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rĘś.ii lE' fhi vY.dł n. sho.l
giej 

'ony 
fń(*ayło nu Yre Nr PełnÓ ŚP'!' łobi jej



zdjąwyl qod.h onlożnig obńcil ł]ucz' i wvedŁ
op wiDe v o]ó{ wi' ż PrątienDi!łr b|aJość jyi

'u'lu]ilD 
4PĘhlsięwj.łieśubnnia'nrfjcńjIiie.oda]ei

por]]dł łol]k' na któł'fr ieYG 
'3ly 

ńUPia' 'Pełni.

'ujłrła'- 
pomyilżL i skj.rowal sĘ w nrcn9 k''2, ginąa8o

w.icmnościa.h w gĘbi komnary' (i.d)' km dota ' aby
u.rft,ti żonę. na.hylil5ję nad podugką sdzi€ jedna przy
JrĘńi spo.zrrnł,v dłie glowy' 

^ 
P

.oś' .o spnyiato ważenie brcd}
cońrrlsĘ's{dąqżosalau{zr'o.h{i] j fó.ilnaślĘJ

n]'j' ijego palci Ęlrruj{. po onl.kq naPotkały wlosy' bar.
dr, dfugle' 

^by 
upsić się o sĘń bĘdz]e, pNolr pr4s.

Ęł dlo]i na pod6*ę. '|yD lam lo DaPnłdę byb brcda,
ijrkiś męż.zyznl!' Fkjś nr'9yf'i lPal , jeso 

'onł|wybu.hąą. *rudily gn(ł€nr sko.zyl na |ich'
dźgaI szryl.kńi dephl i.h' 

'o.Z}'l 
Pńnę' wyl 

'ał 

dzik! b€
sia' Polcfi PŹsbl zabi.i' usÓd^ni
pon"zyll Uwaźnie vnud' iłJ sil w i.h ni.n'] jednako
{e ąnila' t w nnaĘ' j* dab\i koś jnny podejĘoyal ].
z oddJi, cłos .iężki od ska!:i, z pocątłU .'.psLnj. dtugo
.iągnięly' zbliź:ł sig' !dbnł' nal sĘ okrlhy| i rczpozn.l'
$ru.hlały' ryk cnincBo Jc|eD ]a'

lljedy5ięodwruel'łyd'o musjnż.ńdzi$dŹwja.h
s'idno smj.j bnr, nioslej śyiatlo'

Prz}rgiodły jir iu odsłosy mrdL |edDo długi. spÓi14.
.t PozloliIo ilj 4ozumieć łsłs&oj i uciełair. Z fsrc.
zą, ł')'puj.ih r Ęk Pochodnit

o].a i lndkę nial tenz pżed soĘ' Ieźdi na wznak'

' naj.siyr4i€ spo
kojĘ z'rlwały sĘ skryw.ć wżoĘ t.]enni.i P]any knyi
rozpol.tEły się połodku nh bia\'ó .i . n'obryzganych

P?ejćigaJłarh' nl acE! na łysol.ści klu.ńksu ? ko.ci
\łoniostj ńvącego N alkoyie szL.rłatny odblask sjta
a, zmievanyjuż ze słonam, rozjaśniał te ..ruone śIad]i
j ŹutoMl je w jeY.r wĘksEj li.zbk na całe poniesz
aeni€. JuIim po.lvedl do znnrly.h' pofrłairc sobie'

.ież zdaają 5Ę ad€n ni€$'Iłuma.?Źlne podobieńssa'
w koń.u mcbylil się leł]<o ż.hy z bliskl bbaayć sfiaj
i nĘdą'jego niedoD]<nĘlyni poviekni do!Ź.gł zgsĘ
łeDi.ę' kłón Paliła go jżl ogni.n' Na$ęPni. plzv.dł
na drugł nrĘ Posł ia' 3dzi.l.żalo dlugi. .ńłÓ; *ść

r.go tsJlfy as}''ixłr Śił. łłosy' 

'u|ńn 

pżAyPał bnle
pśńa n'&dfr p.].ań i' uniósł J.J głoy{] l pr|r4ł.a nlł|
tzyńii.r. ią o})ilt]i 9 f'Bll.iu lńtrni' pÓdż's gdy Jru.
gą ĘĘ Pr.y.wigał sbie PochodDi{ XrcPk, P?są.ąńc
łr PG, mdg<' kryały na Podłogę JedDa a dru3q'

f koń.em dnh śanąl P.ad 
'on$ 

j znienionyrn glosem
mk24ł jej, Po Pie'łG, ż€by mu nie o.lPołi..lala, źćb}'
!ę do ni€3o .ie 7bljżrła, żeby nawet Da niego nie pł[yh,
i *by byh posł|vna, pod grcźbą potlpienia {iean.go
Wyskijn jego Dzk3bm' króE są nieod$oblne'

Uro.zFlo!.i żalobne odbędą sĘ $tdlug pisen.ych
innnk.ji. które jej zo Nil na uruiku u k.nn&i.
.nłly.|t' oddaje 

'ć, 

P.ła.' swoi.h wlsdi' łsf}sl}j. śłe
dobn' nie atzymDiąc n*t' ubfui i gnd'łóB klórg zn'J

Byłi Posł6,ńi |Óli Boga' lwożą. ńu Ókafję do zblod.
n\ i pohnnr ńodlić sł a j.go duś4' poniewa' od ej

fDany.h Pożegnano !.yśavnie' w kojcieb krasz
lorn}n tzy dni drcgi od anrku. jakiś micb { Mbicie



ldunięqm m oczl v€dł a o^zaken' z dala od iDDyd
,.]obnikó{' i nil1 ni€ ośńil się do niego pŹenówić'

c']ą ns4 pmleż.l na ś!ÓJku krmhrn z lozkJłoM
nyni lmiÓnm' 

' 
ootm q Pro.hu

Po po8iŹbie vid'ano j?]( ud'ł ś9 w sfuonę gói spo
slłdal wsc.z wiele nzr. i s koń.u zńikn]rł'

l fy lNzylwśłńt 'żhn:r.

vlyciąsał ĘĘ do lyrtŹy n. gościń..ó. podchodził
na t]ę.zkŹ.h do 

'ni$ńży 'lbÓ 
!.ł n

dz.nićB obejśą i fua' ni'ł bk sńubł' rc nigdy ni€ od.

Pragną. poni'ćnia' opowhdał hślor( srcj.go 
'y.ia:*edy wŚzyyy uciekali żegnaj1. śię hald.ń kŹyz' we

vsń.h, pŹ.z kóie w.ześniej p*óod.| gdy lylko l(oś
so rozPożn.]' a'ryłfio pred njn d'łi, 

'y8ńżinÓ 
Du'

Źuono w niego k'ni.nim| NajbadzĘ miłosielni ły
sh{iali dla ni.8Ó ńiskę na gąms okn.' Potm oPugo']i

z*vąd odpę.lary odshąlsię od ludzij i 
'}a1ił 

5Ę
kożo 'm| roślinami znJ.fiÓnyni o{oemi i malżami,
któty.h szukał Ędrując w}'b.?żn',

casmi' hn g'lzie brs mÓńłr zakęel. N dole pned
ŚÓbą wid'at b€zhd stłoaonyó dióóq k'nieme ]gke'
md!,, *!e' kŹyżuhc 5Ę mrcale a!łkj' sĘd do jćgo
us'u dÓrtdl niusfuny gtr

pągnieni. 
'y.fu 

nĘnzy hdźni sprovadfiłÓ go do nia
na' Lec' "ń.ż9.. 

gtyn.sy m sierch, zgielk hńd]D.

blahość roznół kinaty mu kre lod
N' kiedy burdon 

" 
kile& ndoMł lud od b./Ź5ku' o8lądił

|LLdZi ł'y.hodzt.y.h ? dońó( po(e
irtrnny aryoise n! rogr.h 

'nic 
kobiere z adamavku

|Ź.d si.dzib3mi ksiłząl i kiedy nrd.hodzil wiecól P.l.f
okicnkd nlicvkań na plrtcq widzial długie soł} rcdzń.
rc' l PŹt nkh dzi.dkóv Z wnu.zklni m ko|aneh .lusił

ł niłosnyn u|ieskniu koŃŁnPlow'ł łebah na h
ka.h, Pkki w gtriżzd&h' om.ly na kwih.hj gdy tyj]<o 5Ę
Zbliża], wV'Jb U'Dykalo' kJylo sĘ }'yt von.' p|ędło

wybieDł mlg$r od]udnc L&zviat

iakb''ęż€nń kDajl.y.hj kiopelki ro:y sPdajłće zi.
mię prz}"omńał}'Du ńń. knpl.' .Ężsr' slońce, Ó {t
.zói s.ylŚŹło kEw ru.hnury] i k]żd€] n&} Nc st'

i.Bo no|d na rodzi..ch ac.ynał si9 od now]
zrobil sobie łłosiennEę ! opiłk'ni żelau' Na kola.

'i.h 
wdnpał się na ki'de fr8óź.' k

.je k!P|i.zk., rec nielitoś.iła m)'śl pż)donniała blask
tlbłnaluluń' toiturcNala go mimo umłtw!.ń poktrĘ

Nt bńlowtrł sĘ prdN Ro8u, k(i!y lrdrł nu tn cz}'n.
i !Ź€cie' mzP'.frł nid tyn. że był y !mic 3Ó pop.łj]ić'

kgo dasnr o5obr nipddah go takjm Pąe zńi.!n'
ż. nxją. nadzieję sĘ od nićj DŃLnit. .elowo y)Jiliał

Ę na Ńebezpiec4ń*wa Rltomł z p
l}'.b' yy.jągal dzie.i z dDa pŹ.p.ś.i' ot.nhń 3o odu u.a

chs nic u]eryl ]€so nn d&pi.! e ła{ało 5Ę nn
do,niśicńi!' Po$]nowilumreć

r Pcwńcgo dnia' puynudni, LiŁdy Po.bylał śię' ab}'oc+
nić glębokść lrody. zobezi p'8] sobą lychudzonego



n!rca z liłą blodł j obli.zem hk żalosnym, źe n( ZdÓłdl
poslP,}m!ć łł! T.n drDgi Mkż. phkał. lu]hn nit fl'4o
znał w nim stbig' Jfz. ko8oś nN jednak Pn}Tonin
Nagle kr'yknął - !j blJ.go oi.i€| i p

w tn sPośób, dźwi8/ń..j{zr PI ę.i' pftmierył
{ie|e kJaint i dotar] ł Pdbl'. Ź.kj' prez kóĘ niebe}

Pi..znie się było PEePEłbć' Bdyż
! skJpa po obu *rolach tÓoęł' w b
ni. ołnielil sĘ tędy Po{hÓd'ć,

stln lódź' Ę zlkoFna ł ń'jc łznosila dziób
w trtńa.h lulia.. badają. j€j sbD, Ódkyl pĘ wiosl:
j Pysrła nu do gloq nń|, żeby Pośłi'.ić slo,c ży.ie

Na po.a&u l'Fy.z}'t ś'yxodne EjGiŁ 2 Śk!(Py
Da bŹes ffki; i zdzi.nl sobie paznokcn {ygż.bui4.
og.omne gła4, któn potn opi.nł n
sił' śl'€qąc si9 s bło.iq gr4zną. w

Później tPEwJ łóJĘ' używ'ją. aęjci w]'dob}n!h
z w3kó{' i pośavił sÓbi .h'*ę r Pni dŹ.ł i gliqr

6dy p$7ła 5ię wicló o palnwie' poja$ili się i Po.
dóini PrzP}nali 3p. d!Ęi.Bo blkgu' maóają..ho
rągi.wkfn ; Jl'lian nat}'.hEńJ wlk.|dłrł do łod'' Byh
birdzo .Ę'ła] i l d7ie łsńda|i f b
dob)tkćB' Die |iczr. objuaoqlh Zfrqz+' którc wi.Ź

8jjł. z. stichu polyięksały ścisk. Nie 4Jxł ńi.Zgo a
swój tud; niehóŹy &łali mu reśzlki jed,hń' któn wy
cĘg'li z sa]{w' 

'lbo 
aisrzone do .n, ubnnń' ktj.}tI' ju

nb ch.iell crubbie źusli pżek]€ńnła. lulian Lllril
ich hgodnq i odpońadali nU obelgami on zadÓv.]!ł

EhLi . olo wqśko co składało 5ł n! 

'e3{, 

umeblołmi.
Dwre dziury w ś.ianach słu'}'ly n okna. f iednei tren)'jal
okiem sĘgnąć .Ęgndy Śię jałove rół
|? i.h poń*ehni bh.l}mi śawam], fu j óvd,ie i y{oka

Żh. prd nim' toczyla swoj€,i€Ionkawe wodt wiosną
łi|gotna ziemia.u.hnęla zgnilizną PotD] b€zladDy wńt
wzbi)al fon[ny htzu' Pia.h byl wszrdzie' mu|il ło.ln
tz.sZnl w zęba.h' Tro.hę później md.Ęga\ mj. kona
lóq którc bźłcał' i k{ś'ły { dzień
plzy.hodziły yogt ńńZy' k'ó( lhzon n.dakły lńr

'lÓić 
kaEEń' i ł ludfil.h iod'ły ifrozunną Poltrb9

Miesi*e mlF\ a Julń! nie widyłił ń*ÓgÓ' c4sÓ h
myk' o.Zy' póbuj{. poNrócić PaĘĘ.jł do .4ów Eło.
doś.j] i $Tłmiał się dziedzinie. zamku, chaĄ na sho.
daó' gi.rnrkołie 9 zbmjoŚTi' jasnowlosy mtodzienie.
pod daszkicN z winoiojli' njrdzy narcem $ futr i damą
B łi.lk]n hcnnini.j i M.dy' nlgl.' skądś bfły sĘ 

'm 
dwa

tuPy Rfu.'ł si9 n! PosłxdiĆ' i poł r^ł pliczą.

- A.h] I]iediy oj.E! Bń'lna ń!&Ój Btdna ńa&o
l aPadał w kn' |Łż PÓŚ'Pn. wlj. byn.jmnicj Bo ni.

Pełn€j nocy' gdy st)al' Ędalo mI 5Ę, 
'e 

ktoś go ł,y.
m' NśtNil ncha, l..z uslysu l j€.lynie Ę.ie r€Li

Ale ten sn głos ro'egł się PonolTje:

Do.hodzil z drugi.go btrg!'.o go zdun'iało' 3n4v

Z'łohńo 3Ó Po nz t2.i|



l clos ten Dhł intoneję koj.ie|neg' dhlnu

zapalił latrnĘ i łysr.lł .lcPianki. wś.i.kly hJngan

!'pcłniał no.' Pano{aly gĘbokj. .i

lozdafte biel{ li'l bii+y.h o beB
po .hwih łshanja ]U]im odfranI .umt, woda nd)Ó

mias sĘ usPÓkoiła. lóJż Pffśl'!ęła śĘ po ńicj i dolki9ła

druglcgobPegu' gdf e.a|'.I Fl. i ńęż!ł/na

By o$n ęn \ po{?\pLon"| l4|no Mr7mu|pod"b

ną dÓ nas}j 7 giPsu i o?ł cdńeńŚ

szy dÓ niego hhrnię' lulBd nuMzII, że j€so ćńło pokry

wa ohydny tł4 j.dnak w jŁBo t)oś!!f było o! z kóleł'

słjego ńaj.nab
Gdy wgćdł do lodzi b di.spodzje{.nre 72nJŹy'a 5ę

Pod wod9' plzygni..iona j!8o .i9żarem; 

'&ś 

yłŹąs ir.

dob}'łją z po\'roko] Julian łałł sĘ do {1oŚl'

z k'/ryn udsrniem łiosh 6le Prłboju uno!I)'

dfiób łod'i' Wo.la, .alnieis?f, di' alFE.n( z furią bila

o bultlr Rmwienla .Tluście, l/piętn2ł. gótlł i łódka

to s'}słaki!ał! s góĘ. lo znów sPld]}a ! ÓdlĘq' gdz'c

Ju]rm pE.hyl .i!lÓ' szkhdał ńmiona, i upieB

E. 5ę nogam' rltmrczńtcod$Eą| J{ skrlgq.'d]-'

tbym'ćMęq!h cEd5ńfg'  mu(c *r!g oew!

sp\mły po p|e.&h' uderenia połtta alykal' pN('

frtmał ŚĘ, wedy lód' poPły]tęh 7 Pląd.n' l-ez ro

zuniejEą żr fo .hodzi o E.' s'ielkiej s!gi' o rc?,kŹ' kii

rcmu nie łolno sig sptr.iwić
dulck nowu Pftr}akl ryk buŁ'

PŹ€d sob! niał ap']onł |abrenkę. lłklatuD.e Pla
ki Al.nialy j.j ś{i {ło w reguhlny.h od d{P'ch 

^ 
k aly

car wjdziaI PlÓnqa źEntĆ tędor{tgo, lbly $d na !u

ńe, ntruóomy J'ł ko]uńńa'

l bwllo to dlusq błdzo d}trgol
K e.]} He'j do F €o.hal|' ' |!] $ żmrją|dnńj ifo

u{a1.re anrjom) lcdzinr do}a Roddiaru!, rrd
ryn 5Ę okq\al' opaJł ńu 3' do biodtr] i j€3Ó b&ki pieś'
.hude nEioni ginę\ Pod |ug.zą.yni się Płirmi skól/

PokJ]tej krÓ$mi' GłębÓki. bruzdy PrrcinaIy ńu do
Brł ] < szkjelŁl' s { mi€lś.u no$ mał d'uĘ] i spÓnĘdzy

rBÓ śiny.h warg ł'ydobyw'l sję odd..h gęsty J* Dgb'

lstem slodnyl Powidnr
lul d.łmuto'.omi,ł k'młek*mj

(i.dy to po.nłonąl' łół' ńiska ] |Źon.k
na sobtr błje sm. plmry' jaki Ęlo wida. ńl

NńĘPnicpońed''] cha ńi sĘpićl
]l'li!D poffdl Po dzb:n: i kildy wzĘł so w rrcą \]do

był sĘ z ni€o sronal' kóry rc^eżył nu *rc i nudEa'

Bylo to wńq .óż u zn.rezisko] L..z LTdoW'' lycĘgnąr

ręĘ j jednyń h.u*eE ÓPóżniI d,}an'

' 

bn Mi{I śsie.zkę i PodPalił łiąak{ Fploci' ni śrcd.

rĘdowN po.]5a\]r rb 5{ ograii .].dfą( 
' 

h

.b dlg]'L|nżdłFu.f J.bl| .go or) i!ż itśm<]y.

Nuody .ńkły' i glo*ń Pwie lidos}ysaLqń !'yszePtd|

I'nim o*mżnie Pońóg] nu 5Ę Poło'y., i nawct rczPo

nłl m nim' iby go ok!}t' żagie| * sojej Iodfi,

Tdo.JĘr.'ił l'qc'k] rg. s' odlldnhb 4by pbł'

|.( ąłnf ęJpg|opreĄU' 
'bŹu(h 

Pr. |.J'dyń \d.

chu, rlPadał nu się aż do k4góŚ'Pa.trzowy.h'



uk]adały lię 
' 

moognmr Pdem ahmr z peĘoIj poój
Dj{l),.h wńeD, w której ś7ukano .hIodn. i pol. do i.u dg
Da| - u|ubionei 3q' paziół' Po drDgir] $rciń b!'do!!lr/
5ł Psirnh, najnie' piekamb. dmhis i $odoly wvyiko
ok,l,l |as 7ielonr.h PasMisL sm ogrod'onl gęs9D 

''.

Pokdj panowal fu od bt dilną ź. broDa PŹesala śĘ
opLśrać: Iog arcsła] irŚkóllr |ePj]y 8nhzda ł szcz.
lilad] otwoiów iż.ln(Z}'chi i łu(zDjk, który jak dzień
długi pŹe.h.dz.ł si': pÓ kurt}'Dje' gdy słońa świ..iło
zbyr no.ńo' w .ał do !ie1'aki 6t.żnnrj' i asypi'l

w. wnętEó b\sp?h Śszędzie ż.lan. ołucilj hpi
stń. ł k.nnda.h .honily Prcd .hlodeĄ i z yśf |/l.
wał! się ble|izna, kad'€ z winen pĘtiłĘ s{ w piwnie.h,
Jębowe skrynie trcsu a\ pod cięż

w zbrojołni' pIó.Z óoqgwi i pyskjł &iknh ,łie.
Źąt' widać bylo broń Mzysl]<i.h .p

q Po mńc4 słee.

Glóvtry lo^ń w kućhni b'łby ?/lZi€rj}l obnenie
]'olLL] kżPlica uŹądfonÓ łInałlie iak .lla króla' Byh !3
wd' 9 odl.głyń ak+Lu ?2Ek!' łaźnja w sty|u qnskn;

'l. 
dobry Pa! tonił od niE, uła'ają. ją a pŻyĘt.t

w sŃim pbvau z |kdł pŹeóadał sig Po dÓńu'
w}'mier,l spnwiedliwojć sżsż]oB uśnieź.ł 9siŁJfkig
waśni. zimą płŹyl jżł opadq]r plitlj śntgu' lub k..
ał sobie czFać ryftsłj. oPowij.i' z łioŚDł ł}ruval
na svyn nNle m dtóżkj btgną.. Ślq'Jo 7i€loĄ'ó póI.
i3a{ędzil z wićśnilłmi kióqń udae]ał nd' Po $ielu
plz)'goda.h Poiąt a zonę pinnę ł}sokjego rodu.

Był' b'rdb b|!J!' ńi.co wyniosł! j Powa'a' RÓgi j.i
]r4!ńu aMJ,.ł Ó mdPńa' tń sk.Óńig surij .igg
|śię tŹ' klokl z. nią (},dfj!!!L

|iemal khśztornej re3ulei k!żdelo r
łanh slu4.ym' do!|ądałi konńlul i ba]ęmół] PzęJła
Dakądzie|ilubhańołalaob]uynaohaiz' Ponie$?'mod.
|ilasięo'oDieu$annie' Bógdal jej syn..

Na ank! n$tala łielk' ndość' i u.zc. hjn uwala
tzydni iatryno.e ł śridle po.hodni' pr4 d'}'Ęku
hatt na łobnmcb z lisbyia zjedzono najmdst lny
Pr&'y' z kudńi l'i.&jńi jr]< 6anny' dl. zabaly z pś .fo
wyskoż}'l ka*łi l gdy goś.l wdąż pŹyb}v!ło i ni. $.i
!ałÓ Ju .al2L bii fńB2ni Pić z olfmtów i h.łńów
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