaniem,
nic więcej nie słyszała. Oparta o ścianę, zastanawiała się pod jakim pozorem wejść do środka i zagadać z Lerą, aż tu nagle, usłyszała dość wyraźne
głosy. Po chwili przycichły, a jeszcze później całkiem umilkły. Postanowiła dłużej nie zwlekać, przekręciła ostrożnie rygiel, otworzyła dźwirze
i jak nocny złodziej wśliznęła się po cichu do środka.
W stajni było chłodniej niż na zewnątrz. Powietrze wypełnione sianem i wonią końskiego potu kłuło w nozdrza. Nie był to bynajmniej
nieprzyjemny zapach, a swojski, nadający temu miejscu osobliwy klimat
i charakter. Rozejrzała się po wnętrzu. Po lewej stronie w klatkach1027
stały konie, po prawej załadowany wóz sianem, a za nim okazały stół
z przyborami do oporządzania zwierząt. Na drewnianych kołkach powbijanych do ściany wisiały grabie i cepy, sierpy i grace oraz inne drobne
narzędzia gospodarcze.
Podeszła cichaczem do sosnowej ścianki odgradzającej klatki dla koni,
wzdłuż niej sunęła, skradała się drobnymi kroczkami w kierunku wybrzmiewających głosów. Budynek nie był duży. Było tu pięć szczupłych
stanowisk dla koni i z ostatniego na oścież otwartego dochodziły podejrzane szmery. Wprędce tam dotarła, zatrzymała się przy wejściu do
klatki, przywarła plecami do ściany i nasłuchiwała. Zza cienkiej przegrody dochodził szelest poruszanej słomy, ludzkie posapywanie i inne
trudne do scharakteryzowania dźwięki.
Zajrzała do środka, wychyliła się mocno, i stojąc w niewygodnej pozycji, mało nie upadła z wrażenia. Serce jej pękło niczym lustro trafione
głazem, oczy zaszły łzami, a żołądek ścisnął aż do bólu. W odległości
niewiele większej niż pięć męskich kroków, na stercie świeżego, pachnącego siana zobaczyła Yormūna i Lerę. Zwróceni do siebie obsypywali
się namiętnymi pocałunkami, tak sobą zajęci, że nawet nie spostrzegli,
iż stoi w progu i obserwuje ich z płynącymi po buzi łzami. Z rosnącym
bólem widziała, jak Yormūn obcałowuje twarz Lery, przemyka wargami
po szyi uszczęśliwionej niewiasty i zatrzymuje usta na jej nagich, jędrnych piersiach. Wyginała gibkie ciało, odchylała do tyłu głowę i wbijała
paznokcie w muskularne ramiona anioła.
— Yormūnie. . . — szeptała i drżała z podniecenia.
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Głos Lery nieprzyjemnie zadzwonił w uszach Anny, a śpiew pocałunków
sprawił, że chciała głośno krzyczeć. Z trudem trzymała się na nogach,
jakaś mara dusiła ją za gardło, policzki paliły żarem, a skóra zdawała się
obca i ciasna. Aż coś w niej pękło. Jakaś nieznana cząstka jej samej wychynęła z głębi zranionej duszy i domagała się natychmiastowej pomsty.
Pomsty za zdradę, za odrzucenie, za niekochanie.
— Jak mogłeś mi to zrobić, Yormūnie?! — krzyknęła z rozdartym bólem w sercu, konie w klatkach się spłoszyły, dymówki1028 pochowały
łebki w wylepionych pod sufitem gniazdach, a echo podbiło kurz zalegający na drewnianych jętkach1029 .
Wysunęła miecz ze stalowej pochwy i błyskawicznie na nich popędziła. Zrobiła kilka szybkich kroków, zamachnęła błyskliwym ostrzem
zza pleców i z całej siły uderzyła.
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Kiedy wrócił, w dolinie nikogo nie było prócz dwóch górali rozmawiających przy owcach. Otarł zroszone potem czoło. Zszedł z konia, poklepał
go po karku i poprowadził do stajni. Noc spędzona w samotni dobrze
mu zrobiła. Czasu miał aż nadto, wszystko sobie szczegółowo przemyślał
i postanowił, że rankiem wyjadą z wioski. Wystarczająco długo gościli
u Gabriela. Nie przeszkadzali mu co prawda, nie byli dlań żadnym obciążeniem, a jednak nie czuł się z tym najlepiej. Problem stanowiła także
Lera, przy której tracił panowanie. Nie wiedział jak temu zaradzić ani jak
się przed nią bronić. Postanowił, że gdy tylko zaprowadzi konia, pogada
z bratem i odszuka zamartwiającą się o niego Annę.
Po wejściu do stajni ujrzał zielonooką niewiastę przy stole z przyborami do oporządzania zwierząt, gdzie na szerokim blacie leżał Fulgur.
Polerowała go płynnymi, szybkimi ruchami i nadawała mu połyskliwy
wygląd. Wcale nie musiała tego robić; miecz błyszczał przepięknie i zachwycał swym wyglądem. Od razu widać było, że bardzo dba o niego.
Spostrzegła go, zerknęła na niego, na spienionego konia, i kontynuowała
wygładzanie głowni. Nie była zaskoczona jego widokiem i nie dała poznać po sobie podekscytowania. Jednakże odgadł bezbłędnie, że specjalnie wybrała to miejsce, czekała na niego, żeby nie stracić nadarzającej
się do spotkania okazji.
— Dzień dobry, Yormūnie — zagaiła.
— Dzień dobry, Lero.
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— Tak z nagła wczera zniknąłeś. . .
— Potrzebowałem trochę spokoju. . .
— Z mojego powodu?
— Po co pytasz, skoro wiesz dobrze — odburknął, nie chciał się przed
nią otwierać, to nie było w jego stylu.
— Nie sroż się na mnie, proszę. O świcie wyjeżdżamy. Nie będziesz
musiał mnie dłużej oglądać — oznajmiła niefrasobliwym głosem, choć
nie było to szczere.
— Tak? To dziwnie się składa, bo my również — odparł.
Zaprowadził konia do trzeciej klatki, wsypał w żłób porcję owsa,
dopełnił poidło wodą i zamknął za sobą sosnowe drzwiczki.
— Kądy pójdziecie? Słyszałam, że Samael tropi Annę? — zapytała, nie
zwracając na niego uwagi.
— To prawda. Trudno powiedzieć dokąd pójdziemy. Anna nigdzie
nie jest bezpieczna, Samael nie odpuści — odpowiedział, również na nią
nie patrząc.
Sięgnął wzrokiem w głąb stajni i spostrzegł, że piąta, ostatnia klatka
jest otwarta. Podszedł do niej, wszedł do środka i zdziwiony odkrył, że
jest pusta.
„A gdzie koń?” — pomyślał.
Kiedy się odwrócił, zobaczył ją przed sobą.
— Czemu Samael ją ściga? — zapytała.
Trzymała miecz, jak gdyby miała zamiar mu go wręczyć. Teraz dopiero zauważył, że jest lekko ubrana, bez zbroi. Ma na sobie buchaste1030
spodnie i zwiewną koszulę; przemoknięta od potu i przylepiona do piersi
i bioder zarysowywała jej zgrabną figurę. Spojrzeli sobie prosto w oczy.
Coś znów się w nim poruszyło, coś znajomego drgnęło, jakaś cząstka
jego duszy wychynęła z ukrycia i wpadła bez pamięci w szmaragdowe
klejnoty wpatrzonej w niego kobiety. Nie było od tego ucieczki, nie miał
sił walczyć o wolność, słabł z niepojętą fascynacją i równoczesnym przerażeniem.
Konie niespokojnie zarżały, stuknęły kopytami w twardą posadzkę,
gdy ona w tym czasie trzymając rękę na jego torsie, spychała go do
wnętrza klatki. Nacierała gibkim ciałem, wykonywała magiczny taniec
i uśmiechała się zmysłowo. Oparła miecz o ścianę i natychmiast rzuciła
się na niego. Drżała.
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— Lero. . . — zdążył wymówić jej imię.
Targało nim od środka, ręce zacisnął na jej kształtnych biodrach,
a usta zbliżył pożądliwie do jej twarzy.
— Yormūnie. . . Miłuj mnie. . . Yormūnie. . .
Czy mógł się przed nią obronić? Zapanować nad sobą? Powstrzymać
rozhulanego na dobre ducha?
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Gdy wszedł do piątej klatki, wzięła Fulgura i ruszyła za nim. Czuła się
poddenerwowana, niespokojna i w zasadzie już wtedy przestała nad sobą
panować.
— Czemu Samael ją ściga? — zapytała, choć nie interesowało ją to.
Spojrzeli na siebie i zadrżała. Ujrzała jego złotem rozświetlone oczy,
przenikające dogłębnie i przebijające boleśnie rozkochane serce. Ten
wzrok był jak ostrze noża. Jak głownia miecza czy żądło szerszenia, a jednak ten ból był rozkoszny. Pomróz sunął mile po ciele, w dołku ściskało
z podniecenia, a dusza gnała ku Wyklętemu Aniołowi. Odstawiła miecz
pod ścianę, rzuciła mu się na szyję i przylgnęła do niego.
— Lero. . .
— Yormūnie. . . Miłuj mnie. . . Yormūnie. . .
— Lero. . . — szepnął jej do ucha, a potem poczuła jego gorący dotyk,
silny i władczy, a zarazem delikatny, jak gdyby te rozkosznie pełzające
po jej ciele dłonie należały do kobiety, a nie do wielkiego, atletycznego
mężczyzny mogącego rękami zgruchotać komuś kości.
Nogi jej się trzęsły, serce wybijało rytm z olbrzymią prędkością, i gdyby nie chwyciła się jego szyi, na pewno nie utrzymałaby równowagi
i upadła. Złożył na jej licu płomienny pocałunek, jeden, drugi, trzeci,
później już nie liczyła. Odpływała, ogarniała ją ekscytacja, żądza i pragnienie by się z nią połączył, wniknął w nią i doprowadził do szaleństwa.
Boże! Jakże była szczęśliwa!
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Świat zawirował, zupełnie zwariował. Padli przed sobą na kolana i zatraceni bez reszty w czułych objęciach i ognistych pocałunkach, zmysłowymi pieszczotami zbliżali się ku sobie. Ciała płonęły pożądaniem, serca
bębniły rozkołysanym w miłości taktem, a dusze wznosiły się i łączyły,
stawały się jednym. I kiedy ich rozpalone namiętnością ciała lgnęły ku
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sobie, wrzeszcząc w opętanym uniesieniu bezgranicznej żądzy, wtedy,
usłyszeli głos Anny. Stała w progu klatki, płakała rzęsistymi łzami, z obliczem wykrzywionym cierpieniem i żalem.
— Jak mogłeś mi to zrobić, Yormūnie?!
W tym prostym pytaniu zawierała się dziewczęca rozpacz, pretensja
do umiłowanego, ale też i groźba. Wyciągnęła miecz z pochwy, uniosła
wysoko ponad głowę i ruszyła na nich ze złowrogim spojrzeniem i sypiącymi się grochami z oczu. Tylko kilka kroków dzieliło ich od stalowego
ostrza anielskiego miecza. Zaledwie krótkiej chwili potrzebowała, żeby
zadać śmiertelne uderzenie, a kiedy tak się stało, miecz świsnął w eterze,
zaśpiewał sopranem i pognał w stronę zasłaniającego Lerę Yormūna.
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Zamknął oczy, zacisnął zęby i przytulił mocniej zielonooką niewiastę,
a gdy poczuł zimno nadciągającego ostrza, grzmotnęło potężnie po prawej jego stronie. Huk był wysoki, metaliczny, spłoszył konie, które poczęły rżeć i prychać, stukać kopytami o ziemię i drzewiane drzwiczki,
ptaki skrzeczały piskliwym głosem, a kłęby kurzu i nitki złotej słomy
wzbijały się wysoko. W pierwszej chwili nie miał pojęcia, co było tego
powodem, acz szybko spostrzegł, że był to Fulgur. Grzmotnął w twardą
posadzkę i odbity od niej jak piłka, ponownie runął, wydając nieprzyjemne dźwięki, jakby skomlał z bólu.
— Anno! — powiedzieli równocześnie.
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Napierała na Lerę z wielkimi łzami spływającymi na ramiona. Nad sobą
trzymała połyskujące groźnie ostrze sprawiające wrażenie wyjątkowo
lekkiego. Widziała wpatrzoną w siebie zielonooką kobietę, pomimo tego
nie było w niej odrobiny lęku, a zdumienie. Wzięła potężny zamach w jej
stronę pełna przeogromnej złości i nienawiści, i wtedy, ujrzała osłaniającego ją Yormūna. Zakrył ją swym ciałem.
„Nie!”.
Chciała przerażona krzyknąć, lecz nie miała szansy już się cofnąć.
Głownia cięła bezwzględnie powietrze, z głośnym świstem dolatywała do odsłoniętych pleców anioła, i kiedy prawie go śmiertelnie drasnęła, jakimś cudem i nieskoordynowanym ruchem ręki zmieniła kierunek jej lotu. Miecz Anny grzmotnął w Fulgura z olbrzymią siłą i przewró-
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cił go z hukiem. Leżał na posadzce i niczym człowiek pokonany w walce
skomlał.
— Anno!
Przez ścianę łez patrzyła na te dwie przywarte do siebie istoty. Widziała, jak klęczą zwróceni ku sobie, przytulają się i patrzą na nią ze zdziwieniem. Głowa opadła jej sama, jakby jakiś ciężar przygniótł ją do ziemi,
przeźroczyste perły bezgłośnie biły o posadzkę, a ręka drżała na zaciśniętym kurczowo trzonie anielskiego miecza. Nie wytrzymała, nie umiała
powstrzymać nagromadzonych emocji, rozpłakała się mocniej i pobiegła
do wyjścia.
— Jak mogłeś, Yormūnie? — słowa same z ust wypływały, miecz
wypsnął jej się z ręki, a za plecami wołał Yormūn:
— Anno, zaczekaj!
Przyśpieszyła.
— Anno!
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Biegła bezwiednie. Coraz szybciej i szybciej, jak gdyby przed kimś uciekała. Nie mogła opanować poruszenia, wyzbyć się z głowy dojmujących
myśli i odrzucenia, które ubodło ją najsilniej. Z boleścią w sercu i widokiem w oczach tulącej się pary, pragnęła o wszystkim zapomnieć i uciec
jak najdalej od niego. Jak najdalej od złotookiego anioła, któremu ofiarowała wszystko, co miała. Siebie.
„Jak mogłeś, Yormūnie?!” — krzyczała jej zraniona dusza. — „Czemuś
mi to zrobił?!” — nawoływało krwawiące z żalu serce.
Wiedziała dobrze, dokąd zmierza. Zdawała sobie sprawę, co ją czeka,
choć było jej to obojętne, kiedy jedynym pocieszycielem był wypełniający ją smutek. Wąska ścieżka niczym szara nitka na białym obrusie wiła
się ostro w górę. Bezbłędnie prowadziła, wskazywała drogę do wyzwolenia i znaczyła kierunek ku przeznaczeniu, z którego nie było już powrotu. Biegła prędko, przeskakiwała leżące na drodze kamienie i rosnące
z rzadka karłowate krzewy. Gnała poganiana przelewającą się w duszy
goryczą, głęboką rozterką i niespełnionym miłosnym pragnieniem. Kroki
milczały na twardym, opoczystym podłożu. Nie słyszała własnego oddechu, sapania i świstu w płucach, a szmer poruszanej słomy, gorące
pocałunki i głos znienawidzonej Lery powtarzającej w kółko: „To ja wy-
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grałam”. Widziała, że się zbliża, rozpoznawała okolicę nie tylko oczami,
lecz także sercem kołatającym się w rytm nieopisywalnej wręcz udręki.
Skręciła ostro w prawo i nagle przystanęła. Stała na wysokiej górze
porośniętej rzadką roślinnością, nad samym urwiskiem, znieruchomiała,
zapatrzona w dal i zapłakana. Przepiękny widok rozpościerał się na całą
okolicę i skąpaną w słońcu zieloną dolinę. Przychodziła tu najczęściej,
by pomyśleć, obserwować w wiosce życie lub rzucając w dół kamienie
liczyć, kiedy spadną. Dzisiaj jednak nie radość ją przywiodła, nie spokój
i błogość tego miejsca, a rozpacz i bezcelowość dalszego życia.
Postąpiła na brzeg urwiska i popatrzyła w otchłań. Na kamienne,
ostre podłoże wypełnione oderwanymi od skały szaroburymi głazami.
Skryte w gęstym cieniu kusiły do skoku, krzyczały szatańskim głosem:
„Chodź do nas, Anno! Przyłącz się do nas!”. Chłodny wiatr hulał nad
przepaścią, tarmosił białą czupryną i porywał łzy z zaczerwienionej twarzy. Zawyła jak wilk do xiężyca i znów ryknęła płaczem, wiedziała, że
koniec jest bliski i teraz niezawodnie umrze.
— Nikt nie będzie za mną płakał. Nikt nie zatęskni i nikomu nie będę
zawadzać — tłumaczyła sobie, dodawała otuchy i błądziła wzrokiem po
dnie czeluści.
Wystarczyło skoczyć, a będzie wolna. Na zawsze, na wieki. Pofrunie
w dół tej stromej ściany niczym jastrząb ku wiecznej radości i szczęściu.
Po cóż dłużej zwlekać? Nad czym się tu zastanawiać? Przecież wszystko
było takie proste i oczywiste. Odwrócona plecami do przepaści rozłożyła
szeroko ręce i zamknęła oczy. Sznur przeźroczystych łez niby wagoniki
uczepione miniaturowej kolejki sunął bezszelestnie po policzkach, spływał po brodzie i ulatywał, wznosząc się wysoko. Wiatr huczał w uszach,
potrzepywał sukienką i rozwiewał długie włosy. Nad głową kwilił samotny ptak wędrowiec, a pod stopami majaczyła przerażająca czeluść.
— Anno, nie rób tego!
To był głos Yormūna, lecz czemu brzmiał tak blado? Nie spojrzała na
niego, stała z rozłożonymi rękoma jak ukrzyżowany na drzewie Chrystus,
chwiała się nad przepaścią i czekała na większy podmuch wiatru.
— Anno, nie rób tego! — Drobił kroki i wyciągał do niej rękę.
Otworzyła oczy z wypełniającym ją wielkim smutkiem i żalem.
— Za późno, Yormūnie! Nie nabliżaj się do mię! — krzyknęła. —
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Chcę umrzeć! Dla ciebie. Abyś był wolny i szczęśliwy. — Próbowała się
uśmiechnąć.
— Śmierć nie uszczęśliwia. Niczego nie zmienia ani nie rozwiązuje.
— Ale ukoi mą boleść i rozpacz. Uciszy smutek. Tyle mi wystarczy.
Niczego więcej niźli tego nie żądno mi — odparła, wycisnęła spod powiek
kolejne sznury łez i zaglądnęła w jego oczy.
Połyskiwały złotym kolorem, odbijały od lśniącej powierzchni roziskrzone słońce i były większe niż zwykle. Biła z nich zniewalająca siła
miłości, tętniła energia, i czuła jak w nich ginie i przepada. Ten ostatni
raz uległa wszechogarniającemu uczuciu szczęścia, tak bardzo jej brakującego, za którym tak mocno tęskniła i którego tak bardzo pragnęła.
Zaślepiona uniesieniem nie widziała, a wyobrażała sobie, jak do niej
podchodzi. Jak obejmuje ją i przytula, jak czuje się bezpieczna w jego
ramionach, szczęśliwa i kochana. . .
— Kocham cię, Yormūnie, mój ty Wyklęty Aniele — oświadczyła mu
drżącymi wargami, zamknęła oczy i popchnięta gwałtownym, silnym
podmuchem wiatru przechyliła się do tyłu.
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Stał zupełnie sparaliżowany. Nie był w stanie się poruszyć i nie mógł
uwierzyć, że ona to zrobiła. Odgarnął w tył stargane włosy i poprawił
rozchełstaną koszulę. Spojrzał na błękitne jak oczy Anny niebo, na ośnieżone górskie szczyty przypominające jej śnieżnobiałe włosy. Widział maleńkie góralskie chatki wyglądające niczym leśne grzyby. Wziął głęboki
oddech, zrobił dwa niepełne kroki ku krawędzi urwiska, gdy tymczasem niespokojne myśli szalały w jego głowie, szukały odpowiedzi na
kłujące go pytanie: „Dlaczego to zrobiła?”. Chłodny wiatr chłostał go po
twarzy, zmieniał błyskawicznie kierunki, ścigał się sam ze sobą i wygrywał smętną piosnkę na porozrzucanych pod stopami głazach. W błękicie
nieba bujały orły, po stromej ścianie skakały kozice, a u podnóża góry
węszył samotnie stary niedźwiedź.
„Dlaczegoś to zrobiła, Anno?”.
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Poczuła silne uderzenie rozpędzonego wiatru, przechyliła się do tyłu i kiedy odniosła wrażenie, że spada, ktoś szarpnął ją brutalnie i odciągnął daleko od krawędzi urwiska. Otworzyła zdumiona oczy i ujrzała Lerę. Wykorzystując nadarzającą się okazję, zakradła się niepostrzeżenie, odsunęła
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ją od przepaści i trzymała jedną ręką za sukienkę, drugą za przedramię.
Anna zła, wręcz wściekła, krzyczała głośno, kopała i uderzała w nią z całej siły pięścią. Chciała się wyrwać z potężnego uścisku, odgonić ją od
siebie, przepędzić znienawidzoną niewiastę, ale ta nic sobie z tego nie
robiła. Nie reagowała na ciosy, zupełnie jak pozbawiony czucia wampir.
Patrzyła tylko zielonymi oczami, smoczym wzrokiem przewiercała ją na
wylot, a do tego nieznacznie się uśmiechała, jakby miała niezły ubaw.
— Puszczaj! Słysz?! — Szarpała się zawzięcie. — Zostaw mię! — wołała, a echo powtarzało za nią słowa.
— Upamiętaj się — odpowiedziała Lera, przywdziewając ten swój
słodki uśmieszek, nadobny i pewny siebie.
— Czego ty ode mię chcesz? — wypłakała, nie miała siły z nią walczyć,
szarpać się i próbować wyswobodzić. — Czego chcesz? Cóż ja ci takiegom
uczyniła? Czymże zawiniła?
— Wiesz co, Anno. . . — Zerknęła na nią z nieznanym jej dotąd błyskiem w oczach: — Skrócę twe cierpienie i umrę za ciebie.
Puściła Annę i podeszła na brzeg urwiska, rozprostowała ręce jak
ptak szykujący się do lotu, po czym bez cienia strachu się pochyliła.
— Nie rób tego! — wyrwało jej się samo.
Pochwyciła Lerę w ostatnim momencie, szarpnęła za lnianą koszulę
i silnie przyciągnęła ku sobie.
— Cóż to? Azali nie tegoś właśnie chciała? Zaliś nie pragnęła mojej
śmierci, kiedyś szarżowała na mię z mieczem w ręku? — pytała z pobłażaniem ratującej ją dziewczyny.
— Tegom chciała. . .
— Więc czemu mnie powstrzymujesz? — zapytała, rozkładając ręce
w geście głębokiego zdziwienia.
— Bo. . . — Urwała, nie wiedziała co powiedzieć.
— Skoro nie chcesz oddać mi swojego anioła ani podzielić się nim,
przeto pozwól, że umrę za ciebie, jeśli tylko w ten sposób możemy zakończyć tę zwadę.
Lera łypnęła wzrokiem na przyglądającego im się Yormūna, a Anna
poczuła, jak serce pęka jej na dwoje, jak łzy znów nabiegają do oczu.
Nic zgoła z tego nie rozumiała. Czemu Lera uratowała ją po raz wtóry
i dlaczego ponownie zdecydowana jest poświęcić dla niej życie? Kim, do
diabła, jest ta przeklęta niewiasta, która wdarła się w jej życie tak nie-
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spodziewanie, w jednej chwili odebrała umiłowaną osobę i która nawet
Śmierci się nie boi?
Głośno łkała wielkimi łzami, oparta czołem o zielonooką wojowniczkę i czuła, jak ta ją obejmuje, przytula i głaszcze niczym matka po
głowie. Wcale nie chciała, żeby to robiła. Czuć od niej było zapach siana
i potu przywołujący w myślach przykry obraz całującego ją anioła, lecz
nie potrafiła temu zaradzić i nie miała pojęcia, dlaczego jej na to pozwala.
Przecież tak bardzo ją nienawidziła. Tak mocno pragnęła jej śmierci, więc
czemu czuła się w jej ramionach tak bezpiecznie i bezsilnie.
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Yormūn stał bez słowa. Przyglądał się obu niewiastom tak różnym od
siebie, nie tyle wyglądem, gdyż obie były piękne, a charakterem i tym,
co sobą prezentowały.
Po lewej jego stronie stała dumna Lera. Kobieta niezwyczajna, silna
i nieugięta, niezłomna i niecofająca się przed niczym, odważna i szalona.
Igrająca ze Śmiercią jakby była jej dobrą przyjaciółką lub zawarły pakt
o nietykalności. Wyprostowana niczym rycerz, wyłapywała smoczymi
oczami najmniejszy ruch wokół siebie, nieświadomie szukała potencjalnego niebezpieczeństwa i gotowa była w ułamku sekundy błyskawicznie
zareagować.
Przeciwieństwem Lery była Anna. Niska i krucha niczym kwiat wiśni, uczuciowa i nadwrażliwa. Skora do wzruszeń i płaczu, przepełniona
dobrocią i pełna skrywanej miłości, i jak dziś zauważył w desperacji
impulsywna, a z anielskim mieczem niesłychanie niebezpieczna.
Dwie różne osoby, dwie odmienne niewiasty i ludzkie istoty, które
nie wiedzieć czemu wywołały w nim jednorakie uczucia, a przed którymi
coraz trudniej było mu się bronić. Jednakie uczucia, choć sposób, w jaki
na nie patrzył, był odmienny. Spojrzał na nie z rozdwojonym sercem,
chwycił je za ręce, chciał przerwać pomiędzy nimi tę bezsensowną walkę
i zabrać ze sobą, gdy naraz spostrzegł w dole uzbrojonych ludzi. Stali
w towarzystwie Upadłych Aniołów z Samaelem na czele. Razem mogło
być ich trzystu, a z góry wyglądali jak uformowana armia mrówek czekających na rozkaz do ataku. Totalnie zaskoczył go ten widok i kątem oka
dostrzegł, że obie dziewki kierują zdumione spojrzenia w tamtą stronę.
— Lero, pilnuj Annę! — rozkazał i pognał do osady.
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Ledwo zniknął z pola widzenia, jak Anna odepchnęła Lerę, starła się
z nią wzrokiem i oznajmiła gniewnie:
— Nie jestem już dziecięciem! Nie potrzebuję niczyjej opieki, a szczególnie twojej!
Zrobiła zwrot w miejscu i nieśpiesznie ruszyła za aniołem.
u 1 U
abriel jak prawie co dzień pracował w kuźni, kiedy wpadł do niej
zziajany Szymek Niebor.
— Gabrielu! — krzyczał spłoszony od wejścia.
— Co się stało?
— Jacýsi ludzié, zbrôjni, na kraju dôliny. — Dyszał.
— Uspokój się, Szymonie — powiedział spokojnie, oparł młot o kowadło, zdjął miecz zawieszony na ścianie i wyszedł przed kuźnię.
Stał przez chwilę, przyzwyczajając oczy do ostrego słonecznego światła, a kiedy ich rozpoznał, nie mógł w to uwierzyć.
— Nie do wiary. Leć na łeb, na szyję, Szymonie, sprawdzić, czy powrócił Yormūn. Jeśli go znajdziesz, niechaj wraz tu przychodzi. Powiadom Lerę i Engelberta, i przyprowadź do kuźni Annę. Ostrzeż ludzi z wioski i każ im się pochować w domach. Niech pod żadnym pozorem nie
wychodzą, dopóki zbrojni są w dolinie.
Chłopak wyrwał biegiem, ale Gabriel chwycił go za rękaw.
— Ty również nie wychylaj nosa z chaty.
Puścił chłopaka, oparł potężny miecz o ramię i bez pośpiechu poszedł
ciężkim krokiem w stronę uzbrojonych ludzi i Upadłych Aniołów.
— Gabrielu? Cô rôbiom ci zbrôjni?
Usłyszał poruszony głos wybiegającej z chaty Elizy.
— To niebawnie się okaże. Zaopiekuj się Anną. Niech siedzi jak mysz
pod miotłą. Pilnuj i strzeż ją, jeśli będzie trzeba — odpowiedział do poddenerwowanej żony.
W połowie drogi zobaczył nadbiegającego z gór Yormūna.
Biegł śpiesznie, w oczach miał bojowe przebłyski, miecz zawieszony
niedbale przez ramię uderzał o jego plecy z głośnym plaskiem, a luźna
koszula trzepała na nim jak proporzec na wietrze.
Widok ten pchnął w niego odległe wspomnienia. Czasy, których pamiętać nie chciał, znienawidzony okres bratobójczych wojen i krwawych
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podbojów Samaela. Teraz to wszystko na nowo wróciło, obrazy minionych epok przemykały w jego myślach, przeszłość paliła niewygasłym
potąd żarem, a serce poruszone kołatało szybciej niż zazwyczaj.
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Generale! — zawołał do zbroczonego krwią anioła w srebrzystej zbroi.
— Co jest, Gabrielu?
— Samael zaatakował wioskę za wzniesieniem. Krwawą łaźnię im
zgotował i teraz zmierza w naszą stronę.
— Ilu ich?
— Będzie około dwóch. . . może trzech tysięcy.
— A naszych?
— Garstka.
— Gdzie Laviah? Jedasz? Gdzie Labiel? Gdzie Michał ze swoim wojskiem? Mieli nas przecież wspomóc! — mówił podniesionym głosem,
ocierał energicznie czoło.
— Daleko, het na północy. Pokonują rzekę. Upadli zniszczyli mosty,
zatopili statki, barki i promy. . .
— Niech użyją kanałów. . .
— Ale sameś mówił. . .
— Wiem, co mówiłem, Gabrielu, i teraz żałuję tego kroku.
— Za późno na żale. Co rozkażesz?
Popatrzyli ku wzniesieniu z płaskim jak stół wierzchołkiem. Na jego
szczycie stał uzbrojony po zęby anioł, spoglądał w ich stronę i dawał
ostrzegawcze znaki żółtym proporcem, na którym widniały „Boskie” insygnia. Oczy jego z daleka lśniły złotem, włosy porażały bielą, a srebrzysta
stal łuskowej zbroi połyskiwała karmazynowym słońcem.
— Idą! — nawoływały głosy bliższych aniołów.
— Idą! — powtarzali rozproszeni po okolicy kompani.
— Szykować się do bitwy! — rozkazał Yormūn, klepnął Gabriela i ruszył biegiem na wzniesienie.
Trzy nisko zawieszone słońca, czerwone od fruwającego w powietrzu kosmicznego pyłu niknęły za horyzontem, zimny wiatr rozdmuchiwał piasek na plaskatej1031 równinie, skąd nadciągały wojska Samaela,
a na wzniesieniu pozbawionym wszelkiej roślinności oczekiwała garstka
zatraceńców. Świetlistych Aniołów pod dowództwem niezwyciężonego
generała w Armii Boga, Yormūna.
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Generale! — Miał krzyknąć do Yormūna Gabriel w pierwszym odruchu,
zapominając się na moment, jednakże ukąsił się w język: — Nie byłem
pewien, czy wróciłeś.
Tamten nie odpowiedział, sprawiał wrażenie zamyślonego, nieobecnego, tyle że nie mógł wniknąć w jego głowę, sprawdzić, o czym myśli, co
go gnębi i co planuje. Widzieli umykających w zamieszaniu ludzi, chłopki
zapędzające najmłodsze pociechy do domów i chłopów zaganiających do
zagród beczące niespokojnie owce.
— Baruś! Baruś! — nawoływali zwierzęta, podczas gdy pasterskie psy
spędzały je za ogrodzenie.
Biegały do obcych, stroszyły sierść na grzbiecie i warczeniem lub
szczekaniem próbowały ich odpędzić. Mężczyźni się śmiali, drażnili rozzłoszczone zwierzęta, tupali w miejscu i przedrzeźniali, rzucali sztyletami
i wymachiwali w powietrzu mieczami. Nagle od gromady zbrojnych odbił samotny jeździec na lśniącym karym ogierze; ubrany w czarny płaszcz,
z zarzuconym na głowę kapturem i tonącym pod nim obliczem przypominał Śmierć galopującą na koniu.
— Zatrzymaj się, Yormūnie. Niech sam się pofatyguje. — Przytrzymał
go za rękę, mieczem wskazując Upadłego Anioła.
Przystanęli, w ciszy obserwowali czarnego jeźdźca nieśpiesznie jadącego w ich kierunku, kiedy nieoczekiwanie usłyszeli za plecami znajomy
głos zadyszanego od biegu mężczyzny:
— Uff. . . Ledwom tu zdążył. A zawierzcie mi na słowo, że pędziłem
by górska kozica, mało nóg nie kalecząc na ostrych pagórkach!
— Jedaszu?! — wykrzyknęli równocześnie ze zdumienia.
— Jam ci to przecie! — Zachichotał, twarz miał rozpaloną, usta uniesione po czubki uszu, oczy zaś migotały bursztynem.
— A to ci niespodzianka! Co ty tutaj robisz? — Gabriel witał go żywo
i serdecznie.
— Cóż. . . Pomyślałem sobie, że może przyda wam się moja skromna
pomoc. — Uścisnął rękę Gabriela.
Ten, objął go silnie ramieniem i kilka razy potrząsnął tak żarliwie,
że gdyby potrwało to dłużej, wytrząsłby z niego wnętrzności. Uwolniony
z potężnego uścisku anioła-wielkoluda podszedł z grobową miną do obserwującego ich Yormūna i chłodno uścisnął jego rękę.
— Generale. — Patrzył mu w oczy, ledwo nad sobą panował i wstrzy-
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mywał się od śmiechu: — Zaszczyt to dla mnie, mogąc po raz kolejny
stanąć u twojego boku.
Nie wytrzymał, huknął śmiechem, Yormūn wypogodniał ubawiony
jego widokiem, a Gabriel zachichotał.
— Nic się nie zmieniłeś, Jedaszu. Humor ci dopisuje, jęzor jak zwykle
masz cięty, a szacunku za grosz dla starszych, choć starszego i w piekle
szanują.
— Starszych pewnie i racja, ale nie takich starych grzybów jak ty,
Yormūnie. Takich rzucają w płomienie, coby próchnem podsycić ogień
i zwiększyć ciepłotę w kotłach, che, che. . .
— Gdybyś nie miał mleka pod nosem, złoiłbym ci skórę, a tak. . . Cieszę się, że cię znów widzę, bracie.
Uścisnęli się po bratersku.
— Ja również, Yormūnie. Ile to lat minęło?
— Dużo. Za dużo. . .
— Jasne. . . Ale cóż. . . Wystarczy nam tych anielskich tkliwości. Zostawmy cosik na później, kiedy już złoimy skórę tym psubratom, a teraz
poczekajmy na tego pawia w czarnych piórkach. . . — Przywdział kpiący
uśmieszek i wskazał nadjeżdżającego konno Samaela.
Czekali dość długo. Samaelowi nie śpieszyło się. Widzieli, że oszczędza kosmonogiego1032 fryza1033 , który musiał iść pod górę, choć długogrzywemu ogierowi kroczenie po wzniesieniu nie sprawiało najmniejszego wysiłku. Dotarł do nich, zatrzymał konia pięć kroków od aniołów,
i okazując im swą wyższość, popatrzył z pogardą. Wtedy to Jedasz nie
bacząc na braci, podskoczył do niego, ukłonił się nisko, parodiując jeden
z dworskich dygów, i przemówił drwiącym głosem:
— Witamy, Czarny Xiążę Samaelu, na naszym wiejskim podwórku.
Zechciejcie zrobić nam łaskę i zejść z konia, panie.
Samael zeskoczył bez słowa z siodła. Zsunął kaptur i stanął wyniośle
przed Jedaszem, górował nad nim nieco wzrostem. Zerknął z niechęcią
w bursztynowe oczy anioła i powiedział spokojnym głosem:
— Trzymaj te marne dowcipy dla nierozgarniętych dziewek, Jedaszu.
Na mnie one nie działają.
— Wybaczcie, panie, me prostackie powitanie. Nie miałem zamiaru
was zranić — odpowiedział drwiącym głosem, dygnął jak uprzednio
i wrócił do szeregu.
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— Witajcie! — przywitał Gabriela i Yormūna kiwnięciem głowy, nie
podał im ręki ani nie uściskał, jak mieli to w zwyczaju aniołowie.
— Zbłądziłeś? — zapytał Gabriel, śledząc wzrokiem za jego plecami
wyczekujący w oddali oddział zbrojnych.
— Ja? Skądże znowu, ale. . . — Nie dokończył, obserwował ich zniecierpliwienie, bawiła go ich niepewność i rozkoszowała ta przedłużająca
się chwila.
Obserwowali go bacznie. Nie wierzyli, że Samael miałby odwagę
w pojedynkę zaatakować, pomimo to musieli być czujni. Z nim nigdy
nie było nic wiadomo. Był jak wąż siedzący w trawie, woleli więc stąpać
w niej ostrożnie.
— Macie tu coś, co należy do mnie — dopowiedział.
— Ona nie jest twoja! — odparł gniewnie Yormūn, zmierzył go groźnie
wzrokiem, zacisnął w złości zęby.
— Jest moja! Zapłaciłem za nią wysoką cenę! — ryknął.
— Układ ze Śmiercią jest nieważny, Samaelu — wtrącił Gabriel.
— Nie ze Śmiercią zawarłem układ i nie jestem tu po to, żeby wam
się tłumaczyć.
Spojrzał z nienawiścią w oczy Gabrielowi i zrobił niepełny krok
w jego stronę. Stali bez słowa. Samael wodził oczami po trzech aniołach
obserwujących go z niechęcią i wrogością.
— Niepotrzebnie się trudziłeś, Samaelu. Zabieraj ten cyrk i wynocha.
Nie oddamy dziewczyny — rzekł stanowczo Gabriel.
— Oddajcie po dobremu. W przeciwnym razie biada wam wszystkim.
Wyrżnę was, mężczyzn z wioski każę powtykać jak kukły na pale, dziewki
gwałtem wezmę, a bachory zakopię po łeb w mrowisku i potąd będę
patrzył, aż pozostaną ino kości!
— Kim nas straszysz? — warknął Jedasz: — Kilkoma Upadłymi i garstką miernych ludzi? Toż sam dam sobie z wami radę! — Zrobił zuchwały
krok w kierunku czarnego anioła i zacisnął dłonie w kułak.
— Trzymaj tego psa, Gabrielu, na łańcuchu! — syknął Samael.
— Bo co?! — odburknął Jedasz, błyskawicznie wyciągnął miecze
i oparł sobie na ramionach. — Masz odwagę? Zmierz się ze mną! Tylko
ty i ja! Jeden na jednego! A może tchórz cię obleciał, E?
Obciął Samaela bezczelnie od góry do dołu, jakby oglądał nabywanego na targu wołu i dodał pogardliwym głosem:
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— Też mi coś! Wielki xiążę Samael, alias cykor! Cykor! Cykor! A cykor! — wyzywał Samaela, strojąc przy tym małpie miny.
Przywódca Upadłych Aniołów stał niewzruszony i nie dał się sprowokować wyzwaniem Jedasza. Nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia.
Znał swego znienawidzonego brata i wiedział, że ten przed bitwą zawsze
musi się wyszczekać. Posłał mu szyderczy uśmiech i odgarnął opadające
na oczy włosy.
— Mięczak! — wtrącił z drwiną Jedasz.
— Nie przybyłem pojedynkować się z tobą, Jedaszu. Jeśli dojdzie do
walki, tam będziesz mógł okazać swą hardość. Przyjechałem po dziewczynę. Ona jest moja!
— Nigdy jej nie dostaniesz! — wyrzucił wściekle Yormūn.
W jego źrenicach zapłonęły nieskrywane i odwieczne resentymenty1034 do Upadłego Anioła, a ręka mimowolnie spoczęła na rękojeści
miecza gotowa w każdej chwili zadać śmiertelne uderzenie. Wystarczyła
drobna iskra, jeden nikły gest Samaela, by rozpalić w nim na nowo z trudem pohamowywaną żądzę zabijania. Lecz wtem, usłyszeli łamiący się
głos błękitnookiej dziewczynki:
— Pójdę z tobą, Samaelu — oznajmiła.
Wyszła przed trójkę aniołów i zerknęła ukradkiem spod opuszczonych włosów na Yormūna łzawiącymi oczami.
— Anno! — zawołał Wyklęty Anioł, szczęka mu opadła ze zdumienia,
ręce bezwładnie oklapnęły.
Nie zareagowała, szła prosto w objęcia Upadłego Anioła, z mokrą
buzią i dygocącymi ze strachu ustami. Samael spostrzegł ją i poweselał,
ukląkł przed nią na kolano i wyciągnął ręce, jak gdyby chciał ją przygarnąć i utulić.
— Chodź do mnie, Anno. Śmiało. Nie bój się. Nic złego ci nie zrobię
— zachęcał słodkim głosem, zadowolony z przebiegu sprawy.
Był uradowany, oblicze mu złagodniało.
— Anno, co robisz? Zastanów się. Proszę. — przemówił Yormūn i poszedł za nią.
Odwróciła się do niego z jakimś wewnętrznym oporem i trzymając
opuszczoną głowę z wetkniętym wzrokiem w bose stopy, nie ważyła się
spojrzeć w jego lśniące złotem oczy. Wiedziała, że jak tylko je zobaczy,
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ulegnie im, odda mu się dobrowolnie, pozwoli zadecydować o swym
losie, jednak ona już wybrała.
— Kocham cię, Yormūnie. . . I nie chcę, abyś przeze mnie zginął. Nie
chcę takoć1035 cię utracić. Pozwól mi odejść i pozwól, bym obroniła cię,
tak jak tyś mię potąd bronił.
Płakała, olbrzymie łzy kapały na spragnioną deszczu trawę, Yormūn
z braćmi zaniemówił, a Samael wziął ją za rękę i powiedział:
— Chodźmy stąd, Anno. Nie potrzebujesz go. Ze mną będziesz szczęśliwsza i ja nigdy cię nie zdradzę.
Posłuchała go i jak idąca na rzeź owca pozwoliła mu się prowadzić,
przygarbiona, zasmucona i prawdziwie nieszczęśliwa.
— Nie mogę zabronić ci odejść, Anno, gdyż nie jesteś moją własnością. . . Ale. . .
Usłyszała ponownie głos Yormūna i zatrzymała się, zmuszając niezadowolonego Samaela to tego samego.
— Nigdy niczego ci nie narzucałem i nie zakazałem. Nigdy niczego
od ciebie nie wymagałem i też nie chciałem, żebyś się zmieniła czy chociażby upodobniła do kogoś innego, gdyż dla mnie zawsze byłaś wolna
i właśnie taką pozostaniesz. Ale proszę. . . Przemyśl to. Rozważ to jeszcze
raz dogłębnie, zanim podejmiesz decyzję, od której nie będziesz miała
odwrotu.
— Rzeknij, Yormūnie, przecz bych miała to zrobić? — zapytała, nie
przestawała szlochać, ciągnęła głośno nosem i nie nadążała wycierać
łzawiących oczu.
— Ponieważ u jego boku nigdy nie będziesz wolna, a tylko tam gdzie
jest wolność, tam jest miłość. Bo miłość nie dzieli, nie nakazuje, nie wymaga ani nie pragnie. Miłość nie żąda, nie oczekuje, nie rozróżnia, nie
odbiera ani nie bierze w posiadanie na własność, a daje. Miłość zawsze
daje, nie chcąc absolutnie nic w zamian.
Ledwo skończył mówić, podszedł i chwycił ją za rękę.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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Znalazła się nagle w nieznanym miejscu, trzymana przez Samaela okrutnie zimną dłonią. Sprawiała wrażenie jakby była martwa i nie należała
do istoty żywej. Ani po prawej, ani też lewej stronie, jak również z przodu
niczego nie widziała. Nic tam nie było poza pustką niedającą się ogarnąć
i przeniknąć wzrokiem. Uniosła głowę i spojrzała w twarz Upadłemu

618

ROZDZIAŁ V

Aniołowi i nic nie zobaczyła. Nie miał twarzy, nie miał głowy, a jego
ciało. . . Jego też nie było. Zlękła się widząc ich dwoje samych w tym
niebycie, które przygnębiało i wysysało całą radość życia. Była przerażona, spanikowana i osamotniona.
„Co teraz? Dokąd pójść? Jak stąd uciec?” — powtarzała w myślach,
strzelała oczami, szukała choćby najmniejszej oznaki inności w miejscu,
gdzie niczego nie było.
Szarpnęła się, chciała pobiec przed siebie, jednak nie mogła wykonać
najmniejszego kroku.
— Puść mnie, Samaelu! — wrzasnęła, lecz głos się nie roznosił.
Wrzeszczała na całe gardło, wyrywała się z jeszcze większą siłą,
tymczasem dźwięków w nicości nie było słychać, szamotanina zaś nie
przynosiła pożądanych skutków. Zrezygnowana zerknęła na swoje ciało
i spostrzegła, że z każdą upływającą chwilą przebywania w tym straszliwym miejscu traciło kolory. Szarzało, blakło w oczach, aż w końcu
zaczęło znikać.
— Matko! — Przeniknęła ją zgroza, wypełniła każdą komórkę mózgu
i wydarła z niej resztki zdrowego rozsądku.
Pomyślała, że to koniec. Przełknęła beznadzieję drążącą w sercu bolesną dziurę i pogodzona z myślą, że tak będzie wyglądać wieczność,
naraz, przypomniała sobie Yormūna chwytającego ją za rękę i poczuła
przenikające gorąco promieniujące z jego anielskiej dłoni.
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Odkręciła się o tyle, o ile pozwalał jej na to trzymający za rękę Samael,
i wtedy to zobaczyła. Po prawej, lewej i z przodu, widniała niemająca
początku i końca łąka utkana ciemnozieloną trawą poprzetykaną kolorowym kwieciem. Wokoło fruwało pełno śmiesznych motyli o przeróżnych
i cudacznych skrzydłach, maleńkie koliberki spijały słodki nektar z rozchylonych kielichów kwiatów, a gdziekolwiek było spojrzeć, swawoliło
tyle dzieci, że nie umiała wszystkich objąć wzrokiem. Pochłonięte w wesołej zabawie śmiały się, podskakiwały i łapały umykające przed nimi
świetliste gwiazdki. Ganiały fruwające rybki wypuszczające z małych
pyszczków przeźroczyste bańki, wskakiwały do nich, wzlatywały pod
sklepienie nieba i tam kule pękały, a dzieci z krzykiem spadały. Leciały
z wysoka, rozkładały ręce jak ptaki i nurkowały do płytkiego jeziorka,
wzbijając fontannę wielobarwnej wody.
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— Jak tu ładnie. Co to za bajeczne miejsce? — pytała sama siebie,
ujrzawszy wśród dzieci Yormūna.
Był chłopcem mniej więcej w jej wieku. Miał do ramion kruczoczarne
włosy, duże piękne oczy w kolorze złota i porcelanową cerę. Koło niego
brykały dzieciaki, łapały go za białą tunikę, ciągnęły ze sobą i zachęcały
do wspólnej zabawy.
— Yormūnie! Pobaw się z nami!
Odmawiał im wytrwale, aż naraz odwrócił się do nich i pomyślała,
że na pewno go namówią i wciągną w to dziecięce szaleństwo, puści ją,
porzuci i odejdzie z nimi. Wystraszyła się nie na żarty, spojrzała w ziejącą
pustką nicość i krzyknęła przerażona:
— Yormūnie! Nie opuszczaj mnie! Nie zostawiaj!
Uśmiechnął się ciepło i ujrzała, że trzyma drugą ręką jakieś dziecko.
A tamto kolejne, a tamto następne. I wszystkie razem podoczepiane, będąc niczym żywe ogniwa wielkiego łańcucha, ciągnęły ją z całych sił
i próbowały uwolnić z rąk Samaela, który zaklęty w posąg stał nieruchomo i mocno ją trzymał.
— Razem! — nawoływały dzieci, ciągnęły z całej mocy, zapierały się
nogami, przewracały i od nowa zaczynały.
Mijały minuty i godziny. Była bardzo zmęczona tym niekończącym
się przeciąganiem, gdy naraz Yormūn przestał ciągnąć, dzieci ustąpiły
i rozsunęły się, aby dać przejść idącemu ku niej chłopcu. Niewiele starszy od anioła miał twarz jasną i tak gładką, że odbijała najniklejszy promień światła i błyskała milionem kolorowych iskier. Szedł i podskakiwał, przebijał fruwające nad głową bańki. Eksplodowały, zmieniały się
w olbrzymie płatki śniegu, spadały pod nogi skaczących z radości dzieci
i przeobrażały w wielkie, różowe lodowisko.
— Hura! — rozdarły się małe gardła.
Dzieci rozpędzały się i rzucały na śliską taflę, ślizgały na brzuchach
i plecach, przewracały i zderzały, nic złego sobie nie robiąc.
Chłopiec podszedł do niej, przeniknął ją złotymi oczami, uśmiechnął
się nadzwyczaj promiennie i odezwał lekko śpiewnym głosem:
— Anno.
— Tak? — odrzekła wpatrzona w delikatną buzię chłopca i cudowny,
zniewalający uśmiech rozświetlający jego nieziemskie oblicze.
— Czemu po prostu go nie puścisz? — zapytał i wskazał Samaela.
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Gdy się ocknęła, przytulała do siebie Yormūna. Klęczał przy niej na kolanie i obejmował w pasie. Spojrzała na niego czule, a wtedy uniósł ją
tak ostrożnie, jakby trzymał porcelanową lalkę.
— Yormūnie. . . — szepnęła mu do ucha, a on popatrzył w stronę
skupionych w milczeniu świadków tego wydarzenia.
Byli tu wszyscy. Gabriel, Jedasz i Eliza, Engelbert i Lera. Przyglądali im się ciekawie, obserwowali Wyklętego Anioła trzymającego w ramionach przytuloną Annę i czekali w osłupieniu. Tylko aniołowie widzieli wizję w umyśle Anny, dla pozostałych była to zaledwie sekunda
wzięta z życia, w której dziewczyna nagle zmieniła zdanie, puściła Samaela i wpadła w ramiona Yormūna. Anioł skinął porozumiewawczo
głową Gabrielowi i nieśpiesznym krokiem ruszył do kuźni.
— Pójdź z nami, Engelbercie — zagadnął, mijając mężczyznę.
Engelbert otrząsnął się z zamroczenia, zerknął pytająco na Lerę, i kiedy ta dała mu znak, żeby szedł z nimi, zrobił to natychmiast. Za nimi
pobiegła roztrzęsiona Eliza, choć i zadowolona, że Yormūn przekonał
Annę i przynajmniej chwilowo będzie bezpieczna.
Szli do kuźni pod górę. Anna obserwując za plecami anioła oddalającą
się przestrzeń, spostrzegła śledzącą ich wzrokiem Lerę. Jej zielone oczy
nie połyskiwały tak jak dawniej, znikła w niej pewność siebie, a wykwitł
przeogromny smutek, jakiego dotychczas u niej nie widziała. Poczuła poruszenie serca i poczucie winy za to, co ją spotkało, zapragnęła pobiec
do niej, objąć, przytulić, pokrzepić i zabrać ze sobą, ale. . .
„Durnaś!” — zganiła sama siebie, uciekła od tej niepoważnej dumki
i zerknęła na jadącego samotnie w czerni jeźdźca.
Oddalał się wolno, nie patrzył za siebie, ale odbierała jego niewidzialne spojrzenia, jego gorzkie rozczarowanie tlące się w mrocznym
sercu głęboko zatruwającą go rozpaczą, że nie jemu poświęciła swe życie,
nie jego wybrała, lecz Yormūna. Odwiecznego wroga, budzącego zawiść
brata i tego, który z dawien dawna przyniósł mu klęskę i upokorzenie.
Zadrżała, przytulając policzek do szyi anioła, zamknęła oczy i objęła go
jeszcze mocniej.
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Dwaj nadniebiańscy bracia patrzyli za odjeżdżającym Samaelem, a Lera
za idącym w górę Yormūnem trzymającym na rękach dziewczynę.
— Nie będę taił, żem zaskoczony Gabrielu — zagadał Jedasz.

Gabriel vel Habakuk

621

Gabriel nie od razu załapał, o co chodzi Jedaszowi. Błądził myślami,
próbował się w tym rozeznać i pomimo że robił, co mógł, żeby wpaść
na odpowiednie tory, nie potrafił pojąć pewnych rzeczy. Przerosło go to
wszystko, nie miał pojęcia, co się wokół rozgrywa, nie rozumiał niezwyczajnej postawy Yormūna, zadziwiła Anna, a nade wszystko zaskoczył
go złotooki chłopak występujący w wizji dziewczyny. Cóż on tam robił?
Dlaczegóż do tego się wmieszał? Czemu wyzwolił Annę z rąk Samaela
i po co Upadłemu Aniołowi jest dziewczyna?
— Mówisz o Yormūnie? — zapytał zdrewniałym od pytań głosem.
— O nim właśnie gadam. Wiesz, nigdy nie widziałem go w roli miłującego ludzi anioła i gdybym osobiście tego nie przeżył, za żadne skarby
bym w to nie uwierzył.
— Istotnie. Masz rację, Jedaszu. Ta dziewczynka ma na niego niebotyczny wpływ, co mnie bardzo zastanawia, fascynuje i niepokoi zarazem.
Zresztą nie tylko ona. . . — Zerknął na Lerę, pokazując dyskretnie Jedaszowi odkręconą do nich plecami kobietę.
Gapiła się nieruchomymi oczami w wejście do kuźni, gdzie zniknęli
Yormūn, Anna, Engelbert i Eliza.
— No! Jeśli o tę piękność chodzi, to mu się nie dziwię. Zupełnie go
rozumiem i w całości popieram.
Roztarł dłonie i obciął Lerę od stóp po głowę. Zakradł się do niej
na palcach, zatrzymał za plecami, przybliżył nos do jej włosów i jak pies
począł obwąchiwać.
— Jam jest Jiro — szepnął nieoczekiwanie do jej ucha.
Drgnęła. Obrzuciła go niechętnym spojrzeniem i odpowiedziała:
— Jiro? Gotowam przysiąc, żeś Jedasz. . .
— Owszem, masz rację, atoli to bez znaczenia. Toć jeno etykietka jak
u bydła, a dla cię moja ty cudna, zielonooka pani, mogę być, kimkolwiek
sobie zechcesz.
Uśmiechnął się do niej zalotnie, wypiął pierś niczym spacerujący po
kurniku kogut i uniósł filuternie lewą brew ku górze.
— Wiesz co, Jedaszu. . . Nie wysilaj się, bo sobie krzywdę jakowąś
zrobisz. Nie jesteś w moim typie — powiedziała po długiej chwili milczenia i zdzieliła go z rozmachem w ramię zaciśniętą pięścią.
— To boli! — warknął, patrząc na nią zdumionym wzrokiem.
— Wiem — potaknęła.
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Ruszyła do stajni, poruszała płynnie biodrami i prowokowała go swoim
uwodzicielskim zachowaniem. Gabriel zagrał na strunach, śmiejąc się
ciężkim basem, z rozbawieniem obserwował zaskoczonego Jedasza i odchodzącą Lerę kręcącą pupą jak uliczna dziewka.
— A toż ci pech, Jedaszu, czy jak tam sobie wolisz, panie Jiro! — Śmiał
się ubawiony Gabriel z jego wykrzywionej debilnie miny.
— To nie jest śmieszne. . . A ta niewiasta jest szurnięta!
Rozmasował bolące ramię, zerknął pożegnalnie za znikającą w stajni
smoczycą i wrócił do chichoczącego brata. W dali ujrzeli rozmawiającego
Samaela z Upadłymi. Spierali się o coś, wymachiwali rękoma, wskazywali w ich stronę. Samael poruszony słowami jednego z braci staranował
go brutalnie, ściągnął wodze koniowi, obrócił się ku ludziom i coś niewyraźnie krzyknął.
— Co teraz? — zapytał Jedasz, oczami tropił ruchy zbrojnych, a ręce
mimowolnie wsunął za skórzane troki trzymające miecze na plecach.
— A cóż? Nic. Czekamy.
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Weszli do kuźni, postawił Annę i usiedli za stołem. Nalał dziewczynie
i sobie po trosze wody, i migiem wypił. Otarł jej policzek zabrudzony
rozmiękczoną łzami ziemią i uśmiechnął się do niej. Jakiś czas wymieniali ze sobą spojrzenia. Engelbert z Elizą zmieszani lekko, jak na siebie patrzą, odstąpili od nich. On podszedł do drzwi kuźni, jął zerkać na
zewnątrz, a Eliza usiadła przy wygaszonym kominku; była zasmucona,
myślała o nadchodzącej bitwie mającej się niebawem stoczyć.
— Obiecaj mi, Anno, że nie ruszysz się stąd, dopóki bitwa nie dobiegnie końca. A nawet wtedy będziesz ostrożna. . .
— Obiecuję — odpowiedziała i położyła dłoń na jego ręce.
Znów wymienili te same spojrzenia co wcześniej. Obydwoje wiedzieli, że musi wracać do braci, jednakże przeciągał tę chwilę, a ona pragnęła, by nie miała ona końca. Odgarnął promyk jej włosów opadający
na oczy, wstał bez słowa i podszedł do opartego o futrynę Engelberta.
Wypatrywał niespokojne, nerwowe ruchy uzbrojonych Upadłych Aniołów szykujących się do walki.
— Strzeż ją jak oka w głowie, Engelbercie. I nie pozwól jej stąd zabrać. — Poklepał go po przyjacielsku po ramieniu, kiedy ten bezgłośnie
przytaknął.
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— Yormūnie! — zawołała Anna, wyrywając od stołu.
Poczekał, aż podbiegnie. Wtuliła się w niego, zadarła głowę i trzymając brodę wspartą o jego muskularny korpus, powiedziała:
— Ty też musisz mi coś obiecać.
— Co takiego?
— Że wrócisz do mnie.
Jej oczy błyskawicznie pokryły się łzami, nadając im błękitnej głębi,
a lico poczerwieniało ze wstydu.
— Obiecuję — obdarzył ją ostatnim złotym spojrzeniem i wybiegł.
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Przekroczyła próg stajni i wraz skierowała kroki do piątej klatki, gdzie nie
tak dawno przez krótki moment czuła się szczęśliwa. Wkroczyła z wahaniem, długo wodziła oczami po rozrzuconej słomie, ożywiła w pamięci
miłe sobie wspomnienie i jęknęła niemym żalem. Zamknęła oczy, wspomniała przenikający dotyk Yormūna i po raz wtóry usłyszała ciche słowa
wypowiadane w nieznanym jej anielskim języku, brzmiące tak cudnie
i pieściwie, jak gdyby zawierały w sobie nieograniczoną niczym miłość.
Zawyła jak zranione zwierze, łzy popłynęły gwałtem po jej twarzy, upadła na posadzkę, klęknęła jak do modlitwy i popłakała się rzewliwie jak
niegdyś, gdy była małym dzieckiem.
— Yormūnie. . . — szeptała czule, przyglądała się przeźroczystym kroplom malującym na posadce jego uśmiechnięte oblicze.
Płakała, z sercem rozdartym na dwoje, jak nieszczęśliwa dziewczynka,
której odebrano umiłowaną lalkę, ale to nie były łzy dziecka a dojrzałej
kobiety łaknącej czułości, ciepła, dotyku i miłości ukochanej osoby. Przez
dwadzieścia jeden lat miłość w niej rosła i dojrzewała, rozpalała się i coraz bardziej dawała znać o sobie, lecz teraz. . . Teraz będąc w zasięgu jej
rozkochanego serca, zniknęła nagle niczym puch zdmuchnięty z dojrzałego mlecza.
— Yormūnie. . .
Niosły się słowa po stajni, konie przytupywały zaniepokojone odgłosami szlochającej niewiasty, a jaskółki wystawiały łebki z podwieszanych
gniazd ulepionych z gliny, grudek błota, suchej trawy i słomy. Czas wlókł
się niemiłosiernie, rozpacz zdawała się nie do opanowania, tliła żałobą
w duszy, paliła smutkiem i zwątpieniem, a jednak pomimo dotkliwego
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załamania, raptem, zupełnie odmieniona wstała. Otarła twarz, poprawiła
pozlepiane włosy i w jednej chwili stan przygnębienia zniknął.
Powiodła zwykłym, niewzruszonym wzrokiem po niedużym pomieszczeniu i ujrzała leżącego na ziemi Fulgura przyprószonego nitkami siana.
Podniosła go i jęła mu się z uwagą przyglądać. Błyszczał przecudnie, radował oczy, pokrzepiał ducha, ale jej uwagę przykuł jeden fragment miecza niedaleko jelca. W poprzek klingi widniała ledwo widoczna szrama
jakby narysowana cieniutkim ołówkiem. W pierwszej chwili pomyślała,
że to włos lub kawałek siana.
— Co jest?
Zaniepokoiła się, gdyż był to ślad od uderzenia Anny. Wyciągnęła
Fulgura przed siebie, poczęła go bacznie oglądać, sprawdzać, czy nie
uległ skrzywieniu, nie nosi śladów pęknięć lub innych mniej widocznych uszkodzeń. Uderzyła płazem1036 gwałtownie w twardą posadzkę,
a następnie wsparła się nogą i parokrotnie go wygięła. Badała czy nie
pęknie. Na koniec dokładnie go opukała. Wsłuchała się w dobiegający
dźwięk dzwoniącego metalu i w wibracje uderzanej głowni, lecz nic podejrzanego nie znalazła. Wszystko zdawało się w porządku, acz na wszelki
wypadek postanowiła pokazać miecz Gabrielowi, gdy ten skończy walkę.
Opuściła stajnię i ruszyła do stodoły. Zdecydowała, że po walce natychmiast stąd wyjedzie. W bitwie nie miała zamiaru brać udziału.
„To nie moja sprawa” — myślała, choć dobrze wiedziała, że bitwa rozegra się o Annę. — „Dwakroć smarkatą uratowałam, czemuż miałabym
robić to po raz trzeci?”.
Nie czuła takiej potrzeby, nie chciała być jej opiekunką ani tym bardziej udawać jej matkę. Miała poza tym aniołów do pomocy i Elizę, a za
nią prawdę mówiąc, nie przepadała. Zapakowała z ociąganiem swoje
i Engelberta rzeczy, założyła zbroję, poprawiła fryzurę i usiadła na skrzyni,
opierając łokcie o kolana, a głowę o dłonie.
Pomieszczenie przesiąknięte było wonią słomy, świeżego siana i desek rozgrzanych przez słońce. Niewielkimi szparami pomiędzy dylami
wkradały się pasemka słońca padające na twarde klepisko. W jego blasku tańcowały ospale drobiny pyłu, migotały przed oczami jak mikroskopijne gwiazdki.
Myślała o Yormūnie. Myślała o Annie. Była taka zagubiona. Przywykła do samotniczego życia, kochająca ponad wszystko wolność, po raz
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pierwszy nie chciała być sama. Zapragnęła być blisko niego. Potrzebowała tej miłości, jak kwiat pożąda wody, ale po tym, co dziś zobaczyła, nie
potrafiłaby stanąć na jej drodze. Nie umiałaby skrzywdzić Anny. Znów
bodnęła ją w serce napływająca rozpacz, ponownie łzy przemaszerowały
po twarzy niczym armia maleńkich żołnierzyków. Zaciskając do bólu dłonie, pasowała się z ogarniającymi ją emocjami, tłamsiła szalejącą w sercu
miłość. Miłość do Yormūna. Do anioła o złocistych oczach.
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Dołączył do Gabriela i Jedasza, podczas gdy zbrojni Samaela zaczęli się
przegrupowywać. Stanęli w trzech kolumnach w dość dużych od siebie
odstępach, tak jak robią to wielotysięczne armie, a nie grupka uzbrojonych wojów.
— Cóż to za szyk bojowy?
Zdziwiła ich ta przedziwna, niezrozumiała formacja.
— Czuję tu podstęp, Yormūnie. Jeśli ruszą na nas w ten sposób, niechybnie zginą! — prorokował Gabriel.
— Dwóch wyklętych aniołów i jeden archanioł przeciwko trzystu ludziom i kilku Upadłym. To dopiero będzie jatka! — wtrącił podrajcowany
Jedasz, wymachując w powietrzu mieczami.
— Prawie gadasz Gabrielu. To pewnie jakiś podstęp i choć nie moja
to rzecz, może powinieneś włożyć pancerz? — odparł Yormūn.
— Na tę garstkę zatraceńców? — Ryknął śmiechem Gabriel, wbił
miecz w miękką ziemię, splunął w dłonie, roztarł flegmę energicznym
ruchem i wypiął się dumnie.
— Zda mi się? Czy wyczuwam lęk w twoim głosie, Yormūnie? —
zapytał Jedasz.
— Zajrzyj w me oczy, Jedaszu, i powiedz czy widzisz w nich choćby
odrobinę strachu?
— Przyznam, że strachu w nich nie odnajduję, za to obie białowłose
dziewki tańcują w nich, aż miło!
Jedasz roześmiał się, po czym zawył donośnie, naśladując wilka. Na
jego zew do boju razem zawyli podobnie. Wiatr poniósł ich głosy, rzucił o górską ścianę, odbił od niej echem i ze zdwojoną siłą rozniósł po
okolicy. Samael majtnął się w siodle, jego ogier parsknął niespokojnie,
zakręcił zadem i poszedł bokiem.
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— Widzieliście to? — chichotał ubawiony Jedasz, beczeli śmiechem
jego anielscy bracia, lecz wtedy. . .
Usłyszeli głośne tąpnięcie. Ziemia zadrgała, rozsunęła się pomiędzy
kolumnami, z bezdennych jam jęły wynurzać się zastępy półprzeźroczystych demonów z trupiobladymi, posępnymi obliczami. Formowały szyk,
wzmacniały pozostałe kolumny i przybierały pozycję do ataku. Niebo
nad ich głowami pociemniało, kłębowisko nisko wiszących chmur zakotłowało się nad nimi, a wicher zahulał tak potężny, jak gdyby nad dolinę
zaleciał huragan.
Porywał fragmenty ziemi, trawy, co mniejszych krzewów, wznosił
wysoko w powietrze i ciskał nimi w znieruchomiałe demony, pokrywał
ich eteryczne powłoki i tworzył z nich materialne ciała. Wiatr ucichł
z nagła, chmury natychmiast się rozpierzchły, a niebo jak dawniej przyciągało wzrok błękitem.
Spokój zapanował w padole, otulił pochowanych w domach górali, przemknął niewidocznie pomiędzy trzema postaciami stojącymi przy
kuźni, przystanął u stóp aniołów i zawisł nad legionem demonów wyczekujących cierpliwie na jeden rozkaz Samaela: „Zabić ich!”.
— Hm. . . — chrząknął Jedasz, trzymał oba miecze wsparte o ramiona:
— To tylko trzy tysiące demonów. Żadna to przewaga.
Pomimo odważnych słów jego twarz była nad wyraz napięta.
— Co o tym myślisz, Yormūnie? — zagaił Gabriel.
— Znasz mnie, Gabrielu. Nawet gdyby stało tam dziesięć takich legionów, nie wycofam się jak tchórz z pola bitwy. Prędzej zginę.
— Tegom się po tobie spodziewał. Skoro nadszedł czas by umrzeć,
zginiemy razem, a jeśli przyjdzie nam zwyciężyć, społem świętować zwycięstwo będziemy.
Wymienili się spojrzeniami. Ich oczy zapłonęły złowrogim, czerwonawym żarem.
— W przyszłości pewien człowiek napisze: „Kiedy kaczka pływa na
powierzchni wody, jest »obecna«, a kiedy zanurkuje pod wodę, jest »nieobecna«”1037 — wtrącił z miną mędrca Jedasz, obserwując zdębiałych
jego słowami aniołów.
— Jak ma nam to pomóc, Jedaszu? — zapytał Gabriel.
— Tego jeszcze nie wiem. . . Ale przyznaj, że to mądre, hę?
Nikt już nic nie dopowiedział. Bitwa się rozpoczęła. Trzy potężne

Gabriel vel Habakuk

627

kolumny zbrojnych Samaela ruszyło na sygnał ich przywódcy z groźnym
okrzykiem na ustach.
— Kto dowodzi demonami? — zapytał Jedasz, obserwując ze stoickim
spokojem szturmujące zastępy.
— Przypuszczam, że Kaim — odpowiedział Gabriel.
Demony pruły w ich stronę, wzniecały tumany szarego kurzu z wysuszonej w słońcu łąki, a oni czekali nieruchomo. Obserwowali atakujących
zbrojnych, wyczekiwali na sygnał do ataku.
— Teraz! — zagrzmiał Yormūn potężnym basem, jakby dowodził całą
armią nadniebiańskich braci.
Ruszyli w ciszy, szykując się do starcia. Pierwszy z lewej pędził Yormūn, zerwał krępującą ruchy lnianą koszulę i przyczajony z niespokojnie
wypatrującym ofiary wzrokiem, trzymał miecz gotowy do natychmiastowego uderzenia. Obok niego podążał Jedasz z lekkim prześmiechem.
Dzierżył dwa miecze, obracał nimi na przemian, jak gdyby rozgrzewał je
przed walką. Z prawej nacierał Gabriel z połyskującym w słońcu masywnym, obosiecznym siepaczem, ale nawet teraz podczas sposobienia się do
walki w jego oczach nie było nienawiści, a czujność i wyczekiwanie.
Pierwsze starcie Gabriela:
Zanim wpadł na rozpędzone demony, zamachnął się potężnym mieczem, a będąc w ich zasięgu, wykonał błyskawiczne cięcie. Trzy demony runęły na ziemię z wielkim grzmotem a za nimi ich głowy wykrzywione w śmiertelnym grymasie. Śmierć zawirowała wokół niego,
zabrała pierwsze ofiary tej bitwy i z przyklejonym uśmiechem wyrywała
ulatujące z nich demoniczne „dusze”. Nim zdążył na dobre wyhamować,
naparł na uzbrojonego po zęby człowieka, i wpierw dojechał go pięścią niczym młotem, później szybkim uderzeniem od góry rozchlastał
na dwoje. Kiedy wbiegł pomiędzy rozjuszone demony, uderzył z wielką
furią. Ciął, wywijał, miażdżył i ćwiartował, ale choć błyskawicznie zaatakował, musiał mocno zwolnić. Ulec w końcu pod naporem niezaprzestających nacierać nań zbrojnych.
Pierwsze starcie Jedasza:
Biegał i skakał. Wywijał na wszystkie możliwe strony mieczami z ogromną precyzją i niewiarygodną wręcz prędkością. Nie miał dla nich litości
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i nie dawał się zaskoczyć. Padali przed nim na kolana lub bezwładnie
zwalali się jak kloce, zaskoczeni nagłą śmiercią. Czasem coś do siebie
szeptał albo głośno mówił, czasem gwizdał, a jeszcze innym razem dziko
pomrukiwał w szalonym tańcu z demonami, z których ulatywały rozwrzeszczane „dusze”. Podobnie jak Gabriel zaatakował błyskawicznie,
zaskakując tym nacierające nań demony, jednak przytłoczony skotłowanymi wokół niego zbrojnymi, ostatecznie zatrzymał się, by sprostać im
w walce.
Pierwsze starcie Yormūna:
Nie było w nim nic ludzkiego, nawet anielskiego, a raczej diabelskiego,
jak zaatakował. Wkręcał się w nich i wbijał bezlitośnie, wycinał z nich
fragmenty ciała. Torował sobie drogę błyskawicznymi cięciami miecza
krążącym nad jego głową niczym śmigło helikoptera, niosąc śmierć i zagładę każdemu, kto wkroczył w jego śmiercionośny zasięg. Słyszał krzyki
i jęki zabijanych ludzi oraz ryki demonów, a czerwona krew tryskająca
w górę, studziła jego rozgrzane w słońcu ciało. Wywoływała w nim coraz
to większą, niepohamowaną żądzę mordowania. W końcu tak, jak jego
bracia, również i on zatrzymany przygniatającą liczbą wojów Samaela,
utknął w miejscu, rozsiewając wokół siebie śmierć, koncentrując starcie
na obronie.
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Lera usłyszała przeraźliwy okrzyk bojowy, a po chwili głośne odgłosy
uderzającej o siebie stali. Zdziwiła się wielce, gdyż brzmiało to jak atakująca armia, a nie odgłos trzystu zbrojnych. Ciekawa, co to wszystko znaczy, wyszła przed stodołę, spojrzała na pole bitwy i stanęła jak wryta. Nie
mogła uwierzyć własnym oczom. W nierównym wirze walki z tysiącami
zbrojnych demonów walczyło trzech aniołów, odpierających zmasowane
ataki, dwojąc się i trojąc, aby im sprostać.
„To niemożliwe. To chyba jakieś zwidy. . . ” — pomyślała ze zgrozą
i jak szalona pobiegła ku walczącym.
Stanęła na małym wzniesieniu, skąd ogarniała wzrokiem pole walki
i mogła bez trudu ocenić sytuację tego nierównego pojedynku. Nie trzeba
było być strategiem, żeby wyciągnąć przerażające wnioski, że sytuacja
jest zła, bardzo zła, że jest tragiczna.
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— Zginą! — powiedziała na głos i z przerażeniem popatrzyła na wywijającego mieczem Yormūna.
Walczył jak osaczony tygrys, bez cienia strachu, bez wahania, zatracony w bitwie, jakby nie był aniołem w ludzkiej skórze, tylko machiną
wojenną stworzoną wyłącznie do zabijania. Okrutny, a zarazem piękny
widok perfekcyjnie walczącego niebiańskiego wojownika na moment ją
oczarował. Była pełna podziwu dla jego kunsztu walki, doskonałej synchronizacji ruchów, mistrzowskiej precyzji, imponujących uderzeń oraz
niesamowitego refleksu i zwinności.
Jednak mimo tych pierwszorzędnych cech jak długo mógł wytrzymać? Naprawdę zlękła się o niego. Nie chciała, by zginął. Nie potrafiłaby
znieść myśli, że poległ w walce i nie ma go wśród żywych. Nie umiałaby
żyć ze świadomością, że już nigdy go nie ujrzy, bo choć zamierzała odejść,
miała nadzieję spotkać go jeszcze kiedyś.
Zrobiła daszek z dłoni i spojrzała daleko za walczących. Ujrzała Samaela drepczącego konno w miejscu; obserwował walczących z bezpiecznej odległości i wodził wzrokiem po dolinie. Przed nim stali Upadli
Aniołowie. Oni również mieli baczenie na bitkę, a jeden z nich najbardziej
wysunięty wymachiwał przed sobą rękoma. Sprawiał wrażenie dyrygenta w filharmonii, kierującego wielotysięczną orkiestrą demonów grających żywo na ostrzach obosiecznych mieczy. Rozpoznała go bez trudu,
pomimo że odległość ich dzieląca była znaczna. To był Kaim, powalony
przez nią w Komnacie Tronowej, który teraz w najlepsze dowodził legionem demonów i sterował nimi za pomocą ruchów, słów i gestów.
— Nie pozwolę ci zabić Yormūna. Przenigdy! — wycedziła przez zęby
z agresją, z wielką nienawiścią do Upadłego Anioła, i bez namysłu, lekko
przyczajona, wbiegła na pole bitwy.
Minęła walczącego Yormūna po prawej stronie i pomknęła w stronę
Upadłych Aniołów. Była już dość daleko, gdy nagle usłyszała rozdarte
gardło jakiegoś człowieka, pokrzykiwania jego towarzyszy oraz ostrzegawczy ton srogostrojnego1038 , wojskowego rogu. Rozpoznali ją i wszczęli natychmiastowy alarm:
— To Lera! Samaelu! To Lera! — leciały słowa wojów po padole.
Samael skrzywiony jak szperka w grochu zatańczył walca na koniu,
wzrok Kaima schwycił w locie Lerę, a kolumna atakująca Yormūna rozwidliła się na dwie części niczym język gigantycznej żmii. Jedna nieprze-
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rwanie go atakowała, druga mniejsza ruszyła na nią. Zerknęła za siebie
i zobaczyła Yormūna powalającego demona, a w jego oczach przerażenie,
gdy odkrył, że wkroczyła do walki i będzie musiała sprostać przeważającej liczbie rozwścieczonych wojowników. Krzyczał coś, machał do niej,
jednak w tym jazgocie nie mogła go dosłyszeć, toteż uderzyła. Potężnie
i całą parą.
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Powalił błyskawicznym cięciem atakującego go demona i spostrzegł biegnącą po lewej stronie Lerę. Szybko pomykała do przodu, lekko pochylona trzymała w ręku obnażonego Fulgura. Rozproszony jej widokiem
nie spostrzegł nadlatującej łapy nacierającego nań demona i poczuł silne
uderzenie w głowę.
— Łup! — zahuczało mu w uszach, zawirowało w oczach i wybiło
z równowagi.
Wsparty na mieczu, złapał stabilność i napierając z wielkim impetem
najsampierw nadział go na ostrze, a następnie przeszył na wylot, zrobił
w powietrzu młynek i odrąbał mu głowę. Pomiędzy jednym a drugim
uderzeniem usłyszał wrzaski wojowników: „To Lera! Samaelu! To Lera!”,
a później dostrzegł rozpoławiającą się kolumnę. Jedna większa nieprzerwanie go atakowała, druga mniejsza ruszyła na niewiastę.
— Lero, uciekaj! — krzyknął z przerażeniem, próbował nawet pobiec
jej na pomoc, ale wówczas rozpędzony demon zaatakował go silnym,
zamaszystym pchnięciem szerokiego miecza.
Uskoczył w bok, pochylił się nad rozpędzonym ostrzem, wystrzelił
silnie w górę i robiąc potężny zamach nad wykrzywionym łbem demona,
rozłupał mu czaszkę prawie że na idealne części. Zwarł miecz w boju
z atakującą go hordą i nie zaprzestawał obserwować z niedowierzaniem
walczącą po lewej stronie wojowniczą, i jak mu się zdawało nieustraszoną
niewiastę.
Widział, jak wokół nich tańczy, jak robi szybkie zwroty i uniki z błyskającym mieczem w powietrzu. Jak baletnica wirowała pomiędzy demonami, robiąc śmiertelne piruety i przewroty. To nie była zwykła walka,
a poezja walki tworzona mieczem utalentowanego szermierza. Jej ruchy
były zwinne, szybkie i zdecydowane. Krwawy Fulgur błyszczał co chwilę
nad jej głową, ciął precyzyjnie ciała przewracających się demonów niby
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skalpel w rękach najwybitniejszego chirurga, a Śmierć wyrywała i porywała ich „dusze” w tempie błysków niebieskiego światła.
Był pod ogromnym wrażeniem, kiedy widział ją w tej walce, z rozsupłanymi w powietrzu włosami opadającymi na wykrzywione twarze
atakujących ją wrogów. Z kamiennym spokojem, z błyskiem zielonych
oczu igrała ze Śmiercią, spoglądała na niego, jak gdyby chciała mieć
pewność, że przyjdzie jej na pomoc. I szedł, zupełnie zatracony w tym
śmiertelnym starciu jeszcze szybciej, z większą determinacją, nie zważając na kotłującą się zgraję demonów, pogrążony w myślach tylko o niej
i przepełniającym go coraz bardziej uczuciu, tak wielkiej do niej miłości.
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Jedasz okręcił się dookoła siebie, przeciął dwa demony za jednym zamachem i usłyszał świdrujące ostrze rozpędzonego miecza, pędzącego
w jego nogi. Wyskoczył w powietrze, opadł całym ciężarem na plecy
atakującego człowieka i wbił błyszczące smukłe klingi w jego ciało. Powstał błyskawicznie, wybił się i śmiertelnie zranił dwóch kolejnych szarżujących na niego wojów Samaela. I wtedy go zobaczył. Potężny demon
o ślipiach krwawych, wykrzywionej w gniewie mordzie, wyższy od niego
o co najmniej dwie głowy gnał ku niemu, dudniąc ciężkimi stopami po
miękkiej murawie. Prychał, charczał, dyszał jak rozjuszony bugaj, pochylał zwaliste czoło, jakby zamierzał zdzielić go z byka, i dzierżył w łapskach
grubaśną sztabę niewiele przypominającą głownię prawdziwego miecza.
— A cóż to za troll?!
Zachichotał w duchu, przebił mieczem żywe ciało atakującego go
mężczyzny i skoczył z okrzykiem na demona:
— Kiedy kaczka pływa, jest obecna. . . !
Rozpędzony poszedł ślizgiem pod jego nogami, rozciął zaskoczonego
demona od pachwiny, aż po pępek, i dopowiedział szeptem urwany
wcześniej fragment:
— A kiedy zanurkuje, jest nieobecna!
Demon z rykiem grzmotnął na ziemię, a szalejąca na polu bitwy
Śmierć dokończyła resztę. Nie miał czasu na spoczynek, kolejne rozsierdzone demony ruszyły nań z impetem. Odparł atak kilku z nich, powalając trupem, i nagle, ujrzał padającego Gabriela przywalonego przez
cztery martwe ciała. Próbował się wygrzebać, szarpał pod cielskami, jednak nawet jemu nie starczyło sił wyswobodzić się z pułapki. Wiedział, że
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Kaim znając siłę Gabriela, posłał na niego najmocniejszy i najliczniejszy
oddział. Dlatego z wielką determinacją uderzył na pierwszego z brzegu
demona, a gdy ten upadł porażony mieczem, przebiegł po nim, wybił się
od niego i opadł przed przygniecionym Gabrielem.
Dwie kolumny atakujących demonów zwarło swoje szyki i natarło
na Jedasza ochraniającego w pojedynkę przygniecionego anioła. Zaatakowali momentalnie, bezlitośnie, nieomal go okrążając, ale nie ustąpił
i nie zamierzał tego zrobić. Walczył jak w transie z szalonym grymasem
na rozpalonym obliczu, jakby kompletnie mu odbiło. Miecze wirowały,
cięły bezszelestnie, śmigały niewidzialnie dla ludzkiego oka, choć czuł,
jak jego ciało z sekundy na sekundy staje się coraz mokrzejsze i śliskie.
Śliskie od własnej krwi wypływającej z posiekanego przez demony ciała.
Nie cofnął się i nie ustąpił pola nawet o milimetr. Z zaciśniętymi zębami
rąbał atakujące go demony i przezwyciężał w boju ból z pokaleczonych
członków.
— Jam jest Jiro! — wołał z nienawiścią w głosie.
Brutalnie siekał padające jak muchy demony, skamlających rycerzy
Samaela, i pomimo poważnych obrażeń nie przestawał młócić wpadających mu pod ostrza wojów.
— Jam jest Jiro! Słyszycie, psubraty! Skurwiele! Sucze syny! Dajmo1039
ny
przebrzydliwe! Jam jest Jiro! Nieustraszony anioł! Słyszycie! Zaropiałki?! Parszywoty! Gadoty! Jam jest Jirooo. . . !
Zakotłowało się i demony, jak i napierający na niego ludzie nie potrafili przebrnąć przez rosnącą stertę powalonych trucheł. Lecz on słabł
coraz bardziej, mięśnie rwały od bólu, a śliskie od krwi dłonie niepewnie
trzymały miecze. I właśnie w tej to chwili pomyślał o niej. O dziewczynie
pozostawionej w wiosce i o tym, że nigdy jej nie ujrzy, nie dopełni1040
obietnicy, którą przecież ośmielił się jej złożyć. Wyrzucił z ust anielskie
przekleństwo, wzniecił ostatni raz ducha do boju i zaatakował ze zdwojoną mocą, rozrywając w strzępy najbliższego mu demona, a później. . .
— Bach! — uderzenie, krew bryzgająca z twarzy, boleść odrzuconej
z siłą głowy.
Upadł, przewrócony pod naporem rozjuszonej hordy, jęknął od uderzenia i miał zamknąć oczy w oczekiwaniu na przyjście Śmierci, kiedy nagle, coś ciemnego przemknęło mu przed nosem. Ryknęły demony, krzyknęli ze zgrozą spanikowani ludzie, po czym na nowo rozbrzmiały odgłosy
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walki. W jakimś przypływie euforii stanął na równe nogi i wytrzeszczył
ze zdumienia oczy.
Niedaleko niego ogromny basior wydzierał gardło demonowi, a zaraz
potem zaroiło się od szarych wilków. Atakowały zewsząd z niebywałą zawziętością, rozrywały zębami napierających na nich zbrojnych. Podbiegł
do Gabriela, pomógł mu zrzucić zwaliste zwłoki, poderwał brata do góry
i zapominając o zmęczeniu, z nową nadzieją na zwycięstwo, przypuścił
atak wspomagany nieoczekiwanym sojusznikiem. Szarymi wilkami dowodzonymi przez ich czworonożnego brata, Ribriana.
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Stał daleko, w bezpiecznym dla siebie miejscu i obserwował z góry trwającą walkę. Przy kuźni stała wystraszona Eliza. Z zakrytymi ustami oglądała ten przerażający krwawy spektakl. Obok niego stała Anna. Zatrwożona skłębionymi wokół Yormūna, dybiącymi na jego życie demonami,
krzyczała raz po raz i płacząc, ściskała coraz mocniej jego rękę.
— Ubiją go, Engelbercie! Ubiją!
Miał od tego ściskania sporego siniaka na przedramieniu, acz postanowił, że wytrzyma do końca bitwy niezależnie od tego, ile to jeszcze
potrwa. Aż naraz zobaczył wbiegającą Lerę na plac boju. Pognała na pomoc trzem walczącym aniołom i wtedy go ubodło. Zdał sobie sprawę,
jak wielkim jest tchórzem, jak cenne jest mu życie i jak bardzo się od
niej różni. Na domiar wszystko przeląkł się o nią, poczuł zgromadzony
w sercu niepokój i obezwładniający lęk przed nagłą jej utratą. A przecież
był taki szczęśliwy przez ostatni miesiąc. Cieszył się jej obecnością, radował nieprzespanymi nocami przy blasku ognia, wzruszał wschodami
słońca, kiedy siedzieli blisko siebie.
Krótka chwila szczęścia przeminęła bezpowrotnie, brutalna rzeczywistość obnażyła swe oblicze, a jego uwielbienie zderzyło się z miłością,
którą ona miała do Yormūna. Mimo to rozmiłowany w niej do szaleństwa wpadł w matnię zielonookiego anioła i wierzył, że dzięki oddaniu,
wytrwałości oraz determinacji ona w końcu go pokocha. Że Yormūn
odejdzie niebawem, odepchnie ją dla Anny, zostawi osamotnioną, pozbawioną sensu życia i wówczas on, Engelbert, jedyny jej przyjaciel wyciągnie ku niej pomocną rękę, stłumi w zarodku jej cierpienie i zasłuży na
dośmiertną1041 jej wdzięczność i miłość. Tak, to miało sens, to przecież
mogło się wydarzyć.
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Nie spodziewała się, że będzie tak trudno. Demony napierały z ogromną
siłą i szły na żywioł. Nie odczuwały strachu, nie czuły i nie cofały się
przed niczym. Ręce jej słabły od ciągłego wywijania mieczem, który wykonując ósemki w powietrzu, przecinał atakujących ją napastników. Odbierała uderzenia na swym ciele rozpędzonej broni atakujących ją wojów
i gdyby nie zbroja, zginęłaby wielokrotnie, ugodzona przez ich ostrza.
Z coraz większym wysiłkiem darła do przodu, coraz trudniej stawiała
im opór, coraz wolniej poruszała się w walce. Czuła się niczym ślimak
biorący udział w wyścigu dla zajęcy. Zerkała na walczącego Yormūna
z podobnym mozołem przedzierającego się przez atakującą go wściekłą
sforę. Widziała jego gniewne oczy zabarwione czerwienią i szaleństwem,
lecz gdy spoglądali na siebie, skrzyły się złotem. Jakże go kochała, i to
spojrzenie, zbliżające ich do siebie w jednej chwili. Nawet tu, na polu
walki, w obliczu grożącej im śmierci.
Zatopiona w myślach o bitnym aniele poczuła silne uderzenie w pancerz. Masywny rękaw oderwał się od reszty i upadł na ziemię, a zachęcony demon przystąpił do ataku. Uskoczyła w bok zwinnym susem
i dwoma szybkimi ruchami skróciła go o głowę. Błysnęło niebieskie
światło, Śmierć wycisnęła z jego ciała demoniczną „duszę”, a kiedy bezwładnie za nią runął, ujrzała rzucającego na nią dodatkowe siły Kaima.
Śmiał się i mówił: „Teraz zginiesz, Lero! To koniec”.
Bachnęli na nią z wielkim impetem, uderzyli tak szybko, że nie miała
szans odeprzeć wszystkich ciosów. Trzasnęły pękające zbrojniki, ukryte
rzemienie trzymające zbroje ustąpiły pod naporem głowni i pancerz niczym małż otworzył się na plecach. Zrzuciła wiszący ciężar i będąc lżejsza o kilkanaście kilogramów, wyskoczyła w powietrze i trafiła demona
między oczy. Padł porażony z wirującą Śmiercią wokół swego cielska,
a ona pognała w stronę atakującego ją człowieka o spojrzeniu śniętej
ryby. Nie doszła celu. Jęknęła bólem wykrzywiona, zatrzymana ostrym
jak brzytew ostrzem szarżującego na nią demona. Schwyciła się za bok
i zwinęła w kłębek.
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Bez ustanku napierał, brnąc wolnymi kroczkami w stronę dzielnie walczącej Lery. Obserwował z przerażeniem padające na jej zbroje ciosy,
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wiedział, że długo tak nie pociągnie i pancerz tego nie wytrzyma. I doszło do tego, co przewidział. Wprzód odpadł rękaw, później zobaczył,
jak Lera zrzuca uszkodzoną zbroję, a potem było jeszcze gorzej. Upadła
przebita pchnięciem demona i tylko jakimś cudem nietrafiona przez inne
demony, próbujące ją dosłownie mówiąc poszatkować, przeturlała się
po ziemi, podcięła olbrzymowi nogi, a gdy ten opadł przed nią na kolana, ścięła mu głowę. Powstała momentalnie i znów wróciła do walki,
z krwawiącą mocno raną w boku, z grymasem bólu na ślicznej twarzy
skropionej krwią pokonanych przeciwników.
Chciał jej pomóc, zapragnął ochronić, jednak nie miał jak się do niej
zbliżyć. Otoczony atakującymi go bezustannie zbrojnymi mógł jedynie
na nią zerkać. I nagle w duchu zamarł. Pięć demonów zaatakowało ją
równocześnie i pędziło tyralierą. Wolał na to nie patrzeć, nie wierzył, że
ranna da im radę i wyjdzie z tego cała, ale wtedy coś szarego przemknęło
między nimi i zaatakowało szturmujące ją demony.
To były szare wilki przychodzące im z pomocą. Rozrywały i kąsały,
wyszarpywały kawałki mięsa z ciała i sprawiły, że demony z ataku musiały przejść do obrony, żeby odeprzeć od siebie skłębioną szarą zgraję.
Dać radę czworonożnym wojownikom, pierwotnie dzikim i jakże pięknym w tymże boju. One, jak i demony nie czuły odrobiny strachu, zwierzęcy instynkt i żądza zwycięstwa nakazywała im walczyć do upadłego,
nie odczuwać bólu, nie okazywać grama lęku o własne życie ani nie
cofnąć się przed samobójczą misją.
— Dwa, pięć, trzydzieści. . . — liczył: — Pięćdziesiąt. . . Sto. . .
Były ich setki. Wbiegały na pole bitwy z każdej strony niczym rój rozjuszonych szerszeni i otaczały zaskoczonego ich atakiem Samaela. Przywódca Upadłych Aniołów nie stracił jednak głowy i bezzwłocznie przeformował szyki. Osłonił siebie i swoich braci demonami. Dzięki wsparciu szarej watahy poluzowało się trochę. Miał większą swobodę ruchów,
mógł teraz znacznie przyśpieszyć i atakować w asyście rozwścieczonych
wilków. Już niecałe dwadzieścia kroków dzieliło go od walczącej Lery
i wiedział, że za niedługo wesprze ją ramieniem, kiedy ta, niespodziewanie odkrywszy nadarzającą się sposobność do zwycięstwa, pognała
w kierunku Kaima. Naparł również i on. Rozbił atakujących go ludzi,
chciał za nią pobiec, gdy ni z tego, ni z owego, Śmierć zagrodziła mu
drogę swym niematerialnym ciałem.
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W asyście atakujących wilków biegła lekko pochylona, sporadycznie napadana przez zajęte walką demony. Trawa pokryta świeżą krwią pomrugiwała czerwienią, a ona usmarowana od góry do dołu idealnie wkomponowywała się w otoczenie. Podleciała jak najbliżej Kaima i cichaczem podchodziła do niego, jednak ten był wyjątkowo czujny. Dojrzał ją
pierwszy, ruszył na nią i wyciągnął miecz o grubej, solidnej głowni. Nie
błyszczał, był matowy. Wzdłuż ostrza widniał napis wytłoczony w anielskim języku. Rękojeść miał długą, wąską, zakończoną głowicą w kształcie
pyska smoka, a szczątkowy jelec ledwie zabezpieczał dłoń przed zjechaniem na ostrą krawędź.
Zwarli się w boju, brutalnie natarli na siebie, wymieniając się szeregiem mocnych, agresywnych uderzeń. Oczy Kaima gorały nienawiścią,
uwidacznianą przy każdym ataku i najmniejszym geście, ale to nie był ten
sam Upadły Anioł, którego zabiła w Komnacie Tronowej, a odmieniony.
Od pierwszego skrzyżowania mieczy odniosła dziwne wrażenie, że igra
z nią i cierpliwie czeka na odpowiedni moment, by zadać jedno, acz miażdżące uderzenie. Gdy oni walczyli podbiegli jego bracia, Armen i Forkas
i otoczyli ją. Wiedziała, że dla niej to koniec. Z przedziurawionym bokiem
nie miała szans sprostać im w walce, lecz stała się rzecz niepojęta.
— Odejdźcie! Ona jest moja! — rozkazał twardo Kaim głosem niepodobnym do tego, jaki zapamiętała.
Odeszli bez słowa, Kaim natychmiast zaatakował, a ona poczuła pod
nogami potężne tąpnięcie. Odparła jego cios, wybijając miecz wysoko
w górę, i spostrzegła, jak ziemia niedaleko Samaela rozwiera swe wnętrzności i wychodzi z niej następny legion półprzeźroczystych demonów.
Wtedy naprawdę się przeraziła.
„Wszystko na marne”. — Szukała rozbieganym wzrokiem Yormūna.
Kaim stał przyszykowany do ataku, drwiący uśmieszek wykwitł mu
na ustach, czarne oczy jak żużle błyszczały wrogością, a włosy burzyły od
wzbudzonego z nagła wiatru. Niebo zsiniało, skłębione chmury wirowały
wokół jak szalone, wyrywały grudy ziemi, wszelkiego rodzaju zielska i co
mniejsze krzewy. Rozpoczęła się kolejna transformacja.
„Ostatnia szansa” — szepnęła bezgłośnie i błyskawicznie zaatakowała, robiąc szerokie cięcie w poprzek jego ciała.
Kaim odkrywszy jej zamiar, postąpił krok do tyłu. Ostrze Fulgura świ-
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snęło przed jego torsem, rozcięło powietrze i wbiło się w pustkę. Wtedy
zaatakował jednym szybkim, zdecydowanym pchnięciem. Ukłucie, ból,
pomroka przed oczami, biczowanie ziemią skrzywionego męką oblicza
i skowyt wyrywający się z przebitego płuca. To poczuła, to zobaczyła, i to
usłyszała, pomimo że nie chciała zawierzyć własnym zmysłom, przyznać
sama przed sobą, że oto Kaim ją dostał, pokonał w krótkiej walce, przebijając jej ciało mieczem. Z zaciśniętymi zębami, sparaliżowana bólem,
patrzyła w roześmiane, skośne oczy Upadłego Anioła.
— Nie wiem, w co wierzysz, Lero, ale jeśli w Niego, to czas najwyższy
się pomodlić — drwił, wysuwał powoli broczące krwią ostrze i przekręcał
nieco głownię, żeby powiększyć jej cierpienie.
— Ty. . . ! — Kaszlnęła czerwoną posoką: — Ty psie. . . !
W szyderczym uśmiechu szykował w głowie ostateczne natarcie.
Dźwignął miecz ku górze, zrobił szeroki zamach i uderzył. Pomyślała,
że to koniec, była unieruchomiona bólem, łzy ciekły jej do oczu, a płuco
rzęziło ze świstem. I kiedy natarł jak poprzednio, szybko i pewnie, idealnie wymierzając w jej czoło, mignął jej niewyraźny kontur przybywającego z pomocą Engelberta, atakującego Kaima serią agresywnych,
bezlitosnych ciosów.
— Brzdęk! Brzdęk. . . ! — Uderzał z nienawiścią, spychał Upadłego
Anioła w stronę Samaela, a jednak odniosła wrażenie, że Kaim dobrowolnie ustępuje pod naporem rozeźlonego mężczyzny.
Opadła ciężko na ziemię i wsparta rękoma o krwawą murawę, dychała i pluła czerwoną flegmą. Cisnęła się do ust i wypływała spomiędzy
zębów wąskimi strumieniami. Tymczasem Engelbert zawzięcie atakował, z jakąś nieznaną jej siłą, z mocą, jakiej nigdy u niego nie widziała
i determinacją tak wielką, że niespodziewanie jego bohaterska postawa
podniosła ją na duchu i dodała energii do dalszej walki. Kaszlnęła okrutnie, splunęła z siłą, wyrzucając w górę smugi czerwonoczarnej mazi,
i otarła splamione usta. Zerknąwszy na walczących, spostrzegła, że role
się odwróciły. Teraz to Kaim napierał na Engelberta, który z nie mniejszym oddaniem i zawziętością niż atakował, się bronił.
Nie mogła dłużej zwlekać, musiała mu pomóc. Podparta na mieczu,
podźwignęła się z trudnością i przełamując boleść poranionego poważnie
ciała, zaatakowała z rozpędem Kaima. Szanse się wyrównały, obydwoje
zatrzymali jego natarcie. Wymieniali z nim ciosy na zmianę, nacierali
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z dziką furią, z bojowymi okrzykami, a jednak. . . Kolejny już raz odniosła
jednakie wrażenie, po raz wtóry dostrzegła w oczach znienawidzonego
Kaima, że ten tylko bawi się z nimi, jak gdyby czerpał z tego prawdziwą
przyjemność, przedłużał swe zwycięstwo i delektował się myślą, iż ma
nad nimi pełną władzę. Władzę, by w każdej chwili odebrać im życia.
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Samael z rozdrażnieniem obserwował walczącego Kaima z Lerą. Był
zły na niego, że z nią igra, zamiast skończyć jak najszybciej. Ważniejszą
sprawą była bitwa jako całość, a nie jego prywatne porachunki. Próbował wyłowić go wzrokiem, przywołać do porządku, ale ten specjalnie
nie zwracał na niego uwagi. Sam musiał zatem sterować legionem demonów, rozsyłać wojowników na atakujące zewsząd wilki i na pozostających wciąż przy życiu trzech aniołów.
— To twoja sprawka! — gromił i spoglądał z nienawiścią w niebo: —
Ribrian i wilki, Lera i Fulgur! Tyś ich na mnie nasłał, ale nie poddam się!
Nie ulegnę Ci nigdy! Zwyciężyć możesz bitwę, acz ja wygram wojnę!
Broń brzęczała, ryki demonów huczały, okrzyki garstki ludzi wznosiły
się ku niebu, a donośny warkot wilków i skowyt Ribriana zagrzewającego
je do walki niósł się gromko po dolinie.
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Jedasz zaatakował przytrzymywanego przez wilki demona. Uderzył
z wielką siłą od dołu i rozpłatał mu czaszkę. Wbiegł na niego, odbił się od
trupa, wskoczył na tors innego, zatopił miecze w szyję bestii i zeskoczył.
Śmierć wychynęła spod ziemi, zapląsała z przytupem wokół przewracającego się bloku mięsa, a Jedasz uchylił przed śmiertelnym ciosem.
— Dagonie! — zawołał zaskoczony, patrząc na opadający pęczek
bursztynowych włosów ściętych z jego skroni: — Mój upadły bracie!
Zachichotał, po czym w odwecie zaatakował go kręcącymi naprzemiennie młynki mieczami, jakby nie walczył, a występował w cyrku. Dagon uskakiwał, robił zwinnie uniki, wykręcał ciało i tym sposobem wyczekał odpowiedni moment. Przywalił z pełnej mocy, gruchnął wściekle
w miecz Jedasza i wytrącił mu ostrze. Wyleciało z wielką siłą, śmignęło
obok toczącego z wilkami bój demona i przebiło szyję rosłego mężczyzny,
porażając go, jak gdyby nie mieczem a szypem.
Anioł natychmiast zmienił styl i pozycję. Ujął miecz oburącz i zamiast
atakować, wysunął go przed siebie oraz zrobił wykrok prawą nogą. Da-
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gon co rusz zmieniał pozycję, korygował układ ciała, szukał sposobności
do ataku, lecz Jedasz natychmiast przyjmował nową pozę i zamierał.
Gdy Dagon zaatakował, Jedasz trzymał miecz nad sobą. Zrobił krok do
tyłu, a kiedy głownia rozpędzonego miecza ominęła go bezpiecznie, gwałtowne ciach! i miecz Jedasza dosięgnął szyi Upadłego Anioła, przecinając
ją pod kątem czterdziestu pięciu stopni. Rozbłysło niebieskawe światło,
rozświetliło krwawą szramę na szyi ugodzonego Dagona, po czym jego
głowa bezszelestnie zjechała z tułowia i upadła najpierw ona, później
cała reszta. Śmierć zachichotała, zanurkowała w jego ciało, wyciągnęła
wrzeszczącą z przerażenia poskręcaną istotę i stanęła przed Jedaszem.
Ściskała w kościstej dłoni szamotającą się „upadłą duszę”.
— Jesteś moim ulubieńcem, Jedaszu.
Usłyszał znikającą mu z oczu kostuchę. Ledwo się rozpłynęła, a zachwiał się raptownie, runął bez czucia na plecy i znieruchomiał. Leżał
na wilgotnej od czerwonej posoki trawie, patrzył w niebieskie niebo i kołujące nad polaną czarne kruki. Dookoła rozbrzmiewały odgłosy bitwy,
szczękanie metalu, warkot wilków, dudnienie stóp walczących i jęki pokonanych, ale jemu było to obojętne. Zrozumiał, że dla niego walka jest
skończona, a poranione ciało powiedziało: „Dosyć!”; leżało drętwe, nieruchome, nie jego, i jakby martwe. Nie dał rady się poruszyć, nie potrafił
mówić, a na dokładkę jego narząd wzroku przestał funkcjonować. Zamknął oczy, nie widział bowiem sensu trzymać je otwarte. Mógł za to
rozmyślać, pogrążyć umysł w przyjemnych myślach i przywołać obraz
umiłowanej dziewczyny, która nadaremno będzie czekać i bezsprzecznie
z jego powodu cierpieć.
— „Lilo. . . ” — popłynęły nieme słowa: — „Przepraszam. . . ”.
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Atakowała Kaima, napierając z coraz to mniejszą skutecznością. Straciła
dużo krwi, wyczerpana walką i bólem czuła, jak słabnie, nogi gną się pod
nią, wytrącają z rytmu i gubią płynność ruchów. Wiedziała, że długo tak
nie pociągnie, zaryzykowała i zaatakowała, zdobywając się, być może, na
ostatnie już natarcie, lecz Kaim odkrył jej zamysły. Zrobił błyskawiczny
unik, uciekł w prawą stronę i minął ją bokiem. Sprawiał wrażenie, jakby
nie walczył, a tańczył, i z przyklejonym uśmiechem zdzielił ją pięścią
w świeżą ranę. Zwinięta w pół opadła jak porażona gromem na kolana.
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Wyła wściekle i przez łzy boleści obserwowała przebijanego przez Kaima
Engelberta.
Pchnięty oburącz z wielką mocą nie upadł, a zawisł na podtrzymującej go głowni jak owad przybity szpilką do ściany. Starał się trzymać
na nogach, nawet chciał dojąć1042 i ugodzić Upadłego Anioła mieczem,
jednak jego oczy były nieobecne. Kaim opuścił ostrze, Engelbert zjechał
z niego, lecz zanim całkiem upadł martwy na ziemię, Upadły Anioł jednym ciosem ściął mu głowę. Uderzyła z głuchym plaskiem, przeturlała
się i zatrzymała obok Lery.
Odwróciła wzrok od zimnych oczu Engelberta, dobrego kompana
i oddanego druha, i wtedy ujrzała kroczącego do niej Kaima. Czuła całą
sobą, że nadszedł odwlekany przez niego moment, chwila jego zemsty.
Przystanął półtora kroku od niej, popatrzył władczo z góry, a potem
uśmiechnął się zwycięsko i z pogardą.
— Obserwowałem cię, Lero. I od pierwszej chwili, gdy otworzyłaś te
małe zielone oczka, wychodząc w zupełnej ciszy z łona swej niepłodnej
matki, znienawidziłem cię, bo przeczuwałem, że nie jesteś normalnym
dzieckiem. Latami przekonywałem zapatrzonego w ciebie Samaela, żeby
pod żadnym pozorem nie sprowadzał cię do nas, ale ten głupiec nie
posłuchał. Dał się omamić twemu urokowi i nieprzeciętnym umiejętnościom. Niczym miłujący ojciec odwiedzał cię we dworze, przybierał
różne formy, obserwował z bliska i podpatrywał, jak dorastasz. Gadał
z tobą i swawolił, a razu pewnego nawet. . .
Roześmiał się i zerknął na sterującego demonami Samaela:
— Uwodził cię w ciele krasnolicego chłopca. — Uciął, kiedy spojrzała
na niego zdumiona jego słowami. — Tak, Lero! Nie rób takiej miny!
Twój ciemnooki Adrian z dzieciństwa, któregoś odtrąciła ku naszemu
zdziwieniu, to był Samael we własnej osobie. Pamiętasz go jeszcze?
Nie odpowiedziała, zakaszlała i plunęła krwią, choć pamiętała go
doskonale.
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Adrianie, zabierz ręce! Nic z tego nie będzie. Nie miłuję cię!
— Jak możesz mię nie miłować, Lero?! Nie ma nikogo na świecie, kto
by cię bardziej umiłował!
Przyciągnął ją i pocałował soczyście w szyję.
— Przestań, proszę!
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Próbowała się wyrwać, ale on był silny, niesłychanie silny, i zupełnie
niezrażony jej stanowczą odmową całował jej twarz, szyję, ramiona i ręce.
— Przestań, rozumiesz! — krzyknęła, czując, jak wsuwa rękę pod jej
sukienkę, dotyka jej drobnych piersi, przesuwa po gołych plecach i zatrzymuje na pośladkach.
Nie wytrzymała. Strzeliła go z byka, to jest z czoła, i trafiła między
oczy. Odrzuciło go do tyłu, a wtedy bez zastanowienia przyłożyła mu
bolesny cios w żołądek. Zwinął się w pół, stęknął z bólu, wybałuszył
gały, chciał coś powiedzieć, możliwe, że przeprosić albo wytłumaczyć
tę do niej słabość, lecz nie zdążył. W niewygasłej dotąd złości wyrżnęła
go z haka w podbródek z taką mocą, że siłą odrzutu wpadł w rozwarte
okno. Przechylił się do tyłu i spadł z pierwszego piętra dworku pod nogi
powracającego do domu ojca.
— Lero! — zawołał wstrząśnięty ojciec i spojrzał w górę.
— No, co? — Wzruszyła ramionami: — Potknął się i wypadł, ojcze.
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Kiedy kaszel zelżał, a wspomnienie tamtego wydarzenia zniknęło z ostatnim splunięciem, usłyszała głos Kaima:
— Patrzyliśmy na to wszystko z braćmi z niepokojem. Mieliśmy nadzieję, że Samaelowi wcześniej czy później przejdzie i rozczaruje się tobą.
Tak jednak się nie stało. Zapytasz, dlaczego zapewne?
Dziugnął ją mieczem w ramię, choć nie spojrzała na niego.
— Ano dlatego, że nie przypominałaś innych dzieci. Niedorozwiniętych, rozwydrzonych ludzkich bachorów szukających samozaspokojenia
swoich żądz i pragnień gdzie tylko popadnie. Ty byłaś inna od samego
początku. I właśnie to urzekło biednego Samaela, że wbił sobie do głowy,
iż musisz do nas dołączyć. Jednak wiesz co, Lero? Właśnie ta twoja odmienność nie dawała mi spokoju. Gnębiła każdego dnia, ilekroć cię widziałem, a jednocześnie umacniałem się coraz bardziej w przekonaniu,
że jesteś dla nas niebezpieczna i nie warto wiązać z tobą nadziei. Nie
powinniśmy cię wskrzeszać. To był błąd Samaela, który ja teraz naprawię. Żegnaj zatem. . . ! — dokończył i bez chwili zwłoki uderzył potężnym
ciosem z góry.
W desperacji, w ostatnim podrygu walecznego do ostatka serca, wyskoczyła z drapieżną gwałtownością i zrobiła blok nad głową. Chciała
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błyskawicznie przejść do kontrataku i ostatecznie ugodzić Kaima w szyję,
lecz stało się inaczej.
Huknęło. Tak potężnie jakby wystrzelono z największego w świecie działa i jej ukochany Fulgur rozpadł się w powietrzu w druzgi1043 .
Strzępy miecza runęły pod jej nogi, a ona upadła z powrotem na kolana,
przysiadła zrezygnowana na piętach i upuściła na ziemię oczy. Upadły
Anioł ryknął śmiechem, giął w pół odwłok, przykładał rękę do brzucha,
kołysał się na boki i spozierał na nią przez łzy rozbawienia.
— Dla kogoś go zdradziła, Lero. . . ? Ha! Ha! Ha! — pytał Kaim, ledwo
mówił ze śmiechu, drżał na całym ciele, jak gdyby ktoś nim potrząsał.
Nie patrzyła na niego, miarkowała, że nie panuje nad śmiechem, tak
bardzo go to bawiło. Miała czas pomyśleć. Migiem przypomniała sobie
słowa Gabriela: „A gdy go zdradzisz, on cię zdradzi, doprowadzając do
śmierci swojej, jak i twojej”. Ale czy jej przeogromna miłość do Yormūna
mogła być tą zdradą? Czy właśnie to miał na myśli Gabriel, kiedy jej to
mówił? A może to ta rysa, niewielka, nieistotna skaza pozostawiona na
jej mieczu przez zrozpaczoną i nieszczęśliwą Annę? Czy to mogła być
zemsta? Czy tylko przypadek? A może takie było jej przeznaczenie dobiegające właśnie końca. Wybudzona z zamyślenia jakimś szmerem spostrzegła na twarzy Kaima śmiertelną powagę, oczy palące zemstą i usta
lekko skoszone. Podszedł do niej, wzniósł miecz i bez słowa zaatakował.
— Żegnaj, Yormūnie. . . — szepnęła z wysiłkiem, patrząc w stronę
zbliżającego się ostrza.
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Czas jakby stanął w miejscu i wspomniała Adama podającego jej ułamany kawałek miecza. Wzięła najbliżej leżący fragment, popatrzyła
w swoje odbicie w połyskującym kawałku metalu i cisnęła nim z wielką
siłą. Rozbłysło na niebiesko, zaskomlało gardło Kaima i poczuła uderzenie rozpędzonego miecza w lewe ramię. Złamał jej obojczyk, zdruzgotał
żebra, zatrzymał się niedaleko serca. Zanim upadła na ziemię zamroczona
bólem, zobaczyła Kaima z wbitym kawałkiem Fulgura między oczy. Krew
kapała gęstymi kroplami, a czarna postać wirowała wokół niego, wrunęła w ciało i wyrwała z niego obrzydłą istotę wyjącą z przerażenia,
uczepioną do jeszcze żyjącego ciała, próbującą odciągnąć jak najdłużej
chwilę, gdy wpadnie do piekła. Do Otchłani Nicości, kraju wiecznego
potępienia, izolacji i zapomnienia.
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Forkasie! — zawołał Samael, porażony wtórą śmiercią Kaima z rąk zielonookiej niewiasty, która jakimś cudem zdołała go powalić.
Nie mógł uwierzyć, że ten po raz kolejny dał się zaskoczyć. Nie rozumiał, dlaczego igrał z nią i czemu zwlekał. Chciał krzyczeć ze złości,
dorwać Lerę, skręcić jej kark gołymi rękoma, a jednak zapanował nad
sobą. Powstrzymał złość, powściągnął wodze agresji, bo oto przyszedł
mu do głowy znacznie lepszy pomysł. Nic nie miał do stracenia, a zyskać
mógł wiele. Musiał niezwłocznie działać, póki bitwa trwała i aniołowie
pogrążeni byli walką.
— Tak, Samaelu?
— Teraz ty tu dowodzisz. Powierzam ci demony. Zabij ich wszystkich!
— Co zamierzasz? — zapytał zaskoczony jego nagłą decyzją.
— Wykorzystać chwilę zamieszania — zaśmiał się chytrze, dosiadł
konia i zniknął mu z oczu.
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Ci, co mogli zobaczyć Śmierć za życia, widzieli Ją szalejącą po polu bitwy.
Kręciła się i pląsała, robiła piruety wokół padających wojowników, przebijała je ze śmiechem i z lubością wyrywała z nich przerażone „dusze”.
Jedynie tam gdzie walczył Yormūn, Wyklęty przez Boga anioł, żadna
„dusza” nie trafiała do Niej. A wszystko przez miecz anioła żywiący się
„duszami” zmarłych, pochłaniający ich energię, zwiększający swą wytrzymałość, moc i rażenie. Wściekała się, po raz kolejny przebijając puste
ciało pozbawione żywej energii, pośmiertnie należącej do Niej. To był
odwieczny Jej przywilej nadany przez tego, którego z imienia nikt nie
znał. Nie potrafiła znieść tego dłużej, wypłynęła nagle z zaświatów i zagrodziła Yormūnowi drogę.
— Dość tego! — wrzasnęła, rozdzierając powietrze chrypliwym głosem, wzburzyła popielaty szron dookoła swej postawnej sylwetki i zgrzytnęła pożółkłymi zębami.
— Czego chcesz?! — odkrzyknął złowrogo Yormūn, niezadowolony,
że przez Nią zgubił z pola widzenia Lerę: — Nie masz co robić?!
— Pora wyrównać rachunki, Yormūnie! — Chwyciła go brutalnie za
przedramię, nim zdążył zareagować.
Poczuł bolesne zimno wstrząsające ciałem, życie stygnące w żyłach
i rozpoznał dotyk śmierci. Spojrzał przez Jej czarną, półprzeźroczystą po-
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włokę, niczym przez słoneczne okulary, i spostrzegł wyczekującą na atakującego Kaima Lerę. Zgrzytnęła stal, sypnęło iskrami z mieczy, dwóch
wojowników zwartych w boju zaczęło się okładać tęgimi ciosami. Zapragnął do niej pobiec, pomóc jej w nierównej walce, tyle że nie mógł
się poruszyć. Ciało miał skostniałe, nie swoje, reagowało z wysiłkiem,
a zimno wyciskało z niego życie. Upadł przed Nią na kolana. Chciał
Ją zbluzgać, wyzwać w złości, zagrozić, że jeśli nie odpuści, tęgo tego
pożałuje. Jednak Ona i tym razem była szybsza, dotknęła jego głowę,
wbiła w niego brutalnie lodowe igły i patrzyła niełaskawym okiem, jak
się miota, porasta warstwą przeźroczystego lodu, jak oblicze mu blednie,
źrenice mętnieją, a usta stygną w cierpieniu.
— Teraz jesteś mój, Yormūnie. . . — powiedziała Śmierć i zrobiła ironiczny grymas na kościanej gębie.
Trzasnęło w jego głowie niczym lód pękający na rzece, ziemia zawirowała pod stopami, a niebo opadając na ramiona, przygniotło go swym
ciężarem. Z wysiłku miał się o Nią oprzeć, ale wtedy. . .
Niebieski motyl przeleciał przez Jej eteryczną powłokę, usiadł na
jego zmarzniętej dłoni, zatrzepotał skrzydłami, a później zaroiło się ich
całą chmarą. Obsiadały go dokładnie centymetr po centymetrze, przepychały między sobą i roiły jak pszczoły w leśnej barci. Ogarnęło go ciepło,
gorący podmuch wyrzucany spod maleńkich skrzydeł rozgrzewał, topił
szklaną powłokę, suszył przemoknięte odzienie, pobudzał krew płynącą
w rozkurczających się żyłach.
Powstał oblepiony motylami, jakby go kto bodnął igłą, i zerknął na
przyszykowaną do ciosu kostuchę z pokrytym szronem mieczem. Uderzyła, błyskawicznie zaatakowała z błyskiem stalowego w słońcu ostrza,
migoczących w promieniach lodowych iskier i wściekłego bulgotania
rozdzieranego przez głownię powietrza. Odchylił się maksymalnie, zamierzając postąpić krok do tyłu, lecz było już za późno. Miecz huknął
w jego piersi z ogromną siłą, trzasnął, pękł w samym środku zbrocza1044
i eksplodował. Wyciągnął ręce, spróbował Ją dorwać w obłokach pyłu,
fruwających resztkach broni, jednakże i teraz nie zdołał Jej zaskoczyć.
Rozproszyła się w powietrzu i znikła mu z oczu. Bez chwili zwłoki ruszył
biegiem, wypatrywał walczącej Lery, szukał jej na polu bitwy, w strefie
gdzie niedawno starła się z Kaimem.
— Lero! Gdzie jesteś?! Lero! — nawoływał.
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Gdzie okiem sięgnąć trwała walka, rozgrywały się krwawe pojedynki pomiędzy demonami, ludźmi a wilkami. Wznosiły się bojowe okrzyki zmieszane z jękami ugodzonych i stali złowrogo trącej się o siebie. Tyle że jego
to nie obchodziło. Szukał zielonookiej niewiasty, nawoływał bezustannie
jej imię, pędził między walczącymi demonami i przyjmował uderzenia na
motylą zbroję. Miecze demonów pękały, rozpadały się w popiół, sztylety
rdzewiały i kruszyły, a próbujący go pochwycić ginęli rażeni niebieską
iskrą w bolesnych konwulsjach i dzikich jękach.
Aż wybiegł na otwartą przestrzeń i wtenczas ją zobaczył. Niedaleko
nowo utworzonego legionu demonów leżała blada w czerwonej kałuży,
z przygaszonym, słabnącym wzrokiem, ciężką raną w zdruzgotanym ramieniu, drugą nie mniej poważną na wysokości lewego płuca, i trzecią
mniejszą w boku, kłutą i głęboką. Pognał do niej i wtedy otworzyła szerzej oczy, zanikające życie powróciło jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki, a zakrwawione usta zadrgały nieznacznie od uśmiechu.
— Lero. . .
— Yormūnie. . . — szepnęły jej wargi, zapłonęły radośnie zielone tęczówki.
Usiadł przy niej, uniósł ją ostrożnie, przyciągnął najdelikatniej, jak
potrafił, i czule przytulił. Wraz obsiadły ją motyle, pokryły jej ciało,
osłoniły poranione miejsca, zakryły przed oczami zakrwawione odzienie. W oczach miał rozpacz, twarz osnuta cieniem niepokoju nadała mu
posępnego wyglądu, usta drżąc, próbowały się uśmiechać, choć widział,
że jest z nią niedobrze. Słabła mu w rękach i gasła niczym dopalająca się
z wolna świeca.
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Gabriel w asyście wilków powalał atakujące go demony z jeszcze większym zapałem i skutecznością. Niebieskie rozbłyski oświetlały jego oblicze niczym flesze aparatów fotograficznych. Parł znacznie szybciej, mając
przy swoim boku nieustraszonych szarych sojuszników, i próbował objąć
wzrokiem jak największy obszar pola bitwy. Próbował dostrzec Yormūna
i Jedasza w tym wrzącym kotle atakujących, wijących i skręcających się
ciał, niemniej na próżno. Walka rozlała się szeroko, odległość pomiędzy
walczącymi, również była znaczna. Na krótko tylko ujrzał daleko z przodu
ugodzoną przez Kaima Lerę.
— Co ona tam robi? — pytał się, rozcinając demona.
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Niewiele widział, otoczony wojownikami Samaela, za to poczuł drugie
tąpnięcie i domyślił się, co to dla nich znaczy. Naparł na demona rozrywającego w rękach atakującego go wilka. Sieknął mieczem, odciął mu
łapę przy ramieniu i silnym uderzeniem z pięści uzbrojoną w wyrwaną jakiemuś człowiekowi mizerykordię, pchnął w jego głowę, trafiając bestię
prosto w oko. Zrobił obrót, przepołowił w pół kanciasty korpus i silnym
kopniakiem, jakby w zemście za uśmierconego zwierza, zrzucił jego tułów
z wielkim grzmotem na ziemię. Przebiegł po zwłokach, przygotowany do
kolejnego ataku, ale wtedy kątem oka dojrzał po prawej stronie czarnego
jeźdźca galopującego ku wysokim górom.
— Co on knuje? — Rozpoznał w nim Samaela.
Nie było jednak czasu na zastanawianie. Zaatakowany przez demona
wrócił do walki, choć obraz Upadłego Anioła zapadł mu w pamięci,
przeczucie nakazywało coś z tym zrobić, a serce natychmiast działać.
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Ocknęła się i zobaczyła biegnącego Yormūna pokrytego niebieskimi motylami. Wyglądał, jak gdyby miał na sobie żywą zbroję. Jego widok naprawdę robił piorunujące wrażenie. Wymachujące skrzydełkami motyle
sprawiły, że zarys śpieszącego ku niej mężczyzny falował, wykrzywiał się,
nadając temu obrazowi fantastycznego, nierealnego cudotworu. Podbiegł
i od razu przysiadł, delikatnie ją przyciągnął i przytrzymując jej ociężałą
z wycieńczenia głowę, czule przytulił.
— Lero. . .
— Yormūnie. . .
— Nie bój się. Jestem przy tobie — wyszeptał i złożył na jej zakrwawionych ustach długi pocałunek.
— Wcale się nie boję — odpowiedziała i poczuła gorejący podmuch
przenikający obolałe ciało.
Ból z poranionego ciała ustąpił. Zrobiło jej się przyjemnie i dostrzegła w jego złotych oczach przepotężną do niej miłość. Płynęła z głębi
jego duszy, wznosiła się przeźroczystym oparem i rozlewała po skąpanej w słońcu i krwi poległych wojowników zielonej dolinie. Aż naraz
ujrzała wielkiego anioła płonącego niebieskim ogniem, z rozłożystymi
skrzydłami uniesionymi wysoko ponad głowę. Trzymał ją w swych objęciach, otulał płomiennymi rękoma i szeptał czule coś do ucha w nieznanym jej anielskim języku. Urzeczona tym widokiem uniosła z wysiłkiem
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rękę, żeby dotknąć na chwilę jego lśniącej twarzy pokrytej milionami
błyszczących złotem gwiazdek, i przyłożyła ją do niej. Niebieskie motyle
obsiadły ją błyskawicznie. Pokryły ją całkowicie i sprawiły, że wyglądali,
jakby byli jednym ciałem. Jedną nierozłączną istotą, rzeźbą wyciosaną
w żywej materii, rytowaną dłutem nieograniczonej wyobraźni boskiego
geniuszu, tworem ekscentrycznego artysty lub szalonego umysłu schorowanego na piękno mega do potęgi wizjonera. A jednak nie motyle to
sprawiły, że poczuła się tak dobrze i spokojnie a wieczna jej „dusza”, która
należała i rwała się do niego, wyrywała z sideł krępujących ją więzów
fizycznego bytu i pragnęła scalić ich istnienia.
— Yormūnie. . .
Pochylił się nisko i sprawił, że zakręciło jej się w głowie. Przymknęła
oczy, a gdy ponownie je rozwarła, odkryła w jego dłoni ogniste, złotem
pulsujące serce. Wzięła go od niego, trochę niepewnie, nieco ze strachu,
a przede wszystkim z oszołomienia i fascynacji, a ono naprzód zadrżało
niby z zimna, a potem wybuchło złotem i czerwienią, błękitem i pomarańczem, i wniknęło w nią z olbrzymią siłą.
— Lero. . .
Usłyszała swoje imię i ocknęła się. Wizja tak wyraźnie widziana pękła, jak mydlana bańka, lecz pozostał on, umiłowany. Trzymał jej dłoń
przyłożoną do policzka, muskał coraz ustami, patrzył z namiętnością
i pięknie się uśmiechał. Uśmiechnęła się i ona, choć doskonale wiedziała,
że jej życie dobiega kresu i wszystko w tym miejscu niechybnie się zakończy. Czuła to, była świadoma i gotowa by po raz wtóry spojrzeć w oblicze
Śmierci i umrzeć.
Z jej zielonych, smoczych oczu popłynęły przeźroczyste krople, sunęły po usmarowanej twarzy, rysowały jasne smużki, tworzyły miniaturowe korytarze i płynące solą rzeki, acz nie były to łzy rozpaczy czy żalu,
a szczęścia. W tej ostatniej chwili poczuła się szczęśliwa. Szczęśliwa, że
jest przy niej, dotyka ją i u schyłku życia trzyma w swych objęciach.
Szczęśliwa, że umiera na jego kolanach, w mocarnych anielskich ramionach, i szczęśliwa, że miała okazję go spotkać. Ofiarować mu swoje serce
i bezgraniczną do niego miłość.
— Kocham cię, Yormūnie — wyszeptała, zamykając oczy.
— Kocham cię, Lero — odpowiedział, ale ona tego już nie usłyszała.
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Anna stała przed kuźnią, nerwowo oglądała w dole walkę. Widok miała
znakomity, toteż doskonale widziała trzech aniołów odpierających zmasowany atak. Drżała za każdym razem, gdy gubiła Yormūna z oczu,
a kiedy nie widziała go dłużej, ściskała Engelberta za rękę, spoglądała
z rozpaczą na stojącą za nią Elizę i zanosiła się płaczem. W trakcie rozognionej bitwy zobaczyła biegnącą na pomoc aniołom Lerę. Podziwiała
ją zazdrośnie, jak walczy, jak porusza się zwinnie, z jaką łatwością przebija
do przodu.
— To nie człowiek! — mówiła podniesionym głosem i pokazywała ją
palcem. — To nie człowiek. . . — powtarzała szeptem, obserwując z niedowierzaniem opadające głowy demonów pod jej stopy.
Lera nie walczyła dla niej, lecz dla swojego umiłowanego wybrańca,
Yormūna. Nie walczyła dla chwały, a po to, żeby posiąść jego miłość.
Widziała ich wpatrzone w siebie oczy, ich namiętne spojrzenia pomimo
otaczającego ich zewsząd niebezpieczeństwa, i po raz pierwszy nie czuła
do niej żalu. Była mu potrzebna. Jak muza inspirująca go do walki, niczym żywa tarcza chroniąca jego lewe ramię, była mu niezbędna i ona
to wiedziała. Nie rozumiała tego, a jednak obserwując, jak walczą dla
siebie z miłości rozpalającej się w ich sercach, czuła to instynktownie,
wiedziała podświadomie i była tegoż całkowicie pewna.
Aż stało się niemożliwe. Lera ugodzona przez demona padła pod nogi
rozwścieczonej hordy, a ona wybiegła do przodu kilkanaście kroków i zamarła. Przerażona obgryzała nerwowo paznokcie, czekała z niepokojem,
aż wstanie. I wstała! Wstała i zaatakowała ze zdwojoną mocą, jakby nie
czuła bólu z poranionego ciała, ona zaś podskoczyła z radości, zrobiła
kilka kółek w miejscu i znów zdrętwiała.
— Co to?
Nagle, jak na komendę wyskoczyły z lasu szare wilki. Niczym z burzowej chmury otaczającej pole walki lunął deszcz rozjuszonych czworonogów, starł się błyskawicznie w boju i zagrzmiał warkotem wilczych
gardeł. Czmychnęła wystraszona do Elizy, a podejrzewając, że to sprawka
Upadłego Anioła, Samaela, wtulona w zlęknioną jak ona niewiastę, jednym okiem zerkała na polanę.
— Przyszły nam z pomocą. . . — Pierwsza to odkryła, gdy ujrzała skaczące wilki do gardeł zaskoczonych ich atakiem demonów, a wtedy odetchnęły z ulgą.
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Były ich setki, a może tysiące, nie potrafiła ich zliczyć i objąć wzrokiem,
wszędzie się od nich roiło. Obskakiwały demony, rozszarpywały i kaleczyły ich ciała, a przede wszystkim pozwoliły odetchnąć trzem broniącym ją z poświęceniem aniołom. Wreszcie się ruszyło i uwierzyła
w szansę na zwycięstwo. Twarz jej wypogodniała, oczy błysnęły z radością, a serce uleciało pod niebo. Rozweselone podskakiwały, łapały
się za ręce, kręciły koła i podglądały walczących, aż naraz. . . Zobaczyła
Lerę otoczoną wilkami idącą kocim krokiem w stronę Upadłego Anioła,
a kiedy odkrył jej zamiary, natarła na niego odważnie i wtenczas. . . straciła ją z oczu. Zerknęła ku walczącemu Yormūnowi. W asyście szarych
wilków ciął mieczem, torował sobie drogę i przedzierał się przez pole
zarośnięte demonicznymi chwastami, aż naraz nie wiedzieć czemu, przystanął i znieruchomiał.
— Co on robi? — wyszeptała ze strachem.
Spostrzegła, jak pada na kolana, jakby został ranny lub przed kimś
klęknął z mieczem wspartym o ziemię.
— Yormūnie, co się z tobą dzieje! — Niewytrzymała, płakała.
Więcej nic już nie widziała. Zasłoniły go demony i w pierwszym
odruchu chciała pobiec do niego, pragnęła mu pomóc, ale jak miała
to zrobić. Ona? Sama? Wtulona w Elizę próbowała cokolwiek dojrzeć,
jednak na czerwonej od krwi łące kotłowało się jak w garze.
— Sýtkô bedzié dôbrze — pocieszała ją Eliza, głaskała i tuliła do piersi.
„Wszystko będzie dobrze” — powtarzała, dodając sobie odwagi.
Z napięciem obserwowała Gabriela wspomaganego czworonożnym
oddziałem. Jedasza wywijającego niewidocznie mieczami. Pragnęła odnaleźć umiłowanego jej anioła, lecz nigdzie go nie było. Nawet zielonooka
Lera zginęła jej z zasięgu wzroku. Ujrzała za to Engelberta zrywającego
się nagle do boju i wbiegającego na pole walki. Zlękniony o życie Lery,
pomknął jej na pomoc, i przeczuwała, że skrycie ją miłuje.
W ciszy śledziły przebieg bitwy, który dzięki szarym wilkom przechylił szalę zwycięstwa na ich stronę. Aż poczuły kolejne tąpnięcie. Ziemia
pękła z łoskotem, rozwarła swe wnętrzności, i począł wynurzać się kolejny legion półprzeźroczystych, pozbawionych ciał demonów.
— Co teraz będzie? — zapytała wystraszona Anna.
— Nie wiym, Hanka1045 , nie wiym — odrzekła Eliza, przerażona tak
jak i ona.
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Czarny wilk rozdrapieżył1046 gardło demonowi, a gdy Gabriel przeciął
go wpół, kończąc to, co on zaczął, ruszył biegiem w stronę Upadłych
Aniołów. Omijał zwinnie atakujących go żołnierzy Samaela, robił szybkie zwroty lub przebiegał pod ich nogami. Co jakiś czas węszył i nasłuchiwał. Po drodze dołączyły do niego trzy inne duże wilki i biegnąc
wzdłuż kolumny, z którą walczył Gabriel, zbliżały się szybko do wyznaczonego sobie celu. Zaatakowały ostatniego zagradzającego im drogę
demona, rozszarpały mu gardło i przewróciły na ziemię. Czarny basior
wbiegł na wolną przestrzeń, przyśpieszył maksymalnie i przypuścił atak
na Forkasa, przygotowującego nowy legion do natarcia. Upadły Anioł zobaczył go w ostatniej chwili, momentalnie odskoczył, dobył miecz i zrobił
silny zamach. Wilk uchylił się i cofnął, stanął w bezpiecznej odległości,
wyszczerzył zęby i jął groźnie warczeć.
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Na piaszczystej drodze, wzdłuż której sterczały pousychane, sczerniałe
drzewa, stało dwóch chłopców. Obaj w podobnym wieku, obydwaj mieli
długie włosy i obaj ubrani byli na czarno. Trudno byłoby ich rozróżnić,
gdyby nie oczy. U jednego mieniły się złotem, u drugiego świeciły czerwienią. Trzymali obnażone miecze.
— Sądzisz, Ribrianie, że pokonasz mnie w ciele wilka? — zadrwił chłopiec o czerwonych oczach, pogardliwie się uśmiechając.
— Ja nie sądzę, ja to wiem! — odpowiedział i błyskawicznie przypuścił atak.
Ribrian zawinął mieczem w powietrzu, robiąc niepełne koło, i poważnie przeciął rękę Forkasa.
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Forkas wrzasnął, gdy poczuł wbite zęby w rękę trzymającą miecz i zaciskające się z coraz większą siłą. Kopnął zwierzę z całej mocy, ale to jeszcze
mocniej zacisnęło szczęki, skruszyło mu kości i zawarczało głośniej.
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Ribrian spostrzegł, że wystraszony chłopak chce przełożyć miecz do drugiej ręki. Poranioną miał bezwładną.
— Nie próbuj tego, Forkasie. Jeśli to zrobisz, zginiesz.
— Zaryzykuję! — odpowiedział i nie zwlekając, sięgnął po broń sprawną ręką.
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Ribrian skoczył raptownie, wybił się wysoko i precyzyjnym cięciem w poprzek podciął chłopakowi gardło.
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Poczuł ból brutalnie wyrywanego z szyi ciała. Ciepła krew chlusnęła po
jego tułowiu, a on runął do tyłu pod ciężarem wilka rozrywającego mu
gardło. Chwycił kłąb kłaków, szarpnął silnie, chciał się wyswobodzić,
choć było to głupie i bezcelowe. Ten pojedynek był już przegrany.
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Patrzył ze spokojem na wykrwawiającego się chłopca leżącego wzdłuż
drogi. Pochylił się nad nim, pogładził go po bratersku po trupiobladym
policzku i z lekka się uśmiechając, pożegnał:
— Żegnaj, Forkasie, mój upadły bracie.
Forkas nie odpowiedział, nie mógł mówić. Obserwował Ribriana
przelęknionym wzrokiem, tyle że na jego szczęście trwało to niezwykle
krótko.
— Ribrianie!
Usłyszał nawołujący głos Gabriela w swojej głowie.
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Czarny wilk odskoczył od martwego Forkasa i węsząc w powietrzu, podążył w stronę Gabriela. Odnalazł go bez trudu po kilkudziesięciu krokach i kiedy obalili na spółkę wściekłego demona, przystanął przed nim
i popatrzył w jego oczy.
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Na tej samej łące, gdzie walczono, lecz zupełnie pustej patrzyło na siebie
dwóch chłopców. Jeden w bieli, drugi w czerni, obaj byli tego samego
wzrostu i w tym samym wieku.
— Ribrianie, musisz śpieszyć do kuźni. Widziałem niedawno Samaela
zmierzającego tam konno. Życie Anny i mojej Elizy jest zagrożone, i tylko
tyś jest w stanie raz-dwa tam dotrzeć. Ochroń ich za wszelką cenę, proszę.
— Nie krył zdenerwowania biały chłopiec.
Złotooki chłopak bez słowa i ile miał sił w nogach popędził w górę
doliny, wypatrując Upadłego Anioła.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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Usłyszały za plecami rżenie konia. Błyskawicznie się obejrzały i odkryły
za sobą Samaela. Zeskoczył z siodła i pośpieszył do nich z obnażonym
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mieczem, podchodził prędko, obserwował bacznie sparaliżowaną strachem Annę. Jego twarz zdradzała zniecierpliwienie, oczy lekki niepokój,
a nerwowe ruchy poddenerwowanie.
— Nie bój się Anno! — wołał z daleka i najwidoczniej nie chcąc jej
spłoszyć, przymilnie się uśmiechał.
— Wcale się nie boję. . . — odpowiedziała, choć pomimo odważnych
słów dodających jej dzielności miała zbiec do kuźni, kiedy nagle. . .
Z kuźni wytoczyła się Eliza z pordzewiałym upływem czasu mieczem.
Miała niemały kłopot, żeby go utrzymać, był ogromnie ciężki, przypominał katowski, dlatego trzymała go oburącz, a chwilami opuszczała i ciągnęła po ziemi. Wbiegła przed Annę, skierowała miecz ku Samaelowi
i łamiącym się głosem krzyknęła:
— Nie dôstaniés jyj, Samaelu! — Dygotała, nie z zimna, lecz strachu.
— Ha. . . ha. . . ha. . . ! — wybuchnął nerwowym śmiechem Samael
ubawiony jej determinacją: — Tym czymś. . . — Wskazał rude ostrze:
— Chcesz mnie pokonać? Do reszty zdurniałaś, głupia dziewko?
Nie czekał na odpowiedź, zaatakował silnym ciosem. Anna odruchowo odskoczyła i przewróciła się na plecy, a Eliza sparowała uderzenie. Zaiskrzyło nieprzyjemnym dźwiękiem trącej się o siebie stali. Miecz
Elizy stęknął z bólu, a Samael nie przestając atakować, naparł na ustępującą mu na klęczkach kobietę, która jakimś niebywałym cudem odpierała
jego zmasowany atak.
I wtedy, w najmniej spodziewanym momencie, Eliza miast się bronić
i robić kolejny blok nad głową, wyskoczyła odważnie ku niemu i uderzyła jedną ręką, jakby nie czuła ciężaru stali. Tępy świst rozdarł powietrze, pękająca kość chrupnęła od ciężkiego ciosu i miecz Samaela upadł
na murawę. Przeklął po anielsku i zerknął na zgruchotany nadgarstek,
z którego kapała czerwona posoka. Podniósł broń w ostatnim momencie i uskoczył przed pędzącym sztychem katowskiego miecza. Uderzenie
jednak było tak silne, że wyprowadziło drobną niewiastę z równowagi,
a masywny miecz pociągnął ją za sobą. Runęła pod nogi Samaela i ten,
korzystając ze sposobności, kopnął ją w twarz z taką mocą, że Eliza niczym piłka wystrzeliła w górę. Przeważyło ją do tyłu, przewróciła się
i rąbnęła głową w ścianę kuźni. Kiedy upadała bez przytomności Anna
przerażona widokiem pokonanej Elizy, błyskawicznie pognała do stajni.
Samael nie podążył od razu za dziewczyną. Gorejącymi oczami pa-
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trzył na leżącą Elizę, nie mógł sobie podarować, że ją zlekceważył i dał się
zranić. Czuł upokorzenie, wstyd go ogarnął przed samym sobą, a własne
ego z niego drwiło, rechotało w jego umyśle, i musiał doprowadzić to do
końca. Podszedł do niej, wziął sprawną ręką szeroki zamach, i kiedy miał
ugodzić ją śmiertelnie, wówczas dostrzegł szarżującego wilka. Był dość
daleko, a jakby blisko, sadził sążniste susy i szybko się zbliżał wpatrzony
w niego nienawistnymi oczami.
— Ribrian!
Spłoszony jego widokiem w try miga dosiadł ogiera i ruszył za niknącą w stajni Anną. Wilk odkrywszy jego zamiar, zmienił w jednej chwili
kierunek i pognał na przełaj, pochylił łeb niżej, położył w pełni uszy
i jeszcze mocniej wyciągając nogi, przyśpieszył.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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Anna wykończona krótkim, acz szybkim, wyczerpującym biegiem, w panice próbowała znaleźć rygiel blokujący wejście od środka.
— Wżdy konie się nie zamykają — oświeciło ją z nagła i nerwowo
skoczyła w głąb stajni w poszukiwaniu jakiegoś solidnego drąga do podparcia otwierających się drzwi do wewnątrz.
Nic takiego nie znalazła poza kilkoma niezbyt grubymi palikami, podparła drzwi i odstąpiła od wejścia na odległość paru kroków. Stała w milczeniu, nasłuchiwała tętniących kroków nadjeżdżającego jeźdźca i dobiegających odgłosów bitwy. Czekała na dalszy tok wydarzeń.
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Kiedy ogier wyhamował, Upadły Anioł zeskoczył z niego i niespokojnie
zerknął na zbliżającego się czworonoga groźnie szczerzącego zęby. Podbiegł do drzwi i pchnął je z rozpędem, ale były zawarte.
— Nasermater! — przeklął i z całych sił w nie kopnął, wyczuwał za
plecami nadciągającego Ribriana i nasłuchiwał złowróżebnego, wilczego
warkotu.
Drzwi ustąpiły niechętnie, z dużym oporem, z trzaskiem suchego
drewna. Jednym zwinnym ruchem ustawił obrotowy rygiel w górze
i klapnął za sobą drzwiami przed samym pyskiem Ribriana. Ten grzmotnął w nie z niemałą siłą.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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Czarny wilk palnął łbem z wielką siłą w zamykające się przed jego pyskiem dźwirze. Odskoczył od nich raptownie, zakołysał się na chwiejnych łapach i przewrócił. Zamroczony uderzeniem powstał z ziemi, poruszył łbem gwałtownie i z rozpędem na nie skoczył. Ani drgnęły. Zamknięte na skobel, nie dawały żadnych nadziei na otwarcie. Mechanizm
zamontowany wysoko, wpuszczony głęboko pomiędzy dyle był niedostępny dla jego łap i pyska. Przystanął przeto niedaleko, przycupnął na
ziemi i pomimo znikomych szans na otwarcie, co jakiś czas podrywał się
i próbował je wyważyć.
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Anna zobaczyła z hukiem otwierające się drzwi stajni. Podparte paliki
ustąpiły pod naporem Samaela niczym osikowe zapałki, wydając z siebie charakterystyczny trzask spróchniałego drewna. Upadły Anioł ledwo
stanął w środku, kłapnął nimi za sobą i spojrzał na nią niewygasłym,
spłoszonym wzrokiem. W tej samej chwili coś grzmotnęło w dyle po
drugiej stronie; usłyszała skowyt wilka, a później ścichło. Cofnęła się
odruchowo, po czym zaraz zatrzymała niespodziewanie i popatrzyła na
wychodzącą z cienia wysoką, ciemną postać.
— Hej! — przywitał się na jej sposób, szedł nieśpiesznym krokiem
i przywdziawszy rozkoszny uśmieszek, próbował robić dobre wrażenie.
Niecałe trzy kroki dzieliło ją od niego, kiedy zaczęła kroczyć do tyłu
tym samym tempem, z jakim on się do niej zbliżał. Szła rakiem, dotrzymywała mu rytmu, spozierała na niego ciekawie i obserwowała jego
niespokojne ruchy.
— Chyba się nie boisz, Anno? — zapytał, nie zmieniając fizjonomii.
— A powinnam? — Uniosła brwi w pytającym geście.
Zaśmiał się krótko i nieszczerze, omiótł beznamiętnym wzrokiem pomieszczenie i wbił oczy w sufit. Spojrzała i ona, choć niczego tam nie
było, ale kiedy ponownie popatrzył na nią, jego oblicze się odmieniło.
Tamto było chytre i przebiegłe, to przyjazne i miłe.
— Ależ nie. . . — Uśmiechnął się do niej i był to zaiste prawdziwie
szczery uśmiech: — Zaprawdę powiadam ci, nie masz powodów się obawiać. Nie zrobię ci nic złego. Nie jestem wilkiem w ludzkiej skórze, moja
droga. Nie porywam dzieci ani je nie zjadam. . .
Zachichotał i oblizał spierzchnięte wargi.
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— Choć nie dziwiłbym się, gdybyś jednak mnie się bała. W końcu
nie mieliśmy sposobności, by się bliżej poznać. . . Ale przecież nic nie stoi
na przeszkodzie, abyśmy zostali przyjaciółmi, stworzyli zgrany zespół. . .
polubili się. . . Nieprawdaż?
Drobnymi krokami sunęli w głąb stajni. Zbliżali się coraz bardziej
do piątej klatki, gdzie przyłapała Yormūna i Lerę. Tam niespodziewanie przystanęła i poczekała na niego. Było w tym miejscu znacznie widniej niż w pozostałej części stajni. Dodatkowe okno umieszczone wysoko
w południowej ścianie budynku wpuszczało do wnętrza żółtozłoty strumień słońca, oświetlało jakby prostokątem stojące w jego środku postaci.
W padającym świetle na podłużną twarz Upadłego Anioła dostrzegła jakąś skrywaną tęsknotę, a w ciemnych oczach podrygujące drobne świetliki białego koloru. A może złotego?
— Czego chcesz, Samaelu? — zapytała, mrużyła w blasku oczy, zadzierała głowę.
Był wysoki jak Yormūn, nieco lżej zbudowany, acz krzepkiej postury,
oblicze miał podobnie jak Wyklęty Anioł surowe, pomimo to było w niej
coś miękkiego zarazem. Patrząc na nią, zdawał się niegroźny, minę miał
życzliwą, oczy dobrotliwe, a wąskie usta uniesione ku górze przywodziły
na myśl uśmiechającą się tajemniczo Mona Lisę.
— Czego chcę? Ciebie. Pragnę jeno, iżbyś przyłączyła się do mnie.
Przyłączyła i na zawsze ze mną została.
Zatrzymał się przed nią na odległość kroku. Teraz jeszcze bardziej
musiała zadrzeć głowę. Z bliska wydawał się wyższy, a czerń osłaniająca
jego ciało, wydłużała go optycznie, wzniosła pod strop stajni i dodała mu
majestatycznego wyglądu.
— Dlaczego?
— Zali to ważne? Koniecznie musisz znać tegoż powód?
— Tak — odparła, nie odrywając od niego wzroku.
Ciekawość drążyła w niej dziurę, intrygował Samael i pociągał jakimś
trudnym do określenia urokiem.
— Chcę, abyś była szczęśliwa. . .
— Jestem.
— Z Yormūnem?
Uśmiechnął się i położył rękę na jej ramieniu, jak gdyby od lat się
znali i byli dobrymi przyjaciółmi.
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— Anno. . .
— Co?
— On cię nie miłuje. . .
— To nie prawda! — krzyknęła głośno i poczuła, jak łzy napływają
do oczu: — Łżesz, Samaelu i nie możesz tego wiedzieć!
Pochylił się i delikatnie jak ma to w zwyczaju robić Yormūn, otarł
z jej buzi łzawe kropelki, rozsunął leżące na oczach włosy i przyłożył
dłoń do jej szyi. Była gorąca, płonęła żywym ogniem, a najdziwniejsze,
że było to niezwykle przyjemne uczucie, ekscytujące i pełne głębokiego
uniesienia. Po stokroć silniejsze niż dotyk Yormūna.
To nią wstrząsnęło, wielce zdumiało, i gdyby nie jego dalsze słowa
wyrywające ją brutalnie z otępienia, stałaby tak przed nim nieruchomo,
całkowicie sparaliżowana i pragnąc, żeby nie zaprzestawał tego robić. To
było tak silne, niezwykłe doznanie.
— On cię porzuci, moja miła, szybciej niźli myślisz — mówił, patrzył
ze spokojem w jej niebieskie oczy i nie odejmował ręki: — Ostawi cię
dla tej zielonookiej niewiasty, która jak się sama przekonałaś, już teraz
zawładnęła dogłębnie jego umysłem, sercem i ciałem. Przy niej Anno,
będziesz li tylko szarą gęsią, niegdyś w przypływie litości i zapomnienia
wybawioną od śmierci. Nikim więcej. . .
To okrutnie ją zabolało, ugodziło w czułe miejsce, zdeptało dziewczęce marzenia. Ale nie dała poznać tego po sobie. Zacisnęła powieki,
wydusiła szwendające się pod nimi krople i zapytała:
— A jak się mylisz?
— Mylę się?
— Anuż to mię wybierze, nie Lerę?
— Ależ on już dokonał wyboru! — huknął, aż wypłoszył konie.
— Docześnie. . . — mruknęła tak niewyraźnie, że ledwo dosłyszał, pomimo iż słuch miał zdecydowanie lepszy od ludzi.
— Docześnie? Co ty gadasz? — Udał zdumienie, wiedział dobrze, że
jest nieświadoma jej śmierci. — Nie widzisz, jak na siebie patrzą? Jak
mają się ku sobie. Ileż pomiędzy nimi miłowania?
— To nie miłowanie, a zauroczenie. Jest cudna, to i oprzeć się nie
umie. Jam gotowa mu wszystko przepomnieć i wybaczyć.
— To nie zauroczenie, a miłość! Nie zauroczenie. . . Ślepaś? On jej nie
odpuści i nigdy nie ostawi. . .
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— Nie musi tego robić. . . Ona zrobi to za niego. . . niebawnie. . .
— Co?
Milczała, choć czekał wytrwale na odpowiedź; świdrowała go wzrokiem i miał wrażenie, że się nieznacznie uśmiecha, ciut tajemniczo. Tą
minką kogoś mu przypominała. Zniecierpliwiony, odsunął się od niej na
półtora kroku, spoważniał i powiedział:
— Pójdź ze mną, Anno, a nigdy niczego ci nie zabraknie. Obsypię
cię bogactwem, dam ci tron i władztwo, o jakim nie mogą marzyć nawet najwięksi władycy1047 i królowie. Przekażę ci nieograniczoną wiedzę
i mądrość, której nikt ze śmiertelnych nie zdoła cię nauczyć i jakiej nie
odnajdziesz w żadnej najmądrzejszej xiędze. Przy mnie będziesz wiecznie
szczęśliwa i nikt już cię nie skrzywdzi. . . — Urwał, nachylił się nad nią
i pokazał opustoszałą klatkę: — A do tego ja nigdy cię nie zdradzę.
Mimowolnie zerknęła w tamto miejsce i w ułamku sekundy zobaczyła obraz obejmującej się pary. Obsypywali się pełnymi namiętności
pocałunkami. Znów poczuła ból w sercu niby ukłucie osiego żądła, a jednak zapanowała nad tym, wbiła wzrok w jego wąskie, czarne jak węgle
oczy, i stanowczo oznajmiła:
— Twoje bogactwo Samaelu czczym dla mnie blaskiem1048 . To ino
piasek odpowiednio uformowany. Twój tron jest li tylko twardym głazem przepełnionym twoimi niepohamowanymi żądzami i pragnieniami.
Twoja władza jest twym więzieniem, codziennym zmaganiem się i udręką, o którą musisz toczyć bezustanną walkę, iżby jej nie stracić. Twoja
wiedza zali mądrość jest równie ograniczona, jak ty Samaelu, twoim zamkniętym, zapatrzonym w siebie umysłem. Azali może istnieć mądrość,
skoro nie ma w tobie miłości? I nie możesz dać mi szczęścia, więc nie
obiecuj, nie mogąc obietnicy dotrzymać. Szczęście nie jest czymś, co
można zatrzymać, zamknąć w klatce lub przywłaszczyć sobie na własność. Jest ulotne i doczesne. Jest jak rzeka bezprzestannie płynąca i jeśli
zaczerpniesz ją w dłonie, przestaje płynąć. Przestaje być rzeką.
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Upadły Anioł patrzył na nią zupełnie zaskoczony. Jej słowa płynnie wypowiadane rozchodziły się po stajni, odbijały od ścian, wpadały w jego
głowę, drażniły niemile jego ego. A na dokładkę ten czarny wilk walący
w drzwi budynku, wywoływał w nim nieustający niepokój, denerwował
przebywające w klatkach konie, które wyczuwając go w pobliżu, rżały
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i parskały. Wzbierała w nim złość i nie potrafił nad sobą zapanować.
Zrobił krok do tyłu i słuchał mówiącej w transie dziewczyny. Coś nie
spodobało mu się w jej postawie. Dopiero w tej chwili uświadomił sobie,
że odkąd wszedł do środka, Anna trzyma ręce za plecami. Może coś tam
chowała. Coś przed nim kryła.
— Dość! Jakbym słyszał Yormūna! — wrzasnął, kiedy ledwo skończyła, nie wytrzymując jej pouczeń, nie miał zamiaru tego słuchać.
— Masz całkowitą rację, Samaelu. On we mnie a ja w nim! — oznajmiła pewnym i donośnym głosem.
Zobaczył, jak dziewczyna wykrzywia twarz w sardonicznym uśmiechu i błyskawicznie uderza weń z całą siłą ukrytym za plecami przedmiotem. W uszach usłyszał poświst, metalowy przedmiot błysnął mu przed
oczami i poczuł, jak trzymana w jej rękach stal rozdziera mu policzek,
przechodzi przez tułów i kończy na udzie. Ryknął z bólu, odskoczył w tył
trzy kroki i spróbował sięgnąć po wiszący miecz u boku. Nie dał jednak
rady, brakło mu siły, a ręce miał niewładne. Padł niedaleko niej z mocnym uderzeniem kolanami o wyłożoną równo ociosanym kamieniem posadzkę. Próbował strząsnąć krew z przeciętego lica i zerkał z niepokojem
na zbliżającą się dziewczynkę trzymającą zakrwawione ostrze. Wyglądała
uroczo, słodko i zaprawdę niewinnie, ale czy na pewno?
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Oglądał z bezpiecznej odległości z rodzicami trwającą bitwę, kiedy
w pewnym momencie jego uwagę przykuł samotnie biegnący wilk
w stronę stajni. Żeby lepiej widzieć, pobiegł do przeciwległego okna
i przywarł czołem do małej okrągłej szybki. Spostrzegł, że wilk podąża
za czarnym jeźdźcem będącym, jak się dobrze domyślił, przywódcą Upadłych Aniołów, Samaelem.
— A cô ón tu rôbi?
Z nieprawdopodobną prędkością wilk próbował zdążyć przed jeźdźcem galopującym do stajni. I choć widział nie jednego wilka w swoim
życiu, pierwszy raz obserwował tak szybkiego. Z wypiekami na policzkach śledził jego szaleńczy pościg i chociaż był w znacznej odległości
od uciekającego Samaela, nieomal udało mu się go dopędzić. Tamten
jednak w ostatniej chwili zamknął za sobą drzwi stajni i wilk wpadł na
nie, uderzając łbem w deski. Powstał rychło, zrobił kilka kroków i runął
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z powrotem. Najsampierw pomyślał, że nie żyje, acz wilk otrząsnął się
szybko i z rozpędem skoczył na dźwirze, odbił się od nich łapami i wylądował miękko na ziemi. Kiedy nie ustąpiły, legł kilkanaście kroków od
nich, a po krótkim czasie odpoczynku znów spróbował je wyważyć.
„Cô rôbić?” — myślał, obserwując bezradnego wilka.
Wpadł na pomysł, aby pobiec tam bezzwłocznie, odryglować wejście
i wpuścić go do środka, ale przypomniał sobie jego nieokiełznaną dzikość,
z jaką rozrywa w walce piekielne demony, i panicznie się wystraszył. Pamiętał też słowa Gabriela zabraniającego mu wychodzić podczas bitwy.
Nie wiedział jak przełamać w sobie ten opór, przemóc trwogę ściskającą
w dołku, dopóki nie usłyszał słów ojca mówiącego pełnym lęku głosem
do matki:
— Tó przegrano bitka. Nie dadzom rady drugiému legionówi demonów. Cô s nami bedzié, Maryś?
Nic nie odpowiedziała sama przelękniona, a on bez zastanowienia
wybiegł z domu.
— Sýmônié, a ty kany? — Leciały za nim słowa matki.
Odległość do stajni nie była duża, acz pod górkę biegło mu się z trudem. Wspomniał wilka ścigającego Samaela, szarżującego znacznie szybciej i dłużej od niego, i pozazdrościł mu niebywałej wytrzymałości i siły.
Zwierze powstało na jego widok, popatrzyło na niego przenikliwymi
oczami, pochyliło łeb i położyło uszy, a wtedy przestraszył się nie na
żarty. Zwolnił i patrzył z lękiem w oblicze przygotowanego do ataku
zwierza. Zamierzał właśnie się zatrzymać, kiedy ten zrobił w tył dwa
kroki. Przyśpieszył ponownie, śledził go niespokojnym wzrokiem, sparaliżowany strachem walczył w duchu, żeby nie nawiać.
U wrót stajni przystanął. Wilk podszedł do niego, a on przekonał
się, jak jest wielki. Łeb miał ciężki, trójkątny, kłąb zwalisty a mimo to
smukły, łapy masywne i mocne, sierść zaś lśniącą w słońcu, mieniącą
się granatem nakrapianym szkarłatną cieczą rozszarpanych ofiar. Patrzył
złocistymi oczami, niespokojnie, ze zniecierpliwieniem i ponaglającym go
wzrokiem. Podniósł rygiel, pchnął ostrożnie grube dźwirze, a wtedy wilk
niemal bezszelestnie wbiegł do stajni, po raz ostatni rzucając na niego
przelotne spojrzenie, w którym, choć wydawało mu się to nieprawdopodobne, a do tego głupie, odczytał jedno krótkie słowo: „Dziękuję”.
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Patrzyła na klęczącego Samaela. Jego twarz, tułów i udo pokrywała krew,
wyciekająca z głębokiej rany. Sądziła, że ujrzy w nim nienawiść, złość za
to, co mu uczyniła, ale jakże była zdziwiona, spostrzegłszy w oczach co
najwyżej lekkie przerażenie. Podeszła wolnym krokiem, podparła się na
mieczu i tak jak on uczynił to uprzednio, położyła mu dłoń na ramieniu.
Uśmiechnęła się, acz to był okrutny uśmiech, pełen satysfakcji, triumfu
i jednoczesnej do niego pogardy.
— Co chcesz mi jeszcze ofiarować, Samaelu? — zapytała niespodziewanie i odgarnęła kosmki czarnych włosów z jego oczu.
Z początku nic nie mówił, zakołysał się w niemocy, wzdychnął z osłabieniem i dopiero wtedy odpowiedział. Ciężko i cicho, jak gdyby brakowało mu energii lub obficie krwawiąca rana nazbyt wielką boleść mu
sprawiała.
— Swoją miłość. . .
To wyznanie ją zaskoczyło, choć słabe to jednak tak szczerze brzmiące,
że nie wiedziała co powinna mu odrzec. Zbliżyła twarz do jego twarzy
tak blisko, że dotykała ją nosem, zajrzała w jego oczy i wielce się zdziwiła, gdyż nie dostrzegła w nich odrobiny fałszu, a podrygujące białe
iskry. A może nawet złote? To ją ruszyło, wywołało w jej sercu wielki
niepokój i co gorzej poważnie zachwiało pewnością siebie.
— Anno. . . — wyszeptał, przebijając ją wzrokiem.
Przykuł ją tym spojrzeniem, zablokował wzburzone myśli i wciągnął
w podobny sposób, w jaki robił to Yormūn.
— Jeszcze nic straconego. . . — dodał i złapał ją za rękę.
Poczuła się dziwnie, zakręciło jej się w głowie i nagle. . .
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 
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Komnata Tronowa wypełniona była po brzegi. Aniołowie i ludzie tłoczyli się, żeby zobaczyć młodą xiężną. Kłaniali się przed nią, składali
pod jej stopy przyniesione ze sobą dary. Siedziała na szkarłatnym tronie ubrana w białą, powłóczystą suknię z jedwabiu zdobioną pajęczymi
koronkami, tworzącymi kwieciste wzory, i opadającą na kamienną posadzkę wyłożoną szlachetnymi kamieniami. Śnieżnobiałe włosy upięte po
bokach platynowymi spinkami przypominające kształtem esowate węże,
spoczywały luźno na plecach. Na czole miała opaskę ze splecionych złotych nitek tworzących unoszącego się nad głową trójgłowistego smoka,
a na ręku otrzymaną w podarunku od Lery bransoletę.
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— Anno. . .
Usłyszała znajomy głos po prawej stronie.
— Jestem z ciebie dumny.
Odwróciła się ku niemu i zapatrzyła w jego wąskie oczy, takie spokojne i przepełnione przeogromnym szczęściem. Obok niej na identycznym tronie siedział Samael, ubrany w czerń utkaną z najdelikatniejszego
jedwabiu. Wyglądał bardzo dostojnie, z jego oblicza biła siła, duma i pełne zadowolenie. Włosy miał spięte do tyłu podobnie jak ona, na głowie
zaś złota przepaska z trójgłowistym smokiem silnie kontrastowała z jego
kruczoczarną czupryną.
Rozejrzała się. Komnata Tronowa przepięknie była przybrana. Ściany
pokrywały miliony żywych, wielobarwnych kwiatów wyglądających, jakby z nich wyrastały. Przechylając się łagodnie na boki, to rozwierały, to
zamykały różnokształtne kielichy, przyciągały do siebie wzrok i zachwycały czarownym widokiem. Sufit zdobiły malowidła z żywymi, promieniującymi kolorami, sprawiały, że namalowane sceny wisiały nad nimi
i tworzyły tym samym pełne dynamizmu i akcji poruszające się obrazy.
Przez pokaźne, łukowate okna oprawione masywnymi ramami wpadało
dużo słonecznego światła. Zabarwione tęczowymi szybkami tworzyły
fantazyjne witraże, smagały barwami oblicza zebranych i dopełniały kolorystycznie dwubarwną posadzkę z wijącymi się po niej kamiennymi
żmijami.
— Spójrz na nich, Anno. To garstka twych poddanych. Oni są tu
wyłącznie dla ciebie. Miłują cię tak, jak i ja cię miłuję. — powiedział
z radością, pokazując dłonią zgromadzoną gawiedź.
Spojrzała na tłum nieśpiesznie i z nieporuszoną miną przyglądała się
kłaniającym przed nią poddanym. Nikogo tu nie znała, lecz czy mogła
tego od siebie wymagać? Czy musiała znać tych, którzy dla niej nic nie
znaczą? Czy było jej obowiązkiem mieszać się z motłochem tylko po
to, aby mu się przypodobać? O nie! Wcale nie musiała tego robić! Była
kimś, kim oni nigdy nie będą! Była wielką xiężną i panią tychże ludzi,
której jedynym przeznaczeniem było rządzić i pomnażać zgromadzone
latami bogactwo. Nie przejmowała się nimi, nie liczyła z kimkolwiek i nie
czuła potrzeby komukolwiek ulżyć w niedoli. Więc z góry patrzyła na te
ukłony, które jej się należały, jednocześnie nie mogąc znieść tych nieszczerych uśmieszków. Tych wystrojonych mężczyzn, przypominających
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chodzące po dziedzińcu pawie, i próżne kobiety strojące głupie miny, jak
gdyby brały udział w konkursie na dworskiego błazna.
Coraz większa złość nią targała, boczyła się i stroiła niezadowolone
grymasy, kiedy nagle jej uwagę przykuła dziewczynka w starych, poplamionych łachach, brudnych i pozlepianych włosach, pokaleczonych
rękach, poobcieranych i poobijanych nogach, boso stojąca przed stłoczonym, czekającym na swoją kolej tłumem. Głowę opuszczała nisko,
jakby bała się na nią spojrzeć. W lewym ręku trzymała wiklinowy koszyk, w prawym metalowy przedmiot. Obserwowała ją z daleka i choć
brzydziła się jej wyglądem, z jakiegoś bliżej niezrozumiałego powodu nie
mogła oderwać od niej wzroku. Aż przyszła jej kolej. Podeszła do niej
i jak inni pokłoniła się nisko, zostawiając w darze wiklinowy koszyk.
„Co?” — wyrwało jej się w myślach.
Nie mogła znieść upokorzenia. Podskoczyła na równe nogi, podeszła
w dwóch krokach do koszyka i z ciekawości zajrzała do środka.
— Grzyby?! — wrzasnęła i podniosła ręce w błagalnym geście.
Rzuciła oszalałym wzrokiem na dziewczynę, poderwała rąbek sukni
i z całej siły kopnęła ją w głowę. Ta przewróciła się do tyłu, potoczyła
po niskich stopniach i zatrzymała twarzą zwróconą ku posadzce. Znieruchomiała, wyglądało, że nie żyje. Zbiegła do niej ostrożnie, żeby nie
przydeptać sukni, chwyciła ją za kłaki i natychmiast zaczęła okładać pięściami po zakrwawionej od kopniaka buzi.
— Jak śmiałaś mię tak upokornić?! — krzyknęła, nie przestawała bić
ją okrutnie i zerkała poddenerwowana na krew ochlapującą białą suknię.
— Nie! Nie! — rozpaczała nad rozpływającymi się plamami po jedwabnym materiale.
Nie chcąc bardziej się pobrudzić, puściła ociekającą krwią dziewczynę, otarła o nią dłonie wysmarowane lepką cieczą, a kiedy miała
odejść zrozpaczona szkarłatnymi kleksami na kosztownej sukni, ta raptownie otworzyła oczy.
— Ktoś ty?
Odskoczyła do tyłu, zrobiła dwa nieduże kroki, potknęła się o stopień
i wyrżnęła. Chwilkę ją obserwowała, podpełzła do niej na czworakach,
przyłożyła ręce do jej twarzy i jęła na przemian ją wycierać. Im bardziej odsłaniała lico dziewczynki, tym mocniej się śmiała, obłąkańczo,
jak idiotka lub blondynka odkrywająca nagle, że kolczaste jeże nie służą
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do rozczesywania włosów. Nie mogła zawierzyć sama sobie, patrzyła
z przerażeniem w oblicze dziewczyny, rozpoznając w nim własne. Te
same błękitne oczy, ciemne wybujałe rzęsy, usta mieniące się czerwienią
i nos delikatnie wkomponowany w całość. Jedynie spojrzenie miała inne,
milsze i łagodniejsze, przepełnione dobrocią i miłością. A jednak pomimo
tej niewielkiej i wydawałoby się bez znaczenia różnicy, to przecież była
ona! Właśnie miała wybuchnąć histerycznym płaczem, kiedy usłyszała
męski głos, dobiegający z prawej strony:
— Coś się stało, Anno? — zapytał Samael słodkim głosem.
Struchlała zdezorientowana, powiodła oczami po Komnacie Tronowej i klęczących przy jej stopach ludziach. Siedziała wygodnie rozparta na
tronie i bezskutecznie szukała pobitej dziewczynki, po której nie zostało
najmniejszego śladu. Pod jej oblicze cisnęli się poddani, chcieli oddać jej
pokłon i złożyć podarunek. Zamyślona wlepiła wzrok w złożone dary,
a gdy nieco oprzytomniała jej uwagę zwrócił błyszczący obiekt leżący na
posadzce, a przypominający przedmiot trzymany przez dziewczynkę. Nie
mogła od niego się oderwać.
— Coś cię dręczy, Anno? — powtórnie zapytał Samael, wybijając ją
z zamyślenia.
— Tak! — wrzasnęła jak nawiedzona, po czym wyrżnęła białym pantoflem w posadzkę z taką siłą, że wyłupała szpiczastym obcasem z kamiennej płytki krwistoczerwony rubin.
Poderwała się z tronu, kopnęła zamaszyście jakiegoś klęczącego mężczyznę i podniosła metalowy przedmiot. Po Komnacie Tronowej przebiegł niespokojny szmer, po czym ucichło. Wszyscy na nią patrzyli, dobrze wiedzieli, że ich ukochana xiężna jest okrutnie wściekła.
— Każ ich ściąć, Samaelu! Każ ich ściąć, by ukoić moją wściekłość!
— ryknęła w szaleństwie i wskazała na swoich poddanych metalowym
przedmiotem.
— Nie pleć głupot, Anno. Przecież to twoi poddani, a to jest twoja
uroczystość. . .
— Skoro są moi, to podaruj mi ich głowy! Chcę ich krwi! Teraz! Już!
Wraz! — krzyczała dogłębnie rozdrażniona, a w jej oczach odbijały się
niepohamowana złość i wręcz pierwotne okrucieństwo.
W komnacie zawrzało, poddani bojaźliwie zaczęli się oddalać od
tronu. Co niektórzy poczęli uciekać w popłochu, tymczasem wszystkie
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drzwi w Komnacie Tronowej zamknęły się z wielkim hukiem. Zatrzaśnięte jej siłą woli, żądzą mordowania oraz chęcią jeszcze większej i bezgranicznej władzy.
— Nikt nie wychodzi! Nikt nie rusza się z miejsca! Jesteście teraz moi!
Słyszycie!? — wrzeszczała i spoglądała złowrogo na wystraszonych poddanych próbujących zbiec przed jej surowym wzrokiem. — Złóż przede
mną ich martwe ciała, Samaelu. Pozwól mi się ubroczyć1049 we krwi
moich poddanych, a obiecuję ci, że będę twoja duszą i ciałem in saecula
saeculorum1050 !
Obróciła głowę, patrząc na niego złowrogo, z rosnącą niecierpliwością w oczach.
— Wybacz, moja droga, tu są również moi bracia. . .
— Samaelu! — przerwała mu brutalnie i wolnymi krokami zaczęła
iść ku niemu, zrzucając z nóg niewygodne pantofle i podkasując powyżej
kolan suknie.
— Co takiego?
— Wiesz, dlaczego nie możesz ich dla mnie zabić? — Nie przestawała
do niego się zbliżać. — Ponieważ ani oni, ani ty. . . — Stanęła i popatrzyła
z nienawiścią w jego niespokojne oczy: — Nie jesteście prawdziwi.
Ujrzała, jak jego źrenice się rozszerzają, usta nienaturalnie wykrzywiają, a jego ciało zastyga w bezruchu, kiedy widział pędzące w swoją
stronę ostrze miecza. Niezwykłego miecza. To była jej Umbra, miecz nie
tylko odbierający Upadłym Aniołom ludzkie ciało, lecz także odsyłający
ich „dusze” z powrotem do piekła, do Otchłani Nicości. Z jego przerażonych oczu i zlęknionej miny wyczytała, że on dobrze wiedział, co się
z nim za chwilę stanie.
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Ribrian wpadł do stajni jak pocisk wystrzelony z karabinu i zobaczył
oszałamiający widok. Kilkadziesiąt kroków przed sobą spostrzegł rozpędzony miecz trzymany w rękach białowłosej dziewczynki. Jej błyskające oczy błękitno-srebrzystymi refleksami odbitymi od przeszywającego
powietrze ostrza, przypominały spadające gwiazdy i były tak spokojne,
jak gdyby spacerowała po nadmorskiej plaży. Twarz miała bladą, ledwo widoczny uśmiech dodawał jej niewinnego wyglądu, a fryz niby
korona uniesiony od zamachnięcia się mieczem i rozświetlony promykami słońca, potęgował jeszcze bardziej ten spektakularny, nasycony ży-
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wymi barwami obraz. Wzmacniał to niesamowite wrażenie i tworzył
jakiś nierealny, bajkowy klimat, choć nie była to opowieść z pewnością
dla najmłodszych. Dziewczyna atakowała, on biegł w ich stronę, i zanim rozpędzony miecz dotarł celu, ścinając głowę klęczącego Samaela,
wyhamował kilka kroków od nich i usłyszał ostatnie jego słowo, wypowiedziane nieomal niesłyszalnie:
— Córko. . .
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Kiedy Umbra szybowała, rozpraszała powietrze ostrą klingą i śpiewała
ostatnią żałobną pieśń Upadłemu Aniołowi, kątem oka ujrzała otwierające się drzwi do stajni i wbiegającego do niej czarnego wilka. Pędził,
jakby bał się spóźnić, cokolwiek przegapić, chciał być świadkiem jej
zwycięstwa i końca panowania Samaela. I zanim głowa oddzieliła się
od tułowia, podskoczyła uniesiona niewidzialnymi skrzydłami, usłyszała
ostatnie słowo wyszeptane wargami Upadłego Anioła:
— Córko. . .
Rozszedł się niebieski błysk, jasny i mocny, oślepił ją i odrzucił do
tyłu, później rozbrzmiał przeraźliwy wrzask pokracznej istoty poruszającej się w ciele bezgłowego Samaela, a na koniec wypłynęła czarna
postać z kamiennej podłogi. Zawisła przed nią na dłużej, rozproszyła
w powietrzu cząsteczki przenikliwego zimna przyprawiającego o dreszcze, popatrzyła w jej zdumione, ale pozbawione lęku oczy, zaśmiała się
głośno i przemówiła gardłowym głosem:
— Augustus mortuus est, habemus novum Augustum1051 .
Ponownie ryknęła odrażającym śmiechem, wniknęła bezszelestnie
w ciało spadającego na ziemię Samaela i wydarła szamotającego się
w panice stworka. Znieruchomiała z trzymaną w trupiobladych dłoniach
ohydną „duszą”, obrzuciła Annę przelotnym spojrzeniem i zniknęła, pozostawiając wibrujące w eterze basem słowo:
„Anno”.
Czerep Samaela spadł z plaskiem i potoczył się pod łapy obserwującego go wilka. Odskoczył, jak spłoszona sarna, kiedy wpadł mu pod
nogi, spojrzał nieufnie na Annę i trzymając łeb nisko pochylony, jak
gdyby polował, podszedł do niej drobnymi kroczkami. Patrzył na nią
i powarkiwał, zadzierał w górę wargi, marszczył kufę i odsłaniał rząd
białych, ostrych zębów. W drzwiach dostrzegła cień Szymka Niebora.
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Bał się przekroczyć próg stajni. Przerażony widokiem warczącego groźnie
zwierza i szczerzącego na nią zęby trząsł się i lękał się ruszyć.
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Leżała w jego objęciach z odchyloną głową spoczywającą na ramieniu. Długie rzęsy rozrzucone na policzkach sprawiały wrażenie jakby
spała, a usta krwawe, rozcieńczone przeźroczystymi łzami pobłyskiwały
w słońcu, domagając się niedokończonych pocałunków. Ciało było pokaleczone i umęczone ciężką walką, wilgotne od krwi i potu, ciepłe jak
żywe, acz życie z niego jakiś czas temu uleciało. Tulił ją i obejmował
czule ramionami.
— Nohin bi, nohin. . . Amhma ito Uxteri. Ehnanhe Ori. . . Dman bi
Uxteri arakhari — szeptały ledwo słyszalnie usta Yormūna, siedzącego
na polu walki, pośrodku szalejących demonów, które w żaden sposób
nie mogły go pokonać.
Uderzały w niego pełną parą, atakowały brutalnie i przedzierały się
przez zgraję chroniących go wilków, tyle że ich broń nie mogła nic mu
zrobić. Rozpadała się z hukiem na motylich skrzydłach, łamała w zetknięciu z żywą zbroją i raziła niebieskim prądem próbujących go pochwycić.
Nie przepełniał go smutek, nie czuł żalu i nie miał nienawiści do
Kaima. Nie pożądał zemsty ani niczego nie pragnął cofnąć, lecz czuł
wypełniającą go miłość, którą ona w nim rozpaliła. Pobudziła wygasłe
z dawien dawna uczucie wszechogarniającej dobroci, miłości pierwotnej
i absolutnej, Źródła wszelkiego życia, jedynego sensu istnienia stworzeń
we wszechświecie. Miłość w nim pulsowała, wzbierała coraz bardziej,
drążyła sobie drogę ujścia, chcąc wydostać się na zewnątrz i wyrwać
z okowów zaborczego umysłu. Wybuchnąć z nagła i powalić raz na
zawsze mur zbudowany głęboko w sercu. Siedział i wyczekiwał na tę
jedyną chwilę. Łzy napływały do jego oczu, serce wzywało do wielkich
czynów, a w duchu rosła nowa, potężna siła.
— Witaj z powrotem, Yormūnie! Świetlisty Aniele! — śpiewały niebiańskie istoty w jego uszach.
Tak! To działo się naprawdę, choć nikt oprócz niego tego nie widział. W tym niezwykłym momencie, pośród szalejącej Śmierci i walczących zbrojnych stawał się czystym aniołem. Takim jak był drzewiej,
przed wiekami, kiedy tworzył życie, niósł miłość w najdalsze zakątki kosmosu i kreował nowe światy. On, Yormūn, Świetlisty Anioł. Najpierw-
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szy ze wszystkich aniołów. Pierwszy ze wszystkich stworzeń w Uniwersum i pierwszy po Nim.
— Tyś we Mnie, Yormūnie, Jam w Tobie — przemawiał złotooki
chłopiec i trzymał go w swoich ramionach, a on. . .
Wzruszył się niezmiernie, wypełniło go tak wielkie uczucie, że poczuł łzę wypływającą z oka. Chlusnęła gwałtownie, wypłynęła porywczo
i błyskając w słońcu bursztynem zawisła na rzęsie. Dyndała nieznacznie
i czekała. Mrugnął, a wtenczas oderwała się i szczęśliwa pomknęła ku
czerwonej ziemi, pragnąc się z nią połączyć, przywrócić utracony kolor,
zmyć krew poległych wojowników.
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Jedaszu! — zawołał Gabriel, ujrzawszy leżącego na ziemi anioła.
Nie odpowiedział ani nie wydał głosu, lecz dostrzegł kątem oka, jak
nieznacznie porusza palcami. Dawał mu znać, że jeszcze nie umarł i wciąż
tętni w nim życie. Zamachnął się mieczem potężnie zza pleców i zobaczył
spadającą głowę demona, Śmierć wydzierającą z niego „życie” i wielką
wyrwę w atakującej go kolumnie. Pognał w tamtą stronę, pozostawiając
Jedasza otoczonego czworonożnymi zabójcami, i nieniepokojony przez
demony wybiegł na czoło kolumny. Tam ujrzał Yormūna trzymającego
w objęciach Lerę, będącą najprawdopodobniej martwą, choć pewności
takiej nie miał. Pokryty żywą zbroją uformowaną przez motyle, czuwał
nad nią, pochylał ku niej masywne ramiona i coś szeptał. Przed nimi
roiło się od szarych wilków, walczyły ofiarnie z demonami, nie pozwalały
nikomu podejść, mimo to cena, jaką płaciły za heroizm była niepomierna
i krwią tych zwierząt okupiona.
— Co tam się wyprawia?
Nie zaprzestawał biec i rozmyślał, jak zakończyć bitwę. Sposób był
tylko jeden. Zatrzymać Jetrela sterującego demonami i wybić do nogi
pozostałych przy życiu Upadłych Aniołów. Rzecz niby prosta, acz nierealna. Sam z wilkami nie sprosta temu zadaniu, potrzebni byli jego bracia,
Świetliste Anioły. Oglądały tę bitwę, lecz nie mogły się w to mieszać.
A Yormūn. . .
Cóż on mógł wnieść do zwycięstwa. Wyglądał na przytłoczonego,
pogrążonego w rozpaczy, obezwładnionego zatruwającym go smutkiem,
i prawdę mówiąc, nigdy wcześniej go takim nie widział. Nie mógł uwierzyć, że poddał bitwę bez walki, załamał się śmiercią zielonookiej nie-
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wiasty i stracił ochotę do życia. Wpadł na wolną przestrzeń, niedaleko
siedzącego Yormūna i przeraził się widokiem ruszającego w stronę anioła
nowo co utworzonego legionu demonów.
— To koniec. . . — Zerknął na chichoczącego w głos Jetrela.
Zagrzane jego głosem do walki zaatakowały z pełną siłą, uniosły
wysoko miecze i wydały z siebie wojenne zawołanie najeżone wrogością
i agresją. Niczym wielka fala przeszły impetem przez broniące Yormūna
wilki. Stratowały je ciałami i pozostawiły po nich stertę krwawych trucheł. Motyle zatrzepotały z niepokojem spłoszone widokiem nadciągających kolosów, uleciały równocześnie wysoko w górę i rozpraszając się
po padole, wydały anioła na pastwę szarżujących zbrojnych.
Gabriel wstrząśnięty widokiem masywnych ostrzy śmiercionośnych
mieczy mknących z furią w stronę brata, rzucił się desperacko mu na pomoc. Wydał przepełniony szaleństwem okrzyk pełen wzgardy dla Śmierci i triumfu dla zwycięstwa, zrobił potężny zamach nad głową, szykując
ostatnie uderzenie, kiedy wtem. . .
Z gigantyczną mocą wstrząsnęło całą ziemią i wszyscy w zasięgu
setek kilometrów się przewrócili. Padł i on bezwładnie na plecy ze stłumionym z bólu jękiem.
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Ubrany na czarno chłopiec z dużymi złotymi oczami patrzył nieufnie na
dziewczynkę w jego wieku. Odziana była w czarną suknię i wyglądem
przypominała ślubną. Jej niebieskie oczka przyciągały jego uwagę i łapał się na tym, że chwilami nie mógł oderwać od niej wzroku. Komnata
Tronowa pogrążona była niemalże w ciemności. Tylko w miejscu gdzie
stali rozświetlało ją brudne, żółte światło pochodzące z trzech leniwie
świecących żagwi. Kamienną, diabazową1052 posadzkę pokrywały niezliczone ilości martwych kwiatów. Oplatały niczym węże chude nogi dziewczyny i sprawiały wrażenie, jakby w nią wrastały. Za nią na kamiennym
stole wykutym z identycznego kamienia co ciemna ponura posadzka leżało ciało Samaela. Przykryte czarnym jedwabiem z naniesionym na nim
złotym godłem trójgłowistego smoka górowało nad nimi i przytłaczało
swym wyglądem.
— Nie jestem taka jak on. . . — mówiła jakby z płaczem, ale nie widział
w jej oczach łez i nie dostrzegał na jej twarzy żadnych oznak jakichkolwiek uczuć.
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Nie przekonały go jej słowa.
— Nawet nie wiedziałam, kim był dla mnie. . . — ciągnęła, przenosząc
wzrok na zakrwawiony miecz trzymany w drobnej dłoni.
Krew spływała dużymi kroplami z gładkiego ostrza i zabarwiała
czarne płatki kwiatów na czerwono niczym wielki pędzel. Uniosła wolno
głowę, przeniosła wzrok na chłopaka i popatrzyła na niego, jak gdyby
zamierzała wniknąć w jego umysł.
— Nie wierzysz mi Ribrianie? — zapytała zalotnym głosem i przybrała
niewinny, a zarazem pełen smutku wyraz na pobladłej buzi.
Zapatrzył się w jej oczy i poczuł się dziwnie. Zupełnie jakby oplatała
wokół jego torsu swoje szczupłe ręce, przywierała do niego drobnym
ciałem i składała na jego ustach gorące, pełne namiętności pocałunki.
I prawie gotów był ją objąć i przytulić do siebie, kiedy raptem potrząsnął gwałtownie głową, wyskoczył siłą z tego ekscytującego uczucia i nie
zaprzestając ją obserwować, zrobił w tył kilka kroków.
— Anno. . . Spróbujesz tego jeszcze raz, a rozerwę cię na strzępy!
Ujrzał jej bledniejące jeszcze bardziej oblicze, zmieniające się w gniewie oczy i prawie niezauważalny arogancki uśmiech. Zrobiła krok w jego
stronę, ciągnąc za sobą martwe kwiaty, przekrzywiła głowę i spojrzała
na niego z ukosa.
— Jak sądzisz Ribrianie, które z nas byłoby szybsze?
Ścisnęła mocniej rękojeść miecza, stanęła w bojowej postawie i błyskawicznie na niego ruszyła. Chłopak zacisnął pięści, zgrzytnął głośno
zębami i skoczył na atakującą go dziewczynę, lecz wtedy. . .
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Ziemia zagrzmiała z taką mocą, a ściany zakolebały się z taką siłą, że
Komnata Tronowa rozpadła się w okamgnieniu, oni zaś wyrżnęli z hukiem na podłodze.
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Czarny wilk rąbnął z łoskotem w twardy kamień. Wydał stłumiony skowyt, powstał błyskawicznie i dopadł leżącą dziewczynę, której miecz spowodowany nagłym wstrząsem wypsnął się z ręki i poturlał pod drzwi
otwartej klatki. Przywarł do jej policzka i warczał groźnie, szczerzył zęby
i zerkał w jej przerażone strachem oczy. Mógł odebrać jej życie jednym
kłapnięciem szczęki i pewnie ze złości by tak zrobił, gdyby nie usłyszał
nagłych słów dziewczyny:

670

ROZDZIAŁ V

— Przepraszam, Ribrianie. Wybacz mi, proszę. . . Tak bardzo cię przepraszam.
Płakała gorącymi łzami spływającymi po policzkach. Kapały na jego
zimny nochal, opadały pod masywne łapy i wzbudziły w nim litość
do tej małej istoty, która przed chwilą miała odwagę z nim walczyć,
chciała ugodzić anielskim mieczem i zabić. Zrobił krok do tyłu, zapatrzył się w oczy dziewczyny i odkrył, że nie przypominają tych widzianych w Komnacie Tronowej. W tych było tyle czułości, tak dużo dobroci
i miłości obejmujących rozkosznie jego zwierzęce serce, że sparaliżowało
go to uczucie, pozbawiło ducha walki, a na domiar rozbroiło. Znał to
miłe poruszenie uczuć, potrafił wyczuć je na odległość, jednak tylko miłość pochodząca od aniołów była tak wielka, tak potężna i zniewalająca,
a przecież ona nim nie była.
„Kim ty jesteś?” — pytał sam siebie.
Nie wiedział, co o tym myśleć i nie dowierzał ogarniającemu go
uczuciu. Odkręcił się od niej, uciekł od jej spojrzenia i zatrzymał oczy
na chłopaku, który odryglował mu dźwirze.
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Widziała odwróconego plecami chłopca, był w jej wieku. Jego czarne
włosy opadały na ramiona, zlewały się z czarnym kolorem tuniki. Patrzył
w zachodzące słońce zmierzające ku horyzontowi, nadające wszystkiemu
wokół ciepłego, pomarańczowego tonu.
— Przepraszam, Ribrianie. — Podniosła się z klęczek i wytarła zapłakaną buzię.
— Nie wiem, kim jesteś, Anno, ale będę cię obserwował. A gdy odkryję, kim jesteś w rzeczywistości, i to mi się nie spodoba, odnajdę cię
i zabiję. Pamiętaj o tym i miej się na baczności — powiedział i wybiegł
ze stajni.
Została sama. Patrzyła za niknącą sylwetką chłopca z przywieszonym
do pleców anielskim mieczem. Gdy zniknął jej z pola widzenia, zmrużyła
groźnie oczy, uśmiechnęła się lewym ust kącikiem i wymruczała nie do
końca swoim głosem:
— Popełniłeś błąd, Ribrianie. Nie powinieneś był mi grozić. Nie powinieneś mi tego mówić. . .
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Bursztynowa łza zawisła w powietrzu i jakby na moment się zawahała,
a kiedy bezszelestnie spadła ziemią wstrząsnęło, jak gdyby pod wpływem gigantycznego wybuchu. Z gór doszedł ich pogłos osuwających się
śnieżnych lawin, walczący zaś ze sobą wojownicy padli na ziemię podcięci nagłym wstrząsem. W miejscu, gdzie uderzyła łza Yormūna, pękła
ziemia, tworząc krótką nieregularną szczelinę. Z niej wypłynęła bursztynowa rzeka, rozlała swe wody po całym obszarze i utworzyła rozległe
rozlewisko kilkucentymetrowej zaledwie głębokości. Było to dziwne jezioro. Pochylone pod kątem przypominało leżące na ziemi gigantyczne
lustro i pomimo że było wypełnione wodą, nie spływała ona, a przylegała do podłoża wbrew wszelkim prawidłom fizyki i siłom natury.
Zanurzone ciała poległych wojowników rozpuszczały się i niknęły
z sekundy na sekundę, i tylko jedno z nich pozostawało nietknięte. Ciało
martwej Lery trzymanej w ramionach Yormūna. Tworzyli oni jedyną
suchą wyspę pośród rozkładających się ciał i „żyjących” wciąż demonów. Demony grzęzły i tonęły w rozmiękczonej ziemi, obdzierane z materialnych powłok wrzeszczały pełne przerażenia, a głosy ich leciały nad
doliną, wnikały w zieloną gęstwinę lasów i borów, wybrzmiewały echem
od szczytów i ulatywały hen w dalekie strony.
Po tym, jak ziemia wessała ostatniego konającego w mękach demona,
bursztynowe jezioro ożyło. Zabulgotało i zaczęło parować, syczało powietrze i tańcowały skłębione opary. Rozlewisko znikło, pozostawiając
po sobie krwistoczerwony popiół unoszony silnymi podmuchami wiatru. Wzlatywał nieznacznie nad ziemię i formował się w kwiaty. Słońce
przygrzewało, maki wyrastały na zielonym padole, a pozostali przy życiu
Upadli Aniołowie: Tiril, Jetrel, Marut i Armen z dwójką poddanych sobie ludzi, Sabasem i Fabianem, naprędce uciekali z pola bitwy. Po drodze
wypatrywali nieobecnego Samaela.
— Gdzież on się podział? — pytał Jetrel, szukał wzrokiem, zerkał na
kuźnię i stajnię, gdzie pasł się czarny ogier, nie domyślając się jednak losu
swego brata.
— Nieważne! Pewnie jak zwykle coś wykombinował. Zabierajmy się
stąd, póki pora! — odwarknął Armen, dzierżył miecz gotowy do obrony,
choć nikt nie zwracał na nich uwagi.
Upadli Aniołowie pośpieszyli do pochowanych w chaszczach koni.
Mieszkańcy wioski powychodzili z domów. Rozglądali się z niedowierza-
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niem, a co niektórzy szli ku Yormūnowi układającego Lerę na usłaną
makami ziemię, Gabrielowi zmierzającego w stronę leżącego bez ducha
Jedasza, i kuźni, gdzie z wielkim trudem dochodziła do siebie Eliza. Szare
wilki widząc, że walka dobiegła końca, rozpierzchły się i zniknęły jak
zjawy. Tylko jeden z nich największy pozostał u stóp poranionego anioła.
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W niedużej łodzi pchanej spokojnym wiaterkiem, pośrodku bezkresnego,
modrego rozlewiska, siedziało trzech chłopców w podobnym sobie wieku. Jeden z nich ubrany był na biało, miał złotem połyskujące tęczówki
i bielsze od najczystszej bieli włosy; drugi na czarno, jego włosy były
kruczoczarne i tak jak pierwszy on również miał złote oczy; trzeci zaś
chłopiec nosił tunikę koloru bursztynowego, a jego bujna czupryna i duże
ślepia miały tę samą barwę, co ubiór.
— Dziękuję, żeś przybył Ribrianie. . . — rozpoczął mowę chłopiec
o bursztynowych oczach. — Gdyby nie ty, ta bitwa miałaby zupełnie
inny finał i skończyłaby się znacznie szybciej.
— Nie dziękuj mi Jedaszu. Zrobiłem to, co każdy z was zrobiłby na
moim miejscu. Być może dając wam wsparcie, przedłużyłem jej przebieg,
ale tę bitwę wygrał Yormūn. Gdyby nie on, poleglibyśmy wszyscy —
odpowiedział chłopak w czerni.
— Niemniej twoje męstwo i poświęcenie, jak i twoich braci wilków
było przeogromne, i nisko chylę przed tobą czoło Ribrianie. Jesteśmy ci
wdzięczni, żeś z takim zaangażowaniem poświęcił się dla nas — wtrącił
chłopiec w bieli.
— Nie było bitwy Gabrielu, której nie stoczyłbym przy twoim boku.
Czy myślisz, że mógłbym odpuścić sobie tę jedną?
— Lecz skąd wiedziałeś? — zapytał Jedasz.
— Nie wiedziałem. Zaraz po twoim odejściu z wioski, gdy podczas polowania chwyciłem za szyję uciekającego zająca, i już miałem go uśmiercić, spostrzegłem, że trzymam w pysku chłopca o złocistych oczach. Puściłem go oszołomiony. Nie mogłem uwierzyć, jak do tego doszło i jak
mogłem popełnić taką gafę. „Ribrianie” — przemówił do mnie, śmiejąc
się od ucha do ucha, i było pewne, że całe to zajście bardzo go rozbawiło. „Udasz się tropem Jedasza, dając mu siedem dni przewagi, żebyś za
szybko do niego nie dołączył. Po drodze zabierzesz każdego napotkanego
wilka, bez względu na to, czy będzie sam, czy też całą watahą. Powiedziesz
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ich w miejsce, do którego twój brat zmierza i tam będziesz wiedział, co
masz dalej czynić. Pamiętaj! Siedem dni! Ani dnia wcześniej, ani później.
Ruszysz w samo południe, gdy słońce najwyżej wisieć będzie nad twą
głową. Rozumiesz?”. Kiwnąłem łbem na znak, że tak, i chłopak dał drapaka. Już wtedy wiedziałem, że szykuje się coś większego, skoro kazał
mi zbierać sforę wilków. Nie wiedziałem tylko, co to będzie. Byliśmy już
niedaleko, kiedy usłyszeliśmy wasze wilcze nawoływania zagrzewające
do walki i dostrzegliśmy rozpoczynającą się bitwę. Chciałem się rzucić
niezwłocznie. Widziałem liczną przewagę Samaela, acz powstrzymałem
wilczy zapęd. Otoczyliśmy cichcem pole bitwy i dopiero wtenczas zaatakowaliśmy. . . — urwał, widząc zamykające się z wycieńczenia oczy
Jedasza.
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Czas ucieka. Musimy cię opatrzyć Jedaszu — pośpieszał głosem Gabriel,
klęczał przy leżącym bracie i poganiał nadbiegających górali.
Czarny wilk odkrywszy bojaźń w oczach biegnących w ich stronę
ludzi, odszedł kilkanaście kroków dalej, położył się wśród czerwonych
kwiatów i obserwował z daleka. Kilku rosłych mężczyzn uniosło Jedasza
na prowizorycznie zrobionych noszach, po czym z Gabrielem ponieśli go
do kuźni.
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Nic ci nie jest Hanka? — zapytał Szymek Niebor, podchodząc do Anny
nieco bojaźliwym krokiem.
— Nie — zbyła go słowem, otarła twarz, poprawiła rozwichrzoną
fryzurę, wygładziła pomiętą sukienkę i podniosła miecz z posadzki.
Chłopak podszedł bliżej. Na widok bezgłowego ciała Samaela leżącego w czerwonej kałuży zwymiotował. Zgięty wpół, oparty jedną ręką
o drzwiczki klatki, a drugą trzymając się za brzuch, łykał powietrze jak
wyjęta z wody ryba i próbował uspokoić wzbierające mdłości.
— Lepiej stąd wyjdźmy Szymonie.
Poklepała chłopaka po plecach, wzięła za rękę i pociągnęła za sobą.
Wybiegli ze stajni i pobiegli do kuźni, gdzie z daleka rozpoznali siedzącą
na schodku Elizę. Garbiła się mocno, rozcierała obolałą głowę.
— Całaś? — zapytała Anna, podbiegła do niewiasty i przykucnęła.
— Nyj nie wiym, pewnok nie jest, alé mi głowa cionzý i bôli straśnié.
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Łzy popłynęły po policzkach Elizy. Anna na pocieszenie pogłaskała ją po
głowie i się wystraszyła. Dłoń upaćkaną miała czerwoną posoką, mokrą
i śliską, włosy niewiasty również były czerwone, tyle że wcześniej z emocji tego nie dojrzała. Wpadła w panikę, nie wiedziała co powinna zrobić,
chciała rwać sukienkę, robić opatrunek, jednak na szczęście dojrzała biegnącego Gabriela. Widocznie domyślił się, że z Elizą nie najlepiej, lecz
i tak spanikowana machała do niego energicznie i go ponaglała:
— Gabrielu, chybko! Ratujże Elizę!
Gabriel, choć wymęczony wyczerpującą bitwą gnał z całych sił w nogach, a kiedy dotarł na miejsce, błyskawicznie wziął Elizę na ręce i ruszył
z nią do kuźni.
Wówczas się uspokoiła, spojrzała w głąb doliny i zamarła zaskoczona niespodziewanym widokiem. To było po prostu cudowne. Bitewne
pole porastały maki. Kołysały się gęsto w towarzystwie soczysto-zielonej
trawy. W jaśniejącym słońcu widok był przepiękny i wzruszający. Oczarował ją ten obraz. Spodziewała się ujrzeć usłane trupami pobojowisko
i zroszoną od krwi trawę, a tu. . . Takaż niespodzianka.
— Co tu się stało? — zapytała stojącego nieopodal Szymka, otoczonego
rodzicami; matka tuliła chłopaka, ojciec zaś strofował, za to, że wybiegł
z domu podczas bitki.
Nie zdążył odpowiedzieć; już pędziła do czuwającego przy leżącej
w kwiatach niewieście Yormūna. Domyśliła się, że Lera nie żyje, wiedziała to doskonale, i ta myśl dodawała jej skrzydeł, radowała się niezmiernie i przenikało ją przeogromne szczęście. Przyśpieszyła, minęła jak
burza górali niosących na noszach zakrwawionego Jedasza, przebiegła
środkiem rozkołysanych maków i nagle wyhamowała. Wśród makowych główek ujrzała Ribriana; leżał, wyciągał łeb wysoko ponad kielichy, wąchał powietrze, obserwował ją z uwagą.
— Hej! — zagadnęła po swojemu.
Minęła go lekkim łukiem i znów pognała z łomoczącym ze szczęścia
sercem ku Wyklętemu Aniołowi. Widział, jak biegnie, patrzył nieruchomymi oczami, wrośnięty w ziemię, wielki, posępny i groźny, ale jakże
boski. . .
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Stali kilkanaście metrów nad ziemią, jak gdyby na olbrzymiej szklanej
tafli unoszącej się w powietrzu, spoglądali na stojącego w dole bez ruchu
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mężczyznę i martwą kobietę, leżącą wśród czerwonych maków. Głowę
miała zwróconą nieznacznie na zachód, wyglądała jakby spała.
— Yormūnie. . . — odezwał się chłopiec ubrany w długą tunikę lawendowego koloru, przyozdobioną kwiecistym haftem ciemniejszym o kilka
tonów od materii odzienia: — To twoje największe zwycięstwo.
Chłopak o złotych tęczówkach i kruczoczarnych włosach na jego
słowa oderwał wzrok od scen rozgrywających się w dole i popatrzył
w twarz złotookiego chłopca, stojącego nieopodal. Był ciut starszy od
Yormūna, włosy miał bielsze od śniegu, oblicze niezwykle gładkie i jasne, spojrzenie olśniewające i łagodne, a usta foremne, pełne jak u dziewczynki, uśmiechnięte, trwale rozradowane.
Przez dłuższą chwilę obserwowali się w milczeniu. Anioł nadchmurzony1053 i oszołomiony, tamten wręcz odwrotnie. Pod stopami chłopców pobłyskiwały maki, delikatne kwiaty mieniły się pełnymi odcieniami czerwieni w promieniach złocistego słońca, a na błękitnym, czystym niebie formowały się kłębiaste obłoki, tworząc efektowne, niespotykane dotąd kształty.
— Tę bitwę wygrałeś miłością, Yormūnie. Nie siłą, brutalnością i agresją, stalą czy chęcią zwycięstwa, ale miłością.
— Ale Lera? Ona. . .
— Ona żyła dla ciebie. Tylko dla ciebie — przerwał mu, wiedział
dobrze, co chce powiedzieć.
Doskonale znał jego myśli, nawet te, których on sam jeszcze nie znał.
— Urodziła się po to, ażeby rozniecić w tobie tlący się głęboko w sercu
ogień. Abyś dzięki jej niezgłębionej miłości przejrzał w końcu na oczy
i zrozumiał. Zrozumiał, coś utracił i odnalazł zagubiony klucz do wiecznego szczęścia.
— Więc zaplanowałeś to — skwitował Yormūn, zaabsorbowany widokiem biegnącej w dole Anny w stronę oczekującego ją mężczyzny.
— I tu się mylisz Yormūnie. Nie ja to zaplanowałem, tylko ona to zrobiła. Pewnego razu stąpała tuż nad Ziemią i zobaczyła miotającego się
z własnymi uczuciami anioła, błąkającego się bez żadnego celu. Uroniła
łzę nad jego losem, przybiegła do mnie i z radością w oczach, i jeszcze
większym zapałem ducha poprosiła, abym pozwolił zstąpić jej na Ziemię
i podążyć za wybrańcem. Tyś był tym szczęśliwcem, Yormūnie, a ja nie
mogłem jej odmówić. Jej pragnienie musiało się spełnić, taka była jej
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wola, takie było jej życzenie. Utraciła pamięć i przybrała ludzką postać,
ażeby cię odszukać. Nieszczęśliwie dla niej zainteresował się nią Samael,
czego ona nie przewidziała, wcielając się w córkę kapitana Wasala, której przeznaczeniem było zostać największym wojownikiem, tak by mogła
rozkochać cię w sobie bez pamięci. Gdyby Upadły Anioł podporządkował ją sobie, byłaby skuteczną bronią w jego rękach, lecz nigdy nie spełniłaby pragnienia. Nie potrafiłaby wypełnić misji stworzonej przez siebie
i której z takim oddaniem się podjęła. Dlatego nie mogłem zostawić jej
życia własnemu biegowi. Beze mnie przegrałaby, uległa Samaelowi i do
końca swoich dni żyłaby niespełniona, zagubiona i bardzo, ale to bardzo
nieszczęśliwa. Postanowiłem zatem jej dopomóc i bezpiecznie doprowadzić do ciebie.
— Czy to znaczy, że sama zamyśliła śmierć w mych ramionach?
— To również był jej pomysł. Jedynie w ten sposób mogła rozbudzić
w tobie miłość, która będąc niepełną, nie mogła być miłością. Poświęciła się dla ciebie długo przed swym narodzeniem i postanowiła oddać
ci cząstkę siebie, wkładając ją w twoje serce. To nie tyś przekazał jej miłość, tylko ona to zrobiła, kiedy umarła w twoich ramionach. Z chwilą,
gdy jej człowiecze serce przestało tętnić życiem, twoje zabiło dwukrotnie
mocniej. Pobudziła w tobie pokłady nieskończenie wielkiej miłości, i to
pozwoliło zwyciężyć ci dobrem.
Yormūn nie patrzył na chłopaka. Przyglądał się wilkowi leżącemu
w trawie, bacznie obserwującego idącą obok niego Annę. Teraz poznawszy prawdę, było mu znacznie lżej na sercu, albowiem wiedział, że śmierci
Lery nie dało się uniknąć i nie miał na to żadnego wpływu.
— Czy ona była tego świadoma, kiedy umierała?
— Nie, Yormūnie. I właśnie to jest najpiękniejsze w tej historii. Ona
prawdziwie cię kochała. Bezinteresownie. Nie mając pojęcia dlaczego.
Spojrzał w twarz uśmiechniętego chłopaka, zerknął na leżące ciało
Lery. Ciało, należące nie tak dawno do nieznanej mu „duszy” litującej
się nad jego losem. Obdarowującej go wielką miłością i oddającej mu
skrawek siebie. Dar był przepiękny, niewiele „dusz” miało odwagę tak
się poświęcić, przybrać dobrowolnie fizyczną powłokę, cierpieć przez lata
w nieprzyjaznym środowisku i obcej skórze, a przede wszystkim złożyć
swoje istnienie w ofierze na ołtarzu materialnego życia. Wiedział, że kiedyś pozna „Ją” i wtedy podziękuje za ten wyjątkowy podarunek, lecz nie
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była to jeszcze ta chwila. Jedna myśl nie dawała mu spokoju, borowała
dziurę w głowie niby robak wgryzający się w soczyste jabłko.
— A ona? — wskazał Annę biegnącą pod jego stopami.
— Anna? — Chłopak chrząknął i przybrał poważną minę. — Jak sam
wiesz, nic nie dzieje się przypadkowo. Wasze losy połączyła wspólna
sprawa, skrzyżowały się ścieżki dwóch ziemskich bytów i przyciągnęły
ku sobie.
— Kim ona jest? — zapytał zniecierpliwiony.
— Na to pytanie odpowiem ci wówczas, gdy zostaniesz ze mną Yormūnie. . .
Nie dokończył rozpoczętej myśli. Wpatrywał się w białowłosą dziewczynkę, sunącą pomiędzy rozkołysanymi kwiatami. Biegła prędko, a z góry wyglądała jak śnieżnobiała kula tocząca się po makowym dywanie.
— Znasz moją odpowiedź, słowa więc są zbędne. Bywaj — oznajmił
na odchodne, kierując się w stronę niewidzialnych schodów w załomie
własnego umysłu.
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Yormūnie! — krzyknęła uradowana Anna.
Wybudził się w jednej chwili. Gnała bardzo szybko. Jej fryzura wzburzona w powietrzu jak żywa rozsypywała się na wszystkie strony i lśniła
w słońcu. Oczy wesoło grające, przepełnione ogromnym szczęściem namiętnie się w niego wpatrywały, a kiedy dotarła lekko zziajana, stanęła
krok przed nim i wtedy ujrzał przed sobą drobną dziewczynkę spoglądającą na niego z mocno zadartą głową.
Czerwone krople krwi na twarzy dziewczęcia sprawiały wrażenie, jak
gdyby to były zwykłe piegi, a w rozświetlonych szczęściem oczach ślamazarnie sunęły chmury szybujące niby po błękitnym niebie. Sukienkę
miała pokrytą czerwonymi plamami, a na gołych rękach i nogach pobłyskiwała w słońcu nie do końca zakrzepła posoka. Sprawiała wrażenie rozsypanego na skórze brokatu. Ogólnie wyglądała jak mała rycerka
zeszła dopiero co z pola bitwy, a trzymany kurczowo miecz w dłoni był
tego niemym świadkiem.
— Hej! — przywitała się, unosząc rękę.
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Patrzyła pełna wzruszenia na wpatrzonego w nią Yormūna. Była szczęśliwa, że już po walce, a on stoi przed nią cały i zdrowy, nie odniósłszy
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w bitwie nawet najdrobniejszej rany. Stał dumnie wyprostowany, usmarowany krwią poległych przeciwników, z wystającym przez prawe ramię
zbroczonym mieczem sprawiającym wrażenie, jakby wyglądał zza pleców i z wielką ciekawością mierzył ją stalowym okiem. Uśmiechnęła się
do anioła, obdarowując go najpiękniejszym uśmiechem płynącym prosto
z serca, i zauroczona zapatrzyła się w jego złotem lśniące oczy tryskające
miliardem maleńkich iskierek. Zaślepiona tym niezwykłym zjawiskiem,
wpatrzona w bramę przenoszącą ją do świata poza myślą i rozumem,
miała ulec tej słodkiej chwili, lecz wtedy usłyszała głos anioła:
— Kocham cię, Anno.
Wstrząsnęło nią. Zachwiała się. Poczuła wzbierającą falę gorąca przemykającą przez ciało niczym gorejące uderzenie wybuchającej Sakurajimy1054 . Nogi zadrżały jej mimowolnie, miecz samoistnie wypsnął się
z drżącej dłoni, a kiedy łzy przelały błękitem szklące się czary z prędkością wzburzonej rzeki wypływającej z przerwanej z nagła tamy, nie
umiała opanować szalejących emocji, wybuchła płaczem i bezsilna przylgnęła do niego.
— Yor. . . u. . . muu. . . nie. . . — nie mogła mówić ze wzruszenia, dławiła się szlochem, wargi ściągnięte poruszać się nie chciały, a pierś przyciśnięta do jego torsu z wysiłkiem chwytała powietrze.
Podniósł ją, czule przytulił, przyłożył głowę do jej mokrego policzka,
a ona ścisnęła go z taką mocą, że wystraszyła się, iż zrobi mu tym jaką
krzywdę. Łzawy deszcz płynął strumieniami, nic nie widziała prócz wielobarwnej plamy obracającej się jak w kalejdoskopie, a jednak była szczęśliwa, jak nigdy dotąd. Przeogromnie szczęśliwa słysząc z jego ust słowa,
na które tak długo czekała z tak wielką nadzieją.
— Yormūnie, ja. . . Cze. . . czekałam. . . — rwały się słowa Anny, ulatywały wraz z ciepłym wiatrem, skakały po kielichach wystrojonych czerwienią maków i mknęły w dół skąpanej w słońcu doliny.
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Z odległości kilkudziesięciu kroków całej tej scenie przyglądał się czarny
wilk. Wyciągał łeb ponad wysoką trawę, a w górze tuż nad nimi stała
dziewczynka o złocistych oczach, w perłowej sukience bez rękawów,
z chłopcem w podobnym do niej wieku. Obydwoje przyglądali im się
z wielką uwagą.
— Co o tym sądzisz, Lero? — zapytał chłopiec.
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— Jestem szczęśliwa, mogąc oglądać w Yormūnie tak wielką przemianę. Wierzę, że będzie ona trwała i nie będzie więcej potrzebował
niczyjej pomocy — odpowiedziała i przeniosła wzrok na chłopaka.
— Ja również. . . — oznajmił trochę tajemniczo chłopiec i dostrzegł
na jej twarzy przelatujący smutek.
Rozprysł się przy jej policzkach, zmienił w maleńkie płatki róży i bezszelestnie powirował, tańczył na wietrze i pomykał ku uścielanej kwiatami ziemi.
— Chcesz do niego wrócić?
Dziewczynka zaglądnęła w złote oczy chłopca, a kiedy na jej twarzy
rozkwitł wielki uśmiech, odpowiedziała:
— On już mnie nie potrzebuje, a poza tym nigdy go nie opuściłam.
Żyję w jego sercu i zostanę tam po wsze czasy.
Wzięła go za rękę i pognali w górę po niewidocznych schodach
w kierunku białej chmury wyglądającej jak pływający po oceanie korab.
Na ostatnim niewidzialnym stopniu dziewczynka przystanęła na chwilkę
i popatrzyła na maleńką postać mężczyzny trzymającego w ramionach
białowłosą dziewczynę.
— Do zobaczenia Yormūnie, bracie mój umiłowany. Będę wyczekiwała twego powrotu. — Pomachała mu na pożegnanie i posłała całusa
z wiatrem.
Zrobiła odwrót na pięcie, a potem wbiegła do wnętrza białej chmury.
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Gdy emocje nieco osłabły, wzruszenie minęło, wiatr łzy osuszył, a dusza
powróciła do ciała, postawił ją na ziemi.
— Pójdę po kogo. Niech tu przyjdą i zabiorą ciało Lery, a ty pozostań
przy niej. Nie chcę, żeby kluczyli wśród kwiatów. Jak ją wezmą, idź do
kuźni. Tam będę cię oczekiwał. Tam się spotkamy.
— Dobrze, Yormūnie.
Przetarła zaczerwienioną buzię, przysiadła przy Lerze i zapatrzyła się
w jej oblicze. Nawet po śmierci wyglądała prześlicznie i mimowolnie
zwracała na siebie uwagę. I gdyby nie krwawe plamy na jej ciele, można
byłoby pomyśleć, że tylko sobie odpoczywa, wyleguje się na zielonej łące
w otoczeniu kwiatów. Tak jednak nie było. Była martwa. „Dusza” z niej
uleciała jakiś czas temu, choć możliwe, że stała tu niewidoczna dla jej
oczu i w ciszy ją obserwowała.
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Dotknęła jej dłoni. Była chłodna, niemiła w dotyku. Nie tak zimna i skostniała jak ręka jej matki, gdy żegnała ją szlochem, acz odczuwała tę odrażającą oziębłość stygnącego ciała. Brakującej energii płynącej w żyłach
i niewidocznej dla oka aktywności ducha tak charakterystycznego istotom żywym. Popatrzyła w lico zielonookiej niewiasty i z jakąś fascynacją,
badała szczegóły jej cudownej twarzy.
— Lero. . . — szepnęła nagle i uniosła głowę, była ciekaw jej reakcji.
W ułamku sekundy wiatr dmuchnął z większą siłą i zatrzepotał rzęsami Lery, a ona odruchowo się odsunęła.
— Rany, toś mię wystraszyła. — Śmiała się w duchu sama z siebie,
powtórnie się pochyliła i powiedziała: — Dziękuję, żeś mi go oddała. . .
Pogładziła ją po zakrwawionym policzku, odgarnęła z czoła jasne
włosy, wzdychnęła z jakąś nutką rozrzewnienia, a może raczej ulgi, i podniosła ułamany fragment miecza. Niewielki kawałek metalu wypolerowany na wysoki połysk raził w oczy, odbijając świetlnymi strzałami
promyki przybitego do nieboskłonu słońca. Nawet uszkodzony Fulgur
prezentował się wyśmienicie.
— Przepraszam, żem ci to zrobiła, aleś nie dała mi wyboru, chociaż cię
ostrzegałam. Azali sądziłaś, że oddam ci go bez walki? Ujdę by spłoszona
liszkiem kura?
Nie liczyła na to, że martwa coś odpowie, przytknęła do oczu jaśniejący przedmiot, na którym widniała cienka jak nitka zdradziecka szrama,
odrzuciła daleko szczątek Fulgura i zerknęła w ślepia pożerającego ją
wzrokiem z kilkudziesięciu kroków wilka. Warknął, a może przesłyszało
jej się tylko, a później pobiegł susami w stronę zabudowań. Odczepiła
uwieszony do pasa Lery sztylet, jednym sprawnym cięciem odcięła złociste pasemko jej włosów, zawinęła w kłębek oderwanej z sukienki tkaniny
i wcisnęła w sekretną kieszonkę spodniej koszuli. Zaraz potem przybiegli
górale. Stanęli półokręgiem, uczynili znak krzyża na piersiach i jakiś czas
w milczeniu przyglądali się martwej Lerze.
— Skôda tyj dziywcýny, bitno1055 była.
— Tys prowda! Alé someś widzioł, ze zýwym prawém nimôgła im
dać rady, chôćek rombała pô cerepak miecém jaze wióry fyrcały1056 .
— Skôda godać, bier jom za rynce i hore1057 .
Przykryli płótnem ciało Lery, umieścili na noszach i poszli w stronę
kuźni. Nie poszła za nimi, a odprowadziła wzrokiem. Postanowiła po-
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zostać tu jeszcze trochę. Widok był naprawdę piękny, a ciepło słońca
rozleniwiało tak straszliwie, że nie mogła się temu oprzeć. Wyciągnęła
miecz wbity w ziemię, położyła się na plecach i rozłożyła szeroko w bok
ręce, zamknęła oczy i zwróciła oblicze w stronę złotej tarczy.
— Wygrałam. . . — wyszeptała, czuła jak wielka radość wypełnia jej
serce, jak raduje się dusza.
Czuła się świetnie. Zupełnie, jak gdyby na nowo się narodziła i wiedząc, że od teraz nic już nie będzie tak jak dawniej.
— Wygrałam. . .
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Promienie słońca wdzierały się do stajni przez małe okno i rozświetlały
bezgłowe ciało Samaela niby oświetlane wielkim halogenem na scenie
teatru. Wszedł do stajni i pośpiesznie poszedł w jego kierunku. Ciało
leżało przy piątej klatce, gdzie zapomniał się dla zielonookiej piękności.
Podszedł do niego i stanął na brzegu krwawej kałuży otaczającej ciało
Upadłego Anioła. Spoczywało z podkurczonymi nogami skierowanymi
do ściany, z rozciągniętymi w bok rękoma. Przez tors i udo Samaela przebiegała głęboka szrama, a prawy nadgarstek miał roztrzaskany. Głowa
z przymkniętymi oczyma leżała kilka kroków po prawej stronie oblepiona
zgęstniałą posoką, ślad zaś po ostrzu był idealnie gładki. To musiało być
bardzo ostre ostrze miecza.
— To sprawka twojej Anny.
Usłyszał znajomy głos za swoimi plecami, niespokojne rżenie i parskania zamkniętych w klatkach koni.
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Odwrócił się i zobaczył złotookiego chłopca ubranego na czarno z kruczoczarnymi włosami sięgającymi łopatek.
— Domyśliłem się. Widziałem jej zakrwawiony miecz, a tutaj widzę
ciało Samaela, lecz skąd ty o tym wiesz, Ribrianie?
— Byłem tutaj, gdy pozbawiła go życia i odesłała do Niebytu.
— Coś tu robił? Zdało mi się, że walczyłeś z Forkasem.
— Tak też było. Pokonałem go w pojedynku i usłyszałem głos Gabriela. Okazało się, że Samael korzystając z zamieszania, niepostrzeżenie
wymknął się z pola bitwy, żeby pochwycić i uprowadzić Annę. Kiedy do
niego biegłem, przymierzał się do pchnięcia nieprzytomnej Elizy, a gdy

682

ROZDZIAŁ V

mnie dostrzegł, czmychnął w popłochu do stajni, gdzie skryła się dziewczyna. Chociaż teraz nie jestem do końca przekonany, czy faktycznie się
przed nim schowała.
— Mów jaśniej, Ribrianie?
— Trudno to wytłumaczyć. Nie mam również dowodów, aby potwierdzić swe domysły, mimo to odniosłem wrażenie, że to on był zwierzyną dającą się złapać we wnyki. Że to ona na niego zapolowała, a nie
on na nią.
— Co za bzdury wygadujesz?! — zaprotestował głośno Yormūn. — To
tylko dwunastolatka, nie mogłaby. . .
— Czy wiesz, dlaczego Samael próbował ją porwać? — wszedł mu
w zdanie.
— Tego nie wiem — odrzekł zaskoczony.
Wpatrywał się w oczy Ribriana, czekał na wyjaśnienia, jednak ten
zamarł w bezruchu, ociągał się z odpowiedzią.
— Gadaj! Czemu zwlekasz?
— Pozwól, że dosyć nie uczynię1058 twej ciekawości. Nie jestem pewien, do czego jej potrzebował ani nawet tego, kim tak naprawdę jest
Anna, przeto przemilczę. Nie chcę was zranić. Przyjmij tylko mą radę,
Yormūnie. . .
Yormūn był zaskoczony jego słowami. Poza tym wcale nie podobało
mu się, że Ribrian próbuje przed nim coś zataić.
— Obserwuj ją. Przyglądaj jej się uważnie, a jeśli cię coś w niej zaniepokoi, nie zostawiaj tego, a zbadaj dokładnie. Zbadaj bardzo dogłębnie.
Nastąpiła męcząca cisza, podczas której chłopcy wymieniali się spojrzeniami. Yormūn, wprawdzie spokojny zewnętrznie, targany był emocjami, wnikał w głowę Ribriana i prześwietlał jego myśli. Nic jednak nie
był w stanie ujrzeć. Czerń, odcienie szarości, wyblakłe obłoki rozmywające się przed oczami, efemeryczne przebłyski jasnego światła i figury
zmieniające kształty, tyle mógł doświadczyć. Nie mógł zaglądać w pamięć anielskim braciom, wiedział to dobrze, lecz rozpalała go ciekawość,
szczególnie że chodziło o Annę.
— Dziękuję, Ribrianie. Nigdy nie wątpiłem w twoje słowa, nie zrobię
tego i teraz.
— Cieszę się, Yormūnie. A teraz wybacz, muszę cię pożegnać. Zosta-
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łem dłużej niż moi wilczy bracia z twojego powodu. Chciałem porozmawiać w cztery oczy i czekałem cierpliwie na nadarzającą się sposobność.
— Dziękuję, że wsparłeś nas w walce.
— Dziękuję, że zwyciężyłeś. To dzięki tobie żyjemy — odpowiedział
czarny chłopiec, uśmiechnął się i podał mu rękę.
— Do zobaczenia, Ribrianie.
— Do zobaczenia, bracie.
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Odprowadził wzrokiem wybiegającego ze stajni wilka i poszedł do klatki.
Rozmyślał nad tym, co za tajemnicę skrywał Ribrian. Minął drzwi niewielkiego pomieszczenia i zobaczył porzuconą przez Annę pochwę anielskiego miecza. Podniósł ją, strzepnął z niej słomę, przetarł co nieco rękawem i rozejrzał się, przywracając wspomnienia tamtej chwili. Zamigotała mu w głowie rozgorzała Lera, gorące pocałunki składane na jej
spragnionych ustach, i Anna rzucająca się na nich z mieczem. Przywołał
do porządku myśli i wyszedł nieśpiesznie z klatki, zerknął ostatni raz na
zezwłok Samaela i opuścił stajnię.
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Chyba usnęła, takie przynajmniej odniosła wrażenie, kiedy usłyszała niedaleko kroki biegnącego wilka. Zerwała się w okamgnieniu i podparta
na mieczu zawołała:
— Hejże!
Wilk się zatrzymał, odwrócił do niej łeb i popatrzył złotymi ślepiami.
— Do zobaczenia, Ribrianie!
Ribrian uniósł pysk ku niebu, zawył donośnie i pomknął ku iglastemu
lasu, a Anna wstała otoczona barwianymi pawikami1059 . Rozpatrzyła się
po padole i dojrzała idącego do kuźni Yormūna. Rozświetlona ze szczęścia na twarzy pomachała energicznie aniołowi, zamachnęła parę razy
śpiewającym mieczem i ociągającym się krokiem ruszyła do kuźni.
— Ach, Yormūnie, mój ty umiłowany Aniele. — Wzdychnęła: — Ileż
to przygód przeżyłam u twojego boku, aże mam gęsią skórkę, kiej o tym
myślę.
Znów wykonała parę figur z mieczem, zrobiła kilka ciosów, sparowała wymyślone w wyobraźni ataki, i ciągnąc noga za nogą, powlekła
się ku zabudowaniom.
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Przy kuźni tłoczył się ogrom ludzi, cała wioska tu przybyła. Mieszkańcy
przejęci krwawą bitką dreptali jak w mrowisku, trochę pomagali zabieganemu Gabrielowi, lecz najczęściej mu przeszkadzali. Szła pomiędzy nimi,
oni zaś szeroko ustępowali jej drogi, trzymali znaczny dystans, a co niektórzy czynili w powietrzu przedziwne znaki służące do odczyniania uroków, przepędzania duchów albo zaklęć mających chronić od wszelkiego
złego. Zdumiona tym zachowaniem uśmiechnęła się mało sympatycznie,
na co zareagowali chmarą achów i ochów, w góralskim ma się rozumieć
narzeczu.
„Boją się. Mnie się boją?” — pomyślała i nic sobie z tego nie robiąc,
bezgłośnie weszła do kuźni.
Przez szeroko rozwarte drzwi i okazałe okna wpadało do środka dużo
światła i świeżego powietrza, ogień w piecu buchał wysokim płomieniem, w kociołkach warzyły się zioła i bulgotała wesoło woda. Na ławie siedziała Eliza z owiniętą szczelnie głową, na prowizorycznym łożu
odpoczywał pokiereszowany Jedasz, a przy stole rozpierał się Yormūn.
Tylko Gabriel był w ustawicznym ruchu. Pichcił wywary, doglądał rannych, wybiegał na zewnątrz, gdzie rozporządzał zgromadzonym tłumem.
Ledwo ujrzała Elizę, jak podbiegła do niej, przykucnęła i wsparła się
łokciem o jej kolana.
— Jakoż ci jest, Eli?
— Juz lepiéj, chôć-ek môcnô wyrznyna1060 w ściane głowom. Pôza
tym sama widzis kielegô sinioka mom pôd ôkém. — zachichotała sama
z siebie.
— Ano! Wielgi to on jest, aleć przy Gabrielu chybkiem zniknie.
— Pewnikém jest jak godos.
— Dziękuję ci, Elizo, żeś stanęła w mej obronie. Jesteś niezwykle odważna. — Ujęła jej dłoń w swoją.
— Jeee, cô tô za głupoty pleciés? Pewniéś nie widziała jak-ek sié strochała i trzynsła cało. Ledwôk tyn miec trzýmała. Nawet teroz rôbi sié mi
słabô, kie se ô tym myślém — odpowiedziała, rumieniąc się z lekka.
— Nie bądź taka skromliwa! Walczyłaś by Lera z demonjakami. Machałaś onym żelastwem, jakbyś miała siłę tura i zdruzgotałaś łapę Samaelowi. To było nieprzednie uderzenie — chwaliła i pocieszała Elizę, która
pąsowiała jeszcze bardziej, choć cieszyły ją te pochwały i rosło w niej
zadowolenie z własnej postawy.
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— Jeee. . . tam — wzruszyła skromnie ramionami i uśmiechnęła się
wstydliwie do błękitnookiej dziewczyny.
Anną podświadomie zatelepało, poczuła na sobie czyjeś spojrzenie
i bezbłędnie skierowała wzrok ku leżącej przy oknie postaci. To był Jedasz, przypatrywał jej się z uwagą, mrugnął porozumiewawczo oczami.
Powstała, pogłaskała na odchodne Elizę i podeszła do niego.
Był potwornie poturbowany. Twarz i całą resztę okrywały różnobarwne bandaże, nieco mokre od przesączającej materiał posoki. Wyglądał zabawnie, acz do śmiechu wcale jej nie było. Wzbudzał w niej żal
i litość, widok sprawiał cierpienie.
— My się chyba nie znamy — nagabnęła: — Nazywam się, Anna Maj
— przedstawiła się i chciała podać mu rękę, lecz dłonie również miał
szczelnie okręcone.
— Miło cię poznać, Anno. Jestem Jedasz, ale mów mi, Jiro — odpowiedział, wysilając się na uśmiech.
— Kiepsko wyglądasz. — Ugryzła się w język za tę nie na miejscu
uwagę.
— Tak też myślałem. Nikt jednak przed tobą nie miał odwagi mi
tego powiedzieć. Przyznam ci w sekrecie, Anno, że czuję się jak baleron
przygotowany do wędzenia.
Zachichotał sam z siebie krukowatym głosem, co widać było, sprawiało mu wielką trudność albo boleść.
— Nie przemęczaj się Jiro, wypoczywaj i wracaj chyżo do zdrowia.
— Uśmiechnęła się ciepło, pogładziła go ostrożnie po ramieniu i dodała:
— Dziękuję, żeś narażał dla mnie życie.
— Nie dziękuj. Nie tyle dla ciebie to zrobiłem, ile dla swych braci.
— Rozumiem — przytaknęła z zawodem w oczach i oznajmiła niezwyczajnie chłodno: — Oni jednakoż walczyli za mnie, więc jakby na to
nie patrzeć, ty również.
Zostawiła go i podeszła do stołu, gdzie oczekiwał na nią Yormūn.
Oblicze miał kamienne i w przeciwieństwie do Gabriela, który obmył się
po bitwie, wyglądał dość przerażająco. Usiadła naprzeciwko i położyła
miecz na stole.
— To chyba twoje? — pierwszy się odezwał, podsuwając jej stalową
poszew anielskiego miecza.
Wzięła bez słowa, podniosła Umbrę i sprawnym ruchem wsunęła
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w pochwę. Odłożyła w dawne miejsce, chwyciła Yormūna za rękę, przyciągnęła ku sobie i popatrzyła w błyszczące złotem oczy.
— Wróciłeś — wyszeptała oczarowana, zatracając się w tym niesamowitym, niebiańskim spojrzeniu.
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Kuźnia Gabriela stanęła w płomieniach. Złote języki ognia wystrzeliły
wysoko w górę i lizały wielkie bale drewnianego sufitu. Otaczające ich
przedmioty poszybowały nad ich głowy, zawisły nieruchomo i stopiły
się w jedną, nierozerwalną całość. Złote nici, cienkie niby pajęcze, lekkie
niczym mikroskopijne okruszyny kurzu, opadały wolno i ospale, oplatywały ich ciała, zaciskały na nich niewidzialne pętle i coraz bardziej
zbliżały ku sobie. I nagle, zobaczyła anioła o złocistych oczach, ubranego
w połyskującą zbroję. Siedział po przeciwnej stronie unoszącego się nad
ziemią kamiennego stołu. Kruczoczarne włosy falowały targane niewidzialnym podmuchem gorącego wiatru, a promieniste skrzydła rozpalone
ogniem i rozwarte w całej swej okazałości zbliżały się do niej coraz bliżej
i bliżej. Aż pękł stół pomiędzy nimi, rozpadł się z hukiem na miliony
kawałeczków i poczuła, że mdleje, traci świadomość, zatraca się i gubi
w jego palących ramionach i oplatających anielskich skrzydłach.
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Tak jak obiecałem — odpowiedział, nie odrywając od niej wzroku, ale
ona tego nie słyszała, była zupełnie nieobecna duchem.
Widział to i mógł wyciągnąć ją w jednej chwili z oszalałego wizją
umysłu, lecz nie chciał tego robić. Potrzebowała tego, dla siebie, dla
niego, żeby się uspokoić, ukoić rozszalałe emocje, dać upust płodnej,
dziewczęcej wyobraźni i choć po części spełnić w tamtym nierealnym
świecie skrywane głęboko pragnienia. Nie mógł jej tego zabronić, nie
potrafił zakazać i nie chciał sprawić jej zawodu.
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Gabriel ganiał po kuźni. Sprzątał wywary, maści i resztki pociętych tkanin użytych do opatrywania ran Elizy i Jedasza. Rany anioła były rozległe,
gęsto usiane, wiele musiał na szybko pozszywać stalowymi zszywkami,
aby ciało się nie otwierało, a on nie wykrwawił. Z Elizą było znacznie
lepiej. Uraz wyglądający na poważny i zagrażający jej życiu był znikomy;
uderzenie w ścianę przecięło skórę, otarło nieco czaszkę, ale na szczęście
nie spowodowało większych obrażeń.
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Odkąd do kuźni weszła Anna, Gabriel przyglądał się jej bacznie, zerkał skrycie w jej stronę i nie mógł uwierzyć, że to właśnie ona zabiła
przywódcę Upadłych Aniołów, o czym dowiedział się od Szymona. To
było niesamowite samo w sobie, niepojęte i zdawało się bardzo, ale to
bardzo podejrzane. Jeszcze z większym zdumieniem przyjął słowa chłopaka, kiedy opowiedział mu o Ribrianie i o tym, jak zamierzał zabić Annę.
Przecież wysłał go nie po to, aby ją zgładził, a obronił.
— Co ty gadasz, Szymonie?! W głowę się rąbnąłeś?
— Tôz prowde godom. Som-ek widzioł. Corny1061 małó jyj zymbami
nie chyciył, nalé sié ôzpłakała, przeprosała i radziyła1062 śnim pôte.
— Rozpłakała się? Przepraszała i rozmawiała z nim?
— Juści!
— Czemu miałby to zrobić? — Zszywał ramię Jedasza i zerkał na
podekscytowanego chłopaka.
— A bô jo wiym? — Wzruszył ramionami i podreptał do wołającej
go matki wyczekującej w odrzwiach1063 .
„Zacz go przepraszała? Co się między nimi wydarzyło? Czy potrafiła
rozmawiać z Ribrianem? Jeśli tak, jak to możliwe?” — w myślach piętrzył
mu się bezlik pytań.
Zniecierpliwienie dawało mu się we znaki, chciał poznać prawdę
od razu, mimo to przyszło mu długo czekać na jej powrót. Aż się nagle pojawiła, inna, odmieniona, niepodobna do dziewczyny przybyłej do
wioski. Musiał nad sobą panować, żeby do niej nie podbiec i wypytać.
Postanowił w duchu, że jak tylko ze wszystkim się upora, niezwłocznie
zajrzy w jej umysł i przebada wydarzenia w stajni. Teraz z uwagą śledził
ją oczyma, rejestrował każde poruszenie. Widział, z jaką radością, z jakim
zapałem a przede wszystkim umiłowaniem gapi się w Yormūna, lecz to
nie miało dlań znaczenia, bo w sercu co innego go gnębiło, a w duszy
ogniem piekło.
Dostrzegał w niej wewnętrzną przemianę. Była pewniejsza niźli dawniej, silniejsza i zdecydowana, a jednocześnie nieco oziębła. Widział to
w jej oczach, w ruchach, w mimice oraz w rozkołysanej barwnej aurze, która nie błyskała jak dawniej tak żywymi kolorami, bladła, gdy
rozmyślała, i ożywała dopiero w obecności Wyklętego Anioła. Coś się
z nią stało i on o tym wiedział, przeczuwał nadchodzące problemy, choć
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walczył z natrętnymi myślami, odpierał zmasowany ich atak i najchętniej
zapomniałby o wszystkim.
Zwinął w rulon resztki lnianego płótna, schował do obszernego worka, zawiesił na drewnianym kołku i mimowiednie powiódł wzrokiem po
mieczu Anny. Umbra leżała przy ręku dziewczyny, zdawała się najzwyklejszym martwym przedmiotem, ale on doskonale wiedział, że wcale tak
nie jest. Miecz żył własnym, nieruchomym życiem, tętnił energią rozpoznawalną przez anioły i czuwał przy Annie, gotów w każdym momencie
do największego poświęcenia. Tymczasem to ostrze, mimo że anielskie,
wcale nie było takie „dobre”. Zawierało bowiem cząstkę „upadłej duszy”,
aby mógł ją lepiej chronić, a przede wszystkim umiała nim władać, jak
prawdziwy szermierz. Gapił się na niego krągłymi oczami, zastanawiał,
czy nie wpłynął negatywnie na zachowanie dziewczyny i żałował. . . Tak
bardzo żałował, że go wykuł.
„Panie!” — szepnął w myślach: — „Cóżem to najlepszego zrobił?”.
Za późno było na żale i zawodzenie, zebrał się w sobie i w jednej
chwili wrócił do przerwanego zajęcia. Wyszedł do ludzi zebranych kupą
przed kuźnią i przemówił:
— Rozejdźcie się! Bitka zakończona! Niewiasty niechaj zajmą się ciałem Lery i przygotują do pochówku. A chłopy niech się podzielą. Trza
zabrać zezwłok Samaela i uprzątnąć dobrze stajnię, coby śladu po farbie
nie było i zwierzęta się nie płoszyły.
— A cô śnim? Ze Samaelém?
— Drudzy niech go przygotują. I onemu trza zrobić godny pochówek,
jako przystało wam, krześcijanom.
— Tô diask! — krzyknęli oburzeni.
— Teraz to ino ciało bez ducha. Ciału pochówek zrobicie, a nie diabłu!
Pojęli?
— Niekby byłó jakô godos Gabrielu, alé świontek. . . Cô ón na tô?
Nôsém bedzié kryńcić i przeklinać nos! — odpowiedział za gromadę
sędziwego wieku juhas w szerokim, nadgryzionym czasem kapeluszu,
a reszta przytaknęła mu głową.
— Nie będzie, bo i świątka nam tu nie potrzeba. Sami wyprawimy im
pogrzebiny.
— Nie pô krześcijańsku tô, alé diaskôwi taki cheba starcý.
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Tak jak im przykazał, podzielili się zgodnie na prace i porozchodzili, Gabriel zaś wrócił do kuźni. Ledwo przekroczył próg warsztatu, jak ujrzał
podbiegającą do niego Annę. Wpadła na niego rozpędem, objęła wpół
i znieruchomiała, a on zaskoczony jej zachowaniem zdrętwiał ze zdumienia, pogłaskał ją odruchowo po głowie i zapytał:
— Stało się co?
— Nic a nic.
— To coś się do mię tak przylepła?
— Podziękować ci ino chciałam, żeś za mnie walczył z takim oddaniem, i przeprosić.
— Za co?
— Żem była dla ciebie taka okropna tegoż ranka. . .
— Chyba południa. . . — Zarechotał.
— A tyś pomimo wszystko nie wydał mnie Samaelowi — dokończyła
urwane zdanie i spojrzała mu w oczy.
— Jakże miałbym to zrobić? Nigdy, przenigdy nie oddałbym cię Upadłym Aniołom. . . — Ożywiony kucnął: — A tamtym się nie przejmuj. Ja
do ciebie urazy nie mam. Jużem dawno przepomniał, o co nam poszło,
gdyż przeszłość jest nieistotna. Dla mnie jest martwa. Cokole z niej wyciągniesz, jest nieświeże, pozbawione życia, nieaktualne. Liczy się jeno to,
co jest teraz, właśnie w tejże chwili. Tutaj.
Zapatrzyli się w siebie i Gabriel nie potrafiąc powstrzymać dłużej
ciekawości, zajrzał w głąb jej bławatnych oczu, w zakamarki umysłu,
chciał czym prędzej wyczytać interesujące go zdarzenia. Ale co to?
Miast szybko przeskakujących obrazów, interesujących wycinków
z jej życia, zobaczył jak na zatrzymanym filmie pojedynczą klatkę, a na
niej wychodzącego z cienia Samaela z przyklejonym do ust uśmiechem.
Nic więcej! Nic się nie przesuwało, nie zmieniało, niczego nie mógł wyczytać z jej pamięci. Wniknął w głąb, jeszcze mocniej, agresywniej, choć
zdawał sobie sprawę z tego, że to przyprawi ją o mdłości. A jednak był
obojętny i tak bardzo ciekaw. A tam. . . Pusto. nicość. Czeluść bezdenna.
Jakby wskoczył do Otchłani Nicości, znalazł się w Krainie Niebytu lub
spacerował po nieistniejącej Rzeczywistości.
— Anno! — zachrypiał cienkim głosem.
Wzdrygnął się i zdał sobie sprawę z tego, że dziewczyna odkrywszy,
co zamierzał zrobić, zablokowała błyskawicznie dostęp do swojej głowy.
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Jakże to możliwe? Nie mógł wyjść ze zdumienia i nie potrafił się z tym
pogodzić.
„Co tu się wyprawia?”.
Najpierw Lera będąca niczym anioł, bez przeszłości i przyszłości,
a teraz znowu Anna zręcznie blokująca przed nim swoje myśli. A na
dodatek patrzy tymi wielkimi oczętami, obserwuje go z uwagą i wygląda,
jak gdyby się z niego śmiała. Śmiała i mówiła z sarkazmem w głosie:
„Co taką gamoniowatą minę stroisz, Gabrielu?”.
A może było to tylko subiektywne odczucie albo po prostu był przewrażliwiony na jej punkcie i teraz każdy jej gest i spojrzenie oceniał negatywnie, patrzył na nią przez zniekształcające okulary i wyciągał zbyt
pochopnie płynące z tego wnioski. Odstąpił od niej, podszedł do dzbana
z miodem i wypełnił po brzegi drewniany kufel. Wygrzmocił ciągiem,
dopełnił po raz wtóry, i jak wcześniej wychylił duszkiem.
— Co się stało, Gabrielu? — zapytał Yormūn zbaraniały jego niezwyczajnym zachowaniem.
— Nic. Padam ze zmęczenia — odpowiedział wykrętnie.
Ten nie uwierzył w jego słowa, zmarszczył czoło, przewiercił go bystrym spojrzeniem i skrzywił z niesmakiem usta.
— Wżdy widzę. . .
— Nie chcę o tym gadać — burknął Gabriel, podszedł do poobijanej
Elizy, wziął pod ramię i zaprowadził do domu.
Anna podbiegła do Yormūna, usiadła przy nim i oparła o niego
głowę, trochę się przy tym rozmarzyła, lekko westchnęła i nieznacznie
uśmiechnęła.
— Coś ty mu nagadała? — zagaił.
— Komu? — zapytała, jakby nie wiedziała o kim myśli anioł.
— Gabrielowi.
— Słyszałeś przecie. Jeno dziękowałam i przepraszałam.
— Tom słyszał, a jednak coś go przygnębiło. A to nie często mu się
zdarza.
— Abo to ja wiem? Wieszczką jaką jestem?
— Nie szepnęłaś mu tam co do ucha?
— Yormūnie, za kogóż mię uważasz? — oburzyła się, choć nie tak
prawdziwie, nachmurzyła teatralnie i sięgnęła po kufel z odrobiną piwa.
— A Samaela, jakeś ubiła?
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— Nie chcę o tym gadać — odpowiedziała identycznie jak Gabriel
i wysiorbała chmielowy płyn do końca.
— Co was z nagła tak ubodło? — mruknął Yormūn i zamilkł.
Po niecałym kwadransie wrócił Gabriel, wyglądał znacznie lepiej
i albo zapomniał o rozmowie z Anną, albo przestał o tym myśleć.
— Jedaszu, obudź się! — Szturchnął śpiącego anioła. — Pomożemy ci
wstać z Yormūnem i zaprowadzimy do mojej chaty. Jedynie tam będę
miał cię na oku.
— Zostaw mnie, Gabrielu, i nie rób sobie ze mną ceregieli. Nic mi nie
jest. Ostanę tutaj. Zdrzemnę się ociupinę, a ze wschodem słońca ruszę ku
swoim. . . Czekają. . .
— Jasne — przytaknął Gabriel prześmiewczo i pomimo sprzeciwów
brata społem z Yormūnem dźwignęli go z łoża, chwycili pod pachy i poprowadzili do jego domu.
Wlókł nogami, przechylał się niebezpiecznie do przodu, choć nieźle
sobie radził jak na tak poważnie poturbowanego.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Kiedy Yormūn wszedł do kuźni, Anna czekała na niego, biegała wokół
pieca i wymachiwała w powietrzu mieczem, jak gdyby toczyła pojedynek
z niewidzialnym wrogiem. Robiła to wcale dobrze, kolejny raz zaskoczyła
go doskonałymi postawami, precyzyjnymi cięciami i blokami, których
przecież nigdy się nie uczyła.
— Nieźle ci idzie, Anno.
— Dziękuję. Nie wiem, jak to się dzieje. Dziw mię bierze, acz rada
z tego jestem.
Uśmiechnęła się tak słodko, że poczuł się niezręcznie. Podleciała do
niego tanecznym krokiem, chwyciła za rękę i pociągnęła do chatki, w której mieszkali. Ledwo weszła do środka, położyła miecz na łóżko i bez
najmniejszych oporów zrzuciła zakrwawione odzienie, wskoczyła do balii z lodowatą wodą i krzyknęła z zimna.
Trochę jeszcze pokrzyczała, a kiedy przyzwyczaiła ciało do chłodu,
zanurkowała, zmywając krew pod wodą. Anioł zmieszany jej zachowaniem, postanowił natychmiast wyjść i zostawić ją samą, ale zatrzymała
go namową i prawie histerycznym płaczem.
— Yormūnie! — szlochała: — Nie chcę, abyś odchodził. Nie chcę zostać sama. . .
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— Anno. . . Jesteś już. . .
— Jaka?
— Wiesz. . . — Był zakłopotany, ta rozmowa go przerastała: — Dorastasz. Nie godzi się, iżby panienka w twoim wieku. . .
— Yormūnie! Tyś przecie nie człek, a anioł! Nie jednoś widział, a możeć i wszystko. Tajnic przed tobą żadnych nie ma. Nie udawaj, żeś wstydliwy, bo ci nie zawierzę.
— A jednak. . .
— Co?! A jednak co? Chceszli odejść i sprawić mi przykrość! Tak?
Tako mię miłujesz? A cóżeś tam gadał pośród maków? Coś gadał? Zaliś
kłamał? — płakała, siedziała w balii po szyję w wodzie i zerkała na niego
żebrzącym o litość wzrokiem.
Cóż, ustąpił. Nie miał serca jej ranić. W końcu prawie gadała. Był
aniołem, poza wszystkimi tymi bzdurami. Rządzą, pragnieniem i pożądaniem, poza granicami wytyczonymi ludzkim umysłem. Jego to nie dotyczyło. Nie musiał się nikomu i niczemu podporządkowywać, nie miał
nad sobą żadnego zwierzchnika ani prawa wymuszającego na nim irracjonalne zachowania, bo nie miał narodowości i nie należał do ludzkiej
rasy. Nie był niczyim niewolnikiem i nie chodził w jarzmie by wół orzący
pole. On był świebodnym1064 aniołem, czystym i świętym w mniemaniu
ludzi, choć prawdę powiedziawszy Wyklętym.
Pozostał, usiadł na łożu i przyglądał się dygoczącej z zimna Annie.
Ona również go obserwowała, czerwona od płaczu, ale za to szczęśliwa.
— O czym myślisz, Yormūnie? — zagaiła, kiedy jej przeszło.
— O tym, że jutro, po pochówku Lery, wyruszymy w dalszą drogę.
— Nie chcesz odpocząć? Poweselić się z braćmi?
— Nie jestem zmęczony. A skoro nic ci nie grozi, nic nas tu dłużej nie
zatrzymuje.
— Dokąd pójdziemy?
— Dokąd? Gdzie nas nogi poniosą.
Roześmiał się, ona uśmiechnęła, zrobiło się przyjemnie.
— Zgoda, Yormūnie. Zrobimy, jako zechcesz. Wiesz przecie, że pójdę
z tobą choćby do samego piekła — odpowiedziała, zanim ponownie zanurkowała.
Gdy wystawiła głowę z wody, Yormūn stał przy dźwirzach, trzymał
pokrwawioną sukienkę i wyczekiwał na nią.
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— Pójdę, poszukam ci świeże odzienie. Twoje nawet na ścierkę się
nie nadaję, a co dopiero mówiąc o noszeniu na sobie.
— Ino wracaj rychło, bo tążyć za cię będę.
Machnął i odszedł, a ona ponownie zanurkowała i starannie wypłukała włosy, wyskoczyła z balii i mokrzusieńka cisnęła się do łóżka.
— Ooo. . . ! jak cieplutko.
Leżała i rozmyślała o dniu pełnym emocji, wypełnionym tyloma wrażeniami. Tymi dobrymi i złymi, ale najważniejsze było to, „co jest teraz,
właśnie w tejże chwili”, jak to powiedział Gabriel, który będąc aniołem,
na pewno się nie mylił. A teraz była szczęśliwa, i to dzięki słowom Wyklętego Anioła. Zamknęła oczy, przywołała w wyobraźni obraz umiłowanego i odtworzyła z pamięci tamtą wyjątkową dla niej chwilę. Usłyszała
basowy głos Yormūna: „Kocham cię, Anno” i rozpłakała się ze szczęścia. Wtuliła się w poduszkę i wspominając w kółko tamto wydarzenie,
zmorzona usnęła.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Izba wybrzmiewała ciszą, świerszcze pochowane w kątach milczały jak
zaklęte, myszy przycupnęły pomiędzy dylami świeżego drewna a na zdobionym wzorzystymi motywami łożu spała smacznie Anna. Oblicze miała
rozpromienione, na ustach zastygły uśmiech, w ręku trzymała Umbrę,
nagrzaną pod ciepłą pierzyną, i noszącą niewyczyszczone potąd ślady
krwi Samaela. Zgęstniałe kropelki czerwonej posoki przywarły mocno
do stalowego ostrza, wsiąknęły w skórzaną rękojeść i wypełniły nierówności anielskiej głowni. Miecz pulsował delikatnym różem, tętnił wraz
z sercem uśpionej Anny, wyświetlał na wypolerowanym płazie mieniące
się czernią tajemnicze napisy.
 MIŁOŚĆ  POKÓJ  JEDNOŚĆ  WOLNOŚĆ 

T

 WOLNOŚĆ  JEDNOŚĆ  POKÓJ  MIŁOŚĆ 

Obudziła się i wyczuła, że ktoś obok niej leży. Odwróciła gwałtownie
głowę i ujrzała wpatrzone w siebie duże, ciemnopiwne oczy.
— Hej! A co ty tu robisz? — zapytała zdumiona widokiem leżącej obok
siebie dziewuszki.
Miała nie więcej niż siedem lat i bladą jak opłatek cerę. Nie odezwała
się, tylko ślicznie uśmiechnęła, szczerząc do niej bialutkie, drobne ząbki.
— Jesteś stąd? Nigdym cię nie widziała w wiosce.
Skinęła twierdząco głową, uniosła się nieznacznie i podparła łokciem
o poduszkę. Jej ciemno-lśniące włosy rozsypały się po posłaniu.
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— Co ci to? — zapytała z nagła dziewczynka miłym dla ucha głosikiem, przyglądała jej się ciekawie.
— Co mi to? Nie rozumiem. . .
— To! — Wskazała paluszkiem jej szyję.
Zmieszała się, sięgnęła do wskazywanego przez nią miejsca i poczuła
coś śliskiego. Zerknęła na usmarowane krwią palce i spanikowała.
— Ojej! Chyba się skaleczyłam!
Zerwała się, a gdy zobaczyła swoje nagie ciało, zdębiała. Spojrzała
pytająco na dziewczynkę, a potem jeszcze raz na siebie. Jej ciało było
inne. Starsze. Była wyższa, szczuplejsza, jej biodra szersze, piersi urosły, a łono. . . już nie takie gładkie. Zaszokowana podskoczyła do balii
na jednej nodze i zerknęła w lustro wody. Ujrzała swoją twarz, wydłużoną, mniej dziecinną i dojrzalszą. Tylko oczy pobłyskujące błękitem i włosy jakby przyprószone śniegiem, były takie same. Ogarnęła
izbę wzrokiem i odkryła leżące na deskach ubranie. Podbiegłszy wartko,
podniosła czarną sukienkę zapinaną od przodu rzędem srebrzanych guziczków i przymierzyła do siebie. Pasowała idealnie, jak i cała reszta garderoby. Ubrała się prędziutko, wzuła wysokie buty wykonane z czarnej
skóry i grubej, ciężkiej podeszwie, po czym rzuciła okiem na leżące spokojnie dziecko. Nieprzerwanie ją obserwowało, wodziło za nią ciemnymi
oczami, śledziło najmniejsze poruszenie.
— Ostań tutaj! — nakazała dziewczynce.
Wybiegła z chaty, dzierżąc w ręce Umbrę. Wpadła na podwórze,
krzyknęła mimowolnie: „Yormūnie!”, i zesztywniała z osłupienia.
— Gdzie ja jestem?
Nie było zielonej doliny ani śladu po chacie czy kuźni Gabriela, góry
zamieniły się w mroczny las, a pastwiska dla kóz i owiec w ciasne podwórze w samym środku boru. Weszła głębiej na plac porośnięty perzem,
chwastem i niskimi krzewinami, szukała wzrokiem drogi czy bodaj ścieżki
prowadzącej pod chatę, jednakże nic takiego tu nie było. Teren wokół
był zdziczały, nieprzyjazny, opuszczony.
— Sameśmy tu.
Usłyszała głosik dziecka, podskoczyła ze strachu i spojrzała na trzymającą ją za rękę dziewczynkę.
— Wystraszyłaś mnie.
Była zaskoczona jej nagłym pojawieniem, nie mogła pojąć, jak ona
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tak po cichu zbliżyła się do niej, a na domiar wszystkiego wzięła niepostrzeżenie za rękę.
— Przepraszam. Nie bądź gniewna.
— Nie jestem. . .
— Weźmiesz mię na ręce?
— Przecz?
— Bom mała przecie. Z dołu nic nie widzę. Proszę.
— Dobrze. . . Wezmę.
Wzięła ją pod pachy i uniosła, a ona wtuliła się, objęła jej szyję, oplotła tułów nóżkami, przyłożyła do jej policzka głowę. Zauważyła, że jest
lekka niczym piórko, a jej bujne włosy, długie i ciemne, ślicznie pachną
kwiatami. To był wiosenny, żywy zapach lilaka1065 . Ruszyły wolnym
krokiem do ciemnego lasu, ponurego i gęstego.
— Zabierzesz mię ze sobą? — zapytało dziecko, kiedy uszły kilkanaście
kroków.
— Zabiorę.
— Do Yormūna?
— Co? — zdziwiła się, słysząc z jej ust jego imię.
Odsunęła ją od siebie, popatrzyła w błyszczące oczka i odniosła wrażenie, że ta przenika ją dogłębnie wzrokiem.
— Znasz Yormūna?
— A znam! — Zachichotała.
— Skąd?
— Toć mój anioł! — zaszczebiotała, uśmiechając się do niej pełną
buzią.
— To jest mój anioł! Nie twój! — huknęła na dziecko z taką mocą, że
aż przymknęło na moment oczy.
— Nieprawda — odburknęła, skrzyżowała ręce i rozpłakała się, głośno i wysoko.
Buczała jak syrena strażacka, a ona jej się przyglądała. Szła zmieszana,
w duchu żałowała, że nakrzyczała na Bogu winne dziecko, choć jego
słowa sprawiły jej wielką przykrość i w rzeczy samej zdenerwowały.
— Uspokój się i przestańże tak buczeć, bo mi uszy odpadną!
Pogłaskała ją i ta natychmiast przestała płakać, a łzy przed chwilą
płynące strumieniem po twarzy nagle znikły, jakby wsiąknęły w skórę
albo wyparowały.

696

ROZDZIAŁ V

— Wcalem nie buczała — oświadczyła nadąsana, patrząc na nią spod
byka, marszcząc groźnie czoło.
— Przecie widziałam. Ślepam nie jest.
— To był psikus. No, wiesz. . . Draźniłam się1066 jeno — pogładziła ją
po twarzy drobną rączką, błysnęła rozradowanymi oczkami i jak rogalik
uśmiechnęła się, po części szczerze, po części prześmiewczo.
Anna stała skołowana, patrzyła na dziewczynkę, nie rozumiała, o co
właściwie chodzi temu dziecku.
— Wiesz co, mała? Najlepiej będzie, jak cię tutaj ostawię — oznajmiła
i postawiła dziewczynkę na ziemi.
— Anno, nie ostawiaj mnie samej. Bojam się. . .
— Skąd znasz moje imię?
— Zgadłam. — Zachichotała, wzruszając ramionami.
Tego było już za wiele. Rozzłościła ją i miała dość dziewczyny. Wkurzona wyrwała do przodu, zostawiając ją w kępie wyrośniętych ostów,
a jednak gdy dotarła na skraj gęstego lasu, zreflektowała się i raptownie
wyhamowała. Nie miała sumienia zostawiać jej tu samej. Odwróciła się
ku chacie, rozpatrzyła po podwórzu, lecz nigdzie jej nie było. Zaskoczona
zrobiła w przód dwa kroki i krzyknęła:
— Ej, mała!
— Tutaj jestem! Tutaj! — odkrzyknęło dziewczę zza jej pleców, a nie
jak się spodziewała przed nią.
Zerknęła za siebie i ujrzała rozradowane dziecko patrzące na nią wielkimi oczętami, oparte o pień grubego, pomarszczonego drzewa.
— Ale jak ty tu. . . ? Jakeś tak chybko przylazła? Przecie tamoj cię ostawiłam!
Odkręciła się od niej, pokazując tamto miejsce i struchlała. Drgnęła,
powodowana z nagła trwogą, gdyż w miejscu przez siebie wskazywanym
zobaczyła beztrosko kołyszącą się dziewczynkę. Błyskawicznie odkręciła
głowę w stronę drzewa i z jeszcze większym zdumieniem odkryła, że
dziecka już tam nie ma.
— To jakieś omamy — powiedziała do siebie, omiatając wzrokiem
podwórze, na którym poza nią nie było żywej duszy.
Poruszona tym przedziwnym mirażem otarła spotniałe z wrażenia
czoło, zawróciła na pięcie i kiedy zrobiła krok do przodu, o mało nie
wpadła na stojące przed nią dziecko.
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— Do diaska! Małom cię nie rozdeptała!
— Przepraszam. Ale co jam winna? Przeciem mała, toś mię nie widziała.
— Dobrze już dobrze! Chcesz iść ze mną, to ruszże się, a nie ględź, boć
nigdy stąd nie wynijdziem.
— A weźmiesz mię na ręce? Proszę cię, Anno! Proszę. . . Proszę. . . —
błagała, zadzierała głowę i wyciągała ku niej rączki.
Zmierzyła ją dokładnie wzrokiem, dotknęła jej głowę dla pewności,
że jest prawdziwa, i rzekła:
— Wezmę, acz pod jednym gwarunkiem.
— Jakim to?
— Powiesz mi, jak masz na imię.
— Sylwia — odpowiedziała i popatrzyła na nią błagalnym wzrokiem.
— Azali teraz mię weźmiesz, zali będziem tak stały do ciemnicy, aże wilcy
przyjdą albo co jeszcze gorszego?
— Przecie gadałam, że wezmę. . . — mruknęła zniecierpliwiona, podniosła dziewczynkę, a ta przytuliła się do niej jak wcześniej.
— Ruszaj. . . na co czekasz? — szepnęło dziecko i weszły do ponurego,
skrytego w mroku lasu.
Powiało chłodem i zgrozą. Drzewa poharatane przez pioruny, pokracznie powykrzywiane i wykoślawione oraz krzewy zbite w kupie tworzyły gęstwę trudną do przejścia. Torowała drogę mieczem, obchodziła
powalone stwoły, szerokim łukiem mijała czarne wykroty i zdradzieckie
rozpadliny. Ziemia cuchnęła zgnilizną, drażniła płuca, stęchłe powietrze
wisiało nieruchomo i dźgało w oczy, a spadające co rusz gałęzie prastarych dębów dudniły niczym pałki uderzające w orkiestralne kotły.
— Dadźboże. . . Cóż to za okropna kraina? — Anna się wzdrygnęła.
— Bezmiar Drzew. . .
— Co?
— Tak się nazywa.
— Skąd ty możesz o tym wiedzieć?
— Wiem, bo wiem. . . — odrzekła i wzruszyła ramionami.
Jakiś czas się przedzierały i choć trwało to długo przeszły zaledwie
dwieście kroków licząc w linii prostej, kiedy nagle, Anna przystanęła.
Zakołowało jej się w głowie, zatrzęsły nogi jak w febrze, a nieprzyjemne
gorąco ogarnęło ciało.
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— Muszę odrobinkę spocząć.
Wyszukała dogodne miejsce pomiędzy krzewami i usiadła na pniu
przewalonego drzewa.
— Anno, co się stało? — zapytała Sylwia, patrząc czarnymi punkcikami w jej błękitne, zmęczone oczy.
— Po prostu zrobiło mi się sła. . . — Nie dokończyła.
Ze zgrozą zagapiła się w twarz uradowanej Sylwii z usmarowanymi
ustami, jak gdyby pomalowała je czerwoną szminką. Dotknęła szyi i poczuła lepką ciecz wypływającą z cienkiej, kłutej ranki. Wraz odgadła, co
jest grane, odepchnęła z obrzydzeniem dziecko, zrzuciła z kolan i błyskawicznie sięgnęła po Umbrę.
— Szast! — ostrze przecięło eter ze świstem i poczerwieniało w gniewie lico Anny, jednak uderzenie nie dosięgło Sylwii.
Dziewczynka zrobiła szybki unik, przemknęła półokręgiem za plecami Anny i jeszcze zanim miecz rozorał kępę zbutwiałego porostu, przywarła do jej szyi i mocno się zaciągnęła.
— Aj! — jęknęła Anna, chwyciła brutalnie za włosy dziewczynki
i chciała ją od siebie oderwać, ale najprzód ręce, a później całe ciało
odmówiło posłuszeństwa.
W jednej chwili sflaczała, opadła bezwładnie w zmurszały, mchowy
dywan, wydała stłumione stęknięcie i bezbronna oparła tułów na szczupłych kolanach dziecka.
— To mój anioł. Nie twój — wyszeptała Sylwia, zachichotała wesoluchno1067 i bez pośpiechu przywarła do jej szyi.
Zrobiło jej się gorąco, po ciele zaczęły biegać mrówki z odrętwienia,
a na końcu zebrało ją na mdłości. Omdlewała zrozpaczona, umierała
w tym okropnym miejscu i krzyczała:
— Yormūnie, na pomoc!
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Spokojnie, Anno. — Rozbrzmiewały słowa pochylonego nad nią anioła.
— To był jeno senny koszmar.
Otarł jej spocone czoło, a wtedy skoczyła na niego, przytuliła go z całą
mocą i buchnęła gromkim płaczem.
— Już dobrze — mówił, czule obejmował i głaskał po głowie.
„Umierałam Yormūnie. . . Umierałam. A ona. . . ” — dukała w myślach, spozierała zerkiem na Umbrę i tuliła Wyklętego Anioła.
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en dzień był najsmutniejszym dniem, jaki przeżyła, przynajmniej do
południa. Cała wioska od wczesnego rana robiła przygotowania do
pochówku Lery i Samaela. Atmosfera wśród mieszkańców była zaiste
grobowa i nikt oprócz dzieciaków się nie odzywał. Kiedy wstała, Yormūna już nie było. Pomagał innym w przygotowaniach i było to dla
niej coś nowego. Do dziś Wyklęty Anioł nie wykazywał zainteresowania
sprawami ludzi, ale z powodu Lery mogło być inaczej. Tak czy siak,
wolny czas do południa spędziła z Szymonem zdającym jej pełną relację
z przebiegu bitwy, z tego, co widział i zasłyszał.
To właśnie z jego opowieści dowiedziała się między innymi, dlaczego Jedasz tak strasznie ucierpiał i czemu musiał walczyć w pojedynkę.
A wszystko po to, żeby uratować przywalonego demonami Gabriela. Podobno też według naocznych świadków (miał na myśli wypatrujących
z domów ludzi?) to właśnie Jedasz był największym „zabijaką” demonów
i stał się nieformalnym bohaterem, którego górale darzyli zasłużonym
szacunkiem. Słuchając historii Szymona opowiadanej z takim polotem,
sama była pod wrażeniem niesamowitej odwagi walczącego anioła.
Sam Jedasz, czy jak siebie nazywał Jiro, po wczorajszym niedomaganiu czuł się znacznie lepiej, chociaż w dalszym ciągu nie schodził z łóżka.
Nie dlatego, że nie mógł lub nie chciał, a z powodu Gabriela, który postraszył go, że jeśli z niego wstanie, przywiąże go i będzie nad nim czuwał jak kat nad grzeszną duszą. Rad nie rad pozostał w nim przez cały
boży dzionek, jednakże męczyła go duchota, wzdychał z rozrzewnieniem
za wolnością i wyglądał przez okno, aby odegnać myśli od ciasnej izby
i poranionego ciała.
Usłyszała również, jak doszło do wygranej, i że to właśnie Yormūnowi
zawdzięczają zwycięstwo odniesione w dość nietypowy dla niego sposób.
Była bardzo ciekawa co tak naprawdę miało tu miejsce, lecz postanowiła
cierpliwie poczekać i wypytać anioła, jak przyjdzie odpowiednia ku temu
pora. Z nudów odwiedziła Elizę, nie nosiła już turbanu na głowie i gdyby
nie podbite fioletem oko nie byłoby śladu po spotkaniu z Samaelem.
Co się zaś niej tyczy, to nie miała się najlepiej i unikała mieszkańców
wioski. Widziała ich dziwne spojrzenia i dystans, jaki do niej zachowują.
Szymon po długich namowach zdradził jej, że się jej boją, gdyż niepojęte było, aby tak drobna dziewczynka, jak ona, w pojedynkę pokonała
przywódcę Upadłych Aniołów, wychodząc z tego zupełnie bez szwanku.
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Wypatrywali w tym magicznej mocy, diabolicznych sztuczek, zmowę
Nieczystych albo konszachty z Lucyferem, którego to ponoć miała przekupić na Łysej Górze, oddając mu w zamian nieśmiertelną swą duszę.
Usłyszawszy tę ciekawostkę, uśmiała się dogłębnie, podrwiła z ludzkiej
głupoty i z powagą w głosie oznajmiła:
— Mają ci rację Szymonie. . . Jestem córką diabła.
Zachichotała i zapatrzyła się w jego bledniejące gwałtownie oblicze,
strach powiększający w oczach i zmieszanie. Objęła go i potrząsnęła nim
kilka razy.
— Szymonie! Aleś dał się wpuścić w ożyny! Jeno se żartowałam! —
rzuciła z przyśmiechem, szczerząc do niego białe zęby.
Chłopak odsapnął, wypuścił z płuc wezbrane powietrze, uśmiechnął
się blado, nieco uspokoił i nabrał rumieńców, a wtenczas Anna zachichotała i prędziutko dodała:
— A może wcale nie żartowałam. . . i prawdę gadałam. . .
— Tyś córka diaska? — zapytał osłupiały, ponownie przybrał trupiobladego koloru, w piersi tchu mu zabrakło.
— Jam to! Hi, hi. . .
I tak się z nim przekomarzała, bawiąc się kosztem chłopaka, którego
oblicze niczym skóra kameleona zmieniało się z pełnego i rumianego, na
blade i przerażone. Kiedy Szymon zaczął chichotać sam z siebie, dała mu
spokój, spoważniała i z kamienną miną śledziła wzrokiem górali układających na wozie ciała Lery i Samaela. Robili to z wielkim szacunkiem
i przyjętym zwyczajem.
— Wiys cô, Hankô? — zagaił Szymon.
— Co?
— Dziwno z tôbié dziywka — skwitował na zakończenie ich rozmowy
i pognał jak burza do domu.
Została sama, zamyśliła się nad słowami chłopaka i przyglądała opartemu o stertę drewna mieczowi. Miała wielką ochotę wyciągnąć go z pochwy i zrobić kilka machnięć w powietrzu, ale z powodu kręcących się
ludzi opanowała pragnienie, zabrała go i pomknęła do chaty z mocnym
postanowieniem, że już dzisiaj go nie dotknie.
Cóż. . . ceremonia pogrzebowa trwała wyjątkowo krótko, bez świątków, magicznych zaklęć po łacinie i całej tej teatralnej sztuki. Składała
się z przemowy Gabriela i złożeniu ciał do grobów, okręconych zgodnie
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z obowiązującą tradycją w kolorowe płótna zdobione góralskimi motywami. Gabriel podkreślił dokonania Lery na polu walki, dziękował jej
za waleczność i poświęcenie się dla sprawy, a przy Samaelu wspomniał
tylko, że był nieszczęśliwym, zbłąkanym aniołem, i niech spoczywa w pokoju, a ziemia lekką mu będzie.
Po pogrzebie urządzono stypę dla mieszkańców przy rozstawionych
na łące stołach, wspominano najciekawsze fragmenty bitwy i degustowano wypiekami przygotowanymi przez baby z tej okazji. Całość trwała
nie dłużej niż dwie godziny, a kiedy wszystko dobiegło końca, wrócono
do swoich zajęć i życie, jak gdyby nigdy nic, potoczyło się zwyczajnym
trybem. Natychmiast udali się do Jedasza przykutego do łóżka, obserwującego ucztę przez okno. Gdy ich zobaczył, poweselał i żartował z taką
wyobraźnią, że ubawieni jego humorem długo nie mogli się z nim rozstać.
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Będzie mi was brakowało — powiedział Gabriel, przyglądając się przygotowanym do drogi podróżnikom.
Przyciskał do siebie rozpromienioną Elizę i szczerzył do nich w półuśmiechu zęby.
— Odetchniesz, Gabrielu. A i czasu będziesz miał więcej dla siebie.
— Czas nie ma dla nas znaczenia, Yormūnie, a z wami było nam
wesoło i ciekawie.
— Zaiste. . .
— Kany pudziécié? — wtrąciła Eliza.
— Przed siebie, Eli. Gdzie oczy poniosą. . .
— Nie pytałem cię o to Yormūnie, bom dobrze wiedział, że wykręcisz
się sianem.
— Czasem lepiej nie wiedzieć Gabrielu. Lżej wtedy na sercu i duszy. Szczerze mówiąc, nie wiem, dokąd się udamy. Teraz kiedy nie ma
Samaela i zagrażającego Annie niebezpieczeństwa, jesteśmy prawdziwie
wolni. Nic nas nie ogranicza, nie musimy oglądać się za siebie ani też
zastanawiać nad przyszłością.
Podali sobie ręce i uścisnęli. Gabriel podszedł do stojącej z zasupłanymi ustami Anny i pogłaskał po głowie, chociaż było to teraz nie na
miejscu. Patrzyła na niego niezwyczajnie poważnymi oczami i nie przypominała ani trochę tej niewinnej dziewuszki, która przybyła do wioski
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kilka miesięcy temu. Widział w niej tę przemianę i martwił się tym podświadomie.
— Opiekuj się nim, Anno, bo choć wielki i silny z niego anioł, to
czasem bywa samotny i zagubiony. — Wskazał palcem obserwującego
ich Yormūna.
— Obiecuję Gabrielu, że będę o niego dbała, najlepiej jak umiem —
odrzekła i naraz go objęła.
Gabriel nie pierwszy raz zaskoczony zachowaniem dziewczyny, czując przywartą do niego Annę, kucnął przy niej i objął muskularnymi
ramionami.
— Wierzę, że jeszcze się spotkamy — wyszeptała mu do ucha, po czym
zerknęła w jego rozwarte szeroko źrenice.
— Wszystko możebne, Anno. Wszystko możebne — odparł Gabriel,
dziwnie się czując, zdawała się taka pewna siebie.
Pożegnali Elizę, wyściskali ją i ruszyli tą samą drogą, którą tu przybyli.
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Niebo zachwycało błękitem, po którym przemykały pliszki z żółtawymi
brzuszkami, wyglądały niczym płomyki ognia wystrzelone z niewidzialnej procy. Prastare gady uformowane z górskich szczytów odpoczywały
w popołudniowej drzemce i przyciągały oczy olśniewającą bielą skąpaną
w strugach złocistego słońca.
— Kra. . . Kra. . . — Wysoko na gałęzi iglastej sosny zakrakał kruk
swym gardłowym głosem, wiewiórki baraszkowały w bukach, a na rozgrzanej skałce otoczonej bujnym chwastem prężyła do słońca pokryte
ciało łuską zwinka.
Po łące hasały rozszczekane psy w towarzystwie rozbawionych dzieciaków, owce i kozy żuły opieszale soczystą trawę, przed kuźnią zaś stał
Gabriel z Elizą, przyglądali się tej niezwykłej, szybko niknącej im z pola
widzenia parze. Yormūnowi i Annie.
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Białowłosa dziewczyna ubrana w góralską sukienkę trzymała za rękę
wielkiego niczym góra, czarnego anioła. Zerkała co chwilę na niego błękitnymi jak niebo oczami i sprawiała wrażenie przeogromnie szczęśliwej.
On też na nią nierzadko zerkał, upewniał się, czy nie zgubił jej po drodze,
a gdy ich spojrzenia na siebie wpadały, uśmiechali się do siebie.
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Niedaleko świeżych grobów siedział wsparty o sękaty kij wędrowiec
w podniszczonym czasem płaszczu. Pomimo skwaru na dworze głowę
schowaną miał pod kapturem. Śledził wzrokiem oddalającego się anioła
i dziewczynę, w palcach obracał złotym dukatem z wizerunkiem motyla na awersie i masywnym butem stukał o miękką murawę, jak gdyby
wybijał rytm do nieistniejącej melodii.
— Zaczęło się. . . — mruknął do siebie kobiecymi ustami.
Zerknął na Gabriela, który stamtąd nie mógł go zobaczyć, a potem podszedł pod grób Samaela. Nie było na nim krzyża, jaki wbito
na grobie Lery. Obłożono go nieskładnie kamieniami i od razu rzucało
się w oczy, że nie przyłożono się do tego. Klęknął, rozgarnął kamienie
i wybrał świeżą ziemię. Wyciągnął z płaszcza złotą monetę i rzucił na
widoczny fragment krwawego ciała. Zasypał wydrążony dołek, przywalił jak uprzednio kamieniami i powiedział:
— Jeszcze będziesz w nim chodził, Samaelu.
Powstał z klęczek, otrzepał ręce i kolana, wbił sękaty kij w grobowiec
i nieśpiesznym równym krokiem udał się w gęstwinę lasu.
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Pomiędzy bujnymi gałęźmi zielonej limby odpoczywał młody puszczyk.
Napuszony, z głową wbitą głęboko w tułów, zerkał wielkimi oczami
w stronę oddalającego się wędrowcy i przymilał cichym pohukiwaniem
chłopcu o złocistych oczach. Malec oparty o pień drzewa poruszał beztrosko zwisającymi w powietrzu nogami, głaskał białego zajączka siedzącego mu na kolanach i uśmiechał się do podlatujących do niego skrzydlatych stworzeń.
— Bo widzicie, moi mali przyjaciele. . . — przemawiał do fruwających
wokół niego ptaków: — Po to dałem wam skrzydła, abyście były wolne.
Po to nauczyłem was cudnych pieśni, byście śpiewem zachwycały wszelkie stworzenie na Ziemi. I po to pomalowałem was barwami tęczy, abyście cieszyły ludzkie oko.
Odwrócił głowę w stronę wioski, popatrzył na zbierających się na
polanie górali i dodał:
— Nie pytajcie, po co was stworzyłem, nie doszukujcie się logicznego
w tym sensu, bo i tak tego nie zrozumiecie, lecz miłujcie się prawdziwie,
cieszcie się życiem i radujcie każdą upływającą chwilą.
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Ptaki zaskrzeczały jakby ze zrozumieniem, ludzie poczęli głośno ze sobą
gaworzyć, a malec zeskoczywszy z wysokiego drzewa, włożył ręce do
kieszeni szerokich portek, kopnął leżący na drodze patyk i pogwizdując
wesoluchno ludową przyśpiewkę, pomaszerował w dół doliny. . .

EPILOG

„Widzieć fałsz, znaczy widzieć prawdę w fałszu”
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łońce co raz kryło się za powałą chmur zasnuwających niemalże całe
niebo. Nisko nad ziemią mknęły jaskółki, robiły niespodziewane, błyskawiczne zwroty i zwinnie wyłapywały wzbijające się owady. Ciemnobrunatny myszołów zakręcił koło nad niedużą polaną i dał nura w stronę
wielkiej kępy strzelistej trawy, niedaleko miejsca, w którym leśnym duktem porżniętym kołami wozów szedł bardzo wysoki mężczyzna ubrany
na czarno. Przez ramię przerzucone miał dwa skórzane wory.
Po jego prawej stronie maszerowała drobna dziewczynka o śnieżnobiałych włosach i błękitnych jak niebo oczach, trzymała go za rękę.
Ubrana była w jasną sukienkę zdobioną góralskim haftem, przepasaną
paskiem z plecionych rzemieni, stopy zaś miała ozute w wysokie skórznie
na grubej, mocnej podeszwie. Na jej ręku pobłyskiwała srebrna bransoletka kształtem przypominająca węża, ale zamiast głowy węża wieńczył ją
kwiat róży. Podobnie jak mężczyzna, ona również na ramieniu zarzucony
miała worek, z którego wystawał metalowy przedmiot.
Po jego lewej stronie wesoło podskakiwała zupełnie podobna do
pierwszej druga dziewczynka. Ona również trzymała go za rękę. W przeciwieństwie do mężczyzny i pierwszej dziewczynki nie miała nic na ramieniu, ale w lewej ręce dzierżyła długi przedmiot, na którego powierzchni w przebijającym się pomiędzy gałęźmi słońcu, połyskiwały nieregularne czerwone plamki. Odwrotnie też do tamtej szła boso, a jej poddartą,
szarą sukienkę również pokrywały podobne plamy jak na trzymanym
przedmiocie. Czasem śmiała się, a czasem coś mówiła lub wybiegłszy
przed niego, obserwowała go swoimi rubinowymi oczkami.
A jednak nie reagował na jej spojrzenia i zaczepki, jakby jej nie widział, jak gdyby nie istniała dla niego.
— Yormūnie — zagaiła niebieskooka dziewczynka.
— Tak?
— Może powinniśmy kupić konia?
— Moglibyśmy. Jeno po co?
— Podróżowałoby nam się szybciej.
— Alboż nas co nagli?
— Chyba nie. . . Ale pomyślałam sobie, że gdybyśmy go mieli, nauczyłbyś mnie jeździć. — W jej spojrzeniu przebijał się smutek.
— Nauczę cię, Anno. I jeździć konno, i wielu innych rzeczy. Bądź
cierpliwa, wszystko w swoim czasie. Teraz koń nam niepotrzebny. Mu-
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sielibyśmy dbać o niego. Zmuszeni bylibyśmy wędrować traktem, nie
mogąc zapuścić się w gęstwinę, przez co ominęłoby nas szereg atrakcji.
Życie z siodła płynęłoby chybko, jednak rzeczywistość, jaką chciałbym
ci pokazać w czasie naszej wędrówki, umknęłaby razem z uderzeniami
końskich kopyt. Prędkość nie jest wskazana. Śpieszą się jeno ci, w których
żyje bojaźń. Strach, że czegoś nie zdążą zrobić lub osiągnąć, ale ich życie
jest płytkie, przyziemne, gdyż żyją przyszłością i właśnie to nie pozwala
im dotknąć tego, co nas otacza. Życie przeszłością nie jest życiem, gdyż
przeszłość jest martwa, a życie przyszłością to zwykła iluzja, złudzenie
lub mówiąc bardziej ludzką mową to marzenie.
— Ale one niekiedy się spełniają.
— Jakżeby nie! Jeśli będziesz wkoło o czymś myśleć i robić wszystko,
żeby to osiągnąć, ono się najprawdopodobniej spełni. Jednakże życie
tym, co ma dopiero być, nie jest tym, co jest. Jest zupełnie oderwane od
Rzeczywistości będącej właśnie tutaj, teraz, w tym miejscu. Jest wyzute
piękna i miłości, gdyż oparte jest na nieustającym pragnieniu i żądzy. . .
— A ludzie ukierunkowani na cel stają się bezlitośni, hardzi i pozbawieni serca — wtrąciła, robiąc mądrą minę.
— I tu się muszę z tobą zgodzić!
Pogłaskał ją w nagrodę, nieco zaskoczony jej słowami, w jej ustach
bowiem tak poważnie to zabrzmiało.
— Widzisz, Anno, nie musisz nikim się stawać. Nie musisz niczego
osiągnąć. Nie musisz nikomu niczego udowadniać zali próbować przypodobać się komukolwiek, gdyż twoje życie nie jest życiem tego kogoś.
Ono jest wyłącznie twoje i dla ciebie.
Zahuczało. Usłyszeli przeciągłe wycie i trzepot liści nad głowami. To
wiatr przemykał w koronach drzew i tarmosił na wszystkie strony rosochatymi gałęźmi. Słońce znikło za chmurami, sprawiając, że w gęstym
lesie pociemniało, szarości wypełniły każdą wolną przestrzeń, a zieleń
brudna i wyblakła przestała cieszyć oczy. Las pomrukiwał, szumiały rozkołysane wiatrem fale, drzewa ścierały się ze sobą, a opadające gałęzie
wygrywały dudniące rytmy na liściastym poszyciu.
— Yormūnie — wznowiła mowę niebieskooka dziewczynka.
— Słucham.
— Rozmawiałeś o mnie z Ribrianem? — zapytała i obie dziewczynki
jak na komendę odwróciły do niego głowy.
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EPILOG

— Tak, to prawda. Skąd wiesz o tym?
— Powiedział ci coś o mnie? Próbował coś zdradzić? — odpowiedziała
pytaniem na pytanie.
Zatrzymał się raptownie. One również.
— Chcesz mi coś powiedzieć, Anno?
— Tak — odrzekła niebieskooka dziewczynka.
— Nie — odpowiedziała ta z rubinowymi.
Stał i patrzył na nią zdumionym wzrokiem.
— Więc tak, czy nie?
Niebieskooka dziewczynka posmutniała nagle i opuściła nisko głowę.
Druga wsparta na smukłym przedmiocie przyglądała im się z odległości
kilku kroków, błyskała rubinowymi oczkami i szczerzyła ostre jak szpilki
zęby w nienaturalnym, pełnym ironii uśmiechu.
Wiatr powtórnie zaszeleścił w konarach drzew, wznosząc drobiny
piachu z drogi. Zmrużyli oczy i spojrzeli w kłęby ciemnobrunatnych obłoków zbijających się w coraz to większą ołowianą chmurę, ciężką i nisko
zawieszoną nad ziemią.
„Będzie padać” — pomyśleli podobnie, wzięli się we troje za ręce
i pomaszerowali przed siebie, leśną piaszczystą drogą.
W nieznane.
koniec
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DODATEK A

Język staropolski, gwara i mowa potoczna

A

Język staropolski, gwara i mowa potoczna
Chcąc nadać książce średniowieczny klimat, w wielu miejscach użyłem
mowy potocznej, gwary oraz języka staropolskiego. Również zapis słówek nie zawsze jest zgodny z obecną pisownią, stąd możemy natknąć się
na wyrazy pisane z literą „x”, zamiast „ks”. Na przykład: „xiążka, axamit, xiężyc”. Nie są to zatem błędy językowe ani potknięcia w pisowni.
Nie jestem twórcą tych słówek i nie kierowałem się własną fantazją,
lecz zapożyczyłem od dawnych pisarzy, którzy w taki sposób ongiś je
zapisywali.
Język staropolski użyty w opowiadaniu głównie dotyczy słówek przestarzałych, tzw. archaizmów, czasem pełnych zwrotów, choć najczęściej
jest mieszanką mowy dzisiejszej z dawniejszą (oraz gwarą), a zatem tworzy jakby język hybrydowy, łączący w sobie przeszłość i teraźniejszość.
Takie połączenie oczywiście jest celowe, a nawet powiedziałbym konieczne, aby tekst mógł zostać prawidłowo odczytany i zrozumiany przez
współczesnego czytelnika.
O tym, jak trudno czyta się dawniejszą literaturę łatwo się przekonać,
kiedy po nią sięgniemy. Różny od dzisiejszego zapis wyrazów, zwroty oraz
słownictwo dziś już nieużywane, a także niewspółczesny styl pisarzy, np.
odmienny szyk wyrazów w zdaniu, potrafi w wielu przypadkach zniechęcić niejedną osobę do zapoznania się z danym dziełem.
Błędnie napisane?
Niektóre wyrazy ukazujące się w książce mogą uchodzić za błędnie napisane. Dotyczy to przede wszystkim słówek staropolskich oraz gwary
i w zasadzie używane są wyłącznie w dialogach. Do takich wyrazów
należą na przykład: wielgi (sł. staropolskie – wielki), upamiętaj się (sł.
dawniej używane – opamiętaj się), przecie (sł. dawniej używane i gwarowe – przecież), dale (sł. staropolskie – dalej). Słowa te użyte po raz
pierwszy mają odpowiedni przypis, później jednak nie są już w żaden
sposób oznaczone. Przygotowując erratę, podkusiło mnie, żeby oznaczyć
je za pomocą pisma pochyłego lub specjalnie do tego celu wybranym
znacznikiem, ale okazało się, że niekorzystnie wpłynęłoby to na stronę
wizualną książki. Należy mieć również na uwadze, że wielu słówek nie
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dodałem do przypisów. Na przykład: kuń (koń), łomamił (omamił), un
(on), pryndko (prędko), bede (będę) i tak dalej. Dotyczy to przede wszystkim wyrazów i zwrotów typowych dla gwary, łatwych do rozszyfrowania. Służą one wyłącznie stylizacji tekstu, i tak należy je traktować.
Znalazłeś błąd? Chcesz się nim podzielić? Prześlij go na adres:
radomir.gelhor@rdmg.eu.

Objaśnienia, skróty i znaki diakrytyczne mowy góralskiej
Skrót
ang.
aniel.
b.u.c.
daw.
gw.
hebr.
jap.
łc.
neo.
nm.
odp.
pot.
przen.
stp.
węg.

Znaczenie
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

angielski
anielski
błąd użyty celowo
dawniej
gwara
hebrajski
japoński
łaciński
neologizm
niemiecki
odpowiedź na pytania lub uwagi czytelników
potocznie
przenośnie
staropolski
węgierski

Tabela poniżej przedstawia znaki fonetyczne mowy góralskiej zapisanej
w książce i opis ich poprawnego czytania. Przygotowana na podstawie
informacji nadesłanej przez Pana Andrzeja Antoła.
Litera

Sposób czytania

ô

–

Jak „uo” (ło) (w środku wyrazu słabiej), na końcu wyrazu jak „ó” (patrz niżej)

ó

–

Jak głoska pośrednia między „o” i „u” (nie czytamy jako „u”)

é

–

Jak coś między „e” i „y”, z tym że najczęściej przechodzi całkowicie w „y”

ý

–

Jak i, tylko nie zmiękcza głoski poprzedzającej (archaizm podhalański), np.
„sýba” wymawia się „s-iba” (jak w słowie sinus).

PRZYPISY
1 Dukat – złota lub srebrna moneta.
2 Orxenus – megawahadłowiec, prom kosmiczny przeznaczony wyłącznie dla najważniej-

szych oficjeli Nowego Porządku Świata i garstki oddanych im wybrańców z najbardziej
wpływowych i bogatych rodów; wyposażony we wszelkie niezbędne nowinki technologiczne zapewniające luksusowe życie w przestrzeni kosmicznej przez trzy stulecia bez
potrzeby zawijania do stacji orbitalnych rozsianych po całym układzie słonecznym; wyposażony we własną elektrownię, wytwornicę i uzdatniacz wody pitnej, jak również specjalnie przygotowane pokłady do produkcji żywności, hodowli zwierząt oraz uprawy roślin; opancerzony i uzbrojony w broń najnowszej generacji, służy do zarządzania i kontroli
pozostałą przy życiu populacją ludzi żyjących na sztucznych planetach i wielkich platformach kosmicznych; jest główną siedzibą kierownictwa – NOM (Novus Ordo Mundi łc.
– Nowy Porządek Świata).
3 Tokyo Midtown ang. jap. 東京ミッドタウン – wieżowiec w Tokio (Japonia), dzielnica

Minato, o wysokości 248 m.; obejmuje powierzchnie biurowe, mieszkalne, handlowe,
hotelarskie i rekreacyjne, a także Muzeum Sztuki Suntory.
4 Manifestum non eget probatione łc. – fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu.
5 Ziele – zioła.
6 Abo, aboż stp. – albo.
7 Trościna daw. – trzcina.
8 Alboż stp. – wzmocnione pytanie lub wykrzyknik: czy, czyż.
9 Rzechotać daw. – rechotać (o żabach).
10 Tegdy stp.; tedy daw. – wtedy, wówczas, w tamtym czasie, wtenczas.
11 Kiej gw. – kiedy.
12 Pomnieć daw. – pamiętać, przypominać sobie.
13 Wszyćko gw. – wszystko.
14 Chybko daw. – szybko.
15 Iże stp. – iż, że.
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16 Jeno, ino daw. – tylko.
17 Juże stp. – już.
18 Chycić daw. – chwycić, złapać.
19 Yormūn – czytaj: Jormun (lub staranniej: Jormuun).
20 Odtroczyć – odwiązać, rozsupłać.
21 Juk – skórzany wór mocowany na grzbiecie zwierzęcia, np. konia, osła.
22 Wżdy daw. – tutaj: przecież.
23 Nikaj gw. – nigdzie.
24 Anuż gw. – a jeśli.
25 Czarnawy stp. – czarniawy, dość czarny, niezupełnie czarny.
26 Kreptuch daw. – worek z owsem dla koni.
27 Mało-wiele gw. – trochę, niewiele.
28 Dębrze stp. – bór, las.
29 Słysz daw. – słyszysz (li – czy); słyszli – czy słyszysz.
30 Świrkać gw. – świergotać.
31 Miesiąc daw. – księżyc.
32 Wielgi stp. – wielki.
33 Jasnoświetny daw. – jasnego światła, błyszczący.
34 Rajca daw. – członek rady miasta.
35 Szare gryzonie – szczury.
36 Lafa daw. – pensja, żołd, płaca.
37 Niewielki targ dziś miała – niewiele sprzedała.
38 Miedziak – pieniądz miedziany, łupak.
39 Bramowany daw. – ozdobiony, obszyty.
40 On daw. – ten (na onej – na tej).
41 By daw. – jak (u), jak gdyby, niby.
42 Chwost gw. – ogon.
43 Szyp daw. – strzała.
44 Zagrzebion, zagrzebiony daw. – zagrzebany.
45 Skarbnica daw. – tutaj: skrzynia na kosztowności.
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46 Niepostrzegły stp. – niewidoczny, niewidzialny.
47 Inszy daw. – inny.
48 Pazdury gw. – paznokcie, pazury.
49 Tutki, tutok gw. – tu, tutaj.
50 Poprzeskakiwać daw. – przeskoczyć coś kolejno, jeden po drugim.
51 Miesiąc daw. – księżyc; w tym znaczeniu: za trzy księżyce (trzy noce).
52 Śpik daw. – tutaj: szpik.
53 Wyćmoktać gw. – wyssać.
54 Coże – cóż.
55 Widno gw. – widać (nie widno: nie widać).
56 Jucha daw. – krew; najczęściej zwierzęca.
57 Tamok gw. – tam.
58 Wpośród daw. – wśród; pośród.
59 Chrobry – dzielny, mężny, śmiały.
60 Teże stp. – też, także.
61 Azali, zali stp. – czy.
62 Nie wiada daw. – nie wiadomo.
63 Pomieniać się daw. – zamieniać się.
64 Wrzawliwy daw. – krzykliwy, hałaśliwy.
65 Zausznica daw. – ozdoba noszona u uszu przez kobiety.
66 Suewski jantar – bursztyn pochodzący z Morza Suewskiego; Morze Suewskie (Morze

Sarmackie) – starożytna nazwa Morza Bałtyckiego.
67 Wiela daw. – wiele, ile.
68 Błyszczydło gw. – cacko, świecidełko.
69 Bitewny daw. – bojowy.
70 Tamoj gw. – tam.
71 Rob daw. – niewolnik, sługa; ten, który pracuje; stąd: parob.
72 Wszako, wszakoż, wszeko daw. – przecież, wszakże.
73 Braniec daw. – jeniec.
74 Bezwolny daw. – człowiek niewolny, należący do kogoś (niewolnik).
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75 Niewiela gw. – niewiele.
76 Aleć daw. – jednak, wszakże (uwaga: wyraz stosowany wielokrotnie w innych miejscach,

lecz również w znaczeniu: „ale”, z dodaną na końcu partykułą emfatyczną „ć”).
77 Tarżyć daw. – handlować, targować.
78 Cosik gw. – coś.
79 Uzwolić gw. – wyzwolić, uwolnić.
80 Dopiro gw. – dopiero.
81 Wyrobnik daw. – człowiek wynajmujący się do pracy lub jakichś usług za wynagrodze-

niem.
82 Zachorzeć stp. – zachorować.
83 Śmiechliwy gw. – śmieszny, zabawny.
84 Kaj gw. – gdzie.
85 Grodzianin daw. – mieszkaniec grodu.
86 Kraśny, krasny, krasy – piękny, śliczny, przystojny.
87 Podrużyć się daw. – zaprzyjaźnić się.
88 Bodejaki gw. – byle jaki.
89 Źrały, nieźrały gw. – źrały: dojrzały; nieźrały: niedojrzały.
90 Zaciągł gw. – zaciągnął.
91 Kmieć daw. – chłop.
92 Gańba stp. – hańba.
93 Sparty gw. – uparty.
94 Dziczka daw. – tutaj: dzika dziewczyna.
95 Toć daw. – przecież, wszak.
96 Do źgna gw. – całkiem, zupełnie.
97 Obzierać daw. – oglądać, obrzucać, oceniać coś wzrokiem.
98 Wedle gw. – obok, koło.
99 Strażnica daw. – budka dla straży; tutaj: wartownia.
100 Ajuści daw.; a jużci gw. – a jakże, ma się rozumieć, naturalnie; tak, tak właśnie.
101 Abych stp. – abym.
102 Zaranek daw. – ranek, pora przed dniem, świt.
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103 Kundys daw. – kundel.
104 Spozierać zerkiem daw. – spojrzeć, spozierać ukradkiem.
105 Cepak daw. – tutaj: głupek, prostak.
106 Jamen gw. – amen; tutaj: niech się stanie (z hebrajskiego).
107 Chrapy – część górnej wargi na przykład u konia, okalająca nozdrza zewnętrzne.
108 Cudotwór daw. – cudowne zjawisko, cud.
109 Przeszywanica – rodzaj miękkiego pancerza używanego w średniowieczu.
110 Napierśnik – osłona ludzkiego korpusu.
111 Nabijany – upiększony wbijanymi ozdobami (np. złotem, srebrem, kością słoniową, mie-

dzią).
112 Zarękawie – część żelaznej zbroi, osłaniająca rękę od łokcia do rękawicy.
113 Nacz stp. – na co.
114 Dzięgi gw. – pieniądze, monety.
115 Gadu b.u.c. – poprawnie: gadowi.
116 Nuż, nuże daw. – dalej, dalejże.
117 Strzymawać stp. – wstrzymywać.
118 Dości gw. – dość, dosyć.
119 Ktosik gw. – ktoś.
120 Gid daw. – tutaj: obrzydliwiec, ktoś ohydny.
121 Żech stp. – żem.
122 Durek gw. – dureń.
123 Pochodnik – dawniej człowiek wytwarzający pochodnie; tutaj: młody mężczyzna zapala-

jący wieczorem pochodnie ustawione wzdłuż głównych ulic (postać fikcyjna, wymyślona
na potrzeby książki).
124 Naczynić daw. – narobić.
125 Ładno stp. – ładnie.
126 Sioło, siodło daw. – wioska, osada, osiedle wiejskie.
127 Samiuszki stp. – zdrobniale od: sam; samiusieńki, samiuteńki.
128 Do dom daw. – do domu.
129 Chybać daw. – tutaj: biec, lecieć.
130 A duchem – szybko.
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131 Ćma – ciemność.
132 Zawrzeć, zawrzyć daw. – zamknąć.
133 Wielachny gw. – wielki, bardzo duży.
134 Utratność daw. – tutaj: rozrzutność.
135 Poinaczyć daw. – poprzewracać do góry nogami.
136 Mać, macierz daw. – matka.
137 Majdan daw. – plac publiczny, rynek.
138 Aże, jaż stp. – aż.
139 Rzyć daw. – dupa.
140 Giczoły gw. – nogi.
141 Żagiew – pochodnia.
142 Nowotny daw. – nowy.
143 Ongi, ongiś daw. – kiedyś, dawniej.
144 Sulica – włócznia, dzida.
145 Personat łc. personatus – osoba ceniona, szanowana; ważna osobistość.
146 Stopień przen. – stanowisko.
147 Aczli stp. – jeżeli.
148 Zwiedzieć się stp. – dowiedzieć się.
149 Stolec daw. – tron; polecim tedy ze stolców przen. – z zajmowanych stanowisk.
150 Smard stp. – pogardliwa nazwa sługi, chłopa, niewolnika (śmierdziuch).
151 Wielgolud gw. – wielkolud.
152 Wykoncypować daw. – wymyślić, wpaść na pomysł, wykombinować.
153 Czatownik daw. – tutaj: wartownik wypatrujący z czatowni, a więc miejsca przeznaczo-

nego do obserwacji, rozpościerającą się wokół grodu okolice.
154 Blank, blanka – zębate wycięcie murów i wież.
155 Kiedy niekiedy – od czasu do czasu.
156 Chodziwy daw. – trwały, dobrze się noszący.
157 Najmita gw. – najemnik.
158 Czarny kolor odp. – materiały w czarnym kolorze były niezwykle drogie w średniowie-

czu i bardzo rzadko pojawiały się stroje wykonane całkowicie w czerni; osoba ubierająca
się na czarno musiała liczyć się z tym, że zostanie posądzona o pychę i obnoszenie się
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z własnym bogactwem, toteż kolor ten był dodatkiem do noszonej ówcześnie odzieży; dla
przeciętnego człowieka zaś, szczególnie mieszkającego na wsi lub w miejscu odludnym,
daleko od „cywilizacji”, osoba ubrana na czarno wzbudzała strach wynikający z wierzeń
i przesądów.
159 Hanuś gw. – pieszczotliwie od imienia Anna (Hanna).
160 Dyszkant – najwyższy (najcieńszy) głos żeński, sopran.
161 Świetlica – największa izba w domu, gdzie przyjmowano gości, urządzano uczty; tutaj:

duża, jasna izba przeznaczona na miejsce pracy.
162 Któren daw. – który.
163 Ożegnać daw. – przeżegnać wszystko dookoła.
164 Łacno daw. – łatwo, bez trudu.
165 Wprzódy gw.; wprzód daw. – przedtem, pierwej, dawniej.
166 Wnijście daw. – wejście.
167 Opity daw. – tutaj: pijany.
168 Um daw. – rozum, mądrość, rozsądek.
169 Zamierzk stp. – pora dnia od momentu schowania się słońca za horyzont do nastania

ciemności, zmierzch.
170 Brona stp. – brama, wjazd, wrota do grodu, miasta.
171 Kozioł – samiec sarny.
172 Usmagać gw. – wychłostać kijami, rózgami.
173 Wonczas daw. – wówczas, wtedy, w owym czasie.
174 Białka daw. – zamężna kobieta, niewiasta; skrót od: białogłowa.
175 Dorozumiewać się daw. – domyślać się.
176 Staja – staropolska miara długości; tu: 1 staja milowa = około 893 metrów.
177 Sumować się gw. – smucić się, troskać.
178 Mydlnica – odwar z korzenia mydlnicy lekarskiej; używany do mycia w czasach gdy nie

znano mydła.
179 Samojedny stp. – sam, jeden, w pojedynkę.
180 Djaszek, diasek stp. – diabeł.
181 Drzewiany stp. – drewniany.
182 Otrok stp. – chłopak, młodzieniec, młodzik.
183 Nabity – tutaj: silnie zbudowany, krępy.
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184 Doma daw. – w domu.
185 Grododzierżca stp. – naczelnik grodu, żupan, starosta grodowy.
186 Wecz stp. – w co.
187 Dociepnąć gw. – dorzucić.
188 Podle daw. – obok czegoś, w pobliżu czegoś, koło czegoś.
189 Głownia, klinga, brzeszczot – jedna z dwu podstawowych części każdej broni białej;

służy do zadawania i odparowywania ciosów.
190 Jelec – element broni białej służący do zabezpieczania ręki użytkownika przed ześlizgi-

waniem się palców z rękojeści na ostrze i do blokowania ciosów przeciwnika.
191 Drzewce – drewniany drążek, element składowy broni obuchowej i drzewcowej.
192 Jutrze stp. – jutro.
193 Zapóźnić się daw. – spóźnić się, opóźnić się.
194 Wianek – symbol niewinności; noszony przez dziewczęta i niezamężne kobiety.
195 Oficjer daw. – oficer.
196 Pokryć dług – spłacić dług.
197 Zdolić gw. – zdołać, dać radę; tutaj: sprostać.
198 Z niebaczka stp. – znienacka, niepostrzeżenie.
199 Zaklinić daw. – zaklinować.
200 Dwok daw. – dwóch.
201 Doświecać się – dopalać się.
202 Jęty daw. – tutaj: pojmany.
203 Liber mortuorum łc. – Księga Umarłych.
204 Chroślina stp. – chrust, suche gałęzie.
205 Kiebyś stp. – gdybyś.
206 Darmostaj daw. – darmozjad.
207 Trupa – zespół teatralny lub cyrkowy wystawiający przedstawienia.
208 Wypepłać gw. – wypić.
209 Otwór daw. – okno.
210 Statek daw. – garnek.
211 Samorobny gw. – własnej roboty.
212 Conscientia łc. – świadomość.
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213 Skoki – nogi zająca.
214 Strzyże – wąsy zająca.
215 Przyrzeka stp. – przyrzeczenie.
216 Pacierz – 25 sekund potrzebnych na zmówienie Ojcze Nasz.
217 Zdrzymać się daw. – zdrzemnąć się.
218 Niebowy daw. – kolor: niebieski, w kolorze nieba.
219 Ziębota gw. – ziąb.
220 Dadźbóg, Dadźbog, Dażbóg, Dabóg – bóstwo Słowian.
221 Pluskot daw. – chlupot, plusk.
222 Blaskawy stp. – błękitnawy.
223 Kontent daw. – zadowolony, usatysfakcjonowany.
224 Matać daw. – kręcić, cyganić, oszukiwać.
225 Domóc się daw. – dopomnieć się czego, doprosić się, wymóc co.
226 Drzewiej daw. – dawniej, wcześniej.
227 Mitrężyć daw. – tracić, marnować czas na próżno, na darmo; marudzić.
228 Darmicą stp. – za darmo.
229 Nieznajomiec daw. – nieznajomy, obcy.
230 Najść daw. – znaleźć.
231 Prawie daw. – prawdziwie.
232 Prześladek stp. – ślad, trop, szlak.
233 Wiewiórzyca gw. – wiewiórka.
234 Tnie gapia – gapi się.
235 K’niej daw. – ku niej, do niej.
236 Liszka gw. – lis.
237 Cmoktać gw. – tutaj: ssać.
238 Nadgrobiec stp. – nagrobek.
239 Pindyrynda daw. – pogardliwie: kokietka, kobieta narzucająca się mężczyznom, wdzię-

cząca się, nieporządna.
240 Wstecznica daw. – nierządnica, dziewka uliczna, prostytutka.
241 Bodajeś śliz! daw. – żebyś przepadł! (przekleństwo).
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242 Najduk stp. – pogardliwe: bękart, podrzutek, znajda.
243 Świątek daw. pot. – duchowny, ksiądz, zakonnik.
244 Wiedzą stp. – wiecie; 2 osoba l.m.; forma grzecznościowa używana w stosunku do osób

o wyższym statusie społecznym.
245 Guślarz – czarownik; osoba zajmująca się czarami (gusłami).
246 Bobonić gw. – czarować, zaklinać.
247 Sysun daw. – dziecko karmione piersią; osesek, niemowlę; tutaj użyte ironicznie.
248 Wojec daw. – wojak.
249 Nadra daw. – zanadrze, pazucha.
250 Bieżeć daw. – tutaj: biec, pędzić.
251 Zaiste – naprawdę, doprawdy, zaprawdę, w rzeczy samej.
252 Prze zdrowie daw. – na zdrowie.
253 Przepomnieć daw. – zapomnieć.
254 Naddroże daw. – miejsce przy drodze.
255 Wysochny gw. – bardzo wysoki.
256 Ostanek raz daw. – ostatni raz.
257 Nadziak – broń obuchowo-sieczna przypominająca z wyglądu młotek o drewnianym

lub stalowym stylisku; nazwa zapożyczona z tureckiego: nadżak, oznaczająca: czekan.
258 Topór odp. – mowa jest o toporze dwuręcznym mogącym ważyć nawet do 5 kg; mniej-

szym, tj. toporem bojowym, Lera walczy bez wysiłku.
259 Dzieciński stp. – dziecięcy.
260 Spogodnieć daw. – stać się pogodnym, wypogodzić się, rozjaśnić.
261 Przepomóc daw. – dać radę, sprostać.
262 Wąpierz – wampir.
263 Latawiec – demon utożsamiany z duszami dzieci poronionych i/lub nieochrzczonych.
264 Trzaskawica daw. – błyskawica, piorun.
265 Dale stp. – dalej.
266 Fulgur łc. – Ogień Niebieski.
267 Rapidus łc. – szybki.
268 Gapa daw. – wrona.
269 Drugdy stp. – czasem, niekiedy.
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270 Szady daw. – siwy.
271 Trójgłowisty daw. – trójgłowy.
272 Na te bogi daw. – na szczęście.
273 Jaszczurczy – tutaj: wykonany ze skóry jaszczurki.
274 Powijak daw. – wąski pas płótna służący do owijania niemowląt.
275 Cwał – najszybsza odmiana chodu końskiego.
276 Ciemięga daw. – niedołęga.
277 Mantyczyć pot. – zrzędzić.
278 Aliż daw. – aż.
279 Wytchnąć daw. – wypuścić dech, odetchnąć.
280 Enkefaliny – substancje naturalnie występujące w organizmie, pełniące funkcję regu-

latora poziomu bodźców bólowych docierających do mózgu (zmniejszają odczuwanie
bólu).
281 Inako stp. – inaczej.
282 Opoczysty daw. – skalisty, kamienisty.
283 Sążnisty – bardzo wysoki, odznaczający się potężnymi rozmiarami.
284 Przecz stp. – tutaj: dlaczego.
285 Wykicać, wykicnąć neo. – wybiec skądś lub zza czegoś (kogoś), kicając jak zając.
286 Hycnąć daw. pot. – skoczyć.
287 Luridowy – kolor: śmiertelnie blady, trupi.
288 Aliści daw. – a jednak, mimo to.
289 Mrocz gw. – mrok, zmrok.
290 Zdrygnąć się – wzdrygnąć się (od: zdrygać stp.).
291 Nadobnie – tutaj: wdzięcznie, powabnie.
292 Ciele – dziecko jelenia, jelonek.
293 Stójka daw. – warta.
294 Swaróg – słowiański bóg słońca
295 Henricus łc. – Henryk; imię męskie; tutaj imię króla.
296 Szłom stp. – hełm; wyraz średniowieczny; zapożyczony z gockiego: „hilms”.
297 Dydki gw. – piersi.
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298 Locha – samica dzika; również samica świni, maciora.
299 Warchlak – młode dzika (dziecko).
300 Pasożytnicze pajęczaki – kleszcze.
301 Wyłomić się stp. – wyłamać się.
302 Dziura, jama, komora pot. – ciemne pomieszczenie wydrążone w ziemi bez dostępu

dziennego światła spełniające funkcję karceru, tj. celi pozbawionej okien i pryczy.
303 Chudoba stp. – dobytek, mienie, gospodarstwo.
304 Usilić stp. – dokonać gwałtu.
305 Xiądz, ksiądz – książę (władający lub właściciel księstwa); z czasem zaczęto tak tytułować

duchownych.
306 Z przekpinką neo. – z lekką kpiną, z prześmiechem; od wyrazu: kpinkować daw.
307 Bohatyrny gw. – bohaterski, odważny.
308 Ogdakać daw. – oczernić, obmówić.
309 Pomowa daw. – oszczerstwo, potwarz, pomówienie kogoś o coś.
310 Upokornić daw. – upokorzyć.
311 Niemota daw. – tutaj: niemowa.
312 Wyląc się daw. – tutaj: urodzić się.
313 Pokajać się stp. – upokarzać się, uznając swe przewinienia, żałować.
314 Reż daw. – żyto.
315 Głagolica – starożytne pismo słowiańskie.
316 Farba daw. pot. – krew.
317 Zawżdy stp. – zawsze.
318 Ocz stp. – o co.
319 Dłamsić gw. – miętosić, gnieść.
320 Angieł stp. – anioł.
321 Zbrodnik, zbrodzień dw. – zbrodniarz.
322 Strzymać się daw. – wstrzymać się.
323 Wraz daw. – tutaj: natychmiast.
324 Wspomnieć daw. – tutaj: przypomnieć.
325 Wrony daw. – kolor: czarny.
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326 Wędrownicze daw. – podróżne.
327 Nikto stp. – nikogo.
328 Dźwirze, dźwierze stp. – drzwi.
329 Świegotliwy daw. – świergotliwy.
330 Do prześwitku daw. – do świtu, do wczesnego rana.
331 Za widna daw. – za dnia.
332 Dokupny stp. – przekupny, sprzedajny.
333 Atoli daw. – jednak, jednakże, wszakże.
334 Pierwej daw. – wpierw, wprzód, naprzód.
335 Przebrzydliwy daw. – przebrzydły.
336 Waruj się daw. – tutaj: stój, powstrzymaj się.
337 Upamiętać się daw. – opamiętać się.
338 Pasza – tytuł wysokiego urzędnika w Turcji Osmańskiej.
339 Walczerz stp. – waleczny mąż, znakomity wojownik.
340 Dwoostrzy daw. – obosieczny, mający dwa ostrza.
341 Obrzeszyć daw. – obwiązać (np. liną, powrozem).
342 Wszewątpie gw. – wnętrzności.
343 Łokieć – miara długości; np. łokieć krakowski w XIII wieku = 64,66cm.
344 Bożyć się daw. – zaklinać się, przysięgać.
345 Wieczernia stp. – wieczerza, kolacja.
346 Turczy, turski daw. – turecki.
347 Unieść daw. – tutaj: uprowadzić, wykraść, porwać.
348 Jata, jatka – namiot.
349 Ano jako daw. – a jakże.
350 Daleczno gw. – daleko.
351 Posieka daw. – polanka wśród lasu.
352 Perun – bóstwo słowiańskie; bóg grzmotów i piorunów.
353 Zarazieńko gw. – zaraz, prędko, natychmiast.
354 Ułapić stp. – tutaj: złapać, chwycić.
355 Dosiela stp. – dokąd.
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356 Pomróz daw. – tutaj: dreszcz.
357 Darcie pasów – jedna z wielu brutalnych kar w średniowieczu polegająca na nacięciu

skóry, na przykład na plecach, i wyrywaniu jej z ciała.
358 Niesporo daw. – tutaj: powoli.
359 Chwaliburca daw. – samochwał, chwalipięta.
360 Aura – niewidzialna emanacja lub pole energetyczne, otaczająca wszystko, co żyje.
361 Cynkowany daw. – cętkowany, pstry.
362 Jarowit daw. – zachodniosłowiański bóg wojny.
363 Dla żyjących w tamtych czasach Słowian, wierzących w wielu bogów i współistnieją-

cych ze sobą na równi, Jezus Chrystus kojarzył się z bogiem zazdrosnym, gdyż religia
chrześcijańska nie dozwala wiary w inne bóstwa; mściwy zaś dlatego, że siłą, mieczem
i ogniem, tępiono w jego imię starodawnych bogów i dawnych wyznawców.
364 Młody bożek przen. – nowy.
365 Nadrzewie gw. – miejsce wśród koron i gałęzi drzew.
366 Zemrzeć daw. – umrzeć.
367 Ranion daw. – ranny, raniony.
368 Gańba stp. – hańba.
369 Uczyniciel stp. – tutaj: wykonawca.
370 Żerca daw. – słowiański kapłan; zajmował się między innymi składaniem ofiar.
371 Obiata stp. – tutaj: ofiara.
372 Chodzić na bałyku – na czworakach.
373 Oćcowie stp. – rodzice.
374 Agaryk, gąbka modrzewiowa, huba biała, lekarska – grzyb stosowany pospolicie przez

medycynę średniowieczną przy leczeniu ludzi i zwierząt; między innymi do tamowania
krwi; gatunek pod ścisłą ochroną (uważany również za wymarły).
375 Jenerał daw. – generał.
376 Odjąć – tutaj: odebrać.
377 Zdwoić daw. – rozczepić, rozdzielić na dwoje.
378 Uchopić daw. – tutaj: ukraść.
379 Niebronny stp. – bezbronny.
380 Drzewię gw. – drzewo.
381 Żąbr daw. – żubr.
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382 Złotny daw. – złoty.
383 Polenica gw. – polana.
384 Gangrena – rozkład tkanek w żywym organizmie przez bakterie gnilne (beztlenowce).
385 Niedośpiałek – Jastrzębiec Kosmaczek; roślina z rodziny astrowatych.
386 Samowtór daw. – we dwoje.
387 Rusałka – demoniczna istota w mitologi słowiańskiej, zamieszkująca pola i lasy, rzeki

i jeziora.
388 Letalny – śmiertelny.
389 Dziad daw. – tutaj: dziadek.
390 Setnik – dowódca oddziału wojskowego, składającego się ze stu osób.
391 Trzeszcze – oczy zająca.
392 Za jedno daw. – wszystko jedno.
393 Rodziciele daw. – rodzice.
394 Kiście – w tym znaczeniu: dłonie.
395 Chwat – zuch, śmiałek.
396 Snadź daw. – widocznie, prawdopodobnie.
397 Niebojan stp. – ktoś, kto się nie boi.
398 Prezbiter stp. – w katolicyzmie: starszy stopniem duchowny; pomocnik biskupa.
399 Tążyć stp. – tęsknić.
400 Samolubczy daw. – egoistyczny.
401 Po jednako daw. – po równo.
402 Zazginąć stp. – zaginąć.
403 Pokazać się daw. – okazać się.
404 Wrazić daw. – wetknąć, wsadzić, włożyć.
405 Mazać – tutaj: skrapiać, polewać (od: namaścić św. olejem).
406 Gusła – czary.
407 Gusła modłami odczyniali – modlili się po łacinie, używając chrześcijańskich obrząd-

ków, kojarzących się osobom niewtajemniczonym i prostemu ludowi z gusłami.
408 Pogrzebiny daw. – pogrzeb, pochówek.
409 Wykować daw. – wykuć.
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410 Zaistny stp. – tutaj: prawdziwy.
411 Dzbaniec daw. – wielki dzban.
412 Morfeusz – bóg i uosobienie marzeń sennych w mitologii greckiej.
413 Wielkorosły daw. – wysoki, rosły.
414 Usadzisty gw. – krępy.
415 Rubież – grabież, rabunek, łupież; zbrojna wyprawa do innego kraju mająca charakter

wyłącznie rabunkowy.
416 Sneszka stp. – synowa, żona syna.
417 Gospodzin stp. – pan.
418 Stał pierwszy w siole – był najbogatszym i najbardziej liczącym się chłopem we wsi.
419 Doniekąd stp. – do jakiegoś czasu.
420 Darzyć się daw. – wieść się, dziać się, szczęścić się.
421 Zawidzieć stp. – zazdrościć.
422 Przygrozić stp. – przymusić groźbami.
423 Pod gardłem – tutaj: pod groźbą natychmiastowego ścięcia głowy w przypadku niewy-

starczających argumentów świadczących o swojej niewinności.
424 Wysłaniec daw. – wysłannik, posłaniec.
425 Przeciwić się daw. – sprzeciwić się.
426 Sześć roków tum. . . – sześć lat tu jestem (w Kresowej).
427 Samobójczyć się daw. – popełniać samobójstwo.
428 Wracać upiorem – wracać jako upiór, przeobrazić się po śmierci w upiora.
429 Popsować się stp. – popsuć się.
430 Wygorzały daw. – wypalony.
431 Drako łc. draco – smok.
432 Dobrodawca stp. – dobrodziej, dobroczyńca.
433 Odemścić daw. – pomścić, zemścić się.
434 Parobek gw. – syn.
435 Wróżda stp. – krwawa zemsta krewnych zabitego dokonana na zabójcy.
436 Dół – grób.
437 Udawić daw. – udusić.
438 Godować stp. – ucztować, bawić się, biesiadować.
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439 Cokole, cokoli stp. – cokolwiek.
440 Leśni stp. – leśny.
441 Dziecki stp. – dziecięcy.
442 Alibo stp. – albo, lub.
443 Kądy stp. – dokąd.
444 Ożgać się stp. – tutaj: spić się.
445 Owóż stp. – otóż.
446 Kolec daw. – tutaj: kolczyk.
447 Bździuch gw. – dzieciuch, smarkacz; tutaj: pogardliwie o małych dzieciach.
448 Możebny daw. – możliwy.
449 Nade dniem daw. – przed świtem.
450 Przedarować daw. – przekupić.
451 Warterz stp. – wartownik.
452 Ludokrajca stp. – porywał chłopców i dziewczęta, i wywoził na targi wschodnie.
453 Chętliwy daw. – chętny.
454 Ubebłany neo. – upaćkany.
455 Niewinowaty stp. – niewinny.
456 Urznąć się daw. – tutaj: skaleczyć się, zranić się.
457 Uścignąć stp. – dogonić, dopędzić.
458 Onędy, owędy stp. – tamtędy.
459 Inędy stp. – tutaj: inną drogą.
460 Najrzeć daw. – ujrzeć, spostrzec, zobaczyć.
461 Poratunek gw. – pomoc, ratunek.
462 Wojanin daw. – wojak, żołnierz.
463 Przechera daw. – krętacz, obłudnik.
464 Tetramorium caespitum łc. – murawka darniowiec, gatunek mrówki.
465 Przełomić stp. – przełamać.
466 Włodz stp. – właściciel, ten co jest panem czegoś (kogoś).
467 Krewny po mieczu daw. – krewny po stronie ojca.
468 Bardunka gw. – kolorowa chusta na głowę.
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469 Niebawnie daw. – niebawem, wkrótce.
470 Spinel łc. spina – strzała – minerał wykorzystywany do wyrobu cennej biżuterii.
471 Urzeszyć gw. – uwiązać, przywiązać.
472 Szkodzić – tutaj: przeszkadzać, wadzić.
473 Kie gw. – kiedy.
474 Zoczyć daw. – zobaczyć.
475 Obegnać – tutaj: odgonić, odpędzić.
476 Wziena gw. – wzięłam.
477 Fertać daw. – machać, kręcić.
478 Styknąć gw. – zetknąć (podług stykać).
479 Pokajnica gw. – płaczka, żałobnica.
480 Zezwłok daw. – ciało zmarłego, trup, zewłok.
481 Syta – miód rozcieńczony w wodzie.
482 Abidemi – afrykańskie imię męskie; znaczenie: urodzony bez ojca.
483 Dusznica – dusznica bolesna, dusznica sercowa.; choroba występująca w napadach gwał-

townego bólu w okolicy serca z uczuciem duszności.
484 Słabość daw. – choroba.
485 Czmerać daw. – grzebać, gmerać.
486 W wieczór daw. – wieczorem.
487 Wspominka daw. – wspomnienie.
488 Aczkole, aczkoli stp. – aczkolwiek.
489 Niecoś daw. – nieco, trochę.
490 Dzieś gw. – gdzieś.
491 Bezprzestannie daw. – nieustannie, ciągle, ustawicznie.
492 Niecopyrz gw. – nietoperz.
493 Chłapczarka gw. – dziewczyna oglądająca się za chłopcami.
494 Wybredzać daw. – wybrzydzać.
495 Buczyć się daw. – tutaj: dąsać się.
496 Małe co niecoś – w znaczeniu: stosunek seksualny.
497 Ogroza daw. – tutaj: przestrach.
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498 Aplaudować daw. – klaskać.
499 Bravissimo wł. – czytaj: brawiss-imo; wykrzyknik wyrażający najwyższą pochwałę.
500 Jeźli daw. – jeżeli.
501 Kiedykole, kiedykoli stp. – kiedykolwiek.
502 Zazula gw. – kukułka.
503 Sanitus łc. – dźwięk.
504 Padół – miejsce położone niżej od otaczającego go terenu, dolina, nizina.
505 Homo sapiens łc. – człowiek rozumny; ssak z rodziny człowiekowatych zasiedlający cały

glob ziemski, lecz w przeciwieństwie do innych gatunków żyjących w ścisłej symbiozie
ze środowiskiem zachowujący się jak pasożyt; w VII xiędze Najwyższej Rady ds. Ochrony
Środowiska we Wszechświecie, na stronie 1568, w rozdziale zatytułowanym: Gatunki zagrożone lub zagrażające innym istotom, czytamy: Gatunek wielce drapieżny i destrukcyjny, zagrażający zarówno sobie, jak i innym formom życia [. . . ] Zalecane środki
ostrożności: Odosobnienie i obserwacja. Przedsięwzięte środki bezpieczeństwa: Przemianowanie planety Z-42 (Ziemia) na międzyplanetarny rezerwat dla istot ludzkich
po uprzednim sklonowaniu i zabezpieczeniu materiału genetycznego zagrożonych
wyginięciem gatunków, z wyraźnym zakazem jakiejkolwiek ingerencji w ludzkie życie ze strony form wyższych. W dodatku „D” tegoż samego utworu czytamy: Po dokładnej analizie i zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi Ziemian, zezwalamy na
samounicestwienie się gatunku ludzkiego i usunięcie kodu genetycznego tychże istot
z bazy danych. Wyrażamy również zgodę, dając pełne poparcie oraz niezbędne do
tego środki, do całkowitej odbudowy dokonanych przez nich zniszczeń na planecie
Z-42, dla ponownego zasiedlenia wytrzebionych i wzmocnienia pozostałych przy życiu ziemskich stworzeń. Podpisano: Główny Nadzorca Najwyższej Rady ds. Ochrony
Środowiska we Wszechświecie – Iko Bo.
506 Zełknąć stp. – łyknąć.
507 Nadniebiański daw. – wyższy od niebian, przewyższający niebian.
508 Woźca stp. – woźnica.
509 Powody daw. – lejce.
510 Domorzyć daw. – dobić.
511 W bartki iść – mocować się wziąwszy się za kołnierze (pobić się).
512 Długoląg daw. – człowiek wybujałego wzrostu.
513 Cewki – nogi sarny.
514 Przedzierzgnąć się daw. – przemienić się, przeobrazić, przekształcić w coś, w kogoś.
515 Mizerykordia łc. misericordia – miłosierdzie – krótki, wąski sztylet służący do dobijania

rannego lub konającego przeciwnika.
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516 Wniść, Wnijść daw. – wejść.
517 Wprędce daw. – wkrótce, niebawem, po upływie krótkiego czasu.
518 Dryndolić gw. – gderać.
519 Wstronić stp. – ustąpić komuś, czemuś.
520 Czerwieniec, czerwony, czerwony złoty daw. – złota moneta, dukat.
521 Sielna dzioucha daw. – wieśniaczka, wiejska dziewka.
522 Urodliwy stp. – dorodny, piękny, przystojny.
523 Latoś daw. – tego roku.
524 Ciurnąć gw. – zaciągnąć, poszarpać (materiał).
525 Dzierzgnąć gw. – trzeć, obcierać.
526 Chłopi daw. – męski.
527 Drzyskóra gw. – zdzierca.
528 Szczeroserdecznie daw. – szczerze i serdecznie, z całego serca.
529 Migutem gw. – migiem, w mgnieniu oka.
530 Żoncia daw. – zdrobniale od żony: żonka, żoneczka.
531 Stągiewka daw. – mała stągiew; naczynie drewniane zwężające się ku górze; kufel.
532 Nadskoczyć daw. – zabiegać o czyjąś łaskę, o względy.
533 Bezprzytomny daw. – nieprzytomny.
534 Docz stp. – do czego.
535 Zacz stp. – za co.
536 Dusznik daw. – tutaj: otwór wentylacyjny.
537 Skazić daw. – zatruć.
538 Filka stp. – chwilka; zdrobniale od: fila stp. – chwila.
539 Jad – trucizna.
540 Ówdzie – w innym miejscu; nie tutaj.
541 Popóźniej gw. – nieco później.
542 Zbraniać się daw. – wzbraniać się, dawać opór, nie zgadzać się.
543 Draco Triceps łc. – trójgłowy smok.
544 Czarnoxiężca, czarnoksiężca – osoba mająca niepospolite umiejętności tajemne i bie-

gle posługująca się magią. Na przykład sztuką ożywiania duchów i czynienia za ich
sprawą rzeczy przewyższających wszelką możność ludzką, ale też badająca tajemnice
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natury, przyrodzenia, astrologii czy alchemii. Czarnoxiężców powszechnie uważano za
szarlatanów lub przeciwnie za mędrców i ludzi nadzwyczajnych, a w różnych wiekach
przypisywano im większe lub mniejsze kontakty z diabłem i siłami ciemności. Ogólnie
rzecz ujmując, wzbudzali albo podziw i szacunek, albo bojaźń, a w skrajnych przypadkach niechęć i zgorszenie, szczególnie duchowieństwa nietolerującego wszystkiego, co
nie było nauką kościoła, i czego następstwem były liczne prześladowania. Czarnoxiężca
mylony jest z czarodziejem. Jednak ten drugi w przeciwieństwie do pierwszego zajmuje
się wyłącznie czarami bez zgłębiania prawideł życia, śmierci i nauki. Bliżej mu zatem do
czarowników, szamanów.
545 Zbroja lamelkowa – inaczej płytkowa; uzbrojenie ochronne wywodzące się od pancerza

łuskowego.
546 Ahnan Saras, Ahran Gohan, Ahin Sabicus aniel. – obraźliwe tytuły królewskie i ksią-

żęce niebiańskich (piekielnych) władców, nadawane głównie przez Upadłe Anioły ich
odwiecznym wrogom; w tym znaczeniu podwójnie obraźliwe, gdyż skierowane do Samaela, Arcyxięcia Ciemności, przywódcy Upadłych Aniołów.
547 Nadimię daw. – przezwisko, przydomek.
548 Pczoła stp. – pszczoła.
549 Onegdaj daw. – tutaj w znaczeniu pierwotnym: dawniej, niegdyś, onego dnia; w póź-

niejszych czasach wyraz ten oznaczał dzień przedwczorajszy.
550 Mojaśty stp. – moja kochana.
551 Niepołomność stp. – nieposłuszeństwo, krnąbrność.
552 Chwacki daw. – dzielny, dziarski.
553 Głuptaszek daw. – głuptasek.
554 Wisz gw. – wiesz.
555 Przedwieczerz stp. – pora przed nadejściem wieczoru, schyłek dnia.
556 Topienica stp. – topielica (f. żeń. od: topień – topielec); złowrogi, żeński demon w wie-

rzeniach słowiańskich zamieszkujący zbiorniki wodne.
557 Pono gw. – ponoć, podobno.
558 Przerzec stp. – odezwać się, przemówić.
559 Przymroka daw. – zmierzch, zmrok.
560 Tajnik daw. – tutaj: kryjówka.
561 Węgorek daw. – węgorz.
562 Wnęk stp. – wnuk (wnęka: wnuczka).
563 Domężna panna daw. – panna na wydaniu, dojrzała.
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564 Samochotnie daw. – dobrowolnie.
565 Pomaga Bóg gw. – Szczęść Boże; pozdrowienie.
566 Śturchnąć gw. – tutaj: zruszyć i przewrócić siano na drugą stronę.
567 Wynijść stp. – wyjść.
568 Dębiany daw. – dębowy; dębiany dom: zbudowany z bali dębowych.
569 Dąpiec stp. – kij dębowy.
570 Po nowotnemu daw. – po nowemu; tutaj: po chrzcie świętym.
571 Gorącz gw. – skwar, upał, żar, gorąco.
572 Ordynans daw. – rozkaz, polecenie.
573 Wąwel daw. – Wawel; w dopełniaczu z końcówką -la: z Wąwla – z Wawelu.
574 Suknia daw. – tutaj: koszula.
575 Drobiazgi daw. przen. – dzieci, maluchy.
576 Nagabać stp. – tutaj: skusić, podkusić.
577 Baba daw. – tutaj: kobieta zajmującą się leczeniem, znachorka, zielarka.
578 Jenaczej stp. – inaczej.
579 Wielkomęski stp. – wielce mężny, dzielny.
580 Zapaszny daw. – zapachowy.
581 Barwiany daw. – kolorowy, barwiony, farbowany, barwny.
582 Dziczyna daw. – tutaj: mięso z dzika.
583 Wydzióbić stp. – wykłóć, wybić.
584 Biednik stp. – biedak, biedny.
585 Wisiennik daw. – ogród wiśniowy, miejsce zasadzone wiśniami.
586 Zgodzić się – tutaj: umówić się, przyjąć od kogoś zlecenie.
587 Donośnym wzrokiem – daleko sięgającym.
588 Świętościwy gw. – święty.
589 Oko za oko, ząb za ząb – Pismo Święte Starego Testamentu. „Jeżeli zaś ona poniesie

jaką szkodę, wówczas on odda życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za
rękę, nogę za nogę, oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec” (Biblia
Tysiąclecia, wyd. 3. Stary Testament, Księga Wyjścia 21, 23-25).
590 Nabieluchny daw. – bieluteńki.
591 Pastorał daw. – długa, zdobiona laska zawinięta ślimakowato na końcu; używana w ko-
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ściołach chrześcijańskich przez biskupów i opatów; również symbol władzy biskupów,
xiążąt i królów.
592 Jiro – czytaj Dziro; japońskie imię męskie.
593 Sprośnik – człowiek sprośny, rozpustnik.
594 Umileniec daw. – ulubieniec.
595 Bożyszcze – współcześnie idol, osoba bezgranicznie podziwiana i naśladowana, jednak

Jiro mówi to w znaczeniu pierwotnym i właściwym dla średniowiecza, niejako naśmiewając się sam z siebie oraz z ludzi podobnym sobie (dziś powiedzielibyśmy – celebrytów),
nazywając się: bożkiem, bałwanem lub posągiem fałszywego boga, którym dawniej oddawano cześć i składano ofiary.
596 Żartobniś gw. – żartowniś.
597 Lubo daw. – tutaj: choć, chociaż.
598 Chędogi daw. – porządny.
599 Dziora stp. – dziura.
600 Ady gw. – przecież, wszak.
601 Boćkać gw. – całować.
602 Wiosen – w znaczeniu: lata; trzy wiosen będzie. . . – trzy lata będzie. . .
603 Ozeźlić gw. – zezłościć.
604 Zaświecie daw. – zaświat.
605 Kubrak – kurtka.
606 Samotnia daw. – samotność.
607 Niebarewny stp. – bezbarwny, blady.
608 Stalaktyt – grawitacyjny naciek jaskiniowy mający zazwyczaj kształt sopla.
609 Stalagmit – naciek jaskiniowy, grawitacyjny, osiągający duże rozmiary; może występo-

wać w postaci słupa, stożka, guza itp.
610 Bezpotrzebnie daw. – niepotrzebnie.
611 Przechłodzić się daw. – tutaj: przeziębić się.
612 Wykarabkać się gw. – wygramolić się.
613 Kokot stp. – kogut.
614 Na ola Boga daw. – do szczętu.
615 Kolębów – nazwa miejscowości; tutaj: jako identyfikator, zamiennik nieistniejącego na-

zwiska, określający, że jest to Maciej ze wsi Kolębów, a nie na przykład Maciej z Zakrzowa; szeroko stosowane przed nazwiskami.
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616 Pódem gw. – pójdę.
617 Spoźryć gw. – spojrzeć, zerknąć.
618 Doźrewać gw. – dojrzewać, dorosnąć.
619 Przetrącić daw. pot. – tutaj: przekąsić, przegryźć.
620 Ślepa babka daw. – ciuciubabka; gra dziecięca polegająca na tym, że jedno dziecko zo-

staje ciuciubabką i zasłania się mu oczy; pozostałe otaczają go i na dany sygnał ciuciubabka próbuje jedno z nich pochwycić, kierując się dochodzącymi odgłosami.
621 Jeseś daw. – jesteś.
622 Śrebźany gw. – srebrny.
623 Jaż gw. – ja też.
624 Poszczędzić daw. – poskąpić.
625 Domnimać się daw. – domniemać się, domyślić się.
626 Bąść gw. – być.
627 Pódem za ryceza – pójdę za rycerza; pódem gw. – tutaj: wyjdę (za mąż).
628 Xieni, xienia, ksieni, ksienia daw. przen. – księżniczka, pani.
629 Szmata, smata daw. – tutaj: suknia.
630 Czewiki gw. – trzewiki.
631 Kdyby gw. – gdyby.
632 Kmieciówna daw. – córka kmiecia, chłopa.
633 Wysoczki gw. – wysoki.
634 Zmroczyć daw. – tutaj: przytępić (umysł), zamglić.
635 Do nowa daw. – na nowo.
636 Rozgórze daw. – przejście rozchodzenia się gór w równiny.
637 Rycerka daw. – kobieta rycerz; forma ż. od rycerz.
638 Skromliwy stp. – tutaj: skromny.
639 Bielak – zając.
640 Dziapa daw. – japa, gęba.
641 Bezdzięczny stp. – wymuszony, przymusowy.
642 Drapichrust daw. – włóczykij, powsinoga.
643 Gon – pościg psów gończych za zwierzyną; tutaj przen. – polowanie.

735
644 Karzyciel daw. – ten, co karze, człowiek karzący, sędzia.
645 Wadera – samica wilka, wilczyca.
646 Społek stp. – społem, razem.
647 Ślimaczyć się gw. – tutaj: ślinić się.
648 Pobłyskany stp. – błyszczący, świecący.
649 Bezbożeńczyk stp. – bezbożnik, człowiek niewierzący w Boga, poganin.
650 Jutrznia – nabożeństwo zaranne, przed świtem.
651 Długowielej stp. – bardzo długo.
652 Kłaczasty daw. – kudłaty.
653 Dozwolić gw. – pozwolić.
654 Dobrota stp. – dobroć, łaskawość.
655 Przepatrywać daw. – przewidywać, widzieć, odgadywać, przepowiadać.
656 Bezwidomy daw. – niewidomy.
657 Sztych – ostre zakończenie głowni miecza lub innej białej broni.
658 Krom daw. – oprócz, prócz, poza.
659 Domorosły daw. – wychowany w domu, niebywały w świecie.
660 Karło daw. – ozdobny fotel, siedzisko; często bez oparcia.
661 Nabić daw. – tutaj: obić, powlec; nabitym: obitym, powleczonym.
662 Zaketować gw. – zamknąć na haczyk.
663 Każdą razą daw. – za każdym razem.
664 Leszyna – jedna z wiosek należących do rodziny Wasalów.
665 Cyrkiew stp. – cerkiew; pierwotna nazwa kościoła, także katolickiego przed XV wiekiem.
666 Z dalki daw. – z daleka.
667 Nie ma dziwu daw. – tutaj: nic dziwnego.
668 Tuszyć daw. – mieć nadzieję, spodziewać się.
669 Poruczać daw. – oddawać pod czyjąś opiekę, powierzać.
670 Światły daw. – tutaj: zaznajomiony we wszystkich sprawach w królestwie.
671 Nawyknąć daw. – nauczyć się.
672 Czwartynasty stp. – czternasty.
673 Ambaras daw. – kłopot, tarapaty, trudności.
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674 Jeżdżały gw. – nadający się do jazdy.
675 Bitny – zdatny do bicia się, waleczny.
676 W te razy daw. – wtedy, właśnie wtedy.
677 Kos daw. – tutaj: warkocz (kosy – warkocze).
678 Miesić daw. – tutaj: zagniatać ciasto.
679 Rzutki – tutaj: zaradny, obrotny.
680 Kawalir gw. – kawaler.
681 Bałamut daw. – tutaj żartobliwie: krętacz, pleciuga
682 Pszono daw. – proso.
683 Być za panie bracie daw. – być za pan brat, spoufalać się.
684 Bez ochyby gw. – na pewno, bez wątpienia.
685 Przeczże daw. – dlaczegóż.
686 Lepciejszy gw. – lepszy.
687 Bezślubny daw. – nieślubny.
688 Sromota, srom daw. – wstyd, hańba.
689 Dyć gw. – przecież, wszakże.
690 Urzeknięta gw. – oczarowana, zauroczona.
691 Tępota – tutaj: głupstwo.
692 Czym duch – czym prędzej, prędko, co tchu.
693 Bałamucić daw. – tutaj: kręcić, mydlić oczy.
694 Samorosły daw. – tutaj: dziko rosnący.
695 Na nadworzu daw. – pod gołym niebem, na dworze.
696 Gilgamesz – sumeryjski władca miasta Unug (Uruk).
697 Litośny daw. – litościwy.
698 Hojnie płaci. . . złotymi dukatami – przykładowo: w XIV wieku, a więc późniejszym niż

rozgrywa się fabuła tejże książki, pensja wójta miejskiego wynosiła 36 groszy miesięcznie, krowa kosztowała 14 groszy, świnia zaś 8; dukat miał wartość około 36-40 groszy
(źródło: internet); całe wyposażenie Anny zakupione na targu w Kresowej nie kosztowało
więcej niż 15-20 groszy; reszta z dwóch dukatów, którymi zapłacił Yormūn, to czysty zysk
sprzedawcy.
699 Spiżowy dzwon daw. – odlany ze spiżu, czyli ze stopu miedzi z cyną, cynkiem i ołowiem.
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700 Czerepica daw. – dachówka.
701 Oratorium – miejsce do modlitwy.
702 Pocz stp. – po co.
703 Drapieżca daw. – tutaj: grabieżca, rabuś.
704 Prezbiterium – przestrzeń w kościołach i kaplicach rzymskokatolickich przeznaczona dla

duchowieństwa oraz służby liturgicznej; zwykle oddzielona od reszty świątyni podwyższeniem lub balustradą.
705 Abowiem stp. – gdyż, bowiem, bo, ponieważ.
706 Na przedaj daw. – na sprzedaż.
707 Wen daw. – won, wynocha.
708 Kolczuga – rodzaj zbroi wykonanej z gęstej plecionki z drobnych kółek.
709 Trzech dziesiąt stp. – trzydzieści.
710 Inkaust daw. – atrament.
711 Korpulentny łc. corpulentus – otyły, tłusty.
712 Lak – materiał mający właściwość mięknięcia w podwyższonej temperaturze aż do po-

staci półpłynnej oraz zastygania w temperaturze pokojowej.
713 Wrunąć daw. – wedrzeć się.
714 Pater noster. . . łc. – modlitwa: Ojcze nasz.
715 Nadwodzie daw. – miejsce przyległe wodzie, nad wodą leżące, porzecze, brzeg.
716 Kijanka – narzędzie do wybijania bielizny przy praniu.
717 Beze gw. – bez.
718 Miedżwa gw. – czarownica, wróżka, wieszczka.
719 Lupieszczek stp. – lubczyk.
720 Nie zdoli daw. – nie pomoże, nie da rady.
721 Namiotka – chusta zamężnych kobiet (wieśniaczek).
722 Rozdurzyć daw. – rozmiłować, rozkochać.
723 Seroka gw. – sroka.
724 Ślizgie gw. – śliskie.
725 Cudzomił stp. – ten, co lubi cudze (rzeczy); f. żeń. – cudzomiła.
726 Bąk daw. – żartobliwie: dziecko.
727 Lulkać stp. – lulać, kołysać; bawić.
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728 Boginka – wrogi demon w wierzeniach słowiańskich.
729 Boginiak – dziecko porzucone przez boginki.
730 Na ścieżaj daw. – na oścież.
731 Dryjakiew, drjakiew daw. – lek złożony z różnych składników.
732 Karmin – czerwony, naturalny barwnik uzyskiwany pierwotnie z czerwca.
733 Niepotrzebno gw. – niepotrzebnie.
734 Nadczłowieczy daw. – nadludzki, nadziemski.
735 Bombyx mori łc. – jedwabnik morwowy; gąsienicę tych ciem przędą jedwab.
736 Darunek stp.; darek daw. – podarek, podarunek, upominek, prezent.
737 Chromy daw. – kulawy.
738 Bożątko – dobrotliwy duszek zmarłego dziecka.
739 Osiem niedziel – osiem tygodni, dwa miesiące.
740 Przymroczyć daw. przen. – zamroczyć, osłabić.
741 Dobruchny daw. – bardzo dobry.
742 Wciepnąć gw. – wrzucić.
743 Ninie stp., Nynie gw. – teraz, obecnie.
744 Męskie galoty i skórzane nogawice odp. – w XIII wieku, a więc w czasach kiedy rozgrywa

się akcja tejże książki, nie istniały jeszcze spodnie w takiej postaci jak mamy obecnie; na
pełne „spodnie” ówczesnego mężczyzny składały się galoty (gacie, pantalony) przypominające dzisiejsze kalesony, z tą różnicą, że były szerokie i rozcięte wzdłuż nogawic,
z przyczepionymi do nich trokami służącymi do ich zamocowania; drugą część „spodni”
stanowiły przylegające do ciała nogawice; osobna dla prawej i lewej nogi, i w zależności od majętności właściciela wykonane były z droższych lub tańszych materiałów; Lera
z racji noszenia się jak rycerz, ubiera się po męsku, stąd też w jej ubiorze są męskie galoty,
choć skrojone specjalnie dla niej, wzmacniane skórzaną łatą w kroku, które wraz z nogawicami wykonanymi z litej skóry dopełniają i składają się na pełne spodnie; nadmienię,
że w przypadku mężczyzn galoty pełniły jednocześnie funkcję majtek; kobiety takowych
nie nosiły; aż do końca XVII wieku uważano, że pantalony przystają jedynie kobietom
starym i chorym, choć i w tamtym okresie pantalony zostały wyklęte przez kościół, jako
„strój kurtyzan niegodny chrześcijanek” [!]; Lera na wyposażeniu ma również solidne,
skórzane buty z wysokimi cholewami, tzw. skórznie, które w tamtych czasach były symbolem statusu społecznego; zwykły lud chodził w obuwiu z łyka roślinnego zwanego
dawniej – postołami (łapcie), choć najczęściej z oszczędności poruszano się boso.
745 Rozodziać gw. – zdjąć z siebie ubranie, jakąś część garderoby.
746 Dęga stp. – blizna, szrama.
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747 Do tych por daw. – dotąd.
748 Nieczesny stp. – tutaj: nieuczciwy, niegodziwy, niecny.
749 Porządność daw. – uczciwość, szlachetność.
750 Popas daw. – tutaj: postój.
751 Bytować daw. – mieszkać.
752 Kolczany gw. – kolczasty.
753 Djaboł gw. – diabeł.
754 Nabliżać się gw. – zbliżać się.
755 Półdnie stp. – południe.
756 Czołem daw. – dawne powitanie zawierające skróconą myśl: „Czołem przed tobą biję”,

i okazujące szacunek witanej osobie.
757 Drużba daw. – tutaj: towarzystwo.
758 Tyle dale daw. – tak daleko.
759 Bodejaka daw. – byle jaka.
760 Jeśmy stp. – jesteśmy.
761 Kradzieżca stp. – złodziej.
762 Nagabacz stp. – wichrzyciel.
763 Podbechtać – podjudzać, zbuntować kogoś przeciwko komuś lub czemuś.
764 Hola! daw. – wykrzyknik oznaczający: stój, zatrzymaj się.
765 Szpiegierz stp. – szpieg.
766 Czahar gw. – tutaj: zarośla, złożone z rozmaitych drzew.
767 Nabajany daw. – zmyślony, wymyślony.
768 Dworzec daw. – dwór, pałac.
769 Bleskot daw. – błysk (np. słońca, oczu, wody).
770 Stwoł daw. – pień (drzewa).
771 Podzwolić gw. – pozwolić.
772 Karczmarczyk daw. – chłopiec karczmarski, parobek karczemny.
773 Zażałować stp. – pożałować.
774 Jarzęga – marchew.
775 Omachlować gw. – oszukać.
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776 Osęk – zakrzywiony nóż do obcinania gałęzi.
777 Obrzezak – nóż ciesielski.
778 Góralski nóż – długi, ostro zakończony do bicia świń.
779 Wróża daw. – tutaj: wróżba.
780 Chiromanta – wróżbita wróżący z dłoni, ręko-wieszcz.
781 Babrotać gw. – mówić pod nosem.
782 Ancykryst gw. – antychryst; przeciwnik, fałszywy Chrystus; diabeł.
783 Gędziec daw. – grajek, muzyk.
784 Drgliwy daw. – drżący, drgający.
785 Dur daw. – tutaj: środek odurzający.
786 Ożreć się daw. – tutaj: objeść się.
787 Stanąć daw. – zatrzymać się (gdzieś, u kogoś).
788 Uwidzieć daw. – tutaj: zobaczyć, ujrzeć.
789 Zdradźca stp. – zdrajca.
790 Dźwiergać gw. – wierzgać.
791 Salwator daw. – wybawca, zbawiciel.
792 Rumcajs – tytułowa postać z cyklu powieści Václava Čtvrtka oraz z czechosłowackiego

serialu animowanego dla dzieci w reżyserii Ladislava Čapka pod tytułem: Rozbójnik
Rumcajs.
793 W tę porę daw. – wtedy.
794 Poranie gw. – wczesna pora dnia, poranek, ranek.
795 Śtyry gw. – cztery.
796 Pięciórka stp. – pięć.
797 Źreć gw. – żreć.
798 Naści! daw. – masz, weź, bierz!
799 Krasnolic daw. – mężczyzna o pięknej twarzy, piękny.
800 Smrodnik stp. – dupa, tyłek.
801 Sfedrować – ściągnąć (np. skórę z cielęcia); termin rzeźnicki.
802 Uciradło stp. – kawałek płótna, chustka do wycierania twarzy.
803 Roczyk daw. – roczek; zdrobniale od: rok.
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804 Kaleczny stp. – kaleki.
805 Kokosz – kura, kwoka.
806 Baraniec daw. – tutaj: baran.
807 Kowalczanka daw. – córka kowala.
808 Niepomału daw. niepomale stp. – niezmiernie, wielce, mocno, bardzo.
809 Czedo daw. – dzieci.
810 Ugornik stp. – czerwiec.
811 Wszystcy gw. – wszyscy.
812 Hurmą – hurmem, gromadnie, tłumnie.
813 Stoić się gw. – tutaj: stawić się.
814 Gody daw. – uczta, biesiada; tutaj: uroczystości weselne.
815 Krezus – bogacz; od ostatniego króla Lidii, słynącego z wielkich bogactw.
816 Przygodzić się stp. – tutaj: przytrafić się, przydarzyć się.
817 Szcześny stp. – szczęśliwy.
818 Kukła daw. – lalka.
819 Druszeczka gw. – drużka, przyjaciółka.
820 Godzić się daw. – ucztować, biesiadować.
821 W obydwu rącz stp. – oburącz.
822 Sucherlawy daw. chuderlawy.
823 Przydłamsić daw. – przygnieść, przytłamsić.
824 Nadziwować się daw. – nadziwić się.
825 Nadczłeczy daw. – nadludzki.
826 Dworować daw. – żartować, kpić.
827 Zachłystnąć się daw. – zachłysnąć się.
828 Azać gw. – czyż.
829 Morsus Diaboli łc. – dosłownie: ukąszenie diabła; czarcikęs łąkowy; gatunek rośliny na-

leżący do rodziny szczeciowatych; używany dawniej w lecznictwie.
830 Babie uszy – smardz jadalny; gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową w Polsce.
831 Duchy Światłości, potocznie: duchy dobre, niebieskie – anioły; anioły występujące w książce

należą do istot nadniebiańskich; dzielą się na trzy zasadnicze grupy: Duchy Światłości,
Duchy Wyklęte i Złe Duchy, zwane przez ludzi diabłami; do tej pierwszej zaliczają się
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wyłącznie Świetliste Anioły, do drugiej Wyklęci, do trzeciej zaś Upadli (Zbuntowani)
Aniołowie; Yormūn, pomimo że jest Wyklętym Aniołem i podobnie jak Upadłe stosuje
niejednokrotnie przemoc, stara się żyć jak Świetlisty Anioł, toteż zachowuje się, jak i one.
832 Ochłódłam daw. – ochłodłam, zmarzłam; od: ochłodły – ten, który ochłódł.
833 Mieszka daw. – misio, misiek; pieszczotliwie od: miedźwiedź daw. – niedźwiedź.
834 Arzekąc stp. – mówiąc.
835 Wielaleńki gw. – ogromny.
836 Kwaskawy daw. – kwaskowy, kwaskowaty.
837 Bójny gw. – bojaźliwy, lękliwy, tchórzliwy.
838 Wzdrygnięty neo. – poruszony (przejęty) wzdrygnięciem się.
839 Dziwnostraszny daw. – potworny.
840 Łeż stp. – kłam, fałsz, kłamstwo, łgarstwo.
841 Na wrzeczy daw. – rzekomo.
842 Czban stp. – dzban.
843 Dać pozór daw. – mieć baczenie.
844 Antydot łc. antidotum – odtrutka.
845 Michał, archanioł – archanioł, książę aniołów, wódz Zastępów Niebieskich; w chrześci-

jaństwie uważany za pogromcę szatana i jego legionów; wymieniany również w religii
judaistycznej i islamie.
846 Lucyfer, Lucyper – w religii chrześcijańskiej domniemany przywódca zbuntowanych

aniołów, pokonany przez Archanioła Michała; ciekawostką jest to, że do końca IV wieku
n.e. imię to nie było utożsamiane przez kościół z upadłym aniołem, nosił je nawet święty
Kościoła Katolickiego – Św. Lucyfer.
847 Na podorędziu – pod ręką, na zawołanie, w pogotowiu.
848 Wymawiać się daw. – tłumaczyć się, usprawiedliwiać się.
849 Niepewnica gw. – rzecz niepewna.
850 Z nadworza daw. – z zewnątrz, z dworu, z miejsca na zewnątrz domu, spoza budynku.
851 Mysikrólik – najmniejszy ptak Europy; istnieje kilka ciekawych historyjek o tym ptaszku;

oto jedna z nich: Podobno, kiedy ptaki obierały króla, strzyżyk pierwszy im się narzucił,
krzycząc „Królik! Królik!” i ogłaszając siebie królem. Wkurzone jego postępkiem jęły go
prześladować i ścigać. Mały ptaszek nie mając gdzie się ukryć przed pogonią, wyprosił
myszkę, żeby dała mu schronienie w swojej jamce. Mysz chętnie zgodziła mu się
pomóc, a ptaki nie chcąc robić wstydu orłowi, którego królem obrać miano, ogłosiły,
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że strzyżyk nie ptasim, lecz mysim jest królem. Od tamtej to pory małego ptaszka,
któremu zachciało się władzy, zowią z prześmiechem – Mysikrólik.
852 Dopotąd gw. – dopóki, póty.
853 Gęśle – stary, prymitywny, ludowy instrument smyczkowy.
854 Długożytny stp. – długowieczny.
855 Braceletka stp. – bransoletka.
856 Hań gw. – tam.
857 Zaistna stp. – tutaj: prawdziwa.
858 Po domowemu daw. – jak w domu, jak u siebie.
859 Anna Maj (Majówna) odp. – z dostępnych źródeł historycznych wynika, że nazwiska,

a raczej pranazwiska tworzone z przydomków i przezwisk zaczęły się pojawiać w drugiej
połowie XIII wieku, a więc później, niż rozgrywa się akcja tego opowiadania; dopiero
w XV i XVI wieku nazwisk zaczęła używać szlachta i ludność mieszkająca w miastach,
gdzie do identyfikacji obywatela nie wystarczyło już samo imię; ponieważ nie jest to
książka historyczna, większość postaci tego opowiadania nosi nadane im przeze mnie
nazwiska niezależnie od statusu społecznego; inną kwestią jest to, że Anna powinna nosić
nazwisko Majówna, a nie Maj; dawniej końcówki dla nazwisk zmieniały się w zależności
od tego, do kogo należały; inna dla mężczyzny, dla mężatki, inna zaś dla panny; ojciec
Anny to: Maj, matka: Majowa, córka: Majówna; pozwalało to na wygodną i jednoznaczną
identyfikację płci oraz stanu osoby, do której się zwracano bez potrzeby użycia formy
grzecznościowej pan, pani, panna (we współczesnym języku polskim formy grzecznościowe zawierające wyraz panna uchodzą za przestarzałe); można było zatem powiedzieć: „Maj (mężczyzna) jest w pracy, Majowa (kobieta zamężna, żona pana Maja) jest
u lekarza, a Majówna (panna, córka pana Maja i pani Majowej) jest w szkole”; współcześnie mówiąc: „Maj jest u lekarza” nie wiemy, o kogo chodzi; O pana Maja, panią Maj czy
może o córkę (pannę) Maj.
860 Bocýme gw. – pamiętamy.
861 Sié strocho gw. – boi się.
862 Kie gw. – kiedy.
863 Bar-z gw. – bardzo.
864 Pytom gw. – proszę.
865 Nadmorzyć daw. – nieco wygłodzić.
866 Hebojcié gw. – chodźcie, pójdźcie.
867 Ôzgôścié sié gw. – rozgośćcie się.
868 Kieló gw. – ile.
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869 Fcecié gw. – chcecie.
870 Nik gw. – nikt.
871 Haw gw. – tu.
872 Bee gw. – będzie.
873 Dymnik – otwór w strzesze (zamiast komina), którym uchodzi dym.
874 Drzewina daw. – młode, małe drzewko.
875 Niedziela – tutaj: tydzień.
876 Dorozumnie daw. – w sposób logiczny, jasny, oczywisty.
877 Dochynąć gw. – dosięgnąć, dostać.
878 Baczność daw. – tutaj: czujność.
879 Nadwładny stp. – zwierzchnik.
880 Tajnica-niezgadnica daw. – tajemnica nieodkryta, niezbadana, nieodgadnięta.
881 Kaduczny – przeklęty, diabelny.
882 Półkoszki – burty wozu uplecione z wikliny.
883 Deliberować daw. – przemyśliwać, rozmyślać, łamać sobie głowę.
884 Kancer łc. cancer – rak; choroba nowotworowa.
885 Zgoić daw. – zagoić.
886 Cmekot daw. – lichy kucharz, parzygnat.
887 Trzaska daw. – drzazga.
888 Prze Boga daw. – na Boga.
889 Bezumny daw. – bezrozumny, głupi.
890 Amfitrion daw. – bardzo szczodry dla gości gospodarz.
891 Wartkonogi stp. – szybki, szybko biegający.
892 Nastawać daw. – nalegać.
893 Na spor daw. – za obopólne korzyści wynikające z dokonanej transakcji.
894 Dobrzesławieństwo stp. – błogosławieństwo.
895 Eozynowy – kolor; odcień czerwieni, wpadający w intensywny róż.
896 Animus łc. – duch, dusza.
897 Naczelny przen. – naczelnik aniel. Linnsoriqus, dowódca, wódz; naczelnik aniołów: do-

wodzący oddziałem (grupą) aniołów; w Armii Boga funkcję dowódców sprawują na-
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czelnicy, podlegający głównemu naczelnikowi, którego tytułuje się generałem; zatem:
dowodzący całą Armią Boga to generał aniel. Aganiqurellas, dowódcy zaś mu podlegli
to właśnie naczelnicy lub potocznie – naczelni.
898 Mroczy się – zapada zmierzch, zmierzcha się, ściemnia się.
899 Oślak gw. – oślisko.
900 Z łakomstwa – z pożerającej chciwości człowieka; Anna ma na myśli ludzi, którzy z chci-

wości „pożerają” wszystko, co widzą na swej drodze, bez względu na koszty materialne,
duchowe, i nie zważając na innych; łakomstwo jest „najcięższą” formą chciwości, gdyż
osoba łakoma nie jest w stanie się nasycić; z całym swym materialnym bogactwem to
najpłytsi i najbardziej nieszczęśliwi ludzie na Ziemi.
901 Za inkszym razem daw. – kiedy indziej.
902 Słysałak gw. – słyszałam.
903 Telóścié gw. – takeście, tak żeście.
904 Turbujém sié gw. – martwię się.
905 Drzewiyj gw. – dawniej.
906 Markôtnym gw. – zmartwionym.
907 Skróś gw. – z powodu.
908 Wiym gw. – wiem.
909 Nalé gw. – ale.
910 Wis gw. – wiesz.
911 Lo gw. – dla.
912 Sýtkô gw. – wszystko.
913 Cýściyjsegô gw. – czyściejszego.
914 Ba bôśkoj gw. – a całuj.
915 Nie pytołek gw. – nie prosiłem.
916 Zeźlył gw. – zezłościł.
917 Zek gw. – żem.
918 Straciył gw. – zgubił.
919 Tôk gw. – tom.
920 Kajsi gw. – gdzieś.
921 Barzyj gw. – bardziej.
922 Hańta gw. – tamta.
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923 Świynty gw. – święty.
924 Skrôny gw. – z powodu.
925 Śnim gw. – z nim.
926 Dutki gw. – pieniądze.
927 Bezbôzyńcýk stp. – bezbożeńczyk, bezbożnik, człowiek niewierzący w Boga, poganin.
928 Parôbek gw. – chłopak, syn.
929 Teló gw. – tyle.
930 Niepiléc gw. – obcy.
931 Fratres Milites Christi de Prussia łc. – łacińska nazwa Prusackich Rycerzy Chrystuso-

wych; w Polsce pojawili się w 1228 roku, w Dobrzyniu nad Wisłą; zwani byli Dobrzyńcami.
932 Gabriel, was ist passiert? nm. – Gabrielu, co się stało?
933 Nichts wichtiges. Ein Familienstreit. nm. – Nic ważnego. Rodzinna kłótnia.
934 Brauchst du unsere Hilfe? nm. – Potrzebujesz naszej pomocy?
935 Nain nm. – Nie.
936 Und der Riese, wer ist das? nm. – A ten olbrzym, kto to jest?
937 Das ist mein Bruder nm. – To mój brat.
938 Zacon gw. – zaczął.
939 Worum haben sich die Slawen gestritten nm. – O co się pokłócili ci Słowianie?
940 Um ein Kreuzchen, wenn ich es gut verstanden habe. nm. – O krzyżyk, jeśli dobrze

zrozumiałem.
941 Kreuzchen nm. – Krzyżyk?
942 Der Gorale sagt, daß das Kreuzchen, das der Sohn verloren hat, war heilig, und der

Bruder von Gabriel meint, daß es nur ein Holz ist nm. – Góral mówi, że krzyżyk, który
syn zgubił, był święty, a brat Gabriela uważa, iż to tylko drewno.
943 Ein Barbar ist er! nm. – Barbarzyńca z niego!
944 Du hast Recht nm. – Masz rację.
945 Ein wildes Land ist das. Sie haben keine Gewandheit, der Glaube an Jesus Christus

hinkt, das Heidentum herrscht. Was machen wir? nm. – Dziki to kraj. Brak im obycia,
wiara w Jezusa Chrystusa kuleje, pogaństwo się panoszy. Ale co robimy?
946 Wir sind hier nicht nötig. Kehren wir zurück. Wir warten auf den Schmied an der

Schmiede nm. – Nic tu po nas. Wracamy. Zaczekamy na kowala przy kuźni.
947 Wtrykać się gw. – wtrącać się, mieszać się.
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948 Utinam falsus sim vates łc. – obym był fałszywym prorokiem.
949 Nieochełstany stp. – nieokiełznany.
950 Niewólstwo stp. – niewola.
951 Bezzmienny daw. – niezmienny.
952 Dziecięctwo daw. – dzieciństwo.
953 Czystość ciała – niewinność.
954 Brakteat – najczęściej srebrna moneta, bita jednostronnie z cienkiej blaszki.
955 Młodziczka stp. – dzieweczka.
956 Żądno mi daw. – pragnę.
957 Fantazma stp. – wytwór wyobraźni, fantazji.
958 Lisiurek daw. – młody lis.
959 Ażno gw. – aż tu, aż oto.
960 Enocyjanin daw. – termin kiperski; czerwona barwa wina.
961 Stągiew – naczynie do przechowywania wody, zwężające się ku górze, na trzech nóżkach

i z przykrywką.
962 Umbra łc. – cień.
963 Sýtkiegô nolepsegô gw. – wszystkiego najlepszego.
964 Cyrkowaty gw. – wyszyty ozdobnie; od: cyrkować gw. – wyszywać ozdobnie.
965 Brzydliwy stp. – brzydki.
966 Stradny stp. – biedny, nędzny, nieszczęsny.
967 Posażny daw. – bogaty, majętny.
968 Nadmiar daw. – niezmiernie.
969 Turnia – skalista góra o stromych zboczach i ostrym wierzchołku.
970 Garło daw. pot. – gardło; kłaść garło – przysięgać, zaklinać się na własne życie.
971 Fiksatka daw. – f. żeńska od: fiksat; wariatka, obłąkana, dotknięta na umyśle.
972 Furgocié gw. – fruwacie.
973 Trącona wiatrem – sparaliżowana.
974 Firletka Chalcedońska, firletka płomieńczyk łc. lychnis chalcedonica – roślina należąca

do rodziny goździkowatych, zwana również krzyżem maltańskim, krzyżem Jerozolimy
lub regionalnie ceglarką; wg dawnych wierzeń ludowych była środkiem pobudzającym
do miłości.
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975 Powięź daw. – tutaj: pęto.
976 Bułany – maść konia: płowy, żółtobrązowy.
977 Dzisiok gw. – dzisiaj.
978 Bocýs gw. – pamiętasz.
979 Pôtarganom gw. – podartą.
980 Ksini gw. przen. – księżniczka (xieni, ksieni).
981 Kiebyk gw. – gdybym.
982 Gabryjelowa baba gw. – żona Gabriela.
983 Janiôł gw. – anioł.
984 Bezgłębny daw. – niezgłębiony.
985 Muzýka gw. – kapela.
986 Z dziedziny gw. – z wioski, ze wsi.
987 Pająk przen. – żyrandol kształtem przypominający pająka.
988 Drobiaździk daw. – zdrobnienie od: drobiazg; drobiażdżek.
989 Chimery stroić – dziwaczyć, kaprysić.
990 Teofano – księżniczka bizantyńska, żona cesarza Ottona II.
991 Otton II – król niemiecki i cesarz rzymski od 980 roku.
992 Bolesław I Chrobry – król Polski. Ur. 967, zm. 17 czerwca 1025 roku.
993 Emnilda – córka Dobromira, księcia słowiańskiego, trzecia żona Bolesława Chrobrego.
994 Rycheza – żona Mieszka II, córka Ezzona, hrabiego palatyna w Lotaryngii.
995 Nabażyć się stp. – tutaj: nadąć się.
996 Krol stp. – król.
997 Rozsierdzon daw. – rozsierdzony.
998 Zbrodnik daw. – zbrodniarz.
999 Zagrzytnąć stp. – tutaj: chrupnąć, trzasnąć (o łamanej kości).
1000 Miartwy stp. – martwy.
1001 Tyli czas daw. – tak długo.
1002 Ôpedziéć gw. – opowiedzieć.
1003 Hipkoj gw. – wskakuj.
1004 Pô tyk śpasak gw. – po tych wygłupach.
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1005 Kować stp. – kuć.
1006 Dopospołu daw. – razem, do kupy.
1007 Wczera gw. – wczoraj.
1008 Baba gw. – kobieta, niewiasta; Eliza ma na myśli Lerę; w tym miejscu i w tym znaczeniu

nie jest to słowo nacechowane negatywnie.
1009 Miysos gw. – mieszasz, wtrącasz.
1010 Niekze gw. – niechże.
1011 Sprógujé gw. – spróbuje.
1012 Ftô inksý gw. – kto inny.
1013 W nuku gw. – we wnętrzu.
1014 Kończasty daw. – szpiczasty, ostro zakończony.
1015 Synowica daw. – bratanica; dzieci swoich braci mężczyzna dawniej nazywał synowcami

i synowicami; kobieta zaś: bratankami i bratanicami.
1016 Wyhodować daw. – wychować.
1017 Hyr daw. – pogłoska, fama.
1018 Zaziębły daw. – wystudzony, ostygły.
1019 Z wysocza stp. – z wysoka, z wysokości.
1020 Zabaczyć stp. – zapomnieć.
1021 Łomny daw. – łamliwy, kruchliwy.
1022 Drewutnia – przewiewna budowla do przechowywania drzewa przeznaczonego na opał.
1023 Popsnąć się daw. – potknąć się, pośliznąć się.
1024 Grapa gw. – stromy grzbiet wzgórza, turnia; urwisko.
1025 Nieszczesny stp. – nieszczęśliwy.
1026 Zakochały stp. – zakochany.
1027 Klatka daw. – w stajni: zagroda dla konia zrobiona z desek lub żerdzi; boks.
1028 Dymówka łc. hirundo rustica – jaskółka o silnie rozwidlonym ogonie, lepiąca gniazda

wewnątrz budynków.
1029 Jętka – bant; pozioma belka w górnej części wiązania jętkowego podpierająca krokwie.
1030 Buchasty daw. – tutaj: szeroki (o ubraniu).
1031 Plaskaty stp. – płaski.
1032 Kosmonogi daw. – mający nogi kosmate, porośnięte długą sierścią.
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1033 Fryz pot. – koń fryzyjski; rasa koni zimnokrwistych pochodząca z historycznej krainy

Fryzji (w dzisiejszej Holandii).
1034 Resentyment – niechęć do kogoś przechowywana w pamięci za wyrządzone krzywdy.
1035 Takoć daw. – tutaj: w ten sposób, w taki sposób.
1036 Płaz – płaska część głowni miecza.
1037 „Księga przekazów rodzinnych o sztuce wojny” – Munenori Yagyū jap. 柳生宗矩.
1038 Srogostrojny daw. – groźno głośny.
1039 Dajmon daw. – demon.
1040 Nie dopełni – nie dotrzyma.
1041 Dośmiertny daw. – dozgonny.
1042 Dojąć daw. – tutaj: dosięgnąć.
1043 Druzga daw. – kawałek, odłamek powstały wskutek rozbicia czegoś.
1044 Zbrocze – płytkie i szerokie wgłębienie wzdłuż głowni miecza lub innej broni siecznej,

służące zwiększeniu jego sztywności.
1045 Hanka gw. – Anka; od imienia Anna (Hanna gw.).
1046 Rozdrapieżyć stp. – rozszarpać.
1047 Władyka daw. – władca, pan.
1048 Czczym dla mnie blaskiem – niemającym dla mnie żadnej wartości; dosłownie: nic nie-

znaczącą świetnością, wspaniałością.
1049 Ubroczyć się daw. – unurzać się w posoce, we krwi.
1050 In saecula saeculorum łc. – na wieki wieków.
1051 Augustus mortuus est, habemus novum Augustum łc. – umarł król, niech żyje król.
1052 Diabaz – inaczej doleryt; magmowa skała wulkaniczna.
1053 Nadchmurzony daw. – nieco nachmurzony.
1054 Sakurajima jap. 桜島Sakura-jima – czytaj: Sakuradzima – aktywny wulkan w Japonii

ulokowany na wyspie Kiusiu niedaleko miasta Kagoshima zamieszkanego przez ponad
600,000 ludzi.
1055 Bitno gw. – waleczna.
1056 Fyrcały gw. – fruwały.
1057 Hore gw. – w górę.
1058 Dosyć uczynić daw. – zaspokoić.
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1059 Pawik łc. inachis io – rusałka pawik; kolorowy gatunek motyla z rodziny rusałkowatych.
1060 Wyrznyna gw. – wyrznęłam.
1061 Corny gw. – czarny.
1062 Radziyła gw. – rozmawiała.
1063 Odrzwi daw. – futryna.
1064 Świebodny stp. – wolny, nieskrępowany.
1065 Lilak pospolity łc. Syringa vulgaris L. – gatunek rośliny z rodziny oliwkowatych; posiada

przyjemnie pachnące kwiaty kwitnące w maju; niepoprawnie, choć pospolicie nazywany
bzem.
1066 Draźnić się gw. – droczyć się, przekomarzać.
1067 Wesoluchno daw. – wesolutko.
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