
NA�POCZĄTKU�BYŁO…�CICHO 

 

P�ranek�był�mr�źny,�czysty�jak�sumienie� lisa�w�klatce.�Wiatr�szalał�p��bezchmurnym�niebie�

wys�k��p�na��k�r�nami��rzew,����czasu����czasu�p�gwiz�ując�p�pularną�w�tych�str�nach�

mel��ię.�P�niżej�p�zi�mu�szyszek,�p�grąż�ny�w�letargu� świt�nic���tym� je�nak�nie�wie�ział.�

Opust�szały�zimą�trakt�stał�się� le�w��wi��czny�p���śwież��spa�łym�śniegiem.�Wąska�prze-

cinka� wijąca� się� p�mię�zy� szpalerem� j��eł� zlewała� się na� h�ryz�ncie� z� m�rzem� białych�

�rzew.�Wszech�becny�sp�kój�był�zł�wieszczy,�przytłaczał.�Ukryta�p����ługim,�czarnym�płasz-

czem�p�stad�na�awała�t�n��kalającej�ją�ciszy.�Narzuc�ny�na�p�chyl�ne�cz�ł��kaptur�szczelnie�

zakrywał�każ�ą�em�cję.�St�jący���kilka�metrów��alej�Sajm�nella�wpatrywał�się�w�nierucho-

mą� zjawę� z� narastającym� napięciem.� Sp��� krucz�czarnej� kapuzy� nie�wy��bywał� się� ża�en�

szmer,�nie�par�wał����ech.� 

Fajtera�nie��ziwił�fakt,�że�płaszcz�un�sił�się�kilka�centymetrów�na��ziemią.�Wie�ział,�kim�była�

tajemnicza�p�stad,�wie�ział,� ską�� przybyła,� jak� zwykle� nie miał� tylk�� p�jęcia� p�� c�. Poczuł�

znaj�my� ucisk� świa��m�ści� w� myślach.� Magiczna� czy� nie, telepatia zawsze nieprzyjemnie 

�saczała. 

— C�m�rzekł,�rzekłem�— wyszeptał�przemarzniętymi�ustami.�Ucisk�wzmógł�się,�lecz�p��chwili 

zelżał,�by�w�k�ocu�zniknąd�zupełnie.�Je�n��mrugnięcie�p�wiekami�później���zianej�w�czero�

p�staci�już�nie�był�.�R�zpłynęła�się�w�p�rannych���mętach�absur�u�tak�szybk�,�jak�się�p�ja-

wiła.�Mł��y�jeszcze�fajter�chuchnął�w�sk�stniałe��ł�nie�i ruszył�p�w�li�w��alszą��r�gę.�  

 

ROZDZIAŁ�PIERWSZY�— ZACZĄTEK 

  

Był��ciepłe�lat�, b��rza�k��pa�ał�… — Madk��L�wkick�zanucił�p���n�sem�starą�fajterską�bal-

la�ę.� Ściągnął� �elikatnie� lejce.� Ru�ą� klacz� Im�bilajsę� trakt�wał� prawie� jak� czł�nka� rodziny. 

P�za�nią�nie�miał� zresztą�nik�g�,�k�g��mógłby�k�chad.�Najpierw�wyszumiana�mł���śd,�po-

tem kariera w Gildii, nic szczególnie��ryginalneg�.�A�lata�mijały c�raz�szybciej.�Nim�się obej-

rzał,� ��tarł� ��� pierwszych� siwych� zmarszczek.�Duż��wina� się� pił�,� b��m�cn�� staniał�.� Tak�

zaczęła�się,�ta�fajterska przygoda. On�był�już�niemł��y,�lecz��na�była�sk�ra.�Zak�ch… — stary 

fajter urwał� gwałt�wnie,� g�y� zza� zakrętu� wychynęła� żwaw�� mł��a� k�bieta� trzymająca� za�

rękę�małą��ziewczynkę,�niemal�wlekąc�ją�za�s�bą.�Na�wi��k��bceg��mężczyzny,�przyspieszyła�

nerwowo kroku, gdy jednak podmuch wiatru�uchylił�płaszcz�fajtera na�wys�k�śd�wypchanej 

sakiewki,�przystanęła.�Przybierając�błagalny�wyraz�twarzy,�p�spiesznie�p�szarpała�tu�i�ów�zie�

wysłuż�ną�chustę��krywającą rami�na.�Przyciągnęła����siebie �zieck�,�wyciągając�je�n�cze-

śnie�rękę�w�str�nę�mijająceg��ją�Madka. 



— Panie — wymamr�tała zmęcz�nym�gł�sem. — Dej pan na chorom córkem,�nie�żałuj�pan�

�ziecku…� 

L�wkick�nawet� się�nie��bejrzał.�Miał� już���śd� tej� n�wej,�nam�lnej�m��y�żebrackiej.�Mł��e�

matki�z��ziedmi,�ciągnące�od klasztoru do dworu i z powrotem,�b��książę��biecał�im ziarno za 

�arm�,��pat�mąkę,� a� r�bid� nie był��k�mu.� Za� jeg�� czasów� lu�zie�mieli� p��pięci�r���zieci� i�

jak�ś��awali� ra�ę.�Madk��cmoknięciem�zachęcił�klacz����kłusu.�Zanim�zniknął�za�zakrętem,�

z�ążył�jeszcze usłyszed�p�mst�wanie�k�biety: 

— Patrzcie go, bogocz się�znalazł,�a��ziecku�żałuje!�Nie�m�sz�woli, to nie dej, a co, na bied-

n�m�nie�trafł�!� 

P�� kilku�milach� ��tarł� ��� p��nóża Krasnego Wierchu. Za�nim� leżał��Helmsby,� cel� �becnej 

p��róży.�Zsia�ł�p�w�li�z�k�nia� i� ruszył�piesz��na�szczyt.� Im�bilajsa�kr�czyła�przez�chwilę�za 

nim,� zatrzymując� się� tu� i� ów�zie�na� kilka� skubnięd� trawy� �la� z�r�w�tn�ści.� P����tarciu�na 

szczyt�Madk�� zb�czył� z� traktu�w� las.� Lawirując� �str�żnie�mię�zy� świerkami,� ��tarł� na� jeg��

skraj.� U� stóp� wzniesienia� r�zp�ścierała się� ��lina� Beczycanki. W� ���ali� ��strzegł� senne�

Helmsby, przytulone jednym bokiem ���rzeki.�Zlustr�wał�uważnie�zabu��wania� i�najbliższą�

�k�licę�ze�zmarszcz�nym�cz�łem.�Ani�śla�u�ban�y,�na�której�śla��wpa�ł�wcz�raj,�a�przecież�

musieli�tę�y�przejeż�żad.�Czyżby�zawrócili?�Ale dlaczeg�?�I�którę�y? Westchnął�ciężk�,�p�iry-

t�wany.�Nie�cierpiał�zaga�ek. 

Przez�kilka�chwil��bserw�wał jeszcze�wi�skę,�p��czym�wyc�fał�się�z�p�wr�tem�na�trakt,�stara-

jąc� się�wracad� p��własnych� śla�ach.� Klacz� p��gryzała� resztki trawy� tam,� g�zie� ją� z�stawił.�

Uśmiechnął� się� p��� n�sem.� Stara, ��bra� Im�bilajsa.� Jeszcze� nik�mu� nie� �ała� się� p�rwad.�

Wskoczył�na�si��ł�,�cm�knął�gł�śn��i p�cwał�wał�ku�przeznaczeniu.� 

 

Nig�y�wcześniej� nie� był� w� Helmsby.� G�yby� p�ścig poprowa�ził� g�� w� inne� str�ny,� pewnie�

umarłby,�nie�wie�ząc nawet,�że�taka�wi�ska�w��góle�istnieje.�Kilkanaście�r�zrzuc�nych�chat�

leżał���alek�����najbar�ziej�uczęszczanych szlaków,���całe�mile����strategicznych�traktów.�

Wieś�jakich�wiele�w�tej�części�księstwa,�istniejąca,�b��istnied�jak�ś�trzeba.�Nie��ziwił��g��wca-

le, że�ban�zi�r,� któreg��ścigał,� zapuścił� się�właśnie�w� te� rej�ny.�D�sk�nałe�miejsce�na�kry-

jówkę�po rabunkowym wypadzie. Lowkick wciąż�nie���wierzał,� że�M�span�ze�sw�ją�ban�ą�

m�gli� je�nak�zawrócid� lub�ch�dby�minąd�wi�skę. Z�stawił�k�nia�p��bezpieczniejszej stronie 

rzeki i przekr�czył�p�w�li��rewnianą�kła�kę�na�Beczycance.�W�napięciu�stawiał�k�lejne�kr�ki,�

z��ł�nią�zaciśniętą�na�ręk�jeści�miecza.�Sp��ziewał�się�ataku�sp�mię�zy�chat�w�każ�ej�chwili.�

Jeśli�wypa�ną�na�mnie,�t��teraz,�p�myślał,�mijając�pierwsze domostw�.�Nie�p�mylił�się.� 

Wypa�li�na�nieg��z�prawej,�w�zwartej�grupie.�Na�czele�pę�ziła�mała��ziewczynka,�na oko mo-

że�sześci�letnia.�Krzycząc�z�ra��ści,�jaką��aje�tylk��niesp��zianka, pierwsza���biegła�do fajte-

ra,�sprawnie��mijając�przy�tym�sp�rą�kałużę.�Wyucz�na�nieufn�śd�nakazała�jej�zatrzymad�się�

��kilka� kr�ków����mężczyzny.�O�jęła��ł�o���� r�z�ziawi�nej�buzi���pier�,� g�y���pę�ziła� ją�



rówieśniczka. Rozemocjonowanym  szeptem�k�ment�wały�s�bie�na�uch��wyglą��przybysza,�

zaśmiewając�się�przy�tym�filuternie.�Dwie�sekun�y�później,�z�patykami�w��ł�niach���biegli����

nich�chł�pcy.�W�kół�najwyższeg��z�nich�sk�tł�wali�się�p�z�stali,��krzykami�p��ziwu�i�zaz�ro-

ści� r�zprawiając� na��mieczem� L�wkicka.� Zanim� fajter� �chł�nął� z� zask�czenia,� z� najbliższej�

chaty�wypa�ła�mł��a�k�bieta.�P�rwała�szybko dziewczynki i�uciekła�p�mię�zy�bu�ynki.�Trzej�

mężczyźni�na�biegli����str�ny�p�bliskiej�st���ły,�trzymając�w�kurcz�w��zaciśniętych��ł�niach�

wi�ły.�Na� ten�wi��k chł�pcy� urwali�wpół� �krzyku� i� jak�na� k�men�ę r�zbiegli� się�p�mię�zy 

chaty.�Zapa�ła wzglę�na�cisza,�przerywana�je�ynie�tup�tem�i�chlup�tem�k�lejnych�stóp.�Nim�

Madk��z�ążył�mrugnąd�p��raz�trzeci,�była�już�przy�nim�cała�męska�częśd�wsi.�P�w�li�sch�wał�

miecz do pochwy. 

— Dzieo���bry,�tylk��spokojnie — zaczął,�un�sząc�ręce�w obr�nnym�geście.�— Jestem z Gildii 

F… 

— Poborca! — huknął�kt�ś�z�tłumu.�Kilku�mężczyzn p�spiesznie�schylił��się�p��kamienie.�Krąg�

�taczający�fajtera�zacieśnił�się. 

— Nie, nie, zaraz, panowie! Fajterów,�z�Gil�ii�Fajterów!�— L�wkick�zaczął�ukła�ad�w gł�wie�

plan�wy�arzeo na wypadek, g�yby� któremuś� z�wieśniaków� kamieo�wymsknął� się� je�nak� z�

ręki.�Mężczyźni�sp�jrzeli�p��s�bie�niepewnie.�Kilku�ścisnęł��m�cniej�wi�ły,�tak�na�wszelki�wy-

padek.  

— Ja wiem! Ja! Ja! — Przez� tłum� przecisnął� się� nagle�wychu�z�ny� chł�pak,� właściwie� już�

mężczyzna.�— Gil�ia�Fajterów,�mistrz�wie�kikfajtingu!�Olab�ga,�panie!�T�ście�Wy?�Napraw-

�ę? 

— T-t…�tak,�jam�ci�t�.�— Madk��ścisnął�p��aną�mu��ł�o.�Nie�miał�p�jęcia,�c��ten�chł�pak o 

cielęcym�sp�jrzeniu�miał�na�myśli.�Grzechem�był�by�je�nak�nie�impr�wiz�wad�w�tak�napiętej 

sytuacji. 

— Zapraszam, no zapraszam, no! Opowiecie, wszystko opowiecie, no! — Wieśniak� złapał 

L�wkicka�za�rękaw�i�p�czął�ciągnąd�w�głąb�wi�ski.�— Sajmonella, Sajmonella jestem panie! 

— S-Sajm�nella,�tak…�tak,���brze…�ale…�ale�k�o…�— Fajter �bejrzał�się� jeszcze�w�kierunku�

rzeki.�Wsp�minając�później�ten��zieo,�sam�był�zask�cz�ny,�jak�t� niespodziewane pojawienie 

się�podekscytowanego zasmarkaoca� g� z�ek�ncentr�wał�.�Dwóch� najbliżej� st�jących�męż-

czyzn�gestem�usp�k�ił��L�wkicka�i ruszył��ku�kła�ce.�Mł��zieniec�nawet�teg��nie�zauważył.�

Zasypując�przybysza�gra�em�słów�i�pytao,�p�wlókł�g��pr�st��prze��s�łtysa. 

ˑˑˑˑˑ 

S�łtys� p�włóczył� lewą� n�gą� prawie�niezauważalnie,� �użym� palcem� le�w��muskał� klepisko. 

Utykał.�Je�nak�utykał.�Klepisko, szlag by to.�W�tej�przeklętej�wi�sce�nie�był��nawet�p�rzą�nej�

p��ł�gi�w�sali��efiladowej s�łectwa.�Tak�ją�s�bie�nazywał.�Tym��la�nieg��była.�Sala��efilado-

wa.� C��ziennie� p�k�nywał� �ystans� ��� �rzwi� ��� wiklin�weg�� sie�ziska� przy� p�łu�ni�wej�



ścianie�nie�użej� sali� z��umnie�p��niesi�ną gł�wą.�Niósł� ze� s�bą�przecież� nie� tylk��p�wagę�

stanowiska, ale i� r��zinną� tra�ycję� ��świa�cz�nych� a�ministrat�rów ludzkiego bytowania. 

S�łecki�tr�n�ze�z�rewniałych�chabazi�uginał�się�wcześniej pod jego ojcem, a przed nim dziad-

kiem i pradziadkiem.� Kt��wie,�m�że� nawet� i� pradziadowi antenaci grzmieli z tego miejsca 

�ekretami,�m�że�wys�k��uniesi�ny�t�n��rganiz�wał�życie�wsi����niepamiętnych�czasów,�od 

m�mentu�p�ł�żenia�pierwszeg��kamienia�p���pierwszą chatę.�Uśmiechnął� się�p���n�sem.�

Zaiste, �becn�śd�jeg��r��ziny�t��łaska��la�tej�zap�mnianej�krainy.�Był���tym�m�cn��przeko-

nany. 

Czasami�zastanawiał�się,�jak�miejsc�wi�m�gli�w��góle�przetrwad����pierwszeg�����pierwsze-

go przed przybyciem w te strony jego rodziny. Najpewniej wodzem z�stawała�zwykle� jakaś�

niepiśmienna łajza�lub�nie�był��g��wcale.�Nic��ziwneg�,�że�Helmsby�t��na�al�le�w��kr�pka�na�

mapie�księstwa.�A�m�gł��byd�tak�pięknie. 

Przesunął�wzr�kiem po twarzach mijanych wieśniaków,��czekujących�g��z�niecierpliwością�w�

sali defiladowej. Same zapite�m�r�y,�źle��g�l�ne,�w�szarych,�wymięt�l�nych�łachach.�Zaiste, 

jeg��ró��t���ar�z�nieba��la�l�kalnej� sp�łeczn�ści.�Obiecał�s�bie�w��uchu�westchnąd�wieczo-

rem����k�g��tam�się�wz�ycha�z�w�zięczn�ścią,�p��zięk�wad za swoje istnienie, za intelekt. 

Za�bycie�szansą��la�Helmsby.�Helmsby,�psia�ich�mad,�p�winni�z�stad�przy�p�prze�niej�nazwie. 

Najbardziej zapa�ła�wi�ska�w� tej� części� gór.�O�niew�zięczny� l�sie, za jakie przewiny, prze-

mknęł��mu�przez�myśl.�Szybk��się�jednak zreflekt�wał�— to na pewno misja, na pewno. Los 

zsyła�mi�za�anie�g��ne tylk��największych�ref�rmat�rów.�Jaki�inny�sens�miał�by�przyjście�na�

świat�akurat�tu? 

Tymczasem�je�nak�utykał.�Starał�się�mim��wszystk��trzymad�pr�st�,�kr�czyd�p�w�li�i z god-

n�ścią�przed sznurem onieśmiel�nych�p�wagą�stan�wiska�petentów.�Chyba�nic�nie�zauważy-

li,���brze�się�zaprezent�wał.�Jak�c���zieo.�Opa�ł na�s�łecki�tr�n�niec��ciężej�niż�zwykle.�Trze-

ba�bę�zie���stawid�na�jakiś�czas�s�czewicę. Kilka�kil�gramów�więcej���brze�r�bił��na�wize-

runek, przy�awał� klasy, statusu. Należał�� je�nak� zach�wad� umiar.� Umiar� w� służb�wej�

pulchn�ści�t��p��stawa. 

Rzucił� zmęcz�ne,�wystu�i�wane�sp�jrzenie�na��czekujących� go Helmsbian. Znowu te same 

gęby,� ża�neg��nieznaj�meg�.� Nikt� się� tutaj� nie� zapuszczał,�nawet przypadkiem. Przeorane 

pracą�w�p�lu�chlebaki� zamiast��ł�ni�mięt�siły� z�jęte�z�szacunku� czapki.�Westchnął� lekk�,� z�

nutką�niechęci.�Niech�wie�zą,� jaką� łaskę�wyświa�cza ich przyziemnym sprawom, ile cierpli-

w�ści�k�sztuje�g��p�święcanie im swojego cennego czasu.�A�mógł�przecież�pid�teraz�kawę�w�

izbie,�taką�pr�st��z�pieca.�S�nka�na�pewn��już�zaparzyła.�Skinął�gł�wą�na�pierwszeg��z�peten-

tów. 

— Czego Wam to kumie Udrzyk, rozumiecie, trza? — zagaił�w�l�kalnej�mel��ii.�Urzą��urzę-

dem,�w�Helmsby�musiał�zniżad�się ���p�zi�mu�wiejskieg��grajka,�aby�byd�r�zumianym�przez�

tych�tępych�ł�trów.�Helmsby,�psia�ich�mad…�żeby�tak���tarł��kie�yś����uszu�hrabieg�,�przez�



jakie�ja�tu�piekł��muszę�przech��zid.�M�że�by�tak,�za�te�wszystkie�lata,�za�ten�ból�istnienia�— 

na�wójta? 

— N�…�t��teg�…�— zająknął się�niewys�ki�mężczyzna,�mnąc�w��ł�niach�starą�czapkę.�— Abo 

no…�te�rzepe,�c��t��s�łtys�kaz�ł�sa�zid�b�kiem,�c��niby�lepiej�r�śnie… 

— B�� lepiej� r�śnie,�psia mad!�— Pulchna��ł�o�wbiła� się�w oparcie wiklinowego tronu. Nie 

zn�sił,� kie�y kwestionowano aut�rytet� jeg�� intelektu.� Wziął� głęb�ki� ���ech.� G��n�śd� i�

umiar, pamiętaj,�g��n�śd�i�umiar.�— N����brze,�c��tam�z�tą�rzepą… 

— Ady z rzepom to nic, p��praw�zie.�In��żeśmy����tej�rzepy zbiegli ku wiosce, bo dziatwa się�

naraz�r�z�arła.�N��iśmy�ch�pa�znaleźli.�Nietutejszy�ł�n,�znaczy�się,�b��jakby��n�tutejszy, to ja 

bym�s�łtysa�nawet�nie…�— Mężczyzna rzucił�sp��e�łba�przestrasz�ne�sp�jrzenie�na�miejsco-

weg��wła�ykę.�— N��t��teg�…�taki�kaprawy.�T��g��Sajm�nella�ku Antkowy�chaty�wlók,�c�by�

nie zmókł,�b��p��praw�zie�t��pa�ad�p�częł��chwila�temu,�ale�ł�n�się�wypi…�sp��,�naczy�się,�

na kamieniu� się� zatchnął,� b�� g�� Sajm�nella�wlók� niemił�siernie,� n�� i� teg�…� i� jemu� się� ze-

mdlał�,�b��na�gł�we�sp��,�t�śmy�g��już�w�tyj�Antk�wy�chacie�ł�stawili…�n��i�teg�…�n��i��n�

c�ś���gil�ii� jakiś�wcześni�mamr�t�, t�śmy�p�myśleli,�p�b�rca.�Ale�nie,� już�g��tam�mł��y�p��

dr��zy�wypyt�ł,�ale�wie�s�łtys,� jaki�ł�n����tych�spr�w…�n��t�śmy�p�myśleli,�m�że�ten�ch�p�

to handlowy, kupiec, naczy się.�T��jak�ł�n�znaczniejszy,�t��m�że�by�g��tu… 

— Bardzo dobrze, kumie, uczyniliście,�bar�z����brze!�— wykrzyknął�ura��wany�s�łtys. 

Twarz�wieśniaka�r�zjaśnił�uśmiech.�Obejrzał�się�na�p�z�stałych�petentów,�czy�aby�na�pewn��

słyszeli.� Takie uznanie z sameg�� rana.�Z�ust�własneg� s�łtysa.�Musi� zapytad� starej,� czy aby 

czeg��nie��bch��zą��zisiaj.�M�że�t��jakie�święt�? 

Tymczasem�wiejski�wła�yka�starał�się��pan�wad�narastające�podniecenie. Obcy we wsi! I to 

jeszcze�w� sytuacji� wymagającej� jego interwencji. Nareszcie� c�ś� się,� kurwa, dzieje!� Żeby� t��

tylko dobrze� r�zegrad,�wieśd�pój�zie�w� świat�na�pewn�.�Wójt�wanie�w�nagr��ę� jak�uffa�w�

pacierzu. Oparł��bie��ł�nie����parcie�f�tela,�le�w��ukrywając�ich��rżenie.�Jeśli�t��faktycznie 

kupiec,�t��aż�klepnę�S�nkę�w�tyłek�z�tej�ra��ści. 

— Pr�wa�źcie, jeśli��n�znaczny,�t��ist�tnie�urzę��wa�sprawa.�Bez�zwł�ki�się�nią�zajmę. 

Uśmiech�zniknął�nagle�z�twarzy�U�rzyka�jak�za���tknięciem�czarodziejskiej róż�żki.�Wyraźnie 

skonsternowany, spuścił�wzr�k. 

— Ale…�ale� jakże� t�� tak,�bez� zwł�ki…��n� żyw�przecie� jeszcze, �ycha…�— wymamr�tał�nie-

pewnym tonem.  

S�łtys�przymknął p�wieki,�wciągając powoli powietrze. Helmsby,�psia�ich�mad… 

— Pr�wa�źcie,�kumie.�P��pr�stu�pr�wa�źcie.� 

ˑˑˑˑˑ 



Capił��capem.�Pasku�ną,��strą�w�o�z�zamkniętymi��czami� r�zp�znałby nawet p�czątkujący 

alchemik. Madk� swoich też�przez�rnie�nie��twierał.�Nie�był� sam.�A����teg��capił��capem. 

P�czuł� na� ramieniu� kilka� �elikatnych�muśnięd,� czyjś� palec� szturchał� g�� też� w� wewnętrzną�

str�nę��ł�ni.�Wypuścił��elikatnie�p�wietrze�przez�n�s,�b�jąc�się�p�ruszyd�ustami.�W�śwież��

oprzyt�mniałej� gł�wie� p�czuł� nieprzyjemne� puls�wanie.� I� ból.� Szczęka� �rgała� tęp�,� c�raz�

niezn�śniej.� Znów� kilka� p�ciągnięd� za�wł�sy,� jakiś� palec� zsuwał�mu� się� p�� skr�ni�w� str�nę�

ucha.�G�y���tarł�na�jeg��brzeg,�Madk��z�ecy��wał,�że�t��najwyższy�czas. Opowieści���Bum-

cynglu,�które�w �zieciostwie�serw�wał�mu dziadek, nie wzięły�się�zniką�.�Otw�rzył��czy.� 

Kilkanaście�centymetrów�na��sw�ją�twarzą�z�baczył�r�zszerzające�się�źrenice�jakieg�ś�chł�p-

ca.�I��ługą�strugę�śliny,�ciągnącą�się����zł�ż�nych�w dzióbek�ust,�którą�ten�starał�się�trafid�w 

lewe��k��mężczyzny.�Strużka�zatrzymała�się�tuż�na���kiem�p�wieką,�za�rgała,�p��czym�z�gło-

śnym� si�rbnięciem� p�wróciła� ��� ust� właściciela.� W� mim�w�lnym� ��ruchu� �bmierzł�ści, 

Madk��zacisnął�pięści.�R�zległ�się�gł�śny,��ziewczęcy�pisk,�a�mały�palec�wcisnął�się�gwałt�w-

nie do ucha Lowkicka. Fajter wyprost�wał�się�na�łóżku�jak�wystrzel�ny�z�katapulty,�zupełnie�

już�przyt�mny.� 

W�lewej��ł�ni�zaciskał�palec�jakiejś��ziewczynki,�która�z�przerażeniem�prób�wała�g��stamtąd 

wyrwad, nieustannie przy tym piszcząc.� Jej� si�stra,� na� �k�� m�że� trzyletnia,� ze� strachu� aż�

przysia�ła� na� p��ł��ze� z� buzią� wykrzywi�ną� ��� na�ciągająceg�� płaczu.� P�� chł�pcu,� który�

prób�wał�trafid�w�Madk�we��k�,�nie�był��już�śla�u.�D��ściany�tuż��b�k�łóżka�przywarł��rugi 

malec, z przestraszonym�wyrazem� twarzy� ch�wając� za� s�bą� palce� prawej� ręki.� L�wkick�w 

przypływie� świa��m�ści rozluźnił� pięści� i� przył�żył� �ł�o� ��� ucha.� Chł�piec� rzucił� �kiem�na�

drzwi,�niepewny,�czy�z�ąży.� W�mię�zyczasie�starsza�z �ziewczynek�p��erwała na�ręce�zapła-

kaną�trzylatkę� i�wybiegła z pomieszczenia. Na progu zderzyła�się� jeszcze�z�fartuchem,�który�

zafal�wał�zł�wieszcz��w pierwszych, porannych tumanach�kurzu.�Jeg��właścicielka sp�jrzała�

wilkiem na przyklej�ne����ściany��zieck�.�Malec�natychmiast rzucił�się�slal�mem����wyjścia,�

nie�unikając� je�nak� p���r��ze� smagnięcia�naręczem�p�krzyw.� K�bieta� zatrzasnęła�drzwi, a 

trzymane�w� ręku� zielsk�� rzuciła� na� zimny� jeszcze� piec. Oparła� się� �� sfatyg�waną� framugę,�

�brzucając�Madka� zaintryg�wanym spojrzeniem. Zdmuchnęła� z�n�sa� ru�y� k�smyk�wł�sów.�

Otw�rzyła�usta,� lecz�natarczywy ł�m�t�przerwał�jej�w�pół�intencji.�Przewróciła� jeszcze��cza-

mi,�nim��tw�rzyła��rzwi����izby�z wyraźną�niechęcią.� 

Na�pr�gu�stał�niewys�ki mężczyzna,�ubrany�w�czystą,�wykr�chmal�ną�k�szulę.�Niecodzienny 

wi��k�na�wsi,�w�śr��ku tyg��nia.�Lekk��zaciśnięte�usta��kalała�starannie�przystrzyż�na�bro-

�a,�a�czubek�gł�wy�wieoczył�piecz�ł�wicie�upięty� z�gęstych,� czarnych�wł�sów�k�k.�Br��acz�

rzucił� Madk�wi� bystre� sp�jrzenie� spod zadbanych brwi. Trudno był�� �rzec,� czy� miał� taki�

wzrok ���ur��zenia,� czy�wyczytał�g��w� jakimś�p�ra�niku.� Lekk��utykając,�p�włóczył�w�kie-

runku�ł�ża,�na�którym�sp�czywał�fajter. 

— A witam, witamy, to jest…�t��znaczy�mił��nam�bar�z��tak�znamieniteg��g�ścia�w�naszym 

skromnym Helmsby gościd,�b�wiem,�ch�d�miejsc�w�śd�t��nie�najp�śle�niejsza,�je�nak�uwa-



runk�wania�ge�p�lityczne�sprawiają,�że�świat�wej�klasy�kupcy�mniejsze�mają���l�kalne�trak-

ty�staranie,�sam�pan�r�zumie,�panie… 

— Lowkick. — Madk��zamierzał��szczę�zad�sł�wa,�g�yż�ból�gł�wy�lekk��się�wzmógł. 

— L�wkick,��czywiście,�a�jakże. Istotnie, godne to nazwisko człeka�paoskiej�p�zycji.�L�wkick,�

tak. Merthe, a co Ty tak stoisz, �ajże�panu�c�����p�picia�i�m�że�jakieg��ja�ła�— warknął�s�ł-

tys w� kierunku� ru��wł�sej,� która� przysłuchiwała� się� spotkaniu na�al� �parta� �� wysłuż�ną�

framugę.�Przysia�ł�na�brzegu�łóżka.�— Śnia�ania�pan�jeszcze�nie�ja�ł,�jak�mniemam?�N��wła-

śnie,�wi�zi�pan, zaraza z tymi miejscowymi,�b��ch�d���brzy�t�� lu�zie,� t���gła�y�brak,�pew-

nych, r�zumie�pan…�cech�t�warzyskich�nie wytworzyli, dbam o nich jak�umiem,�e�ukuję,�ale�

wie pan jak to jest z tym plebsem, nieraz i�najświetniejsze��usze…�zresztą,�g�zież�i�m�je�ma-

niery. Tumilis.�Emil�Tumilis,�s�łtys�Helmsby,�nieg�yś�zwaneg��Malizną.�Bar�z��mi�mił�.� 

Madk��uścisnął�p��aną�mu��ł�o.�Ból�gł�wy�narastał�z�każ�ym�k�lejnym�sł�wem. 

— Tumilis, Emil Tumilis. Szlacheckie to, wie pan, nazwisko, je�nak�takie�t��czasy�nam�nastały, 

że�i�c���bszerniejsze�umysły�zamknięte�bywają�w��k�wach�ge�p�litycznych�uwarunk�wao,�w 

takim,�na�ten�przykła�,�Helmsby.�Cóż�je�nak�p�cząd,�misję�swą�trzeba�z�g��n�ścią�przyjmo-

wad,�na�zieją�żyjąc,�że�starania���cywilizacyjny�p�stęp�l�kalnych�sp�łeczn�ści�nie�p�z�staną�

niezauważ�ne,�a�na�ej�zie�m�że�i taki��zieo,�że�sprawie�liw�śd�życi�wa�się���mnie,�t��znaczy�

o takie persony, upomni. — Tumilis sp�jrzał�znacząc��na�fajtera. 

— Tak…�Tumilis,�Emil.�Zapamiętam,�na�pewn�. — Madk��skrzywił�się�lekk�.�W�gł�wie��u�ni-

ł��mu�już�niemił�siernie.�— Panie…�s�łtysie.�Czy�m�glibyśmy��alszą�r�zm�wę… ��ł�żyd�nie-

c�…�gł�wa,�r�zumie�pan… 

— Oczywiście,�ależ��czywiście.�— Tumilis�wypr�st�wał  się�jak�struna.�Zamachał�gwałt�wnie 

rękami�na�Merthe,�która�wróciła�właśnie�z�miską�kaszy� i dzbankiem mleka. — Wszyscy wy-

chodzid!�Pan�L�wkick�musi���p�cząd! 

K�bieta�prychnęła,� rzucając przyg�t�wany�naprę�ce�p�siłek�na�stół.�Nim�zniknęła�w�przed-

sionku,�z�ążyła�jeszcze�rzucid�fajter�wi��braż�ne�sp�jrzenie. 

— S�łtysie… — sapnął�Madk�, g�y�mężczyzna stał�już�na�pr�gu.�— I dzieci…��zieci�pr�szę�nie�

wpuszczad… 

Tumilis�ukł�nił�się�lekk�,��str�żnie�zamykając za�s�bą�drzwi. Do uszu Lowkicka dotarła�z�sieni�

przytłumi�na�reprymen�a.�Tup�t�małych�stóp�ginący�g�zieś�za��knem�upewnił�g�,�że�s�łtys�

wziął�s�bie�jeg��pr�śbę����serca.� 

ˑˑˑˑˑ 

Obu�ziła�g��cisza.�Nie�pamiętał�nawet,�kie�y�ból�gł�wy�ustał,�r�biąc�miejsce�sennym�mar�m.�

Najważniejsze,�że�ustał�na���bre.�Madk��przetarł��czy.�Sł�oce�chylił��się�p�w�li�ku�zach��o-

wi.�Westchnął ciężk�,�gram�ląc się�z�p�ścieli.�Na�st�le�p����knem�stała�miska�pełna�kaszy�i�



kubek�mleka.�Mim��gł��u,�L�wkick��próżnił�je�ynie kubek. Najpierw��b�wiązki,�p�tem�przy-

jemn�śd.  

Wych��ząc z� izby,�p�tknął się���zwitek�szmat.�Szar�bura�masa�p�ruszyła�się,�a�sp���k�łtu-

nów�k�l�ru�ziemi�zaświecił�szer�ki�uśmiech�i�i�ty.�Madk��przeklął�w��uchu. 

— Sajmonella. — Fajter� p�mógł wstad�mł��zieoc�wi. — Co Ty tu r�bisz?� Leżałeś� tu� cały�

�zieo? 

— N�…�n�� tak,�panie.�C�by��ziecka�nie�przeszka�zały,�b�ście� zmęczeni�byli.�— Sajmonella 

patrzył�na�mężczyznę�z�gwałt�wnie�narastającym�p��ekscyt�waniem.�Obawiając�się�k�lejne-

g��strumienia�paplaniny,�Madk��przerwał�wieśniak�wi w�pół�niemeg��pytania. 

— Zapr�wa�zisz����s�łtysa?�Przyjmuje�jeszcze���tej�p�rze? 

— An�,�a�pewn�,�taką�pers�nę…�a�pewn��— Sajm�nella�był�wyraźnie��umny,�że�stary�fajter�

p�wierzył�mu�jakieś�za�anie.�— Pr�szę,�za�mną�i�źcie, to niedaleko, tu�zaraz,�in�… 

— Chł�pcze…�— Lowkick starał� się� utrzymad� cierpliwy� t�n� gł�su.�Uśmiechnął� się� lekk��wi-

dząc,�jak�mł��zieniec�niemal�stężał�w��czekiwaniu.�Nie�chciał�r�bid�mu�przykr�ści.�Wieśniak,�

bą�ź� c��bą�ź,�war�wał� p��� jeg���rzwiami� cały��zieo.�— Tr�chę� jeszcze�b�li�mnie� gł�wa…�

g�ybym�mógł�cię�pr�sid…�p�r�zmawiamy�później,���brze? 

— Aaa…�pewn�,� pewn�.� Jak�mówicie,� panie,� jak�mówicie�— wydukał� niec�� zawie�zi�nym�

gł�sem.� 

D�� sie�ziby� s�łtysa�p��ążyli� w� ciszy,� przerywanej�wyłącznie�miarowym człapaniem bosych 

stóp� Sajm�nelli.� Stanąwszy�w� k�ocu�prze��bu�ynkiem�Madk��wziął� głęb�ki� ���ech,� zanim�

wsze�ł� ��� śr��ka.� Nie� zauważył kunsztownego reliefu na belce na�� �rzwiami,� nie� zwrócił�

uwagi�na�świeżą�sł�mę�na��wuspa��wym��achu.�Nie�miał��ziś�na�t��czasu.�  Lowkick bywał�

sp�r�.�Bywał�aż stał�się��byty.�W�tak�mizerne�pr�gi�wstąpił�je�nak�p��raz�pierwszy.�Nie�spo-

�ziewał� się� wył�ż�nej� marmurem� p�sa�zki� ani� zł�teg�� tr�nu,� wi�ywał jednak ła�niejsze�

krzesła�z�wikliny�i�równiejsze�klepiska.�Rozparty na drewnianym siedzisku Tumilis pas�wał�tu�

ist�tnie� jak�pięśd����n�sa.�Nic��ziwneg�,�że�miał na�zieję�na�wszech��sięgającą� rękę�życio-

wej�sprawie�liw�ści. 

— Szanowny panie Lowkick! — Tumilis�wyszczerzył�szer�k��zęby�na�p�witanie.�— Ufam, że�

wyp�czął�pan���statecznie? 

— Tak,��ziękuję. — Madk��zatrzymał�się���kilka�kr�ków����s�łtysa.�Uśmiechnął�się�lekko. Na 

śnieżn�białej�k�szuli���strzegł��ługi,�ru�y�wł�s.�— W�zięczny�jestem�za�strawę�i�czystą�pie-

rzynę.�Zapewne�interesuje�pana�cel mojej wizyty, powinienem�chyba�wytłumaczyd�m�je�na-

głe�przyb… 

— Szanowny panie Lowkick! — S�łtys�klasnął�w�ręce,�przerywając�fajter�wi�wpół�z�ania.�Zza�

parawanu� p�� prawej� str�nie� izby� wychynęła� k�bieta�w� śre�nim�wieku,� trzymając� w� �ł�ni�



�wa�kieliszki� i�p�kaźny,�gliniany��zbanek.�Madk��miał� na�zieję,� że�była�w�nim tylko czysta, 

bezprocentowa woda. P�mylił�się�je�nak�i�w�kwestii�pr�centów,�i�nap�ju.�G�y�wychylił�z�s�ł-

tysem�„urzę��weg�”,�mlek��aż�zafurk�tał��mu�w�ż�łą�ku.�Fajter�przeklął�się w�myślach�za�

nietkniętą�miskę�kaszy. 

— Panie�s�łtysie… 

— Emil — rzucił�bardziej����siebie,�niż����g�ścia.� 

Madk���bserw�wał�z�niep�k�jem,�jak�Tumilis�napełnia�p�nownie kieliszki. Po drugiej kolejce 

był�już�pewien,�że�trzeciej�nie�z�zierży.�Nim���biegł�����rzwi,�mlek��skisł�,�a�wraz�z�nim�pro-

t�kół��ypl�matyczny.�P�z�stawi�ny sam�s�bie�s�łtys�westchnął�ciężk��i��sunął�się�na�klepi-

sk�.�Wzn�sząc��czy�ku niebu, przechylił�butelkę.�Na�sw�ją�k�rzyśd.� 

Kilka�minut� później� stary� fajter� p�wrócił� chwiejnym� kr�kiem, nieco bardziej pomarszczony 

niż�zwykle.�Oczy�s�łtysa�r�zbłysły. 

— Szwny pnie Lowkick! 

— Emil,�błagam…�— Madk��uśmiechnął�się�słab�,���trącając�p��any�mu�kieliszek.�Stracił�w�

tej�zapa�łej�wsi�już�zbyt�wiele�czasu. — Przej�źmy����rzeczy.�Jestem tu z rozkazu Gildii Fajte-

rów,�w�p�ścigu�za… 

— Ghhh…�— Sie�zącym�na klepisku Tumilisem nagle zakołysał�,�jakby�kt�ś�klasnął�mu�znie-

nacka przed nosem. — Fff-fajtrów?�T��wy…�ty…�nie�kupiec?�Ks…�księcia�nie�znasz? 

— Nie,�jestem�miszcze… 

— Aaa…�aaa�wiesz,�k�g�…�k�g��ja�znam?�— Mężczyzna�przechylił����tyłu�gł�wę�i�patrząc�na�

Lowkicka zawiadiacko, wy�ął���lną�wargę.�P��chwili�gł�wa��pa�ła�mu�gwałt�wnie�do przo-

�u,�a� r�zluźni�ne�ciał� aż�przygarbił�� się���� impetu.� Emil�ni� t�� sapnął,�ni� t�� zacharczał.�— 

Nik�g�…�k…�wa…�nik�g�…�a�ty…�ftrów…�a�c��mnie…�fajtrów… 

Gł�wa�s�łtysa�p�w�li��pa�ła,�prawie do samej ziemi. Gniewny bełk�t�zastąpił��p�szarpane�

charczenie,�st�pni�w��przech��zące�w�c�raz�bar�ziej�równ�mierne�p�chrapywanie. Po kilku 

minutach Madk��uznał,�że�spity�mężczyzna�zasnął.�G�y�zaczął�zbierad�się����wyjścia,�Tumili-

sem targnęł��zn�wu,�tym�razem����pionu. 

— Aaa,�a�wiesz�c�…�L�kik?�— Emil�rzucił�nieprzytomne spojrzenie prosto w oczy fajtera. — 

Aaa,� t�� wypier�alaj… i…� i� wiesz� c�,� L�kik?�Weź� teg�� tam…� c�� �� Gil�ii…� wiesz?�Weź� g�� i�

www…�www… 

— Wiem, Tumilis, wiem. — Madk��uśmiechnął�się�krzyw�.�Wypa�ł�na�zewnątrz,�nim�s�łtys�

z�ążył�wy�ąd�także�górną�wargę.� 

 


