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A. L. Astachow 

Dziewiąty imperator 
 
Dedykuję Natalii, która przekonała mnie, 
że powinienem zająć się twórczością. 

 

Rozdział pierwszy 
 
"Patrzę na wojowników młodych; 
Jakiż byłem podobny do nich! 
I rani serce tęsknoty boleść - 
Gdzie się podziała moja młodość?” 
 
Sztuka o dziewięciu rycerzach z Gro. 
 

Dziwne - przydarzyło mu się to, czy się nie przydarzyło? 
 

Był sierpień, i Chejdin poznał kobietę, nadzwyczaj obiecującą. Od wielu lat żył 
w samotności i życie przypominało szare, ciche, zimowe poranki - bez kolorów, 
radości, ciepła. Kolejne lata mijały obok, nie pozostawiając w pamięci żadnego śladu. 
Kiedy stuknęła mu czterdziestka, poczuł, jak minuta po minucie, godzina po godzinie, 
czas ucieka i samotne życie przygniotło go w końcu swoim ciężarem. Uświadomił 
wówczas sobie, że potrzebna mu rodzina, miłość, której przez długie lata był 
pozbawiony. 

Kobieta, która przyciągnęła jego uwagę, okazała się daleką krewną Ferrana, 
stajennego hrabiego de Wiany. Ferran powiedział mu, że nigdy nie była zamężna i 
całe życie spędziła na farmie ojca, doglądając bydła i ucząc wiejskie dziewczynki 
robótek ręcznych i domowych zajęć. Powiedział także, że Iwis jest odpowiednią dla 
niego kobietą, tylko z jakiegoś powodu, nie wiedzie jej się w życiu. Znaleźć dobrego 
narzeczonego w Łaedzie było trudno, tym bardziej – w jej wieku. 

Pierwszą kartkę od dziewczyny, przyniósł mu jeden z wiejskich chłopaków. 
Spodobał mu się jej styl, półokrągły, dziecięcy charakter pisma, gustowny dobór fraz i 
niewyszukane ciepło, z jakim była napisana. Odpowiedział. Od tego czasu, co 
miesiąc, dzień po dniu wymieniali się listami, które stopniowo stawały się coraz 
dłuższe, bardziej szczere serdeczne. A najważniejsze - napawały go otuchą i 
odprężały. Jeśli do wieczora nie przyniesiono mu listu z sąsiedniej wsi, smucił się i 
długo nie mógł zasnąć, wiercił się na twardym posłaniu i rozmyślał o swoim życiu. 
Kiedy zaś przynoszono mu kolejny - na duszy robiło się lżej, wszystko nabierało 
rumieńców i przyszłość jawiła się w różowych barwach. 

Nie wyznawali sobie miłości, obustronnych wynurzeń, ich ciepło i serdeczność 
czyniły takie wyznania zbytecznymi - wszystko i tak było zrozumiałe. Nabrał 
przekonania, że Iwis jest bardzo dobrą partią dla niego. Zbyt długo był samotny - 
prawie piętnaście lat. Czterdziestka na karku, uzmysłowiła mu, że czas pomyśleć o 
przyszłości. Coraz częściej nawiedzała go myśl o domu gdzieś w okolicach Niłłgary, 
niedaleko jego ojczyzny - przytulnym, z pięcioma lub sześcioma pokojami, bielonymi 
ścianami i dachem pokrytym czerwoną dachówką, z małym ogródkiem i stawem, w 
którym pływają czerwone, senne welony. O domu, który dniem i nocą napełniają 
radosne, dziecięce głosy i śmiech. 

Iwis, mieszkała kilka lig od Wiany i coraz częściej, w listach, zapraszała go w 
gościnę. Chciał wreszcie zobaczyć kobietę, która odwiodła go od wspomnień o Mieło. 
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Tylko, że małoletni spadkobierca hrabiego, stale znajdował dla swego mentora nowe 
zajęcia; polowanie z psami, z sokołami, ujeżdżanie koni, treningi z bronią i wszędzie 
dwunastoletni Fernan di Wirs, hrabia de Wiany, rozkazywał „swojemu najlepszemu w 
świecie poganinowi", by mu towarzyszył, ciągle myśląc o Iwis. 

Spotkanie odbyło się w połowie wiosny, w pierwszy prawdziwie słoneczny, od 
wielu miesięcy, dzień. Pomyślał nawet, że bogowie im sprzyjają, rozpędzając szarą, 
zachmurzoną zasłonę. Dziewczyna była zupełnie niepodobna do Mieło, ale na swój 
sposób miła, nawet bardzo; śmiała się, żartowała, brała jego rękę w swoje dłonie, a 
oczy jej były pełne blasku i ciepła. Wrócił z Wiany pod jej wrażeniem, myśląc, że 
wreszcie samotność zniknie z jego życia na zawsze. Po raz pierwszy od wielu lat, był 
prawdziwie szczęśliwy. 

List otrzymał po upływie tygodnia. Raptem, dwie linijki: „Zgodziłam się wyjść 
za mąż. Wszystko skończone". Jego serce, zostało po raz drugi w życiu rozbite. 

Przyśniła mu się pewnej nocy, wkrótce po tym, gdy się rozstali w sposób tak 
niespodziewany i niepojęty. Zobaczył ją w polu - stała odwrócona do niego plecami i 
wiatr targał jej ubraniem. 

- Iwis, dlaczego? - zapytał. 
- Czy nie zrozumiałeś? Powinnam była wyjść za mąż. Wszystkie kobiety 

starają się wyjść za mąż, za wszelką cenę. Byłeś głupi. Myślałeś, że stopnieję pod 
wpływem twoich wytwornych fraz, czułych słów którymi mnie określałeś, z powodu 
twoich męskich zalet? Byłeś zarozumiałym osłem. Jestem kobietą i wszystko mi 
jedno, jaki jesteś, ładny czy brzydki, mądry czy głupi, pijany czy trzeźwy, dobry czy 
zły. Mi jest potrzebny MÓJ mężczyzna, MOJA własność. 

- Dlaczego, wobec tego, przez tyle czasu dawałaś mi nadzieję? 
- Ponieważ jestem kobietą. Podoba mi się uwodzić mężczyzn, widzieć, jak 

coraz bardziej zakochują się, a potem rzucać ich, sprawiać im ból. Prawie fizycznie 
czuję smak krwi, która płynie z ich rozbitego serca! To smak zwycięstwa, smak 
kobiecego triumfu! 

- Jesteś po prostu śmieciem. 
- A ty głupcem. Naiwnym mazgajem. Na głowie masz siwiznę, a zachowałeś 

się, jak sztubak. Czyż nie pojąłeś, z kim masz do czynienia? 
Nagle odwróciła się, jej twarz zmieniła się w potworną maskę. Złośliwie 

chichocząc, potwór zakręcił się w jakimś bezmyślnym, złowieszczym tańcu, ruszając 
wprost na niego. Zasłonił się rękoma, szarpnął się do tyłu - i obudził się. 

Odniósł wrażenie, jakby się potknął. Pokręcił głową, rozglądając się i 
jednocześnie próbując strząsnąć z siebie resztki nieprzyjemnego snu. Po prostu, 
zdrzemnął się w siodle. Spał krótko - księżyc był jeszcze wysoko i w jego świetle 
zobaczył, że oddalił się od wzgórz, zaledwie na kilka setek łokci. 

Od Mare, gnał swojego ogiera bez wytchnienia, póki noc nie zgęstniała na 
tyle, by dokładnie ukryć go od ciekawskich oczu. Dopiero wówczas pozwolił 
wytchnąć wierzchowcowi. Spokojny krok konia, po rozpaczliwym, półgodzinnym 
cwałowaniu, okazał się świetnym środkiem usypiającym. Obudził się jednak w samą 
porę. Od Mare oddalił się na tyle, by nie obawiać się pościgu, a przed nim, był 
Fonkar, Czarny Las. 

Chejdin dobrze znał te okolice. Wielokrotnie polował tu z hrabią i jego synem. 
W Fonkarze często gnieździły sie dropy, nierzadko spotykało się dziki i sarny. 
Kiedyś, był to bezgraniczny las, teraz, bardziej bezkresna, pochyła równina, na której 
wysepkami stały bukowe, dębowe i klonowe gaje. Gdzieniegdzie, z trawiastego 
dywanu, sterczały bezkształtne, czarne masy niezwykłych kształtów - skamieniałe 
pnie tysiącletnich drzew, posadzonych w niepamiętnych czasach przez Sidów. 
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Zniszczył je pożar, ale wykarczować ich, ludzie nie byli w stanie i teraz, okaleczone 
ogniem i czasem, martwi giganci sterczeli pośród trawiastych łąk niczym zgniłe kły 
jakichś potworów pochowanych na równinie. 

Tysiąc lat temu Fonkar należał do Sidów. Potem, ludzie wypędzili stąd 
Pierwszy Naród najprostszą i najpodlejszą metodą – najzwyczajniej w świecie 
podpalili las, przekształcając cudowne miejsce w ogromne, czarne pogorzelisko. 
Następnie zjawili się koloniści, powstały wsie i pola dookoła nich, ale w jedną noc, 
wszyscy osadnicy, zdjęci niesamowitym strachem, porzucili Fonkar, zostawiając cały 
dobytek, zasiane pola i ogrody. Była to zemsta Sidów lub kogoś innego - kto to wie? 
Chejdina czary Sidów nie przerażały. Tym bardziej, że teraz zjawił się przeciwnik, 
straszniejszy od nich. 

Najpierw, zaczął niepokoić się Karłaj. Spróbował uspokoić konia, ale gniady 
denerwował się coraz bardziej. Wtedy Ortlandczyk postanowił pomóc swemu 
wierzchowcowi. Spiął go ostrogami i ogier pomknął po równinie, krzesząc iskry z 
polnych kamieni. Po chwili jeździec zrozumiał, dlaczego koń się niepokoił. Od strony 
wzgórz, za plecami, rozległo się głośne, złośliwe wycie, na którego zew natychmiast 
odezwali się współbracia nieznanych stworzeń. 

Chejdina oblał zimny pot. Po raz ostatni miał do czynienia z tworami 
Ciemnego Świata dziesięć lat temu i dobrze wiedział, jakie istoty może spotkać tym 
razem. Medż Madżari nie wyjawił mu jednak, przeciwko komu prowadzą swoją 
wojnę… Azoryjczyk coś mówił o zapachu Chejdina, pozostawionym tam, w 
tawernie... 

Wycie powtórzyło się i urwało miauczącym wrzaskiem. Niewidoczne stwory 
były już blisko, ale ciemność nie pozwalała je dostrzec. Ortlandczyk przypomniał 
sobie, jak pewnego razu w obozie, jeden z weteranów północnych wojen, opowiadał 
mu o kanijach - strasznych psach-ludożercach, stworzonych przez Sidów. Kanija, 
mówił mu weteran, ma sierść dopasowującą się barwą do otaczającego krajobrazu 
tak, że nie sposób dostrzec zbliżanie sie stwora. Podkrada się niezauważenie, a 
kiedy rzuci się na ciebie, możesz uważać się za nieboszczyka. Czy to prawda? Jeśli 
tak, to sytuacja jest bardziej niż zła... 

Na równinę, z prawej i lewej strony, nasunęły się krawędzie lasu – teraz, 
pozostało już nie więcej niż dwie ligi drogi. Tuż za lasem będzie wzgórze, a na nim 
ruiny fonkarskiego zamku, kiedyś potężnej cytadeli Wojowników Zwitka. Tam czeka 
na niego Madżari, oczywiście, jeśli udało mu się uciec czerwonym detektywom. 

Odetchnął z ulgą - z przodu, na drodze, ukazał się jeździec. 
- Szybciej! - Medż Madżari machał do niego ręką. - Szybciej, na wszystkich 

bogów! Trzeba się śpieszyć... 
- Coś mnie ściga - zakomunikował Chejdin. - Coś, czego dotychczas nie 

spotkałem. Słyszałem ich wycie. 
- Słusznie pomyślałeś o kanijach. 
- Skąd wiesz? 
- Przewidziałem to. Na szczęście, nie są dla nas tak niebezpieczne. Jedźmy! - 

Azoryjczyk puścił galopem swego białego ogiera i Chejdin podążył za nim. Ogarniał 
go coraz bardziej nieprzyjemny chłód. Żeby pozbyć się strachu, położył prawą dłoń 
na rękojeści Blasku. 

Fonkarski zamek zobaczyli po minucie. Kiedyś, istotnie był on wspaniały, teraz 
z twierdzy tych, którzy przez wieki stanowili w tym kraju prawo i porządek, zostały 
tylko, nadgryzione zębem czasu, ściany i ziejący czarnymi wyłomami donżon o 
wysokości około sześćdziesięciu łokci. Drobniejszych szczegółów dostrzec nie zdążył 
- przemknęli wąską drogą, wiodącą od traktu do zamku, wjechali w kamienny otwór 
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ogromnej bramy i osadzili konie w podwórzu, wyłożonym płytami i otoczonym gęstym 
lasem, w który przekształcił się niegdyś zadbany zamkowy park. 

Madżari, nie dając Ortlandczykowi oprzytomnieć, kazał zostawić konia i 
podążać za nim. 

- Zostawić tu Karłaja? - Chejdin nadal siedział w siodle. – Te stwory rozerwą 
go. Karłaj, to mój przyjaciel. Wymyśl coś lepszego. 

- Mój Rotas też zostanie w podwórzu - powiedział, poklepując białego ogiera 
po szyi. - On zaopiekuje się twoim rumakiem. Szybciej, Chejdinie, grozi nam wielkie 
niebezpieczeństwo! 

- Nie zostawię konia. 
- Obiecałeś wykonywać wszystkie moje rozkazy. 
- Medż, szkoda mi Karłaja. 
- Zaufaj mi. Jeszcze minuta - i będzie za późno. 
Próbował jeszcze się sprzeciwić, ale zobaczył, jak z głębi lasu rzuciło się na 

niego coś podobnego do sterty opadłych liści, wzniesionych porywem wiatru. Biały 
ogier Madżariego wydał prawie ludzkie dźwięki, mrożące krew w żyłach. 
Jednocześnie, przedśmiertne rżenie konia urwało się, zagłuszone złośliwym rykiem i 
chrzęstem - jakby ktoś przedzierał się przez uschnięte krzaki. Chejdin wyszarpnął 
miecz z pochwy, ale po chwili sam wyleciał z siodła, wyrzucony uderzeniem o 
strasznej sile. Teraz Karłaj zarżał podobnie - i zrobiło się cicho. 

Chejdin, ogłuszony upadkiem, oprzytomniał po chwili. Madżari pomógł mu 
stanąć na nogi. Kamizelka i buty Azoryjczyka były poplamione krwią, w lewej ręce 
trzymał obnażony miecz. 

- Chwała Jedynemu, cały! - westchnął Madżari, obejrzawszy Ortlandczyka. - 
Przy takim upadku można skręcić kark. 

Chejdin nie słuchał go. Karłaj, i biały koń zniknęły. Na płytach podwórza 
złowieszczo lśniły ciemne pasy, prowadzące do lasu. 

- Zapłacz nad swoim koniem, Chejdinie di Wars-le-Monkrajcie, a ja nad swoim 
- powiedział Madżari - uczciwie i do końca wypełniły swoje zadanie. 

- Przysięgam na Tarnana, co to było? 
- Przed chwilą przeżyliśmy atak kanii i zostaliśmy żywi. Karolit chroni nas, ale 

trzeba się śpieszyć, póki te stwory zajęte są naszymi wierzchowcami. 
Potężne drzwi donżona okazały się zamknięte. Madżari pchnął je, ale nawet 

nie drgnęły. Wówczas Azoryjczyk przyłożył do zamka swój pierścień z zielonkawym 
kamieniem i wykonał palcami ruch, jakby przekręcał klucz. Zamki i zasuwy 
zazgrzytały i drzwi otworzyły się. 

Chejdin wszedł do środka za Azoryjczykiem. Parter był zasypany ceglanym 
gruzem i zwęglonymi kawałkami drewna, od drobnych głowni do ogromnych belek. 
Podążając za nim, Ortlandczyk wszedł po chwiejących się drewnianych schodach na 
pierwsze piętro; Podłoga groźnie skrzypiała i kołysała się pod nogami, grożąc 
zarwaniem się w każdej chwili. Dalej musieli wchodzić po niepewnych podestach i 
Chejdinowi drżały nogi, a na czole wystąpił zimny pot. Jednakże Madżari szedł 
pewnie, a ponadto, na dole słychać było szmer i dźwięki przypominające warczenie. 

- Medż, dokąd idziemy? 
- Byleby nie na dół. Tam jest śmierć. Powrotu nie będzie. 
Serce Chejdina zamarło, ale nic nie odpowiedział. W końcu, co by nie czekało 

go na szczycie wieży, jest lepsze, niż to życie, które prowadził przez ostatnie dziesięć 
lat. To, co zdarzyło się między nim i Iwis – to jeszcze jeden powód, by uciec od 
takiego życia za wszelką cenę. 
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Górne pomieszczenia wieży roiły się od nietoperzy. Miotały się w ciemności, 
klaskały skrzydłami przy samej twarzy Chejdina. Słyszał ich wstrętny pisk. 
Przejmujący wiatr wiał przez szczeliny w murze. Szedł dalej, dziwiąc się, że schody, 
którymi podążają już dłuższy czas, nie kończą się. Znowu magia? Od wczorajszego 
spotkania w zamku Wiany, domyślał się, że Medż Madżari, to nie tylko zwykły 
rycerz.. 
 

Dwanaście drewnianych mieczy, było wykonanych po mistrzowsku, chociaż 
zbrojmistrzowie mieli od dziesięciu do trzynastu lat. Niektórzy nawet wpadli na 
pomysł, by wymyśleć motta, które wycinali na bukowych i brzozowych klingach. 
Jedno z nich szczególnie spodobało się Chejdinowi. „Krew wrogów, przelewam jak 
wodę” - wcale niegłupie, także dla prawdziwej klingi. Za podobne - każdy wojownik 
wyłoży poecie niemałe pieniądze. 

Autor tej myśli, razem z jedenastoma innymi chłopakami, siedział na matach, 
rzuconych na posadzkę, przekształconej w szermierczą salę obory i czekał, 
zastanawiał się, co powie nauczyciel. 

- Zupełnie nieźle, mistrzu Erni - powiedział Chejdin. - Pewnego dnia staniesz 
się sławnym wojownikiem albo świetnym zbrojmistrzem. Pozostałe miecze są także 
doskonałe. Dobrze spisaliście się, chłopcy. 

Napięte, dziecięce minki, rozpłynęły się w zadowolonych uśmiechach. Teraz, 
zacznie się najbardziej interesujące: walka na drewniane miecze. Dla tej atrakcji, 
chłopcy z Wiany, byli gotowi nie wychodzić ze starej obory całymi dniami. Już 
wyobrażali, jak będą rąbać swoimi mieczami skórzany manekin w kącie, 
najprawdziwszą i zmaltretowaną nimi kitanę albo odbijać uderzenia na drewnianych 
tarczach, porozwieszanych na ścianach obory. Ale dzisiaj, czekała ich prawdziwa 
niespodzianka. 

- Jestem już tydzień z wami, chłopaki, walimy kitanę pałkami i uczymy się 
właściwego oddechu - powiedział Chejdin, rozpoczynając lekcję - ale poszanowania 
miecza, też trzeba się uczyć. Potrzymaj go w rękach, poczuj ciężar, jego siłę i 
pewność. 

Rozwinął długi i ciężki zwój, przyniesiony z zamku - chłopcy jęknęli z 
zachwytu, poderwali się na nogi, rzucili się do stołu, żeby zobaczyć cudowne klingi. 
Ale Chejdin kazał im usiąść. 

- To dobrze, że was to zaciekawiło - zauważył - ale uczcie się dyscypliny. Kto 
wam pozwolił wstawać? Nikt. Najpierw porządek, potem cała reszta. Inaczej nie 
może być. Prawdziwy wojownik umie dużo, ale najważniejsze, czego powinien się 
nauczyć - to podporządkowywać się. Jasne? 

- Tak, mistrzu – odpowiedzieli chórem. 
- Doskonale. A teraz patrzcie - wziął pierwszy miecz, krótki i obosieczny, w 

prostej pochwie z byczej skóry. - To wemler. Kto wie, jaki wojownik walczy 
wemlerem? 

- Piechur - powiedział rudowłosy syn owczarza Ugo. 
- Słusznie. To broń piechura, ponieważ nim bardzo wygodnie bić się w ciasnej 

przestrzeni albo w zwartym szeregu. Jest krótki, ma zaledwie dwie stopy, ale jego 
uderzenie łatwo przebija kolczugę. Takiej broni zawierzyłbym swoje życie. To bardzo 
dobry miecz. 

- Mój tata, kiedy służył w wojsku imperatora, walczył takim mieczem - 
oświadczył Almer z zadartym nosem. 

- Teraz, spójrzcie na tę broń - położył wemlera na stół i wziął inną klingę z 
szerokim i ciężkim ostrzem i okrągłą gardą. - Kto może walczyć taką bronią? 
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- Kawalerzysta – zaczął zgadywać Ugo. 
- N-ie-e-e! - pokręcił głową Roj, syn wiejskiego starosty. - Kawalerzyście jest 

potrzebny długi miecz. Takim, z siodła nikogo nie dosięgnie. 
- Słusznie, chłopaku, to nie jest kawaleryjski miecz. To skwieł, miecz górali 

Chenszy. W górach, dużo ekwipunku na sobie nie poniesiesz, więc zastępuje 
mężczyznom Chenszy zarówno myśliwski nóż, siekierę i czekan. Ale w pierwszej 
kolejności, miecz. Każdy ma swoje imię. Kiedy Wołachom rodzi się chłopiec, 
wykonują dla niego szczególny skwieł. Wierzą, że w nim żyje dusza wojownika. 

- A jak ten miecz trafił do ciebie, mistrzu Chejdinie? - zainteresował się Jot, 
najstarszy z uczniów, który ma już trzynaście lat i jest czeladnikiem u szewca. 

- Długa historia, opowiem wam później. A to, moja duma, mój własny kristan! - 
Ostrożnie wziął w ręce długi, prosty miecz z krzyżopodobną rękojeścią, w safianowej 
pochwie. – Takimi mieczami walczy nasza łaedańska kawaleria i nie ma sobie 
równych! Taoryjczycy z północy mają podobne klingi i nasi sąsiedzi z zachodu, 
Gormiańczycy i Roszyrczycy, wolą kristany od innych mieczy. Ten, mam już 
dwadzieścia lat i kocham go całą duszą. Nie raz ratował mi życie. 

- Który z mieczy jest najlepszy, mistrzu Chejdinie? - zapytał Jot. 
- Każdy jest dobry na swój sposób, przyjacielu. Musi być odpowiedni do walki. 
- A jest miecz, który jest najlepszy? - nie dawał za wygraną Almer. - Taki, 

najlepszy z najlepszych? 
- Nasz ciekawski Almer chce usłyszeć o mieczu Skrołlingów - uśmiechnął się 

Roj. 
- Miecz Skrołlingów? - Chejdin wzruszył ramionami. – Miałem okazję słyszeć o 

nim. Bardzo dawno temu, kiedy byłem żołnierzem na Pograniczu. Opowiadał mi o 
nim jeden stary kawalerzysta, który dużo widział i bywał w wielu miejscach. Mówił, że 
widział miecz Skrołlingów, Wojowników Zwitka. 

- Bujda! – nie wytrzymał Roj. Wszyscy zaczęli go uciszać, ale Chejdin tylko się 
uśmiechnął. 

- Być może - powiedział. - Ale Jorman de Torp, ten człowiek, o którym mówię, 
opisał mi ten miecz i porównałem jego opis z tym, który przeczytałem w 
starodawnych książkach. Miecz Skrołlingów, albo miecz Zwitka, wykuli Sidowie 
jeszcze podczas pierwszej wojny północnej i przechowywali w ich stolicy 
Mejchowejnie. W języku tełosskich Sidów, miecz nazywali Ro-Rueda - Uderzenie 
Grzmotu. Król Sidów, Dżarnach, podarował go potem Wielkiemu Widzącemu 
Wojowników Zwitka, Rimanowi de Riwardowi. 

- A czy to prawda, że Sidowie na miecz mówią chejchen? - zapytał Dan, syn 
oberżysty. 

- Prawda. Sidowie zawsze byli dobrymi zbrojmistrzami. Tylko oni potrafili 
wytapiać szczególną, czarną stal, nazywaną wiłlecheńską. Tylko taoryjskie i 
łaedańskie klingi mogą rywalizować z bronią Sidów. 

- Niesamowite! - westchnął Almer. – Chciałbym mieć taki miecz! Wszystko 
bym oddał za niego. Nawet mój myśliwski nóż. 

- Cha, też mi coś - myśliwski nóż! - prychnął Raj, serdeczny przyjaciel 
czeladnika Jota, chudy chłopak ze złośliwym wzrokiem. - Twój nóż to rupieć i nawet 
nie nóż, tylko nożyk z taniego żelaza. Najprawdopodobniej, jakiś kowal-pijaczek 
wykuł go za kubek piwa domowej roboty. 

- Nieprawda! - oburzył się Almer. - Na moim nożu jest znak mistrza, a jego 
pochwa jest z prawdziwej, tłoczonej skóry. Tym nożem hufnale rąbałem jak drzazgi! 

- Spokój, spokój! - wmieszał się Chejdin, dając znak ręką i podnosząc głos. - 
Almer ma dobry nóż, potwierdzam to. 
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- Ale on niewart miecza Ro-Rueda! - wtrącił zły Raj. 
- To także prawda. Miecz Ro-Rueda jest bezcennym czarodziejskim 

talizmanem. Ten, kto go zobaczy, powinien uważać, że bardzo musi się 
poszczęściło. 

- Zapewnia wygraną w każdej walce, prawda? - zainteresował się Ugo. 
- Być może. Ale myślę, że zwycięstwo  w walce, daje odwaga i umiejętność 

władania bronią. Dobry wojownik nie powinien zdawać się na cud. Powinien wytrwale 
uczyć się władania bronią i wtedy każdy miecz, w jego ręce, stanie się mieczem 
Skrołlingów. Lepiej ćwiczmy. Weźcie wasze miecze! 

- A ty, mistrzu Chejdinie, tak dobrze władasz mieczem, żeby uczyć innych? - 
nagle zapytał Roj. - Przecież nie jesteś rycerzem ani Łaedańczykiem, tylko 
Rutańczykiem. Poganinem. 

W oborze zrobiło się niezwykle cicho. Chejdin wcześniej już wiedział, że 
starosta de Massar niezbyt go lubi. Ale zarazić swoją wrogością syna?! 

- Masz rację, chłopaku, nie jestem rycerzem – powiedział z uśmiechem. - 
Jestem zwykłym wojownikiem, służyłem wiele lat w konnym rozpoznaniu. Jestem 
Ortlandczykiem, czym bardzo się szczycę. Kiedy Łaedańczycy byli dzikusami, moi 
przodkowie już umieli budować kamienne twierdze, kuć żelazo i odlewać brąz, 
wydmuchiwać szkło i uprawiać winogrona, piec drożdżowy chleb i budować drogi. 
Świętej pamięci imperator Chejler nawoływał swoich współplemieńców - 
Łaedańczyków do pobieranie nauki u nas. Inny wielki imperator, Dan Zdobywca, 
marzył, by włączyć do swojej armii ortlandcką piechotę. W tamtych surowych 
czasach, nasi włócznicy i łucznicy szczycili się nie mniejszą sławą, niż łaedańscy 
konni rycerze. A co do mojego pogaństwa, to jeszcze pięćset lat temu władcy Łaedy 
przyznali mojemu narodowi prawo wyznawania wiary przodków. Kiedyś, mój 
praszczur, Chejdin Szary Lis, przyjął wiarę w Jedynego i nawet nawrócił do niej cały 
swój dom, ale jego wnukowie Gammer i Widwin znów powrócili do pogaństwa. 
Dotychczas bogowie mojego narodu pomagali mi. Co zaś tyczy się mojej 
umiejętności władania mieczem, synu starosty, to tej sztuki uczyłem się nie na kitanie 
i nie w oborze, ale na polu walki i widzą bogowie, nauczyłem się jej nieźle, dlatego 
jestem nadal żywy. Jeśli zaś ty, Roju, synu de Massara, uważasz, że jestem 
niedostatecznie dobry dla ciebie, jako nauczyciel, możesz wynosić się na cztery 
wiatry. Myślę, że twój ojciec, szanowny starosta Wiany, włada nieźle bronią i będzie 
mógł nauczyć tej umiejętności swego, czepiającego się, syna. 

Nastolatkowie roześmiali się - starosta de Massar, znany we wsi obżartuch i 
amator snu, nigdy nie trzymał w rękach miecza, ani innej broni. Czerwony ze złości 
Roj nie był w stanie odpowiedzieć nauczycielowi. Chejdin, zadowolony z efektu 
swojej odprawy, danej wyniosłemu i bezczelnemu starościcowi, zaczął lekcję. Jota i 
Ugo postawił w parze do ćwiczenia uderzeń, a pozostałym kazał ćwiczyć na tarczy i 
kitanie. Szybko wesoły stuk pałek napełnił oborę. Obserwując chłopaków, nie 
zauważył, jak wszedł Ferrin, stajenny hrabiego. 

- Mistrzu Chejdinie - stajenny nie tracił czasu na powitania – kazano, byś 
natychmiast przyszedł do hrabiego. 

- Młody hrabia wrócił? Ferrin pokręcił głową. 
- Kazano mi ciebie znaleźć - powiedział. - Przyjechał jakiś możny pan, chce 

ciebie widzieć. 
Rozpuścił uczniów, którzy z okropnym krzykiem wysypali się na ulicę, 

potrząsając drewnianymi mieczami. Zawinął broń w rogożę, zapiął pasami i 
zarzuciwszy ciężki zwój na ramię, poszedł za Ferrinem. Po drodze próbował wypytać 
stajennego o zagadkowego gościa, ale ten niczego sensownego nie wiedział. 
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- Z wyglądu południowiec. Taki smagły, brunet, a oczy niebieskie. Ma 
cudownego konia. 

- Smagły południowiec? - zamyślił się, przywołując w pamięci, kto z jego 
znajomych pasuje do tego opisu. - I młody? Dziwna sprawa, przysięgam na przędzę 
Atty! 

- Może w przeszłości, wojowniku, miałeś romansik z jakąś czarnulką w Sabei 
lub Azorii? - uśmiechnął się Ferrin – ten chłopak mógłby być twoim synem. 

Przeszli pod łukiem bramy obok wieśniaków, którzy rozłożyli wprost na ziemi 
przyniesione na sprzedaż warzywa, owoce, motki przędzy i pozostałe towary. Minęli 
zalane słońcem podwórze zamku i skierowali się do wieży mieszkalnej. Chejdin 
zauważył przywiązanego przed wejściem ogiera na długo przedtem, nim Ferrin 
zwrócił na niego uwagę Ortlandczyka. Koń istotnie był cudowny; nad podziw pięknie 
zbudowany, z cienkimi, jak trzcina nogami, w kłębie wysoki na piętnaście dłoni, z 
bujną, białą grzywą, zaplecioną w warkoczyki i ognistymi oczyma. Także siodło z 
uprzężą było godne rumaka; Chejdin poznał wspaniałe dzieło azoryjskich rymarzy. 
Takiego przepychu w Wianie nie widziano dawno. Poczuł niezrozumiałe wzruszenie. 
Kimkolwiek był zagadkowy gość hrabiego, widać było, że to niezwykły wojownik. 

Hrabia i jego gość przebywali w refektarzu. Służący właśnie nalewał im wino, 
kiedy wszedł Chejdin. 

- Oto i nasz Ortlandczyk! - powiedział hrabia, łaskawie kiwnąwszy w 
odpowiedzi na ukłon Chejdina. - Znowu uczyłeś chłopskie dzieci mieczowej 
mądrości? Próżne starania, żeby nie powiedzieć więcej. 

- Dlaczego, milordzie - powiedział przyjezdny, kierując swoje zainteresowanie 
na Chejdina. Wydało mu się, że spojrzał na niego z sympatią. - Temu krajowi są 
potrzebni wojownicy. Im wcześniej młodzieniec zacznie uczyć się wojskowego 
rzemiosła, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że go zabiją w pierwszej walce. 
Wojny, niestety, pozostały codzienną sprawą. 

- Chcę tylko, by dzieci nauczyły się szanować broń. Miecz, to towarzysz 
uczciwych i szlachetnych ludzi. 

- Jesteś zbrojmistrzem, prawda? 
- To tylko mój były żołnierz - odpowiedział za Chejdina hrabia - mój zbrojmistrz 

umarł, trzy lata temu, z powodu gorączki. 
- Ale ty, o ile się nie mylę, dobrze fechtujesz? - zapytał przyjezdny, nie 

zwracając uwagi na hrabiego. 
- W młodości uczył mnie taoryjski rycerz Jondur Breo z Limy - powiedział 

Chejdin. - Było to w Nidarjenie, gdzie służyłem w straży tamtejszego księcia. Potem... 
Potem służyłem już w łaedańskiej armii. 

- Chejdin od dawna mi służy - zauważył hrabia. - Mój syn, świata poza nim nie 
widzi. A wszystko dlatego, że Chejdin umie znaleźć z nim wspólny język. 

Ortlandczyk tymczasem zdążył dobrze przyjrzeć się przybyszowi. Bardzo 
młody, około dwudziestoletni, smagły, czarnowłosy i niebieskooki, podobny do 
Azoryjczyka, ale, łaedańskim językiem posługiwał się bez obcego akcentu. 

- Staram sie tylko dobrze wykonywać swoje obowiązki - powiedział z lekkim 
ukłonem. - Hrabia przecenia moje zasługi. 

- Nie masz własnego domu? - nagle zapytał Azoryjczyk w nieskazitelnie 
czystym  ortlandckim języku. 

Chejdin drgnął. 
- Miałem - odpowiedział też w języku ojczystym - ale to było dawno. 
- Więc, co się zdarzyło potem? 
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- Wojna - popatrzył na Azoryjczyka. - Od tamtej pory tułam się po świecie i nie 
potrafię odpowiedzieć sobie, po co żyję. 

- Milord mówi w języku Rutanów? - zapytał hrabia. 
- Niezbyt dobrze - odpowiedział dziwny młodzieniec. - W dzieciństwie 

mieszkałem przez kilka lat w Giłłarenie. 
- Moje rodzinne miasto - westchnął Chejdin. 
- Wina, mój przyjacielu? - zaproponował hrabia. 
- Nie, dziękuję. Teraz mogę odpowiedzieć, hrabio, jaka jest przyczyna mojej 

wizyty w pańskim zamku. Nazywam się Medż Madżari, jestem azoryjskim rycerzem i 
teraz podążam do Giespieropolisu, na dwór najjaśniejszego imperatora Łaedy, 
Szendregona. Słyszeliście ostatnie wieści? Imperator pokazał swoją boską moc. 
Mówią, że umie wskrzeszać martwych. 

- Szalenie ciekawe - powiedział hrabia. 
- Moja misja bardzo... odpowiedzialna i nie mogę ryzykować - kontynuował 

Azoryjczyk. - Bardzo słabo znam te strony. Wybaczycie mi moje słowa, ale w 
Łaedzie, nie dzieje się dobrze. Wasze drogi stały się niebezpieczne. Oczywiście, 
wasz wspaniały kraj jest spokojniejszy, niż barbarzyńskie ziemie, leżące na południe i 
wschód od Łaedy, ale nie chciałbym narażać się na niepotrzebne ryzyko. 

- Jednakże dziwne, że milord podróżuje sam, bez ochrony - zauważył de 
Wian. 

- Miałem ochronę. W Teitumie wynająłem czterech chłopaków, dając im niezły 
zadatek. Jednakże, ledwie przekroczyliśmy granicę, jak ci młodzieńcy, pod osłoną 
nocy, zabrali mojego zmiennego konia, mój bagaż i zbiegli. Chwała Jedynemu, że 
żadnemu z nich nie przyszło do głowy, by zarżnąć mnie we śnie. 

- I milord chce... 
- Żeby mistrz Chejdin mi towarzyszył. 
- Ja? - zdziwił się Chejdin. 
- Mam do ciebie zaufanie - powiedział Azoryjczyk. – Poza tym, słyszałem o 

tobie pochlebne opinie od ludzi, których bardzo szanuję. 
- Co to za jedni? 
- Choćby Karwier de Ber. 
Chejdin drgnął. Medż Madżari wspomniał o wojowniku, z którym Chejdin 

przeżył jedną bardzo nieprzyjemną przygodę. O Tarnanie, skąd ten cudzoziemiec o 
tym wie... 

- Chejdinie, kim jest ten Karwier de Ber? - zapytał hrabia, wyraźnie 
zainteresowany przebiegiem rozmowy. - De Berowie, to bardzo znana rodzina, 
wywodząca się ze starego rodu. Gdzie i jak mogłeś się z nim poznać? 

- To bardzo dawna historia, milordzie - odpowiedział, po chwili milczenia. - 
Nigdy o niej nikomu nie opowiadałem, ponieważ wydaje mi się czasem, że wszystko 
to mi się tylko przyśniło... 
 

Jeszcze przed nadejściem ciemności pięciu ludzi wspięło się na wierzchołek 
ogromnego, porośniętego sosnowym lasem wzgórza. Stąd, w prześwicie między 
drzewami, była dobrze widoczna cała wieś. 

- Tymczasem nam się wiedzie, chłopaki - powiedział mestjer Karwier de Ber, 
dowódca ich małego oddziału. - Znaleźliśmy ich legowisko, wyśledziliśmy i jutro o 
świcie złożymy im wizytę. Ani jeden z zawszonych nikczemników nie ujdzie przed 
naszymi mieczami. 

Powiedziawszy to, podkręcił jasnego wąsa i obrzucił spojrzeniem swój oddział. 
Składający się z czterech ludzi: - tropiciela Basza, dwóch górali – Wołachów: Chapły 
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Czarnowilka i Chorryta Myszozęba oraz Chejdina de Wars-le-Monkrajta, młodego 
Ortlandczyka, którego przyjął do siebie na służbę zaledwie tydzień temu. Wszyscy  
padali z nóg, jak i sam Karwier. Żeby zdążyć za przeciwnikiem, pokonali w ciągu 
czterech dób, bez odpoczynku i prawie bez snu, sześćdziesiąt lig, od przełęczy Gadir 
do War - Nachta, Czarnego jeziora. Cztery doby bez ognia, gorącego jedzenia i 
dachu nad głową. 

Nieszczęście zdarzyło się tydzień temu. Ktoś napadł na dwór leżący zaledwie 
milę od strażniczej twierdzy Fejnbar, zabił pięciu mężczyzn i uprowadził dziewięć 
kobiet i piętnaścioro dzieci - wszystkich, którzy byli we dworze. Znalezione trupy były 
pocięte na kawałki. Karwier de Ber, pomocnik komendanta Fejnbaru, sam stanął na 
czele, wziąwszy dziesięciu ludzi. Tropiciel Basz odszukał wyraźny ślad, ale potem 
zaczęły się trudności; dwa konie utonęły podczas przeprawy przez Samodurkę, 
kolejny złamał nogę. Trzeba było zsiąść i połowę oddziału odesłać do twierdzy. 
Jeszcze jeden człowiek zaginął w drodze przez las. Z Karwierem został Basz, dwóch 
niezmordowanych dzikusów - wołachów i ten, od którego mestjer Karwier w żaden 
sposób nie oczekiwał takiego uporu i wytrzymałości - dwudziestoletni młodzieniec-
Ortlandczyk, giermek taoryjskiego najemnika Jondura Breo. Karwier nawet przeklął 
potajemnie; sprawa dziwna i ryzykowna. Nie wiadomo jeszcze z kim przyjdzie się 
zmierzyć, a pod jego komendą sami barbarzyńcy! Niepokój wzmógł się po 
odkryciach, jakich dokonał w trakcie pościgu tropiciel. 

- Bandytów jest pięciu - powiedział - ale oni, wcale nie obawiają się pościgu. 
Proszę spojrzeć, mestjerze; przeszli po mokrej ziemi, chociaż mogliby podejść trochę 
wyżej i przejść po odnodze grzbietu nad naszymi głowami, gdzie ich śladów na 
żwirze wcale byśmy nie dostrzegli. Albo to głupota, albo bezczelność. Co jeszcze 
dziwne – przez cały ten czas, ani razu nie rozpalali ogniska. Żadnych śladów obozu 
albo biwaku. Nie są handlarzami niewolników ani rabusiami-koczownikami. I jedni i 
drudzy dawno już by się przesiedli na konie i skierowaliby się z jeńcami na południe, 
w stronę stepów, a nie pchaliby się tak uporczywie w góry. Gubię się w domysłach, 
mestjerze. 

Rycerz posępniał, rzucał przekleństwami. W trzecim dniu pościgu Basz odkrył 
krwawe ślady na glinie przy strumieniu i tam też dostrzegł na gałęziach tamaryszku 
strzępy odzieży i wyrwane żeńskie włosy. 

- Jedna z kobiet próbowała zbiec, dogonili ją i zabili - stwierdził. 
- To nic, szybko ich dopadniemy - Karwier zazgrzytał zębami. - Na sznurze 

przywlokę tych nikczemników do Fejnbaru. 
Na wzgórzu zjedli resztkę prowiantu; Basz rozdał wszystkim po kromce chleba 

i po małym kawałeczku słoniny, a Karwier puścił dokoła swoją flaszkę. W sośniaku 
było zimno, na wierzchołkach drzew wył wiatr. Nad ranem, ziemię na skraju lasu 
pokrył szron i nawet nawykli do mrozu Wołachowie przeklinali leśnych duchów za to, 
że męczą ich chłodem. 

Przed świtem, Karwier poprowadził swój mały oddział w dół, do wsi. Kiedy 
oczy wojowników zaczynały już odróżniać nie tylko zarysy przedmiotów, ale i ich 
kolor, kazał przygotować się do walki. Sam już dawno obnażył swój miecz i trzymał w 
lewej ręce, a prawą włożył w zanadrze, gdzie w kieszonkach czekały na swoją 
godzinę rzutowe noże - oriony. 

- Skąd masz taki dobry miecz, chłopaku? - zapytał Chejdina, kiedy 
młodzieniec obnażył swoją klingę. 

- Mój pan, Jondur Breo podarował mi go, mestjerze Karwier. 
- Królewski prezent. Kristan, orbańskiego wykonania, z jasnej taoryjskiej stali, 

ze splecionymi smokami na płazie przy rękojeści. Rękojeść w kształcie ósemki z 
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pozłacanymi łukami i znak pawia z symbolem - hm! Dzieło mistrza Grira Tardi. Twój 
gospodarz rozpieszcza cię, chłopcze. Jeśli to nie podróbka, to twój miecz jest 
bezcenny. 

- Są w tym domu - nagle powiedział Basz, wskazując oczyma na solidną 
chłopską zagrodę, otoczoną mocną palisadą - czuję to. Coś jest nie tak, mestjerze 
Karwier. Nie mogę zrozumieć dlaczego, ale czuję zimne dreszcze na skórze. 

- Co ci jest? Przecież to do ciebie niepodobne. 
- Dobrze wiem o tym. Mam niedobre przeczucia. 
- Już czas! - westchnął Karwier. - Dopóki śpią, pokroimy ich bez zbytecznego 

szumu. 
- Nie! - Basz pokręcił głową. - Trzeba się rozejrzeć. Podkraść się do samego 

domu. Pójdę. 
- Sam? 
- Pójdę z tobą - nagle powiedział Chejdin. 
Tropiciel nieufnie chrząknął, poskrobał obrastający siwą szczeciną podbródek. 
- To przecież sprawa męska, pisklaku - powiedział. – Żebyś w spodnie nie 

narobił ze strachu. 
- Jak narobię, to podetrzesz - odpowiedział Chejdin. 
Twarz Basza spąsowiała, ale niespodziewanie tropiciel się uśmiechnął. 
- Wygadane szczenię! - chrząknął. - Widać, że Rutanowie nie uczą młodzieży 

dobrych manier. Zgoda, trzymaj się za mną, tylko nie przekłuj mi drugiej dziurki w 
tyłku swoim kristanem. 

Popełzli przez pokrytą szronem uschniętą trawę do czerniejących na tle 
porannego nieba domów. Po pięciu minutach podkradli się do ogrodzenia w tym 
miejscu, gdzie szczelna palisada, z selekcjonowanych, dokładnie ociosanych pali 
przechodziła w ogrodzenie plecionych z łozy osłon. Basz, cicho i szybko wyciął w 
opłotku dziurę swoim sztyletem i pierwszy wpełznął przez otwór. 

- W imię Jedynego, co to jest? - wyrwało mu się. 
Ogrodzoną opłotkiem działkę, z trzech stron otaczały wysokie krzaki malin i 

porzeczek, które już całkowicie pogubiły liście. A w centrum ogrodu warzywnego, 
wznosiła się sterta, wysoka na dobry sążeń - przemieszanych i porąbanych kości, 
żeber, kręgosłupów, ludzkich i zwierzęcych czaszek, gnijącej skóry, ciemnych 
zaskorupiałych od krwi szmat, będących niegdyś odzieżą. 

- Cofamy się! - zasyczał Basz, ale już było za późno. 
Trupi smród od sterty, przebił nowy zapach - ostry i mdlący. Zza sterty, z 

warczeniem i furkaniem, podniosła się zgarbiona, ciemna sylwetka. Stwór czujnie 
zastrzygł spiczastymi uszami, potem, w półmroku, zamigotały białe, fosforyzujące kły, 
płonące nieludzką złością oczy spojrzały na Chejdina. Chwila - i nieznany stwór 
przeskoczył przez stertę zwłok i rzucił się na ludzi. 

Basz pisnął i uderzył napastnika rękojeścią miecza w mordę. Jego lewa ręka 
znalazła się w paszczy potwora. Rozległ się chrzęst i Basz wrzasnął przeciągle i 
strasznie. Ale Chejdin już pokonał strach. Uderzenie jego kristana rozwaliło czaszkę 
potwora, jak siekiera polano. W nos młodzieńca uderzył taki fetor, że Chejdin 
zwymiotował wprost na drgającą konwulsyjnie tuszę zabitego monstrum. 

- Pomóż mi...- rzęził Basz. - Suka jego matką, zdaje się, że umieram... 
- Co to? - Chejdin wytarł mokre usta ręką, spróbował przyjrzeć się zabitej 

istocie. 
- Wordłan! To Wordłan, cymbale jebany! Ja...ja wiedziałem, że tu jest 

nieczysto... Aaaaaaaa! 
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Drapieżny ryk zmusił Chejdina do odwrócenia się. Czarny cień, niczym 
błyskawica, rzucił się w jego kierunku zza narożnika domu, inny, ukazał się na dachu 
zagrody, skokami pomknął w stronę Chejdina. Jednakże, złośliwy ryk, nagle zmienił 
się w przedśmiertny pisk pobitego psa: machnąwszy kosmatymi łapami, straszydło 
stoczyło się z dachu, z orionem Karwiera w czaszce. 

Co było dalej trudno opisać. Wordłan rzucił się na Chejdina i młodzieniec 
zdążył zapamiętać tylko smrodliwą paszczę z ociekającymi śliną kłami. Wsadził w nią 
swój miecz. Wordłan drgnął, jak przebita harpunem ryba. Smród był nieznośny. 
Potwór w agonii opróżnił pęcherz moczowy. Wyrwał miecz i dwoma uderzeniami 
rozpłatał go od szyi do pępka. Z prawej strony młodzieńca, cienko i strasznie 
krzyknął Chorryt Myszoząb; kły wordłana wgryzały się w jego klatkę piersiową. Nad 
ciałem drugiego górala, Chapło Czarnowilka, siedział jeszcze jeden stwór, 
rozdzierając pazurami jego odzież. Obrzydliwa, buldogowata morda z zadartym 
nosem i ostrymi uszami, była zwrócona w stronę Chejdina, sterczała czarna 
szczecina grzywy. 

Uniósł miecz i rzucił się na zwierza, który parsknął, przysiadł na tylnych 
łapach, przygotowując się do skoku. Jednak Karwier rąbnął stwora z tyłu, łamiąc mu 
kręgosłup udaremnił atak. Ostatni wordłan rzucił się na Karwiera, ale rycerz zdążył 
rzucić orionem. Rażąca gwiazda ugodziła stwora między oczy i ten, trafiony, zatrząsł 
się w agonii, rozchlapując krew i śmierdzącą urynę. 

- Na moc Jedynego! - Karwier, łapiąc oddech, patrzył na drgające w 
konwulsjach zwierzę a oczy jego były okrągłe z przerażenia. – Takiego czegoś, 
nawet nie mogłem sobie wyobrazić! Trzeba będzie odrąbać im głowy i zawieźć do 
twierdzy. Niech nasi popatrzą, co za brud tu porąbaliśmy. 

Chejdin nie słuchał rycerza; znów chwyciły go torsje, a po chwili jęki Baszy 
przyciągnęły uwagę Ortlandczyka. Byli koledzy Chejdina, górale Chapło i Chorryt, już 
nie dawali znaków życia. 

- Diabelsko się nie powiodło! - awanturował się Basz, trzęsąc krwawiącym 
kikutem. Zęby wordłana odcięły mu rękę poniżej łokcia. – Na co czekacie, taka 
wasza matka? Aż się całkiem wykrwawię! 

Karwier rąbnął nagle, z tyłu, tak że głowa tropiciela jakby zeskoczyła z ramion i 
potoczyła się po ziemi. Chejdin poczuł takie drżenie nóg, że zmuszony był usiąść - 
wszystko płynęło mu przed oczyma i on czuł, że lada chwila straci przytomność. 

- Nie jesteś ranny? - Karwier uważnie obejrzał młodzieńca. - Nie trzeba tak 
patrzeć na mnie, chłopaku. Basz był skazany i okazałem mu usługę, uwalniając od 
cierpień. Ugryziony przez wordłana, sam staje się wordłanem, nie wiedziałeś o tym? 

- Ja... ja nawet nie myślałem, że może być coś takiego - jąkając się, wydusił 
Chejdin. Głos jego dźwięczał dziwnie, nerwowy skurcz ściskał gardło. - Myślałem, że 
to tylko straszne historie. 

- Jesteś zuchem, chłopaku - Karwier poklepał Chejdina po ramieniu. - 
Wykończyłeś dwóch wordłanów. Wytrzyj klingę, bo zardzewieje. Wejdźmy do domu, 
może, ktoś jeszcze żyje... 

W domu Chejdin zwymiotował raz jeszcze, chociaż żołądek jego, wydawało 
się, był już całkowicie opustoszony; na stole w izbie leżały kawałki ludzkiego ciała, w 
wielkim ognisku bielały ogryzione koście - też ludzkie. W zamkniętym spichrzu 
odnaleźli sześć kobiet i piętnaścioro dzieci. Karwier uważnie obejrzał ich, szukając 
śladów ugryzienia, ale na szczęście nikogo więcej nie trzeba było zabijać. Kobiety i 
dzieci były tak wystraszone, że nie wierzyły w swoje uwolnienie. Potem wojownicy 
wciągnęli do domu ciała poległych kolegów i wordłańską padlinę i Karwier podpalił 
dach zagrody. 
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- Kiedyś takich stworów w Charłańskich górach było mnóstwo - opowiadał 
Chejdinowi, póki rozpalał się płomień. - Potem kapłani Jedynego i imperatorscy 
myśliwi wyniszczyli ich, ale oto, popatrz ty, znowu pojawiło się przeklęte diabelstwo! 
To zły znak, że Ciemność znów wypełza na nasze ziemie. Szkoda Baszy, był 
wspaniałym człowiekiem i dobrym żołnierzem. 

- Ale, czy trzeba go było zabijać? 
- Osądzasz mnie - po pauzie powiedział Karwier. - Osądzaj. Zabić Baszę było 

mi niezwykle trudno. Przecież on odsłużył u mnie dwanaście lat. Ale ratunku dla 
niego nie było. Czekały go nieludzkie męki Przekształcenia, a potem Wieczna Noc. 
Magia, tworząca te stwory, jest bardzo silna. Tobie bardzo się poszczęściło, że 
żaden z wordłanów cię nie zranił, że ich jadowita krew nie trafiła na twoje rany... 

Ogień ogarnął dom, grube kłody zatrzeszczały, niczym chrust w ognisku. 
Karwier położył dłoń na sercu, oddając ostatnie honory poległym przyjaciołom, a 
Chejdin szeptem odmówił krótką modlitwę do Oarta, słonecznego Boga, prosząc o 
przyjęcie dusz poległych przyjaciół do jasnej krainy Ruanajt. Nie przyznał się 
Karwierowi, że w ten poranek, walczył po raz pierwszy w życiu. 
 

- Zdumiewające! - wykrzyknął hrabia de Wian, nie spuszczając oczu z 
Chejdina. - Dlaczego nigdy nie opowiadałeś o tym wypadku? 

- A uwierzyłby mi pan? 
- Przysięgam na Jedynego, nie uwierzyłbym! Zawsze uważałem, że wordłany, 

tergi, wilkany są zaledwie wymysłem pijaków i twórców pieśni o bohaterach. 
- Jest pan szczęśliwym człowiekiem, hrabio - powiedział Medż Madżari 

bezbarwnym głosem i z bardzo poważną miną. - Większość ludzi podobnie jak pan, 
jest również szczęśliwa. 

- O czym mówicie, milordzie? 
- O magii, milordzie. Czcigodny Chejdin de Wars - le - Monkrajt należy do tych 

ludzi, przed którymi otwiera się Zasłona. On może widzieć to, czego nie mogą 
widzieć inni. 

- Na Jedynego, co za bajki opowiadacie! - zaśmiał się hrabia. - Ja myślę, że 
odważny Chejdin i jego waleczni koledzy padli ofiarą wytrawnej maskarady, 
wziąwszy szajkę przebranych rozbójników za wordłanów. To nie umniejsza ich 
odwagi i bojowego kunsztu, ale czyni tę potworną historię, bardziej prawdopodobną. 
Czyż nie tak, Chejdinie? 

- To było dwadzieścia lat temu - odpowiedział Ortlandczyk. - Trudno mi 
przypomnieć wszystkie drobiazgi. Być może, wordłanów, nie było. 

- No widzicie! - hrabia de Wian pociągnął za dzwonek. – Zbliża się czas 
obiadu, więc zapraszam was, godny mestjerze Madżari, na obiad ze mną. Dzisiaj 
szczawiowa zupa ze ślimakami, pieczona kaczka ze śliwkami i dynią, pieróg z 
wieprzowiną i jabłkowa galareta. Czy wolicie wina azoryjskie? 

- Skorzystałbym z radością, milordzie, ale muszę już ruszać w drogę. Do 
wieczora zostało niewiele czasu, a jeszcze przed zmierzchem koniecznie muszę 
zdążyć do Mary. Jeśli mestjer Chejdin nie jest obciążony jakimiś pilnymi sprawami, 
moglibyśmy wyjechać już teraz. 

Wyczekująco popatrzył na Ortlandczyka. Chejdin nie odpowiedział 
natychmiast. Już dziesięć lat żył w Wianie, nigdzie nie wyjeżdżając. Przez te lata 
dużo się zmieniło. Świat za granicami wsi Wiana i doliny Arno stał się inny. 
Wspomnienie bitwy w Charłańskich górach jeszcze bardziej utwierdziło go o tym, że 
tamten Chejdin dawno zniknął w upływającym czasie. Chejdin umiał wyczuć istotę 
ludzi. Rozumiał ich skryte życzenia i widział ich, czasami, na wskroś. Rzadko mylił 
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się w swojej ocenie. Medż Madżari wzbudził sympatię Ortlandczyka, ale Chejdin 
zrozumiał także i to, że Azoryjczyk nie jest tym, za kogo się podaje. Od obcokrajowca 
biła siła, niezrozumiała dla Chejdina i dlatego wyzywająca niepokój. Takich ludzi nie 
spotykał od wielu lat. Medż Madżari przybył do Wiany, by otworzyć Chejdinowi drzwi 
do całkowicie nowego życia, a przecież Chejdin ma już czterdziestkę, na głowie i na 
brodzie obficie srebrzy się siwizna i każda zmiana tylko przeraża. 

- Przepraszam, mój przyjacielu - odezwał się hrabia - ale przypomnę, że 
Chejdin, to mój człowiek i nie może sam decydować o odjeździe. 

- Mestjer Chejdin jest pana dłużnikiem? -zapytał Azoryjczyk. 
- Nie, ale... 
- Wobec tego nie widzę przeszkód. Mestjer Chejdin, jako wolny człowiek,  sam 

może dokonać wyboru, czyż nie tak? 
- Oczywiście, ale wy - che, che! - mnie także zrozumcie. Czasy są dziś 

niespokojne, a taki wytrawny żołnierz, jak Chejdin wart jest dziesiątka młokosów z 
długimi mieczami... Słowem, rozumiecie, mestjer. 

- Proszę wymienić waszą cenę - spokojnie powiedział Madżari. 
- Cenę? Sprzedać Chejdina? Przysięgam na Jedynego, to jest niemożliwe. 
- Daję dwadzieścia gałarnów za dzień. 
- Chejdin znowu był zdumiony. Suma, zaproponowana przez Azoryjczyka, 

była ogromna. W podupadłej Łaedzie, za czterdzieści gałarnów można było kupić 
dobry dom albo dziesięć arpanów ziemi lub dziesięć krów. Za dwadzieścia gałarnów  
dziennie, można było wynająć całą eskortę. 

- Droga do Giespieropolisu zajmie u nas nie mniej niż dwa tygodnie, tyleż z 
powrotem - kontynuował Madżari - razem miesiąc. 

- Trzydzieści dni – powiedział oszołomiony hrabia. 
- Przypuśćmy, że mestjera Chejdina w drodze zatrzymają jakieś 

nieprzewidziane okoliczności - w oczach Azoryjczyka zabłysły wesołe ogniki - on 
zechce chwilę pobyć w Giespieropolisie u jakieś ślicznotki. Dodaję jeszcze miesiąc, 
razem tysiąc dwieście gałarnów. 

Hrabia zamarł z otwartymi ustami, jakby go poraziło magiczne odrętwienie i na 
próżno wchodzący lokaj oczekiwał pozwolenia, by podać obiad. Azoryjczyk 
tymczasem sam napełnił swój kielich. 

- Za udaną umowę – wzniósł toast. 
- Wy... zapłacicie naprzód? - hrabia z trudem się opanował. 
- Oczywiście - Medż Madżari wydobył ze swojej sakwy przy pasie, ciężki, 

brzęczący worek. - Tu sześćdziesiąt azoryjskich złotych drakianów, równowartość  
tysiąca dwustu gałarnów. 

- Zapomnieliście zapytać mnie o zgodę - nagle odezwał się Chejdin. 
Uwadze Ortlandczyka nie umknęła momentalna złość, która zapaliła się w 

oczach hrabiego de Wiany, już wyciągającego rękę do woreczka z pieniędzmi. Ale on 
zdążył zauważyć także co innego: Madżari popatrzył na niego z poważaniem. Tak 
patrzą na człowieka, który udowodnił innym swoją wartość. Tak patrzy mężczyzna z 
licznymi osiągnięciami na kogoś, kogo uważa za równego sobie. 

- Przysięgam na Jedynego! - wrzasnął hrabia. - Co to za bezmyślne kaprysy? 
- Jeszcze nie wyraziłem swojej zgody, mestjerze Madżari - powiedział Chejdin. 
- Wobec tego wyraź ją - odpowiedział Azoryjczyk. 
- Nie mogę ci towarzyszyć - odpowiedział Chejdin. - Płacisz za mnie cenę, 

która jest wielokrotnie zawyżona. Mógłbyś wynająć za te pieniądze cały szwadron 
kawalerii. A ja jestem już stary. W moim wieku człowiek już nie jest wojownikiem. 
Jeśli ma on rodzinę, to rozkoszuje się spokojem i obserwuje, jak dorastają jego 
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dzieci, jeśli samotny - przygotowuje się na spotkanie niełatwej starości. Moje mięśnie 
twardnieją i każdej nocy budzę się z bólem w plecach i nogach. Wystarczy, że 
poćwiczę z bronią trochę dłużej niż zwykle, krew w moich skroniach pulsuje tak, 
jakbym przebiegł od Wiany do Mary i z powrotem. Jaki z mnie ochroniarz? Ty, 
szanowny mestjerze, znajdziesz sobie o niebo lepszego przewodnika, za ćwierć tej 
sumy. 

- Pozwól mi decydować, kogo chcę widzieć obok siebie, a kogo nie - 
pośpiesznie odpowiedział Azoryjczyk, uprzedzając gniewną mowę hrabiego. - 
Oczywiście, mogę wynająć tuzin młodych osłów, gotowych za parę złotych pójść ze 
mną bezpośrednio do paszczy Charumisa, masz rację. Ale ty jesteś mi potrzebny. 
Teraz zrzędzisz, jak zgrzybiała starucha, ponieważ od sytego i beztroskiego życia 
stałeś się leniwy i obojętny, jak przekarmiony pies. Myślisz, że książka twojego życia 
jest już przeczytana do końca, ale na dobrą sprawę, zatrzymałeś się na jej głównej 
stronie i odmawiasz jej dalszego czytania. Wybrałem ciebie, Chejdinie de Wars-le-
Monkrajcie. Przygotuj się, więc do drogi. 

- Odniosę broń do arsenału - odpowiedział Chejdin i obróciwszy się do 
Azoryjczyka plecami, wyszedł z refektarza. 
 

Słoneczne promienie przenikały przez wąskie witrażowe okna, tańczyły na 
wypolerowanych zbrojach oślepiającymi zajączkami. Tu, w szermierczej sali zamku, 
Chejdin poczuł się znów lekko i spokojnie, wzruszenie opuściło go. Umieścił klingi na 
swoich miejscach, wytarł kurz z podstawek i przeszedł do swojego pokoiku, w którym 
mieszkał od dziesięciu lat. 

Było to małe pomieszczenie, pięć na pięć kroków i z mebli zmieściło się w nim 
tylko wąskie łóżko bez przesłony i wykonany własnoręcznie stół. Zamiast taboretów 
stały dwie skrzynie. W jednej przechowywał zapasy żywnościowe, w drugiej - odzież. 
Czystość izdebki trochę tonowała jej biedę. Trzy razy w tygodniu sprzątała tu Kari, 
prosta wiejska kobieta, kochająca się potajemnie w Ortlandczyku. W tym pokoju 
zwracała uwagę tylko jedna cenna rzecz - miecz. 

Chejdin zataił prawdę przed chłopakami - miecz, który pokazał im, nie należał 
do niego. Przez te dziesięć lat jego Blask ani razu nie opuszczał granic pokoju. 
Hrabia de Wian kiedyś zaproponował Chejdinowi za niego dwieście gałarnów, ale 
Ortlandczyk powiedział, że miecza nie sprzedaje się. Hrabiego, zresztą, uspokoiła 
obietnica Chejdina, że podaruje Blask jego synowi, kiedy chłopiec osiągnie 
pełnoletniość. Od tamtej pory de Wian więcej nie wspominał o Blasku, chociaż zaczął  
się odnosić do Chejdina serdeczniej - taoryjski miecz pokrywał wszystkie wydatki na 
starego poganina. 

Chejdin zdjął miecz z podstawki, pogłaskał koniuszkami palców lakierowaną 
pochwę, matowo błyszczące złote łuki jelca, szorstką rękojeść. Miecz miał jeden 
sekret, o którym oprócz Chejdina wiedział tylko jego były gospodarz Jondur Breo z 
Limy; w głownię miecza taoryjski zbrojmistrz Grir Tardi, który wykonał ten miecz, 
wstawił cudowny talizman - kawałeczek rogu ostatniego smoka, zabitego w górach 
Iłliny, około pięćset lat przed urodzeniem Chejdina. Ortlandczyk dostrzegał w tym 
dziwną zbieżność - przecież on urodził się w miesiącu i dniu Smoka, w godzinę pełni 
księżyca, kiedy magia Ognia i Złota jest szczególnie silna. Talizman, według 
wszystkich znaków, powinien był przynieść mu szczęście - ale nie przyniósł. 

Pokryte tłuszczem i wypolerowane ostrze z jasnej orbańskiej stali, wydawało 
się śliskie przy dotyku. Dawno, wiele lat temu, miecz ten po raz ostatni zaczerwienił 
się od krwi. Chejdin był wówczas jeszcze młody i w pełni sił, miał zaledwie 
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trzydziestkę. Jeszcze żył nadzieją, że los i bogowie obdarzą go szczęściem i sławą, 
jeszcze wierzył w to, że oni z Mieło znów będą razem. 

Nagle prawdziwy smutek napełnił serce Ortlandczyka. Mijająca młodość 
wydała się tak bliska, a przeszłe dni takie piękne. Jakby nie było ciężkich prób, ran, 
chorób, bitew, strat, cierpień i tęsknoty. Jeszcze zalała go fala wspomnień o dawnych 
wydarzeniach. 

Przypomniał sobie, jak w ruinach Keniel-Runy widział w noc Nocnych Zjaw 
ortlandckich królów, wszystkich co do jednego z rządzących w Niłłgarze. Wtedy stara 
wiedźma Nułła powiedziała mu, że pewnego dnia on odzyska to, co stracili ci 
królowie. Wtedy, wydało mu się to śmieszne, ale Nułła nigdy się nie myliła, to ona 
powiedziała, że nie jest sądzone mu małżeńskie życie z Mieło. 

Przypomniał sobie, jak walczył z żywymi nieboszczykami na War - Sairze, 
próbując zdobyć berło księcia Ometa. W tę noc omal nie stracił życia. Uratował go 
Karłaj, jego koń. Ile lat minęło od tamtej pory, gdy Karłaj zostawił go, przenosząc się 
na pastwiska łąk Ruanajty? Już jedenaście! Bogowie, jak że to było dawno! Teraz, on 
ma też konia, także gniadego i też Karłaja, ale nie takiego, jak pierwszy. 

Przypomniał sobie ostatnią noc spędzoną z Mieło… Zapach jej jasnych 
włosów, rozsypanych na ramionach, jej pocałunki, czułość jej dotknięć, aksamitne 
ciepło jej skóry, żar jej łona i to błogie uczucie, które owładnęło nim, kiedy po 
spełnieniu leżeli, przytuliwszy się do siebie i głowa Mieło spoczywała na jego piersi, 
jej palce znajdowały się w jego dłoni. Wydawało się, że nic i nigdy ich nie rozłączy. 
Los postanowił inaczej, szczęśliwy Chejdin okazał się jej niepotrzebny. Kiedy się 
rozstali, on dał sobie słowo, że nigdy się nie ożeni. Od tej nocy minęło prawie 
siedemnaście lat, a on nadal ją jeszcze kocha... 

Jest samotny. W Wianie uważają go za cudzego. Jest Ortlandczykiem, 
poganinem, żyje nie tak, jak wszyscy. Nie ma domu, rodziny, dzieci, ojczyzny i 
planów na przyszłość. Zostały tylko wspomnienia i Blask. I jeszcze ma pół godziny, 
żeby spróbować zmienić los. 

- Ach, Nułła, Nułła! - wyszeptał Chejdin. - Przysięgam na Tarnana, jak mi teraz 
przydałaby się twoja rada! 

Owładnęła nim nowa myśl. W skrzyni z odzieżą, na samym dnie, leży 
wszystko, co zgromadził przez lata służby u hrabiego - trzynaście gałarnów i czarna 
kolczuga, kiedyś zdobyta przez niego w podziemiach Keniel-Runy. Nie wkładał jej już 
dziesięć lat, a przecież kiedyś nie ściągał jej miesiącami. 

Minął już rok od kiedy przestał korzystać z lustra. Chejdin nie chciał widzieć, 
jak się starzeje. 

Ma jeszcze pół godziny. 
Medż Madżari czeka na niego. Niedługo stąd odjedzie. Wtedy zostaną z nim 

tylko wspomnienia. Blask już nigdy nie opuści swojego miejsca na podstawce i 
kolczuga pozostanie na zawsze w kufrze, ponieważ gospodarzowi więcej już nie 
będą potrzebne. Chejdinowi de Wars-le-Monkrajtowi, synowi Gammera, potomkowi 
ortlandckich królów. 

Gorąca fala wezbrała od serca i rozsądek podpowiedział, że innej możliwości 
by zmienić swojego życie, więcej u niego nie będzie. 

Chejdin westchnął i zaczął się zbierać. 
 
 
 

Karczma w Marze, "Wesoła wdówka”, nie należała do największych, ale 
słynęła z wina. Jak Chejdin przypuszczał, dobrze znali tu Azoryjczyka - gospodarz 
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karczmy wybiegł na spotkanie Madżarego z takim uśmiechem, jakby sam imperator 
przyjechał  do niego w gościnę. 

- Zatroszcz się o konie, Joł - powiedział, wsuwając trochę złotych monet w 
wyciągniętą dłoń oberżysty. - Podaj także kolację w gościnnym pokoju na górze. Nie 
będziemy jeść w ogólnym refektarzu.  

- Mamy kurczaka z ryżem i fasolą, rybę, dobry ser i świeży chleb, panie. 
- Podaj do tego dzban dobrego wina. I pamiętaj, za godzinę konie powinny być 

wyczyszczone, nakarmione i gotowe do podróży. 
- Zrobimy wszystko. Osobiście dopilnuję, panie. 
Podążając za Azoryjczykiem, Chejdin przeszedł przez ogólną salę, gdzie 

siedzących paru wieśniaków, spędzających wieczór przy kuflu piwa, witało ich 
ukłonami, wszedł na galerię i skierował się do jednego z bocznych korytarzy. Służący 
otworzył drzwi pokoju i z ukłonem zaprosił gości, by weszli. 

- Kolacja będzie za pięć minut - dodał i poszedł, zostawiając rycerzy samych. 
Chejdin rozejrzał się. Pokój był wielki i, według miejscowych standardów, 

nieźle wyposażony, z wielkim łóżkiem, mocnymi dębowymi drzwiami i szczelnie 
zamykającymi się oknami. W kącie stała na taborecie miednica do mycia się i wisiał 
na haczyku ręcznik. Drugi służący wniósł do pokoju lichtarz ze świecami i 
natychmiast zrobiło się jaśniej. 

- Panowie pozwolą rozpalić kominek? - spytał służący. 
- Nie będziemy nocować - powiedział Madżari. - Tylko zjemy kolację i 

pojedziemy dalej. 
- Przecież mogliśmy zjeść na dole - zauważył Chejdin. 
- Mogliśmy. Ale tam jest wiele uszu. A naszej rozmowy nie powinien słyszeć 

nikt obcy. 
- Twoja wola. Mimo wszystko, nie rozumiem... 
Madżari przyłożył palec do ust, więc Chejdin zamilkł. Wszedł służący z tacą, 

zastawioną jedzeniem. Nagle poczuł zwierzęcy głód; przypomniał sobie, że od rana 
nic nie jadł. 

- Żona Joła świetnie piecze kurczaki - powiedział Madżari, rzeczowo 
rozcinając kurzą tuszkę swoim sztyletem. - I wino jest tu dobre. Domowe, ale w 
niczym nie odróżnisz od prawdziwego szabiuta. 

- A ty, mestjerze? - zapytał Chejdin, zauważywszy, że Azoryjczyk napełnił 
jedzeniem tylko jego talerz. 

- Nie jestem głodny. Ale ty powinieneś dobrze pojeść. Dzisiejszej nocy 
będziesz potrzebował dużo szczególnej siły. 

- Naprawdę, mówisz zagadkami. Czego potrzebujesz, Azoryjczyku? 
- W paru zdaniach nie mogę ci tego wyjaśnić. Musisz posłuchać. Ale najpierw 

napij się wina. 
- Wina też nie pijesz - już z podejrzeniem zauważył Ortlandczyk. 
Madżari zaśmiał się. 
- Słusznie mówi błyskotliwy Riman de Riward, że nudniejszy od starego 

kawalera, może być tylko inny stary kawaler. Nie ufasz mi, przyjacielu, od razu to 
zauważyłem. Ale nie masz racji, Ortlandczyku. Jestem twoim przyjacielem. 
Dokładniej, nie jestem twoim wrogiem. 

- Riman de Riward? Słyszałem to imię. Przypadkiem, to nie on dowodził 
Skrołlingami, wojownikami Zwitka? 

- Tak - Madżari błysnął oczyma. - Kiedyś wojownicy Zwitka byli w tym kraju 
pierwszym i ostatnim sądem. Tak było już od czasów boskiego Chejlera, pierwszego 
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imperatora Łaedy. Ale teraz zbliżają się czasy ostateczne i potężnego zakonu już nie 
ma. 

- Jednak z twoich wypowiedzi zrozumiałem, że wódz Skrołlingów żyje. 
- Żyje –odpowiedział Madżari, po chwili milczenia - ale samego zakonu już nie 

ma. Zostało nas tylko czterech. Nie mogliśmy niczego zmienić w tym kraju. Ale teraz 
jest niewielka nadzieja. Czekać dalej nie można. Z tego powodu odszukałem ciebie, 
Chejdinie. 

- Niech to licho, nic nie mogę z tego zrozumieć! Mów jaśniej albo mój mózg 
zagotuje się i wyleje uszami! 

- Zbyt długo żyjesz w Wianie, Chejdinie. Nie wiesz, jak się dookoła zmienił 
świat na niekorzyść. Nie ma już wojowników Zwitka i nie ma kto bronić naszych ziem 
przed złem. 
 - O jakim złu mówisz? 
 - Zauważyłeś, że zimy stają się coraz zimniejsze i dłuższe, a lata coraz 
krótsze? Słonecznych dni jest coraz mniej i deszcze zalewają pola Łaedy, niszcząc 
plony. Jedzenie drożeje, a wraz z nim wszystko. Na peryferiach imperium toczą się 
wielkie i małe wojny. Górale Chenszy podnieśli bunt przeciwko imperatorowi, a na 
północy, na przedgórzach Mortwałły, nie da się w ogóle żyć – grasują tam bandy 
rabusiów i morderców, religijnych fanatyków, składających ofiary z ludzi. Ludzie 
zewsząd uciekają do centralnych obwodów Łaedy, bliżej do stolicy, ale i tam nie jest 
słodko. Nigdy jeszcze w naszym kraju nie było tylu żebraków i pokrzywdzonych, 
kalek i cierpiących. Spełniają się proroctwa zapisane w See Avra Nos Beakriff, 
Księgach Wiecznej Nocy. Zbliża się Dhovidann Yahrn - rok zagłady świata. 

- Przysięgam na błyskawicę Małgara, już tyle razy słyszałem te opowiastki, że 
nie wierzę w nie! Mówię ci teraz; nie jestem zbawcą świata. Nadajesz sie do tej roli 
znacznie lepiej. 

- Masz rację - spokojnie powiedział Azoryjczyk. - Ale wybrany zostałeś ty. Nie 
ma już czasu na spieranie się i puste rozmowy. W Giespieropolisie zdarzyło się to, co 
grozi nam wszystkim strasznym nieszczęściem. Patrz... 

Madżari wyciągnął nad blatem stołu rękę dłonią w dół, tak, że Chejdin mógł 
widzieć wielki, zielonkawy kamień w jego pierścieniu. Początkowo Ortlandczyk 
niczego nie zauważył, ale przyjrzawszy się uważniej, zobaczył, że powietrze między 
ręką azoryjskiego rycerza i stołem zaczęło falować, niczym ogrzane płomieniem. 

- Skoncentruj swoje myśli - nakazał mu Madżari. - Karolit wzmocni magiczne 
właściwości twojego umysłu i zobaczysz to, co powinieneś zobaczyć. 

W drgającym mirażu pojawiły się tysiące ogników. Napełniały sobą ciemność i 
przekształcały ją w czerwonawy półmrok, podobny do monotonnego świecenia 
rozżarzonych węgli. A dalej ukazały się postacie – niezwykłe, czarne zarysy, na tle 
buszującego ognia. 

- Widzisz odległy czas, kiedy bogowie podzielili świat pomiędzy swe dzieci - 
mówił Madżari. – Każdemu, z zaludniających nasz świat tworów, była darowana 
szczególna magia, tylko Magię Żywiołów i Czasu, bogowie pozostawili sobie. Magię 
Porannej Gwiazdy i Drzew otrzymali Sidowie. Magię Ziemi i Drogocennych Kamieni 
otrzymały gnomy. Magię Wody i Srebra otrzymały morskie węże-ormy i wodne devy-
mewi. Magię Ognia i Złota, bogowie oddali smokom. Ludzie otrzymali Magię Słowa i 
Bitwy. W ten sposób była zagwarantowana Równowaga Sił... 

Chejdin widział niezwykle wyraźnie obrazy tego, co było niewyobrażalną 
starożytnością, kiedy zgodnie z legendami jego narodu, zwierzęta były tak mądre jak 
ludzie, a bogowie żyli wśród nich, pomagając we wszystkim. Obrazy zmieniały się 
szybko, ale taka była właściwość tych widzeń, że Ortlandczyk zdążał przyjrzeć się 
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wszystkim szczegółom. Zdumiewające istoty z legend starożytności, przemykały 
przed jego wzrokiem w wichrach ognia i gorącego dymu, w kłębach obłoków, w 
wirach słonej morskiej piany i ta, niedemonstrowana nigdy przed nikim, gra 
fantastycznie jaskrawych kolorów i obrazów, zachwyciła Chejdina. Nigdy nie widział 
niczego wspanialszego. 

Jednakże fajerwerk obrazów nagle zanikł i Chejdin zobaczył ogromną 
równinę, którą przemierzały nieprzebrane wojska - wiele tysięcy jeźdźców pod biało-
złotymi i czarnymi sztandarami. Ciężki chód koni wstrząsał ziemię, obłok kurzu 
zasłaniał słońce. 

- To marsz, który półtora tysiąca lat temu rozpoczął boski Chejler, pierwszy 
imperator Łaedy, który przyjął wiarę w Jedynego - wyjaśnił Madżari. - Chejler 
rozkazywał burzyć ołtarze dawnych bogów i nadprzyrodzone siły starożytności 
przeszkadzały mu w tym. Duchy i demony sprzeciwiały się, zaczęły się mieszać w 
sprawy ludzi - tak została zakłócona Równowaga Sił. 

Wśród twego narodu, Chejdinie, żyje wspaniała legenda o Stróżach Siły. W 
zamierzchłej starożytności dobrzy i źli bogowie rozpoczęli wojnę, która groziła 
zniszczeniem całego świata. Kiedy przeciwnicy spotkali się w decydującej bitwie, 
okazało się, że ich armie są równe i zwycięstwo którejś ze stron będzie osiągnięte 
wielkim i krwawym kosztem. Wtedy bogowie rozpoczęli negocjacje. Dziewięćdziesiąt 
dni i nocy sprzeczali się, póki, wreszcie, nie uzgodnili decyzji - każda ze stron 
wystawi swego przedstawiciela. Wynik pojedynku zadecyduje, kto zwyciężył w tej 
wojnie. Ze strony ciemnych sił wyszedł wielki smok Awradaks, tak potężny i straszny, 
że jedno jego  spojrzenie kładło w popiele całe kraje. Jasne siły wystawiły przeciwko 
Awradaksowi swojego przedstawiciela - feniksa Achu. Zaczęła się walka. Ile razy 
wielki smok spalał oddechem swojego przeciwnika, tyle razy feniks się odradzał. A 
potem - przeciwnicy zwarli się w bezpośrednim starciu i walczyli gwałtownie i 
zapamiętale. Cały wszechświat obserwował ich pojedynek. Ta wielka bitwa trwała 
prawie sto lat. Żadna ze stron nie mogła przeważyć szali zwycięstwa na swoją 
korzyść. Kiedy wreszcie przeciwników spróbowano rozdzielić, okazało się, że tak się 
spletli ze sobą, że przekształcili się w jedną istotę - w smoka, który został Stróżem 
Siły, ponieważ dobro i zło zostało w nim złączone i nie można go rozdzielić... 

- Słyszałem o tej legendzie - powiedział Chejdin. 
- W każdej bajce jest odrobina prawdy. Imperator Chejler zaproponował 

wszystkim rasom, by podpisały Zwitek - przysięgę o nieużywaniu przez przyjaciół 
magii przeciw sobie. Szacunek do Chejlera i jego zwycięstw był tak wielki, że 
wszystkie rasy zgodziły się podpisać Zwitek. Do przechowania Zwitka byli wybrani 
wojownicy -  sędziowie – później nazwano ich Skrołlingami, Wojownikami Zwitka. Oni 
czuwali, by na świecie nie pojawiała się niebezpieczna, cudza magia, która może 
złamać Równowagę. Ale harmonia nie trwała zbyt długo. 

Po śmierci Chejlera zaczęła się wojna na dalekim wschodzie, między 
kacykami dwóch barbarzyńskich państw - Giełamy i Worgoły. Żeby pokonać wroga, 
król Worgoły, za pomocą magów, wezwał do tego świata demony wojny. Czarna 
magia wspomagała też wojska Giełamy. W strasznej walce uległy zagładzie oba 
państwa, ale zły przykład nikogo i niczego nie nauczył. Największe nieszczęście 
miało dopiero nadejść. 

Tysiąc lat temu, jeden z nadwornych magów oribańskiego króla Szasty, odkrył 
przypadkowo, że krew smoka, po zmieszaniu z pewnymi substancjami, może 
przedłużać życie człowieka o dziesiątki lat i leczyć z ciężkich chorób. Wkrótce o tym 
wiedziano w całym imperium. Patrz! 
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Nad stołem zakręciła się blada kula, w której jeden za drugim zamieniały się 
obrazy. Mocni, opaleni ludzie w łuskowatej zbroi, ładują na wozy zaprzężone 
potężnymi końmi, ogromne włócznie ze stalowymi, kutymi końcówkami, ciężkie motki 
cięciw, elementy maszyn miotających. W tym tłumie, uzbrojonych po zęby ludzi, 
znajdują się przedstawiciele różnych ras - smagli i czarnowłosi Oribańczycy i 
Giełamczycy, jasnowłosi Łaedańczycy i Roszyrczycy, krępi gnomi, nawet Sidowie z 
ich dziwnym, tajemniczym pięknem. We wszystkich językach świata dźwięczy jedno i 
to samo słowo: „Smoki!” 

- Smoki były nie do pokonania bronią myśliwych, ochraniały ich: prędkość, siła, 
żywotność i trwała łuska, a do tego potężna magia - mówił Madżari - ale potomstwo 
ich okazało się łatwym łupem dla myśliwych. Magowie wykazali, że krew drakonika 
ma większe właściwości uzdrawiające, niż krew dorosłego smoka i płacili za nią 
ogromne pieniądze... 

Chejdin, nawet bez wyjaśnienia Azoryjczyka, mógł widzieć w kuli to 
„polowanie”. Uzbrojeni myśliwi, z dzikimi okrzykami, bili dopiero co wyklute dzieci 
ciężkimi cepami po głowach, rozcinano toporami łuskę i żebra, żeby dotrzeć do 
serca, bo, jak mówili im magowie, właśnie w samym sercu kryje się najlepsza część 
drakońskiej krwi. Zniszczone gniazda, rozbite jajka, okaleczone ciała drakoników, 
opryskane krwią i mózgiem skały i kamienie - i płonące chciwym obłędem oczy 
myśliwych, już obliczających w pamięci wartość zdobyczy, te setki złotych 
imperialnych nobli, którymi zapłacą im, za ich krwawe trofea. 

- Czyżby smoki nie próbowały się bronić? 
- Próbowały. Zlikwidowały niejedną watahę myśliwych. Ale wiesz, Chejdinie - 

ludzie potrafią czekać na swoją godzinę. Szukających smoczej krwi były tysiące, a 
smoków - mało. Ostatni został zabity w górach Iłlinu na północy Taorii, sto 
pięćdziesiąt lat od rozpoczęcia tego obłędu, czyli około pięciuset lat temu. Ale ludzie 
zostali ukarani za to przestępstwo: wraz ze śmiercią ostatniego smoka, magia Ognia 
i Złota zniknęła, a krew przestała uzdrawiać. Co więcej, dla ludzi stała się ona 
straszliwą trucizną. Równowaga Sił runęła. 

Na zniknięciu smoków skorzystali ci, którzy nie otrzymali magicznych 
zdolności przy podziale Sił. Czarna magia zniewoliła imperium. Od tej pory przestały 
obowiązywać jakiekolwiek ograniczenia. Rozpoczęły się wojny Północne między 
Sidami i ludźmi. Ludzie zastosowali wobec Sidów „bezwzględną taktykę”, zaczęli 
bezlitośnie wyrąbywać i palić lasy. Ci, w odpowiedzi stworzyli kanije. Były to psy-
ludożercy. Ludzie zmusili gnomy do wykuwania dla siebie broni, natomiast Sidowie 
poszczuli ich dzikimi karzełkami-gorglinami. Wojna ogarnęła całe imperium, zginęły w 
niej setki tysięcy istot, całe połacie imperium opustoszały. 

- A gdzie byli Wojownicy Zwitka? 
- Próbowali pomóc. Ale cała ich uwaga była skierowana na wytwory Ciemnego 

świata - tych, którzy skorzystali na zniknięciu Równowagi. Pojawiły się nowe oblicza 
magii, z których najstraszniejszą stała się Magia Księżyca i Krwi. Ona zrodziła 
wordłany i pozostałe straszydła. Zakon przez długie lata  walczył z tajnymi bractwami 
czarnych magów. Skończyliśmy z tym diabelstwem, ale to kosztowało nas tyle ofiar, 
że Wojownicy Zwitka stracili całą swoją minioną potęgę. 

Udało się zapanować nad chaosem, ale nie oznaczało to przywrócenia 
harmonii. Wordłany, tergi i inne straszne wytwory zdegenerowanego umysłu i 
magicznych eksperymentów zostały zniszczone lub zapędzone w odludne miejsca, w 
których miały dokonać żywota. Jeszcze przez kilka dziesięcioleci Wojownicy Zwitka, 
skrywając wstyd, chronili świat od wstrząsów. Ale zdarzyło się to, czego nikt nie mógł 
oczekiwać... 
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Rozdział drugi 
 
"Mów mi, co chcesz, mądralo, ale to, co 
umarło, nie może być żywe. Tak już postanowili  
bogowie i jeśli twoja zmarła żona 
przychodziła do ciebie nocą i żądała, abyś 
wykonał małżeński obowiązek - wiedz, 
że to tylko ułuda! Nic sensownego z takiej 
miłości nie wyjdzie, wspomnisz moje słowo!" 
 
Anonim „Legenda o odważnym kowalu” 
 

Ciekawskie poranne słońce, zajrzało za ciężkie purpurowe zasłony do 
ogromnej, luksusowej sypialni imperatora. Szendregon Pierwszy, Dwudzieste Ósme 
Wcielenie Światła, dziewiąty imperator Zachodu i dziedziczny książę Wschodu, 
obudził się. W tej samej chwili, z jego prawej strony, otworzyła oczy złotowłosa Tassi, 
z uśmiechem na wargach, a z lewej - słodko przeciągnęła się czarnowłosa Wirija. 
Obie obudziły się dużo wcześniej, ale dobry ton nakazywał, by zademonstrować 
imperatorowi, że one nie tylko śpią, ale i budzą się razem z nim. 

- O, monarcho! - Tassi umiała mówić zamierającym z zachwytu głosem, bo 
zanim dostała się do Czerwonego Pałacu, była aktorką. - Przy świetle zorzy 
wyglądasz jeszcze piękniej, niż przy świetle księżyca! 

- Monarcho, jesteś boski! - namiętnie mrucząc, dodała Wirija. - Jak lśnią w 
promieniach słońca twoje złote włosy! Dotknięcie ciebie, napełnia moje serce 
zachwytem. 

Szendregon złożył wargi do wyrozumiałego uśmiechu. Bez ich zachwytów wie, 
że jest piękny. Nawet oswojony lampart, uwiązany do złotego słupka w kącie pokoju, 
wie o tym. Nałożnice chcą mu pochlebić - to ich obowiązek. Obie są dobrze 
wyszkolone. Ślicznotki dobrze wychowane. Na pewno już trafiły przed ich oczy 
wiersze nadwornych poetów, w których porównują go z bogiem, na wszystkie 
sposoby wysławiają złote kędziory imperatora, błękitne oczy, boską twarz i postać. 

Cóż, mają racje. Jedyny umiłował imperatora Szendregona, jak nikogo innego. 
Dał mu wszystko, co może mieć człowiek. Jest młody, wspaniały, zdrowy i rządzi 
sam najpotężniejszym mocarstwem, jakie kiedykolwiek istniało pod słońcem. Jego 
armia liczy pięćdziesiąt tysięcy wojowników, jego skarbiec jest pełen złota, śpią z nim 
najpiękniejsze kobiety z całego świata. 

- Co się śniło Ozdobie Świata? – przymilała się Tassi, uniósłszy się na łokciu. 
- Ty - Szendregon ściągnął z dziewczyny atłasową, haftowaną złotem kołdrę, 

obnażając jej zachwycające kształty. - Zaprawdę, odczuwam błogość, kiedy widzę 
cię. 

- A widząc mnie, mój władca nie jest zadowolony? - Wirija sama zrzuciła z 
siebie przykrycie, uwodzicielsko zarzuciła ręce za głowę i uśmiechnęła się. 

- Jestem zawsze zadowolony widząc ciebie, podobnie, jak i twoją przyjaciółkę, 
moja słodka. Jestem zadowolony z was obu i bardzo trudno mi zdecydować, która z 
was jest piękniejsza. Dobrze zabawiałyście mnie tej nocy. 

- Władca chce jeszcze czegokolwiek? - Tassi niby niechcący położyła rękę na 
podbrzusze Szendregona. 

- Obejrzałbym jeszcze przedstawienie, gdzie dwie aktorki oddają się miłości. 
Lubię obserwować kształty waszych ciał. 
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- Jesteśmy do usług imperatora - Tassi obeszła łoże i położyła się obok swojej 
przyjaciółki, która natychmiast zamknęła ją w swoich objęciach. 

Szendregon, zamienił łoże na wielki fotel i obserwował miłosną grę dwóch 
dziewczyn, które jęczały i pokrzykiwały tak przesadnie głośno, że oswojony lampart 
w kącie podniósł mordę z przednich łap i z niezadowoleniem zawarczał. Ale 
imperatorowi widowisko podobało się. Dziewczyny były zachwycające. Wśród jego 
nałożnic jest niemało ślicznotek, ale Tassi i Wirija podobały mu się szczególnie, 
zwłaszcza, kiedy są razem - takie różne, jak dzień i noc. Olśniewająca, niebieskooka 
blondynka Tassi i wdzięczna ciemnooka i ciemnowłosa Wirija. Którą z nich wybrać? 
Która z dwóch będzie pierwsza? 

- Tassi - powiedział, odwróciwszy się od dziewczyn, żeby pobawić się z 
lampartem - lubisz mnie? 

- Tak bardzo, że trudno to nawet wyrazić, władco - odpowiedziała trochę zbita 
z tropu niespodziewanym pytaniem. 

- A ty, Wirijo? 
- Jak niebo i słońce, władco. 
Zauważył, że głosy obu nałożnic drgnęły. Są przestraszone. Wyczuł to, nawet 

nie patrząc na nie. 
- Nie dogodziliśmy naszemu władcy? - pierwsza oprzytomniała Tassi. 
- O, nie! Wasza gra dostarczyła mi wiele radości. Tylko chcę wiedzieć, na ile 

jesteście mi oddane. 
- Całą duszą, monarcho! – obie odpowiedziały jednym głosem. 
- Tassi - jeślibym ci powiedział: „Idź, Tassi i umrzyj za mnie!" - zgodziłabyś 

się? 
- Tak, monarcho - z twarzy blondynki znikły kolory. 
- A ty, Wirija? 
- Tak, monarcho - głos nałożnicy znów drgnął. 
- Jakie to szczęście, że was mam - pogładził ręką swoje loki, na których 

pobłyskiwał złoty puder. - Hojnie was wynagrodzę. Ale najpierw pragnę zjeść 
śniadanie. Razem z wami. 

Wymusztrowani służący, zaznaczywszy swój szacunek, do wielkości 
imperatora, odpowiednią ilością ukłonów, wnieśli do sypialni aromatyczną wodę do 
umycia, poranny szlafrok imperatora i tace ze śniadaniem; świeżym chlebem, 
miękkim owczym serem, masłem, owocami, zimnym bażantem w sosie z czarnych 
jagód, sezamowymi ciastkami - wszystkim tym, co horoskop rekomendował tego dnia 
na śniadanie imperatorowi. Wino podano różowe, betryjskie. Póki służący wycierali 
boskie ciało imperatora perfumowanymi serwetkami i namaszczali pachnącymi 
olejkami, Szendregon patrzył w okno, jak poranek ożywia Giespieropolis, jak 
słoneczne promienie złocą ogromne białe wieże nad cytadelą, jak odbijają się 
oślepiającymi refleksami od pozłacanych iglic świątyń. Z dala dobiegły uderzenia 
dzwonu - zaczynała się służba w świątyniach Jedynego. To dzwonienie, jeszcze raz 
przypomniało mu o tym, że dzisiejszy dzień będzie szczególny. 

- Nie ubierajcie się, proszę - rzucił dziewczynom - będzie przyjemnie, jeśli 
zostaniecie przy śniadaniu nago. 

Służący, cofając się, zniknęli za drzwiami. Imperator siadł przy stole i nalał 
wina. Było lekko kwaskowate i szczypało w język. Za chwilę przyjdzie Dżel di Oran, 
wielki kanclerz. Warto podrażnić tego powściągliwego mądralę widokiem 
lekkomyślnego śniadania - imperator z kochankami spożywają potrawy nago, jak 
zwierzęta! 
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- Wymyśliliśmy grę - powiedział imperator - najpierw wybierzemy poczęstunek 
dla nas. Wirija, podejdź! 

Jaka ona jest wspaniała, pomyślał, patrząc na dziewczynę. Kiedy miał siedem 
lat, niania opowiedziała mu bajkę o tym, jak bogowie stworzyli ludzi. Większość, 
wyciosali siekierą, bez żadnych pomysłów i powstali zwyczajni ludzie, niezbyt 
urodziwi, ale i nie brzydcy. Innych, dokładnie rzeźbili nożami i stworzyli lepiej 
zbudowanych, ładniejszych i milszych. I dopiero potem, obejrzawszy swoje dzieło, 
zechcieli stworzyć doskonałego człowieka - ze światła gwiazd, biegu jelenia, ognia 
zorzy, lotu motyla i zapachu kwiatów. Tak zjawili się ci, których piękno wywołuje 
nawet zachwyt bogów. 

- „Czy ja też jestem stworzony ze światła gwiazd, biegu jelenia, ognia zorzy, 
lotu motyla i zapachu kwiatów?” – zapytał. 

- „Oczywiście, synku” 
- „A moja mama?” 
Niania milczała, opuściła oczy, w których błyszczały łzy. A mały książę 

Szendregon myślał, że płacze dlatego, że sama jest nieładna, gruba i ruda. A mama 
– na pewno była ślicznotką... 

Wirija usiadła imperatorowi na kolana, objęła za szyję, zajrzała w oczy. 
Szendregonowi zaparło dech. Jaka szkoda, że wszystkie dziewczyny ze 
szlacheckich rodów, w porównaniu z nią, mają się tak, jak gnojny żuk do motyla! We 
dwoje, byliby taką cudowną parą na tronie imperium. Jeden Najwyższy wie, jak taki 
zachwycający kwiat mógł wyrosnąć w ubogich kwartałach Giespieropolisu, 
zarażonych alkoholizmem, złymi chorobami i przestępczością. Prawdę mówi Dżel di 
Oran; Prawdziwe dobro przychodzi stamtąd, skąd najmniej oczekujesz... 

- Uczynimy cię jeszcze słodszą - wylał jagodowy sos na lewą pierś 
dziewczyny. - To będzie nasz poczęstunek. Tassi, prosimy abyś wybrała coś dla 
siebie. 

- Już wybrałam, monarcho - jasnowłosa nałożnica, z rozpustnym uśmiechem 
zbliżyła się do imperatora i uklękła między jego rozwiedzionymi nogami. 

Tak, jak przypuszczał imperator, Dżel di Oran wszedł bez pukania. Zawsze tak 
czynił, ze względu na swój przywilej. 

- Dzień dobry, monarcho - powiedział kanclerz. Mówił cicho, ale wszystkim, z 
którymi rozmawiał, zawsze wydawało się, że głośno i wyraźnie wymawia każde 
słowo. Jak zwykle, był ubrany na czarno, bez żadnych ozdób, tylko rękojeść 
chejchena - lekko wygiętego elfijskiego miecza - zabłysła w promieniach słońca. 

- Przybyłeś zjeść z nami śniadanie, kanclerzu? - Szendregon przestał zlizywać 
sos z piersi Wirii. - Proszę się przysiąść, ale uprzedzam, że swojej drogocennej 
zastawy stołowej nie udostępnię. 

- Monarcho, twoje... drogocenne naczynia są zbyt dobre dla mnie. Ale, jeżeli 
wspomnieliśmy o cennym naczyniu, wolałbym, żebyśmy przy śniadaniu korzystali z 
przedmiotów, pozbawionych mowy i słuchu. 

- Właściwa uwaga...  Tassi, otrzymałem wszystko, o czym mogłem marzyć i 
jestem bardzo zadowolony! Wirija, ty też jesteś wolna. Nasz miły kanclerz nie ceni 
kobiecego piękna, dlatego ma tak dużo czasu na sprawy państwowe. 

- Monarcha, zbyt je rozpieszcza - powiedział kanclerz, kiedy dziewczyny 
wyśliznęły się z sypialni przez niskie drzwi w odległej niszy pokoju. 

- Mam zaledwie dwadzieścia lat i uwielbiam oddawać się zmysłowej miłości z 
nimi. Są zachwycające, czyż nie? Pragnę nie rozstawać się z nimi, póki się nie 
zestarzeją. Ale, jeśli chcesz, mogę podarować ci Tassi. Bardzo rozkoszna w miłości. 
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- To zbyt szczodry dar, monarcho. Boję się, że dziewczynie będzie ze mną 
nudno. 

- I mi bez niej, chyba, także będzie nudno. 
- To znaczy, monarcho, że dokonałeś wyboru? 
- Długo myślałem - Szendregon podrapał się po nasadzie nosa - i wybrałem 

Wiriję. 
- Rozumiem wasz wybór. To prawo boga i imperatora - wybierać. Dziewczyna 

jest urocza. Jednakże, pozwolę sobie zauważyć, że druga dziewczyna, też jest 
bardzo godną kandydatką. 

- Ach, Dżel, też mam wątpliwości. Ale Wirija podoba mi się bardziej, To, co z 
nią zrobimy, da jej wieczną młodość i urodę, co mi bardzo odpowiada. A potem, być 
może, zrobić to samo z Tassi. 

- Chyba nie zakochałeś się, monarcho, w tej dziewicy? 
- Jestem ponad to, by oddać swoje serce tylko jednej kobiecie. Szendregon, 

wreszcie ubrał się w jedwabny, przetykany srebrem szlafrok, związał pas. - Proszę 
napić się wina, kanclerzu. Zapraszam do spożycia ze mną śniadania. 

- Dziękuję, monarcho, ale nie jestem głodny. Lepiej będzie, jeśli zajmę się 
natychmiast przygotowaniami do ceremonii. 

- Dżel - młody imperator położył kanclerzowi rękę na ramieniu - proszę rozwiać 
moje wątpliwości. Niepokoję się. Pamiętam słowa z Księgi Jedynego: „Każdy, kto 
nazwie się bogiem, zostanie przeze mnie odrzucony i pójdzie do Ciemności”. Dużo 
myślałem nad tymi słowami i one mnie niepokoją. 

- Monarcho, będę szczery - spojrzał młodzieńcowi w oczy - Jedyny już dawno 
nie jednoczy ziemi imperium. Południowe ziemie mają swoich bogów, idoli z 
przeszłości, a kapłani Jedynego tylko czynią wrażenie, że ich położenie jest równie 
trwałe, jak w czasach imperatora Chejlera. 

- Jednak to herezja - powiedział w zamyśleniu. – Bardzo mi się podoba być 
żywym bogiem. To jest doskonałe. Niech czarni widzą, że jestem obdarzony władzą, 
przekraczającą ludzkie pojmowanie. Jednakże, niepokoją mnie kapłani Jedynego i... 
proroctwa. 

- Monarcho, kapłani Jedynego są wystraszeni tym, co się dzieje w kraju. 
Rozmawiałem z arcykapłanem i on już wie, co powinno się wydarzyć. Wspomniałeś o 
Księdze Jedynego - więc nawiążę do proroctw Wejgara, o których rzadko 
wspominają nawet kapłani. Mówi się w nich, że dziewiąty imperator, dziewiątej 
dynastii, obdarzony cudowną mocą, przywróci imperium potęgę, którą utraciło. 

- Utraciło? 
- Imperium już nie jest takie, jakim było za czasów twojego wielkiego 

prapradziadka Dana Zdobywcy. Rutanika, Gormiana i Roszyr, dzisiaj już tylko 
formalnie wchodzą w skład imperium. Na południu są drobne państewka, gdzie 
panują nędza i chaos. Na północy, w Mortwalle awanturują się rozbójnicy i sekciarze. 
Nieposłuszni górale Chenszy kontynuują napaści na imperialne oddziały. W 
centralnych prowincjach, także niespokojnie - rok okazał się nieurodzajny, chleb i 
pozostałe produkty drożeją i naród jest rozdrażniony. Chłopi stali się bezczelni i 
aroganccy. Nawet wśród wybitnych rodów takie rzeczy się zdarzają, że inaczej niż 
buntem, nie można nazwać. Czyż trzeba mówić, że w takiej sytuacji, imperator 
powinien być twardy i zdecydowany? Wszyscy czekają na cud, wobec tego, trzeba 
go stworzyć. Twój boski przodek Chejler, ogłosił się namiestnikiem Jedynego na 
ziemi - proszę pójść dalej! Proszę zostać żywym bogiem! 

- Ogłoszę się bogiem. Ale, czy mi uwierzą? 
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- Uwierzą. To, co zdarzy się dzisiaj, zmusi wszystkich niedowiarków do 
uwierzenia w młodego i wspaniałego boga - uśmiechnął się. - Najważniejsze, byś 
sam uwierzył, że robisz to dla dobra imperium i narodu. 

- Wierzę. Ufamy ci, kanclerzu. 
- Bardzo mi miło, monarcho - kanclerz ukłonił się. - Proszę skończyć śniadanie 

i pamiętać, że dzisiaj w południe nad imperium zajaśnieje nowa gwiazda - gwiazda 
Szendregona. Przed wieczorem, w Giespieropolisie nie będzie ani jednego 
człowieka, który nie wymawiałby z uwielbieniem twojego imienia. 

- Do południa, będę gotowy. 
- To znaczy, zdecydowaliśmy - di Oran zatrzymał się przy stoliku, przeciągnął 

palcem po błyszczącym w słońcu złotym talerzu, jakby chciał zostawić na nim jakiś 
zawiły znak. - Dzisiaj wypełnisz proroctwo i uratujesz imperium. 

 
Drzwi, którymi Tassi i Wirija opuściły sypialnię imperatora, prowadziły do 

niedużego pokoiku, dokąd, zgodnie z nakazem władcy, pałacowi dysponenci 
przyprowadzali nałożnice. Tu, przygotowywano dziewczyny przed wejściem do 
imperatorskiego łoża - ubierano albo, odwrotnie, rozbierano, czesano, 
charakteryzowano, namaszczano wonnościami. W pokoiku zazwyczaj dyżurowała 
specjalna służąca, ale tym razem było w nim pusto. Dziewczyny ubrały się same i 
rozstały się bez pożegnania – nie przepadały za sobą. Zanim w Czerwonym Pałacu 
pojawiła się Wirija, Tassi była faworytką imperatora i teraz czuła, że Szendregon 
nieco ostygł w uczuciach do niej, oczarowany nową nałożnicą. Umiejętnie skrywała 
zazdrość i wrogość przy imperatorze, ale na osobności, swoich uczuć do rywalki nie 
ukrywała. 

- Mam cię w nosie, pomyślała Wirija, kiedy była aktorka wyszła z pokoju, 
obrzuciwszy rywalkę druzgocącym spojrzeniem. – Zgrywa się na księżniczkę. 
Zdążyła już poznać pewne szczegóły o blondynce. W pałacu, opowiedzieli jej, że 
ojciec Tassi, spalony na jakiejś dużej aferze handlarz, oddał córeczkę za długi 
swojemu wierzycielowi, a ten, nacieszywszy się, sprzedał ją swojemu przyjacielowi. 
W ten sposób, przyszła imperatorska nałożnica zaczęła przechodzić z rąk do rąk, 
póki nie znalazła się w teatralnym zespole. Właściciel trupy ożenił się z nią i Tassi 
została aktorką. Szczególnego talentu nie miała, ale piękne, złote włosy, 
marzycielskie spojrzenie, bujna pierś i długie nogi, gromadziły na przedstawieniach z 
jej udziałem mężczyzn z całego Giespieropolisu. Zresztą, aktorka niedługo udzielała 
się w zespole - po roku opuściła męża dla gwardyjskiego oficera. W ten sposób 
znalazła się w Czerwonym Pałacu, a tam, imperator, wielki amator pięknych kobiet, 
zwrócił na nią swoją łaskawą i najwyższą uwagę. 

Kiedy w pałacu pojawiła się Wirija, Tassi natychmiast dostrzegła zagrożenie. 
Śliczna blondynka, hojnie obdarzona pięknem, seksualnością i urokiem, musiała 
dostrzec, że tylko nowiutka może z nią konkurować, chociaż wśród licznych nałożnic 
Szendregona, nie było żadnej brzyduli. Postanowiła nie śpieszyć się, tylko działać 
ostrożnie i mądrze, tak, żeby odsunąć Wiriję od imperatora. Udało się jej, coś niecoś 
dowiedzieć się o rywalce. 

Nowa miłość imperatora była kiedyś sierotką-brudasem, mieszkanką 
portowych mateczników Giespieropolisu. Dziewczyna rodziców nigdy nie widziała: 
jedynym bliskim człowiekiem była wychowująca ją stara Ortlandka Chorla, chuda, 
silna, wiecznie pijana i zła, jak wordłan. W dzielnicy Zarzecznej, gdzie funkcjonowała 
prawie połowa miejskich knajp, burdeli i szulerni, zamieszkała tu, rozhulana i 
różnobarwna zbieranina, odnosiła się do Chorle z dziwnym szacunkiem, jakby ta nie 
była zwykłą pijanicą, a nie przymierzając - hrabiną. Starucha nigdzie nie pracowała, 
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ale zawsze obracała dużymi pieniędzmi. Wirija spędziła dzieciństwo w solidnym 
domu, dużym, czystym i przestronnym, chociaż otoczonym żałosnymi chałupami 
biedaków. Chorla zawsze kupowała dobre jedzenie, świeże mięso, owoce i wino. 
Nieraz dawała dziewczynce drogie prezenty – nową, lnianą odzież, skórzane 
sandały, drogie korale. Kiedy Wirija skończyła trzynaście lat i sprytni marynarze 
zaczęli do niej puszczać oko, i zapraszać na spacery, Chorla zapowiedziała, by 
nawet o tym nie myślała, bo ją zabije, jeśli zacznie szwendać się z chłopami. Wirija 
sama opowiedziała Tassi, jak stara wiedźma pewnego razu okrutnie zbiła ją 
trzonkiem od miotły tylko za to, że pomogła sąsiadowi, grubemu i wesołemu 
mistrzowi Goramowi, przynieść z targu kosz z warzywami. 

- Zapamiętaj, suczko - powiedziała Chorla, kiedy już nie miała sił bić dalej - 
jeśli jeszcze raz zobaczę, że kokietujesz chłopów, rzucę na ciebie urok. Wypadną ci 
zęby i włosy, a skóra pokryje się wrzodami, w których będzie mieścić się pięść! 

Powiedziawszy to, starucha poszła do karczmy, a dziewczyna całą noc trzęsła 
się z przerażenia pod swoją kołderką. Jednakże, nie minęło nawet pół roku, jak 
Chorla zapiła się na śmierć. Nigdy się nie dowiedziała, dlaczego tak bardzo chroniła 
ją przed mężczyznami. Na pewno była w tym jakaś tajemnica, ale Chorla zabrała ją 
do grobu. 

Wraz ze śmiercią opiekunki zawitała nędza. Dwa lata przemieszkała u 
handlarza starzyzną Amona, kompana starej Chorli od butelki, pracując w jego 
kramie. Dom był żałosny, wilgotny, brudny i pełen szczurów. Miejscowi chłopcy stale 
uganiali się za nią, ale Wirija bała się ich zalotów. Zawsze, kiedy pojawiał się kolejny 
wielbiciel, przypominała słowa wiedźmy. Potem uciekła od Amona. Skończyła już 
piętnaście lat i według praw Zarzecznej dzielnicy, była dorosłą kobietą. W porcie 
spróbowała wykupić miejsce na statku, wręczając azoryjskiemu marynarzowi 
srebrnego galarna – cały majątek, jaki zdołała zgromadzić. Ten wziął pieniądze, 
wyznaczył czas i miejsce, dokąd powinna przyjść. Kiedy się zjawiła, trzech 
rozochoconych winem marynarzy pochwyciło ją i powlokło na galeon. Uratował ją 
Nielen di Rejf. Ale o nim, swoim kumpelkom z Czerwonego Pałacu, już nic nie 
opowiadała. 

Nielen był bardzo młody, piękny i postawny - prawdziwy szlachcic, potomek 
wybitnego rodu di Rejfów. Zakochali się od pierwszego wejrzenia i Wirija myślała, że 
trafiła do czarodziejskiej bajki. Ukochany wynajął dla niej dom ze służącą, w 
południowej części miasta, położony wśród sadów. Tu zostali mężem i żoną - 
potajemnie, bez błogosławieństwa rodziców Nielena. Ale Wirii to nie przeszkadzało. 
Kochała chłopaka, a on ją ubóstwiał. 

To właśnie wtedy, po raz pierwszy w życiu, pojawił się ten dziwny kapłan, 
Garmen di Brast. Wszedł na podwórze w przeddzień wielkiego święta - krępy, z 
ogoloną głową, mocno zbudowany, z przenikliwymi, ciemnymi oczyma. Dała mu 
galarna. Kapłan nie przyjął pieniędzy, popatrzył na nią zaczepnie i powiedział: 

- Dawno nie byłaś w świątyni, siostro. Podziękuj Jedynemu za to, że jeszcze 
cię chroni. 

- O czym ty mówisz? - zapytała. 
- O twojej urodzie. Masz piękne włosy, puszyste i gęste, sarnie oczy, delikatną 

twarz i ciało, niczym z kości słoniowej. Jesteś doskonałym stworzeniem Jedynego, 
siostro. Takiej ślicznotce, potrzebne jest oparcie w życiu. Ci, którymi się otaczasz, na 
pewno nie będą cię kochać szczerze i bezinteresownie. Mężczyźni są gotowi oddać 
cały majątek za noc spędzoną z taką ślicznotką, ale o świcie uciekają od niej, jakby 
była zarażona trądem. 



27 
 

- Po co mówisz mi to wszystko? - oburzyła się. - Taka gadanina nie przystoi 
kapłanowi. Nie podoba mi się też twój ton. Jestem przyzwoitą dziewczyną i szybko 
wyjdę za mąż za ukochanego. A ty zachwalasz moje piękno, jakbym była sprzedajną 
dziewuchą z ulicy Wad! 

- Powiedziałem tylko prawdę. 
- Jest dla mnie niemiła - błysnęła oczyma. - Nie sądź wszystkich mężczyzn 

według siebie, kapłanie. Jeśli moje piękno, wzbudza twoje brudne myśli, módl się do 
Jedynego. Mój ukochany nie jest taki, jak ty. Jest młody i wspaniały. Kocha mnie i 
będziemy razem bardzo szczęśliwi! 

- Kocha cię? Oczywiście. Jest wspaniałym młodzieńcem. Ale ciebie okrywa 
czarny cień. Twój los bardzo szybko się zmieni. Czeka cię wiele zdarzeń, złych i 
dobrych. Znajdziesz nową miłość - prawdziwą, Rumeniko. 

- Rumenika? - żachnęła się. - Nazwałeś mnie... 
- Rumenika. 
No, teraz wszystko jasne, pomyślała i odetchnęła z ulgą. Obłąkany kapłan 

pomylił ją z inną dziewczyną. Plecie bzdury – dość tego. 
- Idź swoją drogą, braciszku - powiedziała. - Jesteś śmieszny i twoje słowa, to 

jawna bzdura. Nie pokazuj się tu więcej, bo psem poszczuję. 
Kapłan pokiwał głową i poszedł. Wróciła do domu i cały wieczór czekała na 

Nielena: rano obiecał, że wróci przed świąteczną kolacją. Czekała, wyobrażała sobie, 
jak się będą obsypywać czułymi słowami, obejmować się i całować, a potem 
przeniosą się do sypialni i będą całą noc oddawać się miłości. 

Nielen nie przyszedł na kolację. Nie zjawił się również do północy. Do rana 
siedziała samotna i zdumiona - po raz pierwszy jej ukochany nie dotrzymał obietnicy. 
A potem przyszedł oficer straży miejskiej i wszystko jej opowiedział. 

Morderców ukochanego, nie znaleźli: mówili, że to sprawka przemytników, 
którym młody oficer zalazł za skórę. Wirija nie pamiętała, co działo się z nią przez te 
dni; prawdopodobnie, była w szoku. Pamięć nie zachowała szczegółów tych dni 
rozpaczy i smutku. Nielen umarł, reszta nie miała żadnego znaczenia. 

Dziesiątego dnia po pogrzebie, przyszedł właściciel domu. Płacić za czynsz 
nie było czym, więc oddała swoje klejnoty. Przez trzy miesiące zostawiono ją w 
spokoju, potem gospodarz przyszedł znów, tym razem z sądowym urzędnikiem. W 
milczeniu obserwowała, jak urzędnik opisuje jej majątek. 

- Siedem dni - powiedział gospodarz. - Po siedmiu dniach wypędzę cię, 
dziwko, jeśli nie zapłacisz piętnastu galarnów. 

Milczała. Z opisanego majątku, sama szkatuła do ozdób, z cudowną 
inkrustacją, podarowana przez Nielana, kosztowała dwadzieścia galarnów, ale to już 
nie miało żadnego znaczenia. Pieniędzy nie było. 

- Jednak mogę jeszcze się rozmyślić się - gospodarz nachylił się do ucha i  
szepnął - trochę twojego zainteresowania mną i jestem gotów odłożyć płatność. 

- Spadaj na żer wordłanom, psie - odpowiedziała obojętnym głosem. 
Właściciel domu złośliwie błysnął oczyma, ostentacyjnie, powoli ruszył do 

drzwi. Urzędnik powlókł się za nim, upychając w torbie zapisane papiery. Po ich 
odejściu, dziewczyna długo siedziała w odrętwieniu, potem zebrała niezbędny rzeczy 
- wszystko, co pozostało jej z dawnego życia. Dom, w którym była taka szczęśliwa, 
stał się cudzy, niemiły i straszny. 

Spojrzała w lustro - na ścianach sekretnego pokoju dla nałożnic, było ich dużo 
i wszystkie ogromne, drogocenne, każde o wartości przyzwoitej wsi. Pomyślała, że w 
tamte dni, można ją było nazwać ślicznotką, tylko w formie drwiny. Znalazła 
schronienie w rodzinie biednego kupczyka z Dolnego Miasta, gdzie pielęgnowała 
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troje dzieci i chorą żonę gospodarza. Tak minął kolejny rok. A potem... Potem ją 
znaleziono. Przyszedł po nią sam kapitan imperatorskich Czerwonych Płaszczy, w 
asyście konnej ochrony z poleceniem, by dostarczyć „najjaśniejszą gwiazdę 
Giespieropolisu” do Czerwonego Pałacu. Tak zaczęło się trzecie życie Wirii - życie 
imperatorskiej kochanki. Nie wiedziała, jak i skąd dowiedział się o niej imperator, ale 
weszła do jego łoża. Władca był z niej bardzo zadowolony. I to nowe życie, przyjęła 
jak coś jej należnego. 

- Życie, które jest warte tylko pożałowania – odezwał się głos. 
Krzyknęła i zasłoniła się rękami, na moment zapominając, że jest już ubrana - 

w lustrze odbijała się postać Garmena di Brasta, który stał za jej plecami. 
- To ty? - odwróciła się i spojrzenia ich się spotkały - Jak tu trafiłeś? 
- Podobnie, jak i ty. Imperatorowi są potrzebni najlepsi. Ceni mnie za 

umiejętność objaśniania świętych tekstów. Od ciebie, potrzebuje czegoś innego. 
- Zdecydowałeś się mnie pouczać, kapłanie? - mówiła pogardliwym tonem, ale 

rumieniec oblał jej twarz. - Gdzie byłeś, proroku pieprzony, kiedy wypędzano mnie na 
ulicę, kiedy pozostawał mi jeden tylko sposób by wyżyć – sprzedawać swoje ciało w 
miejskim porcie? Imperator wziął mnie do swego domu. Spłacam swój dług. Każdy 
mu służy, jak może. W zmysłowej miłości nie ma niczego haniebnego albo 
sromotnego. 

- Nie o miłości mówię. Wyjaśnię ci to później. Teraz chodź ze mną, i to szybko, 
bo czasu mamy niewiele. Do południa zostały tylko cztery godziny. 

- O co ci chodzi, braciszku? 
- Powinnaś porzucić pałac. 
- Zbzikowałeś, kapłanie?! Niby dlaczego powinnam opuścić pałac? I co powie 

na to imperator, jeśli odejdę stąd bez jego pozwolenia? 
- Niedługo zaczną cię szukać i wtedy będzie za późno. 
- Ej, najświętszy, coś ty mi ściemniasz! Dokąd mam iść? Na ulicę? Nie mam 

domu, nie mam rodziny. Nie mam bliskich, żadnego majątku i ani galarna przy duszy. 
I komu będę potrzebna, oprócz śmierdzących marynarzy i lubieżnych staruszków, 
szwendających się po spelunkach? 

- Twoje życie jest w niebezpieczeństwie - wziął ją za rękę i poczuła, że jego 
palce są zimniejsze od lodu. - Idziemy! Wyprowadzę cię stąd. Już na nas czekają. 

- Nigdzie nie pójdę! - wyrwała rękę. - Przeklęty czarowniku! Już kiedyś 
wykrakałeś nieszczęście z moim Nielenem. Gdyby nie ty... Zabieraj się, póki nie 
zawołałam straży! 

- Zrozum, Wirijo, tobie grozi... Wielkie nieszczęście. Tylko natychmiastowa 
ucieczka uratuje cię. Tylko ucieczka. Powinniśmy się śpieszyć. 

Już otworzyła usta, by wysłać tego wariata do wszystkich demonów, gdy nagle 
serce jej drgnęło. Przypomniała sobie dziwne pytania, które zadawał jej i Tassi 
imperator dzisiaj rano. Mówił o ofiarności, miłości i śmierci. Czyżby to miało związek 
z tym, co mówi ten człowiek? 

- Popadłam w niełaskę imperatora? - zapytała. – Grozi mi śmierć? No, mów, 
niech cię cholera! 

- Nie śmierć - kapłan przeszedł na szept. - To, co jest znacznie gorsze od 
śmierci. O tym nie wolno mówić, zwłaszcza w tych ścianach. 

- Dlaczego? 
- Ponieważ mogą nas usłyszeć. Co widzisz w tym lustrze? 
- W lustrze? Widzę dwoje ludzi - siebie i obłąkanego, który próbuje mnie 

przekonać do... 
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Nagle, poczuła grobowy chłód. Myśli zostały sparaliżowane, język odmówił 
posłuszeństwa, a martwa, mrożąca fala ogarnęła serce. I nie była to sprawka 
Garmena di Brasta. Zdawało jej się, że z pustki lustra, gdzie dotychczas odbijała się 
jej postać, kapłana, pokój i płomyki palących się świec, spojrzało coś nieokreślonego. 
Popatrzyło pustymi oczodołami martwej twarzy, spojrzeniem istoty, nienawidzącej 
wszystkiego, co żywe, ogrzane słońcem i posługującej się oddechem. Takiego 
przerażenia, nigdy dotychczas nie doświadczyła. 

- Co to? - wybełkotała z trudem, próbując wciągnąć powietrze; uczucie 
beznadziejności i śmiertelne przerażenie, pozbawiły ją oddechu. 

- Jednak ty nic nie wiesz – chwycił rękę i pociągnął do drzwi. - Zło już tu jest, 
wśród nas. Poczułaś jego obecność, wyczytałem to z twojej twarzy. 

- Ale, co to było? 
- Życie - w - Śmierci. Los, który ci przygotowano. To, już się zaczęło. Jest tylko 

jeden ratunek - ucieczka. Idziemy! 
Nie przypuszczała, że pałac ma tyle pomieszczeń. Nie wiedziała, że górne 

piętra, gdzie obecnie żył imperator, jego krewni i gdzie znajdowały się liczne pokoje 
dworzan, biblioteki, refektarze, pokoje gościnne, do odpoczynku i rozrywki, 
pomieszczenia służbowe i różne inne, w języku potocznym nazywano Czerwonym 
Pałacem. Został on zbudowany zaledwie sto dziesięć lat temu, na potężnym 
fundamencie gigantycznego zamku, wzniesionego jeszcze przez synów 
legendarnego Chejlera Bogobojnego. Teraz, kapłan prowadził ją przez te nieznane 
katakumby. 

Zeszli schodami obok oribańskiej straży z jej wyzłoconymi berdyszami, potem 
znaleźli się w części, gdzie była pałacowa świątynia. Wpuściwszy dziewczynę do 
kaplicy, Garmen zamknął za sobą drzwi, przeprowadził dziewczynę nawą do 
ołtarzowego podwyższenia i tu poprosił ją, by weszła do niewielkiego pokoiku. Od 
maźnicy, odpalił kilka świec.. Wirija zobaczyła prawie puste pomieszczenie i z 
niemym pytaniem popatrzyła na kapłana. 

Di Brast wskazał na ławkę, gdzie leżała złożona odzież. – Musisz zmienić swój 
strój. 

- Przebrać się? Po co? 
- Rób, co mówię – powiedział i wyszedł. 
Odczekawszy chwilę, zdjęła wilgotną i przesiąkniętą potem odzież. W pokoju 

było ciepło, ale wstrząsały nią dreszcze i odczuwała mdłości. Drżącymi palcami 
rozwiązała rzemyki sandałów, zrzuciła je i sięgnęła po zaproponowany ubiór. Było to 
ubranie imperatorskich leśniczych i gońców - płócienna koszula z wykładanym 
kołnierzem, krótkie zamszowe spodnie ze sznurem zamiast paska, kurtka-
bezrękawnik z cienkiej skóry, z kieszeniami na piersi i miedzianym zapięciem, a 
także wysokie buty z miękkiej skóry. Wszystko okazało się szyte na jej miarę i 
Garmen di Brast, wracając do izdebki, znacząco chrząknął. Przyniósł jej długi, 
obszerny płaszcz z brązowej wełny. Takie nosili w podróży kupcy i kapłani 
najwyższej rangi. Kaptur wciąż opadał na oczy, a poły plątały się pod nogami. Z 
żalem popatrzyła na swoją odzież z wzorzystego atłasu, ozdobioną złotymi sznurami 
i westchnęła. 

- Te błyskotki też zdejmij - zażądał kapłan, wskazując na naszyjnik i 
pierścienie.- Zdradzają cię. 

- Weź to, braciszku - powiedziała, wykonawszy wolę kapłana i podając mu 
ozdoby. - Na świątynię. 

- Nie trzeba - odpowiedział di Brast dziwnym tonem. - Tej świątyni, datki 
więcej nie będą potrzebne. 
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Z kaplicy, wyszli do świątyni, a stamtąd, długim korytarzem i kręconymi 
schodami wiodącymi głęboko w dół, trafili do podziemi pałacowych. Kapłan wyjął z 
uchwytu pochodnię, zapalił, kazał dziewczynie podążać za sobą i nie zostawać w 
tyle. Długo schodzili po schodach, potem weszli do jakiegoś tunelu. 

- Są tu szczury? - szepnęła Wirija. 
- Nie. 
- Dobrze. Bardzo się boję szczurów... 
W podziemiach było wilgotno i panował zaduch. Pod nogami chlupała 

cuchnąca woda, z mroku donosiły dziwne dźwięki - to stuk młota o kowadło, to 
skrzyp i trzask wodnych kół, pracujących gdzieś we wnętrzach Giespieropolisu, to 
szum niewidocznych mechanizmów. Kilkakrotnie, z przodu, pojawiało się światło 
pochodni i wtedy kapłan zatrzymywał się i czekał, aż droga będzie wolna. Wirija 
straciła poczucie czasu. Czuła się samotna, mała, zmęczona i nieszczęśliwa, ale 
nadal wlokła się za kapłanem, w duchu przeklinając jego i swój żałosny los, i tego, 
kto zbudował te diabelskie podziemia. W pewnym miejscu mijali podziemną salę, 
taką ogromną, że bardziej wyglądała na naturalną jaskinię, a nie na dzieło ludzkich 
rąk. Potem znów zagłębili się w niekończący się korytarz z mnóstwem bocznych 
przejść. Zrozumiała, że kapłan prowadzi ją jakimś tajnym podkopem - ale dlaczego 
on sam tu nie zabłądzi? I dokąd ją prowadzi? Myśl o tym, że kapłan chce jej zła, była 
bezprzedmiotowa: przecież nie prowadziłby ją tak daleko w ziemskie czeluście, 
gdyby chciał ją zabić albo zniewolić. 

Kapłan, jakby zgadł, o czym myśli. 
- Idziemy do świątyni Jedynego - wyjaśnił. - W starożytności, od zamku 

Chejlera do Pierwszej Świątyni, był przekopany tunel. O jego istnieniu wiedzą tylko 
nieliczni. Już niedaleko, wytrzymaj. 

- Zawsze prowadzisz do siebie dziewczyny tym szczurzym przejściem? 
- Nie mów głupstw. 
Doprowadził ją do kolejnych, kręconych schodów, tym razem wiodących na 

górę. Wspinać się trzeba było dość długo i Wirija nie czuła nóg, kiedy wreszcie 
znaleźli się przy dwuskrzydłowych drzwiach z ciemnego brązu, ozdobionych 
wymyślnym tłoczeniem. Przerażona patrzyła, jak Garmen di Brast wyciągnął dłoń i 
wykonał nią ruch, jakby przekręcał klucz w zamku. W świetle pochodni zamigotał 
zielonkawy kamień w pierścieniu na palcu wskazującym - i drzwi, skrzypiąc, zaczęły 
się otwierać. 

Kiedyś, jeszcze w dzieciństwie, Wirija słyszała legendę o Złotej Jaskini - 
tajemniczym miejscu, gdzie spełniają się wszystkie życzenia. Serce jej łomotało, 
kiedy wchodziła za kapłanem w otwierające się drzwi. Nagle… - A, jeśli legenda 
okaże się prawdą i zobaczy tajemniczą jaskinię, gdzie spełni się jej jedyne i 
najdroższe życzenie - wróci do życia Nielena i odjedzie z nim od tego nikczemnego 
miasta daleko, do szmaragdowych wodospadów Brinielefty, do prześwietlonych 
słońcem oliwkowych ogrodów Azora, do białych pagórków Roszyru – zresztą, 
wszystko jedno dokąd, jeśli z nim?! 

Czarodziejski miraż rozwiał się równie nagle, jak się ukazał. Nie zobaczyła 
złotej jaskini, lecz człowieka, który, prawdopodobnie, czekał na nich. Do poręczy, 
otaczającej święte źródło, były przywiązane dwa konie – potężny, kary stallion i 
wytworny szary konik z białymi pończochami na nogach i białą gwiazdką na czole. 

- Pokój tobie, Akunie - powiedział kapłan do oczekującego. - Przyprowadziłem 
Ją. 

Wirija zdziwiła się; wspólnikiem kapłana okazał się barbarzyńca - Miłd. Trudno 
było określić jego wiek. Ostrzyżone na jeża włosy i wąsy były zupełnie siwe, ale 
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trzymał się krzepko i żwawo się poruszał, więc na pewno nie był staruszkiem. 
Zauważyła również, że był ubrany jak prosty chłop. Dlaczego? Stary Miłd na pewno 
był wojownikiem, bo wszyscy mężczyźni jego rodu są wojownikami - i to bardzo 
doświadczonym... 

- Obiecałeś sto galarnów - przypomniał Akun, zwracając się do kapłana. 
- I dotrzymam słowa - Garmen podał barbarzyńcy ciężką sakwę ze srebrem. – 

Tu jest trzysta - sto weź dla siebie za usługę, pozostałe wykorzystasz w sprawie. 
Wiesz, jak je wydać. 

- Moją część zostawię siostrze. 
- To twoja sprawa. 
- Jak mam cię nazywać, córeczko? - zwrócił się do dziewczyny. 
- Wirija. 
- Nazywa się Rumenika – wtrącił się Garmen. – Wiriją, nazywała ją siostra 

Chorla. Jest córką Joła di Kriffa. Zapamiętaj, siostro, nazywasz się Rumenika di Kriff. 
Wirija tylko skinęła głową. Zdarzenia toczyły się tak szybko i 

nieprzewidywalnie, że wszystko wydawało jej się niezwykłym i chaotycznym snem. 
Jeszcze chwila - i obudzi się w złotej sypialni, u boku imperatora i Szendregon znowu 
zechce, by go pieściła... 

- Wsiadaj na konia – polecił Miłd. Sam już siedział w siodle i trzymał za uzdę 
szarego konika. – Umiesz jeździć wierzchem? 

- Źle...Bardzo źle. 
- To nic. Laleczka jest spokojna, nie zrzuci. 
- Niech Jedyny was błogosławi! - Garmen di Brast zdjął z palca pierścień z 

zielonkawym kamieniem i włożył w dłoń Wirii-Rumeniki. - Strzeż go, siostro. Pomoże 
ci przejść twoją drogę do końca, tak, jak to jest zapisane w twoim losie. Śpieszcie się, 
bo słońce jest już wysoko i wkrótce z Giespieropolisu nie wydostanie się nawet ptak! 

- A ty, Garmenie? - Rumenika po raz pierwszy nazwała kapłana po imieniu. 
- Muszę zostać, by spotkać Noc - godnie powiedział kapłan. - Mój pojedynek, 

jeszcze przede mną. Żegnaj, Wirijo. Czy mam cię nazywać Rumenika? 
- Rumenika – po chwili namysłu, odpowiedziała dziewczyna - oczywiście, 

Rumenika. 
 
Po Giespieropolisie przetoczyła się zdumiewająca wiadomość - imperator, 

Żywe Wcielenie Światła, zbiera ludność miasta na placu przy Czerwonym Pałacu, 
aby przemówić do narodu i pokazać coś o wielkim znaczeniu. Migiem w kierunku 
placu ruszyły ogromne tłumy. Zamykano kramy, pustoszały karczmy i warsztaty, 
nawet chorzy ze szpitali, opierając się na kulach i pałkach, a nawet jeden o drugiego, 
kuśtykali po ulicach, zastanawiając się, co zmusiło imperatora, po raz pierwszy od 
dwóch lat, przemówić osobiście do narodu, bez [pośrednictwa heroldów. 

Garmen obserwował, jak naród zdąża do pałacu. Był spokojny. Minęły prawie 
trzy godziny, jak pożegnał się z Rumeniką i starym Miłdem. Barbarzyńcy nie ufał, ale 
sam Riman di Riward, Wielki Widzący Skrołlingów, przysłał tego człowieka i wybór 
przełożonego zakonu nie mógł być błędny. Jeśli Medż Madżari poradzi sobie, a 
Chejdin i Rumenika di Kriff wykonają swoje zadanie, dla Łaedy zaświta nadzieja. Ale 
to przyszłość, a najbliższa godzina jest właśnie jego, stoczy najważniejszą w swoim 
życiu walkę. 

Nieznane Zło zbliża się. Dzisiaj, Szendregon stworzy coś, o czym mówi się w 
proroctwach. Ale proroctwa nie są zbyt precyzyjne i zamiary imperatora są nieznane. 
Znany jest tylko dzień - Wielki Widzący uprzedzał o nim. Obecnie, w pałacu są 
czynione przygotowania. Coś musi się wydarzyć na placu przed pałacem. Żeby tylko 
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wiedzieć, co! Niestety, zakon jest zbyt słaby. Skrołlingów zostało tylko czterech - 
Riman di Riward, Akun, Medż Madżari i on - Garmen di Brast. Karolitowa magia nie 
reaguje na Giełłę Gendży, a to znaczy, że najprawdopodobniej nie żyje. Siostra 
Chorla, też pożegnała się z życiem, i to dawno temu. Wojowników Zwitka więcej nie 
ma. Pozostała im jedna szansa i słaba nadzieja na powstrzymanie Ciemności. Mogą 
też umrzeć z honorem, jak przystaje tego typu wojownikom. Ich sława pozostała w 
przeszłości. A i sam Zwitek - co on teraz znaczy? Prawa, niegdyś zapisane dla 
zachowania pokoju na świecie, obecnie straciły swoje znaczenie. Świat pogrąża się 
w mroku i stamtąd idzie coś strasznego, nieznanego, niosącego zagładę. Riman di 
Riward nazwał to nieznane Życiem - w - Śmierci, ale co on określił tymi słowami? 

 
Po gorącej kąpieli, Garmen włożył czystą, paradną chlamidę i po raz ostatni 

rozpalił święty ogień u podnóża ołtarza Jedynego. Kiedyś, słyszał od starszych 
kapłanów, że wybrani mogą otrzymywać boskie objawienia, ale Najwyższy, milczał. 
Bezskutecznie błagał go o znak. Słoneczne promienie padały na kapłana przez 
wąskie okna świątyni i tańczyły w nich delikatne pyłki. Właściwie, niczego innego nie 
oczekiwał. Nadeszła godzina, kiedy on, potomek rodu di Brastów, jednego z 
najstarszych w kraju, musi zrobić to, czego żąda od niego wiara i dług. Może dla 
kogoś to puste i banalne słowa, ale nie dla niego. Za wiarę, wiele lat temu, umarł jego 
ojciec i oddali życie jego przyjaciele. Nie można postąpić inaczej, ponieważ zbliża się 
Dzień Gniewu. Wiedzą o tym nieliczni, ale w księgach wszystko jest opisane. Szybko 
nadejdzie Ciemność, a wraz z nią wielkie klęski dla całej Łaedy. Złożył ręce na znak 
dziękczynienia i popatrzył na twarz Jedynego. Posąg wyciągał nad nim ręce. Twarz 
Władcy była spokojna. 

- Dziękuję ci, Boże - powiedział kapłan. 
Woda w klepsydrze przelała się. Garmen podniósł się, wsypał resztki 

wonności w ogień i wyszedł ze świątyni, zamykając za sobą drzwi. Dzień był 
słoneczny i ciepły, dawno takiego nie było. Wiosna była zimna i późna, jak wszystkie 
w ostatnich latach. Słońce zbliżało się do zenitu. Garmen wmieszał się w tłum 
mieszkańców, zdążających na plac. 

Przy wylocie ulicy stała ochrona, najpierw brodaci Oribańczycy w brązowych 
kolczugach i okrągłych hełmach, uzbrojeni w berdysze i krzywe miecze; za nimi 
górale-Wołasi, długowłosi i wytatuowani, z halabardami w rękach i, wreszcie, 
imperatorska straż w czerwonych i czarnych opończach, stalowych szyszakach. 
Garmen mijał otoczenie, udzielając błogosławieństwa żołnierzom, aż znalazł się na 
placu, gdzie już zebrało się kilka tysięcy mieszkańców i dochodzili jeszcze kolejni. 

Białe Wieże imperatorskiego pałacu wznosiły się nad placem na sto 
pięćdziesiąt stóp każda; w słonecznym świetle białe licowanie mieniło się, jak macica 
perłowa. Każda z nich miała cztery występy i pozłacany graniasty wierzchołek. 
Dookoła nich, jeszcze za rządów imperatora Danie, wzniesiono pierścień ścian z 
czerwonego klinkieru, wysoki na trzydzieści pięć stóp. Pałac znajdował się za tą 
ścianą. Plac paradny położony był u podnóża Białych Wież - ogromny prostokąt, 
wyłożony sześciokątnymi płytami z twardego, czarnego kamienia. Tuż nad placem, 
wznosiła się trzecia wieża, którą wśród mieszkańców określano Czerwoną albo 
Imperatorską. Była niższa, zaledwie na sześćdziesiąt stóp, ale potężniejsza. Teraz, 
nad nią powiewała imperialna flaga i sztandar domu Szendregonów - złoty smok na 
czarnym tle. Na ścianach wisiały gonfalony z herbami najwybitniejszych domów 
Łaedy i ciepły wiatr targał nimi leniwie. Garmen uśmiechnął się, zauważywszy wśród 
herbów także znak swojego domu - żelazną pięść na purpurowym tle. Między 
chorągwiami, w kamiennych pozach zastygli gwardziści imperatora. 
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Ostrożnie ruszył w kierunku ściany. Ludzie nie zwracali na niego uwagi, tylko 
nieliczni, dostrzegłszy kapłana, kłaniali się i prosili o błogosławieństwo. Byli tu 
mężczyźni, kobiety i dzieci, wielu cudzoziemców: smagli Oribańczycy i Giełamczycy, 
ciemnoskórzy Ammadowie, subtelni Gormańczycy i ciemnoocy Roszyrcy. 

- „Zbliża się Dzień Gniewu - pomyślał - i dzisiaj rozpocznie się zagłada tego 
świata. Czy ci ludzie pojmują, że nieszczęście stoi na progu ich domu? Czy będą w 
stanie dokonać właściwego wyboru? Oświeć ich, Wszechmocny!” 

Nagle przypomniało mu się starodawne podanie o orle, który został wysłany 
przez Jedynego, by uprzedzić rodzaj ludzki o nadchodzących wstrząsach. Orzeł 
obniżył lot i krzykiem próbował przyciągnąć uwagę, ale nikt go nie zauważył. A potem 
nastąpiło trzęsienie ziemi, spadł ognisty grad i potoki siarki lały się z nieba. Ludzie 
zaczęli błagać Jedynego o łaskę, ale on powiedział im: „Patrzyliście, ale nie 
widzieliście. Słuchaliście, ale nie słyszeliście. Myśleliście, że wasze życie jest 
nieograniczone, jak ocean. Chciałem zawrócić was w stronę Dobra”. Rozjuszeni 
zebrani, oskarżyli wówczas orła, że zbyt późno uprzedził ich o gniewie Jedynego i 
zabili go. Od tamtej pory, orły nie ufają ludziom i nie opiekują się ich losem - niech 
ludzie troszczą się o siebie sami... 

Ryk rogów wyrwał kapłana z zadumy. Wzniósł oczy na Czerwoną wieżę - i 
zobaczył imperatora. 

Szendregon był wściekły. Gwardia wielokrotnie przeszukiwała pałac, ale bez 
rezultatu - Wirija, jego ukochana nałożnica, jakby wyparowała. Dworzanie opuszczali 
wzrok i szeptali o czarach i czarnej magii. Dżel di Oran był spokojny. 

- Niech monarcha uczyni inny wybór - powiedział. - Nie ma żadnego 
znaczenia, kto będzie pierwszy. To może być mężczyzna, kobieta, dziecko. 

- Chciałem jej, Dżelu! - wściekał się imperator. - Chciałem uszczęśliwić tę 
rozpustnicę, obdarowując nieśmiertelnością. Była piękna i dawała mi rozkosz. 
Rozkażę, by znaleziono tę dziwkę i rozerwano końmi! 

- Monarcho, czeka cię niebywały majestat. Żałosna ulicznica nie powinna 
zajmować więcej twoich myśli. 

- Jestem już spokojny, Dżele - imperator otarł pot z czoła. - Znajdziemy 
zdrajców i odpowiednio ich ukarzemy. Teraz, powinna odbyć się ceremonia, prawda? 

- Niewątpliwie, monarcho. 
- Niech znajdą Tassi. Wybieram ją. 
- Wspaniały wybór, monarcho. Przygotuję ją. 
- Zawsze robię dobry wybór. Zezwalam na przystąpienie do przygotowania 

ceremonii! 
Szendregon miał nadzieję, że w drzwiach pokoju, lada chwila, zjawią się 

gwardziści i zameldują: „Monarcho, Wirija odnalazła się!”. Czekał, póki go czesano i 
charakteryzowano, wkładano na głowę ciężką koronę i ubierano w ozdobioną 
szlachetnymi kamieniami, przetykaną złotem mantyję, póki go obuwano w pozłacane 
sandały. Gdy nie zjawiła się, czarna, niezaspokojona złość, napełniła jego serce po 
brzegi. 

- Jesteś gotowy, monarcho? - zapytał kanclerz. 
- Gotowy. Niech zaczną pochód... 
Droga od pałacu do bram Czerwonego Pałacu zajęła niewiele czas, ale mocno 

zmęczyła Szendregona. Posuwał się żółwim krokiem - tego wymagał uświęcony 
wiekami ceremoniał. Z przodu, dwanaście par konnych gwardzistów, za nimi 
paziowie ze sztandarami, znów gwardziści, teraz już, jako piesi, z kolei chorąży z 
imperialnym sztandarem, imperatorscy heroldowie w paradnych szatach i dopiero on 
– Dwudziesto ósme Wcielenie Światła, imperator Łaedy, władca Brinielefty, Karnonu i 
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Rutaniki, Ozdoba Świata i Stróż Prawdy, władca Zachodu i Wschodu Szendregon 
Pierwszy. Dzisiaj, do długiego wykazu jego tytułów, dołączy jeszcze jeden – Boski, 
bo poddani zobaczą, że ich władca może to, czego nie może żaden człowiek pod 
słońcem. 

Procesja weszła na plac i wśród powitalnych okrzyków ruszyła w kierunku 
Czerwonej Wieży. Na szczyt, wszedł sam. Czas ceremonii był tak dokładnie 
wyliczony, że na ludzkie morze u swoich stóp spojrzał równocześnie z pierwszym 
uderzeniem dzwonu, wybijającego południe. Ryk zachwytu przetoczył się nad 
placem. 

- Jaka piękna chwila! - wyszeptał. - Jaka wspaniała władza! 
Za jego plecami już ustawiał się kordon gwardii z berdyszami, a za nimi pstry 

tłum dworzan, umyślnie, głośno wychwalając cnoty imperatora. Dżel di Oran, ubrany 
jak zawsze w czerń, zbliżył się do władcy i z ukłonem zapytał: 

- Zacząć, monarcho? 
- Pośpiesz się, kanclerzu. 
Dżel di Oran dał znak trębaczom i dźwięk dziesiątka miedzianych trąb, zmusił 

ludzkie mrowie, by zamilkło. Kanclerz mówił cicho, ale z pomocą niepojętych czarów, 
każde słowo było słyszalne po całym placu i tysiące ludzi słuchało kanclerza, 
wstrzymując oddech. Garmen skupił się, starając się nie uronić ani słowa i coraz 
większe przerażenie ogarniało jego duszę, ponieważ, jako kapłan Jedynego, 
uzmysławiał coraz wyraźniej, co się dzieje. 

- Narodzie Imperium - mówił Dżel di Oran, krzyżując na piersi ręce i patrząc w 
dal, ponad głowami - ciesz się, bo zbliża się czas próby. Przez długie lata, nasz kraj 
żył w ubóstwie i bez widoków na przyszłość. Nasze pola wybijał grad, mrozy 
niszczyły nasze ogrody, choroby dziesiątkowały bydło, strach i tęsknota żyły w duszy 
każdego. Ludzie Łaedy żyli w biedzie, która odzierała nas z ludzkiej godności. 
Wrogowie grozili nam wojną i wewnątrz kraju wzniecano bunty i przelewano krew. 
Nikt nie szanował prawa i nie chronił prostych ludzi przed rabusiami i złodziejami, 
rozbójnikami i mordercami. Dlatego rozeszły się pogłoski, że imperator utracił swoją 
boską moc i kraj chyli się ku upadkowi. Poprzedni nasz monarcha, jasnej pamięci 
Jałmar Bogobojny, surowo karał wichrzycieli i złodziei, ale nie zdążył dokończyć 
dzieła - zabrał go do siebie Jedyny. Ale, wziąwszy jednego boskiego imperatora, 
Wszechmocny posłał do nas innego - młodego i wspaniałego, jak słońce! 
Młodzieniec, w szatach imperatora Łaedy, stojący przed wami, nie jest zwykłym 
człowiekiem - to urzeczywistnione Światło! Ciesz się, narodzie; dzisiaj zaczęła się 
nowa epoka - epoka wiecznego życia. Każdy z was, dzisiaj, zostanie uwolniony od 
lęku przed Nieuniknionym. Pokłonicie się swojemu imperatorowi i uznacie go nie 
tylko swoim jedynym władcą, ale i swoim Bogiem. Pokłonicie się i ujrzycie cud, 
jakiego Łaeda jeszcze nie widziała. W naszych kronikach, zapisanego świadectwa 
najróżniejszych cudów, dokonanych przez imperatorów. Ale boski Szendregon 
Pierwszy, posiada dar, którego nie miał ani jeden z nich. Dlatego uznaję przed 
narodem jego boskość i klękam przed nim! 

Dżel di Oran klęknął i ucałował brzeg imperatorskiej mantyi. Jego śladem 
poszli dworzanie, będący na wieży. Niezwykła cisza wypełniła plac. Ludzie patrzyli na 
imperatora, który stał nieruchomo na szczycie wieży i nie wiedzieli, czy dać wiarę 
temu, co usłyszeli. 

- Milczą - szepnął Szendregon. - Nie uwierzyli. 
- Cierpliwości, monarcho. Im więcej nieufności, tym większy będzie szok. 
- To także przewidziałeś? 
- Oczywiście. 
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- Czy nie czas zacząć? 
- Narodzie imperium - Dżel di Oran lekko podniósł głos. - Wiem, że wątpicie w 

moje słowa. Ale mówię wam; Słońce jeszcze nie dotknie horyzontu, a imperium 
będzie miało imperatora-Boga! 

- KŁAMSTWO!!! 
Dżel drgnął. Tłum na dole rozpłynął się, jak pokryta szlamem woda, w którą 

rzucono kamień, ukazując patrzącym z wieży tego, który oskarżył kanclerza o 
kłamstwo. 

Garmen nie potrafił się powstrzymać. Przerażenie, które narastało w jego 
duszy, szukało ujścia. Zaczął swój pojedynek wcześniej, niż należałoby, ale tego już 
nie można cofnąć. Tylko, żeby naród mu uwierzył... 

- Nie świdruj mnie oczyma, kanclerzu! - krzyknął. - W imperium nie może być 
innego boga, oprócz Jedynego! Za czasów pobożnego imperatora Chejlera, Łaeda 
opierała się na prawdziwej wierze i nikt nie mógł jej zachwiać. 

- Kapłan Jedynego waha się - odpowiedział kanclerz. - To jego prawo. Ale 
powiedz nam kapłanie - gdzie byłeś, kiedy szarańcza zżarła cały urodzaj i w kraju 
zapanował głód? Gdzie byłeś, kapłanie, kiedy zbuntowani górale Chensza zabijali 
imperialnych wojowników i gdzie byli wojownicy górali, kiedy lała się braterska krew, 
kiedy na naszych placach tłumy szaleńców walczyli z miejską strażą i ze sobą? 
Gdzie byłeś, kiedy nasze kobiety oddawały się obcokrajowcom za żałosne grosze, a 
nieraz i za garść mąki, kiedy rodzice sprzedawali bogaczom dzieci do uciechy, byle 
tylko uwolnić je od nędzy i głodu? Gdzie byłeś, kapłanie - i gdzie był twój bóg? Ani 
razu nie objawił się swojemu ludowi. Wszyscy czytaliśmy o znakach i objawieniach w 
książkach, ale ani razu ich nie widzieliśmy. 

- Tylko słaby w wierze szuka znaków! - krzyknął Garmen. 
- Nie! - Di Oran wyciągnął rękę w stronę imperatora, który stał jak posąg. - 

Prawdziwym bogiem jest ten, który dzisiaj ujawni swoją potęgę. Przewrotny kapłan 
nie wierzy moim słowom, nie wierzy w boską moc imperatora. Wobec tego, niech 
żałuje swojej niewiary, ponieważ teraz ujrzy władzę żywego boga Łaedy! 

Smętny śpiew, bardziej nadający się dla orszaku pogrzebowego, niż do 
ceremonii spotkania imperatora z narodem, przetoczył się nad placem. Nawet 
Garmen zamarł zdumiony, obserwując, jak na Czerwoną Wieżę, wspinają się 
postacie ubrane na biało. Na ich czele, była złotowłosa ślicznotka. Poznał Tassi, 
dziewczynę, którą dzisiaj rano spotkał w pałacu. 

Szendregon też był zaintrygowany. Obserwował, jak dziewczyna podąża na 
najwyższy poziom wieży, jak przechodząc obok niego, nawet nie spojrzała w jego 
stronę. Domyślił się, że dano jej silny napój narkotyczny, stępiający wrażliwość, by 
uwolnić od mąk Przejścia - podobny napój, dawano przed egzekucją skazańcom. 
Wzrok Tassi znieruchomiał, twarz przypominała zastygłą maskę. Jednak dziewczyna, 
zdecydowanym, choć powolnym krokiem zbliżyła się do poręczy wieży i patrząc w 
nieokreślony punkt nieba, przemówiła: 

- Tassijo, córko Almera, pokochałaś całym sercem, całą duszą i miłością 
silniejszą niż śmierć. Pokochałaś najwspanialszego z mężów, boskiego imperatora 
Szendregona, pierwszego władcę świata. Twoja miłość jest tak wielka, że jesteś 
gotowa, dla swego ukochanego, ponieść ofiarę ze wszystkiego, co masz. Naród nie 
wierzy, że twój ukochany jest bogiem. Udowodnij im, że się mylą. Udowodnij to, 
Tassijo, córko Almera. I chociaż twój pan jest zbyt wielki, przyjmie ofiarę swojej 
mizernej niewolnicy i nie pozostawi bez nagrody. Ten, który jest przygarnięty przez 
twojego pana, żyje wiecznie! 

- Co się dzieje, Dżel? - szepnął imperator. 
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- Jest doskonałą aktorką - uśmiechnął się kanclerz. – Nauczyła się roli w kilka 
chwil. Ta dziewczyna uczyni cię wielkim, monarcho. Proszę, chroń ją! 

Imperator nie zdążył odpowiedzieć – Tassi, niczym w transie, ominęła poręcz i 
zrobiła krok w przepaść, z sześćdziesięciostopowej wysokości. Szendregon wydał 
mimowolny okrzyk, ale go zagłuszył krzyk przerażenia, który wyrwał się z tysięcy 
gardeł i przetoczył się nad placem. Potem zapadło niesamowite milczenie. 

Garmen, ciężko dysząc, rozpychając się łokciami, przecisnął się do miejsca, 
gdzie leżało ciało Tassi. Nałożnica była martwa; błękit szeroko otwartych oczu, 
zaciągnęła już zasłona śmierci. Ciemna krew, wyciekała z ust i podpełzała do nóg 
gromadzących się dookoła ludzi. Kapłan z rozpaczą zacisnął pięści. 

- Coś ty narobiła, dziewczynko! - westchnął. 
- Już czas, monarcho - powiedział di Oran. - Proszę zaczynać! 
Szendregon przełknął wstrętną kulę w gardle. Czuł się paskudnie. W ustach 

zaschło, dłonie spociły się, w nogach pojawiło się niemiłe drżenie, wymodelowane 
włosy nagle poruszyły się pod imperatorską koroną. Trzeba się śpieszyć. Cud musi 
się dokonać, póki jeszcze nie minął powszechny szok po widowiskowym 
samobójstwie nieszczęsnej. A jeśli nie powiedzie się? A nuż... 

- Narodzie imperium - krzyknął i zdumiał się, jak cienko i żałośnie zabrzmiał 
jego głos. Ale tysiące oczu zwróciły się w jego kierunku. Więc kontynuował: - Ta 
biedna kobieta dokonała czynu, na który mało kto z was by się odważył. Udowodniła 
swoje oddanie władcy, w taki straszny sposób. Żałuję jej i nie gniewam się na nią. 
Żeby pokazać swoją potęgę, zwracam tej kobiecie życie, które oddała dla mnie. 
Mówię, Tassi, córko Almera - wstań! Wróć do swego imperatora i boga! 

Niesamowita cisza ponownie zawisła nad placem. Ludzie napierali na siebie, 
próbując przepchnąć się do miejsca, gdzie leżało połamane, zakrwawione ciało 
imperatorskiej nałożnicy. Czas mijał, ale nic się nie działo. Niewyraźny szum 
przetoczył się przez tłum. Garmen poczuł przypływ nadziei. Może ta straszna i 
bezmyślna ceremonia zakończyła się niczym, ponieważ się wtrącił Jedyny i nie 
dopuścił... 

Kobieta w tłumie krzyczała tak strasznie, że wielu ludziom puściły nerwy - 
rzucili się do ucieczki, rozpychając innych. Omal nie wybuchła panika. Ale przy 
Czerwonej Wieży naród już padał na kolana, witając żywego Boga Szendregona. 

- Ona się rusza! Ona się rusza! - krzyczeli z tłumu. 
- Nogi! Jej nogi - przecież były połamane... 
- Ona żyje! 
- Chwała imperatorowi! Imperator ożywił kobietę! 
- Imperator - Bóg! Chwała mu! 
- CHWAŁA!!! 
- To niemożliwe - mamrotał Garmen, obserwując z przerażeniem, jak martwa 

dziewczyna obróciła głowę, potem usiadła, patrząc na tłum, który z lękiem odsunął 
się od niej. - To nekromancja, ludzie! Imperator użył czarnej magii. To jest zło, 
straszne zło! 

- Chwała imperatorowi! - rozlegało się ze wszystkich stron. 
- Ludzie, oprzytomnijcie! - krzyczał kapłan. - Wy... Nie rozumiecie, co się 

dzieje. To magia, najgorsza ze wszystkich. Śmierć przyszła do Giespieropolisu. 
Imperator jest skażony! Biedny młodzieniec jest w niebezpieczeństwie. Wy wszyscy 
jesteście w niebezpieczeństwie! 

- Chwała! Chwała! 
Czyjeś ręce chwyciły go z tyłu za chlamidę. Wyrwał się, ale po chwili, 

olbrzymie chłopisko w futrzanej kurtce na gołym ciele, chwyciło go za rękę. 
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- Oto on, niegodziwiec! - krzyczał chłop, owiewając Garmena falą spalenizny. - 
Hej, ludzie, bijcie niegodziwca! 

Kapłan znowu się wyrwał, odparował kierowane w twarz uderzenie pałką i 
sam zadał precyzyjny cios, rozbijając osiłkowi w futrzanej kurtce nos. Jednak, za 
chwilę został uderzony po głowie, potem znów chwycono go za chlamidę i powalono 
na ziemię. Uderzeniem ciężkiej pałki po prawej ręce, złamano przedramię. 
Natychmiast kilku ludzi rzuciło się na kapłana, bijąc go rękami i nogami. 

- Bij niegodziwca! - wrzeszczała starucha, wybałuszając zaciągnięte kataraktą 
oczy. – Niech zginie! Jest bluźniercą. Omotać bluźniercy szyję jelitami! 

- Omotać! - krzyczeli w tłumie. - Zabijcie! 
Ktoś nadepnął kapłanowi nogą w brudnym trzewiku na pierś. Zamigotało 

ostrze noża. Garmen zdążył jeszcze zobaczyć drapieżne, dzikie, bezlitosne twarze 
dookoła siebie - i kawałeczek błękitnego nieba, po którym szybował orzeł. To znaczy, 
że Jedyny jednak usłyszał go. Czyli, wykonał wszystko prawidłowo. Orzeł przyleciał 
tu dla niego, żeby być przy nim w ostatniej minucie, żeby stać się świadkiem tego, jak 
jeszcze jeden Skrolling umiera z honorem. Ostatnia łaska nieba - i ostatni promień 
światła, po którym zjawiła się ciemność, w którą wpadł Garmen di Brast, jeden z 
czterech ostatnich Wojowników Zwitka. 

 

Rozdział trzeci. 
 
Gnaesse Wilfe nar Es Wilfersbregg ott. 
Gorsze od wilka, jest tylko wilcze stado. (w języku łaedańskim) 
 
- Zginął? 
- Tak - Miedż Madżari zabrał rękę i świecenie nad stołem zgasło. - Został 

rozszarpany przez tłum, przekonany, że Garmen ubliżył wielkości imperatora. 
- Zginął, jak bohater - powiedział Chejdin. 
- To był jego ostatni pojedynek. Był kapłanem i jego bronią była prawda. 

Umarł, próbując tę prawdę przekazać. 
- W jaki sposób, imperatorowi udało się ożywić dziewczynę? 
- Na razie, nie wiem. Jedno mogę powiedzieć - moce, które tego dokonały, są 

skrajnie wrogie człowiekowi. To bardzo potężna, czarna magia. 
- Kto może nią władać? 
- Jest na pewno ponad ludzkie siły. Zanim nie dowiemy się, kto stoi za 

zmartwychwstaniem umierających w Giespieropolisie, jesteśmy bezradni. Pamiętasz 
wordłanów, z którymi walczyłeś niedaleko wsi War-Nacht? Są wytworem Magii 
Księżyca i Krwi. Doświadczony, czarny mag, może zamienić człowieka w wordłana 
albo stać się nim sam. Ten rodzaj magii, dobrze poznaliśmy. Takim stał się nasz 
świat – wraz z zagładą smoków, czarna magia nie chowa się już w mrocznych 
zaułkach. Ale ożywianie zmarłych, nawet dla Magii Księżyca i Krwi, jest ponad siły. 

- Co to oznacza, Medż? 
- To znaczy, że nasz wróg nie jest człowiekiem. Mamy do czynienia z mroczną 

istotą najwyższego rzędu. 
- Więc co w takim razie powinniśmy zrobić? 
Azoryjczyk nie odpowiedział natychmiast. Może dobierał słowa, albo próbował 

uporać się ze swoimi myślami. Chejdin doskonale rozumiał niedorzeczność sytuacji - 
siedząc w wiejskim zajeździe, próbują mówić o sprawach, obcych nawet magom. 

- Dlaczego milczysz, Azoryjczyku? 
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- Myślę, jak by ci to wszystko wyjaśnić najprzystępniej. Jesteś jednym z tych, 
przed którymi otwiera się Zasłona, ale nie jesteś jeszcze wprowadzony w tajniki 
wiedzy. 

- To dlaczego przywlokłeś mnie tu? 
- Twoim przeznaczeniem jest przeciwstawianie się siłom zła, a to znaczy, że 

możesz wejść do Kręgu. 
- Przysięgam na Charumisa i siedem przepaści Morbary! - Chejdin dwoma 

łykami osuszył kielich z winem. - Jedno bardziej niezrozumiałe od drugiego. Niech to 
wordłan pożre, jaki znowu Krąg? 

- Wyjaśnię ci wszystko, tym bardziej, że nie mam żadnego wyboru. Jestem ci 
to winien, bo wyciągnąłem cię z wiańskiego zamku, gdzie prowadziłeś w miarę 
beztroskie życie i teraz pozbawiam stabilizacji  i narażam na ogromne 
niebezpieczeństwa. 

- Aleś wymyślił! Od razu pojąłem, że nie jestem ci potrzebny, jako ochroniarz 
do konnej przejażdżki po Łaedzie. 

- Wybacz mi. Kieruje nami los, Chejdinie. Czy chcemy, czy nie, ale prawie 
wszystko, co się z nami dzieje, z góry jest przesądzone i niewiele można zmienić. 
Wybór padł na ciebie z wielu przyczyn, ale najważniejszą było to, że władasz 
szczególną Mocą. 

- Widzę przez Zasłonę? 
- To po pierwsze. Masz absolutną odporność na wpływy Zła - to, po drugie. 
- Co to znaczy? 
- Większość ludzi ma jednakową skłonność do zła i dobra. Zależy to od 

okoliczności. Jeśli człowiekowi wszystko się układa - wówczas skłania się w stronę 
dobra, pomaga słabym i chory, opiekuje się rodziną i swoich bliskimi, uczciwie 
pracuje i cieszy się z najmniejszej rzeczy. Ale taki człowiek może nagle zmienić się 
nie do poznania. Poczciwiec przekształca się w łotra, pracowity staje się złodziejem, 
uczciwy i przyzwoity - kłamcą i spryciarzem, głowa rodziny - rozpustnikiem. 

- Po co mi to mówisz? 
- Ponieważ, nie jesteś taki. 
- Skąd wiesz? Wcale nie jestem łagodnym barankiem, czy też lukrowanym 

ciastkiem. Mam aż nadto wad i zrobiłem w swoim życiu dużo złego i niezbyt wiele 
dobrego. 

- Otóż to! Masz odpowiedź. Odróżniasz dobro od zła. Bardzo surowo się 
osądzasz i ciągle zadajesz sobie pytanie: „Co dobrego zrobiłem?” Wielu ludzi, nigdy 
go sobie nie zadaje. 

- Jestem tylko starym gderaczem. 
- Dużo walczyłeś. Przechodziłeś przez brud i krew, ale one nie przylgnęły do 

ciebie. Życie nie pobłażało ci, ale nie zmieniło twojej natury. Jesteś odważny, 
szlachetny i uczciwy. To, bezcenne wartości. Właśnie taki człowiek jest potrzebny, by 
ocalić Łaedę i cały świat. 

- Myślałby kto - Chejdin nie ukrywał ironii; wypite wino uczyniło go 
rozmownym. - Chejdin di Wars-le-Monkrajt, potomek wybitnego rodu, oberwaniec, 
poganin i sługa, wybrany został na zbawcę świata! Dobrze mistrzu - zbyt cię szanuję, 
by naśmiewać się z twoich słów, ale i ty bądź dla mnie miłosierny i nie znęcaj się nad 
starym głupcem, który i tak nie osiągnął w życiu tego, o czym marzył. Bogowie 
odmówili mi najzwyklejszego szczęścia, jakim obdzielają nieświadome i bezmyślne 
bydło - mieć potomstwo i nazywać się ojcem rodziny. A ty mówisz o jakichś 
wyjątkowych moich zaletach. Jestem po prostu pechowcem i niczym więcej! 
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- Powiedziałem ci już w Wianie, że twoje życie się nie skończyło. Przez 
wszystkie lata zdążałeś do najważniejszej próby. Nadeszła twoja godzina, Chejdinie. 
Zostaje ci powierzona tajemnica, za którą wrogowie Łaedy oddaliby wszystko. 

- Jaka tajemnica? 
- Tajemnica śmierci imperatora Łaedy, Jałmara Bogobojnego. 
- Co to ma ze mną wspólnego? 
- Jałmar został zabity, ale jego syn, żyje. 
- Za syna imperatora Jałmara, władcy Łaedy! - wyrecytował Chejdin, 

wznosząc kielich z winem. - Niech wszyscy jego wrogowie trafią do wordłanów w 
łonie Morbara! 

- W tajnych pismach o przyszłości świata jest proroctwo, w którym mówi się, 
że dziewiąty imperator, dziewiątej dynastii, odbuduje straconą Równowagę Sił i 
przywróci krajowi potęgę i rozkwit. Wielu uważa, że dziewiątym imperatorem jest 
Szendregon, ale to nieprawda. Szendregon jest uzurpatorem, pozbawiającym tronu 
prawowitego księcia. 

- Ale słyszałem, że syn Jałmara umarł. 
- Ojciec Jałmara, imperator Łoerik Bogobojny, zaczął bezlitosną walkę z 

czarną magią w całym imperium i w tym pomagali mu Skrołlingowie. Skazał na 
śmierć setki magów. Jednakże, nie udało mu się zniszczyć do końca czarnej magii. 
Magowie, którzy ocaleli, wezwali zza Kręgu jakieś zło i syn Łoerika, po kilkuletnich 
rządach, zginął w dziwnych okolicznościach. Mówiono, że napadło go drapieżne 
zwierzę - niedźwiedź albo kanija. Po jego śmierci, otoczyliśmy natychmiast opieką 
rodzinę - żonę Ejweriję i syna Dana, który miał wówczas pięć lat. Wywieźliśmy ich z 
Giespieropolisu i ukryliśmy w bezpiecznym miejscu. Za bezpieczeństwo księcia i jego 
matki, odpowiadał sam Riman di Riward, Wielki Widzący. W tym czasie zginął nasz 
kolega, Joł di Kriff. A potem, zapanowała morowa zaraza w Taorii, gdzie ukryliśmy 
rodzinę Jałmara. Cesarzowa i książę zarazili się... 

- I umarli? 
- Cesarzowa - tak. Riman di Riward zdążył uzdrowić księcia Dana. 
- I gdzie teraz przebywa? 
- Za Kręgiem. 
- Proszę cię, Miedż, wyjaśnij - co to takiego „Krąg”? 
- Świat, w którym żyjemy, wydaje nam się jedynym realnym światem. Zwykły 

człowiek nigdy nie może wyjść poza jego granice. Oczywiście, możesz pojechać do 
Azoru, Worgoły albo Kazutaru, do zamorskich krajów, zejść na dno jaskini albo 
wspiąć się wysoko w góry, ale to, nie to. Wyjść poza granice Kręgu, znaczy dokonać 
przejścia do innego świata. Takich światów istnieje bardzo dużo, ale bez magii, 
przejście jest niemożliwe. Nasza tajemna wiedza, pozwala nam, Skrołlingom, 
realizować takie Przejścia za pomocą karolitu. 

- Zielonego kamienia? - domyślił się Chejdin. 
- Tak - Miedż Madżari pokazał swój pierścień. – Karolit, to nie zwyczajny 

kamień. To skamieniała krew dawnych smoków, które żyły na ziemi na długo 
przedtem, zanim pojawiły się inne istoty. Jest obdarzony siłą, która kiedyś tworzyła 
światy. 

- I jak można wyjść z Kręgu? 
- Są cztery miejsca, gdzie można to zrobić. To szczególne punkty, w których 

granica między światami daje się pokonać. Są oznaczone w szczególny sposób, 
kamiennymi, koncentrycznymi kręgami, albo pierścieniem drzew. Pierwszy znajduje 
się w Soltierskim Lesie, na granicy Łaedy i Roszyru - zwany jest Pierścieniem 
Wiedźm. Drugi Krąg znajduje się w dawnej rezydencji Wojowników Zwitka, w zamku 
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fonkarskim. Mogę ci zdradzić, że właśnie tam się udajemy. Trzeci Krąg jest 
rozmieszczony na wyspie Fons-Arb w pobliżu wybrzeża Azory. Ostatni, znany mi 
Krąg, znajduje się na ziemiach Sidów, w Wenadurii. 

- Rozumiem. Co się stało z synem Jałmara? 
- Przeprawiono go poza Krąg. Była z nim Giełła Gendży, jedna z naszych 

dziewic-wojowniczek. W tym czasie Szendregon, został ogłoszony imperatorem. 
- Księciu już nic nie zagrażało, prawda? 
- Obawiam się, że teraz jego życie znaczy dla nas więcej, niż nasze własne. 
- Znów mówisz zagadkami. 
- Szendregon ożywia zmarłych. Albo jest szalony, albo nie rozumie, co 

wyczynia. Przypuszczam, że sam nie włada magią, ale obok niego kryje się ktoś albo 
coś, z nieprawdopodobną Mocą. W jednej z dawnych ksiąg mówi się o tym, że 
przyjdzie czas, kiedy świat zmarłych i świat żywych, zamienią się miejscami i na 
ziemi nastanie Dzień Zagłady, Dhovidann Jahrn. Może, to już się zaczęło? 

- A może, to tylko pogłoski o ożywianiu zmarłych? 
- Martwych nie można ożywić, Chejdinie. Kiedy dusza opuszcza ciało, już ich 

nie połączysz. Potężny mag może zrobić coś innego - włożyć w martwe ciało, nową 
istotę. Może to być jasny duch, ale może też... 

Azoryjczyk nagle zamilkł i skoncentrował się. Chejdin już otworzył usta, ale 
ten, gestem nakazał milczenie. 

- Mamy nieproszonych gości - szepnął, ostrożnie spoglądając za okiennicę. - 
Prawdopodobnie, śledzono mnie. 

- Kto? 
- Straż imperatorska - Czerwone płaszcze. Od niedawna, Skrołlingowie muszą 

się mieć na baczności - uśmiechnął się. – Dużo ich, chyba pięciu. 
Chejdin też wyjrzał na zewnątrz. Na podwórzu zajazdu stało dwóch ludzi, w 

czerwonych, krótkich płaszczach z kapturami. Pochwy długich mieczy odchylały poły. 
Jeszcze jeden, uwiązywał osiodłane konie, z emblematami imperatorskiego domu na 
czaprakach. 

- Siedmiu, porąbiemy bez wysiłku - powiedział Chejdin. 
- Nie! Teraz zejdziesz na dół, jakby nigdy nic i przejdziesz do stajni... Cicho, 

nie sprzeczaj się! Siądziesz na swego konia i pojedziesz na południe od Mare, do 
Fonkaru. To miejsce powinieneś dobrze znać. Będę czekać na ciebie przy zamku; 
znajduje się tuż za lasem, pięć lig na południe od kredowych pagórków. Bądź 
ostrożny, został tu twój zapach. 

- Zapach? Co ma do tego zapach? 
- Szybko! - syknął Madżari, biorąc ze stołu swój miecz. - Uciekaj! Nie możesz 

mi pomóc. Jeśli ciebie zabiją albo zranią, wszyscy zginiemy. Na wszystkich twoich 
bogów, Ortlandczyku, uciekaj! 

Chejdin nie mógł znieść błagalnego spojrzenia Madżarego. Nie pozostawało 
mu nic innego, jak tylko - podporządkować się. Mógłby podjąć walkę i zwyciężyć, 
albo umrzeć razem z Azoryjczykiem, ale ten nie przyjąłby takiego poświęcenia. 

Kiedy wszedł do ogólnej sali, czerwoni wojownicy przesłuchiwali gospodarza. 
Spostrzegłszy Chejdina, zamilkli. Jeden z wojowników, widocznie starszy rangą, dał 
Ortlandczykowi znak, by podszedł. 

- Mestjer? - Chejdin skinieniem głowy powitał czerwonego wojownika. 
- Kim jesteś? - wyniośle zapytał czerwony, kładąc dłoń na rękojeści miecza. 
- Dobre pytanie, przyjacielu - Chejdin starał się zrobić wrażenie bardziej 

pijanego, niż był w rzeczywistości. - Chcesz otrzymać odpowiedź natychmiast, czy 
dasz mi czas do namysłu? 
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- To mestjer Chejdin di Wars-le-Monkrajt, służący pana hrabiego di Wiana - 
odpowiedział za niego oberżysta. - Jest częstym gościem, nasze wino przypadło mu 
do gustu! 

- Zamknij się! - ryknął czerwony. - Gadasz, jak baba. 
- Mały powiedział prawdę - spokojnie oznajmił Chejdin. – Podał ci moje imię. 

Co jeszcze pragniesz usłyszeć? 
- Interesuje mnie, co tu robisz. 
- Słyszałeś - popijam. Chcesz, mogę cię poczęstować. 
- Jesteś z Wiany? 
- Aha. Pan, wysłał mnie do Mare w pewnej sprawie, przy okazji, wstąpiłem... 

wypić - dostał z sakwy monetę i rzucił oberżyście. - Ostatnim razem, miałeś lepsze 
wino, Joł. 

- Dokąd zmierzasz teraz? 
- Do domu. A może chcesz mi dać adresik jakiejś uległej ślicznotki? 
- On mi się nie podoba, panie di Bork - powiedział jeden z wywiadowców, 

bezczelnie oglądając Chejdina. – Ze wszystkiego bardzo gładko się wywija. 
- Jestem dobrym tancerzem - powiedział Chejdin. - Nie babą, by ci się 

podobać. Szczerze mówiąc, twoja fizjonomia mi też nie podchodzi, zbyt ładniutka. 
Mogę wyrzeźbić na niej parę różyczek. 

- Wystarczy! - naczelnik podniósł rękę. - Jeśli naprawdę służysz u księcia di 
Wiana, możesz jechać. Tylko powiedz, czy nie było u was w Wianie kogoś obcego? 

- Obcego? Nie widziałem, mestjerze. 
- Młodego wojownika-cudzoziemca, na białym koniu? 
- Nie widziałem. Większą uwagę zwracam na młode kobiety. 
- Jeśli skłamałeś, wiem, gdzie cię znaleźć - di Bork podszedł do Chejdina i 

Ortlandczyk drgnął: prawa strona twarzy zwiadowcy była podobna do mielonego 
kotleta, cała w purpurowych bliznach i plamach. - A teraz zjeżdżaj, pieprzony 
Rutanie! 

Chejdin zmusił się do ukłonu. W końcu, jest tylko barbarzyńcą, poganinem, na 
utrzymaniu Łaedańczyka z wyższych sfer. Te cymbały, niczego nie podejrzewają. 
Trzeba się stąd wynosić, póki czerwone, imperatorskie psy, nie pokazały mu swoich 
stalowych kłów. 

W stajni stwierdził, że Karłaj jest już osiodłany. To go zdziwiło, jak i to, że nie 
było białego konia Azoryjczyka. Domyślił się, że gospodarz „Wdowy-śmieszki” - stary 
wróbel i o wszystko się zatroszczył się przy pierwszych oznakach 
niebezpieczeństwa. W myślach, zaniósł do Oarta, i innych bogów, dziękczynną 
modlitwę, wskoczył w siodło i migiem wypadł ze stajni, by jak najszybciej opuścić 
Mare. Szybko porzucił miasteczko i skierował się na południe, kryjąc się w 
zapadającym zmierzchu. 

 
Długa wspinaczka, skończyła się. Na szczycie wieży, wściekle wiał lodowaty 

wiatr, tuż nad głową wisiały ciężkie, czarne chmury. Na dole, w ciemnościach nocy, 
jakieś niewidoczne stwory porozumiewały się przeciągłym, miauczącym krzykiem. 

- Krąg - tylko tyle powiedział Madżari. 
Chejdin obejrzał się. Wierzchołek wieży miał formę regularnego sześciokąta, 

którego przekątne mierzyły nie mniej niż siedemdziesiąt łokci. Kwadratowy właz, 
przez który dostali się na wierzchołek wieży, znajdował się po wschodniej stronie 
platformy. Niski parapet, zwieńczony spiczastymi zębami, otaczał plac; wyłożony 
niegdyś marmurowymi płytami, teraz pokryty licznymi ubytkami. W szczelinach rosła 
trawa. Spękane i w ciemnych naciekach, kamienne figury chimer i uskrzydlonych 
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potworów, siedzące na parapecie, obserwowały pustymi oczyma stojących w Kręgu 
ludzi. W centrum placu, wmurowana w posadzkę, wznosiła się ciemna bryła z 
płaskim wierzchołkiem - widocznie był to ołtarz albo stół ofiarny. 

- Nie widzę wejścia do innego świata – odezwał się Chejdin, oglądając to 
miejsce. 

- Niedługo zobaczysz. 
- W tawernie nie dopowiedziałeś, jaki jest powód mojej podróży. 
- Łaeda - powiedział po prostu Madżari. - Nie mogę ci wszystkiego 

powiedzieć, ponieważ sam wszystkiego nie wiem. Jedno jest pewne; syn Jałmara 
jest kluczem do uratowania kraju i świata. Powinieneś go znaleźć, otoczyć opieką i 
sprowadzić z powrotem. 

- Jak go znajdę? 
- Karolit zaprowadzi cię do niego. Kiedyś, kryształy w pierścieniach 

Skrołlingów i w znaku na piersiach Wielkiego Widzącego, stanowiły jeden wielki 
kamień - dlatego cechuje je właściwość przyciągania się. Chcę cię uprzedzić, że 
podróż poza Krąg, może przynieść niezwykłe następstwa. Człowiek może zmienić 
się zewnętrznie, odmłodnieć albo, przeciwnie, postarzeć się, czy też zyskać 
niezwykłe zdolności. Musisz zaryzykować. Przejście, trzeba wykonać natychmiast. 
Pościg już blisko. 

- Kanii? 
- Chwilowo, dla nas niegroźne. Są wytworem magii, energia karolitu odstrasza 

je, chociaż, jeśli zwierząt będzie dużo, karolit nas nie obroni. Istnieje inne 
niebezpieczeństwo - Czerwone Płaszcze. Niewiele ich wyprzedziłem. 

- I dobrze - powiedział Chejdin. - Dawno nikogo nie zabijałem. 
- Jest ich pięciu i są bezgranicznie oddani imperatorowi. Poza tym, nieźle 

władają mieczami. 
- Już się z nimi ścierałeś? 
- Niestety! Przecież nie powiedziałem twojemu hrabiemu całej prawdy. Napadli 

na mnie na drodze do Wiany. Dwóch zabiłem... 
- I co? 
- Nic. Teraz znów prześladują nas i szybko tu będą. 
- Nawet nie zapytałem, w jaki sposób udało ci się opuścić hotel - 

zainteresował się Chejdin. 
- U wujaszka Joła w tawernie jest sporo tajnych skrytek. Po prostu, schowałem 

się. Szpiedzy poszperali  i udali się na trakt fonkarski, by urządzić tam na mnie 
zasadzkę, ale ja pojechałem okrężną drogą. 

- To w jaki sposób zdążyłeś przybyć do zamka wcześniej ode mnie? 
- Nie narodził się jeszcze koń, równy biedaczysku Rotasowi... Jesteś gotowy? 
- Gotowy - Chejdin uważnie popatrzył na Azoryjczyka. – Coś ukrywasz, Miedż. 

Dlaczego wybrałeś mnie? 
- Chcesz wiedzieć? - Azoryjczyk uśmiechnął się. - Dobrze. Patrz. 
Rozpiął guziki kamizelki i Chejdin drgnął. Koszula Azoryjczyka była sztywna 

od czarnej, zaschniętej krwi, a zapach rany, był zapachem śmierci. 
- Diabelnie paskudna rana - powiedział Madżari i znów uśmiechnął się. - Teraz 

rozumiesz, dlaczego nie mogłem wypić i pojeść razem z tobą? Rozumiesz, dlaczego 
jesteś mi tak potrzebny? 

- Ale, w jaki sposób... 
- Karolit, Chejdinie. Energia kamienia zachowuje mnie przy życiu – na razie. 
- Nie umrzesz? 
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- Umrę - odpowiedział - z karolitem, czy bez niego. Dlatego bierz pierścień i 
wykonuj polecenie. Musisz wykonać moje zadanie. 

- Nie mogę wziąć pierścienia! 
- Bez niego, nie przejdziesz poza Krąg. 
- Przysięgam na Tarnana, nigdzie nie pójdę! Idź ty! 
- To niemożliwe. Z kamieniem, przeżyję niewiele dłużej, niż bez niego. Moje 

siły są na wyczerpaniu, dlatego bierz pierścień i przechodź. Czasu jest coraz mniej. 
- Kiedy to się stało? 
- Już ci powiedziałem - na drodze do Wiany. 
- Medż, to jest niegodziwe. Nie zostawię cię, byś umierał w samotności. 
- Widzisz, dokonałem jednak właściwego wyboru, mój przyjacielu - powiedział 

Azoryjczyk. - Nie pomyliłem się, co do ciebie, będziesz dobrym Skrołlingiem! 
Jednakże, twoja szlachetność może pokpić sprawę, dla której tu jesteśmy. Posłuchaj, 
Ortlandczyku, nie będę się z tobą sprzeczać, ale powiem jedno: każda zwłoka jest 
niedopuszczalna. Wielki Widzący powiedział mi, że synowi Jałmara grozi wielkie 
niebezpieczeństwo. Od niedawna, w świecie, w którym go ukryliśmy, dzieją się 
straszne, krwawe zdarzenia. Trwa tam wielka wojna i chłopcu grozi 
niebezpieczeństwo. Jeśli zginie, wszystko będzie stracone. Ciemność ogarnie nasze 
ziemie. I już nic nie uratuje Łaedy. Weźmiesz pierścień i wejdziesz do Kręgu, 
natychmiast! Słyszysz? 

- Co? 
- Konie rżą. Imperatorscy szpiedzy już tu są. 
- Obronimy się. Będą wspinać się po schodach, a ja... 
- Oni nie idą po naszych śladach, Chejdinie. Do wieży przylega arkbutan z 

galerią, która prowadzi tu od starego zamku. Ten, kto wysłał pościg, wie o tym. I 
Czerwone Płaszcze wiedzą. Za parę minut będą tu. A ja nie mam wystarczających sił 
do walki, rozumiesz? 

- Nie zostawię cię, Medż. 
- Karwier di Ber miał rację, mówiąc o tobie tylko dobre rzeczy, Ortlandczyku... 

O, niech to licho, omal nie zapomniałem! Po tamtej stronie spotkasz kobietę. Ona ci 
pomoże odnaleźć syna Jałmara. 

- Medż, jaki w tym wszystkim sens? 
- Zbliżają się dni ostateczne imperium. Ciemność stanie się Światłem, a 

Światło Ciemnością i krew zabitego imperatora padnie przekleństwem na ziemię - 
niczym w transie zaszeptał Madżari. - Otworzą się bramy Gar - Chlunga i moce Nocy 
opanują ziemię. Powstaną martwi, żeby pożreć żywych. Spełni się wszystko, co 
zostało przepowiedziane w Czarnej Księdze Zammeka. To już się zaczęło, Chejdinie! 
Wszyscy zginą, wszyscy! Ziemia nic nie będzie rodzić, oprócz cierni, wody rzek 
spłyną ropą i żółcią, niebo poczernieje i słońce upadnie na ziemię. Ale czterej, będą 
mogli powstrzymać Zło. Czterej, odbudują Równość Sił i zamkną bramy Nocy. Zrób 
to, Chejdinie. Tylko ty - i nikt inny. Tylko ty... 

Chejdin nie zdążył odpowiedzieć - nad balustradą ukazała się ciemna postać, 
potem druga, trzecia. Nagle, błyskawica wyłowiła z mroku złowieszczą purpurę 
płaszczy. 

- Biegnij! - Madżari szybkim ruchem wsunął w dłoń Chejdina karolitowy 
pierścień, drugą ręką wyszarpnął miecz z pochwy. – Zabawię ich... 

- Nigdy! 
Czerwone Płaszcze, okrążyły rycerzy pierścieniem. Najbliższy Chejdina 

zwiadowca, rozkręcał bojową kotwicę na długim, stalowym łańcuchu; kolejni dwaj 
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podkradali się wzdłuż parapetu, zachodząc od tyłu. Ortlandczyk uniósł Blask nad 
głową, oczekując ataku, ale Madżari nie czekał, zaatakował wrogów pierwszy. 

Jakby nie było strasznej rany - wykonując błyskawiczny skok, Madżari zdzielił 
najbliższego zwiadowcę, celując w głowę. Ten odparował klingę Azoryjczyka, ale 
jego miecz złamał się i z dzwonieniem odleciał w bok. Rozległ się krzyk bólu - 
przeciwnik zakończył starcie, rozchlapując krew, buchającą z kikuta lewej ręki. A 
Madżari już starł się z kolejnym, zasypując go gradem wirtuozowskich uderzeń. 

Czerwony Płaszcz, uzbrojony w kotwicę, atakował Chejdina, próbując wytrącić 
mu miecz. Ortlandczyk uchylił się, kolce kotwicy wykrzesały pomarańczowe iskry z 
marmuru. Chejdin, z obrotu, ciął wroga po kręgosłupie. Blask z chrzęstem przeciął 
kości i przeciwnik bezgłośnie wbił się głową w parapet. 

Przeciwnik Madżarego, odbiwszy pierwsze uderzenie i ruszył do przodu. 
Wśród imperatorskich psów, trafiali się świetni szermierze i ten był akurat jednym z 
nich. Po mistrzowskim odbiciu uderzenia, próbował zadać kłujący cios. Madżari 
uchylił się, unikając zranienia, ale stracił równowagę i upadł. Zwiadowca zadał 
sieczne uderzenie leżącemu rycerzowi, potem jeszcze jeden cios - Azoryjczyk zdołał 
jednak odbić je, a nawet ciął po nogach przeciwnika. Ten zaczął wyć z bólu, a może 
z wściekłości. Uderzał na oślep, aby tylko dostać wroga i przygwoździć do podłogi. 
Madżari przechwycił klingę przeciwnika swoim mieczem i zaatakował w górę, w 
odsłonięty brzuch. Padając, zwiadowca jeszcze głębiej wbił w siebie ostrze. 
Wykręconymi agonią palcami, próbował sięgnąć do gardła Azoryjczyka, ale śmierć 
nie pozwoliła mu na to. 

Chejdin wyeliminował czwartego nieprzyjaciela - ten upadł przy samym 
ołtarzu, ochlapując go krwią z rozciętej tętnicy szyjnej. Ostatni, bronił się 
rozpaczliwie, ale Ortlandczyk już nie wątpił, że zwycięstwo będzie po ich stronie. 
Odbijając, z zimną krwią, drapieżne wypady przeciwnika, zapędził do balustrady i 
wykorzystując jego chybienie, uderzył z rozmachem w twarz, rękojeścią Blasku. W 
świetle kolejnej błyskawicy, poznał człowieka z okaleczoną twarzą, tego samego, 
który przesłuchiwał go w Mare. Odskoczył do tyłu i z przysiadu, zadał cios do góry. 
Czerwony Płaszcz zatrząsł się, zwymiotował krwią i runął między zęby na 
balustradzie. 

Łapiąc oddech, Chejdin obejrzał pole walki. Ranny, przy ołtarzu, jeszcze 
dawał znaki życia, pełzając w ogromnej kałuży krwi. Pozostali byli martwi. Ściągnął 
trupa zwiadowcy z Madżarego - Azoryjczyk już nie oddychał. Jego miecz tkwił w ciele 
zabitego zwiadowcy, więc wyrwał go, włożył w rękę Azoryjczyka i, po odmówieniu 
krótkiej modlitwy do Oarta, zamknął zmarłemu oczy. 

- To była dobra walka, Medż - powiedział on. - Przysięgam na Tarnana, byłeś 
godnym wojownikiem. Wybacz, że nie mogę cię pogrzebać jak należy. Żegnaj, 
wypełnię wszystko, o co mnie prosiłeś. 

W dole, u podnóża wieży, znowu rozległo się wycie. Ranny zwiadowca wydał 
ostatnie tchnienie i Chejdin, w pierwszej kolejności, odciągnął martwe ciało od 
ołtarza. Włożył pierścień na palec. Karolit na chwilę zabłysnął zielonkawą iskrą, jakby 
mrugając do niego. Prawdopodobnie, tak witał nowego gospodarza. Nowego 
Wojownika Zwitka. 

Stojąc przy ołtarzu, spróbował skoncentrować się. Miedż nie powiedział, w jaki 
sposób kierować kamieniem, ale to, prawdopodobnie, nie jest takie trudne. Mówił 
tylko, że kamień sam przyprowadzi Chejdina do celu. Trzeba tylko bardzo mocno się 
skoncentrować. Skoncentrować się... 

Myśli mieszały się. Gorączka walki jeszcze nie minęła i Chejdin w żaden 
sposób nie mógł się pozbierać. Potem, nagle, z mieszaniny obrazów wypłynął smok, 
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podobny do starodawnego wizerunku, który widział w Keniel-Rune. Zerwał się 
wicher. Naleciał nagle, zaczął wyć w uszach; potężna trąba pociągnęła Ortlandczyka 
do góry, w burzowe niebo. Uczucie bezradności i panicznego przerażenia, ogarnęły 
go tylko na chwilę. A potem było światło - jaskrawe, oślepiające i Chejdin poleciał do 
niego. Zdążył jeszcze pomyśleć, że leci prosto do gwiazd. 

 
 
Gęste, nocne cienie, zaległy nad brzegami Tuejdy, kiedy dwaj jeźdźcy, wąską 

ścieżką zjechali nad samą wodę. Łaedański brzeg rzeki, pochyły i błotnisty, powitał 
podróżników chmarami komarów i zgodnym rechotem żab, które przerwały swój 
koncert, jednak nie na długo, przekonawszy się, że przybysze nie mają wobec nich 
żadnych zamiarów. Na przeciwległym brzegu, stała gęsta ściana lasu. 

- Soltierski las - powiedział starszy z jeźdźców. – Jesteśmy na miejscu. 
- Mam to w nosie, jak on się nazywa! - odezwał się drugi - młoda dziewczyna. 

– Niech będę przeklęta, jeśli jeszcze, choć raz wsiądę na konia. 
Akun uśmiechnął się. Od samego Giespieropolisu, jego młoda protegowana 

trzyma się dzielnie. Jak na nowicjuszkę w jeździe konnej, jest zupełnie nieźle, tym 
bardziej, że od bram miasta, przez pewien czas jechali galopem, chcąc jak 
najszybciej opuścić stolicę. Rumenika, jak to często zdarza się nowicjuszom, do krwi 
otarła sobie uda. 

- Zbyt napinasz nogi - powiedział jej Akun - próbujesz utrzymać się w siodle. 
To nieprawidłowe. 

- Możesz oddać wordłanom, to pieprzone siodło! - ze łzami w oczach wypaliła 
Rumenika. - Cały tyłek pali mnie ogniem, rano nie będę mogła nie tylko na konia 
wsiąść, ale nawet stanąć na nogi! 

- Drobiazg. Mam maść. Posmarujesz swoje otarcia i odciski i do rana wszystko 
minie. 

Stary Miłd dał jej tykwę z maścią. Klnąc i przeklinając kapłana, konie, siodło i 
imperatora, Rumenika zaczęła ściągać spodnie. 

- No, co, będziesz się tak gapić? – prychnęła. - Odwróciłbyś się, chociaż, stary 
rozpustniku. 

- Myślałby kto, że bardzo cię potrzebuję - spokojnie odpowiedział Akun, 
zajmując się uprzężą swojego konia. - Widziałem tyle kobiet i myślę, że nic nowego u 
ciebie nie zobaczę. Ale jeśli chcesz, pójdę. 

- Trzeba było tak postąpić wcześniej - warknęła, obserwując, jak staruszek 
zmierza do spętanych w pobliżu koni. - Nie trzeba was miodem karmić, a wystarczy 
tylko pozwolić pogapić się na babski tyłek. Jak młodemu, tak i staremu. Wszyscy 
jednacy - i stary barbarzyńca i ten pieprzony imperator! 

Od maści Akuna, otarcia i odcisk zaczęły tak piec, że dziewczyna zaczęła wyć 
cichutko, na jedną nutę i pomyślała poważnie, czy nie poprosić starego piernika, by 
podmuchał. Myśl wydała jej się na tyle zabawna, że zaśmiała się. Akun natychmiast 
wrócił. 

- Co jest? - zapytał. - Coś śmiesznego? 
- „Nie chcesz podmuchać?” - pomyślała i znów roześmiała się, wycierając 

płynące łzy. – Daj coś zeżreć. Od południa nie jadłam. 
Zjedli kolację składającą się z suszonego mięsa i owsianki, położyli się spać, a 

rano Rumenika czuła się znacznie lepiej. Maść okazała się bardzo skuteczna, odciski 
stwardniały, a otarcia zabliźniły się. Chociaż dziewczyna poważnie obawiała się, że 
na pośladkach i udach zostaną blizny, to jechać było znacznie łatwiej - teraz bolały z 
braku przyzwyczajenia, połączone nogi. Akun jechał prawie nie rozmawiając z nią, 
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skupiając całą uwagę na podróży. Koło południa, ukryli się w niedużym zagajniku, 
zjedli i spali do nadejścia ciemności. Prawdę mówiąc, spała Rumenika, a stary Miłd 
czuwał. Sprawiał wrażenie, jakby był wykuty z żelaza. 

Dziewczyna nie miała pojęcia, dokąd jadą. Akun prowadził ją z dala od 
zaludnionych miejsc, znanymi tylko jemu ścieżkami wśród lasów i pagórków. Na jej 
pytania o cel, nie odpowiadał, powiedział tylko pewnego razu: 

- Prowadzę, dokąd trzeba. 
- A dokąd trzeba? 
- Na zachód, do Roszyru. 
- Z jakiego powodu powinniśmy jechać do Roszyru? 
- Trzeba, to znaczy trzeba. 
- Niezbyt jesteś rozmowny - wydęła wargi. - Mógłbyś, chociaż z grzeczności 

podtrzymać rozmowę. 
- Od tego wcale nie będzie ci lżej. A głosy, można usłyszeć na dużą odległość. 
- W tej głuszy? Prowadzisz mnie do jakiejś dziury i nawet nie mówisz, dokąd. 

Przecież nie jestem kimkolwiek, tylko imperatorską faworytą. Miałbyś szacunek. 
- Byłą imperatorską faworytą - melancholijnie zauważył Akun. – Teraz, jeśli 

nas złapią, to ciebie, w najlepszym wypadku, sprzedadzą do burdelu dla żołnierzy. 
- A ciebie? 
- A mnie, skażą na śmierć, jako zdrajcę. Najpierw wybatożą, potem wytną 

język, wydłubią oczy, odrąbią ręce i nogi, a w końcu, jeszcze żywego nadzieją na pal, 
żeby wszyscy widzieli, jak imperator karze zdrajców. 

- Niemożliwe! - Rumenika skurczyła się, nawet pod ciepłym płaszczem zrobiło 
jej się nagle bardzo zimno. - Chyba, powinniśmy się pośpieszyć, żeby jak najszybciej 
dotrzeć do Roszyru. 

 
Drugą noc spędzili wśród pagórków; Akun powiedział, że miejscowość nazywa 

się Gwir-Kołłain - Kredowe Głowy - ponieważ pagórki składają się z kredy. W jednym 
z tych pagórków, szybko odnalazł niedużą pieczarę, do której mogli wprowadzić 
konie i schować się sami. Ognia nie rozpalali, zjedli kolację z suchych zapasów. 

- Długo jeszcze musimy jechać? - zapytała dziewczyna. 
- Jutro przed nocą będziemy na miejscu. 
- Oby jak najszybciej! 
- Jak tam twoje... Nogi? 
- Nieźle – Rumenika chciała dociąć, ale ujęło ją ciepło w głosie starego 

barbarzyńcy. – Ty wcale nie śpisz, już drugą noc. 
- Przyzwyczaiłem się. 
- Byłeś wojownikiem? 
- Wszyscy Miłdowie są wojownikami. 
- Chciałam powiedzieć - służyłeś w armii? 
- Służyłem. Potem już byłem za stary. 
- Ty, stary? Jesteś krzepki, jak niedźwiedź. Pewnie, nie jedna baba za tobą 

wzdycha. 
- Wcześniej wzdychały. Teraz, nie. 
- Masz żonę? 
- Nie. Dzieci też nie mam. 
- Coś podobnego? Kto by pomyślał! Co, nigdy nie byłeś żonaty? 
- Dlaczego nie? Byłem. Dawno, wiele lat temu. I żona była, i syn, i córka. 
- To gdzie są teraz? 
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- W najlepszym świecie - zebrał z przykrycia, zastępującego obrus, resztki 
posiłku. – Był czerwony pomór. Najpierw umarła żona, potem dzieci. Też 
zachorowałem, ale wyżyłem. 

- Wybacz, Akunie, nie wiedziałam. 
- To było tak dawno, że sam czasami nie wierzę, że to wszystko zdarzyło się w 

moim życiu. 
- Powinieneś się ożenić. Odchować dzieci. Jesteś jeszcze silny… i nie stary. 

Wiele kobiet zechce wyjść za ciebie za mąż. 
- Będzie tak, jak zechce Esz-Lesz - popatrzył na dziewczynę. - Kładź się spać, 

wyruszymy jeszcze przed świtem. Będziesz ziewać w siodle. 
- Powinnam wyjść. 
- Po co? To niebezpieczne. 
- Po to! Muszę się wysikać! - rozzłościła się. – Czemu traktujesz mnie jak małe 

dziecko? 
- Bo jesteś jak dziecko. Gadatliwa i kapryśna. 
- Ale się wymądrzasz! Jeśli chcesz wiedzieć, to mam już siedemnaście lat. 

Trzeci rok, stale śpię z chłopami, zrozumiałeś? 
- Nie obwiniam cię o nic. Taki los wybrał dla ciebie Esz-Lesz. Ale niedługo to 

się zmieni. 
- W kółko powtarzasz: Esz-Lesz, Esz-Lesz... Nie powinieneś jednak się żenić! 

Jesteś stary i nudny, żona od ciebie ucieknie do młodego na drugi dzień. 
- Nie ucieknie - Akun wstał, odchylił zasłonę. - Załatwiaj swoją potrzebę w 

jaskini. Wyjdę do koni. One nie plotą bzdur. 
Rumenika zawinęła się w kołdrę i odwróciła się do ściany jaskini. To dopiero 

stary piernik! Czuje się lepiej z końmi, niż z nią. No i niech spływa, wrzody by go 
obsiadły. Jedyna pociecha, że jutro na pewno się rozstaną. Ona pójdzie swoją drogą, 
stary barbarzyńca swoją. Zacznie się dla niej nowe życie. Roszyrskiego języka 
wprawdzie nie zna, ale to nic - oczy i palce bardziej elokwentne od słów, jeśli umiesz 
posługiwać się gestami. Tylko niedobrze, że ten diabelski kapłan nie dał jej ani 
grosza... 

Usnęła twardym snem i śniły jej się srebrne galarny, złote drakiany i zwykłe, 
ogromne kawałki złota, których w żaden sposób nie mogła podnieść. Akun długo 
potrząsał, póki nie obudziła się. Po śniadaniu, składającym się z suszonej ryby i 
owoców, znów ruszyli w drogę. 

- Kiedy słońce zbliży się do zenitu - zakomunikował Akun dziewczynie – 
znajdziemy się blisko niedużej wsi. Pojadę do niej sam, a ty poczekasz na mnie tam, 
gdzie ci wskażę. Nie obawiaj się, to nie potrwa długo. 

Nie sprzeciwiała się. Stary Miłd sprawiał wrażenie człowieka, który dobrze 
wiedział, co robił. Jeśli do wsi jedzie sam, widocznie tak trzeba. Nie miała zamiaru 
podejrzewać staruszka o coś niegodnego. Ale o coś jednak go poprosiła. 

- Zostaw mi jakąś broń - powiedziała, patrząc mu prosto w oczy. - Będzie mi 
raźniej. 

- Czy umiesz się posługiwać orionami? 
- Nie - słyszała o broni, którą Miłdowie nazywali „żelaznymi pocałunkami”, ale 

nawet w rękach jej nigdy nie trzymała. – Przydałoby się coś bardziej poręcznego. 
- W takim razie, tylko to - otworzył torbę przy siodle i podał jej wielki myśliwski 

nóż, w pochwie z grubej skóry. - Ostrożnie, jest bardzo ostry. Ostrzyłem przed 
podróżą. 

- W jaki sposób, by cię dopadła cholera, zamierzałeś mnie chronić, jeśli nie 
masz żadnej broni? 
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- Jak to nie mam? Mam oriony - poklepał się po skórzanej bandolierze na 
piersi i ta wydała niespodziewany, metaliczny dźwięk. - A do tego, mam to - pokazał 
dziewczynie swój kij. 

- Ta pałka? 
- Wróg też myśli, że to pałka – powiedział. - Widzi na drodze staruszka i 

dziewczynę na dobrych koniach. Do tego, dziewczyna jest piękna, a staruszek 
bezbronny. Ma tylko pałkę. Wróg jest uzbrojony. Już czuje przedsmak, jak zabije 
staruszka, zabierze konie i dziewczynę. Podjeżdża szybko i... 

Nacisnął na ukrytą w kiju sprężynę i na obu końcach pałki, z brzękiem 
otworzyły się bardzo ostre, stalowe haki, długie na piętnaście cali. Stary Miłd zakręcił 
swoją niezwykłą bronią ze zdumiewającą zręcznością, aż powietrze zaczęło wyć 
dookoła groźnych stalowych pazurów. 

- Sprytnie - powiedziała Rumenika, czując, jak po plecach przebiegają ciarki. - 
Staruszek wcale nie jest taki bezbronny, jak się wydaje. W dwie sekundy wypatroszy 
każdego nikczemnika. 

Akun ponownie nacisnął sprężynę i bojowa pałka znów przekształciła się w 
zwykły, pozornie zupełnie nieszkodliwy kij. Dziewczyna nic nie powiedziała, ale to ją 
uspokoiło. Oczywiście, stary barbarzyńca nie jest podobny do wspaniałego rycerza, 
ale od biedy, będzie mógł ją obronić, jeśli nagle natkną się na jakichś zbirów. 

Jechali jeszcze jakiś czas, prawie nie rozmawiając. Kiedy z przodu ukazało się 
zasiane pole, Akun kazał jej zostać w gęstym zagajniku w pobliżu drogi i czekać na 
jego powrót. Sam pojechał dalej. 

Wrócił po dwóch godzinach, z przytroczonymi do konia, ciężkimi tobołami. 
Rumenikę gryzła ciekawość, ale zadręczać Akuna pytaniami, nie próbowała, 
przypuszczając, że staruszek sam jej wszystko wyjaśni. Jednakże, ten nie zamierzał 
tego zrobić. 

- Jedziemy dalej - powiedział tylko. 
- Dokąd jedziemy? - nie wytrzymała. - Trzeci dzień ciągniesz mnie dokądś, 

mówisz, że do Roszyru. Ale tam trzeba jechać na zachód. A jedziemy na południe. 
- Imperatorscy szpiedzy nie są durniami. Wiedzą, że do Roszyru możemy 

trafić tylko tą drogą, o której mówisz. I urządzą tam zasadzkę. Rozpytałem trochę we 
wsi. Widziano tu Czerwonych gwardzistów imperatora - nie wykluczone, że szukają 
nas. 

- Co w takim razie zrobimy? 
- Musimy się posilić - rozłożył na rozpostartej na trawie chustce przyniesione 

ze wsi jedzenie; pieczoną kurę, kilka jajek, jęczmienny chleb, kawałek owczego sera i 
jabłka. – Będziemy musieli jechać bez postoju. 

- Nie odpowiedziałeś. 
- Popatrz - wziął gałąź, oczyścił z liści i zaczął kreślić na ziemi. – Tu jest 

Giespieropolis. Jechaliśmy trzy dni na zachód, prawda? Jeśli założymy, że dziennie 
pokonywaliśmy czterdzieści lig, to jesteśmy teraz tu - pchnął gałęzią w ziemię – około 
trzynastu do piętnastu lig od granicy Roszyru. 

- No i co? 
- W Giespieropolisie nie wiedzą, dokąd jedziemy. Mogą na nas czekać na 

czterech drogach - na wielkim trakcie w Taoryju, na drodze w Azorze, na drodze 
północnej albo na drodze do Roszyru. Ja bym tak postąpił, przysięgam na Esz-
Lesza! 

- Rozumiem – przerwała niecierpliwie. – Ale, co dalej? 
- Oszukamy ich. Cały dzień jechaliśmy na południe, dlatego, że potrzebny 

nam był nie Roszyr, ale Soltierski las. 
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- Diabeł z ciebie! Przecież powiedziałeś, że jedziemy do Roszyru! 
- Soltierski las na granicy z Roszyrem. 
- Ale mnie pocieszyłeś! Wydaje mi się, że ta przeklęta podróż nigdy się nie 

skończy. 
- Skończy się, dzisiejszej nocy. I zacznie się inna – powiedział zagadkowo. 
- Chcesz powiedzieć, że z Soltierskiego lasu pojedziemy jeszcze gdzieś? 
- Robię to, o co mnie prosił Garmen. 
- Mam nadzieję, że Garmen, mimo wszystko, przewidział dla mnie czystą 

bieliznę i gorącą wodę do umycia - zawarczała. - Śmierdzi ode mnie potem, jak od 
zapędzonej kobyły i włosy stały się podobne do końskiej grzywy. Niedługo ręce 
pokryją się pryszczami! 

- Jedziemy na południe. Rozpoznałem dobrze drogę; około dwóch lig stąd 
zaczyna się pagórkowaty teren, aż do samej Tuejdy. Okolice tu pustynne, przetartych 
dróg prawie nie ma. Do pagórków,, teren jest otwarty, zasadzki nie urządzisz, a 
pościgowi, na naszych koniach, ujdziemy bez problemu. Za pagórkami, będzie 
zakole rzeki, a tam już Soltierski las. 

- A jak przeprawimy się przez rzekę? 
- Znam brody. O tej porze roku, wody w Tuejdzie niewiele. 
- Wyjaśnij mi, Akunie, po jakie licho pojechałeś do wioski? 
- Mieszka tu moja siostra Tawi. Spotkałem się z nią, dałem pieniądze, wziąłem 

zapasy na drogę. 
- To znaczy, że teraz nie mamy pieniędzy? 
- Mamy. Sto galarnów. 
- Garmen dał ci jeszcze dwieście, czyż nie tak? 
- Tam, dokąd zmierzamy, galarny nie będą potrzebne. 
- Nie zmyślaj, Akunie! W Roszyrze chodzą różne pieniądze, galarny też. 
- Ale takie, nie chodzą - wyjął z sakwy przy pasie zwinięty w pierścień, gruby, 

złoty pręt. – Oto, na co wydałem połowę pieniędzy. Zajrzyj do sakw przy siodle. 
Rumenika podeszła do karego. Otworzyła jeden z worków, spojrzała do 

wewnątrz. 
- Ki diabeł! - wyrwało się jej. 
- Z tego co było, wybrałem lepsze - zauważył staruszek. 
- Futra! Czapki! - dziewczyna ze zdumieniem oglądała zawartość worka. – Po 

jakie licho one nam potrzebne, Akunie? Do zimy jeszcze daleko, jeśli tylko... Nic nie 
rozumiem, a kiedy czegoś nie rozumiem, złoszczę się! 

- Niedługo zrozumiesz. 
- Traktujesz mnie jak głupią! - rozzłościła się nie na żarty; zmęczenie, 

rozdrażnienie, złość na skrytego Miłda, zlały się razem i przedarły na zewnątrz. - 
Futra i czapki w środku lata? Złoty drut, zamiast pieniędzy? I jako dodatek, głupia 
dziewucha, tak? Jedzie sobie, nie zadaje pytań, chociaż nie wiadomo dokąd ją 
wiozą! Może porozmawiamy, Akunie? 

- Rozwiązanie zagadki, na twoim palcu - powiedział spokojnie, obierając 
jabłko. 

- Mówisz o tym pierścieniu? - bez szczególnego zachwytu spojrzała na 
prezent od Garmena. - Nawet kamień jest w nim bezwartościowy, podobny do 
chalcedonu albo heliotropu. Zielone mi się nie podobają. Do tego, oprawiony w 
srebro. Moimi ulubionymi, są diamenty! A to, chłam... 

- Ten pierścień, jest cenniejszy od szkatuły z brylantami, dziewczyno. Kamień, 
o którym tak pogardliwie mówisz, to karolit. 

- Nigdy o takim nie słyszałam. Jest taki cenny? 
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- Bardzo cenny. O jego właściwościach, mogliby ci opowiedzieć doświadczeni 
ludzie. Tacy, jak Garmen - nadgryzł jabłko. - I twój ojciec. 

- Mój ojciec? - Rumenika na moment skamieniała, potem rzuciła się do Miłda, 
wczepiła się w jego rękę, błagalnie zajrzała w oczy. - Akunie, znałeś mojego ojca? 
Na pewno go znałeś? Powiedz, proszę cię! 

- Nie. Wiem tylko, kim był. Nazywał się Joł di Kriff. Był prawą ręką Rimana di 
Riwarda, Wielkiego Widzącego Skrołlingów –spuścił wzrok. - Garmen opowiadał mi o 
nim. 

- Co ci jeszcze opowiadał? 
- Nic więcej. Powiedział tylko, że twojego ojca spotkało nieszczęście i zostałaś 

sierotą. Opiekowała się tobą stara Chorła. 
- Akunie, na pewno wiesz, gdzie jest mój ojciec! Wiesz? 
- Popadł w niełaskę - odpowiedział staruszek. - Imperator Łoeryk Czwarty 

Błogosławiony rozgniewał się na niego. 
- Mój ojciec umarł? 
- Chcesz to wiedzieć? 
- Chcę! Nie-nie, nie trzeba! - wyciągnęła ręce w stronę starego Miłda, jakby 

chciała odgrodzić się od tej strasznej prawdy, którą znał Akun i mogły ją jej zdradzić. 
– Wiesz o wszystkim, ale, proszę cię, nic mi nie mów. Chcę wierzyć. Chcę wierzyć, 
że on żyje, że wróci do mnie i ja, wreszcie zamieszkam znów w swoim domu. I nie 
będę więcej - z oczu popłynęły łzy - nie będę... imperatorską dziwką. Nie będę... 
sierotą! 

- Popłacz sobie, córeczko - Akun z niespodziewaną delikatnością przytulił 
dziewczynę, gładził jej włosy, a Rumenika płakała spazmatycznie, nie mogąc się 
opanować. - Popłacz, będzie ci lżej. Chorla nie opowiadała ci o nim? 

- Nie... Nigdy – odpowiedziała jąkając się i wycierając łzy. 
- To znaczy, że dobrze wypełniła wolę twojego ojca. 
- Ale dlaczego, przez trzynaście lat, które spędziłam z Chorlą, ani ojciec, ani 

matka, ani razu mnie nie odwiedzili? Na pewno, też o tym wiesz? 
- Nie. Wiem tylko, że zabrali cię od matki i przekazali Chorle - taki był warunek. 

A twój ojciec, zmuszony był opuścić Łaedę. Gdzie jest teraz, nie jest mi wiadome. 
- To znaczy, że jednak żyją? - spojrzenie Rumeniki ociepliło się, przestała 

szlochać. - Chwała Jedynemu! Jesteś dobry, Akunie. Jesteś najlepszy. Czy mogę cię 
pocałować? 

Policzek staruszka był kłujący od czterodniowej szczeciny, kurtka mocno 
pachniała skórą i jeszcze czymś ostrym, ale Rumenice nagle, na chwilę wydało się, 
że nie całuje starego barbarzyńcę, ale swojego ojca. Serce ścisnęła nieziemska 
rozkosz. To było cudowne uczucie, jakiego do tej pory doznawała tylko w objęciach 
Nielena - biednego, młodego, zakochanego w niej Nielena. 

- Pora jechać - szepnął Akun. - Mamy mało czasu. 
 
Przed zmierzchem, minęli pagórki, kryjąc się w niewielkich jarach, 

porośniętych gęstymi krzakami. Konie szły nierównym krokiem i wszystkie mięśnie 
tak ją bolały, że łzy same cisnęły się do oczu. Ale nie narzekała. Myśl o ojcu, 
pomagała znosić ból. 

Potem ukazało się zakole Tuejdy. Tu, po raz pierwszy, usłyszeli dalekie, 
przeciągłe wycie, przypominające wrzask rozwścieczonego kota. Przestraszona 
Rumenika popatrzyła na starego Miłda. 

- Kanii - spokojnie odpowiedział ten - pościg blisko. 
- I co zrobimy? 
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- Jedziemy do brodu. Jest niedaleko, pół ligi stąd. 
- Nie złapią nas, Akunie? 
- Nie bój się. Zwierzęta są daleko, a ludzie, wysyłający je naszym śladem, 

jeszcze dalej. Przeprawimy się na drugi brzeg wcześniej, niż oni tu będą. 
- Jesteś dobrym tropicielem, Akunie. 
- Każdy robi to, co umie - odpowiedział Miłd i spiął konia ostrogami. 
Brzeg był bagnisty, nogi koni grzęzły w mokrym, drobnym piasku, dlatego 

sławetną odległość pół ligi, pokonywali bardzo długo. Kanii odzywały się jeszcze dwa 
razy, nawołując się wśród nocy i ich złowieszcze wycie zmuszało Rumenikę do 
mocniejszego trzymania się cugli Laleczki. Żaby dawały swój tysiącgłosowy koncert, 
a z ciemnej gęstwiny lasu na drugim brzegu, też dobiegały jakieś krzyki, ni to 
zwierząt, ni to ptaków, ni to nieznanych istot. Zrobiło się bardzo zimno i dziewczyna 
pomyślała, że stary barbarzyńca nie na próżno wziął ze wsi ciepłe rzeczy. Może, ten 
las jest szczególny i w nim nawet latem panuje zimowy chłód? 

Wreszcie, Akun podniósł rękę i zatrzymał się. 
- Moja wiecha - powiedział, pokazując na oczyszczoną z kory pałkę, wysoką 

na około sześć łokci, bielejącą na brzegu. – Tu jest bród. 
- Głęboko tu? 
- Woda może sięgnąć koniom do brzucha. Dlatego podciągnij nogi, nie 

będziemy mieć czasu, by suszyć obuwie. Trzymaj się tuż za mną i nie popuszczaj 
cugli, bo porwie cię prąd! 

Skierował swego Gabara do wody i Rumenika ruszyła jego śladem. Było 
strasznie. Woda wydawała się czarna: chmury zasnuły niebo jeszcze przed 
zmierzchem i teraz, nawet gwiazdy nie odbijały się w rzece, podobnej do potoku 
roztopionej smoły. Konie chrapały, strzygły uszami, kilka razy Laleczka omal nie 
rzuciła się w bok i Rumenika z trudem ją utrzymała. Woda pluskała przy samych 
nogach. Różne i straszne myśli kotłowały się w głowie dziewczyny, a włosy sprawiały 
wrażenie żywych. Przypominały się jej historie o topielcach, o wodnych dziewicach 
mewi, które nie lubią kobiet i uwielbiają mężczyzn i dzieci; przypomniała sobie bajki o 
wodnych potworach, które jej opowiadała Chorla. W świetle dnia, rzeka na pewno 
wyglądała przyjaźnie i bezpiecznie, natomiast teraz, promieniowała ciemnym 
przerażeniem. Z tyłu był pościg, drapieżne kanii, których miauczące krzyki odzywały 
się coraz bliżej, z przodu – Soltierski las i ciemność między jego ogromnymi, 
sękatymi drzewami, wywoływała nie mniejszy strach, niż czarne wody Tuejdy. 

Jednakże Akun pewnie pokonywał bród. Wkrótce dno rzeki zaczęło się 
podnosić i konie prychały radośnie. Od momentu, kiedy weszli do wody na 
łaedańskim brzegu rzeki, do przybycia na roszyrski, minęło nie więcej niż kwadrans. 

- Chwała Esz-Loszowi! - podziękował Akun, rzucając do wody kawałek kury i 
pajdę chleba. - Chwała boskiej Trójcy! Jesteśmy bezpieczni. 

- A pościg? - zapytała Rumenika. 
- Nie wlezą do rzeki. A do tego, naruszyć granicę Roszyru, nawet 

imperatorscy służący nie odważą się. 
Dziewczyna odetchnęła z ulgą. Miała wrażenie, jakby rozwiązał się bolesny 

węzeł, który przez ostatnie dni nie dawał jej jeść, ani spokojnie spać. Po raz 
pierwszy, od czterech dni, nie obawiała się przyszłości. 

- Dobrze by było zjeść kolację - powiedziała, podjeżdżając do Akuna. 
- Najpierw odjedziemy od brzegu. Nasz cel jest niedaleko, szczerze mówiąc, 

zupełnie blisko. Trzeba tylko wjechać do lasu. 
- Nocą? - z trwogą popatrzyła na czarną ścianę drzew. - Jak zamierzasz 

znaleźć drogę w tym gąszczu? 
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- Mamy prezent od naszych przyjaciół. 
Pogrzebał w swoich rzeczach i wydobył z wnętrza sakwy przy siodle, 

woreczek z ciemnego aksamitu. Była w nim kula z ciemnego szkła, wielkości dużego 
jabłka. Wypowiedział kilka słów w nieznanym dziewczynie języku i stała się rzecz 
zadziwiająca: kula zaświeciła ciepłym, białym światłem, które stopniowo rozpalało się 
i stawało coraz jaskrawsze. A najdziwniejsze było to, że kula wisiała w powietrzu 
nawet wtedy, kiedy Akun zabrał rękę. 

- Gwiazda przewodnia - uśmiechnął się Miłd. - Jedziemy! 
Kula, nadal rozpalając się coraz jaśniej, płynęła kilka łokci nad ziemią, 

wskazując drogę. Podążając za nią, wkrótce znaleźli w gąszczu drzew dukt i zagłębili 
się w nim. Przecinka była szeroka, ale korony drzew zwisały nad nią bardzo nisko – 
trzeba było pochylić się w siodle. Kula pewnie płynęła naprzód: W jej ciepłym, białym 
świetle, las już nie wydawał się potworny i złowieszczy, nawet niezrozumiałe dźwięki 
w gąszczu ucichły. Soltierski las stał się zagadkowy i czarodziejski. 

- Jesteś magiem, Akunie? - zapytała. 
- Wojownikiem, dziewczyno. Magowie to ci, którzy wymyślili ten świetlik. 
- Jak pięknie! 
- Patrz, jesteśmy na miejscu... 
Świecąca kula, płynęła teraz nad wielką polaną, o dokładnie okrągłej formie i 

otoczonej gigantycznymi, wiekowymi dębami. Rumenika nigdy dotąd nie widziała 
takich starych i dziwnych drzew. Ich potężne pnie były poorane niezwykłymi 
deseniami, jak twarze wiekowych staruszków - zmarszczkami. Narośla, plamy 
porostów, spękania kory, splecione, koślawe gałęzie, tworzyły dziwne, straszne 
konfiguracje; potworne twarze, zastygłe w niezwykłych grymasach, obnażone 
kobiece ciała, brzydkie poczwary rodem z nocnych koszmarów i chorej fantazji. 
Poczuła, że nocne strachy powracają do jej serca, zimne strużki potu popłynęły po 
plecach, wywołując dreszcze całego ciała. Stare dęby obstąpiły ich, zamknęły w 
pierścieniu, z którego, jak jej się wydało, nie ma i nie będzie wyjścia. 

Kula zatrzymała się na środku polany, rozbłysła i zgasła. W mroku, w 
koronach dębów zaszumiał wiatr, ciężkie gałęzie zaskrzypiały, jakby leśni 
patriarchowie zaczęli się naradzać między sobą, jak postąpić z bezczelnymi 
przybyszami. 

- Gdzie my jesteśmy? - szepnęła dziewczyna. 
- W Pierścieniu Wiedźm. Nie bój się, magia Soltierskiego lasu nam sprzyja. To 

dawny ołtarz Sidów - ołtarz Porannej Gwiazdy i Drzew. 
- Akunie, boję się. 
- Wszystko szybko się skończy... 
Drzewa porozumiewały się nadal, szumiąc gałęziami. Wiatr stopniowo się 

wzmacniał. A potem, nagle zrobiło się bardzo zimno. Kula znów się zaświeciła, ale 
już nie białym, a krwisto-purpurowym światłem - w nim, otaczające polanę dęby, 
nagle przekształciły się w brzydkie maszkary, gotujące się do skoku. Konie zarżały, 
cofnęły się na skraj polany. Zakrążyły zerwane z drzew liście, drobne gałęzie, 
pochwycone wichrem leśne ptaki. Na niebie, tuż nad polaną, rozładowały się 
błyskawice i huknął taki grzmot, że Rumenika przysiadła z przerażenia. 

- Akunie! - Dziewczyna zakryła twarz rękoma i wypuściła cugle. - 
AKUUUUUUNIE! 

Konie zarżały, potem, Rumeniką jakby coś potrząsnęło w siodle. I zrobiło się 
cicho i jasno. Kiedy odważyła się otworzyć oczy, nie poznała polany. Był dzień - 
pochmurny i zimowy. Dookoła nich był śnieg, dużo śniegu, ogromne zaspy pod 
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drzewami. Las był też zupełnie inny. Nie seltoński. W prześwicie między wysokimi 
sosnami widniała zimowa droga. 

Rumenika otrząsnęła się z oszołomienia dopiero wtedy, gdy Akun narzucił jej 
na plecy puszyste futro z wilczych skór. 

- Akunie, gdzie jesteśmy? - zapytała. 
- Przeszliśmy przez Krąg, - odpowiedział staruszek. – Teraz, mogę ci 

opowiedzieć, dokąd i po co przyszliśmy... 
 
Przy drzwiach, prowadzących do pokoi Tassi, stali na straży dwaj rośli 

gwardziści z halabardami. Dżel di Oran nie musiał patrzeć im w oczy, by upewnić się 
- to Ożywieni. Innym, dziewczyna po prostu nie zaufałaby. 

Ślicznotka siedziała plecami do drzwi przed ogromnym lustrem w bogato 
pozłacanej ramie i rozczesywała grzebieniem swoje puszyste włosy. Czyniła to 
powoli, z wyraźną rozkoszą. Dżel ukłonił się - gospodyni, nie odwracając się, kiwnęła 
głową na znak powitania. 

- Dobre wieści? – zainteresowała się. 
- Obawiam się, że nie. 
- Pościg ich nie zatrzymał, prawda? 
- Nie. Pięciu strażników zostało zabitych. Znaleźliśmy ciało Skrołlinga. Jego 

wspólnik zdążył pokonać Przejście. 
- A ta, służka? I staruszek? 
- Pościg wytropił ich ślady dopiero przy samej granicy. Staruszek dobrze 

włada magią. Umie ukryć zapach i kanii nie przyniosły żadnego pożytku. Poza tym - 
oczekiwaliśmy ich na roszyrskiej drodze, a ci przedostali się do soltierskiego lasu. 

- Czekaliście na nich nie tam, gdzie trzeba, prawda? 
- To był twój rozkaz - zauważył Dżel. 
- O! Okazuje się, że to ja jestem winna, że parka uciekła? - Tassi odwróciła się 

i posłała promienny uśmiech kanclerzowi. - Tak, Dżele? 
- Być może, mylę się - niepewnie odpowiedział kanclerz. 
Dziewczyna odłożyła grzebień, podeszła do stołu, gdzie była przygotowana 

kolacja - rostbef z krwią, wędzona ryba, warzywa i czerwone wino w karafce. Dżeł 
obserwował w milczeniu, jak tnie na talerzu mięso i wytwornie wkłada małe 
kawałeczki do ust. 

- Chcesz? - zapytała, proponując kanclerzowi rostbef. 
- Dziękuję, jestem syty. Co zrobimy? 
- Myślisz, że ponieśliśmy porażkę? – wypiła łyk wina i skrzywiła się. - 

Wszystko idzie w dobrym kierunku. Ci trzej, do niczego nie są mi potrzebni. Syn 
Jałmara – tylko on jest mi potrzebny. I oni przyprowadzą go do mnie. 

- Niełatwo będzie nam ich zatrzymać. 
- Powiedz mi, Dżele, co według ciebie, jest najważniejszym wydarzeniem 

ostatnich dwóch tygodni? 
- Mogę pomyśleć, zanim odpowiem? 
- Najważniejsze jest - to ciało - Tassi z czułością przeciągnęła dłońmi po 

swojej piersi, przeszła się wytwornie po buduarze i wesoło się roześmiała. - To 
najlepsze, co zdarzyło się w ostatnich dwóch tygodniach. Wreszcie, mogę znieść 
słoneczne światło. To zachwycające uczucie. Ty tego nie zrozumiesz, Dżel. Tylko 
ten, kto osiemset lat był zamknięty w mroku, mógłby zrozumieć moją radość. 

- Jest tylko jedno „ale” - zauważył kanclerz. - Jak mam teraz ciebie nazywać? 
- A jak byś chciał? 
- Podoba mi się twoje prawdziwe imię. 
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- Myślę, że trudno nam będzie wytłumaczyć naszemu młodemu bogu, 
dlaczego nazywasz mnie Aranija Stirba albo Aina-ap-Annon - uśmiechnęła się Tassi. 
– Dlatego, nazywaj mnie Tassi. Jeszcze nie nadszedł czas, by zrzucić maskę. 

- Wybacz mi, ale widzę, że nie obchodzą cię nasi uciekinierzy. 
- Chcesz znać prawdę? Mam inne troski na głowie. Teraz, kiedy nasz 

umiłowany imperator ma tylko jedno zajęcie, przywracanie życia wszystkim po kolei, 
najwyższy czas wykorzystać jego manię i jego... umiłowanie ludzi. A potem 
zobaczymy,  co robić dalej. 

- Wysłałbym pościg za Krąg. 
- Zdążymy. Mam pewien plan. Nie istnieje zadanie, którego nie wykonałby mój 

Legat. 
- Chcesz... - Dżel nagle poczuł wstrętną suchość w ustach. 
- Kanii w innym świecie są bezużyteczne, chociaż Legatowi może być 

potrzebny ich niesamowity węch. Co do twoich gwardzistów Dżele, to oni, w 
konfrontacji ze Skrołlingami, są jak małe dzieci. Dwaj wojownicy bez trudu zarąbali 
pięciu, a to o czymś świadczy. Nie możemy przerzucić gwardzistów poza Krąg. Sam 
Legat jest wart całej armii. Nawet samotnie może sprostać Skrołlingom albo 
przeciwstawić się Wojownikowi-Smokowi. 

- Smok? Nic mi nie mówiłaś o smokach. 
- Dżel, jesteś bardzo miły i jestem ci wdzięczna za to, co dla mnie robisz. Ale 

magia i proroctwa są moim żywiołem. Mogę to, czego ty nie możesz. Dlatego, nic ci 
nie będę wyjaśniać. Rób swoje, a ja - swoje. Kiedy spełni się przepowiednia z Księgi 
Zammeka, wspólnie będziemy się cieszyć zwycięstwem. 

- I zostanę  wówczas imperatorem? 
- Tylko ty, nikt inny. 
- Pamiętaj, przysięgłaś mi służyć. 
- Do końca - Tassi uśmiechnęła się nieszczerze. - Moje szczęście, że ludzie 

są śmiertelni. Wasze życie jest takie krótkie. A czasem, bywa jeszcze krótsze, niż 
myślicie. 

- Grozisz mi? 
- Jakże bym śmiała! Jedynie, chciałam przypomnieć, że mamy potężnych 

wrogów. Ortlandcki wojownik z dziwnymi zdolnościami, łaedańska dziwka ze 
slumsów, której omal nie wybrali dla mnie, syn zmarłego imperatora, przebywający 
nie wiadomo gdzie i nie wiadomo z kim i, wreszcie, Wielki Widzący - Riman di 
Riward. Właściwie, od niego trzeba byłoby zacząć. Spośród wrogów, on znajduje się 
najbliżej nas. 

- Nie mogą go odnaleźć już od wielu lat. Staruszek sprawnie zmienia, nie tylko 
wygląd, ale i miejsca pobytu. 

- Legat go znajdzie. Zniszczymy starego Skrołlinga i wtedy, z pozostałymi 
poradzimy znacznie łatwiej. 

- A co z imperatorem? 
- Jest potrzebny. Bardzo potrzebny. Muszę zachwycać się jego pięknem i 

dzielić z nim każdej nocy łoże, powstrzymując się, by nie zostawić z niego tylko 
powłoki. 

- Jesteś w nim zakochana. 
- A ty co, jesteś zazdrosny? - Tassi uśmiechnęła się. – Od kiedy? Niemądrze, 

Dżelu. 
- Rozumiem. Ale od momentu, jak stałaś się Tassi, ja... nie chcę, żebyś była 

przy nim. 



55 
 

- Zabawne - podeszła do lustra i przejrzała się. - Rozumiem cię. Myśl o tym, że 
ktoś, a nie ty, włada tymi anielskimi kształtami, całuje plecy, rozkoszuje się aromatem 
włosów i żarem tego ciała, jest nie do wytrzymania. Chciałbyś mnie rozebrać, 
zachwycać się mną, wejść we mnie, poznać wszystkie wyrafinowane pieszczoty, 
którymi mogę doprowadzić cię do amoku i do szczęśliwej śmierci, godnej dawnych 
bohaterów. Ale zapomniałeś, że przysięgłam służyć tobie. Kiedy przyjdzie czas i 
spełnią się proroctwa Zammeka, zostaniesz imperatorem, a ja - twoją kochanką i 
boginią tego świata. Wtedy, połączymy się ze sobą. Ale nie wcześniej. Jeszcze nie 
przyszedł czas. Jestem Mocą, która zburzy niedoskonały świat i stworzy nowy, ale 
jeszcze daleka droga przed nami. 

- A jeśli nie uda się nam powstrzymać syna Jałmara? 
- Kto o tym wie, że on jest syn zmarłego imperatora? Nikt. Kto będzie mógł to 

potwierdzić? Nikt. Wraz ze śmiercią Rimana di Riwarda, syn imperatora stanie się 
samozwańcem. Po mojej stronie – jest cała siła piekła. Po jego stronie - trzech 
śmiertelników. Zgadnij, kto zwycięży? 

- Aranija... Czyli Tassi, jestem tobą oczarowany. 
- Nie bądź zazdrosny o imperatora, Dżeł - powiedziała Tassi, upijając kolejny 

łyk wina. - Jest miłym młodzieńcem i jego bliskość jest mi potrzebna. Czuję się 
rześka i szczęśliwa po nocy z nim. Ale to nie znaczy, że kocham go. Kocham ciebie. 
Czasem bywasz niesamowicie nudny, ale uratowałeś mnie. Dałeś mi nowe życie. 
Jesteś mi potrzebny. I ja to udowodnię. 

- Tassi, ja... 
- O, nic nie mów - dziewczyna przyłożyła palec do warg kanclerza. – 

Milczenie, jest takie wieloznaczne. Lepiej zdejmij ze mnie tę tunikę i udowodnij, że 
dojrzały mężczyzna jest bardziej doświadczony w miłości, niż dwudziestoletni 
młodzik. I zapomnijmy o naszych wrogach - przynajmniej na jakiś czas... 

 
Godzinę po odejściu kanclerza, wzięła kąpiel, przebrała się, odesłała służącą i 

została w swoich wspaniałych pokojach sama. Teraz, mogła zacząć obrzęd, należało 
tylko poczekać na zmierzch. 

Już przyzwyczaiła się do nowego ciała, które ją wprawiało w zachwyt. 
Szczerze mówiąc, ciało Wirii też jej się podobało się i początkowo, chciała zawładnąć 
właśnie nim. Ale, spoglądając na Wiriję przez lustro, Aranija nagle zrozumiała, że coś 
jej przeszkadza w zawładnięciu tą dziewczyną. Być może, obecność kapłana, a 
może też to, że okazała się córką przeklętego Skrołlinga. Z Tassi nie było żadnych 
trudności. Dziewczyna nawet nie zdążyła się przestraszyć. Jej życiowa siła stała się 
świetnym deserem dla Aranii Stirby, przed przedstawieniem na placu. Cymbał 
Szendregon, naprawdę myśli, że zdolność wskrzeszania zmarłych otrzymał od 
Dżeła. Niech tak myśli i rozkoszuje się złudną mocą. Niech sprowadza przez Wrota 
tych, którzy wkrótce utworzą legiony Aranii Stirby - Czarnej Księżnej Wirchejny. 

Długie wieki, Aranija Stirba albo, jak ją nazywali Sidowie, Aina ap-Annon, 
spędziła w Pustce. Taka była moc nałożonego na nią zaklęcia, którego nie mogła 
pokonać - nakładali go wspólnie magowie Sidów i ludzi. Zaklęcie Brylantowego 
Łańcucha skuwało mocniej i okrutniej od prawdziwego. Pozbawiona ciała, Mocy, 
wolności i możliwości śmierci, wpadła w niebyt, tym straszniejszy, że jej uczucia i 
myśli zachowały się i mogła odczuwać cały ogrom tej strasznej pustki, w którą wtrącili 
ją wrogowie. Resztki Mocy, które udało jej się zachować, zostały roztrwonione na 
bezskuteczne próby rozerwania zbyt silnego zaklęcia. Próbowała czerpać moc z 
Ciemności, swojej sojuszniczki, ale tylko usłyszała lament zamkniętych w niej istot, 
swoich współbraci w nieszczęściu. Przez wieki słyszała ten niekończący się płacz, 
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krzyki wiecznego cierpienia i nawet poczuła litość do dzieci Ciemności, chociaż samo 
słowo „litość” było jej obce. 

Otchłań, pustka, gdzie nie ma niczego - ani upału, ani chłodu, ani światła, ani 
ciemności, niczego, oprócz odczucia samej pustki i nieskończonego czasu - męczyła 
Araniję najbardziej. Wolałaby tortury, ogień, żelazo, cierpienie. Pustka wypijała z niej 
nawet to złudne życie, które zostawili jej gnębiciele. Krzyczała, ale nikt jej nie słyszał. 
Nikt nie widział wybuchów wściekłości, która ją opanowywała - najpierw często, a 
potem coraz rzadziej. 

Nadzieja zaświtała wtedy, gdy zawładnęła nią czarna obojętność, pierwszy 
zwiastun pełnego niszczenia jej istoty. Nawet do absolutnej pustki, otaczającej ją, 
przeniknęła wiadomość o zagładzie smoków. Gdyby mogła się cieszyć - 
triumfowałaby. W zaklęcie Brylantowego Łańcucha była wpleciona Magia Ognia i 
Złota, nienawistna magia smoków. Gdyby zdarzyło się to, chociaż dwa-trzy wieki 
wcześniej, zdołałaby sama osłabić zaklęcie i zerwać przeklęte okowy. Ale jej Moc 
wyczerpała się i teraz została tylko nadzieja na to, że ktoś odnajdzie i przeczyta 
Księgę Zammeka. I nadzieja urzeczywistniła się. 

Aranija zapamiętała ten dzień, kiedy do pustki Otchłani przeniknął zapach 
człowieka - taki mocny i, wydawało się, na zawsze zapomniany. Dosłownie skręcała 
się od szarpiącego głodu, jak tylko poczuła ten zapach. Potem w Pustce zjawiła się 
twarz - blada, z oczyma pełnymi strachu. Rzuciła się, by wyrwać życie i zaspokoić 
wreszcie ten potworny głód, ale człowiek był chroniony silną magią. To nie był 
poszukiwacz skarbów, ani też głupi chłop, przetrząsający grobowiec w Zakazanym 
Mieście. Była zbyt słaba, by przebić jego magiczny ekran. Znalazł ją ten, kto jej 
szukał - czarny mag, czytający teksty Zammeka. 

- Ktoś ty? - zapytała. On ją usłyszał, ponieważ zbladł niczym śmierć i 
przerażenie przesączyło się na jego czoło lodowatym potem. 

- Powiedziane jest w Księdze - mamrotał, układając palce rąk w znaki 
magicznej tarczy - że wtajemniczony odnajdzie miejsce i uwolni Dziewicę z Otchłani, 
która będzie mu służyć. I wtedy otworzy się siedem Wrót Milczenia i nastaną czasy, 
kiedy śmiertelny człowiek zyska nieśmiertelność. 

- Nie bój się - wyszeptała, przezwyciężając ból, który sprawiały jej znaki 
magicznej tarczy - rozewrzyj zaklęcie Brylantowego Łańcucha! 

- Będziesz mi służyć, Dziewico z Otchłani? 
- Będę! 
- Do samego końca? Wiernie i z oddaniem? Przysięgaj! 
- Przysięgam, że będę ci służyć wiernie i z oddaniem do końca. 
Mag nazywał się Dżeł. Opowiedział jej swoją historię. Imperator Łoerik 

Czwarty Błogosławiony, skazał na śmierć jego ojca za uprawianie magii. Rok później, 
ten sam los spotkał jego starszego brata. Dżeł zdążył zbiec na zachód, do Gormianu, 
gdzie spędził wiele lat, studiując czarnoksięskie traktaty i próbując rozszyfrować 
zapiski zmarłego ojca, które okazały się pełnym tekstem Księgi Zammeka, przez 
Sidów nazywanej Tekstami Wiecznej Nocy, Awra Nos Beakriff. Przeczytał o 
Dziewicy z Otchłani, Ainie ap-Annon, którą pokonali za pomocą magii i uwięzili w 
Pustce. Pojął, w jaki sposób może zemścić się za śmierć ojca i brata. 

Człowieka i demona Ciemnego Świata, połączyły więzy. Aina była zbyt słaba, 
by pomóc Dżełowi - z trudem odnawiała siły po wielowiekowym odosobnieniu. 
Potrzebowała go. Jego magia i pomoc pozwalały utrzymać się przy życiu. Niezbędna 
jej była gorąca krew, pełna życia. Mag zdołał okiełznać apetyt Ainy dla wspólnego 
dobra. To był pierwszy plan, który zaczęli urzeczywistniać wspólnymi siłami. 
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Tego roku, na północy Łaedy wybuchła nieznana epidemia. W pięciu wsiach 
ludzie zaczęli chudnąć, tracić apetyt i cierpieć na bezsenność. Prześladowały ich 
straszne zwidy. Potem wystąpiła febra i majaczenie. Kapłani Jedynego i lekarze nie 
potrafili pomóc chorym. Wtedy, w jednej wsi, zjawił się młody mag o imieniu Dżeł, 
oświadczając, że dobrze zna tę chorobę - i uzdrowił, najpierw jednego, potem 
drugiego, trzeciego...  Aina otrzymywała życiową energię ludzi i odnawiała swoje siły; 
on zyskał pieniądze i sławę wielkiego lekarza. O cudownym uzdrowicielu mówiono w 
całym kraju. Już po roku otrzymał katedrę w Giespieropolisie. Imperator Łoerik nawet 
nie podejrzewał, jak blisko niego podkradł się największy wróg. 

Aina odzyskała siły, ale nie znosiła jeszcze światła słonecznego. Groźna 
Dziewica z Otchłani marzyła o nowym ciele, które pozwoliłoby jej na zmysłowe 
radości. Jednak nie mogła zawładnąć żywym ciałem. Gdyby wykorzystała martwe – 
ściągnęłaby na Dżeła straszne podejrzenia. Mag, tymczasem, zrobił oszałamiającą 
karierę. Był już częstym gościem w Czerwonym Pałacu i nawet uzdrowił starego 
Szendregona, wuja imperatora. Wkrótce, został nadwornym lekarzem. 

- Skrzydła śmierci już rozpostarły się nad nim - powiedział Ainie, mając na 
myśli imperatora. - Przeklnie dzień, w którym wydał wyrok śmierci na moich bliskich. 

Jednakże, Łoerik zmarł tak nagle, że nawet Dżeł był rozczarowany. Skonał we 
śnie, w pięćdziesiątym piątym roku życia. Nikomu nawet do głowy nie przyszło, by 
oskarżać o to lekarza. Wtedy, zdecydował, że jego zemsta spadnie na Jałmara, syna 
zmarłego władcy. Jednakże, zemstę trzeba było odłożyć - pojawiło się 
niebezpieczeństwo, o którym mag wcześniej nie myślał. 

W otoczeniu Jałmara był Skrołling o imieniu Joł di Kriff. Zjawił się na dworze 
nagle - mówili, że popadł w niełaskę poprzedniego imperatora, a teraz wrócił do 
Łaedy, by odnaleźć bliskich. Właśnie on stanowił zagrożenie. Potomek przeklętych 
magów, którzy uwięzili Ainę-ap-Annon, był bardzo niebezpieczny. Dziewica - z - 
Otchłani jeszcze nie odbudowała swojej potęgi na tyle, by walczyć ze Skrołlingiem. 

Z pozbyciem się imperatora nie było problemów.  Sposób, podsunęło jej 
zamiłowanie władcy do polowania. Chyba nikt nie będzie dopatrywał się udziału 
ciemnych sił w wypadku, jaki zdarzył się na łowach. Wielu myśliwych ginie w starciu z 
dzikim zwierzęciem. A dla Ajny, wcielić się w zwierzę, było zwykłą sprawą. Dżeł żądał 
od niej, by zlikwidowała również rodzinę Jałmara, ale nie zdążyła - wdowę i syna 
imperatora wzięli pod ochronę Skrołlingowie. Nieoczekiwanie - była cesarzowa 
Ejwerja, umarła w Taorii w czasie epidemii dżumy. Książę, jak mówili, umarł razem z 
nią. Siostrzeniec Jałmara, Szendregon, został imperatorem, a Dżeł di Oran, jego 
kanclerzem.  Aina-ap-Annon nadal czekała na odpowiednią okazję. 

Próżność i głupota Szendregona, są jej na rękę. Ona już nie jest cieniem 
wyrwanym z pustki. Ma ciało i Moc jej rośnie. Już wkrótce otworzy się siedem wrót 
Milczenia i wówczas całe imperium będzie pod władzą jej legionów. Cały świat stanie 
się jej zdobyczą... 

Ale nadal istnieje jedna nieprzyjemna przeszkoda - syn Jałmara. Przeklęte 
szczenię nie umarło wtedy, w Taorii. Cóż, tym gorzej dla niego. Joła di Kriffa zabiła 
miłosiernie - Skrołling był godnym przeciwnikiem, więc doceniła jego upór i męstwo. 
Chłopiec próbuje się przed nią ukryć. Nie rozumie, głupiec, że przed spojrzeniem 
Ciemności, nie sposób się ukryć! 

 
Niebo zarumieniło się o zachodzie, kiedy Tassi, opuściwszy swoje pokoje, 

skierowała się do dolnych kondygnacji pałacu – tam, od niepamiętnych czasów, 
chowano łaedańskich imperatorów i wielkich wojowników. 
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Joł di Kriff spoczywał pod skromną płytą z szarego granitu, w pobliżu 
grobowca siostry Jałmara, wysoko urodzonej księżnej Berengarii. Tassi weszła za 
ogrodzenie grobowca, przyniesionym węglem nakreśliła na nagrobnej płycie di Kriffa 
znaki Ożywienia i Wcielenia, potem wypisała sześć imion Zammeka. Uśmiechała się 
na myśl, że ten, który był najbardziej nieprzejednanym i najniebezpieczniejszym 
wrogiem, teraz będzie jej służyć. 

- Sakkem - uał - Zammek, mo - ne - szesz - aicha - tumi! - wyrecytowała, kiedy 
skończyła pisać. - Karami - tar - Zammek aj nu! Wzywam cię, Zammeku! Potrzebna 
mi twoja pomoc. Zammeku, daj mi swoją siłę! 

Z głębi pałacu powiało gorącym powietrzem, nad nagrobkami zakręciły się 
pyłowe trąby. Przewróciły się pozostawione na grobach świece, zgasły pochodnie na 
ścianach nekropolii. Nad grobowcem Joła di Kriffa zakłębił się czarny dym. Gęstniał, 
przybierając zarysy ludzkiej postaci, po czym ułożył się w sylwetkę wojownika w 
czarnej zbroi. Jego włosy i broda były śnieżnobiałe, twarz - trupio-blada, prawie 
przeźroczysta, a oczy zamknięte. 

- Próbowałeś mnie zabić, ale teraz, będziesz zabijać dla mnie - powiedziała 
Tassi. - Mój wrogu, twoja magia i odwaga, teraz służą mi. Moc Zammeka z tobą, 
niezwyciężony wojowniku! 

Legat nie ruszał się. Skóra na jego twarzy prześwitywała, jak mleczne szkło, 
przez które można było dopatrzyć się zarysów czaszki. Kiedy zjawa spróbowała 
otworzyć oczy, powieki tylko zadrżały i Legat zajęczał. 

Tassi zaśmiała się. 
- Wojownik nie powinien widzieć, kogo zabija - powiedziała. - Oddam twoje 

oczy temu, kto może pokonywać granicę między światami i stać się twoim 
przewodnikiem w świecie bezbożnych. A teraz idź - wiesz, co masz robić! 

Złudny wojownik skłonił głowę i znów stał się dymem, który uniósł się do sufitu 
kaplicy i rozwiał się pod sklepieniem. Zadowolona Tassi, uśmiechnęła się. Żeby 
Legat był gotów do zabijania, należało zrobić jeszcze jedną rzecz. 

Dokończyła obrzęd w swoim pokoju - wyrecytowała formułę Upodobnienia nad 
parą ludzkich oczu, przyniesionych jej przez Dżeła. Oczy należały do jakiegoś 
straconego przestępcy, ale to nie miało żadnego znaczenia. Umywszy ręce w 
miednicy z aromatyzowaną wodą, wyszła na balkon pałacu. Wysoko, w wieczornym 
niebie nad Giespieropolisem, szybował sęp. Dziewica z Otchłani nie miała 
wątpliwości, że poczęstunek, który dla niego przygotowała, ptak zobaczy nawet z 
takiej wysokości. 

 
Nad Nidarjenem, stolicą Taorii, wisiała mgła śmierci. Wchłaniała w siebie tłusty 

dym ognisk, w których palono ciała zmarłych, zapach dziegciu, przedśmiertne jęki 
umierających, płacz tych, którzy stracili bliskich. W nocy, niczym pochodnie, paliły się 
domy zadżumionych. W ocalałych domostwach, okna i drzwi byli szczelnie 
zamknięte; ci, którzy kryli się za nimi, z nadzieją oszukania zarazy, czekali na swoją 
godzinę, ze strachem wsłuchując się w smętny śpiew kapłanów i dźwięk dzwonków 
na karawanach. 

Cesarzową Ejwerję pogrzebano bez żadnych ceremonii. Zawinięto ją w czysty 
bryt i zakopano w podwórzu domu, gdzie uciekinierzy spędzili ostatnie dni. Sam 
odmówił modlitwę za jej duszę. Było to o czwartej godzinie po południu, a przed 
północą, przyszedł do niego lekarz i powiedział, że chłopiec jest beznadziejnym 
stanie. 

- Nic nie mogę zrobić, dobry mestjerze - mówił lekarz. - Ropnie otworzyły się i 
trucizna już przeniknęła do krwi chłopca. Nie dożyje rana. 
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- Nie mylisz się doktorze? 
- Chciałbym się mylić, ale groźne oznaki są wyraźne. Ledwie oddycha, tętno 

prawie niewyczuwalne. To agonia, dobry mestjerze. 
- Czy naprawdę nic nie można zrobić? 
- Dżuma pustoszy Nidarjen już piąty tydzień; zmarły już tysiące ludzi i jak 

dotąd, jeszcze ani jednego chorego nie udawało się uzdrowić. - Lekarz pokiwał 
głową. - Bardzo mi żal. Zrobiłem wszystko, co mogłem. 

- Tak, zrobiłeś wszystko, co mogłeś. To twoja zapłata. 
- Mestjerze, starałem się nie dla pieniędzy. A poza tym, widzicie? - lekarz z 

gorzkim uśmiechem pokazał swoją szyję. To, co wyglądało na pierwszy rzut oka jak 
siniak pod dolną szczęką, okazało się pęczniejącym ropniem dżumy. - Pieniądze już 
nie są mi potrzebne. 

- Odważny i uczciwy z ciebie człowiek – podał rękę lekarzowi, ale ten tylko 
cofnął się o krok, nie dotknąwszy jej. - Proszę mimo wszystko o przyjęcie pieniądzy. 
Być może, rodzina... 

- Moja rodzina umarła w pierwszym tygodniu... Dam wam radę - proszę 
wyjechać z tego miasta, póki nie jest za późno. Macie jeszcze szansę na ratunek. 

- Dziękuję za radą. I za starania. Proszę o przebaczenie, odważny doktorze. 
- Również proszę o przebaczenie, mestjerze. 
Patrzył na oddalającego się lekarza, jak na skazańca, którego prowadzą na 

egzekucję. Potem poszedł do dziecka. Chłopiec leżał w odległym pokoju. Okna były 
zamknięte i zasłonięte ciężkimi storami, na stoliku przy łóżku tliła się lampa oliwna. W 
pokoju unosił się zaduch - zapach rozkładu. 

- Nie podchodźcie do niego, panie - powiedział mu Miedż Madżari. - Jemu już 
nic nie pomoże. 

- Dziewiąty imperator, dziewiątej dynastii, nie może umrzeć - sprzeciwił się. - 
To niemożliwe. Proroctwo musi się spełnić. 

- Ale słyszeliście panie, co powiedział lekarz. Książę już stracił świadomość i 
już nie wróci do nas. 

- Nie wolno tracić nadziei, Miedż. Powinniśmy go uratować, tylko Jedyny może 
mu pomóc. 

- Cesarzowej nie pomógł. 
- Nie bluźnij, Miedż. Póki nie umarł, jest nadzieja. 
Podszedł do łoża umierającego dziecka. Lekarz nie kłamał: twarz księcia 

nosiła piętno śmierci. Nos zaostrzył się, oczy podkrążyły czarne cienie, skóra 
przybrała pergaminowo-szary odcień, spierzchnięte wargi lekko drżały, 
przepuszczając słaby oddech. Jak lekarze nazywają taką twarz? Maską boleści? Czy 
maską odejścia? Dotknął ręki chłopca - była lodowata. 

- Dziewiąty imperator nie może umrzeć! – powtórzył z uporem. - Miedż, 
przynieś mi więcej świec. 

- Co chcecie zrobić, panie? 
- Chcę zaufać Jedynemu... 
Miedż trzymał ciężki świecznik z zapalonymi świecami, a on, uświęconym 

węgielkiem, kreślił na czole, policzkach i ramionach chłopca magiczne znaki. Od 
pięciuset lat nikt nie dokonywał tego rytuału. To był pierwszy przypadek 
zlekceważenia regulaminu orderu, mimo grożącego sądu i kary. Tylko w ten sposób 
można było uratować księcia i powstrzymać nadchodzącą Ciemność... 

Skończywszy kreślić, położył swój karolitowy medalion chłopcu na pierś i w tej 
chwili poczuł, że serce dziecka przestało bić. Książę umarł. Ale to już nie miało 
znaczenia. Zaczął obrzęd i nie miał prawa zatrzymać się. Chłopiec musi żyć – za 
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wszelką cenę. Póki jego dusza jest jeszcze tu, obok opuszczonego, zniszczonego 
chorobą ciała, można zapobiec jej odejściu. Zaczął recytować zaklęcia, czując, jak 
jego czoło pokrywa się potem, a serce ściska się z trwogi. 

Recytował, i oprócz jego monotonnego głosu, trzasku świec, nie było słychać 
w domu żadnego dźwięku, ponieważ nikt nie śmiał nawet się poruszyć. Wszyscy stali 
przy łóżku dziecka - Miedż Madżari, Giełła Gendży, która wyszła ze spiżarni i jego 
wierny, stary służący Akun. Stali i czekali, wstrzymując oddech. 

A potem, z głębi domu usłyszeli huk. Zastukały okiennice, zaskrzypiały deski 
podłogowe. Za oknami zaczął wyć wiatr. Karolit na piersi chłopca zaświecił i 
zielonkawe, widmowe światło rozlało się po pokoju. Wszyscy poczuli 
PRZYBLIŻENIE. Coś zeszło z nieba na kształt błyskawicy i uderzyło w dom, tak, że 
konstrukcję jego otuliło oślepiające, zielone światło i wszyscy, którzy byli w domu, nie 
utrzymali się na nogach, padali na podłogę, chwytając się siebie. Ogarnęło ich 
przerażenie. Gdy wstał, spojrzał na chłopca i zauważył, że karolitowy medalion na 
piersi księcia błyszczy równym światłem i zrozumiał, że zwyciężył. Dziewiąty 
imperator, dziewiątej dynastii, będzie żyć... 

 
Riman di Riward, Wielki Widzący Skrołlingów, otworzył oczy. Był sam w 

chacie. Lampy na stole ledwie się tliły się - knoty w nich dawno wypaliły się. 
Ciemność rozpraszał tylko płomień z paleniska. Wielki, kosmaty pies, leżący przy 
ogniu, zauważył, że gospodarz już nie śpi, podniósł głowę i popatrzył na niego. 

- Akiba! - zawołał staruszek i pies zerwał się na nogi, podszedł i zabrał się za 
lizanie suchych, pomarszczonych rąk, w brązowych, starczych plamach. Pogłaskał 
go, wyjął z podróżnej torby połówkę chleba - cały swój prowiant - i oddał psu. Sam, 
już nie potrzebował jedzenia. 

Nie bał się śmierci. Przeżył dziewięćdziesiąt cztery lata i od siedemdziesięciu, 
był jednym ze Skrołlingów, najpierw rycerzem, potem kapitanem, a w końcu, Wielkim 
Widzącym. Tego, co uczynił dla dobra Łaedy, wystarczyłoby na dziesięć żywotów. 
Jego walka, jest skończona. Przyszła kolej na innych, by wypełnili losy 
przeznaczenia. 

Był pewien, że Posłowie już przekroczyli Krąg. Jego karolit rozświetlił się dwa 
razy, a to znaczyło, że granicę Kręgu, dwa razy, pokonali wybrańcy orderu. Nie 
żałował swojego wyboru. Bez dziewczyny, młody Dan nie zostanie tym, kim powinien 
zostać, a Ortlandczyk, jeszcze się nie domyśla, jaką rolą mu przygotowano. Wszyscy 
wskazywali na tych dwoje - i jeszcze na trzeciego, który zostanie Wojownikiem spoza 
Kręgu. 

Jego order przestał istnieć. Giełła Gendży jest martwa, Joł di Kriff, Miedż 
Madżari i Garmen di Brast też nie żyją. Uczciwie wykonali swój obowiązek. Został 
tylko Akun i myśl o tym, że właśnie on będzie obok córki di Kriffa w nieznanym 
świecie za Kręgiem, uspakajała duszę Wielkiego Widzącego. Zdążył jednak zasiać 
ziarna przyszłego zwycięstwa, którego sam, niestety, nie zobaczy. 

Jeździec jest już blisko. Proroctwa Wejgara mówią o wojowniku na białym 
koniu, którym jest Śmierć. Serce staruszka ścisnęło się. Kto jak kto, ale Riman di 
Riward dobrze wiedział, kto jest tym jeźdźcem. Nie odczuwał strachu - jest zbyt stary, 
żeby czegokolwiek się bać. Ale pozostał smutek. Ten, który został Jeźdźcem, na 
pewno nie zasłużył na taki straszny los. 

Dorzucił kilka drew do ogniska i obserwował, jak rozpala się płomień. 
Potrzebny był duży ogień i zaklęcie. Dzisiaj, jeszcze jedna stara dusza, znajdzie 
wieczne ukojenie. 
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Gdzieś w górach zawył wilk. Wielki Widzący odwrócił łzawiące oczy od 
tańczącego w ognisku płomienia, zatrzymał spojrzenie na psie. Akiba spokojnie leżał 
u jego nóg, położywszy mordę na przednie łapy. To znaczy, że śmierć jest jeszcze 
daleko. Sępa na niebie widział jeszcze za dnia, jakieś dwie godziny przed zachodem 
słońca, a dobrych dróg, w tym głuchym zakątku na granicy Łaedy i Worgoły, nie 
uświadczysz. W głębi duszy odczuł wstyd. Jego, przywódcę Skrołlingów, szpiedzy 
imperatora zapędzili tu, do żałosnej chaty, zmuszając do oczekiwania tego, co 
nieuniknione. Źle być starym! Gdyby tak można było cofnąć życie o trzydzieści, 
dwadzieścia, lub chociaż o dziesięć lat - przywitałby wroga tak, jak przystoi 
Skrołlingowi, potomkowi pogromców Ciemności. Ale nie ma takiej magii! Jest już 
bardzo stary i cała jego armia, to pies, tak samo zgrzybiały, jak on sam. 

Polana syczały w ogniu, płomień lizał je, rozpalając się coraz mocniej i jaśniej. 
Tańczący w oknach chaty blask widoczny był z daleka, ale to już nie miało 
znaczenia. Jeździec znajdzie go i bez tego - jest stworzony, by szukać, znajdować i 
zabijać. I to dobrze, bo nie zginąć od miecza, to wstyd dla Skrołlinga. Jego były 
współbojownik, nawet nie wiedząc o tym, wyświadczy swojemu magistrowi ostatnią 
przysługę. 

Wilki zawyły bliżej; Tym razem, w ich głosie dał się wyczuć strach. Akiba 
zerwał się na nogi, zawarczał niespokojnie. Płomień w ognisku miotał się i huczał. Di 
Riward zdjął z szyi łańcuch orderu. W złoty medalion wprawiony był kryształ karolitu 
wielkości gołębiego jajka, największy z istniejących na świecie. Kiedyś, został 
wręczony poprzedniemu magistrowi, przez kapłanów dawnego kultu Ognia, którzy 
doskonale wiedzieli, w czym tkwi sekret kamienia. Teraz, dawny duch jest już na 
wolności - kryształ zakończył swoją służbę. 

Posiniałe wargi staruszka skrzywiły się w uśmiechu. Wraz ze śmiercią tego 
kamienia, zakończy się tylko historia orderu i to będzie sprawiedliwe. Karolit był 
jednym z ogniw łańcucha losu - wypełnił swoje przeznaczenie. 

- Bagi Sacht Waaracham Kejoksar! - wyrecytował w języku pierwszych 
proroków. - Jedyny Bóg, Twórca i Stróż porządku! Dałeś nam ten dar, więc przyjmij 
go teraz z powrotem. Niech martwe stanie się żywym, jak przepowiedziano. Niech 
będzie tak, jak powinno być. Niech spełni się to, co zostało napisane. 

Rzucił kamień na płonące węgle i karolit, po rozgrzaniu się, zaświecił 
wiosennym, trawiasto-zielonym kolorem, a potem rozbłysnął na pożegnanie 
jaskrawą, zieloną gwiazdą – i zgasł. Pozostał tylko popiół. Di Riward westchnął. 
Kopyta stukały już przy samej chacie i płomień w ognisku zabarwił się na 
niebieskawy kolor. 

Drzwi otworzyły się i lodowaty chłód wdarł się do chaty. Akiba, najpierw rzucił 
się na przybysza, ale nagle warknął i zaczął wyć, przywarł do ziemi, cofnął się do 
chaty, nie spuszczając oczu z czarnej postaci. 

- Wchodź, mój bracie! - powiedział di Riward, usiłując podnieść się z taboretu. 
- Wiem, że magia nie zmieniła twego serca. Jestem zadowolony, że przyszedłeś. 

Zjawa podeszła do staruszka. W prawej ręce trzymała długi miecz z ciemnej, 
wilecheńskiej stali, w lewej - sztylet. Pies, pokonując strach, mimo wszystko stanął 
między strasznym przybyszem i gospodarzem, tuląc uszy, zaszczekał. Legat 
przygwoździł go uderzeniem miecza do podłogi. W następnej chwili, wbił sztylet w 
serce Rimana di Riwarda. 

- Po co spaliłeś karolit, staruszku? - zaszeleścił głos. - Nie mógłbym ciebie 
zabić. 

Di Riward nie odpowiedział. Osunął się na podłogę i ostatnie, co zobaczył, to 
płonące ognisko, które zamieniło się w jaskrawą gwiazdę i wzbiło się do sufitu, 
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przebiwszy dach, pomknęło w nocne, rozgwieżdżone niebo. Śladem tej gwiazdy, 
udała się do wieczności dusza Rimana di Riwarda. 

Legat wytarł krew z ostrzy miecza i sztyletu. To zadanie, wykonał. Następne 
jest bardziej skomplikowane. Ale teraz, czeka go długa droga do ziemi Sidów - tam, 
gdzie niedaleko starego, imperialnego miasta Wenadur, znajduje się wejście do 
Kręgu. 

 

Rozdział czwarty 
 
Nie mam tatusia, 
Nie żyje mamusia, 
O, ja sierota,  
Sierota nieszczęsna… 
(piosenka ludowa) 
 
Wojewoda nowotorżski, Radim Rezanowicz, zachorował. Tydzień temu, do 

miejskiej fortecy zwożono zapasy żywnościowe, a nocą, niespodziewanie, uderzono 
na trwogę w dzwony,. Wojewoda się obudził, a za oknem izby - łuna, tuż przy pałacu 
książęcego namiestnika szalał pożar. Paliły się składy z sianem i różnymi rupieciami. 
Dopiero, kiedy pożar został ugaszony, wojewoda zorientował się, że wyskoczył na 
srogi mróz, w nocnej koszuli i bez czapki. Teraz, leżał trawiony gorączką, kaszlał tak, 
że opadał z sił. Sprowadzono do niego miejscowych zielarzy – ci, kazali leżeć, 
nacierać się tłuszczem i pić ziołowe wywary. Radim z wściekłości zgrzytał zębami, 
ale zielarze powiedzieli, że sprawa jest poważna. Mocno przycisnęła wojewodę 
Chrypusza.1 

W pierwszy dzień berezozola2, wojewodzie się polepszyło. Gorączka ustąpiła, 
tylko została taka słabość, jakby wszystkie koście z niego powyjmowano - łyżki z 
polewką do ust nie mógł podnieść. Rano, przyszedł z raportem Jakub Młyn, książęcy 
zarządca i prawa ręka Radimowa w mieście. 

Kiedy Aleksander, książę nowogrodzki polecił Radimowi objęcie stanowiska 
wojewody w Nowym Torżku, od razu zapowiedział, że dużo wojska mu nie da. To go 
zdziwiło, bo Torżek jest ważnym miastem, prawie przedpolem do bram Nowogrodu. 
Ile lat ono istnieje, tyle lat nowogrodzianie walczą o niego z suzdalcami. Przez 
Torżek przebiega seligierski trakt, którym kupcy z północno-wschodniej Rusi do 
Nowogrodu i z powrotem jeżdżą, przewożąc chleb i pozostałe towary. Tu, wzdłuż 
biegu Wołgi, Msty, Wazuzy i Hołoholni przebiega granica z księstwem suzdalskim. 
Ale książę miał w tym swój interes, by nie dawać wielu wojowników. Z zachodu 
przychodzą wieści wcale nie lepsze, niż z Rusi Suzdalskiej. Dlatego Radim, jako 
dodatek do nowogrodzkiego uposażenia, otrzymał jeszcze trzydziestu wojów i 
starego Jakuba Młyna, który był zarządcą jeszcze u dziadka nowogrodzkiego księcia, 
Wsiewołoda. 

- Obejmujesz województwo w Torżku nie po to, byś siedział bezczynnie - 
powiedział na pożegnanie książę – bardzo złe wieści przychodzą z południowego 
wschodu. Wystarczająco dużo wytrzymaliśmy ze strony naszych sąsiadów 
Suzdalców, a teraz nowe nieszczęście zbliża się z południa, hordy mongolskie na 
czele z chanem Batygiem Czanogizym. Doniesiono mi, że Mongołowie Riazań 
doszczętnie zrujnowali i całą ziemię riazańską obrócili w perzynę, teraz idą na 

                                                           
1
 Zły duch, gorączka 

2
 Kwiecień 
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Włodzimierz. Być może i nasze ziemie zechcą odwiedzić. Jest to bardzo poważna 
sprawa i ufam tobie, Radimie. Idziesz na pierwszą linię obrony. Jesteś mężem 
doświadczonym, rozsądnym i dobrze znasz wojenne rzemiosło. 

Książę dał mało czasu na przygotowania - ledwie wystarczyło, żeby pożegnać 
się z żoną i ze staruszkami-rodzicami. Wyjeżdżał z ciężkim sercem. Do Nowogrodu 
już dochodziły słuchy o tym, jaka ogromna siła, nie do pokonania, zwaliła się na Ruś 
ze wschodu. Kto wie, a może Mongołowie i do Nowogrodu dojdą? Albo sąsiedzi, 
Łotysze liwońscy, amatorzy cudzego dobra, zjawią się jako nieproszeni goście, póki 
nowogrodzianie będą odpierać ataki z południa? Ogarniała go trwoga. Na 
pożegnanie, kazał żonie natychmiast jechać do dalekich krewnych, na Tudorowych 
Włościach. 

W piątym dniu podróży, już za Seligierem, spotykali na drogach uchodźców z 
księstwa włodzimierskiego. W większości, byli to zbiegowie, którzy porzucił swoje 
domostwa jeszcze przed wtargnięciem wroga na ziemię suzdalską. Jednakże trafiali 
się i ci, którzy cudem uratowali się ze spalonych przez Mongołów miast. Zbiegowie 
opowiadali straszne rzeczy, kiedy wojewoda zapytał o Batygę i jego armię. 

- To wcale nie ludzie, a wilkołaki, jedzą surowe ludzkie mięso i piją krew - 
mówiły baby, jedna przez drugą - wszystkich wyrzynają bez miłosierdzia i za sobą 
zostawiają tylko wypaloną ziemię. 

Radim unikał bab, zwracał się tylko do chłopów, interesował się uzbrojeniem 
Mongołów i sposobami walki. Zbiegowie odpowiadali chętnie, rozumieli, że wojownik 
nie pyta z próżnej ciekawości. 

- Wielu ich, bojarze - mówił siwobrody chłop w solidnym, szarym płaszczu – 
powiadają, że Riazań w pięć dni zdobyli. Mają zmyślne proce na płozach; stawiają je 
pod miastem i rzucają za mury prawie dwunastopudowe kamienie i pociski ogniowe, 
wzniecając nimi pożar, którego niczym nie można ugasić. Mają jeszcze wielkie pnie 
na huśtawkach – rozbijają nimi ściany - i schody, i różne inne urządzenia, żeby 
miasta zdobywać. Ludzie mówią, że pozostałe miasta także zdobyli, a mieszkańców 
wyrżnęli w pień, bez żadnej litości. Teraz, w Riazaniu ani jednej duszy 
chrześcijańskiej nie zostało. 

- Łżesz! - mówił Radim, bez złości, ale głosem władczym i surowym. - Nacze3 
opowiedz, jak są uzbrojeni, jak walczą. A ty mi tu niestworzone rzeczy opowiadasz. 

- Nie łżę, wojewodo, oto znak krzyża! - chłop żegnał się z powagą i mówił 
dalej; - A wojownicy z nich wyborni, ludzie tak mówią. Prawie wszyscy w pancerzach, 
kolczugach, albo skórzanych zbrojach. Niektórych chronią hełmy z żelaznymi 
maskami. Znakomicie strzelają z łuków. 

- Prawdę swat mówi - wmieszał się inny zbieg - sam widziałem, jak 
Mongołowie  strzały wypuszczają, które są niezwykłe, z piszczałkami, jak lecą, to 
wyją niczym wiedźmy. Przebijają kolczugi i tarcze. 

- A najważniejsze, bojarze - dodał pierwszy – że jest ich wielu. Na riazańskie 
mury leźli niczym pruź4, w ogromnej ilości, tak, że obrońcom riazańskim ręce mdlały 
od rąbania ich. Na jednego, po stu Mongołów przypadało - jak ich pokonać? Mówią, 
że bezbożnik Batyga przyprowadził na Ruś tylu wojowników, że gdyby każdy z nich 
na ziemię rzucił mały kamyk, to byłaby wieża wysoka do nieba. 

- To też kłamstwo - sprzeciwił się Radim. – Dziwicie się, że Batyga pobił 
Riazańców? Jeśli Suzdalców pobije, też niewielkie nieszczęście. A nas, 
Nowogrodzian, nie pobije. 

 
                                                           
3
 Lepiej 

4
 Szarańcza 
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W Torżku panowała panika. Miasto było pełne uchodźców, nie tylko 
rosyjskich, ale i obcokrajowców - Bułgarów, Połowców, Lachów, Liwońców, Arabów. 
Pierwszego dnia po przyjeździe, zebrano wszystkich znaczących ludzi z każdego 
zakątka miasta. Radim odczytał im swój kodeks, pokazał książęcą nominację, by 
pojęli, kim jest, po co przybył i co zamierza robić. 

Deputowani wysłuchali wojewody - po ich twarzach było widać, że szczególnej 
radości z powodu nowych obowiązków i powinności, nałożonych przez wojewodę, 
nie odczuwają. Ale słuchy o niezliczonych i krwiożerczych mongolskich chmarach, 
przerażały wszystkich. Przyjazd wojewody, z wojskowym oddziałem, nawet 
niedużym, ale dobrze uzbrojonym i składającym się z wybornych wojowników, dawał 
pewną nadzieję. 

Przez cały styczeń, mieszkańcy miasta i ochotnicy, pod nadzorem Radima i 
Jakuba Młyna, umacniali miasto. Pochylnie pod ścianami oczyszczono do brzegów 
Twiercy i polano wodą tak, że nogi nie można było postawić. Wojewoda 
własnoręcznie ostukał w palisadzie każdą kłodę, żeby znaleźć zmurszałe lub 
spękane i jeśli jakiekolwiek miejsce wydało  mu się zbyt słabe, ściana natychmiast 
była wzmacniana. Wszystkich miejskich kowali zobowiązano do kucia broni, a 
zbiegów wpuszczano do miasta pod jednym warunkiem: część tego, co posiadali, 
przeznaczano na obronę. Jeśli nic nie mieli, wówczas zbiega lub kogoś z bliskich, 
wciągano do pospolitego ruszenia. W ciągu dwóch tygodni, zebrano w ten sposób 
dwustu ludzi, ochotników spośród mieszkańców miasta lub zbiegów. Wojewoda, 
także osobiście, nadzorował przyuczanie chłopów do posługiwania się kopiami, 
siekierami i łukami. 

- Gdy przyjdą Mongołowie - mówił chłopom – tylko jedno nas uratuje: Mocno 
stać na ścianach, broniąc miasta i swego brzucha. Kto odwróci się do ucieczki, 
otrzyma strzałę w plecy. Kto będzie zamieszanie sprawiał, ścierwo sam zarąbię! 

Szczególną troską napawały go sprawy żywieniowe. Całe jedzenie, które 
zwozili do miasta kupcy i chłopi, kazał dokładnie ewidencjonować. Część chleba 
wysyłał do Nowogrodu, pozostałą gromadził na oblężniczy zapas. Na targowisku w 
mieście mogli sprzedawać żywność tylko ci, którzy przekazali czynsz w naturze - 
ziarno, mięso, sól, świeże, suszone lub wędzone ryby, słoninę albo miód. Od 
obcokrajowców wziął podatek pieniężny, w wysokości ćwierci rubla od człowieka. 
Zapasy zwożono do twierdzy, ale w spichlerzach wybuchł pożar. Przyczyną była 
iskra lub podpalenie. Na szczęście, w porę dostrzeżono płomienie, zanim rozpaliło 
się na dobre. 

Młyn zaczął raport od zwykłych spraw: Ukończono naprawę południowej 
ściany, za wałem ustawiono jeszcze kilkaset zaostrzonych pali dla ochrony przed 
kawalerią. Kupcy ze Starej Russy przywieźli do miasta trzydzieści podwód z ziarnem, 
mrożonym mięsem i soloną rybą. Trwa nauka walki. Z pieniędzy, w minionym 
tygodniu zebrano jedenaście i ćwierć kuny. Wojewoda słuchał i kiwał głową. 

- To wszystko? 
- Wszystko, wojewodo. Został tylko jeden drobiazg. 
- Co za drobiazg? 
- Przyszedł tu jeden... Cały ranek prosi o dopuszczenie do ciebie, mówi, że to 

bardzo pilne. 
- Miejscowy czy zbieg? 
- Zbieg, spod Suzdala. 
Chciał odpowiedzieć podwładnemu, ale zakrztusił się, zakasłał, sięgnął po 

puchar z wywarem. Oblał go pot, a słabość przygniotła niczym kamień. Trzeba mieć 
szczęście, aby rozchorować się nie w porę! 
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- Cholerna gorączka! - przeklął Radim. – Nie mam siły, tak zmęczyłem się 
bezczynnym leżeniem. Dzięki Bogu, że mam ciebie, sprawy nadzorujesz fachowo. 

Gęsta broda Młyna, nie zdołała ukryć uśmiechu zadowolenia. 
- Powiedz, wojewodo - burknął. - Mam go wołać? 
- To przybysz? Mówi, że ważna sprawa? 
- Tak mówi. 
- No, to wołaj. I tak leżę, jak pień z oczami. 
Młyn wyszedł. Radim znów zakasłał, odkrztusił flegmę – drapanie w gardle 

ustało, ale bolała klatka piersiowa, od kaszlu lub od leżenia. Wywar był gorzki. 
Ciekawe, czego tam ci znachorzy namieszali. Przyjdzie Młyn, trzeba będzie poprosić 
o gorący miód z imbirem i pieprzem. 

Wrócił stary przyjaciel, a za nim wlókł się petent -  chudy, przygarbiony 
człowiek w nieokreślonym wieku, w znoszonej sukmanie i chodakach. Wniósł ze 
sobą do izby zapach psiny, zastarzałego potu i niepranej odzieży, o takiej 
intensywności, że wojewoda znów zakasłał. Nie przestając kłaniać się i zamiatać 
podłogę swoim grzechownikiem5, zatrajkotał: - Czcigodny bojarze, nie wypędzaj 
pachołka swego! Wysłuchaj ubogiego, który nie przyszedł prosić o siebie, ale o 
wybawienie ziemi rosyjskiej od nieszczęścia. Bo napisane jest w Piśmie Świętym; 
„Nie ulękniesz się strachu nocnego, strzały lecącej dniem, rzeczy pochodzącej z 
ciemności, napaści i diabła południowego..." 

- Ktoś ty taki? - zapytał, wpatrując się w gościa. Młodemu wojewodzie, petent 
się  nie spodobał: czerwona, lisia twarz, rzadka bródka, spuszczony wzrok  i 
nieszczery uśmiech. 

- Pokorny sługa Pana Boga naszego Jezusa Chrystusa - gość zamaszyście 
naznaczył się krzyżem - którego zła dola gna poprzez miasta i wsie. Bo powiedziane 
jest; „Umocnij go prowadząc po kamienistych ścieżkach i ukształtuj według Twojego 
boskiego, ewangelicznego głosu, jemu przecież ani wiatr, ani woda, ani co inne 
zaszkodzić nie będzie mogło...” 

- Jak cię nazywają, uczony człowieku? - przerwał rozmówcy Radim. 
- Na prawosławnym chrzcie otrzymałem imię Afanasij, ale w codziennym życiu 

wołają na mnie po prostu Żyła, z powodu szczupłego i słabego ciała. 
- Z rozmowy wynika, że jesteś człowiekiem pobożnym, uduchowionym. 
- W rzeczy samej takim jestem,  bojarze! - gość uderzył się ręką w pierś, 

wysunął przed siebie chudą brodę. - Od młodzieńczych lat byłem  przez Pana Boga 
doświadczany i kierowany na drogę pobożności. Ale za grzechy moje, Pan Bóg mnie 
doświadcza. Bo powiedziane... 

- Poczekaj, poczekaj... Skąd idziesz? 
- Z południa. A ty bojarze, wyglądasz jakoś niewyraźnie, chory jesteś? Widzę, 

że gorączka cię trapi. Pozwól, że cię podleczę. Znam sekrety traw, korzeni i 
minerałów... 

- Lepiej opowiadaj, z czym przyszedłeś do mnie. Mój zarządca powiedział, że 
bardzo ważną wiadomość przyniosłeś. 

- Jeszcze jak ważną! - Żyła zatrzymał spojrzenie na pucharze przy pościeli 
Radima, przełknął grudę w gardle. - Wybacz moją arogancję, bojarze, ale czy 
pozwolisz mi odpić z twojego pucharu trochę miodu? Szedłem o chłodzie, cały 
zgrabiałem i omal nie zamarzłem. 

Wojewoda uśmiechnął się. 

                                                           
5
 Sukienna czapka 
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- To nie miód, a wywar uzdrawiający - powiedział. – Ale, jeśli zmarzłeś, 
ugoszczę cię. Młynie, zarządź, by przyniesiono cokolwiek z obiadu. Widzę, że ten - 
pituch6, jest spryciarzem jakich mało. 

- Grzeszny jestem! - Żyła znów uderzył się ręką w pierś, robiąc wrażenie, że 
nie zauważa, z jakim gniewem patrzy na niego stary Jakub Młyn. – Niech cię 
Chrystus uzdrowi, bojarze, za dobroć twoją i współczucie... 

Młyn, sapiąc ze złości, wyszedł. Radim jeszcze raz obejrzał gościa. Na 
zwiadowcę mongolskiego, nie wygląda, prędzej na włóczęgę. Takich powsinogów w 
czasie pokoju jest niemało, ale w czasie wojny trafiają ciągle i stadami. 

- Myślę, że niemały szmat drogi przeszedłeś w ostatnich tygodniach i dużo 
widziałeś - powiedział Radim - czekam, kiedy zaczniesz mówić. 

- Już zaczynam - Żyła zrobił znaczącą minę, wzniósł wzrok do sufitu, jakby na 
belkach krokwi pragnął przeczytać potrzebny do swego opowiadania tekst. – 
Urodziłem się w tutejszej okolicy i przodkowie moi żyli tutaj od dawna, jeszcze za 
czasów księcia Jurija Dołgorukiego. Mój prapradziad był rodem z Czernihowa, ale 
zbiegł z ucisku połowieckiego i ulokował się blisko Torżka, na kolonii, która jeszcze 
teraz istnieje i nazywa się Uzorowo... 

- Zmierzaj do sedna –niecierpliwie przerwał gościowi Radim. - O ważnej 
sprawie miałeś mówić. 

- Właśnie mówię, bojarze, mówię! I tak oto, żyliśmy w Uzorowie, a potem 
ojciec mój ożenił się z wdową ze wsi Czudowy Bór. To około dwudziestu wiorst na 
północ od Torżka, seligierskim traktem. Byłem wtedy dzieckiem, może czteroletnim. 
A potem, ojciec mój odszedł w kwiecie lat. Bóg go zabrał do siebie, bo powiedziane... 

- Do rzeczy, chłopie - wojewoda zaczął się złościć się. - Twoje długie wywody 
nie potrzebne mi do niczego. 

- Mówię o sprawie, przysięgam na krzyż! - Żyła rozpromienił się, ponieważ 
wszedł służący z tacą, na której roztaczały piękno dwa pojemne dzbany z miodem. - 
Od dziecka byłem w tamtejszej cerkwi na służbie u ojca Nikodema – pokój jego 
duszy! Tam nauczyłem się pisać i czytać i mądrościami boskimi zostałem wielce 
zaszczepiony. Do tej pory znam na pamięć wszystkie nabożeństwa, wszystkie 
kontakiony, kathizmy, irmosy i tropariony, jeśli chcesz w tej chwili je zaśpiewam od A 
do Zet! Kiedy stałem się pełnoletni, poświęciłem się służbie w cerkwi 
czudowoborskiej, a tam powierzono mi rolę psalmisty. Kiedy cztery lata temu, ojciec 
Nikodem zasnął w Panu, zacząłem zamiast ojca nabożeństwa odprawiać, jak należy, 
według świętego kanonu i rangi... 

- Dobrze - Radim zrozumiał, że tej fontanny krasomówstwa nie da się tak 
łatwo zatkać. – Łyknij jednak miodu, bo gardło zedrzesz. 

- A… Tak, słusznie! - Żyła ochoczo chwycił dzbanek i zaczął pić, rozlewając 
miód na rzadką brodę i sukmanę, tylko grdyka podskakiwała. Wojewoda uśmiechnął 
się pod wąsem. Do czego to doszło, że wojewoda nowotorżski częstuje bezdomnego 
włóczęgę leżakowanym miodem, jak dostojnego gościa! 

- A dwa lata temu, w ostatni dzień kwietnia, zdarzyła się u nas, w Czudowym 
Borze, rzecz niespotykana - kontynuował Żyła, natchniony świetnym miodem. - Nocą 
rozlegały się straszne grzmoty, aż uszy zatykało i błyskawice bez przerwy 
rozświetlały niebo, a nazajutrz baby, które do lasu za smardzami chodziły, przybiegły 
i mówią, że w lesie znalazły martwą babę, a przy niej malca. 

- No i co? 

                                                           
6
 Pijanica 
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- A to, że ta baba była dziwacznie ubrana, jak niewierna, a całe ciało miała 
pokryte ranami i strupami. A obok leżał chłopiec, pięcio- lub sześcioletni, mocno 
poparzony. Wszyscy myśleli, że nie wyżyje. Znachorka wiejska, Jasienicha, wzięła 
go do siebie i wypielęgnowała. Od tego czasu, żyje u niej jak rodzony syn. 

- Nie bardzo cię rozumiem. Co w tym takiego ważnego dla mnie? 
- Poczekaj, bojarze, wszystko po kolei... Jasienicha wypielęgnowała dziecko, 

został jej przybranym synem. A ona sama, to kobieta nienormalna. Ludzie gadali, że 
Suzdalczycy ją zgwałcili i z tego, rozum straciła. Z gwałtu, urodziła się córka, tak i 
żyły we dwie na uboczu. Ale znachorką, Jasienicha była bardzo dobra! - Żyła 
przywarł ustami do dzbana i pociągnął ogromny łyk. - Chłopiec wyżył, tylko jego 
twarz pozostała jak maska, cała w bliznach od oparzeń. Strach patrzeć. Dziecko na 
chrzcie otrzymało imię Daniel, ale wszyscy we wsi nazywają go Świtkiem, bo 
znaleziony został o świcie. 

- Dalej! 
- Skąd się wziął malec i ta martwa kobieta, nikt nie wie - kontynuował Żyła - bo 

w okolicznych wsiach nic o nich nie mogli powiedzieć. Wygląda na to, że obcy, ale w 
jaki sposób znaleźli się u nas, nie wiadomo. A tu, zaczęli mi jeszcze ludzie 
opowiadać, że Świtek zadziwiające rzeczy robi. Jednemu maluchowi, dotknięciem 
ranę zagoił, innemu wrzód, a raz, bez krzesiwa i hubki, ogień rozpalił. 

- Bzdury! –nie wytrzymał Radim. - Bełkoczesz, chłopie. 
- Jak mi krzyż prawdziwy jest miły! Ludzie widzieli... 
- I co było dalej? 
- A dalej, wyjechałem ze wsi, do Suzdala. 
- Pamiętam, mówiłeś, że byłeś wiejskim popem. 
- Naprawdę tak było. Tylko... - zawahał się. - Tylko zawiść i złość ludzka 

bywają zbyt silne. Ucierpiałem za swoją wiarę, za grzechy. 
- Poznali się na tobie, prawda? - kpiąco zmrużył oczy. 
- Jesteś przenikliwy, wielmożny, nic się przed tobą nie ukryje - z goryczą 

powiedział Żyła, zamrugał suchymi oczyma, wyciskając łzę. - Ucierpiałem niewinnie, 
ale na wieśniaków zła nie trzymam. Myślę sobie, zniesławili mnie, pojadę do 
Suzdala, do świętych miejsc, błagać o przebaczenie swoich grzechów. Liczyłem, że 
mnisi przyjmą mnie do świętego klasztoru i będę w błogim spokoju święte modlitwy 
do nieba zanosić...  Niestety, przyszli do Suzdala Mongołowie, by ich szatan zabrał, 
psów potępieńców i spalili miasto doszczętnie! 

- Czekaj, czekaj, co ty mówisz? Mongołowie Suzdal wzięli? 
- A nie wiedziałeś? Stoliczny Włodzimierz oblegli. Kiedy uciekałem ze 

zniszczonego Suzdala, Włodzimierz był nadal oblężony. Morze bezbożności tam było 
- nie dopuść Boże, by jeszcze raz takie coś ujrzeć! To jest chyba diabelskie wojsko! 

- A co z księciem Jurijem? 
- Mówili, że udał się na północ, wojsko zbierać. 
- Uf! - Radim poczuł, że duszę napełnia trwoga. - Czyżby Włodzimierz też 

mogli zdobyć? 
- Włodzimierz zdobyć? - Żyła pokręcił głową. - Nie, nie dadzą rady! Ściany 

twierdzy są mocne i sama Bogurodzica – Zawsze Dziewica miastem się opiekuje. 
Połamią psy stepowe swoje zęby na włodzimierskich palisadach. 

- Może i tak - wojewoda natychmiast stracił zainteresowanie swoim gościem, 
wszystkie jego myśli były teraz we Włodzimierzu. Jeśli Mongołowie zdobyli stolicę 
włodzimiersko-suzdalską, to wkrótce i do Torżka zaglądnąć mogą. - Idź, powiedz 
służącemu, by cię dobrze nakarmili... 

- Poczekaj, dobry bojarze, jeszcze ci nie opowiedziałem najważniejszego. 
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- Co jeszcze? 
- Przecież, ja z Suzdala wróciłem do domu w Czudowym Borze. Przyszedłem 

do wsi, porozmawiałem z tutejszymi i dowiedziałem się co i jak. I oto co usłyszałem – 
zjawił się we wsi obcy. Skąd, nikt nie wie, a znaleźli go w lesie, tak samo jak tego 
malca. Czudowoborski pop, ojciec Warsonofij wie o obcym. Jasienicha umarła, 
dlatego przybysza teraz jej córka, Lipka, leczy. I obcy też leży w jej domu. 
Miarkujesz, bojarze, o czym mówię? 

- Nie bardzo. 
- A jeśli to szpieg mongolski? Zjawił się tu, by wywąchać, co i jak, szlak 

rozpoznaje. Dziwne to. Świtek i on zjawili się nie wiadomo skąd. Żeby biedy nie 
narobili! 

- Myślę, że ty bardziej na ojca Warsonofija złość wylewasz, że na twoim 
miejscu obecnie służy... No dobrze, zrozumiałem! - łyknął miodu - pojedziesz z moimi 
wojownikami do Czudowego Boru i pokażesz. 

- A dużo wojowników wyślesz? 
- Boisz się czegoś? 
- No pewnie! A jeśli ten obcy nagle bić się zacznie? 
- Mówisz przecież, że jest chory. 
- To prawda, był chory. Ale Lipka troszczy się o niego, może już wydobrzał. 

Widać po nim, że wojownik obyty. Ubrany co prawda dziwacznie, nie po naszemu. 
Ale miecz u niego - wyborny. Za taki, nawet dwóch dziesiątków krów nie żal oddać. 

Radim podrapał się w podbródek. Sprawa staje się zagmatwana; na pierwszy 
rzut oka widać, że petent przyszedł do niego ze swoimi, samolubnymi kłopotami, 
chce wnieść na wiejskiego popa oszczerstwo - niby to, przygarnia ojciec 
podejrzanych przybyszy. Jednakże, obcy z mieczem, to nie przelewki. Trzeba by 
wyjaśnić, skąd on się wziął w tej głuszy. A z drugiej strony, wysyłać oddział do 
oddalonej wsi, też ryzykownie. Wielu wojowników nie wyślesz, oni tu wszyscy na 
wagę złota, a mały oddział łatwo w zasadzkę może wpaść. Żeby rozjaśnić rozum, 
Radim wypił łyk miodu, ale znów jak na złość, zakrztusił się, zakasłał. 

- Nie miej wątpliwości, bojarze, że opowiedziałem ci prawdę – odezwał się 
Żyła, odgadując myśli wojewody. – Przysięgam na święty krzyż, że nie kłamię! Jaką 
miałbym z tego korzyść, przecież o nic cię nie proszę. Tylko się nie upieraj, wyślij 
kogoś ze mną do Czudowego Boru. Jeśli nie ma zagrożenia ze strony obcych, twoi 
ludzie zostawią ich w spokoju. A jeżeli okaże się, że są niebezpieczni, jacyś 
czarownicy lub zwiadowcy, to tu, na miejscu, bojarze, sąd twój i wyrok twój. Bo 
powiedziane... 

- Pięciu z tobą wyślę - przerwał Radim. - Jeśli ze słusznym donosem 
przyszedłeś, wynagrodzę, ale, jeśli tylko naplotłeś, oczerniając innych, rozkażę 
rozebrać cię do naga i po śniegu kańczugami ganiać, póki wszystkich swoich 
grzechów nie przypomnisz i nie wyspowiadasz. Młynie! 

Wszedł drużynnik, groźnie spojrzał na omdlewającego ze strachu Żyłę i 
przeniósł spojrzenie na Radima. 

- Odprowadź go do służącej, niech nakarmi go czymkolwiek - kazał wojewoda. 
- Jak się posili i odpocznie, niech pokaże drogę do Czudowego Boru. Sam nie jedź, 
poślij Subara i czterech wojów. Przywieziecie ludzi, których wskaże ten pachołek. 

- Czemu bojarze, mnie pachołkiem nazywasz? - obraził się Żyła.- Jestem 
wolnym człowiekiem, szukającym mądrości... 

- Obecnie, zbliża się czas strasznej wojny - wojewoda zakasłał, wyrównał 
oddech i spojrzał na byłego duchownego tak, że serce zamarło. - Nie czas do 
mądrości. 
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Chejdin obudził się w wielkiej, drewnianej chacie z małymi okienkami, przez 

które skąpo przesączało się szare, zimowe światło. Leżał na szerokim legowisku, 
urządzonym z wiązek siana, pokrytych skórami owczymi i kołdrą ze zwierzęcych 
skórek. Było ciepło i duszno. Uniósł się na łokciu i się rozejrzał. 

Dom na pewno nie był łaedański, ani ortlandzki – nie widział takich wcześniej. 
Nie pamiętał, co się z nim wydarzyło. Zachowały się jakieś niezwiązane ze sobą 
urywki zdarzeń, które nie dawały orientacji, jak i dokąd trafił. Było jakieś światło, 
oślepiające i podobne do błyskawicy. Podrzuciło go do góry i zobaczył rozpostarte na 
kamieniach Kręgu ciało Miedża Madżari. A dalej... Dalej była ciemność. I jeszcze… 
chłód. Jego ciało przenikały straszne dreszcze. Stracił świadomość, przyciskając do 
siebie Blask. Teraz zobaczył, że miecz leży na drewnianej ławce, o kilka kroków od 
pościeli, a obok znajdują się poukładane jego rzeczy - czarna kolczuga, odzież, pas 
ze sztyletem i portmonetką. Karolitowy pierścień nadal znajdował się na jego palcu. 
Nie wiedział, gdzie się znajduje. Nikt go też nie okradł. 

W domu nie było nikogo. Na zewnątrz, na podwórku beczało bydło; może 
gospodarze oporządzali tam swoją chudobę? Odchylił kołdrę, zaklaskał bosymi 
stopami po ubitej, glinianej polepie, kierując się w stronę ławki. Zdążył włożyć 
spodnie i jeden but, kiedy za jego plecami zaskrzypiały drzwi. 

- Obudziłeś się, wujaszku? Dzięki Bogu! - usłyszał dźwięczny, dziewczęcy 
głos. 

Nawet się nie zdziwił, że gospodyni mówi do niego w języku ortlandzkim. 
Tymczasem, kobieta weszła, zamykając za sobą drzwi. Była w baranim kożuchu i 
grubej chustce. W rękach trzymała garnek, z którego unosiła się para. 

- Doiłam kozę - powiedziała kobieta - będzie mleko do śniadania. Ubieraj się, 
wujaszku. Odzież ci oczyściłam i pozszywałam. Wydaje mi się, że sam ją szyłeś. 
Takie szwisko na koszuli... 

- Kim jesteś? - zapytał. 
- Uch ty, mówisz też po naszemu! - ucieszyła się kobieta. - Z jakiego jesteś 

plemienia? Połowców? Bułgarów? Czy może, Łotyszów? 
- Nie rozumiem. Jestem Ortlandczykiem. 
- Ortlandczyk? Nie słyszałam o takich - ściągnęła z głowy chustkę i Chejdin 

zobaczył, że jest bardzo młoda, najwyżej dwudziestoletnia, jasnowłosa i bardzo miła, 
z wielkimi, szarymi oczyma i zadartym noskiem. – Jak masz na imię? 

- Chejdin. Mam na imię Chejdin. 
- A ja, Lipka. Na chrzcie, nazwano Anną, ale wszyscy wołają Lipka. Siadaj, 

będziemy jeść. Zaraz podam chleb. 
- Co to za miejsce, Lipko? 
- Czudowy Bór - odsunęła przykrywkę paleniska i drewnianą łopatką, zręcznie 

wyłowiła z gorących czeluści pieca, świeżo upieczone chlebki. - Wieś nasza, tak się 
nazywa. Wielka osada, cerkiew jest i ponad sto podwórzy. Często zaglądają tu 
kupcy, którzy seligierskim traktem podróżują. Robią postój, ale to dopiero jak rzeka 
zamarznie... 

- Lipka... – odezwał się - dziwne imię, ani łaedańskie, ani ortlandskie. Mówisz 
też dobrze w moim języku. 

- W twoim języku? - zaśmiała się, pokazując piękne zęby. - W swoim języku 
mówię, po rosyjsku. Śmieszny jesteś, wujaszku. Jakbyś był lekko stuknięty. 

- Jestem chyba rzeczywiście lekko stuknięty - usiadł przy stole, potarł ręką 
czoło. - Przysięgam na Tarnana, nie wiem, dokąd trafiłem! 

- Do mnie trafiłeś - przestała się uśmiechać. - Czy tobie tu źle? 



70 
 

- Wybacz mi, ślicznotko - spostrzegł się,  że zachowuje się niewłaściwie, wstał, 
ukłonił się dziewczynie – pielęgnowałaś mnie, troszczyłaś się o mnie, powiedz, czym 
mogę ci się odwdzięczyć? 

- Patrzcie go, znalazł ślicznotkę! -  zmieszana opuściła wzrok, i po chwili 
błysnęła ognistym spojrzeniem spod długich, czarnych rzęs. – Lepiej bierz się za 
jedzenie. 

- Chwilowo nie mogę zrozumieć, jak do ciebie trafiłem, ale tego, co dla mnie 
zrobiłaś, nie zapomnę nigdy. 

- Baba jest potrzebna do tego, żeby opiekować się chłopem... Siadaj, napij się 
ciepłego mleka - pokroiła gorący chleb, postawiła przed Chejdinem kubek z mlekiem. 
- Świtek później poje sobie. 

- Świtek? Twój mąż? 
- Mój brat – poprawiła się, uśmiechając. - Przyszywany. Matka go w lesie 

znalazła dwa lata temu, podobnie jak ciebie. Biega gdzieś teraz, niedługo przyjdzie. 
- To znaczy, że znaleźliście mnie w lesie? 
- Yhy - odgryzła kawałeczek chleba. - Nasz dom stoi na uboczu, przy samym 

lesie. Bywa, że zwierzęta z lasu przychodzą wprost do domu, wyczuwając nasze 
bydło... 

Chejdin niepostrzeżenie zdjął karolitowy pierścień z palca. Teraz, z mowy 
Lipki nie rozumiał ani słowa. To znaczy, że karolitowa magia pozwala mu rozumieć 
język tutejszych mieszkańców i samemu z nimi rozmawiać. Poczuł ulgę. Chociaż 
jedna dobra rzecz, że nie musi rozmawiać przy pomocy gestów. I znów włożył 
pierścień na palec. 

-...A Świtek, coś się denerwował cały wieczór. On w ogóle jest inny, niż my 
wszyscy. Moja mamka znalazła go w lesie, cały był poparzony. Dobrze, że znała 
sekrety różnych traw, inaczej by go nie wyleczyła. Więc, on mówi mi: „Słuchaj, 
chodźmy do lasu! Tam ktoś jest”. Bardzo się wystraszyłam, a on mnie za rękaw 
ciągnie – chodźmy i chodźmy... Czemu nie jesz? 

- Jem - Chejdin upił mleka. – Mów dalej, proszę. 
- Wzięliśmy ze sobą Białaska - to nasz pies – siekierę, futro, miód i poszliśmy 

do lasu. Było naprawdę strasznie! - Lipka z nieukrywanym przerażeniem zrobiła duże 
oczy, dlatego wyglądało, że zajmują pół twarzy. - Zima na dworze. A nad lasem 
grzmoty łomoczą, błyskawice iskrzą się tak, że oczy bolą! Potem patrzymy, ty 
idziesz. Twarz masz całą poparzoną, oczy wytrzeszczone, a ręce całe we krwi! A 
najważniejsze, byłeś wujaszku, jakby nienormalny. Przyprowadziliśmy cię z lasu do 
domu. Dałam ci sennego wywaru, a jak zasnąłeś, okłady z suszonej strzykawy7 z 
gęsim tłuszczem na twarzy położyłam... – uśmiechnęła się zmieszana - i odzież, 
mokrą i brudną z ciebie zdjęłam. Ty, wujaszku, nie gniewaj się: gdyby nie my ze 
Świtkiem, zamarzłbyś w lesie na śmierć. 

- Nie nazywaj mnie wujaszkiem, dobrze? 
- To jak mam cię nazywać? 
- Imieniem. Jesteś mi teraz droższa od siostry. I braciszka twojego, za swego 

brata będę uważać. 
- On jest taki kochany - z czułością powiedziała Lipka - tylko troszkę dziwny. 

Może całymi dniami w domu siedzieć. Ósmy rok mu poszedł, a wiesz, jaki jest 
bystry?! Ojciec Warsonofij go chrzcił i dał na imię Danił. 

- Co to znaczy „chrzcił” ? 
- A ty co, nie jesteś chrześcijaninem, wujaszku? 

                                                           
7
 Pokrzywa 
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- Mówiłem ci, mów mi po imieniu. 
- Dobrze, dobrze... - W oczach dziewczyny pojawił się przestrach. - Ty, 

prawdopodobnie jesteś, z tych... pogan. Ojciec mówi, że oni wszyscy na tamtym 
świecie muszą w piekle się palić. 

- Wierzę w swoich bogów. Mamy ich dużo. A ty, w kogo wierzysz? 
- W Boga. 
- W Jedynego? Rozumem. Teraz już rozumiem. 
- A gdzie twój dom, wuja... Chejdinie? 
- Nie wiem - w oczach Chejdina była taka tęsknota, że Lipka od razu mu 

uwierzyła. - Cała nadzieja teraz w karolicie. I w tym, że spotkam tego, kogo szukam. 
- A kogo szukasz? 
- To nie jest moja tajemnica, Lipko. Dlatego, nie mogę ci jej zdradzić. 
- Jak uważasz - pokornie odpowiedziała dziewczyna. - Jeszcze nalać mleka? 
- Nie trzeba. Lepiej posiedź ze mną. Jesteś taka...piękna. 
- Po co? - policzki jej pokrył rumieniec, może ze zmieszania, może od 

doznanej przyjemności. - Po co mi mówisz takie głupoty? 
- Chcę, żebyś się częściej uśmiechała. Jakie to szczęście, że w tym 

nieznanym świecie spotkałem ciebie. 
- Mówisz jakieś niedorzeczności! - zachichotała. - Rozpaliłam w łaźni. 

Będziesz się kąpać? 
 
Dopiero za trzecim razem zdołał wejść w gorący, wilgotny i zadymiony 

półmrok łaźni. Lipka wszystko mu objaśniła, ale Ortlandczyk wszystko jedno 
całkowicie się pogubił. Prawdopodobnie, w tym świecie, wszyscy są lekko obłąkani, 
skoro dobrowolnie poddają się takiej torturze. Przy pierwszej próbie wytrzymał w 
parze tylko kilka chwil i wyskoczył stamtąd z pełnym przekonaniem, że właśnie tak 
demony męczą grzeszników w piecach Morbara. Za drugim razem, był tam trochę 
dłużej, ale też wybiegł na zewnątrz – ochłodzić się. 

Dusił się, spocił i z trudnością przemógł szalone życzenie, by i tym razem 
wybiec z łaźni. Wydawało mu się, że skóra lada moment ugotuje się, a mózg 
wycieknie uszami. Ale dziwne sprawa - po pierwszych minutach, kiedy czuł się jak w 
grobowcu z wrzątkiem, pojawiły się inne odczucia. Zmęczone ciało napełniła 
przyjemna słabość, gorące powietrze rozgrzało go do szpiku kości. Oswoiwszy się z 
gorącem, rozkoszował się teraz ciepłem. Kiedy opłukał się ciepłą wodą z cebrzyka, to 
poczuł prawdziwą błogość. Zaczynał mu się podobać zapach łaźni i nawet 
czerwonawy półmrok już nie wywoływał myśli o piekle. 

- No i jak? - Lipka zajrzała przez drzwi. - Przyzwyczaiłeś się choć trochę? 
- Tak jakby. Ale jest tu okropnie gorąco. 
- Jakie to gorąco?! Moja nieżyjąca mamka, tak rozpalała w łaźni, że tylko 

sama mogła w niej się myć. Kamienie musiały być cały czas czerwone. Długo 
jeszcze będziesz siedzieć? 

- A co mam robić? 
- Wyparzyć się. Dawaj, wychłostam cię, żeby resztki choroby wyszły. 
Chejdin zmieszał się - dziewczyna weszła do środka w samej lnianej koszuli i 

chociaż było ciemno, mógł dosyć dobrze zobaczyć jej kształty, tym bardziej, że 
koszula prawie natychmiast przemokła, przylepiając się do ciała. Chejdin natychmiast 
wykonał jej polecenie i położył się na ławie, na brzuchu: jego męskość mogła 
zupełnie nie w porę zareagować na to, co zobaczył. Po sekundzie, Lipka zaczęła 
okładać go mokrą, rozparzoną miotłą i ta nowa tortura zmusiła do kolejnego krzyku. 
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- Czego krzyczysz? - dziewczyna na chwilę przerwała procedurę - nie podoba 
się? 

- Nie wiem - zajęczał - skóra na mnie... ugotowała się. 
- A ty co, ani razu nie myłeś się w łaźni? 
- Myłem się - skłamał - ale nie tak. 
- To nic, całą chorobę z ciebie wygonimy,. A no, trzymaj się! 
Chejdin zamknął oczy i przygotował się na śmierć. Uderzenia sypały się na 

plecy, nogi, pośladki, ramiona. W tym momencie dotarło do Ortlandczyka, że 
brzozowa miotła w ręce tej dziewczyny tworzy cuda. Rozluźniły się kurcze mięśni, 
bolesne zakwasy rozpłynęły się, zniknął tępy, skręcający ból w kręgosłupie, a ciało 
napełniła przyjemna słabość i Chejdin teraz jęczał z przyjemności - to dziwne, 
barbarzyńskie mycie, przywracało go do życia. 

Lipka odłożyła miotłę, chlusnęła wyciągiem z jakichś ziół na kamienie. 
Otoczyła go nowa fala upału i aromatycznego dymu, ale teraz ognisty oddech 
kamieni sprawiał przyjemność. 

- Uff, gorąco! - westchnęła. - Obracaj się na plecy! 
Przykrywszy się dłońmi, obrócił się na ławie i zobaczył, że dziewczyna zdjęła 

koszulę. W ciemności łaźni jej ciało jakby promieniowało światłem. Była zbudowana 
niczym sama Denetis, bogini księżyca - piękne plecy, pełna wysoka pierś, płaski 
brzuch i mocne biodra, długie, cudowne nogi. Niespodziewanie zakrztusił się; 
oślepiająca nagość dziewczyny w żaden sposób nie pasowała do niedorzecznej, 
futrzanej czapki, którą Lipka włożyła na głowę. 

Miotła znowu uderzała po nogach, potem po brzuchu, wymuszając obfite poty. 
Starał się nie patrzeć na dziewczynę, ale to mu się nie udawało. Nie mógł jednak 
oderwać od niej oczu. Po raz pierwszy, po tylu latach, obok niego, była młoda 
kobieta, przy tym zupełnie naga. Kiedyś, w starożytności, Ortlandczycy pielęgnowali 
obyczaj, zgodnie z którym, w dniu letniego przesilenia, kobieta tańczyła obnażona 
przed swoim wybrańcem. Jeśli mężczyzna zgadzał się obejrzeć taki taniec, musiał 
się ożenić z tancerką. To, oczywiście nie taniec, ale dziewczyna jest dobra, 
wdzięczna i silna równocześnie. 

- Uff! - zdjęła czapkę i mokre włosy rozsypały się na ramiona, piersi i plecy. - 
Wypędziłam z ciebie Zimnicę, Dreszczycę, Ognichę i inne licha. A teraz, zrobimy tak! 

Oblała go gorącą wodą z cebra i to była prawdziwa błogość. A potem, 
nieoczekiwanie, pochwyciwszy mokrą koszulę, w jednej chwili wyśliznęła się z łaźni i 
Chejdin usłyszał jej dźwięczny śmiech. Zrozumiał, że wyraźnie droczy się z nim. 

W przedsionku znalazł płócienną koszulę, spodnie i barani kożuch.  Był  
jeszcze haftowany ręcznik - na kremowym płótnie przechadzały się cudowne 
zwierzęta, wyszyte czerwonymi i zielonymi nitkami. Pachniał latem, kwiatami i 
ziołami. Przypomniał sobie, że taki sam aromat pojawił się w łaźni, kiedy tam weszła 
Lipka. 

- Ach, Miedż! - westchnął z gorzkim uśmiechem. - Dlaczego nie wysłałeś mnie 
do tego świata dziesięć lat wcześniej! 

 
Nowy łuk leżał na stole - potężny, piękny, pachnący lakierem. Ratisław wybrał 

do pierwszego strzału cięciwę, którą w zeszłym roku podarował mu stary Agiej - 
kupną, jedwabną, z konopnym przeplotem. Miał także inne, z suszonych jelit 
zwierzęcych i nawoskowanych włókien konopnych. Jednakże, pierwszy strzał 
powinien być nie tylko zwyczajną próbą broni. To święto, na które czekał cały rok. 

Kiedy skończył szesnaście lat, stary Agiej, czudowoborski  myśliwy, podarował 
młodzieńcowi najrzadszą rzecz, jaką przywiózł z Nowogrodu - pasmo wielorybiego 
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wąsa. Myśliwy, przez wiele lat, planował zrobić sobie łuk, z którego można zabić nie 
tylko drobną zwierzynę, lisa albo wiewiórki, ale i dużego - na przykład, sarnę. 
Jednakże, spotkanie w lesie z niedźwiedziem-włóczęgą, przekreśliło marzenia 
Agieja; stał się kaleką, bez lewej ręki. Łuku nie zrobił, natomiast znalazł ucznia, 
zdolnego wykonać taką broń. 

- Twój ojciec był niezłym wojownikiem - powiedział pewnego razu do 
Ratisława. - Dobrze walczył pięściami i siekierą, aż miło było patrzeć. Ale łucznictwo, 
to szczególna sztuka. Prawdziwy strzelec, zawsze robi łuk osobiście, pasujący do 
własnej ręki, inaczej dobrego strzelania nie uzyska. Ty też  powinieneś zrobić go 
sobie sam. 

I Ratisław próbował. Wykonywał łuki z różnych gatunków drewna, ale 
wszystkie były nieudane. Jeden miał słabe naprężenie, drugi się paczył, trzeci w 
ogóle wyszedł krzywy, nie wspominając o pozostałych. Agiej zawsze je oceniał, 
wskazywał niedociągnięcia, dawał rady. 

- Jabłoń nie nadaje na prawdziwy łuk - mówił - u nas, na Rusi, pałąk często 
robią z jabłoni, ale to nie jest dobre. Taki łuk ma za mocne naprężenie i dokładność 
jest niewielka. Strzała leci daleko, ale jest niecelna. Może nie jest to największa 
wada, ale ręce strzelca męczą się bardzo szybko. Bohaterowi, taki łuk odpowiada, 
ale nie myśliwemu. Słyszałem, że w zamorskich ziemiach robią stalowe, w dodatku z 
łożem i nazywają je kuszami. Strzała z niego na wylot przeszyje każdą kolczugę, ale 
ręcznie kuszy nie naciągniesz, dlatego, że jest mocno napięta. Kołowrotkiem ciągną 
cięciwę. A dobry łuk, powinien napinać się bez użycia nadmiernej siły i przy tym 
strzelać daleko i oczywiście celnie. 

- Można zrobić taki? - pytał Ratisław. 
- Można, i trzeba próbować. 
- A ci ze stepów, jak robią swoje łuki? 
- Połowcy? Ci, sporządzają ze zwierzęcych rogów - koźlich i turzych. Nie mają 

dobrego drewna, dlatego robią rogowe. Tną rogi na pasy, parzą je, gną i sklejają ze 
sobą. Łuk jest lekki, ale potężny i napięty, z ostrym kątem wygięcia. Taki dla jeźdźca 
jest dobry. I wilgoci się nie boi. Jednakże, aby z niego strzelać, trzeba mieć 
szczególną wprawę i uczyć się tego od dziecka. A poza tym, z połowieckiego łuku, 
dużego zwierzęcia nie położysz. Ot, można postrzelać do bobaków albo dropów. 

Myślę, że trzeba zrobić tak; wziąć twarde i lekkie drewno, cis albo leszczynę, 
pasy rogowe i złączyć je razem, a potem, z wierzchu lakierem pokryć. Drewno nada 
naprężenie i moc, a róg, giętkość i sprężystość. Jeśli zrobi się wszystko poprawnie, 
powstanie łuk mocny, lekki i dalekonośny. Strzała będzie lecieć celnie i zabije nawet 
jelenia. Mówili mi w Nowogrodzie, obeznani ludzie, że takie łuki robią w dalekiej, 
angielskiej ziemi... 

Zaczął więc Ratisław robić dobry łuk, tu, na Rusi. Agiej wybrał dla niego 
odpowiednie drewno, opowiedział, jak powinien prawidłowo je heblować, suszyć i 
giąć, jak ciąć, parzyć, zginać i kleić pasy wielorybiego wąsa, jak ugotować lakier i 
jaką wybrać cięciwę, jak samemu sklecić dobre strzały, nie gorsze od tych, które 
sprzedają nowogrodzcy zbrojmistrzowie, po dwie kuny za dziesiątkę. Szkoda, że 
Agiej umarł na początku jesieni z powodu choroby serca, nie dożył dnia, kiedy 
Ratisław skończył pracę. Ten łuk, na pewno by pochwalił... 

- W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! - wyrecytował Ratisław i spojrzał na 
ośmioletniego chłopca, siedzącego na ławce i obserwującego, co się dzieje. - 
Zaczniemy, Świtku? 

- Zaczniemy - odezwał się chłopiec. 
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Ratisław założył pętlę cięciwy na zaczepie, zgiął sprężynujący łuk, by 
dociągnąć drugi koniec cięciwy do zaczepu na przeciwległym ramieniu. Nie było to 
takie proste. Jak na siedemnastoletniego młodzieńca, był silny, ale i jemu pierwsza 
próba nie powiodła się. Uporawszy się z cięciwą, odsapnął, wyprostował rękę z 
łukiem w dłoni i z grubsza ocenił ciężar. Prawdę mówił Agiej – drugiego takiego nie 
będzie! 

- Dobry! Wszystkie wilki w okolicy teraz przerobię na czapki. 
- A dasz mi wystrzelić? - zapytał Świtek. 
Ratisław kiwnął głową, chociaż doskonale rozumiał, że ośmioletnie dziecko za 

nic nie naciągnie cięciwy jak należy. Dla Świtka, łuk jest zbyt napięty. Przyszła mu do 
głowy myśl, że powinien zrobić chłopcu podobną zabawkę – niech się bawi, 
strzelając do wróbli i gołębi! 

Dziwna przyjaźń między nimi zawiązała się półtora roku temu, kiedy umarła 
przybrana matka Świtka, znachorka Jasienicha. Ratisław miał trzy powody, by 
przywiązać się do chłopca. Po pierwsze - sam był sierotą. Jego ojciec, Jurata, umarł 
w czasie wielkiej zarazy, a matki nigdy nie widział. Po drugie - przyrodnią siostrą 
chłopca jest córka znachorki, Lipka,  która bardzo mu się podobała. Po trzecie – było 
mu po prostu żal Świtka. Chłopiec kiedyś został mocno poparzony, co okaleczyło 
jego twarz i głowę. Wiejskie chłopaki przezywali Świtka „Osmolonym" albo 
„Palonym”, a czudowoborskie baby, spotykając chłopca na ulicy, usuwały się z drogi i 
czyniły znaki odpędzające diabelstwo. Jeszcze przed pojawieniem się chłopca we 
wsi, do Jasienichy przylgnęła zła sława wiedźmy. Kiedy znachorka przyprowadziła 
dziecko, które wzięło się nie wiadomo skąd i do tego brzydkie, w Czudowym Borze 
zdecydowali, że jest wiedźmą i jeszcze zepsute przez diabła dziecko przytaszczyła! 
Później, gdy ojciec Warsonofij ochrzcił dziecko, plotki na pewien czas ustały, 
jednakże niedługo potem, znów zaczęły się dziwne rozmowy o Świtku. Niby to, 
zepsuty chłopiec - w żadne gry nie gra, z rówieśnikami nie zadaje się, milczy, a jego 
oczy nie są szare albo niebieskie, jak u pozostałych, nawet nie czarne i nie piwne, a 
zielone, jak u rusałki albo wilkołaka. Synowi starosty Dorosza Kuroplasa, ropień na 
nodze wyleczył. Zielarze ten wrzód leczyli pół roku bez sukcesu, a Świtek, tylko 
palcem dookoła niego powiódł. Dużo jeszcze rozpowiadano o chłopcu i co z tego 
było prawdą, a co wymysłem, nikt nie wiedział. Niemało było we wsi takich, którzy 
własnymi rękoma podłożyliby pod dom Jasienichy czerwonego kura, żeby tylko 
diabelska rodzinka wyniosła się jak najdalej. Ale nieoczekiwanie, znalazł się obrońca 
Świtka - Ratisław. Baby wtedy długo rajcowały; czemu się dziwić, dobrało się dwoje 
wartych siebie. Jeden znajda, drugi sierota, jedną drogą chadzają. Wielu jeszcze 
pamiętało, jak ojciec Ratisława, Jurata, przywiózł niemowlę do wsi, wszędzie mamki 
dla niego szukał. Na wszystkie pytania, gdzie matka dziecka, milczał zasępiony albo 
sprowadzał rozmowę na inny temat. 

- W grzechu począł dziecko - szeptano we wsi – z kobietą marnotrawną. Nie 
wystarczało mu dziewic na wydaniu w swojej wsi, pojechał do Pskowa się szlajać – 
przywiózł bachora, babilońskie nasienie! Grzech taki, że na całym rodzie piętno! 

Jeśli był w Czudowym Borze człowiek, który mógłby zostać dla małego Świtka 
bratnią duszą, to mógł to być tylko Ratisław, dlatego, że sam nałykał się w nadmiarze 
obelg rzucanych poza plecami, przykrych wyzwisk od rówieśników, milczącej 
pogardy i lekceważenia dorosłych. Ale teraz, on też już dorosły. I ten łuk, który sklecił 
swoimi rękoma - jeszcze jeden dowód na to. 

- Chodźmy - powiedział do chłopca - wypróbujemy go! Aż mnie ręce świerzbią, 
tak chce się z niego wystrzelić. 
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Swój skarb Ratisław ostrożnie zawinął w grube płótno, żeby nie przyciągał 
uwagi obcych. Świtek niósł kołczan ze strzałami, także zawinięty w tkaninę. 

Z chatki Ratisława przedostali się podwórzami do opłotków. Stąd do lasu było 
zupełnie niedaleko, najwyżej pół wiorsty. Przeszli przez zamarznięty strumień, brnąc 
po śniegu minęli pole i wkrótce byli na leśnej polanie, otoczonej potężnymi sosnami, 
która miała formę elipsy długiej na jakieś dwieście pięćdziesiąt do trzystu kroków. 
Wybrawszy drzewo, Ratisław nożem oczyścił z kory krąg na łokieć szeroki – wyszła 
świetna tarcza strzelnicza, odcinająca się bielą na ciemnym, sosnowym pniu. 
Odliczył od drzewa sto kroków i wziął do ręki łuk. 

- Podaj kołczan, Świtku. 
Strzały wykonywał sam - ostrzył, szlifował i mocował lotki, tylko końcówki były 

kupne, niegdyś należące do zmarłego Agieja. Zrzucił kożuch, wybrał strzałę, nałożył 
ją na cięciwę i, jak uczył Agiej, spróbował skoncentrować się przed strzałem. 

- Czemu nie strzelasz? – zdziwił się Świtek. 
- Nie przeszkadzaj! 
Wiatru prawie nie było, tarcza strzelnicza była doskonale widoczna i Ratisław 

podniósł łuk. Kliknęła cięciwa, ale strzała w tarczę strzelniczą nie trafiła - przeleciała 
kilka piędzi od pnia. 

- Tfu ty, brudasie! - przeklął strzelec, czerwony ze złości. - Bezwstydnica 
niemyta! 

Druga strzała zmierzała, jak się wydawało, prosto do celu, ale nagle merdnęła 
i zakopała się w zaspie z lewej strony drzewa. Trzecia poszła powyżej celu i dopiero 
czwarta trafiła w pień, o łokieć niżej tarczy strzelniczej. Świtek krzyczał z radości i 
podskakiwał, wymachując rękami. 

- Czego się cieszysz? - zapytał posępnie Ratisław. – Fujara, nie łucznik, ani 
jedną strzałą nie trafiłem! 

W głębi ducha wiedział, że wini siebie niesłusznie. Do łuku trzeba się 
przyzwyczaić. Strzały też są własnej roboty i może w nich tkwi cała tajemnica 
niepowodzenia. Ale tryumf był niepełny. Nie tego oczekiwał strzelec od swego łuku. 
Oj, całkiem nie tego! 

- Chodźmy w takim razie do nas - nagle zaproponował Świtek. - Mamy w 
domu gościa. Wygląda na obytego wojownika. Może, coś podpowie. 

- Gość? – starszy chłopiec poczuł zazdrość. - Co za gość? 
- Wujaszek, przybłęda. W lesie go znaleziono. 
- Czemu nie powiedziałeś od razu? 
- Chory był. Lipka położyła go spać, więc spał, ale może już się obudził. 
Ratisław nieufnie popatrzył na chłopca. 
- Z czego wywnioskowałeś, że wojownik? - zapytał. 
- Wiesz, jaki ma miecz? O, taki! - podniósł rękę nad głową, pokazując długość 

miecza. - I koszula na nim żelazna. 
- Kolczuga? 
- Aha, kolczuga. 
- No! - Ratisław był gotowy pędzić galopem do domu Lipki, by jak najszybciej 

zobaczyć prawdziwy miecz i prawdziwą kolczugę. Ale prawdziwy wojownik, nie 
powinien nikomu pokazywać swoich uczuć. - Skoro tak, to chodźmy. Zobaczymy, co 
za gościa tam macie. Strzały tylko pozbieraj! 

 
Obiad, który Lipka przygotowała dla niego po łaźni, Chejdin w myśli nazwał 

imperatorskim. Na stole nie było wyszywanego złotem obrusa, drogocennej zastawy 
- tylko drewniane filiżanki i gliniane dzbanki. Ale to nie miało znaczenia. Chejdin 
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rozumiał, że w tym surowym kraju, jedzenie zdobywają ludzie z wielkim trudem. Tym 
bardziej, poraziła go jej hojność. Z wielką przyjemnością jadł to, co dla niego 
przygotowała - gotowaną baraninę, świeży, żytni chleb, kapustę kiszoną z jagodami 
tarniny, kiszone jabłka, soloną, tłustą rybę, sypką kaszę z jakiś ciemnych ziaren, z 
dodatkiem cebuli, marchwi i kawałeczkami smażonej słoniny, a nawet kiszone 
grzyby, które w ojczyźnie Chejdina uważano za niejadalne. Ciemny podpiwek z 
dodatkiem miodu, z początku mu nie zasmakował, ale po chwili, smak okazał się 
dość przyjemny. Lipka jadła mało, ale zadawała coraz więcej pytań na temat życia 
Ortlandczyka. Zwłaszcza to nie mieściło jej się w głowie, że nie miał rodziny. 

- Jak to? Czy ani razu w nikim się nie zakochałeś? Byłeś samotnikiem? 
- Zakochiwałem się - westchnął. - Dawno, wiele lat temu. Wtedy jeszcze byłem 

bardzo młody. Dziewczyna miała na imię Mieło i była podobna do ciebie. Bardzo ją 
kochałem. 

- To, czemu się z nią nie ożeniłeś? 
- Nie wiem. Prawdopodobnie, wtedy nie myślałem o założeniu rodziny. I nie 

wiedziałem, że tak bardzo ją kocham. Zrozumiałem dopiero, kiedy ją straciłem. 
- A potem? 
- Co potem? 
- Innych kobiet nie było? 
Pokręcił głową. O Iwis, nie ma potrzeby opowiadać. Chyba nie zrozumie, jakie 

uczucia nim kierowały, kiedy pisał listy do tej dziewczyny. 
- Nie było - odpowiedział. - A dlaczego ty jesteś nadal panną? Widzę, że 

gospodarstwo masz niemałe. Dom, łaźnia, spichlerz, chlew, ziemia też 
prawdopodobnie jest. Samej, wszystko to utrzymywać bardzo ciężko. Potrzebny jest 
gospodarz. 

- Masz rację, ciężko. Póki mamka żyła, dawaliśmy radę. Mamkę miałam 
sprawniejszą od niejednego chłopa. Przybudówkę do domu, sama, jedną siekierą 
wykonała. Od rana do nocy była zajęta. Przecież wszyscy ją prosili o pomoc. 
Jednemu krowa się cieliła, drugiemu ktoś zachorował w rodzinie – każdy biegł do 
mamki. Wszystko było na jej głowie. Dlatego i umarła; podniosła ciężką belkę na 
budowie, a jej krew buchnęła z ust. Bóg nie dał jej męża, całe życie przeżyła w 
samotności. 

- Dlaczego tak było? 
- Mieliśmy złą opinię, Chejdinie - uśmiechnęła się, ale oczy nadal były smutne. 

- Mamka moja ludzi ziołami leczyła, dlatego gadali, że jest wiedźmą, z diabłem się 
kuma. Leczyć się do niej chodzili, a potem, podłości o niej mówili. Był jeden człowiek, 
który chciał z nią się ożenić. 

- To czemu się nie ożenił? 
- Nie zdążył. Ślub wyznaczyli na wrzesień, a w sierpniu, akurat po dniu 

świętego Ilji, suzdalscy rozbójnicy wtargnęli do wsi. I mamkę wtedy zgwałcili - 
zamilkła.- Kiedy mnie urodziła, wszyscy mówili, że to za sprawą tych gwałcicieli, 
jednym słowem – dziecko bez ojca. Tylko, że ja znam swojego ojca. Mamka mi o nim 
opowiedziała. Jest nim Teodor Węgielnik z Nowogrodu - oczytany człowiek. On 
potem, mimo wszystko swatów do mamki wysyłał, ale ona odmówiła. Jestem teraz, 
powiedziała, wstydem naznaczona, nie chcę, żeby grzech mój i na ciebie padł. Nie 
chcę, powiedziała, żeby mężowi mojemu wypominano, że mnie po psach tych 
rozpustnych z litości wziął do swego domu. Tak i przeżyła szesnaście lat sama jedna. 

- Przykro mi - położył dłoń na rękę dziewczyny. - Twoja mama była dumnym 
człowiekiem. Tacy, nawet wśród wybitnych ludzi są rzadkością. Znam kilku książąt, 
którzy byliby niegodni usługiwać twojej matce przy stole. 
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- Masz rację, była niezwykle dumna - westchnęła. – Dolać jeszcze miodu? 
- Nie - uśmiechnął się. - Lepiej posiedź, porozmawiaj ze mną. 
- Jak chcesz - policzki dziewczyny zaróżowiły się. - O czym chcesz 

porozmawiać? 
- O tobie. Masz narzeczonego? 
- Nie. Jestem zepsuta. Mówią, że porządni rodzice nie żenią swoich synów z 

bękartami. Do tego, moja mamka była wróżką. Córka wróżki, jest też wróżbitką - tak 
ludzie mówią. A tak, szczerze mówiąc, jest jeden chłopak. Chodzi za mną, wzdycha. 
Tylko jest bardzo młody, nie dla mnie para. 

- Przecież ty też nie jesteś stara. Prawdę mówiąc - dziewczynka. 
- Wiesz jak u nas we wsi mówią? Dziewucha winna wyjść za mąż, zanim 

skończy dwadzieścia lat. Jeżeli nie wyjdzie, to znaczy, stara panna, nikomu 
niepotrzebna. A ja już skończyłam dwadzieścia jeden. 

- Przysięgam na przędzę Atty, jaka zgrzybiała starucha! A ten chłopak, ile ma? 
- Zaledwie siedemnaście. On z moim Świtkiem się przyjaźni. 
- No i dobrze. Cztery lata, czy to wielka różnica? 
- Daj spokój! Młody on i głupi - uważnie popatrzyła na Chejdina – pasowałby 

mi starszy mężczyzna. Żeby był dobry, czuły, mądry. 
Chejdinowi krew uderzyła do głowy. Oczy dziewczyny nie kłamały. Patrzyła na 

niego z takim oczekiwaniem, z taką nadzieją, a on nie wiedział, co jej odpowiedzieć. 
Ze jest dla niego za młoda? Że jest tylko bezdomnym, ubogim, starym żołnierzem, 
mocą magii przeniesionym do jej świata? Czy powiedzieć, jaka jest dobra? Ona 
czeka na odpowiedź i od tego, co teraz powie, zależy bardzo dużo – być może, całe 
dalsze jego życie. 

Szczekanie psa na podwórzu, uwolniło go od konieczności odpowiedzi. Lipka, 
wzdrygnąwszy się, podbiegła do okienka, zaciągniętego byczym pęcherzem. 

- Wrócę za chwilę - powiedziała, narzucając chustkę na głowę. 
Pojął, że przyszedł ktoś obcy. Widocznie, wiadomości o tajemniczym gościu 

Lipki już rozniosły się po wsi. Na wszelki wypadek, położył na ławkę obok siebie 
Blask. Nie zamierzał nikogo zabijać, ale może trzeba będzie kogoś postraszyć. 
Miejscowi, to tylko chłopi. Jak  wszyscy liczący się wojownicy, Chejdin odnosił się do 
rolników z pogardą i nie widział w tym niczego nadzwyczajnego. Jeśli bezczelne 
chłopstwo zacznie czepiać się go z wypytywaniem... 

Za drzwiami słychać było tupot, rozległ się donośny, męski głos - Chejdin nie 
zrozumiał ani jednego słowa - potem weszli dwaj; krępy, pucułowaty grubas w 
porządnym futrze i chudy, nosaty , w oblazłym kożuchu, napełniając izbę kozim 
zapachem, tak intensywnym, że oczy łzawiły. Za dziwną parą, weszła Lipka. 
Szczególnej radości na jej twarzy nie było widać. 

- Dzień dobry, miły człowieku! - Nosaty złożył ceremonialny ukłon; grubas, po 
krótkim ociąganiu się, uczynił to samo. - Bóg z tobą. 

Grubas wpatrywał się w Chejdina małymi, jasnymi oczkami, gładził pulchnymi 
palcami brodę - prawdopodobnie nie wiedział, jak zacząć rozmowę. Nosaty okazał 
się bardziej rozmowny. 

- Czemu to gospodyni nie zaprasza nas do stołu, miodem albo bragą8 nie 
częstuje? Z mrozu przyszliśmy, ogrzać się nam trzeba. 

- Siadacie, wujaszkowie - powiedziała dziewczyna obojętnym tonem – 
siadacie i częstujcie się, czym Bóg dał. 

                                                           
8
 piwo domowe (według specjalnej rosyjskiej receptury) 
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- Twojemu gościowi nie będzie przeszkadzała nasza obecność? - pytał 
nosaty. - Widzę, że on człowiek przyjezdny, może, zmęczony podróżą. 

- Skoro gospodyni zaprosiła, więc siadacie - odpowiedział za Lipkę Chejdin - i 
nie szkodziłoby się przedstawić, a to nie wiem, z kim mam honor siedzieć przy 
jednym stole. 

- Nie obrażaj się, cudzoziemcze - nosaty uchwycił w głosie Chejdina władcze 
nuty, więc natychmiast przeszedł na pochlebny ton. - Wybacz nam, ciemnym i 
niegodnym. Żyjemy w głuszy, po naszemu, według obyczaju dziadów i pradziadów 
naszych. Przedstawić się rzeczywiście wypada. Ludzie nazywają mnie Dodolem, a 
towarzyszy mi – nasz wiejski starosta Dorosz. A jak ciebie mamy nazywać, 
człowiecze? 

- Oleksy - nagle powiedziała Lipka, stojąc za plecami starosty. - To mój 
stryjek, Oleksy Borysławicz. Jechał z Nowogrodu i zatrzymał się u mnie. 

Mądra dziewucha, pomyślał Chejdin. Twarze gości natychmiast przybrały 
życzliwszy wyraz. Chejdin posłał Lipce wdzięczny uśmiech 

- No, to przedstawiliśmy się - powiedział. - Z czym przyszliście, szlachetni 
panowie? Mówcie. 

- A właśnie z tym i przyszliśmy, żeby znajomość zawrzeć - odpowiedział 
starosta Dorosz, mocno się jąkając. - Mówili o to-tobie we wsi, więc chcieliśmy 
zaspokoić swoją cie-ciekawskość... 

- No i co? - Chejdin wyzywająco popatrzył na starostę. - I cóż takiego we wsi o 
mnie mówiono? 

- Ty nie obrażaj się, miły człowieku - przemówił Dodol - czasy teraz sam wiesz 
jakie. Tu wkrótce własnego cienia zaczniesz się bać. A baby, one nieraz takich 
rzeczy nagadają, że po prostu strach! Mówiły, że Lipka, niby w lesie znalazła cię. 

- N-nocą - dodał starosta. 
- Lipko, nalej gościom miodu - kazał Chejdin, zauważywszy, że dziewczyna 

denerwuje się. - Mówicie, nocą i w lesie? A co ja takiego robiłbym w lesie i to jeszcze 
nocą? 

- Tego nie wiemy - odpowiedział Dodol, ani trochę nie speszony.- Mówiły też , 
że byłeś w stroju wojskowym i z mieczem. Teraz sami widzimy, że o mieczu - 
prawda. 

- Tak, stryjek jest wojownikiem - dodała Lipka, podając gościom czasze z 
miodem. - On z Nowogrodu jechał w książęcej sprawie i z drogi zboczył. Jego koń 
jakiegoś zwierzęcia się przestraszył, poniósł i w trzęsawisku Maruchy się utopił. Tak 
przecież opowiadałeś, stryjku? 

- Prawda - potwierdził. – Koń był młody, głupi. 
- M-tak - chudy łyknął miodu, chrząknął zadowolony. - Zdradliwe miejsce, to 

trzęsawisko, każdego roku ktoś tam tonie. Jak ty się sam z niego wydostałeś? 
- A, za gałąź się chwyciłem – wymyślił na poczekaniu - i wykaraskałem się. 
- Bóg cie-ciebie uratował - przytaknął starosta. 
- Ale, proszę, jedzcie - Lipka dolała miodu do czasz. - Tobie też nalać, stryjku? 
- Nalej - uśmiechnął się; jeszcze nie wiadomo, w którą stronę ci dwaj skierują 

rozmowę, ale wirtuozowskie kłamstwo Lipki, wyraźnie uśpiło ich podejrzenia - 
przynajmniej te, z którymi przyszli do tego domu. – Proszę, pijcie, czyżby miód był 
nie dobry? 

- Dobry, dobry! - Dodol gorliwie przypadł wargami do filiżanki. - Ty, bojarze 
Oleksy, najwyraźniej jechałeś do Torżka? 

- Do Torżka - Chejdin pomyślał, że teraz, trzeba mówić rozważnie, żeby nie 
wzbudzić nowych podejrzeń. - A co? 
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- W-wiadomości p-przychodzą nie najlepsze - przemówił Dorosz – wszyscy 
mówią o w-wojnie. Niby to, wrogowie b-bezbożni na nas idą, wszystkich do niewoli w-
wezmą. 

- W Nowogrodzie mało się o tym mówi - beztrosko powiedział Chejdin. - 
Będzie wojna, będziemy walczyć. Do tego są potrzebni wojownicy, żeby walczyć. 

- Ty, bojarze Oleksy, wyraźnie widać, jesteś mężem odważnym i wojowniczym 
- zauważył Dodol. - Dzięki Bogu, są w ziemi rosyjskiej jeszcze tacy bohaterowie! 
Czemu wcześniej u nas nie bywałeś, zaprzyjaźnilibyśmy się, witalibyśmy w 
Czudowym Borze, jak kogoś bliskiego... 

Chejdin wyczuł w słowach chudego nieufność, zdumiał się jego chytrością i 
misternym podstępem. Chłop uczepił się tego, że wcześniej nie widział Chejdina w 
wiosce, goszczącego u "krewnej". No cóż, on też, jak to się mówi, za słowami 
usprawiedliwienia nie polezie do kieszei. 

- Dopiero pół roku temu dowiedziałem się, że mam bratanicę - wyjaśnił. - 
Krewny mój, kuzyn Teodor Węgielnik, w chorobie wyznał mi swój sekret. Przyznał 
się, że ma córkę w Czudowym Borze. W ten sposób dowiedziałem się o Lipce. 

- C-córka? - starosta przypatrzył się dziewczynie. - C-córka Teodora? 
- W rzeczy samej - potwierdził Chejdin. - Teodor mi wszystko opowiedział, jak 

na spowiedzi. Kiedy jego narzeczoną, suzdalscy zbóje wzięli gwałtem – 
skompromitowali w oczach ludzi. Ona potem zrezygnowała z zamążpójścia za 
mojego brata, chociaż spodziewała się jego dziecka. Teodor, z tym ciężarem na 
duszy, żył wiele lat. Chciał przyjechać, zabrać córkę, ale bał się, że ona nie zechce 
go widzieć... Lipka, co ci? 

Dziewczyna pokręciła głową, zasłoniła twarz dłońmi, ukrywając łzy. Chejdin 
stwierdził zdziwiony, że takiej dziwnej dziewczyny jeszcze nigdy nie spotkał. Wie 
przecież, że on plecie bajdy, a mimo to - rozpłakała się. 

Po chwili, Lipka jeszcze bardziej go zadziwiła. Rzuciła się do niego, objęła, 
pocałowała i wybiegła z izby. Omal nie wyskoczył za nią, by zawrócić, jednak w 
ostatnie chwili się powstrzymał, rozumiejąc, że nie wypada mu biegać za chłopką. 
Żeby jakoś ukryć swoje zmieszanie, duszkiem wypił czaszę miodu. Chłopi, 
natychmiast zrobili to samo. 

- Oto, jak się mają sprawy - westchnął Dodol, wycierając dłonią wąsy. - 
Myśleliśmy, że nie ma ojca, a okazało się, że... 

- T-ty, nie obrażaj się na nas, b-bojarze - powiedział Dorosz, wpatrując się 
jasnymi oczkami w Chejdina. – Zawsze traktowaliśmy ją jak kogoś bliskiego... 

- Wiem! - machnął ręką. - O co jeszcze chcecie prosić? 
- Rzeczywiście, nie powiedzieliśmy ci najważniejszego, bojarze - spostrzegł 

się Dodol, któremu miód dodał odwagi. - Ty, jak wszystko na to wskazuje, jesteś 
znakomitym wojownikiem, doświadczonym, a obecne czasy są niespokojne, 
rozbójnicze. Pomyśleliśmy, że jeśli cię już przygnało do naszej ubogiej wioszczyny, 
to może zgodzisz się, za wynagrodzeniem, obronić nas biednych przed złodziejami? 

- Chcecie mnie wynająć? - Chejdin nie oczekiwał takiego obrotu sprawy. - A 
jaką cenę zaproponujecie? 

- My ludzie biedni, złota ani srebra nie mamy. Możemy zapłacić tylko 
futerkami. 

- Ty, prawdopodobnie, nie zwróciłeś uwagi, co dziewczyna powiedziała - 
odpowiadał - albo źle zrozumiałeś. Jestem tu przejazdem i tylko przy okazji 
zatrzymałem się w waszych stronach. Chcesz, żebym zaniechał swoich spraw z 
waszego powodu? 
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- Nie-nie, co ty! - Dodol zamachał rękami. – Myśleliśmy; może bojar zechce 
pobyć u nas, swojej krewnej w czymś pomóc, przypilnować gospodarstwa. Dlaczego 
by nie pomóc w tym czasie mieszkańcom wioski? Nie będziemy dłużni. Damy konia. 
Nie mówimy tego, by cię obrazić, ale swojego straciłeś. I jedzeniem wspomożemy. 
Mąki, słoniny, mięsa, miodu - wszystkiego damy. Lipce, sam wiesz dobrze, trudno 
będzie ciebie utrzymywać, nie jesteś nawykły bojarze do naszego ubogiego, 
wiejskiego życia. 

Tym razem, Chejdin zwyczajnie, po ludzku, zrozumiał chłopa. Słuchy o wojnie 
przerażały wieśniaków. Wszyscy czekają na przyjście wroga. Są prawdopodobnie i 
tacy, którzy gotowi są pójść jak najdalej stąd, ratując życie, ale większość z nich 
zostanie tu - chłopska chciwość nie pozwoli porzucić tych ubogich manatków, o które 
zabiegali przez pokolenia. A jeśli przyjdzie wróg, będzie źle, ponieważ najgorsza 
dola, w każdej wojnie, przydarza się chłopom. Rabują ich wszyscy, którzy się nie 
lenią, i swoi i obcy, i rozhulane watahy, którym nie zależy na zakończeniu wojny. Aż 
nadto często widział to w młodości. Widział, jak dla rozrywki palili zboża na polu, jak 
obchodzili się z dziewczynami, jak szydzili z tych, którzy próbowali ze łzami w oczach 
bronić przed maruderami swoich domostw. Teraz stało się jasne, po co przybyło do 
domu Lipki tych dwoje chłopów. Na początku, urządzili mu niezgrabne sprawdzanie, 
a potem, przekonawszy się, że nic im nie grozi z jego strony, zaproponowali nająć się 
w Czudowym Borze stróżem. 

- Przecież nie jestem najemnikiem - odpowiedział - służę swojemu panu i 
wykonuję jego polecenia. Nie mogę przyjąć waszej propozycji. 

- Kumie, pokaż mu - powiedział Dodol do starosty. 
Grubas sięgnął gdzieś pod futro i wydobył skórzany woreczek, zawiązany 

rzemykiem. Długo mocował się z tym rzemykiem - z jakiegoś powodu drżały mu 
palce. Wreszcie, zawartość woreczka wypadła na stół. Chejdin zobaczył złoty 
pierścień topornie wykonany, kawałeczek srebra wielkości palca wskazującego i parę 
mocno zniszczonych złotych monet. 

- Co to jest? - zapytał. 
- C-córeczce zbierałem na posag - powiedział starosta, pochlebnie się 

uśmiechając. - W-więcej n-niczego nie mamy. W-weź! 
- Czyś ty rozum stracił, człowiecze! - Chejdin poczuł, że twarz mu płonie. - Czy 

ja wyglądam na marudera albo rabusia? Powiedziałem wam, jestem człowiekiem 
księcia. Mogę odjechać lada chwila. 

Dorosz sapnął, zebrał swój skarb z powrotem do woreczka. Na twarzy Dodola 
zagościł wyraz beznadziei, nawet jego nos stał się dłuższy. 

- Dopóki jestem, pomogę, gdyby się coś zdarzyło - powiedział, litując się nad 
biedakami - i żadnej płacy nie potrzebuję. Lipce lepiej pomóżcie. Dla niej to robię. 

- Zrozumieliśmy! - z gorliwością wykrzyknął Dodol, zerwał się z ławki, zaczął 
się kłaniać. – Niech cię Bóg błogosławi, bojarze! 

Starosta też ukłonił się, ale nie tak nisko; może brzuch mu przeszkadzał albo 
nie chciał utracić swojej powagi. Chejdin z trudnością powstrzymywał się od śmiechu, 
kiedy dziwna para z niezwykłą żwawością wyśliznęła się z izby. 

- Lipka! - zawołał. 
W przedsionku dziewczyny nie było. Wyszedł przed dom: zauważywszy, że 

wojownik obserwuje ich sprzed drzwi, chłopi znów zaczęli się kłaniać i szybko 
opuścili podwórze, odprowadzani szczekaniem Białaska. Obejrzał podwórze. Krótki, 
zimowy dzień, już zbliżał się ku końcowi, następował zmierzch. W sąsiednich 
domach zapalały się światła. 
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Dziewczyna wyszła z owczarni, kiedy już zamierzał wrócić do domu. Oczy 
miała zapłakane, ale uśmiechała się do niego. 

- Poszli - powiedział, doskonale wiedząc, że wie o odejściu nieproszonych 
gości. - Wynająć mnie chcieli, złoto proponowali. 

- Złoto? 
- Złoto - uśmiechnął się. - Starosta proponował. 
- Wiesz, jak starostę Dorosza we wsi przezywają? Kuropląs. On w święta, do 

wiejskich dziewuch się zaleca, tańcząc, niby kogut przed kurami. 
- I ciebie też się czepiał? 
- A jakże! - odrzuciła ręką włosy z czoła – chciał mnie zrobić swoją kochanką. 

Błazen jeden. Obiecał nawet ożenić się. 
- Zna się wasz Kuropląs na kobietach - zaśmiał się. - I co, skusił? 
- Nie – odpowiedziała po prostu. 
- Tak myślałem - dodał. 
- Innego mi Bóg przeznaczył - popatrzyła na niego tak, że Ortlandczykowi 

dech zaparło i krew zapulsowała w skroniach. - Idziemy do domu, przeziębisz się. 
- Znowu ktoś idzie - powiedział Chejdin, zauważywszy, że dwie postacie 

zbliżają się do ogrodzenia. 
- Świtek! - ucieszyła się dziewczyna - i Ratisław z nim. Zaraz się poznacie. 
Chejdin chciał coś powiedzieć, ale myśli mu się poplątały - nagle zauważył, że 

zaświecił się karolitowy pierścień na jego palcu. Zielony kamień zapalił się jaskrawą 
iskrą, a potem zaczął jarzyć się wewnątrz i świecenie stawało się z każdą chwilą 
intensywniejsze. Mimo woli zaczął przypatrywać się zbliżającym nastolatkom. 
Pierwszy, starszy, krępy i mocno zbudowany, w baranim kożuchu i wilczej czapce, 
niósł jakiś długi, ciężki pakunek. Kiedy spojrzał na drugiego, ośmioletniego chłopca, 
w długim, ponad miarę swojego wzrostu kożuszku i ogromnych, wojłokowych butach, 
które tu nazywano walonkami, od pierścienia do ręki przebiegł jakby prąd 
elektryczny. Oprzytomniał dopiero wtedy, gdy chłopcy już byli obok niego. 

- Gdzie cię nosi! - powiedziała ze złością Lipka do młodszego. - Wieczór za 
pasem, a ty jeszcze głodny. A ty jesteś dobry - zwróciła się do starszego - ciągasz go 
za sobą niczym ogon. Nie rozumiesz, że to jeszcze małe dziecko. 

Chejdin nie słuchał dziewczyny. Spotkał się wzrokiem z młodszym i zrozumiał, 
że właśnie do tego dziecka prowadził go karolit. Oczy Świtka miały ciemno-
szmaragdowy kolor, dokładnie taki,  jak kryształ na palcu Ortlandczyka. W pierwszym 
momencie nawet nie zauważył, jak straszliwie jest okaleczona twarz dziecka. 

- Już wyzdrowiałeś? - zapytał go Świtek. 
- Tak - drgnął - Lipka mnie wyleczyła. 
- To dobrze - odpowiedział chłopiec. – W takim razie, może pokażesz mojemu 

przyjacielowi swoją kolczugę i miecz. 
- Oczywiście, pokażę - z trudem oderwał wzrok od chłopca, kierując go na 

starszego. 
Ratisław ukłonił się. Czynił to nie tak, jak robiono w Łaedzie. Takim ukłonem, 

uczcili go już dzisiaj chłopi. Ratisław pochylił się nisko, dotknąwszy palcami prawej 
ręki śniegu. 

- Czołem biję przed tobą, bojarze! - powiedział młodzieniec. - Świtek mówił, że 
w jego domu gości wybitny wojownik. Dlatego ośmieliłem się przyjść, by popatrzeć 
na prawdziwego gwardzistę. 

- Ratisław sam łuk zrobił – wtrącił Świtek. – Uff, jaki fajny! 
- Klepiesz - usadził chłopca Ratisław. - Ja, bojarze, rzeczywiście łuk 

zmajstrowałem, jak mnie tego uczył nasz myśliwy, zmarły Agiej. I tylko... 
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- Wystarczy stania na mrozie! - podniosła głos Lipka. - Proszę iść do domu, bo 
się wychłodzicie. 

- I co z łukiem? - zapytał Chejdin 
- Strzały lecą nie tak, jak się chce - wyjaśnił Ratisław. - Może łuk zły albo 

strzały nie nadają się. 
- Dawaj, popatrzymy - zaproponował wojownik. 
Młodzieniec szybko rozwinął grube płótno. Ortlandczyk nigdy nie był dobrym 

łucznikiem, bo w jego ojczyźnie, łuk nie był uważany za broń. Nadawał się do 
młodzieńczych zabaw albo do polowania, ale nie do walki. Zresztą, strzelać z łuku 
zdarzało mu się nieraz, a ten, wykonany przez chłopca, przypadł mu do gustu. Było 
widać, że chłopiec starał się i broń wyszła bardzo dobrze. 

- Niezły - zaakceptował - mogę go wziąć? 
- Uczyń mi łaskę, bojarze - z ukłonem podał wojownikowi łuk. 
- Nie nazywaj mnie bojarem, dobrze? - Chejdin wypróbował cięciwę, naciąg 

był zadawalający. – Jestem tylko prostym wojownikiem. Masz na imię Ratisław? 
- Zgadza się - młodzieniec znów się ukłonił. - A ciebie jak mam nazywać? 
- Chejdin. Podaj mi strzałę. 
Zmierzch zgęstniał już na tyle, że śnieg przybrał niebieskawą barwę, a obłoki 

na niebie zabarwiły się wszystkimi odcieniami purpury. Chejdin poszukał oczyma 
tarczy strzelniczej – wybrał żurawia przy studni, stojącego około pięćdziesięciu 
kroków za ogrodzeniem domu. Dla tak niewprawnego łucznika, był to odpowiedni cel. 
Nałożywszy strzałę na cięciwę, doczekał się, kiedy ucichnie nasilający się wiatr, 
podniósł łuk, wycelował i puścił strzałę, w myślach prosząc wszystkich bogów, by nie 
zhańbić się przed chłopcami i nie wysłać strzały do legowiska wordłanów. 

- Jest! – krzyknął Świtek – rzeczywiście trafił w żurawia! 
Ratisław, zapominając o wszystkich i wszystkim, rzucił się do studni, 

zapadając się w pulchnym marcowym śniegu. Strzała trafiła w poprzeczkę żurawia, 
tuż nad studnią i młodzieniec musiał się natrudzić, żeby wyciągnąć ją z drewna. Był 
szczęśliwy, ponieważ łucznik okazał się zły, a nie łuk. Uczyć się trzeba, żeby strzelać 
tak, jak ten dziwny wojownik z obcym imieniem! 

- Widzisz, jak trzeba puszczać strzały, Ratisławie! - oświadczył Świtek, jakby 
odgadując jego myśli, kiedy ten wrócił ze strzałą w ręce. - Strzelałeś jednak 
niepoprawnie. 

- Weź swój łuk, chłopcze - zwrócił broń młodzieńcowi. - Sam go zrobiłeś? 
- Sam. Pomagał mi z początku mój nauczyciel. 
- Zuch jesteś - uścisnął chłopakowi rękę. - Chociaż nie jestem łucznikiem, ale 

takiej broni, nie mogę nie pochwalić. Kiedyś, na pewno zostaniesz rusznikarzem. 
- Chcę zostać witeziem. Jak ty. 
- A ja chcę do ciepła! - nie wytrzymała Lipka. - Mróz wzmaga się. Szybko do 

domu i siadajcie przy stole. Świtek od rana jest głodny. 
- Nie jestem głodny! - sprzeciwił się chłopiec. 
- Chodźmy, porozmawiamy o twojej broni - zaproponował Chejdin, 

wyczuwając, jak bardzo młodzieniec potrzebuje rozmowy. – Przy okazji, obejrzysz 
mój miecz i potrzymasz w rękach. 

Rozmowa przeciągnęła się do nocy. Ratisław wyszedł późno i Chejdin 
pomyślał, że gdyby nie Lipka, chłopak zostałby w domu Jasienichy na całą noc - jeśli 
nie na całe życie. Przez jeden wieczór młodzieniec doznał zbyt wielu wrażeń. 
Taoryjskij miecz wywołał u niego prawie święte drgawki. Wziął klingę w ręce z takim 
wyrazem twarzy, że Ortlandczyk mimo woli pozazdrościł młodzieńcowi - jak 
szczęśliwa potrafi być młodość, jak pogodnie i beztrosko chłonie radości życia! 
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Opowiedział chłopcu o tym, jak ten miecz dostał się w jego ręce i o tym, jak Blask nie 
jeden raz ratował mu życie. Ratisław słuchał z otwartymi ustami. Potem przyszła 
kolej na kolczugę i, żeby ostatecznie uszczęśliwić młodzieńca, pozwolił mu ją włożyć 
na siebie. 

- To starodawna zbroja - wyjaśnił - takiej nie zrobi już dzisiaj żaden 
zbrojmistrz. W starożytności, kolczugi robiło się według swoistego sposobu. Stal na 
pierścienie gotowała się ze specjalnymi dodatkami, a potem, guślarze wykonywali 
szczególny obrzęd nad narzędziami płatnerza. W końcu, już gotową kolczugę 
nacierano tłuszczem wordłana, żeby nie pokonała jej nawet zaczarowana broń. Taka 
kolczuga wytrzymywała uderzenia topora albo ciężkiego miecza, a już strzałą, 
przebić ją nie było można. 

- Wujku Chejdinie, a kim są wordłany? - zapytał Świtek. 
- To takie draństwo, półludzie -półzwierzęta, źli i niedobrzy - wyjaśnił, 

mrugnąwszy porozumiewawczo do Lipki. - Stają się nimi dzieci, które od rana do 
wieczora wałęsają się po ulicach, nie jedzą obiadu na czas i późno kładą się spać. 

- Oszukujesz - odpowiadał malec. - Dzieci nie stają się wordłanami. Dzieci 
stają się dorosłymi, żenią się i rodzą nowe dzieci. Wiem o tym. 

- Słusznie - uśmiechnął się. – Tylko, żeby stać się dorosłymi, powinni nauczyć 
się słuchać starszych, zwłaszcza starszych sióstr. 

Kilkakrotnie wojownik zauważał, że Ratisława interesują nie tylko jego broń i 
historie o wojskowych przygodach. Przechwytywał wiele mówiące spojrzenia 
młodzieńca w stronę Lipki i poczuł zazdrość. Rozumiał, że to wariactwo - być 
zazdrosnym o dziewczynę, wobec człowieka, który jest od niego prawie trzy razy 
młodszy. To, że Ratisław jest zakochany, zauważył od razu. Ale Ortlandczyk wiedział 
też, że Lipka nie lubi go, przynajmniej, nie widzi w nim swojego potencjalnego 
narzeczonego. To go trochę zdziwiło, bo Ratisław był młodzieńcem rzucającym się w 
oczy, chociaż  niewysokiego wzrostu, ale mocnej budowy, z szerokimi ramionami, 
życzliwą twarzą i otwartym spojrzeniem. Nie był podobny do chłopa; cechowała go 
wewnętrzna szlachetność, którą ludziom z wyższych stanów nadają wychowanie 
albo pozycja. Ratisława wychowywać nie było komu, dlatego Chejdin był 
skonsternowany; skąd miał taką budowę ciała i takie maniery chłop z małej, 
północnej wioski. Pomyślał nawet, że przysposobiłby chłopaka na giermka, bez chwili 
zastanowienia. Jeszcze bardziej go zaintrygowało to, co powiedział mu Ratisław. 

- Ojciec mówił, że w naszej rodzinie, w starożytności mieliśmy wojowników. 
Ojciec sam kilkakrotnie chodził z nowogrodzkim pospolitym ruszeniem na 
Suzdalców. Ojciec wierzył, że kiedyś zostanę wojownikiem. 

- Zostaniesz – podtrzymał go na duchu Chejdin. – Do twarzy ci z wojskowym 
ekwipunkiem. Przodkowie cię wyposażyli też w siłę. Będziesz wojownikiem! 

- Ojciec mówił, że w naszej rodzinie istnieje legenda - niespodziewanie zaczął 
Ratisław - niby daleki przodek, coś w rodzaju naszego praojca, przypłynął zza morza, 
z północnego kraju i został tu, w ziemi Nowogrodzkiej. Był wielkim wojownikiem, co 
pozwoliło mu zostać władcą tej ziemi, ale potem zniknął nie wiadomo gdzie. A swoją 
wojskową moc, daną przez Boga, dla ochrony wiary i ziemi naszej, zostawił swoim 
potomnym i dostanie się ona temu, kto będzie tę ziemię bronić przed wrogami, jeżeli 
zajdzie potrzeba. 

- Mądra legenda, a tok twojego myślenia jest właściwy. Wierzę, że zostaniesz 
wielkim wojownikiem, Ratisławie. Tylko musisz się uczyć. Sama odwaga i siła to za 
mało, trzeba jeszcze posiąść umiejętności i nabrać wprawy. Dobry wojownik potrafi 
walczyć każdą bronią, zna mocne i słabe strony przeciwnika, taktykę walki i jest 
jednakowo dobry w obronie, jak i w ataku. Potrafi też leczyć rany, znajdować wodę 
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na pustyni i rozniecać ogień w czasie ulewy; musi pokonywać wzburzone rzeki i w 
górach przechodzić tam, gdzie mogą znaleźć drogę tylko kozice i śnieżne koty; 
potrafi jeździć wierzchem tak, jakby urodził się w siodle; obchodzi się bez jedzenia i 
picia tak długo, ile wymagają tego okoliczności i zawsze jest gotowy na spotkanie 
przeciwnika z bronią w ręku; nie boi się sam walczyć z całą armią, nawet, jeśli to 
oznacza dla niego niewątpliwą śmierć. A najważniejsze, Ratisławie - dobry wojownik 
przestrzega kilku niezbyt skomplikowanych reguł. Bez nich, on staje się tylko 
uzbrojonym człowiekiem. Albo, co o wiele gorsze, fachowym mordercą. 

- Jakie to reguły? 
- Powiedziałem - proste. Ale znam niewielu ludzi, którzy potrafili przeżyć życie, 

nie łamiąc ich ani razu. Przekazał mi je mój nauczyciel, taoryjski rycerz Jondur Breo. 
Po pierwsze, nigdy nie kierować broni przeciwko kobietom i dzieciom; po drugie, nie 
ma nic cenniejszego ponad honor; po trzecie, uczciwie służ temu, komu składałeś 
przysięgę, nawet, jeśli twój pan nie ocenia twojej służby według zalet i po czwarte, 
zawsze bądź po stronie tego, kto walczy o swoją wolność. 

- Zapamiętam - odpowiedział młodzieniec. 
- Pamiętaj o nich, kiedy weźmiesz broń do ręki, a ja, wtedy będę się szczycić 

tym, że pierwszy opowiedziałem ci o nich... 
 
Leżąc w pościeli, Chejdin przypominał sobie tę rozmowę i swoich chłopaków z 

Wiany - biedaczyska, kto ich teraz uczy władania mieczem i opowiada o czynach 
starożytnych bohaterów? Nagle, z pamięci  wyraźnie wypłynęły ich twarze. Wszystko 
tak się układa, że nieprędko zobaczy chudego Jotę i rudego Ugo, z zadartym nosem 
Almera i bezczelnego Roja. Czy ich w ogóle zobaczy? Jego sala szermiercza na 
pewno opustoszeje i w Wianie pojawią się nowe rozrywki... 

Z kąta izby rozległ się chrzęst - niewidoczna mysz gryzła drewienko. Przez 
okienko wpadało światło księżyca. Westchnął. Dziwny jednak przypadł mu los. 
Dzieciństwo spędził w biedzie, w małym miasteczku Gillaren na południu Ortlandii. 
Ród di Warsow miał długie i dźwięczne imiona, ale chude portmonetki. Jego młodość 
przeszła na tułaczkach po twierdzach i garnizonach, gdzie łaedańska szlachta 
wyniośle nazywała go rutanem i poganinem, gdzie było dużo otępiającej nudy i 
bardzo mało prawdziwie dobrych dni. Była miłość do Mieło, podobna do jaskrawego 
błysku – jedyne, prawdziwe uczucie w jego życiu. Przypomniał jeszcze twarze i 
imiona kolegów po fachu - ich najczęściej wspominał przez ostatnie lata. Poza tym, 
nie miał nic godnego pamięci. Krwawe bitwy, wyrzeczenia, odniesione rany, 
niewdzięczna, ciężka praca, nie są warte tego, by o nich pamiętać. 

Los nigdy nie dawał mu tego, czego pragnął. Nie został bogaty, nie ma 
swojego domu i rodziny, nie ma dzieci. Ale dzisiaj, w oczach Lipki zobaczył to, co od 
dawna już uważał za nieosiągalne. Być może, to ostatnia okazja, którą mu dają 
bogowie i on powinien ją wykorzystać. Powiedzieć Lipce o tym, że on... 

- Stary dureń - wyszeptał w języku ortlandzkim. 
Ona jest młodą i piękną dziewczyną. Jest częścią tego świata, który jest 

zupełnie niepodobny do tego, w którym żył. Zasłużyła na szczęścia i miłość i jeszcze 
- Ratisław ją kocha. Trzeba być skończonym osłem, żeby w jego wieku pchać się w 
narzeczeństwo z młodziutką dziewczyną, nie myśląc o tym, jakie będzie miała życie 
przy nim w przyszłości. 

Mysz w kącie znów zachrzęściła, skrobiąc po kłodach wieńca. Obrócił głowę, 
próbując dostrzec niespokojnego gryzonia, ale w ciemnym kącie niczego nie było 
widać. Sen uleciał. Obrócił się na drugi bok, żeby ułożyć się wygodniej - i drgnął. 
Obok jego pościeli stał Świtek. 
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Chłopiec był w samej koszuli. Chejdin nie zauważył, kiedy ten zdążył zleźć z 
pieca, na którym spał razem z Lipką – zjawił się przy posłaniu Ortlandczyka nagle, 
jak zjawa. Księżycowe światło padało na twarz chłopca i Chejdina przeraziła ta 
potworna maska, na zawsze założona dziecku przez ogień. Blizny zniekształciły jego 
twarz: nos był bezkształtnym pagórkiem, wargi – szczeliną, przypominającą paszczę 
jaszczurki. Pozbawił chłopca także włosów i małżowin usznych, i ten widok ścisnął 
boleśnie serce wojownika. Pomyślał, że ból oparzeń był niczym w porównaniu z 
piętnem, z jakim przyszło mu żyć. Pozostanie na zawsze odszczepieńcem, ponieważ 
ludzie zawsze będą się stronić od niego, unikać, bać się jego brzydoty. Szczęście dla 
chłopca, że nie uświadamia sobie tego. 

- Chcę z tobą porozmawiać – powiedział Świtek. 
Powiedział? Chejdin nagle uświadomił sobie, że chłopiec nie rozmawia z nim 

w zwyczajny sposób. Słowa Świtka wyraźnie zabrzmiały w jego świadomości, ale nie 
w uszach. 

- Dlaczego nie śpisz? - szepnął wojownik, wspierając się na łokciu. 
Chciał przekonać się, że sam nie śpi. Mysz w kącie ucichła. Usłyszała jego 

szept, w odróżnieniu od słów chłopca. 
- Czekałem na ciebie - powiedział. - Wiem, kim jesteś i kto cię przysłał. Jestem 

z ciebie bardzo zadowolony. Zdążyłeś na czas. 
- Jesteś synem Jałmara, imperatora Łaedy? 
- Nie musisz mówić do mnie słowami. Wystarczy, że pomyślisz o tym, co 

chcesz mi powiedzieć i ja zrozumiem. 
- Jesteś synem Jałmara? I umiesz czytać myśli? 
- Syn Jałmara. Imperatora? - chłopiec skłonił głowę na bok. - Chyba. Byłem 

nim kiedyś. Dobrze pamiętam, że nazywano mnie „książę Dan”. Pamiętam tatę i 
mamę. Ale potem była choroba. Wydaje się, że próbowali mnie leczyć. Leżałem w 
jakimś wielkim pokoju i było mi bardzo-bardzo zimno. Widziałem nad sobą blade 
twarze. A potem nagle, przestałem cokolwiek widzieć. Zapadła ciemność i 
przestałem być księciem. 

- Jesteś książę Dan, syn imperatora Łaedy - pomyślał Chejdin, wpatrując się w 
chłopca. - Powinieneś to pamiętać. Twego ojca zabito, a ciebie ukrywali 
Skrołlingowie, Wojownicy Zwitka. Bardzo ciężko zachorowałeś. Riman di Riward, 
przywódca Skrołlingów, uzdrowił cię. A potem, wysłano ciebie do tego świata, gdzie 
odnalazła cię Lipka i jej matka Jasienicha. 

- Być może - odpowiedział. - Niewiele pamiętam z tego, co działo się ze mną 
przez pierwsze dni, kiedy znalazłem się w tym kraju. Prawie dwa lata czekam, kiedy 
przyjdzie po mnie mój ojciec. 

- Niestety, twój ojciec nie przyjdzie po ciebie. On umarł. 
- A ty? 
- Muszę cię rozczarować, ale nie jestem twoim ojcem. Jestem tylko 

wojownikiem, posłanym przez Skrołlingów, by pomóc ci w powrocie do naszego 
świata. 

- W rękojeści miecza masz pewną rzecz. Róg smoka. 
- Skąd o tym wiesz? - Chejdin nie mógł ukryć zdumienia, tak go poraziły słowa 

chłopca. 
- Nie wiem, czuję to. 
- Co chcesz przez to powiedzieć? 
- Ty nie jesteś zwykłym wojownikiem, Chejdinie, ale wybranym Wojownikiem-

smokiem. Kiedyś, za dawnych czasów, smoki, najpotężniejsza rasa, potrzebowała 
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pośredników między swoim plemieniem i ludźmi. Wybierali spośród tych, których 
uważali za odpowiednich, by im służyli i uważali ich za swoich braci. 

- Skąd ty to wiesz, książę? 
- Znajomość tego, przyszła do mnie sama. Nie mogę wyjaśnić ci jej źródła. 

Ale, porozmawiajmy teraz o czym innym. Potrzebny jest mi nie wojownik, Chejdinie, 
ale ojciec. Jestem przecież, jeszcze tylko dzieckiem. 

- Czy ja mogę zostać twoim ojcem, książę? To byłoby… - długo wyszukiwał 
odpowiednie słowo - niezupełnie właściwe. 

- Dlaczego? 
- Już mówiłem, że jestem tylko ubogim wojownikiem-poganinem, a ty jesteś - 

szlachetnie urodzonym księciem, spadkobiercą łaedańskiego imperatora i przyszłym 
władcą ogromnego imperium. 

- Dlaczego się tak nisko cenisz, Chejdinie? 
- Ja? - pogubił się - Staram się tylko trzeźwo patrzeć na świat i na samego 

siebie. 
- To znaczy, że nie chcesz być moim ojcem - w głosie chłopca zabrzmiało 

rozczarowanie. - Zgoda, nie obrażam się. Jeśli nie chcesz być nim naprawdę, to 
chociaż pograjmy. Będziesz nim na niby, a ja - twoim synem. Zgoda? 

- Zgoda - prawie natychmiast odpowiedział Chejdin. – Jak gra, to gra. Tylko, 
czy będzie z tego zadowolona twoja siostra? 

- Myślę, że ona jest w tobie bardzo-bardzo zakochana - powiedział chłopiec. - 
Ale Lipka nie jest moją siostrą. To bardzo dobra i miła dziewczyna, która troszczy się 
o mnie. Jeśli ty nie ożenisz się z nią, Chejdinie , to obowiązkowo zrobię to ja, kiedy 
dorosnę. Moja siostra jeszcze nie spotkała się ze mną. Ale wkrótce mnie znajdzie, 
tak, jak ty znalazłeś. Też już przeszła przez Krąg. 

- Skąd ty to wiesz? Przerażasz mnie, książę. 
- Czuję to. Jest już w drodze. Bez niej, nie wydarzy się to, co wkrótce musi się 

wydarzyć. 
- Zacząłeś mówić zagadkami. 
- Wybacz - podszedł bliżej, delikatnie dotknął gorącymi palcami ręki 

Ortlandczyka. – Chwilowo, niczego nie mogę ci wyjaśnić. Wiem, że jestem dziwny. 
Cały czas mi mówią, że nie jestem taki jak wszyscy. Chłopaki nie chcą ze mną grać, 
ale nie obrażam się na nich. Prawdopodobnie, to z powodu mojej brzydoty. Nie 
wiem, w jaki sposób stałem taki, jaki jestem. Ale to nie jest moja prawdziwa twarz. 
Pojmuję to, ale nie potrafię wyrazić tego słowami. Czasem, w mojej głowie zaczynają 
dźwięczeć dziwne słowa w nieznanym języku, czasem widzę jakieś ogromne cienie i 
tańczące języki płomienia, które zbliżają się do mnie coraz bardziej. Bardzo często 
śni mi się ten sam sen - kładą mnie do grobu i przysypują ziemią, ale uwalniam się z 
tej ziemi i wzbijam się wysoko, do obłoków! Głupi sen, prawda? 

- Nie wiem. Nie powinieneś wierzyć snom, książę Danie. 
- Ach, gdybym tak mógł pewnego razu wzbić się w niebo! Przeleciałbym do 

tego świata, skąd pochodzę, odwiedziłbym miejsca, które jeszcze pamiętam... 
Bywałeś w Czerwonym Pałacu? 

- Nie, książę. 
- Czasami wyraźnie widzę jego ogromne, wspaniałe sale, długie amfilady 

korytarzy, pałacowy ogród i kwietniki, plac przed pałacem, po którym maszerują 
gwardziści i salutują bronią mi i mojemu ojcu. Wiesz, że ani razu nie widziałem we 
śnie Giespieropolisu. Przykro! 

- Wrócimy tam, książę, obowiązkowo. 
- Umówiliśmy się, że będziesz nazywać mnie synem - przypomniał Świtek. 
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- Prawdopodobnie, będę dla ciebie paskudnym ojcem. Przecież nie mam 
swoich dzieci. Ale gra, to gra. Zobaczymy, co powie na to Lipka? 

- Teraz śni się jej wspaniały sen - chłopiec uśmiechnął się, jeśli ten straszny 
grymas można było nazwać uśmiechem. - Śni jej się, że żyjemy w jednym domu; ty, 
ja i ona, a ty, jesteś jej mężem. W naszym domu jest ciepło i jasno, pachnie ziołami i 
upieczoną szarlotką. Widzi siebie w pięknej, białej odzieży. karmi nas świeżym 
wypiekiem. Rano, kiedy się obudzi, będzie przekonana, że zobaczyła wieszczy sen. 
Nie przejmuj się więc, Chejdinie, nasza gra jej się spodoba. 

- Jestem pod wrażeniem, książę. Rozmawiasz ze mną, jak dorosły. 
- Szybko nim się stanę. 
- Mówiłeś o swojej siostrze. Tej prawdziwej, spoza Kręgu. Jest też córką 

Jałmara? Nie rozumiem. Nie mogłeś się pomylić? 
- Jest moją siostrą i na pewno tu przyjdzie - pokręcił głową. - Przecież bez niej, 

nie będę mógł umrzeć... 
Chejdin obudził się pod wrażeniem koszmaru. Obok pościeli nikogo nie było, 

księżycowa poświata nadal melancholijnie sączyła się przez okno i bezczelna mysz 
wygryzała w drewnie swoje tajemne przejścia. Leżał, przysłuchując się ciszy. 
Oczywiście, był to tylko bezsensowny, niewiele znaczący sen. I nie trzeba mu 
przydawać większego znaczenia. 

 
- Co się z tobą dzieje, Wolesławku? Czemu się nie kładziesz? 
- Patrzę - kupiec sięgnął po stojący na parapecie puchar z miodówką – noc 

taka księżycowa! 
- Chodź do mnie - kobieta zalotnie poklepała dłonią pościel obok siebie – czy 

już przestałam ci się podobać? 
- Jeszcze czego! Słodkie zabawy nigdy się nie sprzykrzą!  W duchu się 

skrzywił. Chciało mu się spać. Miał za sobą długą podróż ze swojej faktorii w pobliżu 
jeziora Onega do Ustiużnego na wyspie Mołoga. Do faktorii jeździł po wyborny towar 
- skórki śnieżnobiałych polarnych lisów. Wepsowie wymieniali skóry pieśców 
śmiesznie tanio, dwie końcówki do strzał albo pół funta soli za skórkę. Wolesław, 
więc nieźle zarobił. Już w Ustiużnym, dowiedział się, że mąż ślicznotki Feofanii 
wyjechał w sprawach handlowych jeszcze przed jego przyjazdem i dawna miłość, 
jest teraz sama. Tym sposobem, nie zanocował w obskurnym zajeździe, tylko w 
pałacu ustiużyńskiego kupca Rodiona, do tego, w pościeli jego żony. Po prawie 
pięciomiesięcznej rozłące z żoną, oddał się miłości z całą namiętnością, więc 
zmęczenie dawało o sobie znać. Przecież Feofania była młodsza od 
nowogrodzianina prawie o dwadzieścia trzy lata. 

- No, chodźże już! - z żądaniem w głosie powiedziała młódka. – Chcę twoich 
pocałunków, serdecznych słów. 

- Księżyc wysoko, do świtu daleko, jeszcze zdążymy… 
- A jakże, wykochasz się i wrócisz do swego Nowogrodu - Feofania, która 

dopiero co kusiła kupca demonstrując bujną pierś, natychmiast naciągnęła puchową 
kołdrę do samego podbródka. - Będziesz znowu nowogrodzkie dziewuchy 
podszczypywać i o mnie zapomnisz. A ja tu żyję z mężem niemiłym, niekochanym! 
Kiedy dotrzymasz obietnicy i zabierzesz mnie do Nowogrodu? 

- Zabiorę, daję słowo! - powiedział, myśląc o czym innym. 
Wolesław, jak każdy szanujący się bogaty mężczyzna, prawie w każdym 

mieście leżącym między Izborskiem a Dolnym Nowogrodem, miał młode kochanki. 
Nie widział w tym niczego zdrożnego; mężczyźna w obcym mieście nudzi się. 
Hałaśliwych pijatyk nie lubił, grą w kości pogardzał – wobec tego, zostawały tylko 
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kobiety. Feofania spodobała mu się od momentu, kiedy pierwszy raz przyjechał do 
tego miasta i uwiódł ją już przy drugim  spotkaniu. Okazała się kobietką z 
temperamentem, rozpustną, gotową do zmysłowych uciech i chciwą na drogie 
prezenty, których nie skąpił. Sam szatan chyba zażartował z Wolesława; właśnie z 
mężem swojej kochanki, kupcem Rodionem, nowogrodzianin prowadził w Ustiużnym 
wszystkie swoje interesy. 

- Nie kocham go - mówiła. - Ślamazara, nie ma w nim za grosz męskości. 
Chętnie zostałabym twoją żoną. 

Wolesław, ojciec sześciorga dzieci i dziadek czterech wnuków, słuchał takich 
zwierzeń z drżeniem duszy. Czuł do niej szalony pociąg, nie do przezwyciężenia. To 
była fatalna miłość pięćdziesięcioletniego, starzejącego się mężczyzny, do młodej, 
gorącej, nienasyconej kobiety - miłość, którą może zesłać tylko sam diabeł. Feofania, 
doskonale to rozumiała, wykorzystywała swój czar i czyniła to z pełnym rozmysłem. 

- Najdroższy - znowu zawołała kobieta - chodźże do mnie! Przecież cię nie 
zjem! 

Kupiec chrząknął: głos kochanki dźwięczał tak namiętnie, że jego męska 
duma zaczęła nabierać mocy i sprężystości. Dopiwszy miód, spojrzał jeszcze raz na 
księżyc i... 

Na jasnym, zimowym niebie, pojawił się dziwny, czarny obłok. Wyglądał jak 
kłąb gęstego, czarnego dymu i szybko rozrastał się, pożerając gwiazdy. Wolesław 
zdrętwiał, stał jak zaczarowany, patrząc na złowieszczą chmurę. Widział, jak 
ciemność wpełza na lśniący księżyc, przekształcając momentalnie jasną, księżycową 
noc w nieprzenikniony mrok. 

- No, co z tobą? - już z rozdrażnieniem zapytała kobieta. 
- Daj spokój! – szepnął, szybko się żegnając. – Spójrz lepiej, co się dzieje! 
Chmura, która zasłoniła już pół nieba, rozbłysła zielonkawymi błyskawicami, 

dobiegły dźwięki dalekiego grzmotu. Po chwili, czarne niebo przecinały niekończące 
się wstęgi błyskawic i zdjęty przerażeniem Wolesław mógł widzieć, jak ciemność 
nakryła las za rzeką i posuwa się w stronę miasta. 

- Oj! – naga kobieta podbiegła do kochanka i widząc, co się dzieje za oknami, 
pisnęła z przerażenia. - Wolesławku, co to? 

- Koniec światła! – załamującym się głosem wypalił kupiec. - Ubierz się, 
głupia, zaraz będziemy umierać! 

Poryw wiatru, z niebywałą mocą natarł na pałac, na miasto. Kupca dosłownie 
odrzuciło od okna, rzuciło na podłogę. Do sypialni wpadły kłęby śniegu, odłamki miki 
z szybek okiennych, z hukiem klasnęły okiennice. W ciemnościach, dało się słyszeć 
uderzenia dzwonu, ale je zagłuszył grzmot, od którego cały pałac zadrżał. Kobieta 
zaczęła wyć strasznym głosem. A potem, nagle wszystko ucichło i niezwykła cisza 
wydała się nowogrodzianinowi jeszcze straszniejsza. 

- Skończyło się? - Feofania, skomląc, wysunęła głowę spod kołdry. - 
Umarliśmy, czy jak? 

Wolesław nie odpowiadał. Siedział na podłodze i trząsł się ze strachu. Do 
samej śmierci, nigdy i nikomu nie opowiadał o tym, co zobaczył i usłyszał w tę noc w 
dalekim Ustiużnym. Słyszał to, czego nie słyszała kochanka i widział to, czego nie 
widziała ona. W tym momencie, kiedy poryw huraganu wpadł na dom, wyrwał 
okiennice i rozbił szyby, odrzucając kupca od okna, wyraźnie usłyszał w wyciu wiatru 
potworny śmiech i rżenie piekielnych koni. I jeszcze - w kłębiącej się chmurze 
zobaczył zarys jeźdźca na ogromnym białym ogierze, z mieczem uniesionym nad 
głową. 
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O tej burzy, napisano później; „W roku 6744 od stworzenia świata, w 
pierwszym dniu kwietnia, przeszła straszna burza nad Ustiużnym”. Ucierpiało troje 
ludzi, pioruny zabiły krowę i spaliły kilka domów na podgrodziu. W niebywałym, 
zimowym zjawisku, ludzie zobaczyli zły znak i jednomyślnie powiązali go z najazdem 
chana Batygi i jego ord. Nie było w tym czasie na Rusi wieści gorszych, niż o 
Mongołach. 

 

Rozdział piąty 
 
Dziewica młoda na koniu jechała, 
Urodą nieziemską spokój mi zabrała. 
Była taka wspaniała - nie opiszesz słowami! - 
Dziewica młoda z czarnymi oczami. 
Kłaniałem się nisko, mówiłem kwieciście; 
„Dziewico młoda! Powiedz lutniście, 
Dlaczego smutek w spojrzeniu twym gości? 
Jesteś taka wspaniała – niczym anioł z wysokości.” 
Dziewica młoda głową pokiwała, 
A potem, szlochając, tak mi powiedziała; 
„Ciąży na mnie klątwa – i tak już zostanie, 
Że krew płynie rzeką, gdzie ma noga stanie!” 
 
Alem de Agerra „Romans o czarnookiej dziewicy, o imieniu Śmierć” 

 
Strażnik zachowywał się bezczelnie. Kilkakrotnie obszedł konika Rumeniki, ni 

to sprawdzając uprząż, ni to jeźdźca, potem długo i arogancko przyglądał się 
Akunowi. Nie mogła wiedzieć, że ten młody arogant jest jednym z ostatnio przyjętych 
w pospolite ruszenie mieszkańców miasta. Tacy, jak on, wylezą ze skóry, by pokazać 
jacy z nich prawdziwi, zawadiaccy wojacy. 

- No co, długo jeszcze trzeba czekać? - nie wytrzymała. 
Strażnik wstrzymał się z odpowiedzią - widocznie, świadomość własnej 

ważności nie pozwoliła na natychmiastową odpowiedź. 
- A ile trzeba, tyle i będziecie - oświadczył. - Widzę, że nie bojarzy! 
- A skąd to możesz wiedzieć, wojowniku? – odezwał się Akun. - Kobieta, którą 

trzymasz na mrozie, jest godna innego traktowania. 
- Martwisz się o nią? A sam – kim jesteś? - podejrzliwie zmrużył oczy, 

przełożył kopię z lewej ręki do prawej. - Czy nie Mongoł przypadkiem? Za bardzo mi 
wyglądasz na stepowca. 

- Jestem synem swego ojca - odpowiedział Akun - a moje imię, nic ci nie 
powie. 

- To widać - uśmiechnął się ochotnik – gdybyś był słynnym wojownikiem, nie 
omieszkałbyś się przedstawić. 

- Nie jestem wielkim wojownikiem - zauważył Akun i przestał się nim 
interesować. 

Tymczasem, zaczęło zmierzchać. Mróz okrzepł, sierść koni zaczęła pokrywać 
się szronem. Do miasta ściągali ludzie, przebywający dotychczas za umocnieniami 
podgrodzia. Ktoś niósł złowione ryby, ktoś wiązkę chrustu i drew. Poganiacze stada 
gnali do miasta drobne bydło i rogaciznę. Rumenika w duchu wymyślała strażnikowi 
najordynarniejszymi słowami, jakie znała, ale nic nie mogła poradzić. Trzeba było 
czekać. Akun wcześniej uprzedził ją, że nie będzie łatwo wjechać do miasta. 
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Zmierzch stopniowo gęstniał, potok ludzi szybko topniał. Wkrótce, tylko 
samotni spóźnialscy szybko przechodzili przez bramę obok Rumeniki i Akuna. Ludzie 
patrzyli na nich podejrzliwie albo z ciekawością. Kobiet prawie nie było. Przeważnie 
mężczyźni w baranich kożuchach z szerokimi, szalowymi kołnierzami albo w 
wełnianych siermięgach, w dziwnym obuwiu, splecionym z włókien jakiejś rośliny, w 
futrzanych albo stożkowatych czapkach. Niektórzy, w biegu, przekomarzali się z 
ochroną przy bramie i dowcipy, zwłaszcza nieprzyzwoite wywoływały głośny śmiech. 

Oddział wojowników ukazał się dopiero wtedy, gdy droga do bramy miejskiej 
opróżniła się całkowicie. Był nieduży - pięciu wojowników na mocnych, chociaż 
niepozornych koniach, i jeszcze jeden człowiek, bez broni, o wyglądzie chłopa. 
Dowódca oddziału, chudy wojownik o skośnych oczach, po rozmowie ze strażnikami, 
podjechał do Akuna. 

- Kim jesteś, staruszku? - zapytał wyniośle. 
- Zwróciłeś się do służącego, odważny wojowniku, chociaż powinieneś był 

zwrócić do pani - odpowiedział Akun, ciągle tym samym, niewzruszonym tonem - czy 
w tych stronach uprzejmości nie uważa się za cnotę? 

Skośnooki nie odpowiedział, widocznie uważał, że ten, kto nazwał się 
służącym, nie jest godny odpowiedzi. Jednakże Akun zmusił go do przypomnienia 
sobie o dobrych manierach; podjeżdżając do Rumeniki, dowódca oddziału, z lekka 
ukłonił się w siodle. 

- Kim jesteś, ślicznotko? - zapytał. – Co cię sprowadza do tego zapomnianego 
przez niebo zakątka? I jaka czarodziejska moc ochrania cię w drodze, skoro 
podróżujesz sama, tylko w towarzystwie takiego starego dziada? 

- Nazywam się Rumenika di Kriff - odpowiedziała dziewczyna, gniewnie 
błyskając oczyma. - Nazywasz mnie ślicznotką, a tymczasem, stróże nie puszczają 
mnie do miasta. W żadnym kraju gościa nie zostawiają za progiem domu, nie męczą 
go chłodem i oczekiwaniem. 

- To prawda - zgodził się skośnooki i zwrócił się do straży - ci ludzie, to 
spokojni podróżnicy, przepuśćcie ich! 

- Dziękuję ci, wojowniku - zmiękła dziewczyna. - Przekonałeś mnie, że w tym 
mieście żyją nie tylko nieczułe cymbały. 

- To chłopstwo, rozumie tylko siłę - skośnooki uśmiechnął się samymi 
wargami. - Z jakiego kraju pochodzisz, ślicznotko? Ubiór masz nietutejszy, a mówisz 
w języku urusów, jakbyś całe życie tu przeżyła! 

Omal nie powiedziała, że mówi w swoim języku, ale zreflektowała się i 
zamilkła; chyba ten obcy nie zrozumie, że na tym polega karolitowa magia. Dlatego, 
tylko obdarzyła skośnookiego promiennym uśmiechem i dodała: - Z daleka. Z 
Zawodzia. 

- Nigdy nie słyszałem o takim kraju. 
- To bardzo daleko. Dwa tysiące lig na zachód – zmyśliła natychmiast. 
- Proszę jechać do końca Gościnnego - poradził dowódca - tam pytajcie o 

zajazd Poromoni. Nie ma lepszego w mieście. A na mnie, czas. 
- Na kogo się powołać u gospodarza zajazdu? - zapytała. 
- Jestem Subar, książę połowiecki, drużynnik nowogrodzkiego księcia i 

wojownik na służbie wojewody Radima. A ciebie, ślicznotko, zapamiętam. 
Wojownik spiął konia ostrogami i oddział pomknął jego śladem, po udeptanym 

i zapaskudzonym przez bydło śniegu, w stronę lasu. Akun podjechał do dziewczyny, 
obserwując oddalających się jeźdźców. 

- Ci wojownicy bardziej przypominają rozbójników – odezwała się dziewczyna. 
- Jedziemy, córeczko. Niedługo zamkną bramę. 
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Przejechali wolno koło bezczelnego strażnika, który nie miał teraz do nich 
żadnych pretensji. Pozostali, nie zwracali na nich uwagi. Gdy tylko znaleźli się za 
palisadą, ciężkie, dębowe wrota, ze skrzypem, zamknęły się za nimi. 

- Gdyby nie Subar, nocowalibyśmy w polu - zauważyła Rumenika. 
- On nie wygląda na dobroczyńcę - sprzeciwił się Akun. – Ma fizjonomię 

rzezimieszka. Nie jechałbym do zajazdu, który nam polecił. 
- Tak myślisz? 
- Przysiągłbym na Esz-Lesza, że zwrócił na ciebie uwagę. Jest wojownikiem 

ze świty tutejszego władcy, a to znaczy, że prawo go nie obowiązuje. Teraz trwa 
wojna. Rozumiesz? 

- Nie ma nic bardziej zrozumiałego - burknęła. –Jesteśmy tu obcy, nie 
obeznani z prawem, nie ma kto ująć się za nami.. 

- Masz rację. Dlatego nie uwierzymy dobremu i troskliwemu księciu Subarowi i 
pojedziemy szukać noclegu w innym miejscu. Mam nadzieję, że w tym mieście, 
utrudzony podróżnik może za parę galarnów znaleźć przyzwoity stół i dach nad 
głową. 

Akun nie pomylił się. W ciągu godziny odwiedzili cztery zajazdy. W dwóch 
pierwszych, gospodarze oświadczyli, że miejsc nie ma, bo wszystkie pokoje są zajęte 
przez uchodźców i handlarzy. W trzecim, gospodarz też z początku odmówił, ale 
potem napomknął, że za dobrą opłatę, może coś zaproponować. Rumenika była taka 
zmęczona, głodna i wyziębiona, że gotowa była zapłacić każdą cenę, byle by 
otrzymać ciepły kąt, gorącą kolację i czystą pościel. Jednakże Akun, po krótkiej 
rozmowie z gospodarzem, powiedział, że jadą dalej. 

- Dlaczego, Akunie? - zajęczała - przecież on zapewniał nam miejsce! 
- Nie spodobał mi się - wyjaśnił Miłd. – Miał rozbiegane oczka, do tego brudny 

i oblepiony tłuszczem. Przysięgam na duszę Nimmura, w jego zajeździe, pluskiew po 
brzegi. 

Coraz bardziej zagłębiali się w miasto, posuwając się krętymi ulicami w 
kierunku drewnianej twierdzy w centrum. Miasto nie spodobało się dziewczynie. 
Domy były drewniane, parterowe, otoczone brzydkimi płotami, za którymi dławiły się 
od ujadania, rozdrażnione zapachem obcych, psy. Nawet slumsy Giespieropolisu 
były czyściejsze niż tutejsze ulice, zawalone stertami śmieci i pełne najbardziej 
niespodziewanych aromatów. Akun wyjaśnił dziewczynie, że w każdym mieście, 
najlepszy hotel zawsze stoi obok placu targowego, a taki, znajduje się w centrum, 
gdzieś przy bramach cytadeli. Rumenika tylko wywróciła oczy i przeklęła, tym razem, 
siebie. 

Przy samej twierdzy, uwagę Akuna przyciągnęły ładowne wozy, stojące przy 
solidnej bramie wielkiej drewnianej konstrukcji. Kilku mężczyzn wyprzęgało konie i 
prowadziło je w kierunku bramy. 

- Czy to hotel, dobry człowieku? - zapytał Akun jednego z woźniców. 
- Hotel - odpowiedział ten. - Za twoje pieniądze i odzież oczyszczą i kieszenie 

wyczyszczą, czarkę naleją i w mordę wleją. 
Mężczyźni przy wozach zarechotali. Akun nachylił się do żartownisia i 

powiedział spokojnie; - Przecież grzecznie zapytałem, a ty się natrząsasz. Weź pod 
uwagę, że mogę się rozzłościć, pachołku. 

- A ty nie obrażaj się, miły człowieku, ja tak, tylko trochę rozweselam! - 
żartowniś cofnął się - ja przecież sam tu... tego, z panem powinienem się spotkać. 
Jest to zajazd, i pokoje mają wolne. 

- Nie obraziłem się - powiedział Akun i wrócił do Rumeniki. 
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W jadalni, przy długich, drewnianych stołach, siedziało ośmiu mężczyzn, jedli 
kolację i pili grzany miód z przyprawami, którego zapach górował nad pozostałymi i 
był wyczuwalny nawet na ulicy. Kiedy weszła Rumenika, rozmowy ucichły. Nie 
speszyły jej kierowane na nią taksujące spojrzenia, przeszła w kąt sali i usiadła przy 
wolnym stole. Po chwili wszedł Akun. 

- Czy mam coś podać? - gospodarz osobiście podszedł do stołu, by obsłużyć 
nowych gości. 

- Podaj - powiedział Akun. – Masz wolny pokój? 
- Nie mam - odpowiadał gospodarz - wszystkie są zajęte przez zbiegów i 

kupców. 
- Zapłacę złotem. 
- Wszyscy płacą złotem - zełgał gospodarz. Akun pojął, że karczmarz kłamie, 

bo zbyt mocno zabłysły mu oczy przy słowie „złoto”. - Naród teraz u nas pieniężny, 
myśliwi z północy jadą, kupcy... 

- Ile chcesz? 
- Za dwa? - podrapał się po czubku głowy, nachylił się do ucha Akuna: - 

Hrywnę z ćwiercią. Złotem. 
- Masz wino? 
- Mam troszkę romanei. 
- Zagrzej z przyprawami i podaj. I coś do zjedzenia. 
- A masz pieniądze, cudzoziemcze? – zapytał podejrzliwie gospodarz. - Może, 

z pustą sakwą przyszedłeś do mnie? 
- Nie musisz się niepokoić. Pieniędzy mam dość, by zapłacić i za nocleg, i za 

kolację, i za wino. Idź już, nie zwlekaj. 
- On coś podejrzewał – odezwała się Rumenika, kiedy karczmarz odszedł od 

stołu. - Wydaje mi się, że w tym zasranym miasteczku nie za bardzo przypadają za 
przyjezdnymi. 

- Wojna się zbliża i dlatego każdy jest ostrożny. Tu, w każdej chwili może być 
oblężenie. Pójdę, popatrzę, jak tam nasze konie. Nie ufam nikomu. 

- Akunie! 
- O co chodzi? 
- Wybacz, że nakrzyczałam na ciebie w lesie. 
- Już wybaczyłem. 
Kiedy została sama, zamknęła oczy i zapadła w drzemkę. Po wielogodzinnej 

jeździe na mrozie, ciepło zajazdu rozleniwiło ją. Męczące uczucie chłodu opuściło  
wreszcie dziewczynę. Okropnie zachciało jej się spać. Głosy biesiadników na sali 
dobiegały tak, jakby do uszu jej przyłożono długie rury; głowa stała się ciężka, jak z 
ołowiu. Prawie już spała, kiedy ktoś nagle i mocno potrząsnął ją za ramię. 

Konwulsyjnie otworzyła oczy, próbując zrozumieć, co się dzieje. Zobaczyła 
chłopaka na schwał w bezrękawniku ze skóry łosia. Stał obok i uśmiechał się. Twarz 
miał pospolitą, całą w piegach, oczy lazurowo-granatowe i pijane - prawdopodobnie, 
już wlał w siebie niejeden czerpak miodu. 

- Śpisz? - jeszcze raz nią potrząsnął. - Nie, zdaje się, że obudziła się! 
- Czego chcesz? – zapytała  rozdrażniona. 
- Mówiłem, że baba! - chłopak zarżał zadowolony. – Posprzeczaliśmy się, czy 

jesteś chłopem, czy babą. Oni mówią - chłopak, a ja mówię - baba. 
- Przegrałeś zakład. Zjeżdżaj. 
- E, nie! - przysiadł się do stołu, utkwił w niej oczy. – Tak se myślę; czego to 

baba, na wzór chłopa, w portach chodzi? Może, taki teraz zwyczaj u bab 
cudzoziemskich? 
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- No i co, Chałzanie, baba, czy nie? - krzyknął ktoś od dalekiego stolika. 
- Akurat baba! - odpowiedział piegowaty i znów idiotycznie wyszczerzył zęby. 

– Jeśli chcecie, możemy spodnie zdjąć i popatrzeć. 
Coś gwizdnęło w powietrzu i w słup, obok głowy piegusa, wbił się błyszczący 

orion. Chłopak szarpnął się, zbladł jak papier, sięgnął po nóż za pasem, ale Akun już 
przystawił koniec swojego strasznego kija do jego gardła. 

- Zaczyna mi się nie podobać to miasto - powiedział stary Miłd. - A zwłaszcza 
jego mieszkańcy. U nas, takich zasrańców w sekundę by wypatroszono. 

- Jestem Chałzan, pachołek wojewody Radima Rezanowicza! - wyjąkał, 
chłopak. - Nie trzeba ze mną zadzierać. 

- Coś podobnego! - Akun nacisnął mocnej na kij. - Drżę ze strachu. 
- Opuść swoją pałkę, starcze - powiedział starszy w tej kompanii, do której 

należał piegowaty chłopak, mężczyzna w średnim wieku, z ogoloną głową i obfitą 
siwizną na brodzie. - Chłopak nie chciał obrazić twojej córeczki, tylko trochę 
pożartował. 

- Jak widzę, w tym mieście wszyscy nagminnie żartują - powiedział Akun. - 
Może, ja też pożartuję? 

Nikt nie zauważył, kiedy stary Miłd wyjął z kieszonki na bandolierze drugiego 
oriona i rzucił nim. Stalowa, rażąca gwiazda, ugodziła w sam środek stołu, przy 
którym siedzieli przyjaciele Chałzana. Na czoło piegusa wystąpiły krople potu. 

- Kim jesteś, dziadku? - siwobrody wojownik przeniósł spojrzenie z oriona, 
głęboko siedzącego w blacie stołu, na Akuna. - Widzę, że wojownik z ciebie 
znakomity. Z jakiego rodu, czy plemienia, pochodzisz? 

- Mój kraj jest daleko - powiedział Akun - stąd go nie zobaczysz. 
- Po naszemu też mówisz bardzo czysto. Może, jesteś czarownikiem? 
- Jestem prostym podróżnikiem. Z córeczką jedziemy do sławnego miasta, 

Nowogrodu, do tamtejszego władcy. Oto mój akt urzędowy - pokazał siwobrodemu 
futerał, w którym przechowywał swoje święte teksty i amulety. – Pokazać dokument 
ambasadorski, czy uwierzysz na słowo? 

- Więc, jesteś starcze, ambasadorem? - siwobrody wojownik rozłożył ręce. - 
No, przebacz, jeżeli obraziliśmy cię. Przecież nie zrobiliśmy tego celowo. 

- Przeprosiny przyjęte - Akun zabrał kij z szyi Chałzana i młody człowiek 
pośpiesznie wycofał się do swoich kolegów. - Tylko więcej nie żartujcie. Z córeczką 
zmęczyliśmy się podróżą i nie do żartów nam. 

Pieczeń z wieprzowiny w kwaśnym sosie okazała się wyborna, ale wino było 
paskudne. Gospodarz zajazdu, zamiast Romanii dał jakąś lurę. Rumenika z 
westchnieniem pomyślała o białym szabiucie albo różowym wienarriku z 
imperatorskich piwnic. Akun spokojnie dopił resztkę kwasu z kociołka i nawet się nie 
skrzywił. 

 
Po kolacji gospodarz zajazdu zaprowadził ich do pokoju, który im przeznaczył. 

Pomieszczenie okazało się dość przestronne, z szerokim łóżkiem i stołem na 
kozłach. Świec tu się nie paliło: w kącie stało coś w rodzaju zacisku, do którego 
wstawiano długą, palącą się drzazgę. Jednakże, Rumenikę interesowało tylko łóżko. 
Głosy karczmarza i Akuna, którzy targowali się o cenę za pokój i kolację, dochodziły 
jakby z daleka. Wreszcie, spór się zakończył.  Akun odciął swoim myśliwskim nożem 
kawałek od złotej sztaby - tej samej, na którą wydano pieniądze Garmena di Brasta. 



94 
 

- Złoto? – zdziwiony gospodarz spróbował rubel9 na ząb i rozpromienił się. – 
Taka sprawa! Jednak dotrzymujesz danego słowa, cudzoziemcze! 

- Poszedł? – spytała, leżąc na łóżku. Mówienie sprawiało jej trudność. - 
Jedyne, czego chcę, to spać! 

- Daj, zdejmę ci buty - Akun ściągnął jeden but, potem drugi, troskliwie 
rozmasował zziębnięte stopy dziewczyny. - Rozbierz się i wleź pod kołdrę. Wyjdę. 

- Gdzie będziesz spać, Akunie? 
- Tam, gdzie powinienem. Przy drzwiach. 
- Nie-nie, położysz się obok mnie! Tobie ufam. 
- Nie mów głupstw. Ci ludzie widzieli u mnie złoto. Poza tym, utarliśmy nosa 

wojownikom miejscowego wojewody. Musimy być ostrożni. Położę się na progu. 
Przeze mnie, nie przejdą. 

- Akunie, jesteś zbyt dobry dla mnie. 
- Nie zapominam, komu towarzyszę. 
No tak - pomyślała - Akun pamięta, komu towarzyszy, a ona zupełnie 

zapomniała, że nie jest już Wiriją, dziewczynką z portowych zaułków Giespieropolisu 
i nawet nie jest Rumeniką di Kriff, córką wojownika-Skrołlinga. Nie, to nie tak,  
oczywiście jest Rumeniką di Kriff, ale jednocześnie... Niech to licho, myśli zupełnie 
się poplątały, głowa już śpi. Od momentu, w którym dostali się do tego nieznanego 
kraju, w śniegi i lasy, cały czas jej się wydaje, że śpi i widzi niekończący się, 
bezmyślny sen. A do tego jeszcze, została ujawniona tajemnica jej urodzenia. 
Zabawne, okropnie zabawne! Nadal była w szoku, jakiego doznała w lesie, kiedy 
Akun pokazał jej tę magiczną kulę... 

- Akunie! - zakryła twarz rękami, wypuszczając cugle konia. - AKUUUUUUNIE! 
Konie zarżały, potem mocno zatrzęsło nią w siodle. I zrobiło się cicho. I jasno. 

Kiedy odważyła się otworzyć oczy, nie poznała polany. Był dzień - pochmurny i 
zimowy. Dookoła niej był śnieg, ogromne zaspy, nawiane pod drzewami. Poza tym, 
był to zupełnie inny las. Nie soltierski. W prześwitach między wysokimi sosnami, 
widoczna była zimowa droga. 

Wyszła z transu dopiero wówczas, kiedy Akun narzucił jej na plecy puszyste, 
wilcze futro. 

- Akunie, gdzie jesteśmy? - zapytała. 
- Przekroczyliśmy Krąg - odpowiedział staruszek. - Teraz mogę opowiedzieć 

ci, dokąd i po co przyszliśmy. 
- To chyba nie jest soltierski las? I nie Roszyr? - doskonale rozumiała, że to 

ani jedno, ani drugie. 
- To zupełnie inny świat. Wyszliśmy za granicę Kręgu i znaleźliśmy się w 

innym świecie. 
- Niech to licho, nie chcę tu zostawać! Jest diabelnie zimno. Nie podoba mi się 

tutaj. 
- Takie jest twoje przeznaczenie. 
- Wyciągnięto mnie z imperatorskiego pałacu do tego lodowatego piekła, ze 

względu na moje przeznaczenie? Wypada mi tylko upić się z zachwytu! Jakież to 
przeznaczenie, kurwa jego mać? 

- Przestań awanturować się, dziecko. Takie słowa nie pasują do ciebie. 
- Dużo wiesz, stary koźle, co mi pasuje, a co nie! Popatrz dookoła - co 

widzisz? - obwiodła ręką wokół siebie. – Po trzykroć zajebany świerkowy las i kupy 

                                                           
9
 W dawnych czasach na Rusi, rublem nazywano każdy kawałek złota, odcięty od całości (hrywny), służący za 

środek płatniczy. 
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śniegu na wysokość człowieka. Chcesz mnie przekonać, że moje przeznaczenie – to 
zdechnąć z zimna w tej zasranej głuszy? No, powiedz! 

- Powinnaś znaleźć swojego kuzyna. 
- Myślałby kto, że jeszcze jedna ciekawa wiadomość; W tyłku mam brata! - 

zsiadła z konia, bo już nie mogła usiedzieć w siodle. – Idę o zakład, że to jakieś 
dziwadło, które żyje na choince i odżywia się mrożonym gównem. 

- Twój brat – to syn imperatora Jałmara. Popatrz tu! 
Akun zademonstrował jej tę samą szklaną kulę, która prowadziła ich nocą 

przez soltierski las. Stary Miłd coś szepnął i puścił kulę - ta zawisła w powietrzu i 
zaczęła szybko się obracać, tworząc coś w rodzaju śnieżnego wichru. Stopniowo 
zjawisko skupiało się, zamykając Rumenikę wewnątrz gęstego, białego lejka, który 
obracał się coraz szybciej, nabierając niesamowitej prędkości, od której dziewczynie 
zakręciło się w głowie. Z białej mgły zaczęły wyłaniać się zarysy jakiegoś ogromnego 
pokoju. Najpierw pojawiły się kamienne ściany, obwieszone jaskrawymi gobelinami, 
potem ukazały się piramidy z bronią, potem sztandary, strzeliste okna z witrażami, 
ogromny kominek, w którym buszował jaskrawy płomień i, wreszcie, ogromny stół, 
przy którym mogłoby zasiąść więcej, niż czterdziestu ludzi. Zaśnieżona polana 
przekształciła się we wspaniały gabinet, ciepły i jasno oświetlony, śnieg pod nogami - 
w mozaikową posadzkę. To było zdumiewające. A jeszcze bardziej zadziwiało, że za 
stołem siedział człowiek, wiekowy staruszek o śnieżnobiałych włosach, z brodą, 
otulony w podbity futrem krwistoczerwony płaszcz, z wyhaftowaną złotą nicią, dłonią 
na ramieniu. Pomyślała, że widzi przed sobą jednego ze Skrołlingów. 

- Witaj, Rumeniko di Kriff! – odezwał się staruszek. 
- Kim jesteś? I co to za nowe przeobrażenie? 
- Nie ma żadnego przeobrażenia – zaśmiał się staruszek - znajdujesz się tam, 

dokąd zaprowadziła ciebie i Akuna przewodnia kula. Ale przewidziałem, że wiele 
spraw nie zrozumiesz, że będziesz miała dużo pytań, dlatego użyłem energii kuli do 
stworzenia tej iluzji. Ja, także Akun i Garmen di Brast, ponosimy winę za to, że nie 
wyjaśniliśmy ci wszystkiego na początku. Ale tak trzeba było, bo inaczej mogłaś się 
po prostu przestraszyć swego przeznaczenia. Czy wiesz dziecko, kim byli twoi 
rodzice? 

- Jestem córką Joła di Kriffa. 
- Słusznie. Co ci jeszcze powiedziano? 
- Garmen di Brast, ten kapłan w Giespieropolisie... Powiedział, że w pałacu 

imperatora groziło mi niebezpieczeństwo. Ale dobrze mi tam było. 
- Podobało ci się być kochanką imperatora? 
- Podobało się. No, prawie podobało się - pojęła, że staruszek natychmiast 

rozgryzie każde kłamstwo. - Imperator czasami żądał od mnie... szczególnej miłości. 
No, kiedy lubisz językiem i wszystko takie pozostałe. Tassi, taki sposób zaspokojenia 
jego życzeń podobał się, a mi, było to wstrętne. 

- Imperator jest młody i zdeprawowany - powiedział staruszek. - Absolutna 
władza przeżarła go do cna i przekształciła w krótkowzrocznego samoluba. Jest zbyt 
zajęty sobą i swoimi przyjemnościami i nie widzi, że stał się narzędziem w rękach 
ciemnych sił, dążących do zguby Łaedy. Każdy krok, uczyniony dzisiaj przez 
imperatora, zbliża Dhovidann Jahrn, Dzień Zagłady świata. I jeśli nie zaczniemy 
działać, ten dzień nastąpi. 

-Mógłbyś mówić jaśniej, mestjerze? 
- Wybacz. Nawet nie podałem ci swego imienia. Jestem Riman di Riward, 

Wielki Widzący Skrołlingów. Twój ojciec, Joł di Kriff, był moim najbliższym 
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pomocnikiem i przyjacielem. Bardzo go ceniłem i lubiłem. Bardzo się cieszę, widząc, 
że ma taką piękną córkę. 

- Dziękuję ci, mestjerze. 
- Niestety, twój ojciec nie żyje od wielu lat. Zgubiła go Czarna Księżna 

Wirhejna Aina ap-Annon, potężny demon Ciemnego Świata. To ona próbowała 
zawładnąć twoim ciałem, to ją widziałaś w lustrze w pałacu imperatorskim. 

- Wiesz także o tym? 
- Wiem o wielu sprawach. Karolitowa magia pozwala nam dowiadywać się o 

planach naszych wrogów i uprzedzać ich. Ale Skrołlingów więcej nie ma. Magia 
Zwitka umarła, a Wirchiejna staje się z dnia na dzień coraz mocniejsza. 
Wykorzystując głupotę i próżność imperatora, Aina ap-Annon stała się Bramą, przez 
którą świat umarłych, stara się zdobyć świat żywych. Jeśli do tego dojdzie, nastąpi 
katastrofa. Potrzebna jest nam nowa magia, żeby odbudować utraconą Równowagę 
Sił i skończyć z intrygami Ciemności. 

- Mestjerze, twoja mowa jest zbyt mglista. 
- Spróbuję ci coś wyjaśnić. Wiesz, że Joł di Kriff był twoim ojcem, ale czy 

wiesz, kim była twoja matka? 
- Nie, mestjerze. Wychowała mnie stara kobieta o imieniu Chorła. Wiem, że 

nie była moją matką. 
- Wiele lat temu, dałem polecenie Jołowi di Kriffowi, by stale towarzyszył jako 

ochroniarz imperatorowi Łoerikowi Czwartemu. Władcy Łaedy już wtedy groziło 
wielkie niebezpieczeństwo. Zaczęły się spełniać złowieszcze proroctwa o Końcu 
Czasów. W kraju panował chaos, ludzie stali się źli i chciwi, imperium zaczynało się 
rozsypywać na kawałki, a na jego peryferiach trwały krwawe wojny. My, 
Skrołlingowie, nie mieliśmy wpływu na zdarzenia, ponieważ zostało nas zaledwie 
kilku. Dawna Równość Sił, zagwarantowana w Zwitku, została zburzona jeszcze w 
starożytności, kiedy ludzie, z głupoty i chciwości, zniszczyli smoki, nosicieli magii 
światła. Skrołlingowie wówczas przestali być sędziami, którymi byli od zawsze. Byli 
garstką idealistów, próbujących zapobiec nieuniknionemu. 

Imperator Łoerik miał dwoje dzieci - syna Jałmara i córkę Berengariję. Kiedy 
Joł został stróżem imperatora, miał zaledwie dwadzieścia trzy lata, a księżna 
Berengariia - siedemnaście. Zdarzyło się to, co w takich okolicznościach musiało się 
stać. Księżna i Skrołling zakochali się w sobie. Joł di Kriff złamał śluby, które składał 
przy wtajemniczaniu. Łoerik był wściekły. Gdyby  Joł nie był Skrołlingiem, to by go 
poćwiartował publicznie za obrazę honoru imperatora. Udało mi się obronić twego 
ojca, ale skazano go na wieczne zesłanie do Taoryi. Księżna została wysłana pod 
strażą do Karnonu, imperatorskiej rezydencji na południu Łaedy. Po siedmiu 
miesiącach, ty przyszłaś na świat. Po twoim urodzeniu, twoja matka przeżyła 
zaledwie piętnaście godzin. Jej organizm nie wytrzymał trudów rozwiązania. Przed 
śmiercią, dała ci na imię - Rumenika. 

- Akun powiedział, że nie wie, gdzie jest teraz moja matka. 
- Akun chciał powiedzieć, że ona też umarła. Miłdowie, czasami wyrażają się 

bardzo alegorycznie. 
- Rozumiem... 
- Imperator dowiedział się o śmierci córki od mnie. Zakomunikowałem mu też 

o urodzeniu się wnuczki. Łoerik kazał powierzyć cię opiece Skrołlingów. Jeśli mam 
być do końca szczery, to twój dziadek nie uznał cię. W ten sposób, zostałaś Wiriją, 
dziewczynką z portowego kwartału Giespieropolisu. Chorła, twoja wychowawczyni, 
była naszą nowicjuszką. Była dobrą kobietą, tylko piła za dużo. Imperator Łoerik 
zgodził się zachować cię przy życiu pod jednym warunkiem – nigdy się nie dowiesz, 
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kim byli twoi rodzice. Chorła otrzymywała z imperatorskiego skarbca niedużą, 
państwową emeryturę. Kiedy Łoerik umarł, zaprzestano wypłacania pieniędzy na 
twoje utrzymanie. Jednak my nadal pomagaliśmy. 

Po śmierci twojego dziadka, imperatorem został Jałmar, twój wuj. Był dobrym i 
mądrym władcą, ale powstrzymać to, co już się zaczęło, nie było mu dane. 
Uwolniony demon już znajdował się w naszym świecie i powoli odnawiał swoją siłę. 

- Wybacz mi, mestjerze. To, co mówisz, jest takie straszne! Boję się 
demonów. Mówisz, że demon zabił mojego ojca. 

- Joł Kriff, pierwszy zwrócił uwagę na dziwne rzeczy, których wcześniej nie 
zauważaliśmy. Na północy kraju zaczęła się choroba, której symptomy poznaliśmy ze 
starej książki o magii. Jeszcze dziwniejsze było to, że znalazł się człowiek, który 
leczył tę chorobę. Chcieliśmy się zająć tym człowiekiem, podejrzewając, że mógł być 
czarnym magiem, ale uzdrowiciel znajdował się pod protekcją bardzo wpływowych 
ludzi. Później, zdołaliśmy ustalić naszego wroga. Dawno temu, tysiące lat wstecz, 
kiedy jeszcze istniała Równowaga Sił, Aranija Stirba, albo Aina ap-Annon, jak 
nazywają ją Sidowie, była bóstwem nocnych koszmarów i magii, opiekunką 
zakazanej Magii Księżyca i Krwi. Czciły ją ci z Sidów, którzy wierzyli w legendy o 
przyjściu na ziemię Zammeka - strasznego demona, Pożeracza Dusz. Czarna magia 
pozwoliła Ainie ap-Annon, Dziewicę z Otchłani pokonać granicę między światem 
żywych i światem umarłych i ona bardzo szybko nauczyła się wcielać w żywe istoty. 
Ale najważniejsze - ona wydeptała drogę dla tych istot, które wcześniej znajdowały 
się tylko w świecie duchów. Pożywieniem ich jest vitlingae - życiowa energia ludzi i 
zwierząt. Kiedy Aina przywiązała się do tego jedzenia, jej głód stał się 
niezaspokojony. Tylko wspólnymi siłami Skrołlingów i magów Sidów, udało się 
zamknąć Dziewicę z Otchłani, w Pustce. Ale czarna magia znowu ją uwolniła. I teraz, 
ten potwór tu, wśród nas. 

Nie wiedzieliśmy, jak walczyć z Wirchejną. Karolitowa magia, przeciwko niej 
była bezużyteczna. Zniknięcie smoków zburzyło Równowagę Sił i teraz potęga 
czarnej magii jest ogromna. Jednak mieliśmy jedną nadzieję - liczyliśmy na 
dziewiątego imperatora, dziewiątej dynastii Łaedy. Mówiły o nim proroctwa Wejgara, 
świętego proroka czasów Chejlera Bogobojnego, że właśnie on, odbuduje utraconą 
Równowagę Sił. Szendregon nie może uważać się za imperatora z proroctwa, bo nie 
należy do rządzącej dynastii i został imperatorem niezgodnie z prawem. Prawdziwy, 
dziewiąty imperator, jeszcze się nie ujawnił. 

Wiedzieliśmy o proroctwach, ale i nasi wrogowie też o nich wiedzieli. Najpierw 
zginął imperator Jałmar - rozszarpało go dzikie zwierzę, opętane przez demona. 
Cesarzowa Ejwerja i syn Jałmara Dan, znajdowali się w tym czasie w Taorii. 
Zwolennicy Szendregona - a na dworze było ich bardzo wielu - natychmiast ogłosili 
go imperatorem Łaedy. Powstało zagrożenie wojną domową. Natychmiast 
zaopiekowaliśmy się rodziną Jałmara. Próbowaliśmy się ukryć na pewien czas w 
ustronnym miejscu, ale los nas doścignął - w Nidarienie rozszalała się dżuma. 
Cesarzowa i chłopiec stali się jej ofiarami. Ejwerji nie udało się uratować, ale chłopiec 
został uzdrowiony dzięki dawnemu, zakazanemu rytuałowi. Zrobiłem to, czego żądały 
od mnie proroctwa. Chłopiec został przy życiu, ale bardzo się zmienił. Już nie jest 
tym dawnym Danem. 

- Nawet nie spróbowaliście odebrać tron samozwańcowi? 
- Nie. Z dwóch powodów. Pierwszy – już znasz. Jest i drugi; Żeby wypełnić 

swoje przeznaczenie, Dan powinien był przejść... szereg zmian. To bardzo 
skomplikowane, ale tak jest. Dlatego postanowiliśmy ukryć go i wysłać za Krąg. Tu, 
jest bezpieczny. 
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- Dlaczego właśnie tu? Czyżby nie było cieplejszego miejsca? 
- Przy Przejściu, nigdy nie wiesz na pewno, dokąd cię poprowadzi Moc, 

podobnie, jak nie da się przewidzieć jego następstw. Niestety, książę i jego 
towarzyszka Giełła Gendży mocno ucierpieli. Myślę, że dziewczyna zginęła, a co 
przytrafiło się księciu, nie wiadomo. Mogę powiedzieć jedno - on żyje i znajduje się w 
świecie, w którym teraz ty się znajdujesz. Jesteście jednej krwi, więc będzie ci łatwiej 
go znaleźć. Pomoże ci także w tym karolit. Jego kryształy mają jedną właściwość – 
przyjaciół przyciągają do siebie z nieprawdopodobną siłą. Magia kryształu w 
pierścieniu Garmena di Brasta pomoże ci w poszukiwaniach. 

- A Garmen? Dlaczego on nie... 
- On nie żyje. Został zabity przez rozwścieczony tłum tego dnia, kiedy 

Szendregon ogłosił się Bogiem. 
- Wtedy, gdy uciekałam z Giespieropolisu - powiedziała Rumenika. 
- Masz rację. Szendregon jest uzurpatorem, ale jego rządy okazały się nam na 

rękę. Daje nam czas na wytchnienie. Wszystko musi się wydarzyć w swoim czasie. 
Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć Dana i razem z nim wrócić do naszego świata. 

- To takie ważne? A co będzie, jeśli go nie odnajdę? 
- Proroctwo o dziewiątym imperatorze nie spełni się i nasz świat zginie. Oto co 

mówi Wejgar: „Nadejdzie czas Ciemności, czas Czarnoksięstwa, Wielbienia Idola i 
Władzy Martwych, kiedy na ziemię padnie cień Zammeka, Pożeracza Dusz. Ale 
czterej, połączywszy swoje siły, wprowadzą na tron Łaedy dziewiątego imperatora 
dziewiątej dynastii, który rozpędzi cienie i odbuduje Równowaga Sił”. Ty jesteś jedną 
z tych czterech osób, Rumeniko. 

- Kim są trzej pozostali? 
- Ci, którzy zastąpią Skrołlingów w naszej wojnie. 
- Ty, mestjerze, jesteś jednym z nich? 
- Moja wojna skończona. Jestem tylko zjawą, iluzją. 
- A mój przewodnik, Akun? 
- O, on jest prawdziwy! - zaśmiał się di Riward - powiem więcej, on jest 

doskonałym wojownikiem. Jego pomoc będzie dla ciebie nieoceniona. Zaufaj mu. 
- On jest też Skrołlingiem? 
- Został nim w nieoczekiwany sposób. W młodości był moim służącym. Ale 

pewnego razu, zasłonił mnie przed wrogą strzałą i został ranny w kręgosłup. Żeby 
przywrócić mu zdolność chodzenia i wyleczyć uszkodzony krąg, wszczepiłem 
kawałeczek karolitu w jego plecy. Teraz magia – jest częścią samego Akuna. On był 
przyjacielem twego ojca. 

- Drugi wybrany, to wojownik-poganin, o którym wielokrotnie słyszałem. On już 
jest w tym świecie i powinien spotkać się z tobą. Karolit pomoże ci go rozpoznać. Kto 
będzie trzecim wybranym – nie wiadomo. Powinien być urodzony w tym świecie, 
tylko tak stanie się Wojownikiem spoza Kręgu, niepoddającym się złym czarom Ainy 
ap-Annon. Twój brat Dan, jest czwartym wybranym. Jego dar jest szczególny, który 
chwilowo nie ujawnił się, ale szybko Dan zostanie tym, kim powinien zostać. Właśnie 
jemu jest pisane odbudowanie Równowagi Sił. Czyż trzeba ci mówić, dziecko, jak 
cenny jest dla nas wszystkich twój kuzyn? 

- Bardzo szczegółowo mi wszystko wyjaśniłeś, mestjerze, ale mimo wszystko, 
nadal nic nie rozumiem - przyznała się dziewczyna. 

- Czeka cię wiele prób. Dużo przeżyłaś przez ostatnie lata, ale tylko ten, kto 
dużo cierpiał, może ocenić dobro, które nam daje życie. Przyjdzie czas i wszystkie 
kawałeczki mozaiki, wszystkie elementy jednego obrazu zejdą się razem i wszystko 
zrozumiesz. Nic więcej ci nie powiem, bo śmiertelni nie mogą znać swojej 
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przyszłości.. To może naruszyć porządek rzeczy w świecie, a wtedy dobro stanie się 
złem i wszystkie poniesione ofiary okażą się daremne. 

- Jesteś bardzo mądrym człowiekiem, mestjerze. 
- Przeżyłem bardzo długie życie. Idź swoją drogą, dziewczynko. Wszystko, co 

cię spotka w tym kraju, poprowadzi cię tak czy owak do celu. Znajdź swego brata, 
jesteś mu potrzebna. Mam nadzieję, że moje długie opowiadanie pomogło ci 
zrozumieć twoją rolę w tej wielkiej bitwie. 

- Tak czy inaczej, nie mam wyboru. Będę szukać Dana. 
- Nasz czas się kończy. Energia kuli prawie się wyczerpała. Żegnam się z 

tobą, Rumeniko di Kriff. Pamiętaj - twoja droga jest ustalona z góry i wszystko, co 
robisz, robisz dla dobra tych, których kochałaś i kochasz. Żegnaj i niech Jedyny 
pomoże ci w twojej drodze! 

 
Wszystko zniknęło. Rumenika nie oczekiwała, że wszystko potoczy się tak 

szybko; dopiero co Riman di Riward rozmawiał z nią - i oto, już dookoła tylko 
ośnieżone jodły, cudze, szare niebo nad głową i zimne powietrze szczypiące twarz. 
Akun nadal siedział w siodle. Szklana kula powoli obracała się nad jego wyciągniętą 
dłonią. 

- A niech to! - pokręciła głową. – Czy mi się to wszystko przyśniło? 
- To magia kuli - Akun trzymał rękę tak, że kula nadal obracała się - spójrz w 

kryształ! 
Rumenika podeszła do Akuna, wpatrzyła się w powierzchnię czarodziejskiej 

kuli. Wewnątrz ciemnej przestrzeni, pod samą powierzchnią, bardzo blisko siebie, 
świeciły dwa purpurowe punkty. Popatrzyła pytająco na starego Miłda. 

- Jesteśmy prawie u celu - wyjaśnił. - Jedno z tych miejsc, oznacza bardzo 
silną karolitową magię. Drugie - to my. Widzisz, ogniki są obok siebie, a to znaczy, że 
twój brat jest niedaleko nas. 

- Dziękuję za wyjaśnienie. Tylko, że nogi mi zupełnie zamarzły i mam 
dreszcze. 

- Miasto jest niedaleko stąd, jakieś dwie godziny drogi - wyrzucił zgasłą kulę w 
zaspę. – Nie będzie nam więcej potrzebna. 

- Czy ja naprawdę rozmawiałam z Wielkim Widzącym? 
- Jedziemy! - pomógł dziewczynie wsiąść na konia. - Mamy mało czasu. W 

tych lasach jest wiele dzikich zwierząt. Do zmierzchu powinniśmy być w mieście. 
- Tam jest mój brat? 
- Możliwe. Jeśli znajdziemy go wkrótce, to będziemy mieć szczęście. Jeśli nie 

- będziemy szukać aż do skutku. Mamy mało czasu. 
- Dlaczego? 
- Wojna - rzucił Akun i skierował konia w prześwit między drzewami, w 

kierunku drogi. 
 
- Akunie, odczep się! Chcę spać! 
Ktoś nią potrząsał i robił to dość brutalnie. Potem usłyszała głosy, ale nie 

mogła zrozumieć ani jednego słowa. 
Przerażona, odwróciła się na plecy, otworzyła oczy - i spostrzegła, że to 

zupełnie inny pokój, niż ten, w którym wczoraj usnęła. Była to raczej jakaś piwnica. 
Było ciemno; światło ledwie przesączało się przez malutkie okienko pod samym 
sufitem. Zaczęła krzyczeć, ale odpowiedzią na jej krzyk był śmiech dwóch mężczyzn, 
którzy stali obok jej pościeli. 
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- Obudziła się, ślicznotka? - mówiący zakasłał, zasłaniając usta ręką, sięgnął 
po chustkę. - Podaj światło, Jakubie. 

W panicznym przerażeniu uświadomiła sobie, że nie rozumie, co mówią. Z 
odzieży, została na niej tylko koszula. Karolitowy pierścień zniknął z ręki. Albo ją 
okradli, albo umyślnie zdjęli z niej wszystko, by sprawdzić kim jest. Znów krzyknęła, 
odpełzła od stojących przy łóżku mężczyzn w ciemność, w daleki kąt izdebki. 

- Popatrz jak się rozwrzeszczała, wiedźma mongolska! - powiedział ten, 
którego nazywano Jakubem. Zapalił hubkę, a od niej pochodnię. Rumenika 
zobaczyła jego twarz - szeroką, pstrokatą, ozdobioną długą, siwą brodą. Drugi był 
młodszy, z ciemnymi włosami ostrzyżonymi na mnicha i orlim nosem. 

- Ona nie jest Mongołką - powiedział młody. - Hej, dziewczyno, kim jesteś? 
Rumenika pokręciła głową, dając do zrozumienia, że nie rozumie. Jej oczy 

wypełniał strach, więc uwierzyli. 
- Diabelstwo jakaś! - zauważył Jakub. - Chałzan mówił, że ona z nim po 

rosyjsku rozmawiała i to tak czysto, jakby całe życie tu przeżyła. 
- Piękna - powiedziała młody, przyglądając się Rumenice. - Tak pięknych 

dziewczyn nie widywałem. Prawdziwa łania. Jakie oczy! 
- Uważaj tylko Radimie, by cię nie zauroczyła wiedźma cudzoziemska. 

Uschniesz potem z tęsknoty za nią, będziesz jak cień. 
- Jak mi Bóg miły, piękna! Chałzanowi, widocznie, po pijaku się przewidziało, 

że ona z nim rozmawia. Przyprowadź staruszka, on zdaje się, też po naszemu w 
zajeździe mówił. Będzie tłumaczem. 

Starszy wyszedł, zostawiwszy dziewczynę ze swoim kolegą. Rumenika 
zwinęła się w kłębek, patrząc na młodzika. Jeśli polezie do niej, to przegryzie mu 
gardło. Niczyją nałożnicą więcej nie będzie, a szczególnie tego brodatego 
barbarzyńcy. 

- Nie bój się – uśmiechając się, powiedział Radim  - nie zamierzam cię 
gwałcić. Mam żonę, moja ukochana jest piękna niczym paw. Nie rozumiesz? 

- Gdzie Akun? Zawołaj Akuna! 
- Co mówisz? Ani słowa nie zrozumiałem. Z jakiego narodu pochodzisz? 

Jesteś Bułgarką? Połowczanką? Z których Połowców - szarukaniewskich, 
jeltukowieckich, a może surożskich? Tfu, niemota jakaś! 

- Ona cię nie rozumie, wojowniku - zabrzmiał znajomy głos. 
- Akun! – krzyknęła radośnie dziewczyna, wyskakując z łóżka i rzucając się 

staruszkowi w ramiona. - Akunie, boję się! 
- Nie bój się, córeczko. Nic złego nam nie zrobią - odpowiedział stary Miłd. - 

To tutejszy wojewoda Radim, chce z nami porozmawiać. 
- Skończcie rozmowy - podniósł głos wojewoda – kazałem cię zawołać 

staruszku, żebyś był tłumaczem. Twoja dziewucha po naszemu ani słowa nie 
rozumie, dlatego będziesz pośredniczyć w rozmowie. 

- Niech zwrócą mi pierścień i zrozumiem wszystkich... 
- Pst! - Akun mocno ścisnął jej rękę. - Oszalałaś? Posądzą nas o czary, a to 

poważne oskarżenie. Trzeba poczekać, przez  jakiś czas będziesz musiała milczeć. 
Będę mówić za nas dwoje... Co chcesz wiedzieć, wojewodo? 

- Wszystko. 
- Pięknie zaczęła się rozmowa - staruszek uśmiechnął się pod wąsem. – W 

takim razie, pierwszy cię zapytam. Czy w winie, które podał nam karczmarz, były 
zioła usypiające? 

- Tego nie wiem. 
- Nie udawaj, wojewodo. Tam byli twoi ludzie, szukali z nami zwady. 
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- Moi ludzie? Masz rację, byli. Chałzan, łucznik Jarema i Prokop Pskowianin, 
ten siwobrody. Dobrzy wojownicy i niegłupi ludzie. Ich czujność wzbudziło twoje 
rzucanie nożami. 

- Rozumiem. W uczciwej walce nie mogliby mnie pokonać, dlatego uciekli się 
do środków odurzających. Śmiałkowie, przysięgam na duszę Nimmura! 

- Wojna się zbliża - gniewnie odpowiedział Radim. - A wy, w moim mieście, 
jesteście podejrzanymi obcymi. Mam władzę nad wami, ponieważ jestem wojewodą, 
ustanowionym tu przez księcia; Jeśli uznam to za konieczne – będę torturować. Czy 
sami, wszystko opowiecie dobrowolnie? 

- Na dobrą sprawę, nie mamy o czym opowiadać - wzruszył ramionami Akun. - 
Lepiej ty, wojewodo, opowiedz, jak wolnych ludzi ziołami napoiłeś i z zajazdu, 
sennych, uwięziłeś w ciemnicy. Powstanie ciekawa historia o honorze i męstwie! 

- Powiedziałem ci, że nic nie wiem o ziołach usypiających i nie ty będziesz 
mnie pouczać, cudzoziemcze! - ryknął Radim. - Pomyśl lepiej o swojej głowie i o 
dziewusze. Nie zechcesz mówić prawdy, oddam ją swoim wojownikom do zabawy. A 
ciebie, w dybach każę torturować. 

- Twoi wojownicy, wojewodo, na pewno są przekonani, że zabrali mi wszystką 
broń - uśmiechając się, powiedział Akun. – Wygląda na to, że tak jest w 
rzeczywistości; kij bojowy i oriony są teraz u ciebie. A teraz, spójrz tu, wojewodo - 
stary Miłd, uśmiechając się nadal, wyciągnął z rękawa swojej tuniki stalową igłę, 
długą na dziesięć cali. - Mógłbym cię zabić już z dziesięć razy, ale nie zrobiłem tego. 
Jak myślisz, dlaczego? 

- Dlaczego? - Radim zakasłał, dał znak Jakubowi, już wyrywającemu miecz, 
by nie dotykał starego Miłda. – Dlaczego, jeśli można wiedzieć? 

- Ponieważ nie jestem wrogiem, ani twoim, ani twojego narodu. Wrzuciłeś nas 
do piwnicy i sam w niej siedzisz z nami, w wilgoci i chłodzie, chociaż płuca masz 
przeziębione. A przecież, nie przyszliśmy w złych zamiarach do twojego miasta. 

- Czego chcecie? 
- Szukamy pewnego człowieka. Dlatego przybyliśmy na te ziemie. 
- Kim jest ten człowiek? 
- Chłopiec. Kuzyn tej dziewczyny. 
- On mówi prawdę? - zapytał Rumenikę. Akun przetłumaczył. 
- Prawdę - odpowiedziała dziewczyna. - Powiedz mu, Akunie, by oddano mi 

odzież. Tu jest bardzo zimno. 
- Najpierw mi coś wyjaśnicie - Radim znów zakasłał. - Musicie u mnie trochę 

pobyć w gościnie. 
- Co on mówi? - szepnęła Rumenika. 
- Żąda wyjaśnień... Dobrze, wojewodo - Akun popatrzył najpierw na Radima, 

potem na Jakuba Młyna, który trzymał pochodnię. - Udzielę wszelkich niezbędnych 
wyjaśnień. Ale najpierw zwróć dziewczynie wszystkiej jej rzeczy. Inaczej nie powiem 
ani słowa, a torturowanie mnie, nie zda się na nic. 

- A to, niby dlaczego? 
- Zaczniesz torturować - zobaczysz. 
- Zgrywasz bohatera, dziadku? – odezwał się Jakub Młyn. – Tortury - to rzecz 

ostateczna. Zwróć uwagę, że nie jesteśmy jakimiś zwierzętami, ale narodem 
chrześcijańskim. 

- A ja, jestem wojownikiem - odpowiedział Akun. – Jako wojownik powinieneś 
zrozumieć. 

- Wystarczy mielenia językiem po próżnicy! – wojewoda skierował się do 
drzwi. - Oto moja decyzja; Będę was sądzić. Usprawiedliwicie się, odjedziecie w 
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pokoju z honorem i ze wszystkimi swoimi rupieciami i końmi. Nie usprawiedliwicie 
się, skażę według prawa nowogrodzkiego. Zrozumieliście? 

- Zrozumieliśmy - Akun przetłumaczył dziewczynie te słowa. Rumenika 
poczuła, jak ślepe przerażenie znowu rozpływa się lodowatym chłodem po ciele, ale 
Miłd był opanowany i mocno ścisnął jej rękę w geście poparcia. - Obiecałeś zwrócić 
dziewczynie odzież. 

- Obiecałem i zwrócę. Jakubie, wyprowadź staruszka. 
- Swołocz! - widząc, że rozdzielają ją z Akunem, rzuciła się na wojewodę, 

wczepiła się palcami w jego włosy. – Wy bastardy! Psy parszywe! Sukinsyny! 
Żebyście zdechli! Żeby z waszych kości porobili grzebienie dla dziwek! Żeby was trąd 
zeżarł! Psie syny, rozpustnej matki! 

Jakub chwycił ją od tyłu, spróbował odciągnąć od wojewody. Zdążyła lewą 
ręką uderzyć Radima po policzku tak, że na skórze zostały krwawe zadrapania od 
paznokci. Do piwnicy wpadli wojownicy i pomogli Młynowi. 

- Szczury! Łotry! – krzyczała. 
Rzucono ja na leżak i jeden z wojowników przystawił do piersi kopię, a 

pozostali wyprowadzali Akuna. Przez łzy, zobaczyła, że staruszek uśmiecha się do 
niej i mruga. Nie mogła zrozumieć, co powiedział wojewoda, który polecił 
wyprowadzić ją z piwnicy, do świetlicy. Było jej wszystko jedno. Została rozdzielona z 
Akunem i był to jedyny powód wzburzenia. Nadal wykrzykiwała ordynarne i kwieciste 
przekleństwa, które kiedyś słyszała z ust Chorły i pijanych marynarzy, czyli tych 
wszystkich, którzy otaczali ją w dzieciństwie. Nie przestała awanturować się nawet, 
kiedy wyprowadzono już Akuna i zamknięto za nim drzwi piwnicy. Zgrzytnęła zasuwa 
i zrobiło się cicho. Awanturowała się i płakała ze zgryzoty i własnej bezsilności. 

 
Zebrano mieszkańców na podgrodziu, by osądzić cudzoziemców. Około 

południa przyprowadzono ich na plac, obok chaty wojewody. Śnieg przed domem 
udeptano, wyprowadzono oskarżonych i pod strażą posadzono pod daszkiem dla 
koni - tak, by ich mogli widzieć wszyscy. Sam wojewoda, usiadł w fotelu na ganku 
domu. Do spisywania zeznań świadków, zawołano miejscowego psalmistę. 

Rumenika postanowiła w duchu, że będzie silna. Z nienawiścią i pogardą 
patrzyła na Radima, na świadków i wszystkich zebranych. Jej twarz tak dobitnie 
wyrażała uczucia, że w tłumie poszeptywano; „Ty popatrz, jaka dziewucha zła! 
Czysta diablica!” Akun zachowywał stoicki spokój. Nie pozwolił Rumenice zabierać 
głosu, chociaż pierścień zwrócili jej razem z odzieżą i pozostałymi rzeczami. Aby 
przypadkowo nie wydać siebie, po krótkim wahaniu, zdjęła pierścień z palca i ukryła 
na piersiach. 

Dzień był słoneczny, jasny, chociaż mroźny. Rumenika tuliła się w swoje futro, 
a stary Miłd, jakby nie czuł chłodu. Uważnie obserwował sytuację, słuchał tego, co 
mówią świadkowie i sędzia - wojewoda Radim. 

Przesłuchanie trwało krótko. Pierwszego rozpytywano Chałzana, młodego 
wojownika z zajazdu. Chłopak oświadczył, że staruszek rzucał nożami tak dziarsko, 
że wszyscy podejrzewali działanie magii. 

- Niczego w ręce nie miał - oświadczył pachołek - patrzymy, a gwiazda, już w 
słupie sterczy! Po chwili, następna już w stole utkwiła! 

- Akun uśmiechnął się. 
- Czemu się uśmiechasz, staruszku? - zapytał sędzia. 
- Przypominam sobie, o co nas oskarżają. 
- A co, zapomniałeś? O czary i szpiegostwo. Prawdę mówi Chałzan? 
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- Prawdę - odpowiedział Akun. – Rzeczywiście, rzuciłem wczoraj w zajeździe 
dwoma orionami. Robiłem to nie po to, by zabić, ale, żeby postraszyć. Gdybym 
rzucał nimi do celu, dzisiaj miałbyś o dwóch wojowników mniej. Jednego nie 
rozumiem – co z tym wspólnego ma magia i szpiegostwo? Dobre władanie bronią, 
wszystkie narody uważają za męstwo, a nie magię. 

Tłum zaczął szemrać. Radim gestem odprawił świadka. Miejsce Chałzana 
zajął karczmarz. Pomimo chłodu, oblewał się potem. Drżał na całym ciele, a przecież 
miał na sobie futro. Z jego słów wynikało, że Akun zapłacił mu za nocleg 
czarodziejskim złotem, które rano zniknęło. 

- Ten świadek jest niewiarygodny - głośno powiedział Miłd. 
- A to dlaczego? - spytał Radim, niezadowolony z reakcji rozbawionego tłumu. 
- Szczeka bezwstydnie i bezczelnie pod przysięgą - odpowiedział staruszek. - 

Zapłaciłem mu tyle złota, ile zażądał. A zażądał dużo, przysięgam na przepaść 
Achmana - całą hrywnę, gdyby się rozliczać w srebrze. Jak zobaczył złoto, 
natychmiast do ust wsunął, by wypróbować. Nigdzie to złoto nie znikło, po prostu boi 
się, robak jeden, że ktoś się o tym dowie i odbierze mu. 

- Nie wierz, wojewodo! – opluwając się, wrzasnął karczmarz. – Klnę się, że 
ono zniknęło! Ciemne siły w tym maczały palce. To czarownik, bezbożny! Spójrzcie 
na niego, ludzie, cały ubrany na czarno i po naszemu mówi bez zająknięcia. 
Prawdziwy szatan! 

Tłum groźnie zaszemrał, ktoś krzyknął: „Śmierć czarownikowi!” Radim uderzył 
pięścią w stół i krzyknął, żeby umilkli. 

- Jeśli złoto zniknęło u karczmarza - powoli powiedział Akun - to dlaczego, 
wojewodo, nie zniknęło u ciebie, kiedy zabrałeś moją sakwę? 

- A to było złoto? - zapytał Radim. 
- W samej rzeczy. Rozliczyłem się z karczmarzem, odrąbując kawałek od 

sztaby, która leży w mojej sakwie. Możesz sprawdzić. 
Wojewoda nie musiał sprawdzać; portmonetka Akuna, razem z rzemieniem i 

kijem, leżała przed nim na stole i złoty pręt był na miejscu, podobnie jak srebrne 
galarny. 

- Następnego świadka! - rozkazał. 
Było ich jeszcze trzech: starszy mężczyzna, drugi nieco młodszy - i starucha, 

pokręcona latami i reumatyzmem, z jednym zębem w dolnej szczęce, ubrana w 
łachmany. Byli to torżańscy zielarze-znachorzy, którym wojewoda kazał obejrzeć 
zabrany Akunowi pęcherzyk z maścią dla koni i woreczek z ziołami. Zaliczono je, 
jako dowody czarodziejskiej działalności obcych. Zielarze długo je oglądali, wąchali i 
brali na języki, by określić smak, a nawet spróbowali podpalić posypkę ziołową z 
woreczka Akuna. Przy tym, wszyscy trzej, wieloznacznie kiwali głowami, jakby 
wyciągali niezwykle ważne wnioski. 

- No, napatrzyliście się? - zapytał niecierpliwie Radim. - Co powiecie? 
- Sprawa jest jasna, bojarze - powiedział starszy ze znachorów – nie znamy 

wywaru w pęcherzyku. Ma podejrzany zapach. Podobny jest do ziół czarodziejskich. 
Chrześcijańscy lekarze nie używają takich specyfików. 

- Co powiesz na to, staruszku? 
- Płyn w pęcherzyku - do leczenia zadraśnięć i i drobnych ran u koni - 

odpowiedział Akun. – Wiesz dobrze o tym wojewodo, że jeśli błaha rana u konia 
podejdzie ropą, można go stracić. Ta maść, nie dopuści do infekcji. Jest także 
skuteczna na poczwarki gzów. A tego, że ziół z mojego kapciucha twoi znachorzy nie 
znają, wcale mnie nie dziwi. Nie muszą znać wszystkich. 
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- Jesteśmy dobrymi zielarzami! - sprzeciwił się starszy znachor. - 
Przypuszczam, że są to zioła do odprawiania jakichś czarów, a nie do uzdrawiania. 

- Tak, to czarownicy! - krzyknął z tłumu karczmarz. - Wczoraj sam słyszałem, 
jak dziewucha bezbożne zaklęcie szeptała: „ Nich-nich, kumara, dychawica pada!” 

Akun czekał cierpliwie, aż gawiedź się uspokoi i przestanie krzyczeć. 
Opanowanie staruszka podobało się Radimowi, który cenił w ludziach męstwo. 
Dlatego, kiedy tłum udało się uspokoić, wojewoda zapytał: 

- Nie nosisz tych ziół z powodu czarnej magii? 
- Przysięgam - odpowiedział Akun, podniósłszy rękę. - Ten zestaw ziół leczy 

gorączkę i ostre zapalenia. Jeśli zmiesza się go z pleśnią chlebową, zmiażdżoną 
wiklinową korą i balsaminą, wyjdzie dobra maść do leczenia gorączki, powstałej w 
wyniku zakażenia rany. 

- To podaj nazwy tych ziół! - wymamrotała starucha. - Czego to namieszałeś, 
według ciebie? 

- Czyściec, liście krasnokwiatu i palei, pręciki kwitnącej lilii leśnej, proszek z 
suszonych korzeni acei i pstrego pyłokwiatu. 

- Nie znamy takich roślin! – zaoponował zielarz. 
- Podałem takie nazwy roślin, jakie noszą one w moim kraju - zauważył Akun. 

- Może takie same rosną i w tych stronach, ale nazywają się inaczej. 
- W takim razie, niech zaparzy te zioła i sam je wypije! - zaproponował ktoś. 

Tłum znowu wzburzył się. 
- Cicho! - krzyknął Radim. - Pozostało jeszcze jedno oskarżenie. Wczoraj 

powiedziałeś w zajeździe moim wojownikom, że jesteś ambasadorem i jedziesz do 
władcy Wielkiego Księstwa Nowogrodzkiego. Jednakże, nominacji ambasadorskiej u 
ciebie nie znaleziono, tylko jakieś tabliczki z niezrozumiałymi znaczkami. Jeśli jesteś 
ambasadorem, to jakiego narodu? 

- Przyznaję, że oszukałem twoich wojowników - odczekał, póki ucichnie 
szemranie zebranych, po czym dodał: - Bardzo chciałem uniknąć bójki w zajeździe z 
twoimi ludźmi, dlatego przedstawiłem się jako ambasador. Oczywiście, nie jestem 
żadnym ambasadorem. 

- A jakim cudem, tak dobrze władasz naszą mową? - zapytał wojewoda. 
- Rozmawiam w wielu językach. Nauczyli mnie tego moi nauczyciele. 
- To czarownik! - ktoś wzniósł okrzyk i tłum zaczął znowu krzyczeć i 

pohukiwać. W kierunku oskarżonych poleciało kilka buraków, ale nie osiągnęły celu i 
upadły daleko od daszku. Wojewoda zerwał się ze swego miejsca i krzyknął: 

- Uspokójcie się! Jeśli nie, to rozkażę wojownikom kopiami wszystkich 
rozpędzić! 

- Czarownika na stos! – odezwało się kilka głosów, ale tłum szybko się 
uspokoił. W ciszy, wyraźnie zabrzmiał głos Akuna: 

- Pozwolisz coś powiedzieć, wojewodo Radimie? 
- Mów, staruszku. Pozostało mi tylko wysłuchać ciebie. 
- Nie będę dużo mówić. W moim narodzie, gadulstwo uważa się za wadę. 

Dlatego powiem tak; Wszystko, o co nas oskarża się, jest bezmyślną bzdurą. Ani ja, 
ani córeczka, nie jesteśmy czarownikami, a tym bardziej, szpiegami. I żeby to 
udowodnić, żądam satysfakcji! 

W odpowiedzi na słowa Akuna, zapadła niezwykła cisza. Zmieszał się nawet 
sam wojewoda. Stary Miłd postąpił tak, jak w pojęciu Radima powinien był postąpić 
prawdziwy wojownik i dlatego, mimowolny szacunek nowogrodzianina do tego 
starszego cudzoziemca, wzrósł niepomiernie. 



105 
 

- Dobrze - odpowiedział po krótkim namyśle. – Widzę, że znasz swoje prawa, 
miły człowieku. Satysfakcja, to satysfakcja. Kto się będzie pojedynkował w twoim 
imieniu? 

- Ja sam. 
W tłumie rozległy się śmieszki, ale gdy tylko Akun spojrzał w tę stronę, skąd 

rozbrzmiewały, natychmiast zrobiło się cicho. 
- No cóż, niech tak będzie - zgodził się Radim. – Wobec tego, wystawię 

przeciwnika . Czy pragniesz pojedynkować się ze mną? 
- Nie, wojewodo. Jesteś chory i słaby. Bić się z tobą - znaczy, postąpić 

haniebnie. Wybierz sam, kogo chcesz. 
- Prokop! - zawołał Radim po pewnym namyśle. – Chodź do mnie. 
Siwobrody wojownik, z ogoloną głową, którego Akun już widział w zajeździe 

zeszłego wieczoru, wyszedł z tłumu, rzucił krzywe spojrzenie na starego Miłda i 
ukłonił się wojewodzie. 

- Będziesz pojedynkować się w moim imieniu - rozkazał. 
Prokop, teraz już zaczepnie, popatrzył na Akuna. 
- Kto wybiera broń? - zapytał. 
- Ty - odpowiedział Akun – jest mi wszystko jedno, jaką bronią będziemy 

walczyć. 
Te słowa zmusiły Prokopa Pskowianina do zastanowienia się. Przypomniał mu 

się wczorajszy fokus z orionami. Siwobrody nie był tchórzem, ale wewnątrz coś mu 
mówiło, że staruszek jest doświadczonym i wytrawnym wojownikiem i jeden Bóg wie, 
w jakich sztukach walki jest jeszcze wyszkolony. Na pewno włada każdą bronią, ale 
w tym problem, którą gorzej, a którą lepiej? W innej sytuacji, Przekop wybrałby 
miecz. W walce na miecze, ten ma przewagę, kto lepiej nim włada, a on nieźle 
posługiwał się tym orężem. Z drugiej strony, nikt nie wie, jak walczy mieczem ten 
straszny staruszek... 

- Kopie - zdecydował się Prokop. - Wybieram pojedynek na kopie. Wymieniać 
broni nie wolno. Ten, kto ją straci - przegrywa walkę. 

- Zgoda - natychmiast odpowiedział Akun. – Tylko, że nie mam kopii. Jeden z 
twoich drużynników, wojewodo, będzie musiał dać mi swoją kopię. 

Radim kiwnął głową na znak zgody. Na jego rozkaz, wojownicy natychmiast 
odsunęli zebranych, tworząc wolną przestrzeń dla pojedynkujących się. 

Rumenika z trwogą obserwowała, co się dzieje. Kiedy z tłumu wyszedł 
wojownik z ogoloną głową i o czymś rozmawiał z Akunem, nie wytrzymała. 

- Co dzieje się, Akunie? - szepnęła. - Co zamierzasz zrobić? 
- Bić się. Zażądałem satysfakcji, nie mogą mi odmówić. 
- Niech to szlag, chcesz walczyć z tym? - kątem oka spojrzała na Prokopa; 

ramiona, budowa ciała i wzrost drużynnika wywarły na niej wrażenie. - Przysięgam 
na Jedynego, straciłeś rozum! On cię rozmaże na śniegu! 

- Nie rozmaże. 
- A co będzie, jeśli przegrasz pojedynek? 
- Skażą nas. 
- Niech to szlag! Wesolutka perspektywa! Akunie, ty musisz z nim wygrać. 
- I wygram. 
- Mówię poważnie. 
- Ja też mówię poważnie. 
- Nie pozwólcie mu rozmawiać z dziewuchą! - krzyknął Prokop. - I sprawdźcie, 

czy na nim nie ma jakichś szczególnych zaklęć. Przeciwko wojownikowi staję do 
walki, a nie przeciwko czarownikowi. 
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- „Boi się” - z goryczą pomyślał wojewoda. Tymczasem, Akun wyszedł spod 
daszku i stanął między Rumeniką i gankiem, ze spokojem krzyżując na piersi ręce. 
Tłum lekko cofnął się, kiedy postąpił krok w jego stronę. 

Przeciwnik starannie wybierał kopię. Podano mu kilka, ale drużynnika nie 
zadawalało wykonanie ostrza albo też drzewce wydało mu się zbyt słabe. Wreszcie 
się zdecydował. W podobny sposób wybierał tarczę. Na znak, dany przez Radima, 
jeden z wojów podał Akunowi swoja kopię, z dobrze naostrzoną, liściopodobną 
końcówką osadzoną na wypolerowanym, jesionowym drzewcu. Akun sprawdził 
ostrze, okazując aprobatę. 

- A tarcza? - zapytał wojewoda. 
- Tarcza utrudnia ruchy - odpowiedział stary Miłd. – Nie jest mi potrzebna. 
- To niezgodne z regułami! - zaprotestował przeciwnik. – Musi mieć tarczę! 
Tłum zaszemrał; zachowanie Akuna wydawało się mu niezrozumiałe, dlatego 

narastał niepokój o los książęcego uczestnika pojedynku. Akun wzruszył ramionami. 
- Daj mi swoją tarczę - poprosił jednego z wojowników. 
Przeciwnicy stanęli przed Radimem. Wojewoda uważnie ich obejrzał. Który 

zwycięży? Są doświadczeni; Prokop młodszy i silniejszy, natomiast cudzoziemcowi 
wyszkolenia i doświadczenia nie brakuje. W duchu, już twardo zdecydował - przerwie 
pojedynek, jeśli zapachnie wielką krwią. Obaj zasługują na życie. 

- Nie wolno wymieniać broni, nie można bić leżącego. Na mój znak, przerwać 
pojedynek - ogłosił. - Zaczynajcie z Bogiem! Niech Najwyższy da zwycięstwo 
prawemu! 

Stanęli na przeciwnych krańcach kręgu o średnicy dwudziestu pięciu, do 
trzydziestu kroków, który utworzył się przed gankiem pałacu. Nad majdanem zawisła 
cisza, wszyscy czekali na początek walki. Jeszcze jakiś czas przeciwnicy z uwagą 
obserwowali siebie. 

- Może zrezygnujesz, starcze? - powiedział Prokop. - Nie chcę cię zabijać. 
- Już za późno, chłopaku. Zaczynaj! 
Prokop rzucił się do przodu. Wypad drużynnika tłum powitał triumfalnym 

rykiem. Końcówki kopii spotkały się z brzękiem i obaj skrzyżowali nie tylko kopie, ale i 
spojrzenia. Prokop odskoczył w bok i ruszył po kręgu, kierując kopię w stronę Akuna. 
Miłd spokojnie stał na miejscu, opuściwszy tarczę, niczym nauczyciel sztuk walki, 
obserwujący zachowanie ucznia. 

Prokop atakował. Celował w nogę Akuna, ale uderzenie trafiło w brzeg tarczy. 
Cofnął kopię i spróbował ugodzić przeciwnika w brzuch, jednakże stary Miłd był na to 
przygotowany. Znowu zaczął obchodzić wroga, wybierając prostą i efektywną taktykę 
- zmęczyć go, starać się zadać mu chociaż kilka drobnych ran, żeby go pozbawić sił, 
a potem, dobić jednym szybkim i druzgocącym atakiem. Ale tymczasem, zachowywał 
ostrożność. Opisywał kręgi wokół Akuna w bezpiecznej odległości, nie ryzykując 
zmiany dystansu. Wiedział, że staruszek może zaskoczyć go sprytnym kontratakiem i 
rozstrzygnąć wynik walki jednym dokładnym uderzeniem. W duchu rozumiał, że stary 
Miłd walczy o życie swoje i dziewczyny, która teraz siedzi i czeka na wynik 
pojedynku, z nadzieją i drżeniem duszy, że on nie zamierza zabijać, ale... Walka jest 
walką i zwycięstwo może odnieść tylko jeden, a on nie chciał być zwyciężonym. 

Odważył się na atak, pchnął kopią, celując na  lewo od brzegu tarczy, ale 
Akun bez wysiłku odbił wypad i sam zadał cios. Jak w strasznym śnie zobaczył, jak 
stalowa końcówka przechodzi o cal od nogi. Odskoczył, wystawiając przed siebie 
tarczę. Nowe uderzenie nie nastąpiło, Akun spokojnie oczekiwał na kolejny atak. 
Prokop nagle pożałował, że wybrał kopie. Zdał się na swoją zręczność i wyborne 
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wyczucie odległości, ale przeciwnik w niczym mu nie ustępował. Prawdopodobnie, 
należałoby wybrać miecz albo topór. Staruszek szybciej by się zmachał. 

Opanowanie Akuna było niesamowite. Był bez zbroi, tylko w skórzanej tunice, 
którą ostra końcówka kopii rozpruje bez wysiłku, a przy tym, prawie nie osłaniał się 
tarczą, tylko leniwie, od niechcenia, odbijał wypady drzewcem kopii, sprawiając 
wrażenie, jakby oganiał się od napastnika pałką. I tu, Prokop zrozumiał, że 
niepotrzebnie wziął tarczę. Staruszek miał rację, ona tylko przeszkadza, krępuje 
ruchy. Pokonując dumę, odrzucił ją. 

Tłum zagwizdał, umilkły krzyki poparcia. Nikt z widzów nie mógł zrozumieć, 
dlaczego to zrobił. Ale Akun zrozumiał i też odrzucił tarczę. Teraz żaden z nich nie 
miał odpowiedniej ochrony; Prokop był tylko w przeszywanicy i bez hełmu. 

Pskowianin był wytrawnym myśliwym i teraz spróbował wmówić sobie, że 
walczy nie z doświadczonym, zamorskim wojownikiem, ale z niedźwiedziem, których 
mnóstwo zabił w swoim życiu. Chwyciwszy kopię w obie ręce, znów ruszył po 
okręgu, powtarzając w myśli: to niedźwiedź, tylko niedźwiedź i on go zabije. 

Akun stał w pozycji obronnej. Kopię trzymał jak bojową tyczkę, za środek 
drzewca, odstawiwszy rękę od korpusu - tak ją trzyma jeździec, położywszy przed 
sobą na siodle, równolegle do ziemi. Drużynnicy wojewody uważnie obserwowali 
ruchy cudzoziemca, bo jeszcze nigdy nie widzieli takiej techniki. Nie uszło ich 
uwadze, że Akun ani na chwilę nie odrywa spojrzenia od twarzy przeciwnika. 

Prokop ruszył do przodu. Jego uderzenia, były teraz dokładne i śmiertelnie 
niebezpieczne. Jednakże Akun nawet nie próbował ich odbijać, tylko stosował uniki z 
zadziwiającą zręcznością w jego wieku. A potem, nagle, zatakował sam i tłum jęknął. 
Pskowianin znalazł się na ziemi. Niedostrzegalne uderzenie tępym końcem kopii w 
brzuch, powaliło go na śnieg. 

- Uf! - wyrwało się Radimowi. 
Akun, jakby z drwiną, wbił kopię w śnieg obok głowy leżącego, ale 

natychmiast wyrwał broń - i odszedł do granicy kręgu, oczekując, kiedy jego 
przeciwnik będzie gotowy do dalszej walki. Rumenika poczuła, jak serce jej opuszcza 
trwoga. Teraz już nie miała wątpliwości, że jej czarodziejski, fantastyczny, 
niezwyciężony Akun obronił ją i siebie w tym pojedynku. 

Prokop wytarł usta garścią śniegu, wziął kopię, lekko ją pochylając. 
Zdecydował się tym razem przeprowadzić oszukańczy atak na pierś, a kiedy 
staruszek podniesie kopię, żeby odparować uderzenie, spróbuje powalić go, kierując 
swoją broń między nogi i wykorzystując ją w formie dźwigni. Pierwsza próba nie 
powiódła się, Akun znowu uniknął uderzenia, ale Pskowianin był zdecydowany 
natychmiast skończyć walkę. Teraz albo nigdy. Cała jego osobowość, znajdowała się 
teraz w ostrzu kopii. Jeden atak i wszystko się skończy. 

Miłd zrobił wszystko tak, jak oczekiwał przeciwnik. Kiedy końcówka broni 
Prokopa skierowała się w jego pierś, odparował uderzenie odbiciem w górę. 
Pskowianin błyskawicznie cofnął kopię i skierował ją w dół. Potem była chwila 
triumfu, kiedy drzewce okazało się między kolanami Akuna - ze zwycięskim rykiem 
rzucił się do przodu, skręcając swój oręż i powalając przeciwnika na śnieg. 

Staruszek upadł na plecy, jak tego oczekiwał Prokop. Ale dalej, wydarzyło się 
to, czego drużynnik nie mógł przewidzieć. Zamachnąwszy się, uderzył go kopią po 
głowie, niczym lagą. Uderzenie okazało się tak silne, że drzewce rozprysło się w 
drzazgi, a Prokop bez czucia zwalił się w udeptany śnieg, zraszając go krwią z rany 
na czubku głowy. 

Akun podniósł z ziemi odłamek z końcówką, przystawił ostrze do gardła 
przeciwnika i zapytał: 
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- Skończymy pojedynek? 
- Skończymy - Radim zakasłał, zamachał ręką. – Twoje zwycięstwo! Tylko nie 

zabijaj. 
- Nawet o tym nie pomyślałem - Akun odrzucił odłamek. 
Rumenika z radosnym piskiem wybiegła spod daszku, rzuciła się staruszkowi 

na szyję. Na znak, dany przez wojewodę, drużynnicy podnieśli nieprzytomnego 
Prokopa i zanieśli do pałacu. 

- Jesteście wolni - powiedział wojewoda. - Bóg był po waszej stronie. Możecie 
jechać na wszystkie cztery strony. Ale najpierw, proszę cię wojowniku, byś był moim 
gościem. Pozwól odkupić tę obrazę, którą wam, mimo woli, uczyniłem. 

- Co on mówi? - zapytała dziewczyna. 
- Zaprasza nas do siebie i przeprasza. 
- I co, posłałeś go do wordłanów? 
- Zaraz poślę – uśmiechnął się i zwrócił do Radima - dziękuję ci, wojewodo. 

Przyjmujemy twoje zaproszenie. 
Resztę dnia Rumenika odsypiała w przytulnej świetlicy na pierwszym piętrze 

pałacu. Wszystko, co przeżyła w ostatnim tygodniu, wydało jej się teraz dalekie i 
nierealne. To, co złe, zapomina się szybko, zwłaszcza, jeśli ma się siedemnaście lat. 
Jedno tylko, do czego nie mogła się zmusić, to ze spokojem tolerować 
nowotorżskiego wojewodę. Dlatego na kolację, na którą ją zaproszono, nie poszła, 
usprawiedliwiając się, że jest chora. Nie czuła się dobrze. Może z przechłodzenia, a 
może z powodu ostatnich przeżyć, miała gorączkę i dreszcze. Akun odniósł się do 
niedomagań swojej podopiecznej dość spokojnie - tu i zdrowy chłop by zaniemógł, a 
co dopiero krucha, wydelikacona nadwornym życiem panienka. Jednakże lek dla niej 
przygotował niezwłocznie; do przyrządzenia jego, poprosił Radima o leżakowaną,  
czteroletnią romaneję i przyprawy korzenne. Wojewoda był gotów ofiarować 
gwiazdkę z nieba, byleby zniwelować swoją winę wobec gości. Poncz, przyrządzony 
przez Akuna, okazał się pierwszorzędny; po nim, dziewczyna zasnęła jak zabita i 
całą noc przespała bez majaków. Rano, odwiedził ją Akun. 

- Jesteś wypoczęta i wspaniale wyglądasz - powiedział - możemy iść na 
śniadanie, na które nas zaprasza wojewoda. 

- Nie chcę go widzieć - zrobiła straszną minę. - Jak pomyślę o nim, od razu 
przypominam sobie piwnicę i siebie w jednej koszuli. Właśnie tam się przeziębiłam. 

- Rozmawiałem z nim wczoraj przy kolacji. Bardzo żałuje tego, co się 
wydarzyło. 

- Mam nadzieję, że nie powiedziałeś kim jestem? 
- Nie. Myśli, że jesteś moją córeczką. 
- Ciekawe, jak by ten barbarzyńca rozmawiał ze mną, gdyby jego człowiek 

pokonał cię wczoraj w pojedynku? - warknęła. - Na pewno już by mnie zgwałciło z 
dwudziestu, a jeszcze dwudziestu czekałoby na swoją kolej. 

- Co było, to było. Wygrałem pojedynek i teraz jesteśmy gośćmi, a nie jeńcami. 
Póki nie znajdziemy w tym kraju zagubionego księcia, potrzebny nam jest prowiant, 
pasza dla koni i dach nad głową. To wszystko wojewoda jest gotów nam dać za 
darmo. 

- Wszystko jedno, nie mogę na niego patrzeć! 
- A on, według mnie, jest zakochany w tobie - uśmiechnął się Akun. - Spróbuj 

ukryć swoją niechęć i bądź dla niego milsza. Zrób to dla mnie. Sprawa tego wymaga. 
Odszedł, obiecując wrócić po nią za pół godziny, kiedy będzie gotowa. Prawie 

natychmiast, po jego odejściu, przyszły służące, przynosząc wiadro z ciepłą wodą, 
ceber do kąpieli i czysty ręcznik. Z rozkoszą wzięła kąpiel - prawie tydzień nie miała 
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takiej możliwości. Miała pierścień na palcu, ale żeby nie wywoływać nowych 
podejrzeń, gestami poprosiła, aby służące przyniosły jeszcze wody. Zrozumiały. 
Woda była gorąca, z jakimiś aromatycznymi dodatkami, więc pomyślała, że wreszcie 
los przestał ją prześladować drobnymi, życiowymi niepowodzeniami. Po tylu dniach 
spędzonych w drodze, czyste włosy były tak cudownym uczuciem, że zachciało jej 
się śpiewać. Tylko przepocony męski garnitur, w którym uciekła tydzień temu z 
Czerwonego Pałacu, przyćmiewał radość kąpieli, ale z tym chwilowo trzeba się 
pogodzić. Innej odzieży i tak nie ma. 

Rozczesawszy mokre włosy i zebrawszy je w koński ogon, pomyślała z 
rozdrażnieniem, że w tym kraju, najwyższy już czas zacząć produkcję luster. A z 
drugiej strony, żadnych przyborów do charakteryzacji nie miała ze sobą, więc na 
śniadanie zejdzie nieumalowana, jak chłopka. Ale to i lepiej; podbijać serca 
wojewody swoim pięknem nie zamierzała. 

- Jesteś gotowa? - Akun stał w progu świetlicy. - Wojewoda już pytał o ciebie. 
- Chyba cię nie posłucham i powiem mu coś o natrętnych kozłach, 

czepiających się kobiet. Jak wyglądam, Akunie? 
- Jak córka Skrołlinga i księżnej Łaedy. 
Oczekujący za drzwiami doradca Radima zaprowadził ich do strażnicy - 

największego pokoju w domu namiestnika książęcego, gdzie zwykle zbierała się na 
biesiady i narady bliska drużyna wojewody. Ale tym razem pokój był pusty, tylko 
jeden człowiek siedział przy ogromnym stole, przykrytym eleganckim 
adamaszkowym obrusem. Rumenika zauważyła, że gospodarz się wystroił, 
prawdopodobnie z jej powodu. Nowogrodzianin był w długiej kamizeli z haftowanego 
złotem szarego brokatu, zielonych bułgarskich safianowych butach i w sobolowym 
futrze, pokrytym malinowym aksamitem, przetykanym złotą nicią. Nie mogła 
zrozumieć, po co wkładać ciepłe futro w mocno ogrzanym domu, ale potem 
przypomniała sobie, że młody wojewoda jest chory. Twarz Radima była blada, oczy 
podkrążone, ale powitał gości z uśmiechem. Uprzejmym ukłonem wskazał każdemu 
miejsce przy stole. 

- Jesteś zdrowa, ślicznotko? - zapytał. Dziewczyna udała, że nie rozumie. 
Akun natychmiast przetłumaczył. 

- Zdrowa, jak widzisz. A ty, wojewodo? 
- Kaszlę jeszcze, ale już nie tak mocno. Nie czas na chorobę, kiedy tyle spraw 

do załatwienia. 
- Życzę ci szybkiej poprawy zdrowia i zajęcia się sprawami. 
Radim znów ukłonił się w odpowiedzi na życzenia, wyprostował się i popatrzył 

zaczepnie. Rumenika zrozumiała to spojrzenie. Mężczyzna tak patrzy na kobietę, 
która nie tylko mu się spodobała, ale go oczarowała. Pochlebiało jej to i jednocześnie 
przerażało: przecież była teraz zależna od tego człowieka. To, że siedzą wraz z 
Akunem przy stole w pokoju wojewody, a nie w wilgotnej piwnicy, gdzie ich uwięziono 
dwie noce wcześniej, to tylko szczęśliwe zrządzenie losu i zasługa Akuna. W tej 
chwili Radim, to uosobienie uprzejmości, ale jeśli nagle zechce użyć swej władzy, by 
wymusić jej życzliwość? Jego spojrzenie było zbyt wymowne i Rumenika wyczytała z 
niego więcej, niż ośmieliłby się powiedzieć sam wojewoda. 

A on zachwycał się dziewczyną. Jego żona była jedną ze ślicznotek w 
Nowogrodzie, blondynka o jasnej karnacji, dorodna i majestatyczna,. Ta dziewczyna, 
o tajemniczym imieniu Rumenika, była zupełnie inna, pełna gracji i wdzięku. Nie mógł 
się na nią napatrzyć. Prawdę mówiąc, nie było w tej cudzoziemce tych wszystkich 
zalet, które ceniło się u kobiet w Nowogrodzie. Niewysoka, gibka niczym polna 
trawka, z prawie dziecięcą twarzyczką, pulchnymi wargami, pięknym czołem i małym 
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noskiem, nie wyglądała majestatycznie, ani olśniewająco. Ale jej oczy, ciemne, 
promienne, o tajemniczej głębi, patrzyły prosto w duszę mężczyzny i zmuszały serce 
do zamierania z powodu niezrozumiałej, słodkiej tęsknoty. Patrząc na nią, młody 
wojewoda przypomniał sobie inną Rumenikę - swoją brankę, którą zobaczył w 
piwnicy - przestraszoną, z oczyma rozszerzonymi ze strachu, ze splątanymi, 
rozsypanymi na ramionach włosami i zrozumiał, że ani żona, ani inna kobieta, nie 
zdołają już do śmierci wyrwać z jego serca tego widoku. 

Służba podała śniadanie. Radim sam częstował gości, nakładając potrawy z 
kawałków tłustej, pieczonej sarniny. Własnoręcznie nalał dziewczynie czerwonego, 
greckiego wina z wysmukłego dzbana. Ku jej zdziwieniu, Akun zrezygnował z wina i 
wybrał napój, który pił wojewoda – miodową nalewkę. 

- Jak możesz to pić? - zapytała. 
- Smakuje mi – odpowiedział - Miłdowie przyrządzają podobny napój. 
- Co mówi twoja córka? - zainteresował się Radim. 
- Nie podoba jej się napój z miodu. 
- A romanija? To dobry gatunek; wyjeżdżając z Nowogrodu, zabrałem ze sobą 

beczułkę. W Torżku, dobrego wina nie znajdziesz. 
- Już raz nią nas napojono – powiedziała z goryczą. Akun przetłumaczył. 
- Rozumiem, co masz na myśli, ślicznotko - odpowiedział Radim. - Słowo 

honoru, że ani ja, ani moi ludzie, nie domieszali wam odurzającego ziela do wina. A 
żeby nie być gołosłownym, chcę zawołać tu jeszcze jednego waszego znajomego. 
Wejdź, Młynie! 

Stary drużynnik wszedł do świetlicy i ukłonił się z szacunkiem. Radim dał jakiś 
znak i skinął głową. Staruszek pochylił czoło, dając do zrozumienia, że rozkaz 
wojewody jest jasny, nie mówiąc nadal ani słowa, wyszedł. Ten milczący dialog nie 
trwał nawet pięciu sekund. 

- Chcę wam podziękować - powiedział gospodarz, kiedy stary wojownik 
wyszedł. – Nawet nie wiecie, jaką wyświadczyliście mi przysługę. Na okoliczność 
sennego ziela przesłuchałem moich wojowników i ci mi przysięgli, że nikt z nich wam 
niczego nie dosypywał. 

- Więc kto to zrobił? - zainteresował się Akun. 
- Tej nocy, przyszedł do mnie Prokop z donosem, że w zajeździe zjawili się 

dziwni cudzoziemcy - staruszek i dziewica-ślicznotka, ubrana jak mężczyzna. Opisał 
was ze wszystkimi szczegółami. Opowiedział również o sztuczkach, jakie ty, miły 
człowieku, wyczyniałeś z nożami rzutowymi. To oczywiste, że zainteresowałem się 
tym i wysłałem Młyna z dziesięcioma wojownikami, by sprowadził was do mnie na 
rozmowę. Młyn z obawą szedł do zajazdu, myślał, że sprawa zakończy się bójką. A 
jak przyszedł tam, to zobaczył, że śpicie kamiennym snem. Takich was dostarczono 
tu, sennych. 

- I co to znaczy, wojewodo? 
- Oto co. Spójrzcie tylko! 
Za drzwiami dał słyszeć się szum, jakieś dźwięki podobne do psiego skowytu. 

Drzwi otworzyły się, do świetlicy wepchnęli półnagiego, pobitego człowieka ze 
związanymi rękoma. Ten, zobaczywszy wojewodę, rzucił się na kolana, zaczął wyć;- 
Wojewodo-ojczulku! Nie gub mnie! Jestem niewinny, zniesławili mnie! 

- Przecież to karczmarz! – krzyknęła zdziwiona Rumenika, kiedy spojrzała na 
niego. Radim domyślił się, co powiedziała. 

- Masz rację, to Paramonia, ścierwo. Złodziej bezbożny! – wojewoda odkasłał, 
popatrzył na wykrzywioną ze strachu, ozdobioną siniakami twarz karczmarza. 

- Jak powiedziałeś, wojewodo - Paramonia? – zainteresował się Akun. 
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- Tak powiedziałem. Pod samym nosem namiestnika książęcego zajmował się 
rozbojem. Jeszcze w pierwszych dniach, kiedy objąłem moje województwo, 
doniesiono o zniknięciu dwóch kupców ze Smoleńska, którzy przyjechali do Torżka 
solą i suknem handlować. A już w styczniu przyszła kobieta, której syn w mieście 
zaginął - przyjechał w sprawach handlowych i słuch o nim zaginął, jakby go diabli 
wzięli. 

- Jestem niewinny-y-y! - zaczął wyć karczmarz, rozmazując po brudnej twarzy 
łzy. - Nie gub mnie-e-e! 

- Jak mi powiedziałeś ojciec, że was w karczmie usypiającym zielem 
napojono, nabrałem podejrzeń. A tu mi jeszcze Młyn doniósł, że kiedy przyszli moi 
wojownicy po was do zajazdu, ten łotr przy waszym pokoju się kręcił - widocznie 
sprawdzał, czy mocno śpicie. Miał zamiar dobrać się do waszego złota i srebra! 

- Jestem niewinny- y-y-y ! - skamlał Paramonia. 
- W czasie sądu widziałem, jak się trzęsie ze strachu, jak szczeka pod 

przysięgą. Pomyślałem, że go przesłucham, niewolnika Bożego, po zakończeniu 
rozprawy! I przesłuchałem. Z początku się nie przyznawał i wykręcał niczym wąż, a 
jak go Młyn kańczugiem poczęstował, to zaśpiewał jak kogucik i ze wszystkich 
grzechów się wyspowiadał! Czego wyjesz, psie? Chrześcijan prawosławnych 
zarżnąłeś w swoim zajeździe! Nie kto inny, tylko ty cudzoziemcom wyciągu 
makowego do romanii dolałeś! 

- Przebacz, wojewodo! - karczmarz pełzał po podłodze, bił się o deski głową. - 
Diabeł skusił, chciwość przeklęta! 

- Jak przyznał się do tego, że chciał was ograbić, przypomniałem sobie o 
kupcach - kontynuował Radim - wysłałem Młyna z ludźmi, by przeszukali zajazd. I jak 
myślicie? Pod podłogą znaleźli zakopane trupy trzech mężczyzn. Ten złoczyńca, jak 
widać, napoił ich czymś, tak jak was, a potem zarżnął, by ich okraść. 

- Przebacz, wojewodo! - szlochał karczmarz. Rumenikę ogarnęło uczucie 
obrzydzenia . Ten niepozorny, niewyróżniający się niczym człowiek, zabijał w swoim 
zajeździe ludzi, zdradliwie zarzynając śpiących. Podobny los miał spotkać także ich. 

- Jego wina została udowodniona. Sam, łajdak, do wszystkiego się przyznał, 
nawet nie było potrzeby torturowania - dodał Radim. - Teraz tylko pozostaje go 
osądzić i wykonać egzekucję. 

- Lito- o- o- ści-i-i! 
- Gdyby nie wy, dalej by mordował kupców dla własnej korzyści. No nic, ty na 

szafocie takiego Łazarza odegrasz, że wszyscy żebracy pozazdroszczą! 
- Grzeszny jestem, ojczulku-wojewodo! Nie gub mnie-e-e! 
- Zgubiła cię twoja chciwość i podłość. Wyprowadź go, Młynie. Skręca mnie, 

gdy na niego patrzę .... Teraz wyje, pełza, o łaskę prosi, a kiedy śpiącym kupcom 
gardła podcinał, nie myślał o sprawiedliwości. Co ci jest, ślicznotko? Bardzo zbladłaś. 

- To nic - odpowiedziała – zrobiło mi się słabo, jak uświadomiłam sobie, że ten 
żałosny człowieczek zabijał dla kilku srebrnych monet. 

- Dlatego kara będzie współmierna do jego zasług - obiecał Radim. - Na kole 
zdechnie. 

- Tak sobie pomyślałem, wojewodo; Kiedy jeszcze staliśmy przy bramie 
twojego miasta, spotkaliśmy nieduży oddział wojskowy. Jeden z wojowników poradził 
nam, by jechać do zajazdu tegoż Paramonii, że to niby w mieście najlepszy – 
odezwał się Akun. - Widzisz, jak to wyszło; Od samego początku podejrzewałem coś 
niedobrego, ale jednak przyniosło nas do tego zabójcy. 

- Nie pamiętasz, jak wołali na tego wojownika? - zapytał Radim. 
- Jest twoim drużynnikiem. Nazywa się Subar . 
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- Połowcy? - wojewoda zmienił się na twarzy. - Trzeci dzień czekam na niego 
z oddziałem. Wysłałem do pobliskiej osady z poleceniem i i słuch o nich zaginął! 
Dałem rozkaz, aby rozpoznali sprawę obcego, który w tamtejszej wiosce się zjawił. 
Nie obrażając was powiem, że ostatnio coś dużo obcych nam się namnożyło. 

- Co za obcy? - Rumenikę coś zakłuło pod sercem. 
- Tego nie wiem. Przyszedł były pop, zbieg spod Suzdala, skarżył się na 

doznane krzywdy i powiedział, że w jego rodzinnej wsi jakiś cudzoziemski wojownik 
się zjawił. A do tego, jeszcze w lesie jakiegoś  chłopaczynę znaleziono ... Do licha, 
na próżno wojowników wysłałem, oby nie przytrafiło im się jakieś nieszczęście. Z 
dnia na dzień oczekujemy Mongołów, każdy wojownik liczy, a ci jakby zginęli! 

- Chłopiec też cudzoziemiec? - Akun wymienił spojrzenia z Rumeniką. - 
Ciekawe. Chciałbym porozmawiać z tym donosicielem. 

- Jego też wysłałem z wojownikami do Czudowego Boru, żeby pokazał 
wszystko, o czym opowiadał. Czemu nie jecie? 

- Dziękuję za poczęstunek, wojewodo. Jaka wioska, mówisz? 
- Czudowy Bór. Donosiciel powiedział, że leży stąd około dwudziestu wiorst, 

nie więcej. Już dawno moi ludzie powinni wrócić. 
- Wrócą - powiedział Akun. - Może chłopca, i obcego tu przywiozą. 
- Powinni - zgodził się Radim. - Ale proszę, jedzcie! Zaraz każę pierogi 

podawać i uchę ze sterleta. 
- Napijmy się miodu - Akun podniósł swój kufel. - Za ciebie, wojewodo 

Radimie! Za twoje zdrowie! 
- Dziękuję, miły człowieku - ukłonił się, trącili się kuflami. - Piję twoje zdrowie i 

twojej ślicznej córeczki. 
Znów to wymowne spojrzenie, pomyślała dziewczyna. Już nie miała 

wątpliwości, że Radim zakochał się w niej. Komplikowałoby to ich sytuację. 
- Można jeszcze wina? – podała czaszę Akunowi. 
- Poczekaj! - wojewoda podszedł do niej. - Pozwól, że sam ci naleję. 
Rzuciła przelotne spojrzenie Miłdowi i zobaczyła, że anioł-stróż skinął jej  

ledwie zauważalnie. Nie rozumiała, że według tutejszego obyczaju, gospodarz w ten 
sposób okazuje jej bardzo wielki szacunek. Ta sytuacja wydała się jej zabawna. 
Gdyby wojewoda wiedział, kim ona jest w swoim kraju. Tu była tylko biedną 
dziewczyną, szukającą zaginionego brata. Zawsze czuła się dobrze z życiorysem 
Wirii, dziewczynki z biednych kwartałów Giespieropolisu,. więc z wdzięcznym 
uśmiechem przyjęła z rąk wojewody czaszę z winem. 

- Za zdrowie twojej ślicznotki-żony i twoich dzieci, wojewodo! – wzniosła toast 
- niech rozłąka z nimi będzie krótka, a wzajemna miłość towarzyszy wam zawsze! 

Wypiła wino jednym haustem. To oczywiste, że Radim oczekiwał od niej 
innych słów, ale lepiej od razu dać do zrozumienia, że nie zamierza zajmować 
miejsca jego małżonki ani teraz, ani w przyszłości. Nie będzie również jego 
kochanką. 

- Znam cię ślicznotko od kilku godzin, ale wydaje mi się, jakbyś całe życie była 
obok mnie – powiedział. Wypity miód dodał mu animuszu. - Gdyby nie wojna, 
przyjmowałbym ciebie i twojego ojca nie tu, w Torżku, ale w stołecznym Wielkim 
Nowogrodzie, najlepszym mieście na Rusi. Ale, jeśli los nie będzie dla mnie łaskawy, 
chcę, byś zachowała o mnie inne wspomnienie. Wiem, że masz żal do mnie o to, że 
wbrew twej woli sprowadziłem ciebie do tego pałacu, że trzymałem w piwnicy i 
poddałem sądowi. Na swoje usprawiedliwienie mogę tylko powiedzieć, że robiłem to 
ze względu na swoje stanowisko i każdy inny namiestnik książęcy zrobiłby tak samo. 
Jednakże, chcę przed tobą odkupić swoją winę - wyjął z kiesy przy pasie jakiś 
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przedmiot, zawinięty w kawałek najcieńszego, błękitnego chińskiego jedwabiu.- 
Przyjmij od mnie ten prezent na pamiątkę, na znak pojednania. 

Rumenika rozwinęła jedwab i westchnęła w niemym zachwycie. W chustce 
była mała, wytworna szkatułka z żółtawej kości, pokryta najmisterniejszą, cienką 
grawerką. Otworzywszy ją, zobaczyła piękną, srebrną bransoletę, ozdobioną 
segmentami jaskrawej emalii. 

- Zachwycająca rzecz - pochwaliła, szczerze ucieszona cudownym 
podarunkiem.- To w twoim rodzinnym mieście takie cuda robią? 

- W moim – odpowiedział z dumą - nowogrodzcy zbrojmistrzowie i jubilerzy 
słyną na całej ziemi. Kiedy pojedziemy tam, sama zobaczysz ich na własne oczy. Nie 
ma na całej Rusi miasta piękniejszego i bogatszego, niż Nowogród! Przymierz 
bransoletę, powinna pasować. 

- Bardzo piękna - powiedziała, zachwycając się ozdobą na swoim nadgarstku. 
- Umiesz robić prezenty, wojewodo. 

- Cieszę się, że oceniłaś go według wartości. Ale myślę, że nie ma na świecie 
prezentu, godnego twojej urody. 

- Umiesz także wojewodo rozmawiać z kobietami - uśmiechnęła się. - 
Niejedna ślicznotka, być może, usycha z twojego powodu, jeśli postępujesz z 
dziewczynami w Nowogrodzie, podobnie, jak teraz ze mną. 

- Co mi z tego? - westchnął. - Ten kwiat, o którym myślę, kwitnie nie dla mnie. 
- Czy twoja żona nie kocha cię? – zapytała z udanym zdziwieniem, doskonale 

rozumiejąc, że nie o żonie mówi młody wojewoda. Akun nawet nie potrafił 
powstrzymać uśmiechu, tłumacząc jej słowa. 

- Kocha - odpowiedział. – Odwzajemniam jej uczucia,  ale jeśli człowiekowi 
podoba się księżyc, czy to znaczy, że nie powinien lubić słońca? 

- Oho-ho, wojewodo! - roześmiała się. - Niebezpieczny z ciebie człowiek.. Nie 
chciałabym być twoją żoną. 

- No, dość o tym - był wyraźnie zmieszany i zmienił temat. – Proszę tylko, 
skoro Bóg przyprowadził was do tego miasta, byście byli moimi honorowymi gośćmi. 
Wszystko, co mam, jest do waszych usług. Proszę korzystać. Ale, gdybyście mieli 
zamiar wkrótce odjechać, to chcę was ostrzec – nie wolno wam kierować się na 
południe albo wschód. W tych stronach panoszy się okrutny wróg, który przyszedł na 
ziemie rosyjskie. 

- Wiemy o tym - zauważył Akun – mówisz chyba o Mongołach? 
- Słusznie. Sam ich nie widziałem, ale słyszałem i słyszę o nich każdego dnia 

bardzo dużo. Straszne rzeczy ludzie opowiadają. Ile w tym prawdy, nie wiem. Wiem, 
że car mongolski, Batyga, stoi dziś z całym swoim wojskiem pod Włodzimierzem, 
jeśli go jeszcze nie zdobył. Gdyby Suzdalczycy nie obronili swojej stolicy, to Batyga 
pójdzie dalej, na Nowogród. Mongołowie, rzecz jasna, słyszeli o bogactwach 
nowogrodzkich. 

- A po drodze do Nowogrodu - Torżek? - zapytał Akun. 
- Słusznie mówisz, ojcze. Forty w Torżku są dobre, ściany i wały wysokie i 

strome, ale wiadomo mi także, że Mongołowie mają sprytne machiny do burzenia 
ścian i miotania kamieniami. Mają liczną armię. A ja - dwustu pięćdziesięciu ludzi 
zdolnych do walki, z których dwustu trzydziestu to ochotnicy. Im raczej uchę chłeptać 
i babę na piecu ściskać, a nie walczyć. 

- Czy aż tak źle? 
- Jesteś wojownikiem i wiesz równie dobrze jak ja, że takim trzeba się urodzić. 

Jak zając nie spłodzi wilka, tak i z rolnika nie urodzi się dobry wojownik. Można 
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nauczyć takiego strzelać z łuku, rąbać toporem, kłuć kopią, ale waleczności, odwagi i 
wytrwałości w walce, nie da się! 

- Pozwól, wojewodo, że opowiem ci pewną historię - Akun pociągnął spory łyk 
miodu i chwilę pomyślał. - Dwieście pięćdziesiąt lat temu, w moim kraju rządził 
imperator Ringmaj. Był bardzo odważnym i wojowniczym władcą. Podbił wszystkie 
okoliczne ziemie i przez piętnaście lat nie odniósł w walce ani jednej porażki. 
Jednakże, gnębił go smutek; Triada dała mu tylko jednego syna i jedynak, książę 
Szarna, w niczym nie przypominał swego walecznego ojca. Lubił książki, spacery w 
ogrodzie, godzinami prowadził rozmowy z filozofami i uczonymi, pogardzał 
wojskowym rzemiosłem i nie umiał nawet kury zarżnąć na polewkę, a co dopiero 
mówić o zabiciu człowieka. Władca bardzo cierpiał z tego powodu, że ma takiego 
bezwolnego syna i dlatego, czując zbliżającą się śmierć, postanowił zmienić 
porządek dziedziczenia i przekazać tron Miłdorii swemu siostrzeńcowi Czoukarowi, 
sławnemu myśliwemu i wojownikowi. Myślał rozsądnie - kto, jak nie wojownik, będzie 
mógł stawić sąsiadom opór, jeśli zechcą napaść na nasz kraj? Ringmaj umarł i jego 
siostrzeniec, zgodnie z ostatnią wolą, został władcą Miłdorii. Wkrótce po koronacji, 
wszczął wojnę z dzikimi plemionami na północy i niespodziewanie doznał porażki. 
Dowiedziawszy się o pogromie niezwyciężonych wojsk Miłdorii, sąsiedzi uznali, że 
nadszedł czas, by uwolnić się spod panowania Miłdów. Zebrali niezliczone zastępy i 
napadli na mój kraj. I jak zachował się nowy władca, odważny i okrutny wojownik? Z 
garstką lizusów i z większą częścią państwowego skarbca, po kryjomu zbiegł z kraju, 
pozostawiając go na rozgrabienie i pohańbienie zaborcom. I wówczas, seniorzy 
wszystkich klanów, przyszli do Szarniego, pozostającego w niełasce księcia-filozofa, 
który był pustelnikiem w górach, rozkoszując się czytaniem książek, pięknem 
przyrody i spokojem. Prosili go, by przyjął tron i stanął na czele walki z 
obcokrajowcami. Zgodził się. Zamienił książki na miecz i przez pięć lat, rozgromił 
wrogie hordy i przywrócił naszemu krajowi wolność. 

- Ciekawa historia, pouczająca - powiedział Radim.- Widzę, że nie pomyliłem 
się w ocenie. Właśnie taki człowiek jak ty mi teraz potrzebny. 

- Co chcesz przez to powiedzieć? 
- Chcę ci zaproponować, byś został moją prawą ręką. Będziesz mógł dobrze 

wyszkolić moich wojowników. 
- Ja? - Akun pokręcił głową. – Jeśli dobrze cię zrozumiałem, wojewodo, to 

proponujesz mi służbę u siebie? 
- Tak, proponuję ci służbę. Podaj swoją cenę. 
- Pozwól przypomnieć ci, wojewodo, że przybyliśmy tu w swoich sprawach. 

Przede wszystkim, powinniśmy odnaleźć brata Rumeniki. 
- Odmawiasz? 
- Proszę o trochę czasu na przemyślenie. 
- Nie ma czasu. Mongołowie lada dzień staną pod ścianami Torżka. 
- Nie zostawiasz nam wyboru. 
W słowach starego Miłda był ukryty sens, który nie umknął uwadze Radima. 

Nowotorżski wojewoda musiał rozumieć, że Akun chyba nie zgodzi się służyć u niego 
za pieniądze. Dla takich ludzi, jak ten stary wojownik, pieniądze mało co znaczą. Ale 
Radim miał swój plan, by zdobyć zgodę Akuna. 

- Daję słowo, że pomogę wam w poszukiwaniach chłopca - zapewniał. 
- Jest gotowy obiecać teraz wszystko co zechcesz, bylebyś został jego 

doradcą - powiedziała w języku łaedańskim Rumenika. - Powinniśmy jak najszybciej 
wydostawać się z tego obrzydliwego miasta. 

- Co mówi twoja córka? - podejrzliwie zapytał Radim. 
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- Mówi to samo, co i ja. Powinniśmy pomyśleć. 
- Ile potrzebujesz czasu? 
- Spróbujmy rozwiązać problem inaczej, wojewodo - odpowiedział Akun. – 

Mówiłeś, że w jednej z wiosek w pobliżu Torżka zjawił się uzbrojony obcy. Niepokoi 
cię też los wojowników, którzy pojechali do tej wsi i nie wrócili. Oto moja propozycja; 
Pojedziemy z Rumi do Czudowego Boru, żeby sprawdzić, czy to nie ten człowiek, 
który jest nam potrzebny. Jeśli to wróg, zabiję go, jeśli przyjaciel - przywieziemy go 
tu. Obiecuję, że powrócę bez względu na okoliczności. Wtedy zdecyduję o służbie i 
wynagrodzeniu. 

- Zamierzacie jechać tylko we dwoje? 
- Nikt nam nie jest potrzebny. Przecież dojechaliśmy do tego miasta! 
- Słusznie - Radim pogłaskał ręką podbródek i spojrzał z nieufnością na 

starego wojownika.- Jeśli przysięgniesz, że wrócisz, puszczę cię. Ale dziewczyna 
zostanie w mieście pod moją ochroną. 

- Nie da rady, wojewodo. Są rzeczy, które przekraczają twoje i moje 
możliwości. Rumi powinna jechać ze mną. Tylko ona może poznać dziecko, dla 
którego przybyliśmy do tego kraju. A mam przeczucie, że może ono być w 
Czudowym Borze. 

- Nie zgadzam się! Niebezpiecznie jest opuszczać Torżek. 
- Potrafię obronić moją córkę. 
- Sam jeden? Nie, staruszku, nawet cała twoja sztuka walki nie uratuje was 

przy spotkaniu z setką Mongołów. Pojedziesz sam - to moje ostatnie słowo! 
- W takim razie odmawiam służenia ci i to moje ostatnie słowo! 
Radim zakrztusił  się z gniewu, twarz mu zbladła, wyglądał strasznie. 

Rumenika wczepiła się w łokieć Akuna, nie spuszczając wzroku z wojewody. 
Jednakże Radim zdołał się opanować. Ostatnie dwa dni pozwoliły mu zbyt dobrze 
poznać naturę Miłda, by wątpić w jego słowo. 

- Dam wam ochronę - zaproponował. 
- Nie trzeba. Powiedziałem - poradzimy sobie we dwoje. 
- Nie znasz drogi. 
- Znajdę jakoś. U nas mówią: „Elokwentny język do raju zaprowadzi”. 
- Dobrze - poddał się Radim. - Daję wam dwa dni. Ale pod jednym warunkiem. 
- Jakim?. 
- Przysięgnij, że wrócisz tu bez względu na okoliczności. 
- Przysięgam - bez najmniejszego wahania powiedział Akun i to ostatecznie 

przekonało Radima. 
- Niech Bóg was prowadzi - powiedział. - Młyn da wam na drogę wszystko, 

czego sobie zażyczycie. I pamiętaj, staruszku – strzeż jej jak źrenicy swego oka! 
Wielki skarb zabierasz ze sobą w drogę. Będę się za was modlić. 

 

Rozdział szósty 
 
Podeszli do niego ludzie i powiedzieli: Odpowiedz, 
jak to się stało, że mając w dzieciństwie tylu wrogów,  
uniknąłeś śmierci i rozszyfrowałeś ich intrygi? 
I odpowiadał im na to; Zginąłbym od wściekłości wrogów moich,  
gdyby nie ojciec mój. On mnie obronił i uratował,  
i ukrył pod ręką swoją i wrogowie moi nie znaleźli mnie. 
 
Żywot Chejlera Bogobojnego, pierwszego imperatora Łaedy. 
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Ratisław uniósł łuk i wypuścił strzałę. Ta trafiła w pień drzewa zaledwie na 

piędź powyżej zaznaczonego na korze okręgu. 
- No widzisz, prawie nauczyłeś się dobrze strzelać - powiedział Chejdin, 

klepiąc młodzieńca po ramieniu. - Wreszcie nie szarpiesz cięciwą w chwili 
puszczania jej i strzała leci prawidłowo. Zaczynasz właściwie celować. Pozostaje 
tylko nauczyć się strzelać do poruszającego się celu. 

- Nauczę się - odpowiedział młodzieniec. - Z tego łuku trafię do każdego celu. 
- I oto chodzi. Tylko nie trzeba się chwalić. 
- Obiecałeś mnie nauczyć walczyć mieczem - przypomniał. 
- Na początek trzeba dobrze oswoić się z łukiem - uśmiechnął się wojownik i 

rozejrzał się po bokach. - A gdzie Świtek? 
- Jestem tu! - chłopiec wyjrzał zza powalonego przez burzę drzewa, na którym 

Chejdin i Ratisław zostawili swoje kożuchy. – Tu jest jakaś nora pod drzewem. Myślę, 
że lisia. 

- Uważaj, nie wsuwaj tam ręki! - uprzedził Ratisław. – Bo ugryzie! 
- Nie ugryzie - oświadczył chłopiec. - Ojczulek go za to na kołnierz przerobi. 

Prawda, tatko? 
- Tak - powiedział Chejdin. 
- Wujku Chejdinie, on przecież mówi poważnie - szepnął młodzieniec. 
- Wiem - odpowiedział Ortlandczyk. 
Jeszcze z rana, w chwilę po przebudzeniu, Chejdin zrozumiał, że rozmowa ze 

Świtkiem, który mu się przywidział, nie była snem. Pod koniec nocy Chejdinowi 
przyśniło się to, czego nigdy wcześniej nie widział w swoich snach. Ujrzał 
zadziwiające światło, które można zobaczyć tylko w dzieciństwie, w pogodny majowy 
albo czerwcowy ranek. I on był w swoim śnie dzieckiem, bawiącym się w grę, 
wymyśloną przez siebie w dzieciństwie. Narwawszy dojrzałych wiśni w ogrodzie, 
przekłuwał je igłą, wyobrażając, że to jego miecz, a wiśnie - to wrogowie. Owoce 
spływały czerwonym sokiem, niczym ranni krwią. Bawił się obok starej furtki, 
wychodzącej na drogę; jej słupy oplotły pnącza, a zamek przestał się otwierać i 
zamykać na długo przed urodzeniem Chejdina. Do tego, miał dziwne uczucie, że 
dzisiaj, pojawi się jego mama, której tak dawno nie widział i zdążył stęsknić się za 
nią. Potem, w upalną ciszę letniego poranka wkradł się zachwycający zapach świeżo 
upieczonego chleba. I wreszcie, odezwał się żeński głos, przyjemny i melodyjny, 
śpiewający coś bardzo pięknego. Kiedy otworzył oczy, zrozumiał, że ten głos 
dźwięczy nadal, na jawie. 

Potem, zobaczył Lipkę. Poznał ją po chwili, zdumiony, jak bardzo się zmieniła. 
Dziewczyna była w odzieży, którą przez wiele lat przechowywała w skrzyni i sama już 
nie wierzyła, że kiedykolwiek ją włoży. Nieżyjąca Jasienicha, kiedyś w długie 
wieczory haftowała te ubrania i ucieszyłaby się teraz, widząc jak pięknie wygląda w 
nich córka. Prosta tunika z cienkiego lnu była pokryta mistrzowskim haftem na 
rękawach, piersi i dołem. Czerwony deseń na białym lnie pięknie uzupełniał się 
błękitną, jedwabną wstążką, którą Lipka przewiązała włosy na czole. Dziewczyna w 
tym stroju prezentowała się wytwornie, świeżo i wspaniale. Była piękniejsza niż jasny 
letni poranek, który widział we śnie. Śpiewała. Pieśń była przeciągła, melodyjna, a 
niebieskie oczy Lipki były pełne smutku. W tym momencie zauważyła, że Chejdin 
obudził się i obserwuje ją. Klasnęła w dłonie. 

- Obudziłeś się! – krzyknęła uradowana - spałeś jak niemowlę. 
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- Pięknie śpiewasz - powiedział. - Jeśli mówią prawdę, że w Ruanajcie 
słoneczne duchy radują słuch bogobojnych ludzi swoim śpiewem, to ja już za życia 
tam byłem. Twoja pieśń jest bardzo piękna. I odzież na tobie, niezwykła. 

- Mamka na swój ślub szyła. - Piękna? 
- Ty jesteś piękna - powiedział Chejdin. 
- No, widać, że już zupełnie wydobrzałeś! - prychnęła Lipka. - Gdy spałeś, był 

Dodol, ten co wczoraj, z wielkim nosem, przyniósł nam zapasy; wór mąki, soli, 
słoniny i pół baraniej tuszy. Zaczęłam już piec ciasto. 

- Pięknie pachnie. To święto jakieś, że zdecydowałaś się na wypieki? 
- Nie ma żadnego święta - zarumieniła się, przeniosła spojrzenie na leżącą 

przed nią na stole warstwę ciasta. – Musisz dobrze  jeść, byś był silny. Jesteś teraz 
naszym obrońcą. 

- A gdzie Świtek? 
- Poszedł na bazar po drewno. 
- Śnił mi się dzisiaj. Rozmawiałem z nim i wiesz, co mi powiedział? 
- Co takiego? 
- Że będzie nazywać mnie ojcem i prosił, bym go uważał za swego syna. 

Dziwny jakiś sen. 
- Dlaczego? - cicho spytała dziewczyna. - Jest chłopcem, brakuje mu męskiej 

ręki. Niedługo nie będę w stanie sama go wychowywać. 
- Taka dziewczyna każdego wychowa - uśmiechnął się. 
Nie zdążyła odpowiedzieć. W sieni coś gruchnęło; po chwili do izby, w kłębach 

pary, wpadł Świtek bez czapki i w rozpiętym kożuszku. 
- Tatko obudził się! - krzyknął i rzucił się do Chejdina. 
Ortlandczyk drgnął, kiedy ręce chłopca złączyły się na jego szyi. Serce 

zabolało, jakby otworzyła się jakaś stara, nie do końca zagojona rana. To było 
dziwne uczucie, którego wojownik nie potrafił z niczym porównać. Jakby otworzyły 
się objęcia dawno utraconej nadziei, czegoś najważniejszego w życiu, czego już od 
dawna rozpaczliwie szukał - i nagle, niespodziewanie, przyszło to w najmniej 
oczekiwanej chwili. 

- Gra, to tylko gra - szepnął mu na ucho chłopiec. 
- Zamknij drzwi! - kazała Lipka gniewnie. – Nawpuszczałeś zimna, para 

osiądzie. 
- Na dworze wcale nie jest zimno - sprzeciwił się chłopiec. - Wiosną pachnie. 
- Aha, nie zimno! Patrz, jak opary w sieni się kłębią. 
- Tatko, a wydobrzałeś już zupełnie-zupełnie? - zapytał Świtek. 
Chejdin dał Lipce znak, że wszystko w porządku i wszystko jest tak, jak 

trzeba. Zauważył, że dziewczyna zbladła i z niewiadomych powodów zaczęła unikać 
jego wzroku. 

- Oczywiście, wydobrzałem - odpowiedział chłopcu. - A co? 
- Widziałem Ratisława. Pytał, czy dzisiaj też będziemy strzelać z łuku? 
- Oczywiście, będziemy. 
- Myślisz tylko o spacerach! - rozzłościła się Lipka. - Od rana jeszcze niczego 

nie jadłeś. 
- Piłem Mleko! - zaprotestował Świtek. 
- Trzeba coś zjeść - powiedział Chejdin - bo nie weźmiemy cię ze sobą. 

Potrzebujemy tylko silnych i chwackich, a chuderlaków nikt nie potrzebuje. 
- A jeśli nie chce mi się jeść? 
- Jeśli w coś gramy, to grajmy do końca - szepnął Chejdin chłopcu na ucho. 
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Żeby zebrać myśli i trochę się odświeżyć, Chejdin wyszedł z chaty. Dziecko 
powiedziało prawdę; było słonecznie i Ortlandczykowi wydawało się, że powietrze 
jest jakieś szczególne, przepełnione światłem. Błąkające się po podwórzu kury grzały 
się na słońcu i nawet stary Białas rozkoszował się ciepłem, zmrużywszy oczy i 
położywszy głowę na przednich łapach. 

Po raz pierwszy od wielu dni, mógł zobaczyć gdzie go rzucił los i obejrzeć całą 
okolicę. Czudowy Bór znajdował się na stoku, otoczonym z trzech stron lasem; z 
czwartej strony otwierała się sugestywna panorama ogromnej, płaskiej jak stół 
równiny, pokrytej śniegiem po sam horyzont. Przy wschodniej granicy lasu dostrzegł 
szeroką drogę, odchodzącą w dal. Wieś była wielka; mocne, solidne chaty, mówiły o 
tym, że naród tu żyje dostatnio. W centrum, bliżej najwyższego punktu pagórka, 
znajdował się budynek, który intuicyjnie określił jako świątynię Jedynego - kopuła w 
kształcie hełmu, błyszczała w wiosennym słońcu. Dom Lipki znajdował się u podnóża 
stoku, na nizinie, sto sążni od granicy lasu. 

Nagle przyszło mu na myśl, że Miedż Madżari nic nie powiedział o tym, co ma 
robić, kiedy syn Jałmara zostanie odnaleziony. Ortlandczyk był prawie pewny, że 
Świtek jest zaginionym synem imperatora. Zaczęta dzisiaj rano gra w ojca i syna, jest 
pewnie jakąś próbą przygotowania do nowej roli. Nocą, Świtek nazwał ją - Wojownik-
Smok. Co to znaczy? Chwilowo Chejdin nic nie rozumiał. Pozostawało tylko czekać 
na pojawienie się tajemniczej siostry, o której mówił mu chłopiec. Co to za siostrą i 
kiedy zjawi się w Czudowym Borze, nie miał pojęcia. Na razie, w całej tej dziwnej 
historii nie było żadnego sensu. 

A do tego – nieoczekiwanie pojawiły się nowe problemy. Nie zdążył jeszcze 
ochłonąć w tym dziwnym, cudzym świecie, a już znalazła się trójka ludzi, lgnących do 
niego - Świtek, Ratisław i Lipka. O Lipce myślał coraz więcej. Z zachowania jej jasno 
wynikało, że jest w nim zakochana. Bał się nawet myśleć, do czego to może 
doprowadzić. 

On nie jest jej potrzebny. Za stary dla niej. Jest samotnym wilkiem, 
człowiekiem bez rodziny i plemienia, nie może jej nic zaproponować. Ratisław byłby 
dla Lipki dobrym mężem. Powinien dać chłopakowi do zrozumienia, że nie musi być 
o nią zazdrosny. On, Chejdin di Wars-le-Monkrajt, postąpi jak rycerz - odstąpi 
Ratisławowi swoje szczęście. Niech młodzi rozkoszują się miłością i szczęściem. 

Lipka powinna go zrozumieć. On nie ma prawa wykorzystywać jej młodości, 
pragnienia miłości, tęsknoty za kochającym człowiekiem. To, co ona uważa za miłość 
– to tylko panieńskie zakochanie, które minie, gdy tylko się rozstaną. Ratisław - to 
dobry mąż dla Lipki. 

Skulił się; dzień był słoneczny, ale mróz właził pod odzież. Nagle pomyślał, że 
taki chłód nawet mu się podoba. Przed pojawieniem się w tym świecie myślał, że 
mroźniej niż w Charłańskich górach zimą, może być tylko w Morbarii. Widocznie się 
mylił. Jednakże, mróz tego tajemniczego kraju nie był chłodem śmierci. Pomyślał, że 
te śniegi, surowe chłody, dzika pustka zimowego krajobrazu, sama przyroda ziemi, 
do której przywiodły go poszukiwania księcia Dana, zostały stworzone przez bogów 
w jednym celu: zmusić ludzi, by odnosili się do siebie po przyjacielsku i z wielkim 
ciepłem. A jeszcze, stworzyli takich ludzi jak Lipka, żeby pokazać pozostałym, jak 
trzeba żyć na tej ziemi. 

- W polu, w czystym polu, żyto stoi nieskoszone, serce moje jak węgielek, jest 
popiołem przyprószone! - wyszeptał słowa pieśni dziewczyny, które mimo woli utkwiły 
mu w pamięci. - Ach, gdybym był chociaż trochę młodszy... 

- Tatku! - Świtek uchwycił go z tyłu za kamizelę. - Lipka na śniadanie woła. 
- Już idę, mój książę. 
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- Pst! - chłopiec z przestrachem przyłożył palec do warg. - Nikt nie powinien 
wiedzieć, że ja... Rozumiesz? 

- Nie. Jesteś księciem, spadkobiercą ogromnego mocarstwa. Nie powinieneś 
tego ukrywać. 

- Proszę cię! - Świtek objął Chejdina. - To nasza tajemnica. Gra, to tylko gra. 
- Dobrze - uśmiechnął się. - Idziemy, synku. 
- O, tak dużo lepiej - chłopiec wziął Ortlandczyka za rękę i poprowadził do 

domu. 
- Poczekaj chwilę - Chejdin zatrzymał się na ganku. - Patrz, Ratisław idzie. 
- Ratisław! - Świtek pomachał mu na powitanie. 
Młodzieniec był ze swoim nieodłącznym łukiem, dokładnie zawiniętym w grube 

płótno. Chejdin pomyślał, że chłopak na pewno śpi z bronią w objęciach. Ratisław 
wszedł na podwórze, pogłaskał Białasa, który omal nie urwał łańcucha z radości i 
ukłonił się Chejdinowi. 

- Życzę dobrego dnia, bojarze - powiedział. 
- I ja tobie też, Ratisławie - Chejdin przytulił do siebie Świtka. – Zawrzyjmy 

umowę. Dotrzymujesz słowa? 
- Wiadoma sprawa - powiedział Ratisław. - Umowa na Rusi droższa od 

pieniędzy. 
- Wobec tego, zgoda. Świtek dla ciebie jak brat, a ja jestem dla niego kimś w 

rodzaju ojca, dlatego nie nazywaj mnie bojarem, tylko wujem Chejdinem. Umówiliśmy 
się? 

- Wypada tak? - Ratisław trochę się zmieszał. 
- Mnie tak bardziej się podoba. 
- Twoja wola. 
- Twoja wola, kto? 
- Twoja wola, wuju Chejdinie - młodzieniec starannie wymówił cudzoziemskie 

imię. - Nie obrazisz się jeśli zapytam, co to za imię? 
- Zwykłe. W moim narodzie często spotykane. 
- Zapamiętam - powiedział Ratisław. – Będziemy dzisiaj strzelać? 
- Oczywiście. Tylko trzeba coś zjeść. I zmarzłem. Chodźmy do domu! 
 
Ratisława bardzo zdziwiło, że Świtek nazywa Ortlandczyka ojcem, ale nie 

próbował zaspokoić ciekawości. Od momentu, jak przyszli na polanę i zaczęli 
strzelać z łuku, interesowały go tylko mądrości przydatne łucznikowi. Nawet te 
przypadkowe, które posiadał Chejdin w strzeleckim rzemiośle, były dla niego czymś 
nowym. 

- To wszystko, czas wracać do domu - powiedział Chejdin, zauważywszy, że 
Świtek od stóp do głów jest oblepiony śniegiem i że rękawice chłopca przemokły na 
wskroś. – Wrócimy do tego jutro. 

- Będziemy się uczyć strzelać do ruchomego celu? - zapytał młodzieniec. 
- A nie umiesz? 
- Trochę umiem. Agiej uczył. 
- To dobrze. Widziałem urządzenie używane przez  łuczników w... w moim 

kraju. Jest dość proste i nietrudno je zrobić. Potrzebna jest tylko nieduża deska i 
długi sznur. 

- A można jeszcze postawić tarczę strzelniczą na sanki i ciągnąć - 
zaproponował Ratisław. 

- Niezły pomysł - zaakceptował Chejdin. 
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Wyszli z lasu i skierowali się do wsi tą samą drogą, którą przyszli. Chejdin 
obliczył, że spędzili w lesie około trzech godzin. Śnieg stopniał i iść było ciężej, niż 
rano. Słońce grzało wiosennie. Chejdinowi, w baranim kożuszku zrobiło się gorąco. 

- Białas szczeka! - nagle powiedział Świtek. 
- Nie słyszę - Ratisław pokręcił głową, nadsłuchując. 
- Szczeka, szczeka. O, słyszycie? 
Chejdin zatrzymał się, przysłuchując się, jak Ratisław. Rzeczywiście, daleko 

szczekał pies. A potem usłyszeli to, co ich zaniepokoiło; psie szczekanie nagle się 
urwało żałosnym skowytem, jakby ktoś uderzył psa. 

Świtek rzucił się do biegu, wpadając w śnieg, nabierając go cholewami swoich 
walonek. Chejdin pobiegł za nim, chwycił chłopca za rękę. 

- Szybciej! - krzyczało dziecko. -Tam są obcy. 
- Zwariowałeś? - rozzłościł się wojownik. - Muszę za tobą biegać? 
- Tatko, tam jest Lipka! 
- Wiem. Ratisławie, przypilnuj go. 
- Dokąd idziesz? - jęknął malec, którego Ratisław mocno uchwycił za ramię. – 

Chcę iść z tobą! 
- Nie, głuptasie - Chejdin kucnął przed Świtkiem, objął i przycisnął do piersi. - 

Tylko pójdę i popatrzę, co tam się dzieje. Może, obcych wcale nie ma. Może, 
przyjechali ci, na których czekasz. Ale najpierw powinienem sprawdzić. Przecież 
jestem twoim tatą. Muszę cię bronić. Prawda? 

- Tak - zgodziło się dziecko. - Tylko nie bądź długo. Będę się martwić o ciebie. 
- Nie martw się - pogłaskał chłopca po policzku. - Ratisław przypilnuje cię. 

Niedługo wrócę. 
Zostawiwszy chłopców, ruszył w kierunku domów. Szybko wyszedł zza drzew i 

teraz dom Lipki był przed nim, w odległości około stu sążni. Ulica była pusta, tylko 
gdzieniegdzie w podwórzach szczekały psy. Do ogrodzenia pozostawało bardzo 
niewiele, kiedy zobaczył w podwórzu osiodłane konie i przy nich jakiegoś 
niepozornego człowieka, karmiącego je sianem. Jeszcze jeden, krępy i silny, biegał 
za uciekającymi z gdakaniem kurami. Krępy był uzbrojony; zauważył, że za pasem 
ma czekan. Po koniach było widać, że nieproszeni goście do wyższych sfer nie 
należą. Majętni nie jeżdżą na takich marnych wierzchowcach. Byli wojownikami 
miejscowego właściciela ziemskiego, albo... Chejdin nie dopuszczał złych myśli, ale 
one same lazły do głowy. Koi było siedem, ilu jeźdźców - nie wiadomo. Poprawiwszy 
mocowanie Blasku, zdecydowanie skierował się do domu. 

 
Kiedyś Subar był chanem. Ale potem zabił swego krewnego i rodzina go 

wypędziła. Nie próbował prosić o wyrozumiałość. Spośród swoich koni wybrał 
najlepszego, wziął ojcowską szablę i łuk ze strzałami, i na zawsze porzucił rodzinne 
koczowisko. Kiedy wyjeżdżał, wszyscy krewni wyszli z kibitek i patrzyli w milczeniu. 
Przypominało to pogrzeb i Subar poczuł wtedy, jak lodowaty chłód wnika na zawsze 
do jego serca. 

Przed nim było wiele dróg, ale wybrał tę na zachód, na Ruś. Od swoich 
krewnych, słyszał jeszcze w dzieciństwie o tym, że rosyjscy chanowie chętnie biorą 
do siebie na służbę Połowców - zręcznych jeźdźców i odważnych wojowników. 
Przyłączywszy się do karawany kupców, idącej z Bilary na Ruś, najpierw znalazł się 
w miasteczku Kozielsk, gdzie przesłużył pół roku w drużynie miejscowego księcia. 
Potem, opanowawszy język Urusów, zgromadziwszy pieniądze i doświadczenie, udał 
się na północ. Połowcy z Kozielska mówili, że nigdzie najemnikom nie płacą więcej, 
niż u władcy Wielkiego Nowogrodu. 
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W Nowogrodzie został przyjęty z otwartymi ramionami, ponieważ trwała wtedy 
wojna między suzdalskim księciem Jurijem, a nowogrodzkim - Mścisławem. 
Straceńcy byli w cenie i Subaru został zauważony. Odwaga i okrucieństwo przyniosły 
mu sławę, a wysokie pochodzenie dawało prawo bycia książęcym drużynnikiem, a 
nie zwykłym najemnikiem. Trzynaście lat służył w Nowogrodzie - służył wiernie, póki 
Jakub Młyn nie wysłał go z patrolem do Czudowego Boru z rozkazem sprawdzenia 
donosu Żyły. 

Subar otrzymał także inny rozkaz - zbadać, gdzie są Mongołowie. Dlatego 
wyruszył w drogę nie rano, jak było zaplanowane wcześniej, a wieczorem, by nie 
tracić czasu. Wziął ze sobą czterech wojowników - smoleńczyka Łariona, torżanina 
Anbała, swego współplemieńca Uzuna i Szujcę, jedynego nowogrodzianina w tej 
kompanii. Wszyscy byli doświadczonymi i pewnymi wojownikami i Subar z ukrywaną 
dumą przyjął dowództwo nad małym oddziałem. 

Wyjeżdżając z Torżka, zobaczył przy bramie miejskiej cudzoziemca. 
Staruszek i dziewczyna na wspaniałych koniach czekali, kiedy straż pozwoli im 
wjechać do miasta. Staruszek z wyglądu był podobny do Połowca, ale za to 
dziewczyna... O, dziewczyna była wspaniała. Myślał o niej całą drogę z Torżka do 
Lichosławla, dokąd pojechał, by dowiedzieć się o Mongołach. Ale przed tym, podzielił 
swój oddział. 

- Wy - rozkazał Łarionowi, Anbałowi i Szujce - weźmiecie tego człowieka - 
wskazał na Żyłę - i pojedziecie do Kuwszynowa, gdzie będziecie czekać na mnie z 
Uzunem. Wykonamy rozkaz wojewody i przyłączymy się do was pojutrze. Jeśli ten 
chłop spróbuje zbiec, wykończcie go. 

- Nie zamierzam uciekać - zajęczał Żyła, przestraszony słowami Połowca do 
tego stopnia, że drżały mu nogi – jestem uczciwym i oświeconym przez Boga 
człowiekiem, bo jest powiedziane w piśmie: „Dobrym uczynkiem wykazał się na 
ziemi, otrzymał w niebie koronę sprawiedliwości, przygotowaną przez Pana Boga 
wszystkim, którzy Go miłują". 

- Uciszcie go! - rozkazał Subar i udał się do Lichosławlal. 
Do miasteczka przybył wieczorem. Lichosławl był pełen uciekinierów. 

Wszystkie domy przepełnione, ludzie nocowali wprost na ulicy przy ogniskach. Od 
nich dowiedział się strasznych nowin. Mongołowie zdobyli Włodzimierz i wycięli w 
pień, i starych, i młodych. Stolica Włodzimierskiej Rusi została zamieniona w 
pogorzelisko, na którym wyją obżarte ludzkim mięsem wilki. Los Włodzimierza 
podzieliły: Kolomna, Uglicz, Toropiec, Gorochowiec, Rostów, Murom, Juriew-Polski, 
Moskwa, Suzdal, Pierejasławl i mnóstwo innych miast. Włodzimierskie księstwo już 
nie istnieje. 

- A co z księciem Jurijem? - pytał uciekinierów. – Gdzie on jest? 
- Mówią, że zginął w bitwie na rzece Sit. Skończył się ludzki czas, nastąpił 

koniec świata, zbliża się straszny sąd! 
- A gdzie są Mongołowie? 
- Idą ławą - powiedział mu jakiś człowiek z opaską na twarzy, ubrany w lichy, 

wysmolony kożuszek, wyraźnie z cudzych ramion zdjęty. - Ich podjazdy są już pod 
Twerem. Jeszcze dzień-dwa i będą tu. 

- A ty skąd jesteś, człowiecze? 
- Z Dmitrowa. 
- Tam też są Mongołowie? 
- Już nie. 
- Co to znaczy „już”? 
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- Dmitrowa już nie ma, to i Mongołowie stamtąd poszli. Takich jak ja uratowało 
się niewielu... Poczekaj no, nie wołają na ciebie Subar? 

- Zgadza się - z podejrzliwością odpowiedział Połowiec. - A ty, kim jesteś? 
Skąd mnie znasz? 

- Nie poznajesz? - mężczyzna zdjął z twarzy opaskę, stanął bliżej ognia, żeby 
Subar mógł zobaczyć jego twarz. - A ja ciebie dobrze pamiętam. 

- Lichonia! - żachnął się Połowiec. - Czternaście lat cię nie widziałem. 
- Ale niewiele się zmieniłeś. Taki sam wysuszony, niczym jastrząb stepowy. 
- Połowcy, to naród długowieczny. Trzydziestka już mi minęła, a ja nadal na 

koniu. Chodźmy, ugoszczę cię miodem. Uzun, potrzymaj konia... 
W najbliższym zajeździe było tyle gości, że nie sposób było się przepchać. 

Ludzie pili, mówili tylko o wojnie i o Mongołach. Przy świetle maźnic Subar zdołał 
dobrze obejrzeć swego byłego kolegę w czasie służby w Kozielsku. Timofiej Lichonia 
był wówczas dziesiętnikiem. Teraz, starzejący się, znużony, obdarty Lichonia, z 
chciwością pił paskudny miód i opowiadał Subarowi o tym, co widział. 

- Ich nie da się zatrzymać - mówił. - To nie wojownicy, a diabły. Nas, u 
dmitrowskiego wojewody Stawry było trzystu trzydziestu obytych wojowników, ale 
gdzie nam przeciwko chmarom Batyginowców! Jak Mongołowie podeszli pod miasto, 
od samego ich zapachu ludzie padali martwi. Nie wytrzyma Nowogród, oj nie 
wytrzyma, kiedy polezą na niego Mongołowie! 

- Cóż, Lichonia, będziemy teraz umierać? 
- Jeśli zdecydujemy się na walkę z nimi, to przyjdzie się umierać - wyszeptał.- 

Wszyscy polegniemy bezsensownie, co do jednego. A Mongołowie i tak otrzymają to, 
co chcą. 

- Nasz wojewoda Torżka nie odda - powiedział Subar . - To wojownik 
odważny, zna swoje rzemiosło. Będzie walczyć do upadłego. 

- A we Włodzimierzu co, majtki powiewały? A w Riazaniu? A w Suzdalu? 
Mówię ci, bracie - przeciwko chmarom mongolskim nie wytrzymasz. Sam diabeł 
przyprowadził ich na Ruś, by chrześcijańskie nasienie wytraciło się i wymarło. 

- Ja nie jestem chrześcijaninem - odparował Subar . - Ale masz rację, trzeba 
coś robić. Co radzisz? 

- O sobie już zdecydowałem. Muszę dotrzeć na północ, do Nowogrodu. A tam, 
do Litwinów albo do Łotyszy się najmę. Oni, chyba także wierzą  w Jezusa 
Chrystusa. 

- Jedź ze mną do Torżka. Wojewoda da ci miejsce w drużynie. 
- Żeby umrzeć na ścianach, jak moi koledzy w Dmitrowie? Nie, Subarze. Ze 

śmiercią już się spotkałem. Chcę żyć. 
- Jesteś tu sam? 
- Sam. Był jeszcze ze mną chłopaczyna, z Dmitrowa szedł i gdzieś się 

zawieruszył. Miodu jeszcze! 
- Pij na zdrowie...  A co, mówisz, że Łotysze dobrze wojownikom płacą? 
- Sknerowaci są, ale za służbę płacą dobrze. Spotykałem się we Włodzimierzu 

z jednym Mordwinem-zuchem, mówił, że pół roku był pachołkiem u krzyżowców w 
Rydze. Nawet katolicyzm przyjął. Potem, co prawda przyznał się, że kiedy go 
łacińscy duchowni chrzcili, trzymał palce na krzyż. 

- I co, dobrze mu się służyło? 
- Mówił, że dobrze. Nawet piwo każdego dnia dawano. 
- Może lepiej i mi udać się z tobą do Łotyszy? 
- Tobie? - Lichonia ze zdziwieniem popatrzył na Subara . – Przecież 

proponowałeś  mi jechać do Torżka. 
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- Proponowałem i rozmyśliłem się. Jeszcze mi życie nie obrzydło. 
- Ach ty, diable! - Lichonia wlał w siebie resztkę miodu z czerpaka i utkwił 

wzrok w Połowca. - Jaki byłeś chytry stepowiaku, taki i zostałeś. 
- Na drogę potrzebne są pieniądze - zauważył Subar. 
- Odważny zawsze zdobędzie pieniądze. Po co są chłopi? U nich stale można 

dostać co się chce. 
- Rabować? 
- Przecież i tak Mongołowie oczyszczą ich do ostatniej nitki. A tak, chociaż my, 

chrześcijanie, będziemy mieć pożytek. 
- Mądry jesteś, Lichonia - Subar łyknął miodu - zawsze byłeś mądry. 
- Mam wszystkich w rodzinie mądrych. Przez to i żyję dotychczas, że mi Bóg 

rozumu nie poskąpił. 
- Masz konia? 
- Znajdziemy. Konia bez uprzęży znaleźć łatwo. A jeździć na oklep dla mnie 

nie nowina. 
 
Godzinę przed świtem, Lichonia czekał na Połowca w umówionym miejscu, 

wiorstę od Lichosławla. Oprócz konia, były drużynnik zdobył gdzieś siekierę na 
długiej rękojeści. Subar nie rozpytywał, gdzie. W ten sposób, we trzech, dojechali do 
Kuwszynowa. 

Tu był tylko jeden zajazd, a w nim pijani ludzie Subara. Po długim, prawie 
dwumiesięcznym siedzeniu w Torżku, pod bokiem wojewody, nowogrodzianie poczuli 
wolność, która obróciła się w pijatykę. Subar wszedł do zajazdu, gdy jego drużynnicy 
już proponowali karczmarzowi swoje kożuchy w zamian za mioduchę. 

- Grzech pijaństwa jest wielki – mówił przy stole Żyła, cały w miodzie i kiszonej 
kapuście – okażcie skruchę przed Panem Bogiem, wyspowiadajcie się z grzechu 
swego. Bo powiedziane... 

Smoleńczyk Łarion siedział twarzą do drzwi, dlatego pierwszy zobaczył 
Subara i jego towarzyszy. Z całej czwórki, on był najtrzeźwiejszy. Szturchnąwszy w 
bok dziobiącego nosem Szujcę, wstał, by przywitać dowódcę. 

- Schlały się, ośle dzieci! - Subar chwycił za kołnierz karczmarza, wyrwał mu z 
ręki kufel z miodem.- Przynieś lepiej zimnej wody i jak najwięcej rosołu! 

- Czekali na ciebie z drżeniem serca, z pokorą zaczął Żyła, zwracając się nie 
do Subara, a do słupa obok niego - sprzykrzyła się nam niewola bezbożna, 
babilońska. Dusza nasza jęczy, w grzechu kostnieje... 

- Zamilcz, człowiecze - Lichonia posadził Żyłę na ławce. - Dobrzy wojownicy, z 
takimi w sam raz na Mongołów iść. 

- Czego dowiedziałeś się, Subarze ? - zapytał Łarion, któremu nie spodobał 
się wyraz oczu Połowca. 

- Czego się dowiedziałem? - Subar pokazał w drapieżnym uśmiechu drobne 
zęby. – Dowiedziałem się, że rozpasaliście się, uchlali jak świnie. A jeszcze, 
dowiedziałem się, że Mongołowie będą tu lada chwila. Są już pod Twerem, Dmitrow 
wzięli, do Kaszyna się zbliżają. Co, dobre wieści wam przywiozłem? 

- To trzeba do Torżka pośpieszyć, uprzedzić wojewodę Radima! - wrzasnął 
Łarion, trzeźwiejąc momentalnie. 

- Nie trzeba – wtrącił się Lichonia. 
- Co powiedziałeś? - nie zrozumiał Smoleńczyk. 
- Nie pojedziemy do Torżka – odezwał się Subar . 
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- Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam - bębnił po blacie stołu Żyła - że każdy 
wierzący we mnie... Wierzący we mnie...  Co tam dalej, nie pamiętam. Bo okropnie 
pijany, to taki wstrętny poganin. 

- Dlaczego to nie pojedziemy do Torżka? - dopytywał się Łarion. 
- Ponieważ tak zdecydowałem! – odciął się Subar . - Pojedziemy na północ. 

Torżek nie obroni się nawet przy naszej pomocy. Chcesz żyć, Łarionie, jedź z nami. 
- Nie - Smoleńczyk pokręcił głową. – Nie zhańbię się. Ty co, Subarze! 

Bagany10 w ciebie wstąpiły? 
- Nie. Mam swój rozum i nawet nie jestem pijany. A ty, chyba nie zrozumiałeś, 

że Mongołowie idą. 
- Przecież jesteśmy wojownikami! - krzyknął Łarion. – Wysłał nas wojewoda, a 

my... Opamiętaj się, Subarze , nie rób głupstw! 
- Nie ma o czym z nim rozmawiać! – drzemiący dotychczas Szujca nagle 

podniósł głowę, utkwił wzrok w dowódcy, zacisnął pięści. - Całe nasienie połowieckie 
kłamstwem i podstępem oddycha. Teraz z nim porozmawiam po swojemu! 

Co się zdarzyło potem, nie zrozumiał nikt i nie zdążył zapobiec. W mętnym, 
śmierdzącym półmroku zajazdu miotnęły się cienie, zabrzmiały przekleństwa i krzyki. 
Szujca z pięściami rzucił się na Subara , ale stojący obok jego współplemieniec, 
młody Uzun, podstawił nowogrodzianinowi nogę. Ten upadł na stół, przewracając go, 
ale po sekundzie już był na nogach i zaatakował Uzuna. Połowiec spróbował 
dosięgnąć Szujcę nożem, jednakże nowogrodzianin, o niedźwiedziej sile, przechwycił 
rękę i nóż upadł na podłogę. Łarion próbował odrzucić go od walczących, ale nie 
zdążył. Szujca pierwszy chwycił nóż i wbił go Uzunowi w prawe ramię po rękojeść. 

- Aaaaaaaa! - wrzasnął wściekle Subar i ciął nowogrodzianina szablą na skos, 
od obojczyka do pępka. Szujca jeszcze chwilę stał, wybałuszywszy oczy i chwytając 
ustami powietrze, potem runął na ławkę, opryskując krwią Żyłę. 

W karczmie zrobiło się cicho. Łarion oszalałym wzrokiem spoglądał to na 
konwulsyjnie drgające ciało Szujcy, to na Żyłę, hałaśliwie rzygającego wprost na stół. 
Subar, po chwilowym oszołomieniu, rzucił się do Uzuna. Młody Połowiec spełzł po 
słupie na podłogę; Subar go podtrzymał, spróbował zatamować krew. 

- Wykrwawi się - z okrutną szczerością powiedział Lichonia do oniemiałego 
Łariona. - A to wszystko z powodu przeklętego miodu. Wszystkie zabójstwa u nas na 
Rusi – w pijackim amoku... 

- Milcz! - Subar drżącymi rękoma bandażował ranę Uzuna, który z bólu i 
strachu prawie tracił świadomość i tylko jęczał. - Rana nie jest groźna. 

- Teraz, chcesz czy nie chcesz, trzeba będzie jechać do Torżka – powiedział 
Łarion. 

- Tu znajdziemy znachora – odezwał się Anbał, milczący dotychczas.- Ja 
zostaję z Subarem. 

- Tfu! - Łarion bezradnie spoglądał to na Połowca, to na Anbała, to na 
Lichonia. – Stać się złodziejami? Iść na rozbój? Tego chcecie? 

- Teraz już nie mamy wyboru - powiedział Lichonia. - Nie chcesz z nami, to idź 
sobie z Bogiem. Nikt cię nie trzyma. 

- I pójdę! - Łarion obrzucił wszystkich ciężkim spojrzeniem i, chwiejąc się, 
wyszedł z zajazdu. Anbał chciał pójść za nim, ale Lichonia go zatrzymał. 

- Niech spada - powiedział - z takiego, wszystko jedno pociechy nie będzie. 
- Doniesie na nas - stwierdził Subar, wycierając koszulą zabitego Szujcy 

zakrwawione ręce. 

                                                           
10

 w mitologii rosyjskiej – złe duchy 
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- Niech donosi. Czy tobie nie wszystko jedno? Drogi powrotnej nie ma. Nasza 
ścieżka prowadzi teraz jak najdalej od Torżka. 

- Uzunowi potrzebny lekarz - Połowiec wskazał na rannego. 
- Gospodarzu! Podaj miód, najmocniejszy! - krzyknął Lichonia. – Zalejemy  

nim ranę. Krew, widzę, zatamowałeś. A lekarza znajdziemy; prawdopodobnie, jest tu 
jakiś. 

- Już noc - stwierdził Anbał, spoglądając w okienko zajazdu. - Ciało trzeba 
sprzątnąć. 

- Więc zajmij się tym - kazał Lichonia. - Wywlecz go za ogrodzenie i rzuć w 
zaspę. Rano znajdą i zanim zorientują się, co i jak, będziemy już daleko. 

- Przypomniałem sobie! - Subar radośnie zatarł ręce. - Ten chłop mówił, że w 
Czudowym Borze jest baba-znachorka. Jedziemy! To jest całkiem blisko. 

- No, to bardzo dobrze - Lichonia powoli, ze smakiem dopił miód. - Wy tylko 
krzyczycie i rękoma machacie, a ja, w spadku po tym nieboraku, dostanę konia z 
siodłem. Budzisz tego wieśniaka, czy zostawiamy go? 

- Będzie potrzebny, drogę pokaże - Subar pomógł rannemu stanąć na nogi, 
ostrożnie podprowadził go do drzwi. 

- Wstawaj, niewolniku boży! - Lichonia kopnął skomlącego Żyłę. – Szczęście 
cię nie opuści, póki nie zarżniemy. Tyle narodu Mongołowie zgubili, a taki jak ty, 
jeszcze żyje. To niesprawiedliwe! 

 
Lipka, unikając spojrzenia przywódcy rozbójników, chudego, skośnookiego 

Połowca, pochyliła się nad rannym, obejrzała ranę, spróbowała obmacać obrzęk 
dookoła. Ranny zaczął jęczeć, ale świadomości nie odzyskał. Powoli, żeby zyskać na 
czasie, zaczęła mokrą szmatką wycierać już zaschniętą krew na ramieniu i piersi 
Uzuna. 

- No i co? - niecierpliwie zapytał Subar . - Co powiesz, dziewucho? 
- Rana głęboka - odpowiedziała Lipka, z trudnością wymawiając słowa. - Zła 

rana. 
- Wiem, że zła! - Połowiec chwycił dziewczynę za podbródek, zajrzał w oczy. – 

Pytam, czy żyć będzie? 
- Jeśli nie wda się zakażenie - powiedziała Lipka. 
- To zrób tak, żeby się nie wdało! - wypuścił dziewczynę. - Bierz swoje zioła, 

rób coś! 
Lipka nie słuchała rozbójnika. Myślała o Chejdinie. Kiedy trzech uzbrojonych 

mężczyzn wdarto się do domu, nie przestraszyła się. Była nawet zadowolona, że ani 
Chejdina, ani Świtka nie ma w domu. Teraz, wszystkie jej myśli były z 
Ortlandczykiem. Tylko on może ją uratować. Tylko on obroni ją i Świtka przed tymi 
ludźmi. 

- Ruszaj się, dziewucho! - krzyknął Lichonia, który już włożył kolczugę 
Chejdina i siedział przy stole, z apetytem wcinając gorące bułeczki. - Chodzisz, jak 
nieżywa. 

Lipka rzeczywiście robiła wszystko odruchowo, jak we śnie. Wstawiła do pieca 
garnek z wodą, wyjęła z kufra nowe grube płótno, rozcinała je na bandaże. Z 
woreczków nabrała suszonych ziół, włoszczyzny i innych przypraw, by przygotować 
wywar. Nawet nie zauważyła, że jej piękna odzież jest już opryskana krwią Uzuna. 
Myślała tylko o Chejdinie. Żeby wrócił jak najszybciej. Nikt inny jej nie uratuje... 

- Zasobna gospodarka - zakomunikował wchodzący do domu Anbał. - 
Zajrzałem do stodoły i do piwnicy. W stodole dziesiątek owieczek i kóz, na podwórku 
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z tuzin kur, w spichrzu siana dla koni do woli. W piwnicy jest słonina i grzyby 
suszone, i warzywa i mąka. Jedzenia dla dziesięciu ludzi wystarczy. 

- Więc zajmij się obiadem, póki nasza gospodyni rannego oporządza - 
rozporządził Lichonia. - Pierożki są dobre, ale i polewka z mięsem nie zaszkodziłaby. 

- Pójdę wobec tego, kur nałapię, a gospodyni je oskubie - zaproponował Anbał 
i wyszedł z izby. 

- Subarze! - Uzun ocknął się, zaczął jęczeć. Połowiec natychmiast pochylił się 
nad rannym, wziął go za rękę: 

- Widzisz mnie i słyszysz? 
- Boli - odpowiedział cicho Uzun. - Gdzie jestem? 
- U znachorki. Zaraz cię opatrzy. 
- Boli bardzo! 
- To nic, minie - Subar odwrócił się do Lipki, która rozcierała w moździerzu 

zioła. - Ruszaj się szybciej dziewucho, bo wezmę bat! 
- Nie groź naszej znachorce - poradził Lichonia - Bo obrazi się i twojego 

ziomka jakąś trucizną napoi. 
- Nie napoi! - Subar złowieszczo wyszczerzył w uśmiechu zęby. - Słuchaj 

mnie, chłopko: Jeśli Uzun umrze, osobiście przywiążę cię do końskiego ogona i 
przejadę się do Seligera i z powrotem. 

Lipka nie odpowiadała. Zresztą, nie było o czym mówić. Niech sobie grożą. 
Myślała o Chejdinie. Przyszedłby jak najszybciej, wypędziłby tych... 

- Nie groź jej tak, Subarze - Lichonia jakby odczytał jej myśli. - Widać, że ma 
chłopa i to bojowego. Takiej solidnej kolczugi w życiu nie widziałem. Myślę, że jakiś 
bojar do niej w zaloty jeździ, a może, niechcący spłoszyliśmy go. Spójrz na nią, jaka 
wystrojona! Poddani w takiej odzieży nie chodzą na co dzień. 

- Pluję na jej chłopa! - złośliwie odpowiedział Subar . - Dżuma na niego i na 
całą tę psią wieś! Uzuna opatrzymy, weźmiemy zapasy na drogę i co nam potem jej 
chłop zrobi? 

- Jesteś panienką? - Lichonia jakby nie słyszał słów Połowca. - Mów szczerze, 
zagląda do ciebie jakiś bojar, czy nie? 

- Nie ma tu żadnego bojara, wujaszku - powiedziała Lipka. 
- A kolczuga czyja? 
- Krewnego. Kiedy przyjechał tu ostatni raz, na przechowanie zostawił. 
Trzeba ich wykołować. Niech myślą, że w tym domu nic im nie grozi. Niech się 

uspokoją. Kiedy wróci Chejdin, będzie mógł łatwiej dać sobie radę. Tylko dlaczego 
nie wraca? Gdzie on jest, dlaczego jeszcze go nie ma? 

Woda w kociołku zaczęła się gotować, więc wrzuciła tam gotowe bandaże i 
wsypywała uzdrawiający, ziołowy proszek. W izbie rozpłynął się cierpki 
aromatycznych zapach. 

- Kto nauczył cię leczyć, córeczko? - zapytał Lichonia. 
- Mamka - odpowiedziała Lipka. 
- A gdzie ona teraz? 
- Umarła. 
- To znaczy, że jesteś sierotą? 
- Lepiej proszę pomóc rozebrać rannego - odpowiedziała. 
Nawet nie musiała nic mówić rannemu: Uzun sam zrozumiał, że procedura 

będzie bolesna, kiwnął więc głową na znak - lej, ścierpię. 
- Rana kłuta - powiedziała - szyć jej nie będę, tylko przemyję. Przytrzymajcie 

go jakoś, będzie bolało. 
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Uzun krzyknął tak przeraźliwie, że na podwórku, Żyła przeżegnał się, a Anbał 
wypuścił dopiero co schwytaną kurę. Ale Lipka działała pewnie. Sprawnie nałożyła 
opaskę z wygotowanego bandaża na ranne ramię. Część wywaru, rozcieńczywszy 
wodą, dała wypić rannemu. 

- Jeśli pod wieczór gorączka nie wzrośnie, to szybko wyzdrowieje - 
powiedziała, skończywszy opatrunek. - Musi jeszcze ze trzy-cztery razy wypić wywar. 

- Poczekamy tu - powiedział Subar . 
- Lepiej wynosić się stąd szybko - zauważył Lichonia. - Żeby obrońcy się nie 

znaleźli. 
- Kto, chłopy? Szablą po łbie i cała rozmowa. Teraz musimy się posilić. Hej, 

dziewucho, miód masz? 
Lipka przytaknęła w milczeniu i poszła po napitek. Uzun uspokoił się, oddech 

mu się wyrównał, wargi przestały drżeć; widocznie, rana mniej bolała. Subar 
podszedł do pościeli rannego, dotknął czoła - gorączki nie było. 

- Zuch dziewucha! - wyszeptał. 
Głośno tupiąc, do izby wpadł Anbał, niosąc dwie kury. Zdążył już skręcić im 

szyje. 
- Barana później zarżnę - obiecał. - Zrobimy zapasy jedzenia i w drogę. Hej, 

dziewucho, kury czekają, kiedy ich oskubią i ugotują. 
Lipka wróciła z dzbanem miodu, postawiła na stół. Torczyniec uśmiechał się 

do niej, a ona patrzyła na martwe kury. To były zupełnie młodziutkie nioski, zaledwie 
jesienią zaczęły się nieść. 

- Czego się gapisz? - zapytał niezadowolony Anbał. - Oskub i ugotuj polewkę. 
Żołądek się skręca z głodu. 

- Nie wrzeszcz, lepiej miodu łyknij - Lichonia nalał z dzbana Torczyńcowi, 
Subarowi i sobie. - Patrzcie, dobrze się żyje chłopstwu, wystany miód piją! Tylko 
patrzeć, Jak zaczną złotem i srebrem obracać. 

- Właśnie widzę, dziewucha wystrojona jak na bal - odezwał się Anbał. – 
Wprost jak bojarynia, jagódka ogrodowa. Dla kogo się tak wystroiłaś, milutka? Może 
dla mnie? 

- Nie dla ciebie – odpowiedziała, jak nie swoimi wargami. 
- Że-co? Nie dla mnie? - odstawił kubek z niedopitym miodem i wytarł dłonią 

usta. - A w czym jestem dla ciebie niedobry? Pokręcony, albo gęba nie wyjściowa? 
Czy ty tylko ze swoim gospodarzem po szopach na sianie zabawiasz się? 

- Anbale, zostaw ją - powiedział Lichonia. - Widzisz, że dziewucha się stara, 
nie trzeba jej obrażać. 

- Stara się? - Anbał wstał, podszedł do Lipki, chwycił za łokcie, przyciągnął do 
siebie. – Jeśli się stara, to dobrze i to mnie podnieca. Wystroiła się i wplotła wstążkę 
do warkocza nie dla mnie, ale to nic, bez ubrania będzie milsza. 

Lipka, niczym widz, usłyszała trzask rozrywanej tkaniny - i potem swój krzyk. 
Anbał zacisnął jej usta, przewrócił na stół, rozrzuciwszy pierogi ku niezadowoleniu 
Lichoni. 

- Co ty wyprawiasz, psi synu? – zganił go, bez widocznego gniewu. – 
Zamierzasz zgwałcić dziewuchę? 

- Nie przejmuj się, tobie też zostawię - warknął Anbał. – Dawno z babą nie 
byłem, nie przepuszczę takiej okazji. 

- No, no! - mruknął Lichonia, nalewając jeszcze miodu. 
Lipka broniła się, próbowała krzyczeć, ugryźć śmierdzącą dłoń zaciskającą jej 

usta. Torczyniec uderzył ją w twarz. Ból był straszny i omal nie straciła przytomności. 
Subar obserwował, jak Anbał zerwał z dziewczyny resztki odzieży, kawałkiem lnu 
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zatkał jej usta, żeby nie kąsała, potem rozsunął jej nogi. Subar zobaczył jędrne, nagie 
panieńskie ciało, zatrzymał spojrzenie na różowej fałdzie kobiecości pod trójkątem 
srebrzystych włosów - i odwrócił wzrok, zawstydziwszy się własnych myśli. Przez 
moment, nawet chciał uderzyć Anbała. Lichonia spokojnie pił miód, obserwując, jak 
Torczyniec gorączkowo rozwiązuje pas na swoich szarawarach. 

- Dobra dziewucha! - powtarzał.- Słodka dziewucha! Jak takiej przepuścić, 
prawda przyjaciele? Patrzcie, pokażę wam, jak trzeba baby wykorzystywać! 

- Na razie, tylko szarpiesz się, a efektu nie widać - przygadał Lichonia. 
- Świnie! - przeklął Subar w gwarze połowieckiej . 
- Teraz! – Anbał w końcu rozwiązał pas, wlazł na Lipkę, okrywając jej brzuch, 

piersi i plecy mokrymi, obleśnymi pocałunkami. - Teraz Anbał będzie cię kochać, 
dziewucho. Teraz będzie... 

Nie dokończył - do izby wdarł się Chejdin. 
 
Ortlandczyk przez chwilę obserwował dom. Kiedy drab, łowiący kury, wszedł 

ze zdobyczą do środka, zdecydował się działać. Człowiek przy koniach, stał 
odwrócony do niego plecami, więc efekt zaskoczenia został osiągnięty. Rozważał 
jeszcze, czy nie podkraść się od strony tylnego podwórza, kiedy usłyszał krzyk 
dziewczyny. 

Wyciągnąwszy miecz z pochwy, pobiegł w kierunku domu. Minął bramę i 
mimochodem zauważył niemiły widok - martwego psa w kałuży krwi. Wątły 
człowieczek, karmiący konie, usłyszał jego kroki i brzdękanie blaszek na pasie. 
Odwrócił się i oczy zaokrągliły mu się z przerażenia. Otworzył usta, żeby krzyknąć. 

Chejdin zauważył, że chudzielec nie ma żadnej broni, ale to było nieważne. W 
biegu, krótkim cięciem rozpłatał rozbójnikowi gardło. Afanasij Żyła umarł, nie 
zdążywszy się odezwać. 

Kiedy wpadł do domu, Anbał był odwrócony do niego plecami. Bez 
ostrzeżenia, zadał kłujące uderzenie w potylicę Torczyńca i gwałciciel natychmiast 
zwiotczał. Dwaj inni rozbójnicy, oprzytomniawszy, zerwali się na równe nogi i rzucili 
się z krzykiem na atakującego. 

Lichonia, siekierą, starał się zepchnąć Chejdina pod szablę Subara – Połowiec 
zaś zachodził z lewej ręki, wymachując bronią. Ortlandczyk natychmiast zrozumiał, 
że ma do czynienia z obytymi wojownikami, jednakże, jedno spojrzenie na Lipkę 
wystarczyło, by obudziło się wściekłe pragnienie krwi. Decyzja była jednoznaczna: ci 
dwaj, muszą umrzeć. I to, powinno stać się natychmiast. 

Zauważył też, że jeden ze złoczyńców zdążył już włożyć jego kolczugę. 
Jednakże to go nie zbiło z tropu i z impetem ruszył właśnie na niego. Ten spróbował 
rąbnąć go siekierą. W tym momencie, skośnooki wojownik z szablą, dziko wrzasnął i 
zaatakował, ale on uprzedził oszukańczy manewr zmierzający do zadania ciosu w 
głowę, potem odbił dobrze obliczone uderzenie w szyję, przechwycił klingę 
skośnookiego swoim kristanem i, wprowadzając w błąd przeciwnika fałszywym 
atakiem, podciął mu nogę. Subar z krzykiem upadł na jedno kolano i w tym 
momencie Chejdin odrąbał mu pół czaszki. 

Lichonia stchórzył. Kiedy jego kompan upadł, wypuścił siekierę i rzucił się w 
stronę drzwi. Chejdin dogonił go w przedsionku i mocno pchnął w plecy. Zbir wypadł 
na ganek i przewrócił się. 

Próbował jeszcze wstać, ale Ortlandczyk już był obok. 
- Nie bij, ja... - i nic więcej nie zdążył powiedzieć, bo Chejdin rąbnął go z 

rozmachem, prawie oddzielając głowę od ciała. 
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W izbie został jeszcze jeden żywy rozbójnik - leżał w pościeli i miał 
obandażowane ramię. Zobaczywszy Chejdina, sprężył się, próbując sięgnąć po 
leżący przy łóżku pas z krótkim mieczem. Ortlandczyk odrzucił go, przystawił ostrze 
Blasku do gardła rannego i już zamierzał pchnąć rękojeść, ale nawet przez duszący 
zapach świeżo przelanej krwi, poczuł pachnący aromat ziół. Domyślił się, że 
opatrunek robiła Lipka. 

Dziewczyna rozpłakała się ze wstydu, kiedy ją rozwiązał. Narzucił na nią 
kołdrę ze skórek, którą zabrał rannemu, ale przed tym obejrzał dziewczynę. Na 
szczęście, krew okazała się krwią Anbała. Oprócz siniaka na dolnej szczęce i 
przygryzionej wargi, żadnych ran nie odniosła. Jednak twarz miała bladą jak wosk i 
oczy zachodziły mętną zasłoną. Chejdin w duchu modlił się do Oarta i matki bogów 
Marsiny, aby nic złego się nie stało. 

- Przyszedłeś - powtarzała dziewczyna, jak w malignie - przyszedłeś, 
przyszedłeś! 

- Jestem tu, miła, jestem z tobą - przytulił dziewczynę, gładząc jej włosy i tak 
siedzieli, póki do izby nie wpadły jeszcze dwie osoby. 

- Ojczulku! - Świtek rzucił się Chejdinowi na szyję. - Ojczulku, przestraszyłem 
się, że ty... Że ciebie... 

- Przecież cię prosiłem, byś go pilnował - z wyrzutem zwrócił się do Ratisława, 
który zastygł na progu, patrząc z niedowierzaniem na trupy. - On nie powinien był 
tego widzieć. 

Ratisław chciał odpowiedzieć, ale go zemdliło. Chejdin odsunął od siebie 
malca, czepiającego się go rozpaczliwie. 

- Poczekaj, chłopaku - rzucił mu - nie mam teraz czasu dla ciebie. A najlepiej, 
jeśli wyjdziecie obaj. Z Lipką jest źle. 

Świtek odsunął się. Ortlandczyk zostawił dziewczynę, która nadal siedziała w 
odrętwieniu na ławce, wytarł zakrwawiony miecz o odzież Anbała i zwrócił się do 
Ratisława: - Lepiej ci? 

- Wszystko w porządku, wuju Chejdinie - chłopak drżał, ale starał się 
opanować. - Kto to? 

- Złodzieje, maruderzy, dezerterzy - jaka różnica? Trzeba zawołać ludzi, żeby 
pomogli tę padlinę zakopać. 

- Mam pójść? - zapytał Ratisław. 
- Aaaaaa! - krzyknął nagle Świtek. 
Chejdin odwrócił się i błyskawicznie obnażył miecz. Dziecko zbyt blisko 

podeszło do Uzuna i Połowiec pochwycił chłopca. 
- Dajcie mi odejść! - krzyczał Uzun, zasłaniając się Świtkiem, jak tarczą. - 

Wyjdźcie z domu, obaj! Inaczej zabiję chłopca. 
- Masz niesprawną prawą rękę - Chejdin postąpił o krok w kierunku Połowca. 

Uzun tak ścisnął przedramieniem szyję Świtka, że chłopiec znów krzyknął. 
- Puść dziecko - powiedział Ortlandczyk, starając się zachować opanowanie – 

obiecuję ci, że będziesz sądzony zgodnie z prawem. Jeśli zabijesz dziecko, nie licz 
na łaskę. Potnę cię na kawałki. 

- Widzisz? - Uzun, marszcząc się z bólu, wyciągnął z buta długi, wąski nóż. – 
Nie mam nic do stracenia. Daj mi stąd wyjść i wsiąść na konia, a chłopiec będzie żył. 
Jesteś wojownikiem i ja nim jestem. Dogadamy się. 

- Z ciebie żaden wojownik - powiedział Chejdin. – Jesteś tylko żałosnym, 
tchórzliwym szczurem, który nie wie co to honor i męstwo. Tacy jak ty, walczą tylko 
wtedy, gdy jest was dziesięciu na jednego. Napadacie znienacka i rozpierzchacie się 
jak karaluchy, jeśli wasz przeciwnik zdołał się zorganizować i stawić wam opór. 
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Chowacie się za kobietami i dziećmi, próbując uratować swoje skóry przed odwetem: 
jeśli traficie do niewoli, czołgacie się u stóp wroga i błagacie o wasze nikczemne 
życie, zwalając całą winę na swoich wspólników. Tacy wojownicy jak ty, nigdy nie 
walczą uczciwie, twarzą w twarz, zawsze wolą pchnąć nożem z ukrycia albo puścić 
strzałę w plecy. Zabić takiego jak ty, to dobry uczynek wobec boga. Przysięgam na 
Tarnana, zabiję cię powoli, jeśli dziecko ucierpi. 

- Ojczulku, zabij go! – krzyknął Świtek. 
- Zamknij się, szczeniaku! - Uzun przystawił nóż do gardła chłopca. - 

Piekielnie boli ramię, ale by wetknąć nóż w tę kurzą szyję, wystarczy mi sił. 
Przysięgam na przodków, zrobisz jeszcze jeden krok w moją stronę, pożegnasz się z 
dzieckiem. Rzucaj miecz na podłogę! 

- Daję ci słowo, jeśli wypuścisz chłopca, będziesz mógł odejść. 
- Aleś cwany! Myślisz, że masz przed sobą durnia! - Uzun roześmiał się 

kraczącym głosem. - Nie jestem obłąkany, by ci wierzyć. Nie, będziesz wypełniać 
moje warunki. Rzucisz miecz i pozwolisz mi wyjść z domu. Wsiądę na konia i odjadę. 
Inaczej swojego syna nie dostaniesz żywego. Co postanawiasz? 

- Dobrze - rozdrażniony Chejdin rzucił miecz z taką siłą, że Blask z 
dzwonieniem wbił się w belkę ściany. - Innej broni nie mam. Zjeżdżaj stąd, psie! 

Jednakże Uzun nie puścił Świtka. Teraz Połowiec spoglądał nie na Chejdina, 
ale gdzieś poza niego. Ortlandczyk odwrócił się i zobaczył, że Ratisław uniósł łuk i 
trzyma zbira na celowniku. 

- Powiedz mu, niech opuści łuk! - wrzeszczał Uzun, posuwając się w kierunku 
drzwi izby. 

- Chłopaku, nie wydziwiaj - powiedział Chejdin - opuść broń. Niech się gadzina 
wynosi stąd. 

- Nigdzie nie pójdzie - wypalił Ratisław. – Obraził Lipkę. 
- Nie bądź głupi chłopcze! - krzyknął Uzun, przyciskając do siebie dziecko. – 

Co ci ojciec powiedział? Strzelisz do mnie, zabijesz brata! 
- On ma rację - półgłosem powiedział Chejdin. - Trafisz Świtka. A jeśli chybisz, 

ten drań z przerażenia go zarżnie. 
- Hej, moja cierpliwość się kończy! – krzyknął znów skośnooki. - Zaraz 

wykończę chłopca! Każ mu rzucić łuk. 
- Ratisławie, proszę - Chejdin podszedł o krok do młodzieńca, ale ten 

popatrzył na Ortlandczyka w taki sposób, że przeszły mu po plecach ciarki. - W imię 
wszystkich bogów, co z tobą? 

- Puść Świtka, psie - rozkazał Ratisław, naciągając cięciwę - albo koniec z 
tobą. Mówię po raz ostatni. 

- Strzelaj! - zaśmiał się Uzun. - Trafisz brata! 
- Nie trafię - odpowiedział Ratisław i spuścił cięciwę. Strzała ugodziła Połowca 

między oczy, z chrzęstem przebiła czaszkę na wylot. 
Trupy rozbójników wywleczono na podwórze. Prawie wszyscy wieśniacy 

zebrali się, by na nich popatrzeć. Ludzie podchodzili i żegnali się z lękiem, szepcząc 
o czymś. Jednego z zabitych rozpoznali. 

- Patrzcie, czy to nie Żyła? 
- Masz rację, on! Hej, patrzcie ludziska - Afońka Żyła leży martwy! 
- Doigrał się, potępieńcem stał się! A przecież w cerkwi był... 
- Aha, i datki przepijał. Odszczepieniec, apostata!11 Tam jego miejsce... 
 

                                                           
11

 heretyk (od greckiego słowa „apostasis”) 
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Chejdin siedział na ganku, położywszy na kolanach miecz i obojętnie 
obserwował sytuację. Lipkę i Świtka baby zabrały do sąsiedniego domu. Ratisław 
gdzieś znikł. Zjawił się natomiast starosta Dorosz, którego dziewczyna nazywała 
Kuropląsem i jego nieodłączny satelita Dodol z małym, siwobrodym człowiekiem w 
ciemnym ubraniu. Ortlandczyk domyślił się, że to miejscowy kapłan. 

- N-niech cię B-bóg pobłogosławi, bo-bojarze Oleksy Borysławiczu! - 
powiedział Dorosz, podchodząc do wojownika i kłaniając się w pas. – Jak wi-widać, 
znasz swoje rze-rzemiosło i jesteś wo-wojownikiem, jakiego p-próżno szukać. C-całą 
wioskę o-ocaliłeś. 

- Ratowałem Lipkę i jej brata - odpowiedział. 
- A przez to, wszystkich nas od zbójów bezbożnych uwolniłeś - wtrącił Dodol. - 

Wielki ci za to pokłon i cześć, od całej społeczności. 
- Trzeba ich zakopać - Chejdin wskazał na ciała. – Pochówku temu 

paskudztwu nie urządzę. 
- Bóg nam kazał przebaczać swoim wrogom, szczególnie pokonanym – 

odezwał się kapłan. 
- Nie są moimi wrogami - sprzeciwił się wojownik. - To wrogowie kobiet i 

dzieci. Nie powinni byli stawać przeciwko mnie. Czterech zarąbałem, a ręka nawet 
nie zmęczyła się. 

- Czterech? - zdziwił się Dodol. - A kto wykończył piątego drania? 
- Ratisław. 
- Ten chłopaczyna? W życiu nie uwierzę! 
- Możesz wierzyć albo nie, a Ratisław nie stchórzył. Tak rozbójnika strzałą 

przeszył, że z podziwu nie wyjdziesz. Jak długo żyję, takiego strzału wcześniej nie 
widziałem. 

- Przecież to grzech - cieszyć się z zabójstwa - powiedział kapłan. – Chociaż 
to zbóje, ale mieli dusze. Trzeba im współczuć i prosić Boga o miłosierdzie dla nich. 
Poszedłbyś się wyspowiadać, skruchę okazać. 

- Więc jak, zakopiecie? - zapytał Chejdin starostę, nie racząc odpowiedzieć 
kapłanowi. 

- Tak. Za-zakopiemy, nie musisz w to w-wątpić, b-bojarze - pośpiesznie 
odpowiedział starosta. - Wszystko będzie ja-jak należy. 

- Ich konie oddaj biednym rodzinom - powiedział Ortlandczyk - broń zabiorę. A 
tu, masz dla twoich grabarzy - wyłowił z cienkiej portmonetki jeden z trzech srebrnych 
galarnów i rzucił staroście. 

- Hojnie! - zachwycił się Dorosz. - Prawdziwie po chrześcijańsku. 
- Mszę żałobną trzeba by zamówić za zabitych - ośmielił się zaproponować 

kapłan. – Mimo wszystko, to żywe dusze... 
- Za tych? - oburzył się Dodol. - Wszystko jedno do piekła się dostaną, psy 

jedne! 
- Bóg tylko może zdecydować, dokąd ich odesłać - sprzeciwił się kapłan. 
- Święty z ciebie człowiek, ojcze Warsonofiju! - pokiwał głową Dodol. 
- Ma rację - powiedział Chejdin i oddał kapłanowi drugą monetę. - I pomódl się 

do naszych... naszego boga za Ratisława. 
- Niech cię Bóg pobłogosławi, bojarze! - powiedział kapłan, żegnając 

Ortlandczyka krzyżem. 
Z ulicy, w podwórze, wjechał zgarniak, ciągniony przez chudą szkapinę. 

Układano ciała rozbójników, po dwóch naraz i wywożono. Ich konie również szybko 
wyprowadzono, zabierając przy tym uprząż. Chejdin wziął tylko broń Subara: wyjął z 
worka przy siodle żelazny hełm z kapturem kolczym, zdjął z siodła łuk z kołczanem 
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pełnym strzał i zabrał też szablę. Pozostałą broń rozdzielili między siebie wieśniacy: 
noże i siekiery były w ich gospodarstwach nieocenione, ponieważ żelazo drogo 
kosztowało. Stopniowo podwórze opróżniło się. Na śniegu zostały tylko krwawe 
plamy i koński nawóz. Kapłan poszedł razem z grabarzami – odprawiać obrzędy nad 
zabitymi. Dodol i starosta Kuropląs też zamierzali odejść. 

- Przyślijcie jakieś baby! - poprosił Chejdin. - Dom z krwi trzeba umyć i 
sprzątnąć. 

- Wszystko zrobimy, nie miej wątpliwości - usłużnie zapewnił Dodol, cofając 
się do wrót. 

Starosta nie odezwał się; jeden z koni bardzo mu się spodobał, więc śpieszył 
się, by sprzątnąć go dla siebie, zanim ktokolwiek go uprzedzi. Ortlandczyk pozostał 
na ganku sam. Ogarnęła go całkowita obojętność na to, co działo się dookoła. 
Chciało mu się tylko spać. Wściekłość, gniew, złość dawno minęły. Tęsknił za ciszą. 

- Wuju Chejdinie! 
Ratisław stał przy narożniku domu, ze skruchą patrzył na Chejdina. Twarz 

młodzieńca była niezwykle blada, a oczy podkrążone. 
- Gdzie byłeś? 
- Ja... Wymiotowałem. Było mi niedobrze, wuju Chejdinie. 
- Podejdź do mnie. 
Ratisław zbliżył się, nerwowo gniotąc czapkę w rękach. Ortlandczyk długo 

patrzył mu w oczy, potem wyciągnął rękę. 
- Dziękuję ci - powiedział. - Za Świtka. 
- Oj, nie mów o tym wuju! Jak przypomnę sobie, to wszystko we mnie się 

trzęsie. 
- Jak zdołałeś tak celnie wystrzelić? Nawet doświadczony łucznik nie 

zdecydowałby się na taki krok. 
- Ja… Sam nie wiem - potrząsnął głową, jakby próbował uwolnić się od 

czegoś najgorszego. - Napadło mnie coś. Ogarnęła mnie taka złość na tego gada, że 
zębami bym go zagryzł. Wcale nawet nie widziałem Świtka. Patrzyłem tylko w oczy 
drania, tam, dokąd chciałem posłać strzałę. 

- I posłałeś - Chejdin uśmiechnął się. - Jesteś teraz prawdziwym wojownikiem. 
Obrońcą sprawiedliwości, słabych i znieważanych. 

- Źle się czuję, wuju Chejdinie. Przecież, jakby nie było, zabiłem człowieka, a 
to jest grzech śmiertelny i za jego krew Bóg mnie ukarze na Sądzie Ostatecznym. 

- Myślisz, że nie trzeba było zabijać? 
- Nie wiem, wuju Chejdinie. Przecież nie wiewiórkę, czy zająca, a człowieka 

wykończyłem. Ale, jak pomyślę, że on mógł Świtka zabić, to nie żałuję ani trochę. 
- Byłem trochę starszy od ciebie, kiedy wstąpiłem na służbę do jednego 

wojownika - powiedział Chejdin. - Był on rodem z... Bardzo dalekiego kraju, wybornie 
władał mieczem i w siodle trzymał się lepiej od innych. Był odważny - mógł sam 
stawić czoła dziesięciu przeciwnikom. Bardzo mi się wtedy poszczęściło, że wziął 
mnie do siebie. Czasy były niespokojne, wszędzie trwały walki. Udałem się z nim na 
południe, do kraju, gdzie walczyły ze sobą dwa ugrupowania religijne. Jedni mówili, 
że wszyscy powinni modlić się do boga tak, inni - znów tak i z tego powodu cięli 
siebie bez litości i miłosierdzia. Mojego pana, wraz z innymi poważanymi i sławnymi 
wojownikami zaprosili, by obserwować przestrzeganie rozejmu - przecież nawet 
fanatyczni, religijni mordercy, mogą czasami znaleźć wspólny język i przynajmniej na 
pewien czas zaprzestać rzezi. Jednak rozejm był cały czas łamany. Były szajki, które 
nie podporządkowywały się nikomu i ciągle sprawiały największy kłopot. Urządzały 
napady, by zerwać porozumienie. I oto, pewnego razu, wysłano mojego pana na 
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miejsce takiego starcia. Towarzyszyłem mu. Przyjechaliśmy do wsi, którą dzień 
wcześniej odwiedziła banda takich walecznych chłopaków, coś w rodzajów naszych 
dzisiejszych przeciwników. 

- Co było dalej, wuju Chejdinie? 
- Dalej? - Ortlandczyk poczuł nagle wstrętny skurcz gardła. – Dalej, 

przyjechaliśmy na centralny plac. Domy dookoła były spalone, niektóre jeszcze się 
tliły, a w świątyni leżały trupy. Wiele trupów. Były tam kobiety i dzieci, a także 
mężczyźni i staruszkowie. Wszyscy prości chłopi, którzy nigdy i nikomu nie czynili 
zła. Wprowadzali ich do świątyni po trzech-czterech i zarzynali przy ołtarzu. Potem 
odwlekali ciała pod ściany i wprowadzali kolejnych. W świątyni było pięćdziesiąt 
sześć trupów. Ich krwią, mordercy wypisali na ścianach swoje motta. Coś w rodzaju: 
„Zwycięstwo albo śmierć!” albo „Za wiarę i wolność!”. Patrzyliśmy na to, a potem 
zawołali nas łucznicy, którzy przybyli do wsi razem z nami. Ci, zajrzeli do wiejskiej 
studni - była pełna ciał. Jako pierwszą, wyciągnięto młodą kobietę. Do niej było 
przywiązane sznurem niemowlę. Byli martwi, ich oczy pozostawały otwarte i pełne 
wody, jakby niewypłakanych łez. Kiedy zaczęli odwiązywać niemowlę, z usteczek 
martwego dziecka pociekło matczyne mleko. Widząc to, mój pan usiadł na kamieniu, 
objął głowę rękami i zapłakał. Pierwszy i ostatni raz w życiu widziałem, jak płacze 
rycerz. 

Następnego dnia dogoniliśmy ich i wybiliśmy, co do jednego. Widziałem, z 
jakim wyrazem twarzy, nasi żołnierze rąbali rozbójników. Widziałem twarz mojego 
pana, gdy rozkazał powiesić siedmiu wziętych do niewoli nikczemników. Kiedy męty 
zakończyły parszywe życie w pętlach, a ich czarne dusze udały się do Morbara na 
wieczne męki, każdy z nas doznał takiego uczucia, jakby z naszych ramion spadło 
bardzo ciężkie brzemię. To nie było okrucieństwo - to była sprawiedliwość. 

- Po co mi to opowiedziałeś, wuju Chejdinie? 
- Przypomnij sobie reguły, o których mówiłem ci kilka dni temu? Powinieneś 

ich święcie przestrzegać. Nic tak nie uszlachetnia człowieka, jak broń. I nic tak nie 
psuje człowieka, jak broń. Jeśli człowiek nie rozumie tego albo zapomina, jeśli 
zaczyna tracić rozsądek z powodu władzy, którą daje mu broń nad innymi ludźmi, 
wtedy przekształca się w mordercę. Zaczyna wierzyć, że wszystko mu wolno. 
Zaczyna z pogardą odnosić się do tych, którzy broni nie mają, przestaje widzieć w 
nich ludzi. Budzą się w nim ciemne instynkty i zwierzęce okrucieństwo. Kiedy 
podobni sobie ludzie, z bronią, spotkają się w jednej zgrai, zjednoczeni przez wodza 
albo wspólną ideę, wówczas są gotowi na wszystko. Zaczynają zabijać słabych, 
pastwić się nad kobietami i dziećmi, rabować biedaków. Strach przed odwetem, 
przed sprawiedliwą zapłatą, która żyje w duszy każdego z nich, zagłuszają wiarą w 
jakieś szczytne ideały, wydumanymi przez siebie prawami „bojowego braterstwa”, a 
często też trunkami lub środkami odurzającymi. Wszystkie górnolotne hasła, patos, 
który rozsiewają – to, nic. Ludzka krew, życie - to prawdziwa wartość. Zdarza się, że 
człowiek przelewa krew innego człowieka, by ocalić swoje życie, lub swojej rodziny, 
obronić ojczystą ziemię i to jest coś innego. Ten, kto zabija dla zdobyczy, dla władzy 
albo z powodu przesądów, przestaje być człowiekiem. Przekształca się w śmiertelnie 
niebezpieczne, drapieżne zwierzę, które trzeba zniszczyć, ponieważ będzie zabijać 
przy każdej okazji: słabych i bezbronnych. Uzbrojonych i silnych, boi się. Dla niego, 
wartość ma tylko własna skóra. Będzie chciał przytępić naszą czujność udaną 
skruchą, obłudnymi łzami, zdradą takich samych, jak on, wilkołaków, ale osobowość 
jego nie zmieni się - pozostanie zwierzęciem. Można go unieszkodliwić, wsadzić do 
klatki i trzymać tak długo, póki nie wypadną mu zęby i skóra nie oblezie ze starości. 
Ale klatka nie zawsze jest pod ręką. Jeśli zetknąłeś się z drapieżnikiem w polu, w 
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lesie, albo w domu, do którego ten drapieżnik się dostał, pozostaje jeden wybór - 
skończyć ze zwierzęciem, ponieważ ono zabije ciebie albo innych niewinnych ludzi. 
Dzisiaj posłałeś strzałę rozbójnikowi, który próbował zarżnąć Świtka. Być może, 
postąpiłeś niewłaściwie, ale wyobraź sobie, że on pozbawiłby Świtka życia. Czy 
wybaczyłbyś sobie kiedykolwiek, że stojąc dwa kroki od Świtka, nie zdołałeś 
uratować mu życia? Wybaczyłbyś sobie swoją bezczynność? Nie, nie i jeszcze raz 
nie. Postąpiłeś słusznie. 

- Ale on był ranny, wujku Chejdinie. 
- Ranne zwierzę jest zawsze najniebezpieczniejsze. Powinieneś o tym 

wiedzieć, jako myśliwy. Ty mi lepiej powiedz, dlaczego ze Świtkiem znaleźliście się w 
domu? Przecież kazałem czekać na mnie w lesie. 

- To moja wina - westchnął Ratisław. – Chciałem pomóc. Tobie i... Lipce. 
Wybacz, wujku Chejdinie. 

- Chodźmy. 
Ratisław wszedł za Chejdinem do izby. Resztki stołu, skorupki naczyń i 

zakrzepła na podłodze krew przypominały o bitwie, ale zapach śmierci już wywietrzał. 
Chejdin podprowadził młodzieńca do ławki, na której leżała broń Połowca Subara. 

- To dla ciebie - powiedział. 
- Dla mnie? - Ratisław nie mógł uwierzyć swojemu szczęściu. - To – dla mnie? 
- To twoje trofea. Zdobyłeś je w walce. 
- Dziękuję, wuju Chejdinie! - młodzieniec chwycił hełm, naciągnął go na głowę, 

potem wziął szablę. Nie obnażył jej, tylko potrzymał i położył z powrotem. Następnie 
wziął łuk. 

- Wydaje mi się, niezły – odezwał się Chejdin. - Chociaż i twój jest dobry. 
- Mój lepszy – z przekonaniem powiedział Ratisław, wypróbowawszy jego 

naciąg. - Nie zamienię swojego! 
- Twoja sprawa. Twój prezent, zrobisz z nim, co zechcesz. 
- Wuju Chejdinie! - młodzieniec przedstawiał sobą zabawny widok; w 

wytartym, połatanym kożuszku, w chodakach założonych na onuce i w połowieckim, 
stalowym hełmie z nosową strzałką. - Pozwól powiedzieć słowo, nie gniewaj się! 
Proszę cię, nie odmawiaj, weź mnie w pacholęta. Będę ci służyć wiernie i z 
oddaniem, życia za ciebie nie pożałuję. 

Patrzcie, jak to bywa, pomyślał Chejdin, patrząc na chłopaka. Dwadzieścia 
dwa lata temu, sam stałem przed Jondurem Breo z Lima, taoryjskim rycerzem, 
podobnie prosząc, by wziął na służbę. Wtedy, Jondur Breo wydał mi się samym 
Tarnanem, bogiem wojny. Bogowie, jak to było dawno! Jakby w jakimś dalekim, 
cudzym życiu lub w półzapomnianym śnie, który czasami tak chce się przypomnieć 
sobie, a czasami - szybko zapomnieć. W jaki dziwny i fantazyjny sposób los zamienia 
ludzkie role - teraz on został nauczycielem i ma swego ucznia i to jakiego! Jondur 
Breo wysoko oceniłby strzał, który dzisiaj uratował Świtka. 

- Weźmiesz? - z nadzieją zapytał Ratisław. 
- Wezmę - podał chłopakowi rękę. - Ale teraz, zostaw mnie samego. Zabierz 

swoją broń i idź z Bogiem. 
- Dobrze, wuju Chejdinie. 
Ratisław odszedł uszczęśliwiony, ale Chejdin już nie myślał o nim. Ledwie 

młodzieniec odszedł, Ortlandczyk pośpieszył do sąsiadów. Drzwi otworzyła mu 
starsza kobieta - najpierw jęknęła z przestrachu, potem, przypatrzywszy się, poznała 
bohatera dnia. 

- Sam bojar Oleksy Borysławicz? - kobieta zgięła się w ukłonie. - Łaskawy 
panie, co za honor dla nas! 
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- Jak się czuje Lipka? - zapytał, przestępując próg. 
- Nie wiem panie? - kobieta przestała się uśmiechać. – Ona poszła sobie. 
- Jak to, poszła? - nie zrozumiał. 
- A tak, bojarze. Posiedziała, póki na podwórzu waszym byli ludzie, a jak się 

wszystko uspokoiło, ubrała się i wyszła. Nie zatrzymałam, bo myślałam, że do ciebie 
poszła. 

- Rozumiem - zasępił się. - A Świtek? 
- Śpi, jak anioł. Z początku, jak w malignie, opowiadał wszystkim, jak ty, 

bojarze, sam jeden wszystkich zbirów porąbałeś, a potem uspokoił się i usnął. Kiedy 
się obudzi, nakarmię go, dobrze? 

- Nakarm - wsunął kobiecie ostatnią srebrną monetę, która mu pozostała. - 
Weź. A dokąd Lipka poszła? 

- Niech cię Bóg pobłogosławi, bojarze Oleksy, za twoją wielką hojność...  A 
dokąd ona poszła, nie wiem. Powiedziała tylko, że musi pobyć sama. Tak 
powiedziała! 

Chejdin popatrzył na szeroką, głupkowatą twarz chłopki, z wyrazem 
poddańczej służalczości. Dzisiaj stał się bohaterem całej wsi, ale dusza jego 
cierpiała. Wiadomość, że Lipka poszła nie wiadomo dokąd, jeszcze mocniej 
rozjątrzyła ten ból. 

- Dobrze - burknął. - Jeśli moja krewna przyjdzie, daj znać. Będę w domu. 
W podwórzu zastał całą delegację. Z kobietami, które przybyły zgodnie z 

obietnicą starosty do sprzątania w domu, był podpity chłopina z wielkim koszem. 
Zobaczywszy Chejdina, zdjął czapkę i zaczął bić pokłony. 

- Przyjmij bojarze, od naszego starosty! - wyrecytował, wręczając 
Ortlandczykowi kosz. - Spożywaj na zdrowie! 

W koszu znajdował się okrągły żytni chleb, dwa funty pieczonej wołowiny, 
cebula, czosnek, duży kawał białorybicy i baryłka miodówki. Chejdin nie miał apetytu, 
po tym, co się zdarzyło, nawet myśl o jedzeniu była przykra, ale miód, w takiej chwili 
był bardzo pożądany. Po pierwszych łykach, alkohol uderzył do głowy; miodówka 
okazała się mocna. 

- Jak na ciebie wołają? - zapytał chłopinę. 
- Według wiary prawosławnej, czy jak? - znów zerwał z głowy czapkę. - Kiedy 

chrzcili, Symeonem nazwali, a tak, wszyscy Kiślaczem nazywają. 
- Chodźmy, Symeonie Kiślaczu, wypijesz ze mną. 
- Niech cię Bóg uchowa, bojarze, jak tak można? 
- Można - Chejdin poprowadził onieśmielonego chłopa do domu. – Nie jestem 

nauczony pić w samotności... 
Chejdin leżał na łóżku w kącie izby i wsłuchiwał się w zagadkowe szmery w 

ciemnych kątach. Izba wydawała się pusta i martwa. Baby zrobiły porządek w domu, 
zmyto krew ze ścian i zeskrobano przesyconą krwią ziemię na podłodze, ale 
przywrócić dawnej przytulności, nie udało się. Bez Lipki i Świtka dom był pusty. W 
głowie szumiał wypity miód. Zaspokoiwszy pierwsze pragnienie, pił już 
umiarkowanie, więcej dolewał Kiślaczowi, który spił się tak, że Chejdin musiał go 
odprowadzić do wrót, bojąc się, że chłop upadnie i zamarznie na podwórzu Lipki. 
Potem Kiślacz z ukłonami wyśpiewywał coś dziarskiego, oddalając się od domu i 
wypisując między opłotkami zawiłe krzywe. Teraz chłop do samej śmierci będzie, 
przy ogólnym zachwycie, opowiadać historię o tym, jak dostąpił zaszczytu 
biesiadowania z nowogrodzkim bojarem. I oczywiście, nikt i nigdy nie uwierzy mu. 
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Powrót Lipki zmusił go do zapomnienia o współbiesiadniku. Jej obecność 
poczuł bardziej sercem, niż zmysłami; najpierw drgnął z powodu ulotnego cienia 
przemykającego za oknem, potem usłyszał lekki szmer i kroki w przedsionku. O 
zmierzchu, celowo zostawił otwarte drzwi. Dziewczyna weszła cicho i z obawą, jakby 
wchodziła do cudzego domu. Usiadła na ławce przy drzwiach, nie zdejmując kożucha 
i chustki z głowy. 

- Szukałem cię - powiedział Chejdin. - Gdzie byłaś? 
- Byłam na cmentarzu – na chwilę zamilkła - do matki chodziłam. 

Rozmawiałam z nią. 
- Z martwą? 
- Dla mnie, ona żywa. A gdzie Świtek? 
- U sąsiadki. Kiedy zajrzałem tam wieczorem, spał. Martwiłem się o ciebie. 
- Prawda? 
- Wydało mi się, że... Byłaś nieswoja. Bardzo to przeżywałem. Wybacz, 

powinienem był być obok ciebie. 
- To zrządzenie losu - dziewczyna zdjęła jednak kożuch, ale została w 

ciemnej, wełnianej odzieży. - Matkę zgwałcono i mi to pisane od urodzenia. Tym 
razem, ty przeszkodziłeś. Mówiłam tak dzisiaj matce. Może Bóg się zmiłował i nie 
dopuścił, żebym powtórzyła jej los. 

- Nie myśl o tym, Lipko. Wszyscy się skończyło. Nie ma już tych psów. 
- A wiesz, o czym myślałam, kiedy rozbójnik ze mnie odzież zrywał i usta mi 

szmatą zawiązywał? O tym, że nie będę mogła, po tym wszystkim, w pełni należeć 
do ukochanego. Zniszczą mnie, znieważą swoimi brudnymi pocałunkami, swoim 
psim nasieniem i będę musiała ze wstydu twarz chować. A tego wstydu łzami ani 
wodą źródlaną nie zmyjesz! Mamka moja o tym wiedziała, całe życie przeżyła z takim 
piętnem. Komu będę potrzebna, zepsuta? 

- Nie masz racji, Lipko - Chejdin usiadł obok niej na ławce. - Ten, kto cię 
kocha, nie będzie zważał na nic. Dla niego, pozostaniesz czysta, jak woda w zdroju. 

- Wszyscy tak mówicie – stwierdziła z goryczą. - A gdybyś nie zdążył, 
przyszedł po tym, jak... Wziąłbyś mnie taką za żonę? 

- Wziąłbym – odpowiedział stanowczo. - Przysięgam na twarz Denetis, 
wziąłbym! 

- I nie czerwieniłbyś się przed ludźmi z mojego powodu? 
- Szczyciłbym się tobą. 
- Trudno mi teraz z tobą o tym mówić, Chejdinie. Wiesz, dlaczego? Bo jak 

zobaczyłam cię po raz pierwszy, natychmiast zrozumiałam, że jesteś moim losem. 
Wiem, że przyszedłeś do naszego świata z innego, tylko po co, nie mogę zrozumieć. 
Mówiła mi o tobie mamka-nieboszczka, wiele lat temu. Wielokrotnie powtarzała, że 
będę miała męża z dalekich, obcych  stron i to jest tak pewne, jak anioł jest 
niebiański. 

- Lipko, jestem o wiele starszy od ciebie. mógłbym być twoim ojcem. 
- Czy sedno tkwi w latach? Do mnie przybiegają dziewuchy wiejskie, kiedy 

zachodzą w ciążę. Przychodzą po zioła, żeby płód spędzić. I płaczą. Wiesz, nad 
czym płaczą? Że ich ukochani – rozmiłowani, kiedy dowiadują się o ciąży, nosy 
odwracają. Boją się uznać dziecię, dlatego, że sami są jak dzieci nierozumne. Nie 
potrzebuję takiego męża. Wiem także, dlaczego tak mówisz. Masz na myśli 
Ratisława. Dobry on, ale mi niemiły. Mój los – to, ty. 

Czy to księżyc swoimi czarami omotał Chejdina, czy to moc miodu zrobiła 
swoje, ale Ortlandczykowi nagle wydało się na chwilę, że nie Lipka, a jego ukochana 
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Mieło siedzi obok. Serce skurczyło się tak słodko, że westchnął głęboko i to 
westchnienie wyraziło jego uczucie lepiej od słów. 

- Jeśli tak, to nie na próżno przeszedłem Krąg - szepnął. 
Jak we śnie, poczuł dotknięcie miękkich, jedwabistych warg na swoich. Ten 

pocałunek trwał nieskończenie długo, a po nim dziewczyna wzięła go za rękę i 
poprowadziła do łoża. 

- Dasz mi obietnicę kochać mnie i być moim mężem? - zapytała, obejmując za 
szyję i patrząc w jego oczy. 

- Daję. 
- Ale jestem biedna i nie mam wiana. 
- Sam jestem biedakiem. Ty, jesteś mi potrzebna. 
- Wobec tego będę twoją żoną. Od teraz. 
Ściągnęła przez głowę swoją odzież i naga, przyciągnęła Chejdina do siebie. 

Ortlandczyk całował ją, rozkoszując się gorzkawym zapachem bujnych włosów, 
miękką podatnością jej warg, potem podchwycił na ręce i ostrożnie opuścił na kołdrę. 
Chciał rozebrać się sam, ale położyła go obok siebie, powoli rozwiązała sznurowanie 
kamizeli i spodni. 

Chejdin zupełnie stracił głowę. Jego ciało obudziło się po długich latach 
samotności, jakby oszczędzało siły na tę noc. Jego pieszczoty stawały się coraz 
bardziej pewne i szczere. Lipka cicho wzdychała, kiedy palce Ortlandczyka dotykały 
jej napiętych sutków, brzucha, bioder, wreszcie, prześliznęły się między nogami 
dziewczyny, poczuwszy ciepłą wilgoć. 

- Nie męcz mnie - szepnęła. – Cała płonę... 
Potem był krótki okrzyk, kiedy Ortlandczyk wdarł się w nią i dwa ciała stały się 

jednością. Chejdin najpierw powoli, a potem coraz szybciej i szybciej przybliżał 
chwilę, kiedy świat dookoła przestał istnieć i dziewicza krew rosyjskiej dziewczyny i 
nasienie ortlandskiego wojownika zmieszały się razem. A potem, leżeli przytuliwszy 
się do siebie i mężczyzna gładził jej włosy i szeptał czułe słowa w swoim języku 
ojczystym, których nie rozumiała, ale dźwięk głosu wywoływał dreszcze. Wydawało 
jej się, że większego szczęścia już być nie może, ponieważ miłość, o której marzyła, 
wreszcie przyszła do niej. Jaka radość i szczęście być kobietą. 

- Taka jest miłość – powiedziała w zamyśleniu Lipka, dotykając koniuszkami 
palców nieogolonego policzka Chejdina. - Teraz rozumiem, dlaczego dziewuchy tak 
się śpieszą do zamążpójścia. 

- Dobrze ci ze mną? 
- Nie ma takich słów, by wyrazić, jak dobrze. Teraz urodzę ci dziecko. 
- Tak od razu? 
- Śmiejesz się? A przecież dzisiaj mogę zaciążyć. Według babskiego 

kalendarza mam właśnie taki dzień. Wiesz, jak postanowiłam? Zdecydowałam ci się 
oddać mimo wszystko. Ożenisz się, czy nie ożenisz - więzić nie będę. Lepiej, jeśli 
swoją niewinność podaruję tobie, niż jakiemuś psu- przybłędzie. Ożenisz się, będę 
wierna ci do śmierci, a nie ożenisz się, będę mieć twoje dziecko. Do ciebie podobne. 
Całą duszę, całe życie mu oddam. 

- Kocham cię, Lipko. Kocham tak, że żadnymi słowami nie da się powiedzieć. 
Nie powinnaś prosić o to, bym się z tobą ożenił. To ja powinienem prosić cię o łaskę, 
byś została moją żoną. 

- Mówisz to prosto z serca? 
- Moje serce mówi w tej chwili, że jest tobą przepełnione po brzegi. 
- Uf! - westchnęła Lipka i Chejdin nawet w ciemności zobaczył, jak błyszczą w 

jej oczach łzy.- Żal, że mamka nie dożyła. Zobaczyłaby, jakiego mam narzeczonego! 
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- Aha, do pozazdroszczenia – spróbował się podrażnić - siwy, życiem sterany i 
bez grosza przy duszy. Sama takiego wybrałam. 

- Dobrego wybrałam - odpowiedziała i głos jej zabrzmiał tak, że aż drgnął. – 
Takiego wybrałam, jakiego innym dziewuchom przez całe wieki nie uda się spotkać. 

- Nie chwal mnie tak. Jestem, jaki jestem, ani gorszy ani lepszy. 
- Chcę i chwalę. Lepiej mnie pocałuj, przytul mocniej i popieść. I nie śpij 

dzisiaj. Nie możesz dzisiaj spać. Tak chcę. Mam dzisiaj szczególną noc. Nie 
zaśniesz? 

- Nie zasnę - obiecał i pocałował ją. Ręka Lipki, jakby niechcący, prześliznęła 
się po brzuchu Ortlandczyka, potem niżej i Chejdin poczuł, jak to czułe i wymagające 
dotknięcie budzi jego męską siłę. - I czy po takim czymś, można usnąć? 

 
Stukanie w okno było stanowcze i Chejdin, obudziwszy się, nie mógł 

zrozumieć, dlaczego ktoś młóci w okiennicę tak wcześnie. Lipka oprzytomniała 
pierwsza, wyśliznęła się spod kołdry i, jak stała, z rozpuszczonymi włosami, 
wyskoczyła do sieni. 

- Przysięgam na Charumisa! - z trudem oderwał głowę od poduszki, ale tylko 
na chwilę; całe ciało protestowało przeciwko tak wczesnemu rozbudzeniu i żądało 
przedłużenia snu. - By ich wszystkich pożarły Wordłany! 

Lipka wróciła milcząca, skupiona. Szybko zaplotła włosy w warkocz, narzuciła 
chustkę. Obserwował w milczeniu, potem nie wytrzymał. 

- Coś się stało? - zapytał. 
- Śpij - odpowiedziała. – Ja tylko na chwilę. 
- Lipko, co się zdarzyło? 
- Nic. Śpij, szybko wrócę. 
Włożyła kożuch i wyszła z izby. Chejdin, drżąc z zimna, wylazł spod kołdry i, 

goły, przypadł do okna. Zobaczył Lipkę i sąsiadkę, u której wczoraj został Świtek. 
Ogarnęło go złe przeczucie. 

- Nie lubię tajemnicy - burknął i zaczął się ubierać. 
Na ulicy było jeszcze ciemno, szare obłoki szczelnie zakrywały niebo, mróz 

szczypał twarz, wiał porywisty, przejmujący wiatr. Do sąsiedniego domu było nie 
więcej niż pięćdziesiąt stóp, ale Chejdin zdążył zziębnąć, zanim dobiegł do furtki i 
wszedł na podwórze. Zdążył dojrzeć światełko w oknie - gospodarze nie spali. Tym 
razem, drzwi nie otworzyła gospodyni, ale jej mąż, niepozorny, ślepawy chłop, z 
czerwonymi oczyma. 

- Jest tu Lipka? - nie czekając na odpowiedź, wszedł do sieni. Chłop 
pośpieszył za gościem, coś mamrocząc niewyraźnie. Chejdin nie słuchał go. 

Dziewczyna i gospodyni były w izbie - stały przy ławce, na której leżał Świtek, 
okryty kołdrą ze skrawków materiału. Chłopiec spał, tylko w tym śnie było coś 
nienaturalnego i Chejdin pojął, że zdarzyło się nieszczęście. 

- No i po co przyszedłeś? - szepnęła. 
- Co z chłopcem? 
- Nie budzi się. Wczoraj prawie cały dzień przespał i całą noc. Gospodyni 

próbowała go budzić, ale on nawet nie rusza się. 
- Przecież nic mu nie zrobiliśmy, niczym nie uraziliśmy! - lamentowała 

gospodyni, objąwszy twarz dłońmi. - Oj, co to się dzieje! 
- To nic, wszystko będzie dobrze - uspokoiła ją Lipka. - To może być z 

przestrachu. Przeleję mu go i to przejdzie. Zabierzemy go do domu. 
- Zaniosę go - Chejdin wziął chłopca na ręce i zdumiał się jego lekkością - 

prawie nic nie ważył. - Dziękuję wam za troskę i opiekę. 
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Nie czekał na ukłony i pochlebne słowa pod swoim adresem, pośpiesznie 
wyszedł z dusznej chaty. Tuląc dziecko do siebie, przyniósł do domu, położył na 
łóżku i zabrał się za rozpalanie pieca. Drewno nie chciało się zająć ogniem. 

- Ja to zrobię - Lipka szybko i umiejętnie rozpaliła korę brzozową i nią 
roznieciła ogień. - Może byś narąbał jeszcze drewna? 

Narąbał dużo. Rąbał, póki ręka nie omdlała i nie rozbolały plecy. Kiedy wrócił 
do domu, w izbie było już ciepło. Świtek leżał na łóżku, okryty kołdrą i Lipka 
rozkładała na ławce jakieś przedmioty, wśród których Chejdin zauważył kawałki 
wosku, pęczki ziół, widocznie posiadających tajemną moc i jeszcze coś, nieznanego 
mu. Z garnka, stojącego w czeluści pieca, pełnego żarzących się węgli, sterczała 
rękojeść noża. 

- Co mu jest, Lipko? 
- Nie wiem. Mamka by rozpoznała, a ja... Coś podobnego do ataku. 
- Wiesz, jak mu pomóc? 
- Próbuję. 
Nagle przypomniał sobie o karolicie. Od chwili, kiedy się znalazł w tym 

świecie, miał stale pierścień na palcu i zupełnie o nim zapomniał. Sam już nie mógł 
odróżnić, co jest przejawem karolitowej magii, a co nie. Lipka nie zwracała na niego 
uwagi - była pochłonięta swoimi ziołami. Wziął ostrożnie rękę chłopca. Była gorąca, 
jakby trawił go żar. 

Zaczął skupiać swoje myśli na zdarzeniach, które już znał. Spróbował we 
wszystkich szczegółach przypomnieć rozmowę ze Świtkiem zeszłej nocy. Nie 
wiadomo dlaczego, ale wspomnienia nie przychodziły mu łatwo, myśli cały czas 
plątały się, błądziły, traciły związek ze sobą. A potem, do świadomości Chejdina 
wdarł się obraz, który nie miał związku z chłopcem. 

Zobaczył sępa. Ptaki te zawsze wywoływały u niego wstręt. Pojawienie się ich 
na niebie zawsze było złym znakiem; ten ptak, jakby przeczuwał czyjąś śmierć. A 
ten, był szczególny. Ortlandczyk odniósł wrażenie, że jakaś istota spojrzała na niego 
bursztynowymi oczyma obrzydliwego ptaka. Przeszyły go dreszcze. 

Ręka Świtka stała się niewiarygodnie gorącą. Z obawą spojrzał na twarz 
dziecka, ale oblicze jego było spokojne, tylko powieki lekko drgały, jakby chłopiec 
śnił. Dotknął jego czoła - było tak samo gorące, jak ręka. Oprócz tego, 
Ortlandczykowi wydawało się, że blizny od oparzeń, okaleczających twarz chłopca, 
uwydatniły się. 

Pokonując trwogę, spróbował znów skoncentrować się. Intensywnie wpatrywał 
się w twarz Świtka, jego myśli krążyły wokół chłopca, ręka dotykała jego nadgarstka. 

- Świtku! - zawołał w myśli. - Świtku, odpowiedz, co ci jest? 
Sęp. Czarne skrzydła zasłoniły na moment słońce, potem ptak zniknął. 

Chejdin wyraźnie usłyszał tupot kopyt. Ktoś tu jedzie. Przyjaciel albo wróg? 
- Świtku, słyszysz mnie? 
Nagle mu się przewidziało, że spod powiek chłopca zamigotała oślepiająca, 

zielona iskra, zupełnie taka, jak świecenie karolitowego pierścienia. 
Nie odpowiadał. Nienaturalny sen był zbyt głęboki. 
- To nie jest zwykły przestrach - wyszeptał Chejdin. 
- Co mówisz, mój najdroższy? - zapytała Lipka. 
- Z nim coś się dzieje. 
- Umiera? – przestraszona Lipka popatrzyła na Chejdina. - Myślisz, że on 

umiera? Tak? 
- Nie wiem. 
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- Powinieneś wiedzieć. On przecież jest z twojego świata. Wiem że 
przyszedłeś tu po niego. 

- Nie wiem, co się z nim dzieje. Widzę sępa. Wielkiego czarnego ptaka. On 
nas widzi. 

- Straszysz mnie? 
- Nie bój się - objął dziewczynę, pocałował w usta. – Dopóki jestem żywy, 

będę bronić ciebie i jego. 
- Teraz próbujesz przywrócić mu świadomość? 
- Próbuję zrozumieć, co się dzieje. 
Znowu wyraźnie zobaczył obraz sępa. A potem, ogarnął go strach. W ustach 

zaschło, nogi nagle zrobiły się jak z waty, ponieważ ptak znowu popatrzył wprost na 
niego. 

- Świtku! - zawołał - co to wszystko znaczy? 
Noc. Wiatr. Strzępy obłoków suną nad ziemią razem z kłębami śniegu. I 

przerażenie, które leci na czarnych skrzydłach, razem z chmurami. Białe i czarne. 
Biały śnieg i czarne chmury. Biały koń i czarny sęp na niebie. Czarny jeździec ma 
białą twarz. 

- Nie! Nieeeee!!! 
- Chejdinie! Co się dzieje, Chejdinie? Co ci jest? Co zobaczyłeś? 
Ortlandczyk ocknął się. Koszmar zniknął. Świtek spał spokojnie i karolit w 

pierścieniu już nie świecił. 
- Już zrozumiałem, Lipko. To nie sen. Chłopiec próbuje ukryć się. 
- Nie rozumiem, kochany mój. Przed kim on się chowa? Dlaczego? 
- Grozi mu niebezpieczeństwo. Powinniśmy natychmiast stąd uciekać. 
- Uciekać? - Lipka pogłaskała ręką policzek Chejdina. - A komu gospodarkę 

zostawię? Może ci się tylko przywidziało? 
- Nie. Ale możesz tu zostać. Niebezpieczeństwo grozi Świtkowi, a być może, i 

mnie. Wywiozę go w bezpieczne miejsce. 
- A czy gdzieś jest takie miejsce? 
- Niech to licho, masz rację! - zacisnął pięści tak, że zachrzęściły stawy 

palców. - Dlaczego Miedż o niczym mi nie powiedział? Nie wiem, jak mam mu 
pomóc. 

- Przestań się niepokoić. Zbyt dużo wczoraj przeżyłeś. To po prostu choroba. 
Wyleczę Świtka. 

- Chciałbym ci wierzyć. 
- Jestem kobietą - Lipka błysnęła oczyma - a kobiety posiadają wielką władzę. 
- Jesteś najlepszą kobietą ze wszystkich - wzmocnił swoje słowa długim 

pocałunkiem. 
- Obroniłeś mnie, mój sokole. Obronisz i jego! 
- Obronię, moja sokolico. 
Lipka wróciła do swoich ziół. Chejdin popatrzył jeszcze raz na Świtka, 

spróbował w myśli porozmawiać z nim. 
- Przynajmniej powiedz mi, co to za jeździec! - pytał. – Kim on jest, skąd jedzie 

i kto go wysłał? Dlaczego tak się go boisz? Widzę niebezpieczeństwo, czuję je, ale 
nie wiem, co mam robić. Milczysz, książę. Odezwij się, odpowiedz mi. Teraz nasze 
życie zależy od tego, co powiesz. 

Nic. Milczenie. Potem – pustka i dziwne wrażenie; jakby spojrzenie dziecka, 
patrzącego z ukrycia. 

- Książę, ukryłeś się? 
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Nigdy nie będę mógł więcej z nim porozmawiać, pomyślał. Na próżno tracę 
czas. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że wydarzy się coś, o czym na razie nie mam 
nawet wyobrażenia. A tymczasem, będę robić to, po co zostałem wysłany do tego 
świata. Będę bronić księcia. Nawet, jeśli biedactwo już nigdy więcej się nie obudzi. 
Nawet, jeśli sęp już rozpostarł nad nim swoje skrzydła. Przecież on nazwał mnie 
swoim ojcem. I to już nie jest gra. 

 

Rozdział siódmy 
 
Aemtrig Hea Wahr 
To miejsce odwiedziło Zło ( w języku łaedańskim ) 
 
Zamieć na chwilę ucichła, potem rozszalała się na nowo. Rumenika cierpliwie 

czekała, aż staruszek da jej znak, by jechać za nim, a tymczasem tuliła się w futro, 
próbując się ogrzać. Tu, na otwartej przestrzeni, lodowaty wiatr był prawdziwą 
torturą. 

Z Torżka wyjechali o świcie i do południa cały czas podążali na północ, 
rozpytując napotkanych ludzi o Czudowy Bór. Nikt nie mógł sensownie im 
wytłumaczyć, jak i dokąd jechać. Słońce było już nad wierzchołkami drzew, kiedy im 
się wreszcie powiodło. Wyprzedzili na drodze chłopa, który jechał na saniach. 
Okazało się, że był mieszkańcem kolonii sąsiadującej z Czudowym Borem. 

- Czudowy Bór? A jakże, wiem! - powiedział chłop. - Innym razem 
poprowadziłbym was, ale dziś nie jadę w tym kierunku. Trzeba jechać do krzyża 
Ignaczowego. Traktem, to około piętnastu wiorst. 

- Tu tylko jedna wieś z taką nazwą? 
- Jedna, miły człowieku, jedna-jedyna. Jedźcie traktem na zachód, to dotrzecie 

jeszcze przed zmierzchem. Tylko z traktu nie zbaczajcie, bo możecie znaleźć się w 
kłopotach. Bardzo dużo tu bagnisk. Teraz jeszcze można przejechać, a jak roztopy 
się zaczną, to tylko jedna możliwość zostaje - na łodzi albo traktem... 

Zrobili tak, jak powiedział chłop. Droga prowadziła ich przez las, ale i tu 
spotykali ludzi. Kilkakrotnie wyprzedzali grupy zbiegów z saniami i zgarniakami, 
załadowanymi uratowanym dobytkiem. Ludzie podejrzliwie patrzyli na 
cudzoziemców. Wśród lasu, niespodziewanie pojawiały się malutkie wioski - pięć-
sześć domów, otoczonych opłotkami albo palisadą, zasypanych śniegiem po same 
okna. Stada wron, które upatrzyły sobie wysokie sosny na poboczach drogi, krakały 
zaniepokojone zbliżaniem się jeźdźców. 

- Akunie! Naprawdę tak zrobisz? 
- Co? 
- Wrócisz do Torżka? - dziewczyna od samego miasta zamierzała zadać to 

pytanie, ale zdecydowała się na to dopiero teraz. 
- Nikt nie może znać swojej przyszłości - wymijająco odpowiedział Akun. 
- To nie odpowiedź! 
- Dałem wojewodzie słowo. Ale, być może, święta Triada uwolni mnie od 

konieczności jego dotrzymania. 
- Od kiedy stałeś się taki skryty, Akunie? 
- Zawsze taki byłem. 
Przejechali przez las i teraz przecinali obszerną, płaską równinę, na wskroś 

przewiewaną wiatrem, przed którym nie chroniły ani futra, ani gruba skóra tunik. 
Trakt zasypało dokładnie i konie szły z trudnością. Akun przeklął; wczoraj, wydawało 
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się, że zima już zamierza odchodzić, ustępując miejsce wiośnie, dzisiaj rozpętała się 
zamieć nie na żarty. Jednakże wracać, nie było sensu. 

- Póki mróz nie chwycił mocnej, trzeba jechać - powiedział stary Miłd do 
dziewczyny. - Pojadę przodem. Idź moim śladem. Nie zbaczaj. Jeśli wpadniesz w 
topiel, nie zdążę cię wyciągnąć, a nawet jeśli wyciągnę, w mokrej odzieży 
zamarzniesz na śmierć w pięć minut. 

- Ładnie zachęcił, stary pryk! - szepnęła, kiedy Akun puścił konia przodem. 
Tylko prawdziwy Skrołling może mieć takiego konia, pomyślała, patrząc z 

zachwytem na Gabara. Ogier, niepojętym sposobem, znajdował prawdziwą drogę w 
tych zaspach. Akun przejechał pięćdziesiąt-sześćdziesiąt łokci, potem machnął 
dziewczynie ręką. Rumenika na Laleczce ruszyła do przodu, wpatrując się w ślady. 
Trzeba było jechać szybko, bo wiatr zacierał trop w parę minut. 

W ten sposób przejechali około ligi, kiedy Akun wydał jakiś okrzyk, którego nie 
zrozumiała i pokazał ręką na zachód. Przypatrzyła się, ale zobaczyła tylko lecące 
nad równiną ciężkie, szare chmury i czerniejące daleko zagajniki gołych, 
oszronionych drzew. 

- Tam coś błyszczy - wyjaśnił Miłd - coś, jakby dach świątyni. 
Prawdopodobnie, to jest właśnie Czudowy Bór. 

- Cała skostniałam. Daj chociaż łyk wina. 
Manierka Akuna była bardzo pojemna, ale napoju w niej zostało niewiele. 

Jednak wystarczyło tego, by na krótko się ogrzać. Znów jechali gęsiego, zdając się 
na instynkt karego i z nadzieją, że wkrótce trafią do ciepła i zjedzą gorący posiłek. 

- Jak ludzie w ogóle mogą żyć w tym kraju! - warczała Rumenika. - Ciekawe, 
bywa tu lato, czy nie? Jakieś lodowate piekło, by to szlag! 

- Wieś! - krzyknął Akun. - Dotarliśmy. 
- Niech będą dzięki Jedynemu! Nawet żołądek zamarzł mi. 
Teraz i ona mogła dojrzeć na horyzoncie małą, błyszczącą plamkę nad 

równiną. Nawet konie nabrały wigoru, zwęszywszy bliskość zagrody, poszły szybkim 
krokiem. Wkrótce można było już rozróżnić daleko rozsypane chaty z bali, które 
wyciągnęły się w długi pas i z trzech stron otoczone były lasem. 

Właśnie w tej chwili Rumenika poczuła przypływ ciepła w lewej ręce. 
Spojrzawszy na swoje palce, zobaczyła, że karolit w pierścieniu Garmena di Brasta 
świeci łagodnym, zielonym ognikiem. Mimo woli zachwyciła się tym pięknym 
blaskiem, a potem zrozumiała, że w tym jest jakiś cel i kolejne czary.  Akun powinien 
wiedzieć, dlaczego kamień nagle zaczął świecić. 

- Akunie, kamyk w pierścieniu świeci! - krzyknęła. 
- To dobrze - dobiegło do niej razem z porywem wiatru. – Jesteśmy u celu. 
Wydawało się, że zamieć zaczęła ucichać. Trakt, który zgubili na równinie, 

znów stał się dobrze widoczny. Konie ze stępa przeszły w kłus, ponieważ ubity śnieg 
pozwalał im na to. Akun już nie żądał, by jechać dokładnie jego śladem. Rumenika 
już odróżniała figurki ludzi, którzy uwijali się przy swoich domach; biały dym z 
kominów, który porywy wiatru rozrywały na strzępy i rozpraszały w powietrzu. 
Kamień w pierścieniu rozpalał się coraz jaśniej i wrażenie ciepła w ręce, potęgowało 
się. Postanowiła zdjąć go i schować do kieszeni, już nawet zaczęła go ściągać z 
palca, gdy nagle Akun ostro ściągnął cugle i jego Gabar stanął, jak wryty. Podjechała 
do niego, ale Miłd nawet nie spojrzał na nią. Patrzył w niebo i jego twarz stawała się 
prawie tak samo szara, jak wiszące nad głowami ciężkie chmury. 

- O, Esz-Lesz, tylko nie to! - wyszeptał Akun, nie spuszczając wzroku z 
czarnej plamki, sunącej po niebie wzdłuż dolnej granicy chmur. 

- Akunie, dlaczego zatrzymaliśmy się? 
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- Miałem nadzieję, że nam to się nie przydarzy - powiedział Akun i Rumenika 
uchwyciła w jego głosie dziwną, obcą dla starego wojownika pokorę. - Ale, widocznie, 
łaska bogów, nie jest nieskończona. Teraz jest już za późno na ucieczkę. Zauważył 
nas. 

- Kto zauważył? Co się dzieje, Akunie? 
- Widzisz? - wskazał na ciemną plamkę. 
- To jakiś ptak. I co z tego? 
- To sęp. W tym kraju ich nie ma. Ten, jest takim samym przybyszem, jak my. 
- Też coś, to tylko jakiś ptak! 
- Sęp nie jest zwykłym ptakiem. To zwiastun śmierci. 
- Nie rozumiem - Rumenikę ogarnął dławiący strach. 
- Ten sęp nie znalazł się tu przypadkowo. Nie jest strasznym ptakiem, jednak 

ten jest wyjątkowy. To oko. Wszechwidzące Oko. 
- Akunie, dlaczego zawsze chcesz mnie nastraszyć? Wyjaśnij i przestań 

mówić zagadkami. 
- Nie straszę. Riman di Riward uprzedzał mnie o tym, że możemy spotkać się 

z Legatem. Nasi wrogowie wiedzą, że tu jesteśmy. Popełniliśmy błąd –
przyprowadziliśmy Legata do chłopca. 

- Kim jest ten Legat? 
- To zło. Jedziemy. Nie mamy wyboru; jeśli twój brat znajduje się w tej wsi, 

jeszcze możemy spróbować go uratować. 
- Akunie! 
- Nie czas na rozmowy. Naprzód! 
Kary ruszył z miejsca, wprost we wznieconą wiatrem śnieżną mgłę. 

Dziewczyna była przerażona, widząc wyraz twarzy Akuna. Od momentu ucieczki z 
Giespieropolisu, do dnia dzisiejszego, ani razu nie widziała starego Miłda 
zmieszanego albo zakłopotanego. Jakby nie próbował ukryć swego wzruszenia, to 
twarz i tak go zdradzała. Jego nerwowość przerażała dziewczynę, która nie mogła 
zrozumieć, czym wywołał taką reakcję odważnego wojownika obrzydliwy, czarny 
ptak, żywiący się padliną i w jaki sposób, może on być czyimiś oczyma. 

Na skraju wsi, kiedy do najbliższych dworów pozostało około pięćdziesięciu 
stóp, Akun znów zatrzymał się i podniósł rękę, przyciągając jej uwagę. Przytrzymała 
swego konika, podjechała do niego. Miłd coś mamrotał, zamknąwszy oczy i 
trzymając przed sobą prawą rękę dłonią od siebie. Pomyślała o modlitwie, ale on nie 
modlił się. 

- Trzeba jechać tam - wskazał wprost przed siebie. - Stamtąd idzie magiczny 
potok, ale nie mogę zrozumieć, co się dzieje. Jest bardzo słaby, ledwie go 
uchwyciłem. Ktoś próbuje świadomie albo mimo woli, postawić ekran, żeby ukryć 
karolitową emanację. Albo sam kryształ jest bardzo mały. 

- Nic z tego nie rozumiem. Jedziemy prosto? 
- Prosto - spiął ostrogami konia. 
Rumenika wcale nie wątpiła w zadziwiające zdolności Akuna. Przewodnia kula 

przekonała dziewczynę o potędze magii Skrołlingów. Dlatego całkowicie mu zaufała. 
Jechali wąską, wciśniętą między dwoma szeregami opłotków i płotów ulicą, 
odprowadzani szczekaniem psów i ciekawymi spojrzeniami mieszkańców. 
Przejechali całą wieś, zanim Akun znów zatrzymał się. 

- Tam! - powiedział po chwili wahania, pokazując w stronę dalekich domów, 
położonych prawie przy samym lesie. - Potok idzie stamtąd. 



144 
 

Ostatni odcinek drogi zajął nie więcej niż minutę. Serce Rumeniki kołatało 
szaleńczo ze wzruszenia. Teraz już nie było wątpliwości, że Akun wreszcie 
przyprowadził ją do brata. Spojrzała w niebo. Sęp zniknął. 

- On jest tu - powiedział Miłd. 
- Mój brat w tym domu? - skrzywiła się - a może się pomyliłeś? 
- Twój brat jest tu - powtórzył Akun i dodał; - I Legat też bardzo blisko. 
 
Zamieć nad Czudowym Borem, która rozhulała się z rana, ucichła nagle, jak 

za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Zrobiło się tak cicho, że każdy dźwięk, 
wydawał się nienaturalnie głośny. Zbliżał się wieczór, zaczęło zmierzchać. Gdy 
zachód zabarwił niebo na różowy kolor, we wsi zaczęły wyć psy. 

Było to niesamowite. Wszystkie, nagle zaczęły wyć jednym chórem i w ich 
tęsknym głosie słyszało się nieprzezwyciężony, zwierzęcy strach. Schowawszy się w 
budach, pod gankami domów, za płotami, wyły tak zgodnie i złowieszczo, że 
wieśniakom włosy na głowach stawały dęba. Potem zaczęło się niepokoić bydło; 
krowy miotały się po chlewach, niespokojnie rycząc. Konie rżały, owce - beczały. 

U nosatego Dodola krowy zaniepokoiły się w momencie, kiedy gospodyni już 
przygotowała wszystko do wieczornego dojenia. Cztery łaciatki zaczęły tak się 
miotać, że trząsł się cały chlew. Dodol, narzuciwszy sukmanę, wyskoczył na 
podwórze, próbując zrozumieć, co się dzieje. Pierwsza myśl, która mu zaświtała, to, 
że do obejścia dostał się wilk albo lis. Dwa psy, pilnujące domu - ogromny Kieł i mały, 
kosmaty Bąk - wyglądały tak, jakby w pobliżu rzeczywiście znalazło się jakieś dzikie 
zwierzę. Najpierw zaszczekały, a potem nagle zaczęły wyć, podkuliwszy ogony. Od 
tego wycia Dodolowi zrobiło się nieswojo. 

- Co za świństwo! - krzyknął na psy - cicho, sukinsyny! Won, powiedziałem! 
Cicho! 

Psy nie przestawały wyć. Oczy ich stały się szkliste, sierść stanęła dęba, 
zaczęły się cofać, odchodząc od płotu. Krowy wciąż ryczały, jakby się chlew zapalił. 
Dodol, jak zaczarowany obserwował zwierzęta. Przyszło mu na myśl, że czworonogi 
się wściekły. Pomimo siarczystego mrozu, nagle zrobiło mu się bardzo gorąco. 

- Tfu, przeklęci! - spróbował jeszcze raz przerwać potworny psi koncert. - 
Milczeć! Tfu! Zaraz pałkę wezmę. 

I psy zamilkły. Jednakże Dodol w następnej sekundzie nagle uświadomił, że 
nie może ruszyć się z miejsca. Nogi w jednej chwili odmówiły posłuszeństwa, ciało 
jakby skamieniało. Niczym w koszmarze, poczuł, że ktoś, z tyłu, go obserwuje. 

Znalazł w sobie na tyle siły i męstwa, by się odwrócić - i zadrżał. z drugiej 
strony płotu stał wspaniały biały koń, nie niższy, niż jedenaście piędzi w kłębie, z 
czarną grzywą i ognistymi oczyma. Zecerska uprząż, jedwabny haftowany czaprak i 
siodło na tym przystojniaku, kosztowały chyba więcej, niż sam koń. A gdy spojrzał na 
jeźdźca, który dosiadał tego cud-konia, zabrakło mu tchu i pokrył go zimny pot. 
Później, nie mógł sobie przypomnieć, w co był ubrany jeździec i jak był uzbrojony. 
Jedno wryło się w pamięć Dodola - nienaturalnie biała twarz jeźdźca, otoczona 
kędziorami śnieżnobiałych włosów. Twarz, podobna do maski - czy maska, 
odwzorowująca twarz? Zapamiętał też, że ten straszny jeździec nie miał oczu. Tylko 
czarne, zapadnięte oczodoły, zionące pustką. 

- Za morzami granatowymi, za górami wysokimi, w ziemi dalekiej, w mieście 
Jerozolima, siedzi święty starzec Mikołaj, siwizną przyprószony, mocą wielką 
obdarzony – plączącym się ze strachu językiem wymamrotał Dodol, rozpaczliwie 
żegnając się i cofając się do domu. - Starcze, sługo Boży, patronie wszystkim 
dobrym ludziom, ochroń mnie, niewolnika Bożego Iwana, od diabelstwa piekielnego, 
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niemocy szatańskiej, mroków czarnych, poraź ich imieniem Bożym i władzą daną ci 
od Boga.... Oj, co to takiego?... Odganiam diabelstwo imieniem wybawcy naszego, 
świętego Mikołaja, starca wszechmocnego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! 
Amen! Amen! Amen! 

- Nie jesteś mi potrzebny - słowa jeźdźca zabrzmiały w głowie Dodola i nie był 
to głos żywej istoty. - Nie jesteś jednym z nich. 

Dotknął konia i nie śpiesząc się, pojechał dalej ulicą, odprowadzany wyciem 
psów i rykiem bydła. Dodol stał w podwórzu, oblewając się potem i drżąc na całym 
ciele. A potem, krowy w chlewie przestały się miotać i Dodol stwierdził, że jego 
przerażenie rozwiało się podobnie nagle, jak i zjawiło się. 

- Tfu, co mi się przywidziało? - zamruczał, z lękiem wpatrując się w ulicę za 
płotem. – Tylko takiego widziadła mi brakowało! Trzeba Doroszowi opowiedzieć, na 
pewno nie uwierzy... Zaklinanie, tylko zaklinanie pomogło! Dzięki Bogu! Dzięki Bogu! 

Chciał od razu biec do Dorosza, ale potem rozmyślił się. Zapadał zmierzch. 
Dodol skulił się - a jeśli ten, z białą twarzą i bez oczu, gdzieś obok, wałęsa się po 
ulicach? Pośpiesznie wszedł do domu i w pierwszym odruchu osuszył cały dzbanek 
miodu. Żonie i dzieciom, o zjawie na białym koniu, nic nie powiedział. 

 
Chejdin stał w drzwiach i obserwował, jak do domu zbliżają się dwaj jeźdźcy. 

Serce mu zamarło - jednym z nich była kobieta. Stało się to, co przewidział Świtek. 
Żeby sprawdzić swoje przypuszczenie, zdjął z palca karolitowy pierścień. 

- Kim jesteście? - krzyknął, kiedy goście wjechali w podwórze. 
- Jesteśmy tymi, którzy was szukają - odpowiedział staruszek na karym 

ogierze. Wątpliwości zostały rozwiane, bo staruszek przemówił do Chejdina w języku 
łaedańskim. 

- Kto was wysłał? 
- Wielki Widzący - staruszek zsiadł z konia i pomógł dziewczynie. - Nie znam 

ciebie, wojowniku. 
- Jestem tym, kogo wybrał Miedż Madżari - odpowiedział Chejdin. 
- To znaczy, że Miedż zginął - staruszek zamyślił się. - Przeczuwałem to, ale 

nie chciałem wierzyć w jego śmierć. Jak masz na imię? 
- Chejdin. 
- Ortlandczyk? Jestem Akun. A to Rumenika di Kriff, kuzynka księcia. 
- Domyśliłem się - Chejdin ukłonił się dziewczynie i ta odpowiedziała 

wojownikowi uprzejmym skinieniem. - Twój brat jest w tym domu, księżno. Tylko, 
obawiam się, że z nim jest bardzo źle. Poraziła go dziwna dolegliwość. 

- Chwała Triadzie, zdążyliśmy na czas! To nie dolegliwość - powiedział Akun. 
- Nie dolegliwość, mówisz? W takim razie, co? 
- Rumeniko, wejdź do domu - polecił Akun. 
- To rozkaz? - zapytała dziewczyna, jak się wydało Chejdinowi,  

niezadowolonym tonem. 
- Prośba. W domu będziesz bezpieczniejsza... Nie jesteś Skrołlingiem, 

prawda? - zapytał Miłd, gdy Rumenika zniknęła w drzwiach. 
- Jestem zwykłym wojownikiem. Cieszę się z waszego przybycia. Może mi 

podpowiecie, co robić. 
- Spróbuję wyjaśnić krótko. Książę nie jest chory. Zbliża się czas, kiedy 

powinien się zmienić. Został odprawiony nad nim szczególny obrzęd. Miedż mówił ci 
o tym? 

- Coś wspomniał. 
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- On wstąpił w stadium Przeobrażenia. Jego magia jest osłabiana i jest bardzo 
podatny na ataki każdego wroga. Zostałeś wysłany tu, by go chronić właśnie w tym 
momencie. Grozi mu wielkie niebezpieczeństwo. 

- Próbowałem rozmawiać z nim telepatycznie, przy pomocy kamienia, ale 
zobaczyłem tylko jakiegoś ptaka. Sępa. 

- Ja też go widziałem, ale już na jawie. Obserwuje tę wieś. Mam nadzieję, że 
wspólnymi siłami będziemy w stanie zatrzymać Legata. 

- Kogo? 
- Przez Krąg, naszym śladem, przeszło wielkie zło, Chejdinie. Nasi wrogowie 

wysłali Legata. Kiedyś był on Skrołlingiem, najodważniejszym spośród wszystkich. 
Ale przypadł mu straszny los. Piekielne siły zawładnęły jego sercem i teraz służy im. 
Stał się zjawą - mordercą. Jeśli nie zatrzymamy go, zabije księcia i wszystko się 
skończy. 

- Jeśli Legata można zabić, jestem gotowy walczyć. 
- A jeśli nie można? 
- Co znaczy – „nie można”? 
- Legat, to doskonały wojownik i chroni go magia najwyższego rzędu. Ma 

Miecz Skrołlingów. 
- Klinga wykuta przez Sidów? Jak to się stało, że miecz Ro-Rueda znalazł się 

w rękach potwora? 
- Nie wiem. Ale musimy walczyć z jego właścicielem. Jesteś gotowy? 
- Gotowy? - Chejdin na moment zawahał się. Jeszcze wczoraj odpowiedziałby 

bez zastanowienia. Ale teraz, przy nim była Lipka. - Czy mam wybór? 
- Obawiam się, że nie. 
- Wobec tego, po co to pytanie? 
- Oto moja ręka - Akun wyciągnął do Ortlandczyka rękę i ten ją uścisnął. - 

Widzę, że Miedż Madżari nie pomylił się, wybierając cię. Wejdźmy do domu, 
przygotujemy się do walki. 

Rumenika z lękiem przeszła przez ciemną, ciasną sień do izby. Unosił się tu 
intensywny zapach uzdrawiających ziół. Przy piecu, jasnowłosa dziewczyna, z 
szeroko rozstawionymi szarymi oczyma, w prostej płóciennej odzieży, mieszała w 
glinianym naczyniu uzdrawiające proszki. Ich spojrzenia spotkały się. 

 
- Jestem Rumenika – przedstawiła się. Zauważyła na szerokim łóżku, w kącie 

izby, nieruchome ciało chłopca. - To mój brat. 
- On jest także moim bratem - jasnowłosa dziewczyna odgarnęła z twarzy 

opadające włosy. - Witaj, siostro. Jestem Lipka. 
Rumenika zbliżyła się, popatrzyła na chłopca - i zadrżała. Spodziewała się 

ujrzeć zupełnie inną twarz. Tę brzydką maskę, składającą się z blizn, trudno było 
nazwać twarzą. Roztopiona – tak ją w duchu określiła. Ogarnęło ją tak wielkie 
współczucie, że z oczu polały łzy. Wydało jej się niesprawiedliwe i oburzające, by syn 
imperatora, następca tronu był chory, oszpecony i mieszkał w ubogiej chałupie. Jak 
można mu pomóc? 

- Nie płacz - Lipka podeszła, objęła Łaedankę, uśmiechnęła się do niej, choć 
serce jej krwawiło. - Przecież on żyje. Uratujemy go - ty i ja. 

- On jest taki mały! - mówiła Rumenika szlochając. - Taki bezbronny! A ile już 
musiał wycierpieć. Popatrz na jego twarz. Za co? W czym zawinił przed Jedynym? I 
jak możemy mu pomóc? 
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- Tym, że będziemy silni - powiedział Akun, wchodząc do izby w towarzystwie 
Chejdina. - Już powiedziałem, to nie choroba. Książę Dan po prostu... Usnął. Ten 
sen szybko się skończy, jeśli zdołamy obronić go. 

- To Akun, mój ochroniarz i przyjaciel - wyjaśniła Rumenika Lipce. - Musimy 
mu zaufać. On wie, co robić. 

- Wkrótce będzie tu Legat. Został wysłany, by zabić księcia i nas wszystkich - 
powiedział Akun. - Mamy tylko jedną możliwość, by uratować siebie i księcia. 
Powinniśmy spotkać Legata i stoczyć z nim walkę. 

- A może lepiej się schować? - zapytała Lipka, czując trwogę już nie tylko o los 
Świtka, ale i Chejdina. 

- To bezcelowe. Legat nie jest zwykłym wojownikiem. Będzie nas 
prześladować bez wytchnienia, póki nie zabije. Powinniśmy spróbować go 
zwyciężyć. To jedyne wyjście. 

- I tak nie mamy nic do stracenia - odpowiedział Chejdin. - Jestem gotów 
walczyć. 

- Nawet nie oczekiwałem innej odpowiedzi. Przygotujmy się do walki - Akun 
podszedł do pieca, wybrał z kupki stygnącego popiołu węgielek i wziął się za 
kreślenie nim niezrozumiałych znaków nad drzwiami i nad każdym oknem. Chejdin i 
dziewczyny w milczeniu obserwowali te manipulacje. Skończywszy z drzwiami i 
oknami, Akun, szepcząc zaklęcia, zakreślił kijem szeroki krąg, wewnątrz którego 
znalazło się łóżko Świtka. 

- Daj mi sól, dziewczyno - poprosił Lipkę. 
- Mam poświęconą sól czwartkową - ucieszyła się – pewnie będzie trochę 

lepsza. 
- Czy to wszystko może zatrzymać demona-mordercę? - zapytał, z nieufnością 

obserwując działania Akuna. 
- Wy, Ortlandczycy, jesteście okropnymi niedowiarkami - zauważył stary 

wojownik. – Rad jestem temu. Właśnie potrzebuję wojownika z brakiem wyobraźni. 
Ponieważ człowiek zbyt wrażliwy, rzeczywiście narobi w spodnie i ucieknie, 
zobaczywszy Legata. Mam nadzieję, że gruboskórny, ortlandzki sukinsyn, chyba, nie 
zostawi mnie samego. 

Akun zmieszał sól, przyniesioną przez Lipkę, z białym proszkiem, który 
przechowywał w swoim podróżnym kiju. W izbie rozprzestrzenił się ostry zapach 
palonej kości. Powstałą mieszanką obficie posypał granicę zakreślonego kręgu, a 
resztę wysypał na pierś śpiącego Świtka. 

- Wszystko, co mogłem zrobić - przyznał się, skończywszy swoje czary. - 
Doświadczony mag zrobiłby więcej, ale ja jestem tylko wojownikiem. Jeśli Legat tu 
wejdzie, musi przeciąć granicę kręgu, żeby dotrzeć do chłopca, a to dla niego 
skrajnie bolesna procedura. Kobietom też radziłbym schować się w kręgu. 

- Jak zamierzasz walczyć z Legatem? - zapytał Chejdin. - Nawet miecza nie 
masz. 

- Mam wszystko, co trzeba. Nie martw się o mnie. Lepiej obmyślmy plan bitwy 
i wypijmy po czaszy miodu. Gospodyni, masz miód? 

- Pobiegnę do spiżarni - powiedziała Lipka i pośpiesznie wyszła. 
- Płakałaś? - zapytał Akun Rumenikę. 
- Patrząc na niego, nie można nie płakać - powiedziała dziewczyna, pokazując 

na Świtka. – Jego widok po prostu rozrywa mi serce. 
- W tym chłopcu cała nadzieja - zauważył Akun. - Powinien żyć, co by się nie 

stało. Wszyscy powinniśmy żyć. Ale porozmawiajmy o tym, co mnie bardzo niepokoi. 
- O Legacie? - zapytał Chejdin. 
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- I o nim też - Akun uśmiechnął się do wracającej z dzbanem miodu Lipki. - Ale 
najpierw wypijemy. Szkoda, że nie pijesz miodu, Rumi. Bardzo odpowiada mi ten 
napój. Orzeźwia i rozwesela duszę. 

- Mówiłeś o czymś bardzo ważnym dla ciebie - przypomniał Chejdin. 
- Istotnie - Akun powoli osuszył czerpak miodu, beknął, otarł wąsy i brodę. - 

Na początek prośba do ciebie, Ortlandczyku; Jeśli mnie zabiją, postąp tak, jak jest 
przyjęte u nas w Miłdorii. Spal moje ciało, a popiół, razem z moją bronią, zakop. 

- Przestań mówić głupoty! - rozzłościła się Rumenika. 
- Wzruszająca prośba - powiedział Chejdin. - Obiecuję, że wykonam ją, jeśli 

tylko mnie samego Legat nie porąbie na kawałki. 
- Jeśli ciebie zabije, niech kobiety to zrobią - Akun popatrzył na dziewczyny. 
- To jest ta ważna rzecz, którą chciałeś nam zakomunikować? 
- Jest i druga. Ten, który dzisiaj nazywa się Legatem i służy złu, kiedyś był 

moim przyjacielem. Jest tylko jeden sposób, by wyrwać go z Krainy Mroku - 
zawładnąć jego sercem. Jeśli serce Legata zostanie zniszczone, wtedy on odzyska 
światłość i spokój. Zrozumiałeś, o czym mówię, Chejdinie? 

- Zrozumiałem. Według mnie, ta prośba trochę przedwczesna. 
- Nikt nie zna swojej przyszłości - Miłd nalał sobie jeszcze miodu. - Jeśli 

zostaniesz w tym świecie, Ortlandczyku, postąpisz mądrze. Tu są piękne kobiety i 
uczciwi mężczyźni. Nie przeniknęły tu jeszcze przeklęta zniewieściałość i namiętność 
do bogactwa, które zdeprawowały imperium. Ja bym tu osiadł do końca moich dni, 
przysięgam na duszę Nimmura! 

- Znalazłem tu to, czego dawno i bezskutecznie szukałem - powiedział 
Chejdin, spoglądając na Lipkę. – Co będziemy robić, kiedy Legat tu przybędzie? 

- Wyjdziemy z domu i zaczniemy z nim walkę - powiedział Akun, popijając 
miód. - Czy wymyśliłeś coś lepszego? 

 
Ratisław jeszcze nie bardzo znał się na broni, ale prezent Chejdina wydał mu 

się królewski. Wróciwszy z nim do swojej chatki, młodzieniec zaparł drzwi i przy 
świetle łuczywa zajął się bronią. Niezliczoną ilość razy obnażał szablę i znów wkładał 
ją do pochwy, zachwycając się metalicznym blaskiem ostrza, rąbał i kłuł nią 
wyimaginowanych wrogów, a także drewniane kloce, nawet żelazny drut, żeby 
wypróbować klingę. Szabla wydała mu się doskonała. Nie miał pojęcia, czym się 
różni damasceńska stal od zwykłej, jaka klinga jest kuta zimnym sposobem, a jaka - 
gorącym – ważne było co innego. Poczuł się prawdziwym wojownikiem, właścicielem 
bajecznej broni - połowieckiej szabli. 

Oczywiście, skłamał, mówiąc Chejdinowi, że łuk Subara niezbyt mu się 
spodobał. Był wspaniały i Ratisław nie mógł temu zaprzeczyć. Dwukrotnie lżejszy od 
jego; łęczysko wykonane z koźlich rogów, pokryte wodoodpornym lakierem i 
wzmocnione kościanymi nakładkami, a gryfy metalowe, ze zmyślnie zrobionymi 
zaczepami do mocowania cięciwy. Także strzały w kołczanie, były odpowiednie do 
budowy łuku – każda, długa na dwa łokcie, opierzona piórem szarej czapli, z 
hartowaną, żelazną końcówką. Jeśli szabla była rzadką i cenną rzeczą, to połowiecki 
łuk okazał się skarbem. 

Ratisław wypróbował łuk na podwórzu, bo już zbliżał się zmierzch i ludzie 
dawno schronili się w domach. Z początku, strzały leciały słabo, wbijały się w ścianę 
zrębu niezbyt głęboko i wyciągało się je bez wysiłku. Potem domyślił się, na czym 
polega problem. Połowiecki łuk wymagał szczególnej techniki obchodzenia się. Jeśli 
wielki drewniany albo kompozytowy łuk należało naciągać przykładając główny 
wysiłek do cięciwy, to przy lekkim, połowieckim, cięciwę napinało się ostrym 
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szarpnięciem - tylko tak konny wojownik, w biegu, mógł szybko i dokładnie wysłać 
strzałę do celu. Po dziesięciu albo dwunastu nieudanych próbach, kiedy ręce zaczęły 
omdlewać, wystrzelił jak trzeba - strzała z ostrym gwizdem rozbiła w drobny mak 
założony na kołek gliniany garnek i głęboko osiadła w drewnie. 

Nocą, miał dziwny sen. Zobaczył ojca w pełnym wojskowym ekwipunku i na 
koniu. Pokazywał mu otwartą dłoń i mówił: „Twoje serce musi być otwarte, jak ta 
dłoń. Wychowałem cię na wojownika. Idź moim śladem!" I poszli razem; ojciec 
przodem, a on z tyłu, próbując zgadnąć, dokąd idą. Wreszcie, przyszli nad brzeg 
rzeki i tu, ojciec wszedł do wody i zniknął w czarnych falach, a on został na brzegu i 
wołał go. Jednak ten nie wracał, przyszedł natomiast Świtek. 

- Czy nie wiesz, że nie wolno tak głośno krzyczeć? - zapytał chłopiec. - Mój 
wróg jest blisko, może mnie znaleźć. 

- Ale jak mam odzyskać ojca? 
- Dokonaj bohaterskiego czynu. Uratuj mnie... 
Powiedziawszy to, Świtek pobiegł wzdłuż brzegu i Ratisław podążył za nim. 

Próbował go dogonić i pochwycić. Bał się, że chłopiec potknie się, wpadnie do wody i 
utonie, jak jego ojciec. Biegli, a za nimi podążało coś ogromnego, nie mającego 
formy i nazwy. Ratisław zrozumiał, że to coś pochwyci ich, wcześniej czy później. 
Odwrócił się twarzą do prześladowcy, żeby stawić mu opór. Ratisław obudził się z 
szaleńczo bijącym sercem i z odczuciem dreszczy na całym ciele. Odmówiwszy 
modlitwę, młodzieniec zawinął się w kołdrę i spokojnie przespał resztę nocy. 

Obudziło go ostrożne pukanie do drzwi. Zaspany, nie od razu pojął, że to nie 
sen. Zastanawiając się, kto mógłby do niego przyjść o tak wczesnej porze, poszedł 
do drzwi 

W progu stała Malenka, córeczka wiejskiego cieśli Milicy, ładna, szarooka, 
piętnastoletnia dziewczyna, w wyszywanym, baranim kożuszku. Nigdy przedtem nie 
przychodziła. 

- Śpisz? – zapytała śpiewnie, weszła do sieni, nie czekając na zaproszenie 
gospodarza. - Mamka mnie wysłała, kazała ci przynieść mleka prosto od krowy. 
Trzymaj. 

- O, Chryste - zaskoczony przyjął od dziewczyny dzbanek z mlekiem. 
- Jesteś teraz bohaterem całej wsi - powiedziała - mówią, że zabiłeś 

połowieckiego rozbójnika. 
- Rzeczywiście, zabiłem - z powagą odpowiedział Ratisław. - Chciał Świtka 

skrzywdzić, pogański pies! Dlatego przeszyłem go strzałą. 
- Co za potworność! - dziewczyna z teatralnym przerażeniem wywróciła oczy. - 

Jaki ty jesteś odważny, Ratisławie. Ja bym ze strachu umarła. 
- Daj spokój - machnął ręką. - Bojar, krewny Lipki, to dopiero bohater. Samą 

lewą ręką, położył czterech i nawet się nie zmęczył. 
- Lipka ma bojara w rodzinie? – zainteresowała się Malenka. – Kto by 

pomyślał! I dlaczego ty ciągle o niej - Lipka, Lipka. Nie zakochałeś się przypadkiem? 
- A tobie co do tego? – zaczerwienił się chłopak. 
- Nic, tak mi się wyrwało. Jeśli się zechcesz zakochać, u nas we wsi znajdą się 

dziewczyny ładniejsze od Lipki. 
- Może i znajdą się, tylko że serca nie zmusisz. 
- Przyjdź na Wielkanoc, wymienić pozdrowienia - z przewrotnym uśmiechem 

powiedziała Malenka. – Pójdziemy potem pospacerować. 
Ratisław nie zdążył odpowiedzieć; znowu zastukano do drzwi. W progu stała 

młodziutka córka popa, Nastazja, z koszykiem. 
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- Witam cię, Ratisławku - ukłoniła się. - Ojciec mój posyła ci postnych pierogów 
z grzybami i kapustą. Jedz na zdrowie i... – zmieszała się, widząc Malenkę. 

- Pamiętaj, czekam na ciebie w Wielkanoc - z uśmiechem przypomniała 
Malenka i wyszła, obrzucając lekceważącym spojrzeniem zmieszaną córkę popa. 
Ratisław pojął, co się dzieje. W jednej chwili z bastarda, sieroty i wiejskiego biedaka, 
stał się pożądanym narzeczonym. 

Nastazja nie potrafiła powstrzymać uczuć. Wsunęła Ratisławi koszyk do ręki i 
natychmiast uciekła, pociągając nosem. Młodzieniec zamknął drzwi i wrócił do izby. 
Dzisiaj Bóg mu posłał śniadanie, jakiego dawno nie miał. Było to tym przyjemniejsze, 
że w domu nie było ani kruszynki. A z domu też została sama nazwa; kiedyś solidna 
chata, po śmierci ojca zupełnie podupadła. Próbował ją naprawiać, pomagał nawet 
wuj Sławko, ale krewny sam ma ośmioro małych dzieci - gdzie mu do pomocy innym! 

Ledwie zdążył z rozkoszą zjeść gorącą, pachnącą bułkę i zapić mlekiem, kiedy 
przyszli chłopcy – przedtem  Ratisław nie był wystarczająco godnym ich kompanii. 
Pokazał im prezenty Chejdina, opowiedział o wczorajszej walce. Rozkoszował się 
rolą bohatera. Potem przyszli kolejni. Nowo zyskani przyjaciele przychodzili przez 
cały dzień i tylko pod wieczór, wszyscy rozeszli się. 

Pomyślał, że był to najszczęśliwszy dzień w jego życiu. W oczach wieśniaków, 
stał się teraz prawdziwym bohaterem, wojownikiem, mocarzem. Ale zupełnie 
zapomniał, że obiecali Chejdinowi przyjść do Lipki przed południem, a tu już wieczór. 
I Świtka coś nie ma. Wszyscy przyszli, oprócz niego i młodzieniec zaniepokoił się. Po 
raz pierwszy od wielu miesięcy, Świtek go nie odwiedził. 

Zaczął się zbierać do wyjścia. Włożył kożuch i naciągnął czapkę. Nagle 
rozległo się wielogłosowe, psie wycie, niosące się po wsi. Poraziła go 
natychmiastowa myśl – zdarzyło się jakieś nieszczęście Świtkowi. Nie brał szabli, 
chwycił tylko połowiecki łuk i kołczan ze strzałami. Wybiegł na ulicę i pomknął na 
peryferie wsi, do domu Lipki. 

 
Legat zostawił konia za ogrodzeniem i wszedł na podwórze. Chejdin i Akun 

wyszli mu naprzeciw, ustawili się w odległości dziesięciu kroków od siebie. Chejdin 
wyciągnął miecz z pochwy. Akun położył na prawe ramię swój bojowy kij-tyczkę. 

Legat jeszcze nie wydobył miecza. Stał nieruchomo, jakby studiował dwoje 
śmiertelnych, tak pochopnie rzucających mu wezwanie. Chejdinowi wystarczyło 
czasu, by dobrze przyjrzeć się strasznemu przybyszowi. Legat był w czarnej, 
oksydowanej zbroi i czarnym płaszczu, dlatego jeszcze bielsza wydawała się jego 
twarz - nienaturalnie zastygła, jak gipsowy odlew oblicza zmarłego, z czarnymi, 
pustymi oczodołami. To spojrzenie mroziło krew i Chejdin poczuł, jak gorące 
dreszcze przeszywają go do kości. 

- Zabieraj się stąd! - krzyknął Akun. - Nie zdołasz przejść. 
- Szaleńcy, którzy uważają się za wojowników - zabrzmiał w głowie Chejdina 

grobowy głos. - Wasze żałosne życie nie ma żadnej wartości. Ale zabijając, okażę 
wam honor. Umrzecie szybko i łatwo. 

Zgrzytnęła stal i Legat już kierował w stronę obrońców księcia, miecz 
chejchena z czarnej, willecheńskiej stali - legendarny oręż Ro-Rueda. No cóż, 
pomyślał Chejdin, jeśli ktokolwiek powie o nim pośmiertne słowo, to na pewno 
wspomni, że zabił go nie pijany najemnik, a demon z czarodziejskim mieczem. W tym 
jest pewne pocieszenie. 

- Przysięgam na Triadę, że przykro mi patrzeć, kim teraz jesteś, Joł! - 
powiedział z goryczą Akun. - Żal, że spotykamy się jako wrogowie. 

- Ten, o którym mówisz, staruszku, dawno umarł. Szybko do niego dołączysz. 



151 
 

- Nie byłbym tego taki pewny - powiedział Chejdin. 
Legat w mgnieniu oka znalazł się obok i zrobił wypad. Chejdin odparował 

uderzenie. Natychmiast napadł na niego Akun, wirtuozersko posługując się swoim 
kijem. Jednak demon uniknął ciosu bojowej tyczki i znów natarł na Chejdina. 
Ortlandczyk zdążył przejąć klingę napastnika swoim mieczem, ale uderzenie miało 
tak nieprawdopodobną siłę, że został odrzucony na kilka sążni i znalazł się w zaspie. 
W następnej sekundzie Legat kolejnym ciosem zwalił z nóg Akuna. Stary Miłd upadł 
w śnieg. Czarny wojownik kilkakrotnie ciął powietrze przed sobą i stanął w obronnej 
pozycji, jakby zapraszając przeciwników do dalszej walki. 

- Masz mocną rękę, Joł - uśmiechnął się Akun, stając na nogi – jak zawsze. 
Rzucił w Legata od razu dwoma orionami. Ten, jednego zdążył odbić, drugi 

ugodził prosto w białą twarz. Czarny wojownik cofnął się - widocznie, jednak czuł ból. 
Akun wykorzystał moment i dźgnął hakiem swojej tyczki w głowę potwora. Chwilę po 
tym, Chejdin uderzył z tercji Blaskiem, głęboko rozrąbując ramię Legata. Jednakże 
radość okazała się krótka. Z ran Legata buchnął czarny dym i zagoiły się w mgnieniu 
oka. Demon oddał honory swoim przeciwnikom mieczem, rozłożył ręce, jakby 
zapraszając do ponownego ataku. 

- Prawdopodobnie, myliłeś się, Akunie - powiedział Chejdin - że można go 
zabić. 

- On musi mieć wrażliwe miejsca. 
- Nie mam takich - zapewnił Legat. 
Chejdin z bojowym okrzykiem rzucił się na wroga, zaatakował swoim 

ulubionym stylem – z dołu do góry. Ten przechwycił uderzenie, błyskawicznie 
odpowiedział wypadem, zadając cios rękojeścią miecza w twarz. Chejdin upadł na 
śnieg, omal nie stracił świadomości z bólu złamanego nosa. Akun natychmiast 
odciągnął demona, atakując z flanki. Legat łatwo uniknął druzgocącego uderzenia 
tyczką i w mgnieniu oka obszedł staruszka, kierując miecz w głowę Akuna. Staruszek 
coś krzyknął, zakręcił tyczką młynka, tak, że haki zawyły. Legat cofnął się, ale po 
chwili zaatakował uderzeniem od góry. Miłd próbował odparować cios. Wypad Legata 
nie osiągnął celu, ale tyczka z twardego drewna, pod uderzeniem Ro-Rueda 
przełamała się na pół. 

- Była jedna, są dwie - Akun pochwycił odłamek, cofnął się, posługując się 
nimi, jak dwoma bojowymi cepami. 

Chejdin, wycierając lejącą się z nosa krew, zaczął zachodzić Legata z lewej 
strony. Demon także przygotował się do ataku; w lewej ręce pojawił się sztylet z 
długim, szerokim ostrzem. 

- Nie wyobrażajcie sobie, że jesteście wytrawnymi wojownikami - powiedział. - 
Gdyby nie karolit, dawno bym was wykończył. Tym gorzej dla was, wasza śmierć 
będzie okrutniejsza. 

Wypowiadając te słowa - zaatakował Chejdina. Ten zdążył odparować 
szerokie, sieczne uderzenie z prawej strony i sam zaatakował z obrotu, ale Legat z 
niepojętą żwawością uskoczył spod ciosu. Puste oczodoły demona posłały takie 
spojrzenie, że nogi Ortlandczyka zadrżały. Tego niebezpieczeństwa nie przewidział - 
Legat potrafił jeszcze oddziaływać hipnotycznie na przeciwnika. Chejdin odskoczył, 
ale przed oczyma mignął mu mętny poblask miecza i lewą stronę twarzy przeszył ból. 
Czarny wojownik pomylił się w ocenie odległości i tylko drasnął Chejdina końcówką 
miecza, między kością policzkową i lewym uchem. 

- Czas umierać - rzucił Legat. 
Napadł na Akuna. Stary Miłd, bez mrugnięcia oka przyjął to drapieżne 

natarcie. Sprawnie odbijał ataki swymi improwizowanymi, bojowymi cepami - tylko 
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drzazgi leciały na śnieg. Oszukawszy wroga fałszywym atakiem w głowę, wsadził 
jeden z cepów prosto w pierś przeciwnika. Demon gwałtownie się cofnął, 
wymachując mieczem. 

- Serce! - krzyknął Akun. - Tam, gdzie jest serce! 
Przechwyciwszy miecz wroga swoim drugim cepem, Akun wczepił się w 

sterczący z piersi wroga odłamek tyczki i pociągnął go w dół, rozpruwając stalowym 
hakiem złudne ciało. Legat dwa razy uderzył sztyletem trzymanym w lewej ręce. 
Akun nie przestawał ciągnąć cep. Chejdin, próbując pomóc, uderzył mieczem w 
oczodół Legata. Jednakże stwór znowu wywinął się niczym zaskroniec i odskoczył w 
mgnieniu oka do furtki, gdzie zamarł w oczekiwaniu. 

Akun zakasłał, podniósł rękę do warg. Palce zabarwiły się krwią. Oczy starego 
Miłda przysłoniła ciemna zasłona. Potrząsnął głową, by ją zrzucić, ale ta nie spadała. 

- Zostań na miejscu, chłopcze - polecił Chejdinowi, który już ruszył w jego 
stronę z pomocą. - Mam jeszcze dość siły, by pogruchotać ten barani łeb. 

Chejdin zakipiał srogim gniewem. Rozumiał, że dobry wojownik powinien 
zachowywać spokój w każdej sytuacji, ale nic nie mógł na to porodzić. Blask 
zagwizdał w powietrzu i zwalił się na głowę Legata. Jedno z uderzeń, demon 
spróbował odparować sztyletem - ostrze jednak nie wytrzymało, przełamało się na 
pół. Legat upadł na kolano; Chejdin natychmiast zadał skośne, sieczne uderzenie w 
okolicę szyi. Jednakże rozciął pustą przestrzeń - Legat już stał za plecami Chejdina, 
spokojnie trzymając miecz na ramieniu. 

- Nie jesteś dostatecznie zwinny - przemknęło w umyśle Chejdina. 
Niczym w strasznym śnie zobaczył, jak demon uderzył mieczem Akuna. 

Rąbnął, trzymając go dwiema rękoma, tak, że stary wojownik wzbił się w powietrze i 
upadł na śnieg o kilka kroków od Chejdina, twarzą w dół. Ortlandczyk zaryczał, rzucił 
się na Legata i tu zdarzyło się to, czego nawet w koszmarnym śnie nie mógł sobie 
wyobrazić; w kontakcie z klingą Legata, Blask się złamał. Stopowa orbańska stal, z 
żałosnym brzękiem upadła na śnieg. 

- Teraz umrzesz - powiedział Legat. 
Chejdin zmartwiał. To wszystko jest snem, pomyślał. Jawa nie może być taka 

straszna. Niedaleko, na śniegu, jęczał umierający Akun, a on stał samotny przed 
Legatem z rękojeścią miecza w ręce. Żeby nie umrzeć żałosną śmiercią, nachylił się i 
podniósł odłamek Blasku. Miecz złamał się przy samej rękojeści i w odłamku było 
trzy z ćwiercią stopy ostrza. Odrzucił bezużyteczną rękojeść, owinął nasadę klingi 
chustką i stanął w pozycji oczekującej. 

- Szanuję śmiałków - powiedział Legat. - Postaram się zabić cię jednym 
uderzeniem. 

Odparował cios wroga, ale nie utrzymał swojej improwizowanej broni. Na 
szczęście, kolczuga wytrzymała ślizgowe uderzenie Ro-Rueda w prawe ramię, 
jednakże, instynktownie, próbując zrobić unik, nie utrzymał się na nogach i upadł w 
śnieg. Teraz śmierć była nieunikniona i Chejdin zrozumiał, że walka jest skończona. 
Legat obiema rękami wzniósł miecz, żeby przygwoździć przeciwnika do ziemi. 
Ortlandczyk pomyślał o Lipce. Niech Oart ma ją w swojej opiece i pomoże się 
uratować... 

Uderzenie nie nastąpiło. Legat stał ze wzniesionym mieczem, ale z jakiegoś 
powodu nie opuszczał go. Chejdin, wykorzystując sytuację, natychmiast przetoczył 
się, uchodząc spod wzniesionej klingi. Zerwał się na nogi. Legat nadal stał 
nieruchomo. Wtedy, niedaleko od Ortlandczyka, na udeptany, brudny śnieg, upadło 
coś dużego i czarnego. Upadło i zatrzepotało, rozbryzgując krew. Przypatrzywszy 
się, Chejdin zobaczył, że to sęp, przebity strzałą. 
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- Wujku Chejdinie! 
Ratisław podbiegł do wojownika - w rękach trzymał łuk. Ze strasznym 

krzykiem, naciągnął cięciwę i wysłał strzałę w Legata, potem jeszcze jedną. Jednak 
on nadal stał nieruchomo, jakby tlące się w nim złudne życie nagle go opuściło. 
Strzały Ratisława utkwiły w jego ciele, ale on ich nie zauważał. Z ran demona nie 
wydobywał się już uzdrawiający, czarny dym. Natomiast ranny sęp, przestał się 
trzepotać i zaczął znikać, rozpływając się w powietrzu smużkami czarnego, ciężkiego 
dymu, póki zupełnie nie zniknął z oczu. 

Za plecami Chejdina trwożnie zarżał biały ogier demona - on też znikał, 
przekształcając się w białą, cuchnącą parę, podobną do błotnych oparów. 

Miecz Skrołlingów upadł na śnieg. Nieznośny fetor rozszedł się po podwórzu. 
W jednej chwili, groźny demon-morderca przemienił się w czarny popiół, który 
wzmagający się wiatr rozrzucił po obejściu. 

Chejdin rzucił się do Akuna. Staruszek jeszcze oddychał, ale życie go 
opuszczało. Oczy już niczego nie odróżniały, krew na wargach burzyła się różową 
pianą - uderzenie sztyletu przebiło płuca. Chejdin bał się nawet spojrzeć na straszną 
ranę w brzuchu. Żeby chociaż trochę ulżyć konającemu, ściągnął z palca karolitowy 
pierścień, włożył na rękę umierającego i zauważył, że na piersi staruszka spoczęła 
biała dłoń, jakby utkana z mgły. 

Chejdin drgnął, podniósł oczy. Zjawa była zgrzybiałym staruszkiem, w 
rycerskim płaszczu - uśmiechnęła się do niego. 

- On umrze - powiedziała - tylko przedłużasz jego męki. Zdejmij pierścień. 
- On nie może umrzeć! - wrzasnął Chejdin. 
- Nie martw się o niego, Chejdinie di Wars-le-Monkrajt. On wykonał to, co do 

niego należało i dusza jego znajdzie spokój. 
- Kim ty jesteś? 
- Jestem Riman di Riward, Wielki Widzący Skrołlingów. Przyszedłem ci 

powiedzieć, że miecz Ro-Rueda teraz jest twój. Zdobyłeś go w walce. Jestem 
zadowolony, że Miecz Skrołlingów będzie w godnych rękach. 

- Nie zabiłem Legata. Zabił go Ratisław. 
- Jemu jest pisana inna rola. Zostanie wielkim wojownikiem, Wojownikiem  zza  

Kręgu, jakim był jego daleki przodek Rork, pierwszy władca tego narodu. Wraz ze 
śmiercią Akuna, związek Skrołlingów przestał istnieć. Staliśmy się legendą. Ty, 
Wojownik-Smok, zostaniesz pierwszym obrońcą nowego świata. Tego świata, do 
którego po setkach lat wrócą Stróże Mocy - smoki. Jesteś potrzebny księciu Danowi i 
nowemu imperatorowi Łaedy. Bez ciebie, nie zdołają pokonać zła, które poraziło 
nasz świat. 

- Co mam robić? Jestem potrzebny księciu, ale też potrzebny Lipce. To moja 
żona. 

- Nie przejmuj się jutrzejszym dnem, Chejdinie. Tylko Jedyny wie, co nas 
czeka w przyszłości, tobie taka wiedza nie jest potrzebna. Rób to, co powinieneś. 
Dużo przeżyłeś, jednakże czas spokoju jeszcze dla ciebie nie nastał. Zostałeś 
stworzony wojownikiem, Chejdinie - poganinie - więc pozostań nim nadal. 

- Czy nigdy nie zaznam rodzinnego szczęścia, radości ojcostwa? Czy jest mi 
pisane do samego końca tułać się po światach, walcząc z istotami, na widok których 
zamiera serce? 

- A czy to nie jest szczęście - bronić świat od zła? - Di Riward uśmiechnął się. 
- Wybacz. Zatroszcz się o tych, którzy są obok ciebie. Wypełnij ostatnią wolę Akuna, 
pogrzeb go. I spal serce Joła di Kriffa. 
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- Wujku Chejdinie, z kim rozmawiałeś? - spytał przestraszony Ratisław. 
Ortlandczyk ocknął się i rozejrzał. Zjawa zniknęła. 

- Miałem widzenie - odpowiedział. - To z powodu napięcia. Drobiazg. 
Zdjął pierścień z palca Akuna i pokuśtykał do miejsca, gdzie czerniała na 

śniegu plama cuchnącej sadzy, pozostała po Legacie. W popiele leżała czarna gruda 
wielkości pięści - serce tego, który kiedyś był Jołem di Kriffem, wojownikiem Zwitka. 
Obok spoczywał miecz. Chejdin podniósł go. Ciemna, wiłlecheńska stal mieniła się w 
świetle zachodu krwawymi iskrami. Obosieczna klinga, długości trzech stóp i pięciu 
cali była pokryta skomplikowaną grawerką, a piętnastocalowa rękojeść, wykończona 
rzeźbioną kością i złotem. Na płazie, przy samym jelcu, Chejdin przeczytał napis w 
języku Sidów, ale nakreślony łaedańskimi literami – „Zjednoczy Przeszłość i 
Przyszłość”. 

Mógłby oglądać ten miecz w nieskończoność, ale płacz kobiet kazał mu wrócić 
do rzeczywistości. Lipka rzuciła się mu na szyję, całowała, szepcząc coś i łzy radości 
płynęły po jej twarzy. Opodal, obok umierającego Akuna, klęczała Rumenika i, 
przycisnąwszy głowę staruszka do swojej piersi, przelewała inne łzy. Po raz drugi 
tego dnia płakała złamana nieszczęściem. 

Akun przed śmiercią odzyskał świadomość. Otworzył oczy i poznał 
dziewczynę. Spojrzenie starego wojownika rozjaśniło się, kąciki warg uniosły się do 
góry. Uśmiechał się. 

- Rumi - usłyszała dziewczyna - nie płacz! 
Chciał jeszcze coś powiedzieć - coś pocieszającego. Ale nie mógł. Jego 

spojrzenie zatrzymało się, ciało zmiękło. Ostatni Skrołling przyłączył się do 
wojowników z legend i podań. 

Ratisław stał przy opłotku i udawał, że jest zajęty swoim łukiem. Obserwował, 
jak Lipka i Chejdin obsypują się pieszczotami, jaki bezmiar szczęścia jest wypisany 
na ich twarzach. Serce jego krwawiło z zazdrości. Młodzieniec pożałował, że nie zabił 
sępa chociaż parę chwil później. 

 
W oparach wonnego dymu, w rytm uderzeń kotła, sześć dziewczyn w 

pelerynkach ze skóry leoparda, wykonywało ulubiony taniec imperatora Szendregona 
- taniec myśliwych. Tamm, tamm, tamm - brzęczał kocioł. Raz, dwa, trzy – 
dziewczęta wznosiły do sufitu ręce, stawały na palcach i złote bransolety na 
nadgarstkach i kostkach dzwoniły melodyjnie. Tancerki do tego pokazu, dobierał sam 
imperator i wszystkie były w czymś podobne do imperatorskiej faworyty Tassi - 
zgrabne blondynki o złocistej skórze i rzeźbionych kształtach. Poruszały się 
zadziwiająco zgrabnie i taniec zakończył się aplauzem zachwyconych gości 
imperatora. Po tancerkach, na podium wyszli połykacze ognia i żonglerzy. 

- Powiedz im, żeby nie odchodziły - rozkazał imperator dysponentowi uczty - 
poprosimy o powtórkę tańca, trochę później. 

Szendregon był zadowolony. W ogromnej sali, w centrum której roztaczał 
aromat różanej wody owalny, marmurowy basen, zebrało się czterystu ludzi, 
przedstawicieli najwybitniejszych rodów imperium. Mężczyźni w złotych półmaskach i 
opaskach na biodrach, kobiety - w tunikach z przezroczystej gazy i w klejnotach. 
Nagie służące roznosiły tace z jedzeniem, szklane naczynia z białym szabiutem, 
różowym winnorakiem, czarnym chintem, czasze z lodem, bukiety żywych kwiatów. 
Sam imperator, obleczony w śnieżnobiałą szatę, siedział w towarzystwie dwóch 
młodych nałożnic, sióstr - bliźniaczek, które zupełnie niedawno znalazły się u jego 
boku. Po prawej ręce imperatora, na błękitnych poduszkach siedziała Tassi, w 
czarnej szacie, haftowanej srebrnymi arabeskami. 
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- Są szczęśliwi! - szepnął na ucho Tassi, Dżeł di Oran. 
Blondynka skinęła głową, a w oczach jej czaił się mrok. Oni są szczęśliwi, a ja 

nie, pomyślała Tassi. Chociaż szczęście gości można zrozumieć. Oprócz imperatora, 
Dżeła di Orana i dwóch młodziutkich faworytek, wszyscy pozostali byli ze 
Zwróconych. Tassi mogła czuć ten niepohamowany, ekstatyczny zachwyt, który ich 
przepełniał. Czuła ich szczęście, ich pożądanie, ich otumanienie uczuciem 
materialności bytu. Każdy z obecnych, znów mógł poznać pełnię radości fizycznego 
istnienia. Widziała, jak młode pary pieszczą się, starając zwrócić na siebie uwagę 
innych, jak splatają się ciała w drgającym świetle świec, palących się w 
kandelabrach. Patrzyła na pijaniców, nie mogących się upić, na młode kobiety, 
zrywające z siebie odzież i naśladujące tancerki - pragnęły, żeby każdy widział ich 
młodość i piękno. 

- Oni są szczęśliwi, a ja nie - powtórzyła już w głos. 
- Może, mylisz się? Nie można zabić Legata. 
- Może zabić go ten, który wie, jak to zrobić. Jak oni poznali ten sekret? Czuję 

trwogę. Mój plan nie zadziałał. Przeklęty wyrodek jest nadal żywy i to jest złe. 
- Możemy powtórzyć próbę. 
- Zostawmy to... Za chwilę będzie interesujący moment... 
Żonglerów i połykaczy ognia wyproszono z podium przy basenie. Przy 

dźwiękach pogrzebowych fletów i werbla, dwunastu karzełków wtaszczyło do sali 
konstrukcję w kształcie krzyża, ze skórzanymi rzemieniami na każdym z ramion. To 
narzędzie tortury, karły ustawiły na podium i przymocowały specjalnymi uchwytami. 
Następne dwa - wniosły żelazne palenisko i rozdmuchały w nim węgle ręcznymi 
miechami. Potem imperatorski kat z pomocnikami wszedł na podium; ukłonił się 
imperatorowi i wszystkim gościom. Oklaskiwano go długo. Pomocnicy tymczasem 
rozkładali na kozłach przy palenisku narzędzia egzekucji - siekiery, piły, kleszcze, 
długie noże, haki do wyciągania żył, łomiki do przetrącania kości i stawów, batogi i 
pozostałe akcesoria. Egzekutor po kolei brał swoje instrumenty i pokazywał je 
biesiadnikom, co wywoływało nową falę oklasków. Dopiero, kiedy demonstracja 
narzędzi śmierci została zakończona, wprowadzili skazańca. 

Były dowódca imperatorskiej gwardii, generał Almer di Gajl wszedł na szafot 
żołnierskim krokiem, z dumnie podniesioną głową, nie zwracając uwagi na drwiące 
okrzyki i obelgi. Był blady, ale jego twarz była nieprzenikniona. Generała nie 
torturowano, chociaż nie uznał ani jednego punktu oskarżenia. Prawo pozwalało 
wybitnych wielmożów poddawać torturze tylko przed egzekucją. Generał był 
przygotowany na śmierć; całe życie był żołnierzem, teraz chciał umrzeć godnie, jak 
wypada wojownikowi. 

- Almerze di Gajl! - Szendregon podniósł rękę w drwiącym powitaniu. - 
Uszanowaliśmy twoją ambicję. Widowiskiem twojej śmierci nie będzie rozkoszować 
się śmierdząca uliczna gawiedź. Umrzesz, oglądany przez wybranych. 

Sędzia wszedł na pomost, odczytał wyrok. Byłego generała Almera di Gajla 
obwinia się o obrazę majestatu Żywego Boga, imperatora Szendregona. Obraza 
uzewnętrzniła się w postaci wątpliwości w boską moc imperatora i w oskarżaniu go o 
czarną magię. Generał zostaje pozbawiony majątku, tytułów, nagród i będzie 
poddany egzekucji na krzyżu. Jego rodzina traci prawo ognia i wody. Generał 
spokojnie wysłuchał wyroku. 

- Teraz umrzesz - powiedział imperator. - Na znak naszej łaski, pozwalamy 
wyrazić ostatnie życzenie. Jeśli spełnienie go będzie w naszej mocy, obiecujemy, że  
będzie ono wykonane. 

- Czy jest cokolwiek, czego nie może dokonać Bóg? - z ironią zapytał di Gajl. 
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- Nawet na szafocie szaleniec bluźni! - krzyknął di Oran. - Nie wyraził skruchy 
w swoich bluźnierczych mowach. Nawet widmo męki go nie przeraża. 

- Proś imperatora o łaskę! – odezwały się głosy z tłumu. 
- Proś o łaskę! 
- Generale, wojna jest skończona. Proś o pozwolenie, by samemu wypić 

czaszę z trucizną! 
- Kanclerz kłamie - odpowiedział di Gajl. - Jestem żywym człowiekiem i 

przerażają mnie męki. Wiem, jaką śmierć mi zgotowano. Ale widzieć, w co 
przekształcił się kraj, którego przysięgałem bronić od wrogów – jest najgorszą męką. 
Ja, który zwyciężyłem północnych dzikusów, taoryjców i koczowników, uczestnik 
dziesięciu wojen, zawsze pragnąłem, by mój kraj był szczęśliwy i kwitnący. Teraz 
widzę, że zapanowało w nim szaleństwo. Nie potrzebuję łaski imperatora. Umrę, jak 
żołnierz. Jestem gotowy na śmierć. 

Ucztujący, przy tych słowach ucichli, potem rozpętały się krzyki oburzenia. Di 
Gajl patrzył na nich, na imperatora. 

- Poczekajcie! - Tassi podniosła się ze swego miejsca. - Proszę pozwolić mi 
trochę się zabawić. 

- Pozwalamy, nasza umiłowana Tassi! - z pijanym uśmieszkiem krzyknął 
imperator. 

Tassi niespiesznie ruszyła przejściem do podium. Nawet tu, wśród tylu 
ślicznotek, była olśniewająca. Nawet di Gajl, skazany na śmierć i oczekujący 
egzekucji, zachwycił się nią. Weszła na podium i zrzuciła szatę. Westchnienie 
zachwytu przetoczyło się po sali. 

- Powiedz mi, di Gajl, czy jestem piękna? - zapytała. 
- Piękna. Bardzo piękna. 
- Skorzystaj w takim razie z prawa ostatniego życzenia. Złącz się ze mną 

przed śmiercią. Dostarcz sobie i mi przyjemności. Tylko na minutę przed śmiercią, 
życie wydaje się szczególnie piękne i wszystkie życzenia, spełniając się, przynoszą 
nieopisaną, nieosiągalną wcześniej satysfakcję. 

- Ty, dziwko! - skazaniec z nienawiścią popatrzył na kobietę. - Jakże 
wypaczoną trzeba mieć fantazję, by proponować swoje ciało, na oczach wszystkich 
ludzi, człowiekowi czekającemu na egzekucję. 

- Co w tym złego? Przyjemność - oto sens życia. Królestwo naszego 
umiłowanego imperatora, jest ostoją przyjemności. On uwolnił nas od strachu przed 
śmiercią, starością, dolegliwościami. Jesteśmy bogami! Jesteśmy nieśmiertelni. 
Czym jest nieśmiertelność, jeśli nie wiecznym poszukiwaniem coraz to nowych 
rozkoszy? Przecież mnie chcesz, generale. Zgaduję po twoich oczach, że szalenie 
mnie pragniesz. Twoja duma i twoje przesądy, zmuszają by mówić „Nie!”, ale twoje 
ciało i serce krzyczą „Tak!”. Nie kłam, przynajmniej samemu sobie. 

- Zgadzaj się, di Gajle! - ze śmiechem krzyknął imperator. 
- Zgadzaj się! - powtórzył jakiś pijany głos. Goście zaczęli krzyczeć, śmiać się, 

wyć i znów obrzucać skazańca ogryzkami. Damy demonstracyjnie obnażały się, 
próbując przyciągnąć jego uwagę. Skazaniec patrzył na wszystkich z nienawiścią. 

- Nie! - powtórzył. 
- Czego w takim razie chcesz? - zapytał imperator, któremu faworyty 

posypywały głowę złotym proszkiem. - Może, chcesz chłopca? Albo owcę? Hej, 
przyprowadźcie mu owieczkę! 

- Puchar wina! - zażądał di Gajl, kiedy śmiech wokół ucichł. 
Karzeł przyniósł mu wielką szklaną czaszę, pełną gęstego, aromatycznego 

chinta. Di Gajl wziął czaszę w obie dłonie, podniósł nad głową. 
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- Piję za przyjście królestwa prawdy i światła - proklamował - i za pohybel 
królestwa kłamstw, rozpadu, magii i rozpusty! Chwała Jedynemu, jedynemu i 
wiecznie żywemu naszemu Bogu! 

Biesiadnicy ucichli. Szendregon z wściekłości przygryzł wargę. Skazaniec 
dopił wino i rzucił czaszę na podłogę. W następnej sekundzie wszyscy usłyszeli głos 
Tassi. 

- Gdybyś przyjął moją miłość, byłbyś ułaskawiony. Ale odrzuciłeś radość i 
rozkosz i dlatego nie jesteś godny, by żyć. Teraz umrzesz, jak żałosny niewolnik, 
krzycząc i skręcając się z bólu. Kacie, zaczynaj! 

Pomocnicy rozebrali generała i przywiązali do ramy. Di Gajl głośno się modlił. 
Kat zaczął od łomików. W sali wyraźnie zabrzmiał potworny trzask łamanych kości. 
Jedna z biesiadniczek zwymiotowała spożyte potrawy i wypite wino. Ciemna istota 
rozkoszowała się okrucieństwem, odżywiając się bólem skazanego na śmierć, ale 
ludzka powłoka protestowała przeciwko zezwierzęceniu. Nałożnice Szendregona 
straciły przytomność. Di Oran, pożółkł, niczym pergamin, odwiódł wzrok od szafotu. 

Di Gajl umarł, nie wydawszy ani jednego jęku. Milczał, kiedy kat zamienił łomik 
na noże rzeźnickie. Milczał, kiedy zamienił noże na siekierę. Tassi poczuła, że 
generał umarł, kiedy potok bólu i cierpienia, idący od szafotu, urwał się. Jej głód 
pozostał niezaspokojony. 

- Pierwsze wrota Milczenia zostały już otworzone - szepnęła di Oranowi. - 
Czas otworzyć drugie. Nasi wrogowie myślą, że zwyciężyli. Niech tak myślą. To nam 
na rękę. Nadszedł czas, by zostać pełnymi gospodarzami Giespieropolisu. 

- Mówisz o imperatorze? - szeptem zapytał di Oran. 
- O nowym imperatorze. Imperatorze magu, który będzie mógł przyjąć na 

siebie moc Zammeka. I nawet wiem, kto może nim zostać. 
 
Starosta Dorosz dotrzymał słowa; drewno na pogrzebowy stos przywieziono 

jeszcze rano. Kapłanowi Chejdin wyjaśnił, że Akun był poganinem i prosił, by 
pozwolono mu pogrzebać przyjaciela według takiego obrzędu. Ojciec Warsonofij nie 
zaakceptował tej idei, ale też i nie sprzeciwiał się. 

Za jednego galarna, czterech chłopów zgodziło się wykopać wielki dół na 
skraju lasu, niedaleko domu Lipki - miejsca ostatniej bitwy Akuna. Ziemia była 
przemarznięta, ale chłopi uporczywie drążyli ją rydlami, uczciwie odpracowując 
umówioną zapłatę. 

Stos został ułożony nad dołem. Na przerzuconych nad jamą belkach, Chejdin 
ułożył kilka warstw chrustu, a na nich - ciało staruszka, owinąwszy je w czyste, grube 
płótno, przyniesione przez kobiety. Obok ciała położył resztki bojowej tyczki, 
bandolier z orionami i swój złamany miecz - Blask, który podobnie, jak i stary Miłd 
stoczył w Czudowym Borze swoją ostatnią walkę. Na piersiach Akuna Ortlandczyk 
postawił kubek z miodem. Obok wielkiego stosu, został ułożony mniejszy, na 
wysokość połowy ludzkiego wzrostu, na którym Chejdin położył zawinięte w chustę 
serce Joła di Kriffa. 

Pogrzebowe ogniska zapalono o zachodzie. Chejdin, Ratisław, Lipka i 
Rumenika obserwowali, jak rozpala się płomień. Z dala, obrzęd pogańskich 
pogrzebów obserwowało dziesięcioro dzieci, dla których widowisko ognistego 
pochówku było tylko interesującą osobliwością. Przykuśtykało jeszcze kilku 
staruszków, by obejrzeć, jak będą chować wojownika według cudzoziemskiego 
obyczaju. Ogień, z początku słaby, objął najpierw małe ognisko, drwa zapłonęły i 
płomień pochłonął serce ojca Rumeniki, uwolniwszy Joła di Kriffa od przekleństwa i 
darowując mu spokój. Chejdin nie zdecydował się, by powiedzieć dziewczynie, czyje 
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serce wydał na pastwę płomieni. Teraz, póki świeża boleść po stracie Akuna, tego 
nie należy jej mówić. Może kiedyś? 

Purpurowe języki płomienia stopniowo obejmowały chrust, podkradały się do 
czerniejącego na szczycie ciała. Naraz buchnęło; z wnętrza stosu wyrwał się 
drzemiący dotychczas ogień, rozszalał się z rykiem, objął Akuna. Nadlatujący wiatr 
jeszcze mocniej rozdmuchał płomień. Chejdin cofnął się - żar od ogniska stał się 
nieznośny. Rumenika płakała, schowawszy twarz w dłoniach. Lipka dała ujście łzom, 
ale nie zakryła twarzy. 

Buszujący ogień wzniósł się do nocnego nieba, w ciemność poleciały miriady 
iskier. Chejdin dojrzał, jak z płomienia do nieba wyleciała jaskrawa, zielona gwiazda. 
Dusza Akuna odeszła do wieczności. 

Ogniska paliły się długo. Pierwsze, zgasło małe – pozostała po nim kupka 
popiołu. Chejdin patrzył na umierający płomień. Jutro przyjdzie, żeby zasypiać ziemią 
stygnące resztki i stopione żelazo. Tak kiedyś chowano królów-tungów Ortlandii, 
tylko nad ich grobem jeszcze usypywali kurhan. Akun nie potrzebuje kurhanu - nie 
był królem. Był wojownikiem, jakich w tym świecie i w pozostałych, można przeliczyć 
na palcach jednej ręki. Pamięć o nich pozostaje dłużej od kamiennych nagrobków i 
wysokich kurhanów. 

Wziąwszy się za ręce, pokłonili się dopalającemu ognisku i poszli do domu, 
żeby skromnym posiłkiem uczcić pamięć starego Miłda. Łunę, pierwszy zauważył 
Ratisław i powiedział o tym Chejdinowi. Ortlandczyk popatrzył na południowy 
wschód. Nocne niebo nad horyzontem było oświetlone drżącym, purpurowym 
światłem. 

- Wygląda na burzę - powiedział Ratisław. - Niebo zapaliło świecę dla Akuna. 
- To także pogrzebowe ognisko - powiedziała Rumenika. – Przyjechaliśmy 

stamtąd. To miasto się pali. 

 
Rozdział ósmy. 

 
Kehn Fheri vist yus Neahof vencer eis beneahent. Af 
Sahnon Moes gart eis zatt Mehlleirn nera melht See  
Shen abe mers commah See Illa ront eis nerreli  
mertat Som Fheri ner hennon Ameeter eiset Yonf. 
Lliehan deen Feyhar 
 
Ludzie tam żyli z Bogiem, w szczęściu i pomyślności. 
Ale przyszedł Krwawy Księżyc; niestety, nie zdążył piosenkarz 
Skończyć pieśni, migiem padło miasto i wrogowie 
Wybili wszystkich, nie oszczędzając ani kobiet, ani dzieci. 
Ligen z Fenngary 
 
Torżek płonął. 
Wojewoda Radim z żalem patrzył na czarne słupy dymu, wznoszące się nad 

miastem. Podgrodzie prawie całe było objęte pożarami. Ze ścian warowni widział, jak 
w dymie i płonących domach miotają się ludzie - poparzeni, półślepi od dymu, 
oszalali. Uliczkami galopują grupy jeźdźców na małych, grzywiastych koniach, rąbiąc 
i depcząc uciekających ludzi, podchwytując ich węzły i kosze i pędzą dalej, siejąc 
wokół śmierć. 

Mongołowie wdarli się do Torżka po lodzie Twercy. Część ich kawalerii, 
próbując obejść forty podgrodzia, nadziała się na wkopane rożny, ale główne siły 
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potokiem wlały się do podgrodzia, znacząc swoją drogę pożarami. Radim 
natychmiast wydał rozkaz swoim wojownikom i zwolennikom wycofania się  do 
warowni. Było przy nim trzydziestu ludzi - dziesięciu nowogrodzian i dwudziestu 
ochotników-zwolenników, uzbrojonych w berdysze i łuki. Wśród nich Prokop 
Pskowianin, Chałzan, Wasyl Pięta, Chłud i inni jego wojownicy. Jakub Młyn, Łarion i 
dwudziestu innych drużynników pozostawało na podgrodziu. Wojewodę ogarnęła 
trwoga, chodził wzdłuż przęseł, próbując określić, z której strony wróg zamierza 
wtargnąć do warowni. Wojownicy na ścianach trwali w gotowości do walki; przy 
strzelnicach leżały pełne kołczany strzał, przystawione były oszczepy. Pachołkowie 
gotowali w wielkich kotłach wrzątek dla nieproszonych gości. 

Z brzegu Twerca dobiegały donośne uderzenia - jakby ktoś walił w ogromny, 
drewniany dzwon. Prokop podszedł do wojewody, zwrócił uwagę na dziwny dźwięk. 

- Chyba Mongołowie swoje katapulty pod ściany ciągną - domyślił się Radim. - 
Żeby z nimi do fortecy się przebić, trzeba drogę oczyścić, dlatego chyba domy 
rozwalają, drogę przydeptują. 

- Na przystani tez wszystko płonie - powiedział Prokop - co będziemy robić, 
wojewodo? 

- Będziemy się bić - odpowiadał Radim. - Ile sił starczy. 
- Nasi jadą! - dał się słyszeć krzyk strażników. 
Drużynnicy pośpiesznie otworzyli bramę. Radim zbiegł ze ściany, by spotkać 

wojowników. Twarz jego zasępiła się, kiedy wśród ośmiu przybyłych nie zobaczył 
Młyna. 

- Źle się sprawy mają, wojewodo - krzyknął Łarion, cały w sadzy i krwi. - 
Niewierni ławą idą, nie utrzymamy się! 

- Gdzie Młyn? - zapytał Radim, bojąc się odpowiedzi. 
- Nie ma go już - powiedział jeden z drużynników. - Mongoł strzałą go 

przeszył, nad rzeką, kiedy już odchodziliśmy. 
- Czy widział ktoś, jak zginął? 
- Ja widziałem - odezwał się wojownik z opatrunkiem na twarzy. 
- Prokop! - zawołał Radim. Pskowski wojownik wyszedł z grupy drużynników, 

stanął przed wojewodą. 
- Póki Młyna nie znaleźli, żywego albo martwego, będziesz moim asesorem - 

rozkazał. - Stawiaj wojowników na ściany! Będziemy walkę przyjmować. 
Radim wydawał rozkazy, dopóki wojownicy zamykali bramę i wieszali na niej 

dębową zasuwę grubości tułowia dorosłego mężczyzny. Zdarzyło się to, czego bał 
się od samego początku - ochotnicy, którzy zostali na podgrodziu, zginęli albo 
ratowali się ucieczką. Została tylko garstka wojowników, z którymi nie utrzyma 
warowni. Ale nawet on sam nie wierzył, że uda mu się obronić cytadelę. Umrzeć z 
honorem, godnie - i to będzie pociechą. 

- Wojewodo, zezwól słowo powiedzieć! - pochylił się przed nim Prokop. 
- Mów. 
- Sibgatułła, chodź tu! - Prokop postawił przed wojewodą młodego Połowca z 

grona zwolenników, jeszcze prawie chłopca. Młodzieniec był cały w sadzy, nawet na 
brwiach i wąskich, ledwie przebijających się wąsach wisiały cząsteczki sadzy. 

- Ten mały – to uciekinier, był z Suzdalczykami na rzece Sić, potem do nas się 
przyplątał - wyjaśnił asesor. - No, opowiedz wojewodzie, co słyszałeś. 

- Jak podeszli Mongołowie do wałów, zaczęli nas lżyć - powiedział Sibgatułła. - 
Krzyczeli, że tymczasem przyszli do nas jako przyjaciele, kazali witać drogich gości. 
A jeśli nie, to za nimi gospodarz wszechświata idzie, najjaśniejszy Batu-Chan ze 
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stutysięcznym wojskiem. Niby to, takie miasteczko, jak wasze, na wskroś 
przejedziemy i nawet nie zauważymy, że ktoś nas nie chciał do niego wpuścić. 

- Dobrze zrozumiałeś, młokosie? 
- Mongołowie mówią, i ja rozumiem. Nasze języki są podobne. 
- A nie kłamiesz? 
- Jestem prawowiernym muzułmaninem. Nasza wiara zabrania kłamać. 
- Dobrze - skinieniem ręki odprawił młodzieńca. - Co to znaczy, Prokop? 
- Myślę, wojewodo, że nie utrzymamy Torżka. Póki główne siły pogan nie 

podeszły, trzeba się przedzierać na Nowogród. Mongołowie idą od południa, tak że 
drogi na północ chyba nie zdążą nam odciąć. Póki Batyga ze swoją hordą nie 
podszedł, będziemy mogli przedrzeć się, jeżeli Przeczysta pomoże. 

- A co z fortecą? 
- U nas wszystkiego czterdziestu ludzi. Pozostali polegli na podgrodzkich 

wałach od mongolskich strzał. 
Jakby na potwierdzenie słów Prokopa, zbłąkana mongolska strzała z 

buczeniem wleciała za ścianę, uderzyła w słup do wiązania koni, pięć kroków od 
wojewody. 

- Widzisz - powiedział asesor - Mongołowie już na odległość lotu strzały od 
fortecy. Szybko nas przygniotą. 

- A co z honorem wojskowym, Prokopie? 
- Swego honoru nie splamiliśmy, miasta Batydze niewiernemu nie oddaliśmy 

dobrowolnie, powitaliśmy nieproszonych gości jak należy, odwiecznym obyczajem - 
chlebem żelaznym i solą ognistą. Żeby Mongołom dopiec jeszcze bardziej, 
podpalimy fortecę i zapasy w niej zgromadzone. Spróbujemy jak najszybciej się 
przebić, póki poganie nie otoczyli jeszcze jej zwartym pierścieniem. 

- A co z mieszkańcami, przecież też tu się ukryli? 
- Nie obronimy ich teraz. Może darują im życie?. Mam pewien plan, jeżeli się 

uda, i ludzi i sami się uratujemy. 
- Nic już nie wiem, Prokopie. Sam nie wiem, jak postąpić. A czy koni nam 

wystarczy? 
- Wystarczy. W fortecy jest powyżej pięćdziesięciu, pod siodłem. 
- Ale nie wszyscy się przedrą! 
- Wiem. Co mamy do stracenia, wojewodo? Czy w fortecy, czy w szczerym 

polu - śmierć od miecza wszędzie jest godna. 
- Przekonałeś! - Radim z nadmiaru uczuć, uderzył pięścią w drewnianą ścianę. 

- Przygotuj ludzi. Wszystkich sadzaj na konie, bierz zapasów ile się da, resztę 
rozdawaj ludziom. Nie mogliśmy miasta ocalić, to chociaż ludzi uratujemy. 

 
Mingan Tengiz-nojona dotarł do Torżka o świcie. Okrążywszy kilkakrotnie 

wały, które otaczały podgrodzie, Mongołowie postrzelali do obrońców, którzy 
znajdowali się na ścianach i odeszli. Tengiz-nojon, pamiętając o rozkazie swego 
dowódcy, wielkiego Subedeja, zdecydował się nie drażnić Urusów i nie tracić 
niepotrzebnie ludzi. 

Szturm zaczął się przed południem. Tengiz-nojon rzucił na wały kilkaset 
pieszych wojowników z linami i drabinami, pozostałe siły poprowadził bokiem. 
Mongolscy dowódcy zorientowali się natychmiast, że najlepiej wejść do miasta po 
lodzie Twercy. Tu nie było żadnych fortów i Tengiz-nojon zaakceptował plan swoich 
dowódców. Póki obrońcy wałów rozpaczliwie walczyli z mongolskimi ogłanami, 
kawaleria Tengiz- nojona już wdarła się na podgrodzie, zasypując domy 
zapalającymi strzałami, zabijając wszystkich, którzy stanęli na ich drodze. 
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Tengiz-nojon, młody, postawny i ważny, wsławiony licznymi zwycięstwami, 
obserwował szturm. Swoją jurtę kazał postawić na wzniesieniu naprzeciwko fortecy, 
pił zieloną herbatę z mlekiem i solą. Kpił z Urusów, próbujących się sprzeciwiać. 

- Głupi brodacze! - mówił do swoich setników, pozostających chwilowo w 
rezerwie. - Tę kupkę drewnianych jurt zdobędę jeszcze przed zmrokiem. Weźcie 
trochę więcej jeńców. Wyślę ich do najjaśniejszego Subedeja, niech opowiedzą o 
moim męstwie i wspaniałomyślności. 

Po godzinie przybył goniec z przodującej setki. Urusowie zeszli z wałów, bojąc 
się okrążenia. Podgrodzie jest w rękach Mongołów. Szybko można zacząć szturm 
cytadeli. Jeńcy mówią, że broni się pół setki wojowników. Dowódca mingana słuchał, 
kiwał głową, wsunąwszy rękę za pazuchę swojej delii12 

- Dobrze! - powiedział, kiedy goniec zamilkł. - Poczekamy. Najjaśniejszy 
Subedej kazał chronić odważnych mongolskich wojowników. Być może, Urusowie 
opamiętają się i sami poddadzą, licząc na naszą łaskę. 

Przez kolejne trzy godziny Mongołowie rabowali i palili podgrodzie. Ich wódz 
rozkoszował się gotowaną baraniną, kumysem i odpoczynkiem w swojej jurcie. I 
czekał, kiedy przyjdzie namiestnik książęcy i czadź ostentacyjna13, by się poddać. O 
darach, które mu przyniosą, najjaśniejszemu Subedejowi można nie referować... 

- Wielki chanie! Wielki chanie! 
Koślawy, krępy wojownik w granatowej delii i z krzywym mieczem przy pasie, 

zastygł w niskim ukłonie przy zasłonie jurty. Nojon polecił wejść. Mongoł cicho 
wszedł, odbił przepisową liczbę ukłonów, usiadł na pięty. 

- Wielki chanie, z Urusami coś się dzieje. Otworzyli bramy twierdzy i z 
krzykiem uciekają stamtąd. 

- Co krzyczą? Poddają się? 
- Wyją, jak roczne wilki. Ogarnął ich obłęd. Sam Tengri14  ukarał ich za 

stawianie oporu. 
- Mów jaśniej. 
- Złapaliśmy chłopaka, Kipczaka,15 który był w twierdzy. Jest tu. 
- Wprowadź go. 
Mongoł, kłaniając się wyśliznął z jurty i po chwili wrócił z Połowcem Sibgatułłą. 

Młodzieniec, rozciągnąwszy się na wojłoku przy nogach chana, zaczął od 
wysławiania: 

- I pobłogosławi Tengri wielkiego chana na tysiąc lat życia i szczęścia! I 
rozwieją się jego wrogowie, jak dym w nocy i będą rozdeptani piętą chana, jak kiziak 
na drodze! 

- Jesteś z miasta? 
- Tak, o promienny chanie! Urusowie zeszłej zimy wzięli mnie do niewoli,zrobili 

ze mnie niewolnika. Kiedy dowiedziałem się, że idzie zwycięskie wojsko mongolskie, 
ucieszyłem się i chciałem dzisiejszej nocy razem z innymi niewolnikami otworzyć dla 
was bramy twierdzy. Dosięgnął ich gniew Boga - w twierdzy zapanował straszny 
pomór. Ich wojewoda umarł i teraz uciekają gdzie kto może. A twierdzę podpalili, by 
wam nic się nie dostało. 

- Co za pomór? - Tengiz-nojon bojaźliwie odsunął się od młodzieńca. 
- Ospa, o wielki! Mnie nie musisz się obawiać, chorowałem na nią w 

dzieciństwie i teraz zaraza mi nie straszna. 

                                                           
12

  mongolska szuba, z futrem do wewnątrz i z szerokim zakładem poły na połę. 
13

 wybitni ludzie 
14

 naczelne bóstwo nieba, politeistycznego panteonu narodów Eurazji, pochodzenia turecko-mongolskiego. 
15

 jedna z nazw ludów połowieckich. 
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- Poszedł precz! 
Mongoł wypchnął jeńca z jurty i wyszedł. Tengiz-nojon zamyślił się. Jego 

marzenia o tym, że przyjdzie namiestnik książęcy z kluczami od miasta, rozwiały się 
jak dym. Ospa, o której powiedział jeniec, może przenieść się na jego wojowników. 
Nie wolno wchodzić do twierdzy - Urusowie wszystko tam podpalili. Nie będzie 
bogatej zdobyczy. 

- Urumczy! - zawołał nojon. 
Na zawołanie przyszedł barczysty Mongoł o ciemnej twarzy, w hełmie i 

kolczudze pod dobrą szubą. Ukłonił się chanowi i zamarł, oczekując rozkazów. 
- Niech biją w bębny! Ogłaszaj odwrót. 
- Słucham, mój chanie. 
- Co tam robią Urusowie? 
- Uciekają z miasta. Cały Torżek w ogniu. 
- Dobrze. Przekaż dowódcom, niech ogłoszą mój rozkaz – do twierdzy nie 

wchodzić, Urusów nie dotykać. Tam jest pomór. Niech setnicy wyprowadzają swoje 
oddziały z miasta. 

- Słucham, mój chanie. 
Tengiz-nojon gestem odprawił ochroniarza. Powrócił do swojej baraniny i 

kumysu, ale nie miał już apetytu. Torżek nie spełnił jego oczekiwań. 
Nie udało się zdobyć bogatych łupów. To nie spodoba się najjaśniejszemu 

Subedejowi. Dlatego, kiedy tu nadciągnie tumen Olśniewającego i wielki wódz go 
wezwie, w czasie rady dowódców minganów, poprosi o wielką łaskę, by pozwolił jego 
ludziom, jako pierwszym iść na bogaty Nowogród. Tam zdobycze będą bogatsze, niż 
we Włodzimierzu. Oby tylko najjaśniejszy zgodził się. Niebo jest łaskawe, pomyślał 
nojon, być może, wielki też się zgodzi... 

 
Na majdanie, przed domem wojewody, zebrali się ci, którzy wyrazili życzenie 

przedzierać się wraz z nim do Nowogrodu - razem dwudziestu dziewięciu ludzi. 
Wszyscy dobrze uzbrojeni, z tarczami i w hełmach, na silnych, żwawych koniach. 
Worki i sakwy podróżne były pełne owsa dla koni i chleba dla jeźdźców. Zawartość 
spichrzów już pożerał rozpalający się płomień. Radim przypomniał sobie, jak omal 
nie umarł, ratując te same zapasy z pożaru, które dzisiaj zdecydował się spalić 
osobiście. 

- Po dwóch za mną! - komenderował wojewoda, wskoczywszy na siodło. 
Podstęp Prokopa prawdopodobnie się udał - Mongołowie nie dotknęli 

wychodzących z fortecy ludzi. Zwiadowcy ze ściany zakomunikowali, że Mongołowie 
opuszczają podgrodzie. Trudno było to wyjaśnić. Może, to sprawka pożarów w 
mieście, a może też Mongołowie otrzymali nowy rozkaz i coś zamierzają? Głuche 
uderzenia nad brzegiem rzeki ucichły; oznaczało to, że szturm fortecy został 
odłożony. Ale teraz to było nieważne. Została tylko jedna droga – trzeba się 
przebijać. 

- Jazda! - Radim machnął mieczem. 
Oddział zaczął wyjeżdżać przez otwartą bramę. Ulice wypełniał duszący dym. 

Radima dopadł męczący kaszel. Pod kopytami koni mlaskało błoto - od żaru stopniał 
śnieg. Gdzieniegdzie leżały ciała zarąbanych przez Mongołów mieszkańców miasta, 
martwe bydło, rozwleczone rupiecie, które nie skusiły najeźdźców i zostały przez nich 
wyrzucone. Wojownicy jechali zwartą grupą, przykrywszy się tarczami. Radim, pod 
wpływem Prokopa, zrezygnował z dowodzenia. Wojewoda myślał o Młynie. Stary 
wojownik uczciwie wypełnił swoje obowiązki. Gdzie jest teraz jego ciało? Nawet nie 
można pochować... 
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W miarę oddalania się od fortecy, liczniejsze stawały się pożary. Tu, wśród 
trupów zwykłych mieszkańców, trafiały się ciała wojowników – w większości 
nowotorżskich ochotników. Prawie wszyscy byli przeszyci strzałami. Nad niektórymi 
już lamentowały oszalałe z rozpaczy kobiety. Wśród zabitych byli też Mongołowie. 
Radim szukał oczyma ciała Młyna, ale starego wojownika nigdzie nie było. Ogrom 
spustoszenia i śmierci zmuszał do zaciskania zębów i mamrotania cichych 
przekleństw. Odchodzą z miasta, zamiast walczyć o nie. 

- Z przodu! 
Pierwszy zobaczył Mongołów Smoleńczyk Łarion i to on krzyknął. W następnej 

sekundzie, mongolska strzała położyła go na miejscu. Przy końcu ulicy wynurzyły się 
czarne cienie, rozległ się ochrypły wielogłosowy ryk i na kolumnę uchodźców 
posypały się strzały. Zakręciły się z rżeniem ranne konie, upadł zwolennik, który 
otrzymywał strzałę w brzuch. Radim poczuł uderzenie w tarczę, spojrzał - strzała 
przebiła na wylot dwie warstwy wzmocnionej byczej skóry. Ale do ataku Mongołowie 
nie przystąpili; wypuściwszy strzały, podpuścili oddział bliżej i natychmiast rzucili się 
do ucieczki. 

- Zauważyły, diabły! - Radim splunął dosadnie. - Teraz otoczą. 
- Trzeba się śpieszyć - Prokop uniósł się w strzemionach i krzyknął; - Hej, 

chłopy, kto ma rannego konia, niech go zostawi w diabły i przesiada się na 
zapasowego! 

- Żal Łariona - powiedział Radim. – Odszedł od zdrajcy Subara, a tu... 
Oddział ruszył się dalej i wkrótce wyszedł z zadymionych ulic na brzeg 

Twerca. Tu pożarów było mniej i gęstniejąca ciemność ukrywała kolumnę. Jednakże 
radość okazała się przedwczesna; Zaledwie ojechali ćwierć mili, jak znowu z 
ciemności dobiegł ochrypły ryk i na Urusów posypały się hartowane strzały. Po chwili, 
kolumnę zaatakowali mongolscy jeźdźcy. Doszło do starcia wręcz. Dwa potoki 
jeźdźców, z trzaskiem zderzyły się w mroku, który rozsiewało tylko purpurowe światło 
płonących niedaleko domów. Zastukały miecze o tarcze, zadzwoniła stal, rozległy się 
krzyki pierwszych rannych. 

Radim zarąbał Mongoła, który wpadł na niego z przenikliwym wyciem; wróg 
próbował zasłonić się przed ciosem, ale ciężki, bułatny16 miecz Radima, rozniósł 
szablę na kawałki i rozpłatał Mongołowi czaszkę. Innego wybił z siodła, pchnąwszy 
tarczą i jeździec spadł wprost pod kopyta koni. Jeszcze jeden spróbował w starciu 
pchnąć wojewodę kopią – uratowała go jednak kolczuga. Odpowiedział takim 
uderzeniem, że Mongoł natychmiast zwiotczał w siodle. W ciemnościach, nie można 
było rozróżnić, ilu wojowników uczestniczyło w starciu, ale uchodźcy zdobywali 
przewagę. Czoło kolumny, pod dowództwem Prokopa, wycięło przejście w szeregach 
wroga; pskowski wojownik, wymachując zakrwawionym toporem, gromadził wokół 
siebie walczących. Wtedy zagwizdały dudki z końskich kości i Mongołowie rozpoczęli 
odwrót. Ulica, wypełniona przez ludzkie i końskie trupy, szybko opustoszała. 

- Hej, wszyscy żywi? - zapytał Radim, po ustaniu ataku kaszlu. 
- Wasyl Pięta zginął – odezwał się z ciemności czyjś głos. - Chłud także 

poległ. 
- Timonia nie żyje - dodał inny. 
- Jedziemy! – wydał komendę Prokop. – Nie czas martwych liczyć, Bóg ich 

policzy... 
Oddział jechał brzegiem. Radim rozmyślał bardzo intensywnie. Niespodzianie 

dla siebie samego doszedł do wniosku, który go poraził - Prokop Pskowianin byłby 
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 stalowy (stare, huculskie określenie) 
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znacznie lepszym wojewodą od niego. I to nieważne, że cudzoziemski wojownik 
pokonał go w pojedynku. A gdzież on jest teraz, ten cudzoziemiec? Zełgał, stary lis, 
złożył fałszywą przysięgę, zwiał z Torżka razem z córeczką. Pewnie śmieje się z 
ufnego wojewody nowotorżskiego, a jak się dowie, że Mongołowie spalili miasto, to 
do reszty uzna Radima za ofermę. Pal licho, niechby nawet tak było, ale najgorsze, 
że nie może zobaczyć znów córki cudzoziemca Akuna, zajrzeć do jej promiennych, 
piwnych oczu, poczuć aromat jej włosów! Ratując swoje życie, przebijając się przez 
wrogie wojsko z płonącego miasta, nowogrodzianin Radim Riezanowicz myślał o 
Rumenice. 

- Mongołowie! - wrzasnął ktoś przenikliwie. 
Radim drgnął i ocknął się z marzeń. Przed nim, z siodła wyleciał jeździec, 

przebity strzałą. Najeźdźcy z wyciem pędzili od strony rzeki, odcinając kolumnie 
uchodźców drogę do lasu. 

Wojewoda zamachnął się mieczem na przeciwnika i poczuł, że koń pod nim 
pada. Oprzytomniał już w śniegu. Na szczęście, nie przygniótł go. Wróg skierował się  
prosto na Radima, próbując zgnieść go - ten uchylił się i długim, siecznym 
uderzeniem, zwalił napastnika na ziemię. Teraz, miał konia. Niewiele myśląc, 
wskoczył na siodło. Dookoła niego kipiała walka. Urusowie rozpaczliwie bronili się 
długimi mieczami i ciężkimi, sześciopiórymi buzdyganami, strącając napierających 
wrogów. Ale oddział Radima tracił wojowników. Upadł z rozpłataną głową Jarema-
łucznik. Nieprzyjacielska strzała odnalazła Chałzana. Kiedy Mongołowie kolejny raz 
rozproszyli się i wojewoda przeliczył swoich ludzi, okazało się, że w oddziale zostało 
tylko dziewięciu wojowników. 

Zdążył tylko pomyśleć, że w Nowogrodzie nie dowiedzą się, jak zginął on i 
jego drużyna, gdy na uchodźców znów posypały się strzały z drugiego brzegu 
Twerca. Mongołowie strzelali na chybił trafił, ponieważ zrobiło się całkiem ciemno – 
tym zaporowym strzelaniem starali się nie dać uchodźcom możliwości podejścia do 
granicy lasu. Prokop nadal prowadził kolumnę. Najprawdopodobniej, najeźdźcy 
wybiliby wszystkich, gdyby nie to, że uchodźców ustrzegła opatrzność Boża. Setka 
mongolskich jeźdźców, jadących zamarźniętą rzeką, nagle zaczęła wpadać pod lód. 
Najprawdopodobniej, ciepło szalejących w Torżku pożarów osłabiło taflę, która 
zaczęła pękać. Nikomu nie udało się wydostać z topieli - na próżno Mongołowie 
rzucali im arkany. Rzeka zabrała wszystkich. 

- Chwała Przeczystej ! - krzyknął Prokop, kiedy dotarli do lasu i natychmiast 
zasępił się. Z dwudziestu dziewięciu wojowników, ocalało tylko czterech. 

Radim podjechał do Pskowianina, by uścisnąć rękę swemu asesorowi, ale w 
tym momencie zakręciło mu się w głowie i pochylił się w siodle. Prokop podchwycił 
młodego wojewodę i przy pomocy jednego z wojowników ostrożnie zdjął go z siodła. 
Lewa noga Radima była przebita mongolską strzałą. 

 
Wielki Subedej przybył do Torżka następnego ranka. Powitał go smutny widok 

- miasto prawie całkowicie spaliło się. Na pogorzeliskach wyły psy. Przy wjeździe do 
mongolskiego obozu, wódz zobaczył trofea - stos głów, odrąbanych poległym 
wojownikom, obrońcom miasta. 

- Chwat Tengiz-nojonowi! - wystękał jednooki Subedej. - Tengiz-nojon zasłużył 
na pochwałę! 

Oprócz pochwały Tengiz-nojon, rozsławiony swymi zwycięstwami, otrzymał od 
najjaśniejszego Subedeja zadanie przetarcia drogi do Nowogrodu. Spełniły się plany 
mongolskiego dowódcy. Teraz, jeśli niebo mu pomoże, klucze od bajecznie bogatego 
Nowogrodu, wielki Batu-chan otrzyma z rąk Tengiz-nojona i kto wtedy z chanów 
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będzie mógł się równać z nim, pogromcą Urusów? Nikt. Batu-chan wypędzi 
wszystkie szakale, weźmie odważnego Tengiz-nojona do swojej najbliższej świty i... 

Ale najpierw trzeba zdobyć Nowogród. I on zostanie zdobyty, ponieważ tak 
każe Batu-chan, tak każe jednooki Subedej i nie ma siły, która powstrzyma 
Mongołów, zawsze wykonujących wolę swojego władcy. 

Cały dzień i noc pod Torżkiem świętowali Cagan-Sarę.17 Nazajutrz, dwa 
tysiące wojowników - tysiąc Tengiz-nojona i nadane mu pomocnicze oddziały - 
ruszyło sieregierskim traktem na Nowogród. 

 
„- Ona go kocha! Oczywiście, że kocha. A ja jestem ostatnim durniem. Łaziłem 

za nią, zaglądałem w oczy, łowiłem każde słowo. A tylko zjawił się wojak 
cudzoziemski - i po wszystkim, wybacz - żegnaj, Ratisławie. Ech, niedola moja, nie 
opuszczasz mnie, całe życie mnie gnębisz! Jeżeli urodziłeś się pechowcem, to co 
byś nie robił, innego losu nie będzie!” 

Ratisław po raz ostatni dłubnął nożem korę świerka, popatrzył, co wyszło. 
Kiedyś ojciec próbował nauczyć go pisania. Sam Jurata jako tako sylabizował i nawet 
mógł napisać swoje imię, ale Ratisław nie był pilnym uczniem. To, czego zdążył go 
nauczyć ojciec, szybko wywietrzało, ale przypomnieć, jak się pisze imię „Lipka”, nie 
było trudno. 

Nie poszedł z Chejdinem, by postrzelać z łuku. Od rana przeleżał w domu na 
leżance obok pieca, pielęgnując swoje nieszczęście. Do głowy przychodziły mu 
różne głupoty. Nawet żałował, że to nie jego wczoraj zabił ten jeździec - wtedy - 
może, Lipka zrozumiałaby, kogo straciła, opamiętałaby się i przez resztę życia 
żałowała, że nie odwzajemniła jego miłości. Przypomniał sobie, jakim wzrokiem 
patrzyła na Chejdina, kiedy wampir został pokonany. Ile miłości, czułości i szczęścia 
było w tym spojrzeniu! Jego, nawet nie zauważyła. A przecież to on, Ratisław, zabił 
sępa i uratował Chejdina od niechybnej śmierci. On jest prawdziwym bohaterem, a 
sława i miłość dostały się przyjezdnemu bezdomnemu. Od takich myśli, serce 
napełniało się bólem nie do wytrzymania. Lipka go zdradziła. Nie dostrzegła i nie 
doceniła jego miłości. 

Z początku, ślubował, że nigdy więcej nie wejdzie do domu Lipki, ale potem 
przypomniał sobie o Świtku. 

Legat został zabity, ale chłopiec nadal znajdował się w dziwnym odrętwieniu. 
Nie było to życie, ani też śmierć. Chejdin powiedział – Świtek się przemienia. Jak to 
jest możliwe? W dzieciństwie kilkakrotnie widział, jak rodzi się motyl, wychodząc z 
poczwarki. Ale świtek to człowiek, nie motyl i jeśli on rzeczywiście przemienia się, to 
kim się stanie? Wszystko to było dziwne i niezrozumiałe. Z pojawieniem się obcych w 
Czudowym Borze zaczęły się dziać nieprawdopodobne rzeczy. Choćby w ostatnich 
dwóch dniach - najpierw szabla, potem ten, z sępem. I dziewczyna, która nazywa się 
siostrą Świtka. 

Popatrzył na wycięte na korze imię. Oczywiście, on nadal kocha Lipkę. Zraniła 
mu serce, ale on wszystko jedno ją kocha i będzie kochać do samej śmierci. Nigdy 
się nie ożeni i będzie unikać kobiet, ale myślenie o innych nie oznacza zdrady 
ukochanej. Pomyślał właśnie o siostrze Świtka, że jest bardzo piękna. Prawie, tak jak 
Lipka, tylko inna. 

- O wilku mowa! - burknął. 
Zza drzew, doskonale widział podwórze Lipki. Stał tu już pół godziny, z 

nadzieją, że zobaczy swoją ukochaną. Ale na podwórze wyszła cudzoziemka. Nie 
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  „Biały Księżyc” – mongolskie święto nowego roku. 
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miała czapki i gęste, ciemne włosy, falami opadały na plecy. Rumenika weszła do 
stajni, wyprowadziła za uzdę najpierw karego ogiera starego Akuna, potem szarego 
konika. Przywiązała je i zaczęła karmić chlebem z dłoni. 

Młodzieniec zmarzł. W końcu, sam obiecał odwiedzić po południu. Dokładniej, 
obiecał przyjść na śniadanie, ale to już nieważne. Na pewno zjedli bez niego, im i tak 
razem dobrze. Zajrzy do nich teraz - jeszcze raz popatrzy na Lipkę. 

- A ty co, bez łuku? - zapytała Rumienika, gdy wszedł na podwórze i powitał ją 
ceremonialnym ukłonem. - Chejdin kilkakrotnie pytał o ciebie. 

- Ręka mnie boli, cięciwy nie mogę naciągnąć - skłamał. – Chyba się gdzieś 
uderzyłem. Piękne konie! 

- Piękne - dziewczyna podsunęła dłoń z chlebem szaremu konikowi i Laleczka 
wzięła go miękkimi, delikatnymi wargami. - Lubisz konie? 

- Bardzo. 
- A wierzchem jeździsz? 
- Jeżdżę. 
- Ja wcześniej nie jeździłam. Ale się nauczyłam. Kiedyś bałam się koni, 

myślałam, że mogą ugryźć albo kopnąć, a teraz uwielbiam je. 
- A ja, myślałem o tobie - niespodzianie dla samego siebie wypalił Ratisław i 

mocno się zaczerwienił, jakby powiedział coś nieprzyzwoitego. 
- Naprawdę? - w oczach Rumeniki zabłysły złociste iskierki. – Wyobraź sobie, 

że ja też myślałam o tobie. O twoim wczorajszym strzale. 
- E, tam! - machnął ręką. – Wystrzeliłem, to i trafiłem. 
- Wczoraj wszystkich ocaliłeś. Księcia, mnie, Chejdina, tę dziewczynę, Lipkę. 

Żal tylko, że Akuna nie zdążyłeś uratować. Jak się domyśliłeś, że trzeba zabić sępa? 
- Sam nie wiem. Latał nad podwórzem, jak zwiastun czegoś niedobrego, sam 

się napraszał na strzałę. Dlatego strzeliłem. A wyszło, że naprowadzacza zabiłem! 
- Będziesz sławnym wojownikiem, Ratisławie. Zobaczysz. 
- A dlaczego Świtka księciem nazywasz? 
- Bo jest księciem. To długa historia, potem ci opowiem. 
- Czyżbyś sama była księżniczką? 
- Księżniczką, ale nie z tego rodzaju - korona małowata , a dupa grubowata... 

Oj, wybacz, nie chciałam! 
- Nieźle klniesz! - zachwycił się Ratisław. – Okazuje się, że księżniczki też 

umieją przeklinać? 
- Jeszcze jak! Mnie starucha wychowywała, ta dopiero przeklinała, jak pijany 

marynarz. Jakich to słów od niej się nasłuchałam! Wiesz, kiedy była pijana, to 
zaczynała tak łajać, że z całego domu przychodzili słuchać. Nie zostałam wychowana 
jak księżniczka. 

- A ja myślałem, że księżniczki i królewny chodzą w złotych szatach, jedzą i 
piją ze złotych naczyń - powiedział Ratisław. - A ty, jakaś inna. Ubrana, jak chłopak, 
awanturujesz się, jak chłopak. Tylko... 

- Co tylko? 
- Piękna i to bardzo. 
- Tak? A co we mnie pięknego? 
- Oczy. W naszej wiosce nie ma nikogo z takimi oczyma. Malenka też ma oczy 

niby piwne, ale w nich nie ma takiego blasku. 
- A co jeszcze we mnie pięknego? 
- Włosy masz piękne. I w ogóle, cała jesteś piękna – młodzieniec się zmieszał. 

- Wybacz, jeśli coś nie tak powiedziałem. 
- Bardzo dobrze powiedziałeś. Przyjemnie słyszeć, że ci się podobam. 
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- Ja, przecież, tego... Przyszedłem do Świtka, dowiedzieć się, co z nim. On 
śpi? 

- Śpi - dziewczyna westchnęła. – Gorączka minęła, ale on teraz stał się jakiś 
zimny, jakby martwy. Akun mówił, że powinien przejść przez to wszystko. Będziemy 
czekać. 

- Będziemy – niczym echo powtórzył Ratisław, nie wiedząc, co ma powiedzieć. 
- Ale szkoda, że przyszedłeś bez łuku - z przewrotnym błyskiem w oczach 

powiedziała Rumenika. - Nauczyłbyś mnie strzelać. Bardzo chcę się tego nauczyć! 
- Choćby nawet teraz, nauczę! - nagle przypomniał sobie, że skłamał w 

sprawie ręki i zmieszał się. - Niech tylko ręka wydobrzeje, wtedy postrzelamy 
razem... 

- O, bohater przyszedł! - Chejdin stanął w drzwiach, pomachał ręką. - Słyszę, 
że na ulicy ktoś rozmawia, a do domu nie wchodzi. Spóźniłeś się dzisiaj. 

- Ja... Spałem mocno - odpowiedział Ratisław z niedbałym ukłonem. 
- Nic się nie stało, rano i tak byłem zajęty. Musiałem zadbać o grób Akuna. 

Czego do domu nie wchodzisz? 
- Rozmawiamy, mestjer Chejdinie – odezwała się Rumenika. - Ratisław 

obiecał mnie nauczyć strzelać z łuku. 
- I nauczy - poważnie powiedział Chejdin. – Uczyłem go, ale teraz widzę, że 

on i bez moich lekcji jest łucznikiem, jakich szukać ze świecą. Jego wczorajszy strzał 
był doskonały! Jak się domyśliłeś, że wrażliwy punkt, to ptak? 

- Nie wiem. Po prostu zdecydowałem się go zestrzelić. 
- To nie jest po prostu tak - zauważył Chejdin. – Myślę, że wewnętrzny głos ci 

podpowiedział, że to jedyny sposób, by pokonać wroga. Taką intuicję może mieć 
tylko wielki wojownik. Poza tym, uratowałeś mi życie. Jestem twoim dłużnikiem i chcę 
wobec ciebie jakoś spłacić swój dług. 

- Niczego nie potrzebuję – odciął się Ratisław, który z wiadomych przyczyn, w 
niczym nie chciał być zobowiązany wobec Chejdina. 

- Ja, przecież, chcę tego z czystego serca - wyjaśnił. - Moja czarna kolczuga 
odtąd jest twoja. 

- Nie, nie mogę! - Ratisław pokręcił głową. - To zbyt drogi prezent. 
- Nie ma nic droższego od życia, a ty mi je wczoraj uratowałeś. Uświadom 

sobie, chłopaku – zabiłeś Legata. Między Bogiem a prawdą, jego miecz, który teraz 
jest u mnie, powinien należeć do ciebie. Wziąłem go nie dlatego, że to moje trofeum, 
ale zobowiązano mnie do tego. Kolczuga jest twoja. Z powrotem jej nie wezmę. 

- „A Lipka twoja!” - pomyślał młodzieniec, spuściwszy oczy. 
- Mestjer Chejdinie, już mówiłam Ratisławowi, że on obowiązkowo będzie 

wielkim wojownikiem - zauważyła Rumenika. - Tak wielkim, jakim był Akun. 
- Oczywiście. Tym bardziej, że temu krajowi są potrzebni wielcy wojownicy. 

Wejdźmy do domu, coś przekąsimy. Myślę Ratisławie, że od rana nic nie jadłeś. 
- Jadłem! Zresztą, wszedłem tylko na chwilę. 
- Jeszcze nie wszedłeś - uśmiechnął się Ortlandczyk. – Najwyższy czas wejść 

i spełnić swoje życzenie. 
 
Pszenny kulesz ze słoniną okazał się smaczny i Ratisław wcinał go, aż się 

uszy trzęsły. Rumenika, szybko zjadła swoją porcję i znowu uciekła do koni, 
posyłając Ratisławowi na pożegnanie przewrotne spojrzenie. Lipka wyglądała na 
zmęczoną - twarz miała bledszą niż zwykle, pod oczyma ciemniały siniaki. Ratisław 
nie odważył się patrzeć na nią i tylko z rzadka rzucał ukradkowe, gorące spojrzenia. 

- Świtek w ogóle nie je - zauważył on, skończywszy kulesz. 



168 
 

- Nie je - zgodził się Chejdin. - Może, tak musi być. 
- Oby nie umarł. 
- Pójdę naczynia pozmywam - powiedziała Lipka, gniewnie spojrzawszy na 

Ratisława. Zebrała ze stołu filiżanki i zostawiła mężczyzn samych. Chejdin z 
dezaprobatą popatrzył na młodzieńca. 

- Nie mów przy niej takich rzeczy, zgoda? - poprosił. 
- A ona, co? Myśli, że tylko jej żal Świtka? Myśli, że tylko ona może kochać? 
- Ach, to ty o tym... - Chejdin westchnął i pokiwał głową. - No cóż, 

porozmawiajmy o Lipce. Przecież, zamierzałeś ze mną porozmawiać, chyba o niej? 
- O czym mamy mówić? 
- O niej, o tobie i o mnie. 
- A co można powiedzieć? Nie ma o czym. 
- Kochasz ją, tak? 
- No i co z tego? 
- I ja ją kocham. Powiem więcej; ona mnie także kocha. Ciebie, też kocha, ale 

jak brata. 
- Ano właśnie, jak brata! - Ratisław zapuścił palce w swoją splątaną czuprynę. 

– Wiesz jak ją kochałem? Życie za nią gotowy byłem oddać! A ona, nie domyśliła się, 
nie dostrzegła. Miejscowe chłopaki obchodzili ją bokiem, a ja lgnąłem do niej całą 
duszą. Dwa lata do niej wzdychałem. A tylko ty przyjechałeś, i... 

- Co „i”? Dopowiadaj. 
- I po wszystkim, Ratisław stał się niepotrzebny. To niesprawiedliwe, nie tak 

powinno być. 
- Rozumiem cię, Ratisławie. To boli, jest ci przykro. Ale powinieneś zrozumieć 

Lipkę. To jej wybór. Gdyby wybrała ciebie, to byłbyś teraz przy niej ty, a nie ja. 
Rozumiesz? 

- Rozsądek też mi to mówi, ale serce, boli. 
- Będziesz jeszcze długo je odczuwać. Miłość jest złożoną sztuką. Często 

zdarza się, że ci, których kochamy, nie zauważają nas i odwrotnie. Miłość zmusza 
ludzi do dokonywania dziwnych czynów i podejmowania niezrozumiałych decyzji. Ale 
zawsze jest wspaniała, nawet kiedy nie uzyskałeś wzajemności. 

- To ty tak uważasz, ponieważ Lipka jest z tobą. 
- Tak, ze mną - uśmiechnął się - i jestem szczęśliwy. Bardzo mi się nie wiodło 

w miłości. Byłem wiele lat samotny. Jestem tylko prostym żołnierzem, nie mam 
niczego, nawet własnego kąta. Kobiety unikają takich, jak ja. U jednych 
wywoływałem politowanie, u drugich - lekceważenie, innym nie podobała się moja 
miłość do wolności. Miałem dziewczynę - dawno, wiele lat temu. Teraz mam Lipkę i 
nie zostawię jej. Jest moim ciałem i krwią. Bogowie tworzą ludzi tak, by całe życie 
beznadziejne szukali swego przeznaczenia, a kiedy je znajdą, przychodzi miłość. 
Jeszcze nie znalazłeś swego przeznaczenia. Uwierz mi, twoja miłość dopiero 
przyjdzie. Kochasz Lipkę i to jest wspaniałe. Ale prawdziwa miłość - jest inna. I ty to 
zrozumiesz, być może, niedługo. 

- Nikogo nie pokocham - burknął Ratisław - zostanę samotnikiem, nie ożenię 
się nigdy! 

- Nie oczekiwałem innych słów! - poważnie powiedział Chejdin. - Miałem też 
siedemnaście lat i byłem zakochany w córce naszego sąsiada. O, jaka ona była 
wspaniała! Miała ogromne błękitne oczy i złote włosy, jak bogini-wojowniczka Kaja. 
Kochali się w niej wszyscy okoliczni chłopacy, ale ja miałem u niej szczególne 
względy. Czułem się wyróżniony: mogłem odprowadzać pierwszą ślicznotkę do domu 
i tańczyć z nią w Dzień Ognisk! Zazdrościli mi i nawet grozili pobiciem, ale nie 
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przejmowałem się tym. Minął rok i moja ukochana niespodziewanie wyszła za mąż. 
Zdarzyło się to tak nagle, że nawet nie zrozumiałem, że utraciłem ją na zawsze. Gdy 
to do mnie dotarło, zachowałem się tak jak ty teraz - przysięgłem sobie, że nigdy 
więcej się nie zakocham i nigdy się nie ożenię. 

- No i co? 
- Po czterech dniach od przysięgi, spotkałem inną dziewczynę i straciłem 

głowę z miłości. 
- To znaczy, że nie kochałeś szczerze córki sąsiada - niespodziewanie wypalił 

Ratisław. 
- Może i tak - Chejdin był zadziwiany słowami młodzieńca. - Ale życie 

człowieka jest długie i los rozporządza nami po swojemu. Dlatego trzeba myśleć, że 
twoja prawdziwa miłość jeszcze na ciebie czeka i nie została w przeszłości. 

- Czasem zaczynasz mówić tak, jak ojciec Warsonofij. 
- Czyżby? - Chejdin położył rękę na ramieniu chłopaka. - Nie chowaj do Lipki 

urazy, Ratisławie. Ona zasłużyła na szczęście. A przysięgam, że będę jej oparciem 
we wszystkim. I Świtka nie zostawię. 

- Jeśli tak, to wysłuchaj mego słowa - zdecydował się Ratisław. - Nie zostawię 
swojej miłości. Zrobię wszystko, by Lipka była ze mną. A jeżeli staniesz na mojej 
drodze, będę z tobą walczyć. 

- Jesteśmy wrogami? - Chejdin przestał się uśmiechać. 
- Nie inaczej - wypuścił powietrze Ratisław. 
- Szkoda. Wypowiadasz mi wojnę w tym momencie, kiedy nam z Lipką 

najbardziej potrzebna jest twoja pomoc. I Świtek jej potrzebuje. 
- Ty Świtkiem się nie zasłaniaj! Mów za siebie! 
- Powiedziałem, jak jest. Teraz słucham ciebie i rozumiem, że ze mną 

rozmawiasz nie ty, tylko twoja zazdrość i urażona ambicja. Ale jestem zadowolony, 
że wyjaśniliśmy nasze relacje. Lipka wyszła, byśmy mogli szczerze porozmawiać. 
Zrozumiała cię i domyśliła się, że nieuchronnie spróbujesz wyjaśnić nasze relacje. 

- A jak myślałeś? Postanowiłeś, że oddam ci ją tak po prostu.? 
- Już wszystko tobie powiedziałem - spokojnie odezwał się Chejdin. - Jeśli 

wyrzuciłeś ze siebie wszystko, to odejdź. Dyskutować, kto kogo i dlaczego kocha, nie 
będę. 

- I pójdę! - Ratisław zbladł, chwycił czapkę, narzucił kożuszek i wyskoczył na 
dwór. Ortlandczyk pokręcił głową. Oczywiście, taka jest młodość – minie trochę 
czasu i chłopak zrozumie, że niepotrzebnie się zapalił. Ale wszystko jedno, jest to 
nieprzyjemne. 

- Niczym go nie obraziłeś? - zapytała Lipka, stając w drzwiach. 
- Raczej, to on mnie obraził. Ale, to nic. Jest zazdrosny o ciebie. I 

prawdopodobnie, to jeszcze trochę potrwa. 
- Pośpieszyliśmy się - powiedziała Lipka, siadając obok i obejmując 

Ortlandczyka za szyję. - To moja wina. Powinnam mu powiedzieć, że go nie kocham. 
- On to rozumie. Ale uważa, że oboje zdradziliśmy go. 
- Bóg z nim! - Lipka popatrzyła Chejdinowi w oczy. - Potrzebuję tylko jednego; 

byś był ze mną. Żebyśmy siedzieli tak jak teraz, objąwszy się spoglądali sobie w 
oczy. Sokole mój, witeziu ukochany, teraz żyję tylko dla ciebie, moje serce jest 
przepełnione tobą. Nie myśl już o tym, nie smuć się! Tylko mnie kochaj, całuj, obdaruj 
swymi pieszczotami - niczego więcej nie potrzebuję. 

- Kocham cię - szepnął Chejdin, pocałował ją w płatek ucha i przyciągnął do 
siebie. - Nikt mi ciebie nie odbierze. Umrę za ciebie, jeśli rozkażesz. 
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- Pieścicie się? - Rumenika zjawiła się w progu niespodziewanie, jak zjawa. - 
Czym tu chłopaka obrażono? Wyszedł z taką miną, jakbyście go haniebnie wypędzili. 

- Tak, nic takiego - Lipka zaczerwieniła się, pośpiesznie odsunęła się od 
Chejdina. - Młody jeszcze, głupi. 

- A on mi się spodobał - prostodusznie powiedziała dziewczyna. - Piękny 
chłopiec, silny, duszę ma czystą, dobrą. Taki, jeśli kocha, to kocha, jeśli nienawidzi - 
to nienawidzi. Dziewczyna przy nim, będzie się czuła jak za ścianą twierdzy. 

- To i zajmij się nim, żeby z głupotami nie łaził - powiedziała Lipka, 
poprawiając włosy. – Nakład Chejdinowi jak psu do miski, charakter swój zazdrosny 
przyszedł pokazywać! 

- Nie będzie tak źle! Powścieka się i wróci. Tacy, długo złości chować nie 
mogą - przeniosła spojrzenie na śpiącego Świtka. – On mnie bardziej martwi. 
Szukałam brata, znalazłam i nawet porozmawiać z nim nie mogę! Diabelski niefart! 

- Porozmawiać z nim, to chyba można - niespodziewanie powiedział Chejdin. 
- Niby jak? Przecież on śpi. 
- Karolitowy pierścień w tym pomoże  - zauważył Chejdin. - Mnie, co prawda, 

nie udało się. Może, będziesz miała więcej szczęścia? 
- Niech to licho, to jest myśl! – uśmiechnęła się dziewczyna. – Spróbuję od 

razu. A jak trzeba mówić? Na głos? 
- Po prostu weź go za rękę. - Chejdin sam też zapalił się do tego pomysłu. – 

O, tak! 
Rumenika wzięła dziecko za rękę, pochyliła się nad nim, próbując dostrzec 

oznaki życia w zastygłej twarzy. Czekała, na mrugnięcia powiek, kurczowe drgnięcie 
policzków, drżenie warg, westchnień - ale twarz chłopca pozostawała nieruchoma, 
jak twarz kamiennego posągu. Nagle poczuła znajome już ciepło w ręce, którą 
trzymała palce Świtka. Potem zamigotał karolit w pierścieniu i Rumenika zaczęła 
telepatyczną rozmowę z bratem. 

 
Otaczała ją ciemność. Nie był to martwy mrok - ale po prostu niezwykle 

ciemna noc. Nie czuła strachu. Pośród tej nocy zamigotał zielony ognik, zupełnie taki 
sam, jak w jej karolitowym pierścieniu. A potem usłyszała głos - głęboki, aksamitny, z 
dudniącym i silnym echem, jakby dochodził z przepaści. To nie był głos dziecka, ale 
Rumenika zrozumiała, że ten, który z nią rozmawia, jest związany z jej bratem. 

- Rumenika! - zawołał głos. - Rumenika, słyszysz? 
- Dan? - dziewczyna wpatrywała się w mrok, ale tam był tylko zielony ogień. - 

Dan, to ty? 
- Dan? Nazywasz mnie Danem? Ach, rozumiem - nadal uważasz mnie za 

swego brata! Jesteś odważną dziewczyną, Rumeniko. Nieliczni potrafiliby dokonać 
tego, co ty. 

- A co zrobiłam? 
- Przeszłaś granicę między światami, żeby znaleźć i uwolnić mnie. 
- Uwolnić od czego? 
- Od przeszłości. Od chłopca o imieniu Dan. 
- Nie rozumiem. 
- Nie wiesz o obrzędzie? 
- Ach, ty o tym. Tak, staruszek Widzący opowiedział mi, że uratował ci życie, 

kiedy zachorowałeś w Nidarjenie. O tym obrzędzie mówisz? 
- Wiesz, na czym on polegał? 
- Nie. 
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- Di Riward próbował uratować księcia.Zrobił to, co było przepowiedziane 
jeszcze w starożytności. 

- Dan, mówisz zagadkami. Mów jaśniej. 
- Wszystko jest jasne od najjaśniejszego. Żadna magia nie może przywrócić 

duszy. Tej nocy, w Nidarjenie, książę Dan umarł. Wybacz, że mówię ci o tym. Dusza 
księcia Dana porzuciła ciało. Na jej miejsce Riman di Riward, przy pomocy 
karolitowej magii włożył inną duszę. 

- Czyją? 
- Moją. Od tej nocy żyję w ciele księcia, jakbym był księciem Danem. Wszyscy 

uważali mnie za syna imperatora Jałmara i tylko Wielki Widzący znał prawdę. Ale nie 
jestem Danem. Nie zupełnie jestem Danem. 

- Więc kim jesteś? Jak masz na imię? 
- Tobie, Rumeniko, moje imię nic nie powie. Ale jestem ci wdzięczny, że 

przyszłaś, by książę Dan mógł zyskać spokój. Jego czysta dusza dawno potrzebuje 
tego spokoju. Pomogłaś mi się narodzić. 

- Nie ma za co! Mój brat będzie żyć! Zabieraj się precz, fałszywy demonie i daj 
mi porozmawiać z nim. 

- Nie jestem demonem - zabrzmiał głos z urazą. – Przemiana dobiega końca i 
ciało księcia, w którym żyłem, szybko stanie się mi niepotrzebne. Żal mi go, ale 
Przejście tak go okaleczyło, że książę, za życia, mocno cierpiał z tego powodu. 

- Znów kłamiesz, demonie! Znam proroctwo o dziewiątym imperatorze, 
dziewiątej dynastii. On nie może umrzeć! Dan żyje i na próżno opowiadasz te 
brednie. 

- Kto ci powiedział, że Dan jest dziewiątym imperatorem, dziewiątej dynastii? 
Od kogo to słyszałaś? 

- Wiem o tym na pewno. Nie myśl, że stoi przed tobą naiwna i głupia gąska. 
Nie uda ci się mnie omotać. 

- Miła dziewczyno! - głos dobrodusznie roześmiał się i ucichł zanikającym 
echem. - Kto, oprócz ciebie, wie lepiej, kto tak naprawdę jest dziewiątym 
imperatorem Łaedy!? 

- A ty po co wspominasz Szendregona? 
- Dziewiąty imperator, dziewiątej dynastii jest kobietą. 
- Wychodzi,  na to... 
- Istotnie. Wyobrażasz sobie, co by stało, gdybyś została w Giespieropolisie i 

ciemne siły doprowadziłyby swój plan do końca? 
- O tym też wiesz? Skąd? 
- Mam dar Wiedzy. 
- To, co mówisz, o niewidoczny wszechwiedzący, z trudem mieści się w mojej 

głowie. Dlaczego wobec tego znalazłam się tu, szukając swojego brata, który jakimś 
nieprawdopodobnym sposobem okazuje się tobą? Co za bzdury? 

- Wszystko jest proste. Miałaś brata i szukałaś go, czyż nie tak? Wszyscy 
wiedzieli, że imperator Jałmar miał syna, który wkrótce, po tragicznej śmierci ojca, 
gdzieś zniknął. Wiesz, co się z nim stało. Został przeprawiony przez Krąg do tego 
świata - świata, w którym teraz się znajdujesz. Przy Przejściu, żywioły zachowały się 
nieprzewidywalnie i książę został poparzony, a jego przewodniczka zginęła. 
Jednakże, książę Dan już nie był nim - był tylko powłoką, w której żyłem ja. Ale nie 
mogłem zniszczyć powłoki, czyli ciała księcia, i wyjść na wolność. Musiałem przejść 
proces, z góry ustalany przez Magię Przekształcenia. 

- I po co byłam ci potrzebna? 
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- Ponieważ obudzić mnie może tylko dziewiąty imperator, dziewiątej dynastii. 
Teraz imperator znalazł mnie i Przekształcenie dobiega końca. Stanie się to wkrótce. 

- To znaczy, że nie jesteś moim bratem? 
- Jest coś we mnie z Dana. Bardzo chciałbym być dla ciebie bratem. 
- Nadal nie rozumiem co się dzieje i nie mam pojęcia, kim ty jesteś. Ale twój 

głos, z jakiegoś powodu, wywołuje sympatię do ciebie. Poza tym, zraniłeś boleśnie 
moje serce, mówiąc, że mój brat jest martwy. Chcę wierzyć, że on żyje. Dlatego, jeśli 
mam nad tobą władzę, rozkazuję ci - odtąd będziesz moim bratem i będę cię 
nazywać Danem. 

- Na nieszczęście, chwilowo nie mogę cię widzieć - powiedział nagle głos. - 
Dla mnie jest bardzo ważne, jaka jesteś. Opowiedz mi o sobie. 

- Jaka? - Rumenika nie oczekiwała takiego zwrotu rozmowy. - A tobie co do 
tego? 

- Powinienem wiedzieć. Jesteś piękna? 
- Bardzo - szczerze odpowiedziała Rumenika. – Chłopcy sikają z zachwytu, 

gdy spojrzą na mnie. 
- Co powiedziałaś? 
- A tak, nic takiego... Mówię, że jestem piękna. 
- Prawdopodobnie, masz złociste włosy i niebieskie oczy, białą skórę i 

królewski sposób poruszania się? 
- Mylisz się. Skórę mam co prawda złocistą, trochę smagłą, ale oczy i włosy są 

ciemne. A co do poruszania się, to nie wiem. 
- To trochę niespodziewane, ale ciemnowłose też mi się podobają - mówił 

głos. 
- Nie podobają mi się chłopcy, którzy oceniają dziewczyny, jakby mówili o 

koniu albo o nowej kamizelce. A tak po prawdzie, co cię obchodzi moja 
powierzchowność? 

- Jeśli jesteś piękna, to ja, chyba zgodzę się zostać twoim bratem i odzywać 
się na imię Dan. 

- Dziwny warunek. A jeśli jestem nieładna? 
- Jedyna siła, która zmusza mnie do podporządkowania się, to piękno - 

dyplomatycznie odpowiedział głos. 
- A ty, jaki jesteś? Jeszcze nie wiadomo, czy zechcę z tobą mieć do czynienia. 

Przecież z byle jakim chłopem nie pójdę. Może, jesteś szkaradną pokraką, 
śmierdzielem. A może, niewypowiedzianym pięknem? Co powiesz? 

- Przyjdzie czas - odpowiedział głos - i przekonasz się, że jestem niezwykle 
piękny. A tymczasem, uwierz mi na słowo. A ja uwierzę tobie. 

- Widzę, że jesteś niesamowicie skromny - powiedziała Rumenika. - Mam 
nadzieję, że sprawa nie skończy się naszym ślubem. 

- Ja bym to zrobił z przyjemnością - powiedział głos. - Ale to, 
najprawdopodobniej, będzie niemożliwe. Zrozumiesz, dlaczego. 

- Oczywiście, przecież jesteś moim bratem - westchnęła - zaintrygowałeś 
mnie, Dan. Powiedz, dlaczego nie mogę zobaczyć cię teraz? 

- Przemiana jeszcze się nie skończyła. Zobaczysz chłopca, który śpi. To 
wszystko, co tymczasem jest dostępne twemu fizycznemu spojrzeniu. 

- A kiedy zakończy się Przekształcenie? 
- Z pierwszym promieniem słońca... 
 
Ciemność rozstąpiła się i Rumenika znów zobaczyła izbę w domu Lipki, 

leżącego w pościeli Świtka, Chejdina obok siebie, a za jego plecami - zaniepokojoną 
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gospodynię domu. Miała wrażenie, jakby ją nagle obudzili. Jednakże rozmowę po 
tamtej stronie realności, dokładnie zapamiętała. 

- On żyje? - to było pierwsze, o co zapytała Lipka. 
- Żyje - Rumenika sądziła, że Rusinka pyta ją nie o Dana, ale o swego brata - i 

jak zrozumiałam z jego słów, zamierza jutro rano się obudzić. 
- Jutro? - Chejdin spojrzał w okienko. - Już ciemnieje. Chwała Oartowi, to już 

niedługo. Co ci jeszcze powiedział? 
- Że Przekształcenie, o którym mówił Akun, prawie zakończone. 
- Dzięki Bogu! - zaszlochała Lipka, wytarła czule czoło śpiącego. - Już się 

bałam, że nigdy więcej nie zajrzę w jego oczy. Świtku mój, kochany mój! 
- Mówił mi dziwne rzeczy - szepnęła Rumenika Chejdinowi - bardzo dziwne. 

Szczerze mówiąc, niewiele zrozumiałam z jego gadaniny. 
- Będziemy czekać na przebudzenie. Mam nadzieję, że potem nam wszystko 

wyjaśni z sensem. 
Rumenika przytaknęła. Chejdina naszła nowa myśl; Jutro książę Dan, ten, 

kogo nazywają dziewiątym imperatorem, dziewiątej dynastii, ocknie się ze swego 
tajemniczego snu. Co oznacza Przekształcenie, o którym mówił zmarły Akun? Jak 
ono zmieni chłopca? Co przyniesie im wszystkim przebudzenie Dana? Dla Chejdina 
nieuchronnie zacznie się nowa próba - o tym Ortlandczyk był święcie przekonany. 
Zjawa di Riwarda powiedziała mu, że on jako pierwszy będzie bronić nowego świata. 
Miecz Ro-Rueda trafił do jego rąk nie po to, by pokojowo rdzewieć w prostej wiejskiej 
chacie, wśród śniegów i bagien. Zjawa powiedziała także, że czas pokoju dla niego 
jeszcze nie nastał. Czego więc oczekiwać po przebudzeniu się chłopca - dobra czy 
zła? 

Kiedyś, wiele lat temu, uważał, że miłość w życiu nie jest najważniejsza - i 
stracił Mieło. Teraz, nie powtórzy błędu młodości. Co by się nie zdarzyło jutro, w 
pierwszej kolejności zatroszczy się o Lipkę i dopiero później - o ocalenie świata. 

 
Po raz pierwszy w życiu zechciał się napić. Jego dusza była przepełniona 

złością, zazdrością, obrazą i wydawało się, że tylko dwie-trzy czasze mocnego miodu 
zmyją czerń z jego duszy i pozwolą spojrzeć inaczej na życie. Ale miodu nie było. 
Ratisław wiedział, od kogo w Czudowym Borze można zdobyć kwartę miodu albo 
domowego piwa, ale do tego potrzebne były pieniądze, albo coś cennego, na 
wymianę. 

Pomyślał o broni. Oczywiście, szabli, hełmu albo łuku nie odda za trunki. Ale 
na pochwie szabli są ozdobne, miedziane nakładki. Za nie, chyba naleją pełny kufel. 

Wróciwszy do domu, zapalił łuczywo i zaczął nożem oddłubywać nakładki. 
Jedną oderwał bez wysiłku, druga trzymała się mocno i próbując ją zdjąć, podarł 
safian. 

- Tfu, ty diabelskie nasienie! - przeklął. 
Nagle, zrobiło mu się wstyd za siebie. Przypomniały mu się słowa, 

wypowiedziane kiedyś przez ojca; Pić z powodu nieszczęścia - najgorsza sprawa. 
Sam Jurata prawie nigdy nie pił, pamiętał o losie swego ojca. Wuj Sławko powiedział 
kiedyś, że dziadek Ratisława mocno popijał i od tego umarł. Oderwane miedziane 
płytki były ozdobione kunsztownym tłoczeniem - była to mistrzowska robota 
połowieckiego albo, co bardziej prawdopodobne, bułgarskiego mistrza. Oddać je za 
trunki, było niewybaczalną głupotą. Ale Ratisław podjął decyzję. Dzisiaj się napije - 
po raz pierwszy w życiu. 

Chatka staruchy Agapichy znajdowała się dwa podwórza dalej. Młodzieniec 
przeszedł opłotkami, by nie zwracać uwagi. Zapadał zmierzch, niebo oczyściło się z 
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chmur i szybko, z różowego, stawało się ciemno-liliowe. Długo stukał w okiennicę, 
zanim starucha otworzyła. 

- Daj miodu! - burknął, wsunąwszy w rękę staruchy jedną płytkę. 
- Co to za pieniądz? - ślepawa starucha próbowała obejrzeć w świetle łuczywa 

kawałeczek metalu. - Nie wiem, co to jest. Za takie pieniądze niczego ci nie dam! 
- Daj, chociaż pół kwarty! 
- Przynieś mi coś porządnego. Za to, nie dam! - okiennica zamknęła się i 

Ratisław na próżno walił w nią pięścią. 
We wsi, prawie w każdym obejściu gotowano miód i piwo, ale przed 

Ratisławem stanęło prawie nierozwiązalne zadanie. Jutro wszyscy mieszkańcy będą 
wiedzieć, że szukał trunków. Zacznie się obgadywanie - a dlaczegoż to junak 
zdecydował się krew miodem rozcieńczyć? Z pewnością i Lipce się dostanie, której 
po przedwczorajszym napadzie na pewno nie jest słodko. Chodzić opłotkami i żądać 
sprzedaży miodu, to nie najlepszy pomysł. Chyba tylko wujek Szołoch pomoże. Ten i 
bez pieniędzy może nalać, kiedyś był sąsiadem ojca i zaledwie trzy lata temu, 
zbudował we wsi nowy dom. Diabeł go podkusił iść do staruchy! Trzeba było od razu 
do Szołocha. 

Nabrawszy otuchy, nasunął czapkę głębiej na oczy, by nikt go nie poznał i 
znowu, opłotkami, skierował się do chaty wujka. Ale zaledwie zaszedł za drewutnię 
Agapichy, jak naprzeciw niego wyskoczył jakiś człowiek i półszeptem, ale wyraźnie 
powiedział; 

- Stój, chłopie! 
Ratisław zamarł, bardziej z zaskoczenia, niż z przestrachu. Pomimo 

ciemności, dostrzegł, że to nie miejscowy. Rosły, mocny, z siwą brodą i uzbrojony; 
nosił długą kolczugę, a przy pasie, w pochwie miecz. 

- Stój! - powtórzył nieznajomy już głośniej. - Tutejszy? 
- Aha - Ratisław z zainteresowaniem popatrzył na niego. - Czudowoborski. 
- Daleko jest twój dom? 
- Niedaleko. Dwie minuty drogi. 
- Czy ktoś jest w domu? 
- Nie. Jestem sierotą. A co? 
- Nic - nieznajomy wyraźnie się uspokoił. – Są obcy we wsi, Mongołowie? 
- Mongołowie? Nie. A ty, wujku, kim jesteś? 
- Wojownikiem. Mamy rannego. Zaniesiemy go do twego domu. Pokazuj 

drogę! 
- Wy chyba z Torżka? - ucieszył się Ratisław. - Czego od razu nie 

powiedziałeś? Chodźmy, pokażę drogę. 
Wojownik szedł za nim podwórkami, do samego domu, potem, obejrzawszy 

się, kazał czekać i zniknął w ciemności. Czekał długo. Potem, dał się słyszeć stuk 
kopyt, brzęk uprzęży i ciche, przytłumione głosy. W ciemności nic nie zobaczył, 
oprócz jakichś przemieszczających się cieni - na podwórzu już była noc. Gdy 
podjechali pod sam dom, mógł dostrzec, że to czterej jeźdźcy. Wśród nich siwobrody 
wojownik, który zatrzymał go przy drewutni Agapichy. 

- Poświeciłbyś - poprosił - nie daj Boże, upuścimy rannego. 
Ratisław woził się z maźnicą dłużej niż zwykle - palce, które skrzepły na 

mrozie, kiedy walił w okno Agapichy, nie słuchały. Wreszcie, knot się rozpalił. 
Młodzieniec świecił i patrzył, jak trzej wojownicy ostrożnie zdjęli z konia czwartego, 
bogato ubranego, młodego mężczyznę, a następnie wnieśli go do domu. 

- Tu go połóżcie! - wskazał na pryczę, na której spał sam. 
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Ranny zaczął jęczeć, kiedy go opuścili na legowisko, ale świadomości nie 
odzyskał. Ratisław zauważył, że jego lewa noga powyżej kolana jest owinięta szmatą 
i portki z dobrej tkaniny, nasączyły się zakrzepłą krwią. Był w kolczudze z 
kwadratowymi, żelaznymi płytami na piersi, w zielonych safianowych butach i w 
kolczych rękawicach, ale bez hełmu, tarczy i broni. 

- Postnik, załatw siano dla koni! - rozporządził siwobrody.- Jak masz na imię, 
chłopaku? 

- Ratisław, a ty, wuju? 
- Prokop. Macie we wsi babkę-zielarkę albo znachora? 
- A jakże. Jest znachorka - Ratisław zająknął się, przypominając sobie, co 

zdarzyło się przedwczoraj w domu Lipki. 
- Jeśli się poprosi, przyjdzie? 
- Przyjdzie. A kto go tak urządził? - wskazał rannego. 
- Mongołowie. Przebijaliśmy się z miasta i trafiliśmy w zasadzkę. Tu są 

wszyscy, którzy przetrwali. Nie gniewaj się, chłopcze - Prokop pogrzebał w sakiewce 
przy pasie, podał Ratisławowi trochę miedziaków. - Czym możemy, tym płacimy. 
Jeśli masz, dawaj jedzenie i miód. 

- Pieniędzy nie wezmę! - pokręcił głową Ratisław. - Albo my nie ruscy, nie 
chrześcijanie? Wszystko dostaniecie, tylko proszę o trochę czasu. 

- Najpierw, znachorkę przyprowadź. 
- Przyprowadzę. Natychmiast! - wybiegł z domu, nie wiedząc, z czego bardziej 

się cieszyć - z możliwości pomocy swoim wojownikom, którym przytrafiło się 
nieszczęście, czy z tego, że zobaczy Lipkę. 

- Żeby w zasadzkę nie trafić - burknął czwarty, kiedy gospodarz wyszedł. 
- Chcę wierzyć, że jesteśmy na swojej ziemi - odpowiedział Prokop 

Pskowianin. - I chłopak, też nasz. Wszystko zrobi, jak obiecał. 
 
Wojownicy jedli chleb ze słoniną, kaszę jaglaną i pili miód, a Lipka tymczasem 

opatrywała Radima. Wojewoda miał wysoką gorączkę, bredził i jęczał. Kilkakrotnie 
przemyła ranę, najpierw przegotowaną wodą, potem wywarem z arniki, posmarowała 
ją odparowanym krowim moczem i zabandażowała czystym łaszkiem. Chejdin 
obserwował jej zabiegi z jednego kąta, Ratisław - z drugiego. 

- No i co, córeczko? - zapytał Prokop, widząc, że kończy opatrunek. 
- Źle to wygląda. Kość jest cała i i ścięgna też nie uszkodzone, ale strzała była 

brudna. Brud dostał się do rany, dlatego teraz ma gorączkę. Oby nie wdało się 
zakażenie. 

- Cholera! - Prokop zasapał. - Czy aż tak źle? 
- Mówię, jak jest. Pójdę, wywar przygotuję, będziesz go poić co trzy godziny, 

do świtu. Jeśli rano od rany pójdzie zły zapach, do Nowogrodu go nie dowieziecie. 
- Zostałabyś przy nim córeczko do świtu. 
- Mam w domu chorego braciszka - powiedziała Lipka, spoglądając na 

Chejdina. - Nie można go zostawiać. Ale będę przychodzić. Jakby co, Ratisława 
proszę przysłać. 

Lipka wróciła za godzinę, niosąc garnuszek z wywarem. Ranny bredził, mówił 
o jakichś zapasach, o Jakubie, czasami kaszlnął. Wojownicy, syci i ospali od ciepła w 
chacie, dziobali nosami na ławkach, tylko Prokop siedział obok rannego Radima. 

- Przecież on jeszcze z dawnej choroby się nie wygrzebał, a tu takie coś - 
powiedział do Lipki. - Oby udało się go uratować. Żal będzie, jeżeli umrze; młody 
jeszcze. Żona-młódka wdową zostanie. 

- Myśl o dobrym, wujaszku. Zobaczysz, że on wydobrzeje. 
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- A ciebie jak nazywają, miła? 
- Lipka. 
- A ten z bródką, o siwych włosach, to twój ojciec? 
- Mąż. 
- Mąż? - Prokop zdziwiony popatrzył na dziewczynę. - Cóż to, dziewuszko, nie 

mogłaś znaleźć równego sobie? 
- Czemu nie, mogłam. Popatrz, tam śpi mój zalotnik - Lipka pokazała na 

Ratisława, który zdrzemnął się na ławce. - Tylko sercu nie rozkażesz, wujaszku. Dla 
mnie, mój mąż najlepszy ze wszystkich. 

- Ano słusznie, oczywiście. Twój wybór, już.... A on co, nie ruski, nie 
prawosławny? 

- Czemu pytasz? 
- Zauważyłem, że on jest chyba wojownikiem, bo ma miecz, ale nie nasz, 

takich na Rusi nie kują. Podobny do łacińskich, widziałem takie u Liwońców. I z 
wyglądu mąż podobny do wojownika. 

- Jest wojownikiem - odpowiedziała Lipka. - Pójdę, wujaszku. Ranny przestał 
jęczeć, prawdopodobnie, ból trochę zelżał. To dobra oznaka. Do wywaru trochę 
usypiającego mleka dolałam, żeby mógł spać.  

- Prokop! - Młody Postnik, kiedy tylko Lipka wyszła, podszedł do Pskowianina, 
nachylił się do ucha: - Chodź ze mną! 

Podeszli do pieca. Postnik z wiele znaczącą miną odciągnął narzuconą na 
piec rogożę i asesor zobaczył pod nią dwa świetne łuki, kołczany ze strzałami, szablę 
i hełm. 

- Coś podobnego, wprost jak uzbrojenie bohatera! - uśmiechnął się Prokop. – 
W chłopskiej chacie broń, jak na dworze bojara! Ciekawe! 

- Broń też znajoma - szepnął Postnik. – Tę szablę u naszego Połowca, 
Subara, widziałem. Coś tu jest nie w porządku, Prokop. Trzeba chłopaka wypytać, 
skąd ma broń Subara . 

- Masz rację! - wziął szablę, podniósł do oczu. - Subara, jak mi Bóg miły. Skąd 
on ją ma? 

- Obudzimy, zapytamy? 
- Hej, sokoliku ! - podszedł do śpiącego młodzieńca i potrząsnął za ramię. - 

Wstawaj, swoje wesele prześpisz. Mamy do pogadania. 
- Jakie wesele? - Ratisław nie od razu zrozumiał, co się dzieje. - Czego 

chcecie? 
- Znajomą szabelkę na piecu znaleźliśmy - powiedział wojownik, siadając na 

ławce obok młodzieńca. – Należała do naszego towarzysza, a on zaginął bez wieści 
gdzieś w waszych okolicach. Skąd ją wziąłeś? 

- Przecież to szabla rozbójnicza, w walce zdobyta - odpowiedział Ratisław. 
Prokop i Postnik wymienili się spojrzeniami. 
- W jakiej walce? - zapytał Prokop. 
- W zwykłej. Przed trzema dniami zajrzeli do nas nieproszeni goście, tak jak 

wy, z rannym. Zatrzymali się w domu Lipki. Z Chejdinem i Świtkiem byliśmy w lesie i 
strzelaliśmy z łuku. A jak do domu mieliśmy wracać, usłyszeliśmy szczekanie psów. 
Wuj Chejdin poszedł przodem. On ich i zarąbał. A jednego, ja powaliłem strzałą za 
to, że Świtkta chciał nożem zarżnąć. Ich broń, wuj Chejdin oddał mi. 

- To on sam z wszystkimi się rozprawił? 
- Aha. Jak kurczęta porąbał, nawet pisnąć nie zdążyli. Czterech wykończył, 

piątego - ja. Ale to nic, dalej było takie, że dwoma słowami nie opowiesz! Mieliśmy tu 
diabła. 
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- Jakiego znowu diabła? - Prokop zdrętwiał. 
- Najprawdziwszego. Na białym koniu, sam cały w czerni i zamiast twarzy - 

maskę bez oczu. Jak przez wieś jechał, to wszystkie psy wyły. 
- Przestań łgać, chłopie. Nie jestem usposobiony do żartów. 
- Jak Boga kocham, nie kłamię! - Ratisław przeżegnał się. - Ten diabeł do 

domu Lipki podjechał, wuj Chejdin i staruszek, który z dziewczyną przyjechał, 
spotkali go w podwórzu i zaczęli z nim walczyć. Diabeł staruszka zarąbał i już 
zamierzał wuja Chejdina wykończyć, ale wypuściłem strzałę i zabiłem go. 

- No! - Prokop mrugnął porozumiewawczo do Postnika, próbując zachować 
poważną minę, ale wewnątrz wszystko trzęsło się ze śmiechu. - Strzałą diabła zabił? 
Niesamowite! 

- Oczywiście, nie wierzysz mi. Ale ja mówię prawdę. Ten diabeł nie miał oczu. 
Wielki ptak, co bez przerwy nad jego głową krążył, zastępował mu oczy. Wypuściłem 
w ptaka strzałę. 

- I zabiłeś? 
- Aha. 
- Wystarczy słuchania głupich bajd, Prokopie! - nie wytrzymał młody Postnik. - 

Nie widzisz, że malec szczeka. 
- Przysięgam na krzyż, że nie kłamię! - odpowiedział Ratisław. 
- Poczekaj no, a co za staruszek przyjeżdżał z dziewczyną? 
- Taki mocny, trochę skośnooki, jak Połowcy i cały ubrany na czarno. Miał 

rasowego, karego konia. A dziewczyna, boska. Taka wielkooka i ubrana, jak chłopak. 
- Tak - Prokop zrozumiał, że Ratisław nie kłamie, przynajmniej, o staruszku i 

dziewczynie. - Mówisz, że staruszka diabeł zarąbał? 
- Zarąbał. Jego  wuj Chejdin według pogańskiego obrzędu pochował, na 

ognisku spalił. 
- A dziewczyna gdzie? 
- U Lipki. Tam jej brat leży chory, obie przy nim siedzą. 
- Skąd wiesz, że ci, pobici przez was przed trzema dniami, byli rozbójnikami? 
- To proste, wujaszku. Zachowywali się, jak rozbójnicy. Wdarli się do domu, 

zaczęli szarpać, kazali Lipce leczyć rannego, a potem przystawali do niej... No, 
wiecie, po co - Ratisław mocno zaczerwienił się. - Kiedy wuj Chejdin ich pokonał, 
ranny chwycił Świtka, grożąc śmiercią, jeśli go nie wypuścimy. Wtedy, położyłem go 
strzałą. 

- Widzę, że jesteś wyśmienitym łucznikiem - zauważył Pskowianin. 
- Możliwe. Tak już jest. 
Prokop zamyślił się. Opowiadanie chłopaka potwierdzało to, o czym już 

wiedział od drużynnika Łariona – Subar, z jakimś włóczęgą wzburzył ludzi, zabił 
Szujcę i cała wataha poszła zajmować się rozbojem. Z Kuwszynowa do Czudowego 
Boru niezbyt daleko – to znaczy, że szajka Subara mogła zawitać tu w poszukiwaniu 
zdobyczy. Ale w to, że jeden niemłody już wojownik i zasmarkany chłopiec, mogli 
pokonać oddział, składający się z czterech doświadczonych wojowników, wydawało 
mu się to nieprawdopodobne. Jeszcze bardziej poraziła go historia o ślepym diable. 
Wymyśleć tego wszystkiego chłopak nie mógł – ale, czy to prawda? Jest tylko jeden 
sposób potwierdzenia słów młodzieńca; trzeba sprawdzić, czy to ta sama 
dziewczyna, która była razem ze staruszkiem-wojownikiem. Prokop był prawie 
pewien, że Ratisław mówił o Akunie i zmartwiła go wiadomość o śmierci starego 
wojownika. Chociaż przegrał wtedy pojedynek ze starym Miłdem, to nie chował do 
niego urazy – ulec takiemu przeciwnikowi, to nie wstyd. Szkoda, Akun bardzo by mu 
się teraz przydał. 
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- Osądzić by was trzeba za to, że obywateli nowogrodzkich zabiliście, ale 
zaniechamy tego - zaczął po długim milczeniu. - Wiem od wiarygodnych ludzi, że 
rozbójnicy, o których opowiadasz, sami wybrali niechlubną drogę i za to zapłacili 
głowami. Broniliście się, a to znaczy, że nie podlegacie osądzeniu. Jeśli, oczywiście, 
tych przybłędów nie zarżnęliście we śnie. 

- Wszyscy mieszkańcy byli świadkami tej walki - odpowiedział Ratisław. – 
Zapytaj kogo chcesz, potwierdzą. 

- Zgoda! - uważnie popatrzył na młodzieńca. - Skoro jesteś takim zuchwałym 
wojownikiem, pójdziesz do mego oddziału? 

- A można? - Ratisław aż zadrżał z radości. 
- Dlaczego nie? Potrzebujemy ludzi, a ty masz jeszcze broń. Rano pojedziesz 

z nami do Nowogrodu, przedstawię cię wojewodzie Zbysławowi Jakunowiczowi. 
Chwilowo pobędziesz zwykłym pachołkiem, a później zasilisz wielką drużynę. 
Zobaczymy, jaki z ciebie łucznik. 

- Ja, z największą radością. Życia nie pożałuję! 
- Wierzę. A ty dokąd? 
- Pójdę, Lipce opowiem, że bierzesz mnie do nowogrodzkiej służby - Ratisław 

tak śpieszył się podzielić swoją radością, że nie zamknął za sobą drzwi. Prokop sam 
musiał je przymknąć, aby ciepło z chaty nie uchodziło. 

- Kłamie mały – z przekonaniem powiedział Postnik. - Coś tu nie gra. 
- Poczekamy do rana. Nie mamy gdzie się podziać. Wojewodę trzeba ratować. 

A chłopak, jeżeli nie mówi prawdy, przejedzie się na swoim kłamstwie. I wtedy 
porozmawiam z nim po swojemu. 

 
- Czy to jego stanowcza decyzja? 
- Tak - Lipka podała Chejdinowi filiżankę z gorącą ziołową herbatą. - I powiem; 

Dzięki Bogu! 
- A ja, też podziękuję swoim bogom. 
- Przespałbyś się. Już po północy. 
- Nie chce mi się spać - upił trochę aromatycznej herbaty. - Świtek powiedział 

siostrze, że obudzi się z pierwszym promieniem słońca. Nie chcę przepuścić tego 
momentu. 

- Do świtu jeszcze daleko. Posiedzieć z tobą? 
- Lepiej sama byś się przespała. 
- Muszę iść do rannego. Bardzo z nim źle. Nie wiem,  czy zdołam mu pomóc. 

On... 
- Co? 
- Kiedy go opatrywałam, niechcący usłyszałam, co mówi majacząc. Cały czas 

powtarzał jedno imię. Wiesz, jakie? 
- Jakie? 
- Rumenika. 
- Nie przesłyszałaś się? Wasz naród używa imienia Rumenika? 
 
- W tym problem, że nie. Myślę, że ranny wojewoda zna się z siostrą Świtka i 

jest w niej zakochany. 
- Czyli, już się musieli spotkać. Trzeba będzie podpytać Rumenikę. 
- Tu wszystko tak się poplątało, że za nic nie rozplączesz. Jeszcze ci nalać? 
- Nalej, Lipko - Chejdin wypowiedział jej imię, jakby zaśpiewał. Dziewczyna 

roześmiała się. 
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- Śmieszny jesteś, Chejdinie - powiedziała. - Siwy, a charakter masz czysty, 
jak młodzieniec. Wesoły taki, lekki. Jakbyś całe życie latał motylem, z kwiatu na 
kwiat, a życie nie zmroziło cię swoim chłodem. 

- Mroziło, i to jeszcze jak! - posadził dziewczynę sobie na kolano i pocałował. - 
Tym większe moje dzisiejsze szczęście. Z tobą znów czuję się młody. Jakby wróciły 
te lata, kiedy całe życie było przede mną i oczekiwałem od niego cudu. 

- Słuchałabym cię do samej śmierci! - wyszeptała Lipka, zamknąwszy oczy. – 
Ten siwobrody wojownik, który obok rannego ciągle siedzi, zdziwił się, że jesteś 
moim mężem. Z początku wziął cię za mego ojca. Zapytał, czemu nie wyszłam za 
mąż za rówieśnika. Prawdopodobnie, on nigdy nikogo naprawdę nie kochał. Ożenił 
się, ponieważ wszystkie chłopaki się żenili i jemu zostać w tyle nie wypadało. I żyje z 
żoną, jak wszyscy żyją, ponieważ tak należy się. 

- Lipko, nie chciałem mówić z tobą o tym, ale muszę. Przedstawiłaś mnie 
waszemu staroście jako wuja. Jakże teraz mogę nazywać się twoim mężem? 

- Głupstwo – niczym kotka otarła się policzkiem o dłoń Ortlandczyka. - 
Powiem, że skłamałam. Zrozumieją. A będą podłości mówić, ty im usta pozamykasz. 

- Nie chciałabyś ze mną odjechać stąd? 
- Dokąd? Tu się urodziłam, tu jest mój dom, tu na cmentarzu mamka moja 

leży. Jak mam ich zostawić? 
- Lipko, powinienem ci zdradzić tajemnicę. 
- Jaką? - w oczach dziewczyny przemknęła trwoga. 
- To dotyczy mnie i... Świtka. Chłopiec, którego nazywasz swoim bratem, ma 

niezwykły los. Przyszedł do twego świata z innego, a tam, zgodnie z prawem 
urodzenia, zajmuje bardzo wysoką pozycję. Będzie musiał tam powrócić. 
Rozumiesz? 

- Oczywiście, rozumiem. Wróci do kraju, w którym się urodził. 
- To bardzo daleki kraj, Lipko. Najdalszy ze wszystkich, które znasz. 
- Domyśliłam się tego dawno. Co jeszcze? 
- Jakiś czas temu - to było wtedy, kiedy ze Świtkiem spotkaliście mnie – ja, 

podobnie jak niegdyś on, przeszedłem do waszego świata. Przedtem, dałem słowo 
pewnemu dobremu człowiekowi, że znajdę i będę bronić Świtka przed wrogami. Za 
jego sprawą dostałem się do twojej... okolicy. Tu, spotkałem ciebie. 

- Co dalej? 
- Myślę o tym, co zdarzy się rano. Po przebudzeniu, Świtek się zmieni, będzie 

kimś innym. Nie wiem kim i gdzie dalej poprowadzi go los. Ale ja... Muszę mu 
towarzyszyć. Tylko on może mnie zwolnić z danego słowa. 

- Chcesz powiedzieć, że mnie zostawisz - spokojnie powiedziała Lipka. - 
Przeczuwałam to. 

- Nie-nie, źle mnie zrozumiałaś! Nie chcę cię stracić. Jesteś jedyną radością, 
darowaną mi przez bogów, moim największym szczęściem i nigdy cię nie zostawię. 
Tylko proszę, żebyś udała się ze mną do mego świata, jeśli będę musiał tam wrócić. 

- Zupełnie zaplątałeś się! - z uśmiechem pogładziła jego policzek palcami. – 
Jakbym mogła nie pójść z tobą, jeśli mnie zawołasz? Myślisz, że ta chata jest mi 
milsza od ciebie? Bez ciebie już nie potrafię żyć. Wszędzie pójdę za tobą. 

- Najukochańsza moja! – przywarł wargami do jej dłoni, potem zaczął całować 
twarz, oczy, usta. – Nie jestem godny takiego szczęścia. Jesteś najwspanialszą z 
kobiet, jedyną, najdroższą memu sercu. 

- Nie pożałujesz? - chytrze zapytała Lipka. 
- Czego? Szukałem cię tyle lat. Będę cię kochać do śmierci tak samo gorąco, 

jak teraz. 
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- A jeśli Świtek zwolni cię z przysięgi, zostaniesz tu, ze mną? 
- Zostanę! – bez namysłu odpowiedział Chejdin. – Co prawda, jestem 

wojownikiem, a nie chłopem, ale to nic, nauczę się orać ziemię i rozmnażać owce. 
Kiedyś marzyłem o porzuceniu służby, by zostać farmerem. Teraz, to marzenie może 
się spełnić. 

- Jesteś wojownikiem. Kukułka nie stanie się słowikiem , a słowik - wroną. 
Przecież pokochałam wojownika. 

- Pokochałem anioła - popatrzył na nią z czułością. – Nie powinnaś mieszkać 
w tym biednym, zimnym kraju. Położyłbym u twoich stóp Ortlandię, całą Łaedę. 

- Chłód minie, przyjdzie lato - ukradkiem otarła nabiegłą łzę. – Muszę iść. 
Rannego trzeba odwiedzić. 

- Pójdę z tobą. 
- Chodźmy, jeśli chcesz. Nocny mróz odpędzi sen. Ubierz się tylko cieplej. 

Chodzisz z otwartą duszą, uważaj tylko byś jej nie przeziębił. 
 
Rumenika słuchała rozmowy, leżąc na piecu. Jej też nie chciało się spać i 

nawet zamierzała do niej się przyłączyć, ale potem pomyślała, że nie wypada 
mieszać się w rozmowę zakochanych. Ale to, o czym rozmawiali Lipka i Chejdin, 
wzburzyło ją nie na żarty. 

Burzliwe zdarzenia ostatniego tygodnia tak ją zaabsorbowały, że ani razu nie 
pomyślała o swojej przyszłości. Nawet w spokojnych czasach nie bardzo o niej 
myślała, zawsze żyła dzisiejszym dniem i nie troszczyła się o to, co będzie jutro. Ten 
dziwny i surowy świat, który z początku wydał się jej nieodpowiednim dla życia, 
oczarował ją. Nigdy jeszcze nie czuła takiej pełni istnienia. Wszystkie dni 
przepełnione były życiem i śmiercią, fantazyjnie ze sobą splecione, niczym czarna i 
biała nić, w zmyślnym deseniu. Próbując prześledzić ten wzór, nigdy nie mogła 
przewidzieć kierunku jego zwrotu. Wczoraj straciła swego paladyna, swojego anioła-
stróża – Akuna, który podejmował za nią decyzje. Teraz go już nie ma i jest zdana 
tylko na siebie. Chejdin jest odważny i szlachetny, więc mu ufa, ale przy 
Ortlandczyku jest Lipka. Mimo woli wyobraziła siebie na miejscu Lipki i prychnęła. Nie 
mogła zrozumieć, co też Chejdin zobaczył w tej wiejskiej prostaczce. Oczywiście, 
dziewczyna ma wyraziste oczy, czułą twarz, piękne włosy, przyjemny głos i zgrabną 
figurę, ale przy tych wszystkich zaletach, nadal pozostaje dziewczyną z ludu. Chejdin 
nie jest byle kim, ale rycerzem. 

„- A czy ty sama nie byłaś Wiriją, obdartuską z portowych slumsów? - szepnął 
jej wewnętrzny głos. - Przypomnij sobie, przecież ta wieśniaczka wyleczyła twojego 
brata. Jest szlachetna i ma mnóstwo zalet. Chejdin pokochał ją zasłużenie. A ciebie, 
taką wybitną i wysoko urodzoną, nie kocha nikt, natomiast każdy chłop, widząc cię, 
próbuje natychmiast zawlec do pościeli. Masz powód dla smutku!” 

Westchnęła. Wewnętrzny głos nie ma racji - Nielen ją kochał prawdziwie. 
Jedyny, jak dawno to było! I wszystko minęło. Zostało jej tylko leżeć na ciepłym piecu 
w drewnianej chałupie, w całkowicie cudzym świecie, słuchać nie przeznaczonej dla 
jej uszu rozmowy zakochanych i wspominać. 

„ - Nie rozumiesz Chejdina, który zakochał się w wiejskiej dziewczynie - znowu 
ożył wewnętrzny głos - a co z Ratisławem? Przecież kokietowałaś go dzisiaj. Wydał 
ci się bardzo pociągający. Ale to plebejusz, Rumeniko!” 

To obłęd, pomyślała, obróciwszy się na drugi bok. Ratisław nie dawał jej 
żadnego powodu do flirtu; on, zdaje się, w ogóle nie wie, że istnieje coś takiego jak 
flirt. Tacy, wyrażają swoje uczucia z prostolinijną szczerością, nie tracąc czasu na 
westchnienia, dotknięcia, aluzje i komplementy. I do tego, on też kocha Lipkę. Lepiej 
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nie tracić niepotrzebnie czasu na niego. O miłości, chwilowo trzeba będzie 
zapomnieć. 

Czas biegnie powoli, ale poranek nastąpi nieuchronnie. Dan, jej kuzyn, obudzi 
się i wtedy będzie mogła myśleć o przyszłości. Ale to będzie rano. A tymczasem, 
trzeba spróbować się przespać. Chociaż troszkę, parę godzin. I niech się przyśni ten, 
który zostanie miłością jej życia. Niech chociaż we śnie uśmiechnie się do niej 
szczęście. 

 
Lipka obejrzała ranę na nodze Radima, przemyła, nałożyła gorący okład, 

potem zabandażowała. Prokop stał obok, obserwował jej manipulacje. 
- No i co, córeczko? - zapytał. 
- Poczekamy jeszcze trochę - powiedziała dziewczyna. - Ranek od wieczora 

mądrzejszy. 
- Gorączka mu nie spada - rzekł wojownik. 
- Rano wszystko się rozstrzygnie. 
 
Wyszli z domu Ratisława. Niebo na wschodzie zaczęło jaśnieć, niedługo 

będzie świt. Natomiast mróz okrzepł, śniegowa kasza dźwięcznie chrzęściła pod 
butami. Chejdin próbował rozmawiać z Lipką, ale dziewczyna milczała. To był zły 
znak. 

- Rana śmierdzi - niespodziewanie powiedziała, kiedy już prawie podeszli pod 
dom. – On nie przeżyje. Gangrena się wdała. 

- Nic nie można zrobić? 
- Nic. Tylko wywarem nasennym poić, by nie cierpiał przed śmiercią. 
- Szkoda. Widać, że dobry z niego wojownik... Moja ty biedna, tyle się 

namęczyłaś! Przyjdziemy do domu, to chociaż godzinkę pośpij. 
- Co to? - nagle zaniepokoiła się Lipka. 
- Co? - Chejdin sięgnął się do rękojeści miecza, obejrzał się, ale opłotki były 

puste. 
- Ziemia dzwoni, słyszysz? - pośpiesznie zdjęła chustkę. 
- Nie słyszę. 
- A ja słyszę. O, znowu! Jakby jęczy. Czy naprawdę nie słyszysz? 
- To ze zmęczenia i braku snu w uszach dzwoni. Musisz się przespać. 
- Nie, to nie to. Przysłuchaj się, Chejdinie. 
Ortlandczyk tylko wzruszył ramionami. Tymczasem na twarzy dziewczyna 

ujawniała się coraz większa trwoga. 
- Coś się zbliża - powiedziała, jak w transie.- słyszę jęk ziemi. Huk. 
- Kawaleria! - domyślił się Chejdin, klęknął, przywarł uchem do zaśnieżonej 

ziemi. Śnieg zmroził jego policzek i wreszcie Ortlandczyk usłyszał. Ten dźwięk 
poznałby wśród setek innych. Przemarznięta ziemia uprzedzała - idzie kawaleria, 
setki, a być może, tysiące jeźdźców. I są już niedaleko. 

- Szybciej! - chwyciła Chejdina za rękę. - Trzeba uciekać ze wsi. Świtka trzeba 
ratować. 

- Budź Rumenikę - przywarł wargami do jej warg i wrócił. - Uprzedzę Ratisława 
i wojowników. 

- Chejdinie! - krzyknęła, ale on już zniknął za rogiem ulicy. Stała jakiś czas bez 
ruchu, pośrodku drogi, potem, ocknąwszy się, rzuciła się do najbliższego domu i 
zaczęła walić w okiennicę, wywołując wściekłe ujadanie obudzonych psów. 
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Ratisław obudził się z dziwnym uczuciem. Przyśnił mu się dom, otoczony 
płomieniami i języki ognia wzbijały się do samego nieba. Ktoś głośno, przerażająco 
krzyczał. Otworzywszy oczy, przekonał się, że to nie sen. 

- Wstawaj, chłopaku! - nad nim nawisła potężna postać Prokopa. - 
Mongołowie idą! 

Obok drużynnika stał Chejdin. Ratisław spuścił oczy, domyślił się, że to 
Ortlandczyk przyniósł wiadomość o zbliżaniu się wroga. Bez zbytecznych pytań, 
wsunął ręce w rękawy kożuszka, którym się przykrywał podczas snu i polazł na piec 
za bronią. 

- Jeden łuk oddaj Małkowi - Prokop wskazał na swego młodego wojownika. - I 
nie odchodź daleko, możesz być potrzebny. 

Ratisław z westchnieniem oddał połowiecką broń drużynnikowi, zauważając 
mimochodem, jak temu zabłysły oczy. Wybierając między łukami, nie wahał się ani 
chwili - jego własny był lepszy, chociaż nie tak kunsztowny. Tego nie odda nikomu. 

- Masz sanie, chłopaku? - zapytał Prokop. 
- Są w szopie. Ale są stare, słabe. 
- Postnik, Małek, przygotujcie sanie! - rozporządził. - Wojewodę na saniach 

powieziemy. 
- Przed kawalerią nie ujdziecie - sprzeciwił się Chejdin. - Dwie godziny 

przewagi nic wam nie dadzą. Dogonią was. 
- Schowamy się w lesie - Prokop zwrócił się do Ratisława. - Zbieraj kołdry, 

kożuchy, sukmany, pierzyny - wszystko się przyda. Wojewodę trzeba otulić jak 
najcieplej. 

- Mądra decyzja - przytaknął Chejdin. - Ratisławie, chodź ze mną, zabierzesz 
swoją kolczugę. 

- Nie, wuju - młodzieniec pokręcił głową. – Zostanę z wojownikami. Tobie 
kolczuga będzie potrzebna. W Nowogrodzie i tak dadzą mi zbroję. Ty lepiej, tego... O 
nich się zatroszcz. 

- Będę się troszczyć. Twoja pomoc mi też by się przydała. Ale, jeśli podjąłeś 
decyzję, życzę ci powodzenia – wyciągnął do chłopaka rękę. Ten, po krótkim 
wahaniu, uścisnął ją. 

- Dobry chłop - powiedział Prokop, kiedy Chejdin wyszedł. - Miło mieć takiego 
kolegę. A to, że dziewczyna jego wybrała, przecież od tego są baby, żeby chłopów 
między sobą skłócić. Nie martw się, chłopcze. U nas, w Nowogrodzie, dziewuchy 
jedna ładniejsza od drugiej. Strojne, czarnobrewe, rumiane, tyłki jędrne jak orzeszki. 
Uszczypniesz taką, a palce zabolą! I do wojowników mają słabość. Prędko 
znajdziesz swoją dziewczynę od serca. A ty gdzie? 

- Ja... po kolczugę! - Ratisław rzucił się do wyjścia. Omal nie upadł 
potknąwszy się o pochwę szabli i wyskoczył na ulicę. Prokop najpierw się zdumiał, a 
po chwili zrozumiał o co chodzi i uśmiechnął się pod wąsem. Potem pomyślał o 
rannym - i przestał się uśmiechać. Radim nadal nie odzyskał świadomości i trawiła 
go wysoka gorączka. Spękane i spuchnięte wargi młodego wojewody poruszały się 
bezdźwięcznie. Na próżno przysłuchiwał się, by coś zrozumieć - tylko słaby oddech z 
gwizdem wylatywał z zapieczonych warg. 

- Wytrzymaj jeszcze troszkę, Radimie Riezanowiczu - szepnął rannemu 
Pskowianin. – Już niedługo będziemy w Nowogrodzie. 

- Gotowe, Prokopie! - Postnik stał w drzwiach i rozglądał się po izbie. – A 
gdzie chłopiec? 
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- Pobiegł do swoich. Proponowałem mu, by szedł z nami do Nowogrodu, ale 
on po swojemu rozsądził. Pomóż mi wojewodę otulić, by miał cieplej. Teraz musimy 
myśleć o nim i najwyższy czas ratować także swoje życie... 

 

Rozdział dziewiąty 
 
„W tych stronach żył potwór, przypominający 
smoka długiego na sto shaku. Głowa potwora była psia, 
paszcza tygrysia, oczy ludzkie, łapy niedźwiedzie, 
ciało i ogon jak u węża i rogi, jak u dzikiego bawołu. 
Miejscowi opowiadali mi, że każdego dnia potwór zjadał kilka krów 
i dziesiątek świń, a także tych nieostrożnych podróżników, 
którzy wbrew ostrzeżeniom o niebezpieczeństwie, 
zbyt blisko podeszli do legowiska tego monstra." 
 
Du Fan. „Prawdziwa historia podróży mnicha 
o przydomku - Siedem cnót w kraju Ro" 
 
Ludzie uciekali z Czudowego Boru. 
Pierwsi zbiegowie pojawili się się na drodze do lasu jeszcze przed świtem. Ci, 

którzy zobaczyli ich przez okna swoich chałupek, najpierw, wyrwani ze snu, nie mogli 
zrozumieć, co się dzieje, ale krzyki „Mongołowie idą!”, które coraz częściej rozlegały 
się nad budzącą się wsią, sprawiły, że ludzie wysypali się na ulicę i Czudowy Bór 
przypominał rozdrażnione mrowisko. Gdzieniegdzie trwały przygotowania w panice, 
ludzie miotali się, chwytali niepotrzebne i odrzucali niezbędne rzeczy. Jednak 
większość mieszkańców trzymała się w ryzach. Nie po raz pierwszy opuszczali swoje 
domy, ratując się przed wrogiem - wielu nie zapomniało jeszcze najazdu 
suzdalskiego księcia Jarosława, który doszczętnie spalił wioskę dwadzieścia lat 
temu. Wtedy schowali się w lesie i tym razem las także wydawał się najlepszym 
schronieniem. 

Dorośli ubierali zaspane dzieci, kobiety zabierały jedzenie, mężczyźni 
wypędzali bydło. Po porannej szreni zaskrzypiały płozy sań, na których wieziono 
maluchy, staruszków i te rupiecie, których nie można było unieść. Starosta Dorosz 
Iwankowicz ze swoją rodziną i manatkami dotarł do lasu jako jeden z pierwszych. Tu, 
usłyszał pierwsze uderzenia dzwonu czudowoborskiej cerkwi. Ojciec Warsonofij 
uprzedzał wieśniaków o grożącym niebezpieczeństwie - trwożne dzwonienie budziło 
tych, którzy z powodu lekkomyślności albo twardego snu, nie opuścili jeszcze wsi. 

- Świetnie! - stwierdził starosta - te-teraz wszyscy usłyszą. 
- No-no, i Mongołowie też! - dociął jego nieodłączny satelita, nosaty Dodol. - 

Dźwięk dzwonu da-a-a-leko słychać. 
- Nie kracz! - ofuknęła go żona. - Krowy lepiej dalej popędź! 
Z nastaniem świtu osada opustoszała. Ostatni zbiegowie jeszcze szli drogą do 

lasu, jeszcze dźwięczał koło wsi ludzki gwar, muczenie bydła i psie szczekanie, a na 
równinie, w południowo-wschodniej stronie, coś pociemniało. Dzwonnik na wieży 
przypadkowo spojrzał w tę stronę - i zamarł ze strachu. 

- Dlaczego zamilkłeś? - ojciec Warsonofij szturchnął go w bok. - Dzwoń! 
- Po co? Zobacz! - wskazał ręką. 
Na białej równinie, na linii horyzontu ukazało się czarne mrowie jeźdźców. 

Wydawali się czarnymi punkcikami, które powoli przesuwały się po równinie. Z 
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dzwonnicy było widać, jak czerń na horyzoncie wyciąga się w długi czułek, pełznący 
w stronę sioła. 

- Na Nowogród idą - zaszlochał dzwonnik. 
- Rzucaj wszystko! - kazał ojciec Warsonofij - i żywo na dół! 
Pop nie musiał dwa razy powtarzać. Sam był spokojny; najcenniejsze z 

cerkiewnego sprzętu już wywieziono do lasu, żona i siedmioro dzieci też zdążyły 
odejść. Nie opuszczał na razie wsi; wrócił do cerkwi i zrobił to samo, co każdego 
ranka - zapalił znicz przed obrazem. A potem, zaczął się modlić o uratowanie wsi i jej 
mieszkańców. Modlił się nawet wtedy, kiedy już wyraźnie było słychać huk tysięcy 
końskich kopyt. 

 
Przy samych opłotkach sioła, pięciu chłopów, histerycznie krzycząc, wyciągało 

z zaspy utknąwsze sanie, do pełna załadowane deskami. Obok, dzieci z 
zainteresowaniem obserwowały to widowisko. 

- No, dawajcie, przyciśnijcie! - krzyczał właściciel sań, brzuchaty osiłek z 
roztrzepaną brodą. - Przyciśnijcie, braciszkowie! Ciągniecie je, przeklęte! Ale 
ugrzęzły, by wrzody obsiadły ich duszę! 

- Porzuć je - doradził przechodzący obok człowiek z twarzą pijanicy. – Po jakie 
licho ci to drzewo! 

- A ty idź swoją drogą. Nie ogarniesz tego swoim rozumem! 
- Uważaj, doczekasz się ich tu. Mongoł naciska. Już niedaleko wsi skacze. 
- Co? - chłopi, którzy ciągnęli sanie, wymienili się spojrzeniami. - Niedaleko? 
- Mówię wam, on szybko skacze. 
- Proszę, nie słuchajcie go! - wrzasnął grubas.- Ciągnijcie sanie. 
- A idź ty do diabła ze swymi kłodami! – ze złością powiedział jeden z chłopów. 

- Uciekajmy, prawosławni, a on niech sam ciągnie! 
Gospodarz porzuconych sań, wybuchnął przekleństwami za odchodzącymi, 

ale chłopi go nie słuchali - popędzili do lasu. Splunąwszy, grubas zabrał się za 
wyprzęganie szarej chabetki z przestraszonymi oczyma. Stos desek i suchych 
okrąglaków na saniach, mocno do nich przywiązanych sznurami, był wyraźnie ponad 
siły konika. 

- Żeby was rozerwało wszystkich! - warczał, czerwony od mrozu, wysiłku i 
złości. - Potem sami przyjdziecie prosić; zrób, Milica, Chrystusa na trumnę z suchego 
drewna! A ja powiem - pocałujcie mnie w... Malenka! Malenka, by cię wrzody 
obsiadły! Chodź no tutaj! 

- Jestem, ojcze - brązowooka Malenka wybiegła zza sań, stanęła przed ojcem. 
- Ojcze, nie widziałeś Ratisława? 

- Kogo? 
- Ratisława, syna Juraty. Mieszka w chacie niedaleko studni. 
- Jeszcze tego mi brakuje, abym o każdym gołodupcu myślał! Nie widziałem 

go, by on przepadł! Pomóż mi Białaskę wyprząc. Powód się zaplątał, wrzody na jego 
duszę! 

- Ja też go nie widziałam - westchnęła dziewczyna i w jej cudownych, piwnych 
oczach zagościł smutek. 

 
Chejdin obserwował zbliżającą się kawalerię. Wybrał miejsce odległe o lot 

strzały od domu Lipki. Widowisko było groźne - Mongołów było bardzo dużo. Zbliżali 
się zwartą kolumną, składającą się z osobnych oddziałów, która kończyła się gdzieś 
za horyzontem. Konie szły kłusem, ich tupot przypominał szum wodospadu albo 
dudnienie oddalonego, wodnego młyna. 
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- Wuju Chejdinie! 
Od strony domu biegł Ratisław z łukiem w ręku i kołczanem na ramieniu. 

Uparty chłopak jednak nie włożył podarowanej mu kolczugi. 
- Dlaczego wszyscy tak zwlekają? – zapytał z nieukrywaną irytacją. - Co ze 

Świtkiem? 
- Nie ocknął się jeszcze. Rumenika już nim potrząsała, ale on nie chce się 

obudzić. 
- Tak  myślałem. Takie są te wszystkie proroctwa i przepowiednie! Za pół 

godziny kawaleria będzie tu. Nie zdążymy ujść, wszyscy zginiemy. Zostań tu, biegnę 
do domu. 

- Pójdę z tobą, wuju Chejdinie! 
- Obserwuj kawalerię. 
Ortlandczyk popatrzył na niebo. Od świtu było zaciągnięte ciężką, szarą 

zasłoną, tak gęstą, jakby za chwilę miał padać śnieg. Gdyby spadł - zasypałby ślady 
uchodźców. Wszystkie jego myśli krążyły dotychczas wokół zbliżających się 
Mongołów. Pomyślał, że jeśli zginie dzisiaj w walce, to dobrze byłoby przed śmiercią 
zobaczyć słońce, a nie tę szarą, zachmurzoną mgłę. 

- Najświatlejszy Oarcie! - szepnął, odwracając twarz od nieba. - Podaruj nam 
światło i ciepło, rozpędź chłód i obroń nas przed wrogami! Uratuj od zagłady, a więcej 
cię o nic nie poproszę. 

W podwórzu, Lipka i Rumenika siodłały koni. Widząc Chejdina, Lipka 
przypadła do niego, objęła za szyję. 

- Obudził się? -zapytał z nadzieją. 
- Śpi, mała gadzina! - odpowiedziała za nią Rumenika. - Jakby nie rozumiał, 

że każda chwila na wagę złota. Budziłam go, ale to tak, jakby worek ze szmatami 
tarmosić. 

- To nie jego wina. Trzeba uciekać. Kawaleria o dwie ligi stąd. Najdalej będzie 
tu za pół godziny i wtedy po nas. 

- Już wymyśliłyśmy - odpowiedziała Rumenika. - Wsiądę na konia i wezmę 
księcia do siebie. Jakoś go utrzymam. A ty z Lipką, siądziecie na konia Akuna. 

- A Ratisław? - zapytał. Widząc, że kobiety nie potrafią odpowiedzieć, 
Ortlandczyk tylko westchnął. - Pomogę przygotować konie. 

Mocując się z siodłem, starał się nie myśleć o tym, co będzie. Oczywiście, 
Ratisław zrozumie ich, ale Chejdinowi wcale to nie ulżyło. Niech to diabli, po co 
wtedy oddał konie staroście! Teraz przydałyby się... 

Nagle, jakby coś go pociągnęło za palec serdeczny lewej dłoni. Drgnął, gdy 
poczuł na dłoni przyjemne ciepło. Spojrzał na pierścień; karolit mienił się jaskrawymi, 
zielonymi iskierkami. W następną chwili usłyszał okrzyk zdziwienia Rumeniki. 
Dziewczyna ze zdumieniem patrzyła na swoją rękę - jej pierścień, podobnie jak i 
Chejdina, zaczął grać wszystkimi odcieniami zieleni - od zielonkawo-żółtego, barwy 
kocich oczu, do najgłębszego, szmaragdowego. 

Zaczęło szybko się wypogadzać. Zasłona obłoków rozstępowała się i w 
prześwicie między chmurami, przedarły się jaskrawe, wiosenne, promienie 
słoneczne. Padły na Czudowy Bór i pod nogami Chejdina drgnęła ziemia. Konie 
zarżały ze strachu; Rumenika uwiesiła się na uździe Gabara, próbując zatrzymać 
rwącego się z podwórza karego ogiera, a Chejdin pośpieszył z pomocą Lipce, która 
w żaden sposób nie mogła opanować przestraszonej, szarej kobyły. Ledwie uchwycił 
powód Laleczki, a ziemia znów zadrżała i Ortlandczyk zobaczył to, co zmusiło jego 
serce do zamarcia ze strachu i zachwytu. 
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Gaeren, Światło Zorzy, otworzył oczy. 
Niebo nad nim było błękitne i czyste, bez jednej chmurki, tylko sępów było 

dzisiaj szczególnie dużo. Nigdy jeszcze nie widział tylu padlinożerców naraz. 
Szybowały na ogromnej wysokości parami, a potem zaczęły się zniżać. Gaerenowi 
wydało się, że słyszy szmer ich ogromnych skrzydeł. 

Teraz ptaszyska go przerażają, a jeszcze niedawno nie czuł do nich nic, 
oprócz wstrętu. Nawet nie myślał, że mogą być dla niego zagrożeniem. Ojciec 
opowiadał, że ich naród wcale nie miał wrogów. Prawdopodobnie, mylił się. Dzisiaj to 
zrozumiał. Wrogowie zaatakowali, kiedy nikt się nie spodziewał. 

Rana w boku prawie nie krwawiła. Nie czuł bólu, tylko dziwne odrętwienie. 
Ostrożnie wyjrzał ze swego ukrycia. W dole, na kamienistym osypisku, zobaczył ciało 
Ichouna, Padającej Gwiazdy. Pierś jego była poharatana czymś ostrym, ze 
straszliwej rany sterczały odłamki żeber, w zastygłe oczy martwego brata na wieki 
wpisało się śmiertelne przerażenie. Trochę dalej, przy ogromnym, płaskim głazie, 
który w swoich zabawach nazywali Stołem Bogów, cicho umierał Skado, Język 
Płomienia - cały kamień był opryskany jego krwią. A przy samej jaskini, zobaczył 
trupa Chmurki, młodszej siostry, ulubienicy wszystkich. Obok niej, było dwoje w 
kolczastych, żelaznych zbrojach; Jeden z nich, pochyliwszy się nad ciałem Chmurki, 
posługiwał się szerokim, stalowym nożem. Gaeren słyszał zgrzyt metalu o kości i 
zrobiło mu się niedobrze. 

- Nie rozumiem, gdzie podział się czwarty - powiedział trzeci myśliwy, który 
wyszedł z jaskini. - Przewodnik mówił, że w tym ukryciu było czterech nikczemników. 
Zabiliśmy trzech. Gdzie jest czwarty? 

- Niech mi oczy pękną, ale to wszystko magia - powiedział ten, który ciął 
nożem Chmurkę. - Mówią, że ci dranie nauczyli się chować swoje dzieci wewnątrz 
magicznego oprzędu, którego nie przebijesz żadną bronią, jeśli przedtem, jakiś mag, 
nie podda jej specjalnemu zaklęciu. Widziałem taki oprzęd w Worgole, przy Górze 
Pięciu Demonów. Drążyliśmy go prawie cały dzień, a kiedy otworzyliśmy, okazał się 
pusty. Podsunięto nam fałszywkę, żeby zyskać na czasie. 

- Trzeba wracać - powiedział pierwszy myśliwy. - Pies z nim i tak zdechnie. 
Trafiłem go zaprawioną kopią, trucizna zabije go jeszcze przed zmierzchem. 

Gaeren poczuł, jak jego ciało paraliżuje strach. Rana w jego boku została 
zadana zatrutą kopią. Teraz na pewno umrze. Potem strach znikł. Jeszcze nie 
wszystko stracone; Być może, magia Ognia zdoła zneutralizować działanie trucizny. 
Być może, jego rodzice zdążą wrócić, zanim trucizna zniszczy ciało i zatrzyma serce. 
Nie wolno tracić nadziei. Trzeba walczyć. 

- Masz rację - z przykrością powiedział pierwszy myśliwy – Nie warto być 
chciwym. Dranie mogą wrócić do wąwozu lada chwila. Mamy trzy serca - to tysiąc 
osiemset imperialnych nobli na sześciu. Zupełnie nieźle, przysięgam na wszystkich 
bogów! 

- Może, spadł na dno wąwozu? - zastanawiał myśliwy z nożem. Skończył już 
swoje straszne zajęcie i teraz ostrożnie układał krwawe trofeum w skórzanym worku 
z lodem. – Zejdziemy i poszukamy? 

- Dajmy spokój! W wąwozie dużo węży. 
- Skończyłem - myśliwy zaciągnął gardziel worka. - Wracamy! 
- Może, jednak poszukamy? - zaproponował trzeci. 
- Jeśli chcesz, zostań i szukaj. Stwory z przyjemnością cię zeżrą, kiedy wrócą. 

Twoją część rozdzielimy między sobą! 
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Myśliwi roześmiali się. Gaeren słyszał, jak skrzypi żwir pod ich trzewikami - 
opuszczali wąwóz. Dwoje ludzi i jeden Sid. Właśnie on ugodził Gaerena zatrutą 
kopią. 

Nagle, niespodziewanie pociemniało mu w oczach, zmogła go słabość. Serce 
podskoczyło do gardła. Spróbował podnieść głowę, ale ta nagle stała się ciężka, jak 
granitowy głaz. A potem, wszystko runęło w mrok. Myśl o śmierci, była ostatnia. 

Człowiek znalazł go kilka chwil po tym, jak myśliwi odeszli. Był dziwny - chudy 
jak szkielet, w podniszczonej, brązowo-czerwonej szacie kapłanów kultu Ognia, 
dawno zapomnianego w imperium. Ten człowiek, od wielu dni podążał za myśliwymi, 
żeby, jeśli się poszczęści, uratować pozostałych przy życiu. Takich bojowników 
Ognia myśliwi nie oszczędzali i, przy nadarzającej się okazji, zabijali. Zeszedł do 
wąwozu z góry, od strony skalistej grani, która prowadziła do przełęczy. Sępy, 
krążące w niebie, podpowiedziały mu, dokąd iść. Zastał padlinożerców przy uczcie - 
ptaki syciły się żarłocznie, rozdzierając zwłoki Ichouna, Skado i Chmurki. Zbliżenie 
się człowieka przerwało ich ucztę, gromadą wzbiły się w powietrze, szybując nad 
wąwozem. Uczynił w ich stronę znak, odpędzający złe duchy. A potem, zauważył 
Gaerena. 

- Żywy – powiedział z ulgą. - Zdążyłem. 
Z futerału na święte teksty, zawieszonego przy pasie, wyjął zielonkawy kamyk 

wielkości gołębiego jajka. Przyłożył go do rany Gaerena i śpiewnie zaintonował 
zaklęcia, które usłyszał ranny, kiedy ocknął się z zamroczenia. 

- Spokojnie, maluchu - powiedział. Gaeren spróbował dojrzeć jego twarz, ale 
nie mógł; w oczach dwoiło się, wzrok zaciągały czarne plamy. - Przyszedłem cię 
uratować. 

Gaeren poczuł ból, syknął przez zaciśnięte zęby. Ten człowiek nic nie wie o 
truciźnie. Może i próbuje go ocalić, ale wszystko na nic. Szybko go spotka ten sam 
los, jaki stał się udziałem Ichouna, Skado i Chmurki - sępy będą rozrywać jego trupa 
w krwawej uczcie, póki nie zostaną same kości. A może ten człowiek rzeczywiście 
wie, co trzeba zrobić? 

Chciał opowiedzieć dziwnemu, chudemu człowiekowi wszystko, co zdarzyło 
się z dwoma jego braćmi i młodszą siostrzyczką. Jak przyszli myśliwi i zabili ich 
wszystkich, a potem włożyli ich serca do skórzanych worków z lodem i zabrali ze 
sobą. Jak sam został ranny i cudem zdążył ukryć się w tej rozpadlinie. Wiedział, 
gdzie najlepiej się schować - kiedy bawili się w chowanego, Ichoun i Skado ani 
razowi go tu nie znaleźli. Ich kryjówkę, myśliwi znaleźli natychmiast... 

- Niczym nie mogę pomóc twoim bliskim - powiedział człowiek. - Ale ciebie 
uratuję. Wiesz, jaki to kamień? Czarodziejski. On ci pomoże. 

Karolit, domyślił się Gaeren. Legendarny kamień, źródło magii Ognia i Złota. 
Przypomniał sobie, co opowiadał mu ojciec. Dawno temu, ich przodkowie nie 
umierali. Kiedy przychodziła ich godzina, znikali w białym, oczyszczającym 
płomieniu, a ich serce stawało się kryształem karolitu. Pięknie i bardzo poetycznie. 
Tylko najgorsze, że serca Ichouna, Skado i Chmurki nigdy nie przekształcą się w 
piękne, zielone kamienie. I jego serce - też zatrzymuje się. A do tego, okropnie chce 
mu się spać... 

Już nie oddychał, kiedy człowiek w odzieży kapłana Ognia zabrał swój 
kamień. Więcej nie mógł mu pomóc. Na stworzoną przez czarnoksiężników truciznę, 
którą myśliwi smarowali swoją broń, odtrutki nie było. Schowawszy kamień do 
futerału, opuścił wąwóz. Szedł i odmawiał dziękczynną modlitwę do Początkowego 
Płomienia, bo dzisiaj on zachował jeszcze jedną duszę dla przyszłości. 
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Zielony kamień wiele lat przeleżał w świątyni Ognia w Zu-Gare. Potem, 
człowiek o imieniu Listar ukradł go. Dowiedział się od fartownych dzieci w Teitumie, 
że w zachodnich obwodach imperium, karolit ceniony jest bardziej, niż diamenty albo 
szafiry. Głupi, zachodni barbarzyńcy nie rozumieją, że zielone kamyki są tylko 
zakrzepłą krwią jakichś dawnych jaszczurek. No cóż, po to bogowie stworzyli 
durniów, żeby mądrzy ludzie korzystali z ich głupoty. 

W Teitumie, Listar sprzedał karolit azoryjskiemu kupcowi za osiemnaście 
srebrnych monet. Ten - namiestnikowi Teitumu za czterdzieści złotych drakianów. Po 
ośmiu latach, ten kryształ ozdobił marszałkowski łańcuch Wielkiego Widzącego 
Skrołlingów. Zdarzyło się to tego dnia, kiedy rasy podpisały odnowiony Zwitek, bo 
dawny, podpisany w starożytności, utracił moc wraz z zagładą smoków, Stróżów 
Mocy. Tego dnia, Związek Skrołlingów, utworzony jeszcze przez wielkiego Chejlera, 
odrodził się po Północnych Wojnach. Wielki Widzący natychmiast domyślił się, że ten 
kamień jest żywy. 

Korzystając z niego, Riman di Riward, ostatni Wielki Widzący wojowników 
Zwitka, złączył razem ducha poległego Gaerena, Światła Zorzy i ciało zmarłego 
chłopca, myśląc, że ratuje dziewiątego imperatora Łaedy. Reszty dopełniła 
zamknięta w karolicie magia Przekształcenia. 

I Gaeren się obudził. 
 
Z kłębiącej się chmury nad Czudowym Borem, nieprzerwanie biły zielone 

błyskawice w dom Lipki. Potem, nagle dach zaczął się unosić, niczym uchwycony 
niewidoczną ręką. W powietrze wzbiły się naręcza słomy, odłamki krokwi, deski i 
wszystko to zakręciło się w potężnym wirze, z nieprawdopodobną prędkością uniosło 
się do nieba, w zielonym, złudnym świetle błyskawic. 

- Świiiiiiteeeeeek! - Lipka, oszalała z powodu nieszczęścia, rzuciła się do 
domu, ale Chejdin ją pochwycił. Wyrywała się, ale Ortlandczyk przyciskał ją do 
siebie. Rumenika stała z otwartymi ustami, oszołomiona tym, co się działo. 

- O, ja cię kręcę! - tylko tyle była w stanie wydusić ze siebie. 
Nad domem powstała, z szaloną szybkością obracająca się, półprzezroczysta 

niebieskawa kula olbrzymich rozmiarów. Jej przydymiona powierzchnia zapalała się 
miriadami ogników. A potem, z kuli, na Chejdina spojrzała para oczu, świecących 
szmaragdowym blaskiem. 

Widzenie to trwało tylko chwilę. A potem, festony tęczowego, oślepiającego 
płomienia uderzyły na wszystkie strony. Wieś i równina zostały oświetlone łagodnym, 
różowym światłem i nawet wyglądające zza obłoków słoneczne promienie, jakby się 
odbarwiły. 

Chejdin został na krótki czas oślepiony, a kiedy odzyskał zdolność widzenia, 
pomimo wirujących tęczowych plam, nie przestawał obserwować zadziwiające, 
czarodziejskie widowisko, rozgrywające się na jego oczach. To było rzeczywiście coś 
niesamowitego i niebywałego, nawet dla Chejdina, który przyzwyczaił się przez 
ostatnie dni do różnych magicznych przejawów. Z polichromicznego ognia, 
płonącego nad tym, co jeszcze niedawno było chatą Lipki, a teraz przekształciło się 
w bezkształtną stertę zwęglonych kłód i odłamków, na oczach porażonych ludzi 
rodziła się istota, którą mogła stworzyć tylko najpotężniejsza magia - Magia 
Początkowego Płomienia, która kiedyś tworzyła światy. 

Istota, z początku złudna, nabierała materialności, prostowała ściśnięte 
kształty swojego wdzięcznego, silnego, pokrytego polichromiczną łuską ciała; oto, 
opuściła się na potężne, skrzywione łapy, wyprostowała gruboskórne skrzydła 
rozpiętości trzydziestu łokci. Dumna głowa, uwieńczona parą zabawnych rożków i 
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perłowym grzebieniem, patrzyła na stojących w osłupieniu ludzi i żałośnie rżących 
koni. W spojrzeniu było wyraźne samozadowolenie. 

Smok, pomyślał oszołomiony Chejdin. Najprawdziwszy - taki, jakimi zawsze 
ich przedstawiali malarze, rzeźbiarze, fantaści i twórcy pieśni o bohaterach. Potężny, 
piękny, urodzony z języków kosmicznego płomienia. Cudowna istota, przybywająca z 
dalekiej starożytności, z tych legendarnych czasów, kiedy bogowie jeszcze żyli na 
ziemi. To o tym próbował mu powiedzieć Świtek. Oto co zapowiadał jego niezwykły 
sen. To dlatego, do tego świata przybył Legat, by zabić chłopca. Smok, którego teraz 
widzi, jest tym... 

- Świtek! - jęknęła Lipka, przytulając się do Chejdina i drżąc na całym ciele. 
- Dan! - krzyknęła Rumenika. 
Płomień przygasł. Smok stał na zgliszczach domu, przestępując z łapy na 

łapę, patrząc dookoła ze skruchą, jak pies który nabroił. Tęczowe ogniki, 
przebiegające po łuskach, zanikły; Teraz łuska na bokach i ogonie mieniła się 
wszystkimi, możliwymi do wyobrażenia odcieniami zieleni i błękitu, na plecach była 
prawie czarna, a na brzuchu - brązowozłota. Głowa, na długiej szyi, była pokryta 
potężnymi rogowymi osłonkami, których nie przebije żadna stal. Jakiś czas stał 
nieruchomo, jak posąg – z uniesioną głową i wyprostowanymi, ogromnymi 
skrzydłami, zamarł w majestatycznej pozie, jakby chciał być lepiej widoczny. Potem, 
oczy istoty, migocąc zielonym ogniem, zatrzymały się na trojgu ludzi, stojących w 
odrętwieniu przy jego nogach. Dało się słyszeć sapanie i smok poruszył się. 

- Lipka? – zapytał smok. Głos jego dźwięczał trochę nienaturalnie, jakby 
przechodził przez długą miedzianą rurę, ale mimo wszystko był aksamitny i bardzo 
przyjemny. - Rumenika? Chejdin? 

- Świtek! - Lipka nic więcej nie mogła powiedzieć. 
- Świtek? Tak się nazywałem - odpowiedział smok. - Ale moje prawdziwe imię, 

to Gaeren, Światło Zorzy. To ciekawe, że imię „Świtek” współbrzmi z moim 
prawdziwym imieniem. 

- Chyba śnię! - burknął Chejdin. - Albo oszalałem. Tego po prostu nie może 
być! 

- Smok! - zachwyciła się Rumenika. – Jak mi Bóg miły, prawdziwy smok. 
Znam go tylko z bajek. I jaki on piękny! 

- Mówiłem przecież waszej mości, że jestem nieprawdopodobnie piękny – 
oświadczył zadowolony z siebie smok. - Ale wasza mość z jakiegoś powodu zwątpiła 
w moje słowa. 

- Wasza mość? - Chejdin z niemym pytaniem popatrzył na Rumenikę. 
- Nie zwracaj na to uwagi, mestjer Chejdin – zaczerwieniła się dziewczyna.- 

To tylko dziecięce dziwactwo naszego nowo narodzonego przyjaciela. Z niewiadomej 
przyczyny nazywa mnie księżną i... 

- Rumenika di Kriff - dziedziczna księżna domu Łoerika Wielkiego, córka Joła 
di Kriffa i Berengarii, księżnej Łaedy. Właśnie ona jest dziewiątym imperatorem, 
dziewiątej dynastii Łaedy - oświadczył smok i skłonił swoją fantastyczną głowę 
prawie do samej ziemi. – Twój sługa, pani! 

- Można ocipieć! - Rumeniki stała z taką miną, jakby lada moment miała 
zemdleć. – Proszę, powiedzcie mi, że śnię. Szukałam brata, a znalazłam smoka. 

- Czy rzeczywiście jesteś dziewiątym imperatorem, z powodu którego 
znalazłem się tu? – zdumiony Ortlandczyk popatrzył na dziewczynę. 

- To on tak mówi - pokazała na smoka, który zastygł w uprzejmej pozie. - Hej, 
powiedz, że zażartowałeś! Wszyscy myśleliśmy, że to ty, książę Dan, syn Jałmara 
jesteś prawdziwym imperatorem Łaedy. 
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- Nieporozumienie proste do wytłumaczenia. Kiedyś rzeczywiście byłem 
księciem Danem. Już o tym rozmawialiśmy, wasza wysokość - wyjaśnił. - Najbardziej 
zdumiewające jest to, że imię „Dan” też do mnie pasuje; w jednym z dawnych 
narzeczy Zachodu, oznacza ono „Świt”. Jednakże, sami widzicie, że w żaden sposób 
nie mogę być imperatorem. Jestem smokiem i jestem szczęśliwy, że wreszcie stałem 
się sobą. 

Rumenika zamilkła - z całego zasobu jej słów, na język pchały się tylko 
najbardziej wyrafinowane i nieprzyzwoite słówka. Stała, krzyżując na piersi ręce i 
szeroko otwartymi oczyma patrzyła na smoka. Lipka płakała - nie wiadomo, ze 
szczęścia, czy doznanego wstrząsu i tylko Chejdin, nawet po tym co zobaczył, nie 
zapomniał o zbliżającej się kawalerii. 

- Co mamy teraz robić? - zapytał smoka. 
- Teraz, chcę nadal uważać was za moją rodzinę - powiedział smok. - Jeśli jej 

wysokość pozwoli, poczytywałbym za honor, móc nazywać się jej bratem... 
- Słuchaj, wystarczy tych wysokości! - nie wytrzymała Rumenika. – Mam imię. 

Zacznij nazywać mnie po imieniu. Nie mogę ścierpieć całej tej etykiety! 
- Jak chcesz wasza wysokość. Będę nazywać Lipkę i... Rumenikę moimi 

siostrami, jak nazywałem je wcześniej. Ty, Chejdinie, będziesz dla mnie ojcem. Jak 
gra, to gra! O, i mój przyszywany brat biegnie! 

Smok mrugnął porozumiewawczo do Ratisława, który, zaniepokojony 
jaskrawymi rozbłyskami, przybiegł do Lipki i teraz z trudnością zmusił się do wejścia 
na podwórze. Młodzieniec był tak wstrząśnięty, że zapomniał po co przyszedł i tylko 
pytania Chejdina, pomogły mu oprzytomnieć. 

- Tam - powiedział Ratisław, nie zwodząc oczu ze smoka i pokazując ręką w 
nieokreślonym kierunku. 

- Co tam? 
- Tam, przygotowują się. Widziałem. Przygotowują się do napaści... A to 

dopiero! To Świtek, tak? 
- Jesteście jak wariaci - stwierdził smok. - Tak chciałem zrobić wam 

niespodziankę, a wy zachowujecie się niezbyt grzecznie. 
- Powinieneś nam wybaczyć - odpowiedział za wszystkich Chejdin. - Nie co 

dzień mamy możliwość spotykać smoka. 
- Co to za ruch? - smok wpatrzył się w dal, tam, gdzie na równinie 

przemieszczała się konna kolumna Mongołów. 
- To nasze największe nieszczęście - powiedział Chejdin. - Obudziłeś się w 

bardzo skomplikowanej sytuacji. W kraju trwa wojna, nasi wrogowie są bardzo blisko.  
- Wrogowie - powiedział smok. - Myśliwi. Bardzo paskudnie. 
- Jeszcze jak paskudnie! - Chejdin do odpowiedzi dorzucił odległość, która 

dzieliła Mongołów od wioski i zrozumiał, że uciec już nie zdążą. - Zbyt długo i 
efektownie budziłeś się. Jak powiedziałeś, masz na imię? 

- Światło Zorzy. 
- To znaczy, po prostu Świtek. To imię bardzo pasuje do ciebie. 
- Ale moje imię jest inne! 
- Przyzwyczaisz się do tego. Jak gra, to gra. 
- A ja, będę wołać na ciebie Dan – odezwała się Rumenika. 
- Czy on, zostanie z nami? - szepnął Ratisław Chejdinowi. 
- Gdzie go ukryjemy? 
- Jeśli idą myśliwi, powinniśmy się schować albo uciec - niespodziewanie 

powiedział smok. 
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- Złote słowa, przysięgam na przędzę Atty! Tylko na jedno i drugie jest już za 
późno. Dogonią nas. Masz inne pomysły? 

- Mam ich bardzo wiele - powiedział smok i wzbił się w powietrze. 
 
Tengiz-nojon przekazał dowództwo w awangardzie setnikowi Erdegenowi, a 

sam pojechał do przodującej setki drugiego tysiąca. Tu, w otoczeniu elitarnej, ciężkiej 
kawalerii czuł się bezpieczniej, niż na czele wojska. Mógł wierzyć albo nie wierzyć 
staremu Bainowi, ale ten, dzisiaj rano, napędził mu strachu. 

Szaman przyszedł do jego jurty o świcie, kiedy było jeszcze szaro. Tengiz-
nojon dopiero co się obudził i leżał na wojłoku, rozkoszując się ciepłym i przyjemnym 
odprężeniem ciała. Stary Bain wszedł cicho, jak zjawa - tylko bożki na jego oblazłym 
futerku z koźlej skóry melodyjnie brzęczały. Wyszedł na środek jurty, usiadł na 
piętach przy piecyku i długo milczał. Tengiz-nojon nie ponaglał gościa. Jeśli Bain 
milczy, to znaczy, że tego wymaga chwila. 

- Jesteś zdrowy, najmądrzejszy Bainie? - zapytał grzecznie chan, nie wyłażąc 
spod wojłoka. 

- Zdrowy - wyzgrzytał staruszek. - Dobrze spałeś tej nocy, Tengiz-nojonie, 
najodważniejszy z bohaterów? 

- Chwała Tengri, dobrze. Zawsze dobrze śpię w czasie marszu. 
- A ja spałem źle - powiedział Bain, grzejąc nad piecykiem węzłowate, 

wykrzywione zapaleniem stawów palce. - Moją duszę odwiedziły niebiańskie 
ongony18, opiekunowie narodu mongolskiego. Zeszły tu, w te śniegi i bagna, by 
uprzedzić o grożącym nam wielkim niebezpieczeństwie. 

- O jakim niebezpieczeństwie mówisz? - Tengiz-nojon postukał rękojeścią 
bicza w miedzianą miednicę do mycia, wzywając służącego. 

- Przyszliśmy do kraju, którym rządzą nie ludzie, ale czarne, złe ongony - 
powiedział Bain. - Przypomnij sobie, kiedy szliśmy na miasto Riazań, one z wyciem 
pluły nam w twarz śnieżną zamiecią i łamały lód na rzekach, żebyśmy nie mogli 
wejść na ziemie Urusów. Pod Włodzimierzem głodziły nasze konie, a w Torżku 
zesłały pomór, by nas pozbawić zdobyczy. Teraz, kiedy idziemy na bogate miasto 
kupców, Nowogród, złe ongony uczynią wszystko, by nas zatrzymać. 

- E! - chan machnął lekceważąco ręką. - O czym ty mówisz, najmądrzejszy i 
wszechwiedzący? Przystoi nam, zdobywcom wszechświata, bać się jakichś 
żałosnych duchów tej ziemi? 

- Nie doceniasz niebezpieczeństwa - zauważył Bain. - Ongony – stróże, 
powiedziały mi, że w drodze do Nowogrodu czeka nas wielka próba. 

- Uruskie wojsko? - kazał służącemu, wnoszącemu do jurty tacę, podać 
czaszę z herbatą także staremu szamanowi. - Nowogrodzianin? No cóż, zmierzymy 
się z nimi. Mam rozkaz najjaśniejszego Subedeja - nie pozwolić nikomu i niczemu na 
zatrzymanie nas. Za tydzień, moje konie będą ryć kopytami śnieg przy ścianach 
Nowogrodu. Ale posłucham cię, najmądrzejszy i wyślę naprzód dodatkowe warty. 

- Nie mówię o Urusach - Bain nawet nie zauważył zaproponowanej mu czaszy 
z herbatą. 

- Wobec tego, o kim? 
- Widziałem ogień. Płonął tak mocno, że stalowe miecze topiły się w rękach, a 

skóra z twarzy spełzała krzyczącym z bólu bohaterom, jak krople wody z tłustej 
potrawy. To był nadprzyrodzony ogień. Oparzył i mnie, dlatego się obudziłem. 

- Oparzył cię? 
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Zamiast odpowiedzi, Bain zakasał rękaw swego koźlego futra i pokazał 
zdumionemu chanowi chude przedramię. Ten zmarszczył się z obrzydzeniem - 
zewnętrzna strona przedramienia była pokryta bąblami i spuchnięta. 

- Może we śnie dotknąłeś ręką piecyka? 
- Uprzedziłem cię - powiedział szaman, którego twarz pozostała 

niewzruszona, a myśli i emocję - nieodgadnione.- Za godzinę wyślesz wojsko dalej, 
na Nowogród. Za tobą idzie wielki Subedej ze swoim tumenem, za nim - sam 
Zdobywca wszechświata. Jeśli napotkasz ogień, który cię zatrzyma i zmusi do 
odwrotu, twoja gwiazda zgaśnie. Zdobywca wszechświata nie wybaczy porażki temu, 
kto dotychczas osiągał tylko zwycięstwa. 

Szaman wyszedł, zostawiając Tengiz-nojona z trudnym problemem. Tak 
trudnym, że gotowana konina i herbata, zaprawiona mlekiem i baranim tłuszczem, 
przestały mu smakować. 

W jednym szaman ma rację - ta ziemia jest pełna niespodzianek i do ich 
pokonania, lepiej przygotowywać się zawczasu. Jeśli Bainowi nawet naplotło się we 
śnie, to staruszek uczciwie go uprzedził. Mądrość ludowa mówi; „Ostrożny, 
podwójnie uzbrojony” i za to, staruszkowi chyba wypada wysłać dary. 

- Urumczy! 
Wszedł ochroniarz o stoickim obliczu, poczekał, aż chan dopije herbatę. 
- Weź uruski turłop,19 połowę tuszy barana i bukłak z kumysem, i znieś to 

wszystko w prezencie najmądrzejszemu Bainowi. Powiedz - chan zrozumiał i docenił 
twoje ostrzeżenie, i dziękuje ci. 

Po chwili, wezwał służących i kazał rozwiązać swoje sakwy podróżne. W 
jednej z nich przechowywał cenną, misternej roboty, chińską zbroję ze stalowych 
płyt, napleczników, ponoży i narękawników, i do tego hełm, pokryty czerwonym 
lakiem, z osłoną karku i kolczą kominiarką. Włożył zbroję i chociaż chodziło się w niej 
trudniej, jednak na duszy było lżej. 

- Bain przyjął dary? - zapytał, kiedy wrócił wysłany do szamana ochroniarz. 
- Przyjął, mój chanie. 
- To dobrze. W takim razie, jego sen nie był taki groźny, jak mi opowiedział. 
Urumczy tylko się kłaniał. Tengiz-nojon z rozdrażnieniem pomyślał, że bardzo 

łatwo zepsuć nastrój człowiekowi, ale poprawić - bardzo trudno. Zawiłą wypowiedź 
szamana można było różnie zrozumieć - myśl teraz, co chcesz. Chociaż, o Zdobywcy 
wszechświata powiedział prawdę. Wszyscy wiedzą, jak szybko karze w gniewie 
Batu-chan. Lepiej go nie drażnić. Chociaż, co może grozić mu, Tengiz-nojonowi, 
krewnemu samego wielkiego chana? 

- Z czołowymi setkami pójdzie Erdegen - bagadyr - rozporządził Tengiz-nojon. 
- Damy mu do pomocy wszystkich kipczaków, hodowców bydła i przybłędów, niech 
pierwsi spróbują wziąć bogate łupy. Nowogrodzki chan Aleksander nie jest durniem, 
nie rzuci do walki na samym początku swoich najlepszych bagadyrów. Nasza kolej 
przyjdzie wtedy, gdy nowogrodzianin wyśle do walki główne siły. Ale najpierw, do 
Nowogrodu trzeba dojść... Powiedz Erdegenowi, żeby wysyłał patrole na wszystkie 
strony i szedł ostrożnie. Tylko wielki Tengri wie, czego oczekiwać od tych Urusów! 

Przyszło mu jeszcze na myśl, że warto przed marszem na Nowogród włożyć 
amulet, który dała mu wiele lat temu stara szamanka. Czy jest w nim jakaś moc? 
Tylko niebo wie, ale spróbować trzebaI 
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Lipka i Rumenika już były w siodłach. Łaedanka oddała Lipce swego 
spokojnego konika, a sama przesiadła się na czarnego Gabara, ogiera Akuna. 

- Pojedziemy do lasu - powiedziała Rumienika. - A wy, proszę was - bądźcie 
ostrożni! 

- Nie bój się - Ratisław dziarsko zsunął na bakier czapkę - wiem, co robię! 
Jakby co, pójdziemy do lasu. Nikt nie dogoni, ani konny, ani pieszy. 

- Jeszcze jeden samochwała! – z kpiną powiedziała Rumenika i ruszyła przed 
siebie. 

Lipka odjeżdżała bez słowa, tylko ostatnie spojrzenie, posłane Chejdinowi, 
było pełne takiej miłości i takiego smutku, że Ortlandczykowi ścisnęło się serce. 
Jedyne, co go pocieszało, to pewność, że na takich koniach bez wysiłku ujdą pogoni. 
Byleby tylko dotarły do lasu, a tam Lipka zdoła odszukać drogę. 

Teraz, kiedy dziewczyny odjechały, wszystkie jego myśli skupiły się na 
Mongołach. Tymczasem, wroga kawaleria zatrzymała się o pół ligi od wioski. 
Ratisław zaprowadził Chejdina na miejsce bardzo dogodne do obserwacji. Tam, 
gdzie droga skręcała do Czudowego Boru, było nieduże, porośnięte lasem 
wzniesienie - stąd wszystko było widoczne jak na dłoni. Dotarcie do niego nie było 
łatwe; Chejdin zmókł, wpadając w mokry, głęboki śnieg, a Ratisław kilka razy 
wdepnął do ukrytego pod śniegiem strumienia, mocząc nogi. Na szczęście, mrozu 
nie było, słońce przygrzewało wiosennie i niebezpieczeństwo przemarznięcia było 
niewielkie. 

Ze wzniesienia, Ortlandczyk nareszcie mógł dobrze przyjrzeć się tajemniczym 
Mongołom. Blisko wsi zebrało się ich kilka setek, a tam, na drugim końcu równiny, 
jeszcze trwał ruch. Wszyscy przybysze byli wierzchem, na niedużych kosmatych 
konikach, które bardzo pewnie szły po śniegu - czuło się, że te niepozorne zwierzaki 
są silne i wytrzymałe. Większość z wojowników nie miała bojowej zbroi - tylko okrągłe 
tarcze ze wzmacnianej skóry, albo skórzane zbroje, założone na futra o długich 
połach i czapany20. Jak byli uzbrojeni Mongołowie, nie dało się określić - byli zbyt 
daleko. Jednakże, zdołał dojrzeć kopie u licznych jeźdźców. 

- Ale mają porządek! - zauważył Ortlandczyk. - Patrz, Ratisławie, oni cały czas 
trzymają się w oddzielnych grupach. Nie wiem, jaka w walce jest ta kawaleria, ale 
wyszkolona jest zupełnie nieźle. 

- Ech, uderzyć by teraz na nich drużyną! – rozmarzył się Ratisław.- Tysiąc 
jeźdźców ciężkiej kawalerii z błotem by ich tu wszystkich zmieszało, przez wieki by 
się nie wygrzebali! A my uciekamy, chowamy się. Niedobrze, niehonorowo. 

- No, jeśli tu taka topiel, jak mówisz, ciężka kawaleria na nic by się nie 
przydała. Sami by się w bagnie utopili. A po drugie, odwrót nie zawsze oznacza 
słabość. W naszym przypadku, to jedyny sposób na ratunek w ogóle. Dwaj przeciwko 
tysiącu - nikt tak nie walczy. 

- A Świtek? 
- Wydaje mi się, że on nam nie pomoże. 
- Czegoś tu nie zrozumiem, wuju Chejdinie – młodzieniec wypowiedział dawno 

męczącą go myśl. - Jak to możliwe - był chłopiec, a jest smok skrzydlaty? Chyba to 
czary, nie inaczej! 

- Masz rację, czary, tylko dobre, jasne. W moim świecie nazywają się magią. 
W waszym, czarów i magii nie ma, a w moim, są na porządku dziennym. Tylko, że tej 
jasnej, dobrej magii jest coraz mniej, a czarnej, złej - coraz więcej. Trzeba by długo 
objaśniać, w jaki sposób Świtek stał się smokiem. Szczerze mówiąc, sam tego 
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dobrze nie rozumiem. Ale zapewniam cię - on się przez to nie stał gorszy. Ten smok 
jeszcze nam wszystkim bardzo pomoże rozprawić się ze złem. Chociaż, uczciwie 
mówiąc, jest jakiś dziwny, jakby zadowolony z siebie. Nigdy nie myślałem, że smoki 
mogą być tak zakochane w sobie. 

- A mnie się zdaje, że stał się gorszy! Zburzył dom Lipki. Gdzie ona... Gdzie 
wy teraz będziecie mieszkać? 

- Postawimy z Lipką nową chatę. 
- A tymczasem, zamieszkajcie u mnie – bez namysłu, zaproponował Ratisław. 

– Będę wam rad. 
- Dziękuję ci - Chejdin wiedział, ile kosztowało młodzieńca uczynienie takiej 

propozycji. – Przez jakiś czas, na pewno zamieszkamy u ciebie. 
- Nie masz racji, wujku Chejdinie, że u nas czarodziejskich spraw nie 

doświadczysz. Jest tego, ile zechcesz. Mamy diabły leśne, zagrodowe, łazienne i 
domowe, wodniki, rusałki i zmory. Sam minionego lata widziałem rusałkę na jeziorze 
za Czudowym Borem. Nasza wieś dlatego się tak nazywa, że w otaczającym 
gąszczu pełno różnego cudactwa. Jeśli się poszczęści, to i Gospodarza Lasu 
spotkasz. 

- A jaki jest, ten Gospodarz? 
- Siwiuteńki, jak staruszek. Chodzi w łapciach i surducie samodziałowym. 

Można go poznać po oczach – są lekko skośne. Jeżeli w lesie prowadzisz się 
poprawnie, mieszkańców nie obrażasz, Gospodarz wynagrodzi cię - naprowadzi na 
bogate miejsce grzybowe albo jagodowe, barć z miodem wskaże, albo coś jeszcze. 
A jeżeli przyszedłeś do lasu dla własnych korzyści i zwierza bijesz bez litości i 
drzewa rąbiesz bez sensu - zemści się, zaprowadzi w chaszcze albo trzęsawisko, 
skąd się nie wydostaniesz. 

- Ważny jest, ten Gospodarz. 
- Ważny. Tylko ojciec Warsonofij mówi, nie ma żadnego Gospodarza. Niby to, 

pogańskie wierzenia .... Gdzie Świtek? Może, odleciał, zapomniał o nas? 
- Nie odleciał - Chejdin pokazał swój karolitowy pierścień, migoczący jasnym, 

zielonkawym blaskiem. - Jest gdzieś niedaleko. Myślę, że się niedługo ujawni. 
- Umiesz kierować smokami? 
- Nimi nie da się kierować. Świtek słucha się mnie dlatego, że uważa za 

swego wychowawcę albo przybranego ojca. To bardzo miłe z jego strony. Słucha się 
też Rumeniki, ponieważ jest księżniczką. 

- Też słuchałbym Rumeniki - chrząknął Ratisław. - Tobie podporządkowywać 
się też nie wstyd. Sławny z ciebie wojownik. 

- Jesteś wojownikiem nie gorszym ode mnie. Wiesz, co mnie najbardziej  w 
tobie zachwyca, Ratisławie? To, że tak szybko nim się stałeś. Drzemiące w tobie 
wartości, ujawniły się natychmiast. To cenny dar, ale i wielkie brzemię. 

- Nieważne! – skwitował młodzieniec, chociaż serce zostało mile połechtane 
tymi słowami. – Tu, mam coś niecoś z domu. Może przekąsisz, wujku. 

- A ty? 
- Nie chce mi się. 
Chłopak rozwinął wydobyte zza pazuchy zawiniątko, podał Chejdinowi kromkę 

chleba pieczonego w palenisku i kilka cebulek. Obiad był skąpy, ale i z tego Chejdin 
był zadowolony. Teraz, dzięki Świtkowi, nie mają z Lipką swojego domu, dlatego 
trzeba skorzystać z poczęstunku - nie wiadomo, kiedy nadarzy się okazja 
poucztować po ludzku. 

- Popatrz-no, ruszyli! - nagle szepnął Ratisław. 
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Chejdin zamarł z pełnymi ustami. Mongolska kawaleria rzeczywiście ruszyła z 
miejsca. Może zwiadowcy wrócili i zameldowali, że wieś stoi pusta albo Mongołom po 
prostu sprzykrzyło się czekać. 

- Ale świństwo! - przeklął Ratisław. - Oni przecież wszystko spalą, po beleczce 
rozrzucą i nie ma komu ich zatrzymać. Ech, co za nieszczęście! 

- Poczekaj! - Chejdin chwycił młodzieńca za rękę. - Popatrz tam! 
Ratisław spojrzał w stronę którą wskazał Ortlandczyk i zobaczył coś podobne 

do ogromnego, zielonego ptaka, szybującego nad czudowoborską dzwonnicą. Niebo 
stopniowo oczyściło się z chmur i lecący smok błyskał jaskrawymi, zielonymi iskrami. 
Widowisko było wyjątkowo piękne. Nie wiadomo, czy Mongołowie go zauważyli, ale 
do obu obserwatorów dobiegły nieskładne, zdziwione okrzyki i rżenie koni, widocznie 
wyczuwających bliskość skrzydlatego smoka. 

- Co on robi? – zastanawiał się Ortlandczyk. 
- Co masz na myśli, wujku? 
- Po co on urządza tę pokazówkę? Chce odstraszyć ich od wioski? 
- Prawdopodobnie. Myślę, że oni ze strachu rozbiegną się na wszystkie 

strony! 
- Patrz, zniża się. 
- Coś podobnego! Mongołowie też go zobaczyli! 
Chejdin już nie słuchał Ratisława. Cały zamienił się we wzrok i słuch, 

ponieważ przed nim zaczynała się najbardziej zdumiewająca bitwa, którą 
kiedykolwiek widziały ludzkie oczy. To, co obserwował teraz, mogło wstrząsnąć 
każdym. Taki obraz mógłby się tylko zrodzić w wyobraźni poety albo barda 
opiewającego heroiczne czyny. Z drżeniem duszy pomyślał, że prawdopodobnie, tak 
walczyli bogowie, w tych legendarnych czasach, kiedy świat był zupełnie młody. 
Dobro i Zło nie mogły pokonać siebie i rodzący się z jasnego feniksa i ciemnego 
węża smok, stał się potężnym strażnikiem tej równowagi. Na jego oczach, starożytne 
legendy nabierały realności i Ortlandczyk patrzył na to co się dzieje z pragnieniem, 
by widowisko zachować w sercu do końca swoich dni, żałując tylko jednego – jeśli 
będzie możliwość opowiedzieć komuś o tym, co zobaczył, z pewnością nikt mu nie 
uwierzy. 

 
Erdegenowi sprzykrzyło się czekanie. Jego, sławnego wojownika, który jako 

pierwszy wdarł się na ulice Riazania i Włodzimierza, teraz zmuszali do czekania 
nierozgarnięci zwiadowcy, wysłani pół godziny temu, by sprawdzić drogę. Równina, 
po obu stronach traktu wyglądała niebezpiecznie - czarne plamy trzęsawisk były 
coraz szersze i wymagały rozeznania. Miesiąc temu, otoczyłby to żałosne uruskie 
sioło szczelnym półkolem i wszedłby tam z marszu. Ale teraz, bagna zmuszały do 
ostrożności; jeźdźcy już kilkakrotnie wpadali w topiel. 

Wreszcie, zjawili się zwiadowcy. Dowódca oddziału, starszy Mongoł, w 
rosyjskim stożkowym hełmie na głowie, prawdopodobnie zdjętym z zabitego Urusa, 
podjechał do Erdegena. 

- Wioska pusta, Erdegenie- bek - powiedział Mongoł. – Nikogo nie ma, nawet 
psów. Urusowie zbiegli, wiedząc o naszym zbliżaniu się. 

- Dobrze - powiedział tysięcznik. - Niech wiodąca setka wchodzi do wsi. 
Domów nie palić, chronić paszę. Szukać wszędzie schowanego ziarna dla koni. 

- Zrozumiałem, Erdegenie-bek. 
- Hej, patrzcie, co to jest? 
Erdegen z rozdrażnieniem popatrzył w stronę, skąd rozbrzmiał zdziwiony 

okrzyk - wszyscy wojownicy patrzyli w niebo. Tysięcznik podniósł wzrok. Nad wioską 
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szybował wielki ptak. Zachowywał się dziwnie, to wzbijał się pod obłoki, to nurkował 
do samej ziemi. 

- To ptak - powiedział Erdegen. - Wy co, żółci durnie, ptaka nie widzieliście? 
- Ale on ma ogon żmijowy! 
- Pierwsza setka, naprzód! – wydał komendę. - Naprzód, Mongołowie! 
Sam stał obok buńczuka z pomalowanymi cynobrem końskimi ogonami na 

wierzchołku, by, jak tylko pierwszy oddział wejdzie do wsi, ruszyć jego śladem. Ale 
kawaleria nagle zatrzymała się i do uszu dowódcy dobiegły zdumione okrzyki i rżenie 
przestraszonych koni. 

- Czego się tam grzebią te psy? - rozzłościł się tysięcznik już nie na żarty. - 
Naprzód! 

Po chwili, sam także zamarł z otwartymi ustami, ponieważ ptak, okazał się 
strasznym stworem. 

 
- Mów dalej, waleczny Tengiz-nojonie. 
Zdobywca wszechświata Batu-chan odpił łyk kumysu ze złotej czaszy, 

zrabowanej w katedrze we Włodzimierzu. Jednooki, stary Subedej, nie zwodził 
swego jedynego, wytrzeszczonego oka, z Tengiz-nojona. Kiedyś, niezwyciężony 
tysięcznik wyglądał okropnie; pokryta wrzodami i pęcherzami od oparzeń twarz, na 
miejscu jednego oka, wzdęta, krwawiąca opuchlizna, lewa ręka na temblaku, 
osmalona i pokręcona. Ze złocistego, jedwabnego kaftana zostały same łachmany, 
kiedy szanownego Tengiz-nojona przypalali pochodniami. 

- Doniesiono mi - jąkając się, kontynuował Tengiz-nojon, że Erdegen dał 
rozkaz, by wejść do uruskiej wioski i w tym momencie ukazał się ten potwór. Niczym 
kamień spadł z nieba, opisał krąg nad głowami wojowników, a potem tchnął na nich 
ogniem. Wielki chanie, to była najstraszniejsza rzeź, jaką widziałem przez ostatnie 
dwadzieścia lat marszów, przysięgam na wieczne, błękitne niebo! 

- A co z walecznym Erdegenem? 
- Doniesiono mi później, że zginął w pierwszym ataku. Ludzie zapalali się, jak 

sucha trzcina błotna, o mój chanie. Ci, którzy ocaleli, opowiadali potem, że płomień 
był takiej mocy, że mięso na ludziach i koniach wypalało się momentalnie, 
pozostawiając z moich walecznych wojowników jedynie zwęglone szkielety! W jednej 
chwili zginęło ponad trzystu doborowych wojowników. 

- Co przedsięwziąłeś, waleczny Tengiz-nojonie? - wycedził stary Subedej. 
- Kazałem natychmiast Torgutom przygotować łuki i strącić potwora. Ale 

strzały nie wyrządzały mu żadnej szkody! Torguci strzelali do przeklętego smoka, 
opróżnili swoje kołczany, ale smok jakby z nami żartował - latał tuż nad naszymi 
głowami i zatykało nam uszy od jego demonicznego śmiechu... 

 
Nad równiną rozbrzmiewał krzyk i jęki. Strumienie przezroczystego płomienia, 

wyrzucanego przez Świtka, zmiatały całe szeregi mongolskiej kawalerii, zostawiając 
z wojowników i ich koni stosy zwęglonych kości. 

- Czotgor!21 - ryczeli Mongołowie w panicznym przerażeniu. - Czotgor! 
Chejdin i Ratisław widzieli ze swojego punktu obserwacyjnego, jak duże grupy 

jeźdźców zaczęły w panice uciekać z traktu, jakby ktoś rzucił na mrówczą ścieżkę 
palącą się głownię. Nieustraszeni Mongołowie, ze strachu, tracili głowy. Szans na 
ratunek, także nie było - ci, którzy uszli od spopielającego płomienia Smoka, wpadali 
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w topiel, rozciągającą się po obu stronach traktu. Równina okazała się dla 
mongolskiej kawalerii śmiertelną pułapką. 

Część Mongołów, odwrotnie, rzuciła się do przodu, próbując znaleźć ratunek 
wśród wiejskich domów. Świtek posyłał za nimi ogniste strumienie, ale prześladować 
ich nie zamierzał - żałosna garstka uciekinierów nie warta była uwagi. Przed nim był 
teraz trzon mongolskiego wojska, zbitego w kupę, na trakcie. 

W górę, gęstą chmarą poleciały strzały. Część z nich wbijała się płytko w 
skórę Świtka, ale większość odbijała się od łuski, dorównującej twardością 
diamentom. Ale oczy trzeba było chronić. Smok wzbił się w niebo, zatoczył krąg i 
znów zaczął się zniżać, wybierając miejsce dla ataku, gdzie powiewał czerwony 
buńczuk - znak dowódcy tego wojska. 

 
Służący, stąpając bezszelestnie po cennych afgańskich i anatolijskich 

dywanach, podał Tengiz - nojonowi czaszę z kumysem i były tysięcznik łapczywie 
wypił napój. Batu-chan nadal obserwował go bez mrugnięcia oka. Subedej robił 
wrażenie, że go interesuje zawartość własnego kapciucha. Żony Batu - chana, 
umalowane i wystrojone, jego synowie i bliżsi krewni władcy, z zapartym tchem 
oczekiwali dalszego ciągu strasznej historii. 

- Moi Torguci nie cofnęli się - powiedział, po krótkiej przerwie. - Odważnie 
rzucili się na potwora, wykonując wolę Zdobywcy Wszechświata i walcząc tak, jak 
wypada walczyć odważnym Mongołom. Jednakże, smok okazał się bardzo perfidny. 
Podpuścił nas blisko, a potem, opuściwszy się na ziemię, zaczął ogonem wybijać 
wojowników z siodeł i łamać koniom nogi. Kiedy jednak udało się im, z narażeniem 
życia, zapędzić go na równinę, do topieli, on znów wzbił się w powietrze i stamtąd 
zaczął nas ponownie razić ognistym deszczem. 

- Niech zawołają uczonego Czou-li! - rozkazał Batu-chan. 
Chudziutki Chińczyk, zjawił się bardzo szybko. Przywitał Batu - chana i 

pozostałych wybitnych Mongołów według chińskiego, nadwornego obyczaju, niskim 
ukłonem i zamarł w oczekiwaniu. Za jego plecami, posługujący chłopiec, trzymał 
ciężką szkatułę z książkami i przyborami do pisania. 

- Mądry Czou-li, napij się kumysu i odpowiedz nam na pytanie, które nas 
nurtuje - powiedział Batu-chan. - Nasz śmiałek Tengiz-nojon walczył z zadziwiającym 
zwierzęciem, żyjącym w ziemi Urusów. Czy możesz określić, na podstawie opisu 
Tengiz-nojona, co to jest za zwierzę? 

- Studiowałem zwyczaje i wygląd wielu zwierząt - powiedział Chińczyk. - 
Wiadomości o każdym z nich, istniejącym we wszechświecie, można znaleźć w 
starodawnych książkach. Jak wyglądało to zwierzę? 

- Podobne było do smoka, ale to nie smok - zaczął Tengiz-nojon, drżąc z 
wściekłości. - Latało jak ptak, ale to nie ptak. Miało cztery łapy, długi żmijowy ogon i 
ogromną głowę z szeroką paszczą i długimi ostrymi zębami. Jego oczy świecą, jak 
zielone ognie. Bucha ogniem, spalającym wszystko, co znajdzie się w jego zasięgu. 
Wysokością dorównuje ścianie twierdzy, a długością odpowiada kolumnie dziesięciu 
jeźdźców, jadących jeden za drugim. Jest pokryty łuską, błyszczącą jak złoto. 
Przysięgam, że je zabiję, żeby zemścić się za swoją porażkę i hańbę! 

- Znaki tego zwierzęcia są dosyć charakterystyczne - powiedział Chińczyk, 
niewiele myśląc. - Powiedziałbym, że to – chiński lung, prawdziwy smok. Ale na 
ziemiach Urusów nie żyją smoki. To zwierzę przypomina natomiast potwory, 
wiarygodnie opisane przez wielkich naukowców na długo przed moim urodzeniem. 
Jest podobne do jajuja, hybrydy z końskimi kopytami, pazurami tygrysa i ludzką 
twarzą. Przypomina także straszne zwierzę czoczy. Jeśli lata, to być może jest 
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spokrewnione z drapieżnym ptakiem dafen, który swymi skrzydłami wznieca 
huragan. Przypomina też strasznego smoka-ludożercę, nazywanego baszem. Mogę 
powiedzieć tylko jedno - zwierzę, które widział wyjątkowy bohater Tengiz-nojon, jest 
wytworem ciemnych mocy. 

- Ale jak z nim walczyć? - zapytał Subedej, doczekawszy się, kiedy zamilkną 
przestraszone westchnienia żon chana. 

- Walka jest zawsze trudna. Zwyciężyć może tylko bohater, który dobrowolnie 
podjął się tego niebezpiecznego zajęcia. Ale nawet on potrzebuje czarodziejskiej 
broni. Tak mówią książki. 

W namiocie Zdobywcy Wszechświata zapadła cisza. Chan opuścili wzrok i 
zwarł koniuszki palców na znak zadumy. Oznaczało to, że nikt nie chce się 
wypowiedzieć i zaangażować się w zniszczenie potwora. Subedej uśmiechał się. 
Batu-chan pozostał nieodgadniony. Wreszcie, gospodarz namiotu złamał milczenie. 

- Dziękujemy ci, mądry Chou-li. Pozwalamy ci się oddalić! 
- Władco - poprosił Tengiz-nojon, jak tylko Chińczyk ze służącym opuścili 

namiot - pozwól mi odejść i zabić zwierzę. Daj mi wojowników, żebym mógł skończyć 
z uruskim potworem, który zgubił moje Ogłanów. 

- Chwat! Co za chwat! - ożywiły się żony chana. 
- Lepiej opowiedz nam, co się wydarzyło potem - polecił Batu-chan, 

wyszczerzywszy zęby w drapieżnym uśmiechu. 
- O wielki, nie ma słów, by opisać odwagę i hart ducha twoich wyjątkowych 

wojowników! Torguci walczyli niczym lwy. Kilkakrotnie, prawie im się udawało porazić 
obrzydliwego potwora strzałami i włóczniami, ale złe uruskie ongony zasłaniały nam 
oczy i nasze strzały przelatywały obok celu. Wiecznie błękitne niebo jest świadkiem 
moich słów - wojownicy mojego oddziału walczyli odważnie. Ani jeden z nich nie 
uciekł z pola walki... 

 
Ucieczka była powszechna i haniebna. Mongolscy jeźdźcy z wrzaskiem, 

samotnie i całymi gromadami, zwiewali wzdłuż traktu, nie myśląc o niczym, oprócz 
ocalenia siebie. A Świtek bez przerwy ponawiał ataki. 

Tengiz-nojon oszalałym wzrokiem patrzył, jak umykają jego niezwyciężeni 
Torguci, jak doborowa mongolska kawaleria, zakuta w żelazne zbroje, tonie w 
bagnie, w jakie przekształciła się cała równina. Płomienie, wyrzucane przez smoka, 
roztopiły śnieg i lód, który pokrywał równinę. Tam, gdzie wcześniej tworzyły się tylko 
wiosenne rozlewiska, teraz była zwarta topiel. Końskie kopyta grzęzły w czarnej brei i 
lodowatej kaszy. Na próżno jeźdźcy chłostali biczami nieszczęsne zwierzęta - 
Mongołowie przypominali muchy, które złapały się na lep. Ogień i woda robiły swoje; 
wojsko Tengiz - nojona topniało w oczach. 

- Bracia, ratujcie się! - krzyczeli Mongołowie. - Przyszła nasza ostatnia 
godzina! Wszyscy umrzemy! Uciekajmy! 

Około setki Torgutów, który otaczali żelaznym pierścieniem Tengiz - nojona, 
jeszcze zachowywała wojskowy szyk, kiedy zwaliła się na nich masa uciekinierów. 
Trudno było wyobrazić sobie coś straszniejszego. Bezładnie pędziły tłumy 
poparzonych, z wiszącymi płatami zwęglonej skóry i wypalonymi oczyma, 
umierających, krzyczących tak, że w czeluściach piekła nie usłyszysz takiego krzyku. 
Serce Tengiz - nojona omal nie stanęło z przerażenia. Konie pod tymi zjawami były 
im podobne - na licznych dymiła tlejąca się uprząż, na innych spaliła się sierść. Żeby 
chociaż trochę ulżyć cierpieniom od oparzeń, nieszczęśnicy skakali z koni wprost do 
trzęsawiska, gdzie od razu tonęli. Inni, kierowali się w płynną, lodowatą papkę – a tu 
spotykał ich taki sam los. Torguci, dla utrzymania porządku i uniknięcia stratowania 
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przez konie, bezlitośnie siekli biegnących. Nie udało się powstrzymać potoku 
oszalałych z bólu i przerażenia ludzi i zwierząt - zostali rozdeptani, a wraz nimi runęła 
ostatnia nadzieja Tengiz – nojona na zachowanie chociaż niewielkiej części wojska. 

Jeszcze próbował, wymachując buńczukiem, zebrać dookoła siebie 
przynajmniej kilka dziesiątków tych, którzy nie potracili głów i przebić się z 
koszmarnej, ludzkiej papki, w której się znalazł. Potem, na niego padł ogromny, 
skrzydlaty cień. Ostatnie, co zobaczył, zanim opalił go piekielny ogień - pikującego 
wprost na niego smoka, to jego patrzące bez mrugnięcia zielone oczy i straszną 
paszczę, pełną ostrych, śnieżnobiałych zębów. Świat stał się kłębowiskiem ognia i 
Tengiz-nojon usłyszał rozdzierający duszę własny krzyk. Płomień ogarnął jego odzież 
i mongolski dowódca nic więcej już nie widział i słyszał. 

Ocknął się w strasznym bólu w jurcie szamana Baina. Uczniowie czarownika 
smarowali jego oparzenia uzdrawiającym masłem, ale nieznośny ból stawał się 
jeszcze bardziej męczący i Tengiz-nojon krzyczał przeraźliwie. Stary Bain patrzył na 
niego i pił kumys, mówiąc: 

- Podziękuj ongonom, że nakazali włożyć na ciebie amulet, prezent starej 
Rinczyn. Tylko dzięki niemu zachowałeś życie i nie zginąłeś w ogniu lub wodzie. 
Widzisz, że ongony nie na próżno uprzedzały mnie o niebezpieczeństwie. 

 
Całą drogę, do obozu Batu – chana, leżącego w pobliżu Tweru, Tengiz - 

nojona wieziono na noszach - nie mógł jechać na koniu, ponieważ mdlał z bólu. 
Rannemu wodzowi towarzyszyło trzydziestu siedmiu obdartych, brudnych, 
poparzonych ludzi - ocalałych z dwóch tysięcy, z którymi ruszył na podbój 
Nowogrodu. Pozostali, znaleźli swoją śmierć w pobliżu wsi Czudowy Bór, niedaleko 
Ignacz-kresta. 

 
Wspomnienie przerażenia i okrutny ból spowodowany oparzeniami, pozbawiły 

Tengiz - nojona resztek sił. Niegdyś niezwyciężony tysięcznik zachwiał się i upadł 
przy nogach Batu-chana. Natychmiast kilku służących podniosło zemdlonego 
wojownika i wyniosło z jurty przy litościwych westchnieniach jego żon. Sam 
Zdobywca Wszechświata zachowywał kamienne oblicze, chociaż opowiadanie 
nieszczęsnego, zrobiło na władcy Mongołów silne wrażenie. 

- Niech moje żony wyjdą - rozkazał - czas bajek skończył się. A dowódcy 
niech zostaną. 

Kiedy wyszły, służba podała jeszcze kumysu i arzy22, i Mongołowie w 
milczeniu wypili po czaszy. Wszyscy czekali, co powie Batu-chan. 

- Wysłuchaliśmy Tengiz - nojona - przerwał milczenie Zdobywca 
Wszechświata. - Co na to powie dzielny Subedej? 

- Jeszcze wczoraj, o władco, moi Torguci przesłuchali każdego z wracających 
z Tengiz - nojonem wojowników, na osobności - tak, by inni nie słyszeli. Wszyscy 
mówią o tym samym, nawet niewiele znaczące drobiazgi pokrywają się. Tego nie da 
się wymyślić, o Dżahangirze.23 

- Ale to jest niemożliwe! – Batu-chan zasępił się. - Moi bracia mi nie uwierzą. 
Powiedzą, że stworzyłem historię o ziejącym ogniem smoku, by usprawiedliwić 
porażkę. Natychmiast o tym doniosą do Karakorum24 i stracę twarz. 

                                                           
22

 mocna wódka z kumysu, którą pije się tylko na gorąco. 
23

 „Zdobywca Wszechświata” – tytuł mongolskich wodzów. 
24

 miasto w Mongolii, dawna stolica Imperium.  
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- Porażka Tengiz-nojona nie oznacza porażki Batu-chana - zauważył chytry 
wódz tumenu, Kuremsa. - Tengiz-nojon źle dowodził wojskiem, dlatego został 
rozgromiony przez Urusów. 

- Kto uwierzy, że jego przeciwnikiem był skrzydlaty, ziejący ogniem dragon? A 
poza tym, co mamy teraz robić? Iść na Nowogród? Pojawienie się potwora, narazi 
nas na niebezpieczeństwo. 

- Jesteśmy gotowi iść na Nowogród choćby teraz! - krzyknęli ci z dowódców, 
którzy byli nieco młodsi i mieli bardziej gorące głowy. 

- I ja jestem gotów – odezwał się Subedej - ale pozwól sobie powiedzieć, o 
wielki. Wysłuchaliśmy historii o smoku, który samotnie zniszczył wojsko Tengiz - 
nojona. Trudno zmusić naszych nieprzyjaciół, by uwierzyli w nią. Minie tysiąc lat i 
ludzie będą mówić o naszych zwycięstwach - i o naszych porażkach też. Zwycięstwa, 
będą przypisywać tobie, ale komu przypiszą porażki? Nieumiejętnemu wodzowi? Czy 
smokowi? Ludzie powiedzą: „ Mongołowie nie wzięli Nowogrodu, ponieważ mieli 
złych wodzów. Nie wzięli Nowogrodu, ponieważ zatrzymał ich straszny smok”. 
Znajdą się i tacy, którzy powiedzą - żadnego smoka nie było, Mongołowie go 
wymyślili, by usprawiedliwić swoją porażkę. Łatwiej ludzi zmusić do uwierzenia w 
kłamstwo, niż w prawdę. Prawda o smoku będzie wyglądała na bajkę, kłamstwo o 
słabości mongolskiego wojska – na prawdę. 

- Strzeż się, Subedeju! - wrzasnął Batu-chan, zmieniając się na twarzy. - 
Jeszcze nikt nie śmiał mówić mi w oczy, że moje wojsko jest słabe! 

- Nie mówię, że ono jest słabe. Podbite narody mogą to potwierdzić. Mówię o 
tym, co powiedzą w przyszłości. Teraz jesteśmy pewni, że nawet, pomimo smoka, 
zdobędziemy Nowogród. Ale istnieje niebezpieczeństwo, dużo gorsze od smoka - to 
bagna. Zaczyna się wiosna i ziemia Urusów szybko pokryje się wodą. Nasi jeźdźcy 
nie będą mogli pokonać tej przeszkody. 

- Będą mogli! - wrzasnął Batu-chan. - Dla Mongołów, nie ma przeszkód nie do 
pokonania. Przepłynęliśmy Itil.25 Mój wielki dziadek przemierzał z wojskiem 
bezkresne pustynie Azji i pojawiał się tam, gdzie nie oczekiwali go wrogowie. Zmuszę 
Urusów do budowania mostów i utwardzania przejść przez topiele. Przejdziemy 
przez uruskie trzęsawiska i dojdziemy do Nowogrodu! 

- I stracimy połowę wojska - spokojnie sprzeciwił się Subedej. – Za nami 
zostaną zniszczone i rozdrażnione uruskie księstwa, a przed nami - ziemie 
Farangów,26 gdzie wiele mocnych, kamiennych twierdz i doskonałych wojowników. 
Jak pójdziemy dalej? 

Batu-chan gniewnie błysnął oczyma, ale sprzeciwiać się nie było sensu. Sam 
doskonale wiedział, że porażka pod Nowogrodem nie zostanie mu wybaczona. 
Książęta z krwi czingizów tylko czekają, by wykorzystać jego niepowodzenia i zająć 
miejsce naczelnego dowódcy - Dżahangira. 

- Jeśli tak, to smoka, o którym mówił Tengiz-nojon, zesłało nam samo niebo - 
powiedział chytry Kuremsa. 

- O czym ty mówisz? - zapytał Batu-chan. 
- Tengri daje nam znak, że marsz na Nowogród będzie nieudany. 
- Rozumiem cię, Kuremsa. Boisz się smoka. 
- Jestem gotowy walczyć z wrogami z ciała i krwi, mój chanie, ale jak walczyć 

z ognistym smokiem? To może się zdarzyć tylko w legendach. 
- Kuremsa ma rację – wtrącił się milczący dotychczas chuderlawy wódz 

tumenu, Uługej. - Jak mamy walczyć z potworem? Pokaż nam swoich wrogów, a 
                                                           
25

 średniowieczna nazwa Wołgi. 
26

 określenie Europejczyków przez ludy azjatyckie. 
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zmieciemy ich z powierzchni ziemi. Jeśli rozkażesz umrzeć za ciebie, umrzemy. Ale 
jaki będzie pożytek, jeśli niepokonany potwór spali ogniem twoje tumeny? 

- Olśniewający Subedej powiedział prawdę – wtrącił się wódz tumenu 
Burundaj. - Nawet gdyby nie było tego okropnego smoka, droga do Nowogrodu staje 
się zbyt niebezpieczna dla kawalerii. Bagna i rozlewiska rzek są straszniejsze od 
potwora. Nasze wojsko podejdzie pod Nowogród osłabione i znużone. 

- Wszyscy jesteście tchórzami! – rzucił, sapiąc ze złością. 
- Wielki chanie - z szacunkiem powiedział Subedej - zdobyliśmy 

dziewięćdziesiąt dziewięć miast i zagarnęliśmy bogate łupy. Twoi wojownicy godnie 
rozsławili mongolskie imię na tych ziemiach. Nie będziemy wspominać o smoku. O 
tym, co się zdarzyło Tengiz - nojonowi, nie dowie się nikt. To tylko zły sen. Nie było 
żadnego smoka, tylko bagna i rozlewające się rzeki, które nie pozwoliły twemu 
niezwyciężonemu wojsku dotrzeć do Nowogrodu. Zdecydowałeś, że ludzie 
potrzebują odpoczynku po sławnych bitwach i postanowiłeś zawrócić. Nie było na 
naszej drodze tego, kto mógłby nas zatrzymać - sami nie chcieliśmy iść na 
Nowogród. Wrócimy na stepy. Tam przygotujemy nowy marsz na zachód. 
Zachowasz wojsko i nie dasz swoim braciom powodu do oczerniania cię. I zobaczysz 
- nieposłuszny Nowogród sam przyśle emisariuszy z prośbami o miłosierdzie i z 
bogatą daniną. 

- Złote słowa! - podchwycili chanowie. 
Batu-chan uchwycił w słowach starego, mądrego wodza ostrzeżenie. Subedej 

napomykał o możliwym sporze z braćmi. Kto wtedy go poprze, jeśli nie wojsko? Nikt. 
O tym Dżahangir musi myśleć w pierwszej kolejności. 

- Nie było smoka - powiedział zamyślony Batu-chan. - Były bagna i 
rozlewające się rzeki. Zrozumiałem cię, najmądrzejszy Subedeju. Niech zawołają 
pisarzy! 

Po chwili, w jurcie już klęczało przed Zdobywcą Wszechświata dwunastu 
pisarzy z papierem i trzcinowymi piórami w pogotowiu. Batu-chan długo rozważał, jak 
najlepiej wyrazić swoje myśli i zaczął powoli dyktować: 

- Piszcie; Po dziewięćdziesięciu dziewięciu błyskotliwych zwycięstwach, 
pragnę dać mojemu bohaterskiemu wojsku wytchnienie i możliwość nacieszenia się 
zdobyczą. Za trzy dni, wracamy znów nad brzegi Itili, by przygotować nowy marsz, 
który wstrząśnie wszechświatem. Taka jest moja wola! Niech ogłoszą ją w wojsku! 

- Twoja mądrość, niezwyciężony chanie, jest równa twojej wielkości - 
powiedział Subedej. 

- Chwała Batu - chanowi! - proklamował Kuremsa. 
- Sława Wielkiemu! - potwierdzili zebrani. 
- Wojownicy Tengiz - nojona powinni milczeć o tym co się stało - 

niespodziewanie powiedział Zdobywca Wszechświata. - Powierzam to tobie, 
Kuremesie. 

Kuremsa sumiennie wykonał polecenie. Trzydziestu siedmiu wojowników 
Tengiz - nojona, zniknęło w tajemniczych okolicznościach, a ich dowódca, do końca 
swoich dni, uważany był za obłąkanego, opowiadającego bajdy o smokach. Po 
trzech dniach od rady u Batu – chana, mongolskie wojsko skręciło na południe. 
Później, w swoich kronikach historycy napiszą, że Nowogród przed pogromem 
uratowały wiosenne roztopy i bagna, w których ugrzęzła mongolska kawaleria. W 
jakimś sensie historycy mieli racje. Innej przyczyny postępowania Mongołów, 
zatrzymujących się o kilka set kilometrów od Nowogrodu i zawracających na stepy, 
bez podjęcia próby zdobycia najbogatszego miasta Rusi, historia nie zachowała dla 
potomnych. Więc pozostańmy przy tej. 
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Chejdin i Ratisław wyszli ze swego ukrycia. Wiatr wiał w ich stronę, niosąc 

duszący zapach palonego mięsa z równiny, rano takiej białej i czystej, teraz - pola 
śmierci, martwego i okopconego. Między tłustymi, czarnymi plamami trzęsawiska, 
sterczały dopalające się drzewa. Wokoło leżało mnóstwo okaleczonych ogniem 
ludzkich i końskich trupów. Taki widok zostawił po sobie Świtek. 

- Zuch, Świtek! - wrzasnął Ratisław, patrząc na pole bitwy. – Już po 
Mongołach! Wszyscy uciekli. Mam nadzieję, że do samego Włodzimierza piętami po 
tyłkach się biją. 

- Nieprawdopodobne! - stwierdził Chejdin, który nadal nie mógł wyjść z 
podziwu. - Całe wojsko! A przecież, nie minęło nawet pół godziny. 

- Ależ, będzie teraz co opowiadać! Pomyśleć tylko, że to zrobił Świtek. Mój 
Świtek! 

- Nie trzeba o niczym opowiadać - nagle powiedział Chejdin. 
- Dlaczego? 
- Twoim ziomkom wystarczy, że ich domy i majątek zostały cudem uratowane. 

Mongołowie przecież nie doszli do wsi, czyż nie tak? Jeśli dowiedzą się o Świtku, 
może mu to zaszkodzić. Boję się, że uznają go za wszechmocnego, a jego czekają 
jeszcze wielkie próby. 

- W twoim świecie? 
- Właśnie. Świtek pomógł uratować tę wieś, ale on jest częścią innego świata. 

Nie powinni o nim wiedzieć. Tym bardziej, że bardzo szybko będzie musiał powrócić, 
skąd przybył, bo tam go oczekują -  to sprawa życia i śmierci. Dlatego nie mów 
nikomu, dobrze? 

- A jak wyjaśnić, to wszystko? - Ratisław wskazał pole bitwy. 
- Jeśli dobrze się pomyśli, można wymyślić coś prawdopodobnego. 
Uderzenie dzwonu przerwało rozmowę. Jego dźwięk słyszeli także rano, ale 

teraz, to było zupełnie inne dzwonienie. Ratisław zdjął czapkę i przeżegnał się. 
- A ty co, jesteś nie chrzczony, wujku Chejdinie? - zapytał on, zauważywszy, 

że Ortlandczyk nie poszedł za jego przykładem. 
- Mam swoją wiarę, chłopaku. Chociaż, w moim świecie też mnie uważają za 

poganina. 
- Prawdopodobnie, wierzysz w smoki, tak? 
- Mam wielu bogów i wszyscy mi pomagali. Jestem wdzięczny im za to, 

chociaż często zapominam, że przynajmniej od czasu do czasu trzeba się do nich 
pomodlić. 

- Wiem, co powiedzieć! – rozpromienił się Ratisław. - Powiem, że widziałem, 
jak anioł spłynął z nieba na mongolskie wojsko i spalił go niebiańskim ogniem. 
Dobrze wymyśliłem? 

- Wspaniale. Najważniejsze - by taką wersję przyjęli twoi ziomkowie. Jestem 
przekonany, że uwierzą, przysięgam na Tarnana. 

- Wobec tego idziemy, wujku Chejdinie. Tylko wesprzyj mnie, kiedy będę 
opowiadać, dobrze? 

Chejdin kiwnął głową. Szli do wioski, nad którą wesoło i zwycięsko 
rozbrzmiewał dzwon, wzywając ludzi do uwolnienia się od trwogi i napełnienia swoich 
serc radością. A gdzieś, w niebie, tak wysoko, że z ziemi nie można było go 
zobaczyć, szybował Świtek - Dan - Gaeren. Był w świetnym nastrój. Wiedział, że 
dzisiaj niczyjego serca nie włożą do skórzanego worka z lodem, a polujący na cudze 
życia nigdy nie odważą się wrócić w te strony. Czuł, że jego przyjaciele szczycą się 
nim, zwycięzcą nad całym wojskiem. Zobaczy tę dumę w ich oczach, kiedy wróci. 
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Dumę i zachwyt nad jego potęgą. A tymczasem, Świtek unosił się do słońca, żeby 
nacieszyć się jego ciepłem i poczuć radość życia każdą cząstką swego odrodzonego 
z popiołu ciała, żeby wchłonąć w siebie Magię Początkowego Płomienia. Już teraz 
zbierał siły do nowych bitew. W odróżnieniu od swoich przyjaciół, którzy czekali na 
niego na ziemi, Świtek mógł przewidzieć przyszłość. A tam, było zbyt dużo ciemności 
i za mało światła. Cóż, dlatego wrócił, by rozświetlić mrok. Ale teraz, w swoje 
urodziny, nie myślał o przyszłości, cieszył się słońcem i kąpał w jego promieniach. 
Tak czyniły smoki w dawnych czasach - wzbijały się do samego słońca i słoneczny 
płomień odbijał się w każdej łusce. Odrodził się. Wrócił i świat stanie się inny. Tak 
jest ustalone i tak będzie, nawet, jeśli trzeba będzie wpaść ze słonecznej wysokości 
do samego łona Ciemności. 

 
 

Rozdział dziesiąty 
 
Koniec każdej drogi – zawsze jest początkiem nowej 
Childgor. Przypowieści. 
 
Setnik Maciej Kasza nie oczekiwał gości w swojej strażnicy. O tej porze roku 

nikt po drogach się nie szwęda, a i placówka Koniatino położona jest na dalekim 
ustroniu. Dziesięć kurnych chatek zagubiło się w lesie o trzy wiorsty od jeziora 
Seliger. Miejsce ciche, bezludne, chociaż niedaleko biegnie trakt do Nowogrodu. Nikt 
nawet nie pomyśli, że tu obozuje nowogrodzka straż. 

Kasza pod ręką miał dwudziestu wojowników, Nowogrodzian i Czudów, 
dziesiątek bab, zamężnych i wdów, ośmiu chłopów i siedemnastu nastolatków obojga 
płci. Służba w strażnicy jest nudnym zajęciem. Wojownicy najczęściej zajmowali się 
gospodarskimi sprawami; tym, że mogą przyjść Mongołowie, zbytnio się nie 
przejmowali - a czegoż mogą szukać w takiej głuszy? Ale, jeśli stepowiacy ruszą na 
Nowogród, wtedy inna sprawa – trzeba szykować topory i włócznie. 

Wieści o Mongołach nie było od jesieni. Na początku stycznia do Koniatino 
zaglądnęli goście z Nowogrodu i opowiedzieli o Mongołach. Wiadomość o wojnie 
zaniepokoiła wszystkich. Minęło kilka dni i traktem przejeżdżał nowogrodzki oddział, 
podążający do Torżka. Kasza dobrze znał dowódcę tego oddziału, wojewodę 
Radima Riezanowicza. Powitali gości z szacunkiem, zaopatrzyli we wszystko, co 
niezbędne w podróży i odprawili do Torżka. 

W lutym, oddział Kaszy trwał w napięciu. Wiadomości ze świata nie było 
żadnych, nieliczni podróżni na trakcie, nic sensownego powiedzieć nie mogli, tylko 
straszyli potwornymi opowiadaniami. Mongołowie posuwali się tak szybko, że 
wiadomości o nich były już nieaktualne. Jednakże, zbiegowie donieśli Kaszy, że padł 
stołeczny Włodzimierz, a dzikusy zrujnowały całą północno-wschodnią Ruś i że 
Nowogród czeka ten sam los. 

Setnik uważnie wysłuchiwał zbiegów, nie przerywał, nie sprzeczał się. Kiedy ci 
odchodzili swoją drogą, odmawiał modlitwy, których znał mnóstwo. Maciej Kasza był 
Czudem, ochrzcił się w dwudziestym trzecim roku życia i, jak wszyscy neofici, był 
nadzwyczaj religijny. Marzył o postawieniu cerkwi w Koniatino, tylko, komu jest 
potrzebna świątynia boża w takiej głuszy? Dlatego, każdej niedzieli, zastępował 
kapłana swoim wojownikom, odmawiając dla nich „Ojcze nasz” i „Raduje się Tobą 
moja dusza” albo „Zmartwychwstanie w Bogu" – bo służba służbą, a o duszy też 
trzeba myśleć. 
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Wiosną zrobiło się bardzo nudno. W połowie kwietnia, kiedy zaczął topnieć 
śnieg, wojownicy prawie nie wychodzili z domów. Czyścili podrdzewiałą przez zimę 
broń, pomagali babom przygotować do orki i siewu sochy i brony, pletli łapcie i 
bajdurzyli o niestworzonych rzeczach. A potem, w przedostatni dzień miesiąca, w 
osadzie, niespodziewanie zjawili się goście z Nowogrodu. 

Setnik i jego wojownicy siedzieli przy obiedzie. Baby wniosły w refektarz domu 
Kaszy dwa wielkie żeliwniaki z potrawą i wojownicy, odmówiwszy modlitwę, zabrali 
się za chłeptanie aromatycznej zupy grzybowej, ale zdążyli przełknąć zaledwie po 
trzy-cztery łyżki, gdy wartownik przy wjeździe do strażnicy uderzył w bijak. Panika 
szybko się skończyła, gdy wyjaśniło się, że to przyjechali nowogrodzianie - 
pięćdziesięciu uzbrojonych jeźdźców, na czele z młodym wojewodą Zbysławem 
Jakunowiczem. 

Drużynnicy rozeszli się na odpoczynek po różnych domach. Wojewoda 
zatrzymał się u Kaszy. Setnik niezbyt dobrze znał wojewodę - Zbysław Jakunowicz, 
niepełna dwudziestopięcioletni młodzieniec, już zasłynął zwycięstwami nad 
niespokojnymi sąsiadami Nowogrodu - Livońcami i Duńczykami. Dotychczas 
zdobywał sławę tylko w drobnych starciach z pchającymi się na nowogrodzkie ziemie  
różnoplemiennymi szajkami, ale z tego, co usłyszał od niego dowódca strażnicy, 
wynikało, że zbliża się wielka wojna. 

- Przygotowują się do walki Niemiaszki - powiedział Maciejowi Zbysław. - 
Mówili mi kupcy, że ściągają do Rygi ogromne wojsko! Rycerzy, pachołków i 
kuszników. A tu jeszcze, dowiedziałem się od naszego arcybiskupa, władyki Josifa, 
że Ojciec Święty, pierwszy kapłan łaciński, jakąś bullę napisał, gdzie wszystkich 
ruskich chrześcijan ogłosił poganami i wezwał Livońców i Świejów na wyprawę 
krzyżową przeciwko Rusi, by zniszczyć Nowogród. 

- A to dopiero psy! - Kasza ze złością splunął pod nogi. - A wszyscy tam siebie 
chrześcijanami nazywają. Jedno tylko określenie na nich – sukinsyny! 

- Nasz książę jest zaniepokojony. Jeżeli zacznie się wielka wojna z ordą, 
Nowogrodowi nie wystarczy sił, by samemu walczyć z całym zachodnim rycerstwem. 
Trzeba będzie prosić o pomoc Litwinów albo książąt rosyjskich. A jak tu prosić, skoro 
pół Rusi znajduje się pod nawałą mongolską? A właśnie, co tu u ciebie słychać o 
Mongołach? 

- Nic nie słychać - powiedział Kasza. - Byli tu zbiegowie, ale to jeszcze zimą. 
Od nich, tylko niestworzonych rzeczy się nasłuchałem. 

- Prawda - różności o nich opowiadają - Zbysław ciężko westchnął i pokiwał 
głową.- Zwalił się ten naród niemiłosierny na naszą ziemię, pustoszy ją i pali 
bezlitośnie! Może tak się zdarzyć, że i na Nowogród pójdą. 

W drzwiach ukazała się rumiana, uśmiechnięta młódka - żona starosty - 
ukłoniła się wojewodzie, postawiła na stół garnek z podgrzanym miodem. Wojewoda 
zaczerpnął chochlą, skosztował i pocmokał wargami. 

- Dobry? - zainteresował się Kasza. 
- Bardzo dobry, niepowtarzalny aromat... Mówisz, że nie masz żadnych wieści 

o Mongołach? 
- Nie, wojewodo. Dlatego niepokoję się. Siedzimy tu, o niczym nie wiemy. 

Jedna tylko pociecha, że póki wody nie opadną, Mongołowie na Nowogród nie pójdą. 
- Dlaczego tak myślisz? 
- Droga do Nowogrodu biegnie tu nizinami i lasami. Dużo bagien, rzek i 

drobnych rzeczułek. Jak śnieg zaczął topnieć, woda podniosła się wysoko. Po takiej 
drodze nie tylko konny, ale nawet pieszy nie przejdzie. Mogliby Mongołowie pójść 
okrężną drogą, ale musieliby zatoczyć ogromne koło! 
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- No tak, masz rację, to jeszcze nie czas. Przyjdzie prawdziwe ciepło i 
Mongołowie rzucą się na Nowogród. Oni od południa, niemczyzna ze Szwedami z 
zachodu - nie obronimy się. 

- Zbyt mrocznie patrzysz na wszystko, Zbysławie Jakunowiczu. 
- Życie do tego zmusza! Teraz takie czasy, dlatego dobre myśli do głowy nie 

przychodzą. Jedna nadzieja w niezłomnym duchu nowogrodzian. 
- Chodźmy, zjesz obiad ze mną. Jak raz, siedzieliśmy przy stole, kiedy 

przyjechaliście. W łaźni napalimy, zmyjesz brud z drogi. 
- Nie mam czasu na parzenie się w łaźni, setniku. Jadę do Torżka. Od 

początku zimy nie mamy od nich żadnych wiadomości. 
- Widziałem Radima, jak do Nowogrodu jechał, a potem… masz rację. Nic nie 

słychać o tym, co na ziemi twerskiej się dzieje. 
- Mamy wiadomość, że Torżek został spalony – po chwili milczenia, powiedział 

Zbysław. 
- To sprawdzone wieści? 
- Właśnie dlatego tam się wybieram. 
- Niebezpieczne przedsięwzięcie, Zbysławie Jakunowiczu. Pół setki wojów 

będzie lazło w paszczę wilka. 
- Jesteśmy na swojej ziemi. Nie jadę z nimi walczyć, tylko zbadać sytuację. 
- Niech ci Bóg pomoże. Kiedy zamierzasz ruszać? 
- Jak tylko się ściemni. Potrzebny mi rozsądny przewodnik, który zna tutejsze 

miejsca jak własny ogród warzywny. Dlatego do ciebie przyjechałem. Masz takiego? 
- Wielu - uśmiechnął się Kasza, odsłaniając duże, nierówne zęby. - Wybieraj. 
- O jeszcze jedno poproszę. Do Torżka, cztery dni drogi, a w taką pogodę – z 

pewnością ze sześć. Pomóż z jedzeniem i ziarnem dla koni. Myślę, że w twoim 
gospodarstwie, znajdzie się wszystko. 

- Mięso, miód i sól mam swoje - powiedział setnik - ale chleb, kaszę i owies, 
mają tylko chłopi. Swoją mąkę zjedliśmy jeszcze zimą, teraz z koniatyńczykami 
wymieniamy za sól, skóry i dziczyznę. Nie są chciwi, nie żądają dużo, a często też 
dają za darmo. Czym bogaci, tym się z tobą podzielimy. 

- Dzięki Bogu. Teraz poczekamy trochę, a jak konie odpoczną, ruszymy dalej. 
- Będzie ci trudno. Dotychczas jechaliście po suchym, teraz będziecie przez 

topiel się przedzierać. Spróbuję Sawioła namówić, by was poprowadził. Lepszego 
myśliwego od niego nie znajdziesz, każdą ścieżkę w lesie zna. Posłuchaj też mojej 
rady - poczekaj do rana. Jak to mówią: ranek – mądrzejszy od wieczora. A w łaźni, 
mimo wszystko dla ciebie napalę. Z kolegami przystosowaliśmy ją do białego 
opalania - sama przyjemność. Ciepło, i dym w oczy nie gryzie. 

- Ech, duszo czudzińska, niech cię licho! - machnął ręką wojewoda. – 
Przekonałeś mnie. Jakby nie było, piątą dobę w siodle się telepiemy. 

- No, to idę rozpalać. 
 
Sawioł, w średnim wieku chłop o odstraszającym wyglądzie, z gęstą brodą, 

zezowaty i sepleniący, okazał się bezcennym przewodnikiem. Stanowczo 
zrezygnował z konia, chociaż Zbysław proponował mu każdego ogiera z 
zapasowych. Co więcej, kazał także zsiąść wojownikom i iść, prowadząc za sobą 
konie na powodach. Z początku wojewoda nie zrozumiał, dlaczego tak trzeba, ale, 
zaledwie oddział odszedł od Koniatino na dwa loty strzały, jak zaczęły się bagna i 
stracili kilka koni w przeciągu pięciu minut. Utopiły się w trzęsawisku tak szybko, że 
porażony wojewoda zdążył tylko pomyśleć – gdyby na nich byli jeźdźcy, nieuchronnie 
utonęliby razem z nimi. 
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Cały dzień oddział szedł na południe, obchodząc grząskie miejsca po wąskich 
ścieżkach, starając się trzymać wyższych miejsc, porośniętych lasem. Setnik 
powiedział prawdę; niziny były zatopione, ziemia rozmiękła. Na pagórkach, pod 
drzewami jeszcze leżał brudny, porowaty śnieg. Woda miejscami sięgała koniom do 
brzucha - w takich miejscach Sawioł kazał przeprawiać się wierzchem. Myśliwy tak 
pewnie dowodził oddziałem, że Zbysław poczuł się zbyteczny. 

Kiedy słońce zaszło za wierzchołki sosen, przewodnik zgodził się zrobić postój 
na odpoczynek. Na nocleg znaleźli suche miejsce niedaleko od zatopionej drogi. 
Dookoła porastał gęsty, sosnowy las i po zachodzie słońca zrobiło się bardzo zimno. 
Wojewoda zapytał, czy można rozpalić ogniska. 

- Jeśli znajdziesz suchą kalinę, pal - odpowiedział przewodnik. - A jeśli nie, 
nocuj bez ognia. 

Wojewoda już nie miał wątpliwości, że Mongołowie nie zaryzykują w takich 
warunkach iść na Nowogród. Pożałował, że nie wziął ze sobą namiotów - wszyscy 
mogliby wygodniej nocować. Sawioł, mimo trudności, zdołał rozpalić ognisko z 
ogromnej kłody budulcowej, przy którego drużynnicy Zbysława przesiedzieli całą noc. 

Rano opadła gęsta mgła. Trzeba było iść bardzo ostrożnie i Sawioł, dla 
bezpieczeństwa, wyprowadził oddział bliżej traktu. Do południa, przeszli około osiem 
wiorst i wówczas wrócili wywiadowcy, wysłani do przodu przez wojewodę. 

- Przed nami jeźdźcy! - zakomunikowali. – Wyglądają na naszych. 
- Ilu ich? - zapytał Zbysław. 
- Pięciu. 
- Dobrze - wojewoda zwrócił się do Sawioła - trakt stał się przejezdny. Teraz 

po nim konny przejdzie. 
- Więc nie jestem ci już potrzebny - wywnioskował przewodnik. 
- Dlaczego niepotrzebny - zaśmiał się Zbysław. - Do Torżka droga daleka i nie 

zawsze będziemy mogli iść traktem. Może zajść potrzeba ukrywania się w lesie! 
- A myślałem, że jestem już wolny - zasmucił się Sawioł. 
- Jedziemy! - skomenderował wojewoda. 
 
Woda wprawdzie spłynęła z traktu, ale droga nie była lepsza - zgarniak albo 

wóz w takim błocie ugrzązłby nieuchronnie, a już tym bardziej pieszy. Silne konie 
drużynników szły z wysiłkiem, po same pęciny wpadając w ciężką, Lipką papkę. Na 
poboczach słała się biaława gęsta mgła. Niektórzy wojownicy półgłosem mruczeli 
zaklęcia - zbyt nieprzyjazne były to okolice. 

- Czego mamroczesz? - zapytał Zbysław jednego z nich. 
- Tylko się modlę. Tutejsze miejsca są niedobre, zbóje wielu niewinnych ludzi 

tu pomordowali. Może, błąkają się ich niespokojne dusze w tej mgle? Uratuj i 
zachowaj! Uratuj i zachowaj! 

- Bełkocz sobie - powiedział wojewoda, ale nieprzyjemne dreszcze, mimo 
wszystko, przebiegły mu po plecach. 

Granica lasu nagle się urwała, trakt wszedł w pochyłą dolinę i mgła stała się 
rzadsza. Z przodu, naprzeciw, jechało pięciu jeźdźców. 

- Co wy za jedni? – krzyknął wojewoda, uniósłszy się w strzemionach. - 
Przedstawcie się! 

- Naród chrześcijański! - odpowiedzieli z tamtej strony. - Tu wojewoda 
nowotorżski, Radim, a my jesteśmy z nim. Chwała Bogu! 

- Prokop, na miłość boską, to ty? - Zbysław poznał w wiodącym wojowniku 
swojego drużynnika. – Co za spotkanie! A no, dawajcie do nas! 
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Jeźdźcy podjechali, zaczęli się obejmować, klepać się po plecach, ramionach. 
Prokop i jego ludzie nie ukrywali łez radości i nie wstydzili się tego; po wszystkim, co 
przeżyli, zdołali jednak dotrzeć do swoich, a jeszcze do tego spotkali przyjaciół, 
których nie spodziewali się więcej zobaczyć. Zbysław objął Radima i dopiero 
wówczas zauważył bladość i umęczenie młodego wojewody. 

- Czyżbyś był chory? - zapytał. - Wyglądasz bardzo źle. 
- Oj, żebyś wiedział Zbysławie, ja już tamten świat odwiedziłem - odpowiedział 

Radim. - Bóg mnie uratował, anioła do mnie posłał. A do tego, z pomocą 
nieograniczonej łaski Bożej, uszliśmy z płonącego Torżka. 

- Czyli, Mongołowie zdobyli Torżek? – Zbysław zasępił się. 
- Zdobyli - potwierdził Radim. - Spalono go doszczętnie. Z garścią ludzi 

uszedłem z oblężenia, ale zostałem ranny - myślałem, że umrę. Jednakże wielki cud 
uratował mnie i naszą ziemię. 

- O czym ty mówisz? Mongołowie są w Torżku, lada moment pójdą na 
Nowogród. 

- Nie pójdą! - pewnie uciął Radim. - Bóg ich zatrzymał! 
- Święta prawda, wojewodo - potwierdził Prokop, widząc nieufność na twarzy 

Zbysława. - Tu zdarzyło się coś, o czym do końca życia można opowiadać. Pod 
Ignacz-krzyżem, Mongołów, Którzy szli z Torżka na Nowogród, ogień niebiański 
spalił. Z tysiąca, ani jeden się nie uratował. 

- Prawdę mówisz? 
- Przysięgam na krzyż! Na własne oczy widzieliśmy, tak jak ciebie teraz 

widzimy. Ogień spadł z nieba i Mongołów spopielił. Zawrócili na południe, na 
Nowogród nie pójdą. Matka Boska Wołchowska obroniła nas przed wrogiem. 

- Dzięki Bogu! - Zbysław zdjął czapkę i przeżegnał się trzykrotnie. - Dzięki 
Bogu! Co za radość! 

- Wielki to cud, Zbysławie Jakunowiczu - powiedział Radim, i w jego oczach, 
obwiedzionych ciemnymi kręgami, było coś takiego, co wojewodę Zbysława 
przyprawiło o drżenie. – Trzeba o tym świadczyć, jak niegdyś świadczyli apostołowie 
o cudach Bożych. Bóg przecież nie tylko Nowogród, ale i mnie uratował od 
niechybnej śmierci. Dlatego ślubowałem sobie, że jak wrócę do Nowogrodu i przejdę 
przez Sigtuńskie wrota do katedry świętej Sofii, poproszę władykę arcybiskupa o to, 
by przyjął mnie w szeregi mnichów. 

- Cuda! - chrząknął Zbysław, wkładając czapkę. – Wygląda na to, że 
ujrzeliście coś rzeczywiście niezwykłego. 

- Opuszczając Torżek, zostałem ranny w nogę mongolską strzałą, dlatego 
wywiązała się gangrena - powiedział Radim, a na jego twarzy malował się 
niewymowny zachwyt. - Koledzy już mnie opłakali, kiedy przyszedł anioł Boży i mnie 
uzdrowił. 

 
Prokop upadł na duchu. Z wojewodą było bardzo źle; od rany szedł ciężki 

odór, gorączka nie ustępowała -  a nawet podniosła się. Radim nadal nie odzyskiwał 
świadomości, tylko jęczał i zgrzytał zębami – męczyły go dreszcze i na próżno otulał 
go wszystkim, co tylko trafiało się pod rękę. 

- Ech, umrze wojewoda! - szepnął Małk. - Do wieczora nie dociągnie. Ma 
posocznicę. 

- Nie kracz! - warknął Prokop. Słowa Małka rozgniewały go - nie dlatego, że 
drużynnik panikował, a dlatego, że jemu samemu nie starczyło odwagi, by to 
powiedzieć. - Poczekamy jeszcze. Póki nie umarł, trzeba wierzyć. 

- Nie dowieziemy go do Nowogrodu – dodał zasmucony Małk. 



208 
 

- A no, idź stąd! Lepiej drogę obserwuj! 
- Jadą! - krzyknął Postnik, który ukrył się w rozgałęzieniu wielkiego świerku. 
Chłopski zaprzęg na skraju lasu momentalnie wpadł w popłoch. Zrobiło się 

zamieszanie - wszyscy myśleli, że jadą Mongołowie. Jednakże panika szybko się 
uspokoiła, gdy okazało się, że jeźdźców jest tylko trzech. Małk już naciągnął łuk, ale 
Prokop, radośnie krzyknąwszy, chwycił drużynnika za rękę i pchnął w śnieg. 

- Uspokój się, chłopie! - krzykną – to nasza znachorka, czy nie widzisz? 
Jednym z jeźdźców była Lipka. Chustka spadła z głowy podczas cwałowania, 

warkocz się rozplótł i teraz długie, jasne włosy rozwiewały się za dziewczyną niczym 
tren - po nich Prokop poznał Lipkę. Było przy niej jeszcze dwóch nastolatków. 
Przyjrzawszy się, ze zdziwieniem poznał w jednym z nich Połowca Sibgatułłę. 

- Pan! Pan! – rozkrzyczał się Połowiec, gdy zobaczył Prokopa. 
- Coś podobnego, to mój niechrzczony! - wojownik pobiegł na spotkanie 

jeźdźców, którzy już osadzili konie na skraju lasu. Sibgatułła, wpadając w śnieg, 
podbiegł do Pskowianina i upadł na kolana. 

- Pan, tam... Tam...! - oczy jego były dosłownie okrągłe. Prokop zauważył, że 
jeden policzek ma osmalony i zalatuje od chłopaka mocno spalenizną. - Tam takie, 
pan! 

- Co się dzieje? Mongołowie blisko? 
- Mongołowie zatrzymali się, pan. Ogień upadł na nich z nieba. 
- Co ty gadasz? - nachmurzył się wojownik. - Jaki ogień? 
- Chłopiec mówi prawdę - powiedział drugi nastolatek w futrze z wilka i 

czapce, podchodząc do Prokopa. Pskowianin ze zdziwieniem rozpoznał dziewczynę, 
która była w Torżku sądzona przez wojewodę, razem ze starym Akunem. - Nie 
wierzysz, idź sam popatrz. 

- Pan, tam jest demon, skrzydlaty demon! On zleciał z nieba i popalił 
Mongołów ogniem. Ich wojsko cofa się w popłochu. A ja, uciekłem, pan! 

Zdezorientowany wojownik potarł czoło ręką – w ostatnich dniach widział 
dużo, ale coś takiego... Twarz Sibgatułły promieniała taką radością, że trudno było 
podejrzewać go o kłamstwo. Jedno z dwóch; albo chłopak stracił rozum, albo mówi 
prawdę i tam, we wsi, zdarzyło się coś niesłychanego. Piwnooka ślicznotka 
potwierdziła słowa Połowca – to znaczy, że chłopak nie kłamie. Ale skąd tu się wziął 
skrzydlaty demon? 

Lipka tymczasem już stała koło rannego. Jeszcze przed przyjściem Mongołów 
znała wynik leczenia, dlatego powstrzymała się od płaczu. Za plecami dziewczyny 
zaskrzypiał śnieg - Prokop już był obok i patrzył spojrzeniem człowieka, widzącego w 
niej ostatnią nadzieję. 

- On umrze - powiedziała i serce odezwało się bólem na te słowa. - Nic już nie 
można zrobić. 

- I co teraz, będziemy tylko czekać? 
- Wybacz mi, wujaszku - powiedziała cicho - nie mogę pomóc. Dam mu 

jeszcze tylko sennego wywaru, mam przy sobie trochę. Trzeba tylko poczekać, póki 
się woda nie zagotuje. 

- Co tu się dzieje? - Piwnooka podeszła do nich, zobaczyła rannego Radima, 
poznała go i mimo woli jęknęła. 

- Umiera - powiedziała Lipka. 
- Co za nieszczęście! Nie da się pomóc? 
Lipka pokręciła głową. Rumenika podeszła do rannego, dotknęła czoła i 

natychmiast cofnęła rękę. Nie spodziewała się, że ranny ma taką gorączkę. Twarz 
Radima przypominała chore dziecko i zdjęło ją wieczne, matczyne współczucie, 
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znane każdej kobiecie. Obraza, uczyniona przez Radima wydała jej się nic 
nieznaczącą. Tak, wojewoda uwięził ją w piwnicy, próbował osądzić, ale też 
podarował bransoletkę, którą ma teraz na ręce - i w ogóle, czy to najważniejsze? 
Teraz on leży na saniach, otulony w szmaty i futra, i trawi go śmiertelna gorączka, od 
której nie ma ratunku. Młody wojewoda cierpiał, a ledwie słyszalne jęki, wydały się jej 
straszniejsze od krzyku. 

- Co z nim? - zapytała Łaedanka Lipkę. 
- Rana od strzały w nodze. Ropa rozlała się po ciele, zaczęło się zakażenie. 
Rumenika westchnęła, jakby brakło powietrza. Nagle przyszła jej do głowy 

nieprawdopodobna myśl. Chociaż, jeśli wziąć pod uwagę przebudzenie Świtka, może 
i nie taka nieprawdopodobna. 

- A no, daj popatrzeć - zażądała od Prokopa. 
- Na co popatrzeć? – spytał nie rozumiejąc. 
- Na ranę. Na ciebie się napatrzyłam jeszcze w Torżku. 
- Pozwól jej! – powiedziała z nadzieją Lipka; jeszcze nie wiedziała, co 

zamierza zrobić Rumenika, ale jakimś nieznanym zmysłem wyczuła, że to może być 
dla Radima jedyny ratunek. - Czekaj! Pomogę... 

Rana była okropna - natychmiast rozprzestrzenił się dookoła fetor, gdy tylko 
Lipka odwinęła opaskę. Obrzęk objął już całe biodro. Nie mogła powstrzymać łez i 
odwróciła się. Żeby zdjąć opaskę, nogę rannego trzeba było wyjąć spod kołdry i teraz 
nieszczęśnik jęczał i drżał, bo jego ciałem wstrząsały dreszcze. Prokop przyłożył do 
warg rannego flaszkę z miodem, spróbował wlać płyn do ust, ale on nie mógł go 
połknąć i omal się nie zachłysnął. 

- Dan, pomóż mi! - wyszeptała Rumenika i przyłożyła do rany karolitowy 
pierścień. 

Myślała o uzdrowieniu. O tym, jak straszna, poczerniała rana zaczyna się 
zabliźniać i znikać. O tym, że śmiertelna trucizna już nie krąży w żyłach mężczyzny, a 
trawiąca młodego człowieka gorączka spada i śmierć odstępuje. Ogarnęła ją radość, 
kiedy zobaczyła, że karolit zaczął słabo migotać i poczuła jego ciepło. 

Dan powinien mi pomóc, mówiła do siebie, trzymając otwartą dłoń nad raną 
Radima. Teraz, kiedy smok obudził się, energia zadziwiającego kamienia powinna 
być na tyle mocna, by uratować wojewodę. Magia ognia, ukryta w kamieniu, musi 
pokonać gangrenę. Dan powinien jej pomóc! 

Rozległo się ciche syczenie - Radim zaczął jęczeć, noga zaczęła drżeć. 
Rumenika popatrzyła na ranę; nad nią unosił się słaby dymek i wnętrze jakby się 
gotowało małymi, krwawymi pęcherzykami. Potem poczuła wyraźny zapach 
palonego ciała, ale nie zabrała ręki, przedłużając nasycanie rany energią kamienia. 
Radim jęczał głośniej, zgrzytał zębami. Nagle ucichł, odchylił się na oparcie sań. 
Przestraszony Prokop chwycił go za rękę, spojrzał na twarz - i rozpromienił się. 

- Śpi! – krzyknął zdumiony, patrząc to na Lipkę, to na Rumenikę. – Jak mi Bóg 
miły, usnął! 

Rumenika nie słuchała wojownika, nadal trzymała karolit nad raną. Właściwie, 
rany już nie było - pojawił się twardy, czarny strup, który zmniejszał się w oczach, by 
zniknąć bez śladu, podobnie jak i obrzęk na nodze. Karolit w pierścieniu zgasł i 
Rumenika zrozumiała, że uzdrowienie jest skończone. 

Prokop, nie wierząc własnym oczom, dotknął czoła Radima - czoło było 
spocone, ale zimne. Oddech rannego się wyrównał, już nie jęczał. Zniknęły również 
bruzdy dookoła ust, wywołane cierpieniem. 

- Kim ty jesteś, dzieweńko? - zapytał oszołomiony Pskowianin. - Przecież 
dokonałaś cudu. Tylko Anioł Boży może tego dokonać! 
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- Ja i Anioł? - Rumenika prychnęła, tłumiąc śmiech. – Ale wypaliłeś, wujaszku. 
Lepiej go otul jak najcieplej, przeziębi się! I nie budź go, póki sam... 

Zająknęła się, ponieważ zrozumiała, że jej rada jest spóźniona. Uzdrowiony 
obudził się i patrzył na nią. Poznał ją. I dziewczyna zmieszała się - bo spojrzenie 
młodego wojewody było bardzo wymowne. 

 - Kocham... 
Więcej nie powiedział nic; oczy mu się zamknęły się i zapadł w zdrowy sen. 

Rumenika poczuła, że jeszcze czyjeś spojrzenie jest zwrócone na nią. Podniosła 
głowę i zobaczyła maleńką plamkę, szybującą po niebie tuż nad nią. Jej przybrany 
braciszek był tu, razem z nią. Ale o tym nikomu nie powiedziała. 

 
- Teraz wierzysz? - Radim spojrzał na ołtarzyk w prawym kącie izby, 

przeżegnał się, potem wyciągnął w jego stronę rękę. - Przed Bogiem przysięgam, że 
każde moje słowo jest prawdziwe! 

Siedzieli w domu Macieja Kaszy, pili mocny miód. Wojewoda Zbysław z 
drżeniem słuchał relacji. To, czego nie mógł opowiedzieć Radim, uzupełniał siedzący 
obok Pskowianin. 

- Nie do wiary! – wojewoda potarł ręką czoło i pociągnął dobry łyk miodu. – 
Jak mi Bóg miły, nie uwierzyłbym, gdybym nie znał cię tak dobrze, Radimie 
Riezanowiczu. I  z Mongołami – po prostu wielki cud! Będzie o czym opowiedzieć w 
Nowogrodzie. 

- Myślę, Zbysławie – że trzeba to ogłosić ludowi na wiecu - powiedział Radim. 
– Zdarzył się niebywały cud, sam Pan Bóg niechrzczonych od Nowogrodu odwrócił. 

- Nie powinniśmy tego czynić - niespodziewanie powiedział Jakunowicz. 
- A to dlaczego? - zdziwił się Radim. 
- Najpierw trzeba władyki arcybiskupa poradzić się. To sprawa boska, nie na 

nasz świecki rozum. Jak zaczniemy klepać naszymi grzesznymi językami, uczynimy 
więc zła, niż dobrego. 

- Słusznie mówi wojewoda - przytaknął Kasza, który był zachwycony 
usłyszaną historią. - Tu przecież mowa jest o tym, co ludzkiemu rozumowi  jest 
niedostępne i niepojęte. 

- Może macie rację – zgodził się Radim – ale wtedy, jedynie wy będziecie 
wiedzieć o tym. A dalej - jak arcybiskup postanowi, tak i będzie. Dla mnie, 
najważniejsze co innego. Urodziłem się na nowo i nie tylko dlatego, że pokonałem 
śmiertelną gorączkę i wyzdrowiałem, ale że zobaczyłem Anioła. Siedzę tu, 
rozmawiam z wami, a wciąż przed oczyma mam jego twarz! 

- A co potem się stało z nim, z tym Aniołem? - zapytał Kasza - do nieba 
odleciał, czy jak? 

- Nie wiem - odpowiedział Radim. - Prawdopodobnie, odleciał. Uratował mnie i 
wrócił do nieba. A może, udał się w inne miejsce, ratować dusze zbłąkane? 

- O tym tylko Bóg wie - stwierdził Kasza. Wszyscy siedzący przy stole, 
westchnęli. 

- Ty, Radimie, nie gniewaj się na mnie za to co ci powiem - zaczął Zbysław 
Jakunowicz, łyknąwszy jeszcze miodu na odwagę. - Widzę, że nadmiar łaski Bożej 
na ciebie spłynął, ale może pośpieszyłeś z decyzją przystąpienia do mnichów? 
Przecież masz żonę-ślicznotkę. Jakże ona będzie się czuła, kiedy ty osiądziesz w 
pustelni? Pomyśl o niej. Powinniście być razem, dzieciątko spłodzić, szczęściem się 
rozkoszować. Może Bóg ciebie dlatego od śmierci srogiej uchronił, żebyś do domu 
wrócił, do swojej rodziny? 
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- Ja jestem przecież człowiekiem grzesznym - uśmiechnął się Radim.- Jak 
zobaczyłem tę cudzoziemkę, całym sercem do niej przylgnąłem. Wydawała mi się 
niezwykle piękną dziewicą, chociaż po prawdzie, nie było w niej niczego 
nadzwyczajnego, ale serce wypełniło się nią po brzegi. O żonie swojej wówczas 
nawet nie myślałem. Ale potem, w lesie, kiedy mnie uzdrowiła, zrozumiałem, że mam 
przed sobą Anioła. Prosta kobieta nie może mieć takiej mocy, by umierających 
uzdrawiać. Dlatego, od tamtej pory znów tylko o niej myślę, chociaż wiem , że to 
grzech wielki do Anioła Bożego taką miłością pałać! Wbrew sobie, nie mogę już 
myśleć o nikim innym. Nawet o swojej żonie. 

- Posłuchaj mnie, przyjacielu; chociaż jestem niewiele starszy od ciebie, ale 
rangą wyższy - zaczął Zbysław - widzę mękę twojej duszy. Poczekaj trochę, nie 
śpiesz się w szeregi mnichów. Wrócisz do domu, do swojej żony - łabędziątka, siły 
odbudujesz, domowym ciepłem się ogrzejesz, a potem decyzję podejmiesz. Nie są to 
czasy, by wojownicy w mnichów się zmieniali. Nowogród ma jeszcze wielu wrogów i 
cała rosyjska ziemia potrzebuje dzisiaj obrońców. Poczekaj, przemyśl wszystko, a 
jeśli w przyszłości decyzji nie zmienisz – to niech cię Bóg wspomaga! Będziesz się 
modlić za nas wszystkich, zostaniesz naszym obrońcą przed Bogiem ... Kasza, daj 
jeszcze miodu! Za zdrowie Radima Riezanowicza, wojewody nowotorżskiego! 

- Chwała mu! Za zdrowie! 
- Przemyśleć? - Radim czuł, że się upija, dlatego chciał się szybko 

wytłumaczyć. – Przemyślę. Chociaż, złożyłem przecież śluby... 
- Przyjedziemy do Nowogrodu, władyka arcybiskup zwolni cię z nich... Za 

zdrowie! 
- Gdybyś ją widział, Zbysławie - powiedział Radim i, ciężko westchnąwszy, 

powtórzył: - Gdybyś ją widział! 
 
- On był w tobie zakochany - powiedziała Lipka. – Wyczytałam to z jego oczu. 

Zakochał się w tobie po uszy, pobiegłby za tobą, gdybyś tylko zawołała. 
- Ty znowu o nim! - Rumenika wywróciła oczy w wymownym przerażeniu. - 

Jednego wzdychacza mi wystarczy, a ty znowu o Radimie. 
- Czyżby Ratisław? - Lipka prychnęła, stłumiwszy uśmieszek. - Masz dar do 

rozkochiwania w sobie chłopów. Który cię zobaczy, natychmiast idzie za tobą jak na 
postronku. 

- Na razie, sobie zagarnęłaś lepszego - pokazała oczyma na Chejdina, który 
jechał z półsetki łokci przed nimi. - Gdybym jego omotała! Ratisława tobie zostawię, 
chcesz? 

- A ty co? - w oczach Lipki pojawił się prawdziwy przestrach. - Chejdin jest 
mój! I nie myśl nawet o nim, milutka! 

- Nie bój się - Rumenika pieszczotliwie się uśmiechnęła. - Może i jestem 
ścierwem, ale nie do takiego stopnia. Widzę, jak go kochasz. I widzę, jak on ciebie 
kocha. Dla niego, oprócz ciebie, nikt inny nie istnieje. On i na mnie patrzy tak, jakbym 
była tylko twoim odbiciem w lustrze. 

- Naprawdę tak myślisz? 
- Oczywiście. Chejdin od ciebie nie odejdzie. On jest z tych mężczyzn, którzy 

całe życie są wierni jednej-jedynej kobiecie. Chciałabym takiego spotkać! - 
westchnęła. - Mój Nellen był taki. 

- Miałeś męża? 
- Kochanka. Zabito go. 
- Biedactwo! Jesteś taka młoda, a już tyle wycierpiałaś. 
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- Znowu wiatr się wzmaga - Rumenika pośpiesznie zmieniła temat rozmowy; 
zrobiło się jej smutno z powodu współczucia Lipki. - Trzeci dzień jedziemy do 
wordłanów w gościnę! Oby jak najszybciej dotrzeć do tego pieprzonego Kręgu! 

To był pomysł Świtka, by jechać na północ. Właśnie tam, powiedział smok, 
znajduje się miejsce, którego potrzebują - wejście do Kręgu. Jednakże znowu czegoś 
nie dopowiadał i jego skrytość zaczęła drażnić wszystkich. 

- A ja? - zapytał Chejdin. – Po przekroczeniu Kręgu, znalazłem się tuż obok 
wsi. Po co mam jechać gdzieś tam na północ, jeśli wejście jest obok? 

- Tak trzeba! - bez wahania oświadczył smok. - Nie jesteście obeznani z 
magią, więc zaufajcie mi. Wiem, co trzeba robić.  

Po czterech dniach drogi, przejechali prawie dwieście lig na północ - kierunek 
wskazywał Świtek. Ich droga biegła pochyłym wzniesieniem, poprzecinanym 
zamarzniętymi jeszcze rzekami, przez które przeprawiali się ze szczególną 
ostrożnością. Jednostajny widok okolicy sprawił, że Rumenice wydawało się, że jadą 
bardzo powoli. Zaśnieżona, pagórkowata równina ciągnęła się prawie do samego 
horyzontu, zmieniając się w gęsty, iglasty las albo grupkę skał. Świtek stanowczo 
unikał lasów, z jakiegoś powodu wolał obserwować ruch oddziału na własne oczy. 

- W ten sposób nie zgubicie się - tak wyjaśnił swoje postępowanie pozostałym. 
Z Czudowego Boru oddział wyjechał odpowiednio zaopatrzony na długą 

podróż. Na miejscu bitwy z Mongołami, Ratisław i Chejdin znaleźli niemało 
potrzebnego ekwipunku. Ku wielkiej radości Rumeniki, której odzież zupełnie 
zniszczyła się w ciągu dwóch tygodni pobytu, mężczyźni odszukali na polu walki 
nadpalony kufer z zagrabioną przez Mongołów odzieżą, który widocznie należał do 
jakiegoś kupca, odzież była prosta, bez zbędnych ozdób, ale wygodna i dobrej 
jakości. Rumenika była gotowa ubrać się nawet po męsku, byleby wszystko było 
nowe i czyste, pozostała tylko w starych butach, bo wśród rupieci nie znaleźli 
potrzebnego rozmiaru. Lipka; w zgrabnym, podszywanym kożuszku, zajęczej 
uszance i walonkach, przypominała chłopskiego nastolatka, rześkiego i urodziwego. 
Znaleźli jeszcze jedną, nieocenioną rzecz - mongolską jurtę, w której nocleg nie był 
gorszy od noclegu w ogrzewanej izbie. Wdzięczni wieśniacy zaopatrzyli oddział 
prowiantem na co najmniej dwa tygodnie i nawet, zgodnie z decyzją starosty 
Kuropląsa, oddali Chejdinowi konie z uprzężą - były to wierzchowce rozbójników, 
zabitych przez Ortlandczyka. Starosta oddał je bez żalu; dookoła wsi błąkało się 
niemało mongolskich, które utraciły swoich jeźdźców. Odprowadzali podróżników 
całą wsią, chociaż Dodol i Kuropląs próbowali odwieść Ratisława od wyjazdu z 
Chejdinem. 

- Jego rzemiosło wojskowe, a twoje chłopskie - mówił starosta młodzieńcowi. - 
Pozostałbyś na ziemi, gdzie twój ojciec jest pochowany. Rodzinna ziemia - sercu 
najdroższa! 

Ale Ratisław nawet słyszeć o tym nie chciał. Rano, w dniu odjazdu, zamknął 
drzwi chatki, w której przeżył tyle lat, pokłonił się domowi, potem poszedł na 
cmentarz, gdzie pożegnał ojca. Zatrzymał się także przy grobie Ageja, w który 
wetknął trzy strzały. Chejdin z dziewczynami już czekał na niego w opłotkach, gotów 
do marszu. 

Świtek nie ujawnił się w Czudowym Borze ani razu - wieśniacy dlatego chętnie 
uwierzyli w opowiadanie Ratisława, że to anioł i ogień niebiański poraził Mongołów. 
Widzieli przecież zielone błyskawice bijące z obłoków, błyski ognia, jakiś cień na tle 
nieba i mnóstwo mongolskich trupów na trakcie i jego poboczach, strawionych 
ogniem. Smok zjawił się później, kiedy oddział już odjechał wystarczająco daleko od 
wioski. Potem, odwiedzał obozowisko podróżników, już po zachodzie słońca. 
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- Co to za Krąg? - zapytała Lipka, zakłócając myśli Rumeniki. – To jakieś 
szczególne miejsce?? 

- Zza Kręgu przyszedł do twego świata Chejdin. Ja i Akun, też przyszliśmy 
stamtąd. I Świtek. Rozumiesz? 

- Oj, coś mnie strach ogarnia! - wyszeptała Lipka. – Świtek przecież został 
poparzony, kiedy przez niego przechodził. I baba, która była przy nim, zginęła. Jak by 
to nam, tego... Nie poparzyć się. 

- Chejdin będzie cię kochać bez względu na wygląd. 
- Kobiecie bez urody, jakoś nie tak! Ona dla swego męża powinna być bez 

skazy. 
- A Chejdin często ci mówi, że jesteś piękna? 
- Zawsze - z dumą i czułością odpowiedziała Lipka. 
- Chciałabym, żeby mi ktoś tak mówił - przyznała się Łaedanka. – Szczęśliwa 

jesteś, Lipko. Nic się nie bój - przejdziemy przez Krąg i nic się nam nie przydarzy! 
Popatrzyła w pochmurne niebo, próbując dojrzeć Świtka, ale smoka nie było 

widać. Byli jedynymi na tej równinie, którą przecinały języki ciemnego iglastego lasu, 
pod szarym ołowianym ciężkim niebem, gdzie słońce było stale zaciągnięte zasłoną 
chmur. Śnieg gdzieniegdzie stopniał, obnażywszy błotnistą glebę. Konie wyczuwały 
niebezpieczne miejsca, obchodząc je. Rozglądała się na boki i myślała, że tak 
surowego i naturalnego piękna nigdy wcześniej nie widziała. Większą część życia 
spędziła w biednym kwartale Giespieropolisu, wśród nędznych domów biedoty, w 
ciasnocie, fetorze i ubóstwie. Potem, było życie z Nellenem, piękne i krótkie, jak 
kwiat; następnie los zaprowadził ją do Czerwonego Pałacu, gdzie przepych i 
wspaniałość poraziły ją nie mniej, niż obłuda i zepsucie jego mieszkańców. Jeśli 
nędza Zarzecznego kwartału przygnębiała ją, spokojna przytulność domu, gdzie żyła 
z Nellenem, rozluźniała i rodziła nadzieję na przyszłość, a przepych Czerwonego 
Pałacu budził namiętność i dążenie do przyjemności, to ten świat rozbudził w niej 
nowe, nieznane dotychczas uczucie - szalone pragnienie wolności. Te bezgraniczne 
przestrzenie, pierwotne piękno krajobrazów, pachnące mrozem i świeżością 
powietrze, odczucie nieskończoności przestrzeni i czasu, które rodziły się wśród 
lasów i równin świata, nazywanego Rusią, urzekały ją; nigdy wcześniej nie czuła się 
taka wolna, jednolita i taka silna. Kiedyś, po przejściu przez Krąg razem z Akunem, 
doznała zwierzęcego przerażenia przy spotkaniu z tym światem; teraz, wydawało jej 
się, że zawsze żyła wśród tego pierwotnego chłodu, dziewiczej czystości i wolności. 
Jeśli jest jej pisane wrócić do świata, który kiedyś zostawiła, to ta ziemia będzie 
jeszcze długo przypominać o sobie – być może, do ostatniego tchnienia. Ale to jest 
przyszłość. A tymczasem, jeszcze znajdują się tu i zaśnieżona droga wydaje się biec 
w nieskończoność i przeklętego, samo uwielbiającego się smoka nigdzie nie widać. 
Nic tak nie drażniło Rumeniki, jak niedoinformowanie. A Świtek, jak raz, ma rzadki 
dar tworzenia takiej sytuacji. Jedyna nadzieja, że po zachodzie słońca zajrzy do ich 
jurty i wyjaśni - co do czego. 

 
Jadący z przodu Chejdin, zatrzymał się. Dziewczyny, wymieniwszy się 

spojrzeniami, popędziły konie i podjechały do Ortlandczyka. 
- Przyjechaliśmy - powiedział, wskazując cel. 
Widowisko było majestatyczne i przerażające. Tuż przed nimi, jak daleko 

sięgał wzrok, rozpościerało się ogromne pole, pokryte niezwykłymi zwałami lodu, 
półprzezroczystymi i matowymi, o postrzępionych krawędziach, przypominających 
postawione na sztorc płyty albo odwrócone, ogromne sople. Brzegi pola, z obu stron, 
gubiły się za horyzontem, tak, że objechać go nie było żadnej możliwości. 
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- Łożysko rzeki - stwierdził podjeżdżający Ratisław: cały dzień dokładnie 
wykonywał powierzone mu zadanie i trzymał się w ariergardzie. – Zdaje mi się, że to 
Mołoga. 

- Znasz nazwy wszystkich rzek tej ziemi? - zainteresowała się Rumenika. 
- Ojciec mi opowiadał jeszcze w dzieciństwie, że z przyjaciółmi, myśliwymi, 

docierał aż do Mołogi na północy - wyjaśnił - dlatego pomyślałem, że również 
dotarliśmy do niej. 

- I co teraz będzie? - spytała Chejdina. - Konie tędy nie przejdą. 
- Po lodzie nie wolno! - ostrzegł Ratisław. - Jest już słaby, wiosenny, załamie 

się. 
- Staniemy tu obozem i poczekamy na Świtka - zadecydował Chejdin. - Bez 

niego i tak na drugą stronę nie przedostaniemy się. Niech nas przenosi, po ziemi 
albo powietrzu. Przysięgam na Tarnana, idziemy, nie znając drogi, ani kresu 
podróży! 

- Przydałoby się odpocząć – zgodził się Ratisław. - Poczułem już głód. 
Jurtę stawiali we czwórkę, potem mężczyźni spętali konie, a dziewczyny 

zebrały w pobliskim lasku chrust na ognisko. W kociołku nad ogniem roztopili śnieg, 
wrzucili suszoną baraninę, krojoną w kawałeczki słoninę i kilka garści orkiszu. 

Smok zjawił się, kiedy Lipka, nadzorująca gotowanie, ogłosiła, że kasza jest 
gotowa. Za ścianami jurty zaklaskały skrzydła i Świtek wsunął do środka głowę, omal 
nie wywracając kociołka na rozżarzone węgle. 

- Apetycznie pachnie - powiedział, głośno wciągając powietrze nozdrzami. - 
Nie będę wam przeszkadzać. Porozmawiamy po kolacji. 

- Wcale nie przeszkadzasz - powiedział Chejdin, przejmując z rąk Lipki miskę 
z kaszą. - Zjawiłeś się na czas, bo mamy do ciebie wiele pytań. 

- Słucham cię, tato. 
- Pytanie pierwsze; Jak przeprawimy się na drugi brzeg rzeki? 
- Bardzo prosto - rano przeniosę was w powietrzu na tamtą stronę. 
- Dobrze. Teraz drugie pytanie; Dokąd jedziemy? 
- Przecież mówiłem - szukamy wejścia do Kręgu. 
- Świtku, wydaje mi się, że coś przed nami ukrywasz - Chejdin podmuchał na 

gorącą kaszę i włożył łyżkę do ust. - I nie tylko mi się tak wydaje. Nadeszła pora, 
żebyś powiedział nam o wszystkim 

- No dobrze. Cały problem w Ratisławie. 
- We mnie? - młodzieniec omal nie zadławił się kaszą. 
- Tak, w tobie. Polega on na tym, że z nas pięciu jesteś jedyny, który na razie 

nie może wyjść poza Krąg. Rozumiesz? 
- On niczego nie rozumie - odpowiedziała za Ratisława Rumenika. - I my też, 

dlatego wyjaśniaj wszystko, po kolei! 
- Jak wasza wysokość... Jak sobie życzysz, Rumeniko. Ty, ja i Chejdin 

przyszliśmy tu spoza Kręgu, dlatego powrót nie stanowi dla nas problemu. Tym 
bardziej, że ty i Chejdin macie karolitowe pierścienie. Lipka przez Krąg nie 
przechodziła, ale ona jest obdarzona magiczną mocą, odziedziczoną po matce, więc 
dla niej Przejście nie jest niebezpieczne. Oprócz tego, karolitowa magia pierścienia 
Chejdina, rozciąga się także na nią - kamień bardzo mocno reaguje na miłość. 
Natomiast Ratisław, podczas przejścia może ucierpieć. 

- Mów jaśniej - zażądał Chejdin. 
- No, może zagubić się, dostać się do innego punktu czasoprzestrzeni... 

Powinien być mocno związany z nami magiczną energią. Trzeba mieć pewność, że 
nie znalazł się z nami... przypadkowo. A to mogą potwierdzić tylko guślarze. 
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- Guślarze? - Lipka żachnęła się. - Poganie? 
- Otóż to. Właśnie do nich zmierzamy. 
- Ale jak ich znajdziemy? 
- Wyczuwam ich magię. 
- Świtku, nie zupełnie rozumiem, po co nam są potrzebni guślarze - powiedział 

Chejdin. 
- Wyjaśnienie jest proste. Ratisław stanowi część tej ziemi. Tu się urodził i jest 

z nią związany. Guślarze mogą słyszeć głos ziemi, ich wiara jest związana z 
otaczającym światem. Będą mogli odczytać los Ratisława i wyjawić mu jego 
przeznaczenie. 

- Po co? 
- No, dobrze - smok głośno sapnął. - Ratisław powinien być przekonany, że 

dokonuje słusznego wyboru, udając się za Krąg razem z nami. On musi tam przejść 
z czystym sercem. Gdyby było inaczej - wybacz, że o tym mówię, Ratisławie! - w 
przyszłości możesz stać się dla nas bardzo poważną przeszkodą, jeśli nagle się 
okaże, że pomyliliśmy się co do ciebie. Czekają nas bardzo poważne próby, walka z 
siłami, których potęga jest bardzo wielka. Powinniśmy być ABSOLUTNIE pewni, że 
jesteś na tyle silny, by nie ulec ich czarom. Taka zmiana może dotknąć cię nawet 
wbrew twojej woli. Nie chcielibyśmy, abyś okazał się naszym wrogiem.. Dlatego 
powinniśmy pokazać cię guślarzom. Tylko oni mogą rozsiać nasze wątpliwości. 

Ratisław nie powiedział nic. W jego oczach zabłysły łzy. Postawiwszy na 
wojłoku miskę z niedojedzoną kaszą, wstał i nie patrząc na nikogo, szybko przeszedł 
do wyjścia i wyśliznął się z jurty. Zapanowało milczenie. 

- No widzisz, obraziłeś go – odezwała się Rumenika. 
- Nie chciałem! - zaprotestował Świtek. - Przecież powiedziałem prawdę, a to 

jest naprawdę bardzo ważne. Powinien mnie rozumieć. 
- Zrozumieć, to on zrozumiał - zauważył Chejdin - ale to mocno go zabolało. 

Na pewno uważa, że mu nie ufamy, że jest obcy wśród nas. Porozmawiam z nim. 
- Nie, ja z nim porozmawiam - powiedziała Rumenika, narzuciła futro i wyszła 

z jurty. 
Ratisław stał niedaleko, koło zbitych w gromadkę koni. Gładził pysk swojego i 

coś szeptał mu do ucha. Dziewczyna podeszła bliżej. Opuścił oczy, żeby nie spotkać 
się z nią spojrzeniem. 

- Nie powinieneś się na niego obrażać, Ratisławie. Nie zapomnij, że to jeszcze 
dziecko i jak wszystkie dzieci, mówi czasami bez namysłu. 

- Nie myśl, że nie rozumiem – na chwilę zamilkł. - Może, on mówi prawdę. 
Może niepotrzebnie się do was przyplątałem. 

- Nie mów głupstw - podeszła do młodzieńca, wzięła go za rękę. - Już 
pokazałeś, do czego jesteś zdolny. Tylko dzięki tobie Świtek został żywy, kiedy 
napadli rozbójnicy. To ty uratowałeś Chejdina i nas wszystkich. Zawsze będziesz dla 
nas człowiekiem, zasługującym na zaufanie każdego z nas. Jesteś potrzebny nam i 
mnie, Ratisławie. Pójdziesz z nami do końca. 

- Ja się tylko dlatego zasmuciłem, że Świtek, być może ma rację. Przecież nie 
wiem, jaki on, ten wasz świat. A jeśli naprawdę nie nadaję się by iść z wami? A jeśli 
was zawiodę? Może nie poradzę sobie? To tu jestem bohaterem, ale tam, może nie 
być ze mnie pożytku za grosz. Słusznie, trzeba mnie sprawdzić. Pojadę z wami do 
guślarzy, jak postanowił Świtek, a tam, wszystko się okaże. Jeżeli nie przejdę próby, 
wrócę do domu. Pojedziecie dalej beze mnie. 

- Nie! Tylko z tobą! - powiedziała stanowczo Rumenika i uśmiechnęła się do 
młodzieńca. – Nigdzie, bez naszego Ratisława? Nie zostawię cię. I wiesz, dlaczego? 
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Nie dlatego, że zabiłeś strzałą gryfa i zatrzymałeś tego strasznego Legata. I nie 
dlatego, że okazałeś się odważnym wojownikiem. Mnie, w tobie co innego 
zachwyciło. To, że dałeś wolność Lipce. Cudze szczęście stawiasz wyżej swojego, a 
to najtrudniejsza rzecz w życiu człowieka. 

- Tak myślisz? 
- Nie mów, że nie wiedziałeś o tym. By zrozumieć innego człowieka, trzeba 

postawić się na jego miejsce - to rzadka cecha. Postąpiłeś szlachetnie wobec Lipki. Z 
niewiadomych przyczyn uważa się, że jeśli mężczyzna kocha kobietę, to powinien 
zrobić wszystko, by została jego żoną. Za każdą cenę i wszelkimi środkami. Taki 
natrętny kawaler nie pyta – czy jest jej potrzebny, czy jej sercem nie zawładnął ktoś 
inny? Wy, mężczyźni, zazwyczaj uważacie, że kobieta nie może kochać nikogo, 
oprócz was. Ale to nie jest miłość, Ratisławie, jest to tylko pragnienie posiadania. 
Takiemu mężczyźnie wszystko jedno nad czym zdobędzie władzę; nad złotem, 
rzadką i drogocenną bronią, rasowym koniem, czy piękną kobietą. Najważniejsze, 
żeby to było tylko jego. Dla nich, sens życia polega na tym, by pokazać innym, że się 
jest zwycięzcą. Zapragnęło się kobiety - i ona jest jego. A prawdziwa miłość polega 
na czym innym. Prawdziwie kocha ten, kto daje wolność kobiecie, jeśli widzi, że 
będzie jej lepiej z innym, niż z nim. 

- Po co mi o tym mówisz? 
- Ponieważ zachwycam się tobą, Ratisławie. Wychowałeś się na wsi, ale 

jesteś szlachetny, odważny i twoje serce jest pełne dobroci. Nie każdy wybitny rycerz 
może pochwalić się przymiotami, jakie ty posiadasz. Jesteś prawdziwym mężczyzną i 
ja... Jestem bardzo zadowolona, że spotkałam ciebie. Jeszcze raz powtórzę – jesteś 
mi potrzebny. Dlatego zostań ze mną. Chodźmy, kolacja stygnie. 

- Rumeniko! 
- Co? 
- Mogę cię o coś zapytać? Chcę wiedzieć - kochasz kogoś? 
- Czy kocham? - uśmiechnęła się. - Wszystko zależy od tego, jaką miłość 

masz na myśli. Kocham Chejdina, ponieważ jest prawdziwym rycerzem. To miłość - 
szacunek. Podobnie kochałam swego Akuna i nadal mi go brakuje. Kocham Świtka, 
ponieważ jest moim bratem, w nim bije źródło życia i w ogóle, on jest okropnie miły i 
zabawny. Lipkę kocham za jej piękno i czułość. Takich ludzi po prostu nie wolno nie 
kochać. Jeszcze kocham Gabara i Laleczkę - są dla mnie lepsi od niektórych ludzi. 
Nawet imperatora Szendregona kiedyś kochałam - przynajmniej, wielu ludzi bez 
wahania nazwałoby nasze stosunki miłością. I starą Chorłę, swoją opiekunkę, też 
kochałam, chociaż czasami biła mnie bezlitośnie. Jak widzisz, Ratisławie – każda 
miłość jest inna. 

- Nie wymieniłaś mnie - zauważył. 
- Słusznie - zamrugała oczyma, lekko dotknęła palcami policzka młodzieńca. - 

Nie wymieniłam jeszcze jednego człowieka, którego dawno już nie ma wśród żywych. 
W czymś mi go przypominasz i moja miłość do ciebie jest zupełnie inna. 

- Naprawdę? - Ratisław poczuł nie do opisania drżenie całego ciała. – Więc 
jaka ona jest? 

- Chwilowo nie wiem. Ale czuję, że wiąże nas wspólny los. Nie ponaglaj mnie, 
Ratisławie. Dam ci odpowiedź, obiecuję. Ale nie tu i nie teraz. Nie jestem jeszcze 
gotowa, by powiedzieć ci wszystko, co kryje się w moim sercu. Tylko bądź obok 
mnie. Jesteś potrzebny mi i nam wszystkim. Obiecujesz? 

- Obiecuję! 
- Jesteś najlepszy ze wszystkich - objęła młodzieńca za szyję i oszołomiony 

Ratisław poczuł jej wargi na swoich wargach. Nie od razu zrozumiał, co się z nim 
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dzieje, ale kiedy uświadomił sobie, że to pierwszy w jego życiu pocałunek, serce 
omal nie pękło ze szczęścia. Trwał zaledwie kilka sekund, a jemu wydało się to 
wiecznością. 

- Uważaj to za początek! - szepnęła dziewczyna. - Tylko bądź ze mną... 
Odfrunęła do jurty, a zdumiony Ratisław stał obok swego konia i nie mógł 

uwierzyć swemu szczęściu. Czarowny smak warg Rumeniki pozostał, w uszach 
nadal dźwięczał jej czarujący szept. Na ciemnym, wieczornym niebie, 
oczyszczającym się przed nocą z chmur, ukazały się pierwsze gwiazdy i mrugały do 
młodzieńca. Ale żadna z nich nie dorównywała blaskiem gwieździe o dziwnym, 
cudzoziemskim imieniu, która teraz paliła się w jego sercu. Wzruszony, szeptał do 
ucha konia o swojej miłości, a on kiwał głową, cichutko pochrapywał i prychał, jakby 
dziwił się słowom swojego gospodarza, który tak niespodziewanie spotkał nową 
miłość. 

 
Jeszcze w Czudowym Borze, przed wyruszeniem w drogę, Chejdin zdobył 

trochę długich, mongolskie arkanów z końskiego włosia. Zamierzał wykorzystać je 
jako mocne sznury podczas przepraw przez rzeczki ze słabym lodem. Teraz, w 
niespełna trzy godziny, we dwoje z Ratisławem, spletli jakby sieć rybacką o wielkich 
oczkach. Pomysł przyszedł do głowy Lipki, która stanowczo odmówiła lotu na drugą 
stronę rzeki na plecach smoka. 

- Nieźle pomyślane - zaakceptował Świtek, obejrzawszy sieć, w której przyszło 
mu przenosić przez lodowe pole podróżników i ich konie. - Kto pierwszy? 

- Ja - zdecydował Ratisław. 
- To znaczy, że już się na mnie nie gniewasz? 
- Nie gniewam się. Słysząc prawdę, nie wolno się gniewać. 
- Dziękuję - smok skłonił głowę w ceremonialnym ukłonie. - Z krewnymi, 

zdecydowanie mi się powiodło. 
Ratisław przechwycił wiele mówiące spojrzenie Rumeniki - w piwnych oczach 

dziewczyny była aprobata i zachwyt. Bez wahania wsiadł do sieci, Świtek zacisnął w 
paszczy końce plecionki i wzbił się w powietrze. 

Ratisławowi zaparło dech. W pierwszej sekundzie, pojawił się lęk przed 
upadkiem, czuł się jak w koszmarze i przerażony zamknął oczy. Żołądek podskoczył 
do gardła, ciało stało się jakby z waty. Jednak po chwili, kiedy lot smoka wyrównał 
się, stwierdził, że siedzi dość wygodnie wewnątrz siatki, a smok niesie go nad lodową 
pokrywą Mołogi, na wysokości kilkuset sążni. Teraz, po kilku nieprzyjemnych 
chwilach, doznawał zachwycającego, z niczym nie porównywalnego odczucia lotu, 
podobnego do tego, którego doznaje się w dziecięcych, czarownych snach. 
Jednakże niedługo tym się rozkoszował. Po niecałej minucie, smok przeleciał lodową 
połać i zaczął się zniżać, a potem wylądował na przeciwległym brzegu rzeki, 
delikatnie opuściwszy Ratisława wprost do wielkiej zaspy zleżałego śniegu. 

- Jak się czujesz? - zapytał. 
- Spodnie mam suche, a to najważniejsze - odpowiedział młodzieniec. 
Smok chrząknął i wzbił się w niebo. Po dziesięciu minutach przeprawił 

Rumenikę i Lipkę - obie dziewczyny ze strachu straciły dar mowy i nawet nie mogły 
opisać swoich odczuć. Potem przyszła kolej na konie. Świtek przenosił je z łatwością, 
świadczącej o jego wielkiej sile, trzymając w zębach końce sieci przełożonej pod 
brzuchem wierzchowca. W następnej kolejności przeniósł jurtę i zapasy, bez sieci. 
Ostatni na ten brzeg, zstąpił Chejdin. Ortlandczyk opisał swoje wrażenia lotu tak 
mocnym przekleństwem, że Rumenika zaśmiała się i klasnęła w dłonie z zachwytu. 

- Przyznaj jednak, że było to podniecające! - zażartował smok. 
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- Jeszcze jak podniecające! – odciął się Ortlandczyk. - Omal nie wyrzygałem 
śniadania. 

- Nikt nie ucierpiał, wszyscy czują się doskonale - podsumował smok własne 
wysiłki. - Zostało nam jeszcze trochę drogi. Już dzisiaj wieczorem będziemy na 
miejscu. 

- Mam nadzieję, że się nie mylisz – ostrzegł go Chejdin. 
- Widzicie las na wprost was? Tam - smok pokazał swoim długim pazurem 

kierunek, w którym należało iść - biegnie tam szeroka ścieżka. Powinniście 
przejechać nią do samego jej końca. Na drodze, możecie spotkać się z pewnymi 
niezwykłymi rzeczami, ale nie powinniście się bać tego, co zobaczycie. Cel naszej 
drogi znajduje się na samym końcu ścieżki. Wszystko zrozumiecie sami, kiedy 
dotrzecie na miejsce. 

- A ty? 
- Moja obecność nie jest konieczna. Guślarze Hiperborei wiedzą o moim 

istnieniu. Nie chcę uchodzić za chełpliwego, ale moje narodziny znacząco wpłynęły 
na podział Mocy w tym świecie. Guślarze musieli to zauważyć. Nie powinniście się 
bać – nic wam nie grozi. Są nastawieni przyjaźnie, ponieważ wiedzą, kim jesteście i 
po co idziecie do ich świątyni. 

- Hiperborea - powiedziała Lipka. - Co to znaczy? 
- Północ - wyjaśnił smok. - Guślarze – to ostatni strażnicy tajemniczych kultów 

tej krainy. Kiedyś bogowie Północy posiadali ogromną moc, która dzisiaj już gaśnie. 
Guślarze wam pomogą. Tylko proszę, nie zapomnijcie ofiarować im dary. 

- Co im dać, Świtku? 
- Sami wybiorą to, co chcieliby od was otrzymać. Ale zapamiętacie – o co 

poproszą, oddajcie bez wahania i z radością w sercu. To jest bardzo ważne. Inaczej 
guślarze nie będą mogli nam pomóc i nasze wysiłki okażą się daremne. 

- Przysięgam na Charumisa, wesoła sprawa! - krzyknął Chejdin. - Ale wyboru 
nie mamy. Tylko uważaj, jeśli wciągniesz nas w jakieś przykrości, trzeba będzie cię 
ukarać. Wychłoszczę cię, synku! 

Świtek, z głośnym sykiem, wzbił się w niebo i wkrótce zniknął w obłokach. 
Odprowadziwszy go spojrzeniem, podróżnicy zaczęli rozdzielać bagaż i dosiadać 
koni. 

 
Las, o którym mówił Świtek, znajdował się blisko, dwie-trzy wiorsty od brzegu. 

Jechali bardzo ostrożnie, bo pod cienką, śnieżną pokrywą, była błotnista gleba. 
Chejdin znowu prowadził. Za nim - obie dziewczyny, a w ogonie oddziału - Ratisław, 
prowadząc za powód zapasowego konia, obciążonego rozebraną jurtą. Do lasu 
dotarli po godzinie i potem długo jechali jego skrajem, szukając ścieżki, która okazała 
się bardzo niezwykła. Spodziewali się zobaczyć wąziutki dukt, a przed nimi otworzyła 
się przerąbana przez wiekowy, iglasty las droga, po której ramię w ramię mogło 
przejechać pięciu jeźdźców. 

- Do guślarzy prowadzi przetarty szlak! - zażartował Chejdin. - Mam nadzieję, 
że jadących taką drogą, do królestwa mądrych ludzi, czeka dobre przyjęcie. 

W lesie było cicho i mroźnie; pomimo, że był już kwiecień, pnie ogromnych 
drzew były pokryte srebrzystym szronem, jak w środku zimy, a zaspy pod drzewami 
nawet nie zaczęły topnieć. Z gąszczu donosiły się krzyki – ni to ptaków, ni to 
zwierząt, a w koronach sosen słyszało się jakiś rwetes. Rumenika i Lipka jechały 
blisko siebie i bojaźliwie podskakiwały, kiedy rozlegał się szczególnie głośny i 
niezrozumiały dźwięk. Dziwny bór przypominał Rumenice Soltierski las, w którym z 
Akunem przekroczyli granicę Kręgu; drzewa i śnieg były jakby inne, ale magiczna 
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aura taka sama. Ogromne sosny sprawiały wrażenie drapieżnych istot czających się 
nad głowami podróżników i zasłaniając koronami niebo, przekształciły wkrótce drogę 
w ciemny tunel, do którego prawie nie docierały promienie światła. Dźwięki w 
gąszczu stały się głośniejsze, jakby mieszkańcy tajemniczego lasu zwęszyli 
przybyszów i coraz bliżej podchodzili do ścieżki. Chejdin był spokojny, ale rękę 
trzymał na rękojeści Ro-Ruedy. Ratisław trzymał łuk w poprzek siodła, ze strzałą 
nałożoną na cięciwę, czujnie wsłuchując się w zagadkowe dźwięki, dobiegające z 
gąszczu. Konie natomiast zachowywały się spokojnie - tajemnicze dźwięki ich nie 
płoszyły. 

- Nigdy nie przypuszczałam, że drzewa mogą być takie wysokie! - szepnęła 
Lipka do Rumeniki. - Powiesz o tym komuś – nikt nie uwierzy. 

- Prawdopodobnie, to zaczarowany las - odpowiedziała Łaedanka. – Wyczuwa 
się tu wyraźnie jakieś czary... 

- Stać! - nagle zakomenderował Chejdin, wyszarpując miecz z pochwy. 
Okrzyk Ortlandczyka wzniecił popłoch wśród ptactwa, które chmarą zerwało 

się z sosen i zatrzepotało nad drogą. Oddział zatrzymał się i wszyscy mogli zobaczyć 
to, co Chejdin zobaczył pierwszy. Widok był nieprzyjemny i potworny. Około 
pięćdziesiąt sążni przed nimi, na poboczach drogi były porozwieszane na drzewach 
swoiste ozdoby - metalowe klatki, podobne do tych, w jakich trzymają w domach 
śpiewające ptaki. Tylko, że zamiast ptaszków, w każdej klatce był ludzki szkielet. 
Oczodoły czaszek były zwrócone na drogę i ich martwe spojrzenia mroziły krew. 

- O wszyscy święci, ratujcie, brońcie i zachowajcie nas! - drżącym głosem 
zatrajkotała Lipka, blednąc jak płótno. - I zmartwychwstanie Bóg i rozpierzchną się 
wrogowie Jego i znikną sprzed oblicza Jego. Jako znika dym i znika... 

- O tym uprzedzał smok - powiedział Chejdin, zwracając się bardziej do sobie, 
niż do pozostałych. - Ratisławie, poślij strzałę w jedną z tych ptasich klatek! 

- Oszaleliście! - krzyknęła wystraszona Rumenika. - Chcecie ściągnąć na nas 
nieszczęście? 

Ale Ratisław już naciągnął cięciwę i wysłał strzałę. Ta strąciła śnieg z gałęzi 
sosny i zniknęła w gąszczu. Chejdin uśmiechnął się. 

- Wszyscy widzieliśmy, że chłopak trafił w klatkę - powiedział - a czy ktoś 
słyszał odgłos uderzenia końcówki strzały o metal? 

- Widmo! - krzyknęła Lipka. – To widmo, jałowe, guślarskie czary! 
- Nie takie znów jałowe - zauważył Chejdin. - Taka dekoracja na każdym 

człowieku wywrze bardzo silne wrażenie. W pierwszej chwili przestraszyłem się. A 
wy? 

Twarze dziewcząt były wymowniejsze od wszelkich słów. Tylko Ratisław 
kiwnął twierdząco głową. 

- Teraz widzicie, że guślarze nieźle umieją odpędzać nieproszonych gości. A 
jeśli widma nie podziałają, na pewno spróbują czegoś innego... Odżałuj strzałę, teraz 
już jej nie odszukasz. 

- Wujku Chejdinie! 
- Co chcesz, Ratisławie? 
- Jak się domyśliłeś, że to widmo? 
- Jest mróz, wszystkie drzewa oszronione, a kości w klatkach czyste, jakby je 

dopiero co z zupy wyjęto... Jedziemy! 
Od tego miejsca droga zaczęła się piąć w górę. Śnieg stawał się mniej głęboki 

i konie poszły raźniej. Jeśli wcześniej drzewa nasuwały się na ścieżkę, to teraz 
stopniowo zaczęły się rozstępować. To dawało nadzieję, że koniec drogi bliski. Na 
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tym odcinku nie było już żadnych straszydeł. Chejdin zauważył, że między drzewami, 
z przodu, coś migocze. 

- Ognisko! - krzyknął. 
Samą świątynię zobaczyli dopiero po kilku minutach, kiedy leśny gąszcz 

dookoła nich rozstąpił się, utworzywszy pośrodku lasu szerokie pole, na którym 
wznosił się stożkowaty pagórek. Jego zbocza były pokryte lśniącym lodem. Na 
płaskim szczycie, dobrze widocznym na tle czerwonego, wieczornego nieba, widniały 
ustawione w krąg drewniane figury pogańskich bóstw - na każdym z idoli palił się 
ognik. Ognisko, które zauważył Chejdin, a potem i pozostali, paliło się u podnóża 
pagórka, przed czarną elipsą wejścia do tej niezwykłej świątyni. Plac był oznaczony 
półkolem ze świętych kamieni, a na każdym z nich były nakreślone niezrozumiałe dla 
przybyszy znaki. Guślarze stali przed ogniskiem, przy zewnętrznej granicy półkola, 
zwróconego w kierunku ścieżki. Było ich trzech. Z lewej strony – młody, czarnobrody 
mężczyzna w jelenim futrze obwieszonym amuletami i z dwurogim kijem w ręce. Z 
prawej strony – sędziwy, siwobrody staruszek w szacie ze śnieżnobiałego futra 
polarnych wilków i z faliście wygiętym, kościanym kosturem. Między nimi stała 
wysoka kobieta w średnim wieku, z niezwykle błękitnymi oczyma, w odzieży z 
haftowanego pstrymi deseniami jasnego zamszu. Wszyscy troje w milczeniu 
obserwowali zbliżających się jeźdźców, a ich stoickiego spokoju mogliby 
pozazdrościć idole na szczycie pagórka. 

Chejdin zsiadł z konia dziesięć sążni przed granicą półkola. Postąpił krok w 
kierunku guślarzy i klęknął na jedno kolano, pochylając głowę w uprzejmym ukłonie. 
Pozostali poszli za jego przykładem. 

Guślarze nadal zachowywali milczenie, obserwując swoich gości. Wtedy 
Chejdin zdecydował się i przemówił pierwszy. 

- Nazywam się Chejdin di Wars-le-Monkrajt i pochodzę z Ortlandii, kraju 
położonego daleko za Kręgiem - zaczął. - Znalazłem się w waszym świecie, żeby 
wypełnić poleconą mi misję. Teraz, kiedy ją wykonałem, ja i moi przyjaciele chcemy 
wrócić do ojczyzny, do tego świata, skąd przybyliśmy. Nasz przyjaciel Świtek przysłał 
nas do was, byście ujawnili nam los przybywającego z nami młodzieńca Ratisława i 
pomogli znaleźć wejście do Kręgu.  

- Po co wam wejście do Kręgu? - zapytał staruszek. 
Chejdin wstał z kolan, popatrzył na guślarzy. 
- Powinniśmy wrócić do swego świata - odpowiedział. 
- Czy smok nie mógł sam znaleźć tego wejścia? - zainteresowała się kobieta. 
- To wola smoka przyprowadziła nas tu, w to miejsce - wyjaśnił Chejdin. – Czy 

zrobiliśmy coś nie tak? 
- Nie, zrobiliście dobrze, że posłuchaliście smoka - z uśmiechem 

odpowiedziała kobieta. Chejdin odczuł niewymowną ulgę, słysząc te słowa. 
- Nasz przyjaciel powiedział nam, że pomożecie. – Powiedział także, że 

powinniśmy wręczyć wam dary. 
- Jest tylko jeden dar, który, z całej duszy, pragnęlibyśmy otrzymać - 

powiedziała kobieta i jej błękitne oczy zabłysły drobinkami lodu. - Dawna magia tej 
ziemi stopniowo umiera, Bogowie Północy tracą swoją moc. Wkrótce ona na zawsze 
zniknie za śnieżną zasłonę i cała magia, która jeszcze kryje się w tej ziemi, będzie 
bezpowrotnie stracona. Nastanie czas innych bogów i innych bohaterów. Jest tylko 
jeden środek umożliwiający przywrócenie mocy umierającym Bogom Hiperborei - 
wasz smok. Ale wiemy, że nie możemy go tu zatrzymać. Jest to niemożliwe. Jeśli 
smok zostanie w naszym świecie, to wasz - ulegnie zagładzie, a po nim i nasz. Tak 
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więc dar, który byłby nam najmilszy ze wszystkich, pozostanie tylko marzeniem, 
niedostępnym i niedościgłym. 

- Nie możemy otrzymać smoka, ale możemy poprosić o odrobinkę jego 
podtrzymującej świat mocy – odezwał się czarnobrody. - Proszę nam oddać wasze 
karolity. 

Chejdin, pamiętając o pouczeniach Świtka, wahał się tylko chwilę. Ściągnął z 
palca pierścień Miedża Madżarego, który na dotknięcie zareagował zielonym 
błyskiem i z ukłonem położył go na granicy, oznaczonej świętymi kamieniami. 
Rumenika postąpiła za jego przykładem - żal jej było rozstawać się z karolitem, ale 
nie mogła zawieść pozostałych. Gdy tylko pierścienie znalazły się w półkolu, zjawiły 
się, nie wiadomo skąd, dwie małe, szare wiewióreczki. Zwierzątka podbiegły do 
pierścieni, chwyciły je łapkami i natychmiast przekazały dar Chejdina i Rumeniki 
guślarzom. Kobieta wzięła jeden pierścień, staruszek - drugi. 

- Nie żałujcie waszych pierścieni - powiedziała kobieta. - Czarodziejskie 
kamienie nie będą wam już potrzebne. Macie smoka i jego magia rozciąga się na 
każdego z was. 

- A ty, czy nie chcesz wręczyć mi prezentu? - zapytał czarnobrody guślarz 
Ratisława. 

- Nie mam takiego pierścienia - odpowiedział młodzieniec. 
- Widzę, że jesteś synem tej ziemi – odrzekł ten. - Jesteś wojownikiem, nie 

magiem. Pierścienia nie masz, ale możesz mi podarować swoją szablę. 
- Dlaczego by nie, bierz! - Ratisław rozwiązał skórzany pas i położył szablę 

Subara za linię kamieni. Guślarz sam podniósł broń, ścisnął szablę w ręce razem z 
kijem. 

- Otrzymaliście to, co chcieliście - powiedział Chejdin, kiedy obrzęd 
obdarowywania został zakończony. - Teraz uczyńcie to, o co prosimy was. 

- Na pewno myślisz cudzoziemcze, że oddałeś nam najcenniejsze, co miałeś - 
powiedziała z uśmiechem kobieta o błękitnych oczach. – Otóż, tak nie jest. To ty 
zabierasz ze sobą poza Krąg najcenniejsze, co jest na naszej ziemi. Bierzesz piękną 
pannę młodą i zdrową kobietę, obdarzoną wielką siłą matki-ziemi. Ale wypełniłeś 
warunek, właśnie oddałeś to, o co poprosiłam. Biorę pierścień, jako okup za Lipkę. 
Teraz ty i ona możecie wejść do tej świątyni. 

- A ty, kobieto z dalekiego kraju, urodzona pod znakiem władzy - powiedział 
staruszek, zwracając się do Rumeniki - zabierasz tego, który zaprowadzi cię do 
najdroższego celu, do którego dążysz. Tylko on może wypełnić proroctwo, o którym 
ci mówiono. Biorę twój pierścień, jako okup za Ratisława. 

- Ratisławie, synu Juraty! - przemówił z czarnobrody guślarz. - Przyszedłeś 
dowiedzieć się kim jesteś i dokąd powinna prowadzić cię twoja droga. Bogowie nie 
przypadkowo zetknęli cię z cudzoziemcami. Kiedyś Bogowie Północy, w podobny 
sposób wybrali twego przodka Ruryka, syna słowiańskiej kobiety i normandzkiego 
wojownika, obdarzywszy go wielką mocą - mocą Wojownika zza Kręgu. Widzę twoje 
serce - ono jest wolne od zła i mówię ci - zostaniesz wielkim wojownikiem. W twoich 
oczach odczytuję teraz nieufność, ale nie osądzam ciebie. Ludzie czasem sami nie 
wiedzą, jaką potęgą są obdarzeni. Dar, który otrzymujesz od nas, zobowiąże cię do 
wielu rzeczy, ale masz dobrego nauczyciela i wierzę w ciebie. 

- Smok chciał znać prawdę - powiedziała kobieta o błękitnych oczach. - 
Prawda jest taka, że to jest potomek Ruryka, jednego z pierwszych władców tej ziemi 
i może wyjść poza Krąg. On zrobi dla waszego świata to, czego dokonał jego 
przodek dla tego świata. 
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- On może wyjść poza Krąg - powtórzył staruszek. - Puszczamy go z lekkim 
sercem i ręczymy za niego przed smokiem. 

- Ratisławie, biorę twoją broń i zwracam ci miecz, który zgodnie z prawem 
należy do ciebie - powiedział czarnobrody. - Podejdź! 

Ratisław nie od razu zareagował na zaproszenie – ogarnęła go nagła 
nieśmiałość. Zbliżył się do półkola świętych kamieni z pewną obawą. Kobieta 
błękitnych oczach posłała mu życzliwy uśmiech, ale Ratisławowi, mimo wszystko, 
drżały nogi. Nie był to strach, prędzej, wzruszenie 

- Śmielej! - szepnął mu Chejdin. 
Młodzieniec zatrzymał się naprzeciwko czarnobrodego guślarza, czekając, co 

będzie dalej. Ten wziął szablę podarowaną przez Ratisława w lewą rękę - i ta, 
momentalnie zmieniła się w kij, a kij, który czarnobrody ściskał w prawej ręce, stał się 
długim prostym mieczem, w czarnej safianowej pochwie, z rękojeścią z lanego złota, 
w kształcie wilka gotującego się do skoku. 

- Czterysta lat temu, ten miecz przyniósł sławę i władzę twojemu przodkowi 
Rurykowi - powiedział guślarz. - Podobnie, jak ty dzisiaj, on udał się do nieznanego 
kraju razem z cudzoziemką i w bitwie z tajemniczymi wrogami, zawojował sobie 
wielką sławę. Podążasz jego drogą. Ten miecz długo przebywał w zapomnieniu. 
Przywrócisz mu miniony blask i minioną sławę. Wiemy, że w twoich rękach on będzie 
służyć tylko dobru. 

- Czy on jest zaczarowany? - zapytał Ratisław, nie mogąc oderwać wzroku od 
cudownego prezentu. 

- Nie - powiedział staruszek. - Kiedyś na tę klingę było rzeczywiście nałożone 
zaklęcie, ale teraz, to tylko dobra, damasceńska stal. Powinieneś zapamiętać 
chłopcze, że czarodziejska moc nigdy nie bywa zamykana w broni. Ona kryje się 
tylko w ręce i sercu tego, kto ją trzyma, kto się nią posługuje - w ręce i sercu 
wojownika. Stal nie bywa dobra albo zła. A ludzie tak. Wybrałeś swoją drogę. Ten 
miecz pomoże ci przejść ją ze sławą. 

- Bierz! - czarnobrody podał Ratisławowi miecz. - I pamiętaj, że władał nim 
Ruryk, pierwszy władca Rusi. 

- Ruryk Wielki - powiedział Ratisław, przyjmując drogocenny dar. – To znaczy, 
że mój ojciec powiedział prawdę. Zawsze będę o tym pamiętać. 

- Teraz możecie wejść do świątyni - powiedziała kobieta. - Wasza droga 
dobiegła kresu, teraz wstąpicie na nową. Sami znajdziecie wejście do Kręgu. Wasz 
smok będzie czekać na was po tamtej stronie. Idźcie! 

- Dziękuję wam, mądrzy ludzie! - Chejdin pochylił się w głębokim ukłonie. - Mój 
naród ma przysłowie; „Spotkanie z mądrym, podobne jest do chłodu w upalny dzień i 
ciepła - w mroźny”. Daliście nam nadzieję i obdarzyliście nas wiarą. Będę błagać 
swoich bogów o pomyślność dla waszej ziemi, która przez minione dni, była także 
moją. 

- Proszę, idźcie! - kobieta odsunęła się na bok, zapraszając podróżników do 
świątyni. - Jesteście odważni i dobrzy, więc moc Bogów Północy będzie przy was. 

- Idź! - powiedziała do Chejdina Rumenika, widząc, że Ortlandczyk stoi na 
granicy półkola. 

- Nie - Chejdin ukłonił się dziewczynie. - Idziesz pierwsza. To twój przywilej. 
- Niby dlaczego? 
- Władca jako pierwszy powinien wstąpić na ziemię swojej domeny. 
- Kto by pomyślał, jaka wytworność! - prychnęła Rumenika i, przekraczając 

linię świętych kamieni, skierowała się w czerniejące wejście do świątyni, prowadząc 
za powód Gabara. Za nią podążyli Lipka i Ratisław. Chejdin przekroczył granicę jako 
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ostatni. Guślarze znów zamarli, obserwując w milczeniu, jak ich goście przechodzą 
do wnętrza pagórka. Już za progiem wejścia, stojąc w ciemności, Chejdin odwrócił 
się, by poprawić przekrzywione siodło na koniu i jego spojrzenie zatrzymało się tam, 
gdzie niedawno palił się święty ogień. Ogniska już nie było - tylko sterta 
poczerniałych na śniegu, dawno ostygłych węgli. Ogromnymi płatami padał śnieg i w 
tej śnieżnej zasłonie, nad wygasłym ogniskiem stały renifer i biały polarny wilk. Nad 
nimi, na gałęzi, siedziała ogromna biała sowa i niezwykle błękitnymi oczyma patrzyła 
na Chejdina. A potem, i to widzenie pochwycił śnieżny wicher i biała zasłona ukryła 
wszystko. 

Ortlandczyk ukłonił się po raz ostatni - tej ziemi i jej duchom - i zanurzył się w 
ciemność. Ogarnęły go chłód i mrok, a gdzieś daleko, z przodu i u góry, paliła się 
biała, jaskrawa gwiazda. Kopyta konia zastukały po kamiennej pochylni, spiralą 
kręcącą się dookoła gigantycznego słupa. Śladem swoich przyjaciół, zaczął 
przybliżać się do światła, ostatniej rubieży na swojej drodze do domu. 

Dziwne, przecież to już kiedyś mu się przydarzyło. A może, nie? 
 
Był taki sam mały pokoik, pod dwuspadowym dachem wiejskiego hotelu, z 

pobielonymi kredą ścianami i różowymi, i liliowymi fiołkami w glinianych doniczkach 
na parapecie, jaskrawe światło porannego słońca, które padało przez okno i 
nadawało wszystkim przedmiotom w pokoju złociste odcienie. Były pyłki, tańczące w 
słonecznych promieniach. Wszystko, jak dawnej, oprócz jednego. 

Teraz przy nim była kobieta. 
 
Lipka spała na szerokim łóżku, podłożywszy rękę pod głowę i prawie 

całkowicie odkryta. Jej włosy w słonecznym świetle iskrzyły się złotem, a rzęsy 
rzucały na policzki długie cienie. Chejdin patrzył na nią i wiedział, że nie ma na 
świecie szczęśliwszego człowieka od niego. Czekał, aż się obudzi. Pragnął ją 
dotknąć, złożyć pocałunek na jej wargach, ale nie chciał, by nawet najczulsze 
dotknięcie przerwało jej sen. Pozostało mu  tylko zachwycać się nią i on się 
zachwycał, powtarzając bez końca, że drugiej takiej kobiety nie ma na całym świecie. 
A potem, Lipka poruszyła się, westchnęła głęboko i otworzyła oczy. I popatrzyła na 
niego. 

- Dzień dobry! - powiedział siadając na brzegu łóżko i pocałował ją. - Bez 
ciebie, piękno tego poranka byłoby niepełne. 

- Śnił mi się Czudowy Bór – odezwała się dziewczyna. - I Dodol, i starosta 
Kuropląs, i ojciec Warsonofij. I niby ty znowu mieszkasz w mojej chacie. I Świtek jest 
tylko małym chłopcem. Nie wiem dlaczego, ale zrobiło mi się bardzo smutno. Dawno 
się obudziłeś? 

- Przed chwilą - zełgał. - Wychodziłem do kuchni i zamówiłem śniadanie tu, do 
naszego pokoju. 

- Jak to miło! - objęła go i przyciągnęła do siebie. - Samej nie trzeba gotować i 
można się pokochać. 

- Przyniosłem ci nową odzież. Wydaje mi się, że ci się spodoba. 
- Ty mnie już zasypałeś podarunkami. Ale w tej chwili odzież mi niepotrzebna. 

Lepiej mnie pocałuj... 
 
Spędzili w pościeli jeszcze godzinę, pieszcząc się i rozkoszując miłością, 

słonecznym światłem i ciepłem. Ona sama jest jak słoneczko, pomyślał z czułością 
Chejdin, przyciskając do siebie dziewczynę. Złocista, pachnąca miodem i letnią łąką, 
z lśniącymi oczyma, które kojarzyły mu się z dwoma małymi, szarymi obłoczkami na 
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tle zalanego słońcem, letniego nieba. Chciałby tak leżeć wiecznie, trzymając w 
objęciach ciepłą i bliską istotę, nie myśląc o tym, że na świecie jest także słoneczny 
poranek, miłość i śniadanie ze serem, świeżo upieczonymi bułeczkami i owocowym 
sokiem... 

- A tobie co się śniło? - zapytała Lipka, nie otwierając oczu. 
- Ty - znowu skłamał Chejdin. - Każdej nocy mi się śnisz. Jeśli nie zobaczę 

ciebie, to uważam, że przyśnił mi się koszmar. 
- Kłamiesz. Znowu do koni wychodziłeś? 
- Z czego wywnioskowałaś? 
- Pachnie od ciebie skórą i dziegciem. 
- Tak. Ale tylko spojrzałem. Gospodarz troszczy się o nie, więc nie mam 

powodu do niepokoju. Lepiej obejrzyj nową odzież. 
- To prawda, wystarczy leniuchowania - przetoczyła się po pościeli i wstała, 

przeciągnęła się z głośnym westchnieniem, potrząsnęła głową, a włosy pokryły 
ramiona i plecy. - Nie patrz, bo jakoś niezręczne! Będę się ubierać... 

To był już czwarty strój w tym tygodniu. Spódnica do jazdy konnej i stanik były 
w kolorze liliowym, a bluza jasnobłękitna. Ubiór bardzo harmonizował z jej złocistą 
skórą, jasnymi włosami i szarymi oczyma i Chejdin z satysfakcją pomyślał, że wybrał 
odpowiedni prezent. 

- Pięknie – zachwyciła się Lipka, oglądając w lustrze. - Podoba mi się. 
- Mnie także - zaakceptował Chejdin. - Teraz jesteś prawdziwą Ortlandką i 

mieszkańcy miasta już nie będą tak bezczelnie na ciebie się gapić. Tam, na krześle 
jest sakiewka i pas ze sztyletem. Załóż, do myśliwskiego stroju będą w sam raz. 

- Podobam ci się taka? 
- Nawet w brudnych łachmanach będziesz dla mnie najpiękniejsza i najlepsza 

- obsypał pocałunkami jej twarz - ponieważ cię kocham. 
Zapukano - najpierw cicho i bojaźliwie, potem głośniej. Chejdin, nie 

wypuszczając Lipki z objęć, otworzył drzwi. Córeczka gospodarza, śliczniutka i 
schludna, oblała się rumieńcem i spuściła wzrok. Wniosła do pokoju śniadanie na 
tacy i po chwili, śpiesznie wyśliznęła się na zewnątrz. 

- Nie wolno tak - z wyrzutem powiedziała Lipka. - Speszyłeś dziewczynę. Co 
ona pomyśli o nas? 

- Że jesteśmy szczęśliwymi małżonkami. Bierzmy się za jedzenie. 
- Myślę cały czas o naszych przyjaciołach - nagle powiedziała Lipka, biorąc z 

rąk Chejdina kielich z sokiem. - Gdzie oni teraz są? Już tydzień jesteśmy w tym 
świecie, a o nich ani słychu, ani dychu. 

- Dzisiaj  pojedziemy do nich - powiedział Chejdin. 
- Naprawdę? - Lipce zaświeciły się oczy z radości. - Zobaczę Świtka? 
- Jego nie. On jest daleko. Ale na pewno go zobaczysz. Teraz, prawie cały 

czas będziemy razem. 
- Chejdinie, dotąd mi nie wyjaśniłeś, dlaczego wówczas, wychodząc z Kręgu, 

pogubiliśmy się wszyscy? 
- Nie pogubiliśmy się. My trafiliśmy do tego miejsca, Ratisław i Rumenika - do 

innego. To tylko kaprysy Przejścia - położył dłoń na jej rękę - najważniejsze, że 
jesteśmy razem. 

- A gdzież ja się bez ciebie podzieję? Może wiesz, gdzie są Rumenika i 
Ratisław? 

- Oczywiście - Chejdin z uśmiechem pokazał dziewczynie swój miecz. – 
Popatrz tylko na rękojeść. Widzisz, co jest oprawione w głowicy? 

- Zielony kamyk. 
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- To karolit – skłamał po raz trzeci tego ranka. - On mi powiedział, że nasi 
przyjaciele są niedaleko. W zamku Kordelis. To jest na granicy Ortlandii i Gormiany, 
około dwudziestu pięciu lig stąd. Dzisiejszego wieczoru będziemy mogli ich uściskać. 

- A gdzie Świtek? 
- Jest na Północy. Gdzieś wśród ośnieżonych gór. Widocznie, po pobycie w 

twoim kraju, w żaden sposób nie może odzwyczaić się od śniegu! 
- Ciągle też myślę o Ratisławie – powiedziała cicho – czy dalej ma do mnie 

żal? Przecież on mnie kochał. 
- Ja kocham cię mocniej - uśmiechnął się Chejdin. - A Ratisław... Wydaje mi 

się, że z Rumeniką stanowiliby dobrą parą. 
- Był wieśniakiem, a zostanie imperatorem! - zachwyciła się – prawdziwy cud! 
Chejdin uśmiechnął się i pomyślał o czym innym. Minie bardzo dużo czasu, 

zanim młodzieniec zostanie imperatorem – i, czy zostanie? On ma teraz inne troski. 
Przewrotny Świtek zrobił im prezent, rozdzielając przy wyjściu z Kręgu i darując ten 
błogi tydzień. Szczęśliwych siedem dni dla pary zakochanymi i dla pary, która 
niedługo może stać się zakochaną. Pomyślał o smoku z wdzięcznością. Świtek 
wynagrodził ich po królewsku. Zanim zabiorą się za to, po co wrócili do swego świata 
przechodząc Krąg, tydzień spokoju, miłości i szczęścia był niezbędny każdemu. 
Bardzo wiele przeszli w tym świecie skąd przyszli i jeszcze więcej im pisane przeżyć 
w świecie, w którym lada dzień zacznie się okrutna bitwa, w której oni podejmą walkę 
ze wszystkimi siłami piekła. 

Zasłużyli na trochę szczęścia. Jeśli nawet Chejdinowi pisane jest jeszcze 
pięćdziesiąt lat życia, to ten tydzień był najlepszy ze wszystkich. Jeśli to samo będą 
mogli powiedzieć Rumenika i Ratisław, to będzie z tego bardzo zadowolony. A Lipka 
- ona ma wszystko wypisane na twarzy i nie ma potrzeby o to pytać. 

Zełgał, ponieważ nie chciał opowiadać Lipce o swoim dzisiejszym śnie – a 
może nawet nie śnie, bo rozmowa ze Świtkiem była podobna do tej z Czudowego 
Boru, w noc poprzedzającą napaść rozbójników. Smok go uprzedził, że Ciemny 
Świat już wie o ich powrocie i polowanie się zaczęło. Ciemność pełza z 
Giespieropolisu, otulając imperium, podkrada się tu i teraz trzeba się śpieszyć, by 
zdążyć połączyć się z przyjaciółmi, którzy czekają na nich. Z zamku Kordelis zaczną 
swój marsz, ale wcześniej muszą się zebrać razem, ponieważ tylko wówczas będą 
niepokonani. 

- O czym myślisz, kochany? 
- O przyszłości. 
- I co w niej widzisz? 
- Zgadnij! 
- Spróbuję - Lipka odłożyła posmarowaną masłem bułeczkę, zamknęła oczy, 

obróciła ręce dłońmi do Chejdina. - Czaruj baba, czaruj dziadek! Widzę! Na pewno 
widzę przyszłość! Widzę wielki dom, ogród i staw, w którym pływają czerwone, senne 
ryby. W domu jest dużo dzieci. Ośmioro, nie - dziesięcioro. One mają twoje oczy i w 
każdym z nich jest coś ze mnie. One śmieją się i krzyczą... - otworzyła lśniące oczy. - 
Taką zobaczyłam przyszłość! Zgadłam? 

- Zgadłaś, najdroższa. Właśnie o takiej przyszłości myślałem. 
- I ona taka będzie, prawda? 
- Prawda. Zaczniemy tworzyć tę przyszłość już teraz. Po śniadaniu, zejdziemy 

na dół, i pojedziemy na zachód, do naszych przyjaciół. Czekają na nas w zamku 
Kordelis. 



226 
 

- Ale, stamtąd daleko do przytulnego domu, w którym żyje dwoje zakochanych 
i dziesięcioro ich dzieci! – uśmiechnęła się Lipka, ale oczy jej, z jakiegoś powodu, 
stały się smutne. 

- Daleko - zgodził się Chejdin. Zamilkł na chwilę i dodał: - Ale wejdziemy w 
drzwi tego domu. Uwierz mi, kochana, tak będzie... 

 

Epilog 
 
(miasto Wenadur, Północna Łaeda) 
 
Erł Roslin Olenierog, dowódca wołachijskich najemników w Wenadurze, z 

obojętnym spokojem obserwował, jak Czerwone Płaszcze i jego żołnierze wpychają 
sekciarzy do wielkiej, drewnianej szopy. Jeszcze przed południem, wszystkich 
zwolenników heretyckiego nauczania, ujawnionych w mieście na podstawie 
donosów, zebrano tu, przy murze obronnym Wenaduru. Zebrał się niemały tłum - 
według pobieżnych ocen, było nie mniej niż pięciuset sekciarzy. Byli tu młodzieńcy i 
staruszkowie, mężczyźni i dzieci, włączając niemowlęta, zgrzybiałe staruchy i młode 
kobiety. Szkoda, pomyślał erł - wszystkich tych nieszczęśników czeka nielekka 
śmierć. Ale to ich wybór. Na jego sumieniu nie będzie krwi tych nieboraków. Brudną 
robotę robią Czerwone Płaszcze, a on tylko ochrania miejsce egzekucji. 

Roslin nie darzył sympatią Czerwonych Płaszczy, a zwłaszcza Gallera di 
Darna, ich naczelnika, o twarzy sadysty i oczach węża – lodowatych i patrzących bez 
mrugnięcia. Człowiek o takiej fizjonomii, musi być katem. Ale di Darn też niezbyt lubił 
Wołachów, uważając ich za niewykształconych barbarzyńców, równych psom. Nie 
miał pojęcia, że w jednym małym palcu mężczyzny, urodzonego w górach Chenszy, 
jest więcej szlachetności, niż w całym miocie nikczemnych szpiegów i katów jego 
Czerwonych Płaszczy, tej zgrai tchórzy, która potrafi tylko bić kobiety i dzieci, i 
męczyć bezbronnych mieszkańców miasta, torturami wymuszając z nich przyznanie 
się do herezji. 

- Erle, oni zamierzają ich zabić - powiedział młody kapitan jego najemników, 
Lejrin Ryś. 

- Obawiam się, że nie zabić tak po prostu, ale spalić biedaków żywcem - 
odpowiedział Erł, wypluwając tytoniową gumę. - Już słyszałem o takich masowych 
likwidacjach sekciarzy. Ale powyżej pięciuset ludzi za raz - to trochę za dużo. 

- Erle, nie potrafię zrozumieć - w czym tkwi ich wina? 
- Nie uznają imperatora Szendregona za boga i nadal czczą Jedynego. 
- I za to trzeba ich tak surowo karać? - Lejrin Ryś był wyraźnie wzburzony. - 

Niemowlęta też? 
- Niestety, młodzieńcze. Takie prawo. 
- Pomyśleć tylko, erle, że bierzemy w tym wszystkim udział! 
- Radziłbym ci chłopcze nie oburzać się tak głośno i zaoszczędzić swoich mów 

dla wąskiego kręgu sprawdzonych przyjaciół. 
- Hej, Wołachowie! - krzyknęli z grupy Czerwonych Płaszczów, stojących 

nieopodal. - Otaczajcie kordonem! 
- Słucham - bez szczególnej gorliwości w głosie odpowiedział Roslin. Pozy 

przy tym nie zmienił i stał nadal oparłszy się na bojowym toporze. - Kapitanie, proszę 
wystawiać ludzi. 

W grupce Czerwonych Płaszczy, skąd padł rozkaz, stał miejscowy nadzorca, 
dwaj jego pomocnicy i sam di Darn - cała ta kompania popijała szabiuta z wielkiej 
butelki, rozmawiając o różnych drobiazgach. By zaprosić Roslina i przepłukać z nim 



227 
 

gardło, oczywiście nie domyślili się – nie przystoi Łaedańczykom pić z jednej 
butelczyny z parszywym Wołachem! A przecież, ani jeden z tych wystrojonych 
gogusiów nie wystawi się przeciwko Roslinowi w walce na pięści. 

Erł okazał im swoją pogardę tym, że ostentacyjnie wysmarkał się w ich 
kierunku. Czerwone Płaszcze już zapędziły płaczących ludzi do wnętrza i teraz 
obkładali ściany szopy wiązkami słomy i polewali je olejem. Roslin dojrzał swoich 
żołnierzy i wśród nich - kapitana Lejrina. Twarz młodego człowieka była bielsza od 
płótna. Nie ma w tym nic dziwnego; dla młodzieńca, masowe spalenie dysydentów 
było widowiskiem nie na miejscu. 

Ci ludzie, w szopie, nie zasłużyli na taką śmierć. Jaka różnica, w kogo i jak 
wierzą ludzie? Łaedańczycy uważają Wołachów za dzikusów, ale w Chenszy, żaden 
człowiek nigdy nie skazałby kogoś na śmierć za to, że ten oddaje cześć innym 
bogom. Każdy sam niech wyciągnie wnioski, kto jest barbarzyńcą, a kto nie... 

Myśli Roslina przerwał wielogłosowy śpiew. Śpiewali zamknięci w szopie i 
skazani na spalenie ludzie. Śpiew był potężny, piękny i majestatyczny. Wołach na 
tyle dobrze znał łaedański język, by zrozumieć słowa hymnu: 

 
Przyjdź, Świcie, po długiej nocy, 
Przyjdź, kiedy Ciemność i Chłód sieje w sercach przerażenie, 
Przyjdź, Światło, by zniknęły koszmary i nocne strachy, 
Żeby zaśpiewały ptaki i rozwinęły się kwiaty. 
Mężczyźni i kobiety, dzieci i dorośli, 
Wezwijcie Świt, by noc nie zgasiła waszych serc! 
Póki istnieje Światło, nie będzie śmierci, ani zapomnienia. 
Póki przychodzi Świt, świat jeszcze nie zginął! 
Wezwijcie Świt, by noc nie zgasiła waszych serc! 
 
Erł Roslin zobaczył, jak di Darn dał ręką znak swoim ludziom. Migiem 

zakrzątnęli się strażnicy ubrani na czerwono, odpalając w ognisku swoje pochodnie. I 
w tej chwili, kiedy pierwsze języki płomienia pobiegły po położonej pod ścianami 
szopy słomie, nastąpiła niespodziewana, niewytłumaczalna i, jak się wydało 
Roslinowi, uroczysta cisza. Śpiew skazańców nagle zamilkł, a potem nagle zmienił 
się w triumfujący krzyk, wydany przez setki ludzi. Płomień już lizał drewniane ściany 
szopy, a zza zamkniętych drzwi grzmiał krzyk, pełen nadziei i zachwytu: 

- Gaerenie, Światło Zorzy! Gaerenie, Światło Zorzy! 
Polem przeleciał poryw silnego wiatru, podnosząc tumany kurzu, zapruszając 

oczy, rozrzucając wiązki słomy i rozwiewając płomień. Erł osłonił oczy ręką, by 
ochronić je od kurzu, odwrócił się od szopy, bo wiatr wiał mu prosto w twarz. Letnie 
słońce oślepiło go, w oczach pojawiły się tęczowe kręgi. A potem, zobaczył kręcącą 
się nad równiną trąbę. Zdumiony i przerażony zastygł bez ruchu. 

- Mógłbym uratować ich sam - powiedziała istota z trąby i popatrzyła na erła 
swymi szmaragdowozielonymi oczyma - ale daję ci, erle Roslinie Olenierogu z klanu 
Mon-Garracha, możliwość zachowania swojego dobrego imienia i swojej ludzkiej 
duszy. Podejmij decyzję, albo ja to zrobię! 

W następnej sekundzie trąba znikła i wiatr ucichł. Płomień już rozprzestrzenił 
się na dach, szybko pożerając strzechę kawałek po kawałku. Erł Roslin otrząsnął się 
z odrętwienia, które ogarnęło go z powodu wyglądu i słów zielonookiej istoty. Teraz 
wyraźnie słyszał płacz, krzyki i kaszel duszących się w dymie ludzi. 

- Rozbijać zasuwy! - ryknął, chwytając swój bojowy topór. 
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- Hej, o co chodzi? - Di Darn nie uwierzył swoim uszom. - Zdurniałeś, 
Wołachu? Przysięgam na boską moc imperatora, zamelduję gdzie trzeba o twoich 
szalonych rozkazach! 

- Co? - Roslin ruszył na di Darna, - Wybacz, czegoś nie dosłyszałem. 
Di Darn wyrwał miecz z pochwy, ale góral go wyprzedził; ciężka siekiera 

zwaliła się na głowę dowódcy Czerwonych Płaszczy i krew bryzgnęła na stalowy 
napierśnik Roslina. 

- Lejrin, do boju! - krzyknął Roslin, potrząsając zakrwawionym toporem. 
Wenadurski nadzorca z piskiem rzucił się do ucieczki - Roslin zabił go jednym 

uderzeniem siekiery w potylicę. Dookoła szopy zaczęło się starcie; Czerwone 
Płaszcze broniły się rozpaczliwie, ale uzbrojeni w halabardy i ciężkie miecze 
Wołachowie, rozgromili ich w kilka chwil. 

Roslin zarąbał jednego z pomocników nadzorcy, pozwolił uciec drugiemu i 
teraz z satysfakcją patrzył, jak jego wojownicy rozbijają zasuwy na drzwiach palącej 
się szopy, wyprowadzają ludzi na wolność, pomagają słabym i zemdlonym, wynoszą 
na rękach dzieci. Teraz już mógł spokojnie wytrzeć krew z topora i napierśnika. 

Podbiegł do niego Lejrin Ryś. Miecz młodego człowieka był we krwi, na twarzy 
malował się zachwyt. 

- Erle, składam ci hołd! - młodzieniec klęknął przed Roslinem na kolano. - 
Pieśń o twoim wspaniałomyślnym czynie będą śpiewać w całej Chenszy. 

- Wstań, chłopcze - klepnął młodego kapitana po ramieniu - i zbierz ludzi. 
Odchodzimy na północ, do Chenszy. Teraz jesteśmy buntownikami i nie możemy tu 
pozostawać. 

- Ale dlaczego, erle? - zachwyt na twarzy Lejrina zmienił się w zdumienie. - 
Dlaczego wydałeś taki rozkaz? Odczytałeś nasze myśli? Nie myśl, że cię osądzam - 
postąpiłeś, jak sławny wojownik, jak prawdziwy wódz. Ale przecież nie zamierzałeś 
ich ratować od samego początku. Nie zamierzałeś, prawda? 

- Nie zamierzałem - odpowiedział Roslin Olenierog. - Ale potem zobaczyłem 
tego, kogo wzywali ci ludzie. 

- Kogo, erle? 
- Mój chłopcze, trudno ci będzie uwierzyć w moje słowa, ale zobaczyłem 

smoka. 
 
W dole były ośnieżone góry. 
Skały, czarne i szare, z ostrymi graniami i stromymi ścianami, kształtowane 

przez miliony lat wiatrami wiejącymi swobodnie nad szczytami. 
Skalne rumowiska, na których nie stąpiła ludzka noga. 
Lodowce, językami spływające z górskich stromizn, by po osiągnięciu 

rzecznych dolin, kończąc żywot, stać się dającą życie wilgocią. 
Wąwozy, tak głębokie, że ich dno nigdy nie widziało słonecznego światła. 
Szybujący Świtek, takim zobaczył kraj smoków. Kraj, gdzie żył jego naród 

przez długie tysiąclecia. Kraj, w którym urodził się on sam. Miejsce, gdzie zginęli 
ostatni z jego plemienia, stający się ofiarami ludzkiej zachłanności i głupoty. 

Przybył tu, żeby pokłonić się kamieniom, które powinny go jeszcze pamiętać. 
Żeby pokłonić się ziemi, która wchłonęła krew jego braci i sióstr. 

Minęło pięćset lat Chaosu. Równowaga Mocy zostanie odbudowana i Stróż 
Mocy po to wrócił. Na jego przyjście czekali wszyscy - i przyjaciele i wrogowie. Teraz, 
o losie tego świata zdecyduje bitwa, jakiej jeszcze nie widziały te góry i ziemia. 

Zbliża się jej czas, ale tymczasem smok rozkoszuje się powrotem. 
Rozkoszuje się wspomnieniami. 
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Wrócił do domu i tego szczęścia nikt mu nie odbierze. 
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