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Rozdział I
Bór rozgrzany majowym słońcem pachniał żywicą. 

Doliny pełne były jeszcze wiosennej mokrzyzny, trzęsawisk po
rosłych młodym sitowiem i ostrą trawą. Bury miś przystanął na 
słonecznym zboczu i wyciągnąwszy kosmaty łeb, węszył chwilę, 
po czym ruszył w dół w stronę rozlewistego strumienia. Nie 
omylił się. W połowie zbocza stała złamana przez niedawną wi
churę sosna. Wkoło unosiła się mocna woń miodu i wosku. Naj
większy niedźwiedzi przysmak znajdował się o dwanaście stóp 
nad ziemią. Opadła misia ćma nieprzeliczona, kąśliwa i nieustęp
liwa. Nie zważał na nią, łbem jeno potrząsał, łapą zgarniał co do
kuczliwsze, do nosa i oczu pchające się owady i do szerokiego 
otworu dziupli nos wetknął. Poczuł kilka bolesnych ukłuć 
w niuch. Ryknął z bólu i jął rwać zębami i pazurami korę 
i opróchniałe drewno. Wkrótce poleciały na ziemię plastry wos
kowe pełne miodu i czerwia, za czym i miś zlazł tyłem z drzewa 
i zabrał się do słodkiej uczty. Pomrukiwał z zadowolenia, mlas
kał i oblizywał ociekającą miodem łapę. Opędzał się od bardziej 
natrętnych pszczół, okręcając się co chwila, jakby im swój 
kudłaty zad podstawiał do żądlenia. W jednym z takich półzwro- 
tów chwycił w nozdrza woń obcą, wrogą. Była tak wyraźnie 
bliska, że miś pogniecione plastry porzucił i w gąszcz uskoczył.

W tej samej chwili świsnęła strzała. Ryk niedźwiedzia świad
czył, że nie chybiła celu.

— Trafiłeś! W kłąb dostał!
Jaśko Skalny, do którego skierowane były te słowa, jak cień 

przemknął przez małą, pełną pszczelego roju polankę. Biegł 
wśród gęstwy drzew, omijając zręcznie powalone pnie, jamy, 
kępy ożyn. Wysoki był, smukły. Spod kaftana z jeleniej skóry,
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suknem obramowanego widać było pas ozdobny, przy nim krótki 
kord ze świecącymi kamieniami w rękojeści i topór.

Niedźwiedź, przebiegłszy bagnistą łąkę, z rzadka olchą poro
słą, znikł w sosnowym lesie na przeciwległym zboczu zamyka
jącym dolinę od północy. Nie wiedział, że dwóch miał prześla
dowców, którzy od Chełmowej Góry szli za nim trop w trop, 
gotowi ścigać go do bram samego Sandomierza. O dwa stajania 
w lewo od Jaśka Skalnego biegł Leszek Orlik. Drobnej postawy, 
siły zdawał się być niewielkiej, zwinność za to niemal kocią wy
kazywał. Gdy biegł wśród drzew, do gnoma leśnego był podobny. 
W rysim kołpaku orle pióro z ukosa sterczało, jakby dla pod
kreślenia przezwania. Jak prawdziwy orlik przemknął przez 
zbocze i na brzegu łąkowego mokrzyska się zatrzymał. Dostrzegł 
niedźwiedzia, który już trzęsawisko przebył i wśród drzew po 
drugiej stronie doliny znikał. Strzała Orlika pomknęła razem 
z jego myślą. Syknął niezadowolony, mimo że cel zbyt był daleki 
i zbyt szybki, aby weń trafić. Poprawił lekki topór za pasem 
i złożywszy dłonie koło ust, wydal ostry gwizd dzięcioła. Usły
szawszy po chwili podobny sygnał, ruszył przez trzęsawisko, 
skacząc z kępy na kępę.

Zwierz zdawał się naprawdę do książęcego dworca zdążać. Do
szedłszy na szczyt wzgórza, zawrócił na ukos w dół i szedł brze
giem doliny, omijając przyźródlane, łąkowe mokrzysko. Wtedy 
po raz drugi rozległy się na przemian dwa gwizdy dzięcioła. 
Niedźwiedź — czy uchem obcość naśladownictwa uchwycił, czy 
zwęszył znów woń człowieka — skręcił nagle w głęboki wąwóz 
o stromych zboczach. Wejście do wąwozu było szerokie, lecz 
w miarę wznoszenia się w górę prostopadłe, miejscami gliniaste 
ściany zbliżały się do siebie tak blisko, że dwóch ludzi z trudem 
mogło obok siebie postępować. Spotkanie w takim miejscu 
z niedźwiedziem nie było bezpieczne. Jaśko Skalny skręcił jed
nak w wąwóz bez namysłu. Groźny ryk niedźwiedzia zahuczał 
nagle w wąwozie. Jaśko topór zza pasa wyszarpał i pochylony 
ku przodowi patrzył na drogę, która o parę kroków przed nim 
skręcała w lewo. Twarz jego podobna była w tej chwili do głowy 
ćwiczonego w polowaniu na ptaki sokoła. Zdziwiony ciszą, jaka 
znów zapanowała, łowca ostrożnie posunął się naprzód i wyjrzał 
zza gliniastej skarpy, oplecionej korzeniami drzew, rosnących na
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zboczu. Widok, jaki ujrzał, przykuł go do miejsca. O dziesięć 
kroków przed nim stał bury olbrzym, wsparty przednimi łapami 
na powalonym jeleniu, i patrzył na stojącą przed nim dziewkę. 
Z jej postawy łatwo było poznać, że nie spodziewała się takiego 
spotkania. W prawej ręce trzymała łuk, lewą do piersi podnio
sła, jakby się nią chciała przed nagłym niebezpieczeństwem za
słonić. Jaśkowi zdawało się, że drgnęła, jakby chciała w bok 
uskoczyć. Nie ruszyła się jednak. Ani na mgnienie powieki nie 
spuszczała oczu z niedźwiedzia, który również stał nieruchomo. 
Wtem ręka dziewki, spoczywająca na piersi, zaczęła wolno prze
suwać się ku szyi do sterczącego zza pleców kołczana ze strza
łami.

Wyostrzony grot zamigotał w słońcu, lecz nim zdążył opaść 
na podrzucony łuk, ryk niedźwiedzia jak grzmot napełnił wąwóz. 
W tej samej chwili Jaśko skoczył do przodu. Dopadł niedźwie
dzia, gdy ten uderzeniem łapy powalił dziewczynę na ziemię. 
Zwierz usłyszał kroki nadbiegającego. Nowy ryk zamarł w po
łowie. Topór spuszczony ze straszną siłą w środek czoła utonął 
w kudłatym łbie, jakby trafił na rozmokłą po deszczu glinę. 
Niedźwiedź zwalił się do przodu.

Młody łowca nie spojrzał nawet na cielsko olbrzymiego misia. 
Topór precz odrzucił i nad leżącą ukląkł. Oczy miała zamknięte. 
Bladą twarz przesłaniała gęstwa rozrzuconych włosów. Nie po
ruszyła się, kiedy przesuwał ręką po jej głowie, szukając rany. 
Głowa i twarz były nietknięte. Musiała jednak gdzieś być 
otwarta rana, bo biała koszula, widna spod lekkiego kaftana, 
krwią szybko nasiąkała.

Spostrzegł na szyi, poniżej ucha, podłużną, krwawiącą rysę. 
Kaftan z siebie zrzucił i jednym szarpnięciem rękaw lnianej ko
szuli urwał. Nałożył opatrunek, który szybko krwią nasiąkał. Po 
zboczu wąwozu zsunął się Orlik.

— Zyje? — spytał.
— 2yje — odparł Jaśko. — Wody przynieś, źródło w lewo od 

wąwozu, przy złamanej sośnie.
— W kołpaku chyba lub w dłoniach, bo rogu wziąć zapomnie

liśmy.
— Niechby i w dłoniach, jeno szybko.
Orlik wrócił po chwili, niosąc wodę w kołpaku. Jaśko prysnął
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nią na twarz zemdlonej. Drgnęła raz i drugi i otworzyła oczy. 
Koloru leśnych dzwonków były, ocienione długimi rzęsami. Zda
wała się być zdziwiona. Próbowała usiąść, ale syknęła zaraz 
z bólu i opadła na ziemię. Ręką dotknęła zawiniętej szyi.

— Niedźwiedź was zranił, zawiązałem, aby krew nie ciekła — 
wyjaśnił Jaśko.

— Wiem — odpowiedziała po chwili. — W ramię mnie łapą 
uderzył, nie miałam się czym bronić. Oszczep przy koniu zosta
wiłam. Jelenia postrzeliłam. Dwa razy się pokładał, farbował moc
no, to myślałam, że łuk wystarczy. Byk aż tu do wąwozu przy
biegł. Niedźwiedzia na drodze spotkał i ten niewiele miał z nim 
kłopotu. I ze mną też — dodała po chwili. — Gdybym oszczep ze 
sobą miała, nie potrzebowałabym waszej pomocy. Lewą ręką ru
szyć nie mogę — powiedziała cicho.

Uśmiechnęła się do Orlika, trzymającego kołpak w obu rękach, 
chociaż w nim kropli wody już nie było.

— Odepnijcie mój róg. Pić mi się chce.
Jaśko ukląkł i odpiął od złoconego pasa turzy róg, w którym 

chlebotała woda.
— Poczekajcie, świeżej przyniosę — powiedział. — Źródło 

niedaleko.
Skinęła przyzwalająco głową. Kiedy odszedł, zwróciła się do 

Orlika.
— Brat wasz? — spytała.
— Nie. Jaśko ma na imię, a wołają nań różnie.
Dziewczyna poruszyła się i uniósłszy nieco głowę, spojrzała 

na ubitego niedźwiedzia.
— Dojrzałam go, gdy miś szedł na mnie. W oczach mi mignął. 

Jak orzeł spadł nie wiadomo skąd. Jednym uderzeniem go po
walił, bo jak widzę, łeb mu na dwoje rozwalił.

— On by go rękami udusił. Mocny. Równego jemu siłą nieła
two znaleźć.

Umilkł widząc nadchodzącego Jaśka.
— Bóg wam zapłać, Jaśku — uśmiechnęła się.
— Gdybyście oszczep mieli, nie potrzebowalibyście mojej po

mocy — odpowiedział żartem. — Radźmy, jak was i te dwa po
twory do domu odstawić.

— Wszak ani mnie znacie, ani wiecie, dokąd mnie prowadzić.
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— Na rogu, w którym wodę przyniosłem, dwie strzały widzia
łem. To znak Chybów, a wy jesteście córką pana Sędziwoja. 
Dwór wasz stoi przy drodze, która do Kunowa wiedzie. Zanieść 
was do samego domu możemy, razem z niedźwiedziem i jeleniem, 
które do was należą. Wspominaliście o koniu zostawionym w le- 
sie. Myślę, że na łowy samej was nie puścili.

— Prawdę rzekliście. Sędziwój Chyba to mój ojciec, a Chy- 
bice to nasza wieś. Dwór na górce wedle stawu stoi. I to prawda, 
że nie sama z domu wyjechałam. Ojciec z dwoma pachołkami 
pognali jednak za dzikiem w stronę Borsuczego Jaru. Ja spotka
łam niedźwiedzia i, jak widzicie, z wami jestem. Konia nad rzeką 
do drzewa przywiązałam, bo w lesie łatwiej jelenia piechotą ści
gać. Ojciec z pachołkami łatwo mnie odnajdą, psy mają.

Umilkła mową zmęczona. Przymknęła oczy. Obaj junosze wi
dzieli, jak łzy bólem wyciśnięte spływają jej po policzkach. 
Chwilami jęczała głośno, zaraz też przepraszała ich, że bólu 
ukryć nie może.

— Pozwólcie, ranę wam zimną wodą obmyjemy. Lżej będzie — 
powiedział Jaśko.

Ruchem głowy dała znak, że się nie zgadza. Chwilami wstrzą
sały nią dreszcze, chociaż gorąco było, bo słońce ledwie z po
łudnia zeszło. Jaśko z Orlikiem uradzili, że sporządzą nosze 
wyścielane gałęziami i poniosą ją w stronę Borsuczego Jaru. 
Orlik skoczył zaraz, aby kije na nosidła przysposobić. Wrócił po 
chwili i już z daleka zawołał:

— Szczekanie psów słychać!
Ranna otworzyła oczy.
— Psy są na waszym tropie — zwrócił się Jaśko do Chybów- 

ny. — Ostajcie tedy zdrowi, nic tu już po nas.
Chybówna żywo zaprotestowała:
— Nie odchodźcie, Jaśko. Ojciec rad wam będzie. Życie mi 

uratowaliście, a ja jedna u niego i miłuje mnie. Ostańcie — pro
siła.

Na twarzy Jaśka nie widać było zadowolenia.
— Pomóżcie mi wstać — prosiła.
Jaśko lekko uniósł ją z ziemi. Ramieniem przy tym otoczył jej 

smukłą postać i podtrzymał. Czuł, jak drżała z wysiłku. Do wą
wozu wpadły dwa psy do wilków podobne. Na widok obcych
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sierść zjeżyła im karki. Chybówna przemówiła do nich łagodnie. 
Psy jednak nie myślały atakować ludzi. Jak wściekłe przypadły 
do niedźwiedziego padła i jęły rwać na nim futro, targać za uszy 
i łapy. Nikt ich nie odpędzał. Czekali na ludzi. Jakoż ukazali się 
u wejścia do wąwozu dwaj pachołkowie zbrojni w sulice, a tuż 
za nimi Sędziwój Chyba. Mąż to był wysoki, chudy, lat około 
sześćdziesięciu. Siwe włosy grzywą spadały mu na ramiona. 
Szedł utykając na lewą nogę. Z lekka haczykowaty nos, krza
czaste brwi, spod których patrzały bystre oczy, nadawały jego 
twarzy wyraz drapieżny i srogi.

Sędziwój Chyba w pierwszej chwili za kord chwycił, mnie
mając, że córka jest w niebezpieczeństwie. Ujrzawszy jednak jej 
bladą twarz, krwawy opatrunek na szyi i psy szarpiące padło 
niedźwiedzie, prędko zmiarkował, że z przyjaciółmi ma do czy
nienia. Nie patrzył zresztą na nich. Podszedł do córki, która pró
bowała się uśmiechać.

— Co z tobą, Bożeno? — powiedział wskazując na przesiąk
niętą krwią szmatę na szyi.

— Niedźwiedź na mnie napadł. Ramię mi pewnie przetrącił, bo 
ruszać nim nie mogę. Boli. On — wskazała na Jaśka — życie mi 
ocalił. Jeleń mój, lecz niedźwiedź do niego należy.

Chyba, ledwie na Jaśka okiem rzucił, do tyłu się żachnął, za 
głownię miecza ponownie chwytając.

— On, on cię obronił? Jaśko Skalny, syn Ozgi, zbója z Kako- 
nina? Bogdaj go ziemia pochłonęła!

— Ojcze! — krzyknęła Chybówna, widząc, że stary miecz 
z pochwy dobywa.

Przerażenie odebrało jej resztki sił. Zemdlona zawisła na ręku 
Jaśka. Ułożył ją delikatnie na trawie, podjął swój łuk, kołczan 
i topór i zwrócił się spokojnie do Sędziwoja Chyby z Chybie.

— Wcześnie uznałem, że to córka wasza, panie Sędziwoju. 
Chciałem odejść, aby wam w oczy nie leźć. Nie mogłem jej jed
nak samej w takim stanie ostawić. Dziewką jest, a ja, choć mnie 
synem zbója nazwaliście, niewiast bronić zwykłem. Strzeżcie 
się uwłaczać czci mojej.

— Milcz, zbóju, bo ci grzbiet oćwiczyć każę.
— Ani dziś, ani kiedykolwiek. Ojciec mój rycerzom równy. 

Od króla herb i ziemię otrzymał, a jam syn jego. Rycerski pas
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noszę. Strzeżcie się, powtarzam, grozić mi. Pachołków nie mam, 
ale sam potrafię takich jak wy panków ukarać.

— Giń, psie parszywy! — wrzasnął Chyba wznosząc miecz.
Nim cios zadał, Jaśko za wzniesione ramię chwycił. Miecz 

przez chwilę drżał w górze, po czym upadł u stóp stojących 
twarzą w twarz mężów. Puścił Jaśko rękę Chyby i o krok odeń 
odstąpiwszy, w oczy mu się roześmiał.

— Kości wam nie złamałem, bo się z wami jeszcze chcę spot
kać. Wtedy i mieczy popróbujem. Za onego „psa" zapłacić 
muszę. Teraz lepiej by wam Bożenę ratować. Rana na szyi, jako 
rzekła, niewielka, ale ramienia nie oglądaliśmy. Zimnica ją 
trzęsła. Do domu śpieszcie i po mnicha do klasztoru skoro posy
łajcie, aby ranę opatrzył.

Stary splunął ze złością i na pachołków krzyknął, by po wodę 
biegli, a sam ukląkł przy zemdlonej. Nie spojrzał nawet za od
chodzącymi Jaśkiem i Orlikiem, którzy o niedźwiedziu nie 
wspomniawszy, znikli za zakrętem wąwozu.

Słońce schyliło się już ku siniejącym na górach borom. Upał 
wyraźnie zelżał. Dołem pod drzewami pełzały już cienie wie
czorne, kryjąc się po parowach i chaszczach przed słonecznym 
światłem. W górze zwoływały się chrumkającym krakaniem 
kruki, które wypatrzyły już żer w wąwozie.

Rozdział II
Chata Jana Pietrusa stała na skraju sosnowego lasu 

wspinającego się na kamieniste wzgórze. Ciosane belki w ścia
nach złociły się bursztynowymi łzami żywicy, wyciekającej 
z sęków i pęknięć. Obok stała obora, chlew, stodoła, dalej szopa 
świeżo zbudowana. Wiklinowy, pleciony tyn otaczał obejście. 
Po drugiej stronie drogi nad rzeką widać było kuźnię z wystają
cym okapem wspartym na czterech słupach. W prawo wzdłuż 
drogi ciągnęły się pola, na lewo łąki.

Po ostatnim najeździe Litwinów z licznego ongiś rodu kowali 
pozostał jeno stary Jan Pietrus, zwany Żelaznym, syn jego, 
Paweł, i dwie córki, Dobrogniewa i Kalina. Znikł bez śladu star-
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szy syn Pietrusa, Wojsław. Jan Żelazny odbudował dom i kuźnię, 
a dorastającego syna za poradą opata w świat na naukę posłał. 
Sam zapamiętał się w pracy, z kuźni przez cały dzień nie wy
chodził. Żona, córki i parobek Mijoch, chłop zbiegły z Mazowsza, 
gospodarki doglądali. Nie zauważył nawet Pietrus, że córki 
dziewkami już były dorosłymi, że czas nadszedł mężów im szu
kać. Czasu mu na myślenie o żonie i córkach nie stawało, bo 
akurat i Paweł po dziesięciu latach do chaty wrócił. Obcego 
człeka, Marcina z Glina, ze sobą przywiódł, z którym zaczęli nad 
rzeką budować piec do wytapiania żelaza. Radował się stary 
Pietrus. Syn rzemiosła ojcowego nie tylko nie porzucił, ale się 
jeszcze nowości wyuczył i na Podgórzu wprowadzić zamierzał.

Od lat trzydziestu Jan Pietrus ani puda żelaza nie wytopił. 
Deszcze wypłukiwały rudę na sąsiednim zboczu, a on kupował 
sztaby żelaza u kupców w Sandomierzu. Nie miał pieniędzy na 
zbudowanie pieca, brakowało ludzi do pomocy. Drzewiej Pietra
sowie nie sprowadzali żelaza. Wytapiali je i przekuwali sami. 
Rudę o metalicznym połysku wydobywali na zboczu sąsiedniego 
wzgórza. Powtarzano w rodzie wieść, że przodek Pietrasów 
z Czech aż tu, pod Chełmową Górę, przywędrował. Od księcia 
sandomierskiego Henryka otrzymał przywilej osiedleńczy i pięć 
łanów ziemi wraz z prawem wydobywania i sprzedaży żelaza. 
Wolnymi ludźmi byli, ziemi i kuźnic swoich dziedzice. Z czasem 
kraj ten za swój rodzinny uznali. Nieszczęście na cały ród spro
wadziła samowola księżnej sandomierskiej Kingi. Dziad Jana 
Żelaznego, Mikołaj, został przez pobożną Kingę oddany na włas
ność opatowi łysogórskiego klasztoru. Skargi Pietrusa do księcia 
Bolesława nie dopuściła, mając oświadczenie opata, że ziemie na 
Podgórzu Pietrusowym od lat klasztornymi były, a przywilej 
Henryka — nieprawdziwy. Walka była nierówna. Pietrusowie 
zrozumieli, że wygrać jej nie mogą. Przyjęli zwierzchnictwo 
klasztoru.

Jan Pietrus za przykładem dziada i ojca płacił w terminie 
dziesięć szkojców czynszu, tyleż miar żyta i owsa, oddawał przed 
św. Mikołajem dwie gęsi i garniec miodu, a przy każdej kolędzie 
wsadzał przeorowi do kobiałki parę kur, nie licząc suszonych 
serów, osełek masła i jaj. Sam często na Łysej Górze bywał, 
a nigdy z pustymi rękami, zwłaszcza od kiedy syn z Czech
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wrócił. Opat Wilhelm okazywał mu wielką przychylność i przy 
każdym pobycie w klasztorze błogosławieństwa udzielał. Ośmie
lony tym Pietrus wyjawił przed opatem tajone zamiary budowy 
pieca, prosząc o pożyczkę. Wilhelm z Łysej Góry przyrzekał zwol
nienie od ciężarów i wszelkich opłat na lat dziesięć, ale na wspo
mnienie o pieniądzach zakładał palce obu rąk za sznur na wy
dętym brzuchu i głową smutnie potrząsał:

— Ny ma geld, pynędzy ny ma, byda — mówił kalecząc słowa, 
gdyż Niemcem był z pochodzenia, rodem z Lautenburga.

Wrócił tego dnia Jan Pietrus z klasztoru na Łyścu pełen bez
radności. Ledwie obiad jeść skończył, żona Jagna o nowym nie
szczęściu mu oznajmiła. Z pastwiska pod Miłosowem znikły ogier 
i świerzopa z rocznym źrebakiem. Przepadły jak kamień w wo
dzie. Wilki ich zjeść nie mogły, ślad byłby. Zaraz też Paweł, 
Marcin z Glina i Mijoch siekiery wzięli i w las poszli rabusiów 
ścigać, bo ich to na pewno była sprawka. Wtedy to ją, Jagnę, 
złe przeczucie tknęło i pobiegła do ogrodzenia za wapiennymi 
skałami przeliczyć owce. Siedem owiec, cap ósmy, też znikły. 
A nie dalej jak wczoraj wrona na szopie się darła! Kazała Dobro- 
gniewie święconą wodą próg izby pokropić...

Stary przekleństwem przerwał żonie opowiadanie, wymówki 
jej czynić zaczął, że dobytku przypilnować nie potrafi. Wyniosła 
się Jagna Pietrusowa z chaty, a stary w głos przed samym sobą 
nad stratą bolał. Zjawiła się młodsza córka Kalina i postawiła 
przed nim na ławie garncowy dzban, w kwiaty malowany, pełny 
miodu, którego kwartę zwykł był po obiedzie wychylić.

— Gdzie Dobrogniewa? — spytał stary gniewnie, nalewając 
do kubka przechłodzonego w piwnicy napitku.

— Z matulą na łąkę poszła, krów przypilnować.
— Rychło w czas sobie przypomniała. A ty?
— Mnie w domu kazali ostać, aby miodu podać, kiej zawo

łacie.
Stary chrząknął mimo woli z zadowolenia, życzliwiej na Kalinę 

spojrzał. Młodszą córkę zawsze obdarzał miłością. Ona jedna po
trafiła rozproszyć jego smutek. Kalina nie lubiła się smucić, 
głowy zmartwieniami zaprzątać. Łagodziła rodzinne swary, nu
ciła piosenki przez siebie samą układane, nigdy na miejscu usie
dzieć nie mogąc. Nie kaliną zamyśloną i tęskną znad ruczaju
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była, ale sarną dziką i swawolną. Często za cichą zgodą ojca 
wyprowadzała ze stajni świerzopę i niczym parobczak z lukiem 
przez ramię przewieszonym wyjeżdżała stępa na drogę leśną, do 
Słupi i Łagowa idącą, gdzie podrywała konia do biegu, z żalem 
myśląc o tym, że koń skrzydeł nie ma. Ani złych ludzi na drodze, 
ani dzikiego zwierza w boru się nie bała. Zwoje kasztanowatych, 
obfitych włosów, czarne oczy i smagła cera leśną boginkę z niej 
czyniły. Może dlatego w puszczę nocą iść mogła, o wilkołaki nie 
dbając ani wodniki, ni strzygi leśne. Stała teraz przed ojcem 
w serdaku obcisłym, spod którego widać było pod szyją zapięte 
lniane gzło. Nalawszy ojcu drugi kubek miodu, zabierała się do 
odejścia, gdy od strony lasu rozległo się donośne rżenie konia. 
Poderwał się stary Pietrus, a Kalina w ręce klasnęła radośnie.

— To nasza cisawa, tatku! Paweł z Marcinem wracają, konie 
rabusiom odebrali!

Nie pomyliła się. Ujrzeli najpierw owce, za nimi parobka Mijo- 
cha na koniu. Obok niego biegła cisawa klacz ze źrebakiem. Pie- 
trusowi twarz się rozpogodziła. Kalina skoczyła do drogi, ale 
zawróciła zaraz przed sień.

— Jakowiś obcy ludzie jadą za Mijochem wraz z Pawłem. Nie 
może być inaczej, jeno złodziei pochwycili. Opatowi ich oddamy. 
Już on im tam boków przypiecze, choćby nawet rycerzami byli.

Kalina oczy dłonią przysłoniła.
— To swoi jadą, nie rabusie...
Włosy wstążką z tyłu związane przygładziła, serdak obcią

gnęła. Poznał wreszcie i Pietrus jadących — Jaśka Skalnego 
i Leszka Orlika. Ku bramie ruszył, gości witać. Do chaty ich po
wiódł i na Kalinę krzyknął, aby jeść szykowała. Usiedli na ła
wach przy stole w rogu obszernej izby.

— Pośpiesz się, Kalina, bo głodniśmy jak wilki w czasie po
stu! — zawołał Paweł.

— Barana bym nie pożałował. Całe dobro odebraliście rabu
siom — powiedział Pietrus.

— Jaśkowi i Orlikowi podziękuj, ojcze. Gdyby nie oni, nie 
tylko koni i owiec, ale i nas mogłoby nie być. Rabusiów było 
sześciu i jak słusznie przypuszczaliśmy, ścieżką ku Pokrzywnicy 
poszli — opowiadał Paweł. — Dognaliśmy ich przy brzeziniaku 
koło bugaja. Skoczyliśmy na nich. Rabusie uciekać nie myśleli.
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Chcieli nas wszystkich wygubić, aby się świadków pozbyć. Ich 
dowódca pierwszym uderzeniem miecza Mijochowi siekierzysko 
przetrącił i jego samego byłby ściął, gdyby w las nie umknął. Jak 
spod ziemi wyrośli wtedy Jaśko z Orlikiem. Trzeba wam było to 
widzieć. Jaśko toporem odbił cios we mnie wymierzony. Potem 
konia między uszy grzmotnął, aż zwalił się na kolana. Jeździec 
zdążył zeń zeskoczyć i w las umknął, za nim inni. Orlik jednego 
z łuku ustrzelił, drugiego my z Marcinem żywego wzięlim. Trząsł 
się jak liść osikowy i o darowanie życia prosił.

— Zabiliście go? — spytała Kalina, stawiając na stole miskę 
jajecznicy.

— Patrzcie, co ją ciekawi. Statków pilnuj. Dziewkom o zabija
niu nie przystoi mówić — zgromił siostrę Paweł. — Nie wiecie 
nawet, Jaśko, że ta sójka z nami chciała iść, rabusiów gonić. 
Mieliby jedną owcę więcej.

— Na pewno bym nie uciekała jak Mijoch ani na cudzą pomoc 
czekała.

— Ty byś i Jaśkowi dała radę — zakpił Paweł.
— Wcale się go nie boję.
Wybuchnęli śmiechem. Posypały się żarty. Zaraz jednak wzięli 

się za drewniane łyżki, bo jajecznica pachniała smakowicie, 
szczególnie Orlikowi i Jaśkowi, którzy od rana ledwie po kawale 
chleba zjedli, wodą popijając. Starego Pietrusa ciekawość paliła, 
co z owym jeńcem zrobili i koniem dobycznym, ale zwyczaj sza
nując, o nic gości w czasie posiłku nie pytał.

Przy piwie rozmowa się ożywiła. Jedynie towarzysz młodego 
Pietrusa, Marcin z Glina, kruczowłosy chłop o przydługich rę
kach, milczał i zdawał się rozmową nie interesować. Spoglądał 
ukradkiem na Jaśka, to na Orlika, całe zdarzenie w myślach roz
ważając. Jaśko nie tylko dowódcy rabusiów ujść pozwolił, ale 
Orlikowi pościgu zabronił i na dodatek wszystkiego, schwytane
go jeńca puścił, nikogo się o to nie pytając. I konia zdobycznego 
mu oddał. Wobec wszystkich jeńca na bok odprowadził, o coś 
wypytywał, miecz mu nawet do gardła przyłożył, a potem na 
konia kazał mu siąść, zabitego zabrać i precz iść. Kiedy zmiar
kowali, że jeniec odchodzi wolno, Paweł zaprotestował, a on 
sam skoczył nawet z siekierą w pogoń za odjeżdżającym. Wtedy
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go Jaśko jak zwykłego parobka za kark chwycił i głowę mu pra
wie do swoich kolan zgiął.

— Moje zwycięstwo, moi jeńcy i mogę z nimi robić, co mi się 
podoba — powiedział groźnie. — Odzyskaliście owce i konie, po 
co wam jeńcy — dodał potem pojednawczo do Pawła Pietrusa. 
Wcale na niego, Marcina, nie patrzył, zupełnie jakby go nie wi
dział. „Zobaczysz ty mnie jeszcze, zbóju, zobaczysz" — myśli 
Marcin z Glina i kark nieznacznie rozciera, bo ból w nim jeszcze 
dotąd czuje.

Weszła Dobrogniewa. Kalina zaczęła jej zaraz opowiadać 
o walce z rabusiami.

— Wiem wszystko — przerwała jej Dobrogniewa — Marcin 
mi opowiedział. Jaśko Skalny kazał jeńca puścić i tamtego trupa 
zabrać, aby śladu nie było. I konia jak smoka mu podarował. 
Widno to jego ludzie nas napadli, więc ukryć ich chce.

Uciszyło się w świetlicy, że słychać było ze dworu głos żony 
Pietrusa, jak Mijocha popędzała do roboty. Jaśko brwi zmarsz
czył i kubek z piwem do ust niesiony na stół odstawił.

— Rozum u białogłowy języka nigdy nie dogoni. Mój ojciec 
z twoim, Dobrogniewo, od dawna są przyjaciółmi, a i ja przyjaźń 
tę za świętą uważam. Nasi ludzie w puszczy siedzą. Zwierza 
dzikiego i bogactw różnych mają tyle, że Pietrusowych owiec 
i koni nie pragną. Jeńca puściłem wolno, bo taka była moja wola. 
Nie wiem, czyim był, bo tego nawet pod groźbą miecza nie chciał 
powiedzieć.

— Jaśko praw! — zawołała nagle z ławy przy ognisku 
Kalina.

— Sędzio najsprawiedliwszy! — powiedział ze śmiechem 
Jaśko.

Poweselało. Dobrogniewa przepraszać Jaśka zaczęła, tłuma
cząc, że ona jeno słowa Marcina powtórzyła, który i to jej jesz 
cze powiedział, że jeńcowi należało rękę odrąbać.

Wówczas odezwał się po raz pierwszy
— Jeniec opata Wilhelma był, niczyj 

go należało dostawić.
— Jeniec był mój, bo ja i Orlik
— Kto na poddanego klasztoru

2 — Zbój Świętokrzyski

Glina.
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czy, ten przed sądem opata odpowiada — mówił cichym, skrzy
piącym nieco głosem Marcin.

— W cudzym jesteśmy domu, inaczej wytłumaczyłbym wam, 
że uwag przybłędów słuchać nie lubię. Zapamiętajcież sobie, że 
krom królewskiej, niczyjej więcej władzy nie podlegam.

Marcin podniósł się w milczeniu z ławy i wyszedł do sieni. 
Dobrogniewa przyniosła nowy dzban piwa. Rozmawiano teraz 
o gospodarstwie, o budowie dymarki i kuźni. Stary Pietrus o nie
udanej pożyczce u opata opowiedział.

— Na kuźni musimy poprzestać i ziemi więcej doglądać — po
wiedział do syna.

— To i Marcina szkoda dłużej trzymać — odpowiedział Paweł.
— Zgodzicie się, to radę na wszystko znajdziemy — odezwał 

się Jaśko. — Łupy spore, jak wiecie, na wojnie zdobyłem, mogę 
wam pożyczyć na budowę waszej dymarki. Wzbogacicie się, to 
oddacie. A śpieszyć się z oddawaniem długu nie musicie. Dopóki 
miecz przy sobie mam, niewiele mi potrza. Jednego z dwóch nie
wolników, których u ojca trzymam, mogę wam również do po
mocy dać. Traktowanie u was znajdzie odpowiednie, naszym ję
zykiem mówi, choć go Niemcy za swojego uważali. Dobrogniewę 
za mąż dalibyście, bogaty zięć denarów by nie poskąpił — za
kończył półżartem, pilnie na Pietrasa patrząc. — Kupcy — dodał 
po chwili — donieśli mi, że Żwirblis w odwiedziny do mnie 
przybywa. Na Litwę wraca. Człek bogaty, a choć Litwin, mowę 
naszą zna.

Dobrogniewa głowę opuściła i z izby prędko wyszła. Stary 
Pietrus, zdawało się, ostatnich słów Jaśka nie słyszał. Jaśko 
z Orlikiem żegnać się zaczęli. Słońce skryło się już za Łysą Górę. 
Na łąki słała się wieczorna mgła. Zatrzymywali ich obaj Pietra
sowie, obiecując wygodny nocleg, zapraszała do pozostania 
i Jagna, żona Pietrasa, oni jednak podziękowali za gościnę i ru
szyli w stronę czerniejących borów.

— Opatowi powiedzcie, że jeńca puściłem, bo nie chciałem, 
aby go torturował — powiedział Jaśko przy pożegnaniu.

— Nie powiem, a on na pewno i pytał nie będzie, bo się o ni
czym nie dowie.

Już za zakrętem drogi Jaśko i Orlik natknęli się na obie 
dziewczyny. Pędziły stado gęsi znad wody. Zatrzymały się.
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— Nie gniewajcie się na mnie, Jaśko — prosiła Dobrogniewa.
— Ja się nie gniewam, ale Zwirblisowi o waszej zawziętości 

na mnie powiem.
Zaraz Kalinę za rękę ujął i szybko ruszył przodem. Dobrognie

wa zatrzymała Orlika, wypytując o przyjazd Zwirblisa.
— Do lasu mnie wiedziesz jak wilk jagnię, a nic nie mówisz — 

powiedziała Kalina.
— Za obronę chcę ci podziękować — zaśmiał się Jaśko. Wpół 

ją chwycił i przyciągnął do siebie. Nie opierała się. Przeciwnie, 
ręce mu na szyję zarzuciła, w oczy patrząc. Ujął jej ręce i od
sunął delikatnie od siebie. Roześmiała się głosem dzwoniącym.

— Taki mi to i rycerz: rabusiów wolno puszcza, dziewki się 
boi. A mówią, żeście Zbój Skalny.

Nim zdołał jej cokolwiek odpowiedzieć, chwyciła go po
nownie za szyję.

— Chciałabym, abyście mnie do niewoli wzięli, Jaśku — po
wiedziała ściszonym głosem, przyciskając policzek do jego twa
rzy. Potem odskoczyła nagle i pobiegła w stronę chaty.

Patrzył stary Pietrus za odchodzącymi i zgoła dobre myśli na
chodzić go zaczęły. Jaśkowi oddałby Dobrogniewę, marzył, choć
by dziś. Albo Kalinę, choć dopiero siedemnaście lat liczy i płocha 
jak każda koza. Jaśko, powiadają, skarby ma ogromne w górach 
ukryte. Wszyscy oni puszczacy skarby mają i Orlik, choć sie
rota, i młody Sworzeń, i Czajka. Z dawien dawna mają. Ich 
dziady, ojcowie, ba, i oni sami nie tak dawno jeszcze zbójowali. 
A ile z wypraw wojennych przywieźli... Jaśko z nich ma najwię
cej. Jego ojciec, Mirko Ozga, z Łokietkiem na wygnaniu był. Po
wiadają, że pod jedną skórą niedźwiedzią spali, z jednej miski 
jedli. Kiedy Łokieć królem został, dał Ozdze herb i szmat ziemi 
w Kakoninie. Za wierną służbę, powiadają. Oddałby Jaśkowi 
Kalinę, niechby jeno słowo szepnął. Nie za pożyczkę, którą mu 
dziś obiecał, wcale nie, usprawiedliwiał się Pietrus w myślach. 
Prawda, że na wydanie córki za Jaśka musiałby zgodę opata 
uzyskać. Opat wyraźnie mu to kiedyś powiedział. „Córki masz 
ładne, pilnuj ich, a bez mojej zgody męża dla nich szukać ci nie 
wolno". „Wieprz opasły" — mruknął pod nosem Pietrus. Do 
obory, do kuźni zagląda, w kojcu jaja liczy i jeszcze mu córki za 
mąż zabrania wydawać. „Znam ja cię, Wilhelmie z Lautenbur-
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ga — mruczy odważnie Jan Pietrus. — Niechbym jeno pełną 
kabzę ci pokazał, to i za Tatara pozwolisz mi córkę wydać. Do
staniesz, opacie, złoto, dostaniesz. Jaśko bogacz, wielmożom rów
ny skarbami. A Orlik niech Dobrogniewę bierze".

Mrok już zapadł zupełny. Bory na górach i w dolinach za
kryła nocna ćma.

Jaśko z Orlikiem zatrzymali się na Chełmowej Górze. Legli 
spać, układając się wprost na murawie. Jaśko Skalny długo za
snąć nie mógł. O Bożenie myślał, córce Sędziwoja Chyby, o sro
giej nienawiści Sędziwoja do jego ojca, do niego i puszczaków. 
Wiedział, że Mirko Ozga z bratem Sędziwoja, Zbigniewem, 
Łokietkowi wiernie służyli, że z nim na wygnaniu byli. Zbig
niew Chyba, który dawno już zginął, przyjaźnił się z Ozgą. Skąd 
teraz nienawiść Sędziwoja do nich? „Ojca spytać muszę" — po
stanowił Jaśko.

Rozdział III
Rozsiadła się puszcza po górach i dolinach, zdawało 

się, że nie ma początku ni końca. Od stęchłych, rozkisłych na 
torfowiskach wód Pilicy do Wisły sięgała, przeglądając się w jej 
zmiennych wodach. Ławą lasów schodziła w mazowieckie bory, 
a w pogodne wiosenne dni kłaniała się swojej karpackiej sios- 
trzycy. Drzewami i mnogością zwierzyny żadna inna puszcza do
równać jej nie mogła. Doliny rzeczne czerniały olchą, dąbrowy 
na zboczach pomniejszych pyszniły się tysiącletnimi dębami, bu
kami potężnymi i grabami. Modrzew, jawory i jesiony ustępo
wały miejsca borom sosnowym, co się ku łagodnym szczytom 
daremnie pięły. Nie dopuszczała ich tam smukła, niebosiężna 
jodła. Ona tu była królową drzew — piękna, pachnąca. Na sa
mym szczycie Łysicy wrosła korzeniami w głazy gołoborza i nie 
pozwalała wydrzeć sobie leśnego tronu. Na Łysej Górze zaglą
dała przez mury na dziedziniec klasztorny. Zielenią i wonią tylko 
cisom dorównać nie mogła, które rosły oddzielnymi gajami 
i w zwartych szeregach z dala od innych drzew się trzymały.
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Drzew inszych, krzewów, ziół przeróżnych i kwiatów rosną
cych na polanach nikt ani poznać nie mógł, ani zliczyć.

Dróg w puszczy nie było. Bury niedźwiedź, wilki, dziki, rysie, 
kuny, sobole, żubry, bo i te lubiły w puszczy przebywać, chodzi
ły bezdrożami. Jedynie chmary jeleni i sarn biegały do wodopo
jów czy na polany, soczystą trawą porosłe, wydeptanymi ścież
kami.

Skrzydlatej rzeszy ptactwa przeróżnego wszędy była droga 
otwarta. Głuszce, cietrzewie, kaczki, czaple czy żurawie wszyst
kie swoje miejsca miały: jedne na mokradłach nadrzecznych, 
inne w brzezinowych gajach, na podgórzach i zboczach.

Puszczę od niepamiętnych czasów lud wolny zamieszkiwał. 
Puszczacy rośli byli jak jodły, jak dęby silni, jak rysie odważni 
i zuchwali. Nazywali ich zbójami, czego sobie za ujmę nie po
czytywali. O wielkim zbóju Madeju pieśni śpiewali, odwagę jego 
chwaląc, siłę, srogość i sprawiedliwość. Sława zbójów łysogór- 
skich puszczę przerosła za czasów czeskich Wacławów.

— Zamek na Wawelu wam oddam, jeżeli go zdobędziecie — 
powiedział puszczakom książę Łokietek, kiedy w puszczy przed 
Czechami się ukrywał.

Nie zdobyli zbóje zamku na Wawelu, choć i na to by się od
ważyli, mówiono za to o nich nawet w wielkiej Pradze. Kupiec 
wyruszając z Krakowa do Sandomierza nigdy nie był pewny, 
czy żyw powróci do domu. Trzykroć starosta sandomierski pan 
Hausner wyprawiał się w puszczę, aby zbójów ukarać. Za każdym 
razem tyle jeno zyskał, że paru ludzi stracił, żywego ducha nie 
widząc.

— Wilkołaki to, nie ludzie — powiadał i wydał polecenie, że 
kupcy bez zbrojnej drużyny, która co najmniej pięćdziesięciu 
ludzi liczyć musiała, ruszać się z miasta nie mogą.

Puszczacy obyczaje zachowali, które często pogańskie wie
rzenia przypominały. Groźby opata benedyktynów z klasztoru 
na Łysej Górze tyle dla nich znaczyły, co wiatr szumiący w ga
łęziach drzew.

— Na stosie grzeszników spalę! — krzyczał na kazaniach opat 
Wilhelm.

— Spalcie — odpowiadali puszczacy. — Stos wam pomożemy 
ułożyć. Chodźcie wybrać sobie jednego z nas. — Śmiali się
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w głos, popijając piwo w karczmie opata, która na polanie za 
murami klasztoru stała.

Nie było śmiałka, który by puszczaka zelżył bezkarnie. Ryce
rze pomniejsi, nie mówiąc już o zwykłych panoszach, co ledwie 
parobka na lichej zagrodzie mieli, woleli zbójom z drogi scho
dzić. Zdarzało się często, że strzała z luku puszczona, słowa 
obelżywe goniła. Do celu przy tym zawsze trafiała, strzelców 
bowiem lepszych od puszczaków niewielu było w całej ziemi 
sandomierskiej.

Puszcza i wszystko, co w niej żyło, należało do księcia. Drze
wa, zwierz wszelki, grzyby, jagody i puszczacy. Ci jednak po 
swojemu ową zależność rozumieli.

— Książę ma gród w Sandomierzu i tam jest panem, my mamy 
puszczę i w niej my panami jesteśmy — mawiali, kiedy im łow
czy książęcy prawo o łowach na grubego zwierza przypominał.

— Z puszczy was książę wyżenie — groził łowczy. — Niedź
wiedzie, jelenie czy dziki jemu jeno wolno zabijać, nie wam.

— Niechaj spróbuje. Przed księciem my tu pierwsi byli i zo
staniemy.

Czcze to przecież były pogróżki. Książęta sandomierscy cenili 
puszczaków i skargom wszelkim wierzyć nie chcieli. Bez nich 
żadne łowy w puszczy udać się nie mogły.

Kiedy książę wyprawę wojenną ogłaszał, puszczacy pierwsi 
na miejscu zboru się zjawiali. Nikt nigdy nie wiedział, ilu ich 
w puszczy żyje. Chaty z ciosanego drewna budowane i na Jele- 
niowskiej Górze, i na Klonowej, i na Orłowińskich znaleźć było 
można. Czasem po dwie w pobliżu siebie stały. Najczęściej jed
nak puszczacy z dala jeden od drugiego żyli. Od wiosny do póź
nej jesieni bór zwykle był ich mieszkaniem, gdzie zwykły szałas 
tylko na czas niepogody był używany. Chatami opiekowały się 
kobiety, które doglądały też krów, koni i owiec, jeżeli puszcza 
na ich chów pozwalała. Łowy miłowali nade wszystko. One były 
dla nich największą rozrywką, pożywienia dostarczały i cennych 
futer, które kupcom sandomierskim sprzedawali. Byli przecież 
wśród nich i łagiewnicy, zręczni kołodzieje, szczytnicy i sokol
nicy. Rzemiosłem jednak zajmowali się niechętnie, barci co naj
wyżej doglądali, bo miód jako napitek cenili, do piwa go często 
dolewając. Schodzili z gór, by w Łagowie, Kielcach, Sandomierzu

22



czy Waśniowie mąki na chleb i soli kupić, pęki skór kunich, ry
sich czy bobrzych sprzedać. Zjawiali się w karczmie klasztornej 
pod Łyścem, by piwa beczkę, jedną czy dwie, nabyć. Po groty 
do strzał do Sandomierza szli, po konie na wyprawę do Waśnio
wa. Głosem bębna, starym zwyczajem, na wyprawę i łowy się 
zwoływali. Czasem wśród głębokiej nocy huczał po puszczy głu
chy warkot — zew, hasło umówione. Wówczas wśród drzew lu
dzie zbrojni pomykali, duchy leśne i straszydła lekceważąc. 
Tylko puszczacy mowę bębnów rozumieli. Głosy ich czasem 
urywanym warkotem szczekanie gończych psów przypominały, 
czasem miarowymi taktami zdawały się do pląsów wzywać. Nie
kiedy zew nagłym grzmotem po lesie niby piorun zahuczał.

Obcy bez zgody puszczaków w puszczy zamieszkać nie mógł. 
Ścigany przez prawo zabójca tego tylko mógł się spodziewać, że 
go puszczacy związanego w ręce kata oddadzą. Zabłąkany 
w puszczy gościnę i pomoc w napotkanej chacie znajdował.

Szczęśliwe życie wiedli puszczacy. Nikt ich trosk nie znał, 
płaczu ni narzekań nie słyszał. Chłopi w Słupi czy Baszowicach, 
garncarze w Łagowie, kupcy w Sandomierzu, duchowni w klasz
torze na Łyścu czy w Kielcach znali wyniosłe postacie leśnych 
zbójów, ich pełne trzosy i wesołą swobodę, nie zgaszoną na
kazami.

Kiedy Władysław Łokietek na tronie krakowskim zasiadł, na
stały dla puszczaków szczęśliwe czasy. Prawda, że krwią kazał 
sobie płacić za to szczęście mały książę, a potem król, ale pusz
czacy zdawali się nie odczuwać jej upływu. Łokietek i tę oprócz 
innych miał zaletę, że o przyjaciołach zawsze pamiętał. Polubili 
puszczacy małego księcia, a on stokrotnie im owo lubienie od
wzajemniał.

Uciekał był książę Władysław z Krakowa przed Wacławem 
Czeskim, więcej o głowę dbając niż o koronę, która wówczas 
we snach mu się dopiero zwidywała. Przed wojskami Wacława 
w Puszczy Łysogórskiej schronienie znalazł, u puszczaków zaś 
gościnę, jakiej nigdy dotąd nie zaznał. Zdarzyło się tedy, że 
oddział czeskich i niemieckich rycerzy, który aż do Słupi za 
księciem Władysławem doszedł, znikł, jakby się pod ziemię za- 
padł. Na próżno czekał nań Wacław pod Sandomierzem. Żaden 
z żołnierzy nie wrócił. Puszczacy, otoczywszy Czechów w wą-
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wozie pod Grzegorzewicami, połowę z łuków wystrzelali, resztę 
w walce wręcz wysiekli. Nie wiedział o nich Łokietek. Odpoczy
wał spokojnie we dworze opata w Słupi z garstką rycerstwa, 
które z dnia na dzień z jego szeregów się wymykało. Nie dziwił 
im się książę, służba tylko u bogatego a silnego może być słod
ka. Popijał tedy Łokietek piwo klasztorne, kiedy nadciągnęli 
puszczacy bezładną kupą. Wiódł ich Mirko Ozga. Nie podobali 
się Łokietkowi.

— Co to za zbóje? — spytał stojącego przy nim proboszcza 
z Grzegorzewie, Wojciecha Drzypałę.

— Puszczacy, lud tutejszy, poddani wasi, miłościwy panie.
— Niczyi my poddani — odparł wówczas głośno Mirko 

Ozga. — Księciu nowemu pomagamy, bo taka nasza wola.
— A któż to taki, ten wasz książę? — spytał znów Łokietek.
— Wy, miłościwy panie — odparł Ozga. — Widzieliśmy, jak 

uciekaliście przed Niemcami. Myśmy ich zatrzymali.
— I gdzież oni?
— W wąwozie leżą. Do nogi ich wytraciliśmy.
— Większą uciechę sprawilibyście mi, gdyby mi tu któryś 

z was głowę króla Wacława przyniósł — zażartował Łokietek.
— A któż to taki? — pytali puszczacy.
Teraz i rycerstwo się śmiało. Tak się zaczęła przyjaźń pusz- 

czaków z Łokietkiem. Podobał im się książę, który razem z nimi 
przy ognisku siadał, jadłem ich nie gardził, kwartę piwa jednym 
tchem wypijał.

Poszedł Łokietek na obczyznę, a z nim „z własnej woli" Mirko 
Ozga i Krogulec. Reszta puszczaków, a było owej reszty sto pięć
dziesiąt męskiego luda, głowy króla czeskiego Wacława szukało. 
Najwięcej na wozach kupców czeskich jej upatrywali. Trakt 
z Sandomierza przez Osiek i Wiślicę do Krakowa był strzeżony. 
Mimo to żadna karawana kupiecka nigdy pewności nie miała, 
czy do wyznaczonego sobie miejsca dojedzie. Czasem pod mura- 
mi Sandomierza, nawet samego Krakowa, rozlegał się okrzyk 
bojowy puszczaków: „Orzyl" i słychać było szczęk oręża, płacz 
i błaganie o litość. Pęczniały mieszki puszczaków, których nikt 
już inaczej nie nazywał, jak zbójami łysogórskimi.

Zahuczały pewnej nocy bębny w całej puszczy, jakby sam Po
świst piorunami w nią ciskał.
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— Książę na pomoc was wzywa! — wołał do zgromadzonych 
puszczaków Mirko Ozga, który się nagle w puszczy zjawił.

Poszli tej samej nocy w stronę Krakowa. Nikogo nie brako
wało. Mały książę nie porzucił myśli o wielkiej Polsce. Dobywali 
zbóje puszczaccy Krakowa. Trzystu niepuszczackich ludzi ze 
sobą przywiedli, którzy swą odwagą rycerstwo zdumiewali.

Niełatwa była służba u Łokietka. Zbyt wielu miało wrogów 
odradzające się państwo, zbyt mało silnych przyjaciół. Ledwie 
jedna wyprawa się skończyła, już na drugą książę rycerstwo 
wzywał. Szli razem z rycerstwem i puszczacy. O zbójowaniu za
pomnieli, w puszczy gośćmi w swoich chatach byli, gdzie jeno 
kobiety, dzieci i starcy ostali. Otrok, któremu ledwie mech 
chwiejny na brodzie wyrósł, już na wyprawę szedł. Sławę nieu
straszonych puszczacy zyskali. Gdy na koń siedli, Tatarom 
w gonitwie i zwrotach równymi byli, w bitwach doświadczone
mu rycerstwu nie ustępowali. Wykruszały się ich szeregi, że 
i setnika w końcu nie było nad kim ustanowić. Przy zdobywaniu 
zbuntowanego Sandomierza dwudziestu w jednym ataku legło. 
Wtedy to Mirka Ozgę pół żywego z murów zniesiono. Przytom
ność na chwilę odzyskawszy, prosił, aby go do puszczy wieźli:

— Jedle przed śmiercią chcę obaczyć, ich szum usłyszeć.
Pożałowała puszcza starego łowcę. Żyw ostał i do zdrowia 

skoro powracać zaczął. Odwiedził Łokietek wiernego swego woja 
w chacie postawionej na niewielkim wyrębie, który Kakoninem 
nazywano. Jak równego sobie uściskał. Wobec dostojników 
dworskich do rycerskiego stanu go przyjął razem z Krogulcem, 
który starego druha doglądał. Miał więc odtąd Ozga skaczą- 
cego jelenia w herbie nosić, a Krogulec jastrzębia strzałą prze
szytego. Chciał też Łokietek nadać Ozdze w wieczne posiadanie 
kilkanaście łanów ziemi koło Ojcowa, gdzie się wspólnie w gro
cie przed Czechami ukrywali, ale Mirko przyjąć daru nie chciał.

— Bez puszczy nie zdzierżę nijak — powiedział. — Tu chcę 
ostać.

— Ostańże, kiedy tak chcesz — rzekł Łokietek. — Całej pusz
czy ci dać nie mogę, bo na łowy nie miałbym gdzie jeździć. 
Wszystko jednak od onych dębów, które tam na prawo widać, 
po kamienisty parów z lewej strony, aż do rzeki pod olchami
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twoje jest i twoich potomków. A ty czego żądasz? — spytał ksią
żę Krogulca.

— Mnie ani herb potrzebny, ani ziemia — odparł po swojemu 
Krogulec. — Większy ja książę w puszczy niż wy, miłościwy pa
nie, w Krakowie. Mnie się tu nawet niedźwiedź kłaniać musi, 
a was byle kupiec sandomierski za mury wpuścić nie chce. Poma
gałem wam i zawsze na wezwanie wasze stanę, boście, miłościwy 
panie, nasz książę. Herby i ziemię dla innych ostawcie. Choćbym 
i koronę na głowę włożył, moja stara i tak Nawojem będzie mnie 
nazywała.

Chciał wtedy Łokietek wszystkich puszczaków do stanu ry
cerskiego dopuścić, w czym go sam wojewoda sandomierski 
i biskup Gerward popierali. Puszczacy jednak sami za siebie po
stanowili.

— Wolnymi jesteśmy ludźmi, w puszczy zostaniemy.
Bali się, że rycerzami ostawszy, przy księciu będą musieli 

w Krakowie siedzieć. Nie wiedzieli, jak wkoło puszczy coraz 
mniej wolnych ludzi zostawało. Wolnym stawał się tylko rycerz.

Miał w sobie Łokietek siłę, która wielmożów nawet do posłu
chu zmuszała. Mały wzrostem, gdy mówić zaczął, wielkim się 
być zdawał. Hardych zniewalał swymi rozkazami. Puszczaków 
przecież lubił i przymusu im nie narzucał.

— Kiej tak, ostańcie zbójami! — zawołał do zebranych na 
wiecu, złość udając.

— Orzy! — krzyknęli księciu w odpowiedzi puszczacy.

Rozdział IV
Spełniły się zamysły małego księcia brzesko-kujaw

skiego. Otrzymał Łokietek upragnioną koronę — symbol jed
ności państwa, zaporę przeciw zaborom i dalszemu rozdrobnie
niu. Królowi jeno przezwisko pozostało z dawnych lat. Wło
żywszy na głowę koronę, myślom swym mądrości wielkiego 
męża dodał. Syczenie „zdradzieckiego żmijowiska", jak zakon 
krzyżacki nazywał, we śnie nawet słyszał. Nienawidził Krzyżaków 
całym sercem, lecz nienawiść swą na rozwadze oparł. Pomorze,
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którego prawym był dziedzicem, postanowił odzyskać. Marzył 
skrycie, aby złą sławę ze swego rodu zmyć, którą obciążył go 
rodzony dziad, Konrad Mazowiecki, Zakon do Polski sprowa
dzając. Wiedział, że w otwartym boju nie może jeszcze mierzyć 
się z Krzyżakami, osłabić ich przeto postanowił. Książąt pomor
skich i mazowieckich sobie pozyskał, z Węgrami i Litwą węz
łami rodzinnymi się związał.

Kiedy margrabią brandenburskim został młody syn cesarza 
niemieckiego, Ludwik, ruszył Łokietek na Marchię. Doświadczyli 
Niemcy na sobie skutków zwycięskiej wyprawy króla polskie
go. Płonęły wsie i miasta brandenburskie. Po raz pierwszy wal
czyli obok siebie Polacy i Litwini.

Wyprawa ta była chrztem bojowym jedynego syna Mirka Ozgi 
z Kakonina, Jaśka. Miał lat dwadzieścia. Chwalił się nim stary 
Ozga, że jest jak jedl rosły, jak kuna zwinny, jak tur silny.

— Sok ze świeżej gałęzi wyciśnie, konia uderzeniem pięści 
z nóg zwali — mówił Mirko markotny, że sam w wyprawie 
udziału wziąć nie mógł, bo z ran otrzymanych pod Sandomierzem 
czucie w prawej nodze stracił i chromał mocno.

Jaśko, syn Mirka, dzikszy był od zwierza leśnego. Puszcza 
była mu mieszkaniem, mech posłaniem, śpiew ptaków umileniem 
spędzanych na łowach dni. Na niedźwiedzia z toporem jeno 
w garści szedł, a z luku gołębia w locie trafiał. Przed wyprawą 
puszczacy wybrali go swym wodzem. Niewielkie to miało zna
czenie, bo puszczacy w szeregach sandomierskiego rycerstwa 
stawali i słuchać rozkazów wojewody musieli, tyle jeno, że roz
kazy te powtarzał im człowiek przez nich wybrany.

Przywiózł Jaśko z wyprawy sławę i łupy bogate, wśród któ
rych najcenniejszym skarbem była zbroja zdobyczna, przez me
diolańskiego kunsztmistrza kowana. Złocona była cała i jeno 
środkiem z góry na dół pas czarnych kółek szeroko się znaczył. 
Paweł Sliz, znakomity mistrz krakowski, tarczę zręczną Jaśkowi 
sporządził, ha której wymalował jego herb — białego, skaczą- 
cego jelenia.

Polubił młodego Ozgę Łokietek, a zasługi ojca mając w pa
mięci, przydzielił Jaśka do swojej przybocznej drużyny. Widział 
w czasie wyprawy odwagę junoszy, jego siłę i prawość, chciał 
zeń oddanego synowi rycerza uczynić.
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— Tacy, co nic nie mają, a wszystko z naszych rąk zdobyć 
mogą, są najwierniejsi — powiedział król do pana Mściuga, pod
komorzego dworskiego, kiedy o Jaśku się zmówili.

Nie przypadł jednak Jaśko do serca królewiczowi. Poza ło
wami i ćwiczeniami w strzelaniu z łuku czy rzucaniu do celu 
oszczepem, w których Jaśko zawsze obok królewicza brał udział, 
Kazimierz uznawał tylko swego opiekuna, Nekandę Toporczyka. 
Naradzali się ciągle we dwóch, nikogo wtedy do siebie nie do
puszczając. Ważne to musiały być sprawy i wesołe, bo obaj 
śmiali się przy nich głośno. Królewicz, młodzian wysoki i pięk
nością męską ujmujący, do dworek swojej matki lubił się uśmie
chać i zagadywać. Dziwił się temu Jaśko, bo Kazimierz od dwóch 
lat zaledwie był mężem córki litewskiego księcia Gedymina. 
Dziwił się tym bardziej, gdyż Anna, żona królewicza, uroczą 
była niewiastą i jak szczygieł wesołą i wdzięczną.

Zaprzyjaźnił się Jaśko na dworze królewskim ze Żwirblisem, 
synem księcia litewskiego, któremu w czasie wyprawy do Mar
chii Brandenburskiej życie ocalił. Nie było tedy dnia, aby we 
dwóch do miasta się nie wymknęli. Chodzili do szynku Knykcia, 
a więcej jeszcze do pana Sliza zbroje przeróżne oglądać.

Uprosił Jaśko Peszkę Borysława z Mąkocic, rycerza doświad
czonego i krewnego samego Spytka z Melsztyna, aby ich mie
czem i kopią uczył władać. Pan Peszko nie odmówił. Przywdzie
wali więc często zbroję i godzili w siebie mieczami, tarczą o tar
czę uderzając. Znany był Peszka z silnej ręki i sztuki zadawania 
ciosów, której na dworze czeskim się nauczył, gdzie przez pięć 
lat nie z własnej woli przebywał.

— Mądrzejszy już czeladnik od mistrza — powiedział do Jaśka 
po paru miesiącach ćwiczeń. — Nie chciałbym być w skórze 
rycerza, który by przeciwko tobie stanął.

Uradował się Jaśko z pochwały Peszki. Nie cieszyło go jednak 
ani życie na zamku, ani samo miasto pełne zawsze przejezdnego 
rycerstwa polskiego i obcego. Tęsknił za puszczą i swoimi. Wios
ną, w drugim roku służby u króla, uciekł. Jeden Zwirblis jeno 
wiedział o tym.

— Król każę cię do lochu zamknąć — przestrzegał go Zwir- 
blis, kiedy mu Jaśko o swoim zamiarze opowiedział.

— Nie mogę już ścierpieć dłużej — tłumaczył mu Jaśko. —
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Jakby mnie do klatki zamknęli. A lochu się nie boję. W puszczy 
sam diabeł mnie nie znajdzie, a cóż dopiero król. Przyjedź do 
mnie, na niedźwiedzia się wyprawimy.

Uciekł Jaśko nocą, konia sobie pierwej u rybaków nad Wisłą 
przygotowawszy. Dopiero czwartego dnia doniósł Nekanda kró
lowi o ucieczce Jaśkowej.

— Wilka do lasu ciągnie. Niechże sobie ucieka, i tak mu rad 
będę, kiedy wróci — powiedział król.

Dwa lata od owego dnia minęło. Jaśko Ozga zbroję u ojca 
w Kakoninie w komorze przechowywał, a sam puszczę od brzegu 
do brzegu przebiegał. Nie było nad niego szczęśliwszego łowcy. 
Litwin w tym czasie dwakroć go w Kakoninie odwiedzał. Powie
dział Żwirblis Jaśkowi, że się w puszczy rozmiłował, bo mu jego 
bory litewskie przypomina i że mu teraz bez niej nijak. Wiedział 
jednak Jaśko, wiedzieli i inni, że puszcza u Żwirblisa dziwnie się 
do zagrody Pietrusa nad Pokrzywianką przybliżała. Białowłosy 
Litwin poprosił wreszcie starego Pietrusa o córkę Dobrogniewę. 
Ten przecież ani słuchać chciał o tym.

— Syna mi najpierw oddaj, którego twoi bracia, psubraty, do 
niewoli waszej zabrali, a wtedy Dobrogniewa będzie twoja — 
powiedział krótko.

Nie pomogły nawet prośby Jaśka, któremu żal było przy
jaciela. Jaśka rozgniewała odmowa Pietrusa i radził Żwirblisowi, 
aby na ojca nie zważając, Dobrogniewę porwał i na Litwę z nią 
jechał.

— Dziewka się zgodzi, a stary za tobą nie pojedzie.
Żwirblis nawet słuchać o tym nie chciał. Tej wiosny przysłał 

gońca z Krakowa, że do Kakonina przybędzie, przyjaciół pożeg
nać, bo na Litwę wraca, ważne sprawy od Łokietka księciu Ge- 
dyminowi przekazać. O tym to przyjeździe mówił Jaśko Dobro- 
gniewie po dziwnych łowach na niedźwiedzia i rabusiów Pietru- 
sowego mienia.



Rozdział V
Od czasu uratowania Bożeny z Jaśkiem Ozgą, którego 

Skalnym nazywali, dziwne zaczęły się dziać rzeczy. Puszcza sta
ła się nagle dlań za ciasna. Lasy w dolinach go ciągnęły. Znikał 
w nich na całe dnie, bezdrożami jak wilkołak się przemykał, psa 
co najwyżej ze sobą zabierając. Przez dwa dni jeno widziano go 
w Kakoninie, kiedy Zwirblis przyjechał. Poszedł z nim do Pie
trasa nad Pokrzywiankę, aby jeszcze raz o Dobrogniewę prosić. 
Stary Pietrus okazał się jednak nieubłagany.

— Syna mi, poganie, przyprowadź, to córkę dam — powtórzył 
dawną odmowę.

— Nie jam go zabierał — tłumaczył się Zwirblis, słów pol
skich w myślach szukając. — Przywiodła księżniczka Aldona 
dwadzieścia tysięcy jeńców w darze Kazimierzowi. Tylu ich 
w niewoli było. Jeśli wasz syn nie wrócił, to pewno zmarł. Jakże 
mi go teraz odszukać.

— Syna oddasz, Dobrogniewę dam — powtórzył swoje Pietrus. 
Popatrzył Zwirblis na Dobrogniewę. Łzy jej oczy przepeł

niały.
— Całą Litwę i Zmudż przeszukam, lecz jeśli syna waszego 

nie znajdę, o dziewkę więcej prosił nie będę: sam ją sobie wez
mę — powiedział.

Kiedy wracali, Jaśko znów mu porwanie Dobrogniewy dora
dzał.

— Pomogę ci — mówił. — Na Litwę jedziesz, kto cię tam 
znaleźć potrafi?

— Powiedziałem, że staremu syna odszukam, to inaczej być 
nie może — odpowiedział Litwin.

Tego samego dnia pożegnał go Jaśko na drodze idącej z Kielc 
do Radomia.

— Spotkamy się wkrótce — powiedział mu Zwirblis na pożeg
nanie. — Wojna znów z Zakonem będzie.

Jaśko machnął lekceważąco ręką.
— Nie moja rzecz. Nic mnie wasze wojny nie obchodzą. Każę 

król iść, to pójdę — powiedział obojętnie.
Prawdę mówił. Poza Bożeną nic dla niego teraz nie istniało. 

On, o którym mówili, że od zbója Madeja ród swój wywodzi,
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ledwie zwrócił uwagę na warkot bębna, który trzykrotnymi ude
rzeniami na naradę zbrojną wszystkich wzywał. Słyszał go 
w nocy i rozumiał, a jednak nie usłuchał jego wezwania. Nie 
chciał. Wypatrywał na górach ogni, które puszczacy swoim 
zwyczajem na wieść o wiciach wojennych rozpalali, a że ich nie 
zobaczył, wszedł z powrotem do szałasu na zboczu Łysicy.

„Zbójować nie pójdę — myślał. — Skarbów mam dosyć, 
a przeciw woli króla występować nie myślę. Niech idą sami."

Lubił Jaśko na szczycie Łysicy przesiadywać. Wokoło, jak 
okiem sięgnąć, rozciągała się puszcza potężna, żywicą pachnąca, 
szumna górą i słońcem radosna, na dole mroczna i tajemnicza, 
cała pyszna zielenią i swą mocą przedwieczną. Tylko zwalisko 
zębiastych głazów na gołoborzu świeciło w słońcu szarą łysiną. 
Kipiąca życiem puszcza bezskutecznie próbowała zawojować te 
miejsca. Rozsiewała corocznie wśród kamieni nasiona jodeł i so
sen. Korzenie wzeszłych nasion nie mogły jednak przewiercić 
głazów i ginęły w letniej spiekocie. Jedynie szare mchy i porosty 
chropawą warstwą oblepiały granity. Zamierały w czas posu
chy, kwitły i krzewiły się przy lada deszczu. Nierównym krę
giem otaczała skalne zwały jarzębina, wabiąc w jesieni swymi 
dojrzałymi jagodami jemiołuszki. Zwierzęta omijały gołoborze, 
puszczacy rzadko się doń zbliżali, a zakonnicy z klasztoru na 
Łyścu spluwali na widok nieprzyjaznych głazów. Krążyły wieści, 
że tu właśnie czarownice odprawiały swoje sabaty, warząc zioła, 
wyprawiając tańce i orgie z biesami. Jedne tylko jaszczurki bez
trosko właziły na głazy i wygrzewały się w słońcu.

W połowie gołoborza miał również swą kryjówkę Jaśko. Głaz 
wielki wspierał się tu na dwóch występach, tworząc rodzaj 
dachu. W głębi pod owym kamieniem była mała pieczara, w któ
rej dwóch ludzi mogło wygodnie spocząć. Chłopcem jeszcze był, 
kiedy tę kryjówkę odnalazł. Powiedział o niej ojcu. Obejrzał 
Mirko Ozga właz do kryjówki, wśliznął się do niej za Jaśkiem. 
Siedząc we dwóch w półmroku, postanowili rzecz ważną a ta
jemną. Szeptem o niej mówili. Potem przez dwie niedziele prze
kradali się nocami na gołoborze, skarby do kryjówki przenosząc. 
Wiele ich było, bardzo wiele. Układali obok siebie mieszki zło
tych talarów, kabłączków wysadzanych świecącymi kamieniami, 
kolców, pierścieni i sznury zimnych, jakby szronem pokrytych
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pereł, bursztynowych i koralowych paciorków. Były wśród nich 
bryły jantaru, kryjące w rdzawozłotym wnętrzu zaklęte żywe 
motyle i komary, były kamienie jarzące się ogniem, gdy tylko 
na nie promyk światła padł. Inne głęboki granat nieba przypo
minały, barwę leśnych dzwonków, butwiejących liści czy trawy 
wiosennej nad strugą. Prawdziwy, iście królewski skarb za
mknięty był w szkatułce z czerwonego drewna, białą kością wy
kładanej. Moc czarodziejska była w niej zamknięta. Ilekroć 
Jaśko do kryjówki się wsunął, powstrzymać się nie mógł, aby jej 
nie otworzyć. Dwa kamienie w niej były, oba wielkości gołę
biego jaja. Ich ścianki, szlifowane w małe czworokąty, żywym 
ogniem się iskrzyły. Zimny to był blask, lecz dziwnie oko przy
ciągał. Jeden z kamieni, w złoto oprawny, zawieszony był na 
misternie kutym łańcuszku. Były też wśród drogocenności szty
lety i krótkie miecze, których rękojeści mieniły się od opraw
nych w złoto i srebro kamieni, były sprzączki do pasów, zapięcia 
do trzewików i podkowy końskie kute ze szczerego złota. Wiele 
z tego bogactwa, którego ani stary Ozga, ani Jaśko nigdy nie 
liczyli, pochodziło z Madejowego skarbu.

— Z rodu Madeja jesteśmy — powiedział raz Ozga do syna — 
i skarb, którego część jeno tu widzisz, nasz ci jest.

Co by się stać miało z drugą częścią skarbu, Mirko synowi nie 
mówił, a on sam nigdy o to nie pytał. Nie interesowały go ani 
dzieje zbója Madeja, ani skarby, dla których kryjówkę wyszu
kał. W puszczy wszystkie te błyszczące kamienie były mu nie
potrzebne. Jeżeli pamiętał o nich, to działo się to tylko dlatego, 
że na Łysicy lubił przesiadywać. Stąd też Jaśkiem Skalnym go 
przezwali. Uszczknął coś niecoś ze skarbu Mirko, kiedy z Łokiet
kiem w dalekie kraje się udawał. Niewiele jednak tego było. 
Dołożył też i Jaśko swoją część do skarbu na Łysicy. Z wyprawy 
do Brandenburgii niejedno przywiózł.

Tego dnia wczołgał się do kryjówki. Przekładał z miejsca na 
miejsce nagromadzone cacka, zaglądał do szkatułek, do skórza
nych woreczków. Długo przesuwał w palcach sznur perłowych 
korali. Odłożył je w końcu. Piękne były, a przecież nie podobały 
się mu. „Martwe" — pomyślał. Wziął wreszcie ów kamień, 
w który słońce było wczarowane. Schował do sakiewki u pasa.

„Wszystko to oddałbym ci, gdybyś jeno chciała" — myślał
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o Bożenie. Gdy stanął znów na szczycie Łysicy, uśmiech twarz 
mu rozjaśniał. Śmiał się do swoich myśli o Bożenie, do puszczy, 
która po górach się rozsiadła. Wzrok jego wyszukał wyrąbaną 
wśród lasów drogę na północ. Jasną plamą znaczyła się przy 
niej nowa opatowa wieś Serwis. Dalej na północ i na wschód 
puszcza rwała się, strzępiła. Łysiny w niej były coraz większe, 
aż wreszcie bór się w dali rozstępowa! i jak ramionami olbrzy
ma obejmował w uścisku Wyżynę Opatowską — ludną, chlebną, 
szumiącą łanami pszenicy złotej, dorodnego żyta, jak puszcza 
prastarą i zamożną. Nie był to uścisk przyjazny. Bór próbował 
wedrzeć się w urodzajne lessowe pola, ale na ich straży stał 
władny człowiek. Przed jego toporem bór cofał się i kurczył.

Poprawił Jaśko kołczan i ruszył w dół Łysicy. Jodły stały tu 
gęsto obok siebie. Grupkami rozpierały się tu i ówdzie pyszne 
buki, jawory o złotoróżowej korze, pomarszczone graby udające 
przedwczesną starość i odmładzające się corocznie modrzewie. 
Te ostatnie lubiły tylko towarzystwo buków o gładkiej cętko- 
wanej korze, nie znosiły osin, kruchych i trwożliwych.

Ciasno było w puszczy i mroczno. Na miejscu powalonej przez 
burzę jodły pięły się ku górze młode, wiotkie jeszcze drzewka, 
walcząc o każdy promień słońca. Często, nim wyróść zdążyły, 
zagłuszały je złośliwe ożyny. Każdy wolny kąt pokrywały bal
dachimem swych liści paprocie. Słoneczne polanki wyprosiły 
u puszczy dla siebie maliny. W cieniu pod drzewami mchy słały 
się dywanami.

Puszcza wszystkim żyć pozwalała.
Jaśko zręcznie przeskakiwał powalone drzewa, omijał czepne, 

kolczaste ostrężyny, aż odnalazł ścieżkę przez zwierza wydep
taną. Przyśpieszył kroku. Pies biegł za nim jak przywiązany do 
nogi. Jaśko przedrzeźniał gwizdami kosa, dzięcioła naśladował, 
skrzeczącą sójkę, ziębę, gołębia furkającego w koronie rozrosłe
go dębu.

Na skraju lasu natknął się niespodziewanie na starą Drawichę. 
Siedziała w słońcu na polanie i układała w pęczki uzbierane zio
ła. Chciał ją wyminąć niepostrzeżenie, ale stara wcześniej go już 
zauważyła. Podniosła znad ziół twarz, jak pień graba zmarszcz
kami spękaną, żółtą, w której tylko oczy jeszcze czarne i bystre 
mówiły, że ten cudaczny grzyb jest twarzą żywego człowieka.

34



— Hej, Zbóju, nie uciekaj przed starą Drawichą! —. zawo
łała.

Głos miała niski, skrzypiący. Jaśko zbliżył się do siedzącej 
i pozdrowił.

— Sami po puszczy chodzicie, wilki was kiedy napadną.
— Wilki, Jaśku, mięso lubią jeść. Na kości i skórę w zimie 

jeno mogą się złakomić, ale wtedy, jak wiesz, ja u Sękaczów 
przy ogniu się wygrzewam. Wilki ze mną w drużbie żyją. Kopa
łam raz korzenie jaskółczego ziela w Wilczej Dolinie. W samo 
południe kopałam, bo wtedy tylko korzeń moc ma i chorobę wy
leczyć może. Pieśni sobie śpiewałam o Kupale, o Świście i Po
świście i nie widziałam, że wilczyca z młodymi na łąkę wyszła, 
łowów je przyuczać. Patrzę, a te o trzy kroki ode mnie przysta
nęły i ślepiami świecą. „Idźcie do lasu — mówię do wilczycy. — 
Ja ludziom pomoc i radę zanoszę, chorych leczę. Tkniesz mnie, 
to ci wicher twoje szczenięta jedlą przywali." Zrozumiała, bo 
zawróciła ze szczeniętami do boru. Pewnie, że potrzebnam lu
dziom. Zioła im warzę. Nad niejednym trawa już by wyrosła, 
gdyby nie ja. Cisowi nie pomogłam, bo złe duchy krew w smołę 
zamieniły, umrzeć musiał. A ty, Zbóju, Madejowy potomku, ku
kułkę gonisz. Z obcego ona gniazda. Nie dadzą ci jej. Sidła tam 
na ciebie zastawią, paści zdradliwe. Strzeż się!

Jaśko za krótki kord u pasa w złości chwycił, ale zaraz za
wstydzony rękę opuścił.

— Na Drawichę się nie złość. Nie nastraszysz jej niczym — 
powiedziała starucha. Wybrała pęczek ziół o różowych, nakra- 
pianych czarnymi punkcikami kwiatkach i podała Jaśkowi.

— W wodzie ugotuj i wypij. W swojej kryjówce na gołoborzu 
dwa dni spał będziesz. Gdy się zbudzisz, zapomnisz o niej.

Jaśko zioła w palcach zmiął i precz odrzucił.
— Nic mi po tym. Zioła mi daj, czarów naucz, abym sobie 

Chybów pozyskać mógł. Dziewkę mieć muszę. Kryjówkę moją 
znasz, wszystko o mnie wiesz, pamiętaj przeto: wilki cię nie 
tknęły, ale ja zbyt długi język wyrwać potrafię.

Opuściła Drawicha głowę nad ziołami i jej chude palce, do 
szponów jastrzębich podobne, znów przebierać zaczęły kwiatki, 
liście, korzenie.

— 21e mówisz, synku, żle. Ozgę, ojca twojego, wyleczyłam,
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gdy mu grot oszczepu w boku ugrzązł, od ciebie czary precz pę
dziłam, gdyś tycim szczenięciem był. Skoro dziś przestrogi ci 
daję, to z matczynego jeno miłowania. Dzieci mi własne mór za
brał, to cudze miłuję. Wszystko, co w boru żyje, miłuję. I ciebie, 
boś jak orzeł odważny. Strzeż się zdrady, powtarzam. Strzeż się 
czarnych kruków, co na wierzchołku góry w samym środku na
szej puszczy gniazdo zbudowały. Nie ma dziewki, która by się 
tobie oparła. Znam czarnooką, która by z tobą jak orlica nad 
górami krążyła. Tą bierz. I od ludu puszczańskiego nie odchodź. 
Złe czasy nań idą. Do zwierzyńca chcą go zapędzić, aby po jedne
mu na ubój łowić. Ty ich obronić potrafisz. Poświst ci mocy swej 
udzieli. Wielki on bóg, potężny, choć zapomniany. Puszczakom 
ufaj. Oni cię jak Madeja swą głową uczynią.

Jaśko kołpak rysi na tył głowy zsunął i przed siebie ruszył. 
Zdawał się nie słyszeć ostatnich słów Drawichy.

— Pod Jeleniowską na paprotniku ognie dziś palić będą. Nie 
zapomnij, Zbóju! — wołała za nim.

Jaśko splunął ze złością za siebie. „Stara wiedźma" — mruk
nął. — Czary gotowa na niego rzucić. Obiecał jej co prawda 
język wyrwać, ale z taką lepiej nie zaczynać. Opat z Łyśca kazał 
ją swoim ludziom schwytać i do klasztoru dostawić. Czarta obie
cał z niej przepędzić. Ludzie opatowi tłumaczą się, że w dzień 
trudno Drawichę spotkać. Łżą, bo każdy z nich boi się czarów 
staruchy. Opat chciałby zielarkę w lochach pod klasztorem za
mknąć. Braciszkowie wiele ziół za ogrodzeniem klasztoru na kar- 
czowisku sieją, inne podobnie jak Drawicha w lesie zbierają 
Leczą ludzi ziołami, tylko słów tajemniczych, zaklęć nie znają, 
znaków, które Drawicha nad chorymi kreśli. Nawet ksiądz Drzy- 
pała z Grzegorzewie przyznał pierwszeństwo w leczeniu Drawi- 
sze. Kiedy na zdrowiu zapadł, po starą zielarkę posłał i jej zioła 
sobie warzyć kazał. Co prawda, ziół tych nie pił pierwej, nim 
modlitw nad nimi nie odmówił, ale przecież pochwalił Drawichę, 
że zioła dobre stosuje. Po siedmiu dniach wstał i resztę choroby 
miodem i winem grzanym przegonił. Zioła chwalił, czary jednak 
i on potępiał.

Jaśko żałował, że starą Drawichę obraził. Po dobremu może by 
i jemu ziół czarodziejskich dała, choć nie wiedział, do czego by 
mu te zioła były potrzebne. Cała puszcza wiedziała, że rozmiło-
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wał się w córce Sędziwoja Chyby do niepamięci. Złościły go 
rady Drawichy, gniewała kpina Radosta Niedźwiedzia, który 
przy całej gromadzie jak Drawicha śmiał się z niego, że za ku
kułką jak sójka goni. Jednocześnie Jaśko czuł bezsilność nawet 
wobec samego siebie. Od dnia, w którym uratował Bożenę, wszę
dzie, gdziekolwiek się ruszył, widział jej bladą twarz i oczy jak 
błękit nieba w pogodny ranek nad puszczą. Ich spojrzenie w ser
ce mu głęboko zapadło i zapomnieć o nim nie mógł. Dotąd kochał 
jeno puszczę, przygody, łowy i własną swobodę. Teraz miłowa
nie Bożeny wydawało mu się ogromniejsze niż cała puszcza, 
piękniejsze niż wiosna w niej, milsze od łowów, od śpiewu pta
ków. Myślał o niej ciągle — w dzień, gdy przez gąszcze wędro
wał, sam nie wiedząc dokąd, w nocy, gdy samotnie przy ognisku 
siedział.

Próbował czasem wymówić w ciszy leśnej jej imię. Powtarzał 
je półgłosem, jakby się bał, że echo leśne może tajemnicę jego 
miłości w świat ponieść. To dla niej darował życie pachołkowi 
schwytanemu po kradzieży koni i owiec Pietrusowych. Nikt 
wtedy nie wiedział, że pachołek, kiedy mu miecz do gardła przy
łożył, przyznał się, że z polecenia pana Chyby brał udział w ra
bunku.

Jaśko już wtedy myślał o pozyskaniu sobie sprzymierzeńca 
w domu pana Chyby w Chybicach. Odszukał pachołka. Chłopak 
nie zapomniał o długu wdzięczności, jaki był Jaśkowi winien, 
zwłaszcza że ten denarów nie żałował. Sawka, bo tak pachołka 
wołali, wyraził nawet chęć ucieczki od srogiego Sędziwoja Chy
by, aby przejść na służbę do swego wybawcy.

— Za pieniądze lepszego od ciebie znaleźć mogę — zgasił 
Jaśko zapał Sawki. — Przyjdzie czas, to wezmę cię do siebie. Te
raz u Chyby pozostaniesz. Staremu wiernie masz służyć, aby 
podejrzenia do ciebie nie powziął. O dziewce masz mi co trzeci 
dzień donosić. Nie będziesz mógł w dzień, to w nocy wyjdziesz 
do źródła przy uroczysku. Zdradzić nie próbuj, bo po pierwsze 
sam Chyba rozedrze cię wtedy na sztuki, a jeślibyś nawet jemu 
cały uszedł, przede mną nie uciekniesz. Wiedzieć musisz, że twój 
pan nawidzi mnie gorzej niż ryś wilka.

Sawka nie był tępym parobkiem. Chyba często go sam na wy
prawy łupieskie brał i swemu sąsiadowi Nieczujowi odstępował.
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Wiedział więc Jaśko od Sawki, że Bożena od ran zadanych 
przez niedźwiedzia ciężko zachorzała, że opata z Łyśca do niej 
wzywano i brata zakonnego, który złamane kości musiał zesta
wiać, że w tajemnicy przed opatem nocami baby tajemne zaklę
cia nad nieprzytomną odprawiały, że wreszcie Sędziwój Chyba 
rzemiosła rabusiowego całkiem zaniechał, siedząc całe dnie 
i noce przy córce.

Dnie wydawały się Jaśkowi szczególnie długie. Przerażony 
myślą, że może już więcej nie ujrzeć Bożeny, zmusił Sawkę, aby 
każdej nocy wiadomości o chorej mu dostarczał. Pachołek jak 
rzadko kto bał się złych mocy w ciemnościach. Przychodził więc 
Jaśko pod samo ogrodzenie z ostrokołów, otaczające ogród i za
budowania pana Chyby. Chłonął całym sobą szept Sawki, który 
za każdym razem powtarzał mu na zakończenie, że Chybówna 
w gorączce jego imię ciągle powtarza, na pomoc go woła. Do
piero po dwóch niedzielach przyniósł Sawka nową, radosną 
wieść. Bożena wstała z łoża i próbuje chodzić.

Najdziwaczniejsze pomysły zaczęły wówczas przychodzić Jaś
kowi do głowy, aby ją zobaczyć. Kazał wreszcie Sawce, aby go 
bezzwłocznie zawiadomił, gdy tylko Chyba choćby na pół dnia 
z domu gdziekolwiek wyruszy. I znów dziesięć dni spędził 
w gąszczu na uroczysku w oczekiwaniu na wieści. Polował jak 
najbiedniejszy puszczak na zające i kaczki, których na szczęście 
dość było w tej okolicy. Ufny w siłę uroczyska, palił nocami nie
wielkie ognisko. Opowiadał mu potem Sawka, że ludzie we 
dworze i we wsi pana Chyby dostrzegają ogień, ale boją się nosa 
za próg wychylić. Mówią, że to wilkołaki ludzi na uroczysko 
wabią, aby krew z nich wyssać.

Tymczasem Sędziwój Chyba na krok się z domu nie ruszał. 
Bożeny strzegł, oka z niej nie spuszczając. Parę razy odwiedzał 
go opat z Łyśca — Wilhelm. Wyjeżdżał zwykle dopiero następ
nego dnia, do późnej nocy bowiem ucztowali we dwóch z Sędzi
wojem. Sawka dowiedział się od gospodyni, Pyciorowej, że opat 
zaczynał zwykle pod koniec uczty po niemiecku śpiewać. Klął 
przy tym i wymyślał komuś okrutnie, czego nawet sam Sędziwój 
nie rozumiał, chociaż mowę niemiecką znał nie najgorzej.

Prawie codziennym gościem pana Chyby był też w tym czasie 
Nieczuj z Nieczuic, który dworek swój i dziesięć zagród wieśnia-
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czych miał na sąsiadującym z Chybicami wzgórzu. Nieczuj, od 
herbu Bykiem z Nieczuic zwany, słynął w całej okolicy z zamiło
wania do łowów, do cudzych stad i pełnego dzbana. Dzierżek 
Nieczuj przyjaźnił się z Sędziwojem Chybą od dawna. Od śmierci 
brata Sędziwoja, Zbigniewa, przyjaźń ta umocniła się jeszcze 
i sąsiedzi nie omijali żadnej okazji, aby się wzajemnie odwie
dzić.

Lubił Byk-Nieczuj naprzeciw Bożeny siadać, żarty niezręczne 
prawić i urodą jej po prostacku w głos się lubować. Sędziwój 
Chyba jawnie tym zalotom sprzyjał i przyzwalał na nie.

W Bożenie pan Nieczuj wstręt budził. Szeroka twarz, wąskie 
czoło i gęsta, skudłaczona grzywa rudobrudnych włosów zbyt 
wyraźnie przypominały jej głowę byka.

Sawka bardzo zręcznie napomknął Jaśkowi o zalecankach 
pana Nieczuja.

— Pan mój Nieczujowi przychylny — mówi Sawka. — Sły
szałem, jak mówił, że czas już byłby ziemie sąsiedzkie w jedno 
złączyć.

Jaśka wściekłość ogarnęła. Porzucił oczekiwanie przy uro
czysku i powrócił w góry. Postanowił zwołać kilkunastu pusz- 
czaków, napaść na Nieczuice, spalić dwór i samego Nieczuja 
w ogniu upiec. Prędko jednak poniechał tego zamiaru. Nie ze 
strachu przed sądem kasztelańskim w Sandomierzu, po prostu 
nie chciał nikogo o pomoc prosić. Nieczuja potrafi sam z drogi 
usunąć. Zmierzy się z nim w otwartej walce. A jeżeli Chyba 
i wówczas nie zechce mu Bożeny oddać? „Nie odda — odpowia
dał sobie w myśli. — Muszę ją mieć, muszę — powtarzał. — 
Choćbym miał samego Sędziwoja w kawałki porąbać." Postano
wił nagle porwać Bożenę. „Nie odnajdą jej. Musieliby puszczę 
wytrzebić, a na to i tysiąc lat mało będzie. Niepotrzebna mi 
zgoda ni ojca, ni córki." Jak wilk krążył wokół dworu chybic- 
kiego. Nocami do parku pod same drzwi podchodził. Parokrotnie 
psy go napadały, służba Sędziwoja z zapalonymi pochodniami 
szukała.

Po kilku dniach myśl porwania porzucił. Branek mógł sobie 
z Niemiec czy Rusi choćby i dziesięć przywieźć. Trafiały się 
wśród nich, zwłaszcza na Rusi, i piękne, i do niewoli łatwo przy- 
wykające. Bożena nie nadawała się na brankę. Zdawało mu się,
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że nie zniósłby smutku w jej oczach. Jaśko nie wiedział już 
w końcu, co ma począć. Schudł, sczerniał. Smuklejszym się przez 
to stał, a siły ani zręczności nie utracił. Odnalazł znów Sawkę 
i polecił mu za dodatkową opłatą, aby powiedział swojej pani, 
że on, Jaśko Zbój Skalny, chce się z nią widzieć. Prosi o to, a je
żeli nie zechce, sam przyjdzie do dworu, bo żyć bez niej nie może. 
Po dwóch dniach Sawka przyszedł w umówione miejsce i z uśmie
chem na piegowatej twarzy oznajmił, że Bożena przyjdzie 
w dzień świętojański w samo południe do źródła przy uroczysku.

Tego dnia wszystkie wróżby były przeciwko niemu. Kiedy się 
przebudził, usłyszał krakanie wrony. Potem zając mu drogę 
przebieżał. Spotkał też Drawichę, która najgorsze wróżby mu 
przepowiedziała.

Kiedy stanął na umówionym miejscu przy źródle, słońce led
wie na chłopa nad chybickim dworem stało. Usiadł na niewiel
kim kopcu o parę kroków od źródła i czekał. Wkoło kipiało 
leśne życie. Jaśko ani śpiewu ptaków nie słyszał, ani złotych 
jaskrów na łące nie widział, ani miodnego zapachu kwiatów nie 
czuł. Spoglądał to na słońce, które dziwnie powoli posuwało się 
w górę, to na dziki park widoczny na wzgórzu za stawami, gdzie 
wśród świerków i modrzewi ukryty był dwór pana Sędziwoja 
Chyby. Pies, który w samotnych wędrówkach po puszczy nigdy 
na krok go nie opuszczał, zaskomlił cicho, pomerdał ogonem, 
jakby chciał w ten sposób swój żal nad ludzką niedolą wyrazić. 
Jaśko w myślach utonął, o świecie zapominając. Zbudziło go 
krótkie warknięcie. Poderwał się i w gąszcz uskoczył. Wkrótce 
ujrzał na ścieżce wiodącej przez łąkę Bożenę, córkę Sędziwoja 
Chyba. Szła wolno, jakby sił jeszcze po chorobie za mało miała. 
O parę kroków za nią postępował Sawka. Jaśko słyszał w tej 
chwili bicie własnego serca. On, sławny zbój łysogórski, ruszyć 
się nie mógł, aby wyjść naprzeciw idącej.

Stał przed nią z kołpakiem w jednej, z kołczanem i łukiem 
w drugiej ręce. Oczu jednak nie spuścił. Ogarniał ją nimi. A Bo
żenie rumieniec po bladej, prawie przezroczystej twarzy spłynął. 
Ciemne rzęsy oczy przesłoniły. Opanowała się skoro i pierwsza 
przemówiła:

— Na swoim gruncie tu jestem, więc witajcie, Jaśku Skalny.
Jak przed księżną ukłon głęboki złożył.
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— O zdrowie wasze spytać chciałem, zobaczyć was, Bożeno, 
bo dłużej wytrzymać już nijak nie mogłem.

Roześmiała się.
— Odejdź — zwróciła się do Sawki. — Na zakręcie przy dę

bie czuwaj. Ujrzysz kogo, trzykroć zakukaj. Pozwólcie, że usią
dę — spojrzała na Jaśka. — Sił mi jeszcze brak i nawet to staje 
drogi za długie dla mnie było.

Zdjął z ramion kaftan i na kopcu rozciągnął. Nie przyjęła. 
Usiadła na zgniecionej niedawno przez niego trawie i palcami 
przesunęła po łbie Szukaja, który się do jej nóg przysunął. Pies 
liznął ją po ręce.

— Łatwo go sobie zjednaliście — powiedział Jaśko.
— Wy potraficie cudzego pachołka sobie przyswoić, mogę ja 

psa waszego. I po zbójecku do lasu przyjść mi każecie, aby 
o zdrowie pytać — dodała po chwili.

— Zali mogłem inaczej, zali mogłem?
— Nie. Nie mogliście inaczej i dlatego przyszłam.
W milczeniu, jakie po tych słowach zapadło, Bożena gładziła 

dłonią łeb psa, oczu na Jaśka nie podnosząc.
— Poniechajcie mnie, Jaśku — powiedziała nagle. — Wdzięcz

na wam jestem za ratunek, ale poniechajcie mnie. Wiem wszyst
ko. Sawka mi powiedział. Nie czyńcie mu krzywdy. Ojciec 
przydzielił go od paru dni do moich usług i obrony. Żałuję was, 
ale zapomnieć o mnie musicie.

— Ojcu waszemu do nóg padnę, sługą jego zostanę. Muszę cię 
mieć, Bożeno.

•— Ojciec mój was nienawidzi. O tym wy sami najlepiej wie
cie.

— A wy, Bożeno?
Nie odpowiedziała.
— Pozwólcie chociaż czasem popatrzeć na siebie. Wyjdźcie 

na spotkanie — prosił.
— Nie. Ani przystoi to młodej dziewce, ani mogę wyjść. Wolę 

ojca szanuję.
— Nieczujowi was cdda. Po to on do Chybie przyjeżdża, wam 

w oczy patrzy.
— I to nawet wiecie. Sawka jednak więcej pieniędzy od was
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nie weźmie i nic wam do tego, kto do naszego dworu przyjeżdża 
i kto w oczy mi patrzy.

Odsunęła z kolan łeb psa i wstała. Twarz jej pałała gniewem, 
oczy pociemniały, usta drżały lekko. Powiew wiatru wzburzył 
jej włosy ułożone pod srebrnym rzeźbionym kabłączkiem i złoci
stą falą szyję jej omotał. Jaśko oczu od niej oderwać nie mógł. 
Widząc, że chce odejść, zastąpił jej drogę. Wyciągnął sakiewkę 
zza pasa i wytrząsnął z niej na dłoń kamień z zaczarowanym 
słońcem.

— Przyjmij to ode mnie, Bożeno — prosił.
Cofnęła się, jakby ją blask idący z kamienia przeraził.
— Oddajcie ją temu, komu zrabowaliście. Krew na nim widać.
Chciała go wyminąć. Wyciągnął rękę z podarkiem, a jej zda

wało się, że chce ją pochwycić. Nagłym ruchem dobyła zza kaf
tanika mały błyszczący sztylet.

— Nie tykajcie mnie — powiedziała ściszonym głosem.
Pierś jej poruszyła się szybkim oddechem, twarz pobladła. 

Jaśko postąpił krok naprzód, potem jeszcze jeden i jeden. Szyb
ciej niż mogła pomyśleć, chwycił ją nagłym ruchem za ręce. 
Syknęła z bólu. Sztylet upadł na ziemię.

— Boli, puśćcie — wyszeptała.
Jaśko zwolnił uścisk i cofnął się schylając głowę.
— Wybacz, za mocny jestem. — Podniósł sztylet i podał jej. 

Uderz, jeżeli zawiniłem, ale nie odpędzaj. Żyć mi bez ciebie cięż
ko. Lepiej bym był nie spotkał cię w życiu. Spokojnie żyłem, jak 
ptak beztroski latem. Dziś słotna u mnie jesień w sercu. Ty wios
ną jesteś dla mnie, słońcem, wszystkim. Owego dnia, gdym cię 
ujrzał, przysiągłem sobie, że cię mieć muszę. Z wolą czy bez 
woli. Od owego dnia przez wszystkie chwile o tobie myślę. Spy
taj Sawki. Za nic mi wola twojego ojca. Ludzi mam tylu, że i za
mek kasztelański dobędę, gdy jeno zechcę. Uprowadzę cię 
w puszczę, a ojcu twojemu dam tyle złota za ciebie, że zgodzić 
się musi.

— Nigdy, nigdy nie będę waszą. Gdy mnie siłą weźmiecie, 
martwą musicie oddać. Żoną syna zabójcy mego stryja nigdy nie 
będę! Zemsta was nasza ścigać będzie. Po ojcu ja ją w spadku 
podejmę, bom jedna w rodzie.

Jaśko pobladł na te słowa, do tyłu się podał, a napotkawszy
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pień sosny, plecami się o niego wsparł. Patrzył, jak Bożena prze
szła mimo, nie spojrzawszy nań, dumna, wyniosła. Kiedy pode
rwał, się, by ją gonić, już jej nie było. Złożył dłonie koło ust 
i krzyknął w bór przed siebie:

— To nieprawda! Bożeno, to nie-praw-da!
Echo powtarzało wołanie. Słuchał, jak ścichało, rozpływało się. 

W nagłej złości pięść w stronę dworu pana Chyby wyciągnął.
— Zemściłeś się, stary rabusiu, potwarcol — powiedział przez 

zaciśnięte zęby.
„Nigdy waszą nie będę" — przypomniał sobie słowa Bożeny 

i nowa fala złości go ogarnęła.
— Nieprawda! — wrzasnął, aż pies do ziemi przypadł. — Mu

sisz być moją, musisz! — Topór zza pasa wyrwał i ciął nim 
w pień sosny raz i drugi, aż drzazgi posypały się wkoło. Powoli 
wygasała w nim złość. Nie pytał dotąd ojca o Chybów. Nikogo 
nie pytał. O miłości swojej nikomu nie mówił. A jeśli prawdę 
Bożena mówiła?

Jeśli jego ojciec stryja Bożeny, a swego przyjaciela zamordo
wał? Jaśko głowę dłońmi ścisnął.

— Górze mi, górze — szeptał.
Wieczór zastał Jaśka siedzącego pod sosną przy źródle na uro

czysku. Jak przez sen usłyszał gdzieś w koronach drzew ledwie 
uchwytny odgłos bębna. Pies łeb w górę podniósł, uszy postawił, 
a ruda sierść zjeżyła mu się na karku. Natężył Jaśko słuch, chcąc 
znaczenie puszczańskiego wołania odgadnąć. Przypomniał sobie 
Drawichę: „Pod Jeleniowską na paprotniku ognie dziś palić bę
dą". Bębny wzywają lud puszczański na święto ognia. Jaśko na 
psa gwizdnął i ruszył w kierunku Chełmowej Góry.

Rozdział VI
Mrok gęsty nad borami zapadł, kiedy Jaśko stanął na 

pierwszym szczycie Gór Orłowińskich. Bór tu był sosnowy, 
zwarty. Potężne drzewa wspierały się o siebie konarami, pół
mrok na dole nawet w słoneczny dzień czyniąc. Nocą ciemność 
tu panowała nieprzenikniona. Jaśko jednak szedł śpiesznie wśród

43



drzew sobie tylko wiadomą ścieżką. Oczy jego, jak oczy rysia, 
widziały w ciemności. Pies Szukaj biegł o parę kroków przed 
nim. W ciszy, jaka wokół panowała, słychać było szmer sączą
cego się gdzieś obok ścieżki strumyka. Czasem załopotały w ga
łęziach skrzydła spłoszonego ptaka, czasem zahukał puchacz, za
szeleściła uschła kora pod pazurami kuny czy rysia. Po godzinie 
Jaśko stanął na szczycie Góry Słowiczej. Przed nim w dolinie 
jaśniały silnym blaskiem ogniska. Górą, gdzieś w koronach 
drzew, płynęły śpiewy, leciał gwar radosnych głosów. Prawiecz- 
nym zwyczajem puszczacy rozpoczęli już święto ognia. Jaśko 
usiadł na zwalonej w poprzek ścieżki sośnie. Blaski ognisk, mi
gające w ciemnej, prawie dotykalnej nocy, śpiewy i śmiechy ra
dosne ukojeniem nań spłynęły.

Porzucili puszczacy starych bogów, ale zwyczajów praojców 
wyrzec się nie mogli. Kryli się z nimi wśród borów. Paliły się 
więc tej nocy ognie pod Słowiczą Górą. Na obszernej polanie, 
na której rosło parę dębów i buk, samotny olbrzym, wykoszono 
paprocie i kępy ostrężyn. Łowcy dostarczyli rogaczy, sarn, dzi
ków, tuziny kaczek, cietrzewi, gęsi. Przywieziono ze sobą szynki, 
kiełbasy, całe połcie słoniny, jałowcowym ogniem wędzonej, 
kufy miodu sytnego, piwa, kwasu chlebowego, który orzeźwiał 
i pragnienie gasił. Najprzedniejszy napitek zaś znajdował się 
w źródle u stóp stromej, skalistej góry. Już od południa doświad
czeni łowcy obracali rożny z udźcami sarnimi, szynkami dzików 
i świń domowych. Jadła i napitków przygotowano taką obfitość, 
jakby cały lud puszczański przez niedzielę miał ucztować.

Nie brakowało też nikogo.
Zaledwie zmrok zapadł, obsiedli ciasno ławy z pni, kloców i tar

cic sporządzone, ustawione wśród dębów. Komu miejsca zabra
kło, siadał na stosach naciętej jedliny lub wprost na ziemi mchem 
grubo zasłanej. Młodzież miejsc siedzących nie zajmowała. Zwy
czaj i poszanowanie starszych im tego zabraniały. Nikt by jej 
i tak za stołami nie utrzymał. Noc bowiem zabaw nadchodziła, 
tańców, śpiewów i uciechy, noc najkrótsza w roku, pełna zapa
chów dojrzewającej puszczy.

Wśród gromady dziewcząt w wiankach z kwiecia leśnego stała 
Kalina Pietrusówna, która w tajemnicy przed ojcem wymknęła 
się na palenie ogni, parobka Mijocha wziąwszy dl-a ochrony.
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Ostrzegała ją matka, że na łasce opata są i strzec go się należy, 
ale jechać nie zabraniała, sama bowiem, dziewką jeszcze będąc, 
zawsze na święto ognia chodziła. Jakże by inaczej. Córką przecie 
Marcisza z Łosiowych Dołów była, puszczańskiego plemienia 
dziewką. Nie ognie świętojańskie chciała oglądać, nie. Taiła swo
je marzenia, głęboko w sercu je ukrywała. Oddech na chwilę 
straciła, kiedy Mieszko Sworzeń, którego zaraz po przybyciu na 
polanę spotkała i który oczu z niej nie spuszczał, do ucha szep
nął:

— Jaśko nie przyjdzie.
Nie odpowiedziała Mieszkowi, ale smutek jej sercem zawład

nął, co złą było dla niej wróżbą w tę noc świętojańską. Z daleka 
widziała starego Ozgę w gronie najstarszych puszczaków. I on 
syna wypatrywał. „Wstyd, taki wstyd — myślał Mirko Ozga. — 
Dla dziewki świętem wzgardził. Nieszczęście mu tylko ono miło
wanie przynieść może." Wiedział stary Ozga, kto Jaśka w tak 
krótkim czasie odmienił. Rad był i bał się o jedynaka.

Ledwie zapłonęły ogniska, siedzący przy stołach sięgnęli po 
dzbany, garnce, kruże czy kubki gliniane. Znaczyli jadło i na
pitek znakiem krzyża, a potem w milczeniu otrząsali za siebie 
pierwsze krople miodu czy piwa dla duchów dobrych opieku
nów, dla wiejców złych, dla przewrotnych wilkołaków. Z jed
nymi i z drugimi musiał żyć w zgodzie człowiek puszczy.

Młodzi zaczęli pląsy, tańce i śpiewy wokół ognisk strzelają
cych w górę iskrami. Skakali junosze przez wysokie płomienie, 
rzucali oszczepem do przybitego do pala łba niedźwiedziego, 
strzelali z łuku do żywego kruka, siedzącego na ściętym w po
łowie drzewie. Niełatwe to były rzeczy przy migającym świetle. 
Zwycięzców witała gromada gromkim „Orzyl". Do niedźwiedzie
go łba trafili jeno Wilk Wojsław, Strzesław, syn Borsuka, i ol
brzym Soja Łamignat. Kruka ustrzelił Leszek Orlik. Jego i Strze- 
sława dziewki przybrały wieńcami kwiatów, Wilk i Soja zostali 
nagrodzeni garncem piwa.

Po nich wystąpił Radost Niedźwiedź i głosem jak grom donios
łym wezwał najsilniejszych do zmierzenia się z nim. Ryknął przy 
tym na zakończenie jak prawdziwy niedźwiedź, co ogólną we
sołość wywołało. Wystąpił przeciwko Radostowi młody Dobek 
Burda i Soja Łamignat, który przewyższał Radosta o pół piędzi.

45



Zamknęło się koło wokół zapaśników. Nawet i starzy powstali 
od stołów, aby walkę oglądać. Imię zwycięzcy przewędruje jutro 
całą puszczę. Odwaga, zręczność, a przede wszystkim siła cenio
ne były w puszczy.

Jaśko Skalny w dolinę już schodził, kiedy usłyszał ryk Rado- 
sta Niedźwiedzia. Wiedział, co on oznaczał. Od kilku lat Radost 
równego sobie w puszczy nie miał. Jaśko pamięta, jak przed 
trzema laty wystąpił do walki o sławę najsilniejszego. Przemógł 
wówczas Smogorza, który później w Brandenburgii zginął, i Soję 
Łamignata. Niedźwiedziowi przecież ulec musiał. Chwycił go 
wtedy Radost swymi długimi łapami, przyciągnął do siebie i tchu 
w żelaznym uścisku pozbawił. Potem puścił go nagle i spokojnie 
ku starszyźnie odszedł, a on, Zbój Skalny, jak wór z żytem na 
ziemię się zwalił. Przez cztery niedziele czuł ten uścisk. Od tej 
pory nikt nie chciał się z Radostem mierzyć. Jaśko przyśpieszył 
kroku.

„Dosyć już twego panowania, Niedźwiedziu! Sójką mnie na
zwałeś. Zobaczymy, kto z nas sójka, a kto orzeł. Zegnę ci twój 
gruby kark wołu spasłego." Jaśko ani wiedział, że w nagłej 
złości głośno sam do siebie mówi.

Wyszedł na polanę przez nikogo nie dostrzeżony i przyłączył 
się do koła. Radost walczył już z następnym przeciwnikiem, 
olbrzymem jak i on sam, Soją. Z Burdą szybko się był rozprawił. 
Niedoświadczony Dobek dał się porwać w żelazne łapy Niedź
wiedzia. Stracił szybko w tym uścisku oddech i powalony na 
ziemię musiał się poddać. I Soja nie utrzymał się długo na no
gach. Chwycili się z Radostem za ramiona, łbami jak dwa żubry 
o siebie wsparli i wodzili chwilę, drepcząc małymi krokami. 
Zręczny był Radost, mimo olbrzymiego wzrostu i tuszy. Wy
kręcił Soi nagłym zwrotem rękę i podstawiwszy nogę, na ziemię 
powalił. Okrzyk na cześć zwycięzcy echem przeleciał po borze, 
a Radost ryknął znów niedźwiedzim głosem. Podali mu dzban 
piwa. Podniósł go w górę i kiedy się uciszyło, zawołał:

— Kto jeszcze chciałby odczuć ból własnych kości? Nie masz 
ode mnie silniejszego!

— Łżesz, Radoście! Jam silniejszy od niedźwiedzia! — zawołał 
Jaśko. Ustępowali mu z drogi. Jaśko podszedł do oniemiałego 
Radosta, odebrał mu dzban z piwem i na oczach wszystkich wy-
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chylił do dna jego zawartość, po czym pustym naczyniem o zie
mię prasnął, rozbijając je w kawałki.

— Mnie się nagroda należała — powiedział głośno.
— Jaśko Skalny! Jaśko Ozga! Jaśko! — ozwały się głosy.
Poszerzyło się koło. Cisza zapanowała na polanie. Podniecenie 

ogarnęło wszystkich.
Jaśko przy Radoście był jak młody buk przy rozrosłym dębie. 

Wzrostem co prawda niewiele Radostowi ustępował, patrząc jed
nak na szerokie bary Niedźwiedzia, na jego długie i grube jak 
konary ramiona, trudno było wierzyć w Jaśkowe nad Radostem 
zwycięstwo. Odzyskał Radost Niedźwiedź pewność siebie. Sze
roką jak łopatę dłoń do Jaśka wyciągnął.

— Moje piwo wypiłeś. Nie gniewaj się, że wytrząsnę je z cie
bie — powiedział ze śmiechem.

Jaśko wyciągniętą dłoń uścisnął.
— Wybacz, Radoście. Złość świętojańskiemu ogniu uwłacza.
— Praw Jaśko! Złość ognia niegodna i nocy świętojańskiej — 

odezwały się głosy. — Pokażcie, kto z was lepszy! Kto silniejszy! 
Stawa jcie!

— Stawaj! — zawołał Radost.
Jaśko odrzucił łuk, kołczan i krótki miecz, z którym się nigdy 

nie rozstawał. Zdjął lekki kożuszek i przyciągnął szeroki pas ze 
złotymi ozdobami. Był gotów.

— Uważaj na nogi — odezwał się w ciszy głos Ozgi.
Jaśko ręką machnął w stronę ojca, jakby chciał powiedzieć: 

„Nie godzi się okazywać bojaźni, ojcze". Patrzył w złe trochę 
oczy Radosta i sprężył się cały do skoku. Wstrzymał się jednak. 
Czekał na atak Niedźwiedzia. Nie wytrzymał Radost i pierwszy 
rzucił się do przodu. Chciał chwycić Jaśka w swe ramiona, przy
ciągnąć do siebie, zdusić w żelaznym uścisku, zgnieść. Pochylił 
przy tym zmierzwiony, kudłaty łeb. Takim taranem najtęższego 
siłacza mógł z nóg zwalić. Jaśko przewidział zamiar Radosta. 
Uskoczył w bok. Radost, choć ciężki z pozoru, jak lis był chytry, 
jak ryś zwinny. W skoku zwrot uczynił, równowagi nie tracąc. 
Sczepili się ramionami i zaczęli przepierać w miejscu, wodzić 
wkoło. Jak dwa jelenie w czasie rui, splątawszy się rogami, na
tężają wszystkie siły, by z mocnego oparcia kopyt nie być ze
pchniętym, tak i oni naprężali mięśnie nóg i stali chwilami nie-
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ruchomo jak dwa dęby w skałę wrośnięte. Chciał Jaśko 
odskoczyć od Radosta, zwodami wyczerpać jego siły, ale ponie
chał tego zamiaru. Poznał już siłę łap Radostowych i z cichą 
radością stwierdził, że nie są one dla niego aż tak mocne, aby go 
zmiażdżyć. Słyszał ciężkie sapanie Niedźwiedzia, zobaczył przez 
moment grube jak powrozy, nabrzmiałe z wysiłku żyły na jego 
szyi. „Nie jesteś już dla mnie mocarzem" — pomyślał z zado
woleniem. I Radost pojął, że po raz pierwszy trafił na godnego 
siebie przeciwnika. Postanowił nie oszczędzać go. Nagłym wy
rzutem głowy wycelował w twarz Jaśka, ale ten w porę w bok 
się uchylił. Jednocześnie Radosta wpół chwycił i jak w klesz
czach w ramionach zamknął. Przeczuł też uderzenie kolanem 
w krocze, uniknął go wykonując gwałtowny skręt Radostem. 
Znów znieruchomieli twarzą w twarz, jak z jednej bryły wykute 
demony leśne. Sapanie jeno głośne było słychać, postękiwanie 
z wysiłku. Baczni na każdy ruch walczących puszczacy spo
strzegli, że ramiona Jaśka powoli, nie zwalniając uścisku, prze
suwają się w dół pleców Radosta.

— Złamie mu teraz kręgosłup — szepnął Widiarz do ucha 
Ozdze.

— Nie daj Bóg — odpowiedział Mirko. — Nie daj Bóg — 
powtórzył z trwogą w głosie.

Jaśko jednak nie miał takiego zamiaru. Bojąc się podstępu ze 
strony Radosta, przesunął ręce do pasa przeciwnika. Uchwycił 
błyskawicznym ruchem za rzemień na biodrach, silnym szarp
nięciem oderwał Radosta od ziemi i uniósłszy w górę, rzucił w na
głym skręcie na ziemię.

— Uuooch — jęknął Radost.
Wrzask radosny echem puszczę napełnił. Junoszę porwali 

Jaśka na ręce i wśród nie milknących okrzyków na jego cześć 
obnieśli wkoło najbliższego ogniska.

Stanął wreszcie Jaśko na ziemi i jak rączy jeleń przesadził 
w skoku najwyższy płomień, po czym ku stołom starszyzny ru
szył. Tu czekał już na niego z największym dzbanem piwa stu
letni Przytuła, patriarcha puszczańskiego ludu. Białe włosy opa
dały mu prostymi jak len pasmami na ramiona. Chmiel ożywił 
starczą, pomarszczoną twarz. W ciszy, jaka zaległa nagle polanę, 
głos Przytuły silnym się widział, dźwięcznym.
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— Widziała puszcza nasza siłaczy, co drzewa z korzeniami 
rwali. Tyś, Jaśko, Zbój Skalny, ich następcą. Żyj nam na sławę 
i radość!

— Żyj nam, Jaśko! — powtórzyły gromady.
Jaśko przyjął dzban z rąk Przytuły i zbliżył się z nim do Ra- 

dosta, który podniósł się już z ziemi i stał posępny.
— Piłem ja z twojego dzbana, pij i ty z mojego — powiedział 

Jaśko. — Pij! Równi sobie jesteśmy.
Radost odgarnął z czoła grzywę czarnych włosów i uśmiech 

rozjaśnił jego zarośniętą twarz. Przechylił dzban i pił zeń długo, 
powoli, od ust nie odejmując, aż całkiem do dna go wypróżnił.

— Z tobą niwstyd przegrać. Skalny Zbóju. Z kamienia jesteś. 
Nie masz w całym księstwie sandomierskim tobie równego.

Wśród śmiechu i radosnych okrzyków ruszyli obaj pod dęby. 
Do siedzącego już za stołem Jaśka podszedł Orlik.

— Czeka tu ktoś na ciebie — szepnął mu do ucha.
Jaśko zdawał się nie słyszeć tych słów. Dopiero teraz rozpo

częła się prawdziwa uczta. Mijała północ. Ukryta w gąszczu roz
kwitała paproć, kwiat zaklęty, zaczarowany, dla oczu ludzkich 
niewidoczny. Szał ogarniał zmieszane korowody. Pary, obejmu
jąc się wpół, znikały z świetlistego kręgu ognia, ginęły w borze. 
Oczy wszystkich wypatrywały kwiatu paproci. Kto go ujrzał, ten 
trosk i smutków w życiu nie doznał, na łowach czy wyprawie 
sławę zyskiwał.

W ogólnej zabawie jedna jeno Kalina udziału nie brała. Od 
chwili, kiedy na polanie zjawił się Jaśko, nie panowała już nad 
sobą. Z zapartym tchem patrzyła na walkę z Radostem. Wie
działa, że Jaśko nie może być zwyciężony, ale bała się o niego 
i gotowa była skoczyć mu na ratunek. Od niejednego z puszcza- 
ków silniejsza była. Zbigniew Szczytnik znad Nidy mógłby dziś 
o tym zaświadczyć. Dopędził ją w ogólnej gonitwie, chciał na 
ręce chwycić i w gąszcz ponieść. Miły junosza, ale nie dla niej. 
Pozwoliła się w cień poza ognisko poprowadzić. Tam dopiero za 
ręce go nagle chwyciwszy, w tył mu je wykręciła i z bliska 
w twarz zajrzała.

— Jam nie dla ciebie. Kto inny jest mi milszy — powie
działa.

Roześmiała się i precz mu kazała iść. Stała potem o drzewo
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wsparta na wprost biesiadnych stołów, w chustę zieloną zawi
nięta, do nocy podobna. O dwadzieścia kroków od niej siedział 
Jaśko. Dla niego tylko tu przyszła. Unika jej, ale ona go i tak 
miłuje i poszłaby za nim wszędzie, gdyby zechciał.

W świetle ognisk wpatrywała się w jego twarz. Drżała, choć 
noc ciepła była, pachnąca. Niezadługo zorza wstanie, świt bie
siadników rozproszy, kwiaty w wianku na głowie zwiędną, 
niczyja ręka ich nie tknie. Niczyja. Tylko Jaśkowa ma do tego 
prawo. Łzy z oczu same po policzkach Kaliny płyną. Łzy prag
nienia, zawodu.

Wzdrygnęła się. Ktoś dotknął jej ramienia.
— To ja, Mieszko. Chodź, Kalino. Miłuję cię.
Sworzeń stał obok niej cichy, nieśmiały.
— Jaśka chcesz. Za nim wszystkie patrzą, ale on jedną miłuje. 

Nie ciebie.
— Odejdź.
— Kalino, Jasiek do źródła poszedł.
Spojrzała na ławy biesiadne. Miejsce, gdzie siedział Jaśko przy 

stole, było puste. Skoczyła w las, do źródła pomknęła. Nie drgnął, 
nie zdziwił się, kiedy stanęła przy nim.

— Wody chciałabym się napić — szepnęła.
Schylił się i zaczerpnął w dłonie z zimnej krynicy. Umoczyła 

usta, a potem oplotła mu nagle szyję ramionami.
— Jaśku, Jaśku! Noc świętojańska! Jaśku — szeptała, tuląc 

się do niego drżąca, na nic niepomna. Wziął ją na ręce i na 
szczyt Słowiczej Góry poniósł.

Świt jaśniał szybko. Odezwały się zięby. Kalina gładziła twarz 
Jaśka, włosy mu z czoła odgarniała. Uśmiechała się doń szczęśli
wa. Gdzieś na smugu zakukała raz i drugi kukułka. Jaśko pod
niósł się. ,,Za kukułką gonisz" — przypomniały mu się słowa 
Drawichy.

— Do domu daleko — powiedział nagle ni to do siebie, ni do 
Kaliny.

— Mijoch czeka na mnie pod Nawisem.
Podał jej rękę i sprowadził zboczem w dolinę. Kiedy usłyszeli 

rżenie koni, Jaśko ujął jej twarz w dłonie i długo w oczy patrzył, 
jakby o przebaczenie prosił. Potem bez słowa w bór poszedł. 
Kalinę smutek ogarnął, nie widziała na jego twarzy radości.
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Rozdział VII
Słońce wychynęło zza borów jarzące, trzeźwe od razu 

jak i ludzie w ten czas pracy spiesznej i znojnej. Budzić nikogo 
nie musiało. Po wzgórzach i dolinach pobrzękiwały kosy i sier
py, chrzęściło żęte żyto. Nietęgie było. Rok był suchy. Deszcze 
mimo procesji i modłów rzadko z niebieskich bram przeciekały. 

Przejrzało się słońce w skąpej w wodę Wiśle, srebrem spły
nęło z nowego dachu na katedrze wawelskiej, w zamkowe okna, 
ukryte w głębokich niszach, zajrzało i nie zważając na zaparte 
jeszcze o tej porze bramy, gród królewski złotym blaskiem 
zalało.

Miasto budziło się do normalnego życia. Opadły przytrzymy
wane na rzemieniach okiennice. Podparte z dołu, ladę gotową 
czyniły, na którą towar przeznaczony do sprzedania wykładano. 
Mieszczki otwierały drzwi, starannie na noc zamykane, bo choć 
straż miejska czuwała, od złodziejaszków a rzezimieszków trud
no się było ustrzec. Tylko okna co wyżej będące całą noc trzy
mano otwarte, bo duchota letnia dokuczała. W dzień jednak za
mykać je trzeba było, bo byle wóz czy dziecinna gonitwa napę
dzała w nie całe tumany kurzu.

Wnet też i ulice ożywiać się zaczęły. Dudniły drewniane chod
niki, rozlegały się powitania i śmiechy. Gospodynie śpieszyły do 
jatek na wendecie za kościołem. N. M. Panny mięso zakupić, 
póki jeszcze chłód z nocy jaki taki pozostał i roje much się nie 
przecnęły. Rozwożono chleb nocą upieczony. Do bram cisnęli się 
chłopi z okolicznych wsi. Przeważały kobiety z koszami i toboł
kami. Niosły na sprzedaż masło, ser, jaja i wszystko, co im pod
krakowska ziemia urodziła. Hałasowały, prosiły straże, aby je 
czym prędzej do miasta wpuszczały.

Zgrzytnęły wrzeciądze bramy na Mikołajskiej, na Sławkow
skiej, na Floriańskiej. Najpóźniej na Grodzkiej bramę rozwarto. 
Straże na niej nie zaspały, bano się jeno, aby jej skrzybot do 
oddzielonego Rudawą zamku nie doleciał, pana miłościwego nie 
zbudził. Miłowało go i czcią otaczało odrodzone przez krew 
i karę surową miasto podwawelskie.

Świeża była wśród mieszczan pamięć każni wójta Hanusa, 
Hermana z Raciborza, Gotfryda Keczera, Hinczy z Dorneburga
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i innych, których obca buta pod przywództwem Alberta do buntu 
pchnęła. Warunki książętom tej ziemi dyktowali, obcych do 
zamku dla panowania przyzywali, mowę ludu, z którego żyli, za 
nic mieli. Aż przebrała się miarka. Ulec musieli. Krwią zapłacili 
za zdradę i obcość, którą odgrodzić się od reszty kraju chcieli. 
Miasto prawa na książętach wymuszone utraciło, lecz swojskim 
się za to stało i korzeniami mocno zaczęło wrastać w glebę 
i serca ludzkie, nieśmiertelną chwałę sobie budując. I ludzie 
nowi, królowi oddani, jego życiem już kierowali. Gorącym ser
cem strzegli dóbr i praw Łokietka. Burmistrz Wirsing, wójt 
Stańko, Mikołaj z Sącza, Hejnusz i inni króla w nim wielkiego 
widzą. Osiemnaście lat starczyło, aby Kraków mowy się obcej 
wyzbył i bogactwem znów zasłynął. Przez bramy jego wjeżdżały 
i wyjeżdżały coraz śmielej i częściej ładowne wozy kupców 
z Rusi, Węgier, z Moraw i Włoch, nawet z dalekiej Danii i Bizan
cjum. Przyczyniła się do tego korona królewska, którą przed 
dziesięciu laty włożył na siwą już głowę Łokietek, mały wzros
tem, lecz duchem nieugięty, wolą niezłomny, przeciwnościami, 
których mu los nie szczędził, nie zmożony.

Ledwie pierwszy blask słoneczny wdał się na Wawel, otwo
rzyło się okno w narożnej izbie zamkowej o wysokim krzyżo
wym sklepieniu. Uśmiech rozjaśnił pomarszczoną, zmęczoną 
twarz Łokietka. Płowe ongiś włosy siwizna srebrem już po
bieliła.

— Miłościwy panie.
Łokietek odwrócił się od okna. Pośrodku komnaty stał Mści- 

bór, który urząd podkomorzego sprawował, stary i wierny przy
jaciel.

— A ty co tu robisz?
— Staremu i najkrótsza noc za długa. Kiedy człek mniej śpi, 

życie dłuższe mu się zdaje. Usłyszałem, jak okno, panie, otwie
raliście, tom wszedł spytać, zali wam czego nie potrza?

Łokietek poprawił na sobie lekki kaftan sukienny, obramowa
ny futerkiem.

— Młodszyś ode mnie, a o starości prawisz. Cóż ja mam 
rzec — dodał po chwili z wyraźnym smutkiem w głosie. — 
Chciałbym pożyczyć od ciebie choćby tych parę lat. Sił mi już 
nie staje, a tu i połowy zamierzonego dzieła nie zrobiłem.
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— Tak już bywa, na starość zamiarów i dobrych chęci przy
bywa, sił braknie — zauważył Mścibór. — Koronę i jedność na
rodowi przywróciliście.

— Koronym nie pragnął, ale mi arcybiskup Jakub rzekł: „Choć
byś wszystkie ziemie Wielkiego Bolesława posiadł, bez korony 
księciem jeno będziesz jak tylu innych. Za grabiciela cię będą 
uważali i przeciwko będą knować. Rozdrapią w końcu wszytko 
i pomiędzy siebie rozdzielą. Komesi nie lubią mocnych książąt. 
Koronę wzorem Przemysława mieć musisz, wtedy naród najwyż
szym księciem cię uzna. Przeciwko narodowi wielmoże nie po
wstaną, liczyć się z nim muszą, a ty będziesz im przewodził".

— Mądrze radził. Sam zatwardziałych z uśpienia budził, kłót
liwych do zgody namawiał — rzekł Mścibór.

— Jemu to i Gerwardowi z Leszczyc koronę zawdzięczam — 
ciągnął król. — Obaj najwięcej starań czynili.

— Nie za darmo, miłościwy panie.
— Bogdaj wszyscy tyle wzięli, co Jakub Świnka. Święty mąż.
— Nie o nim ani o biskupie mówiłem — tłumaczył się Mści

bór.
— Wiem, wiem. Awignon brał. Ale i to trzeba dodać, że nie 

sam papież. Doradcy, komesi jego nienasyceni są, w dostatkach 
rozmiłowani i przedajni. Znowu przyjdzie się mu okup dać, bom 
się spod opieki Stolicy Apostolskiej wyłamał i z wrogiem pa
pieskim zawarł przymierze. Z Wittelsbachem się pogodziłem. 
Tak. Potrzebny teraz jestem i Janowi z Awignonu, i wyklętemu 
władcy niemieckiemu Ludwikowi.

— Śpiew i płacze umarłego z mogiły nie podniosą. O sobie 
nam myśleć, a nie o ich godnościach.

— Króla czeskiego mi sobie jeszcze pozyskać, wtedy Pomorze 
odzyszczę i będę mógł umrzeć spokojnie.

— Niemiec Niemca zawsze będzie popierał. Wolą wspólnie 
rabować. Zdobyczą się podzielą. Wilki w swoim tylko stadzie po 
zdobycz chodzą.

— O tym to właśnie myślałem, gdy wszedłeś.
Głos dzwonu przyciszonym echem wdarł się przez otwarte 

okno do królewskiej komnaty.
— Nasz biskup Jan, ten nigdy nie zaśpi. Powiedz królowej, że 

czekam. Po mszy biskup obiecał zajść do nas. O ludzi zbrojnych
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na wyprawę chcę go prosić. Może i szkatuły nie poskąpi. Pano
wie też mają na naradę przyjść. I Kazimierz winien już z Węgier 
wracać, czas najwyższy. Litwini terminu dotrzymają. Gedymin 
nie lubi czekać.

— Owi dwaj zakonnicy z Łyśca u Franciszkanów nocują. Ka
załem im dziś przyjść — powiedział Mścibór.

— Czasu nie mam. Pytałeś, czego by chcieli? Przywileje im 
przecież, przez stryja mego i brata Leszka dane, zatwierdziłem. 
O nowych nadaniach mowy być nie może. Sam grzywien potrze
buję, skarbiec pusty. Przyśle Karol wojsko, czym je opłacę? Do 
biskupa niech idą. Jemu ufam, niech prośby wysłucha i załatwi.

— Tak i mówiłem tym czarnym posłom, ale oni wręcz mi 
oświadczyli: „Biskup prawa do nas nijakiego nie ma. Papieża 
jeno słuchamy. Klasztor na Łyścu arcyklasztorem jest, a do króla 
nie z prośbą, lecz z żałobą przybywamy.

— Za dużo niezależnych mam w swoim państwie. Ja tylko 
jestem od wszystkich zależny. Niech zatem czekają, aż z wy
prawy wrócę. Da Bóg szczęście, to parę złoconych szyszaków 
krzyżackich do kościoła Świętej Trójcy na Łyścu poślę. Niech 
czekają.

Ostatnie słowa Łokietek powiedział ostro i brwi mu się zje- 
żyły. Mścibór skłonił się w milczeniu. Wiedział, kiedy bez ze
zwolenia racje swoje może przedstawiać, wiedział, kiedy mu 
milczeć wypada. Ubogi ścierciałka spod Sieradza, wyrostkiem 
jeszcze będąc, przystał do drużyny Łokietka, książątka wówczas 
kujawskiego, złe i dobre dole z nim przeżył, nic więc dziwnego, 
że teraz myśli króla jak czarodziej odgadywał, życzenia często 
uprzedzał. Łysą czaszkę z przyzwyczajenia pogładził i pośpieszył 
pustymi korytarzami na pokoje królowej Jadwigi.

Rozdział VIII

Łokietek wzrok na twarze przemawiających kolejno 
przenosił. Słuchał cierpliwie, choć sam już wszystko pierwej 
przemyślał i ułożył. Znał dumę swych komesów, więc spokój na 
twarz przywołał i słuchał. Kiedy bratanek królewski, Władys-
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ław, książę ziemi dobrzyńskiej, któremu Łokietek w zamian za 
nie istniejące już księstwo ziemię łęczycką oddał, o zdobyciu 
przez Krzyżaków Radziejowa i nowych bezeceństwach najeźdź
ców skończył mówić, król pięścią w stół uderzył.

— Psy parszywe! Ogniem wytępić, na pal powbijać, posiekać! 
Inaczej spokoju nie zaznamy! — zawołał.

Oczy Łokietka nabrały blasku, twarz gniewem pałała. Wstał, 
jakby już wojsko chciał w pole prowadzić. Uspokoił się wprędce 
i plan wyprawy zebranym przedstawił.

— Ludzi zbrojnych, ile się da, zgromadzić i czekać. Ruszymy, 
skoro tylko syn nasz z Węgier pomoc przywiedzie — zakończył. 
Chciał jeszcze o potrzebie pieniądza wspomnieć, ale wyręczył go 
w tym Grot, biskup krakowski, który obok króla pierwsze miej
sce po prawej ręce zajmował.

Jan ze Słupca, który po zelżonym przez króla Nankerze na 
stolicy biskupiej osiadł, mówił głosem cichym, rozważnym.

— Godzi się w obronie pokoju i całości królestwa polskiego 
stawać. Lud zbrojny z grodów biskupich za moim przykazaniem 
z wami, panie, pójdzie, a ja grzywien sto skarbcowi waszemu 
przekażę i modły za wiktorię odprawiać będę.

Zaraz też i panowie małopolscy, Spytko z Melsztyna — kasz
telan krakowski, Mścigniew Jastrzębiec — wojewoda sandomier
ski, Jarosław Bogoria ze Skotnik, w prawie biegły, Zegota To- 
porczyk, Krystyn z Ostrowa, Dobiesław z Osieka i inni, choć 
wstrzemięźliwie, lecz pomoc w pieniądzach oświadczali. W koń
cu i starosta generalny Wielkiej Polski, Wincz z Szamotuł, do 
zgody swój głos dołączył. Pan to był możny i dostojny. Wysokie 
czoło, brwi krzaczaste ściągnięte, prosty nos i usta lekceważąco 
uśmiechnięte wyrażały nieokiełznaną dumę. Potęga rodowa Na
łęczów stawiała go w pierwszym rzędzie panów polskich. Za
możnością książętom dorównywał, dostojeństwem i wspaniało
ścią stroju i orszaku obcym monarchom nie ustępował. Chodziły 
słuchy, że Wincz, zawierając w imieniu króla pokój z Branden
burgią, obietnice własne margrabiemu w tajemnicy poczynił. 
Spytko z Melsztyna wprost o jawną zdradę pana Wincza poma
wiał, ale Łokietek, pomstę na Krzyżakach i odzyskanie Pomorza 
mając na celu, nie dał się na złą drogę wprowadzić.

— Może Wincz o swoim rodzie myśleć, ale nam ważniejsza
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potrzeba przed oczami stoi — odpowiedział. — Pokój z margra
bią Ludwikiem jest nam potrzebny i dlatego zatwierdzamy 
wszystkie warunki i zobowiązania, które Wincenty w naszym 
imieniu był poczynił. Zechceli wilk przyswojony rękę głaszczą- 
cą gryźć, to mu kły wyłamać potrafimy — dodał na zakończenie.

W radzie Łokietek głos pana Wincza cenił. Słuchał więc teraz 
z uwagą i przytakiwał Winczowi, gdy ten sposoby wyprawy na 
ziemie krzyżackie przedstawiał, budowę maszyn oblężniczych 
zalecając.

Dzwony u braci predykantów i u braci bosych na nonę poboż
nych ojców wzywały, gdy panowie naradę na Wawelu kończyli.

Po skończonej naradzie Łokietek Mścibora przyzwał o gońca 
z Węgier wypytując.

— Zle zrobiłem, Kazimierza posyłając — powiedział. — Elżbie
ta i zięć Karol lubią się gościnnością i wystawnymi ucztami popi
sywać. Kazimierz młody, dworskie życie go ciągnie. Nas tu ani 
stać na to, ani pora po temu.

— Więcej niż obyczaje rycerskie niewieście suknie królewicza 
mamią — zauważył Mścibór.

Zasępił się stary król. Nazbyt dobrze znał swego syna.
— Czas spocząć, miłościwy panie — przypomniał Mścibór.
— Kto miodu nadmiar pociągnął, temu i głowa, i brzuch ciążą 

i do łoża ciągną. Niezadługo na wieczny odpoczynek pora mi 
już będzie. A jakże tam z owymi posłańcami z klasztoru z Łyś- 
ca? — spytał Łokietek.

— Odprawiłem ich rano, ale znów są. Oznajmili, że do końca 
nocy czekać będą.

— Ooo, to prośże ich zaraz. Biskupi mi dzisiaj przyjacielską 
drużbę okazali, nie chcę i ja być od nich gorszy. A i to prawda, 
że sługom bożym nie godzi się czekać.

— Panie miłościwy — przypomniał sobie nagle Mścibór — je
den z nich, który siebie księdzem Andrzejem nazwał, prosił 
w wielkiej tajemnicy, abyście go potem w oddzielności przyjęli. 
Mówił, że od księdza Drzypały wieści przywozi, jeno nie chce, 
aby ten drugi o tym wiedział.

— I ty teraz mi dopiero o tym mówisz! — zawołał Łokie
tek. — Drzypała z Grzegorzewie wieści przysyła. A dawajże 
owych księży!
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Dwaj benedyktyni skłonili się przed królem i stali w milcze
niu. Tylko z ubioru podobni byli do siebie. Jeden wysoki, chudy, 
o bladej twarzy, na której rysowała się dobroć i łagodność. Oczy 
koloru nieba, z głębokimi cieniami, patrzyły na króla z jakimś 
dziecinnym spokojem i ciekawością. Dłoń, którą na karawace 
przy różańcu trzymał, smukła była i delikatna. Dla okazania czci 
głowę pochylił, co jednocześnie oznaką było, że nie on tu głos 
miał będzie.

Z pełnej twarzy starszego widać było pewność siebie i znacze
nie. Nos miał kościsty i jak dziób ptaka cienko zakończony, 
usta tak wąskie, że wargi zdawały się być od środka zasznuro
wane. Oczu z króla nie spuszczał, głowę hardo podniesioną trzy
mał. Do niego też zwrócił się Łokietek.

— We wdzięcznej pamięci was i klasztor na Łyścu mamy, dla
tego wybaczcie, że czekać wam przyszło na rozmowę z nami 
Pilne i ważne sprawy nam przeszkodziły. Z czym przychodzicie?

— Reverendissimus abbas noster ordinis beati Benedicti de 
Lisech...*  — zaczął po chwili milczenia przeor, ale nie skończył, 
bo mu Łokietek łagodnym ruchem ręki przerwał.

— Po polsku mówcie — powiedział spokojnie.
Młodszy ksiądz królowi się skłonił.
— Przeor niewiele po naszemu mówić umie, choć rozumie 

wszystko, miłościwy królu.
— Kimże jest i z jakiego kraju przybywa? — spytał ostro Ło

kietek.
— Ojcem czcigodnym naszego zgromadzenia jest, przeorem. 

Reverendissimus opat Wilhelm przysyła nas do was, miłościwy 
panie, ze skargą.

— A onże opat Wilhelm zna mowę naszą?
— Niewiele, miłościwy panie.
— Jakimże sposobem Wilhelm opatem bez naszego zezwole

nia został, a ten tu przeorem? Kto ich obierał?
— Zgromadzenie nasze papieżowi jeno podlega. Ojcowie opata 

i kapitułę obierają po modlitwie i rozważeniu cnót księży za
konników.

— Taka to i modlitwa musiała być, skoro wybór... — Urwał 
Łokietek uwagę w pół słowa, bo mu się zbyt ostrą wydała.

• Najczcigodniejszy nasz opat zakonu błogosławionego Benedykta na Łyśeu.
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— Rzeknijcie mu — zwrócił się po chwili król do księdza Andrzeja — niech sprawę przedstawia, a wy tłumaczyć ją będziecie.— Klasztor nasz pierwszym jest w Polsce wśród klasztorów, które imię świętego Benedykta noszą — mówił wolno przeor. — Relikwie krzyża świętego, które w kościele Sw. Trójcy na Łyścu przechowuje, łaski boskie na kraj ten i ludzi ściągają, cudami miejsce uświęcają. Lud jednak w puszczy, święte miejsca otaczającej, Boga złymi obyczajami pogańskimi lży, dobra klasztorne grabi, czym klątwę tylko na siebie ściągnąć może. Przeto wielebny opat przestrzega, że gdy takowe bluźnierstwa nie ustaną, drzewo święte do klasztoru rodzimego w Monte Cassino odeśle i cały kraj na zatracenie ostawi.Przy ostatnich słowach przeora Łokietek czoło zmarszczył.— Prawa nijakiego opat do tego nie ma — powiedział ostro. — Relikwia przodkom moim dana i całemu królestwu. Przykazuję, niech się nie waży jej tknąć i wywozić.— Wszelkie stworzenie ludzkie poddane jest papieżowi. Jemu i książę krakowski podlega — odpowiedział butnie przeor.—- Powiedzcie mu, że ciemnica w moim zamku surowa i łacno przypomnieć mu mogę, że nie księciem krakowskim, ale królem regni Poloniae jestem — powiedział gwałtownie Łokietek do księdza Andrzeja.— Z wrogami Stolicy Apostolskiej się łączycie, z wyklętym Ludwikiem przymierze zawieracie — odpowiedział spokojnie przeor.Łokietek spojrzenie skrzące ogniem w przeora wbił, dłonie w pięści zwinął, zaciskając je, aż gęste, złotawe owłosienie na nich sztorcem się zjeżyło.— Muskaty się nie uląkłem i tego kraczącego kruka rozumu nauczyć potrafię, choć Bóg widzi, że nie chciałbym. Mówcie — zwrócił się znów do księdza Andrzeja — od jakich rabusiów i pogan klasztor szkody doznaje?— Puszczacy, zbójami nazywani, „stado" w wigilię św. Jana odprawiają, chrztów ani ślubów nie przestrzegają, do kościoła przy klasztorze zgoła nie chodzą. Zuchwalcy w lasach opata na zwierza polują, na klasztornych poddanych napadają, szkodę im czyniąc.
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— Nie do nas sąd w dobrach klasztornych należy. Niechże 
opat postępuje wedle prawa. Oprawcę sandomierskiego do po
mocy wzywać może i powinien. Lud w Puszczy Łysogórskiej ży- 
jący wolnym jest, ale wszelkie zbójowanie surowo karać trza. 
Co zaś do obyczajów złych i pogańskich, to wasza to zakonna 
rzecz ludzi nauczyć, zło tępić.

— Ogniem heretyków wygubić należy — przerwał królowi 
przeor. — Przyrzekliście przed koronacją wszelkiej pomocy 
udzielić w ściganiu odstępców Chrystusa.

Król w okno w zamyśleniu patrzył. Oczy przygasły na po
smutniałej twarzy, zmarszczki na pergaminowo żółtej skórze się 
pogłębiły.

— Wielu by na stosie spalić należało za ich zbrodnie, choć 
krzyżem się zasłaniają — powiedział cichym głosem. — Herety
ków sami możecie karać. Wydam polecenie kasztelanom i sę
dziom i z biskupem Grotem się porozumiem. Odejdźcie. Do klasz
toru waszego sam wkrótce przybędę.

Kiedy w łagodne oczy księdza Andrzeja spojrzał, głową nie
znacznie skinął na znak, że pamięta o jego prośbie. Jakoż za
ledwie zakonnicy zamek opuścili, wysłał za nimi Mścibora i asce
tycznego księdza do siebie zawezwał. Przy drzwiach pod rękę go 
ujął i obok siebie na wyścielanym stołku posadził. Mścibora od
prawił.

— Mówcie. Zdrówli Drzypała? A puszcza pachnie po daw
nemu?

Zakonnik uśmiechnął się do króla.
— Ksiądz Drzypała o łowach wam przypomina, miłościwy 

panie. Dawno, mówił, nie byliście w naszych górach.
Opowiadał ksiądz Andrzej z Łyśca o borach ciemnych, o jele

niach, o sokołach, które dla króla sokolnicy puszczaccy przy
swoili. Potem o życiu Drzypały w Grzegorzewicach jął mówić, 
o dziwnych wieściach krążących wśród ludzi, o zakonie krzyżac
kim. Łokietek o opata zapytał. Zakonnik głowę zwiesił i milczał 
chwilę.

— Świątobliwy mąż. Z Lubieńca wraz z przeorem przed dzie
sięciu laty przybyli.

— Z Lubieńca, powiadacie. Pamiętam, Głogowczykom sprzy
jali tamtejsi ojcowie. Obcy, sami obcy. Ogniem chcieliby wiarę
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utwierdzać. A wy — zwrócił się Łokietek do księdza Andrze
ja — co wy byście zrobili?

— Chrystus miecza zakazał używać. Życiem swoim i słowem 
nauczał.

— Kto opatowi dokuczył?
— Jaśko, Skalnym Zbójem nazywany. Rycerz Chyba z Chybie 

go oskarżył, że niedźwiedzia ubił w opatowym borze, że z pusz- 
czakami sadybę Pietrusa ograbił.

— Jaśko Skalny, powiadacie. Ciężko będzie karę mu srogą 
naznaczyć. Do mnie sąd nad rycerstwem należy. Na zbójowanie 
nie pozwolę, ale zapomnieć nie mogę o zasługach. Puszczacy 
pierwsi przy mnie stanęli. Sandomierza pomogli dobywać, 
w Marchii na wyprawie krwią wierności dokazali. Dzielny lud, 
nieustraszony w bitwie. A ty, bracie — zwrócił się Łokietek do 
zakonnika — wierzysz w to, że Jaśko, syn Ozgi, zagrodę owego 
Pietrusa obrabował? Toć on bogactw wszelkich tyle, jak powia
dają, ma, że mógłby sam drugi klasztor wybudować.

— Młodego Ozgi nie znam. Słyszałem jeno, że siłę wielką ma 
w rękach. Drzypała dobrodziej wspomnieć prosił, że Jaśka Skal
nego krzywda może spotkać przez fałszywe oskarżenie.

Łokietek się uśmiechnął.
— Znam ja młodego Ozgę. Nie z tych on, których krzywdzić 

można. Oby tylko opatowi przygoda jakowaś się nie przytrafiła. 
A onego Chybę, nie pomni ksiądz, jak go z imienia zowią?

— Sędziwój. Z opatem się często nawiedzają wzajemnie.
Król we wspomnieniach czegoś szukał, ale nic nie rzekł. O ło

wach znów zaczął mówić. Wstał wreszcie i w ręce klasnął. Wy
rostek w opiętym kaftanie zjawił się bezszelestnie.

— Dobek, Mścibora mi tu dawaj, a chyżo.
— Piętnaście grzywien srebra wypłacić każ Piotrowi dla 

klasztoru na Łysej Górze. Ksiądz Andrzej prosił będzie o mszę 
za nasze zamierzenia — polecił Mściborowi.

Wieczór zapadał. Cienie coraz gęstniały w zaułkach zamku 
królewskiego, katedry i murów otaczających Wawel. Łokietek 
wyszedł na mury. Patrzył na miasto, które znów stolicą zjedno
czonego państwa uczynił, i ukojenie spływało na serce królew
skie, uśmiech na twarz przywołując. Kiedy z zamyślenia się 
ocknął i ku grodzkiej bramie spojrzał, jeźdźców zbrojnych do-
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strzegł, którzy most już na Rudawie przebyli, ku bramie za
mkowej się kierując.

Z wieży wcześniej już jadących zauważono i rozpoznano. Do
wódca straży zamkowej, Zbyszko Czekaj, do króla przybiegł.

— Królewicz z Nekandą z Węgier przybywają, wieści wiozą.
— Daj Bóg, najlepsze — powiedział Łokietek, wracając do 

zamku.

Rozdział IX
Bór przy podejściu do Diablej Skały na Klonowej Gó

rze ciemny był i nieprzystępny. Jaśko Skalny napotykał po dro
dze na zwaliska butwiejących pni olbrzymich sosen, powalonych 

. przez burze czy inne moce tajemne. Rozpadały się pod stąpnię
ciem nogi, wilgotne wewnątrz, grzybami pachnące. Nad nimi 
zwierały się już koronami nowe drzewa, równie wysokie i grube. 
Miejscami trafiały się niewielkie polanki, na których skubały 
trawę młode sarenki przy boku stróżujących łań. Pierzchały 
w przerażeniu na widok człowieka.

Jaśko nie zwracał na nie uwagi. Nie na łowy w te strony za
wędrował ani nie dla zwykłej tęsknicy, która go z miejsca na 
miejsce pędziła po górach. Przystawał często, znaków jako- 
wychś wśród drzew upatrując. Dwakroć na drzewo się wspinał, 
rozglądając się po okolicy. Trafił na źródełko czystej wody. Przy
kląkł, aby z zimnej krynicy w dłonie zaczerpnąć i wtedy poczuł 
nagle zapach przypiekanego nad ogniem mięsa. Jak pies gończy 
ruszył w jego kierunku, zapominając o pragnieniu.

Pomiędzy dwiema skałami o kształtach potwornych grzybów 
stała chiżyna niby huba do nich przyrośnięta. Głazy leżące jedne 
na drugich rdzawe były od mchów słońcem spalonych, pęknię
ciami porysowane. W ścianie chaty, grubo ściółką i mchem oga
conej, widniał ciemny otwór wejściowy.

Jaśko stanął przed wejściem i głośno zawołał:
— Marciszu, hej, Marciszu! Od Przytuły przychodzę! Od 

Przytuły!
W chacie panowała cisza. Zamierzał zajrzeć do wnętrza, gdy
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Szukaj zawarczał nagle groźnie. Odwrócił się. Przy najbliższym 
drzewie ujrzał wysoką postać starca z oszczepem w ręku. Białe 
włosy spływały mu na ramiona, usta i policzki ginęły w takim 
samym zaroście, od dawna nie przystrzyganym. Na sobie miał 
kaftan bez rękawów z łosiowej, źle wyprawionej skóry, pod nim 
gzło z grubego płótna, takież obcisłe spodnie i skórznie jelenie.

— MarciszuI Przytuła pozdrowienia wam przesyła — ode
zwał się Jaśko. — Przytuła, Przytuła, Przytuła — powtórzył trzy
krotnie.

Oczy Marcisza Żubra traciły powoli dziki wyraz, ręka z osz
czepem opadła. Starzec zbliżył się ciężkim, powolnym krokiem 
do Jaśka, ujął go pod ramię i pociągnął za sobą. Siedli przy ża
rzących się głowniach ogniska. Całe udo sarnie skwierczało 
nad żarem. Zapach pieczeni drażnił nozdrza. Szukaj zaskomlił, 
jakby się bał, że zapomną o nim. Marcisz odkroił nożem dwa 
kawały mięsa, jeden rzucił psu, drugi podał Jaśkowi, potem do
piero po porcję dla siebie sięgnął. Jedli, milcząc. Marcisz rwał 
zębami kawały mięsa. Oczy utkwił w cienkich kosmykach dymu 
dobywającego się z ogniska i zdawał się nie wiedzieć o gościu. 
Czasem podniósł kościste, podobne do szponów palce i przegar- 
niał nimi spadające na oczy włosy, zostawiając na nich tłuste 
plamy i osad przykopconego mięsa. Parę razy podniósł głowę na- 
słuchając. Jaśko widział wtedy oczy szare, zmatowiałe, jakby 
za mgłą ukryte. Cisza panowała wkoło, przerywana gwizdem 
zięby i skrzeczeniem sójek.

„Słuchaj, co ci Marcisz powie, a wszystko zrozumiesz" — przy
pomniał sobie Jaśko słowa patriarchy puszczańskiego, Przytuły.

„Prędzej bym drzewo zrozumiał" — myślał Jaśko, wpatrując 
się w Marcisza.

— Marciszu — zaczął znów.
Nim słowo skończył, stary jak ryś nagłym skokiem zwalił się 

na niego. Nóż błysnął w podniesionej ręce. Jaśko nie domyślał 
się u starego takiej szybkości. Padając na wznak, zdołał uchwy
cić rękę do ciosu wzniesioną, potem drugą, którą Marcisz za 
gardło go chwycił. Przez chwilę tylko trwali w nieruchomym 
zmaganiu. W żelaznym uścisku Jaśkowych dłoni słabły ręce star
ca. Nóż wypadł z nich na ziemię. Wtedy Jaśko gwałtownym 
skrętem zrzucił Marcisza z siebie i w następnej chwili stał już
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nad nim z wyciągniętym kordem. Stary leżał na wznak sapiąc, 
prychając. Na widok miecza oczy Marcisza rozwarły się sze
roko. Ręce przed siebie wyciągnął, zasłaniając się rozcapierzo
nymi palcami o zdartych, zgrubiałych paznokciach. Jaśko usły
szał ni to charkot, ni skowyt zwierzęcy. Twarz Marcisza poczer
wieniała przy tym z wysiłku, którego przyczyny Jaśko zrozu
mieć nie mógł.

— Nie zabijaj — wycharczał Marcisz. Strach był w tych 
słowach. Strach i ból.

Jaśko miecz do pochwy schował i cofnął się. Marcisz ucichł 
nagle i leżał nieruchomy z zamkniętymi oczami, martwy zdawało 
się. Białe włosy opadły mu z czoła do tyłu i Jaśko zauważył na 
nim głęboką bliznę, znikającą w gęstwie włosów. Wsparł się 
o drzewo i czekał. Ciałem Marcisza wstrząsnął dreszcz. Otwo
rzył oczy. Były znów smutne, niewidzące. Uniósł się z ziemi 
i znikł w ciemnym otworze chaty.

Jaśko przesiedział przy ognisku do wieczora. Marcisz nie po
kazał się więcej. W chacie słychać było pojękiwania i pomruki. 
O zmroku ruszył Jaśko w powrotną drogę z uczuciem zawodu. 
„Zakpili ze mnie" — myślał. Ojciec zakpił i Przytuła. Posłali 
go do oszalałego starca po tajemnicę Sędziwoja Chyby. Sami nie 
chcieli mu jej wyjawić.

Rozdział X
Ciągnęły na Łysieć wszystkimi drogami rzesze piel

grzymów. Mniej liczne były tego roku. Kmiecie wśród nich prze
ważali a niewiasty. Nic dziwnego. Rycerstwo na wyprawę się 
z królem szykowało, wici z dnia na dzień czekając. Jechały więc 
z rycerskich rodów głównie kobiety i starcy, o szczęśliwy po
wrót mężów, synów czy braci w świętym miejscu się pomodlić. 

Kościół Świętej Trójcy i klasztor benedyktyński na Łyścu zna
ne były szeroko na ziemiach polskich. Cuda, które tu dziać się 
zaczęły, bogomodliwi benedyktyni pilnie rozgłaszali, korzyści 
w tym niemałe dla siebie widząc.

Największy ścisk w tych dniach panował na drodze, która pro-
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wadziła z Sandomierza przez Opatów na Łysieć. Dom gościnny 
w Starej Słupi i zagrody kmieci nie mieściły pobożnych. Dwie 
karczmy, z których dochód opat pobierał, dzień i noc były otwar
te, choć wierni wstrzymywali się, jak mogli, od nadużywania 
jadła i napitków. Niemały też profit z pielgrzymów mieli złodzie- 
jaszkowie przeróżni, którzy z Sandomierza, a jak powiadali nie
którzy, nawet z Krakowa na te dni przybywali. Krzyki więc wy
buchały coraz wśród wędrujących, a nierzadko i przekleństwa 
niepoślednie, kiedy ten i ów pozbawiony został votum przezna
czonego dla kościoła jako okup za ciężkie częstokroć grzechy. 
Przezorni ojcowie z Łyśca zbierali więc ofiary już w drewnianym 
kościółku w Starej Słupi, skąd każdego ranka co pobożniejsi wy
ruszali boso na Łysą Górę.

Nie wszystkich pobożność na Łysieć ciągnęła. Licznych kup
ców cieszyła okazja sprzedaży swoich towarów. Ci głównie 
o jarmarku i zyskach myśleli. Stragany pełne sukien przeróż
nych, jedwabi, skór, obuwia, ozdób przeznaczonych głównie dla 
kobiet i wyrobów wszelkich stały po obu stronach drogi w No
wej Słupi, bo na szczycie pomieścić się nie mogły. Niektórzy nie 
pchali się tam nawet, bo i opłata za miejsce była większa.

Z puszczaków nikogo w tych dniach nie brakowało na Łyścu. 
Kobiety nie odstępowały straganów, mężczyźni nie opuszczali 
stołów w gospodach. Dla urozmaicenia wychodzili czasem na 
górę i pod murami klasztoru garściami drobne pieniądze wśród 
żebrzących rozrzucali. Trud własny nagradzali sobie w obszernej 
karczmie, która poniżej klasztoru na polanie stała. W nocy obo
zowali wspólnie w lesie, ogniska paląc, bo chłód mimo słonecz
nych dni dokuczać zaczynał. Wystrzegali się jednak zwady 
z kimkolwiek, pomni księdza Drzypałowej przestrogi, aby Opa
towi powodu do obwiny nie dawać.

Jaśko, od kiedy wezwanie opata do stawienia się przed sądem 
otrzymał, omijał lasy klasztorne. Z pozwu kpił sobie na równi 
z innymi. Spotkawszy raz proboszcza ze Słupi, księdza Klotza, 
wręcz mu oświadczył:

— Powiedzcie opatowi, że go do drzewa na mrowisku bez 
sądu przywiążę, jeśli zechcę.

W przeddzień święta zjawił się i on w Nowej Słupi. Przez pół 
dnia układała mu matka włosy w skręty niby fale równo bieg-
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nące. Kiedy wreszcie włożył strój, który na zamku królewskim 
w Krakowie nosił, stary Ozga oczu od niego oderwać nie mógł.

— To ci dopiero rycerz, to ci rycerz — powtarzał w kółko, na 
syna, to znów na żonę spoglądając.

W dzień głównego święta Jaśko od wczesnego ranka stał obok 
kamiennej figury pielgrzyma u podejścia na Łysieć. Tłumy gęst
niały. Szeroka droga rozdwajała się w tym miejscu. Na lewo ku 
górze wiła się wśród drzew wąska ścieżka, na prawo szła droga 
opatową zwana, którą dostarczano do klasztoru wszelką śpiżę 
wozami zaprzężonymi w woły. Obie pełne były korzeni, wysta
jących ostrych głazów, o które wędrujący boso pielgrzymi do 
krwi sobie nogi kaleczyli.

Dwie ruchome wstęgi pielgrzymów posuwały się wolno ku 
górze. Wielu z nich miało pod zwykłymi szatami ostre włosien- 
nice, wielu szło w worach konopnych, w których wycięty był 
tylko otwór na głowę, -jedni w kapturach na oczy nasuniętych, 
drudzy z odkrytymi głowami. Przystawali przy kamiennej figu
rze, klękali i całowali ziemię przed nią lub szorstki kamień, z któ
rego rzekomy święty był wyrzeźbiony. Rzadko kto i wiedział, że 
rzeźba nie świętego przedstawiała, lecz pobożnego ojca benedyk
tyna z Łyśca, który za czasów księcia Kazimierza Sprawiedli
wego grzech jakowyś ciężki popełniwszy, do Ziemi Świętej się 
ofiarował. Wrócił po latach, aby życia na Łyścu dokonać. Na za
kończenie pielgrzymki postanowił na kolanach ze Starej Słupi do 
klasztoru iść. Siedemnastego dnia prawie postnej wędrówki zna
leźli go ojcowie martwego u stóp góry. W miejscu śmierci po
bożnego pielgrzyma bezimienny zakonnik wyrzeźbił kamienną 
figurę.

Jaśko wypatrywał w tłumie Bożeny. Nie widział, jak obok 
niego przeszedł Pietrus z córkami i synem. Kalina oczu od niego 
nie mogła oderwać. Zal i smutek ją ogarnęły. Od nocy święto
jańskiej nie było dnia, aby na niego nie czekała. Nie przyszedł. 
Nie widziała go ani razu. Szła teraz pod górę, a łzy oczy jej 
przesłaniały.

Ujrzał wreszcie Jaśko Bożenę. Musiała go i ona już wcześ
niej zauważyć, bo szła z głową spuszczoną. Widział, jak próbo
wała w bok zejść, aby jak najdalej go ominąć. Przed samą fi
gurą pielgrzyma podniosła dumnie głowę. Spojrzała nań tak, jak
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się na kamień przydrożny patrzy lub na drzewo. Ruszył za nią. 
Teraz dopiero spostrzegł Sędziwoja Chybę. Stary wzrok w niego 
wlepił srogi, ręką do krótkiego miecza sięgając. Odwróciła się 
i Bożena. Tym razem wyczytał w jej oczach trwogę i niemą 
prośbę. Zatrzymał się. Potem ruszył wolno o kilkanaście kroków 
za nimi, oczu z Bożeny nie spuszczając. O przedostaniu się za 
bramę klasztoru mowy być nie mogło. Tłum ludzi stał w zwartej, 
nieprzeliczonej ciżbie. Cieszył się z tego Jaśko. Chyba z córką 
i pachołkiem Sawką, którego Jaśko teraz dopiero zauważył, stali 
o parę zaledwie kroków od niego i mógł bez przeszkody patrzeć 
na Bożenę, o Sędziwoja zgoła nie dbając. Ludzie rozstępowali się 
jedynie przed księżmi, którzy krążyli w tłumie, zbierając datki 
od wiernych. Poprzedzali ich conversi * w białych komżach. 
Jaśko tak był uszczęśliwiony, że ujrzawszy przed sobą księdza, 
trzos pękaty na tacę rzucił. „Benedicte tibi Domine" — usłyszał. 
Nie rozumiał słów, ale uśmiechnął się niemal przyjaźnie do 
przeora, bo on to właśnie był. Przeor zatrzymał się chwilę przy 
Sędziwoju. Słów parę zamienili i kiedy przeor skręcił w stronę 
klasztoru, Jaśko zobaczył, że tuż za nim ruszyli wolnym przej
ściem Bożena i Sędziwój. Próbował i on przecisnąć się za nimi, 
ale wprędce pojął, że trud to daremny.

Odezwały się dzwony z wieży kościoła. Echo poniosło dzwo
nienie po puszczy. Ludzie głowy ze czcią pochylili. Nabożeństwo 
się zaczęło. Cisza zapanowała na polanie przyklasztornej, kiedy 
na najwyższym stopniu kamiennych schodów w bramie klasz
toru ukazał się opat w otoczeniu ojców nabożnych. Słońce zami
gotało tysiącem blasków na infule opata, ozdobionej drogimi 
kamieniami i opaskami złotymi, na złotym pacyfikale zawieszo
nym na grubym szczerozłotym łańcuchu, na szatach złotymi nić
mi szytych, drobnymi perełkami naszywanych. Tylko krzyż 
wielki o podwójnych ramionach, który opat do błogosławień
stwa w górę uniósł, szary był, ludziom przez to najbliższy, bo 
cierpienie i trud znamionujący. W ciszy szarpnął się gdzieś płacz 
pełny żalu i prośby, potem inne się do niego dołączyły, jękliwe, 
nieustające. Wtem rozległ się na polanie donośny krzyk. Klęczą
cy niedaleko Jaśka pielgrzym poderwał się na nogi, kaptur

* Conversi — mnisi bez święceń
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z głowy odrzucił, wór, w który był odziany, rozdarł i obnażone 
ramiona w górę wyciągnął.

— Bóg mnie wysłuchał! Władzę mi w rękach przywrócił! Oto 
zdrów jestem! Panie! Zdrów jestem! — wołał donośnym głosem. 
Trząsł owłosionymi ramionami, wymachiwał nimi w powietrzu 
i wreszcie wyciągnąwszy je przed siebie, ruszył do bramy klasz
tornej.

— Cud, cud — zaczęły wołać przyciszone z początku, coraz 
głośniejsze wołania.

Ustępowali ozdrowieńcowi z drogi, a on jak święty szedł pod 
górę ku stojącemu wśród zakonników Opatowi.

Dnia tego pod wieczór rozeszła się wieść, że był to rycerz 
spod Lublina, który ranny w walce z Jadźwingami moc w rękach 
postradał. Opat w gościnę go do siebie zaprosił. Wszyscy zgod
nie przytakiwali, że godzien był ten wybraniec boży z najdostoj
niejszymi u stołu zasiadać. Dodawali przy tym, że rycerz zwał 
się Wiktusem i że srebra i złota tyle klasztorowi ofiarował, ile 
ważyły uzdrowione ręce.

Było już dobrze po południu, kiedy Jaśko natknął się niespo
dziewanie na Sawkę. Pachołek chciał go wyminąć, ale Jaśko 
drogę mu zastąpił.

— Zdrajco! Takaż to twoja wdzięczność? Dlaczego nie wycho
dzisz na uroczysko?

Sawka trząsł się ze strachu i syczał z bólu, bo go Jaśko za ra
mię chwycił.

— Bożena zakazała. Zagroziła, że ojcu o naszych spotkaniach 
powie. Z panem Chybą nie ma żartów.

— Nie zginiesz z ręki Chyby, bo ja cię nożem jak wieprza 
zakłuję.

— Zabijcie, panie. Lżej będzie z waszej ręki umierać. Pan 
Chyba męczyć mnie każę, ogniem przypiekać i dopiero półży
wego dobije. Boję się. Nie mogę.

Jaśko próbował jeszcze pozyskać sobie pachołka obietnicą 
hojnej zapłaty, ale Sawka nie przestawał trząść się ze strachu 
i w kółko jedno powtarzać:

— Boję się. Chyba mnie męczyć każę.
— Głupiś. Szkoda, że cię nie oddałem po onej kradzieży
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u Pietrasa w ręce opata. Już on by cię rozumu nauczył — powie
dział z gniewem Jaśko.

— Opat, przyjaciel pana Chyby, puściłby mnie wolno. Na dziś 
pana z dziewką na obiad zaprosił. Będą nocowali w hospitatura- 
cie. Mnie pan kazał do koni wracać, do pana Rapy w Słupi. 
Jutro rano dopiero kazali pan Sędziwój zajść po siebie.

Jaśko, usłyszawszy tę wiadomość, puścił pachołka wolno, 
a sam ku karczmie klasztornej ruszył. Była to jedyna budowa, 
jaka się z tej strony bramy klasztoru znajdowała. Mieściła 
w swym wnętrzu oprócz izby gospodnej mieszkanie dzierżawcy 
i dwie izby gościnne. Jaśko za dobrą zapłatą spodziewał się zna
leźć w niej miejsce przy stole.

W długiej izbie stały dwa rzędy stołów i ław ciężkich po obu 
ich stronach. Duchota tu panowała ciężka, przepełniona zapa
chem potu ludzkiego, piwa i mięsiwa. Stoły lepkie były od miodu 
i piwa, błyszczące od tłuszczu. Dwóch pachołków dzierżawcy 
podpierało ściany, drzemiąc z przemęczenia. Gdy który z gości 
podchmielił sobie zanadto, o co po pokutniczym poście nietrud
no było, i zwalił się pod ławę, dzierżawca trącał pachołków pię
ścią w bok. Trzeźwieli natychmiast i wynosili pogrążonego 
w szczęśliwym śnie pątnika za próg, gdzie w chłodzie prędzej 
przytomność odzyskiwał.

Pan Sinko, dzierżawca karczmy, ujrzawszy stojącego we 
drzwiach rycerza, sam do niego podbiegł.

— Pić dawaj — powiedział Jaśko, nie wdając się z karczma
rzem w rozmowę. Usiadł na miejscu pielgrzyma, który przed 
chwilą zamienił ławę na podłogę pod stołem. Karczmarz przy
niósł Jaśkowi garniec miodu i tyleż piwa, które „cudem" gdzieś 
się tam jeszcze znalazły. Odezwały się zaraz protesty, bo dzier
żawca odmówił już co niektórym napitków, tłumacząc się, że 
ni krzty w beczce nie zostało. Jaśko rzucił mu garść denarów 
i kazał podać co największe dzbany piwa. Gwar się wzmógł 
w izbie. Na stole pojawiły się dzbany, pniaki i nawet jagielniki 
dwugarncowe pełne pieniącego się piwa z browaru klasztorne
go. Pił kto chciał, patrząc z podziwem na strojnego junoszę.

Jaśko wychylił najpierw dzban piwa, potem do opróżnionego 
naczynia nalał najpierw miodu, piwem dopełnił i znów jednym 
tchem wypił. Lekkie zamroczenie, gwar, jaki w izbie panował,
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i podziękowania w jego stronę kierowane radowały go. Rozej
rzał się po sali. Z prawa przy pierwszym stole siedzieli stateczni 
kmiecie w siermięgach, mniej niż inni hałaśliwi. Miód jeno popi
jali, jedzenia własnego z zawiniątek i torb dobywając. Obok 
nich siedziało paru kupców i panosze, których Jaśko łatwo po 
krótkich mieczach przy boku poznał. Pito i rozmawiano ze sobą 
pospołu. Gędek grający pod oknem na fujarce i podpity już do
brze igrzec wędrowny byli ludźmi niczyimi. Wędrowali po świę
cie jak ptacy, o nic się nie troszcząc, wszędzie mile widziani 
i przyjmowani. Siedzący obok Jaśka dwaj panowie znad Nidy, 
Bartłomiej Czewoj i Spicimir Ołobok, herby swoje i zawołania 
wymieniwszy, zaraz Jaśka wypytywać zaczęli, kto zacz i skąd 
pochodzi. Jaśko po raz pierwszy prawdziwe nazwanie z ojca wy
mienił, jelenia w herbie podając. Skoro o cudzie Spicimir Ołobok 
napomknął.

— Kiejżem onego uzdrowieńca obaczył, mnie samemu strzy
kanie w krzyżach ustało — powiedział.

— Księdzu opatowi winniście o tym donieść, bo i to cud jest, 
choć od tamtego mniejszy — radził Bartłomiej Czewoj.

— Upewnić się pierwej muszę, zali łamania nie wrócą. Do 
jutra poczekam.

— Mnie zaś jaszczur wczoraj w gardle drapać zaczął, a dziś 
jak ręką odjął — powiedział siedzący naprzeciwko brodaty 
kmieć.

Nastawiali chętnie ucha i inni, rozmowę o cudach słysząc. 
Nawet grajek fujarkę do torby schował, nowin ciekawy.

— A wam jako się ten cud widzi? — spytał Jaśka Spicimir. 
Jaśko, dobrze już podchmielony, na całą izbę głos podniósł.
— Bliskom stał i widziałem, jak ów ozdrowieniec ręce do góry 

wyciągnął. Grube były i mocne, jakby ich gospodarz smolarzem 
był, do topora i piły nawykłym, albo i smogorz nad Kamienną 
dobywał.

— Cudowi przeczycie — odezwał się z kąta głos, który się 
Jaśkowi znajomy wydał.

— Nie przeczę, jeno powiadam, com widział, bom blisko niego 
stał. I to jeszcze dodam, że ręce miał od smoły czarne i zgru
białe, jakby wczoraj topór odłożył.

Gwar się znów w izbie wzmógł, bo rozprawiać zaczęto żarli-
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wie, przypominając cudowne wydarzenia na Łyścu. Do karczmy 
zaczęli przybywać nowi ludzie, dopominając się o jadło i napitki. 
Od stołu w głębi izby wstał kruczowłosy człek i zbliżywszy się 
do karczmarza, długo o czymś z nim szeptał, na Jaśka wskazując. 
Potem z karczmy się niepostrzeżenie wymknął.

Wieczór już był późny. Ćma i gęsta mgła świat przesłaniały. 
Bramy klasztoru były już zamknięte i nikogo za mury nie 
wpuszczano. Mimo to Marcin z Glina, wspólnik Pietrusa z Pod
górza, zakołatał do furty i kazał strażakowi do opata się prowa
dzić. Znano go tu widocznie, bo go zaraz do środka wpuszczono. 
Wracał po niedługim czasie z trzema ludźmi z kapturami nacią
gniętymi na czoła. Straży polecili czuwać przy bramie, oznaj
miając jej, że skoro wracać będą.

Karczmarzowi Since ręce drżały, gdy do dzbana z piwem 
jakieś krople dolewał.

Jaśko pił już teraz bez miary i innych do picia zachęcał. Kiedy 
Sinko nowy dzban przed nim postawił, chwycił go oburącz 
i głowę w tył przechyliwszy, wypił do dna, ust od dzbana nie 
odejmując.

— Hej, Sinkol — zawołał do dzierżawcy. — Piwo na dnie 
gorzkie mi się widziało, dawaj nowy dzban, jeno pełny. — To 
mówiąc grzmotnął trzymanym w rękach naczyniem o podłogę.

Następnego dzbana nie dopił nawet do połowy. Senność go 
nagle nieprzeparta ogarnęła. Głowa ciążyła mu, jakby z kamie
nia była. Oparł ją o stół. Próbował dłoń pod czoło podłożyć, ale 
ręka osunęła się i zwisła bezwładnie.

— A to ci siłacz nie byle jaki — śmiał się Bartłomiej Czewoj.
Do śpiącego podszedł dzierżawca Sinko i szarpnął go za ra

mię. Jaśko zwalił się bezwładnie na ławę, a potem pod stół. 
Dwaj pachołkowie Sinki wzięli Jaśka pod ręce i wyciągnęli 
wśród ogólnego śmiechu do sieni. Tu wyręczyli ich trzej zakap- 
turzeni ludzie. W izbie nikt nie przejął się zbytnio młodym ry
cerzem.
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Rozdział XI
Jaśko z trudem otworzył powieki. Wkoło panowała 

nieprzenikniona ciemność. W skroniach czuł ból, jakby mu ktoś 
ciasny, żelazny hełm przemocą na głowę wtłoczył. Chciał usiąść 
i wtedy poczuł, że ręce i nogi ma powrozem skrępowane. Oprzy
tomniał nagle i jak zwierz schwytany w paści poderwał się gwał
townie. Bez jęku kurczył się i wyprężał, skręcał na boki. Sznury 
nie pękły. Jak kolczugą był nimi opasany, spowity od stóp po 
szyję. Usiłował klęknąć, ale zwalił się zaraz na twarz. Poczuł 
teraz policzkiem zimną kamienną podłogę. Zrozumiał, że został 
uwięziony. Powoli przypomniał sobie karczmę pod murami klasz
toru, dzierżawcę Sinkę i ludzi, z którymi wieczerzał przy stole, 
wreszcie dzban roztrzaskany. Zamknął w ciemności powieki 
i starał się przypomnieć sobie, co było dalej. Nie pamiętał. Nic 
nie pamiętał. Niezrozumiałe dlań było i to, że podchmieliwszy 
sobie, przytomność stracił. Nieraz z najtęższymi w piciu przy 
stole siadał i wszystkich przetrzymywał. Poczuł nagle ostry ból 
żołądka i mdłości. Wargi do krwi zagryzł, atak bólu przetrzymał, 
nie wydawszy jęku. Próbował znów powrozy porwać, ale zaraz 
wysiłku poniechał. „Pojmali mnie — myślał. — Chmielem odu
rzonego pojmali. A może trucizny do picia doleli, bo skądże b^ 
te bóle i słabość taka." Poleżał chwilę bez ruchu, a potem po- 
turlał się jak kloc w jedną stronę. Natrafił zaraz na ścianę. Czo
łem sprawdził, że była kamienna i mokra. Jej chłód był przy
jemny, przy dotknięciu ulgę mu sprawiał. Po chwili zaczął 
przetaczać się z powrotem i znów po paru obrotach napotkał 
taką samą ścianę. Przekręciwszy się teraz w poprzek, zbadał 
w ten sposób dwie pozostałe ściany. Przy jednej z nich wyczuł 
twarzą leciutki wiew powietrza. Uniósł głowę i nosem jak pies 
ściany dotknął. Na drzwi żelazne natrafił. Położył się wówczas 
na grzbiecie i nogami uderzył w nie raz i drugi. Zadzwoniło za 
nimi pustką korytarza czy piwnicy. Są drzwi, a więc nie ciśnięto 
go z góry do lochu, skąd już nawet kości nie dobywają.

Leżał nieruchomo. W ciszy, jaka panowała, słyszał spadające 
z powały krople wody. Godziny mijały. Pragnienie dręczyło go 
coraz bardziej, coraz boleśniej. W pewnej chwili złowił uchem 
daleki stuk, potem już wyraźnie kroki paru ludzi. Zgrzytnął
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przekręcony klucz w zamku. Zamigotały zapalone świece.
— Hej taml Wstawaj, zbóju! Będziesz jeszcze miał dosyć czasu 

na spanie w tej komnacie!
Jaśko zobaczył dwóch rosłych drabów.
— Sędziowie czekają! — krzyknął wyższy z nich podnosząc 

w górę świecę. Jaśko milczał.
— Cha, cha, cha! A to ci powijaki nałożyli — śmiali się, potrą

cając go nogami.
Jeden z nich schylił się i nałożył mu na nogi pęta, potem do

piero przeciął nożem powrozy spowijające go do pasa.
— Teraz będziesz mógł iść — powiedział. — Wstawaj!
Jaśko, pociągnięty w górę za ramiona, stanął na nogi i ruszył 

powoli ku wyjściu. Szli po kamiennych schodach. Loch musiał 
być głęboki, bo Jaśko naliczył dwadzieścia stopni. Przy wyjściu 
z lochu czekało na nich dwóch nowych pachołków. Jaśko od 
razu poznał dworzec klasztorny, zwany „rajskim ogródkiem", 
pośrodku którego znajdowała się studnia w skale wykuta. Po
dwórzec otaczały wkoło kryte krużganki. Było na nich widać 
świeżo malowane herby dobroczyńców i opiekunów klasztoru — 
Porajów, Toporczyków, Dębnów, Jastrzębców. W uroczyste dni 
i święta krużgankami szła procesja. Tędy chodzili też ojcowie 
do kościoła, który zamykał podwórze od wschodu. Jaśko łatwo 
rozpoznał, że loch, w którym siedział, znajduje się pod klaszto
rem, w lewym jego skrzydle. Strażnicy, w których domyślał się 
przybocznej straży opata, powiedli go na prawo, gdzie obok hos- 
pitaturatu stał dom dla samego opata przeznaczony. Klasztor 
i wszystkie budowle prócz kościoła były drewniane. Jaśko teraz 
dopiero zauważył, że nie ma kołpaka ani pasa z mieczem.

Dzień był pochmurny. Dął chłodny wiatr z północy i siekł 
drobnym deszczem. Minęli „rajski ogródek" i weszli w długi ko
rytarz. W pewnym miejscu otwarły się nagle drzwi i strażnicy 
wepchnęli Jaśka do obszernej sali. Zatrzymał się przy drzwiach. 
Za stołem w głębi sali siedziało kilkunastu zakonników. W środ
ku na podwyższeniu siedział opat Wilhelm. Z lewej strony zaj
mował miejsce przeor, z prawej strażnik relikwii. Dalej siedzieli 
wedle starszeństwa sprawowanych funkcji: podprzeorzy, dzie
kan — mistrz nowicjatu, prokurator i inni. Dwóch tylko spośród 
nich nie posiadało stałej funkcji, głos jednak w sprawach klasz-
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toru na równi z innymi mieli. Za kapitułą stało pięciu młodych 
conversów. I oni mieli na sobie suknie zakonne, choć niemymi 
jeno świadkami być im pozwolono. Nad zebranymi królował na 
ścianie duży podwójny krzyż.

Jaśko oczami przebiegł po twarzach księży. Były poważne i su
rowe. Patrzyli na niego uważnie, jakby chcieli przewiny z jego 
oczu wyczytać.

Poruszył się opat, aż krzesło pod nim zaskrzypiało.
— Dlaczego wezwania kapituły nie posłuchałeś i przed sądem 

się nie stawiłeś? — spytał ostro.
Blade oczy patrzące spod świńskich powiek, okrągła jak mie

siąc w pełni twarz, fałdzisty podbródek, który opatowi szyję cał
kowicie zasłaniał, i cała postać spasłego olbrzyma niczym nie 
wskazywały na złość i nienawiść, jaką był przepełniony do są
dzonego.

Jaśko zamiast odpowiedzi z prośbą się do opata zwrócił.
— Kaźcie mi, panie, wody podać, bo pić chcę i z trudem języ

kiem mogę poruszać.
— Kto piwa i miodu w dzień święty nadużywa, grzech popeł

nia i niegodny jest politowania — odrzekł opat ostro.
— Karczmarz z waszego pozwolenia ludziom je sprzedawał 

bez nijakiego liczenia. Jeno piwo coś gorzkie robicie, zdrowiu 
szkodzi.

Opat ręką na stojącego za nim conversa skinął. Czarniawy, 
szczupły nowicjusz skłonił się i znikł w bocznych drzwiach.

— Łotrom na krzyżu wodę podawano, to i ty ją otrzymasz.
Braciszek wrócił z dzbankiem wody i zbliżywszy się do Jaśka, 

stał bezradny. Rumieniec zapłonął na młodzieńczej twarzy. Nie 
wiedział, co z dzbanem począć, bo Jaśko ręce miał do tułowia 
przytroczone. Uśmiechnął się wreszcie do niego i podniósłszy 
dzban, przytknął go do ust Jaśka, patrzył przy tym na jego twarz 
z przyjaźnią i wyraźnym współczuciem.

Jaśko do ostatniej kropli wodę wypił i do opata się zwrócił.
— Sądowi nijakiemu krom królewskiego nie podlegam i nie 

uznaję. Żądam tedy uwolnienia mnie, bo do nijakiej winy się nie 
poczuwam.

— Prawo sądu nad wami od waszego króla mamy — przerwał 
mu opat. — Pozwala nam ono łotrów i łupieżców ścinać, zło-
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dziejów wieszać, świętokradców kołem łamać i na stosie palić. 
Wiadomym nam jest, że to wy ubiliście niedźwiedzia w klasztor
nym lesie. Czyż nie jest to prawdą?

Jaśko milczał chwilę. Bożena stanęła mu przed oczyma jak 
żywa. Pamiętał każdy szczegół tamtego dnia.

— Milczenie prawdę potwierdza — usłyszał głos opata.
— Życie niewiasty ratowałem. Niedźwiedzia musiałem zabić.
— Podejdźcie bliżej — powiedział opat. — A ten grot z czyje

go kołczanu wzięty?
Jaśkowi wystarczyło jedno spojrzenie, aby poznać znaki, jakie 

kazał ryć na grotach swoich strzał.
— Niejeden w lesie strzałę uronić może — powiedział spokoj

nie.
— To prawda, ale żaden łowca do drzewa z łuku nie strzela. 

Grot, który tu widzicie, w padle niedźwiedzim znaleźliśmy.
Opat szepnął coś do ucha przeorowi i ten wyszedł. W sali 

zapanowało milczenie. Jaśko przeliczał oczami siedzące postacie 
zakonników. Zauważył, że ksiądz Andrzej, w puszczy nie mniej 
od samego Drzypały znany, twarz w dłoniach ukrył i zdawał się 
w modlitwie być pogrążony. Inni przyglądali mu się ciekawie. 
Młody convers stojący za opatem uśmiechał się do niego. Wtem 
drzwi się otwarły i poprzedzani przez przeora weszli do sali 
Sędziwój i Marcin z Glina, spólnik Pietrusa. Opat pilnie patrzył 
w twarz Jaśka.

— Znacie tych rycerzy? — spytał.
— Jeden tylko Sędziwój Chyba rycerzem jest, drugi przybłędą 

i pachołkiem.
— Niech i tak będzie — zgodził się opat. — Co, panie Sędzi

woju, powiedzieć możecie o tym rzezimieszku, którego Jaśkiem 
Skalnym zowią? — zwrócił się opat do Chyby.

Jaśko ramiona naprężył, aż powrozy zaskrzypiały.
— Zbój to, przewielebny opacie, jakich po lasach pełno, i szu

bienicy godzien. Niedźwiedzia w wieloborowskim lesie, który 
do klasztoru należy, ubił, na cześć córki mojej nastawał. Przy
wódcą jest zbójów, co się po całej puszczy kryją. To oni brata 
mojego zabili. Nie kto inny, jak ojciec tego oto Zbója Skalnego 
na niego napadł. Onże Jaśko zwykłym złodziejaszkiem jest,
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o czym może Marcin powiedzieć, spólnik Pietrusa, a nie pa
chołek.

Jaśko słuchał, uszom własnym nie wierząc.
Marcin z Glina krzyczał głosem pełnym nienawiści. Mieszając 

słowa polskie z czeskimi i niemieckimi, opisywał kradzież koni 
i owiec Pietrusa.

— Jego to byli ludzie, którzy kradzieży dokonali. Ścigać ich 
zabronił, a schwytanego złodziejaszka wolno puścił.

— Łżesz psie! — krzyknął oburzony Jaśko. — Zginiesz, gdy 
tylko wolnym będę!

— Tego się nie należy obawiać, bo umarli nikogo karać nie 
mogą — powiedział opat.

— Wszyscy zbóje w puszczy i ten też — wołał Marcin, wska
zując palcem na Jaśka — ognie zakazane palą, swawole bez
bożne wyczyniają! Na własne oczy to widziałem!

— Czy przyznajecie się do wszystkiego, co tu słyszeliście? — 
spytał opat, kiedy Marcin skończył mówić.

— Ten tchórz łże, a pan Sędziwój też nieprawdę powiedzieli. 
Niedźwiedzia w obronie jego córki ubiłem. Boga na świadka 
biorę, że na jej cześć nie nastawałem. Niechaj sama powie, jak 
było, a choć mnie z winy ojca nienawidzi, wierzę, że nie skłamie. 
Pachołka, którego ze skradzionymi końmi przychwyciłem, wol- 
nom puścił, bo taka była moja wola. Sędziwój Chyba mógłby 
osądzić, czy dobrze uczyniłem. Zabawy leśne naszymi obyczaja
mi są i nie ja je ustanowiłem. Ten zaś przybłęda jak wściekły 
pies szczeka, bo ani mnie, ani nikogo nie widział.

Ostatnie słowa powiedział Jaśko z rozmysłem, na ich skutek 
czekając. Podniósł się przeor Zygfryd. Palcami lewej ręki krzyż 
zwisający na piersi ujął i mówić począł głosem spokojnym, słów 
zrozumiałych dobierając. Mówił jak z Marcinem z ukrycia ognie 
pogańskim bogom palone oglądali. Stwierdził, że pojmanego 
„zbója", który jak szatan „świętemu sądowi" kłam teraz zadaje, 
przy blasku ognisk widział. Potem zaczął o bluźnierczych sło
wach Jaśka opowiadać, którymi ten przeczył cudowi uzdrowie
nia chorego pielgrzyma, co potwierdził zaraz Marcin, dzierżawcę 
karczmy i inne osoby na świadków stawiając.

— Kołem winien być bezecnik łamany, próbom rozpalonego 
żelaza poddany, aby prawdę zeznał. Bóg i kościół święty wzywa
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nas, abyśmy dla przykładu i nawrócenia innych tego zbója na 
stosie spalili — zakończył przeor oskarżenie.

Zadrżał Jaśko. Zrozumiał, że zginie, zanim ktokolwiek pośpie
szy mu z pomocą. W przypływie nagłej rozpaczy i gniewu zaczął 
z całych sił więzy szarpać. Dwaj strażnicy w obawie, że je po
rwać może, chwycili go za ramiona. Okręcił się w miejscu i od
padli jak psy od osaczonego niedźwiedzia. Porwali się inni. 
Wtedy jednego z nich głową w pierś gruchnął z taką siłą, że 
z jękiem zwalił się na podłogę i legł nieruchomy, a krew mu 
strużką z ust pociekła. Strażnicy za miecze chwycili, ale ich opat 
ruchem ręki powstrzymał. Pewny był konopnych powrozów. 
Jakoż i Jaśko przestał się sam ze sobą mocować. Dyszał ciężko 
z wysiłku. Czcigodni ojcowie siedzieli bladzi z przerażenia. Je
dynie czarnowłosy convers pięści zacisnął i oczy wlepił w Jaśka. 
Czekał, że ten wyzwoli się z pęt, pragnął tego. Strażnik przy 
pomocy Marcina wyniósł omdleńca z sali.

— Czy bracia ojcowie mają zapytania do oskarżonego? — 
zwrócił się opat do członków kapituły. Pochyliły się blade twa
rze. Milczeli wszyscy. Wstał ksiądz Andrzej. Ręce na piersiach 
skrzyżował i ukłon głęboki opatowi złożył.

— Rćverendissime * — zaczął. — Oddajmy więźnia biskupo
wi i sądowi królewskiemu.

— Bracie Andrzeju — przerwał mu opat. — Ani biskup, ani 
książę krakowski władzy nad nami nie mają. Papież jeno wska
zania nam dawać może, a on, jak nam wiadomo, kacerzy i bluź- 
nierców każę ścigać. Przykazuję przeto tego zbója do lochu za
mknąć, chleb i wodę tylko raz dziennie dawać, dopóki delegaci 
papiescy, którzy akurat z Poznania do nas jadą, nie przybędą. 
Tymczasem sami będziemy szukać sposobów, aby grzesznika do 
wyznania winy nakłonić. Czas nam na modlitwę, bracia — po
wiedział do zakonników.

Straże wyprowadziły Jaśka. Nie opierał się ani o łaskę nie 
prosił. Zwątpienie go nagle ogarnęło, sił wszelkich i woli pozba
wiając.

• Revórendissime (fr.) — najprzewielebniejszy, tytuł arcybiskupów i gene
rałów zakonu.
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Rozdział XII
Sędziwój Chyba przyciął krzywe kikuty knotów 

i świece rozjarzyły się równym płomieniem. W ich żółtawym 
blasku widać było poczerniałe już ściany izby dworu w Chybi- 
cach. Na sękach modrzewiowych dyli migotały złociste krople 
żywicy. Po kątach świetlicy czaił się cień.

— Czekałem — opowiadał Chyba — czekałem, że zerwie po
wrozy. Siłacz to przecież, jakiego, powiadają, w całej ziemi san
domierskiej nie znajdziesz. Braciszkowie ze strachu mdleli. Tyl
ko opat był spokojny. Opat i przeor. Oo, ci głowy mają książęce. 
Sznury olejem napuszczone, jak z żelaza twarde, nie puściły. 
Krew mu z ran kapała, a on nic — jak kamień.

Nieczuj piwa łyk pociągnął i rękawem kaftana pianę z wąsów 
otarł.

— A ja bym go bez miecza spróbował, choć on taki silny.
— Głupiś jak wół. Kiedy miałeś okazję to uczynić, wołałeś 

uciekać. Powiadają, że z drzewa sok w garści wyciśnie. Wrze- 
ciądze rwie.

— A ja bym go spróbował — upierał się Dziersław Nieczuj, 
wyłupiastymi oczami groźnie przewalając.

— Szkoda, ale nie będziesz już miał okazji tego uczynić. Że
lazem go jutro opat przyskwarzy, we wrzątku wykąpie. Niewiele 
zostanie do palenia na stosie. Marcin, spólnik kowala Pietrusa, 
go wypatrzył. Wywaru mu do piwa wlali i jak barana do lochu 
ponieśli. Marcin o występowanie przeciwko cudom go oskarżył, 
świadków wymienił.

Drzwi do sąsiedniej izby skrzypnęły z cicha.
— Kto tam? — wrzasnął Chyba.
Weszła Bożena.
— Świece przyniosłam, bo wam się już do cna stare wypalają. 

Skóry kazałam Sawce przygotować na posłanie, bo pewno pan 
Nieczuj będą u nas nocowali. Deszcz i ciemnica okropna, zbłą
dzilibyście, po nocy jadąc.

Dziersław od stołu się poderwał i omal nie upadł, o ławę nogą 
potrąciwszy.

— Za pamięć i serce ci dziękuję. Wołałbym ci ja co prawda, 
abyś już w moim domu skóry szykowała.
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Za ręce usiłował ją ująć, ale schowała je za siebie, cofając 
się.

— Poczekajcie jeszcze, panie Nieczuj. Mnie się nie śpieszy, 
a i ojca samego nie ostawię. Dwoje nas tylko i bez siebie nam 
nijak żyć.

Bożena podeszła do Sędziwoja i w rękę go pocałowała.
— Nie musimy się rozłączać — powiedział Sędziwój. — We 

troje moglibyśmy mieszkać. Weselej nawet byłoby. Zmuszać cię 
nie chcę, ale czas ci już, córuchno, o mężu pomyśleć. Dzierżkowi 
cię oddać przyrzekłem.

Bożena milczała. Słowa ojca w przerażenie ją wprawiły.
— A widzisz, że czas, a widzisz — bełkotał Nieczuj próbując 

ją objąć.
Bożeną dreszcz odrazy wstrząsnął, kiedy spojrzała na czarno 

owłosione ręce Nieczuja, na twarz o końskiej szczęce, ginącą 
w zaroście.

— Nie wypychajcie mnie, ojcze, z domu, niech jeszcze swo
body przy was zażyję — prosiła. — A wy — zwróciła się do 
Nieczuja — na wyprawę z królem nie idziecie?

— Nogęm zwichnął, w domu ostać muszę. Dwóch zbrojnych 
pachołków posłałem za to kasztelanowi. Ćwiczeni przeze mnie, 
a chociaż takiego jak ja i dziesięciu nie zastąpi, to jednak wstydu 
mi nie przyniosą.

— Widno was już noga przestała boleć, bo i kuleć zapomnie
liście.

— Na widok łani i kulawy jeleń moc odzyskuje.
— Niewiele w was z jelenia — zauważyła Bożena.
Przeczuwając nawrót zalecań Nieczuja, bojąc się ich, doło

żyła parę polan na ogień i wyszła, obiecując przysłać miodu 
przez Sawkę. Wychodząc drzwi nie domknięte zostawiła. Sawkę 
do piwnicy wysłała, sama jednak powróciła do sąsiedniej ze 
świetlicą izby. Ciekawość się w niej zrodziła nieprzeparta. „Po
wiadają, że sok z drzewa w garści wyciśnie. Wrzeciądze rwie." 
Słowa te, zasłyszane w sieni, spokoju jej nie dawały. Przypo
mniała sobie, co jej Sawko opowiadał o Jaśku Skalnym. Jeden 
tylko mógł być tym mocarzem — Jaśko Skalny. Zapomnieć o nim 
nie mogła. Sama nie wiedziała dlaczego, ale wspomnienie Jaśka 
miłym jej było. Gdybyż to on był Nieczujem. Usiadła wpodle
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drzwi na ławie. O stryju Zbigniewie pomyślała. Ojciec Jaśka 
być może własną ręką go zabił. Zemsta na cały jego ród spadnie. 
Dlaczego jednak ojciec pozwolił dotąd mordercom bezkarnie 
na woli chodzić? Dlaczego mieczem nie pomścił śmierci brata? 
Dlaczego przed sąd nie pozwał dotąd Ozgi i innych? Bożena po 
raz pierwszy zadała sobie te pytania. Rozmyślania przerwał jej 
głos Nieczuja w świetlicy.

— Dłużej czekać nie mogę. Przyrzekłeś Bożenę dać, więc da
waj. Dość już czekałem. Dziewce dwudziesty pierwszy rok idzie, 
a i mnie lat nie ubywa. Dla niej na wyprawę nie idę. Dla niej 
Rusinkę z domu przepędziłem. Czego zwłóczysz?

Po dłuższej dopiero chwili głos ojca usłyszała.
— Przyrzekłem to i dam. Wiosny poczekajmy. Niełatwo mi 

się z nią rozstawać.
— Bacz, abym cierpliwości nie stracił i jej samej o tobie sło

wa nie rzekł — powiedział Nieczuj.
— Milcz! Nie tyś spowiednikiem moim.
Bożena zadrżała, bo usłyszała nagle gwałtowny rumor w świe

tlicy. Nie widziała, jak obaj męże twarzą w twarz stanęli, w oczy 
sobie groźnie patrząc, za krótkie miecze chwytając. Z zapamię
tania się wprędce otrząsnęli i usiedli znów obok siebie.

— Dzierżek, ulituj się. Do wiosny, rzekę, poczekaj. Tyś praw, 
a ja słowa dotrzymam.

Bożena po raz pierwszy słyszała głos ojca pokorny, proszący. 
Zal jej się go zrobiło. Tym większą niechęć do Nieczuja po
czuła.

— Spokój chciałbym odzyskać i nie mogę — usłyszała znów 
głos ojca. — Sny mnie znów dręczą przeklęte, że Zbigniew żyje, 
że dotąd go nie pomściłem, że przez tyle lat jak podły tchórz 
w strachu o samego siebie żyję.

— Głupstwa pleciesz — przerwał mu Nieczuj. — Krwi na 
drodze tyle jeszcze następnego dnia widziałem, że i dla dwóch 
by jej w żyłach starczyło. Ciała nie znaleźliśmy, bo je zbóje 
skrycie pogrzebali.

— Nie odzyskam spokoju, dopóki ostatni z nich w ziemi nie 
spocznie — zaczął znów Chyba. — Kulawiec Ozga żywię. Posła
łem ludzi na niego, ale z niczym wrócili. Powiadają, że go pusz- 
czacy strzegą, że dostąpić do niego trudno. Łżą. Syna jego się
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bali. Teraz nareszcie bać się przestaną, gdy mu opat kości poła
mie, a potem na stosie spali.

— Zali ma za co? — spytał Nieczuj.
— Obmyślili wszystko. Ja im dopomogłem. Niedźwiedzia opa- 

towego ubił, na cześć Bożeny nastawał, Bogu bluźnił, pogańskie 
stado uprawiał. — Głos Chyby chrypiał, nienawiści pełen.

Bożena dłonie do szyi podniosła, drżąc cała.
— Pietrusa ograbić chciał — dokończył podniesionym głosem 

Chyba.
— Obronić się może — powiedział Nieczuj. — Twój pachołek, 

który ze mną u Pietrusa był, żyje i wydać może.
— Sawkę wybadam, bo Jaśko opatowi oświadczył, że go 

z własnej woli puścił. Marcin to potwierdził. Sawka skłamał 
przed nami, że sam z ich rąk uszedł. Ale on najmniej ważny. 
Opat na świadka go wzywał nie będzie, a zechce to zrobić, to 
pachołek czartowi wpierw świadczyć będzie. Jaśko widno nie 
mnie ani ciebie, lecz Bożenę oszczędza. Onegdaj jak cień za 
nami na górę postępował. Gdym go obaczył, ręka mnie zaświerz- 
biała okrutnie.

— Zabiję — porwał się Nieczuj.
— Opatowa to już rzecz, nie twoja. W lochu siedzi i jedno 

tylko jeszcze światło ujrzeć może, jeżeli wyjdzie: światło stosu, 
na którym spłonie.

— Gdy się puszczacy dowiedzą, mogą go uwolnić. Odważni 
są, na nic zważać nie będą.

— Komar o nim nie wie. Czeladź opatowa milczeć będzie. 
Zginie, tedy i starego kuternogę łatwiej będzie usunąć.

— Król zabójstwa dochodzić będzie.
— Niechaj dochodzi, byłem ja spokój odzyskał, bylebym na 

resztę dni miłości Bożeny nie utracił i pewność miał, że niczego 
się nie dowie.

— A Wojsława? — spytał Nieczuj.
— Rozum postradała i od rzeczy mówi, ilekroć do niej zaga

dam. Próchno to już i skoro samo się rozpadnie.
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Rozdział XIII
Kury piały już po raz trzeci, gdy Bożena podniosła się 

z ławy, opaskę na włosach poprawiła i szeroką chustą szczelnie 
się owinęła. Minęła pusty pokój i na palcach, cicho jak zjawa 
podeszła do świetlicy. Przystanęła. Z wewnątrz słychać było 
głośne chrapanie — bas Nieczuja i nierówne, przerywane char
czenie ojca. Zawróciła. Cicho otwarła drzwi do komory.

— Sawka — szepnęła — Sawka.
Pachołek spał, postękując przez sen. Długo szarpała go za ra

mię, zanim przebudził się i poznał ją po głosie.
— Przejdź do mego pokoju — rozkazała.
Sawka stał przy drzwiach, czekając, aż mówić zacznie. Bożena 

przycięła knot dopalającej się świecy.
— Zbliż się — powiedziała cicho. — Po co jeździłeś do Pie- 

trusa z Dzierżkiem Nieczujem? — spytała.
Resztki snu uciekły od Sawki w oka mgnieniu. Patrzył na swą 

panią, słów, zda się, nie rozumiejąc.
— Chcę wiedzieć, kiedy w ręce Jaśka Skalnego wpadłeś 

i dlaczego cię wolnym puścił. Ojcu i Nieczujowi nieprawdę po
wiedziałeś, jakobyś sam z niewoli uciekł. Mów!

Pachołek milczał.
— Chciałam cię z niebezpieczeństwa ratować, od śmierci być 

może zbawić, ale jeśli mówić nie chcesz, odejdź.
— Pan Chyba i Nieczuj zakazali mi prawdy mówić — odpo

wiedział Sawka.
— Ojciec darował cię mnie i ja tylko uratować cię mogę. Mów 

prawdę.
— Nieczuj z czeladzią na rabunki chodził. Mnie pan Chyba 

jemu przydzielił. Czasem jechaliśmy wraz z panem, gdy go 
w kościach nie darło — wypowiedział Sawka jednym tchem.

— Z jakim panem? — spytała Bożena.
— Z panem Chybą, ojcem waszym.
W izbie zapanowało milczenie.
— Kazaliście, to powiedziałem.
— Dobrze, Sawka. Mów dalej. Na kogo napadaliście?
— Na kogo popadło. Kto się pod rękę nawinął, kupiec, kmieć 

z wołami na targ jadący.
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— Zabijaliście?
— Nie. Nikt się przed nami nie bronił. Nie było potrzeby za

bijać. Raz tylko pan Nieczuj kazał prać, ale wtedy akurat nas 
sprali. Wojtka, pachołka Nieczujowego zabili, mnie żywego po
chwycili, a pan Nieczuj ledwie zdołał w las czmychnąć, gdy mu 
pan Jaśko konia pięścią obalił, zupełnie tak jakby cielę abo 
wieprza pałą w łeb zdzielił. Sześciu nas było, a ludzi Pietrusa 
trzech byle jakich i tych bylibyśmy zarąbali. Wtedy to Jaśko 
z drugim, którego Leszkiem nazywał, z lasu wypadli. Kowalowi 
Pietrusowi konie i owce wtedy uprowadziliśmy.

— A ciebie dlaczego wolno puścili?
— Jaśko pytał mnie, czyim jestem. Kiedym mu rzekł, że Chy- 

bów, precz iść kazał. Od tego czasu ja mu wieści o was nosiłem 
na uroczysko, gdzie z wami potem rozmawiał.

— Sawka, czy puszczacy na ludzi napadają?
— Nie wiem. Mówią, że oni skarby mają w puszczy ukryte. 

Powiadają, że kiedy Czech rządził, napadali i rabowali kupców. 
Pan Nieczuj kazał nam zawsze opowiadać, że to oni ludzi rabują.

— A Pietrus, kim on jest dla Jaśka?
— Mówią, że Kalina, córka kowala, za panem Jaśkiem jeno 

patrzy.
— Dosyć. Możesz już iść, Sawka.
— Pani — zaczął pachołek — nie gubcie...
— Odejdź. Ojcu na oczy się nie pchaj. Nic mu nie powiem, 

ale lepiej niech cię nie widzi.
Szarzało. Deszcz przestał padać. Ze smugów i łąk mgła się gę

sta snuć wkoło zaczęła. Wełnisłym, białawym kożuchem znad 
stawów po wzgórzu pełzła, wieś złożoną z kilkunastu chałup otu
liła, dwór z parkiem przesłoniła.

Bożena ocknęła się z półdrzemki czy zamyślenia głębokiego. 
Nie myślała o spoczynku, bo na drugą stronę sieni do komory 
o jednym małym okienku weszła. Tu na barłogu skórami przy
krytym leżała starucha. Bożena przyklękła przy niej.

— Wojsławo, nie śpicie? To ja, Bożena.
— Nie, nie śpię, córuchno. Już wstaję, już.
— Nie, leżcie. Matkę moją pamiętacie? Powiedzcie, pamięta

cie?
— Nie pomnę. Nic nie pomnę. Piękna była, jak kwiat piękna,
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jak i ty. Ale nic już nie pomnę. Sędziwój ślepą mi kazał być. 
Ślepą i głuchą, i głupią.

— A stryja, Wojsławo, stryja pamiętacie?
W mroku koścista ręka staruchy odnalazła twarz Bożeny. 

Szorstkie, trzęsące się palce po policzku się przesunęły, na ra
mieniu spoczęły.

— Cicho, dziecino. Pytać o niego nie Iza. Strach, strach mó
wić. Sędziwój, twój ojciec, miłuje cię, jak i twoją matkę miłował. 
Ja już rozumu nie mam, nic nie pomnę. Nieczuja się strzeż. Nie 
idź do jego domu. Nie idź, dziecino, nie idż. Nie mów nikomu, 
że tu byłaś, że mówiłam do ciebie. Jam głupia. Gdy umierać bę
dę, powiem ci, co mi matka twoja powiedzieć kazała, nie wcześ
niej. Pamiętaj, jam głupia.

Opadła stara Wojsława na posłanie, a Bożena rękę jej do ust 
podniosła i łkanie, szloch wstrzymywany, cichy nią wstrząsnął. 
Wojsława nie poruszyła się, nie odezwała więcej.

Około południa Chyba z Nieczujem wyjechali do klasztoru 
na Łyścu. Bożena nie wyszła ich pożegnać. Nie spała całą noc. 
Słowa Wojsławy zasnąć jej nie pozwalały. „Nie idź do jego do
mu" — powtarzała sobie słowa niani. Jednocześnie czuła swą 
bezsilność. Dziersław uważa ją już za swoją. Jeżeli ojciec tak 
postanowił, nic jej już uratować nie może. Kocha ją, to prawda. 
Przy niej jest zawsze spokojny. Siądzie, bywało, i o śpiew prosi. 
Całymi dniami nie rusza się z domu. Czasem jadą do lasu zwierza 
tropić, sidła nań stawiać. Ojciec wygląda wówczas, że jest szczę
śliwy. A Nieczujowi mówi, że spokoju nie znajduje. Nienawidzi 
Ozgę i jego syna i boi się ich. Na nią nienawiść do tych ludzi 
przelał. Jaśko Skalny nie winien jest śmierci jej stryja. I Woj
sławy ojciec nie lubi. Mówi o niej, że ją szatan opętał, rozumu 
pozbawił. Bożena nie może myśli uporządkować, zasłyszanych 
wydarzeń powiązać. Ojca sny dręczą, że brat Zbigniew, jej stryj, 
żyje. Udział ojca w wyprawach zbójeckich boli ją, ale nie prze
raża. Męska to rzecz. Możniejsi od ojca na zbójowanie chodzili. 
Dawno go o to podejrzewała. Ojciec we wszystkim ulega Nie
czujowi. Syrokomlę z Waśniowa, Lisa z Wąchocka, Godziębę 
z Pawłowa, Pawła Zgraję z Pokrzywnicy, Gniewosza z Chlew
na — wszystkich z niczym odprawił, kiedy przyjeżdżali o jej 
rękę prosić. Nieczujowi ją przyrzekł, choć daleko mu przecież

84



do tamtych, nie tylko urodą, ale i rodem, i zamożnością. I cho
ciaż ją miłuje, nigdy jej o zgodę nie pytał.

Przypomniała sobie Bożena- i Jaśka Skalnego. Nagle zrozu
miała, że nie potrafi go nienawidzić. Przypomniała sobie dopiero 
teraz jego wołanie, gdy ze spotkania z nim na uroczysku wraca
ła. Trucizny mu zadali. Podstępem pojmali i zginie teraz, bo nikt 
mu z pomocą przyjść nie może. Życie jej uratował. Bożena 
dotknęła ręką szyi. Pod palcami wyczuła bliznę. Silny jest. „Mi
łuje mnie" — szepnęła mimo woli. Wszyscy kłamią, wszyscy... 
„Uratuję go" — postanawia nagle Bożena i cały ciężar popląta
nych zagadek i dociekań odpadł od niej. Pozostały jeno myśli 
o Jaśku. Nie odpędzała ich teraz od siebie. Przyniosły jej ulgę, 
kojący spokój, radość niemal. Przywołała Sawkę. Stanął przed 
nią z siną pręgą na policzku, opuchłym nosem i śladami świeżo 
zmytej krwi.

— To pan Chyba i Nieczuj próbowali, czy potrafię tajemnicy 
dochować — wyjaśnił.

— Czy wiesz, dokąd pojechali? — spytała.
— Wiem. Podsłuchałem — przyznał się Sawka bez waha

nia. — Pan Nieczuj obiecał kogoś ustrzelić, a potem do opata za
mierzają się udać, bo tam kogoś w lochu mają męczyć. Nie wy
mienili imienia, ale musi to być ktoś nieprzyjazny dla nich, bo 
go obelżywymi słowami wyzywali.

— Konie osiodłaj, zaraz ruszamy — rozkazała Bożena.
Sawka o nic nie pytał. Milczał nawet wówczas, gdy Bożena ka

zała mu kleszcze ze sobą zabrać.
Za stawami skręcili w głęboki wąwóz. Droga to wspinała się 

na wzgórze, to znów w dół stromo opadała i dopiero za Bosto- 
wem równiną wśród lasów biegła. Niedaleko klasztornego Ser- 
wisa Bożena konia wstrzymała.

— Do kowala Pietrusa pojedziemy — powiedziała.
Sawka z trwogą na nią popatrzył i głową przecząco pokręcił.
— Boisz się, że cię tam poznać mogą. Podprowadzisz mnie 

jeno, bo drogi nie znam. Sama do Pietrusa pojadę, a ty w lesie 
na mnie poczekasz. Nikt cię nie obaczy.

Przystanęli na zakręcie drogi, skąd widać już było obejście 
kowala, Bożena kazała Sawce oderwać koniowi podkowę. Pie
tras z synem odkładnice od pługów w kuźni akurat sposobili,
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kiedy Bożena w drzwiach stanęła. Stary młot odłożył i skłonił się 
nisko.

— Koń mój podkowę po drodze zgubił, pomóżcie — powie
działa Bożena. — Do Słupi niedaleko, ale do was bliżej, więc 
skręciłem z drogi. — Paweł wyszedł kopyto końskie obejrzeć.

— Nową podkowę musimy zrobić — powiedział Pietrus. — 
Prosimy do chaty wstąpić, jeśli łaska. — Na drogę przy tym 
spojrzał, jakby się dziwił, że sama przybyła.

— Pachołek przy głównej drodze został. Dary do klasztoru 
wieziem — wyjaśniła.

— Kalina! — krzyknął stary w stronę domu.
W bramie wysokiego tynu ukazała się smagłolica dziewka.
— Zaprowadź panią do chaty, gościem niech będzie — zwrócił 

się Pietrus do córki.
Przystanęły przed schodami obie i w oczy sobie przez 

chwilę patrzyły.
— Wy jesteście Kalina? — spytała Bożena.
— Tak. Słyszeliście przecie jak ojciec na mnie wołał.
— Mówić z tobą chcę bez świadków. Jaśkowi Skalnemu 

śmierć grozi. Po to jeno tu przyjechałam.
— Kto jesteście?
— Nie jest to ważne, ale wiedzieć możesz. Jam Bożena, 

córka Sędziwoja z Chybie.
— Piękna jesteście — powiedziała Kalina. — Jaśko...
— Jaśko w lochu u opata na Łyścu siedzi uwięziony. Męczyć 

go mają — przerwała jej Bożena. — Nikt o nim nie wie, podstę
pem go uwięzili. Ty możesz go uratować. Puszczaków powiado
mić o wszystkim musisz. Niechaj go ratują. Opat się ich zlęknie. 
Ratuj go — prosiła.

Patrzyły sobie w oczy, drżąc obie.
— Kalina, to nie dla mnie. Ja jego nienawidzić muszę. Powia

dają, że go miłujesz.
— Ale on nie mnie, lecz was miłuje — odparła Kalina. — 

Jego nienawidzić nie można. Kiedy go uwięzili i za co?
— Wczoraj. Mój ojciec i wasz krewniak, Marcin, go oskarża

ją. Opat sam dawne urazy do niego chowa.
— Marcin nie jest naszym krewnym.

86



— Jaśkowi złych ziół dali. Marcin go pomagał uwięzić. Strzeż
cie się go.

Kalina ujęła Bożenę za rękę.
— Chodźcie do chaty. Matka na pastwisko poszła. W domu 

siostra jeno moja jest, Dobrogniewa. Ona słuchać może.
Rozmawiały szeptem we trzy, łzami słowa przeplatając. Z ust 

Kaliny i Dobrogniewy jedynie pochwały i podziw płynęły dla 
Jaśka. Bożena usłyszała potwierdzenie, że Jaśko rycerzem jest, 
że w całej puszczy najsilniejszy, że najzręczniejszy w walce i na 
łowach, najodważniejszy w boju. Bratem ich był i przyjacielem, 
a dla puszczaków wodzem w czasie wypraw.

Wszedł Paweł, mówiąc, że koń już podkuty. Osłupiał ze zdzi
wienia, kiedy zobaczył, jak przy pożegnaniu nieznajoma ściska 
Kalinę i całuje. Łzy przy tym w oczach obcej zobaczył. Pomógł 
Bożenie konia dosiąść i migiem do chaty wrócił.

— Kto ona? — pytał już od progu.
Kalina opowiedziała bratu o uwięzieniu Jaśka, o tajemniczej 

roli Marcina i jego znajomości z opatem.
Wieczorem tego dnia Kalina z bratem jechali do księdza Drzy- 

pały w Grzegorzewicach. Co rusz popędzali konie, jakby się wil
ków bali, których w tym roku więcej niż zwykle było.

Rozdział XIV
Ksiądz Andrzej z trudem podniósł się z klęczek. Dło

nią przesunął po czole i zmęczonych oczach i podszedł do wąs
kiego, głęboko w murze osadzonego okienka. Północny wicher 
ciskał o płócienną szybę deszczem, świstał i wył po zakamarkach 
poddasza, w załamaniach i występach ścian, w kominie. Gwizd 
ten słychać było w klasztorze niemal przez cały rok. Zakonnicy 
przywykli do niego, obcym, nocującym w hospitaturacie, przy
kry się zdawał i straszny. Powiadali niektórzy, że to złe moce 
wściekle atakują klasztor, że go zmóc nie mogą. Może dlatego 
wrony i wróble nie gnieździły się na poddaszu kościoła i klaszto
ru. Snu by nie zaznały przy takiej muzyce.

Noc była głęboka i chłód do celi przenikał. Czuł go ksiądz
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Andrzej, choć przebywając tu już długie lata, przywykał doń 
pomału. Przez cały rok kożucha nie używał, chyba że zimową 
porą umierającego musiał odwiedzić. Posłuchał ksiądz Andrzej 
szumu wiatru i spoczął na słomianej macie. Skoro spodziewał się 
usłyszeć głos dzwonu, wzywający braci na jutrznię. Mimo zmę
czenia myśl o uwięzionym Jaśku Ozdze zasnąć mu nie dozwa
lała. W modlitwie ślubował przed Chrystusem srogą dla siebie 
pokutę, prosząc o przebaczenie i ratunek dla nieszczęśliwego. 
I winił siebie przed Panem Panów za niewiarę w skuteczność na
wracania torturami i ogniem. Nie wierzył, aby wszechogarnia
jąca dobroć Stwórcy sroga i mściwa być mogła, krwi żądna. Nie 
widział też ksiądz Andrzej ratunku dla Jaśka. Nie potrafiły jego 
modlitwy utorować sobie drogi do nieba poprzez opary grzeszne, 
jakie zaczęły się unosić i gęstnieć nad klasztorem, odkąd Wilhelm 
opatem został, a Zygfryd jego zastępcą. Chytrość Wilhelma 
wszystko odmieniła — i braci zakonnych, i lud w puszczy. Kłócił 
się zażarcie o każdy grosz z karczem i od czynszowników, o każ
dy kłos dziesięciny, o zwierza w boru, rybę w stawie czy owoc 
w sadzie, gotów piorunami ciskać, gdyby ku temu moc miał 
daną. Znieść nie mógł, że puszczacy wolni wśród borów żyją, że 
nie jemu, ale księciu krakowskiemu dań w futrach składają, że 
do Grzegorzewie do kościoła chodzić wolą. Na co dóbr groma
dzonych używał, o tym wszyscy ojcowie wiedzieli. Nikt jednak 
nie śmiał przeciw opatowi wystąpić. Przeciwnie, większość zda
wała się być zadowolona ze swobody, jaką im zostawiał. Ju
trznię, tercję, a nawet sekstę za ciężar zaczęto sobie uważać i co
raz częściej zdarzało się, że ten i ów przesypiał je w swojej celi, 
tłumacząc się chorobą. Na próżno ksiądz Andrzej współbraci 
upominał, na próżno modlił się za nich, na siebie grzech opiesza
łości w modlitwach przyjmując, pokuty sobie dodatkowe wyzna
czając. Włosiennicę nosił, lada jaką potrawą się kontentował, 
łaźni przez cały rok nie przyjmował, posty dodatkowe sobie wy
znaczał. Nic to innym nie pomagało. Opat opieszałych rozgrze
szał, winy ich przemilczał. Sam noce całe w dworcu baszowickim 
lub słupskim spędzał na grze w kości, przy biesiadzie. Krążyły 
nawet o nim i o przeorze wieści, że podchmieliwszy sobie, dziew
ki napastowali. Nie lubiano opata i po wsiach klasztornych. Tyl
ko wspólny głos całej kapituły mógł wpłynąć na opata, lecz aby
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ów głos mógł zabrzmieć, trzeba było jednomyślności i odwagi, 
a tych brak było w zgromadzeniu. Ojcowie zakonni przywykli 
do posłuszeństwa opatowi. Nie stać ich było na sprzeciw. Obce 
im były sprawy ludzkie. Zawsze gotowi byli skazać na ogień 
każdego, kto Boga inaczej czcił niż oni.

Kiedy reverendissimus abbas oskarżał Jaśka o zabicie niedź
wiedzia w klasztornym borze i rabunek, gotowi byli młodemu 
rycerzowi przebaczyć. Skoro jednak Jaśko z cudów żartował, 
Bogu bluźnił, musiał być ukarany.

W ciszy nocnej rozległ się nagle głos dzwonu. Ksiądz Andrzej 
pośpiesznie wyszedł do refektarza. Ukląkł przy grobie trzydzie
stu dwóch braci zamordowanych przez Tatarów w 1260 roku 
i zaczął odmawiać modlitwę. Ostatnie jej słowa mówił, gdy ktoś 
nieśmiało dotknął jego ramienia. Dokończył modlitwy i dopiero 
głowę odwrócił. Obok niego klęczał convers Gacek, czarnowłosy 
braciszek nowicjusz, syn kuśnierskiego majstra z Kielc, grodu 
biskupiego.

— Wybaczcie, ojcze — szepnął braciszek. — Więzień jedze
nia ani wody nie otrzymał. Marcin, którego reverendissimus 
abbas strażnikiem nad nim uczynił, wodę dlań przeznaczoną wy
lał, chleb precz wyrzucił. Na własne oczy widziałem, jak to 
uczynił.

— Niech mu Bóg przebaczy — szepnął ksiądz Andrzej.
— Jaśko umrze z pragnienia i głodu — szepnął znów braci

szek.
— W mocy Boga wszystko — odpowiedział ksiądz Andrzej.
Klęczeli obok siebie chwilę, jakby w modlitwie żarliwej po

grążeni.
— Ojcze — popłynął znów szept Gacka. — Po drugiej stronie 

budynku jest zakratowane okienko do lochu, w którym Jaśko 
siedzi. Gałęziami je przywalili. Można by gałęzie odwalić i Jaś
kowi wodę i jedzenie spuścić.

Ksiądz Andrzej milczał, uczciwość braciszka w myślach roz
ważając.

— Mógłbyś to uczynić? — spytał.
— Mogę. Wszystko mam przygotowane. Nikt nie będzie 

wiedział.
— Dlaczego to chcesz uczynić?
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— Zal mi go, bo niecnie go tam wtrącono. Ów Marcin to nędz
ny człowiek.

— Zrób, jak ci Chrystus nakazuje.
— Już mi powiedział, co mam zrobić. Ojcze, czy męczyć go 

będą? — spytał Piotr Gacek po chwili milczenia.
— Wszystko w ręku Boga — szepnął ksiądz Andrzej.
— Ratować go trza, ojcze. Reverendissimus abbas i przeor są 

w zmowie.
Ksiądz Andrzej nie odpowiedział. Rękę na głowie conversa 

położył, a potem znak krzyża nad nim uczynił. Kiedy na końcu 
korytarza rozległy się kroki zdążających na jutrznię, braciszka 
Gacka nie było już w refektarzu. W czasie śniadania Gacek kiw
nął nieznacznie głową księdzu Andrzejowi. Ten zauważył, że 
twarz conversa była poważna, lecz oczy śmiały się łobuzersko, 
co całkiem nie licowało ani z otoczeniem, ani z przyszłą osobą 
benedyktyna.

W przerwie między noną a nieszporami Gacek odszukał księ
dza Andrzeja. Był zajęty, przepisywał „Directorium divini offici in 
commodum monachorum congregationis Benedictinae SS cru- 
cis" * układane co roku z rozporządzenia opata. Braciszek dyszał 
głośno, a na bladej jego twarzy znaczyły się nierówne rumieńce. 
Pocałował księdza Andrzeja w rękę.

— Ojcze — mówił w pośpiechu — do chorego na Serwisie 
wzywają. Weźcie mnie ze sobą. Rćverendissime z przeorem waż
ne rzeczy przygotowują, opowiem w drodze.

Ksiądz Andrzej spokojnie świeże pismo piaskiem posypał.
— Na ważne rzeczy się ważysz. Pomyślałeś o sobie? — spytał 

conversa.
— Kromie Boga nikogo się nie boję, ojcze.
Zaledwie od chorej we wsi Serwis wyszli, Gacek od razu do 

rzeczy przystąpił.
— Dzisiaj w nocy mają Jaśka rozpalonym żelazem próbować.
— Skąd o tym wiesz?
— Revćrendissime Marcina wezwał i kazał mu narzędzia przy

gotować, jako to węgiel w żarzelnicy i pręty żelazne. Rychtera 
ze Słupi do pomocy wyznaczył. Otto, strażnik, po niego jeździł. 
Rćverendissime lubi mnie i do posług przy swojej osobie zosta-

* Kalendarz dla potrzeb mnichów zakonu benedyktynów Sw. Krzyża.
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wia, więc w drugiej izbie będąc, słyszałem całą rozmowę. Oni, 
ojcze, dzisiaj w nocy tego nie uczynią.

Ksiądz Andrzej przystanął i popatrzył pilnie na Gacka.
— Klucze do żelaznych drzwi w lochu zabrałem i za mury 

precz wyrzuciłem. Pewno się na gałęziach jodły powiesiły, bo 
w sam wielki gąszcz celowałem.

— Innym kluczem otworzą.
— Nie otworzą. Najpierw szukać będą, a potem dopiero o zro

bieniu nowego pomyślą. Jutrznia ich przy tym zastanie i na 
pewno do następnej nocy przypiekanie odłożą. A jedzenie Jaśko 
wziął i piwa popił, bom je od Ottona niby dla was, ojcze, dostał, 
za co pokornie przepraszam.

— Toż ja, jak żyję, piwa w ustach nie miałem, podejrzenie po
wezmą, żeś je dla siebie wycyganił.

— Dziwił się też Otto i wierzyć nie chciał, alem mu wytłuma
czył, że wy, ojcze, postanowiliście się odmienić i od piwa zaczy
nacie.

Ksiądz Andrzej ręki Gackowi nie cofnął, kiedy ją ten na prze
prosiny całował.

— Bóg ci przebaczy, żeś mnie oczernił, bo z miłości do bliź
niego to uczyniłeś. Idziemy do księdza Drzypały, aby on radę 
jakowąś znalazł, bo ja nijakiej nie widzę.

Ksiądz Drzypała chodził wielkimi krokami po ubogiej komna
cie, jak nazywał swoją izbę w grzegorzewickiej plebanii i grzmiał 
głosem silnym, w którym złość kipiała.

— Ludu tego nie znają, skoro chcą gwałtem wiarę w nim 
umacniać. Ledwieśmy tego dokonali, że dzieci swoje do chrztu 
przyprowadzają, o śluby małżeńskie proszą i spowiedź co nie
którzy odprawiają. Kiedy się o tej zbrodni zwiedzą, nienawiścią 
do nas zapałają i nieprędko ich odzyskamy. Wolność swą kocha
ją i zazdrośnie jak skarbu strzegą. Krzywdy nikomu przebaczyć 
nie potrafią, choć dobry to lud i łagodny, że drugiego nie zna
leźć w tych czasach. Za jedno im król czy biskup, komes czy 
kmieć. Król na wyprawę już ruszył, pomóc nam nie może. Dziś 
gońców posłałem, aby puszczacy zbrojnie ruszyli. Król ich na 
wyprawę nie wzywał, bo się tak w Brandenburgii wykrwawili, że 
im chciał folgę niejaką dać. Oni przecie pójdą. Już się pewnie 
zebrali i na Jaśka czekają.
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Drzypała zatrzymał się nagle przed księdzem Andrzejem. Brwi 
krzaczaste jak dwie kępki trawy mu się zjeżyły.

— Puszczacy na wyprawę u Ozgi się zebrali. Jaśka szukać 
będą, ale go nie odnajdą. Wyjawię im tedy całą prawdę i po
wiem, co czynić mają. Za słabe dla nich mury klasztorne. Chce 
opat ognia, będzie go miał. Przed Bogiem ja biorę na siebie wszy
stko, cokolwiek zdarzyć się może.

Ksiądz Andrzej ręce błagalnie złożył.
— Nie czyń tego, bracie. Krew się na świętym miejscu poleje. 

Jedno słowo iskrę wskrzeszę i ogień świętokradzki wzniecić 
może. Na dusze nasze potępienie wiekuiste ściągniemy, bo krew 
w obliczu krzyża się polać może. Nie czyń tego.

— A niechże w kawałki posiekają waszego opata! — krzyknął 
w zapamiętaniu Drzypała.

Gackowi pomysł ten wydawał się wspaniały. Zal poczuł do 
ojca Andrzeja za jego powściągliwość i bojaźń. Ciszę przygnę
biającą przerwało przybycie Kaliny Pietrusówny z Pawłem. 
Zmieszała się Kalina mnicha z klasztoru widząc, ale uznawszy 
w nim ojca Andrzeja, o Bożenie i wieściach przez nią przynie
sionych opowiedziała.

— Niezbadane są drogi, którymi miłosierdzie boskie chadza — 
powiedział Drzypała. — Córka błędy ojca chce naprawić.

Kalina usłyszawszy, że Jaśka jeszcze tej nocy mają brać na 
męki, z miejsca się poderwała.

— Mirka Ozgę powiadomię, niech puszczaków zwoła.
— Uratujemy Jaśka Skalnego sami — odezwał się nagle 

Gacek.
Braciszek z zapałem plan swój przedstawił. Prosty był i aż 

dziw brał, że nikomu na myśl nie przyszedł.
— Modlić się musimy, aby oprawcy za wcześnie do lochu nie 

nadeszli — powiedział ksiądz Andrzej. — Twoje grzechy, bra
cie, na siebie przed panem przyjmuję.

— Sam je poniosę, ojcze — odpowiedział Gacek.
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Rozdział XV
Jaśko nie znajdował sposobu uratowania się. Drobny

mi kroczkami, bo na takie jeno pozwalały mu nałożone na nogi 
pęta, obchodził wkoło małą celę. Wszędzie napotykał te same, 
ociekające wodą głazy ścienne. Ręce od ramion po łokcie do 
tułowia przytroczone i znów w kiściach dłoni związane bolały 
go i drętwiały. Próbował po raz setny zębami sznur rwać, ale 
ten, napuszczony olejem lnianym, twardszy się widział od że
laza. Nie wiadomo już który raz naprężał ramiona, skręcał dło
nie, aż krew z pękniętej skóry tryskała. Powrozy jednak nie 
pękły. Pęta w kostkach nóg ciasno nałożone sprawiały mu nie 
mniejszy ból. Zwalił się w końcu na kamienną podłogę i leżał 
nieruchomo. Chwilami zapadał w drzemkę. W półśnie usłyszał 
w górze szept wyraźny.

— Jaśko, hej Jaśko! Chleba wam i piwa przyniosłem. Ozwij- 
cie się.

— Ktoś ty? — zapytał Jaśko głośno.
— Cicho, nie krzyczcie. To ja, Gacek. Ten, który wam wody 

podał, gdyście przed kapitułą stali. Uważajcie, chleb i słoninę 
rzucę, a kubek z piwem na sznurze spuszczę. Wypijcie. No
wego naleję bo dzban przez kratę nie przejdzie. Jeść wam nie 
przyniosą, bo Marcin na was zawzięty. Spieszcie się z piciem, bo 
skoro uciekać muszę.

Jaśko nie podniósł chleba rzuconego ani słoniny. Chwycił 
zębami brzeg małego blaszanego kubka stukającego o mur i do 
ust przechylił. Połowa piwa za kaftan mu przy tym pociekła, 
resztę przecież wypił. Trzykroć wychylał orzeźwiający napój, 
aż szept usłyszał, że więcej już nie ma.

— Bóg ci zapłać, bracie — powiedział w stronę zakratowa
nego okienka. — Gacek, do Kakonina byś poszedł. Wiesz, gdzie 
to jest? Srebra tyle dostaniesz, ile udźwignąć potrafisz.

— Jam convers, chodzić mi za mury klasztoru nie wolno. 
Czego z onego Kakonina potrzebujecie?

— Ojcu mojemu, którego Ozgą nazywają, powiedziałbyś, co 
ze mną zrobili.

— Nie mogę, panie. Nie puszczą mnie stąd.
— Wiesz, żem niewinny. Ucieknij. Ratuj.
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— Za bramę mnie nie puszczą, pilnują.
— To Bóg ci zapłać za jadło.
— Następnej nocy znów wam jeść przyniosę.
Z góry posypały się grudki ziemi. Jaśko usłyszał szelest gałęzi, 

którymi braciszek okno zasłaniał.
— Gacek! — krzyknął nagle Jaśko. — Gacek! — Nasłuchiwał 

chwilę i znów krzyknął w stronę okienka. — Nóż mi przynieś!
Odpowiedziało mu głuche echo piwnicy.
— Bogdaj cię pioruny! — krzyknął w złości.
Jaśko długo nie mógł się uspokoić, zły na siebie samego, że 

za późno o nożu sobie przypomniał. „Sam się stąd uwolnię, byle
bym więzy przeciął — rozmyślał. — Przyjdą po mnie, tedy im 
głowy o mur porozbijam i wolny będę."

Dzień, którego od nocy odróżnić nie mógł, długi był jak wiek. 
Odnalazł chleb i słoninę, zjadł po kawałku i czekał odwiedzin 
Gacka. Spał nawet parę godzin. Śniły mu się wielkie łowy, 
w czasie których osaczyła go zgraja wilków. Dusił je rękami. 
Stos padła rósł wokół niego, a wilki mnożyły się i atakowały. 
Obudził się. Za żelaznymi drzwiami słychać było głosy, potem 
stuk młota, szarpanie zamkiem.

— Hej tam, psie! Zyjesz jeszcze? — usłyszał pytanie.
— Sameś pies! — odkrzyknął ze złością.
Zza drzwi odpowiedział mu wesoły, urągający śmiech. Potem 

słyszał pomieszane głosy rozmowy, z których nic wyrozumieć 
nie mógł, bo półgłosem była prowadzona. Przez długi czas sły
szał oddalających się, to znów powracających ludzi, jakieś stu
kanie do drzwi, chrobot żelaza w zamku, kucie młota na scho
dach, wreszcie przytłumiony odgłos dzwonu. Wtedy głosy i ku
cie młota ustały i znów cisza zapanowała. Jaśko nie zrozumiał, 
co by te wszystkie odgłosy znaczyć miały. Czekał z niecierpli
wością na zapowiedziany przez Gacka posiłek. Wydawało mu 
się, że noc dawno już nastała. Od strony okienka jednak żaden 
szmer nie dochodził. Stracił wreszcie nadzieję na przybycie bra
ciszka. Odszukał resztki chleba i zjadł do ostatniej okruszynki. 
Złe myśli oplątały jego umysł. Przyłapali Gacka na udzielaniu 
mu pomocy. Głodem postanowili go zamęczyć. Jak długo może 
wytrzymać bez jedzenia i picia? Chybę sobie przypomniał, naj- 
sroższą śmierć mu obiecując. Zaraz jednak i Bożena zjawiła mu
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się przed oczyma. Podła dziewka, całe gniazdo Chybów podłe. 
Spali dwór, starego do zgiętych drzew przywiąże, aby go roz
szarpały, a ją jak niewolnicę w puszczę uprowadzi. Litości 
u niego nie obaczy. Zemsta. Kara okrutna spotka ich wszyst
kich — opata, klasztor, Marcina, Chybów. Zapamiętał się Jaśko 
w nienawiści. Siłę nagle okrutną w sobie poczuł. Szarpnął więzy. 
Krew spływała z okaleczonych rąk, ale nie ustawał z wysiłku. 
I wtedy usłyszał w górze szmer. A potem, jak za pierwszym ra
zem, wyraźny szept.

— Jaśku!
Nie był to głos braciszka. Pomylić się nie mógł.
— Jaśku! — usłyszał znów i omal nie krzyknął z radości.
— Kalina! — zawołał głośno. — Radosta Niedźwiedzia, Soję, 

wszystkich z całej puszczy wezwij!
— Niepotrzebni są, Jaśku. Sami cię uratujemy. Nóż ci na sznu

rze spuścimy. Możeszli sam pęta rozciąć?
— Dawajcie nóż!
Drżącymi, lepkimi od krwi palcami pochwycił w związane dło

nie zwisający nóż. Zębami przytrzymał trzonek i przesunął po 
ostrzu sznur krępujący dłonie. Rozluźniły się więzy, odpadły. 
Paroma cięciami usunął pęta z nóg.

— Wolnym jest! — zawołał głośno. — Wody mi dajcie i wra
cajcie zdrowi! Poczekam tu na swoich oprawców. Biada iml

— Jaśku — popłynął z góry szept. — Drabinkę ze sznurów ci 
podamy. Okienko obszerne. Kraty wyłamiesz i z nami pójdziesz.

Jaśko nie myślał o takim sposobie wydostania się z lochu. 
Wypróbował stopą moc drabinki i po chwili czuł już w dłoniach 
żelazną kratę.

— Wrzeciądze rwałeś, kratę potrafisz wyłamać — szeptała 
Kalina tak blisko, że czuł jej oddech na twarzy.

Cztery pionowe pręty, na dwa palce grube, tkwiły głęboko 
w murze. Jaśkowi zdawało się, że złamie je jak zeschłe gałązki. 
Wparł się łokciami w całą szerokość okienka, dwa sąsiednie 
pręty w dłonie uchwycił i na boki wolno ciągnąć zaczął. Natężył 
całą siłę rąk, dech wstrzymał. Sztabki żelaza wygięły się, ale nie 
pękły. Świeże od sznurów rany zaczęły krwawić. Jaśko poczuł 
ból w ścięgnach.

— Nie poradzę — przyznał się szeptem. — Słabym.
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— Musisz — usłyszał w odpowiedzi. — Pomogę ci. Jeden jeno 
pręt naciśnij.

Jaśko pchał teraz wygięte żelazo na zewnątrz jedną ręką, 
drugą o mur się opierając. Obok swej dłoni czuł z obu stron dło
nie Kaliny. Wiedział o jej sile, a teraz po raz pierwszy mógł ją 
ocenić. Pręt przegiął się w skręcie na drugą stronę, potem szarp
nięty znów do poprzedniej pozycji wrócił. Po paru jeszcze pół
obrotach pękł w środku. Teraz Jaśko bez pomocy Kaliny wygiął 
oba złamania na zewnątrz. Kiedy ostatni już pręt wyłamali, przy 
okienku zjawił się Gacek.

— Idą już. Mój Boże, wszystko przepadło.
— Kto idzie? — spytał Jaśko.
— Opat z przeorem i strażą. Rozpalonym żelazem będą was 

przypiekali. Już są w podwórzu.
Jaśko z taką siłą ostatni pręt obydwiema rękami pchnął, że go 

przy samym murze wyłamał. Przeciskając się przez wąski otwór 
zaczepił ramieniem o pozostałą w murze zadziorę. Nie syknął 
nawet, gdy żelazo darło mu skórę i szarpało głęboko ranę. Wy
pełzł na zewnątrz.

— Uciekajmy — niecierpliwił się Gacek. — Sznur na murze 
przygotowany.

— Nie. Zaczekamy, aby usłyszeć, co też pan opat będą mówić, 
kiedy pustą klatkę obaczą — powiedział Jaśko. — Nie bójcie się. 
Wolnym i siły takiej nie ma w całym klasztorze, która by mnie 
znów związała i do lochu posadziła. Chcę też wiedzieć, komu 
będę musiał za chęć torturowania mnie podziękować. Gdyby 
Sworzeń i Orlik ze mną byli, zaraz by się tu role zmieniły. Takie 
znaki wypisałbym im na pośladkach, żeby już więcej na nich sie
dzieć nie mogli.

Ukląkł na ziemi i zmacawszy gałąź jedliny, przesłonił nią 
otwór okienka. Nie czekali długo. Usłyszeli w dole zgrzyt prze
kręconego w zamku klucza, stuk szarpniętej zasuwy. Po chwili 
światło pochodni wypełniło wnętrze piwnicy. W jej blasku 
ujrzeli najpierw Richtera, karczmarza z Nowej Słupi, Marcina 
z Glina i strażnika klasztornego Gaźbę. Za nimi w długim płasz
czu, z kapturem nasuniętym na głowę wszedł opat. W drzwiach 
widać było przeora Zygfryda. Był jeszcze ktoś szósty, ale go 
poznać nie mogli. Czterech pierwszych od razu połowę lochu
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wypełniło. Richter i Gaźba obaj olbrzymiego wzrostu byli i siły 
pewno niemałej. Marcin, wspólnik Pietrusa, wprost małym się 
przy nich widział, choć on tu zapewne najważniejszą rolę miał 
odegrać. W jednej ręce trzymał tygiel z żarzącymi się węglami, 
w drugiej żelazne pręty i szczypce. Z ramienia Richtera zwisał 
pęk sznurów.

Jaśko i Kalina klęczeli obok siebie, głowami się dotykając. 
Gacek za nimi do samej ziemi przywarł, usiłując zobaczyć co
kolwiek przez ich głowy.

— Marcin ważniejszą ma spółkę z opatem niż z twoim ojcem — 
szepnął Jaśko do ucha Kalinie.

Głową do jego policzka przylgnęła i palec mu na ustach poło
żyła. W piwnicy grobowe milczenie panowało. Pięć par zdziwio
nych oczu wszystkie kąty celi obiegło.

— Uciekł — odezwał się pierwszy Marcin.
— Wieprzu! — ryknął opat. — Kto go wypuścił?
— Klucze u waszej wielebności były. Nie zginęły, ale ktoś 

wam je wczoraj wykradł i zbója wypuścił — powiedział przeor.
— Kiedy uciekł? — zwrócił się opat do Marcina.
— Nie wiem, revćrendissime.
— Psie! Jeść mu nosiłeś!
— Nie dawałem mu ani razu jeść, aby z sił trochę opadł. 

Sami widzieliście, jaki mocny był. Przy próbie mógłby być nie
bezpieczny. Wczorajszej nocy słyszeliśmy jego głos. Musiał go 
więc dzisiejszego wieczoru ktoś wypuścić.

— Ale jak? — spytał przeor. — Straż stała bez przerwy przy 
wejściu na schody!

— Kto stróżował? — zwrócił się opat do Gaźby.
— Tak jak mówiliście, ojcze. Wczorajszej nocy Zięba i Ar

nold, w dzień Jakub i Fryc, a od zmierzchu ja. Z czartem widzi 
mi się miał spółkę.

Nim skończył, śmiech basem zahuczał w podziemiu.
— Tak, tak, masz rację! — zawołał do strażnika nieznajomy 

stojący za przeorem. — Oknem uciekła zdobycz. On spółki 
z czartem nie potrzebuje, bo sam czart. Kratę wyłamał i uciekł.

— Związany był jak baran — powiedział opat.
— Żelazo było za słabe, to i sznur nie był za mocny. Mógł też 

i nóż mieć przy sobie ukryty. Zapomnieliście, wielmożny opacie,
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że to Zbój Skalny. Chciałem wam pomóc, ale teraz widzę, że 
własnej skóry trza będzie pilnować.

Jaśko aż zębami zgrzytnął poznawszy Dzierżka Nieczuja.
— Idziemy — szepnął do Kaliny.
Wycofali się bezszelestnie, z czego najwięcej zadowolony był . 

Gacek, który gdy swoich zwierzchników ujrzał i głosy ich usły
szał, stracił nagle resztki odwagi i trząść się zaczął, jakby go 
nagle zimnica napadła. Dopiero teraz zrozumiał, że w razie od
krycia jego udziału w ucieczce Jaśka nikt go nie potrafi od 
strasznej kary uratować. Jaka to mogła być kara, łatwo się do
myślał. Z ciężkim sercem prowadził Kalinę i Jaśka w stronę pół
nocnego muru, gdzie zwisał sznur, po którym dostała się tu Ka
lina. Dostęp do muru z tej strony był najtrudniejszy, najeżony 
ostrymi głazami i stromy. Gacek wybrał to miejsce dlatego, że 
straże tu najrzadziej zachodziły.

Noc była bezgwiezdna, ciemna. W powietrzu czuć było gęstą, 
wilgotną mgłę. Jaśko pomógł Kalinie przedostać się przez mur. 
Kiedy zniknęła po drugiej stronie, trzymał dłoń na naprężonym 
sznurze. W pewnej chwili naprężenie sznura zelżało i zaraz wy
czuł trzy krótkie szarpnięcia. Odwrócił się, aby uścisnąć stojące
mu obok Gackowi rękę na pożegnanie, ale ten nagle za ramię 
go kurczowo chwycił.

— Idą, panie. Ratujcie. Idą — szeptał drżąc cały.
Od strony zabudowań klasztornych zabłysły światła kilku po

chodni. Zmierzały wyraźnie w ich stronę. Jaśko podniósł Gacka 
jak piórko z ziemi.

— Uciekaj, tu już nie masz co robić.
Gacek bez namysłu sznur nogami objął i w dół się zsunął. Jaś

ko nie śpieszył się. Z głową nad mur wytkniętą patrzył na zbli
żających się opałowych oprawców. Usłyszał bas Nieczuja, któ
remu odpowiadał głos dziwnie znajomy. Prześladowcy byli już 
o kilka zaledwie kroków. W świetle pochodni poznał kroczącego 
obok Nieczuja Sędziwoja Chybę. Stanąwszy na ziemi, kazał Ka
linie i Gackowi ukryć się za drzewami, potem dłonie koło ust 
złożył i w stronę murów krzyknął:

— Hej tam! Powiedz panu opatowi, aby piwo lepsze warzył! 
Przyjdę do karczmy pokosztować! Z Marcinem, Nieczujem 
i Richterem chętnie wypiję!

99



Strzała wypuszczona z łuku stuknęła w pień drzewa.
— Hao heeej! — Zwycięski zew Jaśka echem po puszczy po

leciał.
— Biada nam — szepnął Dzierżek Nieczuj do Sędziwoja 

Chyby.

Rozdział XVI
Odnaleźli drogę „opatową" i poszli ku Nowej Słupi. 

Gacek wlókł się na końcu z niewesołymi myślami. Nie pytał, 
dokąd idą. Wiedział, że do klasztoru nie miał już po co wracać. 
Rano odkryją jego nieobecność i wszystko się wyjaśni. Jaśko 
ukryje go zapewne w puszczy, bo i do domu ojcowego nie wróci. 
Ojciec oddałby go w ręce opata. Na wspomnienie opata Gacek 
krok wydłużył, za siebie się oglądając, choć wkoło panowała 
ciemna noc.

Na podwórzu Pietrusowym obskoczyły ich psy starego ko
wala. W chacie czekano na nich, bo światło nikłe przebijało 
przez okno. Podniósł się z ławy Pietrus i stanął oniemiały, 
w Kalinę oczy utkwiwszy. Dobrogniewa z okrzykiem do siostry 
przypadła. Spojrzał teraz i Jaśko na Kalinę i do Pietrusa się 
zwrócił:

— Nic jej nie jest. Pomagała mi kratę łamać i moją krwią się 
umazała. — Wyciągnął przed siebie ręce od krwi czerwone. 
Rana na ramieniu krwawiła mocno. Dobrogniewa przyniosła 
z komory lniane szmaty i sadło bobrowe. Gacek ze zręcznością 
książęcego medicusa opatrzył Jaśkowi skaleczenia. Zaraz też za 
stół siedli. Jaśko dowiedział się, że Drzypała u opata był prosić, 
aby go wypuścił. Obiecywał dać okup. Opat z początku Bogiem 
się klął, że o żadnym Jaśku Skalnym nigdy nie słyszał, że 
w klasztorze nigdy nikogo nie więził, bo i miejsca ku temu spo
sobnego nie ma. W końcu, kiedy pleban grzegorzewicki grozić 
zaczął, że puszczakom o uwięzieniu Jaśka powie, że „zbóje leśni" 
klasztor gotowi zburzyć, opat przyznał się, że kazał Jaśka, jako 
kacerza z czartem spokrewnionego, zamknąć w lochu. Z kolei 
opat oskarżył księdza Drzypałę o zmowę z puszczakami, groził
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klątwą biskupa i papieża samego. Z niczym musiał Drzypała do 
domu wracać.

— Skądże on o mnie wiedział? — zdziwił się Jaśko.
— Ksiądz Andrzej z tym oto braciszkiem wspólnie z Drzypałą 

obmyślili ratunek dla ciebie, gdyśmy z Pawłem do Grzegorzewie 
przyjechali.

Potem o Marcinie zaczęli mówić.
— Wierzyłem mu i za syna zamierzałem go przyjąć, bo o Do- 

brogniewę prosił. Dziwiło mnie jeno to, że do prośby i groźbę, 
psiawiara, dołączał. „Nie dacie, powiada, dobrowolnie, to do 
opata pójdę, on mi pomoże. Radę i na Dobrogniewę znajdzie, 
która z poganami się zadaje".

— Nie wróci on tu więcej — powiedział Jaśko.
— Wróci i to pewnie już jutro.
— Nie wróci, bo go po drodze przychwycę i w kawałki ro- 

zerwę.
— Na wyprawę wojenną jutro ruszacie. Bębny huczały 

w puszczy przez całą noc i dzień. Pod Łysicą wyznaczone miej
sce zboru. Do jutrzejszego południa mają tam czekać, bo im 
ksiądz Drzypała powiedział, że wy się tam o tej porze zjawicie — 
powiedziała Kalina.

— Pierwej Marcina, Richtera ze Słupi i Nieczuja dostanę, po
tem dopiero na wyprawę pójdę.

— Ksiądz Drzypała mówił, że król puszczaków na wyprawę 
wzywał — odezwał się Paweł.

Jaśko głowę zwiesił, w myślach decyzję ważąc.
— Tedy i wam tu dłużej nie siedzieć — powiedział. — Uznają, 

że nas nie ma, to Marcin wróci i Dobrogniewę mu dać musicie, 
a przecież Zwirblisowi ją przyrzekliście.

— Ani Zwirblis, ani zdrajca Marcin jej nie dostanie. Nie dam.
Jaśko sobótkowe ognie sobie przypomniał.
— Znajdzie opat na was sposób. Nie przeciwicie się woli 

opata.
— Zdrajcy i szpiega w domu mieć nie chcę — zaperzył się 

Pietrus. — Nie dam Dobrogniewy.
— Wola wasza — powiedział Jaśko. — Myślę, że jedna wam 

jeno droga pozostała: spakować na wozy, co się da, i w puszczy 
się schronić. Miejsce wam wskażę, gdzie spokojnie żyć możecie.
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Stary głową przecząco pokręcił.
— Wszystko com winien opatowi, zapłaciłem, kromie trzech 

szkojców mesznego, które sobie zmyślił, bo o takiej opłacie 
nigdy umowy między nami nie było. Jakże jednak odejść stąd 
mogę? Ziemia z pradziada moja. Pójdę stąd, jemu wszystko 
w udziale przypadnie i jeszcze ścigać mnie każę. Ukrzywdzi 
mnie tu na miejscu, to do samego króla ze skargą pójdę.

— Król sąd nad wami opatowi oddał. On i panem waszym, 
i sędzią, zrobi co zechce.

Milczeli przez dłuższy czas. Wreszcie Jaśko z ławy się pod
niósł, za posiłek i pomoc dziękując.

— Iść już muszę, a wy pod Szczytnik jedźcie. Ksiądz Drzypała 
miejsce wam wskaże. Opatowi krócej niż nam. Wrócicie tu nie
zadługo.

Wstał i Gacek. Milczał przez cały czas wieczerzy niepewny, 
co o nim postanowią.

— Do ojca mojego cię zaprowadzę. Zostaniesz tam, dokąd sam 
zechcesz — zwrócił się do niego Jaśko.

— Wołałbym z wami — powiedział prosząco braciszek. — 
W klasztorze na nauce jeno byłem, święceń jeszcze żadnych nie 
przyjąłem. Sługą waszym będę — dodał ciszej.

— Wybawcą moim jesteś, przyjacielem. Sług mi nie potrzeba. 
W puszczy nikt za nami miecza ani oszczepu nie nosi. Jak ci na 
imię?

— Pietrek.
— Słuchaj więc pilnie. Obiecałem ci tyle srebra, ile udźwig

nąć zdołasz. Strój u mnie w chacie zmienisz i na wyprawę ze mną 
pójdziesz. Wrócimy szczęśliwie, to nagrodę przyobiecaną otrzy
masz i zrobisz z nią, co zechcesz.

— Weźmiecie mnie ze sobą, to innej nagrody nie chcę.
Uśmiechnął się Jaśko. Przy pożegnaniu Kalinę za ręce ujął.
— Dziękuję. Do śmierci nie zapomnę, coś dla mnie uczyniła.
Podniosła nań czarne oczy i uśmiechnęła się. Smutek był 

w tym uśmiechu tajemniczy. Odprowadziła go wraz z Pawłem za 
bramę ogrodzenia. Odeszli już z Gackiem kilkanaście kroków, 
kiedy usłyszeli wołanie Kaliny. Jaśko zawrócił. W ciemności 
zarzuciła mu ręce na szyję i przybliżywszy twarz do jego policz
ka, szepnęła:
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— Bożena cię uratowała. Przyjechała do nas, opowiedziała 
o twoim uwięzieniu i prosiła, aby cię ratować.

Nim Jaśko słowo przemówić zdołał, Kalina była już za bramą. 
Dhigo stał w miejscu, myśli nie mogąc zebrać.

— Idźmy już, panie — prosił Gacek.
Psy odprowadziły ich zmieszanym jazgotem aż do kładki nad 

rzeką.

Rozdział XVII
Brzask już przedzierał się przez ciężkie opary mgły, 

kiedy stary Mirko Ozga otworzył oczy.
— Jaśko wrócił? — spytał cicho żony, która czuwała przy 

łożu zasłanym niedźwiedzimi skórami.
— Jestem, ojcze.
Bladą twarz leżącego uśmiech rozjaśnił.
— Ustrzelili mnie — zaczął po chwili — odpoczywając po każ

dym słowie. — Wrócisz z wyprawy, mordercę odszukaj i do 
grodu prowadź. Nie daruj. Z ukrycia do mnie strzelili, nie wi
działem ich. Zemrę chyba.

— Drawicha ziół nawarzyła. Mówi, że żyć będziecie.
— Zle, synu. Po świecie gonisz, a król rycerstwo na wyprawę 

wzywał. Jemu służyć powinieneś.
— Opat mnie podstępem uwięził i w lochu trzymał, torturo

wać mnie chcieli i uśmiercić.
Ozga na łożu chciał usiąść, ale z jękiem opadł zaraz na po

słanie.
— Nie ruchajcie się, bo rana znów krwawić zacznie. Grot 

między żebrami wam ugrzązł. Niewiele brakowało, a Suk byłby 
go wam razem z sercem wyszarpał. Wiem wszystko. Drawicha 
zbójców widziała. Ci sami, którzy i mnie przed opatem oskarżali: 
Sędziwój Chyba i Nieczuj. To Dzierżek strzelał do was. Wszyst
kim zapłacę, niech jeno z wojny wrócę. Ojcze, ja córkę Sędzi
woja Chyby miłuję. Życie mi uratowała, chociaż Sędziwój chciał 
mnie na śmierć posłać. Powiedzcie, za co oni nas nienawidzą. 
U Marcisza byłem. To szalony człowiek, ledwiem żyw z jego rąk
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uszedł. Samych was tu zostawiam i różnie się zdarzyć może. 
Mówcie, zali słusznie Sędziwój z Nieczujem zemsty na nas do
chodzą? Zali prawdą jest, żeście brata Sędziwoja ubili?

Stary długo milczał. Oczy przymknął i ciężko dyszał. Rzężenie 
niby skrzybot wrótni popychanych wiatrem wydobywało mu się 
z piersi. Bogumiła podała mu wywaru z ziół, które Drawicha 
przygotowała. Pił chciwie z niemą wiarą, że mu życie uciekające 
przywrócą. Otworzył znów oczy i żony nimi poszukał.

— Wyjdź! — rozkazał krótko.
Ozga do syna twarz zwrócił.
— Sędziwój i Dzierżek nie zemsty dochodzą, ale świadków 

swych własnych zbrodni chcą usunąć.
Długo opowiadał Mirko. Często opowiadanie przerywał, odpo

czywał i o napój z ziół Jaśka prosił.
— Przeklęte gniazdo, w którym padalce się gnieżdżą. Dziewka 

niczemu niewinna, ale ci jej nie dadzą. Inną bierz. Kalinę bierz. 
Ona naszej puszczy córą — zakończył cichym, zmęczonym gło
sem.

Przed południem dwa wozy ruszyły z Kakonina na zachód. Na 
jednym leżał ranny Ozga. Sadło niedźwiedzie, którym Drawicha 
nasmarowała mu ranę, ulgę mu przyniosło. Leżał jednak blady 
bez kropli krwi w pomarszczonej twarzy i zdawało się, że z ży
ciem się po cichu żegnał. Kiedy Jaśko nad wozem się pochylił, 
Mirko oczy w niego wlepił i słabym głosem szepnął:

— Wrócisz, to pamiętaj, Nieczujowi nie daruj, a z Bożeną to 
już rób, jak chcesz. O matce własnej nie zapomnij. Weźmiesz 
Bożenę, to i Marcisza do chaty sprowadź. Prawdę zamilcz, bo nie 
twoja to rzecz cudze zbrodnie sądzić. Pamiętaj. Powiesz prawdę, 
i tak ci nikt nie uwierzy.

— Zrobię to, a Dzierżka i w grobie nie zapomnę. Ruszaj! — 
zawołał na Suka, niewolnika, którego Mirko jak syna drugiego 
lubił.

Stary oczy przymknął, na syna więcej nie patrzył. Daleka 
była droga w Oblęgorskie Góry, gdzie zamierzali się schronić. 
Zostawała w chacie matka Jaśka, Bogumiła, żywioły dopilnować, 
po którą Suk miał wrócić następnego dnia z synami Wilkosza, 
który w pobliżu nad Bobrzą mieszkał.

Wkrótce potem ruszył i Jaśko na miejsce zboru pod Łysicą.
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Gacek przebrany w świeckie szaty z zadowoleniem spoglądał po 
sobie. Głowę dumnie podnosił, brwi marszczył, palcem pochwę 
miecza głaskał i dotykał strzał sterczących w kołczanie za ple
cami. Chłopięca przecie twarz, na której ledwie puch odrastają
cy się znaczył, do dziewki go czyniła podobnym.

Uśmiechnął się Jaśko, widząc jak konia próbuje dosiąść. Koń, 
czując niedoświadczonego jeźdźca, tańczył w miejscu, a biedny 
Gacek, czerwony z pomieszania, z nogami uskakiwał, bojąc się, 
aby go rumak nie nadeptał. Wdrapał się wreszcie Piotr Gacek 
na konia, obydwiema rękami wodze ściskając. Pot kroplisty wy
stąpił mu na twarz, ale go otrzeć nie śmiał.

— Bywajcie zdrowi! — zawołał Jaśko do matki.
— Bóg cię prowadź! — odpowiedziała.
— Ostałbyś lepiej w domu — powiedziała do Gacka. — Sił na- 

bierzesz, a wyzdrowieje Mirko, to cię wszystkiego przyuczy.
— Pojadę, matko. Przy Jaśku będę się uczył — odpowiedział 

Gacek czerwieniąc się i pocąc na przemian. Z Bogiem ostawajcie 
i wy! — zawołał głośno i do kuniego kołpaka sięgnął. Koń 
poderwał się raptownie z miejsca, Gacek za wodze rękami 
chwycił, a kołpak potoczył się na ziemię.

— Lepsze to, niżbyś miał sam z siodła wypaść — pocieszał go 
Jaśko. Ruszyli.

Rozdział XVIII
Zła wróżba zawisła nad wyprawą króla polskiego. Nie 

powiodło się zdobycie Dobrzynia. Więcej przecież bolał Łokie
tek nad utratą przyjaźni Gedymina, który odszedł ze swoimi 
wojskami spod grodu zelżony przez Węgrów. Zapłacił mu Łokie
tek żądane odszkodowanie, od oblężenia jednak Dobrzynia mu- 
siał odstąpić. Nad Drwęcę ruszył ku ziemi chełmińskiej. Krzy
żacy od dawna wiedzieli o zamiarach odwetowych Łokietka 
i przygotowali się do obrony. Drwęcę w dogodnych do prze
prawy miejscach umocnili specjalnymi zaporami. Dno rzeki za
rzucili kłodami, nawbijali w nie niezliczone mnóstwo ostrych 
kołków, kos i sierpów.
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Już pierwszego dnia, gdy wojska królewskie przybyły nad 
rzekę i znalazłszy fałszywy bród, rzuciły się do przeprawy, ra
dość Krzyżaków ogarnęła. Z seciny rycerstwa, które do wody 
skoczyło, dwudziestu poniosło śmierć. Konie nie mogły przebyć 
napotkanych pod wodą ostrokołów. Ludzie albo tonęli, albo 
ginęli od chmary strzał z łuków i kusz, które Krzyżacy z ukrycia 
miotali.

Smutne to było widowisko, tym smutniejsze, że towarzyszyły 
mu śmiech i drwiny stojącego po przeciwnej stronie rycerstwa 
zakonnego. Wielu na samego Łokietka obelgi sprośne i grube 
rzucało, naigrawając się z jego małego wzrostu. Powtarzały się 
odtąd te słowne utarczki niemal codziennie, bo i nasi nie chcieli 
być dłużni Krzyżakom i wymyślali im od spasłych wieprzów. 
Prawda, że najczęściej brało w tym udział pospólstwo obozowe, 
ale niesława stąd płynęła na oboje rycerstwo. Krzyżacy z oczu 
naszych nie spuszczali, postępując razem z wojskami to w tę, to 
w drugą stronę.

Już dziesiąty dzień stały wojska polskie nad brzegiem Drwęcy 
daremnie usiłując przeprawić się na drugą stronę. Mimo niepo
wodzeń ponawiało rycerstwo próby przeprawy. Umyślił woje
woda poznański Wincz z Szamotuł zawalić przeszkody w rzece 
obciążoną kamieniami wikliną i po takim pomoście ludzi prze
prawić. Dwa dni przygotowywali Wielkopolanie wiązki chrustu. 
Trzeciego dnia o zmierzchu do wody z nimi skoczyli, lecz na 
głębię i silny nurt natrafiwszy, ledwie do połowy dno rzeki wy
mościli. Krzyżacy wypuścili na atakujących pociski wielkie 
i strzały i Wielkopolanie ustąpić musieli, ostawiając trzydziestu 
ludzi zabitych.

Przeprawił Spytko z Melsztyna kilkudziesięciu śmiałków na 
lekkich łodziach i wiązkach wikliny, ale wszyscy w pień zostali 
wycięci przez pieszych knechtów pruskich. Zabronił więc Łokie
tek prób niewczesnych, ludzi żałując.

Stały w bezczynności chorągwie polskie, stał dumny Druget 
z panami Csirke z rodu Aba, oddziały ruskie przysłane przez Bo
lesława, księcia włodzimiersko-halickiego, i najemnicy niemiec
cy z H. Kittelitzem na czele. Zamyślał Łokietek grody i całą 
ziemię dobrzyńską zdobyć, a tymczasem musiał nad Drwęcą 
stać, nie znajdując sposobu na jej przejście.
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W takim to złym czasie przyprowadził do obozu królewskiego 
swych puszczaków Jaśko Skalny. Stanęli puszczacy przy cho
rągwi sandomierskiej. Piotr Nagodzić, kasztelan sandomierski, 
wyznaczył im miejsce obok swego rycerstwa. Stary to już był 
i doświadczony rycerz. Puszczaków, choć ich razem z innymi 
wprost „zbójami świętokrzyskimi" nazywał, lubił i cenił za ich 
odwagę i zapalczywość w boju. Wielu z nich znał z imienia, 
a Jaśka z Brandenburgii jeszcze pamiętał.

— Rycerz, który swoich powinności nie zna, pas razem z gło
wą traci,— powiedział mu przy spotkaniu.

Jaśko opowiedział kasztelanowi o uwięzieniu w klasztorze. 
Pokazał przy tym okaleczone ręce jako świadectwo prawdy.

— Zle sobie opat poczyna, rycerzy bez zezwolenia królew
skiego do lochu sadzając. Powiem to królowi i wytłumaczę cię, 
sam się przecie na oczy miłościwego nie pchaj — radził kaszte
lan.

O świcie dnia następnego Jaśko zbudził Sworznia i Orlika.
— Chodźcie. Krzyżaków ciekawym obaczyć. Powiadali mi 

wczoraj, że przez rzekę z naszej strony przejścia nijakiego nie 
ma. Nie wierzę ja w to, aby Niemcy brodu wolnego nie osławili. 
Na pewno wycieczkę na naszą stronę obmyślili i wolna droga 
przez wodę gdzieś być musi — powiedział.

Straże przepuściły ich nad sam brzeg. Ukryci w wiklinie, pa
trzyli na stronę krzyżacką. Widzieli z daleka ognie, sam brzeg 
jednak pusty się wydawał.

— Straży nie wystawiają — zauważył Sworzeń.
— Są, tylko z ukrycia nas podpatrują — odpowiedział Jaś

ko. — Zaraz ich obaczysz.
To mówiąc wstał, udając, że do wody chce wejść. W tej chwili 

plusnęła o wodę strzała o parę kroków od brzegu. Jaśko cofnął 
się i do ziemi przypadł.

— Widzisz, że nie śpią, jeno marne łuki mają. Ludzi tutej
szych trzeba by o bród spytać.

— Nijakich ludzi tu nie ma. Chłopów, co ich zdołali schwy
tać, zapędzili na swoją stronę. Ci, którzy zostali, uciekli i pew
nie w lasach siedzą — mówił Orlik.

— Az tamtej strony nie można by jakiegoś sprowadzić? — 
spytał Sworzeń.
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— Powiadali mi, że Sieradzanie przyciągnęli jednego przez 
wodę jak szczupaka na wędzie, ale pętle mu na szyi zbyt mocno 
przycisnęli i choć kropli wody w usta nie nabrał, utonął uduszo
ny — wyjaśnił Jaśko.

— Miejscowy był czy Niemiec?
— Knecht, który na pewno i tak nic nie wiedział. Dlatego, 

powiadam, rycerza zakonnego nam trzeba schwytać i ogniem 
przypiec lub chłopa naszej krwi, który Krzyżaków podpatrywał 
i być może sam przy ubezpieczaniu rzeki brał udział.

— A owe budynki na prawo, to co? — spytał Orlik.
— Młyn. Powiadają, że mocno wojskiem obsadzony, bo cię

giem stamtąd strzelają. Pójdziemy w nocy po mąkę do młyna — 
powiedział nagle Jaśko. — Panu Krystynowi plan przedstawię. 
Zgodzi się, to we trzech pójdziemy, w gromadzie trudniej byłoby 
się niepostrzeżenie przeprawić.

Noc już była głęboka, gdy Jaśko ze Sworzniem i Orlikiem 
popłynęli w małej łodzi przez Drwęcę poniżej młyna. Chociaż 
niezdarnie wiosłowali, hałas czyniąc, przybyli szczęśliwie do 
drugiego brzegu przez straże krzyżackie nie zauważeni. Łódź 
uwiązali do krza przybrzeżnego i poczołgali się w kierunku mły
na. Prąd zniósł ich dość daleko od miejsca, które sobie w dzień 
upatrzyli na lądowanie. Łatwiej byłoby wodą podpłynąć, ale oni 
pewniej się na ziemi czuli niż w łodzi.

Młyn stał nad sztuczną odnogą, która zataczając niewielkie 
półkole, znów do Drwęcy wpadała. Stawidła były otwarte i sły
chać było szum wody spadającej z bocznej zapory. W słabym 
świetle przesłanianego porwanymi chmurami księżyca czerniały 
w pewnym oddaleniu od młyna zabudowania gospodarskie 
i dom właściciela czy dzierżawcy. Na niewielkiej łączce między 
kanałem i rzeką stały szałasy z wikliny sklecone. Widać je było 
wyraźnie, bo straże ognisko paliły, drew nie żałując. Nie oba
wiano się napaści. Obcy śpiew i głośne rozmowy aż tu za kana
łem słychać było.

Skradali się w stronę zabudowań gospodarskich jak wilki — 
czujni, gotowi w każdej chwili do skoku. Doszedłszy do wiklino
wego płotu, Jaśko szepnął coś Orlikowi do ucha i ten znikł za
raz, jakby się pod ziemię zapadł. Dom zdawał się być nie za-
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mieszkany. Jaśko zaczął się już niecierpliwić, gdy zjawił się 
Orlik.

— Droga wolna — szepnął. — Knecht zdrzemnął się i obudzi 
się już na sądzie ostatecznym. Na podwórzu pusto, ale w oknie 
światło widać. Ktoś ważny musi tu być, skoro straże przy nim 
stawiają. Z tamtej strony domu namiot duży widziałem.

Otworzyli ostrożnie bramę. Sworzeń potrącił nogą ciało zabi
tego strażnika. Chmury odsłoniły na chwilę księżyc. Skoczyli 
pod ścianę domu. Jaśko szybkim spojrzeniem zobaczył otwarte 
wrota do stodoły, opartą o szopę drabinę, a obok komórkę z wąs
kim okienkiem. Kiedy księżyc znów zgasł chmurami zawalony, 
Jaśko miał już plan gotowy. Szeptem przedstawił go Sworz
niowi i Orlikowi.

— Orlik pójdzie do stajni, a ty Mieszko do komórki, przy któ
rej drabina stoi. Chłop, jeżeli tylko pozostał tu jaki, tam jeno 
spać może. Nie znajdziecie nikogo, spróbujemy do chaty wejść, 
rycerza szukać. Ja pozostanę na straży. Krzyk się zrobi, to na 
mnie nie zważajcie. Z jeńcem do rzeki uciekajcie. Królowi musi- 
my żywego jeńca dostawić. Po to tu przyszliśmy.

Sworzeń z Orlikiem znikli bez słowa.
W tej chwili z otwartych drzwi stodoły wyszedł wysoki, wy

olbrzymiony mrokiem cień.
— Wer da? — rozległ się głos.
Jaśko jak odrzucony niewidzialną siłą oderwał się od ściany 

domu i wolno ruszył w jego stronę. Piersią go prawie dotykając 
chwycił nagłym ruchem obiema rękami za szyję. Niemiec za
charczał tylko, zaszamotał się i zwisł bezwładnie, pochylając 
się całym ciężarem na Jaśka. Jaśko delikatnie ułożył go na zie
mi. Chwilę nasłuchiwał. W stodole ktoś półgłosem budził śpią
cych. Uskoczył za wrótnię. Z niepokojem wpatrywał się w głąb 
podwórka. Sworzeń i Orlik nie zjawiali się. Księżyc jak na złość 
wyjrzał znów zza chmur. Jaśkowi zdawało się, że leżący przed 
wrotami knecht drgnął. Z ciemnego wnętrza stodoły musieli za
uważyć zabitego. Ktoś zawołał nagle zupełnie głośno:

— Heinrich, Heinrich!
Jaśko usłyszał wyraźny dźwięk uderzonych o siebie mieczy. 

Wyciągnął swój kord i czekał. Kilku knechtów wypadło naraz 
ze stodoły. Skoczył na nich. Ciął pierwszego ze straszną siłą, że
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padł, jęku nie wydawszy, następnego pchnął w środek tułowia. 
Inni z krzykiem natarli na niego. Z wnętrza stodoły wyskakiwali 
nowi i stawali przy towarzyszach. Chmury zakryły księżyc 
i Jaśko skoczył do bramy. Przebiegając obok domu wpadł niemal 
na wysoką postać rycerza. Mając go po lewej ręce, pięścią z roz
machem uderzył w hełm i z nóg zwalił. W bramie znów przy
stanął i ciął z góry nadbiegającego żołnierza. Rozbłysła zapalona 
żagiew. Jaśko przystanął na chwilę, broniąc przejścia przez bra
mę. Sworznia i Orlika nie było. Zdecydował się na ucieczkę 
w stronę rzeki. Był już przy kanale, gdy usłyszał wołanie Orlika.

— Sworzeń? — rzucił jedno słowo Jaśko.
— Odjechał z chłopem.
Dopadli rzeki. Z daleka słychać było gwar ścigających. 

Orlik zatrzymał się na brzegu.
— Nie umiem pływać — powiedział do Jaśka. — Płyń. Ja 

brzegiem w dół pobiegnę, nie wezmą mnie.
Jaśko, który już kaftan zrzucił, aby lżej było płynąć, wdział 

go prędko.
— Razem zostajemy, Leszku.
— Hej tam! Prędko wsiadajcie, bo nas ustrzelą — usłyszeli tuż 

obok siebie głos Sworznia.
Prąd porwał łódź, i pchał mimo wiosłowania w dół na ukos. 

Na brzegu rozbłysły liczne pochodnie.
— Czekałem na was — mówił Sworzeń, gdy dobijali już do 

drugiego brzegu — bo sam z wiosłami nie dałbym sobie rady.
Nim do kasztelana z jeńcem poszli, Jaśko do siebie go wziął. 

Sworzeń z Orlikiem prędko ogień rozniecili. Jeniec trząsł się, 
słowa ze strachu nie mogąc przemówić. Kiedy Jaśko rozkazał go 
rozbierać, chłop na kolana upadł.

— Jam nie Niemiec. We młynie u sołtysa pracuję. Darujcie — 
prosił.

— Prawdę mówisz? — spytał Jaśko.
— Prawdę, panie. Ja, ojciec i dziad od dawna tu żyliśmy. 

Ojciec panu Zychowi służył, a nynie Knoblowi podlegamy, bo 
pan Zych z całą rodziną na Mazowsze zbiegł.

— Jak cię zowią?
— Przetok. Piotr Przetok, a ojca Warcisławem wołali.
— Nie bój się — uspokoił go Jaśko. — Powiesz prawdę, to ci
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nasz król nagrody nie pożałuje. Okłamiesz albo i nic nie będziesz 
chciał mówić, to cię na węglach jak wołu usmażymy.

— Nagrody mi nie trza. Królowi i tak wszystko powiem.
— Gdzie bród na rzece Krzyżacy wolny zostawili?
— W prawo od młyna, na wprost stawideł bród jest, panie. We 

młynie Krzyżacy dzień i noc nie śpią, pilnują. Maszyn i kusz do 
strzelania moc mają.

— Woda przy młynie głęboka?
— Powyżej zastawy trza leźć, nie tędy, którędy wy ze mną 

płynęliście. Przy brodzie woda na dwa albo i trzy kroki od wa
szego brzegu jest głęboka, dalej i pasa nie sięga.

Jeszcze tej samej nocy Jaśko prawdziwość zeznań Przetoka 
zbadał. Chłop nie kłamał. Przy samym brzegu dno było jak wszę
dzie ostrokołem najeżone, dalej jednak woda była płytka i bród 
wyraźny.

Na radzie królewskiej wśród najpierwszych dostojników stał 
i Jaśko Skalny. Sam wojewoda sandomierski Mściug Jastrzębiec 
wziął go ze sobą.

— Musisz iść do króla — powiedział do Jaśka — kiedy ten 
oponować zaczął. — Niech wiedzą, jakich mam wojaków.

Narada krótko trwała. Król wobec wszystkich Jaśka pochwalił 
i jeszcze raz kazał mu szczegóły nocnej wyprawy opowiedzieć.

Przed świtaniem sieradzanie oczyścili wskazane miejsce w rze
ce z ostrokołów i kos, których przeszło dwadzieścia z wody wy
dobyli. W tym samym czasie rycerstwo wielkopolskie z Wincen
tym z Szamotuł, sandomierskie z wojewodą Mściugiem, chorą
giew węgierska pod wodzą Wilhelma Drugeta, żupana Spiżu 
i Ujvaru, i Paweł Ogończyk ze Spicimierza ze swoimi wojami 
wyszli z obozu i zapadli w pobliskim lesie. Dowództwo nad 
całością tych wojsk powierzył Łokietek swemu bratankowi księ
ciu Władysławowi, przydzielając mu do pomocy doświadczone
go Mściuga, wojewodę sandomierskiego. Reszta wojsk pod 
wodzą samego króla ruszyła z biegiem rzeki. Udawał Łokietek, 
że kryje się przed Krzyżakami, bo chorągwie i proporce rodowe 
kazał opuścić. Miał przy tym ważniejszą jeszcze sprawę na 
myśli, Krzyżacy bowiem łacno mogli brakujące barwy zauważyć 
i podstępu się domyślić. Ruszono ku Brodnicy, gdzie Polacy już 
raz przeprawy próbowali. Wcześniej ukryci wzdłuż brzegu wy-
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wiadowcy donieśli Łokietkowi, że Krzyżacy spostrzegli Polaków 
i ruszyli przeciwległym brzegiem w tym samym kierunku.

Cicho było w lasku, gdzie stało ukryte rycerstwo, pozosta
wione przez króla na wprost młyna pod wsią Lubicz. Tylko z ży
ciem leśnym dobrze obeznany mógł zauważyć, że nadlatujące 
nad las wrony zawracały nagle z miejsca z trwożnym krakaniem. 
Bardziej niż ukryte wojsko przerażał je siedzący w koronie 
sosny człowiek. Był to Orlik, który ze zręcznością wiewiórki po
trafił na drzewa się wspinać.

Słońce było już wysoko, kiedy wiatr zasłonę mgieł nadrzecz
nych na dobre rozpędził. Orlik zaraz w dół wieści przekazał, że 
przy młynie widzi straże krzyżackie. Widać też było ludzi zbroj
nych, których liczbę Orlik na dwie seciny ocenił. To potwier
dziło jeszcze raz, że chłop Przetok prawdę mówił. Krzyżacy 
strzegli na pewno tajemnego brodu na rzece. W pewnej chwili 
Orlik dojrzał łódź z ludźmi zbrojnymi na rzece. Krzyżacy prze
prawiali się, aby opuszczony obóz królewski przepatrzyć. Mściug 
Jastrzębiec Jaśka Skalnego przywołał.

— Sidła na tych ptaszków zastawisz, ale tak, aby żaden nie 
uciekł. Jednego albo i dwóch warto by żywymi pojmać. Nie za
wadzi o sile straży przy młynie wiedzieć.

Jaśko wojewodzie się skłonił i do puszczaków zawrócił. Ośmiu, 
wśród nich Soja Łamignat i Radost Niedźwiedź, z Jaśkiem na 
czele zsiadło z koni i doszedłszy na skraj lasu, zaczęło pełzać do 
niewielkiej kępy olszyn na łące przybrzeżnej. Łódź krzyżacka 
przybiła do brzegu i knechci zbrojni w miecze i kusze ostrożnie 
rozglądali się po opuszczonym obozie. Przepatrzywszy nadbrze
że, ruszyli w stronę lasku. Nie spodziewali się nikogo, bo szli 
teraz swobodnie, wesoło o czymś rozprawiając. Ani jedna strzała 
puszczaków nie chybiła. Siedmiu knechtów padło na miejscu, bo 
któryś za wspólny cel Radostowi i młodemu Gulowi posłużył. 
Nim się pozostali spostrzegli, już trzech z nich tarzało się po mu
rawie. Jaśko wypadł ze swoimi z ukrycia, żywcem brać pozosta
łych. Omal tego życiem nie przypłacił, bo ci z kuszy do niego 
wystrzelili. Padł jednak na ziemię, nim go strzały dosięgły. W tej 
samej chwili biegnący obok Soja dopadł knechtów i w ramiona 
ich obu zagarnął, na ziemię powalając.

Jeńcy o brodzie nic nie wiedzieli albo nie chcieli wyznać. Po-
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twierdzili jedynie obserwacje Orlika, że jest ich około dwie seci- 
ny i że w sąsiedniej, odległej o pół mili wsi stoi hufiec lekko- 
zbrojnych rycerzy. Jeńców wojewoda puszczakom oddał. Żaden 
jednak z nich brać ich nie chciał. Zaraz też Radost Niedźwiedź 
sznur na gałąź zarzucił, aby ich obwiesić. Knechci na kolana 
padli o łaskę prosząc. Nie wzruszyło to nikogo. Wtedy do Jaśka 
podszedł Gacek. Łzy miał w oczach.

— Darujcie im, Jaśko, w imię Chrystusa. Nie pozwalajcie wie
szać niewinnych.

— Psy to nie ludzie. Oni nie darowaliby nikomu z nas. — 
W tej chwili podjechał do nich rycerz Grot z Połańca.

— Jaśko, podarujcie mi jeńców. Moi pachołkowie się nimi 
zaopiekują. Przydadzą się w domu do roboty, bo chłopy, jak 
widać, silne.

Jaśko zgodził się chętnie, a Gacek z trudem się opanował, aby 
pana Grota w rękę za to nie pocałować.

Były convers po bohatersku znosił dotąd trudy wyprawy. 
W siodle jako tako się trzymał, choć mu rany z odparzenia do
kuczały, zsiadłszy jednak z konia, chodzić nie mógł, ból srogi we 
wszystkich kościach odczuwając. Na krótkich postojach, gdy 
inni kładli się, gdzie popadło, i zasypiali snem krótkim, lecz 
zdrowym, on męczył się tylko i chwilami w gorączkową drzemkę 
popadał. Puszczacy nawykli do niewygód, twardzi wobec siebie 
i innych, dziwnie wyrozumiali byli dla Gacka. Radost Niedź
wiedź własny kożuch z grzbietu ściągał i okrywał nim Gacka, 
Wilkosz opiekował się jego koniem, Sworzeń zaprawiał go 
w strzelaniu z łuku, a Soja Łamignat przy każdej okazji z ziemi 
go podnosił i na konia sadzał. Gniewało to Gacka, ale Łamignat 
powtarzał zawsze:

— Siłę sobie wyrabiam, synku, a ty, jeżeli chcesz, możesz ze 
mną to samo zrobić.

Gacek mimo trudów i zmęczenia rwał się całą duszą do no
wego życia. Słowo skargi ani raz z ust jego nie wyszło. Wszę
dzie widział ludzi silnych, beztroskich i mimo szorstkości po 
swojemu czułych. Po przybyciu do obozu królewskiego chłopak 
chodził jak urzeczony. Tu dopiero prawdziwych rycerzy zoba
czył. Z zazdrością patrzył na bogate zbroje, miecze, tarcze zło
cistymi guzami nabijane, barwne proporczyki. Z puszczaków

114



tylko Jaśko swą złocistą zbroją i hełmem rycerzom strojnym do
równywał. Gacek oczu od niego oderwać nie mógł. Teraz stali 
obok Jaśka z jednej strony Nieźwiedż Radost ze swym nasie- 
kańcem, z drugiej Soja Łamignat z toporem straszniejszym w bit
wie od najlepszego miecza.

Po zbadaniu jeńców książę Władysław wydał rozkaz. Pierwsi 
ruszyli Wielkopolanie, za nimi oddział Węgrów Drugeta, potem 
chorągiew sandomierska i Paweł Ogończyk ze Spicimierza z Łę- 
czycanami. Wyjechawszy z lasu, wojska ruszyły w skok i do- 
padłszy rzeki, wparły konie w wodę, aż fala podniosła się po obu 
stronach. Napad był niespodziewany. Mimo to wojska krzyżac
kie zasypały Wielkopolan chmarą strzał z łuków i kusz. W za
mieszaniu nie zdążyli jednak knechci zepchnąć z pochyłego 
brzegu przygotowanych kloców drzewnych pod nogi wyskaku
jących z wody koni. Nadbiegający żołnierze ustawiali się w sze
regi, drzewce kopii w ziemię wbijali, pochylając ich ostrza 
w stronę nieprzyjaciela. Niewiele to pomogło, bo w rzędach 
knechtów tu i ówdzie luki były, w które od razu Polacy skoczyli, 
rąbiąc na prawo i lewo. Nim Sandomierzanie z Łęczycanami 
rzekę przeszli, już Wielkopolanie i Węgrzy broniących brzegu 
rozbili i ku młynowi skoczyli. Wojewoda Mściug poprowadził 
Sandomierzan i Łęczycan na drogę, która do wsi Porzecze wio
dła. Szemrali niektórzy, że im w bitwie udziału brać nie daje. 
Zrozumieli jego przezorność dopiero wówczas, gdy ujrzeli nad
biegający oddział kilkudziesięciu jeźdźców. Na czele ich pędził 
rycerz w białym płaszczu. Mściug Jastrzębiec i tym razem po
wstrzymał swoich wojów krótkim rozkazem. Przed nadbiegają
cymi rozwarły się nagle polskie szeregi i Krzyżacy w jednej 
chwili zostali zamknięci jak w matni. Walczono z bliska i w cias
nocie gęstej. Krzyki i jęki rozległy się wkoło. Rycerz w białym 
płaszczu z pióropuszem na hełmie znalazł się tuż przy oddziale 
puszczaków. Pierwszym uderzeniem miecza roztrzaskał głowę 
młodemu Przemkowi Kościeszy z Sulisławic, pchnięciem w pierś 
przebił zbroję i obalił Gryfitę z Sędziejowic. Inni cofać się za
częli w przestrachu, co ułatwiło mu dwóch braci Odrzykoni 
z Wysokich Gór zabić. Przedarł się ku niemu najbliżej będący 
Radost Niedźwiedź. Pierwsze uderzenie Krzyżaka na tarczę 
przyjął i odepchnął z taką siłą, że rycerz na koniu się zachwiał.
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Wtedy go Niedźwiedź swym nasiekańcem w hełm z pióropuszem 
zdzielił. Pękły stalowe wiązania. Rycerz na końską szyję się po
chylił, a potem zwalił na ziemię.

— Orzy! — ryknął Niedźwiedź i następnego jeźdźca krzyżac
kiego uderzył.

Nie była to już bitwa, lecz rzeź, w której nikomu nie fol
gowano. I młyn tymczasem padł. Pięćdziesięciu pieszych knech
tów rzuciło miecze, prosząc o litość. Wzięto ich żywymi. Teraz 
dopiero szykowano się do prawdziwej bitwy, choć nieprzyja
ciela widać jeszcze nie było. Wojewoda Mściug nie pozwolił 
nawet służbie łupów z poległych zedrzeć, zabronił dobijać ran
nych. Uszykował wojsko i poprowadził je ku widniejącemu na 
zakręcie drogi laskowi. Tu Wielkopolanie zajęli drogę i odkryty 
na prawo od niej pagórek, Sandomierzanie błonia na lewo od 
drogi, z rzadka brzeziną porosłe, w lasku zaś ukryli się Węgrzy 
z Łęczycanami.

Książę Władysław rozkazał podpalić młyn i zabudowania 
wokół niego. Pożar wypłoszył paru knechtów, którzy się po 
różnych zakamarkach ukryli. Ustrzelono ich z łuków, bo się 
poddać nie chcieli. Ogień i dym wzbiły się w niebo, płosząc 
stada wron i kruków, które już nad pobojowiskiem krążyły, 
chciwe żeru.

Uradowały się wojska, które z Łokietkiem ku Brodnicy pocią
gnęły. i

— Dymy widać! — zaczęto wołać zewsząd. — Nasi przeprawę 
opanowali!

Ozwały się rogi i trąbki. Wojsko jak szło, tak w tył zawróciło 
i konie, dotąd oszczędzane, z miejsca cwałem poderwało. Nie 
ukrywano się teraz przed Krzyżakami na drugim brzegu ani na 
nich zważano. Komtur Christburga Gunter von Scharzburg, któ
ry armią krzyżacką dowodził, wtedy dopiero całą prawdę zrozu
miał, gdy w połowie powrotnej drogi paru uciekających z pola 
bitwy spod Lubicza spotkał.

Książę Władysław i wojewoda Mściug dobrze obmyślili stano
wiska dla wojska. Podwójny zakręt drogi zahamował uderzenie 
najlepszych oddziałów krzyżackiego wojska, które śpieszyło 
bronić przeprawy. Komtur Scharzburg prędko zorientował się 
w ustawieniu wojsk polskich. Główny atak skierował na drogę,
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osłaniając skrzydła lżejszą jazdą. Skoczyli ku nadbiegającym 
Wielkopolanie. Zdawało się, że to nie ludzie, ale żelazne tarany 
o siebie uderzyły. Echo odbiło się od ściany lasu. Skry błyskały 
spod uderzeń mieczy i toporów, od których pękały hełmy i zbro
je. Krew oblewała ludzi i konie. Wrzask, kwik koni i jęki padają
cych mieszały się ze sobą w bitewnym zgiełku, jaki zapanował 
w jednej chwili między rzeką i lasem, gdzie stali ukryci Łęczy- 
canie. Siły krzyżackie ustępowały liczebnością wojskom pol
skim. Wiedzieli Krzyżacy, że jeżeli Łokietek zdąży przeprawić 
wszystkie wojska przez Drwęcę, muszą ulec przewadze, dlatego 
też Gunter von Scharzburg rzucił od razu całą swą siłę do bitwy. 
Polacy na krok nie ustępowali lepiej zbrojnemu rycerstwu za
konnemu. Najprzedniejsi z Wielkopolan z Wincentym z Szamotuł, 
Dobiesławem Nałęczem — krewnym wojewody, Nosalem, Żbi
kiem z Uniejowa i Pawłem ze Żnina na czele wstrzymali pierwsze 
uderzenie.

Ciął Paweł ze Żnina mieczem w okutą tarczę komtura Guntera 
i rozłupał ją na dwoje. Zasłonili komtura rycerz Wilhelm z Bam- 
bergu i brat zakonny Rudolf, krewny samego marszałka. Urato
wali go od niechybnej śmierci, sami jednak zginęli w tej obro
nie. Dobek Nałęcz uderzył Wilhelma mieczem w szyję, prawie 
na wylot ją przebijając, Rudolfa Miechota Awdaniec z Miechocina 
toporem z konia zwalił. Ginęli i po stronie polskiej sławni ryce
rze. Padło dwóch z wielkiej siły znanych Zarębów, padł Jan, brat 
Bogusława z Zaniemyśla, kopią przeszyty. Rannego w szyję Hen
ryka Nakielskiego giermek na swoim koniu unieść zdołał z pola.

Gacek z puszczakami rzekę przebył i wciśnięty w szeregi był 
tylko niemym świadkiem walki z oddziałem, który przybył na 
pomoc napadniętym. Jęki padających i tratowanych, mdły za
pach krwi przeraził go i oszołomił. Dusił się w nagłym przypły
wie mdłości, trząsł jak w największy mróz wśród zimy. Ogarnęło 
go przemożne pragnienie ucieczki, ale wciśnięty w ciżbę jeźdź
ców, nie mógł wykręcić się z koniem, który zapach krwi po- 
czuwszy, oszalał, zdawało się, i rwał do przodu, odważniejszy 
od swego pana. Uspokoił się nieco Gacek, gdy na skraju drogi 
wypoczywali, czekając na główne siły krzyżackie, ani razu jed
nak nie zwrócił głowy w stronę płonącego młyna. Do nowej bit-
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wy ruszył w nie lepszym nastroju. Kord wyciągnął i ściskał 
w spoconej dłoni.

Był wśród puszczaków stary Borsuk z dwoma synami. Ojciec 
uparł się iść na wyprawę, choć już siedemdziesiąt pięć lat liczył. 
Synowie ostrożnie radzili mu w domu ostać. Oberwał po karku 
za niewczesną radę starszy, Strzesław, a młodszy, Bartek, przy
rzeczenie na to samo usłyszał.

— Ojcu, wilcze chwosty, rady chceta udzielać! Dam ja wam, 
niecne pomioty! Kości połamię i psom rzucę! — krzyczał w zło
ści. Byłby to niechybnie uczynił, bo krzepę miał w rękach 
jeszcze niepoślednią i gibkość w krzyżach nad podziw. Ten to 
Borsuk w bitwie przed Gacka się wsunął i na jego oczach włócz
nią knechta przebił. Pękło mu przy tym drzewce, więc topora 
dobywszy, rąbał na prawo i lewo. W zamieszaniu jakiś jeździec 
krzyżacki z boku go zajechał i mieczem w szyję ugodził. Roz- 
krzyżował stary Borsuk ręce, topór z nich wypuścił i na ziemię 
runął.

— Jezusie! — krzyknął przeraźliwym głosem Gacek i nie
pomny na nic ciął mieczem w hełm Krzyżaka. Nie musiał to 
być cios mocny, bo ten głową tylko wprzód gibnął i zwróciwszy 
się w stronę Gacka, miecz wzniósł do cięcia. Gacek jednak 
szybszy się okazał. Pchnął z całej siły Krzyżaka swym mieczem 
tuż pod wzniesione ramię. Rycerz na wznak się na konia zwalił. 
Gacek nie pamiętał już od tej chwili, co robi. Pchał się w naj
większy tłok, gdzie najzaciętsze zmagania trwały i prał mieczem, 
jak popadło, nie dbając o skutek. Puszczacy trzymali się kupy. 
W środku Jaśko z taką siłą ciosy zadawał, że nikt, kto się z nim 
zmierzył, cały nie wychodził. Niedźwiedź Radost z lewej, a Soja 
Łamignat z prawej jak dwa olbrzymie tarany wyłom w szere
gach wroga poszerzali, jeden swym nasiekańcem, drugi toporem, 
który nie każdy mógł w ręce udźwignąć. Reszta ławą za nimi 
z obu stron szła. Przyłączyli się do puszczaków dwaj Prandoty, 
Gryf spod Zawichosta, młodszy Bogoria ze Skotnik, Dzierżek 
z rodu Janinów, Zakuta Zarzycki i Mikołaj Połukoza z Pełczysk 
nad Nidą. Dotarli do drogi w chwili, gdy chwiały się już szeregi 
Wielkopolan. Rycerz z Moguncji Herman Veit, gość Zakonu, sam 
olbrzym, na olbrzymim czarnym koniu siedzący, siał śmierć 
i trwogę największą jvśród rycerstwa wojewody. Widział Jaśko
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Skalny, jak kopią przebił Jana z Zaniemyśla, a gdy mu ją któ
ryś z Zarębów berdyszem strzaskał, dobył miecza i wymierzył 
pchnięcie w wojewodę Wincza. Wincenty z Szamotuł zasłonił się 
tarczą. Nie na wiele by się to zdało, gdyby się w bok nie uchylił. 
Miecz Veita tarczę przedziurawił i ostrze niby żądło potwornej 
osy błysnęło przez chwilę przy piersi wojewody. Niemiec miecz 
wyszarpał i do nowego cięcia w strzemionach się uniósł. Jaśko 
mając go po lewej ręce, puścił wolno tarczę i chwycił dłonią 
za wzniesione ramię Veita. Zakołysał się miecz rycerza. W tej 
samej chwili walczący obok Łamignat ciął toporem w stalowy 
hełm Niemca. Okrzyk bojowy przygłuszył nagle zgiełk bitwy. 
To książę Władysław Dobrzyński wyprowadził Łęczycan z lasku. 
Odpowiedział mu jak echo wrzask od strony przeprawy. Hufce 
Łokietka przybywały na pomoc. Chorągiew królewska z białym 
orłem w złotej koronie ukazała się na drodze. Brzegiem rzeki po
mykały seciny polskich wojów na tyły wojsk krzyżackich. Los 
bitwy był już teraz przesądzony. Pierzchła najpierw lekka jazda 
Zakonu, wreszcie i ciężkozbrojny oddział cofać się zaczął. Wkrót
ce bitwa zamieniła się w pościg za uciekającymi na całym polu 
wojskami krzyżackimi.

W pościgu Gacek nie brał już udziału. Zmęczony, krwią uma- 
zany zsunął się z konia i usiadł przy drodze. Całe męstwo opuś
ciło go tak nagle, jak przyszło. Objął rękami kolana, oparł na 
nich głowę. Wstrząsnął nim nagły szloch. Płakał ostatnimi łzami 
pacholęcia-conversa, który się w męża przerodził. Koń, nie 
mniej od swego pana zmęczony, stał obok niego, strzygąc usza
mi, potrząsając łbem. Nie słyszał Gacek, jak liczny orszak kró
lewski zatrzymał się obok.

— Obaczcie, co mu jest. Zali nie ranny i pomocy nie potrze
buje to pacholę — powiedział król ujrzawszy Gacka.

Jeden z rycerzy zeskoczył z konia i ująwszy go pod ramiona, 
postawił na nogi. Gacek niewiele widział i słyszał, co do niego 
mówiono. Ani się domyślał, przed kim stoi.

— Rannyś? — spytał go Łokietek.
— Nie — odrzekł Gacek po chwili — jeno utrudzon, że i ustać 

nie mogłem.
— Nie więcej niż ja, człeku, a przecie mi spocząć nie dają. 

Czyjżeś? — spytał znów król.
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— Jaśka Skalnego.
— Jaśka Ozgi?
— Nie wiedziałem, że Jaśko giermka ma.
— Ja nie giermek, jeno przystałem do niego, bo mnie bronić 

obiecał.
W tej chwili nadjechała grupa wojów, a widząc króla, podnio

sła okrzyk na jego cześć.
Gacka zmęczenie opuściło. Patrzył rozszerzonymi oczami na 

starca o siwej brodzie, pomarszczonej twarzy, kolorze zleżałego 
pergaminu, lecz oczach bystrych i mimo srogości dobrotliwych, 
gdy uśmiechem na powitanie odpowiadał.

— Gacek! — krzyknął jeden z przybyłych. — Ojca mego po
mściłeś!

Strzesław Borsuk z konia zeskoczył i do Gacka podszedł.
— To ten sam, miłościwy panie, który Jaśka Skalnego z lochu 

u opata uwolnił. Suknie braciszka rzucił i do nas przystał.
— Święcenia miałeś? — spytał król.
— Nie, miłościwy królu, i mieć ich nie chcę — odpowiedział 

śmiało Gacek.
— To i dobrze. Walczyłeś dzisiaj z wrogiem, u którego mo

dlitwą niewiele albo zgoła nic wskórać nie można. A opata się 
już nie bój.

Ruszył król w otoczeniu wojewodów, kasztelanów i co przed- 
niejszego rycerstwa oglądać pobojowisko. Gacka zabrał Strze
sław Borsuk. Poszli szukać ciała starego Borsuka, aby mu po
grzeb oddzielny sprawić. Czterech tego dnia puszczaków zginęło, 
a dwóch do domu musiało wracać z przekłutymi ramionami.

Wielka była radość w obozie polskim z odniesionego zwycię
stwa, nie przyniosło ono jednak spodziewanych korzyści. Pod 
Lubiczem rozbite zostały niewielkie jeno siły wroga. Krzyżacy 
rozmieścili liczne oddziały po umocnionych grodach, nie przyj
mując bitwy nowej w otwartym polu. Obiegł król Łokietek Ko
walewo, którego bronił komtur Herman von Oppen, ale po 
czterech dniach musiał odstąpić od oblężenia. Nie widział spo
sobu na jego zdobycie, więcej bowiem kusz polowych i bombard 
mieli oblegani niż oblegający. Chcąc zmusić Krzyżaków do pręd
kiej ugody, wysłał Łokietek na wszystkie strony ziemi chełmiń
skiej silne oddziały na rabunek i niszczenie, a sam obiegł Lipę,
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której bronił komtur prowincjonalny chełmiński Otto von Luter- 
berg i Gunter von Scharzburg.

Poszli puszczacy pod wodzą Dzierżka Czchowskiego na Iławę, 
a potem dalej za Ossę i wdarli się niespodziewanie do Prus. 
Jaśko Skalny szedł ze swoimi w przedniej straży. Jak stado wil
ków wypadli z lasów na upatrzone osady, siejąc mord i pożogę. 
Napotykali niekiedy na silne oddziały knechtów pod wodzą ry
cerzy w białych płaszczach. Jaśko rzucał się na nich bez namysłu 
i często dopiero śpieszący za nim Dzierżek ratował go z opresji. 
Jeńców nie brali. Ginął każdy, kto nie zdążył w gąszcz umknąć. 
Gacek, choć przywykł już do widoku krwi, nie mógł zrozumieć 
okrucieństwa. Żalił się raz Maćkowi Popieluchowi, panoszy spod 
Inowrocławia, potępiając srogość rycerstwa.

— Przy matuli ci było siedzieć, gołowąsie — skarcił go Popie- 
luch. — Spytaj pierwej, co owi zacni rycerze, którzy się krzyżem 
zasłaniają, uczynili z Prusami, którzy choć naszymi wrogami 
byli, ziemię tę przecie po ojcach od wieków mieli. W pień ich 
wycięli i swoich, psią mową szczekających, sprowadzili. A co 
z naszymi czynili, kiedy Kujawy najechali? Siostry mi zbeszcześ- 
cili, braci w niewolę pognali, że i ślad po nich zaginął. My za
bijamy psubratów, a oni nawet nad trupami się znęcają. Bóg 
mnie skarż, jeżeli ja któremu z nich odpuszczę. Mamuna cię, 
widzę — mówił do Gacka — odmieniła. Twoi towarzysze z pusz
czy prawiej sobie i po rycersku poczynają. Ty zaś kraczesz, jak
byś w zmowie z diablim nasieniem był.

Gacek milczał, nie znajdując odpowiedzi, po dawnemu jodnak 
bolał nad srogością jednych i drugich.

Liście na brzozach zaczynały się już złocić, kiedy pewnego 
październikowego dnia stanęli w obozie Łokietkowym pod Lipą 
posłowie wielkiego mistrza Orselna. Na czele poselstwa stał 
komtur Grudziądza Sieghard von Schwarburg. Żądali najpierw 
posłowie w imieniu wielkiego mistrza, aby się król Łokietek z ich 
„prawowitych" ziem co prędzej usunął i zapłacił odszkodowanie 
za dokonane zniszczenia. Grozili wniesieniem skargi do papieża 
i odwetem. Łokietek okazywał spokój, dyktowany doświadcze
niem i rozwagą. Znał już przewrotność mnichów, którzy go przed 
całym światem oczerniali.

— Powiedzcie mistrzowi, że własnego jeno prawa dochodzę
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i nie ja, ale on winien mi ziemie zrabowane zwrócić i winę za
płacić.

— Zamków nie zdobędziecie — powiedział komtur Scharz- 
burg.

— Same się poddadzą, gdy maszyny oblężnicze nadejdą — od
parł król.

— Baczcie, abym wtedy i po wasze czuby nie sięgnął.
Spokornieli wreszcie posłowie i jęli mistrza i Zakon cały wy

chwalać, który rozlewu krwi chrześcijańskiej żałując, pokoju 
pragnie.

Po długich targach ułożono wreszcie warunki rozejmu, który 
miał zapewnić obu stronom pokój do 26 maja następnego roku. 
Krzyżacy zobowiązali się zwrócić Dobrzyń, Wyszogród i Byd
goszcz. Sprawę Pomorza i ziemi dobrzyńskiej zgodzono się prze
dłożyć sądowi rozjemczemu, w którym mieli zasiadać Jan Czeski 
i Karol Robert Węgierski. Nie wierzył już Łokietek w układy 
i sądy, ale nie mając sił i pieniędzy do prowadzenia wojny, 
musiał się zgodzić na ułożone warunki.

Oddział wysłany do Prus dogonił wojska królewskie dopiero 
w Brześciu. Łokietek, dowiedziawszy się od pana Dzierżka 
z Czchowa, jak dzielnie poczynał sobie Jaśko Skalny w Prusach, 
mianował go podłowczym w Puszczy Łysogórskiej na miejsce 
poległego pod Lubiczem Kościeszy. Jaśko nierad był z onej god
ności. Wołał sam jelenie królewskie strzelać, niż je przed innymi 
chronić.

— Jedź śpiesznie — powiedział król do Jaśka — i łowy przy
gotuj. Po pracy wypoczynek i zabawa nam się należy. A na opa
łowe czy biskupie lasy nie zważajcie. Prawo ku temu mam i na 
ich protesty zważał nie będę. Ojcu przypomnij, że mi sokoła 
obłaskawić obiecał.

— Nie wiem, czyli żywego jeszcze zastanę — powiedział 
Jaśko.

— Jakże to, zali chory stary druh?
— Z łuku go pan Nieczuj z Nieczuic poraził. Zabić go chciał, 

bo jak Tatarzyn z ukrycia doń strzelał.
— Tedy sąd nad nim dziś jeszcze uczynimy i biada mu.
— Nie masz go w obozie. Nogę zwichnął i przez pana kaszte

lana z wyprawy był zwolniony.
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— Zły to syn, który jeno skarżyć umie, a w obronie ojca sta
wać nie potrafi — zauważył pan Rawa z Radomia, obecny przy 
rozmowie.

— To się jeszcze okaże, złym czy dobry. Wyprawa pierwszą 
od zemsty była.

— Tak i być powinno — przytaknął Łokietek. — Wracaj i rób, 
com powiedział. Szkoda jeno, żem syna w Krakowie ostawił, ło
wy lubi.

Zatrzymał się Łokietek w swym rodzinnym grodzie Brześciu 
na krótki wypoczynek, w czasie którego radzono z panami o za
bezpieczeniu ziemi kujawskiej przed spodziewanym w roku 
przyszłym odwetem Krzyżaków. Obronę Kujaw powierzył król 
Wincentemu z Szamotuł. Możny wojewoda przyjął nowy obo
wiązek z godnością, przyrzekając dać każdemu srogą odprawę.

Puszczacy jechali szybko, jakby uchodzili przed pościgiem. 
Jaśko nie mówił nikomu o przyczynie pośpiechu. Zagadywał go 
Orlik, zagadywał Sworzeń, którego król po bitwie pod Lubiczem 
na rycerza pasował, ale Jaśko o łowach jeno mówił. Sworzeń 
wypytywał Gacka, jakim sposobem Jaśka z lochu opałowego ra
towali. Nie o Jaśka mu przecież chodziło, ale o Kalinę Pietru- 
sównę. Marzył Mieszko, że razem z herbem będzie miał i dziew
kę, od dawna już bowiem o niej myślał.

Ubywało po drodze wojsk królewskich. W Sieradzu odeszli 
Wielkopolanie, nad Kamienną pożegnał króla wojewoda sando
mierski. Niewesołe myśli dręczyły Łokietka. Czuł trudy wypra
wy, ale nie one były najważniejsze. Prawda, że siedemdziesiąt 
lat już liczył, z czego ponad pół wieku na koniu przeżył. Z żelaza, 
zda się, był ten człowiek niepozorny, mały wzrostem, lecz myślą 
innych przerastający. Zycie całe strawił nad dokonaniem dzieła, 
które teraz, u schyłku lat, sen mu z oczu spędzało. Bał się o przy
szłość odnowionego z takim mozołem królestwa. Trudności miast 
maleć, rosły, niebezpieczeństwa mnożyły się zewsząd.

Nienasycony Zakon sięgał po Kujawy, Jan Czeski rósł w po
tęgę i nie chciał go uznać królem, gotów upomnieć się w każdej 
chwili o koronę polską jako spadek po Wacławach. Niebezpiecz
ny był tym więcej, że z Krzyżakami trzymał. Cesarz niemiecki 
miał co prawda dość własnych kłopotów, ale osadziwszy syna 
w Brandenburgii, pod bokiem Wielkopolski, mógł w każdej chwili
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wspomnieć krzywdę wyrządzoną synowi i odwetu szukać. Na 
wschodzie Ruś ciągle wichrzyła, a jej książę Bolesław Jerzy 
związał się przymierzem z Zakonem.

Z nieprzejednanymi wrogami łączyli się książęta krwi pias
towskiej, niepomni bliskich z nim węzłów pokrewieństwa. Zie
mowit, Trojden i Wacław jawnie pomagali Zakonowi i wspólnie 
z nim pustoszyli sąsiednie Kujawy. Wacław, nazywany Wańką, 
był najbardziej zaślepiony i wiarołomny. Choć żonaty z córką 
Gedymina, Elżbietą, siostrą Kazimierzowej Anny, zdradzał teś
cia, uprzedzał Zakon o jego wyprawach.

Książęta śląscy ulegli Janowi Luksemburczykowi. Wiernymi 
pozostali jeno zięć, Karol, i Gedymin, choć się sami między 
sobą pogodzić nie umieli. Należało liczyć przede wszystkim na 
własne siły, a tu skarb był pusty, a wydatki zdawały się nie 
mieć końca. Ciągłe wojny, utrzymywanie załóg po grodach, stra
ży na granicach, niepokojonych bez przerwy, pożerały niemal 
całe dochody. Nie były one zbyt wielkie, jak na potrzeby no
wego królestwa przystało. Poprzednicy na stolcu krakowskim 
hojną ręką rozdawali setki wsi dostojnikom kościelnym wraz 
z immunitetami, które zwalniały ich od wszelkich powinności na 
rzecz księcia. Dochód z pozostałych dóbr ziemskich nie wystar
czał nawet na wydatki dworu. Biskup krakowski mógł swoje 
grody murami opasywać, utrzymywać w nich liczne załogi, uwa
żać się za udzielnego księcia, a król Polski myślał o pożyczkach 
na utrzymanie dworu. Bolało to Łokietka, ale sposobu na to nie 
widział. Biskupi skorzy byli do rzucania klątwy. Musiał im ule
gać, chcąc utrzymać zgodę z papieżem.

Zamierzał król radę zwołać, prawa uporządkować, ale mu 
nigdy czasu na to nie stawało. Kanclerz Filip, sędzia krakowski 
Lis Mścigniew wraz z Mirosławem i Bogorią mieli spisane jako- 
weś projekty, które skarbu i sądów zarówno dotyczyły, ale Ło
kietek kazał im czekać, aż przyjdzie sposobna ku temu chwila. 
A owa chwila nie przychodziła. Pora zdawała się królowi nieod
powiednia. Panowie małopolscy — Starże, Poraje, Bogorie, Ra
wicze, Łodzie, Jastrzębce, zarówno jak i wielkopolscy Nałęcze 
i Zaręby, zbyt świeżo mieli w pamięci swoją wielkość i wolę, 
którą śmiało książętom oznajmiali, aby się w prawach jakichkol-
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wiek dali ograniczyć. Król ulegał ich radom, choć był władcą 
koronowanym i sam mógł prawa stanowić.

W drodze z wyprawy Jaksa z Miechowa i pan Spytko z Mel- 
sztyna zwracali królowi uwagę, że źle czyni, nie ucząc króle
wicza wojennego rzemiosła. Nie miał im tych uwag za złe. Prze
ciwnie, rad im był nawet, bo znak to był, że syna za prawego 
dziedzica korony uważali.

— Jednego go mam — odpowiedział Jaksie. — Na wojnie 
o przygodę nietrudno. Zginie, nie daj Bóg, to Jan Czeski z Krzy
żakami ziemie nasze podzielą i biada nam: na wieki w niewolę 
popadniemy. W domu Kazimierz bezpieczniejszy. Nekanda go 
rycerskiego rzemiosła uczy. Na wojnie doradców i serc mężnych 
mu nie zabraknie, byle jeno żył.

Tłumaczył Łokietek swoje postępowanie innym, ale przed 
samym sobą rację im przyznawał. Nie wyjawił nikomu, że Kazi
mierza dlatego tym razem na wyprawę nie wziął, bo go wybryki 
syna w czasie ostatniego posłowania na Węgry srodze rozgnie
wały. Okazał się niegodnym posłowania, córkę bowiem dostojni
ka Karobertowego, Felicjana, wbrew jej woli do upodlenia przy
wiódł. Łokietek nie mógł wybaczyć synowi niesławy i rozgłosu 
złego postępku.

Nad Drwęcą zapomniał o urazie do syna. „Jabłoń twardych 
orzechów nie urodzi" — myślał. Kazimierz był jego prawowitym 
synem, a on sam przecież w młodości nie zawsze dbał o oby
czaje rycerskie w zalotach. Jakże mu teraz Kazimierza strofo
wać. Zapragnął nagle król zobaczyć jedynaka.

Ujrzał go wcześniej, niż przypuszczał. Zjechawszy do Kielc, 
grodu biskupiego, spotkał Kazimierza jadącego mu naprzeciw 
z ważnymi wieściami.

— Posłowie cesarscy od dwóch dni już w Krakowie czekają. 
Przywożą przyjacielskie pozdrowienia od cesarza Ludwika — 
powiedział Kazimierz po powitaniu z ojcem.

Następnego dnia król wcześnie w drogę do Krakowa ruszył, 
mimo że go ksiądz Łukasz, proboszcz kolegiaty kieleckiej, do 
pozostania namawiał, wabiąc łowami w puszczy.

— Po zwycięstwie godziwa rozrywka się wam, miłościwy pa
nie, należy — mówił ksiądz Łukasz, wielki przyjaciel Łokietka 
jeszcze z czasów biskupa Muskaty.
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— Marne to zwycięstwo, kiedy się bać pobitego trza — odpo
wiedział król. — Sokołami radbym się zabawić i niedźwiedzia 
obaczyć, ale o ważniejszą zdobycz rzecz idzie. Przyjedziemy na 
łowy, gdy śniegi spadną. Z Kazimierzem przybędziemy — obie
cywał, rozglądając się po górach, ciemnymi borami osłoniętych.

KONIEC CZĘŚCI PIERWSZEJ



CZĘŚĆ DRUGA

Rozdział XIX
Listopad, wbrew przepowiedniom starego Przytuły 

i Sulicy znad Potoka, był ciepły. Przez pierwsze dni szalały po 
górach wichury, siekły deszcze. Strumienie i rzeki nie mogły wód 
obfitych w brzegach pomieścić. Potem nastała nagła cisza. Pusz
cza znieruchomiała, zasłuchała się w bezgłos tajemny, głuchy, 
uroczysty. Mgły gęste, sinobure opadły na Łysicę, rozpełzły się 
po borach, spłynęły w doliny. Taka sama cisza panowała w cha
tach, w chiżynach leśnych, w szałasach przeznaczonych na cza
sowe schroniska. Serca puszczaków dostrajały się swym rytmem 
do głuszy przyczajonej wśród drzew. Rozmowy prowadzono 
przyciszonym głosem, aby nie przywabiać strzyg leśnych, wilko
łaków, borowców i topielców siedzących po trzęsawiskach. Na
wet zwierz dziki, strachem zdjęty, przycupnął po kryjówkach. 
Tylko po nieprzebytych mokradłach, brniach, niecieczach ski- 
słych, porosłych schnącymi łabuziami tataraków i sitowi, hałaso
wały dzikie kaczki, z odlotu zrezygnowawszy. Czasem rozdarł 
ciszę przeraźliwy bek zająca, chrapliwy jęk sarny, krzyk i trze
pot cietrzewia w gąszczu. To lis, wilk i kuna, przyjaciele Złego, 
węchem wyszukawszy zdobycz, popełniały uświęcony głodem 
mord. W górze nad borami rozlegał się krzyk orła. Skarga w nim 
brzmiała, prośba, wołanie o żer.

Po paru dniach do serc puszczaków zaczął się zakradać nie
pokój. Wyprawa z królem zabrała im najlepszą porę łowów, a te
raz znów ćma z domu ruszyć się nie dozwalała. Przespali już do 
woli zmęczenie, wyleczyli rany, ciągnęło ich więc w puszczę, do 
borów w dolinach, do leśnych ścieżek, zakamarków, cichych 
podchodów, czatów, do celnych strzałów i zdobyczy. Bez łowów, 
bez wędrówek po lesie, bez nocy przy ognisku nijak im było żyć. 
Zdobycz wojenna mniej ich cieszyła niż pęk skór kunich, rysich 
czy futro niedźwiedzia.

W Kakoninie w chacie starego Ozgi wesoło trzaskał ogień 
z brzozowych polan. Dym gryzł trochę w oczy siedzących na nis-
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kich ławach, ale nikt nie zwracał na to uwagi. Mirko Ozga sie
dział przy ogniu z nogami okręconymi niedźwiedzim futrem. 
Blady był jeszcze, pokaszlujący. Zioła Drawichy i zaklęcia wróża 
Osiki, którego aż spod Szydłowca sprowadzono, przegnały go
rączkę i życie staremu uratowały. Gdy tylko mógł zwlec się 
z łoża i na nogi stanął, kazał się wieźć do Kakonina. Radził mu 
Wilkosz znad Bobrzy, aby do powrotu syna u niego poczekał, 
tłumacząc, że go znów napaść mogą, doradzała to samo Bogumi
ła, ale Ozga Wilkoszowi z uśmiechem podziękował, żonę wilczym 
spojrzeniem skarcił i wrócił do Kakonina. Trzęsła go jeszcze 
zimnica, krwią spluwał, ale rana na piersi goić się zaczynała. Od
dychał swobodnie, bez bólu. Pił zioła przez Drawichę warzone, 
aby kaszel złagodzić i krwi świeżej przysporzyć. Czasem kazał 
sobie piołun gotować i pokrzywami krzyże smagać, wiadomo 
bowiem było, że wszelkie złe, jakie w człowieku siedzi, na sło
dycze jeno i wygodę czeka, a od goryczy i pokrzyw precz 
ucieka. Sadłem niedźwiedzim i bobrzym strojem ranę na przemia
ny smarował i czuł, jak siły mu wracają.

Od powrotu puszczaków z wyprawy drzwi się u Ozgów nie 
zamykały. Nie było dnia, aby ktoś w odwiedziny nie przybył. 
Stary dowiedziawszy się, że Jaśko podłowczym w puszczy został, 
miodu ani piwa nie żałował.

Tego dnia Jaśko przy pomocy Gacka i Suka wytoczyli beczkę 
najstarszej mechy z lochu i drugą nie mniejszą piwa. Bogumiła 
już po raz trzeci dokładała do miski słoniny i kiełbas i ser długi 
na łokieć przyniosła, i chleba białego, upieczonego z Żarnowej 
pszenicznej mąki. Pomagał jej przy tym Gacek, nie zważając na 
żarty biesiadników.

— Bardziej dojnica niż miecz do ciebie pasuje — śmiał się 
Radost Niedźwiedź z Gacka.

— W Prusach nad każdym wrogim padłem płakał — dodał 
Grab z Cisowych Lasów.

— Czartów łacińskimi modłami od nas odstraszał — dorzucił 
Koleśnik.

Huczało w izbie od śmiechów, bo Burda swoje dołożył i Wid- 
larz Sokolnik, Wilk Wojsław, Lasek i Smogorz. Tylko Orlik, 
Sworzeń i Strzesław Borsuk przyjacielsko Gacka po ramieniu 
klepali i pocieszali półgłosem.
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— Nie przez złość to mówią, z przyjaźni. Lubią cię — tłuma
czyli Gackowi.

— Syna mi uratował i ukrzywdzić go nie dam, pókim żyw — 
odezwał się poważnie Mirko Ozga.

— To niech nam żyje Gacek! Za jego zdrwie! — huknął 
Radost na całą izbę, podnosząc w górę swój korczak.

— Pij, Pietruś! — zawołał Sworzeń do Gacka.
— Wąsy wytrzyj — radził Radost, gdy Gacek kwartę złociste

go miodu wychylił.
Zarechotali śmiechem, bo Gackowi ledwie puch byle jaki na ' 

wardze czerniał.
— Powiadają, że opat klątwę na Gacka w kościele na Łyścu 

i w Słupi ogłosił. Nagrodę przy tym obiecał temu, kto go żywego 
do klasztoru przywiedzie — powiedział Koleśnik.

Gacek usłyszawszy te słowa pobladł i głowę zwiesił. Spostrze
gli to zaraz wszyscy i żal im się zrobiło młodzieniaszka. Jaśko 
wstał ze swego miejsca i podszedłszy do niego, za ramię go ujął.

— Przyjacielem twoim jestem i dłużnikiem. Prawdę ojciec 
rzekli. Nasza krew, życie do ciebie należą i krzywda cię u nas 
żadna spotkać nie może. W puszczy prawo opata tyle znaczy, co 
liść opadły: zgnije do wiosny, w ziemie się zapadnie, że i wiatr 
go nie odnajdzie. Kto by śmiał rękę po ciebie wyciągnąć, z kiku
tem odejdzie abo i całkiem bez głowy ostanie. Koleśnik nie 
wszystko powiedział. Opat i mnie razem z tobą wyklął. Do pro
boszczów w Kielcach, Tarżku, w Grzegorzewicach i ponoć nawet 
do biskupa krakowskiego oną klątwę posłał. Ksiądz Drzypała 
obiecał naszą sprawę królowi przedstawić. Zna ją Łokietek już 
i nie ukrzywdzi nas, a opata potrafi przekonać.

Grab z Cisowych Lasów z ławy się poderwał.
— A nam po co królewskie sądy? Na klasztor nie pójdziemy, 

bo święte to miejsce, ale opata we dworcu w Słupi abo w Baszo- 
wicach dostać możemy. Chciał ciebie spalić, teraz znów Gackowi 
to samo obiecuje, to i my możemy z nim pohulać. Na drzewie 
prędko go kruki oskubią.

— Orzy! — ryknęli wszyscy, aż Szukaj spod stołu za drzwi 
skoczył. Jaśko ręką gwar uciszył.

— Nie inaczej i ja dawniej myślałem, a przecie nie sami my 
na tej ziemi. Puszcza królewska i my do króla należymy. Ufa
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nam Łokietek, więc i my mu wierzyć musimy. Poczekamy. Gdy
by król przeciwko nam był, a za opatem, tedy się bez niego obej
dziemy.

Cisza przez chwilę izbę zaległa.
— Na opata poczekać możemy — odezwał się znów Grab — 

ale jego pomocników oszczędzać nie musimy.
— I tych ostawcie — prosił Jaśko. — Na mnie nastawali 

i pierwsze moje prawo do nich.
— Pomóc ci chcemy.
— Ziarna z orzecha chcecie zjeść, a mnie łupinę ostawić. Ze

msta do mnie należy, powiedziałem.
— Praw Jaśko, praw! — zaczęto wołać.
Nalano na nowo dzbany, mieszając miód z piwem, za przykła

dem Dobka Burdy, który ten sposób picia zachwalał. Pił teraz 
i Gacek przez nikogo nie zachęcany. W rozgwarze nie zauważo
no, że nowy gość w progu stanął. Był to Róg Miłobór z zajęczą 
wargą, Wilczym Chwostem od często powtarzanego przysłowia 
przezwany. Wstał Jaśko witać przybysza. Insi miejsce mu przy 
stole zrobili i podsunęli kwartę z napitkiem. Miłobór, nim pić 
zaczął, wesołą nowinę obwieścił.

— Wy tu, wilcze chwosty, tego, pijecie, tego, a w boru mgła, 
wilcze chwosty, tego, już na wierzchołkach jedli siedzi i tylko 
patrzeć, jak do Sandomierza powędruje.

Poderwali się Orlik, Sworzeń z młodszym Borsukiem, a z nimi 
Gacek i za drzwi pędem wybiegli.

— Łysicę widać! Świst mgły przepędza! — wołali już od pro
gu, wracając.

— Za szczęśliwe łowy! — zawołał Jaśko.
— Za szczęśliwe! Za bogate!
Mirko Ozga od ognia się podniósł.
— Nalejcie kubki. Wypiję i ja za radosne łowy. Sidła już jeno 

na ptaki mogę stawiać. Stępice na zające. Miś czy dzik śmiać się 
już ze mnie mogą, bo im muszę z drogi ustępować. Sulica tyle co 
kij-kostur w mojej dłoni znaczy. Łowy, hej łowy! Stary człek 
kiej sokół. Kiedy mu zierniki mgła przesłoni, szpony i dziób stę
pieją, że już padła nawet ani dojrzeć, ani uszarpać nie może, 
w knieję zapada. Mrze w samotni, w gąszczu, gałęzi w śmiertel-
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nym skurczu szponów uczepiony. Wiatr pióra jego po lesie roz
prasza.

Roztkliwił się Mirko Ozga, rozgadał, aż w końcu użalać się 
przed towarzyszami zaczął.

— Zginie puszcza, a wraz z nią i my zginiemy. Ludzie jak 
wilki wyrywają po kawale jej żywizny, skoro serca samego do
staną. Z dolin huk toporów z jękiem na góry się wdziera. Zwierz 
niespokojny nowych legowisk szuka, w inne spokojniejsze stro
ny się przenosi. Tura ledwie że nie w snach już ujrzeć można, 
żubrów tyle co z Sandomierskiej Puszczy do nas zbłądzi, nie
dźwiedzie wietrzą i czujniej i gawrę ich coraz trudniej znaleźć. 
Jeleń tylko po dawnemu królem w puszczy. Ten i nas przetrzy
ma. Ludzie gorsi od wilków. Las wyrąbią, zwierza pożrą, kamie
nie z ziemi wydrą, aby na niej nędzny owies posiać. Skarleje 
puszcza, skarleją i ludzie w niej. Niemieccy osadnicy opata gorsi 
od innych. Szum jodeł, modrzewi i sosen ich drażni. Radość ich 
ogarnia, gdy piły brzęczą i drzewa podcięte się walą. Sołtys 
w Paprocicach łanie w maju strzela, cielęta opatowi do dworca 
posyła, a nas oskarżają, że prawa książęcego nie szanujemy. Dla 
nich puszcza pastwiskiem, a łowy rzeźnią.

Przytakiwali Ozdze, ale tyle jeno, aby starego nie urazić. 
Wszystkim pilno było do domów. Wstał pierwszy Grab. Za nim 
inni żegnać się zaczęli. Jeden tylko Radost z żalem na pełny 
jeszcze dzban na stole spoglądał. Spostrzegł to Jaśko i kubki 
wnet napełnił.

— Wypijmy za nasze i puszczy tajemnice — powiedział.
— Spokojny bądź. Nie masz wśród nas zdrajców — odrzekł 

Smogorz, ocierając rękawem wąsy.
Rozchodzili się w różne strony puszczy, znikając prędko 

w mroku wczesnego wieczoru. Na szczytach gasły powoli czer- 
wonozłote blaski wieczornej zorzy, wróżąc pogodę na dzień na
stępny. '

Jaśko przyniósł z komory łosiowe kaftany i portki dla siebie 
i Gacka. Przeglądał strzały, sprawdzał cięciwy łuków, próbował 
ostrzy włóczni. Pomagał mu w tym Sworzeń, który pozostał 
u Ozgów. Jaśko chętnie go zawsze na łowach widział, bo nikt 
tak jak on tropów w puszczy wykryć nie potrafił. Mirko z ukry-

131



cia tajemnie na Jaśka spoglądał i radował się w cichości. „Za
pomniał o Bożenie, daj Bóg, zapomniał".

Wyruszyli o świcie w trójkę w bezkres borów, które Puszczę 
Łysogórską otaczały. Wędrowali podobni do duchów leśnych, 
cicho, bezszelestnie.' Wkoło pachniało grzybnią, butwiejącymi 
w wilgoci liśćmi, igliwiem. Głuchość mroczną i tajemniczą mą
ciło tylko kucie dzięciołów. Czasem zaskrzeczały wrzaskliwe 
sójki, zakwilił w górze jastrząb ptasznik. Nie słychać było w bo
ru pieśni, świergotu wiosennej beztroski. Wierzchołkami jodeł, 
sosen i świerków płynął nad ich głowami szum — szept. Mową 
był i modlitwą ów szum. Odpowiadały mu dęby po dąbrowach, 
lecz pieśń ich była już pieśnią umarłych. Drażniła ucho suchym 
szelestem, wywoływała niepokój. Nie brały w niej udziału stare, 
sinoszarymi porostami brodate dęby-patriarchy ni buki olbrzy
my, ni miedzianokore jawory.

Schodzili w dół po zboczu ku Czarnej. Omijali splątane żmijo- 
wiska ożyn, zwaliska pni olbrzymich, zbutwiałych, kożuchem 
mchu porosłych, rozsypujących się pod stąpnięciem w rdzawą 
próchnicę, wykroty i jamy wilgotne po wyrwanych wichurą 
korzeniach. Rudy Szukaj wietrzył i przystawał, oglądając się na 
łowców, jakby im chciał o odkrytych tajemnicach powiedzieć.

Podeszli niespodziewanie chmarę jeleni, ale pozwolili im 
wolno w gąszcz uciec. Nie nadszedł jeszcze czas łowów na jele
nia. Kraśne byki wychudły na bekowisku, łanie były już cielne, 
a młódź jelenia nie stanowiła godnej puszczaka zdobyczy. Strze
gli nie pisanego prawa i dumni byli z tego.

Nie zbliżali się do osiedli, unikali ich, a z dróg przez bory 
wyciętych schodzili prędko między drzewa na bezdroża, gdzie 
wyszukiwali ścieżki, którymi jedynie dziki zwierz wędrował. 
Krótki dzień żegnał się już z zachodzącym za góry słońcem, gdy 
zatrzymali się na zboczu wzgórza. Przed nimi z zachodu na 
wschód ciągnęła się głęboka dolina. Jak rozcapierzone palce 
godziły w nią z obu stron sfalowane wały wzniesień. Wydłużały 
się ku środkowi, dochodziły do samego jej dna, to znów cofały 
się w górę. Niewielkie dąbrowy przedzielały pasma ciemnej 
zieleni sosen. W dole bielały z dala pnie brzóz. Na skręcie doli
ny, uskakującej za wysunięty ku północy wał, połyskiwała 
w przedwieczornym blasku tafla wody. Odnaleźli małą polanę
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i rozpoczęli zaraz przygotowania do noclegu. Jaśko odszedł 
z Szukajem znikając wśród drzew. Gdy mrok zapadł, Sworzeń 
z Gackiem rozpalili ognisko. Jego blask utworzył jasny krąg, 
poza którym stanęła czarna, prawie dotykalna w swej czerni 
ściana nocy. Nawet pni drzew nie można było w niej odróżnić. 
Gdzieś w dolinie rozległ się trzykrotny krzyk sowy.

— Jaśko wraca — powiedział Mieszko do Gacka. — Będziemy 
mieli świeże mięso.

— Skąd wiesz?
— Puchacz napada po cichu, ale gdy już świeżego mięsa 

swym hakiem udrze, obwieszcza puszczy swe zbójeckie zwycię
stwo trzykrotnym okrzykiem. Taki sam głos wydał przed chwilą 
Jaśko. Łowca zna w puszczy głos każdego zwierza i umie go na
śladować. Siedzieli w milczeniu. Sworzeń wstawał od czasu do 
czasu, aby obrócić skwierczącą w żarze, zawieszoną na dębczaku 
sarninę. Z doliny podniosła się gęsta mgła i przesłoniła gwieź
dziste niebo.

— Rano powinien powiać wiatr — odezwał się Mieszko.
— Powinien — przytaknął Jaśko — inaczej nie skosztujemy 

jutro bobrzego plusku.
— Więc są jednak? — spytał Sworzeń.
— Więcej niż przypuszczałem. Dwadzieścia dwie chaty nali

czyłem. Jarczaki ich nie budują. W osiedlu rojno jak we wsi 
opatowej.

— I mówisz, że są niczyje?
— Nie ma bobrów niczyich. Do żeremi na Kamiennej mają 

prawo cystersi z Wąchocka. Rozumie się, że i dopływ Kamien
nej do nich należy. Marnych bobrowników trzymają, skoro od 
półtora roku nie wypenetrowali nowego żeremia. Czego oczami 
nie obaczą, tego się nie doińyślą. Zauważyłem ubiegłej jesieni, 
że Swiślina, pół dnia drogi stąd, poszerzała, wody przybrała. Od 
razu odgadłem, że leśni cieśle tamę na niej zbudowali i odnalaz
łem ją w tym miejscu. Wszystko jest książęce, biskupie albo 
klasztorne, ale Krupiel w Sandomierzu tylko na naszych bobro
wych futerkach w sadło porósł.

— A nad Kamienną pójdziemy? — spytał Mieszko.
— Tam bobrownicy gonów pilnują, ale musimy sprawdzić ich 

czujność — zaśmiał się Jaśko.
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Posiliwszy się, dołożyli drew na ognisko i legli przy nim na 
sosnowych gałęziach.

Osiem dni przesiedzieli nad bobrowym żeremiem. Upolowali 
siedemnaście bobrów. Dwa były zdobyczą Gacka. Dumny był 
z tego były convers, zwierz to bowiem był ostrożny, a cel nie
łatwy. Oprawiali je z dala od wody. Odcinali pokryte łuską ogo
ny, ściągali miękkie o żółtym odcieniu futerka o sztywniejszych, 
wystających z nich czarnych włosach. Potem ostrożnie wycinali 
z jamy brzusznej małe woreczki, z których wyciskali gęstą ciecz 
do rogów, szczelnie je zaraz zatykając. Robili to ostrożnie, pie
czołowicie. Sworzeń aż syknął i sobie samemu złorzeczyć zaczął, 
kiedy mu kropla tego cuchnącego przeokropnie olejku spadła na 
ziemię. Był to strój bobrowy, lekarstwo cenione i poszukiwane 
przez wszystkich. Nie było choroby, której by nie leczył. Cho
rym przywracał zdrowie, starym młodość, młodym siłę i zręcz
ność. Leczył rany, przywracał słuch, oczom przydawał sokolą 
bystrość, zmartwienia i przygnębienie z człowieka przepędzał, 
nawet opętanym przez złego i głupcom zwyczajnym rozwagi 
przydawał. Gacek od ojca Janusza w klasztorze słyszał, że opat 
Wilhelm co miesiąc po parę bryłek tego tężejącego z czasem 
smrodu połykał w jakimś tajemnym celu, którego nikomu wyja
wić nie chciał. Łowcy odcinali też każdą grudkę bobrowego tłusz
czu. Zęby wyłamywali, oddzielnie do torby chowając.

Wybrali się Jaśko w Mieszkiem brzegiem rzeki w stronę Ku
nowa, a Gacek pozostał sam w obozowisku. Marzenia o dokona
niu wielkiego czynu łowieckiego znikły wraz z nadejściem wie
czoru. Wsłuchiwał się biedny Gacek w odgłosy dochodzące z bo
ru i strach go ogarnął. Przez całą noc podsycał bez przerwy 
ognisko i w głos się modlił, ściskając sulicę, którą mu Mieszko 
zostawił. Z doliny dolatywał od czasu do czasu krzyk puchacza, 
w gąszczu słychać było stąpanie i trzask gałęzi, gdzieś w pobliżu 
zamiauczał ryś, z pobliskiej dąbrowy dochodziło rechotanie 
i pomrukiwanie dzików. Groźna była puszcza i niebezpieczeństw 
pełna. Ucieszył się Gacek, kiedy trzeciego dnia powrócili Jaśko 
z Mieszkiem z pękiem bobrowych skórek. Do strachu, jaki w sa
motności przeżył, nie przyznał się, a oni o nic nie pytali.

Wracali lasami na Pawłów i Chybice. Jaśko szedł zasępiony,
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milczący. Dopiero gdy zobaczyli dwór Sędziwoja Chyby, przy
stanął i do Mieszka się zwrócił.

— Pójdziemy do pana Chyby. Ukrzywdził mnie, ale ja w zgo
dzie chcę z nim żyć.

— Wilkowi w gardło leziem — odpowiedział Mieszko. — 
Chyby nie zechcesz przecie zabić.

— I tobie zakazuję go tknąć. Mam ci ja broń, która go lepiej 
miecza zmoże.

— Az Gackiem co zrobimy?
— Pójdzie z nami. Nikt go tam nie zna i pytał nie będzie, ja

kiego rodu czy zawołania.
— Pan Sędziwój widział mnie, kiedy u opata przeciw wam 

świadczył, poznać mnie może — odezwał się zaniepokojony 
Gacek.

— Nie musisz mu się pchać na oczy. Do dworu pójdziemy, gdy 
tylko zmrok zapadnie. Jako wędrujący na Łysieć pielgrzymi 
o nocleg będziemy prosić. Puszczą nas za bramę, to obaj z Miesz
kiem w sieniach się usadowicie i baczenie na wszystko będzie
cie dawać. Ja tymczasem panu Sędziwojowi się pokłonię, za 
opiekę w więzieniu u opata podziękuję i garść nowin mu po
wiem. Tuszę, że spokojnie wszystko załatwię i waszej pomocy 
nie będę potrzebował. Ludzi służebnych u niego niewiele i bać 
się ich nie ma czego. Pielgrzymami jesteśmy z Lublina, a ja pan 
Ciecior z Brzozowa.

Rozdział XX
Od czasu rozmowy z Kaliną Bożena przez całą niedzielę 

chodziła jak w gorączce. Niepokój o życie Jaśka spać jej nie 
dawał. Broniła się przed myślami o nim. Starała się wzbudzić 
w sobie dawną do niego i powinną nienawiść. Wszystko na próż
no. Im więcej siebie obwiniała, tym bliższy jej się Jaśko stawał, 
tym szlachetniejszy. „Mówią, że on was tylko miłuje" — dźwię
czały jej w uszach słowa Kaliny. W rozpaczy i bezsilności klę
kała nocą w swojej izbie i próbowała się modlić. W modlitwie 
Jaśko jak żywy stawał jej przed oczami. Zmęczona bezsennoś-

135



cią poddawała się bezwolnie myślom o nim. Czuła, że przynoszą 
jej ulgę, słodycz, której nie znała dotąd. Żal się w jej sercu ro
dził, że go skrzywdziła, odpędzając od siebie. Ujrzała się nagle 
winną jego uwięzienia, a kto wie, może już i śmierci strasznej. 
To dla niej przecie poszedł na Łysieć, przez nią dał się schwytać. 
Zrozpaczona trzeciego dnia przywołała Sawkę i kazała mu je
chać do kuźni po wieści.

— Ubijcie, nie pojadę — powiedział Sawka.
I prośby nie pomogły. Sawka przysięgał jej wierność, ale je

chać nie chciał. Bał się nie tylko Sędziwoja, ale i Nieczuja, i sa
mego Pietrusa, który mógł go schwytać i opatowi oddać.

Bożena zrezygnowała w końcu z pomocy pachołka i starała się 
od ojca wiadomość pożądaną wydobyć. Ale stary Chyba stał się 
dla córki nieprzystępny. Nie ruszał się na krok ze świetlicy. 
Zdawał się nie zwracać na nią najmniejszej uwagi. Kiedy przy
nosiła mu posiłki czy poprawiała futro niedźwiedzie na kola
nach, siedział obojętny, nie odpowiadając na jej pytania. Dzierż- 
ko Nieczuj nie pokazywał się w tym czasie w Chybicach. Ósme
go dnia zdecydowała się wreszcie jechać do Kaliny. Sawka, 
wyprowadzając konie, wyglądał jak skazaniec. Dziwne zacho
wanie się pana Chyby, jeszcze bardziej dziwne Bożeny, przera
żały go. Byli już w wąwozie przy pierwszych chatach chłopskich, 
kiedy zobaczyli jadącą naprzeciw gromadę jeźdźców.

— Pan opat z Nieczujem jadą, uciekajmy! — zawołał Sawka.
— Ani się waż — rozkazała Bożena. — Zawrócimy razem 

z nimi, bo pewnie do ojca jadą w odwiedziny. Z orszaku opata 
wysunął się jeździec i całym pędem ruszył w ich stronę. Nim 
mogli Dzierżka Nieczuja w nim poznać, ten już konia osadził 
przed nimi. Skłonił się Bożenie i zaraz do Sawki się zwrócił.

— Zawracaj do domu. Panu Sędziwojowi powiedz, że opat 
w gościnę jedzie i sam znikaj, aby cię oko ludzkie nie odnalazło. 
Marcin, spólnik Pietrusów, tu jedzie, który łacno cię poznać 
może.

Sawka ledwie ostatnie słowa usłyszał, konia w miejscu za
wrócił i w skok ku dworowi ruszył.

— Pachołkiem moim rozporządzacie, mnie nie pytając.
— Wszystko, co wasze, moim wkrótce będzie, więc się nie 

gniewajcie — zaśmiał się Nieczuj.
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— Wszystko oprócz mnie.
— Ojcu się nie przeciwicie. Po ślubie przywykniecie do mnie, 

nie takim przecie straszny, jak wam się wydaję. Miłował was 
będę, Bożeno — dodał po chwili.

— Nie chcę ani was, ani waszego miłowania. Na rabunek 
z wami nie będę chodziła.

Dzierżko popatrzył na nią uważnie. Czarny zarost okalający 
policzki drgnął wraz z niewidocznym skurczem twarzy, oczy za
paliły się złym blaskiem i zaraz przygasły.

— Będziecie moją żoną, Bożeno, a Sawka łże i karę za to po
nieść musi — powiedział z naciskiem, głos ściszając, bo opat 
o parę kroków już był z całym orszakiem.

— Ha, zdrajco! — zawołał opat z udanym oburzeniem. — Dla 
turkawki naszą osobę opuściłeś. Ja na twoim miejscu, Bożeno, 
kazałbym mu jeszcze dziesięć lat czekać.

— Poczeka i więcej — odpowiedziała Bożena, całując opata 
w rękę. Schylił się i ująwszy ją pod brodę, w oczy patrzył.

— Prawdę mówiąc, książęcemu dworowi ujmy byś nie przy
niosła. Jeśli jednak Sędziwój przyrzekł cię panu Dzierżkowi, to 
wolę ojca szanować musisz, o czym i przykazanie boskie poucza.

Bożena przemilczała odpowiedź. Na opałowych ludzi spoj
rzawszy, zauważyła, że wszyscy, nie wyłączając kleryków wę
drownych, uzbrojeni byli w miecze i łuki-. Sam opat pod 
zwierzchnią szatą miał krótki kord u boku. Zdziwiła się, bo do 
tej pory zwykł był jeździć w towarzystwie niezbrojnej cze
ladzi.

— Jak na wyprawę wojenną jedziecie — zauważyła.
— Kraj dziki, a zbóje leśni bezbożni, na osobę duchowną go

towi się targnąć, więc ludzi dla obrony osoby naszej biorę ze 
sobą.

— Nie masz takiego w całej puszczy, co by na waszą wielmoż- 
ność śmiał rękę podnieść.

— Jest jeden, jest. Pan Nieczuj świadkiem, że jest — zape
rzył się opat. — Ten sam, który i na twoją cześć nastawał i omal 
życia cię nie pozbawił.

— Któż to taki? — spytała Bożena, spokój udając.
— Zbój. Jaśkiem Skalnym go nazywają. Przeklęty niech bę-

137



dzie. Diabeł dopomógł mu wydostać się z naszych rąk, ale Bóg 
sprawi, że go dostaniem i karę zasłużoną poniesie.

Bożena pochyliła się i za łęk siodła ręką chwyciła, aby się 
z konia nie zsunąć, tak ją nagła radość osłabiła.

— To nieprawda — szepnęła.
— Na drzewo krzyża świętego, prawda! — krzyknął opat, 

a nalana twarz spurpurowiała mu zaraz. — Kratę wyłamał i przy 
pomocy conversa, czortowego syna, za mury klasztoru uciekł. 
Słyszeliśmy, jak kościołowi urągał i nam zemstę obiecywał.

— To nieprawda — powtórzyła Bożena — że na moją cześć 
następował. Życie mi uratował, kiedy mnie niedźwiedź napadł.

Spojrzała w twarz opata. Widziała, jak powieki jego zamru
gały nerwowo. Przez obwisłe torebki pod oczami przebiegły wy
raźne skurcze.

— Ojciec twój przysięgał na to, a pan Nieczuj potwierdził.
Bożena znów opuściła głowę.
— Bóg dał ci dobre, chrześcijańskie serce, które przebaczyć 

zbrodniarzowi gotowe, ale kościół postawił mnie na straży pra
wości, czuwać kazał i być sprawiedliwym. Dosięgnie zbója kara 
boska.

— Amen — powiedział czyjś głos z orszaku.

Rozdział XXI

Koguty donośnym pianiem północ już oznajmiały, 
a biesiada w świetlicy końca zdawała się nie mieć. W korcowej 
beczce miodu dno już przeświecało, napoczęto drugą baryłkę 
piwa, którą opat przywiózł panu Chybie.

— Nie gniewaj się bracie! — wołał potężnym głosem opat do 
Sędziwoja. — Jutro przyślę ci dziesięć baryłek. Przyślę, jakem 
Wilhelm Olendórfer. — Ogryzł udko świeżo upieczonego indy
ka, rzucił kość pod ławę i palce ociekające tłuszczem oblizał. 
Widząc wchodzącą Bożenę, poderwał się od stołu, ale zaraz 
zwalił się na ławę.

— Gdybym nie był kapłanem, stu Nieczujów posłałbym tym 
oto mieczem do czarta, a ty musiałabyś być moją! — krzyczał.
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— Ja zrobię to samo z każdym, kto mi w drogę wejdzie! — 
zawołał ze swego miejsca Dzierżek.

— Cha, cha, cha! — śmiał się pan Chyba. — To lubię. Scho
wajcie miecze. W trzecią niedzielę stycznia Dzierżek zostanie 
moim zięciem, a od dziś za rok przewielebny opat ich kumem. 
Tak chcę i tak być musi.

Opat przytrzymał Bożenę za rękę i tłustą dłonią gładził jej 
brodę i policzki. Z drugiej strony podszedł Nieczuj i mimo jej 
protestu, drugą rękę całować zaczął. Wyrwała się i uciekła do 
siebie, gdzie słychać było ucztującą po drugiej stronie straż opa- 
tową. Ugaszczał ją Lemiesz, stary sługa Sędziwoja, dbając o to, 
aby jadła ni napitku nikomu nie brakło. Bożena wywołała dru
giego sługę Jarosza.

— Przy świetlicy będziesz czuwał, panom do posług — rozka
zała.

— Sawkę poślijcie, on zawsze to robił.
— Sawka zachorzał.
Bożena zapragnęła jak najprędzej znaleźć się w swoim pokoju. 

Przesunęła dłonią po policzku, na którym czuła jeszcze wilgotne 
dotknięcie palców opata.

— Sprzedali mnie. Nie ma już dla mnie ratunku. Boże, Boże — 
szeptała. Wszedłszy do pokoju, zamknęła drzwi na zasuwkę 
i wtedy dopiero spostrzegła stojącego przy stole człowieka.

— Wybaczcie, pani. Jestem Marcin z Glina, najwierniejszy 
sługa przewielebnego opata.

Bożena powoli odzyskiwała spokój. Jej dłoń wsunięta za bra
mowany futerkiem kaftan namacała rękojeść sztyletu, z którym 
się teraz rzadko rozstawała.

— Przyszliście kraść?
— Nie, pani. Przyszedłem zobaczyć wasze buciki. Zbójowi 

Skalnemu pomagali w ucieczce braciszek Gacek i niewiasta. Na 
piasku pod murem pozostał wyraźny ślad jej stopy. Mogły to 
uczynić tylko dwie osoby: wy, pani, albo Kalina Pietrusówna.

— To ja uratowałam Jaśka Skalnego — powiedziała bez na
mysłu Bożena.

— Nie, to nie wy. Stopa tamtej jest większa, czub bucika 
okrągły, a wasz zwężony i do góry nieco zadarty.
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— Co zamierzacie zrobić z Kaliną? — Głos Bożeny drżał wy
raźnie.

— Nie wiem jeszcze. Przystałem na służbę do wielebnego 
opata, ale nie na zawsze. Osadzimy Jaśka Skalnego w więzieniu, 
wrócę na Podgórze. Wiosną Pietrus dawał mi do zrozumienia, że 
chętnie mnie swoim zięciem będzie widział. Teraz boczy się na 
mnie i o zdradę pomawia. Chciałby tamtego piekielnika dla 
Kaliny zdobyć. Pojadę teraz do niego i postawię warunki. Zgodzi 
się dać mi Dobrogniewę i połowę sadyby, to będzie zgoda, ta
jemnicę w studni utopię. Nie zgodzi się, to nie tylko zięcia, ale 
i córki straci. A kto wie, czy i własną głowę uratować potrafi.

— I nie wyrzekniecie się zemsty?
— Nie — odpowiedział Marcin.
— Tedy zaraz krzyczeć zacznę. Przybiegnie pan Nieczuj i kie

dy mu powiem, że w niecnych zamiarach wdarliście się do mego 
pokoju, zarąbie was bez litości.

— Nie zarąbie. Opat mnie obroni. To on kazał mi do was 
przyjść. Krzykniecie, to już i ukrywał dłużej nie będę. Powiem, 
com odkrył, i wy będziecie winni śmierci Kaliny.

Głos opatowego pomocnika był stanowczy. Bożena uwierzyła. 
Otworzyła drzwi i wskazała je Marcinowi.

— Precz stąd, gadzie!
Marcin skłonił się i znikł w ciemnej sieni.
Mrok mgłą stężały okrywał jeszcze pola i lasy, gdy córka Sę

dziwoja Chyby sama osiodłała konia i wymknęła się ze dworu. 
Biesiadnicy spali piwem zamroczeni. Za wsią Bożena poderwała 
konia rysią. Wjechawszy na ostatnie wzgórze, kaptur okrywający 
głowę silniej pod brodą zawiązała i ruszyła cwałem. Wiatr szu
mią! jej koło głowy, szczelinami pod kaptur się wdzierał, po
liczki różowił. Pędziła, jakby ją strachy nocne z moczarów i bło- 
cisk zbudzone goniły. Kiedy stanęła przed domem Pietrusa, 
z konia spadały płaty białoróżowej piany. Psy z wściekłym jaz
gotem obskoczyły konia. W oknach zamigotało światło.

— Kto tam? — ozwał się po chwili głos przy bramie.
Poznała brata Kaliny.
— To ja, Bożena. Muszę z wami mówić.
Cisza zapanowała w izbie, kiedy Bożena skończyła opowiadać 

o Marcinie.
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— Bóg wam zapłać — ozwał się stary Pietrus. — Pies przy
błęda zawsze ugryźć może. Ratunku nijakiego dla nas nie widzę. 
Opat mi nie przebaczy, a ja Marcinowi Dobrogniewy nie dam.

Dobrogniewa z płaczem do nóg się ojcu rzuciła. Nie zwracał 
na nią uwagi. Oczami po poczerniałych od dymu ścianach wo
dził, jakby się już z nimi żegnał.

— Puszczaków na pomoc wezwijcie — odezwała się Bożena.
— Starcy jeno i kobiety u nich w domu zostali. Reszta z Jaś

kiem do Łokietka pociągnęła. Nim wrócą, sczeźniem w więzie
niu — odpowiedział Paweł.

— Nie sczeźniem. Nie ich w tym moc — poderwał się stary 
Pietrus. — Przez dzień wszystko do drogi przygotujecie. O zmro
ku ruszymy do puszczy. Dzieci na zatracenie nie dam. Ziemi mi 
jeno żal i kuźni.

Kalina odprowadziła Bożenę do bramy.
— Ojca Jaśkowego pan Nieczuj z łuku ustrzelił z zasadzki. 

Prawie bez życia go powieźli z Kakonina — mówiła szeptem.
— Pan Nieczuj mężem moim będzie wkrótce — odpowiedzia

ła Bożena.
— Nie gniewajcie się. Nie wiedziałam. Uratowaliście nas, 

dziękuję.
— Nie gniewam się. Niech ci Bóg szczęści.
Kalina za szyję ją chwyciła. Płacz nią wstrząsnął, obcy jej na

turze. Bożena pogładziła ją po głowie.
Szarzeć już poczynało. Koń wypoczęty zarżał głośno. We dwo

rze spali jeszcze wszyscy. W sieni natknęła się na starą Woj
sławę.

— Głucham, ale mi się zdawało, że ktoś na koniu przyjechał.
Bożena uśmiechnęła się do niani i poprawiła jej białe pasma 

włosów wymykające się spod chusty.
— To ja, nianiu, jeździłam krzywdy ludziom łagodzić, błędy 

i pomyłki ojca naprawiać.
— Ojciec twój najlepszym był z ludzi na świecie.
— Był, ale nim nie jest — odpowiedziała Bożena.
— Był, jest i pozostanie na zawsze dobrym, Bożeno.
Stara podreptała na podwórze. Bożena, zmęczona, ale zadowo

lona z siebie, zamknęła się w swoim pokoju.
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Rozdział XXII

Piątego dnia zjawił się Marcin z Glina na Podgórzu 
Pietrusowym. Wiódł ze sobą ośmiu zbrojnych ludzi. Dumny był 
ze swojej nowej funkcji dowódcy straży opatowej. Plan działa
nia miał już z góry ułożony. Zobaczy Pietrus, myślał, nową god
ność i znaczenie, jakie ma u opata, miększy będzie. Odmówi mu 
Dobrogniewy, a przekonać się nie da, to wszystkich jak barany 
zwiąże i do klasztoru odstawi. Przypieką starego, to córki praw
dę wyśpiewają. Pawła mu się żal początkowo zrobiło, ale zaraz 
o sobie pomyślawszy, o nagrodzie, jaka go czeka, uspokoił się. 
Opat dla obcych hojny. Dagonowi, tej ryżej małpie, rzucił kiedyś 
przy uczcie w Baszowicach sakiewkę pełną srebrniaków za to, że 
go w pieśni przez siebie ułożonej wychwalał. Połowa ludzi z jego 
straży to obcy — Fryc z Magdeburga, Arnold z Lubeki, Richter 
z Gór Bawarskich. Inni też nie z tutejszego ludu się wywodzą. 
On sam Czechem jest po ojcu. Gotów zresztą Duńczykiem zo
stać, jeżeli mu za to zapłacą. Łączy ich teraz z opatem wspólna 
nienawiść do Jaśka Skalnego. Liche to więzy, ale cóż on więcej 
opatowi ofiarować może. I tak w sieniach z czeladzią jada, a je
żeli już i w sali biesiadnej, to za plecami opata stać musi i ślinę 
łykać. Nic to jednak. Zdobędzie u opata większe zaufanie, a usłu
gę dobrą Bóg zdarzy, to i wieś klasztorną w dzierżawę otrzyma. 
Wtedy Dobrogniewę ze sobą weźmie i jak sam sołtys w Słupi 
żyć zacznie.

Zdziwiła Marcina cisza, jaka wokół zagrody Pietrusowej pa
nowała. Kiedy poznał jej przyczynę, wściekłość go ogarnęła. Jak 
szalony biegał po wszystkich zakątkach, lżył własnych ludzi, 
kopał walające się gliniane naczynia.

— Uciekli, psy! Pomioty parszywe, gady! — ryczał. Na nic 
się zdały poszukiwania. Oprócz dwóch kur, które z krzykiem 
skryły się w nadrzecznym gąszczu, żywej istoty w całym obej
ściu nie wykryli. Spiżarnia, szopa, piwnica i kuźnia były puste. 
Świeżo zbudowana zastawa na rzece rozwalona.

Do Marcina zbliżył się Arnold, starszy już, chudy człek o krót
ko przyciętej brodzie.

— Co się stało z tymi ludźmi, którzy tu mieszkali?
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Marcin spojrzał na jego poważną twarz. „Nie kpi — pomyś
lał — a więc głupi".

— Uciekli — odpowiedział krótko.
— Opatowi byli i uciekli? To nie mamy tu co robić dłużej. 

Złapią ich, przyprowadzą do klasztoru i wtedy będzie sąd.
— Kto ich złapie? Ty barania głowo! Kraj wyludniony, nikt 

nikogo nie pyta, skąd przybywa i czyj jest. Przejdziesz trzy dni 
drogi i już jesteś obcy. A tu w puszczy byłeś krok w gąszcz po
stąpił, już jesteś wolny.

— U nas nikt bez zgody pana nie ucieka — powiedział Ar
nold.

— Co u was, to nie u nas — rozgniewał się Marcin.
— A mówiliście, żeście ze Śląska.
— Przysłowie inom rzekł, barania głowo.
Dwa dni błądził Marcin z Glina ze swoimi ludźmi po lesie, idąc 

śladami kół, które zaprowadziły ich do Puszczy Jeleniowskiej. 
Drugiego dnia pod wieczór, kiedy spoczywali w głębokim wą
wozie, padły na nich strzały z łuków puszczone. Jedna z nich 
ugodziła Marcina w ramię. Rana była niewielka i ledwie parę 
kropli krwi pociekło, jednak dowódca straży opatowej pobladł 
nagle i trząść się zaczął, jakby go zimnica napadła. Słyszał od 
Kaliny, kiedy jeszcze u Pietrusa przebywał, że puszczacy znają 
sposoby zatruwania strzał, że najmniejsze draśnięcie zatrutym 
grotem śmierć przynosi. Marcin poczuł nagle zawrót głowy. Ję
cząc i rozpaczając nakazał natychmiastowy powrót do klasztoru. 
Kiedy jednak w ciągu nocy nie umarł i bólu żadnego nie odczu
wał, nabrał przekonania, że strzała nie była zatruta. Wtedy za
pałał zdwojoną nienawiścią do Pietrusów, do wszystkich puszcza- 
ków, jacy w puszczy żyli. „Odnajdę ich — myślał o Pietrasach — 
choćby się pod ziemię schowali". W swoich rozważaniach Mar
cin doszedł do wniosku, że Pietrus musiał mieć kogoś, kto go 
ostrzegł. Mogła nim być tylko córka Sędziwoja Chyby. Przy
pomniał sobie też pachołka Bożeny, który unikał go, nawet ucie
kał przed nim, kiedy w Chybicach z opatem przebywali. Obwi
niać bezpośrednio Chybównę nie było bezpiecznie, choćby nawet 
z samym Jaśkiem Skalnym była w zmowie, do czego Marcin za
czął nabierać niejasnego przekonania. Pachołka jednak wolno
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mu było oskarżyć. A że przy okazji mogą się czegoś i o dumnej 
dziewce dowiedzieć, to już nie jego będzie w tym wina.

Sąd nad Sawką nie trwał długo. Lemiesz i Jarosz powalili pa
chołka na ziemię na podsieniu. Już po pierwszych uderzeniach 
leszczynowymi kijami Sawka zaczął mówić prawdę. Przyznał 
się, że brał od Jaśka Skalnego, pieniądze, że donosił mu o zdro
wiu Bożeny, umówił na spotkanie. Dodał jednak i to, że widział, 
jak Bożena sztyletem Jaśkowi groziła. O pobyt u Pietrusów pan 
Sędziwój nawet nie pytał.

— Zatłuc i na padlisku zakopać — rozkazał krótko i pokuśty
kał do domu. Siedząc przy ogniu słuchał obojętnie prawie zwie
rzęcego krzyku pachołka, coraz słabnącego i cichszego.

Lemiesz i Jarosz bili z taką samą obojętnością. Bili równo, na 
przemian. Żaden z nich nie chciał więcej uderzyć, niż na niego 
przypadało. Kiedy jednemu z nich kij pękł w dłoniach, wtedy 
i drugi przystawał, czekając, aż jego sąsiad nowy pręt weźmie. 
Ciało na plecach Sawki zaczęło w końcu odpadać krwawymi 
strzępami. Chłopak mdlał coraz częściej i przestał krzyczeć. Sze
snastoletnia Mirosława, dziewka do posług w kuchni przezna
czona, odnalazła Bożenę nad stawami.

— Pani, Sawkę zabili, ratujcie — błagała.
Kiedy we dwie przybiegły przed dwór, Jarosz wybierał właś

nie nowy kij, a Lemiesz przypatrywał się obojętnie pokrwawio
nemu Sawce.

— Precz stąd! — krzyknęła Bożena z oburzeniem. — Kto wam 
pozwolił?

— Pan kazał — odpowiedzieli jednocześnie. — Nie gniewaj
cie się — powiedział Lemiesz. — My niewolnicy. Nie słuchali- 
bym, już by nas krucy jedli.

Bożena uklękła przy straszliwie okaleczonym pachołku. Nie 
dawał znaku życia.

— Pomóżcie mi zanieść go do mego pokoju — zwróciła się do 
Jarosza. Ten wzruszył jeno ramionami i popatrzył na Lemiesza.

— Pani, zlituj się. On już umarł, a my żyć chcemy. Pan Sędzi
wój kazał nam zakopać go na „padlisku".

Bożena przywołała Mirosławę i we dwie poniosły Sawkę na 
drugą stronę sieni do ciemnej komory. O zmroku sporządziły 
niezdarne nosze i przeniosły go na uroczysko do lasu, Kamionką
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zwanego. Przy blasku księżyca, który słabo poprzez gałęzie 
przeświecał, skleciły szałas o ułożyły w nim rannego.

— Wracajmy — powiedziała Bożena. — Rano przybiegniesz, 
wody mu podasz, jeżeli żyw będzie. Zastąpię cię potem w stró
żowaniu, gdy jeno będę mogła.

— Zostanę tu z nim, pozwólcie. Wilki go zjeść mogą. Krze
siwo wzięłam ze sobą. Ogień maleńki rozpalę i czuwać będę.

Chodziły co dzień na zmianę na uroczysko, drżąc z obawy, że 
Lemiesz lub Jarosz mogą zdradzić przed Chybą ich tajemnicę. 
Trzeciego dnia Sawka odzyskał przytomność. Nosiła mu teraz 
Mirosława jeść, rany bobrowym tłuszczem smarowała. Odtąd 
sam już w nocy w lesie zostawał. Leżąc na boku, drewienka na 
ogień podkładał. Wiedział od Mirosławy, komu życie zawdzię
czał i w samotności poprzysiągł wierność Bożenie do śmierci 
i krwawą zemstę jej ojcu. „Byłem tylko na nogi mógł stanąć — 
myślał — w puszczę pójdę. Jaśka Skalnego odszukam, on jeden 
może mnie obronić." Powiedział o tym Bożenie.

— Biedaku. Jaśko na wojnie i nie wiadomo, kiedy wróci. 
Byłeś tylko zdrów był, to do grodu sandomierskiego pójdziesz. 
Poproszę pana Syrokomlę, to się o służbę dla ciebie wystara. 
Wolnym człowiekiem jesteś. Sawka niewolnik zmarł pod kijami. 
Nikt już do ciebie prawa mieć nie będzie. Do mnie należałeś 
i przed każdym zaświadczę, żeś wolny.

„Skorom wolny — myślał Sawka — to już sam sobie służbę 
wybiorę."

Kiedy Jarosz przyszedł do Bożeny z oznajmieniem, że pan 
Sędziwój chce z nią mówić, serce w niej przez chwilę zamarło 
z obawy, że o Sawkę pytać zacznie. Odetchnęła z ulgą, gdy 
ojciec oznajmił jej, że w zamian za Sawkę Jarosza jej oddaje.

— Nie ufaj mu za bardzo, bo nakazałem mu, aby mi o wszyst
kim donosił — powiedział.

— Sawka wypełniał moje rozkazy i niesłusznie go ukarałeś, 
ojcze — odrzekła w odpowiedzi.

— Nie wspominaj mi więcej o tym zdrajcy. Dwóm panom słu
żył, a może nawet i trzem, bom go zapomniał o Pietrusa spytać.

— U Pietrusów ja sama byłam.
Sędziwój patrzył na córkę, nie rozumiejąc.
— Tak — powtórzyła. — Byłam u nich dwa razy. Powiado-
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miłam Kalinę Pietrusównę, aby Jaśka ratowała, a drugi raz bę
dąc uprzedziłam rodzinę kowala, aby się Marcina strzegli, bo 
chce ich zgubić. W porę uciekli.

W miarę jak mówiła, twarz Sędziwoja zaczęła drgać. Brwi 
zbiegły się w jedną linię, zjeżyły, a w oczach pojawiły się złe 
błyski.

— Diablico! — wrzasnął nagle i pięścią w stół grzmotnął, aż 
deski zatrzeszczały. Bożena siedziała nieruchomo, spokojnie 
patrząc ojcu w oczy.

— Nie gniewajcie się, ojcze. Byłam najlepszą, najposłuszniej- 
szą córką, bo ci wierzyłam bezgranicznie. Najokropniejsza nawet 
prawda nie zachwiałaby zaufania do ciebie, gdybyś mi ją był 
powiedział. Nie mówiłeś mi jednak nic ze swoich tajemnic. Nie 
wiem, za co nienawidzisz Jaśka Skalnego. Znienawidziłam go 
i ja, bo tego chciałeś, bo wierzyłam, że ród jego naszemu krzyw
dę wyrządził. Dziś zaczynam już w to nie wierzyć. Wiem, że 
przed opatem fałszywie go oskarżyłeś, sam opat mi to powie
dział. Wiem i to, że pan Nieczuj, którego żoną każesz mi zostać, 
ustrzelił z łuku ojca Jaśka. Kalina Pietrusówna mi to powiedzia
ła. Nie zaprzeczysz, bo był ktoś, kto widział Dzierżka. Widzę, że 
pełno w tym domu tajemnic. Nie chcę ich już znać. Chcę cię 
tylko, ojcze, prosić, pozwól mi do klasztoru wstąpić. Będę się 
modliła za ciebie do końca życia. Pozostaniesz w mym sercu 
najlepszym ojcem na świecie. Pozwól.

Podeszła doń i do ręki mu się pochyliła. Odepchnął ją i po
derwał się od stołu.

— Żmijo niewdzięczna. Od niemowlęcia jak pisklę cię pielęg
nowałem. Nie! Nie pozwolę! Nie! — krzyczał waląc zaciśniętą 
pięścią w kant stołu. — W pierwszą niedzielę po Nowym Roku 
twój ślub z Nieczujem się odbędzie. Tak rozkazuję. A teraz 
precz! Jaszczurko! Precz!

Nocą głęboką przydreptała do Bożeny trzęsąca się Wojsława. 
Długo gładziła starczą dłonią jej głowę i twarz, a potem szeptem 
mówić zaczęła.

— Nie głucham ja, dziecino, nie. Uszami słyszę, sercem, i wiem 
wszystko. Nie bój się. Nie pozwolę cię skrzywdzić. Kiedy 
przyjdą, aby cię do ślubu wieźć, kiedy goście w świetlicy już 
będą, wezwij mnie. Wtedy powiem jak na świętej spowiedzi, że
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prawa do ciebie nie mają. Niech mnie zabiją, powiem. Pamiętaj, 
do świetlicy mnie sprowadź, gdy gości będzie dużo.

Odeszła Wojsława cicho jak duch. Bożena nie miała sił pytać 
jej o cokolwiek. „Nie pomoże mi Wojsława — myślała. — Sama 
sobie pomogę. Nie będę Nieczujową żoną."

Nadeszły teraz dla niej dni dziwnego otępienia. Sawki nie szła 
już odwiedzać i w milczeniu słuchała opowiadań Mirosławy 
o tym, że chłopak już chodzi, że mu jego łuk i oszczep zaniosła. 
Nie wyjeżdżała konno na spacery, nie szła z oswojoną wydrą 
nad staw ryby łowić. Siedziała całymi dniami przy oknie, przez 
które ledwie cienie drzew było widać. Świat za nim pusty się 
wydawał, smutny jak jej dusza. Pan Sędziwój teraz rzadko w do
mu bywał. Gościł go w swoim dworze Nieczuj lub we dwóch do 
opatowego dworca w Nowej Słupi lub Baszowicach jeździli.

Prosił ją raz Jarosz, aby mu pozwoliła jechać wraz z Lemie
szem w rzepińskie lasy na dziki zapolować. Zgodziła się. Sługa 
nie był jej potrzebny. Pojechali, wziąwszy trzech chłopów z wo
zem i psy do osaczenia odyńców.

O zmroku kazała Mirosławie rozpalić ogień w świetlicy. Czy
niła to każdego dnia, spodziewając się powrotu ojca. Zaszła 
ognia dopilnować i usiadła na ojcowym stołku z oparciem wysła
nym niedźwiedzim futrem. Usłyszawszy głos w sieni, pode
rwała się, mniemając, że ojciec z Nieczujem wrócił. Obchodziła 
stół, kiedy drzwi się otworzyły i w drgającym świetle brzozo- 
wych polan poznała Jaśka. Zatrzymał się przy progu, jakby 
oczy chciał do światła przyzwyczaić. Poznał ją. Skłonił się 
i w milczeniu ku niej ruszył. Stała jak w ziemię wrośnięta, nie
ma, odrętwiała. Objął ją i przyciągnął do siebie. Ręce mu na 
szyję zarzuciła i szloch nią wstrząsnął, i łkała na nic niepomna.

— Bożena, Bożena — powtarzał Jaśko.
Mirosława zajrzała do świetlicy, lecz zaraz cofnęła się do 

sieni.
Wziął Jaśko Bożenę na ręce i posadził na stołku przed ogniem. 

Sam ukląkł obok i w oczy patrzył. Nie odwracała twarzy. Włosy 
mu z czoła odgarniała, palcem brwi wygładzała, po ustach 
uśmiechniętych przesuwała, sama nagłym szczęściem promienie
jąca.

— Żyć mi bez ciebie, Bożeno, nijak. Miłuję cię. Dnia ani nocy
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spokojnej nie mam. Zabrałaś i serce, i myśli moje. Niewolnikiem 
twoim jestem. Ni łowy, ni wędrowanie po górach mnie cieszą. 
Teraz, gdy wiem, że mi sprzyjasz, ojcu twojemu do nóg padnę 
i dotąd prosił będę, aż mi cię da, Bożeno. Hej, Bożeno ty moja! 
Zamek ci tu w Chybicach wybuduję, że i w Sandomierzu pięk
niejszego nie zobaczysz.

Bożena oczy przymknęła. Kąciki ust drgać jej zaczęły, a po po
liczkach potoczyły się znów łzy. Głową przecząco potrząsnęła.

— Dla mnie nie ma już szczęścia. Ojciec już postanowił.
Opowiedziała Jaśkowi o decyzji Chyby, o ucieczce Pietrusa, 

o Sawce, o swym zamiarze wstąpienia do klasztoru.
— Śmierć może mnie tylko uratować, bo ojciec swego nie 

cofnie.
Jaśko na nogi się poderwał.
— Raczej oni wszyscy zginą, niżbym miał do tego dopuścić. 

Na Nieczuja już wyrok wydany. Nie zechce stanąć do walki, 
wezmę go w jego własnym domu i łeb ukręcę. Zdrajcę Marcina 
mury klasztorne i straż opatowa nie ochronią. Opat niechże mi 
w drogę nie wchodzi, bo mi ni lochy olkuskie, ani sam król ręki 
nie powstrzyma. Wiem ci ja, czemu pan Sędziwój na mnie nie- 
łaskaw, wiem dlaczego z Dzierżkiem Nieczujem ojca mego 
chcieli zabić. Dziś jeszcze zabiorę cię ze sobą. Proboszcz w Grze- 
gorzewicach ślub nam da. Niechże wtedy przyjdą po ciebie, 
niech mi cię odbiorą.

Patrzała Bożena na Jaśka rozszerzonymi oczami, w których 
trwoga się przebijała.

— Nie czyń tego. Ojca opuścić nie mogę.
Jaśko podszedł do Bożeny, ujął jej twarz w dłonie i w oczy 

z bliska popatrzył.
— A Zbigniewa, brata pana Sędziwoja, poznałabyś? — spy

tał. — Poznałabyś? — powtórzył z naciskiem, widząc zdziwienie 
w jej oczach.

— Stryj Zbigniew dawno już nie żyje. Wiesz, co o nim mówią 
i o was.

— A gdyby żył, poznałabyś? — zapytał po raz trzeci.
— Nie widziałam go nigdy, jakże bym mogła poznać.
— Spytaj tedy Wojsławy, jak wyglądał. Wszak żyje jeszcze 

Wojsława, krewna twojej matki, twoja niania. Spytaj Wojsławy.
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Ja pana Sędziwoja o ciebie poproszę. Nie zgodzi się, tedy jemu 
i tobie prawdę o twoim stryju powiem. Bóg świadkiem, że wołał
bym jej nie mówić. Skoro nie chcesz ze mną iść, siłą cię nie za- 
biorę, przysięgam. Powiedz jednak, czy mnie miłujesz, Bożeno.

— Tak — szepnęła Bożena.
— I zawsze będziesz miłowała, póki życia? 
Podniosła nań błękitne oczy i uśmiechnęła się.
— Zawsze, Jaśku Zbóju. Zawsze, póki życia.
Jak oszalały porwał ją w ramiona i całować zaczął.
— Puść, udusisz, Jaśku...
— Zycie mi uratowałaś.
— Dług spłaciłam.
— Moja ty, moja, najmilsza, najcudniejsza.
Około północy Jaśko, Sworzeń i Gacek odeszli na uroczysko 

w lesie. Tej jeszcze nocy Sawka znalazł służbę, o jakiej marzył.

Rozdział XXIII
Ryś, stary rozbójnik puszczański, niepoprawny morder

ca, przerwał ucztę. Szorstkim jęzorem oblizał się szeroko. Cie
pła jeszcze i pachnąca krew zaduszonego sarniaka nęciła go, 
przyciągała. Jednocześnie nieomylny słuch nakazywał ostrożność. 
Od strony rzeki doleciało do jego uszu dalekie, ledwie uchwytne 
szczekanie psów. Wsparty przednimi łapami o kark upolowanej 
zdobyczy, skamieniał w bezruchu. Tylko uszy zakończone spi
czasto czarnymi włosami drgały delikatnie, wargi przy nozdrzach 
marszczyły się, jeżąc rzadkie białe wąsy. Mruknął gniewnie 
i ślepia złym blaskiem się rozjarzyły. Usłyszał już teraz wyraź
nie ujadanie sfory. Gdyby umiał liczyć, określiłby dokładnie, że 
psów było cztery, tyle bowiem odróżnił głosów o różnych to
nach. Ze zjeżoną na karku sierścią zawrócił na sztywnych łapach 
w stronę parowu. Doszedłszy do jego brzegu zakołysał się do 
tyłu i dał olbrzymiego susa. Nie sznurował już teraz, lecz sadził 
skokami, wzbijając pył sypkiego śniegu. W ten sposób dobiegł 
na szczyt wzgórza, które spływało w dolinę licznymi parowami, 
urwistymi rozpadlinami. Z odległości paru kroków skoczył na
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pień dębu, przywarł doń przez chwilę wczepiony pazurami, po
tem ze zręcznością wiewiórki wdrapał się na wystający w górze 
konar. Stanął na nim wyprostowany, wspaniały, wyzywający. 
Zdawał się być z kamienia wykuty lub przez zabójczy mróz 
nagle uśmiercony. Szarosiwa, cętkowana sierść połyskiwała 
srebrem. Wargi drapieżnika drgały leciutko i marszczyły się. 
Postrach wszystkiego, co w puszczy żyło, okazywał w ten sposób 
swoje niezadowolenie i zdenerwowanie. Bystrym wzrokiem 
ogarniał szeroką przestrzeń gęstwy leśnej, pokrytej śniegiem. 
W grudniowym słońcu skrzyły się w powietrzu strząsane z drzew 
śnieżynki. W czystym, mroźnym powietrzu ryś wyczuł zapach 
psów, koni i ludzi. Nagle poszczekiwanie psów wybuchło głoś
nym jazgotem. Trafiły na świeże padło sarny i przyzywały swych 
panów. Wkrótce na wzgórzu pojawiło się trzech mężów. Jeden 
z nich, wysoki, siedzący na rosłym siwku, odziany był w futro, 
zakrywające kolana, w rysią czapę nasuniętą na uszy. Czarny 
zarost na policzkach zdawał się być częścią skór, w które był 
odziany. Dwaj inni brnęli po śniegu pieszo za psami, które nie 
odrywały nosów od tropu. Ryś przypadł na konarze dębu, roz
płaszczył się. Z dołu wyglądał jak zgrubienie gałęzi. Jedynie 
bardzo wprawne oko mogło go od kory dębu odróżnić. Ani jeden 
muskuł nie drgnął na jego ciele, tylko gorejące oczy przesuwały 
się z ludzi na psy, z psów na ludzi. Mimo że całą uwagę zwracał 
na zbliżających się ludzi z psami, uchwycił uchem cichy trzask 
gałązki i chrzęst śniegu z tyłu poza sobą. Zbliżał się nowy prze
śladowca, którego ci trzej z przodu nie widzieli. Psy biegały 
wkoło dębu skomląc i szczekając na zmianę. Dwaj piesi odziani 
w baranie kożuchy zaczęli stukać sulicami w pień dębu.

— Tu wszedł na drzewo, ale musiał po gałęziach dalej w las 
powędrować — odezwał się jeden z nich.

Starszy ze sług ruchem głowy zaprzeczył.
— Jest — rozległ się nagle donośny głos.
Poruszyły się gałęzie młodych sosen, posypał kurz śniegu 

i pod dębem stanęło czterech nowych łowców. Psy rzuciły się na 
nich, ale siedzący na koniu krzyknął i uciszyły się od razu.

— Coście za jedni? — spytał zwracając się do przybyłych.
— Chmiel, widzę, oczy wam przyćmił, bo starych znajomych
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już nie poznajecie, panie Nieczuj. Jestem Jaśko Skalny Ozga. 
Szczęśliwych łowów życzę.

— Dziękuję — odpowiedział Dzierżko Nieczuj spokojnie. — 
Rysia tropiliśmy. Wypatrujemy dziupli na drzewie, w którą się 
kot musiał schować. Pomóżcie wypłoszyć. Do mnie on należy, 
bo moi ludzie go wytropili.

— Lasy i ryś są królewskie i nikt do zwierza prawa nie ma. 
Ja zaś w imieniu króla lasów jego strzegę.

— Cha, cha, cha! — śmiał się Nieczuj. — Wilk cudzego stada 
pilnuje. Jednakowe tu mamy prawo. Nikt was tu zresztą nie 
prosił. Idźcie tedy swoją drogą, pókim dobry.

— Drogi nasze się spotkały i jeden tylko z nas zawrócić stąd 
może, drugiego poniosą na marach.

— Głowy zbójów do kata należą, nie moja rzecz je ścinać —
drwił Nieczuj. •

— Nie kpij — powiedział spokojnie Jaśko. — Zejdź z konia 
i stawaj. Padnę, odejdziesz cały, nie inaczej.

W tej chwili stojący obok Jaśka Sworzeń, Orlik i Sawka jak 
na komendę sięgnęli po łuki i trzy strzały skierowały się w pierś 
siedzącego na koniu. Ludzie Nieczuja stali bez ruchu wsparci na 
oszczepach wbitych w śnieg.

— Znasz, widzę, zbójeckie rzemiosło — odezwał się Nieczuj. — 
Czego żądasz?

— Twego gardła.
— Tylko z równymi sobie mogę się mierzyć.
— Pas rycerski posiadam jako i ty, i wiesz o tym dobrze. 

Ojca mego postrzeliłeś z ukrycia, na mnie nastawałeś, gdym 
w lochu na Łyścu siedział. Krwią tylko możesz się wykupić. Nie 
zechcesz stanąć, zginiesz tak jak na to zasługujesz, nędzny tchó
rzu, rabusiu!

Nieczuj z konia zeskoczył i futro z ramion zrzucił.
— Stawaj, psie. Zaniosę twój łeb opatowi, a ludzie twoi pójdą 

w łyka.
— Bacz, abyś swój cały stąd uniósł. Co zaś do ludzi, to nie 

moi oni są, a wolni łowcy, i jeżeli zginę, odejdą swobodnie, co 
i twoim pachołkom obiecuję. Słowa na to od ciebie nie żądam. 
Wiem, że żywymi ich nie weźmiesz.
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W tej chwili Dzierżko Nieczuj poznał Sawkę. Drgnął, jakby 
ducha zobaczył. Jaśko zauważył to i uśmiechnął się.

— On ci to jest, Sawka, z którym rabować jeździłeś. Na ple
cach ma wypisaną zapłatę za wierną służbę, ale żyw, nie duch 
ani upiór.

Ponieważ do wyboru mieli tylko lekkie toporki i krótkie mie
cze, zdecydowali się na te ostatnie. Pachołkowie Nieczuja oraz 
Orlik z Sawką oczyścili miejsce pod dębem z wystających gałą
zek i jęli śnieg udeptywać. W ten sposób powstało białe kle
pisko na pięć kroków szerokie, siedem długie. Środek polanki 
zajmował dąb, wkoło biegła plątanina jeżyn. Zarówno Jaśko, 
jak i Nieczuj zdawali sobie jasno sprawę z tego, że ten, kto zo
stanie zepchnięty z placu-i przyparty do zdradliwych, czepnych 
sideł ożynowych, zginąć może. Dąb stanowił dodatkową prze
szkodę.

Jaśko nie lekceważył sobie przeciwnika. Bacznie przyglądał 
się udeptującym śnieg, starając się zapamiętać każdą nierów
ność. „Jeżeli zginę, Bożena zostanie jego żoną" — pomyślał na
gle. Nigdy! Musi go zabić. Wtedy i z Sędziwojem łatwiej do 
zgody dojdzie. Zły to duch Chyby...

— Dość — usłyszał ostry, chrapliwy nieco głos Nieczuja.
Orlik z Sawką i pachołkowie Nieczuja usunęli się z placu. 

Jaśko teraz dopiero zrzucił z siebie kożuszek, pozostając w sa
mej koszuli. Dzierżko poszedł za jego przykładem.

— Jego miecz dłuższy od twego — zauważył Sworzeń.
— Nie twoja to rzecz — odparł Jaśko.
— Nie tylko miecz, ale i ramię mam dłuższe — zaśmiał się 

Nieczuj. — Jeżeli cię strach obleciał, idź do domu po nowy, po
czekam.

Jaśko zbył zaczepkę Nieczuja milczeniem. Idąc naprzeciw 
Dzierżkowi wiedział, że mu Nieczuj zręcznością nie dorówna. 
Wydawał się na to za ciężki. Siłę natomiast musiał mieć niema
łą. Przez koszulę widać było potężne mięśnie ramion, wypukłą 
pierś, kark jak u tura. Z twarzy, wąskiego czoła i czarnych oczu 
przypominał Radosta Niedźwiedzia. Jaśko zauważył, że nie był 
aż tak odpychający, jak myślał. Gdyby nie dzikość wyzierająca 
mu z oczu i przystrzyżona szczotka zarostu na twarzy... Jaśko 
czuł wzrastającą w nim zawiść do Nieczuja.
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Zbliżył się na odległość dwóch kroków. Nieczuj opuścił miecz.
— Zginiesz — powiedział do Jaśka. — Nie ufam jednak twoim 

ludziom. Każ im położyć oszczepy, łuki i toporki pod dębem, 
a sami niech staną tam, przy ożynach. Moi zrobią to samo.

— Słowo ci nie wystarczy?
— Zbóje nie mają słowa.
— Tylko tacy jak ty — odciął się Jaśko.
— Jak chcesz. Nie zrobisz tego, czego żądam, siadam na ko

nia i możesz strzelać do mnie.
Jaśko cofnął się przezornie parę kroków i powtórzył żądanie 

Nieczuja swoim towarzyszom. Orlik bez namysłu wyszedł na po
lanę i rzucił pod dąb oszczep, łuk z kołczanem, topór i nawet 
swój nóż myśliwski. Sworzeń nie ruszył się z miejsca.

— Powiedz mu — zwrócił się do Jaśka — że ja pas rycerski 
z rąk samego króla otrzymałem pod Lubiczem. Moje słowo po
winno mu wystarczyć.

Słysząc to Nieczuj roześmiał się, aż echo w borze odpowie
działo.

— Takich rycerzy mógłbym w Nieczuicach mieć dwudziestu. 
Każdy mój pachołek mógłby nim być.

— Dacie słowo, że jeśli Jaśko padnie, ze mną się bić będzie
cie, to łuk i oszczep złożę, miecza zaś nigdy i nikomu nie oddam.

— Dobrze! — zawołał Nieczuj. — Przyrzekam dziś jeszcze 
powiesić twoją głowę na tym dębie obok głowy Jaśka Skalnego.

Sworzeń z godnością zaniósł pod dąb łuk i oszczep.
— Żałuję, Nieczuj, że nie będę mógł z wami walczyć, nikt 

bowiem z trupem mierzyć się nie może — odpowiedział spokoj
nie Mieszko.

Sawka również stał niepewnie.
— Sawka! — zawołał Jaśko.
— Nie wierzcie mu! — krzyknął były pachołek Sędziwoja. — 

Jeśli padnięcie, on nas wszystkich wymorduje. Nie wierzcie mu.
— Sawka — powtórzył Jaśko — złóż broń.
Chłopak nieznacznym ruchem upuścił łuk i strzałę trzymaną 

dotąd na cięciwie i ruszył na środek polany z samym oszczepem. 
Orlik podniósł łuk Sawki i rzucił z daleka na miejsce składu. 
Ludzie Nieczuja uczynili to samo ze swoim uzbrojeniem i cof
nęli się w przeciwną stronę. Nieczuj uśmiechnął się.
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— Zaczynajmy, bo mróz już do kości zaczyna mi się dobie
rać — powiedział i w tej samej chwili skoczył z mieczem na 
Jaśka ze zręcznością, o którą nie można go było podejrzewać. 
Jaśko uskoczył w bok i przesunął się na środek polanki. Pierw
sze cięcie, jakie przyjął na miecz, dało mu odczuć wielką siłę 
Dzierżka. W zwarciu, jakie po następnych cięciach nastąpiło, 
przekonał jednak Nieczuja, że zaledwie równać się z nim może. 
Przez moment wzniesione ramiona znieruchomiały w miejscu. 
Potem Nieczuj cofać się musiał. Potknął się nawet, jednak Jaśko 
nie wykorzystał tego i ciosu nie zadał. Nieczuj uśmiechnął się. 
Drwiący to był uśmiech. Unikał teraz zwarcia, a cięcia przepla
tał pchnięciami. Wykorzystywał przewagę dłuższego ramienia 
i miecza. Jaśko odbijał razy, uskakiwał, cofał się, zawracał jed
nak zawsze na środek polanki w pobliże dębu. Z góry powziął 
plan zmęczenia Nieczuja, ten jednak okazywał niewyczerpany 
zapas sił. Wkrótce mimo mrozu ciemne plamy potu wy
stąpiły na koszulach walczących. Jaśko pilnował strasznych 
pchnięć Nieczuja, licząc na to, że ten straci równowagę, Nieczuj 
jednak stóp od ziemi nie odrywał i ani razu nie dawał mu okazji 
do niebezpiecznego ciosu. Walczyli w głębokiej ciszy, przerywa
nej tylko trzaskiem żelaza o żelazo. Krótkie echo tych uderzeń 
ginęło w najbliższym gąszczu. Dwaj słudzy Nieczuja stali spo
kojnie obok siebie, jak gdyby ich walka zupełnie nie obchodziła. 
Psy, płowe wilczury, leżały na śniegu zawiedzione, bo nie po
zwolono im nawet szczekać na obcych. Z towarzyszy Jaśka tylko 
Orlik zachowywał całkowity spokój i opanowanie. Ani przez 
chwilę nie przypuszczał, aby Jaśko mógł ulec Nieczujowi. 
Wsparty o drzewo wpatrywał się z uwagą w twarze przeciwni
ków lub obserwował ich nogi. W pewnej chwili poruszył się 
niespokojnie. Zauważył, że łosiowe buty Jaśka ślizgają się 
w miejscach bardziej udeptanych. Wzrok Orlika spoczął mimo 
woli na złożonych pod dębem oszczepach. Spojrzał na Sworz
nia. Mieszko był blady i prawą ręką gniótł rękojeść krótkiego 
miecza. Orlik pomyślał po raz pierwszy, że śmierć Jaśka będzie 
oznaczała i ich śmierć. Nieczuj stanie pod dębem, gdzie złożyli 
broń, przywoła swych pachołków i każę im strzelać do nich jak 
do kaczek. O ucieczce mowy być nie może. Dziesięciu kroków 
nie zrobią. Psy dogonią ich i zatrzymają. Mieszko ma miecz, nie
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jemu przecież zwyciężyć Nieczuja, jeżeli Jaśko tego nie potrafi.
W tej chwili Jaśko, uskakując przed ciosem, znów się pośliz

nął. „Jeżeli padnie, pozostaje tylko jedno wyjście — myślał 
Orlik — skoczyć pod dąb i zanim się Nieczuj opamięta, pochwy
cić oszczep. Sawka powinien zrobić to samo i Mieszko, choć 
miecz ma." Spojrzał na Sworznia. Uchwycił jego spojrzenie i ski
nął głową. Zrozumieli się. Sawka nie panował nad sobą. Obej
mując rękami pień sosny, wychylał się w prawo, to znów w le
wo, przysiadał i wstawał na przemian, blady, trzęsący się. 
Wreszcie krok za krokiem cofać się zaczął w głąb lasu, aż znikł 
za drzewami. „Uciekł — pomyślał Orlik bez żalu. — Biedny, boi 
się Nieczuja jak ognia. Ostatni ze świadków walki zachowywał 
się najspokojniej. Ślepia jego chwytały każdy błysk mieczy, nie 
poruszył się ani razu na konarze. Nie rozumiał tej dziwnej zaba
wy ludzi, która przeciągała się i zdawała się końca nie mieć.

Oddechy walczących stawały się coraz bardziej przyśpieszo
ne, ruchy jednak ani przez chwilę nie były powolniejsze, 
a pchnięcia słabsze.

Orlik pomylił się myśląc, że Sawka stchórzył. Chłopak, wyco
fawszy się w gąszcz, skręcił zaraz w lewo i jął skradać się na 
przeciwległą stronę polanki do miejsca, gdzie stał przywiązany 
do drzewa koń Nieczuja. Na łęku siodła wisiał łuk, obok kołczan 
pełny strzał. Sawka jak kot podkradał się do konia. Przystanął 
za drzewem. Siwek zwrócił ku niemu łeb, poruszył chrapami. 
Uszy przylgnęły przez chwilę do kształtnego łba, ślepia zabłysły 
złością. Ręka Sawki dotknęła ostrożnie naprężonej szyi. Oczy 
ogiera złagodniały, westchnął jak człowiek. Sawka postąpił jesz
cze krok, jeszcze, jeszcze pół kroku i zdjął z siodła łuk i kołczan. 
Schylony cofnął się za drzewo. Odetchnął z ulgą. Położył strzałę 
na cięciwę, dwie inne wetknął tuż przy nodze w śnieg. Wy
chylił się zza drzewa i wycelował w Nieczuja. Czekał.

Dzierżko Nieczuj już po raz trzeci ocierał lewą ręką pot z czo
ła i policzków. Widząc to Jaśko przeszedł do ataku. Zdwoił ciosy. 
Zaskakiwał Nieczuja z boku, zmuszając go do szybszych zwro
tów. Orlik odetchnął. Nagle Jaśko uskakując przed pchnięciem 
Nieczuja, źle obliczył uskok i uderzył plecami o pień dębu. 
Nieczuj ponowił pchnięcie. Jaśko o mgnienie za późno podstawił
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swój miecz. Poczuł nagły ból w lewym ramieniu. Uskoczył 
w prawo i zachwiał się w poślizgu gwałtownie.

— Oooch — jęknął Mieszko. Orlik skulił się i pochylił do 
przodu, gotowy do skoku.

Jaśko jednak odzyskał równowagę i znów zaczął atakować. 
Wtedy dopiero Orlik zauważył po drugiej stronie polanki Sawkę. 
Wytknięta zza drzewa strzała poruszała się w takt ruchów Nie- 
czuja. Orlikowi zdawało się, że Sawka czeka tylko na dogodną 
do strzału pozycję. „Oby jeno nie chybił" — myślał Leszek 
Orlik, któremu obojętne stały się nagle wszystkie zasady walki 
rycerskiej.

— Zginiesz — rozległ się w ciszy głos Nieczuja.
Jaśko czuł w zaciśniętej lewej dłoni lepką ciecz. Krew spły

wała mu obficie z przebitego ramienia, znacząc śnieg czerwonymi 
plamami. Nie czuł bólu. Zrozumiał jednak, że teraz każda chwila 
to krok do jego klęski, do śmierci. Jeżeli walka się przeciągnie, 
osłabnie z upływu krwi i... nie zobaczy więcej Bożeny. Przestał 
atakować i odparowywał tylko ciosy Nieczuja, jak gdyby już 
zrezygnował z walki.

— Zginiesz, zbóju! — krzyknął znów triumfująco Nieczuj i za
dał straszliwe pchnięcie wymierzone w szyję Jaśka. Orle oczy 
miał Jaśko Zbój Skalny. Nim go cios dosięgnął, w lewo się w na
głym skręcie przechylił. Miecz Nieczuja przeszył powietrze, a on 
sam, straciwszy równowagę, nadział się na pchnięty całą siłą 
miecz Jaśka. Zgięty wpół zwalił się na bok i legł od razu bez 
ruchu. Śnieg barwił się szybko od krwi.

Jaśko stał nad pokonanym, dysząc ciężko. Przymknął oczy 
i zdawało mu się, że potężny dąb wali się na niego.

— Jaśko, Bóg zdarzył, Jaśko — usłyszał głos Mieszka.
Ocknął się i głową wstrząsnął, przywidzenie od siebie odpę

dzając. Sworzeń i Orlik podtrzymywali go z obu stron.
— Opatrzcie, bo krew uchodzi.
Sworzeń rozciął nożem rękaw koszuli. Ramię było wprost prze

dziurawione na wylot. Krew wypływała z rany obficie. Mieszko 
przyniósł czystego śniegu i przetarł nim ranę, po czym Orlik 
przewiązał ją wyciągniętym z myśliwskiej torby lnianym płót
nem. Pomogli Jaśkowi wdziać kożuszek.
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— Dziękuję wam. Niewiele brakowało, abyście musieli o włas
ne życie walczyć.

— Sądzone mu było zginąć dzisiaj — powiedział tajemniczo 
Sawka.

Jaśko przywołał pachołków Nieczuja. Stali dotąd przy psach, 
nie śmiejąc się ruszyć z miejsca. Zdjęli baranie czapy i przy
szedłszy na środek polanki, upadli przed Jaśkiem na kolana. 
Obaj mieli włosy krótko przystrzyżone. Starszy z nich głowę 
miał zeszpeconą brakiem uszu. Jaśko kazał im wstać.

— Kto ci uszy obciął? — spytał okaleczonego.
Ten patrzył na Jaśka chwilę, potem palcem na usta swoje 

wskazał i głową pokręcił.
— On mówić nie może, panie — odezwał się młodszy. — Pan 

kazał mu uszy obciąć i język wyrwać.
— Jaki pan?
— Ten — niewolnik wskazał ręką na ciało Nieczuja.
— Dla ciebie był dobry?
— Tak — odpowiedział pachołek i pokazał lewą rękę. Brako

wało u niej dwóch palców.
— Obiecał obcinać za każdym razem po jednym.
Jaśko nie pytał, za co.
— Zabierzecie ciało Nieczuja i powieziecie do domu. Będą py

tać, kto zabił, powiecie, że Jaśko Skalny w pojedynku go po
konał. Jaśko Zbój Skalny.

— Wiemy, kto jesteście, panie — odpowiedział pachołek. — 
Zabierzcie nas ze sobą, my teraz wasi.

— Róbcie, jak powiedziałem. Ma Nieczuj krewnych i wy do 
nich należycie.

Podnieśli ciało Nieczuja, przewiesili przez konia i ruszyli po 
śladach, skąd przyszli.

— Pora i nam wracać, dreszcze czuję — powiedział Jaśko.
— Pozwól, niech jeszcze rysia dostaniemy. Tamci nie zauwa

żyli go, bo pod drzewem stali. Odejdziemy na kraj polanki i za
raz go wypatrzymy — powiedział Mieszko.

Dwie strzały uderzyły jednocześnie wypatrzonego rysia. Swo- 
rzeń i Orlik nigdy nie chybiali. Czyja miała być zdobycz, Orlik 
sam rozstrzygnął.
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— Weź go — powiedział do Sworznia. — Będzie z niego koł
pak. Ja nie mam dziewki, której mógłbym go ofiarować.

Uścisnęli sobie dłonie, przy czym Mieszko pokraśniał wyraź
nie.

— Któraż to, zdradźcie i mnie tajemnicę? — dopytywał Jaśko.
— Kalina Pietrusówna — powiedział Orlik.
— Oby jeno zechciała przyjąć — szepnął Mieszko.
Blade zimowe słońce kryło się już za bory, kiedy dochodzili 

do chaty Koleśnika nad bobrzym ruczajem. Jaśka zimnica dziw
na trzęsła i sam zdecydował odpocząć, aby dopiero nazajutrz do 
Kakonina wyruszyć.

W połowie stycznia Jaśko zrzucił z ramienia bandaże. Rana 
zadana przez Nieczuja zagoiła się, że ledwie blizna po niej nie
wielka pozostała. Nie czuł jeszcze w lewej ręce dawnej siły, ale 
nie miał czasu o tym myśleć. Król miał zjechać w lutym z całym 
dworem do puszczy na łowy. Wojewoda Mściug i Piotr Starża, 
łowczy ziemi sandomierskiej, nakazali mu łowy królewskie przy
gotować. Wielkie nadzieje wiązał z nimi Jaśko. Dotyczyły one 
sprawy dla niego najważniejszej — Bożeny.

Od czasu pokonania Nieczuja raz jeden tylko odwiedził ją 
w Chybicach. Przekupił i przeciągnął na swoją stronę Lemiesza. 
W nocy, w straszliwą zamieć, przekradł się do dworu. Bożena 
powitała go smutna i drżąca z obawy przed ojcem. Mówili szep
tem.

— Nie żyć mi dłużej. Nieszczęście jeno przynoszę — szeptała. 
Otoczył ją ramieniem, tulił do siebie i całował, łzy z policz

ków ocierał, miłość przysięgał.
— Zabiłeś Dzierżka i teraz ojciec nigdy już się nie zgodzi, abym 

twoją została. Bez jego woli nie pójdę, choć już ni dnia jednego, 
ni nocy nie ma, abym o tobie nie myślała, Jaśku...

Odszedł w zawieję z mocnym postanowieniem rozmówienia 
się z Chybą. Dotąd jednak rozmowę z Sędziwojem z dnia na 
dzień odkładał, niepomyślny dla siebie wyrok przeczuwając. 
Ucieszyła go zapowiedź łowów. Postanowił królowi przy okazji 
sprawę całą przedstawić. Wyjawi mu tajemnicę rodu Chybów, 
ubłaga przebaczenie królewskie dla Sędziwoja. Za taką cenę 
zdobędzie Bożenę. Obmyślał więc teraz najdrobniejsze szcze
góły łowów, chcąc pochwałę i przychylność króla pozyskać.
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Wyznaczył spośród puszczaków najlepszych śledników, iska- 
rzy i stanowników, osaczników i sietników, szczwaczy i objez- 
dników. Z ludzi po wsiach rycerskich osiadłych wyszukał kotło
wych i wszelką pomoc w czasie łowów potrzebną.

Do zagrody Ozgi w Kakoninie codziennie napływały nowe 
wieści. Lasek i Smogorz odnaleźli w rzepińskich lasach żubry, 
Wilk, Miłosz znad Nidy, Grab z Cisowych Lasów, Wydro i Olcha 
donosili o łosiach w dolinach, Wilkosz, Burda i Soja o niedźwie
dzich barłogach. Wszyscy mówili o stadach dzików zaległych po 
dąbrowach i oparzeliskach i o wilkach, których się niebywałe 
dużo tego roku namnożyło. Jedynie turów, których parę Mroczek 
spod Modliborzyc widział jeszcze przed godami, nigdzie nie od
naleziono. Pokpiwali z Mroczka, że pewno swego buhaja zdzi- 
czył, aby wróża udawać, ale Jaśko wierzył, że tury do puszczy 
z Mazowsza przywędrowały. Potwierdzili tę wiadomość chłopi 
znad Kamiennej, którzy widzieli, jak para niespotykanych zwie
rzów przeszła po lodzie do lasów iłżeckich.

Nie upłynęła i niedziela, a Jaśko wiedział już, gdzie koczują 
najwspanialsze okazy wszelkiego zwierza, jakimi ścieżkami cho
dzą. Wtedy to Róg Miłobór, zwany Wilczym Chwostem, przy
niósł wieść o białym jeleniu w Górach Orłowińskich.

Szczęśliwą wróżbą był biały jeleń dla mieszkańców puszczy. 
Otaczano go czcią i opieką. Żywa jeszcze w puszczy była pamięć 
Krzosa spod Samsonowa, który życiem zapłacił za wolność wy
brańca. Sam Paweł z Przemankowa, biskup krakowski, wonczas 
na łowy do puszczy zjechał, a taki w nim zapał, taka namiętność 
do łowów się budziła, że z oszczepem na odyńca się rzucał, 
wzbudzając podziw swą odwagą i siłą. Zdarzyło się tedy jednego 
dnia, że na biskupa wyszedł biały, jakby z wełnistych chmur 
wyczarowany jeleń. Czy wiatr go zwiódł, czy też krzykami na
gonki spłoszony, węch stracił, czy wreszcie duchy leśne do ucha 
mu szepnęły, że biskup, osoba duchowna, ujść mu pozwoli, 
szedł ulubieniec puszczy z podniesionym łbem, spokojny, pewny 
swej nietykalności, wprost na Pawła z Przemankowa. Ten wi
dząc niespotykane trofeum, cofnął już oszczep w zamachu do 
tyłu, aby go przebić. Zadrżało w Krzosie serce. Nieszczęścia, ja
kie spadłyby na lud puszczański po zabiciu białego jelenia, sta
nęły mu przed oczami. Na nic tedy nie zważając krzyknął prze-
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raźliwym głosem. Jeleń skoczył w bok tak szybko, że zdawało 
się, pod ziemię się zapadł. Biskup jak szalony rzucił się na Krzosa 
i w pierś go oszczepem uderzył, na miejscu zabijając. Wtedy do
piero się opamiętał i żal głośny wyrażał wobec wszystkich za 
czyn niegodny. Wróciwszy do swego dworca w Kielcach słał 
gońców do rodziny Krzosa do Samsonowa, aby ją o przebaczenie 
prosić, przyrzekając wielką zapłatę ze swego skarbca. Pachoł
kowie biskupa spotkali w chacie Krzosa gromadę puszczaków.

— Powiedzcie biskupowi, że za krew krwią się płaci — odpo
wiedzieli hardo, groźby jeszcze do tego przydając.

Omijał od tej pory Paweł z Przemankowa Kielce, Tarżek i Iłżę, 
a na łowy do puszczy ani razu nie przybył.

Czyn biskupa mając w pamięci, uradzili teraz puszczacy, że 
jeśliby w czasie łowów nagonka ruszyła białego jelenia, ludzie 
mają mu drogę przeciąć i wolno poza siebie puścić, aby na myś
liwych nie wyszedł.

„Tury jeszcze muszę odszukać" — myślał Jaśko i rankiem 
jednego dnia wyruszył w puszczę z Gackiem i Sawką. Przemie
rzyli wzdłuż i wszerz wszystkie doliny na północ od Łyśca, prze
szli Kamienną okrążając Iłżę i Wierzbicę. Na śnieżnej bieli 
odczytywali nieprzeliczone ślady dzików, sarn, jeleni, wilków 
i pomniejszej zwierzyny, ale upragnionego tropu tura nie napot
kali. Brnęli na przełaj przez usypiska śnieżne, sami śniegiem jak 
świerki przyprószeni. Na noc rozpalali ogniska i wypoczywali 
między nimi na stosach naciętych gałęzi. Często budziło ich 
wycie wilków. Łosiowe kaftany, spodnie z jeleniej skóry i kożu
chy niedźwiedzie chroniły ich przed zamarznięciem. Polowali tyle 
tylko, aby świeże mięso zdobyć, które piekli nad ogniem wieczo
rami. W dzień rzadko się zatrzymywali. Jaśko przynaglał Gacka 
i Sawkę do pośpiechu, czasu bowiem miał niewiele. Choć wie
dział, że ojciec z Wilkoszem obmyślają szczegóły łowów i miej
sce każdego z puszczaków, wołał sam o wszystkim wiedzieć, 
wszystkiego dopilnować. Chłopcy dotrzymywali mu dzielnie 
kroku, słowem się na trudy nie użalając. Gacek zmienił się 
w ostatnim czasie do niepoznania. Zmężniał, sił nabrał i zręcz
ności zarówno w budowie szałasu i rozpalaniu ogniska, jak 
i w strzelaniu z łuku, rzucie oszczepem i, co wydawało się 
najtrudniejsze, w odczytywaniu ze śladów szczegółów tajemni-
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czego życia mrocznych borów. Jednego tylko pozbyć się nie 
mógł — strachu przed wilkami. Ilekroć usłyszał wycie nawołu
jącej się zgrai, lęk i drżenie wewnętrzne go ogarniały.

— Wybiłbym do nogi rabusiów — mawiał do Sawki.
— A ustrzeliłżeś chociaż jednego? — pytał drwiąco Sawka.
— Nie popadł się żaden z bliska — odpowiadał Gacek.
Jaśko szedł zawsze pierwszy, aby mniej doświadczonych mło

dzieńców od nastawionych pułapek i sideł uchronić. Spotykali 
bowiem na ścieżkach doły na wilki, słupy, zręby na dziki, cewki 
i nasadki na lisy, wniki i zwykłe stępice na szaraki. Widywali 
żywe, jeszcze szamoczące się kuny w potrzaskach, lisy i tchórze 
w żelaźcach i sypełkach, raz dzika napotkali z przetrąconym 
przez kłodę grzbietem. Nie ruszali zdobyczy. Zwierz ubity czy 
schwytany w potrzasku przestawał być niczyj. Zwyczaj i honor 
puszczacki nakazywały szanować łowieckie trofea, choćby były 
najcenniejsze.

Czasem trafiali do chat puszczackich. Przyjmowano ich ser
decznie, goszczono szczodrze. Jaśka wszędzie znali, a i on witał 
każdego po imieniu czy wymyślnym zawołaniem. Swodoba w do
mach panowała nieskrępowana. Kobiety radziły wspólnie z mę
żami o łowach, o domowych radościach czy kłopotach. Dziewki, 
mniej śmiałe do Jaśka, żartowały z Sawki i Gacka. Ze zdziwie
niem patrzono zwykle na junoszę, klękającego do modlitwy przed 
pójściem na spoczynek. Dziwił się też i Gacek widząc, jak ko
biety stawiają na noc przy progu lub w kącie izby miseczki 
z jadłem dla skrzatów, czyniąc znaki, które nic wspólnego z nau
ką Chrystusa nie miały. Ubolewał nad tym raz Gacek głośno.

— Ostaw ich — odezwał się wtedy Jaśko. — Każdy z nich 
szczęście sobie sam znajduje i zażywa go, ile może. Lepsi oni od 
twojego opata, to pewne.

Najwięcej użalał się Gacek na śmiałość dziewek. Wkrótce jed
nak po nocy spędzonej w domu Graby przy Wilczej Dolinie 
i o nich przestał mówić.

Graba, podobny do omszałego pnia grabowego, przysadzisty 
i krępy, wyhodował dwóch synów i trzy córki, smukłe, białolice, 
o ustach świeżych i czerwonych jak maliny leśne. Przez cały 
wieczór siedziały skromnie, serdaki barwionymi nićmi wyszy
wały, nie biorąc udziału w biesiadzie podlewanej suto miodem.
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Stary coraz gonił synów po nowe konwie, przynosił z komory 
kiełbasy, ser zeschły i słoninę wędzoną. Synalom pomagała sne- 
cha i żona Graby, Rzędocha. Gacek nie mógł jeść ani pić. Przez 
cały czas wieczerzy najmłodsza córka Graby, Wieja, oczu z nie
go nie spuszczała. Czuł na sobie to patrzenie. Parę razy spojrzał 
w jej stronę i spotykał zawsze śmiejące się oczy Wiei, czyste 
w kolorze jak wiosenne przylaszczki. Całą noc przeleżał bezsen
nie. Nazajutrz przy pożegnaniu podeszła do Gacka Wieja i po
dała mu garść orzechów. Wziął je Gacek. Nagrzane były, ciepłe. 
Ani wiedział, że Wieja cały ranek trzymała je za pazuchą. Teraz, 
kiedy zostały przyjęte, szczęście wróżyły, bo ich moc czarodziej
ska miała rozbudzić miłość w sercu Gacka.

— Przyjdźcie znów do nas — prosiła Wieja.
— Przyjdę — odpowiedział Gacek.
— Z Sawką przyjdź. Zaraz po łowach królewskich.
Wracali do Kakonina przez Łysicę. Szli w milczeniu. Gacek 

rozpamiętywał słowa Wiei i własną obietnicę, Sawka oczarowa
ny był Milą, a Jaśko ogarnięty nagłą tęsknotą za Bożeną.

Na tydzień przed zapowiedzianymi łowami goniec przysłany 
przez wojewodę z Sandomierza oznajmił, że łowy zostały odwo
łane. Ucieszyli się puszczacy. Jednego jeno Jaśka wieść ta za
smuciła. Przez następne dni objeżdżał dwory i wsie podgórskie, 
odwołując nakazany przewód, stan i pieczowanie. Wracając za
jechał do Drzypały w Grzegorzewicach. Ksiądz na jego widok 
otworzył ramiona i serdecznie jak brata uścisnął.

— Bóg by ci nie przebaczył, gdybyś do mnie nie wstąpił.
— Po radę przychodzę — powiedział Jaśko.
— O rozgrzeszenie pierwej proś, wszakżeś, jak słyszałem, nad 

niewinną ludnością w Prusach srodze wydziwiał, a i tu na miej
scu Dzierżka Nieczuja uśmierciłeś.

— Tamtych król bić kazał, a Nieczuja za zniewagę ojcu i mnie 
uczynioną usiekłem. Winy nijakiej za to, com zrobił, na mnie nie 
masz i nie z tym przychodzę.

Siedli przy stole i Jaśko długo w myślach słów szukał.
— Sędziwój Chyba córki mi dać nie chce — powiedział wresz

cie ze złością. — Jedźcie i przetłumaczcie mu wszystko, was 
usłucha. Inaczej siłą mu ją zabiorę.

Posmutniał Drzypała.
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— Znam i ja prawdę o Sędziwoju Chybie. Bóg krzywdy ludz
kie widzi i sprawiedliwość wymierza, nie tu na ziemi, to tam, 
w królestwie swoim niebieskim. Ostaw ty Chybów w spokoju.

— Nic mi do sprawiedliwości w niebie, a na ziemi dłużej na 
nią czekać nie mogę.

— Bluźnisz, synu. Przeciw woli boskiej nic nie zdziałasz. 
Dziewka ci rozum pomieszała. Sędziwój twardy człek i nieużyty. 
Bożena za ojca go swego uważa i bacz, abyś krwi daremnie nie 
przelał, czego by ci i ona nie przebaczyła. Radbym ja ci nieba 
przychylić, Sędziwojowi przecie słowa powiedzieć nie mogę. 
Ostaw Chybów, synu, ostaw, Jaśku.

Rozdział XXIV
W samo południe 8 maja roku Pańskiego 1331 straż wa

welska dała znać królowi o przybyciu księcia austriackiego Otto
na. Książę dary bogate Łokietkowi złożył, pozdrawiając go 
w swoim i cesarskim imieniu. Korciło króla Łokietka przygadać 
kuzynowi Ludwika, że jego wielki krewniak nie tak dawno groził 
mu pozbawieniem korony, kiedy syna jego w ziemi branden
burskiej gnębił. Łokietek i to jeszcze pamiętał, że cesarz rycer
stwo swoje do pomagania Krzyżakom zachęcał. Wiedział król od 
zięcia swego, Karola Węgierskiego, z czym książę Otton przy
bywa, toteż uprzejmość należną księciu okazał, dawne urazy do 
cesarza niemieckiego przemilczając.

Cień złowróżbny zaczął przesłaniać blask cesarskiej korony. 
Tym razem przeciwnik był nie tylko silny, ale i przebiegły. Król 
czeski Jan Luksemburczyk, zdobywszy sławę rycerską na tur
niejach, zapragnął skrycie potęgi i znaczenia. Nawet marzenia 
o koronie cesarskiej nie wydawały mu się zbyt śmiałe. Przez 
szczęśliwe małżeństwo syna Jana z córką Henryka Karyntyjskie- 
go zapewnił sobie zdobycie Karyntii i Tyrolu. Wtedy, proszony 
przez posłów Brescii, aby wziął w opiekę ich miasto, ruszył 
z wojskiem do Włoch. Poddawały mu się kolejno — Brescia, 
Bergamo, Lukka, Mediolan, Pawia, Parma, Modena i wreszcie 
cała Lombardia uznała go opiekunem swoim i zwierzchnikiem.
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Równało się to już przywłaszczeniu korony niemieckiej w tym 
kraju. Luksemburczyk, spokrewniony z królem francuskim, po
zyskawszy sobie zręczną polityką papieża w Avignonie, stwo
rzył nagle potęgę, która mogła w każdej chwili samemu cesar
stwu zagrozić. Książęta niemieccy radzili cesarzowi, aby nie 
zwłócząc uderzył na posiadłości czeskie, rozbił je i podzielił.

W obliczu niebezpieczeństwa Wittelsbachowie pogodzili się 
z Habsburgami. Dla skuteczniejszego natarcia i pewniejszego 
zwycięstwa zabiegał dwór cesarski o pozyskanie nowych sprzy
mierzeńców. Mieli nimi być Karol Robert Węgierski i Władys
ław Łokietek, król polski. W tym to właśnie celu przybył do 
Krakowa książę Otton, a wkrótce po nim możny hrabia Gunter, 
jeden z regentów i doradców Ludwika Brandenburskiego. W dwa 
dni później zjechał do Krakowa Karol Robert z nieodłączną Elż
bietą, córką Łokietka. Książę Otton w imieniu cesarza propono
wał zebranym układ, „iżby społem z nim napadli potężnie i wro
go króla czeskiego". Potęga Luksemburgów w Czechach miała 
być zniszczona. Łupy po zwycięstwie postanowili twórcy propo
nowanego sojuszu podzielić.

Łokietek jasno widział korzyści, jakie mógł osiągnąć z przy
stąpienia do ligi przeciwko Janowi Luksemburczykowi, musiał 
się jednak liczyć ze zdaniem możnych komesów, panów z rady. 
Nie wszyscy bowiem panowie, tak świeccy, jak i duchowni, 
zgadzali się na wyprawę przeciwko Czechom. Próbował im król 
tłumaczyć korzyści, jakie królestwo Polskie mogło z nowego 
przymierza osiągnąć.

— Książęta śląscy pobitego Luksemburczyka odstąpią i pod 
nasze panowanie przejdą — mówił Łokietek. — Nie Niemcy oni, 
ale silniejszego wolą, by sobie książenie na swych ziemiach 
zabezpieczyć. Nie stanie Jana Czeskiego, ani chybi z nami się 
połączą. Stąd i dla nich, i dla nas korzyść będzie. Siły nasze się 
pomnożą. Wtedy i Krzyżaków łatwiej będzie rozgromić. Gdy 
głównego opiekuna utracą, a cesarz pomocy im nie da, zmiękną. 
Litwa i biskup ryski z nami się wiekuiście przymierzem zwiążą 
i potęgi takiej nikt nie zmoże.

Miał król jeszcze jeden ważki argument, który przed pana- 
mi-radą zataił. Jan Czeski nie przestawał się tytułować królem 
polskim, uważając się za spadkobiercę Wacławowej dzierżawy.
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Świeże jeszcze były w pamięci Łokietka intrygi Luksemburczyka 
na dworze papieskim, kiedy Gerward Leszczyc o zezwolenie na 
koronację zabiegał. I nynie Jan nie inaczej jak „królem krakow
skim" go lekceważąco nazywał. Przywykł już był Łokietek do 
przezwisk, jakie z jego osobą łączono, i lekce je sobie ważył. Do
póki konia mógł dosiąść, a miecz w dłoni udźwignąć, za nic miał 
gadki i pretensje wrogów. Coraz częściej jednak zdarzało się, że 
utrudzony król czuł dziwną słabość. Jakby pod wpływem uroku 
rzuconego przez złe oczy, niemoc go nagle nachodziła. Z łoża 
z trudem się podnosił, czując w nogach ociężałość i niemoc, 
a w głowie szum i kołowaciznę. Nie zwykł był przejmować się 
dolegliwościami własnego ciała. Czasu mu na to nie starczało. 
Coraz częściej jednak nachodziła go obawa tajona przed czymś, 
czego odwrócić nie było sposobu.

— Byleby jeszcze Jana Czeskiego poskromić i Krzyżaków do 
uległości zmusić, żalu do Pana Boga bym nie miał — mawiał do 
Mścibora, który znał najwięcej tajemnic królewskich.

— Bóg łaskaw, nie odmówi wam tego — pocieszał z wiarą 
Mścibór.

— O Kazimierza się boję. Ciągle jeszcze płochości się go trzy
mają. Białogłowy go więcej ciekawią niż sprawy dziedzictwa po 
mnie.

— Z korzenia jabłoni jeno jabłoń wyrosnąć może, miłościwy 
panie — odpowiadał Mścibór.

— Od oręża stroni, a królestwu temu mąż silnej ręki po
trzebny.

— Rozum silniejszy od miecza.
— Iz panami nie lubi radzić, własną wolą się kieruje.
— Jako i wy, miłościwy królu.
Łokietek głową przytakiwał. „Radzić powinno wielu, ale po

stanawiać jeden" — myślał. A jednak niezgoda wśród rady 
drażniła go początkowo i bolała. Popierali jego zamysły dumny 
Wincenty z Szamotuł, Spytko z Melsztyna, sandomierski Mściug 
Jastrzębiec i inni. Wincz widział w układach własne korzyści, 
Jastrzębiec, Jasiek Sądecki czy Goworek popierali je z miłości 
do niego i dla dobra królestwa, któremu jak i on dawną świet
ność chcieli przywrócić. Byli jednak i tacy, jak Krystyn z Ostro
wa czy sam biskup krakowski Jan Grot Słupecki, którzy jawnie

166



wobec rady przymierzu z cesarzem i Brandenburczykami się 
sprzeciwiali. Całej opozycji biskup przewodził. Głos jego wątpli
wości nawet wśród zwolenników królewskich budził.

— Królestwo i koronę Stolicy Apostolskiej i jego świątobli
wości papieżowi zawdzięczacie — powiedział. — Nie godzi się 
przeto z wrogami papieża łączyć. Kimże bowiem jest cesarz, jak 
nie jawnym wrogiem Stolicy Apostolskiej, sprzeniewiercą 
i zdrajcą. Kto przeciw kościołowi występuje czy z jego wrogami 
się łączy, tego kara boska rychło spotkać może — wołał do króla 
biskup. Poparli go inni dostojnicy kościelni, przytaknęli co nie
którzy ze świeckich. Radzili łudzić jeno cesarza obietnicą przy
stąpienia do ligi, a gdy ten wyprawę już na Czechy poprowadzi, 
na Prusy i Pomorze uderzyć. Krzyżacy nie mając pomocy z Za
chodu, pokorniejsi będą, łatwiejsi do pokonania.

Jarosław Bogoria z Bogorii rację polską najrozumniej przed
stawił.

— Nie Stolicy Apostolskiej nam bronić, ale królestwa tego, 
które z takim trudem odnawiamy. Przychylność Stolicy Apostol
skiej grzywnami się mierzy. Gdyby w Wiśle nie woda, ale złoto 
płynęło, dawno by już Pomorze nasze było, a Krzyżacy, klątwą 
obłożeni, precz poszli. Niechże nam cesarz w zamian za przymie
rze przeciwko Janowi Czeskiemu gwarancję da, że po zwycięs
twie nad Luksemburczykiem Krzyżaków zmusi do oddania nam 
Pomorza i ziemi chełmińskiej. Zgodzili się Krzyżacy ubiegłego 
roku, że na sąd wedle postanowień układu przybędą. Posłaliśmy 
Mikołaja i pana Święcą do nich z przypomnieniem. Jak nam 
donoszą, wielki mistrz Luter próbuje przekonać naszych posłów, 
że sąd prawa nijakiego do Zakonu nie ma i wręcz oświadcza, 
że Pomorza nie zwróci. Zważ przeto, miłościwy królu — mówił 
Bogoria — i to, że za trzy niedziele rozejm z Zakonem się koń
czy. Nim cesarz na Czechy wyruszy, my nową wojnę mieć mo
żemy. Jakże nam na dwie strony wojować, siły na dwoje dzielić?

Mógł Łokietek sam postanowić o przymierzu z cesarzem i jego 
sojusznikami. Wcześniej już, w tajemnicy przed wszystkimi, po
wziął ten zamiar. Kiedy jednak głosów rady wysłuchał i roz
ważył, od zamysłów własnych odstąpił. Powiedział tedy 
w układnych słowach księciu austriackiemu, że przyznaje słusz
ność cesarskim zamierzeniom, jednak decyzję własną odkłada
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do czasu uporządkowania ważnych spraw wewnętrznych. Ta
jemnicę swego postanowienia wyjawił jednemu tylko Karolowi 
Węgierskiemu, który uznał słuszność Łokietkowych obaw.

Swoją rozwagą Łokietek pozyskał sobie wśród rycerstwa no
wych przyjaciół. Biskup Grot, człek pobożny zarówno jak i ro
zumny, stanął teraz całkowicie po stronie króla. Już następnego 
dnia po naradzie przekazał do skarbca królewskiego trzysta 
grzywien, które miał wysłać do Avignonu. Uwaga Jarosława 
Bogorii o przekupstwie dostojników papieskich zabolała go do 
żywego i nie dawała spokoju. Biskup znał ujawnioną prawdę 
lepiej od innych. Słaba jest wola ludzka. „Grzech może się 
gnieździć zarówno przy koronie, jak przy tiarze” — myślał bis
kup.

Na zakończenie obrad postanowiono na dwudziestego szóstego 
maja zwołać do Chęcin zjazd biskupów i panów świeckich, na 
którym miano radzić o bezpieczeństwie Królestwa.

Rozdział XXV
Puszcza kipiała radością i szczęściem, jakie tylko 

swoboda bezkresnych borów dać mogła wszystkiemu, co w niej 
żyło. W głuszy, w cienistych ostojach, na polankach zalanych 
słońcem królowała miłość cicha, pozbawiona namiętnych chrzą- 
kań, ryków i beczenia, pełna obaw i czułości macierzyńskiej. 
Okres to był bowiem wykotów, cielenia się, miotów i lęgów. 
Chmary łań, o nabrzmiałych pokarmem grzęzach otaczały kołem 
swoje cętkowane maleństwa, czujne, gotowe w każdej chwili do 
obrony, w której nierzadko oddawały własne życie. Same teraz 
były strażą, byki bowiem nie miały przystępu do stada, trzymały 
się na uboczu.

Z jam pod wykrotami powalonych drzew wyłaziły wilcze 
szczenięta, w pieleszach ukrytych w gąszczu parskały i syczały 
młode rysie, z nor wyglądały wiecznie głodne lisięta, na karczo- 
wiskach w dolinach rechotały zadowolone maciory i pokwiki- 
wały liczne stada pasiatych, rudawych warchlaków. Ostrożne 
łosze wyciągały długie łby o aksamitnych chrapach, wietrząc
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bacznie, na krok nie odstępując płoworudych cieląt. W chasz
czach nieprzebytych, osłoniętych czepnymi ożynami, po papro- 
ciskach, pod zwaliskami powalonych drzew, w norach, dziuplach, 
po zakamarkach przez oczy ludzkie nie widzianych — wszędzie 
spały, spoczywały, baraszkowały ze sobą młode stworzenia, pa
trzące ciekawie na otaczający je świat, pełne jeszcze bojaźni, 
trwożliwe, gotowe w każdej chwili czmychnąć do kryjówki lub 
przeraźliwym głosem wzywać na pomoc rodziców. Zgoda bo
wiem w puszczy pozorem jeno była. Życie jednych rozwijało się 
i kwitło kosztem życia drugich. Słabszy a niedołężny z urodze
nia musiał ginąć. Na ścieżkach przy wodopojach, na skraju łąk 
i polanek czatował najsroższy z rabusiów — wilk; nad rzekami, 
przy rozlewiskach porosłych sitowiem, trzciną i tatarakiem 
skradał się lis przebiegły, rozgwarem rzecznego ptactwa nęcony; 
ze zwisających konarów szykował się do niezawodnego skoku 
ryś; w trawach i gąszczu myszkowały gronostaje i łasice, w prze
stworzach nad puszczą krążyły jastrzębie, sokoły i orły.- Nawet 
bury miś, raz skosztowawszy mięsa, porzucał korzonki i owoce, 
podkradał się do spokojnych łań i kóz lub zasadzał na samot
nego byka, aby jednym uderzeniem łapy powalić zdobycz na 
miejscu. Chłeptał wtedy z rozkoszą ciepłą krew i obżerał się do 
nieprzyzwoitości. Mrówczych jaj jeno i miodu w barciach nie 
porzucał, uważając je za największy przysmak. Nocami budziły 
czworonogich i skrzydlatych mieszkańców puszczy złowieszcze 
pohukiwania puchacza, szelest skradającej się kuny i błyski wil
czych latarni. Strach gasił radość, krzyk śmierci przerywał 
śpiew. Nic jednak nie mogło powstrzymać przemożnej siły życia.

Nawet człowiek w puszczy nie był wolny od zasadzek, napa
dów, nagłych niebezpieczeństw. Czyhały nań złe borowce, biesy, 
upiory, czarownice na gołoborzach, wilkołaki po trzęsawiskach, 
jędze i zmory wysysające krew, południce i topielice. Bronił 
się przed nimi zaklęciami, amuletami noszonymi na szyi, w któ
rych wróże i staruchy moc zaczarowaną zamykały. Mimo to 
puszczacy byli gospodarzami puszczy i opiekunami słabych 
a bezbronnych.

Soja Łamignat wyciągnął z dołu wilczego trzy warchlaki i puś
cił na wolność. Cma, spotkawszy szpiczaka ze złamaną nogą, 
pożałował go i miast dobić, nogę owinął mu korą brzozową, ob-
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łożył wiklinowymi kijami i związał łykiem. Trzy niedziele prze
siedział przy rannym jelonku w lesie, chroniąc go przed wil
kami. Kiedy zwierzak mógł już na chorą nogę stąpać, przywiódł 
go ze sobą do domu. Pielęgnował go jeszcze przez miesiąc i w koń
cu zdrowego puścił do lasu. Smogorz przyniósł i oswoił zagubio
nego misia, Krogulec — głuszca ze złamanym skrzydłem.

Było w sercach puszczaków coś z kniei ogromnej: jesienią 
cichość wśróddrzewna, powaga i smutek, zimą lutość, pogoń po 
tropach za zwierzyną, wiosną niepokój, co w żarze krwi się 
rodzi i namiętnością wybucha.

Niepokój ów ogarnął tej wiosny Mieszka Sworznia z siłą, 
której się oprzeć nie mógł. Nie było niedzieli, aby nie wędrował 
pod Szczytnik, gdzie osiedlił się Stary Pietrus po ucieczce przed 
opatowym gniewem. Marzył o Kalinie. Ani wiedział, że ona 
o Jaśku zapomnieć nie mogła. Nie było szczęścia w domu Pietra
sa. Stary kowal myślał o utraconej ziemi i kuźni, córki o swej 
„doli nieszczęsnej". Dobrogniewa płakała za Zwirblisem, o któ
rym słuch zaginął.

— Do Drawichy idź — radziła siostrze Kalina. — Ona wie, co 
było i co będzie. W wodę, w ogień popatrzy, dymem z zaklętych 
ziół cię owionie i przyszłość pokaże.

— To czemu ty do niej nie idziesz? — spytała Dobrogniewa.
— Mnie wróżba niepotrzebna. Wszystko już się stało. Jaśko 

Bożenę porwał i w puszczy ukrył. Nikt nie wie gdzie. Zgodziła 
się na pewno na to. Dla mnie Jaśko już stracony.

— Mieszko cię miłuje — powiedziała Dobrogniewa. — Jelon
ka ci przyniósł.

— Jelonka niejednego sama mogłabym w puszczy złowić, 
a miłowania jego nie chcę. Powiedziałam mu, żeby sobie innej 
szukał, bo nigdy jego nie będę. A on łazi za mną i wzdycha.

— Szkoda go.
— Jego szkoda, a mnie nie? Czemu to nie chciałaś Marcina, 

jeno na Zwirblisa czekasz?
— Nie gniewaj się — prosiła Dobrogniewa. — I ciebie mi żal. 

Obie szczęścia nie mamy. Doloż ty nasza, dolo. A o Jaśku skąd 
wiesz? — spytała po chwili.

— Mieszko wieści przyniósł. Opowiadał, że Jaśko od wiosny 
parę razy do dworu się zakradał. Panna rada go zawsze przyj-
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inowała, choć za każdym razem błagała, aby więcej nie przycho
dził, aby jej i siebie nie gubił. Jarosz, sługa starego Chyby, 
podsłuchał ich rozmowę. Jarosz i Lemiesz wiedzieli zawsze, kie
dy Jaśko jest we dworze. Bali się przecież pojmać go, choć mieli 
ku temu wyraźny rozkaz. Myśleli, że Jaśko z całą gromadą pusz- 
czaków przybywa. Panu Chybie słowem o odwiedzinach Jaśko
wych nie wspomnieli. Wszystko się nagle wydało. Nie wiedzieć, 
czy Chyba Jaśka u córki przyłapał, czy też Jaśko sam do niego 
przyszedł o Bożenę prosić. Kiedy na jego krzyk do komnaty 
wpadli, ujrzeli pana Sędziwoja leżącego na ziemi. Obok niego 
stał Jaśko. Miecz pana Chyby leżał porzucony pod ławą. Widać 
stary chciał nim Jaśka przebić. Siły i odwagi jego nie znał.

Na rozkaz pana Chyby skoczyli na Jaśka Jarosz i Lemiesz, ale 
ich na miejscu osadził, za ławę porwawszy. Pod nogi im ją rzucił 
i dopiero za miecz chwycił. Jarosz się swoim zamierzył, ale tyle 
jeno mógł zrobić. Jaśko bowiem z taką siłą ciął w podniesiony 
miecz, że Jaroszowi sama rękojeść w ręku została. Wtedy do
piero zobaczyli leżącą na ziemi przy piecu Bożenę. Zdawała się 
być bez życia. Jaśko przesadził stół, wziął bezwładną Bożenę na 
ręce i spokojnie wyszedł na dwór. Skoczyli za nim na rozkaz 
Chyby. Wszystką służbę zbudzili. Sam Chyba pościgiem kiero
wał. Noc była ciemna, a służba szukała zbiegów, modląc się, aby 
ich nie spotkać. Przy Jaśku nie było nikogo. Sam zawsze chodził. 
Pan Chyba, powiadają, do grodu chce Jaśka skarżyć za zbrojny 
napad, rabunek i porwanie córki. Mówił Mieszko, że Sędziwój 
tej samej nocy przebił Lemiesza za to, że pozwolił Jaśkowi uciec. 
I staruchę, niańkę Bożeny, zabił. Teraz Sędziwój Chyba zbiera 
zbrojnych ludzi. Pewnikiem na Kakonin pójdzie, myśli, że tam 
Jaśka i córkę dostanie. Mieszko zdybał Jarosza, sługę Chyby, 
w lesie na stawianiu sideł i całą historię porwania Bożeny od 
niego usłyszał.

— A Jaśko gdzie jest? — spytała Dobrogniewa.
— Nikt go do tej pory nigdzie nie widział. Mówią, że był 

w Kakoninie u ojca, wziął wóz pełen statków, pożywienia i skór, 
Gacka i Sawkę i odjechał. Siad po nim zaginął. Powiadał Miesz
ko, że widzieli go z niewiastą w Grzegorzewicach u Drzypały.

— Pojutrze pojadę z Mieszkiem do Chęcin — zaczęła po 
chwili milczenia Kalina. — Król i panowie zjechali do Chęcin.
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Łowy będą urządzać w puszczy, a Jaśko jest podłowczym. Chcę 
go jeszcze ten jeden raz zobaczyć.

— Mieszko dla ciebie na wszystko gotów.
— Powiedział mi, że na koniec świata pojedzie, jeśli ja zechcę. 

Nie wie, że Jaśko całym moim światem był i nigdzie mi teraz już 
jechać.

Rozdział XXVI
Kalina już trzeci dzień daremnie wypatrywała Jaśka 

w Chęcinach wśród nieprzeliczonego tłumu rycerstwa, kupców 
i gawiedzi wszelakiej. Co dnia mrowie ludzkie rosło, że w końcu 
potężne zamczysko na szczycie skalnej góry podobne było do 
oblężonego grodu. Podzamcze i błonia na wschód od góry za
mkowej wypełnione były po brzegi. Wokół zamku powstało na
gle całe miasto szarych namiotów. Wielu dostojników państwo
wych chroniło się pod namiotami, nie mogąc znaleźć miejsca 
w zajazdach ani pobliskich dworach.

W komnatach na zamku stanęli razem z królem biskup kra
kowski Grot, poznański — Jan herbu Doliwa, wojewodowie 
i kasztelanowie, najbliżsi króla doradcy i posłowie cesarscy, 
którzy wraz z Łokietkiem z Krakowa na zjazd pociągnęli, aby 
wymową i potajemnymi darami wielmożów przekonywać. Ło
kietek przykazał ostawić dwie wolne komnaty, spodziewając się 
przybycia arcybiskupa Janisława. Reszta dostojników kościel
nych zatrzymała się w pobliskich Kielcach.

Na Podzamczu usadowili się kupcy, których ściąg jak zwykle 
był ogromny. Ciągnęły się długimi rzędami stragany kryte płót- 
nianymi dachami dla osłony przed słońcem, domki z drzewa na
prędce sklecone, pełne przeróżnych towarów.

Wśród kupujących i przyglądających się pełno było rycerstwa, 
zwykłych panoszy i włodyków, którzy w pocztach wielmożów 
służbę pełnili. Sam Wincz z Szamotuł przywiódł ponad sto zbroj
nej czeladzi. Obozowali pod namiotami na błoniach lub w lasach 
przylegających do zamku.

Kalina pierwszego dnia oglądała stragany i budy kupieckie
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z bratem i Mieszkiem. Paweł kupił jej i Dobrogniewie kolce z wi
siorkami ze srebrnych kółeczek, Mieszko zaś rzadkie złociste 
korale i bransoletę z jarzącymi się kamieniami. Z początku nie 
chciała przyjąć podarunku, ale kiedy spojrzała na przygnębioną 
odmową twarz Mieszka, żal jej się junoszy zrobiło.

— Cały skarbiec wydałeś — powiedziała.
— Chcesz, wszystko, co tu jest, kupię — odpowiedział butnie 

Mieszko.
Parsknęła śmiechem, choć przyjemnie jej było słyszeć o odda

niu i miłości Sworznia.
Mieszko nie odstępował Kaliny na krok. Doświadczone oczy 

męskie łatwo odkrywały w przebranym pacholiku dziewkę 
i śmiałe zaczepki zdarzały się co chwila. Sworzeń za miecz 
chwytał parokrotnie, choć wiedział, że w miejscu, gdzie król 
przebywał, wszelkie burdy surowo były zakazane.

— Nieszczęścia nam tu napędzisz. Lepiej byś w domu sie
działa — żalił się Paweł.

— Wracajcie do domu, jeśli się boicie, dam sobie bez was ra
dę. Do wieczora całą secinę będę miała do obrony.

Przed wieczorem wydostali się z tłumu i ruszyli w stronę Czar
nej Nidy do Grochoły, który w tych stronach mieszkał. Cały na
stępny dzień przesiedzieli u podejścia do bramy zamkowej. Pa
weł nakłaniał Kalinę do powrotu, tłumacząc bezcelowość cze
kania.

Kalina jednak uparcie swoje powtarzała.
— Króla muszę obaczyć. Nie odjedziemy, póki go nie ujrzę.
Pawłowi i Sworzniowi ani na myśl nie przyszło, że królowi 

Kaliny Jaśko na imię. Pod wieczór tego dnia rozeszła się nagle 
wśród tłumu wieść, że nazajutrz król wraz z całym dworem 
i panami na Łysieć wyrusza, aby przed rozpoczęciem obrad 
wysłuchać uroczystego nabożeństwa w kościele benedyktynów. 
Teraz i Paweł Pietrus nie nastawa! na powrót do domu.

Noc jeszcze była, kiedy Kalina zbudziła brata.
— Czas w drogę, miejsce dogodne nam zajmą i nic nie oba- 

czym.
Dosiedli koni i ruszyli lasem. O milę za Chęcinami pod Czer

woną Górą wyjechali znów na gościniec.
— Tędy jechać będą, wszystkich obaczym — powiedział Gro-
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choła. Zsiedli z konj. Nie minęło i parę pacierzy, kiedy Mieszko 
wstał z murawy, na której siedział.

— Jadą — powiedział.
Kalina wyjrzała na drogę.
— Nikogo nie widać.
— Nie widać, ale słychać — uśmiechnął się Mieszko.
— Prawdę mówi. Słychać tętent — stwierdził Grochola.
Jakoż ujrzeli wkrótce oddział jeźdźców. Prowadził go rycerz 

w srebrzystej zbroi.
— Grot Rawa z Połańca — szepnął Mieszko do Kaliny.
Jeźdźcy jechali wolno, zajmując całą szerokość drogi. Za nimi 

ukazał się orszak świetny, migocący blaskiem bogatej zbroi, 
strojów pysznych. W środku jechał na czarnym jak kruk ogierze 
mąż w wieku podeszłym, starzec prawie, mały, zwalisty, o twa
rzy pooranej zmarszczkami. Czarną brodę i wąsy siwizna srebrzy
ła. Włosy spływające na barki ni to płowe, ni białe były. Po
waga i surowość biły z całej jego postaci. I ubiór wyróżniał go 
spośród innych. Spod czarnej opończy, spływającej wolnymi fał
dami z ramion, widać było takąż ciemną suknię bez ozdób i zło
ceń. Podobny był do mnicha, który ćwiczy ciało postami i biczo
waniem. Z lewej jego strony jechał rycerz, młody, wysoki 
i piękny, z prawej duchowny w fioletowej sukni. Kalina prze
biegała oczami strojne postacie, twarze brodate i dostojne.

— Który z nich jest królem? — spytała Mieszka. — Który 
z nich król? — powtórzyła pytanie, bo Mieszko zapatrzony w ry
cerstwo nie słyszał, co mówiła.

— Ten w czarnej opończy, na czarnym koniu — odpowie
dział.

Orszak królewski minął stojących. Sworzeń zaczął teraz pół
głosem nazywać znane sobie persony.

— Ten młody obok Łokietka to królewicz Kazimierz, za nim 
ów z kitą na złoconym hełmie to książę Władysław Łęczycki, tam
ten — nasz wojewoda sandomierski. Obok biskup, nie pomnę 
skąd, a ten tam to Wincz z Szamotuł.

Kalina mało już teraz uwagi na rycerzy zwracała. „Do króla 
pójdę — postanowiła nagle w myślach. — Ojcową krzywdę mu 
przedstawię, jakiej od opata doznał. Niech nam pozwoli wrócić 
nad Pokrzywiankę." „Ludzie klasztorni tylko opatowi podlegają
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i nikt do nich krom opata prawa nijakiego nie ma" — przypo
mniała sobie słowa księdza Drzypały. A jeżeli król każę im do 
opata wrócić? Tedy opat uczyni z nimi, co sam zechce. Dobro- 
gniewę każę zdrajcy Marcinowi oddać, ją za któregoś ze swoich 
niemieckich osadników wyda, a ojca w lochu osadzi. Może to 
uczynić, skoro nawet król nie ma siły, aby ich obronić. Więc 
taki to ten król, myślała. Jak kmieć w opończę jeno odziany 
i władzy nad opatem nie ma. Otrząsnęła się z ponurych myśli, 
bo ją nagle Paweł w bok trącił.

— Patrzaj, Marcin z Glina.
Zadrżała, ujrzawszy wlepione w siebie czarne oczy Czecha.
— Bodajżeś zginął — szepnęła.
Mieszko wcześniej już Marcina dostrzegł. Zauważył i to, że 

Marcin powiedział coś do jadących obok niego ludzi i zaraz za
częli się przepychać ze środka drogi na brzeg. Mieszko z konia 
zeskoczył i cichaczem cofnął się w las. Nie było go czas jakiś 
i Kalina zaczęła się już o niego niepokoić. Zjawił się wkrótce 
z twarzą pełną troski.

— Marcin z opatowymi pachołkami niedaleko stąd w lesie 
stoją. Naradzają się nad czymś. Nic dobrego im z oczu nie pa
trzy. Zobaczyli nas i coś knują. Ruszamy na drogę i za królem 
jedziemy.

Paweł aż pobladł z przerażenia.
— Ani chybi pochwycić nas chcą i do opata poprowadzić. 

Biada nam. Wracajmy do Grochoły. Tam albo się bronić będzie
my, albo w las skoczym i może śladu nie odnajdą.

— Piętnastu ludzi naliczyłem. Zdaje się, że nie po to przyje
chali, aby króla oglądać — powiedział Mieszko.

— Znam ścieżkę — odezwał się Grochola — przez Dymińskie 
Góry. Pod Żarnową gąszcz nieprzebyty. Przycupniem w nim 
i gdyby nas chcieli dobywać, jak kaczki wystrzelamy.

Nim zdołali się zastanowić nad propozycją Grochoły, Mieszko 
ruszył koniem w tłum. Kiedy się znów z nimi połączył, oczy śmia
ły mu się zuchowato.

— Wilk lubi polować, ale sam często na łowach w potrzask 
wpada — powiedział tajemniczo. — Ruszamy, skoro tylko wozy 
przejadą, przez Dymińskie Góry, jak radzi Grochola.

Droga wkrótce pustoszeć zaczęła, więc przejechali na drugą
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stronę i ujechawszy samym jej brzegiem z pół mili, w las nagle 
skręcili, za siebie się nie oglądając. Grochola prowadził. Ścieżka 
wiła się wyraźnie wśród wysokich sosen, nikła na niewielkich 
goliznach pod baldachimem paproci sięgających końskiego brzu
cha, znaczyła się wśród traw na obszernych polanach. Zwierz 
dziki lubił nią chodzić zarówno jak i łowca puszczański, stąd 
znana była i Mieszkowi, choć ten ani słowem o tym nie wspo
mniał. Jechali teraz gęsiego. Przebyli Lubrzankę rozlaną po nie
dawnych deszczach, nie szukając płycizn. Za rzeką trafili na pod
mokłe łąki, z rzadka porosłe olchą, pełne trzęsawisk. Wówczas 
dopiero Sworzeń niby od niechcenia spojrzał za siebie.

— Wilki brodu na rzece wypatrują — powiedział. — Nie śpie
szą się. Pewni są, że zdobycz im nie ucieknie. Zamierzają pewnie 
napaść na nas przy drodze, która do Łagowa skręca. Stamtąd do 
klasztoru najbliżej. Dziwno mi jeno, że tylko dziesięciu za nami 
goni, choć ich pod Czerwoną Górą piętnastu naliczyłem. Uradzili 
pewnie, że na trzech dziesięciu wystarczy.

— Mnie nie liczysz? — spytała Kalina.
— Płaczem niewiele im szkody zrobisz — zadrwił Paweł. — 

Oto do czego prowadzą twoje zachcianki.
Sworzeń odwiązał od siodła toporek i podał Kalinie.
— Teraz będzie nas czterech — powiedział poważnie.
— Patrz! — zawołała z gniewem Kalina do brata i cisnęła 

z siłą toporkiem w drzewo odległe o sześć kroków, nie zatrzymu
jąc konia. Rozległ się suchy stuk i zobaczyli toporek wbity 
w pień olchy. Grochola podjechał pierwszy do drzewa i po to
porek sięgnął. Gwizdnął ze zdziwienia. Trzeba będzie drzewo na 
kawałki piłować, inaczej topór jako drogowskaz w nim zostanie. 
Uderzył parę razy w stylisko toporka i dopiero wyszarpał go 
z drzewa.

— A ty gdzie się tej sztuki nauczyłaś? — spytał Paweł.
— Ćwiczyłam, kiedy ty ze swoim przyjacielem Marcinem 

kuźnię budowałeś. Przynajmniej ta korzyść mi została.
Grochola z szacunkiem spoglądał na Kalinę, a Mieszkowi oczy 

błyszczały z zadowolenia.
— Uciekajmy — denerwował się Paweł. — Dziesięciu rady 

nie damy.
— Może i damy — odpowiedział Mieszko.
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Ruszyli przecież żwawiej, zwłaszcza że za Warkoczem, który 
wpływał w tym miejscu do Lubrzanki, teren zaczynał się wzno
sić i konie natrafiły na twardy grunt. Ścigający zbliżyli się znacz
nie i byli niedalej jak o trzy strzelania z łuku. Trafili nagle na 
zwalisko powalonych przez burzę drzew. Przeszkoda była nie do 
przebycia. Wszędzie sterczały powyrywane z korzeniami, poła
mane pnie, konary, gałęzie.

— Nie pojedziemy dalej — zawołał strwożony Grochola.
— Nic strasznego — powiedział Mieszko. — Lepszej twierdzy 

i Krzyżacy nie potrafiliby zbudować. Z koni i między pnie! 
Poświst doskonałe strzelnice nam tu wyszykował.

Zeskoczyli na ziemię i wleźli w plątaninę cmentarzyska drzew
nego. Konie pozostawili samym sobie. Kalina przyklękła obok 
Sworznia.

— Na nic mi twój toporek — szepnęła.
— Ustrzelę jednego, to ci luku pożyczę — pocieszył ją Miesz

ko.
— Jak lisy w norach się pochowali — usłyszeli nagle głos 

przed sobą. — Hej tam, wyłaźcie, bo i tak wam ujść nie pozwo- 
lim.

Kalina poznała Marcina. Nikt z ukrytych nie odpowiadał. 
Ciszę przerwał pełny bólu kwik koński.

— Konie nam łotry ustrzelili — szepnął Sworzeń.
Przed zwaliskiem słychać teraz było trzask gałęzi i szamo

tanie się. Gniadosz Kaliny i mały kosmacz Grochoły z białożół- 
tą grzywą, widocznie lżej ranne, pogalopowały w dół zbocza. 
Srokosz Pawła i kary Mieszka pozostały na miejscu, tarzając się 
z bólu.

— Wyłaźcie! Przy naszych koniach teraz pójdziecie! — wołał 
Marcin, dowódca straży opałowej.

— Wilki jesteście, nie ludzie! — odkrzyknął mu Sworzeń.
— Zbóje gorsi wilków.
— Czego od nas chcecie?
— Opat przewielebny posłał nas po swoich ludzi, zbiegłych od 

niego. Oddajcie ich nam, a wy możecie iść, gdzie chcecie.
— Ta puszcza do opata nie należy i prawa nijakiego on tu nie 

ma!
— Inaczej będziesz mówił, kiedy was dostaniem!
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— Przyjdź i weź nasi
— Nie wyjdziecie po dobrej woli, to was ogniem wykurzyml
— I sami się w nim upieczecie! — odkrzyknął Sworzeń.
— Obaczym;
— Obaczym — jak echo — odpowiedział Mieszko.
W tej samej chwili bór wypełnił okrzyk „Orzy!”. Zdawało się, 

że dziesiątki gardzieli go wydało, bo echo zewsząd się potoczyło. 
Sworzeń jak ryś wyskoczył ze swojej kryjówki z dobytym mie
czem. Ni pacierza nie trwały niepojęte dla Kaliny i pozostałych 
krzyki i zamieszanie.

— Wychodźcie! — usłyszeli radosny krzyk Mieszka. — Wilki 
w barany się zamieniły i więcej kąsać nie będą.

Kalina patrzyła, oczom własnym nie wierząc. Na leśnej ścieżce 
stał przed nią Jaśko Skalny.

— Mieszko, szykując dla was obronę, wspomniał o Marcinie, 
więc i ja przyszedłem — powiedział Jaśko. — Stare porachunki 
mam z nim do wyrównania. Zapłata mu się ode mnie należy. 
Jego jednego żywego ostawili.

Pod drzewem stał Marcin z Glina związany powrozem. Czarne 
włosy spadały mu w nieładzie na twarz umazaną krwią, bo go 
któryś z puszczaków w walce mieczem zranił. Głowę w dół 
spuścił, oczu od ziemi nie odrywał. Na ścieżce zgromadziło się 
jedenastu puszczaków, wśród nich Orlik, młody Borsuk i olbrzy
mi Radost Niedźwiedź.

— Chłopcy, poszukajcie mrowiska, jeno duże być musi — 
zwrócił się Jaśko do stojących.

Ruszyło paru w różne strony.
— Drzewami go rozerwać, wrony będą miały uciechę — ra

dził Radost Niedźwiedź.
— Za łagodna śmierć. Robaka robaki muszą zeżreć — odpo

wiedział Jaśko.
Usłyszawszy to Marcin, głowę podniósł i runął na kolana przed 

Jaśkiem.
— Panie! — wołał z płaczem, trzęsąc się cały. — Darujcie. 

Służył wam będę od dziś. Zrobię wszystko, co zechcecie. Powiem, 
kto na was nastawał.

Zaczął się czołgać na kolanach, chcąc czołem dotknąć stóp
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Jaśkowych. Jaśko splunął z obrzydzeniem i płaszczącego się 
przy ziemi pchnął butem, że potoczył się pod najbliższe drzewo.

— Żmijo! Umiałeś kąsać, umiej umrzeć godnie.
— Panie — jęczał Marcin.
Zjawił się Borsuk. Huknął trzykroć w las dla przywołania to

warzyszy, po czym do Jaśka się zwrócił.
— Niedaleko stąd stoi pod świerkiem kopiec prawie na cztery 

łokcie duży. Mrówki wielkie jak szczypawy, chybkie i złe, że 
przystąpić nie można. Jak osy kąśliwe.

Marcin odwrócił się od Jaśka i do Kaliny wołać zaczął.
— Ratuj mnie, Kalino! Przez miłość do swojej siostry, ratuj!
Kalina stała obojętna. Zdawała się nie słyszeć jego krzyku. 

Twarz Marcina była wykrzywiona, mokra od krwi i potu, 
oczy wybałuszone ze strachu, w kątach ust widać było białe 
plamki śliny. Cuchnął gnojem. Odwróciła od niego głowę ze 
wstrętem.

— Nie chcesz — krzyczał Marcin — to wiedz, że tylko ja 
mogę Dobrogniewę uratować!

Kalina spojrzała nań, drwiąco się uśmiechając.
— Dobrogniewa rada będzie, kiedy jej o waszej bohaterskiej 

śmierci opowiem.
— Siostra twoja Dobrogniewa w lochu u opata siedzi za

mknięta! — zawołał Marcin. — Z Drawichą ją pozawczoraj po
chwycili. Przed sądem za czary stanie i zginie, jeżeli ty mnie 
dziś nie uratujesz.

Jaśko podszedł do Kaliny.
— Łże ten pies czy prawdę mówi?
Kalina przypomniała sobie rady, jakich niedawno udzielała 

siostrze.
— Trzy dni dziś mija, jak z Pawłem i Mieszkiem wyjechaliś

my z domu. Tyle jeno wiem, że do staruchy wybierała się po 
wróżbę.

— Drawichę Przytuła do siebie wzywał. Kłamie ten pomiot 
wilczy — ozwał się potężnym głosem Radost. — Czuje już, jak 
mu mrówki po plecach łażą i łgarstwa zmyśla, aby się ratować. 
Kończymy z nim.

— Przysięgam, że prawdę mówię! — krzyknął Marcin. — Sam 
ją z moimi ludźmi pochwyciłem na paprocisku, gdzie ognie pali-
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cie. Myślałem, że zgodzi się moją żoną zostać, ale odmówiła, 
więc ją razem z czarownicą do klasztoru zawiodłem. Opat kazał 
je obie w lochu zamknąć. Sądzić je będą i na stosie spalą. Przy
sięgam.

Milczeli wszyscy, nie wiedząc, co począć. Jaśko chwycił Mar
cina za kark i postawił na nogi.

— W jaki sposób możesz ją uratować? — spytał groźnie.
Marcin nie znajdował przez chwilę odpowiedzi.
— Do nóg opatowi upadnę i błagał będę — powiedział wresz

cie niepewnie.
— Tyle samo to będzie znaczyło, co byś misia prosił, aby 

miodu z barci nie wybierał — zaśmiał się Radost.
— Co powiesz, kiedy cię opat zapyta o ludzi, którzy tu pa- 

dli? — spytał znów Jaśko.
— Że ich wilcy zjedli — odpowiedział Marcin.
— Głupi ci uwierzy, że wilcy w lecie padlinę cuchnącą żrą — 

zahuczał znów Radost.
— Dość! — zawołał ostro Jaśko. — Zaprowadźcie go do mro

wiska. A nie zapomnijcie go rozdziać z szat.
Marcin jęczał, płakał i krzyczał na przemiany. Radost i Borsuk 

wzięli go pod ręce i powlekli w las. Inni poszli za nimi. Jaśko 
pozostał sam z Kaliną.

— Zdaje się, że ten śmierdzący tchórz prawdę mówił. Puścić 
go jednak nie mogę. Opat może nas przed królem oskarżyć za 
pomordowanie jego ludzi. Marcin świadczyłby przeciw nam. 
Wracajcie do domu. Nie zastaniecie Dobrogniewy, tedy niech 
Sworzeń do księdza Drzypały jedzie sprawę z Dobrogniewą, jak 
była, przedstawi. Król dla Drzypały wiele zrobić może. Opat 
królowi ustąpi i Dobrogniewę wypuści. Z Drawichą jeno bieda. 
Zle, że z domu między ludzi jeździsz.

— Ciebie zobaczyć chciałam — powiedziała cicho Kalina.
— Bożena moją niewiastą została.
— Wiem. Zabierz mnie do niej. Ona do życia w puszczy nie 

nawykła, pomagać jej będę. Ty na wojnę pójdziesz.
— Jeżeli na wojnę szedł będę, przyślę po ciebie, nie inaczej.
Uśmiechnęła się Kalina do odjeżdżającego Jaśka. Nie czuła 

doń żalu. Było jej tylko smutno.
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Kiedy ruszyli we troje w drogę pod Szczytnik, echo przyniosło 
z boku krzyk przeraźliwy. Kalina wstrzymała konia.

— Nie mogę, Mieszku, nie mogę tego słuchać.
— Umrzeć musi. Uwolnić mi go nie wolno.
— Nie chcę go uwalniać.
Mieszko zeskoczył z konia i z lukiem w ręku znikł wśród 

drzew. Po niedługim czasie cisza zaległa w borze. Turkały w ko
ronie dębu dzikie gołębie, skrzeczały sójki, kuły w drzewa jak 
zwykle dzięcioły.

Rozdział XXVII
Łokietek, choć nie porzucił myśli o przymierzu z cesa

rzem przeciwko Czechom, widział coraz większe trudności na 
drodze do jego urzeczywistnienia. Sam stał się teraz powścią
gliwszy i innych do rozwagi i zastanowienia przywoływał.

Mikołaj i Tomasz Swięc, którzy odprawiali poselstwo do wiel
kiego mistrza Zakonu, tyle jeno zyskali, że przedłużyli rozejm 
z Krzyżakami do dwudziestego czwartego czerwca. Jednocześ
nie przywieźli wieści, że Krzyżacy wojska w ziemi chełmińskiej 
gromadzą. Polecił Łokietek doprowadzić do gotowości obronnej 
grody we Włocławku, Brześciu, Inowrocławiu i Żninie, a nawet 
w Pyzdrach, Sieradzu i Kaliszu, wzmocnić w nich załogę i zgro
madzić zapasy żywności. Posłom cesarskim znów dał jeno za
pewnienie, że poczynania cesarza popiera i zniszczenie potęgi 
Luksemburczyka uważa za konieczne.

Dla podtrzymania zgody wśród wielmożów zrezygnował z upo
rządkowania praw Małej i Wielkiej Polski, które w tajemnicy 
wielkiej przygotowali Mirosław, Stanisław z Chrząstkowa, Mści- 
gniew Warcisławowicz z Chorzelowa wraz z Dzierżkiem Celmą, 
zwanym Mądrostką, i księdzem Wilczkiem. Miały owe statuta 
umocnić władzę królewską w całym królestwie, dziedzictwo ko
rony po wieczne czasy ustalić, wyraźnie określić, zrównać urzę
dy wojewodów i starostów, ich moc i władanie, niektóre prawa 
dziedziczenia ziemi i sądowe wyroki. Tajemnica królewskich za
mierzeń nieopatrznie wydała się nie w porę i wzbudziła takie
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rozjątrzenie w umysłach na to nie przygotowanych, że Łokietek 
zaprzeczyć im musiał. Panowie małopolscy, wielkopolscy, sie
radzcy czy łęczyccy popierali nie tyle Nałęczów, Zarębów, Ło- 
dziów, Bogoriów czy Starżów, ile bronili odmienności swoich 
praw, dawnej, wątpliwej niezależności.

— Tobie zjednoczenie ludzi ostawiam — powiedział król do 
syna, kiedy w gronie najbliższych sprawę statutów roztrząsali.

Nadeszła wreszcie chwila, w której król przedstawił radzie 
najważniejszy swój zamysł. Było w nim ustanowienie Kazimie
rza namiestnikiem na Wielkopolską, Kujawy i ziemię sieradzką. 
Jednocześnie pozbawił wojewodę Wincentego z Szamotuł god
ności starosty Wielkopolski i Kujaw. Stał za Winczem rozrosły 
ród Nałęczów, spokrewniony i skoligacony z pomorskimi Lesz- 
czycami, Boguszami, Doliwami, Habdankami i Szaszorami. Popie
rały go liczne rzesze panoszy i włodyków, ścierciałków zwyk
łych, różniących się od zwykłych kmieciów jeno zawołaniem 
i znakiem na tarczy. Coraz liczniej jednak mnożyli się i przeciw
nicy Wincza, którym pycha i samowola wojewody dokuczyły. 
Z Nałęczów zaczęli się łączyć z Zarębami Sobizier z Głuszyc, 
Dobek spod Żnina i Zegota Siłacz czując do Wincza żal o sprawy 
majątkowe.

Mścigniew z Chorzelowa i wojewoda krakowski radzili królo
wi, aby na Wincentego nie zważając, wobec całej rady pozbawił 
go urzędu starosty generalnego. Król jednak rozwagę Wincen
tego z Szamotuł cenił, pochopności się wystrzegał.

— Wincz wiernie nam służył, nie godzi się go odpychać. I nie 
pora na to, aby waśnie wśród rycerstwa wszczynać — odpowie
dział.

Pewnego wieczoru zaprosił Wincza do swojej komnaty w za
mku chęcińskim.

— Niewiele już dni mi ostało, aby waszych rad mądrych słu
chać i na wyprawy chodzić z komesami, jak wy doświadczony
mi — zaczął Łokietek.

— Bóg wam zdrowia nie skąpi. Zezwoli jeszcze Czechów po
bić, a potem Krzyżaków z Pomorza przepędzić — odparł 
wojewoda rad, że go król jednego jeno na rozmowę poprosił.

— Sił mi już nie staje — westchnął Łokietek. — Trosk miast
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ubywać, przybywa. Z nich syn mój Kazimierz najwięcej mi ich 
przysparza. Boleję, że rady sobie nie da, gdy mnie nie stanie.

— Służyć mu będziemy i wspierać w potrzebie, jako i wam, 
miłościwy panie, pomagamy — powiedział z zapałem Wincz.

— Wierzę, iż tak będzie, jako rzekliście. Doświadczenia on 
jednak w rządach nijakiego nie ma. Na dworze jeno przy nas 
siedzi i gnuśnieje.

Wojewoda zamilkł, intencje króla starając się odgadnąć.
— Przy was mógłby się wiele nauczyć — ciągnął Łokietek. — 

U was rozwaga z męstwem w parze idą. Do Wielkiej Polski go 
posłać zamierzam. Co wy na to?

— Godnego przyjęcia u nas królewicz dozna, a wolę waszą 
wypełnię, jak przykażecie — odpowiedział wojewoda, niczego 
się jeszcze nie domyślając.

— Wiedziałem, że mi nie odmówicie.
Łokietek dłoń na ramieniu siedzącego obok Wincza położył, 

ściskając lekko.
— Szacunek i poważanie winien syn mój wśród komesów i ry

cerstwa grodowego zyskać. Gościem jeno waszym będąc, tego 
nie dokaże. Swoim zastępcą, namiestnikiem w całej Wielkopol- 
sce, Kujawach i Sieradzu chcę go ustanowić.

— Jakże to? — poderwał się Wincz. — Dwóch nas na jednym 
urzędzie być nie może.

— Ustąpcie mu, wojewodo, swego miejsca starosty.
Pobladł Wincenty z Szamotuł, potem krew nagłym przypły

wem twarz mu rozpaliła. Oczy mu się roziskrzyły, wąsy drgać 
zaczęły, a ręka na mieczu nieświadomie spoczęła. Wparł się 
w króla zuchwałymi oczami, słowa przemówić nie mogąc. Łokie
tek spokój zachował i głosem jak przed tym łagodnym ciągnął, 
tyle że śpieszniej mówić zaczął.

— Winczu. Nie rozkazuję wam, jeno proszę. Wam mówić nie 
trza, iłem około tego królestwa, jego całości i dobra, krwi włas
nej przelał, mąk i wyrzeczeń poniósł. Zali się znów ma rozpaść 
ten dworzec, który i wy swoim ramieniem żeście wspierali?

— A jeśli odmówię? — przerwał królowi Wincz ostro.
— Tedy wam rozkażę i usłuchać musicie — powiedział twardo 

Łokietek.
— Tedy obaczym! — krzyknął wojewoda.
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— Woli mojej w tym królestwie nikt ani oprzeć się, ani jej 
uchybić może.

Głos Łokietka stał się twardy, twarz nabrała ostrych rysów, 
z oczu znikło zmęczenie i łagodność. Opanował się jednak zaraz 
i znów łagodnie przemówił.

— Godności starosty na zawsze odbierać wam nie zamierzam. 
Być może na wojnę przeciwko Luksemburczykowi ruszymy. 
Przez ten jeno czas Kazimierz w Wielkopolsce będzie namiestni- 
kował. Zakon krzyżacki to onieśmieli, kraj zabezpieczy. Winczu, 
na wojnie ja zginąć mogę. Wrócę z wyprawy, synowi władzę 
powoli przekazywać będę. Wy na starostwo wrócicie.

— Śmiać się ze mnie wszyscy będą — ozwał się Wincz z go
ryczą.

— Przyczynę swego postanowienia im wyjawię. Cenić was 
będą, gdy obaczą, że w służbie królestwa zmiany w was nijakiej 
nie będzie.

Długo milczał Wincenty z Szamotuł, a na twarzy jego jak 
w wiernym zwierciadle odbijały się kolejno — zawziętość, 
gniew, upór i nieustępliwość, złość utajona i wreszcie rezygna
cja rozsądkiem podyktowana.

— Bóg świadkiem, że nie nagroda, ale kara niezasłużona mnie 
od was, miłościwy panie, spotyka — przemówił wreszcie wzbu
rzonym głosem. — Niechże się stanie wedle woli waszej, miłoś
ciwy królu. A i to wam powiem, że nie obaczą u mnie niechęci 
ani występku przeciwko wam ci, którzy by je chętnie widzieć 
chcieli. Broniłem Wielkiej Polski przeciwko Głogowczykom, 
osłaniałem ją przed Brandenburczykami i Zakonem i nie komu, 
ale wam, miłościwy panie, we władanie tę ziemię oddałem. 
Wiernym wam sługą pozostanę i cierpliwie na spełnienie waszych 
obietnic czekać będę.

Groźba w ostatnich słowach wojewody dźwięczała jak uderze
nie miecza o pancerz hartowny. Łokietek udał, że jej nie do
strzega. Dłoń do Wincza wyciągnął, którą ten w głębokim ukło
nie uścisnął.

Noc całą przesiedział Wincenty z Szamotuł sam przy dzbanie, 
aż go sen ociężały zmógł. Kiedy nazajutrz król ogłosił radzie, że 
wierny koronie wojewoda poznański godności generalnego sta
rosty się zrzeka i że syna namiestnikiem na Wielkiej Polsce usta-
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nawia, Wincz uśmiech na twarz przywołał, czym najzawzięt- 
szych swoich przeciwników zadziwił i zmylił. Słowem do końca 
zjazdu nie ujawnił goryczy, która mu serce przepełniała. Prze
ciwnie, do Kazimierza starał się zbliżyć, uprzejmość mu oka
zując.

Wielu z dostojników sarkać jednak zaczęło.
— Król godności najzacniejszym odbiera. Skoro i nas ich po

zbawi, nikogo o to nie pytając. Zdaje mu się, że urósł, koronę 
przywdziawszy. Łoktkiem on jednak tylko i źle czyni, lekce 
sobie nas ważąc — mówił Remisz Nałęcz, po Winczu w rodzie 
Nałęczów najmożniejszy. Odzywały się też głosy do jawnego 
buntu wzywające. Oderwaniem się Wielkiej Polski i powrotem 
Głogowczyka grozili. Znaleźli się i tacy, którzy zjazd opuścili.

Wincz milczał. Nikomu racji nie przyznawał, ale też i nikogo 
nie potępiał. Jednemu jeno Zegocie w tajemnicy wielkiej powie
dział:

— Król obietnicę mi ważną uczynił. Obaczę, ile jest warte 
słowo królewskie. Poczekam.

Rozdział XXVIII
Obrady, choć prawie miesiąc trwały, nie były dla pa

nów uciążliwe. W przerwach, ciągnących się po parę dni, łowy 
w puszczy odprawiali. Polowali w Górach Chęcińskich i w doli
nie Nidy, w Oblęgorskich nad Bobrzą, Masławskich nad Lubrzan- 
ką, Orłowińskich i Jeleniowskich. Na rycerskie ani kościelne 
bory nie zważali, król bowiem miał prawo dwa razy w roku 
łowy odbywać wszędzie, gdzie zechciał, a wraz z nim wszyscy, 
którzy przy jego osobie przebywali.

Łowy świętem wielkim były, rozrywką, która serce radowała. 
Oddawano jej się z zamiłowaniem wielkim, pasją, zapamiętaniem. 
Starzy odzyskiwali na łowach młodzieńczy zapał, młódź, roz
wagę lekceważąc, zadziwiała doświadczonych myśliwych śmia
łością i popisywała się siłą cenioną naonczas przez wszystkich. 
Łowy dawały sposobność okazania zręczności i odwagi. Prawda, 
że przeciwnikiem był tu jeno zwierz straszony pohukiwaniem
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osaczników, waleniem kijami w pnie drzew, goniony zgrają 
psów rozżartych. Osaczony jednak ze wszystkich stron zwierz 
ten stawał się dziką, groźną bestią. Oszalały z wściekłości żubr, 
dzik czy niedźwiedź, nie mówiąc już o turze, rzucał się na zagra
dzających mu drogę myśliwych, obalał konie i ludzi. Biada temu, 
komu ręka zadrżała, czyj oszczep czy topór źle trafił, zwierza na 
miejscu nie powalił. Śmiałek ginął niechybnie rozdarty kłami, 
pazurami czy stratowany racicami. O ucieczce mowy nawet być 
nie mogło. Taki jakby z pola bitwy uciekł, towarzyszy ostawia
jąc. Złe imię i niesława przez całe życie go ścigały.

Nie dziw więc, że dostojny Spytek z Melsztyna w czasie ło
wów nad Nidą, sulicą w rzucie chybiwszy, za miecz chwycił i na 
oczach wszystkich powalił rozwścieczonego odyńca. Po skończo
nych łowach wielu z zazdrością oglądało kły na całą piędź 
z przykładem długie, które sobie pan kasztelan u pasa zawiesił. 
Nie rozstawał się też odtąd z nimi, chętnie rozpowiadając każ
demu o sposobie ich zdobycia.

W oblęgorskich borach wsławił się Jaśko Skalny. Wilkosz, 
który znał tu każdy wykrot, każdy podkop pod zwaloną skałą, 
dziuplę każdą w dębie czy sośnie ukrytą, nagonkę ze Strzesła- 
wem i Wojtkiem Borsukiem tak poprowadzili, że osiem niedź
wiedzi za jednym ciągiem ruszyli. Dziwili się niektórzy, skąd ich 
aż tyle w tych stronach było. Wilkosz rozpowiadał, że całą secinę 
misiów mógłby nad Bobrzę zwabić, gdyby mu było miodu w piw
nicy nie zabrakło.

— Koryta z lipowego drzewa po lesie rozstawiłem i do każ
dego co dzień garniec miodu wlewałem. Misie napitek zwąchały 
i z całych gór się doń zbiegły.

Wierzyli Wilkoszowi mniej doświadczeni. Inni o czary starego 
pomawiali. Uśmiechali się puszczacy, którzy tajemnicę niedź
wiedziego zboru znali. Czas to był bowiem godów weselnych 
u niedźwiedzi. Trzy abo i dwie niedźwiedzice potrafiły zawsze 
grono rywali przywabić.

Misie wcześnie zwietrzyły niebezpieczeństwo. Gnane przez 
osaczników od Wikienia i Kamiennej Góry przeszły nad Cisową 
i ku rzecznej dolinie się skierowały. Tu poczuły najpierw zapach 
krwi licznie ustrzelonej zwierzyny, potem ujrzały na skraju wiel
kiej polany rozstawionych myśliwych. Zamurkotały gniewnie,
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ślepia złością im się zaiskrzyły. Przemykające wśród drzew jele
nie, galopujące wilki, sadzące z hałasem odyńce wprawiały je 
w zdenerwowanie i gniew. Trzy z nich poszły na Wikień. Opad- 
nięte przez psy, rozszarpały najzajadlejsze i przeszły mimo prze
rażonych osaczników. Próbowała przedrzeć się za nimi stara 
niedźwiedzica. Napotkała jednak na swej drodze Graba z Ciso
wych Lasów i padła przebita oszczepem. Reszta, pędzona od
głosem rogów, piszczałek, krzykiem osaczników, wypadła na po
lanę, za którą ukryci wśród drzew stali myśliwi. Polana usłana 
była ustrzelonymi, skłutymi lub zarąbanymi łosiami, jeleniami, 
dzikami i wilkami. Zwierza ubitego było tak wiele, że miejscami 
leżały obok siebie jelenie o wspaniałych rogach, drgające jesz
cze, broczące farbą. Nie wszystka to była zdobycz. Wiele zwie
rza padło skłutego przez sieciarzy, zwanych nawrotnikami, strze
gących z dala wokół polany sieci z powrozów. Głównym ich za
daniem było pomykającą na boki zwierzynę z powrotem na po
lanę zawracać, zaplątaną jednak w sieci kłuli sulicami lub topo
rami rąbali.

Na prawym skraju ławy myśliwych stał król Łokietek, któ
remu Jaśko, na równi z innymi o bezpieczeństwo króla dbały, 
przydzielił dla ochrony Soję Łamignata i Radosta. Stali obaj 
czujni, baczny na wszystko pozór dając. Radost wspierał się na 
swoim nasiekańcu, olbrzym Soja topór na ramieniu dzierżył. 
W środku myśliwych stał królewicz Kazimierz, dalej dostojnicy 
i panowie różnych ziem. Za nimi pachołkowie z zapaśnymi osz
czepami i toporami, które na zawołanie swym panom podawali.

Król własnoręcznie ustrzelił z łuku wielkiego basiora wilczego 
i dwa jelenie. Kazimierz dzika oszczepem powalił, inni okrzy
kami radosnymi dawali znać o swoich zdobyczach. Widok niedź
wiedzi wprawił wszystkich w podniecenie. Posypały się liczne 
strzały. Niedźwiedzie stawały na tylne łapy, rycząc, błyskając 
kłami. Skłuł jednego królewicz, drugiemu pan Stępota łeb topo
rem rozwalił, innego Jasiek z Połańca prawie na wylot oszcze
pem przebił. W rozgwarze radosnym olbrzymi niedźwiedź prze
mknął przed samą linią myśliwych i po nieudanym ciosie Krys
tyna z Ostrowa ruszył na ostatniego w rzędzie Jaśka Skalnego. 
Zjawienie się niedźwiedzia było tak nagłe, że Jaśko o topo
rze zapomniał. O ucieczce mowy być nie mogło. Jednym sko-
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kiem dopadł rozszalałej bestii. Stającego na zadnie łapy niedź
wiedzia wpół uchwycił, głowę ukrył w kudłach na krótkim 
karku obok rozwartej paszczy i ramionami olbrzymie cielsko 
oplótł. Jak dwa zmagające się chłopy stali chwilę bez ruchu — 
zwierz i człowiek. Z niedźwiedziej gardzieli wydobył się dud
niący, głuchy charkot. Miś starał się rozwartym pyskiem po
chwycić Jaśka za szyję, to za bark. Jaśko jednak nie odrywał 
głowy od niedźwiedziego karku. Ci, którzy bliżej stali, widzieli, 
że twarz Jaśka poczerwieniała z wysiłku. Kuni kołpak spadł mu 
z głowy. Włosy jego znaczyły się jasną plamą na płowo-czarnej 
grzywie niedźwiedzia. Krótko trwało zmaganie. Ryk bólu wydarł 
się z gardzieli niedźwiedzia, potem charkot i zwierz z człowiekiem 
zwalili się na ziemię. Jaśko był na wierzchu. Jak z procy wyrzu
cony odskoczył od niedźwiedzia w bok i patrzący nie widzieli 
nawet, kiedy miecz zza pasa wyszarpał. Soja, pan Stępota i dru
dzy stali już przy nim ze wzniesionymi toporami i oszczepami. 
Niedźwiedź próbował wstać, nie mógł jednak udźwignąć włas
nego cielska — pęknięty kręgosłup przygwoździł go do ziemi. 
Wtedy Soja jednym uderzeniem topora męki zwierza skrócił. Ko
łem otoczono drgające padło, przypatrując się potężnym łapom 
w pazury zbrojnym. Zbliżył się i Łokietek z królewiczem, który 
przy boku ojca stanął.

— Pokażcie mi tego śmiałka, który niedźwiedzie rękami dusi. 
Dalibóg, jeszczem takiego nie widział. Kto on taki?

Jaśko znikł, jakby się pod ziemię zapadł.
— To Jaśko Skalny, podłowczy sandomierski — powiedział 

pan Piotr Kłobucki.
— Powiedzcie mu, że‘na zamku ma się przed nami stawić. Na

groda mu się za taki czyn należy — powiedział król.
Jaśko nie tylko nie stawił się na zamku, ale w ogóle nie po

kazał się nikomu na oczy. Przybył co prawda do Chęcin, ale tyl
ko po to, aby panu Piotrowi oznajmić, że w puszczę rusza z ludź
mi, aby następne łowy z Górach Jeleniowskich przygotować.

— Żubry napędzimy w dolinę.
— Król was wzywał, nagrodę obiecał — przypomniał łow

czy. — Powiedział, że niczego wam nie odmówi, o cokolwiek 
prosić będziecie — dodał Dobek z Osieka, który przy rozmowie 
był obecny. — Podziw całego rycerstwa zdobyliście.
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— Prośbę mam i nie jedną, ale dwie. Spełni je król, nagrody 
mi inszej nie potrza — odpowiedział Jaśko. — Nie pora jednak 
o tym mówić, gdy łowy nie skończone.

Zdziwił się Sworzeń, kiedy mu Jaśko rozkazał, aby iskarzy co 
najlepszych dobrawszy, tury odszukał i ku Lubrzance ostrożnie 
gnał.

— Mówiłeś, że je ostawim, aby się w puszczy rozmnożyć 
mogły.

— Gdyby ci przyszło do Puszczy Mazowieckiej iść, tury być 
muszą. Król z Kazimierzem i panami je ustrzelą, a wtedy łatwiej 
nam będzie o uwolnienie Dobrogniewy prosić. Muszą być — 
powtórzył z naciskiem.

— Będą — odpowiedział z mocą Mieszko. — Nawet białego 
jelenia nikt nie pożałuje, jeśli każesz.

— Białego nie. Nieszczęście mogłoby spaść na nas wszyst
kich.

Puszczacy tyle jeno zamysł Jaśka odmienili, że byka tura od 
krowy z cielakiem odpłoszyli i razem z otoką na myśliwych 
wygnali.

Niosły się po puszczy, po czarnych borach w dolinach, smu
gach i opieczyskach grania rogów, piszczałek, ujadania psów, 
pohukiwania i okrzyki ludzi. Trwoga leciała po kniejach. Jodły 
przekazywały je swym szumem sosnom i świerkom, te dębom 
i bukom je szeptały, osiki drżące brzozom je zdradzały, aż wresz
cie nowina w dół spłynęła, ku jałowcom i paprociom, które bal
dachimem pierzastym polany zalegały. Sójki i sroki rozniosły ją 
wśród skrzydlatej rzeszy, wiatronogie sarny i łanie wśród czwo
ronogów. Posłami śmierci były krwią broczące ranne jelenie, 
które całymi dniami nosiły się ze zdradzieckimi strzałami w ciele, 
z rozwartymi ranami, przeoranymi oszczepem. Dręczone bólem 
i gorączką, gnane strachem, odbijały od stad, tułały się samot
nie, zapadały wreszcie w ciemnie boru, gdzie kończyły żywot 
w niemej agonii, w żalu niewypowiedzianym, ludziom niezna
nym. Wilki leczyły rany lizaniem, dziki w bajorach szukały ulgi.

Zanikła radość w puszczy. Życie przycichło, przyczaiło się. 
We wspólnym niebezpieczeństwie zgoda zapanowała powszech
na. Ciągnęły razem chmary jeleni, sarn, rodziny łosi nie zacze
piane przez wilki, przemykające cichcem w dalsze ustronia. Dra-
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pieżniki przystawały niekiedy, węszyły trop rannych zwierząt 
i tyle tylko czasu traciły, aby je dognać i rozszarpać z dala od 
wędrujących stad. Niedźwiedzie opuszczały wygodne barłogi 
i ciągnęły za jeleniami. Dziki jedynie nie szukały towarzystwa. 
Watahy macior z pasiastymi prosiętami, odyńce usmolone żywi
cą, niepłodne samury sunęły gąszczem, kluczyły i znów powra
cały w znajome koczowisko, jakby niewygód w obcych ostojach 
się obawiały.

Lud puszczański smutek i żal ogarnęły.
— Rzeźnia nie łowy — mówił Osocz spod Świńskiego Ryja. — 

Bezbronnego zwierza otoczą i bawią się, a cieszą jego przestra
chem. Jeszcze miesiąc zjazd potrwa, a wszystko, co żyje, wy- 
tłuką.

— Skoro zające jeno ostaną a wiewiórki — troskał się Krogu- 
lec.

Nie w smak były wszystkim łowy królewskie. Sami nigdy gro
madnie nie polowali. Tropili zwierza w pojedynkę, we dwóch 
lub trzech najwyżej. Podchodzili, wiatr myląc, z przebiegłością 
i czujnością zwierza szli w zawody. Ranionemu rzadko pozwa
lali się zgubić. Wilkom łupu łatwego nie ostawiali. Całymi dnia
mi wędrowali za postrzelonym jeleniem, aby go skłuć i choćby 
skórę i rogi za trud zabrać. I dla nich łowy były wewnętrznym 
pożądaniem, strzelali jednak tyle jeno, ile im na uzupełnienie za
pasów domowych trza było.

Teraz, przebiegając bory, spotykali wszędzie padło, a przy nim 
wilki i lisy. Stada wron, kruków z wrzaskiem przelatywały z jed
nego miejsca uczty na drugie. Najbardziej bolało ich zabijanie 
łań z małymi. Dlatego też postępujący w otoce puszczacy roz
luźniali często szeregi, lukę czyniąc, aby wypuścić z niej matkę 
z cielęciem. Wilki jeno, kiedy zimą stado łań czy jeleni opadną, 
zagryzają wszystkie i żrą potem padło całymi dniami.

Zbyt surowymi sędziami przecie byli. Zapominali, że upolowa
na zwierzyna szła na dwór królewski i panów przybyłych na 
zjazd, łagodziła uciążliwy obowiązek utrzymania dworu przez 
kmieci w całej okolicy. Prócz tego Łokietek wyprawę szykował 
i zapasy mięsa były potrzebne. Całe połcie poćwiartowanego, 
pociętego na pasy mięsa solono, wędzono na miejscu i wysyłano 
do Krakowa. Sznury podwód chłopskich jechały po każdych ło-
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wach traktem na Wiślicę do grodu wawelskiego. Dbano też o to, 
aby osaczonej zwierzyny jak najmniej uszło. Iskarze, ślednicy, 
szczwacze mieli obowiązek postrzelonego zwierza tropić, znale
zionego do Chęcin odwozić. Próżny też był żal puszczaków, że 
w końcu zające jeno i wiewiórki w puszczy ostaną. Łowy jak 
nynie rzadko się odbywały, dziczyzny wszelakiej było w bród, 
a polowanie na grubego zwierza do króla przecież należało, jego, 
a nie ich było prawem.

W połowie lipca skończyły się obrady. Panowie zaczęli się roz
jeżdżać. Z każdym dniem ubywało namiotów na błoniach chęciń
skich.

Kazał król w ostatnich dniach swego pobytu w Chęcinach 
ogłosić, że będzie przez dni kilka sądy na zamku odprawiać. Kto 
by więc pokrzywdzon był, może stanąć przed tronem i skargę 
czy prośbę samemu królowi przedłożyć. Wieść o sądach roze
szła się szybko po bliższej i dalszej okolicy. Dotarła zarówno do 
dworów, jak i do wsi i osad pojedynczych zamożnych kmieci. 
Spraw dawnych, załatwionych przez sądy po grodach ku nieza
dowoleniu stron, i nowych znalazło się tak wiele, że i roku by
łoby za mało, aby ich wszystkich wysłuchać. Rozkazał tedy Ło
kietek ogłosić, że będzie sądził tylko za zabójstwo, zajazd i gra
bież publiczną. I takich spraw było niemało.

W wyznaczonym dniu zasiedli obok króla w sali rycerskiej na 
zamku chęcińskim sędzia nadworny Stanisław z Chrząstkowa, 
podsędek Przybko, Sąd Marnot i Dzierżek Celma z Janiny, obaj 
z grodu sandomierskiego. Rozprawom przysłuchiwali się króle
wicz Kazimierz i wojewoda sandomierski Jastrzębiec.

Stanął przed królewskim sądem kmieć Karczoch spod Sulisła- 
wic, Krzysiem przezywany, który oskarżał pana Kościeszę z Ło
niowa za to, że ten na dom jego w biały dzień napadł, krowy 
dwie, barana tuczonego i wieprza zabrał, tłumacząc, że mu się to 
jako panu zwierzchniemu należy. Jego zaś, Karczocha, rózgami 
oćwiczył, a syna, który w obronie ojca stanął, sulicą przebił. 
Kościesza czynu się swego nie zaparł.

— W przynależnych mi Sulisławicach mieszka, moim więc 
jest poddanym — powiedział. — Powinności poddanego wy
pełniać nie chciał, wolnym się nazywał, tedy go pouczyć jeno 
chciałem. Syna ubiłem, bo rękę na mnie śmiał podnieść.
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Sędziowie prawo panujące objaśnili, król zaś wyrok sam wy
dał.

— Kmieć wolnym jest i takim winien pozostać — orzekł.
Za zabicie syna Karczocha skazał król Kościeszę na zapłace

nie Karczochowi trzech grzywien srebra, za oćwiczenie rózgami 
jego samego kazał zapłacić dwie trzecie grzywny bolącemu, a je
dną trzecią część sądowi. Kmieć na kolana przed królem upadł.

— W tobie nasza obrona, miłościwy panie! — zawołał. — Bóg 
wam zapłać, że nas krzywdzić nie dozwalacie.

Wyszedł uradowany, mądrość i sprawiedliwość króla sławiąc. 
Ani myślał, że w rok później jego samego pan Kościesza mie
czem przebije.

Skarżyli następnie cystersi z Wąchocka pana Andrzeja Janinę 
za zabranie łąk i lasu; Awdaniec z Miechocina nad Wisłą — pa
na Bilbersteina za grabież i spalenie osady koło Swiniar, Rawa 
z Mnichowa — .Syrokomlę z Waśniowa za zabicie jego chłopa, 
Rawicz z Gór Wysokich — Dębnę. Jedni stawiali przed królem 
świadków, inni sami prawdę słowem rycerskim i przysięgą po
twierdzali. Od wyroku nikt się nie uchylał. Płacił winę na miej
scu lub przyrzekał szkodę w terminie wynagrodzić.

Trzeciego dnia stanęli przed królem Sędziwój Chyba, Nieczuj 
Sobiesław, stryjeczny brat Dzierżka, którego Jaśko w pojedynku 
zabił, i przeor klasztoru z Łyśca. Król zmęczony już całodzienną 
pracą ożywił się słysząc Sędziwoja Chybę. Ten bowiem w imie
niu swoim i dwóch pozostałych żądał kary śmierci na Jaśka 
Skalnego. Oskarżał go o zabicie sługi Lemiesza, napad na dwór 
i porwanie córki, przeor klasztoru o ukrywanie w puszczy pod
danych klasztornych Pietrusów i jawne bluźnierstwo, Sobiesław 
zaś o zamordowanie krewniaka Dzierżka Nieczuja, na którego 
napadł z ludźmi w lesie i bezbronnego zarąbał.

— Zbójectwu przewodzi ów zbrodzień — dodał na zakończe
nie przeor. — Śmierć musi ponieść, a ponieważ kacerzem jest, 
bo z cudów i kościoła drwił, oddajcie go nam, miłościwy panie, 
aby na stosie spłonął i z grzechów choć w części się oczyścił.

Łokietek uszom własnym wierzyć nie chciał.
— Rycerzem dzielnym jest i mnie wiernym — powiedział, 

jakby chciał bronić Jaśka.
— Zuchwałość, samowola i zbrodnie jego niegodne są waszej
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łaski, miłościwy królu! — zawołał z oburzeniem Sobiesław Nie- 
czuj. — Krewnego rodu naszego ubił, śmierci dla niego się do
magam.

Łokietek odroczył wydanie wyroku do dnia następnego, na
kazując wezwać Jaśka Skalnego do zamku.

— Nie zjawił się, choć mu nagrodę obiecywałem, winien więc 
być musi zbrodni, którymi go obwiniają — powiedział tego dnia 
do wojewody Mściuga, kiedy mury zamku obchodzili.

— Nie wierzę ani Nieczujowi, ani przeorowi, ani świadkom, 
których do kłamliwych zeznań na pewno zmusili. Jaśka wysłu
chać winniście, miłościwy panie. Głowy ściętej przyszyć nie spo
sób. I o zasługach jego zapomnieć nam się nie godzi. Po przy
rzeczoną nagrodę się nie zgłosił, bo pracę przy urządzaniu ło
wów za pierwszą powinność uważał. Jest w Chęcinach. Dziś 
rano prosił, abyście przyjąć go chcieli. Prośbę jakowąś ma do 
was.

— Prośba go uratować nie może — odparł poważnie król.
— Nie o swoje życie chciał prosić. O oskarżycielach nie wie

dział, z czego i sądzić można, że do nijakiej winy się nie poczu
wa.

— Poślijcie po niego i strażom powiedzcie, aby go, nie zwle
kając, za bramę puściły. Będziecie przy naszej rozmowie, skoro 
go bronić chcecie.

— Ja jeno nie wierzę w jego winę — odpowiedział wojewoda 
i zaraz poszedł rozkazy dowódcy straży wydać.

Jaśko wiedział już o oskarżeniu. W pierwszej chwili chciał do 
puszczy wracać, do Bożeny, jakby to nie jemu, ale jej niebez
pieczeństwo groziło. Pachołek wojewody zastał go w gospodzie 
Pod Jastrzębiem. Nie spodziewał się, że król zechce z nim mó
wić. Przed wyjściem sztylet w zanadrze schował. „Zechcą do 
lochu wsadzić, przygodzi się, aby się zeń wydostać" — myślał.

Straże wpuściły go, skoro tylko imię swoje powiedział. Kiedy 
usłyszał za sobą zgrzyt wrzeciądzy zamykanej bramy zamko
wej, dreszcz nim wstrząsnął. Jeżeli mu król nie uwierzy, nie wy
dostanie się już stąd.

Nie spuścił oczu przed surowym spojrzeniem króla. Trzech 
jeno było w komnacie: Łokietek, wojewoda i Jaśko. Milczenie 
trwało dłuższą chwilę.
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— Prośbę jakowąś miałeś do mnie — odezwał się wreszcie 
Łokietek.

— Głowy mojej żądają od was, miłościwy panie, prośby moje 
nieważne już są — odpowiedział Jaśko.

— Hardyś. Nie tak winowajca mówić powinien.
— Bom praw, królu miłościwy, a oni Nieczuje, przeor, sam 

opat i Sędziwój Chyba — kłamcy, oszczercy i póki żyw będę, 
zemsta moja ścigać ich będzie.

— Tyle tego ścigania będzie, co i życia — przerwał mu król. — 
Mów, co masz na swoją obronę.

Jaśko dojrzał przez chwilę w oczach Łokietka łagodność, 
w słowach przychylność wyczuł. Gdzieś się nagle i w nim owa 
przez Łokietka nazwana hardość roztopiła. Ufność do króla 
i milczącego obok wojewody mowie jego ton skargi nadała, wia
ry w sprawiedliwość. Opowiadał o swoim miłowaniu tak, jakby 
do Bożeny mówił, o uporze Sędziwoja, o napaści na ojca i włas
nym uwięzieniu w klasztorze. Niczego nie taił, za porządkiem 
o wszystkim mówił, od spotkania Bożeny w wąwozie do obec
nego jej w puszczy schronienia.

— Nie Sędziwoja to córka, miłościwy królu — mówił Jaśko. — 
Wina moja w tym, że zbrodnię Sędziwoja Chyby ukryć chcia- 
łem.

— Czyjąże więc, jeśli nie jego, jest córką?
— Pana Zbigniewa Chyby, jego brata. On stryjem jej tylko 

jest, nie ojcem.
— Możeszli to udowodnić? — spytał Łokietek.
Jaśko głowę schylił i cichym głosem odpowiedział.
— Przyrzeknijcie, miłościwy panie, że Sędziwojowi przeba

czycie.
— Cóż mam mu przebaczać, skoro nie wiem, w czym zawinił?
— Zbigniew — zaczął po namyśle Jaśko — razem z wami na 

wygnaniu był, a po powrocie do kraju własną piersią was osła
niał.

— Znam zasługi zmarłego lepiej od ciebie — przerwał znów 
król Jaśkowi. — Wiem i to, że córki nie miał, jak nie miał ta
jemnic przede mną. Na sztuki kazałbym rwać jego zabójców, 
gdybym ich dostał.

— Zbigniew Chyba żyje — powiedział Jaśko.
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Twarz Łokietka znieruchomiała na chwilę. Potem czoło prze
cięła pionowa zmarszczka, brwi zbiegły się przy niej, nasrożyły, 
a oczy nabrały zimnego, stalowego spojrzenia.

— I łgarstwo ma swoje granice — rzekł twardo. — Przekro
czyłeś je, zatem i rozmowa nasza skończona.

Król podniósł się.
— Miłościwy panie, osądzicie mnie jutro, dziś do końca posłu

chajcie — odezwał się Jaśko prosząco. — Zbigniew Chyba żyje. 
Cudem od śmierci został ocalony. Brat mu ją jego, Sędziwój, 
chciał zadać. Spytajcie ojca mego. Zbigniew leży chorobą złożo
ny, pozbawiony rozumu, ale go przecie poznać możecie. Popro
wadzę was, miłościwy panie, do niego, sami zobaczycie. Może 
przemówi, was ujrzawszy. Sędziwój rany mu własną ręką zadał 
i jako martwego porzucił. Kaźcie mnie w lochu zamknąć i przy- 
zwijcie mego ojca, on was zaprowadzi do kryjówki Żubra Mar
cisza, bo tak zowią teraz Zbigniewa Chybę. Sędziwój chciał 
bratu żonę zabrać. Wiedziała o tym jej krewna, piastunka Bożeny. 
I ją Sędziwój niedawno zamordował. Zbigniew od was do żony 
śpieszył, narodzin dziecka się spodziewając. Wtedy Sędziwój za
sadzkę nań urządził, Przytuła i mój ojciec widzieli go nad zamor
dowanym. Uciekł mniemając, że go nie poznali.

— Dziwnym to jest przecie, że przez lat dwadzieścia trzyma
liście Zbigniewa w ukryciu, o zbrodni Sędziwoja słowem nie 
wspominając — rzekł król.

— Ja o tajemnicy Chybów ledwie od roku wiem. Ojciec 
i Przytuła powiadają, że zrazu chcieli zabitego do was do Kra
kowa wieźć. Kiedy się jednak okazało, że pan Zbigniew żyje, 
czekać postanowili. Myśleli, że Zbigniew sam przed wami stanie, 
sam brata swego skarżyć będzie. Wyzdrowiał Zbigniew Chyba 
i dopiero wtedy okazało się, że ludzi nie poznaje i mówić nie 
potrafi. Nie wiedzieli, co czynić. Tymczasem Sędziwój i Nieczuj 
wieści fałszywe rozpuścili, że to puszczacy Zbigniewa zabili. Pan 
Zbigniew Chyba dwakroć na chwilę mowę i świadomość odzys
kiwał. Raz ojca mego poznał i po imieniu go zawołał. Po takim 
wyzdrowieniu w niemoc popadał, w której, bywało, i dwie nie
dziele leżał, bardziej do umarłego niż do żywego podobny. Dla
czego potem Przytuła i mój ojciec nie powieźli Zbigniewa do 
was, nie wiem, niechaj oni sami wam to, miłościwy panie, po-
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wiedzą. Bożeny nie porwałem, sama ze mną poszła, gdy tajem
nicę uznała. Ona może wam powiedzieć, co z ust Wojsławy, owej 
krewnej żony Zbigniewa, a swojej niani, słyszała. Matka Boże
ny, Helena, widzieć bratobójcy nie chciała. Kto jej o zbrodni 
Sędziwoja powiedział, czy może on sam jej to wyznał, nie wia
domo. Przed śmiercią wyznała ponoć tajemnicę Wojsławie, a ta 
ją dopiero dwa miesiące temu Bożenie przekazała, po to, żeby 
zginąć z rąk Sędziwoja, przed którym głupią i głuchą udawać 
przez długie lata musiała. I to już wszystko o Chybach. Dzierżka 
Nieczuja w prawym boju usiekłem, wedle rycerskiego obyczaju. 
Sworzeń świadkiem jest. Wyzwałem go za to, że ojca mego 
z zasadzki postrzelił. Przyrzekliście onegdaj, miłościwy panie, 
nie odmówić mojej prośbie, jakąkolwiek by ona nie była. Tedy 
was, panie, prosić chcę nie o siebie, nie o Chybówną nawet, bez 
której żyć mi nijak i którą tylko razem z moim sercem Sędziwój 
mógłby mi wydrzeć. Opat łysogórskiego klasztoru porwał 
i w lochu trzyma córkę owego Pietrusa, o którym przeor na 
sądzie mówił. Uwięził ją razem z naszą wróżbichą. Męki im za
dają i spalić chcą, o czary posądzając. Rozkażcie uwolnić Dobro- 
gniewę, o którą krewny Gedymina, Zwirblis, się stara, by ją 
za żonę brać. Nie pozwólcie, aby i starą kobietę męczyli.

Tu Jaśko na kolana przed królem upadł.
— Wstań! — rozkazał Łokietek. — Prawda i szlachetność 

przez ciebie przemawiają. Ukrzywdzić cię nie pozwolę. Dla ojca 
twego to uczynię i dla ciebie. Rozkażcie sprawę w sądzie na dwa 
dni odłożyć i konie na jutro do drogi szykować. Pojedziemy do 
Kakonina i do Marcisza-Zbigniewa. Do opata później się wy- 
biorę, choć wątpię, czy cokolwiek u niego wskóramy. Nieużyty 
człek, choć zakonnik. Nie naszej on krwi. Pełno ich jeszcze 
wszędzie siedzi, Albertowych sprzymierzeńców. Tuczą się Chle
bem tej ziemi i ze zdrajcami a wrogami zwąchują. Ludzi swoich 
poślijcie, niech Sędziwoja pilnują, aby nie uciekł. No, dość na 
dziś. Odpocząć pora — powiedział Łokietek i Jaśkowi na pożeg
nanie głową skinął.

— Oswobodzi się jaka kasztelania, osiądziesz wraz ze swoją 
Bożeną — powiedział już w drzwiach do sąsiedniej komnaty.

Wieczór był już późny. W gospodach, których kilka na pod
grodziu było, nikłe jeszcze światełka błyskały i gwar przytłu-
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miony słychać było. Jaśko, przeszedłszy koło klasztoru, skręcił 
w lewo i wkrótce przystanął przed gospodą Pod Turem.

Miesiąc oświetlał wysunięty w uliczkę szyld, na którym wid
niał wymalowany łeb tura. Należało się raczej tego domyślać, 
sądząc po nazwie gospody, łeb bowiem raczej świnię przypomi
nał i na niebiesko był pomalowany. Przez otwarte okna obszer
nej izby gospodnej zalatywało skwaśniałym piwem i sarnią 
pieczenią. W świetle paru świec wetkniętych w rogowe świecz
niki widać było podchmielonych panoszy, zażarcie się o coś 
spierających. Jaśko przeszedł na drugą stronę gospody, gdzie 
znajdowały się izby gościnne dla przejezdnych. W szopach 
w podwórku parskały konie. Goście spali już zapewne, bo okna, 
i tu na oścież otwarte, czerniały ślepą pustką. Jaśko przystanął 
niezdecydowany. Nagle w jednym z okien błysnęło parę razy 
krzesiwo i po chwili zapłonęła świeca. Podszedł bezszelestnie do 
okna i zajrzał do środka. Na łożu zasłanym skórami ujrzał sie
dzącego Sędziwoja Chybę.

Drzwi do izby były zamknięte. W ciszy, jaka wszędzie pano
wała, zaskrzypiały przeraźliwie.

— Kto tam? — spytał groźnie Sędziwój.
— Ja, Jaśko Skalny Ozga.
Jaśko postąpił bliżej świecy, aby go Chyba mógł poznać. Sę

dziwój z łoża się gwałtownie podniósł i za miecz leżący na ławie 
chwycił.

— Ostawcie — powiedział spokojnie Jaśko. — Dowiodłem 
wam już, że mi sprostać nie zdołacie. Przyszedłem was ostrzec, 
Sędziwoju. Brata waszego król jutro zobaczy, a potem każę was 
do lochu wrzucić. Zginiecie, jak na to zasłużyliście. Sami tego 
chcieliście. Gdyby nie wasze kłamliwe oskarżenie, ostawiłbym 
was w spokoju. Uchodźcie. Nim się spostrzegą, że was nie ma, 
będziecie już daleko. Pamiętajcie, że w puszczy dla was miejsca 
nie ma. Jedźcie do księcia mazowieckiego.

— Łżesz, psie — zacharczał Sędziwój.
— To samo mówiliście w Chybicach. Powtarzam tedy jeszcze 

raz i słowo rycerskie daję, że brat wasz, Zbigniew, żyje. Łokie
tek pozna jutro swego rycerza i druha i wtedy biada wam.

— Wtedy wam, a nie mnie biada — odpowiedział Sędziwój. — 
Znam ja was, zbójów. Chcecie mnie stąd przepędzić, aby się
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świadków swojej zbrodni pozbyć. Nie nastraszysz mnie. Nie 
spocznę, póki choć jeden z twego rodu po ziemi chodził będzie. 
Przysięgam, jak już raz nad trupem mego brata przysięgałem. 
Nie wierzę, aby brat mój żył. Sobowtóra wyszukaliście. Ale król 
pozna fałszerstwo. Jeśliby nawet brat mój żył, to on sam da 
świadectwo prawdzie. Onże najlepiej wie, kto go mieczem ciął.

— Nie jedno, ale dwa cięcia brat wasz, Zbigniew, otrzymał: 
jedno przez głowę do środka czoła dochodzące, drugie w lewe 
ramię. Obie rany się zagoiły i tylko blizny ostały. Ojciec mój 
i Przytuła widzieli was, kiedy miecz, krwią brata umazany, jego 
własną szatą wycieraliście. Obaj będą przeciwko wam świad
czyć. Zbigniew na wasze szczęście milczał będzie. Niemy jest 
i bez rozumu. Dla Bożeny jeno to czynię, że was wbrew wyraź
nej woli królewskiej ostrzegam. Czyńcie tedy, co chcecie.

— Boże mój — jęknął Sędziwój i na łoże opadł. Nie słyszał 
Jaśko jęku Sędziwoja. Odszedł w mrok podwórka.

Około północy straże uliczne widziały jadącego na rosłym 
koniu męża z kapturem nasuniętym na czoło. Za nim jechało 
dwóch pachołków. Spieszno im widać było, bo zaledwie rynek 
minęli, konie w skok poderwali.

W jakiś czas potem pojedynczy jeździec jechał w stronę Kielc. 
Wesoło mu snadź było, bo nucił z cicha pieśń puszczacką o Swiś- 
cię, co gwarzy z jodłami, o dąbrowach, o ogniu świętym i ło
wach na wielkiego jelenia. Imię Bożeny na końcu pieśni wymie
nił, choć wcale do melodii nie pasowało.

Rozdział XXIX
Dzwon na jutrznię obudził księdza Andrzeja. Podniósł 

się z trudem i na chwiejących się nogach poszedł na korytarz, 
aby jak zwykle pomodlić się za gnuśnych współbraci zakon
nych.

Wracającego z rannej mszy zatrzymał brat Karol, który z dale
kiej Burgundii przed laty na Łysieć przybył.

— Pojutrze o świcie palić je będą. Reverendissimus abbas 
egzekucję poradził przyśpieszyć, bo stara wróżka mąk nie wy-
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trzymała i lada dzień zemrzeć może. Z.godził się też stos za mu- 
rami zapalić przed figurą Matki Boskiej.

Brat Andrzej słowem się nie odezwał. Głowę jeno na piersi 
opuścił i przeżegnał się. Po nonie wyszedł na plac klasztorny, 
ale udawał jeno, że modlitwę odmawia. Oczami upatrywał wśród 
ludzi klasztornych Dyry, pomocnika stolarza. Dojrzał go wresz
cie dźwigającego deski z szopy obok budynku dla służby. Zbliżył 
się doń nieznacznie i pozdrowiwszy zatrzymał.

— Dyra, słuchaj, synu, uważnie, co ci powiem — zaczął szep
tem. — Pojutrze o świcie spalić mają na stosie Drawichę i tę 
młodą dziewkę, Dobrogniewę. Opat i inkwizytorzy tak kazali, 
ale Bóg nie chce krwawej ofiary. Znasz źródło pod Łysicą?

— Tak. Krogulec opodal ma swoją chiżynę.
— Pójdziesz do niego i powiesz mu, com ci rzekł o tych dwóch 

niewiastach. Niechaj się zbiorą w nocy i ratują niebogi. Powiedz 
Krogulcowi, a on niech innym powtórzy, że krzywdy nikomu 
z klasztornych ludzi czynić nie mają prawa. Pamiętaj, powiedz, 
że krwi im cudzej w miejscu świętym nie Iza przelewać. Sznur 
sobie przyszykuj i w nocy przez mury po nim się spuścisz. Uczy
nisz to, Dyra?

— Uczynię, ojcze.
Oczy Stolarczyka wyrażały zapał i gotowość do czynu.
— Nocy czekał nie będę, w dzień pójdę, dziś jeszcze, nim na 

nieszpory zadzwonią. Majstra uproszę, aby mnie do Słupi do 
pana Rychtera po deski jesionowe posłał, sam wspominał, że mu 
potrzebne.

— Wiesz, co cię czeka, kiedy się opat o twoim postępku do
wie.

— Nie dowie się, bo nie wrócę tu już więcej. Dawno chciałem 
do puszczy uciekać.

— Idź tedy i niech ci Bóg przebaczy. A śpiesz się.
Wyrostek pochwycił rękę księdza Andrzeja i pocałował gło

śno.
— Opata nikt nie lubi.
Mnich nie dosłyszał albo udał, że nie słyszał. Podniósł rękę 

i znak krzyża nad odchodzącym uczynił. Wrócił do celi i próbo
wał się modlić, ale po raz pierwszy w życiu słowa modlitwy się

201



plątały, myśli mąciły. Gdy noc nadeszła, okno otworzył i nasłu
chiwał.

— Nie zdąży — szeptał. — Nie zdąży...
Wtem z głuszy leśnej doleciał do jego uszu warkot bębna. 

Odetchnął z ulgą, okno przymknął i zmacawszy po ciemku kru
cyfiks stojący na stoliku, w dłonie go ujął i do piersi przycisnął.

— Moja wina, moja bardzo wielka wina — szeptał.
Nazajutrz przystąpił do spowiedzi. Jak nigdy brata Karola 

z Burgundii poprosił na spowiednika. Przez cały dzień krzyżem 
w kaplicy przeleżał. Jak martwy leżał bez ruchu, jak czarna 
wrośnięta w posadzkę plama, proch ludzki, unicestwienia cze
kający. Nikt nie zwrócił nań uwagi, wszyscy bowiem znali jego 
pobożność, skłonność do wyrzeczeń i pokuty. Wieczorem jak 
cień mrokiem korytarzy zrodzony powlókł się do celi. Potykał 
się co chwila, dwakroć upadł na kolana, rękami muru wilgotnego 
i zimnego się czepiał. O ile jednak wycieńczone ciało ciężarem 
mu się jeszcze zdawało, o tyle umysł miał jasny, do bólu trzeź
wy. Zwątpienie go opanowało, wyolbrzymiona przewina przy
gniatała. Złamał dyscyplinę zakonu, jak zdrajca postąpił. Woli 
opata i milczącemu przyświadczeniu kapituły się sprzeciwił.

Chwilami otrząsał się z przygnębienia i rację sobie przyzna
wał. Wszak opat nienawiścią powodowany Pietrusównę i starą 
zielarkę torturom poddał i na śmierć przeznaczył. On inkwizy
torów papieskich sprowadził. Kiedy przybyli do klasztoru ojco
wie Pablo i Francisco z wielkiego rodu hiszpańskiego de Castro, 
wyrok na nieszczęsne kobiety był już tylko formalnością.

— Kto chciałby heretyków bronić, sam jest winien herezji 
i niegodzien Panu Wszechmogącemu służyć — mówił na zebra
niu kapituły Francisco de Castro. — Zarazę ogniem niszczyć trze
ba, aby się nie rozpleniła.

Zimne, nieubłagane były oczy papieskich wysłanników, ponu
re twarze i kamienne serca. W słowach ich jednak wiara głębo
ka się przebijała w naukę Chrystusa, w świętość kościoła, nie 
dopuszczająca żadnej wątpliwości, żadnego sprzeciwu ani pyta
nia. Ona to właśnie zniewalała księdza Andrzeja do milczenia. 
Czuł jej nieludzką srogość i własną niemoc sprzeciwienia się.

— Prawdę nam mówili, że kraj wasz herezji pełny, pogańskim 
obyczajom hołduje, szatanowi służy — powiedział Pablo do jed-

202



nego z braci zakonnych. Dodał przy tym, że stosy śmierci na 
Łyścu pierwszymi będą, ale nie ostatnimi, że choćby przyszło 
puszczę wokół wyrąbać na stosy, w służbie Bogu nie ustaną, aż 
zło wytępią i lud na kolana przed tron Chrystusowy rzucą.

Obaj inkwizytorzy zdawali się nie dostrzegać rzesz pielgrzy
mów, które mimo że pora żniwna już nastawała, przybywali co
dziennie na Łysieć.

Odkąd się zjawili, strach rozgościł się w murach klasztornych. 
Opuszczali głowy ojcowie, gdy na którego padło spojrzenie czar
nych oczu Pabla czy Francisca. Cienki nos Pabla niby dziób 
przesuwał się razem z jego oczami, jakby ofiary szukał. Czasem 
wysłannicy papiescy wyjeżdżali do opatowego dworca w Baszo- 
wicach lub Starej Słupi. Towarzyszył im zawsze zbrojny orszak, 
któremu od czasu tajemniczego zniknięcia Marcina przewodził 
ryżowłosy Dagon. Opat godnie się przy nich zachowywał. W ta
jemnicy jednak po dawnemu ucztował z przeorem, jednego tylko 
Dagona do biesiady dopuszczając. Inkwizytorzy wielcy byli, 
wszechmocni, nikogo nie uznający. Łokietka, który przybył do 
klasztoru o życie uwięzionych prosić, opat wyniośle przyjął.

— Poddanych klasztoru tylko ja, z waszego nadania, mogę są
dzić, resztę niech wam wielebni ojcowie objaśnią — powiedział 
wskazując na inkwizytorów.

— Papieżowi przyrzekliście — mówił Francisco — że inkwi
zycję do kraju swego dopuścicie, herezję tępić będziecie. Nikt 
prócz papieża nie ma prawa zmieniać wyroków świętej inkwi
zycji, chyba że sam by chciał pod jej prawa podpaść.

Z niczym król odjechał, zniewagę przemilczawszy.
Wtedy to zjawiła się u księdza Andrzeja myśl, aby puszcza- 

ków na ratunek wezwać. Odrzucał ją, ale ciągle powracała, spo
koju mu nie dawała i przecież zwyciężyła w końcu. Teraz jedno 
go najwięcej przerażało. Bał się, że z puszczakami Jaśko Skalny 
przybędzie i mścić się na opacie zechce za krzywdę od niego 
doznaną. Bał się, że gdy zobaczą Drawichę i Pietrusównę ze śla
dami mąk, jakie im zadano, nic ich od zbrodni nie powstrzyma. 
Na tę myśl drętwa księdza Andrzeja ogarniała, że ruszyć się 
z miejsca nie mógł, słowa ze ściśniętego gardła wydobyć. Strach 
go ogarniał przed odpowiedzialnością wobec Boga za czyn, na 
który się porwał.
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Świt szarzał nad górami, kiedy z wieży kościoła Sw. Trójcy na 
Łyścu dzwon się ozwał. Jego miarowy, równy głos popłynął 
wierzchołkami jodeł ku Łysicy, ku Szczytnikowi, w doliny się 
rozlał, ku różowiejącemu na wschodzie brzaskowi poleciał. Po
nury się wydawał, żalem i żałobą tchnący, jak gdyby serce 
dzwonu ludzkie czucie miało, jakby ktoś życie w nie tchnął.

Rozwarła się brama klasztorna i orszak wiodący skazanych na 
spalenie wolno z góry zstępować zaczął. Poprzedzał go convers 
z czarnym krzyżem, za nim dwaj inni nieśli czarne chorągwie. 
O parę kroków za nimi szli inkwizytorzy — ojciec Pablo o pta
sim nosie i Francisco z rodu Castro, mąż pięknej postawy, o szla
chetnych rysach twarzy. Spojrzenie jego czarnych oczu budziło 
szacunek i lęk zarazem. Głowy obu wielebnych ojców zakrywa
ły kaptury, że jeno z przodu ich twarze widzieć było można. Szli 
z rękami na piersiach złożonymi, surowi słudzy dobrotliwego 
Pana. Za nimi postępowali ojcowie i bracia klasztorni z opatem 
na czele. Wreszcie w bramie pojawił się oddział zbrojnej czela
dzi. W środku szła córka Pietrusa, Dobrogniewa, w długim wo- 
rze konopnym, w którym wycięto jeno otwory na głowę i ramio
na. Szła wolno, często przystając. Bose stopy zostawiały za sobą 
ślady krwi. Rany pozostałe po próbie ognia odnawiały się przy 
każdym stąpnięciu po kamieniach. Obok niej dwóch pachołków 
niosło na noszach nieruchomą Drawichę.

Patrzyła Dobrogniewa na las, na sine niebo oczami przebudzo
nego dziecka. Od pięciu niedziel nie widziała światła dziennego. 
W dniu, kiedy Kalina wyjechała z Mieszkiem i Pawłem do 
Chęcin, wyszła z domu nad Piaskowym Wirem, aby wróżkę od
szukać. Pod wieczór tamtego dnia odnalazła Drawichę.

— Powiedz, czy mój umiłowany powróci? — prosiła. — Po
wiedz, gdzie jest, czy pamięta o mnie. Zioła daj. Czary odpraw, 
aby zapomnieć o mnie nie mógł.

Popatrzyła na nią starucha, koło ognia posadziła. Potem rzu
ciła na węgle pęk ziół pachnących, łuski węża, skórę z rogów 
jelenich, kości żaby i dopiero mówić zaczęła.

— Nim żurawie i gęsi za góry odlecą, przyjdzie twój umiło
wany. Przemówi do ciebie, ale uszy twoje go nie usłyszą.

Ledwie Drawicha skończyła ostatnie słowo, zza drzew wysko
czyli obcy ludzie, skrępowali je obie powrozami i do klasztoru
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powiedli. Do ciemnego lochu je wrzucili, raz dziennie jadło i wo
dę podawali.

— Śmierć tu z nami mieszka — powiedziała jednego dnia Dra- 
wicha.

— Czary znasz, ratuj — prosiła Dobrogniewa.
— Zioła i moc moja czarodziejska w puszczy zostały. Wróżby 

wiatr w uszy szepcze, komu dolę, a komu niedolę przepowie
dzieć; czary ziemia dyktuje, w której moc największa, bo i zioła, 
i drzewa, i zwierze każde, i człowiek siły z niej czerpią — odpo
wiedziała Drawicha. — W tej piwnicy wiatr nie zawieje, skała, 
życiu przeciwna, mocy mi nijakiej nie da, chybaby ją na proch 
zetrzeć, a to jeden tylko wielki Poświst uczynić potrafi.

Potem przyszedł czas cierpień, mąk okrutnych. Oprawcy ciało 
im wrzątkiem polewali, żelazem w ogniu rozpalonym piekli, ki
piącą smołą na nie kapali. Obecni przy tych torturach zakonnicy 
modlili się, pieśni nabożne śpiewali, krzyże nad nimi kreślili, aby 
szatana odstraszyć. Drawicha, jak wiór wyschnięta, zdawała się 
bólu nie odczuwać. Milczała. Słowa z niej wydobyć nie mogli. 
W końcu do dziwacznej drabiny ją przywiązali. Dwaj ludzie kor
bami ową machinę kręcili, aż zgarbiona i pokrzywiona wróżbi- 
cha w półtora prawie się wydłużyła. Od tej pory o własnej mocy 
ustać już nie mogła.

Dobrogniewa do wszystkiego się przyznała. Na każde pytanie 
odpowiadała bez strachu, bez skrywania swych myśli. „Zwirblisa 
miłuje... po wróżbę do Drawichy przyszła... w moc starej wie
rzy... i w czary też. Pacierze odmawia... w Boga wierzy i spo
wiada się. A szatana boi się. Czy się go wyrzeka? Tak. I znać nie 
chce. A czarów? Drawicha niejednemu pomogła. Ludzi leczy 
ziołami, zamówienia zna tajemne. Powiedziała jej, że Zwirblis 
wróci, i ona, Dobrogniewa, wierzy w to głęboko, bo go miłuje 
jak nikogo na świecie".

Płakała i krzyczała, gdy jej ból zadawali. Prosiła, aby ją puś
cili. Jednego jeno nie chciała powiedzieć, gdzie się ojciec ukry
wa.

— Nie mów tego — radziła jej Drawicha. — Siebie nie uratu
jesz, a ich zgubisz na pewno.

Wtedy ją na rozpalonych węglach postawili. Wyła z bólu, aż
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wreszcie czucie w omdleniu straciła. Od tej chwili nie rozu
miała już, co do niej mówią.

— Szatan ją opętał. Tylko ogień święty może ją od niego 
uwolnić — orzekł ojciec Francisco.

Kiedy orszak zbliżył się do dwóch stosów ułożonych z suche
go drewna i chrustu, w pobliskich zaroślach rozległo się paro
krotne krakanie wrony. Odpowiedział mu podobny głos od stro
ny opatowej drogi i znów cisza zaległa w puszczy.

Do Dobrogniewy zbliżył się ojciec Pablo. W ciszy, jaka zapa
nowała, słychać było jego surowy, ostry głos.

— Czy wyrzekasz się szatana?
Stojący obok brat zakonny z Łyśca powtórzył pytanie po pol

sku. Dobrogniewa milczała, jakby nie do niej pytanie było skie
rowane. Uśmiechała się, patrząc gdzieś na wierzchołki drzew. 
Płomyki płonących świec w dłoniach zakonników drgały i po
chylały się w powiewie wiatru.

— Boże, bądź nam miłościw — rozległ się nagle głos w środku 
stojących mnichów.

Ksiądz Andrzej ukląkł na wilgotnej murawie. Świeca w jego 
ręce pochyliła się i zgasła.

— Boże, bądź nam miłościw — powtórzył głośniej.
W tej chwili jakby grom w bór uderzył. Krzyk „Orzy” ze 

wszystkich stron się rozległ i czterdziestu paru puszczaków wy
skoczyło z zarośli na polankę. W jednej chwili zwartym kołem 
otoczyli żałobny orszak. Ludzie klasztorni zbili się w kupę. Ża
den z nich toporem się nie zamierzył. Trwoga ich ogarnęła. Ry- 
żowłosy Dagon w środek straży nurknął i do ziemi przypadł. 
Mnisi stali spokojni, więcej zdziwieni niż przerażeni nagłym 
napadem. Tylko opat zbladł i trząść się zaczął. Głowa osłonięta 
kapturem wtulała się coraz bardziej w ramiona, cała postać sku
liła się, zmalała. Przeorowi świeca wypadła z dłoni. Ojciec Pablo, 
który szykował się do wygłoszenia wyroku, stał oniemiały, wo
dząc wkoło oczami, jakby ratunku chciał szukać, ale nie wie
dział sam u kogo. Jeden Francisco kaptur z głowy odrzucił, brwi 
zmarszczył. Gniew płonął na jego szlachetnej twarzy. Zrozumieć 
nie mógł, kim mogli być ci groźnie wyglądający ludzie, zbrojni 
w miecze, oszczepy i topory, którzy ośmielili się przerwać święte 
dzieło oczyszczania czarownic z grzechu. Karol z Burgundii po-
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chylił się nad klęczącym księdzem Andrzejem i chwyciwszy go 
pod ramiona, dźwignął z ziemi.

— Patrz — szepnął.
W tej chwili z milczących szeregów puszczaków wystąpił Jaś

ko Skalny i roztrąciwszy straże, zbliżył się do Dobrogniewy. Inni 
pozostali na swoich miejscach nieruchomi, jak pnie jodeł smukli, 
jak dęby mocni, jak mrok puszczy ponurzy i groźni.

Jaśko przeciął sznury krępujące Dobrogniewę i otoczywszy 
ramieniem, wywiódł spośród straży. Pozwoliła się prowadzić 
uśmiechnięta, obojętna na wszystko, co się wkoło niej działo. 
W uliczkę, jaką straż klasztorna uczyniła, weszli znów olbrzymi 
Radost i Soja Łamignat. Na ich widok ludzie opata cofnęli się 
jeszcze bardziej, tylko dwaj, trzymający nosze, stali bezradnie. 
Nikt słowem się dotąd nie odezwał. Nagle w tej ciszy rozległ 
się donośny głos Radosta Niedźwiedzia:

— Drawicha nie żyje! Zamordowali Drawichę!
Głuchy pomruk w szeregach puszczaków pogonił echo jego 

głosu. Ksiądz Andrzej zobaczył, że Jaśko Pietrusównę ostawił 
i zawrócił. Jego ludzie poruszyli się, ścieśnili pierścień, jakim 
otaczali klasztorny orszak. Jaśko twarzy wróżbichy dotknął.

— Wynieście ją — rozkazał.
W tej chwili umilkł dzwon na wieży kościelnej. Z daleka dole

ciał zgrzyt zamykanej bramy klasztornej.
Jaśko stanął wśród swoich i zawołał donośnym głosem.
— Kto w puszczy śmierć innym zadaje, ten wedle starego 

zwyczaju sam zginąć musi!
— Orzy! — wrzasnęli puszczacy.
— Mordercy dla siebie stosy przygotowali — zaczął znów 

Jaśko. — Tych dwóch — wskazał na ojca Pabla i Francisca — 
na jednym stosie do pala przywiązać. Opata i przeora na dru
gim.

Skoczyło kilkunastu zbrojnych w topory. Jedni chwycili in
kwizytorów, inni opata i przeora. Opat trząsł się i o litość błagać 
zaczął, przeor płaczem wybuchł. Bełkotał jakieś niezrozumiałe 
słowa, które czkawka nagła przerywała. Podobnie dominikanin 
Pablo słowa ze strachu przemówić nie mógł. Jeden Francisco 
z rodu de Castro strachu nie okazał.

— Przekleństwo i potępienie wam, świętokradcy! — krzy-
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czał. — Słudzy szatana! Ogień wieczny was czeka! Mór wasz 
ród wytępi, czeluście piekła was pochłoną za to, że rękę pod
nieśliście na sługi Pana!

Nikt jednak jego słów nie rozumiał. Groźba w nich zawarta 
pustką dźwięczała.

Teraz dopiero wróciły siły księdzu Andrzejowi. Braci stoją
cych przed nim jak pływak wodę na boki roztrącił, do Jaśka 
przypadł i trzęsącymi się rękami za ramię chwycił.

— Jaśko! Na Boga żywego, co chcesz uczynić? Gdy ich stra
cisz, klątwa na cały kraj spadnie. Król ci nie przebaczy. — Precz 
was wyżeną, wygubią. Jaśko — błagał ksiądz Andrzej. — Nie
szczęście i zgubę na cały lud puszczański sprowadzisz. Jaśko, 
jam cię uratował. — Wołanie brata Andrzeja w szept przeszło.

Jaśko w przerażone oczy zakonnika spojrzał. Milczał. Znać 
było na jego twarzy, że walkę z samym sobą, bój wewnętrzny 
staczał.

— Jam cię z lochu opata uratował — szeptał brat Andrzej.
— Stój! — krzyknął Jaśko. — Puśćcie ich! Suknie kapłańskie 

chronią ich przed śmiercią. Niechże jednak ci obcy przybysze 
uciekają stąd, bo ich i mury klasztorne na drugi raz nie ochro
nią.

— Nie puszczać ich! Oni Drawichę zabili! Spalić albo na drze
wie powiesić! — wrzasnął Radost Niedźwiedź.

Jaśko jak ryś rzucił się na Radosta z dobytym mieczem. Soja 
w ostatniej chwili za rękę go chwycił.

— Zostaw go! Głos jego jak szczekanie psa. Ty nam rozkazu
jesz i stanie się, jak powiedziałeś.

Radost cofnął się mrucząc. Na rozkaz Jaśka rozwarły się sze
regi puszczaków, drogę wolną do klasztoru czyniąc.

Wracali śpiesznie pod górę — najpierw zbrojna czeladź klasz
torna, potem ojcowie zakonni z inkwizytorami. Ostatni szedł 
ksiądz Andrzej. Obejrzał się w bramie będąc. Ujrzał na polanie 
przed figurą Matki Boskiej buchające w niebo płomienie. To pło
nęły puste stosy.

— Chwała Ci, Panie! Chwała Ci! — szeptał ksiądz Andrzej.
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Rozdział XXX
Z Chęcin wyjechał Łokietek przez Wąchock i Iłżę bis

kupią do Radomia na objazd dóbr królewskich. Z Radomia do 
Sandomierza zawrócił, syna wpierw pożegnawszy, który na obję
cie wielkorządztwa wielkopolskiego wyruszył. Siedemnastego 
lipca stanął król w grodzie sandomierskim. Otaczały go tu po
wszechna życzliwość mieszczan i przyjaźń panów ziemi sando
mierskiej. Dla rozweselenia i odpoczynku wojewoda Mściug 
dwakroć łowy w Puszczy Sandomierskiej urządzał. Polowano 
nad Łęgiem i Trześniówką, bagnisty bór nad Sanem omijając. I tu 
jak w Puszczy Świętokrzyskiej chmary jeleni spotykali i dzików, 
liczne łosie i niedźwiedzie, i ptactwa wszelakiego moc wielką, 
na które król przy pomocy sokołów polował, które w osadzie So
kolniki układano.

W dniu pierwszego sierpnia odpoczywał król po trudach ło
wieckich we dworze leśnym w Grębowie, kiedy mu znać dano, że 
goniec od wojewody poznańskiego Wincentego z Szamotuł przy
był z ważnymi wieściami i prosi, aby mógł natychmiast przed 
królem stanąć.

Wszedł młody rycerz i skłoniwszy się, od progu już zawołał:
— Miłościwy panie, Krzyżacy Bydgoszcz zdobyli! Inowrocław 

obeszli i na Słupcę idą. Palą, mordują i rabują po drodze wszyst
ko, co im w ręce wpadnie. Pan wojewoda rady im sam nie da, bo 
z dużym i wyborowym wojskiem idą. O pomoc przeto waszą 
królewską mość prosi.

— A syn mój, Kazimierz, gdzie jest? Co się z nim dzieje? — 
spytał Łokietek, z miejsca się poderwawszy.

— Królewicz w Pyzdrach przebywa. Pan wojewoda kazał 
wam, miłościwy panie, powiedzieć, że królewicza o grożącym 
mu niebezpieczeństwie powiadomił i radził mieć się na baczności.

Król odetchnął z ulgą.
— A wojewoda gdzie w tej chwili się podziewa? Kujaw miał 

bronić.
— Kiedy wyjeżdżałem — odpowiedział młody rycerz Paweł 

z Posoki — pan wojewoda w Środzie rycerstwo i lud wszelki 
gromadził. O pomoc prosił.
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Łokietek milczał. Twarz zmarszczkami pooranna, jak z wosku 
wyrzeźbiona, nie odbijała uczuć, jakie go w tej chwili drę
czyły.

Niczym mu były cała Wielka Polska i wszystkie zamki kujaw
skie, skoro Kazimierz znajdował się w niebezpieczeństwie. Liczył 
w myślach siły załogi w Pyzdrach, gdzie syn przebywał. Ocknął 
się wreszcie i do Pawła z Posoki się zwrócił.

— Konie świeże weźmiesz i dziś jeszcze do wojewody zawró
cisz. Powiesz mu, że przykazuję, aby ze wszystkimi siłami do 
Pyzdr ruszył i syna naszego ratował. Jeżeli mu wojów za mało, 
niechaj załogi w grodach uszczupli na tę porę. Powiedz mu, że 
go na dawny urząd starościński przywracam. Niechże zawodu 
mi nie sprawi. W bitwę z Krzyżakami niech się nie wdaje. Po
mocy nijakiej mu dać nie mogę. Zbiorę siły, tedy sam przybędę. 
Ludności nakazać, aby w lasy wraz z całym dobytkiem ucho
dziła.

Odjechał Paweł z Posoki tej samej nocy.
Rankiem dnia następnego orszak królewski, przeszedłszy Wi

słę pod Baranowem, ruszył przez Osiek i Połaniec do Krakowa. 
Na zamku wawelskim nowy goniec oczekiwał już na króla.

— Miasto i gród Pyzdry zdobyte. Krzyżacy spalili Środę. Pod 
Zaniemyślem moc ich rycerstwo nasze wraz z chłopami położyli, 
ale siła ich jeszcze wielka pozostała. Powiadają, że na Poznań 
ruszyli. O królewiczu tyle jedno wiadomo, że umknął w lasy. 
Gdzie się znajduje, nikt nie wie. Jedno jest pewne, że w ręce 
krzyżackie nie wpadł.

Łokietek znów panów na naradę zwołał. Jasnym się wszyst
kim widziało, że najazd krzyżacki nie czyim innym, jeno Jana 
Luksemburczyka jest dziełem. Sforę rabusiów na Polskę napuś
cił, aby Łokietkowi w zamierzonej wyprawie na Czechy prze
szkodzić. Mowy też być nie mogło, aby o niej teraz radzić. Pier
wej pożar we własnym kraju należało gasić. Król poselstwo na 
Węgry wysłał. Karola Roberta o pomoc prosił, na co miał przyrze
czenie zagwarantowane przymierzem. Czekano też na rychłe 
uderzenie samego cesarza na butnego a przewrotnego Luksem
burczyka.

— Jan Czeski zapłaci za zniszczenia — powiedział król na 
naradzie.
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— Oby tylko z cesarzem się na nowo nie zwąchał, wtedy 
i płacić nie będzie komu — ozwał się pan Krystyn z Ostrowa. — 
Niemiec dotąd jeno słowa dotrzymuje, dopóki korzyści z tego 
ma.

Na złą chwilę trafili inkwizytorzy papiescy Pablo i Francisco, 
którzy wraz z przeorem z Łyśca do króla ze skargą przybyli. Czte
ry dni czekali, nim ich na zamek wpuścili. Kiedy wreszcie pią
tego dnia stanęli przed królem, Pedro Francisco klątwą samemu 
Łokietkowi i całemu narodowi zagroził za zniewagę, jakiej koś
ciół w ich osobach doznał.

— Papież nie przebaczy wam tego. Kościoły zamknąć każę, 
a nie ulegniecie, krucjatę przeciwko wam ogłosi. Z ust naszych 
usłyszy prawdę o barbarzyństwie, jakie w tym kraju kwitnie.

Król pięścią w oparcie tronu ze złości trzasnął.
— Pierwej was w lochu głodem zamorzyć każę! — krzyknął. 

Ksiądz Wilczek, który tłumaczem przy królu był, ręce jak do 
modlitwy przed Łokietkiem złożył.

— Panie miłościwy, nie czyńcie tego — błagał.
Łokietek opamiętał się.
— Pókim żyw, nikt mi ani groził, ani rozkazywał będzie — 

powiedział spokojnym, lecz stanowczym głosem. — Rycerze za
konni lud bezbronny i kapłanów mordują, kościoły bezczeszczą 
i kary na nich nie masz. Na nich papież klątwy za tyle ofiar nie
winnych nie rzuci, a mnie krucjatą grozicie. Szkoda, że was tam 
na stosie nie przypiekli.

W wielkim wzburzeniu ani król, ani ksiądz Wilczek nie zwró
cili uwagi, że stojący obok inkwizytorów przeor z Łyśca mowę 
królewską rozumiał. Powtórzył ją też z własnymi dodatkami in
kwizytorom, kiedy we trzech zamek opuścili, niczego nie wskó
rawszy. Nazajutrz zaraz po rannej mszy biskup Grot o rozmowę 
króla prosił.

— 21e, że wysłannikom papieskim śmiercią groziliście. Pobo
żni ojcowie wiarę świętą umacniają, z szatanem walczą, winnych 
herezji karzą.

— Gorzej jest — odpowiedział Łokietek — że i wy przeciwko 
mnie występujecie. Sam byłem w Łyścu u opata i prosiłem, aby 
palenia na stosie poniechali. Nie zgodzili się, więc im one nie
szczęsne ofiary ostawiłem. Nie moja wina, że puszczacy im ich

211



niecne zamiary pokrzyżowali. Gróźb przecie niczyich nie zniosę. 
Skoro i do rycerstwa by się dobrali. Połowę narodu musieliby 
za zabobony na stosie spalić, a i z was wielu żywcem usmażyliby.

Łokietka znów złość nagła porwała.
— Wysłannikom papieża wolno moich poddanych na stosie 

palić, a mnie nie wolno im powiedzieć, aby sobie precz szli?
— Sami, panie, zgodziliście się na to — przypomniał biskup.
— Bom wyboru nie miał. Płacić za wszystko nawet papieżowi 

trzeba: złotem, życiem poddanych, własną u Stolicy Apostolskiej 
niewolą. Nie dość, że denarów świętego Piotra w trójnasób tyle 
co drzewiej kolektorzy papiescy z ludu zdzierają, jeszcze na sto
sach ludzi chcą palić.

Umilkł Łokietek, ze złości sapiąc. Wstał i po komnacie chodzić 
zaczął. Kiedy zatrzymał się przed biskupem, twarz zdawała się 
mieć więcej niż zwykle starczych zmarszczek.

— Powiedzcie im — zaczął łagodnie — żem gniewny był, bo 
kłopoty się na mnie zwaliły, że ich udźwignąć nie jestem w sta
nie. W sposobnej chwili sprawę zbadam i winnych ukarzę.

— Udobruchać się nie dadzą — odparł biskup.
— Niechże zatem jadą gdzie indziej szatana szukać, bo u nas 

jeno obcy go widzą i znajdują. My czasu nie mamy nimi się zaj
mować. Ludzie gorsi szatanów i przed nimi się bronić musimy.

Wyjechali inkwizytorzy, świętym oburzeniem przejęci, na 
Śląsk, potem do Pragi na dwór Jana Czeskiego, a potem do Avig- 
nonu, rozpowiadając wszędzie o pogańskim narodzie i królu bar
barzyńcy. Zygfryd, przeor klasztoru na Łyścu, i ryży Dagon po
zostali jednak w Krakowie, chciwie nowin dochodzących z zamku 
królewskiego słuchając. Nikt w mieście na nich uwagi nie 
zwracał. Miasto pełne było rycerstwa, które zewsząd do grodu 
ściągało. Wrzało też w nim jak w barci, kiedy się pszczoły roić 
mają. Wieści doń napływały co dzień nowe, co dzień okropniej
sze. Mówiono, że Krzyżacy Poznań nagłym napadem zdobyli, że 
sam wielki mistrz z wojskiem ogromnym na Kraków ciągnie. 
Byli i tacy, którzy upadek grodu królewskiego przewidywali 
i widzieli nawet gotowe wozy, którymi Łokietek na Węgry lada 
dzień miał uciekać. Głośno powtarzano sobie wiadomość, że kró
lewicza do niewoli wzięto i że kat ściął go na rynku w Po
znaniu.
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Tymczasem pewnego dnia koło południa wieść po mieście 
gruchnęła, że Kazimierz bramę Mikołajską minął i na Wawel 
zdąża. Tłumy wyległy na ulicę. Wiadomość okazała się prawdzi
wa. Kazimierz, jedyny następca Łokietka, wracał zdrów i cały. 
Na jego widok taka radość ogarnęła rycerstwo i mieszczan, jak 
gdyby nie uciekinier, ale wielki triumfator wracał do stolicy. 
Tłum zatarasował ulice, ścisk czyniąc taki, że niewielki oddział 
zbrojny królewicza ugrzązł w nim i ruszyć do przodu krokiem 
nie mógł. Na późno straż miejska i stojące na ulicy rycerstwo 
porządek chciało uczynić, nie zwracano uwagi na groźby, łaja
nia i przekleństwa.

Kazimierz siedział na pięknym srokaczu uśmiechnięty, rados
ny. Nie znać było na nim trudów wojennych. Przy nim stał nie
odstępny Nekanda. Wiwatom końca zdawało się nie być. Wrza
wa i okrzyki na Wawel dobiegły. Zaniepokojony Łokietek od
dział przyboczny wysłał na zwiady. Rozstąpiły się wreszcie tłu
my i Kazimierz na Wawel odjechał.

Łokietek po zwykłym wobec dworu powitaniu w komnacie 
z synem sam na sam pozostał.

— Uciekłeś — stwierdził król patrząc synowi w oczy.
— Licha rzecz parę łbów żołdactwa ściąć i samemu zginąć 

albo do niewoli się dostać — odpowiedział Kazimierz.
— Białogłowom jeno piękne lica i złocony pas starczają, mę

żowie siłę i miecz cenią.
— Drwale zatem i byle osiłki powinni być królami, a tak nie 

jest.
— Czegóż dokazałeś?
— Nie uciekłem, jako rzekliście. W bitwie pod Pyzdrami 

udział brałem i wreszcie całym wrócił, jakeście, ojcze, chcieli. 
Mieczów, mocnych ramion i zapału do boju nam nie zabraknie, 
byle tylko miał kto nimi kierować. Zrzeknijcie się korony, ja wy- 
jadę, a obaczycie, że nasi panowie za bary się między sobą wez
mą, a wobec niebezpieczeństwa rozbiegną się na wszystkie stro
ny, służyć komu się jeno da.

— Wincentego z Szamotuł na wielkorządcę przywróciłem.
— Dobrzeście uczynili. We mnie wszyscy następcę waszego 

widzą, a nie starostę. Milej mi przy was ostawać.
— Cieszę się, żeś wrócił — powiedział Łokietek miękko.
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Kazimierz rękę ojca ucałował.
— Dziwnym nam się wydaje, że Krzyżacy przez Pyzdry do 

Poznania iść chcieli — powiedział Łokietek.
— Kiedym z Pyzdr uchodził, powiadali, że Wincz Krzyżaków 

na mnie nasłał.
— Biada mu.
— Poniechajcie go, ojcze. Nie pora na szukanie winy. Wszys

cy oni tam zdradzać gotowi, wielmoże Wielkiej Polski, sami 
o tym najlepiej wiecie. Prawdą jednak jest, że Wincza sami Na- 
łęcze nie lubią. Złość wiele może. Wierzyć przecie trza, że Krzy
żacy w całym kraju swoich szpiegów mają. Nie musiał im Wincz 
o mnie donosić. Nie pomagał im, to pewne, ale też i walczyć 
z nimi nie zamierzał. Czekał, aby sobie precz sami poszli.

Łokietek patrzył na syna z podziwem. Pierwszy to raz widział 
go rozważnym.

— Uczynię, jak radzisz. Mądrość przez ciebie mówi.
Uściskał Łokietek syna, łzę ukradkiem ocierając.
— Dobrze, żeś wrócił — powiedział.
— Dobrze dla nas obu — odpowiedział Kazimierz.
Teraz i złym wieściom mniej wiary dawano. Jakoż wkrótce 

wszyscy już wiedzieli, że Krzyżacy, Gniezno i Żnin spaliwszy, 
wrócili przez Kujawy do Torunia. Dwór królewski i panowie 
odetchnęli z ulgą. Wieści jednak zaczęły napływać tak dziwne, 
że sam król wierzyć im z początku nie chciał.

Pewnego ranka kupiec krakowski pan Kropot do bramy miej
skiej zaczął się dobijać, aby mu ją wcześniej otworzono. Wracał 
z Pragi czeskiej z wozami pełnymi jedwabi i sukien. Jego natar
czywość w srogą złość wprawiła samego Bartłomieja Zawieję, 
dowódcę straży przy bramie Mikołajskiej.

— Królżeś czy książę jaki — zadrwił Zawieja.
Pan Kropot złośliwe uwagi mimo uszu puścił, twarz do sa

mej kraty przytknął, szepnął coś panu Zawiei i znak jakowyś po
kazał.

— Hej tam, podciągaj! — krzyknął natychmiast dowódca 
straży i kupca zaczął przepraszać, że go nie poznał, że sny go złe 
w nocy dręczyły i żle spał, co jak wiadomo, człekowi dobrego 
humoru nie przyczynia.

Kupiec wozy z towarami do domu odprawił, a sam wprost na
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Wawel się skierował. Tu wpuścili go bez czekania i króla o jego 
przybyciu powiadomili.

— Co przynosisz? — spytał Łokietek, ledwie Kropot próg kom
naty przekroczył.

— Jan Luksemburczyk z cesarzem niemieckim w Regensburgu 
się pogodził. Słyszałem to od samego Henryka z Lipy i jego 
sprzymierzeńców. Nie cierpią oni Luksemburczyka, który, jak 
wiadomo, mimo układu znów Niemców na urzędy przyjmuje 
i wojska najemne z cesarstwa do Czech przysłał. Odkąd miasta 
włoskie bramy mu otworzyły i na swego opiekuna powołały, 
przestał się z panami czeskimi liczyć. Królowa na przeciwnikach 
męża mścić się na nowo zaczyna. Wojciecha ze Smercanych Do
łów i Jana Hrubego uwięziła.

— Nic mnie oni nie obchodzą, o zgodzie z cesarzem mi mów.
Kropot głowę ze czcią skłonił i spokojnie odparł.
— Pozwólcie, miłościwy panie, że wszystko, jak umiem, po 

porządku będę mówił, jakem sobie ułożył, aby czego ważniej
szego nie przepomnieć. Panowie czescy, jak rzekłem, króla Jana 
nienawidzą, bo Niemców jeno popiera. Dlatego gotowi byli 
przeciw Luksemburczykowi powstać, aby i wam pomóc. Na rękę 
im było, że z wami i Karobertem będą mieli do czynienia. Uło
żyli między sobą, że pozbywszy się Luksemburczyka, Henryka 
z Lipy królem swoim obiorą. W tajemnicy zamiary trzymali, 
obawiając się przedwczesnej zdrady. Mnie Bruno z Ostrawy 
o wszystkim powiedział. Chciał nawet, abym co prędzej do was, 
miłościwy panie, jechał, o ich przychylności donieść. I wtedy 
ich ona wieść o zgodzie Luksemburczyka z cesarzem poraziła. 
Luksemburczyk przysłał osobnego gońca do królowej i Humbol- 
da, dowódcy wojsk najemnych. Humboldowi rozkazał warownie 
na granicy węgierskiej umocnić, przepraw strzec i Karobertowi 
odpór silny dawać. Prócz tego książąt śląskich kazał w tajem
nicy wezwać do walki z wami, gdybyście z tej strony zamierzali 
na królestwo czeskie uderzyć. Sam obiecał wkrótce przybyć, gdy 
tylko poselstwo do Avignonu odprawi. Powiadają, że obiecał ce
sarzowi zgodę uładzić z papieżem. Gdy tylko panowie czescy 
wieści te usłyszeli, zaraz pan Bruno do mnie przybieżał. „Jedź — 
powiada — co rychlej i powiedz królowi w Krakowie, aby nie 
zwlekając uderzał, nim obronę przygotują i nim Luksemburczyk

215



zdąży wrócić." Wiadomość tę i Karobertowi posłali. Powiadali 
też, że Jan do Krzyżaków posłów z tajnym pismem wysłał, że im 
nową wyprawę na Polskę zaleca, pomoc w tym względzie obie
cując.

Trzeciego dnia posłowie cesarscy, którzy jeszcze w Krakowie 
przebywali, nie opowiadając się nikomu, potajemnie opuścili 
gród. Potwierdziło to prawdziwość słów pana Kropota.

Sierpień złocił się pogodą.
Wrócili posłowie z Węgier i znów wieści potwierdzili. Karol 

wzywał Łokietka do wyprawy, którą przygotowali z księciem 
austriackim. Wtedy Wincz z Szamotuł przyjechał do Krakowa.

Donosił wojewoda, że Krzyżacy wrócili do Torunia, ale wojsk 
swoich nie rozpuścili. Owszem, powiększają je nawet. Kilka ty
sięcy piechoty z głębi kraju przywiedli, rycerstwo z Pomorza 
i znad granicy litewskiej ściągają. Zwiadowcy i ludzie z ziemi 
chełmińskiej, dobrzyńskiej i płockiej donoszą, że ku Mazowszu 
posuwa się olbrzymia siła. Wańka Mazowiecki, wiadomo, sprzy
ja Zakonowi, do swego kraju ich wpuści i siłami własnymi 
wesprze. Co Krzyżacy zamierzają uczynić, łacno odgadnąć. Przej
dą Wisłę w dogodnym miejscu i na Kujawy uderzą. On, Wincz, 
sam rady nie da. Niektóre grody może się i ostoją, ale Krzyżacy 
kraj zniszczą. Wojewoda stanowczo odradzał królowi wyprawę 
na Czechy. „Dalibóg, nie może ten człowiek być w zmowie 
z Krzyżakami i przeciwko nam występować” — myślał Łokietek 
o Winczu.

Tajone plany królewskie wniwecz się obróciły. Zamiast spo
dziewanych korzyści trwogę u swoich granic zobaczył, której 
nie mógł już odwrócić. W dodatku, jeśli prawdą było, że Zakon 
dwadzieścia tysięcy luda zbrojnego prowadzi, trwoga mogła 
przemienić się w nieszczęście. Takiej sile mógł bowiem w naj
lepszym wypadku ledwie połowę tego przeciwstawić. O ogło
szeniu powszechnej wyprawy mógł stanowić jeno zjazd wszyst
kich ziem. Czasu na to może zbraknąć. Nim powszechna wypra
wa się zbierze, miesiąc abo i dwa upłyną.

— Czas by mi już było zemrzeć — powiedział król pewnego 
razu do wojewody Mikołaja w przypływie nagłego zwątpie
nia. — Com dawniej postanowił, tegom dokonać musiał, na prze
szkody nie zważając. Teraz wszystko na opak się układa.
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— Wasz przodek Bolesław samego cesarza bił — odpowiedział 
wojewoda.

— I ja potrafiłbym, gdyby choć jedność i zgoda wśród książąt 
naszego rodu była — rzekł król ze smutkiem w głosie.

Rozdział XXXI
Nie usłuchał Sędziwój Chyba rady Jaśkowej i na 

Mazowsze nie wyjechał. Ukrywał się w Nieczuicach, oczekując 
wyroku sądu królewskiego. Po trzech dniach wrócił z Chęcin 
Sobiesław Nieczuj.

— Na śmierć głodową w lochu was skazali — powiedział do 
Chyby. — Sędzia królewski wszem ogłosił, żeście na życie brata 
waszego nastawali, że przez was zdrowie postradał i żeście mu 
żonę i dziecko zabrali. Mnie samemu karą zagroził, żem Jaśka 
Skalnego fałszywie oskarżał i niewolników na świadków powo
łał, a przeora przy całej radzie, która na ogłoszenie wyroku 
przyszła, zganił. „W kościele wasze miejsce" — powiedział 
i słuchać o ukaraniu młodego Ozgi nie chciał.

— A Zbigniew, brat mój? — spytał Sędziwój.
— Żyje. Wszyscy to powiadają. Król go widział i poznał. 

Szczęście, żeście z Chęcin uciekli. Oburzenie na was było po
wszechne i pewnikiem żywego do lochu by was nie doprowa
dzili.

— Nie jam mordercą mego brata! — krzyknął Chyba.
— Brat wasz mowę i rozum stracił.
— Przeklęty niech będzie. Przez niego cierpieć muszę. Bogdaj 

go ziemia pochłonęła. Bogdaj się był nie rodził!
Tego samego dnia ruszył Sędziwój Chyba z dwoma pachołka

mi przez Boleszyn i Waśniów w stronę Wisły. Przekradał się leś
nymi drożynkami, unikając spotkania z ludźmi. Dopiero po przej
ściu Wisły poczuł się bezpieczniej. Jechał dalej bez pośpiechu 
Puszczą Sandomierską. Kraj tu był bezludny, lasami pokryty, 
parowami pocięty. Jechali na południe. Szóstego dnia stanął 
wreszcie Sędziwój Chyba u celu podróży. Był nim dom Sędzi-
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woja Nieczuja, ojca Sobiesława, a brata Dzierżka, którego Jaśko 
Skalny w pojedynku zabił.

Sędziwój Nieczuj, mąż olbrzymiego wzrostu, zaraz na wstępie 
zaczął wypytywać Chybę o przyczynę nagłego przyjazdu. Usły
szawszy, że król Jaśkowi Skalnemu przebaczył, popadł w okrut
ny gniew.

— Zle sobie król poczyna! Zwykłych zbójów ponad nasze rody 
wynosi! — wołał z oburzeniem. — Z książątka władcą się wiel
kim uczynił. Zapomina, komu tron zawdzięcza. Łoktek, Łoktek. 
Kmieci zaszczytami obsypuje.

— Toporczyki, Poraje, Bogorie i inni go popierają — powie
dział Chyba.

— Nieczuje nie gorsi Toporczyków byli.
— Radź lepiej, co ja mam czynić. Niewinności swojej nie do

wiodę, śmierć w lochu mnie czeka.
— Mogą cię szukać i wiek cały — zaśmiał się Nieczuj. — Prę

dzej Tatarów się tu spodziewać mogą niż wysłanników królew
skich. A choćby nawet i trafili do mnie, to nigdzie stąd nie wy- 
jadą. Ja tu jestem królem, ja tu prawa stanowię. Zechcesz, mo
żesz i sto lat tu siedzieć i kpij sobie z wyroku królewskiego. 
Myślę, że oni tam dość mają kłopotów z Krzyżakami i tobą się 
zajmować nie będą. Więc powiadasz, że Zbigniew, brat twój 
żyje? — spytał nagle Nieczuj.

— Żyje. Król i inni go widzieli.
— I mowę utracił?
— Utracił i ludzi nie poznaje.
— Dziw, że go puszczacy żywym osławili i z ran wyleczyli.
— Nie groźny on dla nich, a jego niemoc przeciwko mnie 

świadczy.
— Czasem zdaje mi się, że to jednak ty na Zbigniewa napad- 

łeś.
Chyba głowę zwiesił.
— Nie dręcz. Nie dobijaj. Tyle lat pod ciężarem tej zbrodni 

chodzę. Bóg świadkiem, że to nie ja go zabiłem. Puszczacy.
— A Zbigniew przemówić może? — spytał Nieczuj.
— Powiadają, że kiedyś już przemówił, ale na krótko jeno.
— To przemówić znów może.
— Nie wiem. Dałby Bóg. Syn Ołoboka z Kosiny, chłopcem
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będąc, z wozu spadł i mowę mu odjęło. Przez dwadzieścia jeden 
lat był niemy, a potem nagle przemówił. Koń go poniósł, prze
straszył się i o pomoc wołać zaczął. Od tej pory mówił już nor
malnie.

— Prawdę powiadasz? — spytał Nieczuj.
— Sam z nim rozmawiałem.
— To i Zbigniew, twój brat, przemówić może.
— Oby nie za późno. Jeżeli mnie schwytają, zginę.
— Głupiś — zaśmiał się Nieczuj. — Mnie już dwadzieścia 

trzy lata ścigają.
Klasnął w dłonie. Zjawił się pachołek.
— Miodu! — rzucił krótko Nieczuj.
Kiedy napełnili kwarty po raz trzeci, Nieczuj uderzył Chybę 

dłonią po ramieniu.
— Zbigniewa musimy żywego dostać. Musimy go mieć tu 

u nas. Puszczacy ziołami go poją, aby nigdy mówić nie mógł. 
U nas wyzdrowieje, a wtedy do króla go zawieziesz. Chcesz wie
dzieć, to ci rzeknę, że ja w twoją niewinność nie wierzę, skoro 
jednak mówisz, żeś nie ty brata chciał zamordować, to czyń, co 
ci powiem. Wrócisz do Sobiesława i u niego będziesz się ukry
wał. Ruszy król na wyprawę, tedy kryjówkę Jaśka Skalnego od
najdziesz, Zbigniewa z Bożeną porwiesz i tu do mnie przywie
ziesz. Ludzi ci do pomocy dać mogę. Bożenę oddasz Sobiesławowi. 
Niechaj choć taką wezmę zemstę na Jaśku Zbóju Skalnym za 
śmierć mego brata. Zbigniewem we dwóch będziemy się opie
kować.

— Bracie! — zawołał Chyba przez łzy. — Oby Bóg zdrowie 
Zbigniewowi przywrócił. Dłużnikiem twoim do końca życia 
ostanę.

— Długi spłacać trzeba — powiedział Nieczuj. — Dzierżka 
chcę pomścić. A jeżeli Zbigniew na ciebie jako na mordercę 
wskaże?

— Wtedy prawdą będzie, że rozum postradał — powiedział 
Sędziwój Chyba.
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Rozdział XXXII
Szczęście nosiło ich po puszczy, a częściej jeszcze no

sił Jaśko swoją Bożenę na rękach.
— Puść, Zbóju — prosiła. — Zmęczysz się.
— Nie masz w puszczy silniejszego ode mnie — chwalił się 

Jaśko. — Radost najtęższego jelenia jak wór żyta na ramieniu 
dźwignie, ale mnie ulec musiał. Z tobą do Karpat, na rękach cię 
niosąc, doszedłbym.

— Wierzę — odpowiadała Bożena cicho i oplótłszy ramiona
mi szyję swojego „zbója", chowała głowę na jego ramieniu, 
szepcząc najczulsze słowa, mrucząc jak kotka, gdy ją Jaśko cało
wał, ciężaru swego skarbu nie czując.

Zezwolił Jaśko Sawce i Gackowi, aby Grabę w Wilczej Doli
nie i jego dziewczęta odwiedzili, więc pozostali w Jaworowym 
Ustroniu sami. Wymykali się co dnia do puszczy: to na jelenia 
łowy urządzając, to na odyńca z oszczepem się zasadzali, to na 
skraju borów w trawach wielkich polan dropie strzelali. W księ
życowe noce czatowali na ostrożnego borsuka lub na odmianę 
grzyby zbierali po dąbrowach. Zmęczeni wędrówkami, odpoczy
wali pod drzewami, owiani balsamem żywicznych zapachów, 
żarem słońca wytapianych z pni i konarów sosen strzelistych, 
upojeni własnym szczęściem. Tylko pamięć o chorym zmuszała 
ich do powrotu, mąciła bezmiar szczęścia, beztroskę i zagubienie 
się we wzajemnym miłowaniu. Ojciec nie sprawiał im zbyt wiele 
kłopotu. Pod największym jaworem urządzili mu posłanie, gdzie 
leżał nieruchom© w dni pogodne. Jadł niewiele i tylko wody 
źródlanej pił dużo, jakby go gorączka we wnętrzu trawiła, na 
którą poskarżyć się nie mógł. Gdy pragnienie go dręczyć poczy
nało, siadał na legowisku, plecami o pień drzewa się opierał 
i czekał z twarzą zwróconą w stronę domu. Ile sił w nogach 
biegła wtedy Bożena do źródła. Siadywała przy nim często. Bro
dę i gęstwę siwych włosów kościanym grzebieniem mu przecze
sywała, długie ich pasma wokół twarzy układała, gładziła palca
mi policzki, brwi krzaczaste, czoło szerokie, białe.

— Ojcze — szeptała — ojcze, jam twoja córka.
Ilekroć natrafiła palcami na szeroką, o zgrubiałych brzegach 

bliznę, która od środka głowy do brwi biegła, na dwoje ją roz-
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dzielając, dreszcz nią wstrząsał. Stryj Sędziwój, przybrany ojciec, 
stawał jej przed oczami. Nie śmiała mu w głos złorzeczyć, lecz 
czuła doń nienawiść bezbrzeżną. Jednocześnie bała się go.

Pewnego dnia, kiedy wróciła ze świeżą wodą, chory uniósł się 
na posłaniu, patrzył na nią przez chwilę, mrugając powiekami, 
jak człowiek z głębokiego snu zbudzony, potem wyciągnął koś
ciste ręce przed siebie i krzyknął nagle przeraźliwym głosem: 
„Heleno!"

Nim dobiegła do niego, zwalił się na wznak i znieruchomiał. 
Przerażona przywołała Jaśka, który w pobliżu wieniec z ubitego 
jelenia odbijał.

— Opamiętanie na niego przychodzi. Da Bóg, ozdrowieje — 
uspokajał ją Jaśko. — Nie ciebie, lecz matkę twoją poznał, boś 
do niej jak odbicie w krynicy podobna.

Czekali z niecierpliwością dni wiele, chory jednak leżał po 
dawnemu w odrętwieniu, niczego wokół siebie nie postrzegając. 
Teraz jego spokój był jedyną czarną chmurą, która im słoneczne 
chwile przesłaniała. Zjawiała się czasem i druga, o której Bo
żena coraz rzadziej Jaśkowi wspominała.

— Dopóki Sędziwój żyje, nigdy się zemsty nie wyrzeknie — 
szeptała cicho, bojąc się, aby złe moce słów jej nie posłyszały 
i Sędziwoja do ich kryjówki nie naprowadziły. Dziękowała Jaś
kowi, że stryja poniechał i przed sądem królewskim ostrzegł, 
jednocześnie jednak bała się skutków tej wspaniałomyślności.

— Uciekł na Mazowsze i więcej nie wróci — pocieszał ją 
Jaśko.

W połowie sierpnia wybrał się Jaśko do Chybie. Bożenę do 
wyjazdu nakłaniał.

— Ludziom czas wolę królewską objawić, dziedzictwo ojca 
objąć w posiadanie i mnie jako prawowitego męża twojego 
przedstawić — tłumaczył jej.

— W Kakoninie u ojca twojego milej mi będzie lub w puszczy 
gdzie bądź w szałasie niż tam. W Chybicach straszno. Nie chcę. 
Nie mogłabym zasnąć w miejscu, gdzie zbrodnia się wylęgła.

— Niech i tak będzie — zgodził się Jaśko. — Nic mi po chy- 
bickim dworze. Zechcesz, to murowany zamek każę ci wystawić, 
starczy na to moich skarbów.

Wyjechał nazajutrz z Sawką, zostawiając chorego i Bożenę
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pod opieką Gacka, który wrócił z Wilczej Doliny dziwnie mar
kotny. Jaśko zaraz w jego twarzy zmianę wyczytał, ale o przy
czynę smutku młodzieńca nie pytał.

We dworze chybickim zastali jedynie sługę Sędziwoja, Jaro
sza, i wyrostka używanego dawniej przez Bożenę do pomocy 
w kuchni. Wyszedł Jarosz przed ganek na ich powitanie i nie 
pytany sam opowiedział, że pana Chyby w domu nie masz. Wy
jechał nie wiadomo gdzie i słuch po nim zaginął.

— Przyjechaliśmy dwór i wieś w posiadanie objąć — powie
dział Jaśko.

— My Sędziwojowi ludzie — odparł Jarosz.
— Możecie tedy jechać za nim, zatrzymywał was nie będę.
Nie wszedł Jaśko do dworu. Popatrzył na opustoszały, zarosły 

krzewami park i razem z Sawką na wieś do chłopów poszli. Spot
kali prawie stuletniego chłopa, którego Kozodojem zwali.

— Sędziwój Chyba we dworze u siebie siedzi albo u Nie- 
czuja, a czasem u Zgrai w Pokrzywnicy, bo on też jego druh. Lu
dzi swoich we dworze ma, którzy się przed tobą ukryli — mówił 
Kozodój. — Jeden z nich, Bystram, cięgiem po wsi węszy i panu 
Chybie o wszystkim donosi.

Sawka pobladł ze strachu, a Jaśko postanowienie mocne po
wziął, aby Sędziwoja pochwycić i kasztelanowi w Sandomierzu 
oddać. Wrócił tego samego dnia do Jaworowego Ustronia, aby 
puszczaków zwołać i na Chybę się wyprawić.

— Oszczędź stryja — prosiła Bożena, kiedy jej Jaśko o swoim 
postanowieniu powiedział.

Ustąpił.
— Niewart on, bratobójca, twego miłosierdzia. Niechże jed

nak siedzi u swoich przyjaciół, póki go sprawiedliwość nie do- 
sięgnie. Do puszczy nie przyjdzie, bo żyw był stąd nie wy
szedł.

Mimo tych zapewnień zabrał się Jaśko do zatarcia wszelkich 
śladów drogi i ścieżek do Jaworowego Ustronia wiodących. 
Sawkę wysłał do Kakonina, aby ojcu czujność nakazać, a sam 
z Gackiem wzięli się do maskowania ścieżki, skręcającej od po
łowy zbocza ku drodze, biegnącej wielką doliną od Kielc ku 
Łagowowi. Rzadko kto tą drogą jeździł. O każdym puszczacy 
wiedzieli, zwłaszcza Smogorz z Górna, który baczenie na nią
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miał. Gacek dziwił się tej robocie, która dziwnie do Jaśka nie 
pasowała.

— Póki ja jestem z wami, możecie spać spokojnie. O wypra
wie jednak powiadają. Wtedy w puszczy kobiety jeno z dziećmi 
i starcami ostają.

— Śmiałby pan Chyba aż tu przyjść? — pytał wystraszony 
Gacek.

— Diabeł nie śpi — odpowiedział Jaśko.

Rozdział XXXIII

Pietrus kowal siedział na ławie przed chatą i patrzył 
nieruchomymi oczami na Dobrogniewę, idącą wzdłuż strumie
nia. Ręce bezwładnie ułożył na kolanach, głowę zwiesił. Pierw
sze w życiu łzy stoczyły się z jego oczu w zarost policzków. Nie 
miał już sił, aby je powstrzymywać. Parę niedziel zaledwie 
upłynęło, kiedy Radost Niedźwiedź ze Sworzniem przywieźli do 
domu Dobrogniewę. Na widok jej pokaleczonych nóg, błędnych 
oczu Pietrus stał się nagle podobny do drzewa w boru, które luty 
mróz ściśnie — ani je jasność słoneczna cieszy, ani wiatr pieśni 
w jego gałęziach wygrać może. Trwa bez czucia, choć życie 
w nim nie zamarło, w półśnie, martwocie, na progu życia 
i śmierci. Nie złorzeczył, zemsty nikomu nie poprzysięgał. Kiedy 
żona żal płaczliwy podniosła, włosy rwąc z głowy, pazurami 
twarz, orząc, kiedy Kalina z jękiem do siostry przpadła, siebie 
o brak miłości siostrzanej oskarżając, on stał niemy, jak jeleń 
słupcem przywalony, pełny bólu, zwierzęcego skowytu, który 
mu przez gardło przejść nie mógł. Do Dobrogniewy nie podszedł. 
Bał się w jej zagubione źrenice spojrzeć. Jeżeli kogo potępi za 
zbrodnię na córce dokonaną, to tylko siebie. Skruchy ani żalu 
przed domownikami nie odkrył. Odpadły od niego, jak liście 
osiki o pierwszym przymrozku, wszelkie zamysły powrotu pod 
Czerwoną Skałę nad Pokrzywianką. Raz tylko na wierzchołek 
Szczytnika zaszedłszy, klasztor na Łyścu ujrzał i gniewem okrut
nym zapałał. Wzniósł do góry dłonie w pięści zaciśnięte, trząsł
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nimi chwilę w milczeniu, a potem głosem przez złość zduszonym 
zachrypiał:

— Bogdaj was Bóg pokarał! Bogdaj ziemia padła waszego 
przyjąć nie chciała!

Krótkie echo ciemny gąszcz młodniaka wchłonął, w igliwiu 
zgubił. Wieczorem, przywoławszy Pawła, wskazał na Dobrognie- 
wę i powiedział z mocą:

— Tobie zapłatę opatowi powierzam. Nie daruj!
Paweł zębami jeno w odpowiedzi zgrzytnął. Bez ojcowego 

przykazania wiedział, co winien mściwemu Wilhelmowi. Włó
czył się też całymi dniami w pobrzeżnym lesie koło drogi ze 
Słupi na Łysieć, niepomny na niebezpieczeństwo, jakie jemu sa
memu groziło, ani na osobę, na której zemsty chciał dokonać.

Kiedy chwilowe uniesienie minęło, stary Pietrus snuł się otę
piały po obejściu jak cień, na nic uwagi nie zwracając.

Dobrogniewa żyła w swoim świecie uśmiechów, zjaw przeraża
jących, urojonych strachów i ukojeń, o których istnieniu nikt 
z otaczających ją nie wiedział. Z domowników nikogo nie pozna
wała. Łzy matki, zarówno jak i słowa Kaliny, nie docierały do 
jej świadomości. W dzień śmiała się, cieszyła, śpiewała i tań
czyła jak dziecko. Milkła, gdy zmrok zapadał. Chowała się w ką
cie izby, okręcając głowę w chusty. Na widok ognia zaczynała 
drżeć, krzyczeć przeraźliwie i płakać.

— Nie zabijajcie mnie — prosiła czołgając się na klęczkach 
za niewidocznym widziadłem, które ją prześladowało. O jadle 
zapomniała. Wybiegała zwykle na łąkę przed chatą i biegła nad 
strumień, gdzie klęcząc, czerpała w zestawione dłonie chłodny 
napój. Z kwiatami powtykanymi za kabłączek, we włosy, za 
płótnianą suknię krążyła po łące, wzdłuż zagrodzenia wiklino
wego, unikając mroku leśnego. Nuciła cicho dziwne pieśni, któ
rych nikt w całej puszczy nie znał.

Tego dnia otworzyła skrzynię żelazem kutą i przebierać jęła 
wśród strojów, których rozmaitość była wszelaka. Wyłożyła 
wszystkie suknie, układając je na ławie jedna przy drugiej. Ka
lina skoro spostrzegła, że Dobrogniewa swoje jeno suknie na 
ławie układa, jej stroje w skrzyni zostawiając. „Do zdrowia po
wraca” — pomyślała. W tej chwili Dobrogniewa zgarnęła uło
żone stroje i w nieładzie cisnęła do skrzyni. Wdziała na siebie
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codzienną lnianą odzież, włożyła wełniany serdak bez rękawów, 
czerwoną nicią po brzegach wyszywany, i włosy z tyłu krajką 
związała, z przodu kabłączek srebrny zapięła. Z opuszczonymi 
ramionami stała chwilę, jakby się nad czymś głęboko namyśla
ła. Nagle przypadła na czworaki i jak kot zaczęła skradać się do 
drzwi. Kalinie łzy nabiegły do oczu.

— Nie zabijajcie mnie! — wrzasnęła Dobrogniewa i odepch
nąwszy siostrę, wybiegła pędem przed dom. Jasność dnia, niby 
czarodziejskie słowa wróżbity, zgasiły w jej oczach przerażenie, 
wygładziły grymas na licach i uśmiech dziecinny przywołały. 
Pobiegła przez łąkę ku strumieniowi. Jelonek, którego w czerw
cu Mieszko Sworzeń podarował Kalinie, w podskokach zbliżył 
się do Dobrogniewy. Uśmiechnęła się do niego i pogłaskała. Je
lonek potrząsnął łbem i wykonawszy parę skoków na sztywnych 
nogach, przystanął o parę kroków przed dziewczyną, kiwając 
łbem, jakby zachęcał ją do zabawy. Dobrogniewa ruszyła ku 
niemu z wyciągniętą ręką, ale jelonek uskakiwał zawsze, kiedy 
chciała go dotknąć, aż wreszcie na skraju lasu uskoczył między 
drzewa.

Zaledwie Dobrogniewa przekroczyła granicę słonecznego świa
tła i poddrzewnego mroku, trwoga ją ogarnęła. Strach-zjawa 
zagrodził jej drogę do odwrotu. Echo powtórzyło jej krzyk. Sły
szał ów głos stary Pietrus, ale w rozpamiętywaniu pogrążony, 
nie zwrócił nań uwagi. Jelonek w susach zawrócił ku chacie, 
a Dobrogniewa, gnana przerażeniem, pędziła na oślep w puszczę, 
coraz dalej i wyżej pod górę. Uderzała sobą o pnie drzew, od
skakiwała w bok, aby tłuc się o inne. Gałęzie biły ją po twarzy, 
powalone, zmurszałe kłody niby pułapki powalały ją na ziemię 
wilgotną, miękką od mchu i igliwia, pachnącą grzybami.

— Nie zabijajcie mnie! — krzyczała. Z podrapaną, ociekają
cą krwią twarzą podrywała się do szalonej ucieczki w mroku 
leśnym. Zdawało jej się, że niewidzialne ręce chwytają ją za 
suknię, za ramiona i nogi, chcą zatrzymać, powalić, śmierć za
dać. Nie wiedziała, kiedy wydostała się na szczyt góry i w dół 
zbiegać zaczęła. Ochrypnięta jęczała coraz ciszej i w końcu ze 
zmęczenia wlokła się dalej ostatkiem sił. Nagle stanęła na po
lance słońcem zalanej. Przystanęła, rozglądając się wokoło. Oczy 
krwią i potem oślepłe przetarła. Sama teraz podobna była do
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wiedźmy ze skalistego gołoborza na Łysicy. Strzępy sukni okry
wały nagie, okrwawione ciało. Włosy skołtunione przylepiały 
się do lic, szyję wokół oplatały. Drżącymi rękami ściągnęła 
z ramion resztki kaftana i precz odrzuciła. Legła na trawie bez 
sił.

W żarze słonecznym wysychał pot, krzepły strużki krwi, są
czące się z ran. Ocknęła się z uśmiechem. Podniosła się z wolna 
i ręce przed siebie wyciągnęła.

— Laudasie — wyszeptała. — Idę do ciebie. Laudasie, nikt nas 
już nie rozdzieli. — Szła wolno przed siebie z uśmiechem na za
mazanych krwią policzkach.

Nie straszył jej już zmrol? leśny. Wśród drzew widziała lnia- 
nowłosego Zwirblisa. Szła zapatrzona w zjawę umiłowanego, 
szczęśliwa, lekka, zmęczenia ni pragnienia nie czująca.

Zalśniła w słońcu woda leśnego jeziorka. Nie czuła jej chło
du, gdy coraz dalej od brzegu się oddalała. Woda była coraz 
głębsza. Na jego dnie leżały zwalone przez burze dęby stuletnie, 
gałęziste. Zanurzała się coraz głębiej i głębiej aż nogami w plą
taninie gałęzi utknęła.

— Puśćcie mniel — krzyczała w nagłym przerażeniu. — Lauda
sie, oni mnie zabiją! Zabiją mnie, ratuj I

Szarpnęła się całym ciałem do przodu i runęła w wodę. Uka
zała się na chwilę jej głowa i oczy przerażeniem rozwarte, potem 
dłoń jeszcze z rozcapierzonymi palcami...

Powoli zwierciadło jeziorka zaczęło się wygładzać. Drgające 
kręgi nikły przy brzegach pod nawisami korzeni, wśród ster
czących gałązek i sitowia. Stadko łań, zdążające z młodymi do 
wodopoju, pierzchnęło w trwodze.

Rozdział XXXIV
Miesiąc stał wysoko nad puszczą w ciszy nieruchomej. 

Z rojowiska gwiazd wypadały jarzące komety, ciągnąc za sobą 
świetliste smugi. Trwogę budziły wśród dzikich zwierząt i w ser
cach ludzi puszczackich. W puszczy pamiętają jeszcze starego 
Sikorę z Mszyc zza Pilicy. Ogień spadający z nieba zamienił go 
w bryłę czarnego węgla. W miejscu, gdzie stała jego chata, dół
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jeno pozostał głęboki. Woda, która go zaraz wypełniła, do dziś 
swą czernią wszystkich odstrasza. Puszczacy omijają rozpadlinę 
z daleka. Kto by na wodę spojrzał, ślepnie, moc w nogach traci 
i tyle go oczy ludzkie oglądają. W noce ciemne na nowiu glosy 
tam jakoweś słychać, psie piski, beczenie a chichoty, które na 
milę wkoło się rozchodzą. To czarci harce swe tam wyczyniają. 
Gdy Poświst bór rozkołysze, wylatują stamtąd ogoniaste stwory 
z wiedźmami po parze i lecą na zwaliska kamienne na Łysicy, 
gdzie ucztę odprawiają. Gdy miesiąc świeci, w puszczy cisza 
panuje.

Jaśko odrzucił kożuch niedźwiedzi i usiadł na posłaniu. Na
słuchiwał.

— Ooooo, oooo, ooooaach! — potoczył się po borze głos głę
boki, tęskny, niecierpliwy. Po chwili ozwał się drugi gdzieś na 
szczycie góry. Jaśko wysunął się cichutko z chaty. Podszedł do 
szałasu, gdzie spali Sawka z Gackiem.

— Sawka — szepnął w ciemny otwór szałasu.
— Co, panie?
— Zbierajcie się. Świeża dziczyzna w domu potrzebna, a i za

pasy trzeba poczynić. Jelenie grać zaczynają.
Ruszyli we trzech o przedświcie ścieżyną w stronę Łysicy.
— Nie pora jeszcze na bekanie — zauważył Sawka, usłyszaw

szy znów dalekie „ooooaach!"
— Kraśne byki pierwsze oznajmiają nadchodzące gody. Wie

dzą też zapewne, że im wcześniej, tym łatwiej im większą chma
rę łań sobie podporządkować. Młodsze dopiero za niedzielę abo 
i później napełnią puszczę swym wołaniem — wyjaśnił Jaśko.

Porzucili ścieżkę i prawie po omacku, bo świtać ledwie za
czynało, lisim chodem posuwali się w gąszczu starych sosen.

Trzy strzały jednocześnie ugodziły w cel. Jeleń zwalił się na 
bok. Chmara łań pierzchła z tupotem.

— Jeszczem takich rogów nie widział — ozwał się Gacek pół
głosem.

— Możesz się im przyglądnąć do woli. Nie każdemu się trafia 
taka zdobycz. Zostaniesz przy nim, a my z Sawką zajrzymy na 
Sowią Polanę. Byka patroszyć ani rozbierać z sukni nie musisz. 
Wrócimy, to mu wieniec odbijemy, a po resztę końmi przyje- 
dziemy, za daleko, aby na barkach dźwigać. Uważaj jeno na
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wilki. Farbę zwietrzą, to zaraz ich tu parę być może. Gotowe 
się przy okazji i do twoich pośladków dobrać.

Wraz ze świtem mgła w puszczy zaległa. Sawka szedł krok 
w krok za Jaśkiem, mocno ściskając koniec sulicy, którą mu 
podał.

— Uważaj — usłyszał szept Jaśka. — Z prawej strony jest 
uskok głęboki.

Sawka ze strachu krok w lewo zrobił i zaraz głową w pień 
drzewa uderzył.

— Idź prosto, bo się zwalisz — zachichotał Jaśko. — Ni« 
byłoby co podnosić.

Nagle Jaśko przystanął.
— Słyszałeś? — szepnął.
— Nic nie słyszałem.
Milczeli chwilę, a Sawka ze strachu dech zataił. Wtem usły

szał wyraźnie najpierw ciężkie westchnienie, potem przytłu
mione uderzenie o ziemię. Puścił drzewce sulicy 1 Jaśka za ra
mię chwycił.

— Uciekajmy — szepnął. — Tam ktoś jest.
— Głupiś. Zwierz jakowyś ranny w dole leży i dogorywa. 

Zwietrzył nas, ale ruszyć się nie może, aby uciec. Nie pójdzie
my dalej. Poczekamy, aż się mgła rozproszy i zobaczymy, co 
się tu stać mogło.

Usiedli obok siebie. Czekali. Sawka nie bardzo był rad z tego, 
ale słowem nie śmiał się odezwać. Chłód wrześniowego poran
ku pełzał przy ziemi i Sawka zazdrościł Gackowi, któremu Jaś
ko pozwolił ognisko przy ubitym rogaczu rozpalić. Powoli nikła 
mglista szarość. Było coraz widniej. Zeszli w dół, omijając 
urwisko. Sawka po raz pierwszy zobaczył tak zmienioną twarz 
Jaśka. Stał blady, z półotwartymi ustami, kroku nie śmiejący 
uczynić. Przed nimi na ostrych, połyskujących wilgocią głazach 
leżał z odrzuconym w tył łbem biały jeleń. Ciałem jego wstrzą
sał od czasu do czasu dreszcz. Kiedy Sawka zbliżył się do nie
go, uniósł łeb i zaraz opuścił go bezwładnie, aż rozłożyste rogi 
stuknęły o kamienie. Sawka spojrzał do góry. Urwisko w tym 
miejscu szczerzyło kamieniste zębiska.

— Spadł — powiedział do milczącego Jaśka.
Ten kiwnął głową.
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— Niedługo musi tu leży, bo skóra na nim gładka.
— Trzy albo i cztery dni — odezwał się wreszcie Jaśko.
Smutek brzmiał w jego głosie.
— Tedy go trza dobić, po co ma cierpieć po próżnicy.
Mówiąc to Sawka w dłoń splunął i oszczep do ciosu podniósł. 

Nie zdążył zbolałego zwierza ugodzić, bo Jaśko oszczep mu z rę
ki wyszarpał. Sawka popatrzył na niego zdziwiony.

— Sami mówiliście onegdaj, że rannego jelenia trza skłuć co 
żywiej, by się nie męczył — powiedział z wyrzutem.

— Kto białego jelenia zabije, ten nieszczęście na siebie i na 
całą puszczę sprowadzi. Biały jeleń jeno własną śmiercią 
umrzeć może, człowiek tknąć go nie śmie.

— Ten sam sobie śmierć zadał, to i nieszczęścia żadnego być 
nie może — zauważył Sawka.

— Powiadają, że kto białego w boru ujrzy, tego czary do koń
ca życia imać się nie będą, kto zaś konającego lub padło jego 
napotka, ten od nieszczęścia nie uciecze.

Usłyszawszy to Sawka drżeć począł. Pożałował go Jaśko.
— Nie ty pierwszy go zobaczyłeś, więc spokojny być możesz.
— A wy? — wyjąkał Sawka.
Jaśko nie odpowiedział na pytanie Sawki. Zawrócili ku pola

nie, gdzie oczekiwał ich Gacek. W drodze Jaśko przykazał 
Sawce, aby nikomu o spotkaniu białego jelenia nie rozpowiadał.

— Nie powiem, słowem nie pisnę — przyrzekał Sawka.
Mimo przyrzeczenia i strachu Sawka tego jeszcze dnia opo

wiedział wszystko Gackowi, wydobywszy najpierw z niego 
przysięgę, że tajemnicy dochowa.

— Zle ze mną — powiedział Gackowi na zakończenie. — Naj
pierw czarownica, kiedy już pod wodą się skryła, ręką w moją 
stronę kiwała, co ani chybi oznacza, że mnie do siebie w bagno 
zapraszała, potem ktoś ci mnie, gdym z Kakonina wracał, aż do 
ścieżki przez was zawalonej w ukryciu gonił, a teraz znów to 
białe bydle czary na mnie i na pana Jaśka rzuciło. Zginąć mi, 
nieszczęśnikowi, przyjdzie. Uuu — zaczął nagle płakać Sawka, 
a łzy jak groch poleciały mu z oczu.

— Jaśkowi o tych goniących cię wilkołakach mówiłeś? Lu
dzie Sędziwoja Chyby mogli cię śledzić z ukrycia.

Sawka płakać nagle przestał i oczy na Gacka wybałuszył.
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— Może to być, Pietrek. Może to być, bom wyraźnie trzask 
łamanych gałązek słyszał, a wilkołaki głosy jeno dziwne wy
dają, a stąpają cicho jak duchy.

— Wiem ci ja, czego się boisz — zaśmiał się teraz Pietrek 
Gacek. — Mili Grabówny ci żal.

— Święta prawda, bracie, święta prawda. Ani myślę się za
pierać. Stary kazał mi ją za żonę brać. Uradziłem, że skoro tylko 
z wyprawy wrócę, Jaśkowi do nóg padnę i o przyzwolenie po
proszę.

— Nie musisz prosić. Tyle razy już słyszałeś, że nikt tu ni
czyim sługą nie jest.

— Głupiś — oburzył się Sawka. — Od śmierci mnie uratował, 
przy sobie pozwolił zostać, to jego jestem. Chce on czy nie chce, 
bez jego przyzwolenia nikaj nie odejdę. A ty poszedłbyś?

— Ja iść nie mam gdzie. Wieja innego woli. Myślałem ci ja 
z początku do klasztoru wrócić, ale wiem, że nic dobrego mnie 
tam nie czeka. Nie głupim sam do lochu leźć na śmierć głodową.

— A przecie głupiś — przerwał mu Sawka. — Ledwie młody 
Zięba za Wieją łazić zaczął, już w odwiedziny do Graby jechać 
nie chcesz.

Gackowi policzki poczerwieniały.
— Niedojdaś, ciołek i gołowąs. Wieja ma rację, że Ziębę wo

li, zawszeć to ptak, a nie latająca mysz. Niech jeno z wojny 
wrócim, to ja cię przypilnuję, abyś do niej pojechał i o prze
baczenie prosił.

— Zali wojna będzie? — spytał Gacek rad, że Sawka temat 
rozmowy odmienił.

— Będzie. Jak amen w pacierzu. Puszczacy gotowi choćby 
jutro wyruszyć. Zbroje poczyścili, tarcze opatrzyli. Radost 
z Soją aż na Śląsk jeździli konie kupować. Niedźwiedź ponoć 
olbrzyma wyszukał, że i dwóch takich jak on dźwignie. Jeździ 
teraz co dzień na nim, aby go do szybkiego biegu przyuczyć.

— Na Czechów ruszym?
— Czechów, jak powiadają, Węgrzy dobywają. Nasz król cze

ka jeszcze, bo mu donieśli, że Krzyżacy znów się do wyprawy 
na Kujawy szykują. Z nimi to na pewno się spróbujem. Sam sły
szałem, jak Jaśko tak samo to Bożenie tłumaczył. Płakała niebo
ga, bo z wielkiego miłowania o życie swojego Zbója się boi, ale
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go przecie zatrzymać nie będzie chciała. Rycerska córka zna 
mężowską powinność.

— Nas Jaśko może tutaj dla obrony pani Bożeny ostawić. Sły
szałeś, Sędziwój wrócił. Dlatego ścieżki do naszej kryjówki za
grodziliśmy, coś ty za czary wziął.

— Prawda. Tedy o wyprawie nie mamy co marzyć — powie
dział ze smutkiem Sawka. — Jaśko rozkaże nam w domu ostać 
i biada nam, jeśli Sędziwój Chyba nas odnajdzie.

— Tyle lat szukał pana Zbigniewa i nie znalazł, to i nas nie 
odnajdzie.

Sawka głowę zwiesił. Na wspomnienie Sędziwoja Chyby we
sołość i odwaga go opuściły.

Rozdział XXXV
Wici wzywające na wyprawę wojenną zastały lud 

zbrojny gotowy.
Puszczacy starym zwyczajem wieść o wojnie sobie przekazy

wali. Wrócił był późną nocą z Grzegorzewie Nawój Krogulec, 
który przy źródle pod Łysicą swoją chatę miał, i zaraz, wydo
bywszy z ukrycia wielki bęben, wilczą skórą obciągnięty, uderzył 
weń pałką zakończoną skórzaną główką.

„Bum, bum, bum, bu-bu, bu-bu, bu-bu, bum!'' — popłynęło 
w puszczę donośne buczenie. Odjął Krogulec pałeczkę i słuchał, 
jak się echo toczyło po borze, coraz dalsze i cichsze. Czekał, aż 
się całkiem zgubiło w nocy, zgłuchło. Wtedy powtórzył bębnie
nie po raz drugi i znów, odczekawszy jak pierwej chwilę dłuż
szą, po raz trzeci z całej siły hasło w puszczę posłał. Kiedy i te
raz głos bębna zamarł, stary nie ruszał się z miejsca. Ucho do 
drzewa przyłożył i słuchał. W ciszy ułowił wreszcie rzucony 
zew. Przyleciał najpierw z Doliny Wilkowej, potem od Łyśca 
i wreszcie z Bukowej Góry. Zdawało się, że to echo jego własne
go bębna doń wróciło, obiegłszy dokoła bory, lasy i zagajniki. 
Słabe było, ciche, jakby zmęczone daleką wędrówką, ale Nawój 
słyszał je wyraźnie. Uśmiechnął się w ciemności Krogulec
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i znów, jakby dla wtóru dalekiemu echu, w bęben uderzył. Po
tem do chaty przy źródle powrócił.

Długo uderzał krzemieniem o oprawioną w róg stal, w hubę 
dmuchał, aż zapalone łuczywo nad głowę podniósł i w dębową 
rozczepę przy kominie wsadził. Zamigotało światełko, po okop
conym drewnie ścian przemknęło. Krogulec odgarnął w paleni
sku popiół z węgli, szczap i kory brzozowej nałożył i ogień roz
niecił.

Na ławie poruszyły się dery i kożuch niedźwiedzi.
— Dobromiło! — zawołał. — Wstawaj, starucho! Noo, wsta

waj! Jagły do worka nasyp, wędzonki wrzuć i chleba ze dwa 
bochny. Chyżo, Dobromiło! Ruchajże się. Na wojnę idę.

Zakaszlała starucha, ziewnęła głośno.
— Na wojnę, powiadasz?
— Dyć rzekłem. W bęben na zbór uderzyłem, czas iść. Ostat

ni na śmiech przyjść nie chcę.
Usiadła Dobromiła, żona Krogulca, na posłaniu.
— I cóż ty, stary, pleciesz — zaskrzeczała. — Wszak ci to nie 

ciebie wzywają. Lat kopę i dziesięć ledwie udźwignąć możesz. 
Synów mi na wojnie potraciłeś, tera i ty sam chcesz zginąć? Sa
mą mnie osławisz, samą... Staryś, w chałupie siedź...

— Stul gębę, babo. Samaś stara. Król wzywa, nikt się w domu 
ostać nie może. Wstyd.

— Staryś — powtórzyła Dobromiła.
— Nie zmilkniesz, to ci pokażę, kto tu stary! — krzyknął groź

nie Krogulec.
— Synów mi potraciłeś, synów zgubiłeś przez te twoje 

wojny.
— Toć po to idę, aby ich pomścić. Za Wodzisława, za Jędrzy- 

cha, za Mirka muszę im, psieścierwom, zapłacić. Za własne uszy, 
za znak żelazem wypalony. Nie wstyd ci wstrzymywać, nie 
wstyd, babo? Nie rozumiesz ty tego, Dobromiło, czy co? Krzyża
ków idziem bić!

Zaskrzypiały drzwi. Dyra, były klasztorny sługa, wetknął 
z sieni głowę w kudłatej lisiej czapie.

— Konie gotowe. Możemy ruszać.
— To i on, lisia przechera, z tobą jedzie? Samą mnie osta

wiasz? — zabiadoliła znów starucha.
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— Cichaj, Dobromiło, cichaj. Dyra jedzie, raźniej mi będzie. 
Milej przy sobie mieć kogoś, kto w bitwie boku strzeże.

— A mnie tu wilcy zjedzą, gdy zima nadejdzie. Nie będzie 
mnie miał kto ustrzec.

— Przed zimą wrócę, starucho. Jadło szykuj, bo pora jechać. 
Stara z ławy się w milczeniu zwlokła i do komory pokuśtykała.

— Sama ostanę, sama — mamrotała do siebie, pakując do 
worka wędzoną słoninę.

Krogulec zdawał się jękliwego narzekania żony nie słyszeć. 
Kolczugę z żelaznej plecionki na siebie naciągnął, pas z jeleniej 
skóry na ostatnią dziurkę przycisnął i topór w imadło zatknął. 
Długo oglądał darowaną mu przez Jaśka Skalnego zbroję, na
szywaną żelaznymi kółkami, i hełm garnczkowy ze szparami.

— Nie rycerz żem — mruknął do siebie. Hełm na zwykłą łeb- 
kę zamienił, zbroję kazał Dyrze do swego konia przytroczyć.

W Jaworowym Ustroniu zbudził się Jaśko i w głos bębna za
słuchał. Leżał bez ruchu, jakby chciał chwilę, na którą dawno 
już był przygotowany, choć trochę odwlec. W ciszy słyszał spo
kojny oddech Bożeny. Z sąsiedniej izby doleciało go pojękiwa
nie chorego. Ostrożnie zsunął się z łoża i odsunąwszy zasuwę 
w drzwiach, wyjrzał na dwór. Zawrócił zaraz do chaty pewny 
już, że się nie pomylił. Świecę zapalił, stanął przy łożu i patrzył 
na twarz Bożeny, spowitą w gęstwę rozsypanych włosów.

— Bożena — szepnął.
Przetarła oczy i uśmiechnęła się do niego.
— Znów idziesz? Poszłabym z tobą, jelenia chciałabym sama 

ustrzelić. Pójdę z tobą, Jaśku.
— Nie na łowy idę — powiedział, jak mógł, najspokojniej.
Usiadła na posłaniu ze skór niedźwiedzich, białym płótnem 

zaścielonym. Siadł przy niej, ramieniem otoczył i przytulił do 
siebie. Palcami starał się jej włosy z czoła odgarnąć.

— Muszę — powiedział głośno, jakby sobie chciał odwagi do
dać. — Król na wojnę wzywa, powinność rycerska...

— Wiem — szepnęła Bożena przez łzy. — Nie zatrzymuję cię, 
jeno mi się tak samo płacze. Mówiłeś, że z Krzyżakami wojna 
będzie. Rycerze z nich sławni i mocni, mówiłeś...
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— Nie ułomek ci i ja i znam ich. Nie pierwszy raz, nie nowi
na mi. I nasi nie gorsi — dodał po chwili.

Bożeną szloch wstrząsnął.
— Boję się — szepnęła. — O siebie się boję, o twego syna, 

którego ci urodzę. Ledwiem szczęścia zaznała, już mi się z nim 
rozstawać przychodzi...

— Chłopcy obaj z tobą ostaną. Drzwi z izby ojca tajne zrobi
łem. Nie daj Bóg napadu, tamtędy uciekajcie, ścieżką w prawo 
kolo uskoku do dąbrowy, skąd już Sawka i Gacek drogę do Ka- 
konina znają.

Zmarkotnieli junosze, kiedy im swą wolę objawił.
— Zabronić wam iść ze sobą nie mogę, ale proszę, abyście za 

to, co dla was uczyniłem, w domu ostali i co mam najdroższego, 
żonę moją, strzegli. Gacek? — zwrócił się do byłego conversa.

— Ostaję. Wiecie, że wszystko dla was uczynię — odpowie
dział wzruszony junosza.

— A ty, Sawka?
— Zostaję.
— Tedy baczcie pilnie, by was tu nikt nie zaskoczył znienacka. 

Nie ufajcie nikomu. Kto choćby przypadkiem na naszej polanie 
się zjawi, tego przykazuję wam z łuku ustrzelić lub toporem za
rąbać. W puszczy nikt prócz staruchów i kobiet nie ostaje. Ry
cerze z królem powinni ruszyć, rabusie jeno i zbiry mogą się po 
lasach włóczyć. Nie pytajcie nikogo, kto zacz. Pierwej mu strza
łę poślijcie, a potem dopiero w twarz patrzajcie. Sawka!

— Słucham, panie.
— Bożena życie ci uratowała.
— Zycie jej swoje oddam, gdy będzie tego potrza.
Jaśko uściskał obu młodzieńców i kazał czarnego ogiera osiod

łać. Gdy wrócił do chaty, Bożena stała pośrodku izby ubrana 
w kuni kaftan, w kołpaku rysim na głowie. Była już spokojna 
i starała się uśmiechać.

— Odprowadzę cię na górę, wrócę z chłopcami.
Nie sprzeciwił się. Świecę wziął w rękę i do Zbigniewa zajrzał. 

Stary leżał na wznak z otwartymi oczami.
— Ojcze! — zawołał do niego. — Ojcze! Z królem Łokietkiem 

na wojnę idę. Słyszysz mnie, ojcze?
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Zbigniew Chyba nie drgnął nawet, oczu na niego nie obrócił, 
słowa nie wyrzekł.

— Gdyby przemówił, powiedz mu o sobie i o mnie — zwrócił 
się Jaśko do Bożeny.

— Powiem, wszyściutko mu powiem.
Szli wąską ścieżką w szarzejącym świcie, pierwszy Jaśko z Bo

żeną, za nimi Gacek, a na końcu Sawka wiódł za wodze Czarta. 
Bożena nie lubiła tego przezwania, ale nie sprzeciwiała się Jaś
kowi. Kiedy stanęli na szczycie góry, Jaśko długo tulił i całował 
Bożenę.

— Pamiętaj o sobie, wrócę na pewno.
— Orle mój, Zbóju — szepnęła przez łzy.
— Pamiętajcie, o com was prosił — zwrócił się Jaśko do Gacka 

i Sawki.
— Nie zapomnim — odpowiedzieli razem.
Jaśko czekał na szczycie. Kiedy już kroków ich nie słyszał, 

dłonie przy ustach zwinął i posłał za nimi swój okrzyk zwy
cięstwa.

— Aoeheeej! — popłynęło po borze.
— Jaaśkoo! — usłyszał w odpowiedzi słabe echo głosu Boże

ny. Zal go nagle za serce ułapił, chęć nieprzeparta pozostania. 
Opamiętał się i ruszył przed siebie, nie oglądając się.

Na drodze z Kielc do Łagowa dosiadł Czarta i niby duch leśny 
pocwałował do Kakonina. Skręcał w olszynę koło bagnistej łą
ki, kiedy usłyszał obok trzask gałęzi.

— Kto tam? — zawołał.
— To ja, Paweł Pietrus.
— A ty co tu robisz?
— Na wyprawę chciałbym, jeno nie wiem, czy zezwolicie.
— Kto w puszczy wolności zażywa, ten na wezwanie króla 

stawać powinien.
— Dziękuję wam, Jaśku. Miecz w Sandomierzu kupiłem i wy

ostrzyłem, że mógłbym łeb wołu za jednym zamachem ściąć.
— Łatwiej cudzy łeb odrąbać niż własny ochronić. Jak się ma 

Dobrogniewa?
— To nie wiecie? — zdziwił się Paweł. — Znikła pewnego 

dnia, jakby się pod ziemię zapadła. Myślałem, że ją znów Opato
wi ludzie porwali i chciałem do was po ratunek lecieć, aż tu
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Mieszko Sworzeń przyszedł i zaraz ślad odszukał. Kaftan poszar
pany, cały we krwi odnalazł. Wilki ją, biedną, napadły i pożar
ły, czartowskie bestie.

— Gdzie znaleźliście kaftan?
— Na łączce przy jeziorku.
— Puszcza nie rynek sandomierski. Na niższych miejscach 

jeziorek nie zliczysz.
— Mieszko mówił, że w tamtym dąb zatopiony leży.
Jaśko przypomniał sobie opowiadanie wystraszonego Sawki, 

któremu czarownica w jeziorze się pokazała, myśli jednak swo
ich Pawłowi nie odkrył. Bywają w puszczy wilki drapieżne, by
wają i czarownice, wszystko się w puszczy ogromnej zdarzyć 
może. Wyjechali na łąkę, która do płotu Ozgowej zagrody do
chodziła. Zamajaczył przed nim cień jeźdźca.

— To Kalina — wyjaśnił Paweł.
— Brata odprowadziłam — powiedziała Pietrusówna.
— Myślałem, że razem z nami na wojnę się wybierasz.
— Poszłabym. Strzelać z łuku potrafię, a i toporem wymachi

wać też.
— Paweł, jedż przodem, ojca o moim przyjeżdzie uprzedź. 

Czekają tam już pewnie, bo ogniska palą.
Kiedy młody Pietrus odjechał, Kalina do Jaśka się zwróciła.
— Obiecałeś mi drogę do Bożeny pokazać. Chcę jechać do 

niej, niewesoło jej samej będzie, gdy odjedziesz.
Jaśko szczegółowo dojście do Jaworowego Ustronia Kalinie 

opisał. Pogłaskała Czarta po karku, potem Jaśkowi rękę podała.
— Wracajcie zdrowi — powiedziała cicho.

Rozdział XXXVI
Puszczacy pierwszymi byli w chęcińskim podgrodziu. 

Za nimi przybył Jakub Nagoda z Mokrska, wiodąc dwie seciny 
wojów, potem Dobiesław Odrowąż małogojski, potem Jan Dębno 
z Pińczowa. Ciągnęło do Chęcin ze wszystkich stron rycerstwo. 
Podgrodzie, błonia, lasy wokół pobrzeżne wypełniły się zbroj
nym ludem. Nazajutrz była niedziela. Z rana mżył drobny deszcz.
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Niskie chmury sinawą mgłą opadały na góry i przesłoniły je 
gęstym tumanem. Potem powiał wiatr od Krakowa i ćmę wilgot
ną rozpędził, że jeno o wierzchołki drzew na Łysicy w pędzie za
czepiała, rwąc się na strzępy i rzedniejąc. Podnosiły się z borów 
pogubione mgły, aż i one znikły w przestworzach, odsłaniając 
ciemne, granatowiejące lasy.

Koło południa na gościńcu wiodącym z Kielc ukazały się idą
ce w szyku wojska. Gońce wieść przynieśli, że chorągiew san
domierska z wojewodą i kasztelanem przybywa. Zaraz też po
mniejsze grupy skupiać się zaczęły, porządek i ład strojowy 
czynić, w zwarte szeregi ustawiać. Rozległy się głosy rogów, 
piszczałek, nawoływania, okrzyki, słowa umówione, po których 
się woje jednego rodu, spod wspólnego znaku poznawali. For
mowali śpiesznie szyki Jastrzębce z Rytwian, spod Staszowa, 
Solca, Strzyżowie, dumni, że Mściug z ich rodu urząd wojewody 
w Sandomierzu sprawował. Obok gotowali się nie mniej ważni 
Rawicze, dalej Nagodzice, Poraje z Kurozwęk, potężni Łabędzie, 
Odrowąże z Szydłowca, Białaczowa, Końskich, Dębny z Pińczo
wa, Oleśniccy, Topory, Bibersteiny, Lisy, Osmorogi z ziemi wiś
lickiej, Janiny z Buska, Gyfici, Grzymalici, Powały z Biechowa. 
Z nimi pod wspólnym znakiem stawali Grabie, Starekonie, Połu- 
kozy, Drużynici i Sreniawici. Nieskładnie szło wojom ono stro
jenie szyków. Nie nawykli jeszcze do siebie ni ludzie, ni konie. 
Włodycy niechętnie słuchali komesów, tych zaś często buta i za
zdrość wstrzymywała od pośpiechu i czołobicia wobec wojewody 
i kaszelana. Nie była to jednak jeszcze sama wyprawa wojenna, 
nie było wśród nich króla i swoboda panowała większa.

Wszyscy teraz stanowić mieli wspólną chorągiew, ongiś księ
stwa sandomierskiego, nynie ziemią, a coraz częściej wprost 
województwem zwanego. Zgody prawdziwej i jedności między 
wielmożami tej samej ziemi nie było. Nurtowała jeszcze między 
nimi po dawnemu zawiść, buta rodowa, urazy zadawnione i no
we, oparte na zarozumialstwie a niedocenianiu ich rodów przez 
króla. W obliczu wojny nie chcieli jawnie niechęci wzajemnej 
okazywać wstydząc się braterskiego zapału zwykłego rycerstwa. 
Stąd też posłuch wojewodzie i kasztelanowi dawali.

Wojewoda wiódł osiemset rycerstwa, w tym trzysta najprzed
niejszego. Oni to czoło hufca stanowili. Jechali po trzech w rów-
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nych szeregach na dobranych koniach, w hełmach zdobnych 
piórami. Furkały na wietrze proporce, pobrzękiwała i chrzęściła 
zbroja. Patrzącym z przodu zdawało się, że idzie siła ogroma, 
niezwyciężona. Ten i ów z panoszy po sobie spoglądał, skrom
nego uzbrojenia się wstydząc. Dopiero ęjdy resztę wojska ujrzeli, 
ośmielili się na nowo, zobaczyli bowiem brać pospolitą, równą 
sobie. Wśród nich — krewnych rodowych, znajomych i przy
jaciół z poprzednich wypraw. Jechali Kościesze z Łoniowa, Ra
wicze z Chobrzan, Sulisławic, Sulimy, Nieczuje, Godziemby, 
Jasieńczyki, Awdańce z Miechocina, Okrze, Pobogi, Ołoboki 
i Role, całe rzesze licznych rodów rozsianych między Kamienną 
a Nidą.

Wyprowadził i Jaśko swoich puszczaków i wedle drogi ustawił. 
Poznał Jaśka pan Piotr łowczy sandomierski i wskazał go Sądo
wi Mamotowi, a ten samemu wojewodzie słowo szepnął. Wo
jewoda głowę w stronę puszczaków zwrócił i w tej chwili okrzyk 
„Orzy!" ogólne wiwaty zgłuszył.

Po naradzie, jaka się u wojewody odbyła, podszedł do Jaśka 
Skalnego pan Krystyn z Ostrowa.

— Rycerskie rzemiosło jako jeden z najlepszych znacie, więc 
przyjmuję was do wyborowego oddziału, który dzisiaj ogląda
liście — powiedział bez wstępu.

— Nijak tego uczynić nie mogę — odpowiedział Jaśko. — 
Puszczacy obrali mnie swoim setnikiem, przyrzekłem ich nie 
opuścić.

Zmarszczył pan Krystyn brwi, słysząc jawny sprzeciw, ale za
raz oblicze rozchmurzył.

— Ostańcie więc przy swoich. W bitwie i tak się obok siebie 
znajdziemy.

Wieczorem błonia podzamkowe, podgrodzie i okoliczne gaje 
huczały od gwaru obozowiska. Możni odpoczywali w przestron
nych namiotach z płótna natłuszczonego olejem, które i przed 
deszczem suche schronienie dać mogły. Brać rycerska, sołtysi, 
wójtowie miejscy, kmiecie wolni zwykłe szałasy z gałęzi klecili 
lub zgoła o nie nie dbali.

O wczesnym śnie nikt nie myślał. Pogwarzyć ze znajomymi 
chcieli, pobiesiadować. Rozwiązywali wory, sakwy i wydoby
wali z nich jadło rozmaite. Chleby domowym piecem jeszcze
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pachnące, kiełbasy, słoniny wraz z mięsem wędzone, combry 
sarnie, sadliste pieczenie wołowe, łojem przerośnięte. Przy ogni
skach zwłaszcza rojno było, bo wielu chciało mięsiwo na nowo 
zapiec, aby się gorącym posilić. Zapachy smakowite rozchodziły 
się wkoło. Ci, którzy się do żaru docisnąć nie mogli, spożywali 
jadło na zimno. Popijali, kto piwem, póki jeszcze nie skwaśniało, 
kto miodem syconym, kto wreszcie wodą z pobliskiego strumie
nia zaczerpniętą. I czeladzi niczego nie żałowano. Obóz jak wiel
kie mrowisko rojny był, jak rój pszczeli głośny. Zdawać się 
mogło, że nie na zbór wojenny przybyli, ale na ucztę wielką 
weselną, na wiec radosny.

Beztroską zabawę mąciły przecie powszechne niemal rozmowy 
o wojnie. Wieści, nie wiedzieć przez kogo przyniesione, głosiły, 
że Krzyżacy z ogromną siłą uderzyli na Kujawy. Podawano ich 
liczbę na czterdzieści tysięcy doborowego rycerstwa, które Za
kon z całej Europy ściągnął, nie licząc własnych knechtów. Szep- 
tano z trwogą tajemną, że cesarz niemiecki ich wspomaga. Kraj 
cały w zgliszcza zamieniają. Łęczycę spalili, Kalisz zdobyli, Po
znań oblegają, powtarzano coraz to nowe wieści, jedne strasz
niejsze od drugich. Byli i tacy, którzy prorokowali, że to już 
koniec królestwa, bo Krzyżacy na Kraków idą.

— Nie masz dla nas ratunku. Król na wygnanie pójdzie, a my 
w niewolę. Lepiej by nam wcześniej o pokój prosić i w przymie
rzu z Zakonem żyć. Na co nam ono Pomorze — odzywały się 
głosy. Podnosiły się też protesty i złorzeczenia przeciw niedo
wiarkom, głosem rozsądku zrodzone.

— Nie im, psubratom, z nami wojować. Nie gorsi my od za
chodnich rycerzy. Czyż nie zapędziliśmy ich łońskiego roku do 
zamków, skąd nosa nie śmieli wychylić? W samych Prusach by
liśmy. Łokietek to już nie dawne książątko, aby miał z kraju 
uchodzić. Pomoc węgierską, powiadają, wiedzie, a Gedymin po
noć już kraj krzyżacki plądruje. Wstyd — wołali zapaleńcy — 
obcych chwalić, a na własnych wojów łajnem rzucać.

Rankiem dnia następnego witało rycerstwo sandomierskie 
Łokietka w szyku sformowanym jak do bitwy. Echo niosło po 
górach okrzyki i wiwaty. Król rad był z porządku, jaki w obozie 
zastał. Wojewodę i kasztelanów w głos chwalił, choć niewielu 
z nich krom wojewody Mściuga wiedziało, że za sprawą Jaśka
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Skalnego taka ich chwalba spotkała, on to bowiem wojewodę 
o nadciągającym wojsku królewskim powiadomił, wyprawiwszy 
się nocą na daleki podjazd.

Jechał król Łokietek mając Kazimierza przy boku, a tuż za 
nimi orszak wspaniały panów Małej Polski. Lśniły na nich po
złacane zbroje, hełmy, tarcze. Jeden jeno król, niby pątnik z da
lekiej ziemi, w czarną szatę był ubrany, spod której czarną zbro
ję widać było. Uśmiech rozjaśniał twarz surową tego starca, któ
ry tyle bitew krwawych stoczył w obronie królestwa, ile lat li
czył, i jeszcze spocząć nie myślał. Wróg śmiertelny dziełu całego 
jego życia groził. Jakże miał więc spoczywać. Na jego widok 
wojów najpierw wzruszenie ogarnęło, a potem zapał rycerski.

— Chwała królowi! Prowadź nas, prowadź! Śmierć rabusiom! 
Śmierć krzyżackim psom! — wrzeszczało tysiące gardzieli. Słoń
ce wytoczyło się zza borów i rozbłysło tysiącem blasków na wy
ciągniętych mieczach, na okuciach włóczni, na hełmach i zbro
jach. — Na Krzyżaków! Bij! Zabij! — toczyło się echem po bo
rach. Stada wron, kruków i jastrzębi zrywało się z gęstwiny 
i z krzykiem uciekało w stronę Łysicy.

— Patrzaj — szepnął Graba do Sulicy — ptactwo na Prusy le
ci, padło krzyżackie czuje.

— Bacz, aby i twego nie pożarły. Wszak i my tam będziemy.
— Nie dozwolisz, aby to plugastwo trzewia mi wyszarpało, 

gdyby tak paść przyszło.
— Juści, w worek cię zawiążę i do puszczy wiózł będę.
— Cichajcie, panowie z królem ku nam jadą — skarcił ich 

Smogorz.
Stali puszczacy przy stromiźnie Góry Zamkowej od strony po

łudnia obok ludzi kasztelana małogojskiego. Poznał król Jaśka 
Skalnego i konia wstrzymał, na szeregi rosłych mężów spoglą
dając. Spostrzegł Radosta Niedźwiedzia ze wzniesionym w górę 
nasiekańcem i uśmiechnął się doń.

— Ręka ci od dźwigania takiej kłody skoro ustanie — powie
dział.

— Prędzej łbów wrażych zabraknie, nim ręka ustanie — od
parł Radost. To mówiąc w strzemionach się na całą wysokość 
wyprostował i w najniższy konar rosnącej obok sosny grzmotnął 
swym nasiekańcem. Konar grubości męskiego uda trząsł przy
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samym pniu, niby lichy wysuszony patyk, białą bliznę drewna 
odsłaniając.

— Nie chciałbym ci ja być w skórze Krzyżaka, którego tą 
pałką uderzy. Najmocniejsza zbroja uderzenia nim nie wytrzy
ma — powiedział pan Stępota.

Dostrzegł też król w ostatnich szeregach i starego Krogulca, 
którego od razu poznał.

— Lepiej by wam w domu ostać, ojcze. Wojna nie dla star
ców — zwrócił się do niego żartobliwie.

— Prawdę rzekliście, miłościwy panie, wracajmy tedy oba, 
ognia w piecu pilnować.

Zmarczył brwi wojewoda Mikołaj, zuchwałe słowa słysząc. 
Król natomiast w głos się z uciechy roześmiał. A Krogulec lisią 
czapę z czoła nieco zsunął i ręką w bok się wsparł.

— Jeśli tak powiadacie, to spróbujmy się — powiedział po 
chwili. — Potraficie to, co i ja zrobić, to wracam do swojej Do- 
bromiły, a nie, to wracajcie wy, miłościwy panie, do Krakowa.

— Niechże i tak będzie — powiedział król rozbawiony. — 
Pokażcie swoją sztukę.

Krogulec ruszył koniem i przed szeregiem puszczaków stanął. 
Minę miał przy tym tak zuchowatą, że wśród dostojników kró
lewskich śmiech się rozległ. Królewicz Kazimierz śmiał się naj
głośniej, na powagę ni swoją, ni ojca nie zważając. Bo też cała 
postać Nawoja Krogulca jak i jego konia do śmiechu pobudzały. 
Krogulec wysoki był i chudy jak wysuszona szczapa. Siedząc 
na małym koniu, nogami ziemi niemal dotykał. Tarczy ani włócz
ni nie używał. Łuk i szeroki topór na długim stylisku stanowiły 
całe jego uzbrojenie. Lisia czapa, głęboko na uszy naciągnięta, 
robiła wrażenie, jakby na głowę sąsiada była szyta. Stanąwszy 
przed królem, z siodła lekko zeskoczył i zaledwie nogami ziemi 
dotknął, odbił się od niej i na drugą stronę swego kosmatego ko
nika przeskoczył, potem znów skok ponowił.

Teraz śmiali się już wszyscy. Kiedy się uciszyło, król, powa
gę udając, do Krogulca się zwrócił.

— Gdybym miał twoje nogi, nie musiałbym przez tego szaraka 
skakać. Okrakiem przełaziłbym przez niego.

Krogulec siwą brodę szarpnął, zły albo złość jeno udający.
— Łamignatl — zawołał do Soi — daj no mi swego konia.
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Nie czekając, aż olbrzym z miejsca ruszy, Krogulec przysko
czył do niego i za wodze konia chwycił. Łamignat powoli zlazł 
z konia. Teraz uciszyło się wkoło. Konik Krogulca przy ogierze 
Soi wyglądał na źrebaka. Nawój bez namysłu uchwycił lewą 
ręką za łęk siodła i zręcznie przesunął się po grzbiecie ogiera 
na drugą stronę.

— Zuch stary I — zawołał Krystyn z Ostrowa.
Wtedy Krogulec łuk zdjął z ramienia i prawie nie mierząc 

wypuścił nałożoną na cięciwę strzałę w stronę sosny, z której 
niedawno Radost swoim nasiekańcem konar odtrącił. Sosna sta
ła pod wzgórzem o trzydzieści kroków. Strzała utkwiła w biele
jącej bliźnie konara. Drżało jeszcze drzewce strzały, gdy Krogu
lec nową wypuścił, za nią trzecią, czwartą i piątą. Wszystkie 
trafiły niemal w to samo miejsce. Odezwały się słowa uznania, 
a Krogulec niby junosza do swego konia podskoczył, topór przy
troczony do siodła z wiązadeł wyszarpał i podjechawszy do sos
ny, wbił ostrze w pień z rozmachem i do króla się zwrócił:

— Wyrwiesz, królu miłościwy, topór, do domu wracam.
Łokietek koniem w stronę drzewa ruszył. Uprzedził go jednak 

Kazimierz. Za stylisko topora chwycił i ku sobie szarpnął raz 
i drugi. Ostrze tkwiło głęboko w drzewie i na piędź nawet się 
nie ruszyło. Pokraśniał Kazimierz ze wstydu. Próbował wyszar
pać topór Jaśko z Sącza, próbował Florian Nagodzić z Zawi- 
chosta i Adam z Książa, rycerze z siły znani, ale topór, niby ko
nar z sosną zrośnięty, nie ustępował. Podejrzewali ich patrzący, 
że honor królewicza chcąc ratować, z rozmysłem niemoc udawali.

— Zali on sam potrafi go teraz wydostać? — zauważył Ciołek 
Żelichowski, podkanclerzy sandomierski.

Zbliżył się Krogulec do drzewa, stylisko topora w połowie 
ujął i nagłym szarpnięciem ostrze z cięcia uwolnił.

Łokietek rękę do Krogulca wyciągnął.
— Wybaczcie. Równać się z wami ani siłą, ani zręcznością 

nie mogę. Zakład przegrałem. Pogodzić się nam jednak godzi 
i razem na wroga ruszyć. Spokojnieszy teraz jestem, bo chociaż 
zbroją Krzyżakom nie dorównujemy, to przecież siłą ich zmożem. 
Z poszanowania jeno siwych włosów radziłem w domu ostać.

— I tak bym pojechał, choćbyście nawet przyzwolenia nie 
dali, bo zapłacić im, psieścierwom, muszę — odrzekł Krogulec.
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— Wierę, zapłatę weźmiecie sowitą — powiedział król. — 
Przyrzekam wam za każdego zabitego Krzyżaka denara wypłacić.

Krogulec czapę z głowy zerwał i włosy odgarnął do tyłu.
— Uszy mi w Brandenburgii obcięli, tedy wam, miłościwy pa

nie, obiecuję cały wór uszu niemieckich przywieźć, abyście się 
w rachunku nie pomylili i denary akuratnie wypłacili.

— Nie za swoje' jeno krzywdy mścić się musimy.
— Synów mi ubili.
— Ten ci słowa dotrzyma — mówili komesi.
Ruszył orszak królewski przeglądu wojsk dokończyć, a Kro

gulec na swoje miejsce w szeregi wrócił.
— Siła też roków sobie liczysz? — spytał go Widlarz Sokolnik.
— Siedemdziesiąt.
— Toś młodzik i królowiś ubliżył, z nim się równając. Zali 

nie wiesz, że on już siedemdziesiąt i parę na barkach dźwiga?
— Niechże się z drugich nie śmieje i na przypiecek nie wy

syła — odburknął Krogulec.

Rozdział XXXVII
Złe myśli i powątpiewanie ustępowały wśród pospo

litego rycerstwa, gdy na przybyłe z królem hufce spoglądało, 
zwłaszcza na przednie rycerstwo ciężkozbrojne. Z najlepszymi 
mogli się potykać, najlepszych zwyciężać. Zaciskały się żylaste 
dłonie Małopolan, Sandomierzan i tych spod Lublina, i z Sanoka, 
Biecza, od granicy Mazowsza, od Śląska. Złość i zawziętość rosły 
w sercach wojów.

Po śniadaniu król z panami na zamek się udał na naradę. Wśród 
wojska rozeszła się pogłoska, że król zamierza pozostać w Chę
cinach dzień albo i dwa. Mówiono, że na posiłki węgierskie 
chce poczekać.

Jaśko Skalny uradował się tą nowiną. Postanowił Bożenę od
wiedzić. Nikt o niczym wiedział nie będzie, bo wróci, zanim 
obóz się zbudzi, myślał. A Bożena... Bożena ucieszy się. Białym 
orłem go nazwie. Łzy zjawią się zaraz w jej oczach. Będzie się 
śmiała przez te łzy do niego, a on weźmie ją na ręce i będzie 
kołysał jak dziecko.
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Przywołał do siebie Dobka Burdę i Wilkosza znad Bobrzy.
— Przed wieczorem do Kakonina, do ojca chcę skoczyć. Wró

cę o świtaniu — mówił patrząc im pilnie w twarze. — Wam 
pieczę nad ludźmi powierzam.

Skinęli głowami na znak zgody, słowem myśli swych nie zdra
dzając. Rozumieli obaj dobrze, że Jaśko nie do ojca chce jechać.

— 21e z nim — mówił Dobek do Wilkosza, kiedy sami zo
stali. — Do niewiasty go ciągnie. Po oczach zrazu widać, że 
o świecie bożym dla niej zapomina.

— Powiadają, że jak Marzanna cudowna.
— Widziałżeś kiedy Marzannę? — spytał Wilkosz.
— Jakże to — zdziwił się Dobek. — Od wiosny nic ładniejsze

go nie znajdziesz. Gadka jest gadką i prawdziwa być musi.
— Nie prosił nas Jaśko na swadżbę, jak zwyczaj każę, tedy 

my sami do niego na chrzciny zjedziem, niech jeno coś uznamy, 
a z wojny szczęśliwie wrócim. Wtedy i jego Bożenę obaczymy.

Jaśko przywołał Pawła Pietrusa i prosił, aby jego Czarta go
towego do drogi trzymał. Posłyszał to Sworzeń i do Jaśka pod
szedł.

— Pojadę z tobą — prosił.
— Dokąd chcesz jechać? — spytał Jaśko, zdziwienie udając.
— Do Kaliny. Przed wyjazdem nie zastałem jej w domu.
— Możesz jechać, jeno ludziom nie rozpowiadaj.
— To się rozumie — odparł Mieszko, oko porozumiewawczo 

przymrużając. — Chciałem ci też powiedzieć, że owego opato- 
wego rudzielca w obozie niedawno widziałem. Ludziom biec- 
go kasztelana opowiadał, że wojska krzyżackie zamiast łuków 
jakoweś kusze żelazne mają, z których ogień wylatuje i ludzi 
zabija, zbroje najgrubsze przebijając. Huk przy tym wydaje do 
grzmotu podobny.

— Z diabłem rycerze zakonni muszą mieć spółkę, a i opatowy 
rudzielec, widzi mi się, diabłu służy. Weźmiesz Orlika i ze dwóch 
jeszcze z powrozami i przywiedziecie go tu do naszego obozu. 
Chciałbym go zapytać, po co te wszystkie wieści ludziom opo
wiada. Nie zechce mówić, tedy go na zamek poprowadzę, może 
tam prawdę wyzna.

Sworzeń dopiero w czas obiadu wrócił z Orlikiem i dwoma 
Borsukami,
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— Rudzielec pod ziemię się chyba zapadł. Wszędzie go wi
dzieli, ale my nigdzie nie mogliśmy go spotkać — powiedział do 
Jaśka.

— Niechże go wilcy porwą. Nic nam po nim — dodał obojęt
nie, o wyjeździe do Bożeny myśląc.

Kończyli posiłek, kiedy w odwiedziny do Jaśka przyszedł ry
cerz Grot z Zawichosta. Znali się z zeszłorocznej wyprawy do 
ziemi chełmińskiej. Grot polubił Jaśka i rad był pogwarzyć 
z przyjacielem.

— Są jakieś nowiny z zamku? — spytał go Jaśko, kiedy już 
przeszłe przygody wspominać skończyli.

— Panowie długo radzą, bo też mają nad czym. Od losów wy
prawy i korona Łokietka, i nasza wolność zależy. Węgrzy nie 
przybywają, Gedymin też znaku o sobie nie daje. Kiedy tu 
szedłem, spotkałem wysłańca wojewody Wincza. Dobka Nałęcza 
przysłał, swego bliskiego krewnego.

— Snadź ważne wieści wojewoda przesyła, skoro je krewnia
kowi powierzył — zauważył Jaśko.

— Nie inaczej — odpowiedział Grot. — Małopolanie powia
dają, że Wincz zdradził. Dobek powiada, że wojewoda królowi 
wierny. Krzyżaków taka ćma, mówił Dobek, że wojewoda bara- 
nem by był, gdyby się w bitwę z nimi wdał. Nakazał mu król 
rycerstwo i lud wiejski koło Środy zgromadzić, co uczynił i na 
Krzyżaków czeka.

Przysłuchiwali się rozmowie puszczacy, którzy kołem gościa 
obsiedli.

— Z jakiejże racji zdrajcą go nazywają? — spytał Wilkosz.
— W puszczy jak niedźwiedzie siedzicie i tyle, widzę, co i one 

wiecie. Od paru dni Wojciech Zaręba z Gniezna i Bożydar z Unie
jowa u naszego Łokietka siedzą. Pierwsi oni z wieściami przy
byli. Słowem rycerskim się klęli, że Wincz poselstwo do mar
szałka Altenburga i landkomtura Luterberga wysłał, przymierze 
im proponował, byle jeno Wielkopolskę oszczędzili.

— Zaśby Dobek kłamał? — zauważył Jaśko.
— Bóg jeden wie, gdzie tu prawda — odparł Grot. — Woje

woda człek dumny, do króla urazę żywi, że go łońskiego roku 
dla syna urzędu pozbawił. Henryk, kasztelan nakielski, ujawnił 
królowi tajny układ Wincza z Brandenburczykami. „Wojewoda
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wydał w Landsbergu margrabiemu Ludwikowi, jego namiestni
kom, wójtowi Bertoldowi von der Ost i całej Marchii dokument, 
w którym przyrzeka stały pokój z nimi zachować i służyć im ze 
wszystkimi swoimi siłami i grodami. Na wypadek gdyby król 
Polski chciał uderzyć na Marchię, Wincenty zobowiązał się bro
nić mu dostępu do swoich grodów Czarnkowa i Wielunia 
i wyjścia z nich. Zapowiada przy tym zrobić tak samo wobec 
margrabiego, gdyby ten chciał atakować Polskę. Wincenty przy
rzeka wspomagać margrabiego swymi zamkami nadnoteckimi, 
otwierając mu dostęp do nich, gdyby Łokietek chciał iść na Mar
chię innymi drogami. Gdyby zaś król nasz chciał wojewodzie 
zniewagę jakąś wyrządzić lub krzywdę, wówczas ma Wincz sta
nąć ze swoimi grodami po stronie margrabiego i bez jego zezwo
lenia nie zawierać z Polską żadnej ugody".

— Jak udzielny książę wojewoda sobie poczyna. Przed sąd 
winien być postawiony.

— „Wojna nynie i na sądy i karę nie pora", powiadają roz- 
ważniejsi i rację, zdaje się, mają. Przy Winczu luda zbrojnego 
siła, przydać się mogą.

Wstał Grot i do Jaśka się zwrócił.
— Pójdziemy. U bramy wielu mądrzejszych od nas na wieści 

czeka, może się tam czegoś nowego dowiemy.
Jaśkowi nie w smak była ta propozycja, ale rycerzowi nie

chęci nie okazał. Ruszyli obaj z Grotem ku zamkowi. Przed 
wschodnią bramą tłoczno było. Jaśko niecierpliwił się. Dzień 
zbliżał się ku wieczorowi. Łagodne ciepło płynęło z borów, nio
sąc żywiczne zapachy. Słońce zaglądało już za puszczę dookolną, 
cichą, zadumaną, obcą ludzkim kłopotom, w szum własny zasłu
chaną, ogarniętą jesiennym spokojem. Popatrzył Jaśko z góry na 
lasy ciemnym granatem zalane i próbował cichcem wymknąć 
się, bo mu czas było w zamierzoną drogę ruszać. Grot z Zawi- 
chosta nie odstępował go jednak na krok i zagadywał co chwila.

— Choćby w nocy pojadę — postanowił Jaśko i pozostał przy 
bramie. Skrzypnęły wreszcie wrzeciądze i w otwartym przejściu 
ukazali się dostojnicy królewscy. Ustępowano im z drogi, ale 
zaraz ten i ów do męża swej ziemi czy rodu śmiało przystępował. 
Jaśko sam na uboczu pozostał, bo Grot gdzieś się w tłoku nagle 
zapodział. Zadowolony z tego zaczął szybciej w dół schodzić, kie-
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dy usłyszał wymienione głośno swoje imię. Spojrzał w bok i po
znał kasztelana sandomierskiego i wojewodę Mściuga. Kaszte
lan skinieniem głowy przyzywał go do siebie. Przystanęli, 
zeszedłszy nieco z drogi.

— Dobrze, że was ujrzałem — powiedział wojewoda. — Nikt 
inny tak dobrze do tego się nie nadaje.

Jaśko patrzył na dostojników, niczego nie rozumiejąc.
— Noc czy dzień zarówno dla ciebie i twoich puszczaków 

dobre. A i król chętnie się na to zgodzi. „Ludzie wasi — powiada 
do mnie Łokietek — odpoczęli, wybierzcie secinę i kogoś zac
niejszego i do wojewody Wincza pchnijcie. Niech go odnajdą 
i powiedzą, że najpóźniej we wtorek ruszamy z całym wojskiem 
do Łęczycy. Niechaj ze swoimi ku nam zdąża, bitwy unikając. 
Wspólnymi siłami na wroga uderzym”. Ty pojedziesz do woje
wody Wincza. Cóż to, nie dziękujesz? Nierad jesteś? Od króla, 
w jego imieniu jedziesz.

— Rad jestem, jeno zmiarkować jeszcze wszystkiego nie mo
gę. Powiadają, że Wincz zdradził i z Krzyżakami trzyma. »

— Co pan Wincz zamierza, tego nikt nie wie. Zapewnienie 
królowi przysłał, że mu wierności dochowa. Krzyżaków obietni
cami jeno łudzi, aby ich pochód opóźnić, bo w boju równać się 
z nimi nie może. Jego krewniak, zda się, prawdę powiada. Chcieli 
oni, żmijowskie nasienie, aby się z nimi połączył i własny kraj 
łupił. Wincz zgromadził na wyznaczonym miejscu wojska Wiel
kiej Polski i częściowo z Kujaw, aby tych ziem przed Luksem- 
burczykiem bronić. Krzyżacy mają się połączyć z Janem Luk- 
semburczykiem. Nie śpieszy się królowi czeskiemu. Na Śląsku 
się zatrzymał. Tamtejszych książąt do posłuszeństwa sobie zmu
sza. Musimy się tedy śpieszyć, aby Krzyżaków przegnać, nim 
Luksemburczyk nadciągnie. Trza przeto zawieźć wojewodzie 
Winczowi wiadomość, że z całą siłą idziemy. Niech nas oczeku
je, siły oszczędza i ku nam podąża. Spieszyć się trza, by wierność 
wojewody Wincentego zbyt długo na pokusę nie była wysta
wiona.

— Jadę, choćby zaraz — powiedział Jaśko.
— W gorącej wodzieś kąpany — roześmiał się wojewoda 

Mściug. — Odpoczniecie przez noc i o świcie ruszajcie. Zazdrość 
człeka bięrze, że pierwszy krzyżackiej juchy powąchasz. Idźcie
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tedy z panem kasztelanem do mego namiotu, a ja wrócę, królowi 
o dobrym wyborze powiedzieć. Rad będzie, bo cię razem z twoi
mi zbójami nawidzi.

— Nie zbóje my — powiedział poważnie Jaśko.
— Nazwanie jeno — odpowiedział dobrotliwie wojewoda.

Rozdział XXXVIII
Jaśko Skalny tyle jeno zmienił rozkaz wojewody, że 

zamiast o świcie ruszył ze swoimi puszczakami już przed nocą. 
Jechali z początku długim dwurzędem, milczący jak zwykle, choć 
radzi ogromnie, bo bezczynność obozowa już im dokuczać za
czynała, choć ledwie jeden dzień jej zażywali.

Za Kielcami skręcili drogą na Wykień w Oblęgorskie Góry. 
Echo goniło ich gęstymi borami, zwierza płosząc. Sierp miesiąca 
rzucał z pogodnego nieba nikły blask na ciemny korytarz drogi 
wśród strzelistych sosen. Przystawali czasem na podgórzach, 
grania jeleni posłuchać, które swe gody w pełni już rozpoczęły. 
Po północy minęli Paradyż. Zatrzymali się w dolinie Pilicy. Jaś
ko zarządził postój, aby koniom dać wypoczynek, jako że łąki 
ciągnęły się tu po obu stronach drogi i paszy było pod dostat
kiem. Wyciągnęli zapasy jadła, spożywając je na zimno. Nie
wielkie ogniska rozpalili po to jeno, aby konie przed wilkami 
chronić. Gwarzyli skupieni wokół Jaśka. Teraz dopiero zaczęli 
wypytywać go o szczegóły nagłego wyjazdu z Chęcin.

— Nie podoba mi się to całe posłowanie — powiedział Radost 
Niedźwiedź.

— A to dlaczego? — spytało kilku naraz.
— Wojewoda z Szamotuł, jak słyszę, Krzyżaków unika, a sko

re® my do niego jedziem, to razem próżnować będziemy. Mnie 
zaś ręka swędzi i chciałbym swoją pałką wytrzymałość pance
rzy krzyżackich wypróbować.

— Pan Mściug słowem nie wspomniał, co mamy robić, gdy 
poselstwo odprawim, a ja go pytać o to nie chciałem — odpo
wiedział Jaśko.

— Tym ci i lepiej! — zawołał wesoło Niedźwiedź. — Na włas
ną rękę spróbujemy wojować!
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— A ino, nie inaczej, pewnie — odezwały się liczne głosy. — 
Zobaczymy na miejscu, co nam czynić będzie wypadało. Nie 
pora teraz o tym mówić — zakończył spory Jaśko.

Postój przedłużył się nad miarę, bo nie mogli znaleźć brodu 
w wezbranej po niedawnej ulewie Pilicy. Słońce przeglądało się 
już w mętnej wodzie rzeki, kiedy się na drugi brzeg przeprawili 
i znów w lasy wjechali.

Za Pyrzygłowem jadący na przedzie Orlik i Wilk Wojsław 
spostrzegli nagle za zakrętem drogi dwóch jeźdźców, którzy na 
ich widok gwałtownie poderwali konie z wyraźnym zamiarem 
ucieczki. Orlik ruszył od razu w skok za nimi, a Wilk do jadą- 
cego z oddziałem Jaśka przyskoczył.

— Ludzie jakowiś przed nami uciekają! — zawołał.
— Wielu ich? — spytał Jaśko.
— Dwóch jeno. Orlik pognał za nimi.
— Uważaj, bo to może Krzyżacy — zaśmiał się Osocz spod 

Świńskiego Ryja.
— Zbójów obaczyli, to i uciekają — dorzucił Lasak.
— Cichajcie tam! — zawołał Jaśko. — Jeśli uciekają, to zna

czy sumienie mają nieczyste. Uczciwy człek jadących z tej co my 
strony za wroga uważać nie powinien. Wilki i obaj Borsuki, 
skoczcie Orlikowi na pomoc i przytrzymajcie strachajłów. Jeno 
nie ustrzelcie którego, bo ludzie mogą być Bogu ducha winni.

Trzej junosze pomknęli z miejsca, jakby im kto skrzydła do 
ramion przypiął. Puszczacy, ujechawszy z pół mili, ujrzeli przy 
drodze cztery konie do drzew przywiązane. Wśród nich sroko
sza Wilkowego poznali.

— Widać zwierzyna w las umknęła — zauważył Grochola.
— Oby jeno naszych łowców nie ustrzelili — zatroskał się 

Graba, który w młodych Borsukach przyszłych zięciów upatry
wał.

— Chybaby wśród nich Orlika nie było. Ten jak i Jaśko oczy 
ma rysia, a węch lisa.

Stali chwilę nasłuchując. Nagle wśród ciszy leśnej usłyszeli 
najpierw krzyk bólu, a potem stanowcze wołanie:

— Złaź, bo na śmierć ustrzelę!
Niezadługo zatrzeszczały suche gałęzie pod nogami idących 

w gąszczu leśnym i na drodze ukazali się najpierw długonogi
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dryblas z wyrostkiem, a za nimi Orlik z Wilkiem i dwaj Bor
suki.

— Opatowy grajek! — zawołał ze zdziwieniem Sworzeń, uj
rzawszy ryże kędziory wyższego z jeńców.

Dagon, bo on to był, śmiało spoglądał na twarze puszczaków. 
Stojący obok niego pachołek drżał cały, trzymając się ręką za 
pośladek.

Orlik zbliżył się do Jaśka.
— Wilk mówił, że zabroniłeś strzelać do nich — wskazał 

palcem na jeńców. — Oni pierwsi zaczęli. W las uskoczyli, kie
dy ich doganiałem. Ten rudy myślał pewnie, że kaczka jestem 
albo gawron, bo dwukrotnie do mnie mierzył, jeno nie trafił. 
I pachołka wzywał, aby strzelał. Potem próbował mnie oszcze
pem z ukrycia przebić. Sługę jego musiałem lekko strzałą 
w słabiznę pomacać, bo z drzewa zleżć nie chciał.

— Czyj jesteś i jak cię zwą? — spytał Jaśko Dagona.
— Jam człek wolny — odparł wyniośle rudowłosy. — Dago-' 

na wszyscy znają — dodał po chwili. — A to mój pachołek — 
wskazał na skrzywionego i wystraszonego chłopaka.

— Czego uciekałeś?
— Myślałem, że zbójcy jadą.
— Skarby wieziesz?
— Zycie człowieka największym skarbem.
— Mądryś — stwierdził Jaśko. — A nas poznajesz?
— Nie widziałem was, panie, nigdy.
— Krótką masz, widzę, pamięć. Wczoraj byłeś jeszcze w obo

zie królewskim. Pilną musisz mieć sprawę, skoro dziś aż tu za
wędrowałeś.

— Grajek nigdy na jednym miejscu usiedzieć nie może. No
wych zawsze słuchaczów szuka.

— Gdzie więc Bóg prowadzi? — spytał grzecznie Jaśko.
— Do obozu wojewody poznańskiego pana Wincza jadę. Kaź

cie mi konia zwrócić i dalej pozwólcie jechać.
— Skąd wiesz, że pan wojewoda w obozie i gdzie się obóz 

znajduje? Słyszałeś zapewne, że Krzyżacy na Kujawy napadli. 
Nie boisz się w ich ręce popaść?

— I wśród Krzyżaków rycerze są szlachetni, biednemu graj
kowi krzywdy nie uczynią.
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— Wszak ci oni podobno zaczarowaną broń ognistą mają, 
która najodważniejszych zabija?

Dagon milczał.
— Z czym jedziesz do obozu krzyżackiego?
— Do pana wojewody jadę, do Poznania.
— I my tam jedziem.
— Tedy pozwólcie, panie, przyłączyć się do was. Pieśni wam 

będę po drodze śpiewał.
— Pierwej prawdę zaśpiewasz — powiedział Jaśko z groźbą 

w głosie: — Ściągnijcie z niego szaty i przywiążcie do drzewa — 
rozkazał. — Pachołka również.

Dagon zaczął protestować, skargą u króla grozić. Pachołek 
w głos się rozpłakał, słowem nie mogąc ze strachu przemówić.

— Każ go powiesić albo drzewami rozerwać, bo to ten sam, 
który przy opacie stał, kiedy mieli Dobrogniewę palić na Łyś- 
cu! — zawołał Wilkosz.

— Jaśko — rozległ się z szeregów puszczackich donośny 
głos. — Dajcie mi go. On siostrę moją torturował, niechaj choć 
jednemu zapłacę. — Paweł Pietrus, przecisnąwszy się do przo
du, włócznią się na Dagona zamierzył. Nie zdążył uderzyć, bo 
mu ją Widlarz Sokolnik z rąk wyrwał.

— Nie po to wodza obieralim, aby przybłęda nami rządził — 
powiedział spokojnie.

Jaśko nie spojrzał nawet na Pietrusa. Tymczasem Smogorz 
i Burda rozebrali Dagona i przyciągnąwszy opierającego się do 
sosny, ramiona mu w tył wykręcili, wokół pnia opletli i pow
rozem je po drugiej stronie związali. Z zanadrza Dagona wy
padła przy tym piszczałka i podobny do niej, zwinięty w trąbkę 
i sznurkiem związany kawałek wyprawnej skóry. Wilkosz pod
niósł dziwny przedmiot, nożem sznurek przeciął i skórę rozwi
nął. Wypadł z niej żółtawy rulon papierusa. Rozwinął go i po
dał Jaśkowi.

— Te znaki to pismo. Co zechcesz, możesz nimi powiedzieć. 
Ksiądz Andrzej powiadał mi pewnego razu, że całe księgi tymi 
znakami maluje, modlitwy pisze, mowę wszelką.

Jaśko przyglądał się czarnym znakom, ale ani on, ani nikt 
z puszczaków tajemnicy ich nie znał.

— Co to jest? — zwrócił się Jaśko do Dagona.
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— To cudowna modlitwa, którą św. Augustyn codziennie od
mawiał. Spisał mi ją pewien franciszkanin w Rzymie. Czytać 
i ja nie umiem, ale ją zawsze noszę, bo od pokus złych i chorób 
chroni. Po łacinie jest pisana.

— W Pyrzygłowie, który minęliśmy — odezwał się znów Wil
kosz — kościółek drewniany widziałem, musi tam i pleban być. 
Ten ci na pewno czytać umie. Warto by oną modlitwę po na
szemu mówioną usłyszeć. Sam bym się na pamięć wyuczył, bo 
pokusa mnie dręczy, aby temu lisowi łeb ukręcić, jeśli łże.

— Nocowałem z pachołkiem w Pyrzygłowie — odezwał się 
spokojnie Dagon. — Kościółek tam, co prawda stoi, ale ksiądz 
z Sulejowa tylko raz w tygodniu doń przyjeżdża, mszę świętą 
odprawiać. Jedzmy lepiej przed siebie. Po drodze niejeden jesz
cze kościół i plebana spotkamy. Wiedzieć też musicie, że i ple
ban nie każdy po łacinie czytać umie.

Jaśko nie bardzo miał ochotę na powrót do Pyrzygłowa. 
Opóźniłoby to znów jazdę. Postanowił, że każę grajkowi dwa
dzieścia świeżych rózek brzozowych wyliczyć w goły pośladek, 
tyleż pachołkowi, i puścić ich wolno. Powziętą decyzję zmieniło 
nagłe wmieszanie się do sprawy pachołka Dagonowego, który 
w przystępie strachu, widząc swego pana przywiązanego do 
drzewa i mniemając, że jego ostatnia godzina wybiła, rzucił się 
przed jeźdźcami na kolana i jął wołać głosem rozdzierającym.

— Darujcie mi, panie. Jam nie winien. Pan Dagon kiej pies 
łże. W Pyrzygłowie plebania jest i ksiądz w niej mieszka. Sy- 
ceń się zwie. Nocowaliśmy u niego, to wiem, co prawdę mówię. 
Jam nie winien. Opat kazał mi z panem Dagonem jechać, to 
i jadę. Ja w klasztorze przy koniach byłem. Darujcie.

— Oszalał ze strachu i sam nie wie, co mówi — odezwał się 
Dagon, gdy pachołek umilkł na chwilę.

— Odwiążcie go — rozkazał Jaśko — i przyodziewek mu od
dajcie. Wracamy do Pyrzygłowa. Jak cię wołają? — zwrócił 
się do pachołka.

— Wawrzon.
— Prowadź, Wawrzon, na plebanię. Jeśli prawdę powiedzia

łeś, nic złego ci się nie stanie.
— Prawdę, świętą prawdę mówię, a i to jeszcze powiem, że 

pan Dagon przykazywał mi niejeden raz po drodze, abym na
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postojach ludziom powiadał, że do wojewody jedziem. Groził 
przy tym, że mnie jak świnię zakłuje, jeśli inaczej gadał będę.

W pachołka jakby nowy duch wstąpił. Na siodło raźno wsko
czył, o bólu zapominając. Wpadli na podwórze przed plebanię.

— Heejl — zawołał basem Radost. Po dłuższej chwili ukazał 
się na podsieniu pleban. Stał blady z przerażenia, oczami po 
groźnie wyglądających wojach wodząc.

— Jesteśmy królewskimi ludźmi. Krzywdy wam nijakiej nie 
zrobimy, prośbę jeno do was mamy — powiedział Jaśko. — 
Chciałbym, abyście nam modlitwę jedną przeczytali. Tu oto jest 
ona napisana.

Podał plebanowi pergamin. Ksiądz wziął do ręki zwinięty 
rulon.

— Wejdźcie — zapraszał Jaśka. — Krzywdy się nie obawiam, 
bom sługa boży ubogi. Pan Darzybor co prawda dziesięć łanów 
na utrzymanie plebanii darował, ale pług sam ziemi nie zaorze, 
wołów trzeba i ludzi, a u mnie jedna stara babina strawę warzy 
i do innej roboty niezdatna.

Nie potrzebował udowadniać prawdziwości swych słów. Łaty 
grubymi nićmi na łokciach sutanny przyszyte były najlepszym 
świadectwem prawdy. W izbie też ubóstwo panowało niby 
u pustelnika. Jaśko jednak nie miał czasu na rozważania.

— Czytajcie, ojcze — prosił.
Ksiądz oczy w pergamin wlepił i zaczął słowo po słowie czy

tać niezrozumiałe wyrazy. Zaraz jednak czytać przestał i do 
Jaśka się zwrócił.

— To nie jest modlitwa, panie. To list do jakiegoś rycerza 
krzyżackiego.

— Prawdę mówicie?
— Rozumiem przecie, co czytam.
— Po naszemu tedy mówcie, co stoi w liście napisane.
„Bracie — czytał wolno ksiądz. — Niech Bogu Wszechmogą

cemu będą dzięki, że myśl szczęśliwą zesłał naszemu Mistrzowi, 
aby na barbarzyńców wyprawę uczynił. Zasługa Zakonu przed 
Panem wielka będzie, jeśli to plemię sprzeniewierców i złoczyń
ców wytępicie. Opiekunami bowiem są pogan i niedowiarstwa 
wszelakiego, a król ich Judaszem i zdrajcą wiary naszej. Kace- 
rzy i heretyków broni, ludowi na lżenie kapłąnów i odszczepień-
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stwo jawne zezwala. Niech tedy Bóg wspomaga Was i męstwa 
dodaje. I mnie, słudze Waszemu, zezwolił Pan usługę lichą od
dać współbraciom, co przez wiernego nam Dagona czynię. Woj
ska krakowskiego księcia, którego Łokietkiem zowią, gotowe 
już pod Chęcinami stoją i lada dzień wyruszyć mają. Jak się 
przekonać zdołaliśmy, na pomoc Karoberta i Gedymina czeka
ją. Godni siebie, psy zaprzedane diabłu. Wystarczy na nich parę 
tysięcy knechtów, aby jak stado kuropatw przed orlikiem pierz
chli. Wojsko, krom hufca królewskiego, zbieraniną wszelaką 
jest. Z królem, który ledwie na koniu utrzymać się może, syn 
jego, Kazimierz, jedzie. Da przeto Bóg, że obu pojmiecie. Proś
bę na zakończenie do Was, Bracie, zanoszę i o przekazanie jej 
Marszałkowi proszę: kiedy na Kraków ciągnąć będziecie, do 
nas na Łysieć w gościnę wstąpić nie omieszkajcie. Wielką mi 
tym łaskę wyświadczycie. Bogu Wszechmogącemu Was polecam 
i Marii Świętej, Patronce Zakonu Sprawiedliwości.

Wasz Brat wtajemniczony, Wilhelm."
Ksiądz Syceń, skończywszy czytać, pałającą twarz dłonią 

przetarł.
— Na Boga żywego, rycerzu! — zawołał. — Zdrajca, któren 

tak króla naszego i nas błotem obrzuca, kary najsroższej go
dzien.

— Spotka go ona niechybnie — odparł Jaśko.
— Któż to jest ów Wilhelm z Łyśca? Wszak ci tam klasztor 

słynący cudami stoi.
— Opat klasztoru benedyktynów.
Ksiądz głowę na piersi zwiesił.
— Iw cieniu krzyża żmije się lęgną — wyszeptał. — A list 

u kogo znaleźliście?
— U tego, któremuście gościny dzisiejszej nocy użyczyli.
Ksiądz przeżegnał się z przestrachem.
— Nie wińcie mnie, rycerzu, żem zdrajcy łoża ustąpił i strawy 

udzielił, której mnie samemu brakuje. Powiadał, że pielgrzymkę 
do grobu św. Wojciecha do Poznania odprawuje. Cuda o Ziemi 
Świętej mówił.

— W niczym was nie winuję — odparł Jaśko. — I mnie on 
w pole chciał wyprowadzić. Pachołek go zdradził. Oba teraz 
jeńcami moimi są, przeto sługę wam ofiarowuję, a „pielgrzyma
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z modlitwą" królowi odeślę. Już tam Łokietek grajkowi i jego 
opiekunom nagrodę zgotuje. I to weźcie, bo widzę, mało tu 
o was dbają — powiedział Jaśko, kładąc na ławie sakiewkę 
srebrem pękatą.

Ksiądz ręce na piersiach skrzyżował, jakby się przed przyję
ciem daru wzbraniał. Jaśko wydał krótkie rozkazy. Róg Miło- 
bór, Cma i Koleśnik mieli odprowadzić Dagona do Chęcin.

— Żywego wraz z pismem macie przed królem postawić. Po
tem możecie do nas wracać. Wawrzon — zwrócił się do pachoł
ka. — Zostaniesz na służbie u księdza plebana. Opata sam król 
poprosi, aby cię z klasztoru zwolnił. Konia twojego też księdzu 
oddaję. Bywajcie zdrowi — powiedział księdzu Syceniowi 
z Pyrzygłowa.

Odpowiedź zdumionego księdza zgłuszył tętent odjeżdżających. 
Jakby ich wicher nagły z miejsca poderwał i w bór niedaleki 
cisnął. Znikli drzewami przesłonięci.

W Dagona nadzieja wstąpiła.
— Ojcze! — zawołał do stojącego przed plebanią księdza. — 

Nie pozwólcie niewinnemu zginąć, ra...
Nie dokończył, bo go stojący za nim Koleśnik pięścią w kark 

zdzielił, że mu reszta słowa w gardzieli ugrzęzła. Zamroczyło 
go i byłby się z konia zwalił, gdyby go Cma z Rogiem nie pod
trzymali. Zaraz też skrępowali mu nogi pod brzuchem końskim, 
ręce w łokciach do tułowia przytroczyli, dłonie swobodne zo
stawiając, aby mógł wodzami konia kierować. Prócz tego Ko
leśnik sznurem wpół go przewiązał i koniec sznura na sześć 
łokci długi do swego konia przytroczył. Nie zwracając najmniej
szej uwagi na księdza, ruszyli ku Pilicy. Złość ich ogarnęła, że 
musieli wracać. Nie szczędzili Dagonowi wyzwisk najokropniej
szych i szturchańców. Nim do Żarnowca dojechali, Dagon bła
gał ich, aby go bić przestali.

— Urwać by mu lepiej łeb i wracać — radził w złości Miło- 
bór.

— I swego byś wtedy na karku nie utrzymał — zauważył Ko
leśnik. W odpowiedzi Miłobór konia Dagonowego biczem smag
nął. Lecieli tak w pędzie szalonym aż do Mniowa, koniom nie 
folgując. Kiedy stanęli w obozie pod Chęcinami, konie dyszały 
ciężko. Piana płatami odpadała im z boków. Dagon, bez kołpaka,
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który po drodze zgubił, z włosami przylepionymi do spoconego 
czoła i policzków, głowę zwiesił i kołysał się pół żywy w takt 
końskiego chodu. Tłumy wojów otoczyły śpieszących ku zam
kowej bramie.

— Drogę dajcie, drogę! — wołał gromkim głosem Róg Miło- 
bór, rad, że zaciekawienie swoim przyjazdem wzbudzili. — 
Król nas do wojewody wczoraj wysłał, jeńca mu przywozim.

— Coście za jedni? — pytali ciekawie.
— Zbóje Jaśka Skalnego — odpowiedział Miłobór. — Ustąp

cie, bo zdechnąć pies może i w lochu musiałoby ścierwo jeno 
gnić.

— Jakże to? — pytali. — Albo wy orły, albo Krzyżacy na 
Kraków idą.

Usuwali się, acz niechętnie, ciekawością trapieni.
— Dagon — ozwał się w tłumie głos.
Czujne ucho grajka ułowiło wołanie. Podniósł głowę i spoj

rzał w stronę, skąd głos usłyszał. Ujrzał karczmarza z gospody 
na Łyścu, który teraz zastępował go w zbieraniu nowin w obo
zie królewskim. Karczmarz dawał mu jakieś znaki, ale Dagon 
głowę z niechęcią odwrócił. Nic mu tu już opat pomóc nie może, 
dobrze będzie, jeśli siebie z przeorem uratować zdoła. Było mu 
to w tej chwili zupełnie obojętne. Za murami zamku czekała nań 
śmierć i straszniejsze od niej tortury. Na samą myśl o tym Da
gon trząść się zaczął, jakby go zimnica napadła. Schylił głowę 
prawie na kark koński i dłonią po czole przesunął, starając się 
odgarnąć zeń włosy. Postanowił nagle wyznać przed królem 
całą prawdę, nikogo nie oszczędzając. Niechże przywiodą do 
zamku opata z przeorem. Niech ich razem do lochu rzucą. Nie 
pozwoli im wtedy umrzeć spokojnie. O, nie!

Rozdział XXXIX

W tym samym czasie karczmarz wydostał się z obozu 
i dopadłszy konia ukrytego w zaroślach, pomknął co sił w stronę 
Kielc. Przed grodem skręcił w leśną ścieżkę i gnał, jakby go 
wilcy ścigali, konia ułamanym prętem smagając. Pod górą już
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był, kiedy koń potknął się na kamieniach. Padając na przednie 
nogi, kością o ostry głaz uderzył i zwalił się wraz z jeźdźcem. 
Karczmarz próbował biciem zmusić go do powstania, obejrzaw
szy jednak złamaną nogę, splunął ze złością i ruszył piechotą 
pod górę. Przystawał czasem tchu złapać i pot zalewający mu 
oczy wytrzeć. Nasłuchiwał wtedy, czy ludzie królewscy nie ja
dą za nim.

Mrok już puszczę otulił, kiedy stanął przy klasztornej bramie. 
Stanąwszy przed opatem, słowa nie mógł przemówić ze zmę
czenia.

— Ojcze reverendissime, uciekajcie! Dagon w'zięty! — wy
krztusił wreszcie.

Opat, podchmieliwszy tego dnia z przeorem nad miarę, na 
skórach niedźwiedzich na ławie leżał. Pojąć z początku karcz
marza nie mógł. Mrugał zaczerwienionymi powiekami, uśmie
chał się głupawo.

— Dagona na zamek do króla powiedli. Widziałem go na 
własne oczy. Powrozami był skrępowany! — krzyczał karczmarz.

Poderwał się opat z ławy. Chmiel w jednej chwili z głowy 
mu wywietrzał.

— Kiedyś go widział? — spytał roztrzęsionym głosem.
— Dobrze już po południu było. Trzech ludzi go wiodło, pu- 

szczacy, zbóje Jaśka Skalnego. Koń mi w drodze padł, piecho
tą iść musiałem. Dagon pewnie już na torturach, abo i bez nich, 
o was prawdę zeznał. Uciekajcie, straże królewskie zaraz tu bę
dą.

— Konie najlepsze osiodłaj i za bramę wyprowadź! — rozka
zał opat. — Zaraz tam z Zygfrydem będziemy. Wstąpimy jeno 
do kościoła pomodlić się przed drogą.

— Prędzej, wielebny, oni lada chwila tu być mogą.
Opat skoczył na korytarz i jak grom wpadł do celi przeora, 

drzwi za sobą zatrzaskując. Nie minął i pacierz, kiedy obaj zja
wili się na korytarzu. Przystanęli przed celą księdza Andrzeja 
i opat otworzył drzwi zdecydowanym ruchem. Drgnął płomyk 
woskowej świecy, tkwiący w rogowym lichtarzu przed krucy
fiksem. Wchodzący ujrzeli klęczącą czarną postać z twarzą 
ukrytą w dłoniach.

— Pan z tobą, bracie — powiedział opat.
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— Iz wami, róverendissime — odpowiedział cichy głos.
Ksiądz Andrzej podniósł się z klęczek i bladą twarz zwrócił 

do przybyłych. Zauważył ich podróżny strój, ale zdziwienia nie 
okazał. Dłonie na piersiach splótł i czekał w milczeniu.

— Wyjeżdżamy z przeorem do Tyńca — odezwał się pierwszy 
opat. — Zabawimy tam parę dni. Was, bracie, swoim zastępcą tu 
ostawiam. Jak wiecie, król z całym wojskiem w Chęcinach stoi. 
Z rycerstwem, jak to zwykle bywa, ludzie rozmaici są. Czeladź 
łupów i kradzieży chciwa. Tacy i miejsc świętych nie uszanują. 
Straż niechaj bramy pilnie strzeże i w nocy nikogo na dziedziń
cu nie ostawia. Pątnicy mogą poza murami odpoczywać. Dzier
żawcy dóbr naszych czynsz niedawno przywieźli.

Tu opat wydobył spod szuby pokaźną sakiewkę i potrząsnął 
nią. Zabrzęczało srebro.

— Klasztorne to i chciałbym w skarbcu schować — powie
dział. — Zechciejcie tedy zejść razem z nami, bo spieszno nam. 
Chcielibyśmy rano w Tyńcu stanąć.

Ksiądz Andrzej głowę skonił i ruszył ku wyjściu, zwierzchni
ków przodem przepuszczając.

Był w klasztorze skarbiec, gdzie wszelkie dobra w kruszcu 
napływające chowano. Z ojców zakonnych dwóch jeno o nim 
wiedzieć mogło. Kiedy jeden umierał, pozostały wtajemniczał 
wybranego przez kapitułę następcę w sekrety skarbca. Każdy 
z nich uroczyście ślubował, że miejsca ani sposobu, w jaki moż
na się do skarbca dostać, nikomu nie zdradzi. Skarbiec ukryty 
był za podwójnymi drzwiami. W zwyczaju było, że młodszy cza
sem skarbnik klucz do pierwszych drzwi posiadał, starszy na
tomiast do drugich, za którymi w komorze murowanej, kutej 
w skale, stały kufry, w których skarby gromadzono. W owym 
czasie opat Wilhelm miał klucze do pierwszych drzwi, ojciec 
Andrzej do drugich. Wspomniał czasem przeor opatowi, aby 
klucz i do drugich drzwi w tajemnicy dorobić, ale opat nawet 
swojemu zastępcy nie dowierzał i pozostało po staremu.

Wyszli opat z przeorem i księdzem Andrzejem z klasztoru 
i krużgankami do kościoła się udali. Ksiądz Andrzej przed oł
tarzem przyklęknął, modlitwę krótką odmówić. Nie widział, jak 
przeor opata łokciem trącił, niecierpliwość okazując. Ten palec 
do ust przyłożył, milczenie mu nakazując. Wtedy przeor zwierz-
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chnika na bok odciągnął i przybliżywszy usta do samego ucha 
opata, szepnął:

— Relikwie warto by też zabrać, nic tu po nich.
— Pierwej skarbiec — odpowiedział mu w ten sam sposób 

opat.
Wstał ksiądz Andrzej i na przeora wskazał.
— Dwóch jeno do skarbca wejść może — powiedział sta

nowczo.
— Wiem — odpowiedział opat, po czym do przeora się 

zwrócił: — Ostańcie tu, bracie, i poczekajcie na nasz powrót.
Przeor głową na znak zgody skłonił. Ledwie jednak opat 

z księdzem Andrzejem znikli w zakrystii, przeor jak lis cicho 
u wejścia do niej się przytaił. Słyszał, jak opat ogień krzesze. 
Zamigował blask świecy i po chwili zazgrzytał klucz w zamku. 
Zaskrzypiały zawiasy kutych drzwi. Wówczas przeor skoczył 
do zakrystii i prawie razem z tamtymi stanął w niewielkim 
przedsionku przed następnymi drzwiami. Ksiądz Andrzej, który 
pochylił się, jakby otwór zamku w drzwiach badał, wyprostował 
się i spojrzał za siebie. Przez mgnienie oka ujrzał miecz pod 
szubą przeora. Odgadł zamiar zwierzchników.

— Wybaczcie, reverendissime — powiedział do opata. — Pa
mięć mi już nie dopisuje, klucz w celi, widzi się, ostawiłem. 
Bądźcie więc tak dobrzy i poczekajcie chwilę, zaraz go przy
niosę.

— Łżesz! — krzyknął przeor.
W ręku jego błysnął miecz. Opat wyciągniętym ramieniem 

przeora powstrzymał.
— Nie waż się krwi w miejscu świętym przelewać. A ty, bra

cie — zwrócił się do księdza Andrzeja, łagodność udając — 
klucz oddaj. Przed Bogiem ja biorę twoją winę na siebie.

— Nie mam klucza — odpowiedział z pokorą ksiądz Andrzej.
W tej chwili z głębi kościoła odezwał się zwielokrotniony 

pustką głos karczmarza.
— Ojcze opacie, nadchodzą!
Opat skoczył z miejsca ku drzwiom. Nie widział, jak Zygfryd 

pchnął mieczem księdza Andrzeja z siłą, jakiej nikt by się po 
nim nie spodziewał. Uderzył ksiądz Andrzej plecami o ścianę, 
świecę z dłoni wypuścił i osunął się na kamienną podłogę. Przeor
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z mieczem w ręku po omacku otwarte drzwi odnalazł. Zatrzas
nął je za sobą, klucz w zamku przekręcił i wyszarpawszy go, 
do kieszeni schował. W zakrystii czekał nań opat.

— Prędzej. Karczmarz powiada, że odgłos jadących słychać.
Biegli z tupotem przez kościół, zapominając o zabraniu relikwii. 

Dopadli koni. Dosiąść ich jednak nie mogli. Droga była kręta, 
kamienista i miejscami stroma. Schodzili ostrożnie, trzymając 
je za uzdy. Za osadą czynszowników niemieckich, zwaną Nową 
Słupią, dosiedli wreszcie koni i ruszyli w skok w stronę Łagowa. 
Strach i widmo lochu chęcińskiego zamku królewskiego przy
naglały ich do pośpiechu, zimny pot na czoła wyciskały.

Zatrzymali się dopiero koło południa dnia następnego, zje
chawszy z drogi w las. Opat ledwie mógł na nogach ustać ze 
zmęczenia i głodu. Szczęściem przemyślny karczmarz nie za
pomniał zabrać ze sobą szynki wędzonej i bochna chleba.

— Bóg cię przy nas rozumem obdarował — powiedział opat 
na widok jadła. — Nagroda niebieska cię nie minie, a niech jeno 
na Śląsk się dostaniem, to i my o tobie nie zapomnimy — dodał 
łaskawie, odkrawając kawał mięsa. W ręce klasnął, kiedy kar
czmarz butlę piwa, od siodła odwiązawszy, przed nim postawił. 
Posiliwszy się, opat odciągnął przeora na bok i półgłosem spytał:

— Myślę, że bratu Andrzejowi krzywdy nijakiej nie uczyni
łeś?

Przeor uśmiechnął się chytrze.
— On wiekuistą nagrodę za swoją pobożność otrzymać nynie 

jeno może. Nim go odnajdą, ciało z niego odpadnie, że i śladu 
nie będzie.

Opat przeżegnał się trwożnie.
— Bóg mi świadkiem, żem cię przestrzegał.
— Mówicie, jakbyście przed sądem króla krakowskiego stali.
— Nie wspominaj mi tego łokciowego stwora, który rozum 

zda się na starość całkiem postradał, bo się na mocarzy porywa.
— A przecie są wielcy, którzy i przed nim uciekają, skarby 

porzucając — powiedział przeor. — Zdaje mi się — ciągnął da- 
dej — że nas ten piwny śmierdzielec niepotrzebnie nastraszył. 
Wart jest, aby mu kości porachować. Bo i czego on z nami ucie
ka? Mam wielką ochotę przywiązać go do drzewa. Jeżeli pościg 
rzeczywiście za nami ruszył, to moglibyśmy go w ten sposób
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zatrzymać choćby na parę godzin. Nim go ze skóry obedrą, uje- 
dziem kilka mil.

Tu przeor takim wzrokiem na karczmarza popatrzył, że ten, 
słowa jego słysząc, ręce jak do modlitwy złożył, do opata twarz 
zwracając.

— Ostaw go. Niczemu on nie winien i przydać się jeszcze 
może w potrzebie — powiedział opat.

— Szynki już drugiej nie ma, a ta, którą jedliśmy, na dłużej 
dla nas dwóch wystarczy.

— Gorycz z powodu utraconego skarbu przez ciebie mówi. 
Nic złego się nie stało. Za dwie niedziele Zakon wspólnie z kró
lem czeskim cały ten zacofany kraj dzikusów zagarną. Wtedy 
i my wrócim do klasztoru.

— Wtedy będą ważniejsi od nas, którzy sobie skarbiec bez 
naszego przyzwolenia otworzą. Komtur elbląski na przykład nie 
lubi się z nikim łupami dzielić. Kiedy mu przestaniemy być po
trzebni, wyśle nas z kwitkiem na Węgry, aby tam z kolei wier
nych i nabożnych udawać.

Opat głowę zwiesił, słuszność bowiem przeorowi w duchu 
przyznawał. Milczeli czas dłuższy. Wreszcie przeor podniósł się 
i zaczął konia do drogi szykować.

— Wracam na Łysieć — powiedział, miecz poprawiając. — 
Chcecie, możecie tu na mnie czekać albo jechać, gdzie wam się 
podoba.

Opat poruszył się niespokojnie.
— Oszalałeś! — zaczął po chwili. — Sam w ręce królewskich 

ludzi wpadniesz i nas zgubisz.
— W prawdziwość słów tego piwożłopa nie wierzę. Myślę, 

że Dagon, choćby mu kości łamali, prawdy nie powie. Wie on 
dobrze, że przyznanie się sroższą jeno karę nań sprowadzi. Kar
czmarz widział prowadzonego na zamek Dagona, ale jeżeli on 
zdołał po drodze wasz list wyrzucić, kto udowodni jemu i nam 
zdradę? Do wojewody poznańskiego jechał, a w tym nijakiej 
przewiny nie masz. Na dudków nas karczmarz wystrychnął, że 
aż wstyd o tym myśleć.

Przeor wyprowadził konia z gąszczu i ruszył w powrotną 
drogę. W siodle już będąc, rękę do kieszeni szuby wsunął, z lu
bością klucza od skarbca dotykając.
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Po jego odjeździe opata ogarnęły najczarniejsze myśli. Daw
na odwaga i duma nie znająca granic znikły nagle. Zastąpiła je 
bezradność. Spojrzenie rzucone ukradkiem na karczmarza wcale 
mu otuchy nie dodało. Karczmarz siedział blady i pot z czoła 
ocierał.

— Fryc, jeżeli zdołasz mnie doprowadzić do granicy Śląska, 
to wszystko ci oddam.

Tu opat odwinął połę szuby i pokazał karczmarzowi pękatą 
sakiewkę, zawieszoną u pasa.

Frycowi oczy się zaświeciły.
— Konie mamy zmęczone i o szybkiej jeździe mowy nie ma — 

powiedział po chwili. — Odpoczniemy jeszcze, póki słońce nad 
tamtym lasem na zachodzie nie stanie. Wtedy wyruszymy i sta
niemy nocą w Wiślicy. Nikt nie będzie wiedział, cośmy za jedni 
i dokąd jedziemy. Duchowną osobę waszej wielebności każdy 
uszanuje. Niech jeno dojdziem do Wiślicy. Drogę znam, a ludzie 
za pieniądze schronienie nam dadzą. Dobrze, że ksiądz przeor 
do klasztoru wrócili. Przyłapią go, to i nie uwierzą, że uciek- 
liśmy, i będą nas w pobliżu klasztoru szukali. Namawiał was 
przeor, abyście mnie do drzewa przywiązali, ale teraz obaczycie, 
czego dokonać potrafię. Spocznijcie póki co, bo wam się, rćve- 
rendissime, oczy do spania kleją.

Opat, słuchając karczmarza, nabrał przekonania o możliwości 
ratunku. Pomyślał przy tym, że obietnica zapłaty była zbyt po
chopna. „Byle do Oświęcimia dojechać, łatwiej będzie o nagro
dzie myśleć" — dumał. Pokrzepiwszy się na duchu, poczuł opat 
znużenie wielkie. Położył się na wznak i ani się spostrzegł, jak 
w sen zapadł. Rozpięta szuba opadła mu na boki i karczmarz 
ujrzał sakiewkę. Wpatrywał się w nią dzierżawca klasztornej 
karczmy, a twarz jego nabierała drapieżnego wyrazu.

— Ojcze reverendissime, opacie — mówił coraz głośniej.
Opat Wilhelm zachrapał w odpowiedzi.
— Śpij, ojcze kochany, dobrodzieju — zamruczał karczmarz 

do siebie. — Zapłatę mi obiecałeś, jeśli cię uratuję. Przeor chciał 
mi już zapłacić za wierną służbę. Obaj jednacy jesteście. Wilk 
w dół schwytany też łagodnego barana udaje, wypuścisz go wol
no, to gotów cię pożreć. Już ja sobie sam zapłacę.

Rozmawiając sam ze sobą karczmarz przykucnął przy śpiącym
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i wydobył z zanadrza krótki nóż myśliwski. Popatrzył uważnie 
na twarz opata.

— Śpij — szeptał — śpij.
Lewą ręką rozsunął szubę opata i ujął delikatnie za wiszącą 

u pasa sakiewkę. Ostrym nożem przeciął wiązania. W tej chwili 
opat jęknął przez sen, poruszył się i przetoczywszy się na bok, 
spał dalej.

— Twoje szczęście, żeś się nie obudził — szepnął karczmarz 
chowając nóż.

Nie spuszczając oczu ze śpiącego, ruszył bezszelestnie w kie
runku koni. Okiełznał tęższego z nich, na którym jechał dotąd 
opat, i wyprowadziwszy na brzeg drogi, skoczył na siodło. Opat 
spał niespokojnie. Śniło mu się, że schwytanego wiodą w Chę
cinach na szubienicę. Zbudził się zlany potem. Przed nim stał 
przeor.

— Zygfryd, to ty?
— Pewnie, że nie mój duch — odpowiedział przeor. — Wró

ciłem. Zrozumiałem, że wszystkie skarby klasztorne za małe są, 
abym miał za nie głowę pod topór katowski oddać. Cóż tak pa
trzycie, jakbyście zjawę przed sobą mieli.

— Sny miałem dziwne.
— Wrzeszczeliście, jakby was kołem łamali.
Opat przeżegnał się i splunął przed siebie.
— To dobrze, bracie, że jesteś. Możemy ruszać dalej. Fryc 

nas prowadzi.
— Do najbliższej wsi jeno. Konie musimy zmienić. Ja na 

swoim daleko nie ujadę. Okulał mi, że ledwie się na nim tu do
wlokłem.

— Starczy nam na konie, choćby i rycerskie — odpowiedział 
opat. — Hej, Fryc, dawaj konie! Ruszamy!

— Nie krzyczcie, to nie dziedziniec klasztorny.
— Fryc — powtórzył opat raz i drugi.
Cisza panowała w lesie. Wreszcie przeor sam ruszył w gąszcz.
Po chwili wyprowadził konia karczmarza.
— Zdaje się, że wasz piwożłop czmychnął.
— Bogdaj go piekło pochłonęło — zaklął opat.
Nagle ręką do pasa sięgnął.
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— Jezusie Nazareński! — krzyknął przerażony. — Ten łaj
dak skradł mi sakiewkę.

Patrzyli na siebie dostojnicy klasztorni, słowa nie mogąc prze
mówić.

— Biada nam. Karczmarz królowi o nas doniesie — wyma
mrotał wreszcie opat. — To kara boska, Zygfrydzie, za zamordo
wanie brata Andrzeja.

— Mszę odprawię, że ciebie, a nie mnie spotkała — roześmiał 
się w odpowiedzi przeor. — Ja mam swoją sakiewkę i nawet król 
polski mi jej nie odbierze.

Nie wiedzieli „zacni" ojcowie, że ksiądz Andrzej nie zginął. 
Ostry, piekący ból w boku przebudził go z omdlenia. Powoli 
wracała mu świadomość. Przypomniał sobie zejście do skarbca, 
nagły atak przeora. „Zrabowali skarbiec!" Myśl ta otrzeźwiła 
go całkowicie. Uniósł się na rękach i wstał powoli. Ból w boku 
zdwoił się. Wsunął rękę pod rewerendę i poczuł lepką wilgoć. 
Krew. Powoli, suwając rękami po ścianie, odnalazł drzwi wyj
ściowe. Były zamknięte. Wówczas zawrócił i w ten sam sposób 
odszukał drugie drzwi, prowadzące wprost do skarbca. Poznał 
je łatwo. Ciężkie dębowe drzewo krzyżowało potrójne okucie 
z żelaznych sztab. Ukląkł i pod żelaznym okuciem na posadzce 
namacał klucz. Takiego schowka nikt by się nigdy nie domyś
lił. Odemknął w mroku od nocy czarniejszym ciężkie drzwi i wy
ciągniętymi przed siebie rękami jął obmacywać stojące pod 
ścianami skrzynie, kufry żelaznymi klamrami spięte. Podniósł 
wieko jednego z nich i na wierzchu nasypanych po brzegi mo
net natrafił na klucz. Był to zapasowy klucz do pierwszych drzwi, 
prowadzących ze skarbca do zakrystii. Po niedługiej chwili 
ksiądz Andrzej klęczał już przed ołtarzem w kościele. Dziękował 
Bogu, że do świętokradztwa nie dopuścił. W końcu i za swoje 
ocalenie dziękować Bogu zaczął. Miecz przeora, po żebrach się 
jeno ześlizgując, skórę na boku na całą długość przeciął.

Do klasztoru wracał wolno, często przystając. W lewym kier
pcu czuł wilgoć krzepnącej krwi. Przyszedłszy do refektarza, 
szarpnął zdecydowanie za sznur klasztornego dzwonka.

W sali obrad kapituły klasztornej stali nabożni ojcowie. Co 
by znów opat chciał od nich, myśleli, spoglądając w milczeniu 
po sobie. Dziwili się, że ksiądz Andrzej po raz pierwszy, jak
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pamiętali, spóźniał się. Conversi zapalili świece w pięcioramien
nych lichtarzach. Otworzyły się boczne drzwi i wszedł ksiądz 
Andrzej. Szept przeleciał wśród czarnych postaci benedyktynów. 
Na gładkiej podłodze ujrzeli krwawy ślad stopy ojca Andrzeja, 
który uśmiechnął się do zgromadzonych.

— Bracia — zaczął cichym głosem. — Chrystusowi niech bę
dą dzięki, że do popełnienia zbrodni nie dopuścił w miejscu, 
które za mieszkanie sobie obrał.

Po czym w krótkich słowach opowiedział o ucieczce opata 
z przeorem i ich zamiarze zrabowania skarbca.

— Bogu jeno wiadome są — mówił na zakończenie — zamysły 
opata i przeora. Módlmy się za nich, aby im przebaczył i do 
łaski swojej przywrócił.

Powstał brat Joannus, strażnik relikwii. Jego mocny, wyra
zisty głos napełnił salę.

— Wstyd i niesławę przynieśli opat Wilhelm i przeor na
szemu klasztorowi i miejscu świętemu, jakim jest kościół na 
Łyścu. Życie nieskromne wiedli, z ludźmi świeckimi podejrzane 
spiski knuli. Serca ich pobożności i miłosierdzia nie znały. 
Chciwość drapieżna omotała opata i przeora. W obliczu krzyża 
na życie najlepszego z nas dybali. A że klasztor nasz arcykla- 
sztorem jest, jako z dawien dawna pierwszy na tej ziemi i ni
komu nie podlegający, i że sami o sobie stanowim, przeto wno
szę o pozbawienie brata Wilhelma godności opata, a brata Zyg
fryda — przeora.

— Amen — rozległ się chór głosów, w którym ani jednego 
z obecnych nie brakowało.

— Brata naszego, który nam przykładem cnoty zakonnej 
wzoruje, ojca Andrzeja, na opata proponuję wybrać — rozległ 
się w ciszy głos Bartłomieja z Burgundii.

Podnieśli się z miejsc ojcowie i bracia i głowy zwrócone do 
ojca Andrzeja ze czcią pochylili. Lewe dłonie braci spoczęły na 
karawakach zawieszonych na piersiach.

— Popieram. Popieram. Popieram — padały kolejno głosy.
Wtedy conversi stojący pod ścianami uklękli bez niczyjego 

nakazu.
— Amen! — zawołali chórem.
Ojciec Andrzej stał niemy, nagłą decyzją kapituły zaskoczony.



Rozdział XL
Wiedział wojewoda Mściug, kogo z rozkazami kró

lewskimi wyprawić. Już drugiego dnia koło południa puszczacy 
minęli Kalisz. Przystanęli koniom dać wypoczynek, bo ludzie 
na trud się uskarżać nie nawykli. Ledwie pół godziny wypoczy
wali, gdy Wilkosz, dla zasięgnięcia języka o dalszej drodze z pa
roma puszczakami wysłany, w skok nadjechał.

— Oddział zbrojnych ku nam jedzie! — zawołał do Jaśka, 
z konia nie zsiadając. — Nasi na pewno, po proporczykach ro- 
zeznalim.

— Do Kalisza miejscowe rycerstwo ciągnie. Spóźnieni moc
no — zauważył Soja.

Nie minęło i pół pacierza, gdy puszczacy w pogotowiu na dro
dze stanęli. Ucieszył się Jaśko, kiedy mu Piotr Sękacz, dowódca 
przybyłego oddziału, powiedział, że go sam wojewoda Wincz 
przodem wysłał.

— Wojewoda z całym wojskiem Wielkopolski za nami idzie — 
oznajmił Sękacz z rodu Nałęczów. — O godzinę drogi abo i dwie 
się znajduje.

Ruszyli zaraz w stronę Zarkowa, a Piotr Sękacz paru ludzi 
pchnął przodem z wieścią o królewskim wysłanniku.

Wstrzymał wojewoda Wincenty z Szamotuł pochód o posel
stwie od króla powiadomiony. Stanął wedle drogi w otoczeniu 
najprzedniejszego rycerstwa Wielkiej Polski. Byli to głównie 
Nałęcze, ród możny i liczny, po całej ziemi wielkopolskiej 
osiadły. Wśród nich Dobrogost Nałęcz z Dziwnowa, Dobek, Nosal 
i Wojciech, zwany Turem, największe po Winczu mieli znaczenie. 
Z nimi rody spokrewnione stały: Doliwy, Ogończyki, Pilawy, 
dalej Leszczyce pomorscy, Łodzie. Byli też i Zaręby, którzy 
w obliczu niebezpieczeństwa o niechęci do Nałęczów zapomnieli.

Sam Wincz niby udzielny książę w złocistej zbroi na karym 
koniu dumnie siedział, na zbliżających się puszczaków z góry 
patrzył. Wysoko siebie samego cenił, dużo o swej mocy mnie
mał. „Prędko by Kraków w gruzach legł i koronę królewską po
grzebał, gdyby on, Wincz, na straży tego królestwa nie stał". 
Z Brandenburczykami się uładził, własną osobą pokój z nimi za
gwarantował. Za zdradę mu to poczytują. Nie dba on o to, co

268



małopolscy pochlebcy Łokietka o nim mówią. Chciał go król 
upokorzyć, urzędu go pozbawił. Niechże wie, że obcy za pier
wszego go w tym królestwie mają. Teraz i Łokietek musi się 
z nim liczyć. Nie jego wina, że Zakon kraj bezbronny niszczy. 
Trzeba było królowi łońskiego roku wyprawę do ziemi chełmiń
skiej i do Prus prowadzić. Trzeba mu było z Luksemburczykiem 
zadzierać. Niemcom uwierzył, że mu pomogą Śląsk, a potem mo
że i ziemię pomorską odzyskać. Pies psu ucha nie urwie. Między 
sobą się będą gryźć o byle kość, ale obcemu nie pozwolą się nisz
czyć. Zgubi Łokietek i własną koronę, i Wielką Polskę, którą 
mu pomógł odzyskać. Za wcześnie i na zbyt wielkie rzeczy po
rwał się ten król Łokciowy. I jego samego do ruiny przywiedzie. 
Wie on od swoich ludzi, których w obozie krzyżackim ma, że 
Jan Luksemburczyk z całą potęgą na pomoc Krzyżakom idzie. 
Kiedy Zakon się z nim połączy, nic już Łokietka i jego samego 
od zguby nie uchroni. O zdradę go pomawiają, głupcy. Cóż on 
sam przeciw całej armii krzyżackiej może. Zarębów to sprawka, 
że i jego próbę układów z Krzyżakami jako zdradę królowi 
przedstawili. Prawda, że posłów do Ottona Luterberga słał, że 
chciał rozmowy z Krzyżakami prowadzić. Ale nie dla niego Za- 
konowe zaszczyty. Nie tacy i nie byle jakie godności mu przy
rzekali. Namiestnik Ludwika Brandenburskiego Hasson Wede- 
low doń przyjeżdżał. „Po co ci Łokietek? — powiadał. — Sam 
możesz jak książę Wielkopolską władać." „A tobie po co syn 
cesarski? Wypędź go i możesz sam Brandenburgią rządzić" — 
odpowiedział mu wtedy.

Luterberg żądał od niego, aby najpierw wojska do jego obozu 
przywiódł, a potem wielki mistrz zasługi jego oceni, kiedy im 
pomoże Łokietka wypędzić z kraju. Wielki mistrzl Wielki rabuś! 
Jako setnika go chcieli traktować. Niechże więc palą i mordują, 
ale bez niego. Chciał pochód Krzyżaków choćby na dzień, dwa 
wstrzymać, póki król nie nadciągnie. Za to go o zdradę poma
wiają.

Ciężkie dni przeżywa wojewoda. Cięższe od wojennych bitew. 
Niepewność go trapi, spać nie daje. Jadło mu nie smakuje, właś
ni ludzie mierzą. Wszyscy zaczynają już sarkać, że ich w obozie 
trzyma, zamiast iść naprzeciw Krzyżaków, grodów bronić. One- 
gdaj Nosal wprost zdrajcą go nazwał. Odejściem wraz ze swoi-
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mi ludźmi groził. Głupcy! Cała ich mądrość w pięści, we łbach 
krzty rozumu! Do grodu go chcą zapędzić. Żaden z nich nie po
myślał o tym, że Krzyżacy na to jeno czekają. Jednej niedzieli 
nie wytrzymaliby nawet w najwarowniejszym grodzie. Głodem 
zmusiliby ich Krzyżacy do poddania się. A wówczas on, woje
woda Wincz, z powrozem na szyi pójdzie jako jeniec do twierdzy 
pruskiej. O, nie! Do takiej sieci go nie napędzą. Spalone grody 
można odbudować, ale sławę raz utraconą trudno odzyskać. Do
póki na koniu siedzi i miecz ma przy boku, pozostanie wojewodą 
Winczem z Szamotuł, z którym nawet ścigający go Krzyżacy 
liczyć się muszą. Prawdę mówiąc, to nikt go nie ściga. Zgroma
dził rycerstwo i chłopów, którzy rozgrzani lipcowym zwycię
stwem pod Zaniemyślem licznie przybyli do obozu. Ruszył spod 
Środy w stronę Kalisza, rozkaz królewski uprzedzając, uznaw
szy, że Luksemburczyk swój pochód wstrzymuje. Niepokoił go 
przecie brak wieści od Łokietka, tym bardziej że co dzień ludzie 
jego o pochodzie krzyżackim mu donosili. Nadziei na odmianę 
nie widział, bezradny we własnej słabości, w oczekiwaniu na 
króla, który nie nadchodził.

Kiedy mu o oddziale królewskim doniesiono, ucieszył się, jak
by już wielką bitwę wygrał. Jaśka Skalnego od razu poznał.

— Witajcie — odezwał się pierwszy do nadjeżdżającego. — 
Rad jestem, że was widzę.

Jaśko skłonił się w milczeniu i zaraz rzecz zaczął wywodzić. 
Kiedy powiedział, że król radzi mu siły oszczędzać i nie wdawać 
się w bitwę niebezpieczną, że posyła mu przy tym swoje królew
skie zapewnienie ufności, pan Wincz opanować się nie mógł. 
Twarz jego po raz pierwszy od wielu dni uśmiech rozjaśnił, oczy
ma przy tym po otaczającym go rycerstwie powiódł.

— Królowi całym sercem sprzyjam i temu nieszczęśliwemu 
królestwu wszystkie swe siły i życie pragnę poświęcić! — za
wołał, kiedy Jaśko skończył mówić. — Kiedyż zatem króla mi
łościwego spodziewać się mamy? — spytał.

— Król ruszył już pewno pod Łęczycę, a stamtąd ma iść z całą 
armią do Kalisza, gdzie spotkanie z wami wyznacza. Ochota 
wśród rycerstwa wielka i zapał.

— Tedy i nam już spieszyć się nie ma czego. Poczekamy
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w pobliżu Kalisza. Wy ze swoimi ludźmi mnie bezpośrednio bę
dziecie podlegać — zwrócił się do Jaśka.

— Nikomu podlegał nie będę — odparł z miejsca Jaśko. — 
Spełniłem rozkaz królewski i chciałbym na własną rękę z Krzy
żakami popróbować.

Zmarszczył brwi wojewoda, ale zaraz twarz rozpogodził i obo
jętność udając, grzecznie zapytał:

— Siłaż ludzi u was?
— Półtorej seciny jeno, ale za trzy wystarczy.
— Zatrzymać was nie mam prawa, ale ostrzec sumienie na

kazuje, że kraju nie znając, łacno możecie z takim „wojskiem" 
na większe siły Krzyżaków trafić, a wtedy i świadek bitwy nie 
ujdzie. Nie chciałbym przed królem się tłumaczyć, żem was ra
tować nie chciał.

— Pozwólcie, wojewodo, że sam królowi zdam sprawę, ile 
łbów krzyżackich naścinałem.

— Jedz tedy i życzęć, abyś samego marszałka usiekł — roze
śmiał się wojewoda.

Ruszył Jaśko z puszczakami ku Kaliszowi rad, że się obowiąz
ku posłowania pozbył i bez trudu od zwierzchnictwa wojewody 
wymigał.

— Niechże sobie sam na króla czeka. My tymczasem owego 
strasznego smoka, który grody pożera, obaczym, bo i królowi, 
gdy nadejdzie, prawdę o nieprzyjacielu trza przedstawić — mó
wił do Wilkosza.

— Rozdzielili się Krzyżacy, powiadał wojewoda, to my i jed
nych, i drugich skubać możem — powiedział Dobek Burda.

— Wekiera mi tymczasem zardzewieje, robaki imadło roztoczą 
przez to posłowanie — żalił się Radost Niedźwiedź.

— Obiecuję ci, że ją tak jeszcze w krzyżackiej jusze namo
czysz, że i udźwignąć nie zdolisz.

Śmiali się, jakby na świętojańskie ognie szli. Jeden Krogulec 
milczał, na drzewa przydrożne spoglądając.

— Bory tu smutniejsze niż u nas — ozwał się doń Graba z Wil
czej Doliny.

— Uhu — mruknął Krogulec. — Gdzie ludzie płaczą, drzewa 
im smutkiem wtórują.

Jechali do zmroku bez wytchnienia. Za Sieradzem coraz częś-
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ciej spotykali puste wsi i dwory. Zdawało się, że mór straszliwy 
czy zaraza ludzi z nich przegoniły. Nie wstępowali w otwarte 
bramy, nie zaglądali do chat o drzwiach otwartych. Noc zapadła, 
kiedy wstrzymali zmęczone konie w dużej wsi. W dali nad la
sami, których końca widać nie było, ujrzeli po raz pierwszy tęże
jący wraz z nadchodzącą nocą blask — łunę pożaru. We wsi znać 
było, że ludzie nagle z niej uszli. Wielki musiał być strach, który 
ich do pośpiechu zmuszał. W izbach znajdowali skrzynie z ziar
nem, ubiory nieraz nowe całkiem, garnki na policach, w komo
rach zapomniane bochny chleba. Stodoły pełne były nie młóco
nego żyta. Zagubione kury przysiadywały na drzewach i progach 
pustych domów.

Jaśko ogni zabronił palić. Łuny wskazywały, że nieprzyjaciel 
już w ziemi sieradzkiej grasuje. Główne siły krzyżackie musiały 
być jeszcze daleko, ale wysyłane przodem straże mogły w każ
dej chwili zjawić się i w tym leśnym zaciszu. Ludność wsi, w któ
rej stali, miała zapewne dokładniejsze wiadomości, skoro w bór 
umknęła. Stojący na czatach Osocz i Dobek Burda przychwycili 
skradających się do jednej z chat dwóch wyrostków i zaraz Jaś
ka o tym powiadomili.

— Coście za jedni? — spytał ich Jaśko.
Zaczęli mówić dopiero wówczas, kiedy im powiedział, że są 

rycerzami króla Łokietka. Opowiedzieli, że przybyli z obozowi
ska leśnego nad jeziorem leżącym opodal, aby odszukać dziadka, 
który jak mniemali, w chacie pozostał.

— Nad jeziorem cała wieś i pani Jarzębowa z dziećmi prze
bywają — mówił wyrostek o płowych włosach. — Wieś nazywa 
się Grabina. W południe przybyli do nich ludzie od Bałdrzycho- 
wa. Czterech ich przyjechało, bo tyle jeno zdołało ujść przed 
Krzyżakami, którzy Bałdrzychów spalili.

— Gdzie owi ludzie od Bałdrzychowa?
— Są z nami nad jeziorem — odpowiedział parobczak.
— Zabierajcie dziadka i prowadźcie mnie do nich.
Chłopcy skinęli głowami na znak zgody. Ruszyli ścieżką wśród 

drzew. Szli wolno: najpierw obaj parobczacy, potem dziad, na 
końcu Jaśko, Burda i Osocz spod Świńskiego Ryja. Ten ostatni 
mruczał niezadowolony, dziwiąc się lekkomyślności Jaśka.
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— Biesi wiedzą — mruczał — czy te sysaki w pułapę nas nie 
prowadzą. Ciemno, że człek ślepia może sobie o gałęzie wykłuć.

Trzymał przezorny Osocz miecz w garści z pochwy wyciąg
nięty, ale sam nie wiedział, co by nim mógł w takiej ćmie zdzia
łać. „Wilkołaki to może, w topiel powiodą" — myślał z trwogą. 
Miecz schował i trzymał mocno koniec kija, który mu idący 
przed nim Dobek Burda podał. Stąpali teraz ostrożnie, po piętach 
jeden drugiemu depcząc. Weszli wkrótce w gęste zarośla, gdzie 
wpół zgięci iść musieli. Wyszli na polankę i zaraz od samych 
gwiazd widniej się uczyniło. Zamajaczyły przed nimi liczne cie
nie ludzkich postaci.

— Wybaczcie, panie, że pochodni nie palim — odezwał się 
głos z gromady. — Pozwólcie do szałasu, gdzie świece bez
pieczniej będzie zapalić, bo blasku widać nie będzie. Nie dziwuj
cie się naszej ostrożności, bo chociaż śmierć i po ciemku człeka 
zmaca, to przecież wróg ślepia ma i krwi naszej chciwy.

W szałasie skleconym z gałęzi w świetle woskowej świecy 
ujrzeli starszego już męża o suchej, kościstej twarzy.

— Jestem Osęka z Poręby. Sam tu gościnę znalazłem i domu 
już nie mam, aby was godniej przyjąć.

— A mnie Jaśkiem Skalnym zowią. Król wysłał mnie przodem 
do pana wojewody z Szamotuł.

— Z taką wieścią ważniejsiście od kasztelana. Nie zapomniał 
król o nas, nieszczęsnych. Niechże mu Bóg wiktorią szczęści. 
Siadajcie na onych skórach, i to nie moje. Z życiem ledwie 
uszedłem z Bałdrzychowa. Garstka nas jeno się uratowała.

Głos panu Osęce zadrżał. Dłonie zwarł i palce wyłamał, aż 
w stawach trzasły. Jaśko przeczekał chwilę, aż nagła boleść ry
cerza minie.

— Dziwnym mi się wydaje — powiedział do Osęki — skąd- 
żeście się w Bałdrzychowie znaleźli, skoro całe rycerstwo z zie
mi łęczyckiej i sieradzkiej pod Łęczycą stać winno, a nie w Bałd
rzychowie.

— Prawdą jest, że pod Łęczycą stalim. Krzyżacy, zdawało się, 
na Koło szli. Ominęli je przecie i na Uniejów skręcili. I wtedy, 
psiawiary, wysłali więcej niż dwa tysiące konnych na Łęczycę. 
Nikt się ich tam nie spodziewał. O świcie na miasto uderzyli. 
Mowy nie było o obronie. Myślelim, że Krzyżacy całą siłą na
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nas następują. Staliśmy poza grodem, gotowi się bronić, ale oni 
ani grodu próbowali dobywać, ani z nami bitwę zaczynać. Mia
sto spalili i odeszli. Wtedy pan kasztelan Paweł Ogon, który do 
swego Uniejowa z grodu łęczyckiego poszedł, dwie seciny pod 
wodzą Przemka Godziemby z Radcza za ustępującymi wysłał. 
Ja z bratem Przemkowi podlegalim. Krzyżacy spalili po drodze 
Saków i Wartkowice i na Popowo poszli. Tedy my do Bałdrzy- 
chowa skręciliśmy, aby spyży dla wojska poszukać. W miastecz
ku radość zapanowała, kiedyśmy jego mieszkańcom powiedzieli, 
że ich niebezpieczeństwo ominęło. Ani nam w myśli było, że 
Krzyżacy zawrócą, aby Bałdrzychów spalić. Teraz wydaje mi 
się, że to nie to samo wojsko było, które spod Łęczycy odstąpiło. 
Gościńcem z Uniejowa przyszli. Ludzie w Bałdrzychowie z ra
dości jadła ni napitku nam nie żałowali. Przemka Godziembę 
niczym samego wojewodę gościli. Ja brata do Poręby o ćwierć 
mili za miasto posłałem. Znienacka nas Krzyżacy napadli. Z na
szych ledwie połowa zdołała dosiąść koni. Broniliśmy się między 
domami. Myśleliśmy, że to lichy jeno podjazd w stronę Bałdrzy- 
chowa się zapędził. Wtedy dojrzałem, jak wyjeżdżający z bocz
nej drogi wóz opadli. Brata wpierw, Paszkę, poznałem. Na wozie 
niewiasta siedziała z trojgiem dzieci i dziad stary. Zarąbali ich 
wszystkich. To była moja żona, dzieci i ojciec. Nawet o ratowa
niu ich nie myślałem. O niczym nie myślałem. Krzyżacy otaczać 
nas zaczęli. Rzucili się inni do ucieczki, więc ucieklem i ja. Trzej 
moi towarzysze mnie tu przywiedli. Bogdajbym lepiej zginął — 
zakończył Osęka.

— Jeśli Krzyżacy, jak powiadacie, od Uniejowa szli, tedy 
i Uniejów zdobyć musieli? — zapytał po chwili Jaśko.

— Nie masz już Uniejowa — odpowiedział smutnie Osęka. — 
Kamienie się przed nimi nie ostoją. Grody dobywają, miasta 
i wsie palą, lud mordują, niewiasty gwałcą, dzieci rozrywają. 
Rycerstwo całego cesarstwa z Zakonem idzie. Biada nam, bia
da — jęczał pan Osęka z Poręby. — Wojsko naszej ziemi pod 
Łęczycą na króla czeka, a wojewoda poznański, który najwięk
szą siłę w ludziach ma, do Krzyżaków posłów, jak powiadają, 
śle, aby się z nimi układać. Gotów ziemię naszą oddać, byleby 
jego władanie w Wielkiej Polsce uznali. Ale Krzyżacy psy bez
bożne: kijem ich bijesz, łaszą się i ciżmy liżą, kiedy słabość two-
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ją postrzegą, gryzą na śmierć. Powiadają, że kazali wojewodzie 
Winczowi do hich z całym wojskiem przystać i swoich braci 
rżnąć. O oszczędzaniu Poznania i Wielkiej Polski słyszeć nie 
chcieli. „Nie pora na to" — mówili. Namyśla się Wincz. Tchó
rzem ma szubę podszytą i pewnikiem nie dziś to jutro Zakonowi 
hołd złoży. Taki gotów naszego miłościwego pana w zasadzkę 
wprowadzić i Krzyżakom przedać, aby dla siebie urząd u onych 
biesów krwawych wytargować.

Umilkł pan Osęka, drżąc z podniecenia i gniewu, w jaki go je
go własne słowa wprawiły. W ciszy słychać było wokół szałasu 
szepty i uciszania.

— Wojewoda Wincz królowi Łokietkowi wierność ślubował 
i dochowa jej — zauważył Jaśko. — Nynie pod Kalisz już zdąża.

— Wszyscy oni wielmoże jednacy. Niech jeno kto kiesą, byle 
pękatą, przed ślepiami im potrząśnie, za nic honor, za nic swój 
kraj, swego króla mają. Kmiecie za utraconym bochnem chleba 
płaczą, a oni z uśmiechem księstwo gotowi przedać. Książę płocki 
Wańko krwi jednej z Łokietkiem jest, a Janowi Czeskiemu się 
sprzedał i Krzyżakom pomaga. Żarcia im nie skąpił i przez swój 
Płock przepuścił. Powiadają, że im trzysta rycerstwa w pomoc 
dał.

— Nie wszyscy oni zdrajcy — odparł Jaśko. — Przy Łokietku 
rycerstwa godnego siła. Nie ulęknie się on Krzyżaków. A i pan 
wojewoda Wincz nie o zdradzie teraz myśli, ale o tym, jak by 
wroga zgnębić. Mówicie, że Krzyżacy siłę ogromną mają. Jakże 
by więc miał Wincz sam przeciwko nim stawać? Zali nie lepiej 
czyni oszczędzając ludzi, aby wspólnie z królem na Krzyżaków 
uderzyć? Król pod Łęczycą już pewnie stoi lub za nieprzyjacie
lem postępuje.

— Nie dożyje wiosny, kogo mróz na głodno przyciśnie — bia
dolił Osęka.

— Bywajcie zdrowi — przerwał Jaśko. — Spieszno nam, bo 
musimy ku Bałdrzychowi jechać, waszych Krzyżaków podpa
trzeć, dokąd dalej zamierzają się udać.

— Jedziemy z wami — zdecydował się nagle Osęka. — Boleść 
tu człeka zagnębi.

— Rycerska to powinność — powiedział Jaśko i dłoń rycerzo
wi uścisnął.
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Kiedy wyszli z szałasu, gromada chłopów otoczyła ich kołem. 
Z gromady wystąpił sołtys i do Jaśka podszedł.

— Słyszelim waszą z Osęką mowę. Pozwólcie i nam iść z wa
mi. Chcielim rodziny w bezpiecznym miejscu skryć. Tera i na 
nas pora.

— Piechotą za nami nie nadążycie.
— Konie u nas są, choć byle jakie, ale u Krzyżaków lepsze 

pożyczymy, niech się jeno okazja trafi.
— Możecie jechać. Pamiętać jeno musicie, że odpoczywać nie 

lubimy ani spać długo.
— Na co nam oni skibogrzeby? — pytał Wilkosz Burdy.
— W obcym kraju jesteśmy, drzew o drogę pytać nie bę

dziemy.
— W pierwszej bitwie do nogi ich wytłuką abo sami tył po- 

każą i tyła z nich będzie pożytku.
— Nie ułomki oni, to widać. Stuknie który siekierą w hełm 

krzyżacki, to go na pewno i rozłupie, a zginie, nie nasza rzecz. 
Po pierwszej bitwie w zbroje chłopków odziejem, że ich od ry
cerzy nie odróżnisz.

Rozdział XLI
Po dniu pogodnym nadchodził cichy, gwieździstą noc 

zapowiadający wieczór. Jasność dnia powoli przygasała, wsią
kała w lasy. Niebo blasków jeszcze słonecznych pełne było, ale 
dołem, pod konarami drzew, cienie już pęczniały. Bór sosnowy 
pachniał żywicą. Zapach ten tężał w chłodzie, który o jesieni 
przypominał. Spodem, od mchów i igliwia, zalatywało grzybnią. 
Pusty zdawał się być bór i głuchy.

Puszczacy odpoczywali. Konie chrupały siano, które chłopi 
z Grabiny odszukali na pobliskich łąkach. Nikt o spaniu jednak 
nie myślał.

— Widzi mi się, co do rana będziem tu po próżnicy czekać — 
odezwał się basem Radost Niedźwiedź, który nie mógł się do 
cichego głosu przyzwyczaić. — Krzyżacy nie lubią po nocy gro-
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dów dobywać. Szkoda było tamtych darmo puszczać. Na początek 
dobrze i dziesięć głów ściąć.

— Nie mrucz — skarcił go Jasiek. — Nie nadejdą, to my sa
mi ku Bałdrzychowi pociągniem, aby siły krzyżackie policzyć. 
Myślę przecie, że darmo zwiadów nie wysłali. Do Szadka nie
daleko. W dodatku Szadek nie Kalisz ani nie Łęczyca, grodu 
w nim nie masz. Miasteczko na pewno licho ubezpieczone. Osęka 
powiada, że stu rycerstwa z Pawłem z Chruścielnika w nim stoi 
i drugie tyle piechoty chłopskiej. Nie dla obrony miasteczka tam 
się znajdują, bo i cóż oni zdziałać mogą, choćby i przeciw rów
nej im liczbie krzyżackiej jazdy, bez wałów obronnych. Pocze
kamy. Nadciągnie mniejszy oddział, to skoczymy sił popróbo
wać. Gdy w większej sile będą, strzały z łuku zabraniam wy
puścić.

Zapanowało znów milczenie. Gdzieś nad lasami zakrzyczały 
ciągnące żurawie. Jakby w odpowiedzi na ich krzyk, rozległo 
się krakanie wrony. Poderwali się jak jeden i do koni skoczyli. 
Po chwili krakanie znów się powtórzyło, tym razem dwukrotnie, 
ostrzegawczo. Posuwali się ostrożnie wśród drzew do drogi od
ległej o strzelanie z łuku. Wyciągnięte miecze i topory opierali 
na łękach siodeł. Niektórzy przesuwali do przodu tarcze. Czekali 
przytajeni na skraju drogi.

Ujrzeli wreszcie oddział jeźdźców. Jechali wolno zajmując ca
łą szerokość drogi, bez szyku sprawnego, jakby z łowów wracali. 
Wiodło ich dwóch rycerzy. Jeden z nich, w szerokim białym 
płaszczu, na którym krzyż czerniał, pióropusz miał do kabłąka 
na hełmie przytwierdzony. W blasku dogasającego dnia błysz
czały na obu złociste łuskowe zbroje. Krzyżakiem był bliski krew
ny elbląskiego komtura, Walter Plewitz. Jadący obok niego 
Meklemburczyk Bergman należał do wolnych rycerzy, którzy 
na wezwanie Zakonu licznie przybywali do Prus do walki z „po
ganami”.

Przebiegł Jaśko oczami po nadjeżdżających i ucieszył się w du
chu. Oddział niewiele ponad sto luda mógł liczyć.

Jak grom uderzył w bór okrzyk „Orzy!” Zanim knechci zdo
łali za miecze chwycić, już walić się zaczęli z koni pod ciosami 
wysypujących się z boru puszczaków. Walter Plewitz i jego to
warzysz na próżno krzyczeli przepychając się do przodu. Pusz-
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czacy, jak drwale leśni, okrzyk wydawszy, w milczeniu już 
pracować jęli. Gdy Dobek Burda i Soja z połową ludzi uderzyli 
z tyłu na zamykających pochód, Jaśko z Radostem i pozostałymi 
wbili się w sam środek oddziału. Nim się Krzyżacy opanowali, 
już trzecia ich część leżała na ziemi. Konie tratowały rannych. 
Las wypełnił się szczękiem mieczów, kwikiem koni, przeraźli
wymi krzykami padających. Najstraszniejszym był Soja Łami- 
gnat, który w pierwszym już starciu draśnięty w ramię, jakby 
w szaleństwo popadł. Ciął toporem z taką siłą, że przecinał zbroje 
i kolczugi niby sieci rybackie. Gdy w prawo czy w lewo ostrze 
topora spuszczał, głowy knechtów zdawały się być przyklejone 
do tułowia, tak lekko je zmiatał. Cofali się przed nim w przera
żeniu, ale naciskani z tyłu, ginęli z krzykiem okropnym. Dobek 
Burda, nie mniej silny, na krok Soi nie odstępował.

Jaśko, przeciąwszy oddział krzyżacki na pół, od razu ku przo
dowi się zwrócił. Pchnął rycerza Bergmana w nadstawioną tar
czę z taką siłą, że Niemca z konia zwalił, rany mu nie zadawszy. 
Wtedy Radost Niedźwiedź grzmotnął padającego nasiekańcem 
w hełm. Pękł hełm stalowy, pękła razem z nim i głowa rycerza, 
pełna myśli o walce z pogańskimi Słowianami.

Walter Plewitz z góry powziął zamiar przebicia się ku BałdrZy
chowi. Na nic nie bacząc parł do przodu. Przebił na wylot mie
czem Dzika, ściął Kraskę Sławoja, zamierzył się na Krogulca. 
Śmierć zawisła przez chwilę nad głową starego, który w rozpę
dzie pod cios się podsunął. Uratował go jednak Soja Łamignat. 
Ledwie końcem topora cios Krzyżaka odbił, zaraz na niego natarł, 
tnąc raz po raz, aż skry od stali pryskały. Cofać się Walter za
czął, krzykiem swoich do walki zachęcając.

Osęka na chłopów z Grabiny krzyknął, aby z koni leźli. Nie 
namyślali się. Wrzawa walki i ich rozgrzała. Dopadli więc teraz 
z boku Krzyżaków i jęli siekierami po nogach koni wrażych siec. 
Waliły się kalekie zwierzęta, a wtedy oni zaczęli siekierami pró
bować mocy krzyżackich hełmów. Dosięgły paru miecze knech
tów, reszta przecież nie ustępowała na krok.

Jaśko, zrównawszy się z Soją, przejął na siebie walkę z Ple- 
witzem. Krzyżak już po pierwszym cięciu Jaśkowego miecza 
zrozumiał, że nie wróci do swoich. Nagłym pchnięciem, w które 
całą siłę swego ramienia włożył, chciał Jaśka w szyję ugodzić.
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Jaśko odbiwszy w bok uderzenie, w taki sam sposób Waltera 
uderzył. Padł Plewitz, jęku nie wydawszy. Zachwiały się teraz 
szeregi knechtów. Pierwsi miecze zaczęli rzucać i o litość bła
gać, dalej walczący konie zawracali do ucieczki. Nie znali pusz- 
czacy litości. Próśb w obcej mowie krzyczanych nie rozumieli, 
przerażonych śmiertelną trwogą oczu wrogów nie widzieli. Cięli 
mieczami, rąbali toporami w zawziętości okrutnej, o tym jedy
nie myśląc, jak następnego ciosem śmiertelnym dosięgnąć. 
Dwóch z otoczonej grupy zaczęło po polsku o życie błagać. Ka
zał ich Jaśko żywymi brać. Byli to panowie Czyż i Boroń, dwaj 
sąsiedzi z Pomorza, którzy na służbę u Krzyżaków wstąpili. 
W mroku już zupełnym przesłuchiwał ich Jaśko na leśnej drodze. 
Mówili, że z musu na wyprawę poszli, bo im landmistrz z Choj
nic zagroził, że skoro się nie zgodzą, rodziny ich wytraci i zie
mię zabierze. W końcu obaj zaczęli prosić, aby im życie darował 
i pozwolił w oddziale pozostać.

— Ostańcie — zgodził się Jaśko. — Zobaczymy, jak wam krew 
krzyżacka będzie smakować.

Zawrócili puszczacy na miejsce głównego pobojowiska i za
trzymali się na noc w lesie opodal niedawnego postoju, prze
patrzywszy przed tym trupy pokonanych. Przy wielu znaleźli 
zrabowane cenności: kolce kobiece, zausznice, paciorki burszty
nowe i srebrne, pierścienie, pasy zdobne i pieniądze. Graba 
w sakwie rycerza Bergmana krzyż złoty i kielich mszalny zna
lazł, a w mieszku Plewitza garść złotych monet i kilka pierścieni. 
Pobojowisko przedstawiało straszny obraz. Droga na całej szero
kości zasłana była trupami ludzi i padłem końskim. Krew ludzka 
ze zwierzęcą w jednych kałużach krzepła. Chłopi z Grabiny 
ściągali z zabitych zbroje, kolczugi i hełmy i na siebie je wdzie
wali. Schwytali osiemdziesiąt dobrze odpasionych koni.

Zwycięstwo radowało puszczaków. Pięciu jeno swoich utra
cili, nie licząc paru chłopów z Grabiny i rannych, z których ża
den cięższego obrażenia nie doznał.

— Nie straszne one Krzyżaki — mówili między sobą. — Bia
da im, kiedy król z wojewodą Winczem się połączy.

— Nim Łokietek nadciągnie, sami z połowę ich wyniszczy
my — powiedział Żołna.
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— Łby u nich miękkie. Ledwie stukniesz, już się jak orzechy 
rozłupują — śmiał się Radost Niedźwiedź.

— Od twojej pałki i kamień pęknie — zauważył Wilkosz.
Cisza panowała w borze. Puszczacy spali, siodła podłożywszy 

pod głowy. Ognie wygasły i ciemność zalegała wśród drzew. 
Nikły blask miesiąca sączył się przez gęste konary sosen, mroku 
nie rozpraszając.

Jaśko nie mógł zasnąć. Myślał o Bożenie. Obawa o jej bez
pieczeństwo nie dawała mu spokoju. Wstał i zarzuciwszy futrza
ny kaftan, skierował się ku drodze. Przystanął obok Orlika, stró
żującego przy drodze.

— Stąpanie jakoweś słychać na pobojowisku — szepnął Orlik.
— Wilki pewno padło końskie zwietrzyły i ucztę sobie wy

prawiają.
— Kiej chrobot zbroi słyszałem, jakby kto pobitych prze

wracał.
Umilkli, nasłuchując. Od drogi doleciał po chwili do ich uszu 

chrzęst zbroi.
— Obaczę, co by to być mogło — szepnął Jaśko i nim Orlik 

pomyślał, by go powstrzymać, znikł w mroku.
Wyszedłszy na skraj lasu, ujrzał wśród poległych wyraźny 

cień człowieka. Stąpał po trupach, zatrzymywał się chwilami, po
chylał nad nimi i znów krok naprzód postępował. Jaśko czuł, 
jak mu się włosy pod kołpakiem podnoszą i skóra na karku swę
dzi. Żywym z drogi nie ustępował, upiorów jednak bał się i wo
łał się z nimi nie spotykać. Nie widział ich dotąd, choć puszczę 
swoją wszerz i wzdłuż przemierzał o każdej porze dnia i nocy. 
Tu jednak, na obcej ziemi, dziwy rozmaite być mogły. Nie ruszał 
się z miejsca, bo upiór, a raczej jego wydłużony cień, zdawał mu 
się kogoś znajomego przypominać. Przeliczył w myślach poleg
łych towarzyszy. Dzik, Trzaska, Wierzbieniec, Ujek, Suchybyk. 
Wszystkich odnaleziono wśród pobitych i pochowano w lesie. 
Upiór tymczasem na kraj drogi zeszedł. Jaśko widział teraz do
kładnie, jak podnosi z ziemi trupy, odwraca je na bok i pochyla 
się nad nimi. Kiedy się nagle wyprostował, Jaśko ujrzał całą 
jego postać.

Wyszedł zza drzewa.
— Krogulecl — zawołał półgłosem.
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— To ty, Jaśko? — spytał „upiór".
— Ja. Cóż wy tu robicie?
— Swoich pobitych knechtów szukam. Obiecałem królowi ich 

uszy pokazać. Przyrzekł denara za każdą parę zapłacić. I zemstę 
pomału wyrównuję — dodał po chwili.

— Na trupach mścić się nie Iza.
— Krzyżak żyw czy ubity, za jedno.
— Jakże wam po nocy rozeznać, któregoście ubili? Zali nie 

lepiej pięćdziesięciu z brzega okaleczyć? Uszy u wszystkich 
jednakie.

— Króla oszukiwać nie będę, bo wstyd. Nie pięćdziesięciu, ale 
siedmiu jeno ubiłem. Dwóch po zbroi już rozpoznałem, a tam
tych pamiętam, gdzie padli.

— Przestalibyście, Nawoju, nie godzi się trupów znieważać.
— Z psa jeno, kiej padnie, skórę zdzierają, mnie żywemu uszy 

obcięli. Dostanę jeńca, to go nie pożałuję, a skoro ich nie bie- 
rzemy, swoje i tak robił będę — powiedział z uporem stary.

Rozdział XLII
Do drogi się szykowali, kiedy Żmijka, który z Roso- 

chem na czatach przy drodze stał, doniósł o wielkim wojsku 
krzyżackim na trakcie. Jaśko rozkazał puszczakom cofnąć się 
w głąb boru, potem z paroma ludźmi przyczołgali się prawie 
na sam kraj drogi, aby armię krzyżacką obaczyć. Krzyżacy zdą
żyli już pobojowisko uprzątnąć. Na gościńcu jak okiem sięgnąć 
widać było zwarte chorągwie ciężkozbrojnego rycerstwa Zako
nu. Połyskiwały w słońcu groty włóczni i zbroje- Prowadził je 
Herman von Oettingen, wielki szpitalnik i komtur elbląski. Je
chali obok komturowie: Jan Dobrzyński, Zygfryd Koprzywnicki, 
Albert von Ore z Gdańska i Heidenreich Hugewitz, komtur pa- 
powski. Zadudniły po kamieniach podkowy pysznych koni. Od 
pozłacanych i srebrem wykładanych zbroi, od okuć na tarczach, 
od głowni mieczy i hełmów blaski migotliwe się zapalały. Na 
przedzie szedł oddział rycerzy w białych płaszczach. Hełmy za
krywały srogie, zawzięte twarze. Za nim jechały hufce rycer-
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stwa, które przybyły na wezwanie Zakonu z dalekiej Burgundii, 
z Italii słonecznej, z dolin Kastylii, znad Rodanu i Renu i róż
nych krajów niemieckiego cesarstwa. Jednych kierowała do 
nadbałtyckich leśnych ziem nabożna chęć walki z poganami, dru
gich pragnienie przygód rycerskich, innych wreszcie wygnało 
z domu awanturnicze przyzwyczajenie, chciwość, zbójecka żą
dza zdobyczy. Zakon wszystkich przyjmował gościnnie. Jednych 
obdarowywał błogosławieństwem i relikwiami, innych zawczasu 
złotem obsypywał i łupami nęcił. Wielkiej odwagi byli to ludzie, 
w sztuce wojennej ćwiczeni, w bojach zaprawieni. Śmierć na 
polu bitwy nad niewolę przekładali. Na tarczach, hełmach i pro
porcach mieli przeróżne malowane znaki rodowe, hełmy jak 
i u Krzyżaków zdobne w pióropusze. Wśród obcych rycerzy wy
różniał się olbrzymim wzrostem i niespotykaną siłą Henryk Wolf 
ze Szwabii. On to dowództwo nad obcym rycerstwem z Zachodu 
sprawował. Nie uznawał go jeno Tomasz de Uffart, syn księcia 
Suffolk, który angielskiemu rycerstwu wodzował. Pozostał on 
w głównej armii, która szła wprost na Kalisz. W pobliżu Wolfa 
jechał na czarnym jak kruk ogierze straszny Bruno Schweinrot, 
który każdego dnia przed wymarszem sześć sznurów do siodła 
sobie przytraczał, powtarzając w głos ślubowanie, że do snu 
wieczornego się nie ułoży, dopóki co najmniej sześciu „pogań
skich sług" nie powiesi. Czynił to z zadziwiającą dokładnością. 
Gdy bitwa się nie zdarzała, szedł do pędzonych zwykle za woj
skiem jeńców i wybierał z nich swoje ofiary, nie bacząc na ich 
wiek ani płeć. W czasie wieczerzy on najwięcej kielichów wy
chylał. Głowę na trunki miał przy tym wytrzymałą, najtęższych 
w piciu przetrzymując. Sam widok Schweinrota strach wzbudzał. 
Z grubowłosego zarostu koloru polerowanej miedzi widać było 
tylko nos przyklapnięty, szeroko nozdrzami przyrosły, i wy
blakłe oczy o zgrubiałych powiekach i zaczerwienionych biał
kach.

Jechali w szeregach obcego rycerstwa dwaj bracia Pierre 
i Rodriąue de Longchamp, przybyli z zakonu templariuszy 
z Francji. Z nimi jak cień szedł zawsze Carlo Corrido, Kastylij- 
czyk o krwi ognistej i nieposkromionym okrucieństwie. Ten 
w ogóle nie brał jeńców. Zgiełk i krzyki bitewne wprowadzały 
go w szał wściekłości. Straszny był w boju, podziw swą odwagą
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budząc. Inni rycerze z hufca dobrowolnych przyjaciół Zakonu 
byli nie mniej sławni. Wszystkich wyróżniała odwaga i niena
wiść do pogan, do których i Polaków zaliczali, uważając ich po 
myśli Krzyżaków za fałszywych chrześcijan.

Zakon pobłażliwość obcym rycerzom w ich słabostkach okazy
wał, w ucztach bowiem i zabawach rycerze zakonni równy udział 
brali.

Nie ciągnęli ze sobą Krzyżacy maszyn oblężniczych ani 
taranów do kruszenia ostrokołów, murów i wybijania bram, ani 
kusz i katapult ciskających olbrzymie kamienie i naczynia 
z płonącą smołą. Oddział sześciuset ciężkozbrojnych rycerzy 
miał siać postrach, zniszczenie i trwogę. Wiedział o postępują
cej już za nimi armii Łokietka i nie miał czasu na dłuższe oblę
żenia grodów. Jechały jedynie za wojskiem wozy, na których 
wieziono pod płóciennymi budami żywność i napitki, głównie dla 
starszyzny przeznaczone, bo żołnierza zwykłego wojna żywiła.

Po przejściu wojsk krzyżackich w szeregach puszczaków za
panowało przygnębienie. Zdawało im się po dwóch potyczkach, 
że ludzie, strachem zdjęci, przesadzają, opowiadając o niezwy
ciężonej sile krzyżackiej armii. A przecież nie wszystka to była 
armia, którą widzieli.

— Nie nam się z nimi mierzyć — odezwał się Czajka z Sarniej 
Woli spod Szczytnika. — Jak odyńca żywicą i bagnem oskoru- 
piałego psie kły nie czepią, tak i my żelaza tych psubratów nie 
ugryziem.

— I liczba ich okrutna — zauważył Dzieżgacz.
— Królewskiego wojska za mało na tę ćmę — dorzucił młody 

Borsuk.
— A tobie lepiej było w domu ostać, ptaszki w sidła łowić, 

babom w zbieraniu grzybów pomagać, a nie głos wśród star
szych zabierać! — huknął Radost Niedźwiedź. — Strach was, 
widzę, wszystkich obleciał, a ja tu padło krzyżackie czuję. Le
dwie drugi dzień wojujem, a już ich prawie więcej seciny w zie
mi leży. Łby mają, powtarzam, miękkie, stukniesz po garnku, 
który na łbach noszą, i jak orzech pęka. O czym tu nam radzić. 
Jedźmy za nimi i przy pierwszej okazji one wozy im przetrząś- 
niemy, a i juchy trochę utoczyć się da na pewno. Hej, Jaśko! 
Czyżby i ciebie rabusie przestraszyli?
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Jaśko milczał. Twarz miał posępną, brwi ściągnięte.
— Wielki błąd popełniłem — powiedział po chwili z troską 

w głosie. —W Szadku garstka rycerstwa stoi. Nie uprzedziłem 
ich o niebezpieczeństwie.

— Ja uczyniłem to za was! — zawołał w ciszy, jaka zapano
wała, pan Osęka. — Kiedyście się nad ranem zdrzemnęli, posła
łem do Szadka dwóch chłopów z Grabiny z Szubą, który ze mną 
z Bałdrzychowa uciekł. Nie mówiłem im o pośpiechu, ale zdążą 
do Szadka przed Krzyżakami. Nie gniewajcie się, że bez waszego 
zezwolenia to uczyniłem.

Twarz Jaśka Skalnego uśmiech rozjaśnił. Do Osęki podjechał 
i rękę doń wyciągnął.

— Bóg mnie ochraniaj od złości, choćby najmniejszej, do was. 
Zwycięstwo rozum mi nieco przyćmiło. Praw jesteście.

Rozdział XLIII
Szadek dogorywał. Wiatr podniecał przygasające pło

mienie, strzępił je, rwał i ciskał wraz z kłębami dymu w chmurne 
niebo. Z trzaskiem ognia łączył się gwar krzyżackiego obozu 
na podleśnym błoniu. Wojsko odpoczywało przy ogniskach. Star
szyzna ucztowała w namiotach. Zwycięstwem nazywali zniszcze
nie bezbronnego miasteczka i zagarnięcie małego oddziału Pawła 
z Chruścielnika, który choć w porę ostrzeżony, wyjście z mia
steczka opóźnił. Czekał, aż wszyscy mieszkańcy Szadka z do
bytkiem zeń wyjdą. Stawił dzielnie czoło przeważającym siłom 
wroga. Otoczony z garstką nieliczną do niewoli się poddał.

Patrzał na nadchodzących rycerzy Herman von Oettingen 
i złość nim targała, bo sobie Waltera Plewitza i jego pomordo
wanych ludzi przypomniał. Przekonany był, że to załoga Szadka 
zasadzkę na nich urządziła. Podchodzili polscy woje przed star
szyznę krzyżacką i rzucali im pod nogi tarcze, miecze, topory. 
W środku niewielkiego oddziału szły dzieci i kobiety, wśród nich 
żona Pawła z Chruścielnika, Bogumiła. Rzucił i Paweł swój miecz 
pod nogi komtura i głowę dumnie podniósł, bólu, jaki mu serce 
przygniatał, nie okazując.
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— Jeńcem waszym jestem — powiedział głośno. — Woje moi 
rycerzami są. Za siebie i za niewiasty z dziećmi gotowiśmy dać 
w każdej chwili okup.

— Rycerze w otwartym boju się potykają. Psy jeno, wilki 
i zbóje z ukrycia napadają. Od takich okupu nie przyjmujemy 
ani ich w niewoli trzymać chcemy — odpowiedział z gniewem 
komtur.

— Ziemi własnej bronię. W otwartym boju nas zwyciężyliście.
— Nie jest rycerzem ten, kto od śmierci kłamstwem się chce 

latować. Wczoraj pomordowaliście z zasadzki moich ludzi o trzy 
mile stąd. Czyż aż tak krótką pamięć macie?

— Zasadzka na wojnie hańbą nie jest. Wiedzieć musicie, że 
kto u nas wrogów zabija, temu nigdy śmierć straszną nie jest. 
Kto zaś ludzi waszych pobił, o to króla naszego miłościwego, 
Łokietka, spytajcie, przed którym wkrótce i wy sami za czyny 
swoje odpowiadać będziecie — odpowiedział spokojnie Paweł 
z Chruścielnika.

— Na powrozie twojego króla przed wielkiego mistrza po
wiodę.

— Łżesz jak pies! — krzyknął rycerz, nie panując nad sobą. 
W tej samej chwili komtur gdański Albert von Ore z boku doń 
przypadł i w twarz dłonią w skórzanej rękawicy trzasnął. Sko
czył znieważony na Alberta, za gardło go chcąc pochwycić, ale 
knechci hurmem się na niego rzucili. Na ziemi leżąc słyszał nie
szczęsny rycerz wrzask nieludzki, krzyk i jęki. To knechci mor
dowali bezbronnych wojów, którzy się razem z nim w niewolę 
zdali.

Henryk Wolf ze Szwabii roztrącił stojących dostojników i do 
Hermana zawołał:

— Wbrew prawu rycerskiemu postępujeciel Jeśli tamci zginą, 
wskazał ręką na mordowanych, jutro odjeżdżam z hufcem swoich 
rycerzy. Cesarz i papież będą o waszej bezecności wiedzieć.

Policzki Hermana krwią zapłonęły. „Stado wilków tobą i twoją 
drużyną do rana utuczę" — chciał rzec, jednak rozwaga wzięła 
zaraz górę nad jego gniewem. Uśmiech na twarz przywołał i na 
stojącego obok komtura gdańskiego skinął. Ozwał się dwukrot
ny głos rogu. Knechci z niechęcią wstrzymywali wzniesione do 
ciosu miecze. Ten i ów skoczył jeszcze na upatrzoną ofiarę, zwie-
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rzęcej zaciekłości nie mogąc opanować. Jeden tylko Kastylij- 
czyk Corrido nie słyszał hasła zaprzestania rzezi. Z wściekłością 
rzucił się na zbitych w ciasną gromadkę niedobitków, których 
ledwie jeszcze trzydziestu paru przy życiu pozostało, wśród nich 
kobiety z dziećmi. Nie byli to już bezradni, na śmierć czekający 
niewolnicy. Gdy rzeź się rozpoczęła, z gołymi rękami rzucili się 
na swych katów. Paru udało się miecze z rąk knechtów wyrwać. 
Śmierć przed oczami widząc, trwogi się wszelkiej zbyli i niepo
konanymi się wydawali. Zaraz też po broń zabitych żołnierzy 
krzyżackich po kilkoro rąk się wyciągało. W chwili gdy Herman 
każni kazał zaprzestać, jak jeden w miecze i topory byli zbrojni. 
Krąg uczynili wokół niewiast z dziećmi i na krok nie ustępowali. 
Jak żubry, gdy je zimą stada wilków otoczą, w kupę się zbijają 
i cielęta sobą osłaniając, rogami śmiałków bodą, kopytami tratu
ją, tak i owa garstka zrozpaczonych mężów ciosy śmiertelne za
dawała, setki zajadłych ludzi przeciwko sobie mając. Opadnięte 
w boru żubry nigdy z koliska śmierci cało nie wychodzą. Zmę
czone obroną, tracą w końcu wolę wytrwania i strachem opad
nięte, w ucieczce ratunku szukają. Rycerze polscy nie widzieli 
możliwości ucieczki. Mieli zginąć. Wkoło siebie widzieli znie
nawidzonych wrogów. Krzyż na białych płaszczach rycerzy, 
w który sami wierzyli, zbrodnią skalany, zdradą zohydzony, nie 
przebaczenie i miłosierdzie im zwiastował, ale jeszcze jedną 
zbrodnię, która i na ich niewiastach i dzieciach miała być do
konana.

Dyszeli utrudzeni rycerze. Rozpacz jedynie dodawała sił ich 
ramionom. Od czasu do czasu padał ten i ów ugodzony toporem 
czy mieczem. Zaraz jednak zwierały się szeregi, wypełniała luka 
w kolisku. Co chwila rozlegał się krzyk niewieści, przeraźliwy 
szalony, i przejmujący płacz dziecka. Wtórowały im za każdym 
razem śmiech i urągowiska knechtów. Nagła cisza, jaka po od
głosie rogu zapanowała, strwożyła obrońców.

— Jazdę na nas puszczą — powiedział Strzeslaw z Korczewa, 
z trudem dobywając głosu z zaschłej gardzieli. Jakby na po
twierdzenie jego słów w tej samej chwili Corrido Kastylijczyk 
jak oszalały skoczył ku gromadce skazańców.

— Patrz — zwrócił się komtur Herman do Henryka Wolfa. — 
Oto prawdziwy przyjaciel naszego Zakonu. Przed Bogiem jego
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zasługa, pogan bowiem i heretyków niszczyć należy, choćby się 
w prochu u nóg naszych czołgali.

— Zwierzę — syknął w odpowiedzi graf Wolf i ruszył koniem 
w stronę oszalałego Hiszpana.

Sławił imię Kastylii rycerz Corrido na dworach książęcych 
w całej Europie. Z zapartym oddechem, z drżeniem serc słucha
ły damy opowieści, które sam składnie mówił o pokonanych na 
polu bitwy, w szrankach na turniejach, o zabitych własnoręcznie 
smokach o ciele jaszczura, łbie wilka, żądle żmii. Po sławę i no
we dziwy do dalekiej krainy słowiańskiej przybył, niezwycię
żony, przygód żądny, krwi nienasycony. Nie wiedział, że śmierć 
znajdzie z rąk Maćka z Dębołęki, który tyle jeno miał sławy, co 
jej na łowach w borach Spicimierza zdobył, kiedy to na oczach 
księcia Kazimierza, bratanka Łokietkowego, ubił rozszalałego 
żubra, rozwalając mu toporem łeb na poły. Przez dwie niedziele 
w chwale chodził. Potem, gdy do swej Dębołęki wrócił, zapo
mniano o nim, tyle jeno że on sam lubił przy dzbanie opowiadać 
sąsiadom o owym polowaniu i żubrze. Kiedy Krzyżacy rzeź roz
poczęli, Maciek pierwszy chwycił, za ramię knechta, który się 
w tłum bezbronnych wdarł, w żelaznym uścisku je zgruchotał 
i topór, choć nie swój przecie, odzyskał. Rąbał nim na prawo 
i lewo z taką siłą, że co najmniej tuzin mieczów swoim przy
sporzył.

Widząc rycerza w srebrzystej zbroi, który już w pierwszym 
skoku dwóch towarzyszy powalił, czyniąc wyłom w obronnym 
kręgu, skoczył doń i nie mogąc jego samego dosięgnąć, ruma
kowi golenie ostrzem topora zgruchotał. Nie darmo Corrido sła
wą niezwyciężonego się cieszył. Padając zdołał nogi ze strzemion 
uwolnić i nie wypuścić miecza z dłoni. Wzniósł go natychmiast, 
by z góry uderzyć Maćka zbrojnego jeno w drucianą kolczugę. 
Maciek przyjął cios na ostrze topora. Dobrą stal kowali Krzyża
cy w swych kuźniach. Skry się sypią od uderzenia miecza o to
pór. W następnej chwili Maciek sam cios zadał. Najpierw obu
chem w pierś Corridę pchnął, a gdy ten się zachwiał, na nogach 
słabo stojąc, ciął go Maćko w ramię i wraz w głowę uderzenie 
ponowił. Pękł hełm zdobny pękiem czarnych piór. Na twarz ry
cerza z Kastylii krew strumieniem plusnęła, gasząc na zawsze 
rozpalony dzikością wzrok. Maćko miecz z ręki padającego po-
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chwycił, do swoich się cofnął i w gotowości stanął, nowy bowiem 
rycerz olbrzymiego wzrostu na koniu nadjeżdżał.

Popatrzył Henryk Wolf na leżącego bez ruchu Corridę i do 
Hermana von Oettinga zawrócił. Ten uśmiechał się doń.

— Teraz zemstę pozostawiam waszym rycerzom — powie
dział z drwiną w głosie.

— Bóg sam winnego ukarał — odpowiedział spokojnie Wolf.
— Każ im broń złożyć. Powiedz im, że mają moje słowo, że 

do niewoli ich biorę i jako jeńców traktować będę — rozkazał 
Herman komturowi gdańskiemu.

Przygasły ogniska w obozie krzyżackim. Ucichły śpiewy 
i okrzyki. Wojsko spać legło. Po godzinie i straże senność zmo
gła, tego dnia bowiem nie tylko w namiocie komtura Hermana 
ucztowano. Mrok przesiąknięty swądem dogasających zgliszcz 
pęczniał oparami z łąk i mokradeł, gęstniał, ćmą obóz przesła
niając.

Około północy z krzów łąkowych cienie jakoweś się podniosły. 
Szły ku obozowi bezszelestnie jak duchy. Zwietrzyły ich konie, 
których na paszę nie puszczono, owsem karmiąc dobycznym. 
Ich rżenie zbudziło strażników. Cienie ludzkie do ziemi przy
padły i pełzać zaczęły. Potem nagle strażnicy dziwne ruchy za
częli wykonywać. Wyciągali ręce przed siebie, to w bok je roz
kładali, jakby się przeciągali po niedospaniu i zaraz padali na 
ziemię, charcząc i ni to przez sen pojękując. Inni wpół się nagle 
zginali, jakby pokłon komuś niewidzialnemu bili. Czasem nawo
łujący głos w połowie się urywał, czasem szamotanie krótkie 
i tupot słychać było. Przy żarzących się w środku obozu ogni
skach cienie przybrały postacie zbrojnych mężów. Byli to pusz- 
czacy Jaśka Skalnego. Przemknęli szybko, zmierzając ku wozom, 
gdzie leżeli powiązani jeńcy. Ci nie spali. Czasem jęk przery
wany wśród nich się odezwał, czasem płacz dziecka, szloch ko
biety. Poruszyli się, szept nad sobą słysząc. Rozcięte sznury 
opadały z ich rąk i nóg.

— Ciicho, ciicho — szeptali pochyleni nad nimi puszczacy. 
Jeńcy podnosili się na odrętwiałych nogach, ściskali zgrabia
łymi palcami wsuwane im w dłonie miecze, włócznie, topory. 
Kobiety otulały śpiące dzieci i podnosiły je z ziemi lekko, by ze 
snu przed czasem nie zbudzić. Paweł z Chruścielnika nie przyjął
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miecza, który mu młody Borsuk podał. Chwiejnym krokiem pod
szedł do wygasłego ogniska i podniósł sztywne już ciało swojej 
Bogumiły, którą tej nocy komtur gdański straszliwie zamordo
wał. Dwie inne niewiasty, choć cześć niewieścią postradały, osta
ły przy życiu.

Wracali puszczacy z uwolnionymi, przez, nikogo nie zatrzy
mani. Szczęśliwie minęli granice obozu i w przybrzeżnych krza
kach boru się zatrzymali. Dzieci popłakiwać zaczęły i Jaśko 
rozkazał swoim ludziom odprowadzić uwolnionych do kryjówki, 
gdzie chłopi z Osęką koni pilnowali.

— Krzyżacy twardo śpią, wstyd byłoby odejść, nie zbudziw
szy ich.

— Pierwej powiedzcie, komu życie zawdzięczamy — odezwał 
się Maciek z Dębołęki.

— Królowi Łokietkowi, bo my jego ludzie — odpowiedział 
Jaśko. — On sam skoro już tu będzie. My zaś — puszczacy 
z Gór Świętokrzyskich. Mnie Jaśkiem Skalnym zowią.

— Bród nad Drwęcą łońskiego roku zdobyliście! — zawołał 
Maciek i wraz głos ściszył, przypomniawszy sobie o niebezpie
czeństwie.

Słowa Jaśka uczyniły poruszenie wśród uwolnionych. Kobie
ty płakać zaczęły, jakby z żalu, że pomoc, która nadchodzi, nie
szczęściu ich zapobiec nie zdołała.

Do Jaśka zbliżył się Paweł z Chruścielnika.
— Krzywdę nam uczynić chcecie, bo jak słyszałem, do lasu 

nas razem z niewiastami odsyłacie. Ja nie mam już kogo odpro
wadzać. Jeden cześć mi rycerską odebrał, drugi żonę zamordo
wał. Nie masz już dla mnie ni domu, ni spokoju. Proszę was 
przeto, abyście nam zezwolili razem z wami na śpiących napaść. 
Poprzysięgłem, Boga na świadka biorąc, co teraz wobec was 
czynię, że nie spocznę, póki mej hańby krwią nie zmyję.

Nie sprzeciwił się Jaśko i nakazał krótki odpoczynek, mając 
na uwadze ludzi Pawła z Chruścielnika. Opowiadania uwolnio
nych o zbrodni Krzyżaków wzburzyły puszczaków.

Nie upłynęły i trzy pacierze, kiedy krzyk mordowanych 
knechtów cały obóz krzyżacki na nogi postawił. W ciemnościach 
i trwodze wielkiej rycerze zakonni swoich mieczami kłuli. Nim 
pochodnie zapalono i hufce w zbrojnej gotowości stanęły, pusz-
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czacy znikli, uprowadzając ze sobą paru jeńców. Tych Jaśko 
umyślnie kazał żywymi brać. O świcie puścił ich wolno.

— Powiedzcie waszemu komturowi, że nie kto inny, jeno 
wojska samego Łokietka waszych ludzi na trakcie w pień wy
cięły. Powiedzcie mu, że odtąd i my jeńców żywić nie będziemy. 
Biada temu, kto się w nasze ręce dostanie.

Do odchodzących podszedł Paweł z Chruścielnika, cały krwią 
umazany.

— Powiedzcie ode mnie, od Pawła z Chruścielnika, komturo
wi Hermanowi i Albertowi von Ore, żem żyw i śmierć im po
przysięgłem.

Rozdział XLIV
O dobrym już dniu ruszyły wojska krzyżackie ku 

Sieradzowi. Komtur Herman obok grafa Wolfa jechał i przyja
cielską rozmowę z nim wiódł.

— Słyszeliście, kogo w nocy gościliśmy w obozie?
— Jeden z nich na mnie czatował u wejścia do namiotu — 

odparł Wolf. — Za słabe kości mają, choć odwagi im nie brak.
— Jeńców odbili, a ów rycerz z Szadka śmierć mnie i kom

turowi Albertowi poprzysiągł. Oto kogo wczoraj broniliście. Psy 
to nie ludzie. Póki choć jeden z nich przy życiu zostanie, ziemi 
tej nie zawojujem.

— Wybaczcie, pomyliłem się — odrzekł graf. — Pierwszy raz 
jestem w tym kraju, ludzi nie znam.

— Prawda — potwierdził z zadowoleniem Herman. — Abyście 
choć trochę tych sprzeniewierców i fałszerzy poznali, tedy wam 
o ichnej niewieście opowiem. W Gdańsku z dawnych lat pewien 
złotnik przebywał. Koźlarzem go zwali. Łokietkowi o wszystkim, 
co się w mieście działo, donosił. Związek przy tym tajny organi
zował, który miał pewnego dnia wodę we wszystkich studniach 
trucizną zalać, aby naszych wygubić. Przed nami przecie nawet 
myśli ludzkie się nie ukryją. Wsadziliśmy Koźlarza do ciemnicy, 
aby z niego wszystko, co wie o onym tajnym związku, wydobyć. 
Zonę jego ostawiliśmy w spokoju. Młoda była, ładna, a taka, jak
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wiadomo, radę sobie znajdzie i głodu cierpieć nie będzie. I co 
powiecie — ciągnął Herman. — Nie tylko sobie, ale i nam dała 
radę. Do zamku się wkręciła i u komendanta za służebną dziewkę 
przystała, choć ze swoim Koźlarzem małego synka miała. Ładna, 
mówiłem, była, to i trudu niewiele potrzebowała, aby komen
dantowi głowę zawrócić. Głupi. Nie wiedział, że podstępna 
dziewka do każdego dozorcy zęby szczerzyła. Pewnej nocy ko
mendantowi jego własnym mieczem szyję ucięła. Z diabłem mu- 
siała mieć zmowę, inaczej i być nie mogło. Któż by jej bowiem 
tak chytrze rzecz całą ułożył i w jej wykonaniu dopomógł, jak 
nie sam szatan.

Herman krzyż zwisający na piersi do ust podniósł i ucałował, 
a graf Wolf z nabożeństwem się przeżegnał.

— Kara zasłużona ową dziewkę, myślę, spotkała — powie
dział.

— Spotkała ją lub spotka na tamtym świecie, bo nam z rąk 
cało uszła. Ba, i męża swego z ciemnicy uwolniła. I sześciu dozor
ców po kolei uśmierciła. Wołała każdego z nich do komendan
ta, że to niby ciężko zachorzał i pomocy wzywa. Topór miała 
przygotowany. Strażnik pochylał się nad leżącym w łożu komen
dantem, a ta wiedźma czerep mu ostrzem topora rozbijała. Tak 
mówili, chociaż ja temu wiary nie daję. Diabła miała do pomocy. 
Sam widziałem pobitych strażników. Tak łby połupać — ręka 
babska nie zmoże. Klucze straży zabrała, męża uwolniła i dzięki 
diabelskiej pomocy przez bramę i wały przefrunęła. Straże pod 
przysięgą zeznały, że ich lecących w gronie diabłów widziały. 
Ludzie Zakon nasz miłujący donieśli nam, że w Krakowie teraz 
przebywają. Wiadomo, Łokietek z samym Lucyperem za pan 
brat, wszelkich kacerzy ochrania. Żadna świętość dlań nie ist
nieje. Własnego biskupa w lochu trzymał, drugiego w twarz 
uderzył i precz przegnał. Naszymi rękami Bóg zniewagi Swego 
Majestatu chce dochodzić i winnych ukarać. Każdy, kto nam 
w tym pomaga, łaskę Wszechmogącego zdobywa — zakończył 
komtur.

Graf Wolf rękę do niego wyciągnął.
— Wybaczcie wczorajsze uniesienie. Zasłona mi z oczu spa

dła. Obaczycie, że błędy naprawiać umiem. Rycerskie przecie 
zwyczaje szanować musimy.
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Słyszeli rozmowę grafa z Hermanem von Oettingenem Albert 
z Gdańska, Jan Koprzywnicki i inni i w oczy sobie znacząco po
patrzyli. „Kto tak wielkiego rycerza o szlachetności Zakonu 
przekonać umie, przed tym drzwi do dostojeństw Zakonu otwo
rem stoją” — myśleli o Hermanie, który strzemię w strzemię 
z grafem Henrykiem jechał, w samym środku oddziału, dumnie 
przed siebie spoglądając. Pięćdziesięciu zabitych knechtów w cią
gu jednej nocy to dużo. Tyle przecież przy zdobyciu Szadka nie 
zginęło. Herman von Oettingen nie żałuje jednak zabitych. Gdy
by nawet trzystu zginęło, też by ich nie żałował. Niewielka to 
bowiem strata, jeśli zważyć korzyść, jaką przynosi pozyskanie 
dla Zakonu takiego rycerza, jakim jest graf Wolf. Wojna z Ło
kietkiem może długo się jeszcze pociągnąć. Kraków daleko i gro
dy, choć słabo umocnione, przecie się zdawać nie chcą. Henryk 
Wolf może w przyszłym roku nie pięćset, ale dwa tysiące rycer
stwa przyprowadzić. Wielki to pan i możny. Choć wielki i możny, 
w zabobony jak prostak wierzy. Czarów się boi. On natomiast 
boi się Łokietka. Dał znak, aby pochód przyśpieszyć. Postanowił 
jeszcze spróbować zdobyć Sieradz i co rychlej połączyć się 
z Ottonem z Luterberga. Wtedy Łokietek nie będzie już straszny. 
A kiedy Jan Luksemburczyk nadciągnie, wojna prędko się 
zakończy.

Puszczacy Jaśka Skalnego jak wierny cień posuwali się za 
armią komtura Hermana, gotowi w każdej chwili skoczyć na po
zostających w tyle maruderów. Radost Niedźwiedź przez cały 
czas wypytywał Maćka z Dębołęki o Brunona Schweinrota.

— Powiadacie, że go łatwo w tłumie odróżnić? Łeb u niego 
ryży kiej miedziany kocioł.

— Złoto mu na gębie i całym łbie błyszczy, jakby diabli ża
giew palili.

— Mieć go muszę — mówił Radost.
— I ja chciałbym go dostać.
— Wam on na nic. Ja go muszę mieć. Uczynił ślubowanie ry

cerz Paweł co do Hermana, mogę i ja to samo uczynić do Bruno
na. On rycerz, ale i ja nie gorszy. Obaczym, kto pierwszy przy
rzeczenie wykona.
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Rozdział XLV
Nie wiodło się staremu Ozdze. Chciał już następnego 

dnia po odjeździe syna wybrać się w odwiedziny do Bożeny 
z mocnym postanowieniem przywiezienia jej do Kakonina. Do 
drogi się już sposobił, kiedy w obejściu zjawił się ksiądz Drzy- 
pała z Grzegorzewie.

— Bóg nas tą samą myślą natchnął, razem pojedziemy! — 
zawołał Drzypała ściskając Ozdze rękę.

Ozga milczał, wątpliwości niejakie mając do onego natchnie
nia.

— Godzi się starego króla przed tak ważną wyprawą obaczyć, 
wiktorii mu życzyć. Rad ci on będzie wojakom, którzy go w mło
dości własnym ramieniem wspierali. Ja zaś od siebie chcę na
szych „zbójów" pobłogosławić.

Nie przyznał się Ozga, że inne zgoła miał zamiary. Zaprosił 
Drzypałę do chaty, jako że nijak było bez ugoszczenia w dalszą 
drogę się z nim wyprawiać. Obiecywali sobie obaj niedługo przy 
stole zabawić, ale jakoś po trzeciej kwarcie miodu sytnego mło
dość wspominać zaczęli. Trunku starego z nowego dzbana napo
częli i ani się spostrzegli, jak słońce nad lasy się opuściło. 
Bogumiła ogień na kominie roznieciła, więc zostali, gwarząc do 
późnej nocy. Kiedy Ozga o Bożenie wspomniał, Drzypała jął go 
usilnie przekonywać, aby snechę koniecznie do Kakonina spro
wadził.

— Najbezpieczniej byłoby im u mnie w Grzegorzewicach, ale 
mnie tam nie będzie, to już lepiej zabieraj ją wraz z ojcem do 
siebie.

— Jakże to, mówicie, nie będzie was? Zali gdzie wyjeżdża
cie? — spytał zdziwiony Ozga.

— Z Łokietkiem na wojnę jadę. Miecza już do ręki nie wezmę. 
Niewiele bym mógł nim zdziałać. Umyśliłem sobie przecie jechać 
z królem, z wolą czy bez jego woli. Ciężka go czeka przeprawa 
z Krzyżakami. Na wygnaniu z nim byłem, przy koronacji, to i te
raz pojadę. Powiedział mi raz w Krakowie, kiedy Bolko Śląski 
musiał przed nim precz uchodzić: „Kiedy ciebie widzę, zda mi 
się, że i szczęście musi być ze mną". Dałby Bóg, aby i nynie obec
ność moja dobrą mu wróżbą była. Myślałem, obaj pojedziemy,
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ale widzę, tyś tu potrzebniejszy. Niewiasty Jaśkowej musisz 
strzec. Twój to syn, ale i ja go za swego uważam. Nasz ci jest 
i tej puszczy, bez której człowiekowi i dzień jeden na niedzielę 
się dłuży.

Objął ksiądz Drzypała Ozgę za szyję, uściskali się gorąco 
i pojechali.

Dopiero trzeciego dnia pod wieczór wrócił Mirko Ozga do 
Kakonina.

Ledwie próg chaty przekroczył, już żonie opowiadać zaczął, 
jak to w Chęcinach Dagona, opatowego spólnika a krzyżackiego 
szpiega, powiesili i tknąć go nikomu nie Iza, póki mu krucy oczu 
nie wydrą. Potem o ucieczce opata i przeora opowiedział i wy
borze Jaśkowego wybawcy na opata. Nie wspomniał jeno ani 
słowem o tym, że z oddziałem Dzierżka Celmy do klasztoru na 
Łysieć jeździł, aby winnych w powrozach do Chęcin królowi 
przywieźć. Złość go jeszcze nie odeszła, że się „psubraty krzy
żackie" z rąk kata wymknęli, król bowiem na śmierć ich obu 
przez poćwiartowanie skazał. Najwięcej zdawał się cieszyć 
biskup krakowski z ucieczki zwierzchników zakonu, bo wcześ
niej przeciw srogości kary królewskiej występował. Kiedy on, 
Mirko, przy Drzypale biskupowi w głos złorzeczyć zaczął, ten, 
odczekawszy chwilę, w te słowa mu rzecz całą objaśnił:

— Kiej cię złość nadejdzie, wodę prędko bierz do gęby, a to 
każdy łacno pozna, że z rozumem u ciebie, Mirku, nietęgo. Ani 
pomyślałeś, że po śmierci opata i przeora wrogowie króla zaraz 
by go przed papieżem, ba, przed światem całym oskarżyli, że 
duchowieństwo prześladuje. Ekskomunikę mógłby ojciec święty 
na cały kraj rzucić. Nie przepuściliby okazji i Krzyżacy, aby 
nas przed Zakonem oczernić. Nie w porę byłaby kara, bo to 
i sądy z Zakonem nie skończone, i wojna nynie trwa. A klasztor 
na Łyścu najwięcej by na tym ucierpiał. Powiedzieć ci muszę, 
że w klasztorze krew się polała. Zgromadzenie wybrało już no
wego opata. Ksiądz Andrzej nim został, imię Dezyderego przy
jął. I cóż, nierad jesteś? Wszak ci to brat Andrzej Jaśka urato
wał. Wszak ci to on puszczaków jak braci miłuje.
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Przeciw bratu Andrzejowi Ozga nie miał nic, ale tamci powinni 
wisieć.

Postawiła Bogumiła na stole miskę jajecznicy i bochen świe
żego chleba podała. Złość Ozgi do opata od razu gdzieś uleciała.

— Kalina Pietrusówna tu była — odezwała się Bogumiła.
— Stało się co? — spytał Ozga.
— Abo ja wiem. O ciebie pytała. Przedtem o Bożenie powia

dała i o tym, że do Jaworowego Ustronia rada by jechać. Odjeż
dżając mówiła, że do domu wraca. Suka za nią posłałam. Wi
dział, jak od Brodatego Głazu konia zawróciła i w stronę Kielc 
pojechała.

— Chym, chym — mruknął Ozga.
— Na wojnę, widzi się, pojechała, bo za parobka była prze

brana.
— Chym, chym — zamruczał znów Ozga.
— I uzbrojona była. Łuk i topór nie lżejszy od twojego miała.
— Topór, powiadasz? — przemówił z zaciekawieniem Ozga. 
Dziwiły Mirka Ozgę usłyszane wieści, myśli przecie swoich,

rozważań o wyprawie Kaliny żonie nie ujawnił.
Nazajutrz do drogi się zaczął sposobić. Zapasów pełną sakwę 

kazał Bogumile wyszykować, Sukowi konia siodłać.
— Szaleju się stary najadł — szepnęła do siebie Bogumiła, 

widząc, że mąż topór i sulicę do siodła przytracza. Kiedy koł
czan ze strzałami przez ramię przewiesił i po łuk sięgnął, nie wy
trzymała.

— Jałowicę ze sobą wziąłbyś i ze dwa jelenie, bo ci tego jadła, 
co go wziąłeś, na całą wojnę nie wystarczy.

Ozga roześmiał się wesoło.
— Ot i nie zgadłaś. Nie na wojnę, ale królowej jadę się po

kłonić. Nie dwa, ale całe stado jeleni godna jest otrzymać.
Królowej Bogumiła nie widziała, ni księżnej, ni żony nawet 

zacniejszego rycerza. Życie całe w puszczy spędziła, przecie wy
dawało jej się, że mąka ani słonina na podarki dla królowej się 
nie nadaje. Troska osiadła na jej pobrużdżonej twarzy, kiedy 
patrzyła teraz na kuśtykającego przy koniu męża. Bez słowa 
wróciła do chaty. Wyniosła z komory woreczek rzemykiem 
z borsuczej skóry zawiązany. Ręce jej drżały, kiedy rozsupływa- 
ła potrójny węzeł. Splunąwszy parę razy na boki, wyjęła z wo-
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reczka zeschnięte ziele lulka, nogę ropuchy, kawałek wężowej 
skóry i cztery kulki z lnianych pakuł. Szybko rozdmuchała przy
gasłe na palenisku węgle i rzuciła na nie zielę, nogę ropuchy 
i wężową skórę. Kulki lniane zapalała kolejno łuczywem i rzu
cała w górę. Dmuchała przy tym na nie, aby w stronę drzwi 
leciały. Szeptała słowa zaklęć znane jeno wtajemniczonym i pil
nie przez nich strzeżone. Usłyszane bowiem przez obcego żakie
cie moc swoją traciło. Ostatnią kulkę lnu dopalała, kiedy usły
szała wołanie męża.

— Do snechy jadęl — powiedział Ozga półgłosem, kiedy po
deszła bliżej. — Namawiał będę, aby do Kakonina do naszej 
chaty się przeniosła. Nie zechce, to ty stara do niej jechać mu- 
sisź. Wnuka będziem mieli. Jeno nie rozpowiadaj nikomu.

— Pewnie tym sokołom powiem — obruszyła się Bogumiła.
— Suk! — krzyknął Ozga, aż koń szarpnął się w nagłym stra

chu. — O sokołach miej staranie. Bacz, aby żarcie w porę do
stawały. A pióra wyrwane znajdę abo się kością który udławi, 
to skórę z ciebie ściągnę.

— Toć przecie te pstrokacze same pióra gubią.
— Gubią nie gubią, a do ręki ich brać nie wolno. A i to sobie 

zapamiętaj, że żadnych pstrokaczy tu nie mam. Tyś sam pstro
katy od piegów. I do puszczy nie chodź. Ustrzelisz jelenia, to cię, 
Suku, na sęku sam własnymi rękami powieszę. A ty, Bogumi
ło — zwrócił się Ozga do żony — chatę uprzątnij, bo skoro goście 
mogą zjechać.

Jechał stary Ozga pogwizdując jak kos, bo i on wszelkie głosy 
leśne umiał naśladować. Nie zważał na to, że udawany śpiew 
dziwnie nieswojo brzmiał w lesie. O tej porze tylko wrzaskliwe 
sójki, pracowite sikory i złowróżbne wrony odzywały się 
w puszczy. Ich głosy niewiele miały wspólnego ze śpiewem. 
Szczególnie krakanie wron przyjemności nikomu nie sprawiało. 
Wytrawne leśne złodziejki, z kradzieży jeno żyjąc, straszyły, 
kogo tylko mogły, i nieszczęście przepowiadały.

Ozga, dojechawszy do strumienia porosłego po brzegach olcha
mi, skręcił w prawo i zaczął piąć się ku górze kamienistą ścież
ką. Zaświstał parę razy ostro jak dzięcioł, potem wilgę złocistą 
udawał, to znów kwilenie kani naśladował. Urwał nagle, bo tuż 
nad głową usłyszał złowieszcze krakanie.
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— Bodajś zdechła — powiedział głośno, spoglądając za odla
tującą wronę. Splunął po trzykroć i palcami do woreczka na pier
si z amuletem sięgnął. W tej samej chwili w górze odezwało się 
znów krakanie. Dreszcz chłodny przebiegł mu po skórze. Kraka
nie rozległo się teraz ze wszystkich stron.

— Przeklęte czarownice, przeklęte — szeptał, bojąc się słów 
głośno wymawiać. Koń zaczął strzyc uszami i Ozdze krtań się 
ścisnęła, że śliny nie mógł przełknąć. Przeżegnał się parę razy, 
ale i to niewiele pomogło. Ani chybi, zguba go czeka. Wrony 
wiedzą o tym najlepiej, czartowskie nasienie. Ogarnęła go nagła 
chęć powrotu do domu. Na nic podróż przy takiej wroniej wróż
bie. Stary z konia zeskoczył i do pnia najbliższego drzewa przy
lgnął, bo sobie nagle Sędziwoja Chybę przypomniał. Nad nim 
przemknęło znów parę wron. Teraz dopiero zauważył, że wszyst
kie leciały w stronę, w którą i on jechał, i żadna nie zatrzymała 
się nad nim w locie.

— Tfu — splunął głośno. — Zer w lesie wypatrzyły.
Ozga ani zauważył, że wszelkich obaw się wyzbył. Dosiadł 

znów konia i wyjechawszy na wyłysiały garb górski, zaczął pil
nie za lecącymi wronami poglądać. Nadlatywały jeszcze poje
dynczo i zapadały nie opodal wśród drzew.

— Na ucztę się zwoływały — mruknął z zadowoleniem.
Bez namysłu konia w dół sprowadził i do jedli przywiązał. 

Z włócznią jeno i lukiem zaczął podkradać się do upatrzonego 
miejsca. Krakanie wron ucichło, ułowił natomiast uchem daleki 
wrzask sójek. Uśmiechnął się.

— Te kłótnice nie potrafią tajemnicy utrzymać. — Szedł za od
głosem sójczynych skrzeków jak za drogowskazem.

Jasna plama polanki rozjaśniła półmrok zwartej w tym miejscu 
puszczy. Ozga jak wilk skradał się od drzewa do drzewa, aż za
marł w bezruchu, sam do brodatego mchem pnia podobny. 
Z pierwszego wejrzenia odgadł tragedię, jaka się w ciszy leśnej 
rozegrała.

Pośrodku polany leżały sczepione gałęziami wieńców rogo
wych dwa byki jelenie. Ozga widział wyciągnięte nieruchome 
badyle, łuki żeber na wychudzonych bokach. Niedzielę co naj
mniej abo i więcej stać tu musiały, daremnie próbując uwolnić 
łby z uścisku, w jaki nierozważnie wpadły. Łanie, o które rożpo-

298





częły bój, daremnie czekały zakończenia walki. Odeszły zawie
dzione. Echa w puszczy wzywały je na gody, walki samców były 
im raczej obojętne. Zrozumiały swym zwierzęcym odczuciem, że 
czekanie nie zaspokoi ich tęsknoty, w jaką wraz z nastaniem 
jesieni popadły, a zalotników, choć mniej wspaniałych, ale na
tarczywych, pełno było wkoło.

Dwaj leśni olbrzymi nie od razu pojęli, jak samotny i bezna
dziejny bój toczą. Nie mogły rozerwać sczepionych wieńców. Na
tężały potężne barki i szyje, aby przeciwnika w tył zepchnąć. 
Równe były siły po obu stronach. Z wysiłku piana płatami od
padała im z boków. Żaden z nich nie potknął się, nie upadł. Aż 
przyszło wyczerpanie całkowite. Następnego dnia jelenie stały 
już spokojnie, wsparte o siebie łbami. Mięśnie karków i badyli 
zwolniły napięcie. Zmęczenie ostudziło gniew i podniecenie mi
łosne. Gotowe były rozejść się w zgodzie, jednak przekorny, 
bezlitosny los związał ich na wspólną śmierć. Największa sam
cza ozdoba stała się przyczyną ich zguby. Rogi splątane odrośla
mi ani rozczepić się chciały, ani odłamać. Stali więc jakby 
z jednego głazu wykuci, złośliwością leśnych demonów wycza
rowani dwaj pełni życia i siły kniazie puszczy, piękni w swych 
kształtach i szacie, na urągowisko wystawieni i sromotę. Mijały 
dnie i noce, mijały zmierzchy trwogę rozsiewające, powolne 
rozświty, niosące z oddali zew godów, ryki, pojękiwania, tętent 
radosnej gonitwy i wesela. Echa te budziły w skazanych na za
tracenie nieujarzmioną wolę wolności. Podrywały się do walki, 
próbując uwolnić się z szatańskiego samouwięzienia. Krótkie 
to były zmagania, coraz krótsze i rzadsze. Wreszcie i one ustąpiły 
otępiałej, żałosnej rezygnacji. Nadeszły dni cierpień. Trzewia 
szarpał straszliwy głód i pragnienie. Nozdrza czuły zapach traw, 
woń ziół i gałązek, pyski jednak daremnie próbowały uchwycić 
źdźbło trawy. Splątane wieńce trzymały pochylone łby w boles
nym zgięciu. Nogi z osłabienia drżeć poczynały. Nikt nie widział 
w ich czarnych oczach łez, prawdziwych łez smutnego, cichego 
konania, żalu i przerażenia, jakie zaczęło ogarniać biedne zwie
rzęta.

Wraz z zapadnięciem zmroku zeskakiwały z drzew dokoła 
rosnących pręgowane rysie. Podchodziły bokiem z wygiętymi 
grzbietami i oblizywały ziewające pyski. Mruczenie ich, czasem
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miauknięcie powodowały drżączkę na skórach jeleni. Kuny 
przemykały cicho, ocierając się prawie o ich nogi, a lisy przy
stawały tuż przy sczepionych łbach i węszyły głośno. Zjawiało 
się ich coraz więcej i podchodziły coraz bliżej do więźniów. 
Zdawały się czekać na tego, kto pierwszy ucztę rozpocznie. Go
towe były rwać ostrymi zębami żywe jeszcze ciało. Wilki daw
no by to już uczyniły. W puszczy jednak zbyt wiele było o tej 
porze woni przeróżnych, aby mogły zwietrzyć konające jelenie.

W dzień czworonożne drapieżniki kryły się w zaroślach. Wte
dy na czatach stawały wrony. Parę ich zaledwie było — trzy, 
czasem cztery. Siadywały niezmiennie na tych samych gałęziach 
i wtuliwszy łby w skrzydła, jak płaczki w szaropopielatych pele
rynach zdawały się być całe w żałosnym smutku pogrążone, we 
współczuciu serdecznym, że oto dwóch władców puszczy odcho
dzi ze świata. Nieruchome oczy leśnych złodziejek widziały jed
nak każde drgnienie skóry na grzbiecie jeleni, każde przestąpie
nie z nogi na nogę. Na przymusowy post się skazywały, aby 
tylko niczego nie uronić z widoku ginących, aby być pierwszymi 
w obwieszczeniu hiobowej wieści. Czasem ostrzyły dzioby o ga
łęzie, jakby sobie ich ocieranie z nadmiaru jadła przypominały.

Nadszedł wreszcie dzień, na który wrony tak cierpliwie cze
kały. Jelenie runęły na ziemię. Ani czuły, jak rogi przy uderze
niu o ziemię z poplątania wyszły. Nie czuły tego i siły nie miały, 
aby się poruszyć. Na ich oczy spadała już powoli mgła, mrok 
śmierci. W tej chwili drzemiące wrony poderwały się z gałęzi. 
Zatoczyły jeden i drugi krąg nad polaną i wydały całą siłą zgłod
niałych gardzieli okrzyk radości. Wkrótce pięćdziesiąt co naj
mniej ostrodziobych wróżek obchodziło wkoło leżące jelenie. 
Chodziły z usztywnionymi szyjami, z dziobami w dół skierowa
nymi. Pióra na łbach nastroszyły, jakby sobie tym ważności 
chciały dodać. W ślepiach srogość się u nich czaiła. To ta, to 
tamta podchodziła bokiem z przekrzywionym łbem i zamierzała 
się z ukosa do uderzenia dziobem. Drgawki przedśmiertne nie
szczęsnych ofiar strachem je napawały. Odskakiwały więc na 
sztywnych nogach niby na sprężynach. Czasem podrywało się 
całe stado z głośnym krakaniem, aby po chwili rozpocząć na 
nowo taniec śmierci, zapowiedź uczty grabarskiej.

Starego Ozgę smutek ogarnął. Tyle razy oglądał z ukrycia
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walki rogaczy w czasie rui. Nigdy w czasie g-odów leśnych ręka 
jego strzały na cięciwę nie nałożyła. Zwycięstwo czy klęska 
ludzką mu się rzeczą wydawały, śmierć niezasłużona obu wal
czących — niesprawiedliwością. Borowiec, diabeł leśny, był tego 
sprawcą. Gdy człowiekowi dokuczyć mu się nie udawało, na 
zwierzętach złość swoją wywierał. Jednocześnie i Ozgę złość 
ogarnęła. Bezszelestnie ręką za ramię sięgnął i strzałę na cięciwę 
nałożył, oczami najbezczelniejszej z wron szukając. W tej 
chwili rozległo się w górze mocne, gardłowe krakanie. Lśniące 
połyskiem czerni dwa kruki spadły wprost na ciała jeleni. Mi
strzowie stypy w porę przylecieli na jej rozpoczęcie. Z oddali 
nadlatywały nowe pary trupojadów. Jeden z kruków podszedł 
do łba jelenia, próbując do oczu sięgnąć. Potem jakby chciał 
wronom siłę swego dzioba okazać, zawrócił i stanąwszy na wy
stających żebrach, mocnym ciosem w podbrzusze jelenia uderzył. 
Ozga dojrzał jak wstrząsnęło się ciało zwierzęcia. Z krzykiem, 
potykając się o korzenie, wypadł na polanę. Kruki i wrony 
z wrzaskiem poderwały się do góry. Zdawało się, że rzucą się 
na śmiałka, który chce im zdobycz odebrać. Ozga bez celowania 
wypuścił strzałę w krążącą nad nim ciżbę. Trafiona wrona, ko
ziołkując, spadła u jego stóp. Teraz dopiero stado rozpierzchło 
się nad borem z głośnym krakaniem.

Ozga przykląkł przy leżących znów nieruchomo zwierzętach.
— Fijuu — gwizdnął głośno. — Wolni jesteście — mruczał. — 

Jeno zda mi się, że nie na wiele wam się już ona wolność przy
da. Palcami rozchylał po kolei powieki jeleni i patrzył w czarne 
oczy. Podniósł się i pokuśtykał w dół ku zaroślom. Wracał wol
no, trzymając w obu rękach swój kuną obszyty kołpak pełny 
wody. Teraz dopiero zaczął dziwne praktyki wyczyniać. Uno
sząc łeb jelenia nabierał w dłoń wody i wlewał w szczelinę mię
dzy zębami. Cudowny to był balsam. Jelenie poruszały pyskami, 
mrugały coraz żywiej powiekami. Trzy razy chodził Ozga do 
pobliskiego źródełka. Kiedy za czwartym razem wracał na pola
nę, ujrzał, jak jeden z jeleni ruszył ku zaroślom. Szedł wolno na 
sztywnych badylach z opuszczonym łbem. Pot spływał Ozdze 
z czoła, ale zdołał wreszcie podnieść drugiego byka. Jeleń stanął 
na szeroko rozstawionych nogach, drżąc na całym ciele. Ozga 
podstawił mu pod pysk kołpak z wodą. Pił. Kiedy w chwilę po-
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tem Ozga przystanął na skraju polany i obejrzał się, jeleń sku
bał już trawę.

Ozga popędzał konia. Nie przebył jeszcze połowy drogi do 
Jaworowego Ustronia. Wesół był jednak i z radością po górach 
spoglądał. Ani się spostrzegł, jak u stóp Radostowej Góry stanął. 
Chciał nad Lubrzankę w dół skręcić, ale przyszło mu na myśl 
zręczność syna w maskowaniu drogi sprawdzić.

Strach go ogarnął, gdy dojechawszy na drugą stronę polany, 
zobaczył wyraźną drożynę, która niby ciemna sień otwierała się 
wśród wysokich drzew. Obok leżały na polanie pnie, zeschłe 
konary, które ją zapewne zakrywały. Przejście do Jaworowego 
Ustronia, tak dokładnie przez Jaśka ukryte, stało jawne, otwarte.

Ozga zsiadł z konia i ostrożnie z włócznią w dłoni szedł pod 
górę. Co krok widział odrzucone na bok zmurszałe kłody, wy
rwane młode jodełki sztucznie posadzone, kupy kłujących ożyn. 
Przerażony zawrócił na polanę i zaczął przybrzeżne zarośla prze- 
patrywać. Pod dębem, który konarami szeroko nad wolną prze
strzenią polany wyrastał, zobaczył wyraźnie zdeptaną kopytami 
końskimi trawę. Na wystającym z ziemi grubym korzeniu widać 
było świeże ślady cięć topora i drzazgi obciosywanych pali.

— Chryste, co oni tu robili — szeptał Ozga.
W trawie odnalazł kawałek zakrwawionego płótna. Ręce mu 

drżały, kiedy go z ziemi podnosił. Pełen najgorszych przeczuć 
odwiązał konia i z toporem w ręku ruszył odkrytą ścieżką, cały 
w słuch zamieniony. Nim stanął na polanie Jaworowego Ustro
nia, uchwycił na podejściu woń spalenizny.

Mirko Ozga stał na szczycie góry blady z przerażenia. Jawo
rowe Ustronie przestało istnieć. W miejscu, gdzie stała Jaśkowa 
chata, bielała kupa popiołu. Jawory i jodły wyciągały w niebo 
opalone kikuty. W pewnej chwili Ozga ułowił uchem trzask ga
łęzi w sąsiednim gąszczu. Uskoczył za najbliższe drzewo, topór 
w dłoni mocniej ścisnął. Czekał. Z przeciwnej strony polany 
poruszyły się gałęzie i z gąszczu wyszedł młody junosza z łukiem 
w ręku.

— Mirko, bywajcie. To ja, Kalina.
Chciał ruszyć Ozga naprzeciw, ale go siły do reszty opuściły. 

Słowa nawet przemówić nie mógł. Patrzał na szarą, wymęczoną 
twarz Kaliny, która zbliżała się wolno do niego w kołpaku moc-
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no na czoło naciśniętym, z łukiem i zdjętą z cięciwy strzałą 
w dłoni.

— Usłyszałam rżenie waszego konia i myślałem, że wrócili, 
aby i mnie zamordować — powiedziała.

— Gdzie Bożena?
— Nie żyje.
— A tamci, Marcisz, Sawka, Gacek?
— Jednego Gacka znalazłam. Leży tam, w dole. Ranny jest, 

umierający. O innych nic nie wiem. Chodźcie stąd. Tam na zbo
czu mam kryjówkę, gdzie Gacka pilnowałam. Opowiem wam 
wszystko. Straszne, straszne tu rzeczy się działy. Chodźcie.

Stanęli na stromym zboczu obok skalistego urwiska. Pod na
wisem gałęzi świerków leżał Gacek.

— Ledwie dyszy. Obaczcie jego ranę, a mnie dajcie coś do 
jedzenia.

Nagle opuściły ją wszystkie siły. Myślała tylko o jedzeniu. 
Jadła wielkie kęsy chleba, który maczała w stojącej przed nią 
kwarcie miodu. Ciążyła jej głowa i chwiała się na boki, to do 
przodu. Jak przez mgłę widziała Ozgę, który przykładał na ranę 
Gacka jakieś liście i mokre szmaty. Mrok piął się już ku wierz
chołkom drzew, blaski wieczorne gasił.

— On jeden tylko żyw pozostał? — spytał Ozga.
Nie słyszał odpowiedzi. Kalina spała. Z przewróconej kwarty 

sączył się na leśny mech gęsty, złocisty miód. Ozga rozwiązał 
przywieziony tobół, wydobył zeń skórę niedźwiedzią i przykrył 
nią Kalinę.

— Śpij, niebogo, śpij. Na złe nowiny bogdajby nigdy czasu nie 
starczało.

Szary, wilgotny świt zbudził Kalinę. Po puszczy niosło się echo 
jelenich ryków. Ognisko żarzyło się dopalającymi się głowniami. 
Zjawił się Ozga.

— Wstyd mnie — powiedziała Kalina.
— I kamienie swoją wytrzymałość mają.
Dorzucił gałęzi na ogień, a potem nagle do Kaliny powiedział:
— Mów wszystko, co wiesz, mów.
Kalina dłonią po oczach i czole przesunęła, jakby chciała złe 

zmory przegonić.
— Jaśko — zaczęła — drogę mi do Ustronia Jaworowego
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wyjawił. Do Bożeny prosił mnie jechać, aby jej pomóc, zaopie
kować się nią. Dobrzem sobie w pamięci wszystko ułożyła i bez 
nijakiego kłopotu aż do tej polany w dole dojechałam. W samą 
porę, aby w zasadzkę wpaść. Dziesięciu ludzi mnie jak psy 
opadło. Z konia mnie ściągnęli, powrozem związali i przed do
wódcę powiedli. Poznałam go.

— Sędziwrój Chyba! — krzyknął Ozga.
— Tak. Nieraz widziałam go na Łyścu z Bożeną. Zrozumiałam, 

że przybył po nią. „Kto jesteś i dokąd jedziesz?" — spytał. Bez 
zająknięcia odpowiedziałam, że z darami dla opata na Łysieć 
jeździłam, że jestem córką Jemioły z Gór Tumlińskich. Od 
Sworznia o Jemiole słyszałam. „Sama przez puszczę jedziesz, 
drogi nie znając" — powiedział. „U nas i dzieci puszczy się nie 
boją — odpowiedziałam. A drogę znam dobrze". „Konia two
jego zabieramy, a ty możesz sobie iść" — powiedział. Wtedy 
podszedł do Sędziwoja jeden z jego zbirów i coś mu szeptem mó
wił. Chyba wlepił we mnie złe oczy. Wyrok w nich na siebie 
wyczytałam. „Zostaniesz tu przy koniach, dopóki nie wrócim" — 
powiedział i ruszył na ścieżkę, którą jego ludzie oczyszczali, na 
mnie nawet nie spojrzał więcej. Do pilnowania mnie i koni zo
stawił tego pachołka, który mu jakąś tajemnicę do ucha szeptał. 
Pytałam go, skąd przybywają i jak się jego pan nazywa. Od
niosło to taki jeno skutek, że parob obiecał mi gębę zamknąć, 
jeśli nie przestanę pytać. Zrozumiałam, że nic mnie dobrego po 
powrocie bandy Sędziwoja nie czeka. „Odwiążże mi choć ręce, 
bo już dłużej bólu znieść nie mogę" — prosiłam. Nie odpowiadał 
„Zbójowaniem się zajmujesz, a słabej dziewki się boisz, choć 
sulicę masz przy sobie" — żartowałam z niego. „I bez tego łeb 
bym ci jak gęsi ukręcił — odpowiedział gburowato. — Nagroda 
cię i tak nie minie. Prędko sobie gadkę o Jemiole i klasztorze 
wymyśliłaś. Zapomniałaś powiedzieć, żeś córka Pietrusa kowala. 
Wyręczyłem cię i sam panu powiedziałem, kim jesteś. Siostra 
twoja z czarownicą się kumała." Wtedy mi nagle myśl do głowy 
przyszła szczęśliwa. „Zgadłeś. Nie wiesz przecie, że od siostry 
i ja czarów się nauczyłam. Dziś jeszcze śmierć cię straszliwa 
spotka. Wpierw w jaszczurkę się zamienisz, potem w ropuchę, 
a potem..." — dmuchnęłam mu w twarz trzy razy, splunęłam nań 
i zasyczałam jak wąż. Milczał, ale widziałam, że pobladł i drżeć
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zaczął. Zaraz też nóż wydobył i powrozy mi na rękach przeciął. 
„Czary odwołaj" — prosił. „Dobrze" — powiedziałam i nim się 
spostrzegł, sulicę mu z ręki wyrwałam i pchnęłam go nią w pierś. 
Nie krzyknął nawet, a mnie, kiedy krew zobaczyłam i jego wy
bałuszone oczy, słabo się zrobiło. Potem wzięłam swój łuk i to
porek i pobiegłam oczyszczoną ścieżką na szczyt. Myślałam 
wtedy, że na pomoc Bożenie biegnę, że całą bandę pana Chyby 
do nogi wybiję, że Jaśkowi Bożenę uratuję, dług spłacę, bo ona 
przecie przed opatem nas ostrzegła i przed zemstą Marcina. Bóg 
wie, że tego pragnęłam. Nie mogłam nic ani dla Jaśka, ani dla 
Bożeny zrobić. Nie mogłam. Stałam ukryta za drzewem o parę 
zaledwie kroków od chaty przy stromym zboczu. Widziałam ludzi 
Sędziwoja Chyby. Ośmiu zbrojnych pachołków stało u wejścia 
do chaty. Obok nich leżał zabity Sawka, a może kto inny, nie 
wiem. Chyba z resztą ludzi był w chacie. O tym, co się tam działo, 
mógłby tylko Gacek powiedzieć. Raz jeden tylko usłyszałam 
krzyk Bożeny. Nie wiem, ratunku wzywała czy groziła komuś. 
Długo tam w chacie rozprawiano. Potem wyszła z chaty Bożena. 
Dwóch pachołków Sędziwoja za ręce ją trzymało. On sam wy
szedł ostatni. Drzwi za sobą ze złością zatrzasnął. Wtedy Bożena 
nagle wyrwała się zbirom i skoczyła w moją stronę. Myślałam, 
że w gąszcz pobiegnie, ale ona skręciła obok chaty na ścieżkę 
w stronę skały, tam gdzie ten głaz sterczy nad urwiskiem. O trzy 
zaledwie kroki ode mnie przebiegła. Twarz miała bladą, zapłaka
ną. Nim skoczyli ją gonić, już stała na wystającym głazie. Do- 
skoczył do niej jeden z ludzi Sędziwoja i zaraz padł, jakby go 
piorun poraził. Za pierś się jeno chwycił i upadł przed Bożeną. 
Zabiła go sztyletem. Następny stał o parę kroków, nie wiedząc, 
co czynić. Wtedy zjawił się przy niej Sędziwój. Mówił coś do 
niej. Nie wiem co, bo słów nie słyszałam. Potem skoczył nagle 
do Bożeny i za ręce ją chciał pochwycić. Wówczas się to stało. 
Sama nie wiem jak. Nagle zobaczyłam samego Chybę z wyciąg
niętymi rękami. Bożeny nie było przed nim. Znikła. Sędziwój 
jakby skamieniał nagle z tymi wyciągniętymi rękami. Zrobił 
jeszcze jeden krok, jeszcze pół, stanął na głazie i patrzył w dół. 
Nie wiedziałam, że ta ściana tak prosto się w przepaść urywa. 
Potem Chyba z pachołkami zeszli tamtędy, na lewo od uskoku. 
A ja nóg od ziemi nie mogłam oderwać. Taki strach mnie wtedy
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ogarnął, że przez cały czas stałam, jakby kto na mnie urok rzu
cił. Bałam się, bałam... Opamiętałam się, kiedy znikli na dole. 
Sama nie wiem, kiedy znalazłam się na owym głazie. Zaczęłam 
z góry strzelać. Mierzyłam w Sędziwoja. Ani jedna strzała nie 
trafiła. Zobaczyli mnie i też zaczęli strzelać do mnie. Nie kryłam 
się. Uciekłam dopiero wtedy, gdy podchodzili pod górę, aby 
mnie wziąć. Skryłam się tu, gdzie teraz jesteśmy. Na szczęście 
wieczór nadszedł. W ciemnościach trudno im było mnie szukać. 
Ciemno już było zupełnie, kiedy podpalili chatę. W nocy wróci
łam na górę i po jęku odnalazłam Gacka. Ciała Bożeny ani Saw
ki nie znalazłam. Pewnie wrzucili je w ogień.

— A Zbigniew? Żubr Zbigniew, Marcisz?
— Wiem, o kim mówicie. Ojca Bożeny nie widziałam. Nie 

wiem, co się z nim stało. Tylko Gacek może o nim powiedzieć, 
on był w chacie i ranny zdołał z niej pized spaleniem uciec.

Ozga za głowę się chwycił. Jęczał i lżył straszliwie Sędziwoja. 
W końcu sobie samemu złorzeczyć zaczął.

— Górze mi, górze. Głowę mi jeno o skałę rozbić, w wodę 
skoczyć. Nie żyć mi, nie żyć więcej. Jaśko mi nie przebaczy. 
Nie potrafiłem mu Bożeny uchronić. Oboje ich straciłem. Nie żyć 
mi dłużej. Górze mi, biada.

— Gacka nam trza ratować, on prawdę nam o Sędziwoju opo
wie — powiedziała Kalina, kiedy się Ozga nieco uspokoił.

— Krwi za wiele utracił i rana ropieć zaczyna. Maścią z zie
la i bobrowego sadła trzeba by smarować, czary odczynić, to 
może i zdrów byłby. Bogumiła potrafiłaby to zrobić. Do Kako- 
nina by nam wracać należało.

— To jedżmy — poderwała się Kalina.
— Myślałem o tym, ale na nic zda się tu pośpiech. Rannego 

tylko na noszach przewieźć można. Konia drugiego nie mamy. 
Ja ze swoją nogą rady nie dam. Nic jeno ty musisz do Kakonina 
jechać i konia drugiego przyprowadzić. Ja ostanę przy Gacku.

— Ja drugiego konia zastąpić mogę. Mocnam, poniosę drugie 
końce noszy na ramionach, pierwsze przywiążemy do waszego 
konia.

Pomyślał Ozga chwilę, popatrzył na Kalinę i na pomysł się 
zgodził. Ruszyli koło południa. W drodze Ozga próbował przy
stanąć parę razy dla odpoczynku.
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— Nie trza, jedzcie — odpowiadała Kalina za każdym ra
zem. — Przed nocą musimy do domu zdążyć.

— Juści, musimy. Obiecałem starej synową przywieźć, wnuka 
jej przepowiadałem, bo mi Jaśko tajemnicę zdradził. Ot, i wiozę, 
smutek od kamienia cięższy, od nocy ciemniejszy. Za długo już 
żyję na świecie, za długo. Na szczyt Łysicy mi wyleźć i w dół 
na głazy łbem się rzucić.

— Nie wasza wina.
— Nie moja, powiadasz, nie moja. A czyjaż by więcej? Opata 

goniłem, miast z tobą na Radostową jechać. Sędziwój byłby dziś 
ziemię gryzł.

— Wpadlibyście razem ze mną w zasadzkę.
— Jaśko znać mnie nie zechce — powtórzył stary.
Kalina nie znajdowała słów pocieszenia. Ją samą żal i smutek 

przygniatały, których ani wypowiedzieć, ani wypłakać miała 
przed kim. Nikt jej nigdy nie pocieszał, o przyczynę smutku nie 
pytał. Jej szczęście z Jaśkietn ledwie jedną noc trwało, przez 
jedną krótką noc świętojańską. Odszedł, bo tak chciał, bo Boże
nę znalazł. Nie widział nawet w niej smutku, który uśmiechem 
przesłaniała. „Siostrą mi jesteś" -1- powiadał jej. I za to była mu 
wdzięczna. Każde jego słowo pieśnią w jej uszach brzmiało, 
wspomnieniem miłości, która w przebaczenie się przeradzała. 
Do Bożeny żalu nie czuła. Sama siebie pojąć nie mogła. Mieszko 
Sworzeń miłość jej okazywał. Śmieszyły ją jego zaklęcia, groźby, 
skamlania o łaskę, o słowo nadziei. „Jaśko za nic cię ma” — wy
buchał często w nagłej złości.

— Niechaj — odpowiadała spokojna. — Nawet znalezione pió
ro orle więcej jest warte niż całe stado wróbli.

Jechała do Jaworowego Ustronia z nieśmiałością, ale też i ser
deczną gotowością służenia tej, którą sobie Jaśko za panią obrał. 
Jechała Bożenie pomagać, bo tak chciał. Matkę i ojca samych 
ostawiła.

— Jaśko kazał mi do Bożeny jechać — powiedziała im wprost 
i pojechała. Słowem się nie odezwali, a ona nawet im nie powie
działa, kiedy wróci. Od śmierci Dobrogniewy srogość ojca gdzieś 
się zapodziała. Na wszystko się zgadzał, cichy, do mnicha po
dobny.

Wszystko teraz przepadło, wszystko. Bożena nie żyje. Jaśko,
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jeśli wróci z wojny, nikogo znać nie zechce. Prawdę mówi stary 
Ozga. Pamięta, co jej raz Mieszko o orłach opowiadał. „Jeśli 
któremu z nich gniazdo zburzysz, młode wybierzesz lub orlicę 
jego ustrzelisz, odleci ze swoich stron i nigdy już do nich nie 
wróci." I Jaśko nie wróci. Chybę odnajdzie, choćby się pod zie
mię ukrył, zemsty dokona srogiej i niczyj będzie na zawsze.

Kalina szła za koniem Ozgi smutna i obca — Ozdze, puszczy, 
sobie samej.

Rozdział XLVI
Sieradz podzielił los Uniejowa i Spicimierza. Nie spo

dziewali się napadu mieszczanie ni rycerstwo grodu strzegące. 
Miasto i gród nie były przygotowane do obrony. Wiedział kasz
telan, że armia krzyżacka Ottona von Luterberga z Uniejowa 
wprost na Kalisz idzie. Przedtem już część załogi pod Łęczycę 
na główny zbór poszła. Kiedy w piątek, dwudziestego września, 
koło południa dojrzano z wałów grodowych zbliżające się wojsko, 
ruszyło ku niemu półtorej seciny rycerstwa, mniemając, że 
zwykły podjazd krzyżacki aż w okolicę Sieradza się zapuścił. 
Skoro jednak pomyłkę rycerze spostrzegli. Widząc ciężką jazdę 
krzyżacką i liczbę jej ogromną, rycerstwo polskie do ucieczki 
zawróciło. W mieście i grodzie panika wybuchła. Uciekła załoga 
grodu, ostawiając miasto na łup komturowi Hermanowi.

Rozwścieczone żołdactwo nikogo nie oszczędzało. Knechci pod
palali domy, nie pozwalając wyjść z nich nikomu. Rycerze za
konni niczym prostym żołnierzom nie ustępowali.

Kościół św. Dominika przepełniony był ludźmi. Były tu głównie 
kobiety z dziećmi, starcy i ranni. Ołtarz w kościele jarzył się 
wszystkimi zapalonymi świecami. Zbity tłum modlił się na klęcz
kach. Słowa modlitwy powtarzane za klęczącym przed ołtarzem 
zakonnikiem, przerywane były płaczem dzieci, szlochem kobiet 
i wrzaskiem, jaki wdzierał się do świątyni przez zamknięte drzwi.

Przeor Mikołaj wsparł głowę o brzeg ołtarza. Zdawał się nie 
czuć swego ziemskiego istnienia. Cały myślą się stał, modlitwą 
piemą, ulatującą w zaświaty. Słowa nie wymawiane leciały przed
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Stwórcę wiekuistego. „Panie! Ty nie dopuścisz do rozlewu krwi 
w przybytku Twoim. Przecież i oni, wrogowie nasi, sługami 
Twymi są, imienia twego przed snem wzywają. Powstrzymaj ich 
rękę. Odwróć zbrodnię od drzwi świątyni twojej. O, Panie!" 

Ramiona ojca Mikołaja drgnęły na odgłos bicia taranem we 
drzwi kościoła. Podniósł się z klęczek, wyprostował zgarbioną 
wiekiem i pokutą starczą postać. Ogarnął spojrzeniem zmęczo
nych oczu tłum klęczących, który nagle zamarł na chwilę w bez
ruchu. Ojciec Mikołaj podniósł rękę i znak krzyża uczynił nad 
klęczącymi. Potem ruszył od stopni ołtarza ku drzwiom, z któ
rych drzazgi leciały.

— Ratuj nas, ratuj, ojcze Mikołaju! — popłynęło wołanie 
z płaczem zmieszane. Kobiety dotykały habitu przeora, ręce jak 
do modlitwy doń wyciągały. Za przeorem postępowało paru za
konników. Nim przy wyjściu stanęli, pękły kute żelazem drzwi 
kaplicy i tłum zbrojnych knechtów wdarł się do środka. Miecze 
ich i topory ociekały nie zakrzepłą krwią. Przystanęli na chwilę 
przed natłokiem klęczących. Na przodzie w pierwszym szeregu 
stał rycerz w białym płaszczu. Przeor od pierwszego spojrzenia 
poznał w nim komtura elbląskiego, Hermana. Nadzieja uśmie
chem twarz ojca Mikołaja rozjaśniła. Niedawne to jeszcze były 
czasy, kiedy obaj z Hermanem w Elblągu się przyjaźnili, gdzie 
stojący przed nim komtur, tak jak i on dzisiaj, przeorem był 
w klasztorze. I Herman go poznał. Stali o krok od siebie, w oczy 
sobie patrząc. Przeor czekał na uśmiech przyjaciela, aby go ser
cem i słowem nabożnym powitać. Widział jednak w oczach za
konnego brata obcość daleką, wrogość nieprzejednaną. W tej 
chwili ciszę, jaka w kościele panowała, rozdarł płacz dziecka. 
Pochylił starzec głowę, a potem na wiek swój ani na godność 
w klasztorze sprawowaną zważając, na kolana przed Krzyżakiem 
się osunął.

— Bracie Hermanie — przemówił po niemiecku. — Ludzie, 
których tu widzisz, miecza nie noszą. Pod opiekę ołtarza się 
skryli. Daruj im! Oszczędź.

— Ne prest * — odpowiedział butnie Krzyżak w języku Pru
sów i wyciągniętym mieczem wskazał knechtom klęczący tłum.

Runęli na przerażonych z mieczami i toporami. Komtur cofnął
• Ne prest — nie rozumiem.
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się o krok i w tej samej chwili stojący obok niego knecht uderzył 
toporem klęczącego ojca Mikołaja. Krzyk mordowanych wypeł
nił świątynię. Herman von Oettingen, komtur elbląski, wsparty 
na mieczu, cieszył oczy widokiem odnoszonego zwycięstwa. 
W przedsionkach, korytarzach i celach klasztornych knechci do
bijali rannych, ścinali klękających z pokorą braciszków zakon
nych. Jeden tylko brat Eustachy chwycił miecz stojący obok ran
nego rycerza Pełki i sztychem ugodził nadbiegającego doń knech
ta, potem pana Pełkę do tajnego przejścia do piwnic powlókł.

Tej nocy komtur Herman rozkazał ogni obozowych nie gasić 
i straże wzmocnić. Oddział czarnego rycerza, jak Jaśka Skalnego 
Krzyżacy nazwali, i potyczka z wojskami wojewody Wincza 
kazały przypuszczać, że Łokietek musi już być niedaleko. Nie 
ośmieliłby się inaczej wojewoda poznański z nimi zaczynać.

O świcie obóz krzyżacki pod Sieradzem gotowy już był do 
pochodu. Ruszył w przedniej straży w stronę Kalisza komtur 
Jan Koprzywnicki na czele stu ludzi. Przyłączył się doń Henryk 
Wolf z tylomaż cudzoziemskimi rycerzami. Jednocześnie wysłał 
Herman silny oddział w stronę Widawy, aby wieści o Łokietku 
zasięgnąć. W dwie godziny później sam z resztą wojska pociąg
nął pod Kalisz na spotkanie z głównodowodzącym Ottonem von 
Luterbergiem, landkomturem chełmińskim.

Była sobota dwudziestego pierwszego września. Jesień nie 
śpieszyła się zza sinego Bałtyku, więc lato carstwowało swobod
nie na sieradzkiej ziemi. Niebo zaciągało się jeno chmurami dy
mów palonych osad i wsi. Cieszyło to oczy i dusze dostojników 
Zakonu. Rad był z siebie i komtur Herman. W szeregach wojska 
radość widać było. Śpiewy odezwały się w szeregach przez ni
kogo nie nakazane ani nie bronione. Radość i śpiewy wzrosły 
jeszcze, gdy wrócił podjazd wysłany dla zasięgnięcia języka 
o Łokietku.

— Nie masz nigdzie Łokietka — rozeszła się błyskawicznie 
wieść wśród szeregów krzyżackich.

— O potędze naszej król polski się dowiedział i stchórzył — 
zadrwił komtur gdański.

— Wojewoda poznański nie będzie się dłużej namyślał i tar
gował z nami — odezwał się Hugewitz, komtur papowski, do 
Hermana. — Nie chciał być udzielnym panem na Wielkopolsce
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i lennikiem Zakonu, pojedzie do Malborka jako jeniec. Zakon 
zabierze Kujawy, a Wielkopolską niech sobie król czeski za
trzyma. W dzierżawę mu ją oddamy. Zwróci ją kiedyś. Zakon 
nie będzie się z nikim dzielił tym, co do niego powinno należeć. 
Ziemia w tym kraju bogata, lud pracowity, jeno mu mądrego 
i silnego gospodarza brakuje. Rycerstwo ni porządku, ni zgody 
nie lubi, przeszkodzić nam w naszych zamiarach nie może.

Komtur Koprzywnicki z grafem Wolfem spalili wieś Charłu- 
pię, nigdzie na ślad wojów Wincentego z Szamotuł nie natrafia
jąc. Wysyłali większe oddziały na boczne drogi, tyle przecie 
jednak zyskali, że nowe puste sadyby z dymem puszczali.

— Nie masz w tym kraju grodów, które mogłyby nam się 
oprzeć, i rycerzy nam równych. Nie jestem najsilniejszy, ale 
słowo rycerskie daję, że dziesięciu najlepszych Łokietkowych 
wojów po kolei do wszystkich diabłów rogatych poślę — prze
chwalał się Schweinrot.

Nie przeczuwał, że za następnym zakrętem drogi śmierć nań 
czekała.

Razem z okrzykiem „Orzy!" uderzyli na luźno idących rycerzy 
grafa Wolfa puszczacy i ludzie Nosala Nałęcza, krewnego woje
wody Wincza, który przed paroma zaledwie godzinami połączył 
się z oddziałem Jaśka. Idący na czele rycerzy niemieckich Ar
nold, krewny hrabiego z Wirtenberga, rycerz znany z odwagi 
i siły, którą samemu Wolfowi dorównywał, zginął w pierwszym 
starciu z olbrzymim Soją Łamignatem.

Załamały się pierwsze szeregi niemieckiego rycerstwa. Cofać 
się Niemcy zaczęli. Wolf po okrzyku poznał Łokietkowych ry
cerzy. Górując nad innymi wzrostem, dostrzegł w polskich szere
gach rycerza w złocistej zbroi, czarnym pasem przez środek prze
ciętej, a na jego tarczy białego jelenia w skoku. Zdziwił się, bo 
i on sam jelenia miał w herbie. Ogarnął wzrokiem szeregi pol
skich wojów, widać je było daleko na prostej, wciśniętej w las 
drodze. Ocenił Wolf, że liczebnością hufiec jego przewyższają. 
Ścieśniona gęstym borem droga jednakową była dla obu walczą
cych stron przeszkodą. Widział, jak jego rycerstwo sprawnie 
wyrównało szyki.

Zwarły się teraz dwa hufce, zmagać zaczęły i przepychać.
Bruno Schweinrot po śmierć własną wypchnięty został do
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pierwszych szeregów. Maciek z Dębołęki wskazał go Radostowi 
Niedźwiedziowi. Widział go Radost o dwa sięgnięcia swojej 
wekiery. Nie pomny na nic parł naprzód. Dwakroć wznosił swoją 
broń żelazem sękatą, aby weń ugodzić, dwa razy głosem straszli
wym „Orzy!" wrzasnął i po dwakroć Bruno zdołał się cofnąć. 
Mniemał, że to płaszcz zakonny, jedyny wśród cudzoziemców, 
uwagę polskiego woja zwrócił. Myślał Bruno w dalsze szeregi się 
cofać, bo opanował go nagły strach przed kosmatym olbrzymem 
o łbie niedźwiedzia. Obawa przed utratą czci rycerskiej nie do
zwalała mu jednak tego uczynić. Ścisnął więc krzepcej rękojeść 
miecza, tarczę na zgiętym ramieniu bliżej siebie przesunął i sam 
teraz konia do przodu ostrogami naglił. Dojrzał to Radost 
i z krzykiem nieludzkim ku Brunonowi skoczył. Z siłą straszliwą 
uderzył w tarczę Schweinrota. Zdrętwiało ramię zakonnego ry
cerza i tarczy dźwignąć już do nowej osłony nie mogło. Lecz 
i Radost przez chwilę pozostał bezbronnym. W zamachu, w który 
całą moc ramienia swego włożył, zbytnio do przodu się podał. 
Bruno w lot to wykorzystał i miecz wzniósł do ciosu, okrzyk ra
dosny wydając. Szybki był Radost Niedźwiedź. Maczugę z ręki 
wypuścił i opadające ramię Niemca uchwycił. W tej samej chwili 
Maciek z Dębołęki, mając Brunona po prawej ręce, ciął go 
w hełm toporem. Krew pociemniła rudy zarost Brunona. Zwalił 
się z konia, głosu nie wydawszy.

Nie przeżył swego zwycięstwa Radost Niedźwiedź, najmoc
niejszy po Jaśku Skalnym w całej Puszczy Świętokrzyskiej. Sto
jący w następnym szeregu Zygfryd Bergen z Palatynatu pchnął 
go włócznią w odkrytą szyję. Padł Radost na ciało Brunona, któ
remu wzorem rycerzy zemstę poprzysiągł.

Niemcy wydali okrzyk radości i śmielej nacierać zaczęli. Gra
fa Wolfa radość nagle ogarnęła, bo dojrzał, że Polacy cofają się 
wzdłuż całej drogi.

Jednocześnie rozległ się głos rogu, nad zgiełk bitwy silniejszy. 
Jego echo zgłuszył wrzask ludzki. Z obu stron drogi jak spod 
ziemi wyrośli ludzie zbrojni we włócznie, topory, berdysze, ma
czugi. Kwik kłutych i rąbanych po nogach koni zmieszał się 
z krzykiem ginących rycerzy. Wolf zobaczył z bliska zawzięte 
twarze, oczy pałające nienawiścią. Od czoła rycerze Łokietkowi 
nacierali znów z dawną siłą. Zrozumiał graf, że zguba nieuchron-
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na nadchodzi. Śmierć z rąk chłopstwa hańbą mu się zdawała. Po 
rycerską sławę jechał do tego kraju, bo bogactw ani łupów nie 
pragnął. A tu hałastra zedrze zeń zbroję z tylu bojów słynną.

Chłopi Osęki i część puszczaków walczyli zaciekle. Młody 
Pietrus toporem walczył. Upatrzył sobie rycerza w świecącej 
zbroi i parł naprzód. Dwa razy strzały z kuszy w hełm go trafia
ły, trzecia w udo go ukąsiła boleśnie. Nie czuł bólu. Doszedł 
wreszcie upatrzonego. Tarczą miecz Niemca odbił i ciął toporem 
w ramię przeciwnika. Padającego w ramiona chwycił i pociągnął 
między drzewa.

— Mój jest! — wrzasnął ile sił, choć nikt nie miał zamiaru 
zdobyczy mu odbierać. Sworzeń, wzrostem i siłą ustępujący ry
cerzom niemieckim, krążył wśród drzew tuż za pierwszym sze
regiem walczących i gdziekolwiek dostrzegł zmagania Niemca 
z chłopem, dopadał z boku i miecz jego, choć lżejszy od innych, 
trafiał niezawodnie. Był wszędzie — czujny, niezmordowany, 
szybki. Krogulec i Grochola znad Czarnej Nidy ramię w ramię 
walczyli. Liczył Krogulec Niemców przez siebie ubitych, wykrzy
kując za każdym razem ich liczbę, jakby się bał pomyłki. Stracił 
przecież rachunek, gdy na Alberta Wusmana trafił. Niemiec z ta
ką siłą odepchnął tarczą topór starego, że z nóg Krogulca zbił. 
Padł Krogulec na wznak, a Wusman do przodu skoczył, chcąc 
sztychem nieszczęśliwego do ziemi przygwoździć. Podbiegł na 
pomoc Krogulcowi Dyra, ale Niemiec na wylot mieczem go prze
bił. Sworzeń jakby spod ziemi przy nich wyrósł. Jego uderze
nie w zasłonę hełmu Wusmana szybsze było niż pchnięcie nie
mieckiego miecza. Zachwiał się Wusman. Nim padł, Krogulec 
z ziemi się poderwał i niby drwal oburącz toporem Niemca zdzie
lił. Ostrze Krogulcowego topora, choć jeno w kuźni sandomier
skiego kowala kute, wraz z pancerzem i ramię Wusmana prze
cięło. Stał Krogulec nad powalonym Niemcem, na bitwę niepom
ny. Grochola myśląc, że stary ranny jest, przypadł doń, aby go 
przed nowym niebezpieczeństwem ochronić.

— Ranniście? — wrzasnął mu do ucha.
Krogulec ocknął się i głową na znak przeczenia potrząsnął.
— Zgubiłem liczbę ubitych psiawiarów — powiedział więcej 

do siebie niż do Grochoły.
Rozkazał graf Henryk do odwrotu trąbić. Ucieczka to była, nie
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odwrót. Czterdziestu rycerzy niemieckich gnało co koń wysko
czy ku Opatówkowi.

Zabronił Jaśko ścigać uciekających. Rannych własnych za
brawszy, cofnął się w lasy. Nie widział, jak komtur Jan Koprzyw- 
nicki poszedł z napotkanym po drodze grafem Wolfem na pobo
jowisko po to jedynie, aby zawaloną trupami drogę zobaczyć.

— Przeklęty kraj, omal w nim sławy rycerskiej nie postra
dałem — powiedział Wolf do komtura.

— Nie licząc tych tu — komtur wskazał na pobojowisko.
— Nie mogą mieć do mnie żalu. Wiedzieli, po co na wyprawę 

idą. Rycerz śmierć ze sobą wozi, zadaje ją innym lub sam ginie.
— O, żalu na pewno nie będą mieli, nawet ranni, bo ci zbóje 

ich, jak widzę, dobili.
— Naśladują was — odparł graf Henryk.

Rozdział XLVII
Kalisz czuwał. Na murach przy ustawionych bombar- 

dach piętrzyły się stosy kamieni, kadzie pełne smoły a pod nimi 
gotowe do podpalenia suche drwa. Leżały bele nieciosane, sęka
te, dzidy ostrzami w ziemię powbijane, halabardy, głownie 
smolne.

Rycerstwo i mieszczanie z braku miejsc w budynkach miej
skich już od szeregu dni spali wprost na ziemi. Nie narzekali na 
niewygody ani na jadło, które skąpo wydzielano. Nie bali się 
nieprzyjaciela. Czekali nań. Złe wieści do Kalisza nadchodziły. 
Pierwszymi zwiastunami nadciągającego niebezpieczeństwa by
ły widoczne nocami łuny pożarów. Najpierw gdzieś za borami 
pojawiły się na niebie jasne plamy, które niby zorza koliskiem 
się rozchodziły. Potem widać już było, jak drgają coraz wyraź
niej. Było ich coraz więcej i w różnych stronach się pojawiały. 
O brzasku bladły, jakby do ziemi przypadały. W dzień widać 
było słupy dymów, które przybliżały się, czernią na rozsłonecz- 
nionym niebie się znaczyły.

Nadciągały grupki uciekających. Ludzie stawali nad rozlewi
skiem, które miasto ze wszystkich stron otaczało, i błagali, aby
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ich do miasta wpuścić. Kasztelan Janko z Kalinowy, który obro
ną miasta kierował, odmawiał.

— Obrońców mamy dość, a jadła mało. Powiedzcie im, niech 
w puszczę uciekają.

Odchodzili. Czasem ktoś przekleństwo w stronę miasta rzucił, 
częściej płacz było słychać niewieści, który załogę wzruszał, ale 
kasztelan był nieustępliwy. Nie mogło być inaczej. Miasto ledwie 
swoich pomieścić mogło. Z pobliskiego Zawodzia, Tyńca, Rypin- 
ka i Piwonie tylko zdolnych do władania bronią za mury wpusz
czono. Starców z kobietami i dziećmi odesłano w puszczę.

Stali na murach obok siebie ludzie cechowi — mistrzowie, cze
ladnicy, uczniowie, lud Kuchar, Winiar, Szczytników, Jastrzębni, 
Psarów, Owczar, Tłokini, obok nich stali Godziesze z Godzieszo- 
wa, dwaj Czorty z Czortowa, stary Błasz z Błaszek i liczni Dzię
cioły, Zajączki, Sobiesenki, Wilki, Turosze — rycerze znani 
i możni.

Prastary Kalisz nie wielkopolski był, nie swój własny i nie 
ziemi kujawskiej, lecz królewski, Łokietkowy. Takim chciał być 
i takim go król uznawał.

— Nie zawiedzie się król na Kaliszu — mawiali mieszczanie. — 
Nie ustąpim, choćby sam cesarz niemiecki przyszedł Krzyżakom 
na pomoc — odpowiadało im rycerstwo.

Tego dnia straż na wieży przy bramie spostrzegła na rzece 
łódź rybacką, a w niej trzech ludzi. Byli to Wilkosz i Strzesław 
z Korczewa, których Jaśko Skalny wysłał do Kalisza z wieścią 
o nadciąganiu armii Hermana spod Sieradza. Łodzią kierował 
chłop z oddziału Osęki, Piskór, który za młodu ze swoim panem 
do Kalisza z futrami jeździł. Piskór dziwił się głośno, znajomej 
rzeki nie poznając.

— Czary abo co — mówił. — Dwie rzeki z obydwóch stron 
miasta płynęły, a tera ni jednej nie widać. Woda i woda. Jezioro 
zrobili. Laboga, prawdziwe jezioro.

— Prawda, że dwie rzeki z obu stron były? — spytał Wilkosz.
— Dwie — potwierdził Strzesław.
— Sam nie wiem, jak oni to jezioro zrobili. Potopią się w nim 

Krzyżaki, ani chybi. Woda pod same mury sięga, nijak im będzie 
drabiny stawiać. Widzi mi się przecie, że z kusz i bombard po
ciski za mury dolecą.
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Podpłynęli pod bramę.
— Hej tam, coście za jedni? — krzyczano do nich z murów.
— Łokietkowi ludzie! — odkrzyknął Wilkosz.
Gwar i ruch się na murach uczynił. Ledwie za bramą się zna

leźli, wnet ich straże do ratusza poprowadziły. Czekali już tu 
na nich Janko z Kalinowy, wojewoda Sędziwój z Czarnkowa, 
który chorobą wycieńczony, ósmy dziesiątek lat już na barkach 
dźwigając, nie poszedł pod Łęczycę, znajdując schronienie za mu- 
rami miasta. Było rycerstwo co zamożniejsze i dostojnicy 
miejscy.

— Krzyżacy na was ciągną — zaczął bez wstępu Wilkosz. — 
Król spod Łęczycy za nimi postępuje i z odsieczą lada dzień tu 
będzie. Bijcie psubratów. Niełacno was, jak widzim, wezmą.

— A kto wy sami jesteście? — spytał wojewoda drżącym 
głosem.

— Rycerze Jaśka Skalnego — odparł z dumą Wilkosz, ani dba
jąc o to, że znaku rycerskiego ani pasa nie posiada.

— Ich król przodem wysłał — wyjaśnił Strzesław z Korcze
wa. — Oni odbili nas Krzyżakom, kiedyśmy w Szadku zostali 
zagarnięci.

— A brat mój, Paweł — spytał kasztelan — żywli?
— Żyw. Z Jaśkiem Skalnym się połączył. Jaśko, łowczy kró

lewski, rycerz jakich mało.
Tu Strzesław z Korczewa zaczął opowiadać o wzięciu Szadka, 

o zbrodniach krzyżackich i cudownym ocaleniu. Cisza panowała 
w wielkiej sali ratusza w Kaliszu, przekleństwami od czasu do 
czasu przerywana.

— Nie damy im miasta, choć potęga ich ogromna! — zawołał 
stary Błasz z Błaszek.

— Jaka tam potęga — powiedział Wilkosz. — Krzyżacy skórę 
mają miękką jak i my, tyle jeno, że kiedy toporem rąbniesz, to 
jucha z nich zamiast krwie ciecze. I cuchnie smrodliwie, zwy
czajnie jak z parszywego psa.

— Ostańcie z nami — zapraszał kasztelan.
— Wracać musimy — odparł Wilkosz. — Od północy nic 

w ustach nie mielim. Pilno nam do sadła krzyżackiego się do
brać, choć, jako rzekłem, cuchnie.
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Kiedy już w łodzi siedzieli, Wilkosz zwrócił się do strażników 
przy bramie:

— Powiedzcie kasztelanowi, przyjdzie król, to wam znak da
my: ognie na wierzchołkach drzew ujrzycie.

Po odejściu Jaśkowych posłów, na murach Kalisza wszędzie 
porządek i ład zapanował. Setki oczu wypatrywało wroga. Słoń
ce wypłynęło już nad lasy i przeglądało się w rozlanych wkoło 
miasta wodach Prosny. Poderwał się lekki wiatr. Na wieży za
mkowej załopotała wielka chorągiew ziemi kaliskiej. Na biało- 
czerwonej szachownicy widać było łeb żubra z koroną w rogach 
i złotym pierścieniem w nozdrzach. Wraz z nią poderwała się do 
lotu i miejska chorągiew na ratuszu. Trębacz stojący między 
dwiema wieżami słał nieme hasło do boju z niewidzialnym jesz
cze wrogiem.

Nie było trwogi w tłumie obrońców. Przeciwnie, niecierpli
wić się poczynali, że wroga jeszcze nie widać. Powtarzali jeden 
drugiemu wieść, że król Łokietek idzie z Małopolanami, a z nim 
na pewno i Karol Andegaweński z całą potęgą Węgier. Wkrótce 
zaczęły wieści krążyć, nie wiadomo przez kogo zmyślone, że 
i książę Gedymin idzie z królem, i Ruś z Łokietkiem się sprzy
mierzyła. Rosła otucha w sercach. Ten i ów potrząsał toporem, 
to kamienie próbował dźwignąć i w dół murów spoglądał, jakby 
już tam nieprzyjaciela upatrywał. Pewności dodawało im szeroko 
rozlane kolisko wód Prosny, które z podmokłych łąk tworzyły 
bagnisko trudne do przebycia. Woda największą nadzieję sku
tecznej obrony budziła. Rzeka niby ramionami gród objęła. 
Zwierały się owe ramiona na północy, aby znów we wspólnych 
brzegach płynąć. Pilnowali kasztelanowie i władze miejskie, aby 
dno tej naturalnej fosy pogłębiać, brzegi ostrokołami umacniali. 
Janko z Kalinowy nowe ulepszenie wprowadził. O dwie mile 
za miastem kazał na rzece jaz budować. Gdy jaz zamknięto, wo
dy Prosny wokół Kalisza z brzegów wystąpiły, rozlewając się 
szeroko. Zechcą Krzyżacy miasta dobywać, będą musieli przez 
wodę brnąć, a choćby i sami przeszli, nie przeprowadzą ciężkich 
maszyn do rozbijania murów i bram, ugrzęzną w bagnisku.

Wypatrywali kaliszanie wroga od traktu sieradzkiego, który 
wiódł za Swędrnią przez Rajsków na Zawodzie. Patrzyli, zali 
Krzyżacy nie znaleźli za Pokrzywnicą brodu na Prośnie i nie
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ciągną łatwiejszą drogą przez Piwonice. Wbrew oczekiwaniu 
ujrzeli nagle nieprzyjaciela z przeciwnej strony. Przy trakcie 
idącym do Spicimierza podniosły się w niebo słupy czarnego 
dymu: najpierw na prawo od drogi, potem bliżej już w lewo, 
wreszcie dalej na południe wystrzeliły niespodziewanie płomie
nie znad zagajnika brzozowego. Zdawało się, że to las płonie. To 
sam Otton von Luterberg dawał znać o swoim przybyciu, paląc 
Psary, Tłokinie i pomniejsze osady rycerskie.

Ukazały się wreszcie na przybłotnych błoniach krzyżackie 
hufce pancerne, krocie lekkiej jazdy pruskiej, angielskiej, szwab- 
skiej, długie szeregi piechoty zbrojnej w kusze, berdysze, dzidy, 
a za nimi wozy pełne drabin, rusztowań, kloców ciosanych. 
Ujrzeli i bombardy na kołach, które Krzyżacy nad samo rozle
wisko Prosny podciągnęli, jakby samym ich widokiem chcieli 
obrońców przestraszyć.

Cisza zaległa na murach. Na widok niezliczonych szeregów 
zwątpienie zaczęło się wciskać w co słabsze serca. Spoglądali 
wątpiący na rozlewisko rzeki, to na mury, to wreszcie na stoją
cych wokół towarzyszy, jakby ich zliczyć chcieli. Tymczasem 
wojska krzyżackie zatoczyły wielkie półkole nad rozlewiskiem. 
Jedno jego ramię sięgało Tyńca, drugie Godzieszowa. Hufce sta
nęły od razu w szyku, jakby zaraz do szturmu miały uderzyć. 
To tu, to tam grupki jeźdźców parły konie w wodę, brodu szuka
jąc. Zawracali jednak prędko, bo rumaki grzęznąć poczynały. 
Wystraszone zwierzęta gwałtownymi skokami próbowały wydo
stać się z wody na twardy grunt. Zwalił się przy tym jeden lek- 
kozbrojny z konia, co taką wesołość wśród stojących na murach 
wywołało, że śmiech ich i wojska krzyżackie słyszały.

— A nuże! Chodźcie bliżej! Wszystkich was tu wytopimy! 
Pijawki was zjedzą! Żaby będą miały na czym swój skrzek skła
dać! — wołali uradowani kaliszanie.

Krzyżacy cofnęli się na suchsze, wyższe miejsca, gdzie wkrót
ce zaczęli rozpinać namioty. Po godzinie zjawili się nad rozle
wiskiem na wprost głównej bramy dwaj wysłańcy z białą cho
rągwią. Jeden z nich, złożywszy dłonie koło ust, zaczął nawoły
wać. Spuszczono na wodę łódź z przewoźnikiem. Rybak Jazgot 
popłynął w stronę posłów krzyżackich. Wiosłem lekko po
wierzchnię wody, zgarniał, nie próbując ni razu jechać na pych,
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aby nie pokazywać bacznym na wszystko Krzyżakom głębokości 
rozlewiska.

Mówili posłowie krzyżaccy, że landkomtur Otton von Luter- 
berg wzywa rycerstwo i mieszczan do otwarcia bram miasta 
i oddania się pod opiekę Zakonu. Jeśli to uczynią, obiecuje ry
cerstwu służbę w swoim wojsku, miastu zaś poszanowanie jego 
przywilejów.

— Nasz wielki mistrz za przyjaciół was uważa — mówił po
seł. — Nie z wami, lecz z królem krakowskim wojnę prowadzi.

W tej chwili burmistrz Kalisza pan Byrda, który mowę nie
miecką równie dobrze jak polską rozumiał, krzyknął na całą 
salę:

— Łżesz mówiąc o przyjaźni Zakonu! Gdańszczanie wam za
ufali i wymordowaliście wszystkich. Drugi raz nikogo już nie 
zwiedziecie.

— Ostawcie — przerwał Byrdzie kasztelan. — Odpowiedź, ja
ką im damy, godna nas wszystkich będzie.

Potem do posłów się zwrócił:
— Powiedzcie panu Ottonowi, że miasta nie poddamy. Łokie

tek, nasz miłościwy pan, nie krakowskim, ale całej Polski jest 
królem. Wierni mu jesteśmy i służby zmieniać nie zamierzamy.

Krzyżak ze spokojem wysłuchał odpowiedzi kasztelana.
— Miasto w razie oporu będzie zburzone i nikt z niego z ży

ciem nie ujdzie — powiedział butnie poseł.
— Będzie, co Bóg da — odpowiedział kasztelan. — Gróźb wa

szych się nie lękamy i grodu nie poddamy. Skończyłem.
Rybak Jazgot odwiózł posłów za rozlewisko.
Około południa nadciągnęła ze wschodu armia Hermana von 

Oettingen. Hufce Ottona powitały ją gromkimi okrzykami. Her
man zajął Rajsków i odnalazłszy bród na Swędrni, przeprawił się 
ze starszyzną, aby zdać Ottonowi sprawę ze swych zwycięstw 
i plan zdobycia Kalisza wspólnie ułożyć. Pod wieczór wojska 
Hermana przeprawiły się na tratwach przez Prosnę na wprost 
Piwonie i zajęły Rypinek i Dobrzeć. Nim zmierzch zapadł, krąg 
wokół Kalisza został zamknięty. Nadeszła chmurna, ciemna noc. 
W obozie krzyżackim zapłonęły setki ognisk.

Nie spali tej nocy kaliszanie. Wszystkich niepokoił ruch, jaki 
w obozie wroga panował. Z oddali słychać było bez przerwy
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stukot siekier i toporów. Słychać go było zarówno od strony 
Tyńca, jak i od Rypinka, i Piskorzewa.

Cech rzeźniczy pełnił służbę przy trzeciej baszcie od bramy. 
Do niego należała również obrona murów w prawo ku czwartej 
wieży. Komendę nad nimi sprawował pan Sierżęga, mając do 
pomocy obu Czortów z Czortowa i dwudziestu włodyków. Ci 
pierwsi z rzeźnikami się zbratali. Dopomogły im przyjaźń za
wrzeć mieszczki, które jadło mężom donosząc, nazbyt chętnie 
a sprawiedliwie dzieliły je między wszystkich. A że przy tym 
i dzbany piwa potajemnie przynosiły, wprędce do serdeczności 
pomiędzy obrońcami obu stanów doszło. Przemko Czort poufa
łości folgował, bo mu córka starszego cechowego pana Śliwy, 
Kundzia, do gustu wielce przypadła.

— Bacz — zwracał mu uwagę starszy brat — aby ojciec, za 
byka cię wziąwszy, wołu z ciebie nie zrobił abo i zgoła głowy 
nie uciął. Topory u nich szerokie, na łby krzyżackie osobliwie 
toczone.

— Dziewka gładka, rycerza godna — tłumaczył się Przem
ko. — Stary mi nie krzyw, to widać. Dalibóg, gotów jestem do 
cechu przystać.

— W królewskiej służbie jesteś.
— Jako i mieszczanie — odpowiedział Przemko, któremu myśl 

o Kundzi spokoju nie dawała.
Zapraszali mieszczanie rycerstwo do swoich domów, w których 

zamożność i dostatek widać było.
Tej nocy wszyscy na wyznaczonych miejscach straż pełnili. 

Słuchali odgłosów dochodzących z krzyżackiego obozu.
— Pewnikiem most budują — odezwał się czeladnik pana Śli

wy do swego sąsiada.
— Nie jeden, bo ze wszystkich stron stuk siekier słychać — 

zażartował Przemko Czort.
— To i pale w wodę bić będą? — zdziwił się czeladnik.
— Bez pali most zbudują, obaczysz.
— Jakże to, powiadacie, most bez pali?
— Most pływał będzie, synku — wyjaśnił Czort.
Słysząc to inni zaczęli się cisnąć bliżej Przemka. Czort rad był, 

że go za znawcę krzyżackich poczynań uważają, w głos zaczął 
opowiadać, jak takie pływające mosty zniszczyć można.
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— Podpłyną do murów, to my im dziegciu i rozgrzanej ży
wicy na łby i na one mosty luniem. Potem wiązkę chrustu zapa
lisz i w dół ciśniesz na żywicę i smołę. Wtedy oni, psy niemieckie 
zatracone, do wody leźć muszą. Tam ci już diabli na nich czekać 
będą, bo ich smród smoły z piekieł zwabi. Co który Krzyżak do 
wody skoczy, tego diabeł za nogi uchapi i do wody wciągnie.

— Widzę, że każdy Czort jednako na Krzyżaków zawzięty — 
zaśmiał się w tej chwili pan Sierżęga.

Przemko zrozumiał przymówkę do swego nazwiska i nie po
znawszy przywódcy, z miejsca odpalił:

— Nie tylko Krzyżaków, ale i ciebie mogę z murów do wody 
wyciepnąć, chodź jeno bliżej.

Potem poznawszy Sierżęgę, przepraszać go zaczął.
— Obaczym, jak sobie będziesz jutro z Krzyżakami poczynał, 

bo pewnie do szturmu się szykują i nie promy, ale tratwy pew
nikiem budują, aby ze wszystkich stron pod mury płynąć.

Nieliczne już w mieście kury po raz trzeci piać zaczynały, gdy 
od strony Repinka i Starego Miasta krzyk nagle doleciał, potem 
wrzaski i wołanie na trwogę. W obozie krzyżackim odezwały się 
trąby na alarm.

— Król przyszedł! Łokietek Krzyżaków bije! — rozległy się 
wołania na murach. W kościele kanoników odezwały się dzwony. 
Kto żyw, wybiegł na mury. Podpalono przygotowane kupy 
chrustu, żywicą obficie podlewając. Wielu prosiło kasztelana, 
aby im kilkanaście łodzi, w mieście przechowywanych, wziąć po
zwolił. Najgłośniej wołał Przemko Czort:

— Pozwólcie, a to wszystkich Krzyżaków sami wysieką!
Janko z Kalinowy zabronił jednak łodzi wydawać.
— Dałby Bóg, aby to był Łokietek. Krzyżaków rzeka rozdzie

la, można by tych na Zawodziu łatwo pobić. Może to jednak być 
ów Jaśko Skalny, o którym nam dzisiaj rano powiadali, albo woje
woda poznański chce szczęścia spróbować, aby się miał czym 
przed królem pochwalić. Krzyżaków po tej stronie siła niemała, 
bitwa może się do świtu przeciągnąć, czas będzie o widoku wy
ruszyć.

Pomylił się kasztelan. Bitwa skończyła się tak nagle, jak się za
częła. Tymczasem Rypinek, gdzie komtur Herman miał swoją 
kwaterę, pożar ogarnął. Ogień dopiero o świcie przygasać zaczął.
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Czeladnik rzeźnicki Benda przechylił się przez mur i w wodę 
pilnie spoglądał. Żegnał się przy tym co chwila, a drugą ręką 
krzyż ukryty na piersiach pod koszulą przyciskał. Zdawało mu 
się, że w drgającym odblasku ogni diabła w dole na wodzie 
ujrzał. Nie jednego, ale dwóch. „Prawdę pan Przemko powia
dał — przemknęło przez głowę czeladnika. — Czarci z wody 
wyłażą. Ani chybi na Krzyżaków czekają." Wpatrzył się Stańko 
Benda uważniej w wodę i zobaczył dwie gęby jak żar czerwie
niejące, skołtunione łby i rogi na nich. Diabli siedzieli okrakiem 
na płonącym dylu i pod mury płynęli. Stańko poczuł teraz w no
sie wyraźny swąd smoły, jaki z dołu od diabłów zalatywał.

— Jezusie Nazareński! — wrzasnął przeraźliwym głosem i do 
ucieczki się rzucił.

Pochwycili go obok stojący i potrząsać nim poczęli myśląc, że 
chłopak oszalał abo uroku nagłego dostał. Wyrywał się, krzyczeć 
nie przestając. Piotr z Sobiesenków, chcąc go uspokoić, zaczerp
nął konew wody ze stojącej obok beczki i na głowę czeladnika 
chlusnął. Stańko zaniemówił przez chwilę, potem drżeć cały za
czął i wreszcie, jąkając się, opowiedział, że w dole dwóch dia
błów widział. Zahuczało wkoło od śmiechu.

— Zdrzemnął się nasz obrońca i diabła we śnie ujrzał.
— Nieprawda! — krzyczał Benda. — Poźrzijcie na wodę, wedle 

bramy pływają.
Wyjrzał jeden z mieszczan w kierunku bramy i w bladej już 

teraz jasności dnia zobaczył dwóch ludzi, którzy znaki jakoweś 
rękami dawali, na bramę wskazując.

Tymczasem i straż przy bramie pływających zobaczyła i wrze- 
ciądze opuściła. Podszedł pan Sierżęga ku bramie i od razu po
znał Strzesława z Korczewa. Drugim okazał się Leszek Orlik. 
Obaj przemoczeni byli do nitki. Woda ściekała im nawet ze zmo
czonych głów.

— Moi ludzie za diabłów was wzięli.
— Sami anieli nas z ich mocy wyrwali. Nurt nas chwycił 

i niewiele brakowało, abyśmy rano w rękach Krzyżaków się zna
leźli. Rękami wiosłować ciężko. Musieliśmy do wody leźć i belkę 
na spokojniejszą wodę popychać. A tu pan Orlik pływać nie 
umie, ledwie nie utonął. Brr, zimno będzie knechtom, kiedy ich 
z murów w wodę postrącacie.
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— Zali prawda, że król nadciągnął? — spytał Sierżęga.
— Nie król, ale Jaśko Skalny rycerzom zakonnym sen prze

rwał — odpowiedział milczący dotąd Orlik.
— A my w zamieszaniu mogliśmy bezpiecznie do was popły

nąć — dodał Strzesław.
— Z czym przybywacie?
— Kasztelanowi wpierw oznajmim, bo do niego nas Jaśko po

słał — powiedział Orlik.
— Jeżeli zostaniecie u nas, to proście kasztelana, aby was do 

trzeciej baszty przydzielił, razem będziemy — radził Sier
żęga.

Dziwił się kasztelan wodnym posłom, czyn ich chwalił. Wieś
ciami przyniesionymi najwięcej się radował. Donosił mu bowiem 
Jaśko Skalny, że wojewoda Wincenty z Szamotuł w lasach śluz 
tajemnych strzeże. Powiada, że bronił ich będzie, choćby mu 
przyszło z całą armią krzyżacką bój stoczyć — oznajmił Orlik 
kasztelanowi.

— Przecież i wojewoda poznański wiary w zwycięstwo na
brał — powiedział kasztelan. — Niech jeno król nadejdzie, prze
pędzimy psubratów. Ostańcie w mieście. Takich obrońców nigdy 
nam za dużo nie będzie.

— Zajdzie potrzeba, a każecie, to wpław z powrotem popły
niemy — odpowiedział Strzesław, zapominając, że Orlik niewiele 
dłużej od topora może się na wodzie utrzymać.

— Zostańcie — powtórzył kasztelan.
— Tedy pozwólcie nam na trzecią basztę iść do pana Sier- 

żęgi.
Przyzwolił kasztelan, jednocześnie rozkazał dać im suchą 

odzież i posiłek.
Nazajutrz była niedziela. Rankiem zaczął mżyć deszcz, potem 

mgły się znad wody podniosły tak gęste, że na dwa kroki człek 
człeka nie mógł dojrzeć. Niepokój ogarnął obrońców Kalisza. 
Minął wraz z wiatrem, który nadleciał z zachodu, opary i mgły 
przepędził. Pokazało się słońce i przygrzewać jak co dzień za
częło. Wtedy ujrzeli nagle dziesiątki tratew na pobrzeżu rozle
wiska. W obozie krzyżackim panował jednak spokój. Służba obo
zowa paliła ogniska i warzyła strawę. Z łąk pod lasem dolatywa
ło rżenie koni.
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— Świętować będą jako i my — mówili mieszczanie.
— Jednej oni wiary z nami, jeno serca mają kamienne.
— Wiara jedna, ale modlitwa inna — tłumaczył Zbyszko 

z Biernatki. — Każdy Niemiec Boga o to jeno prosi, aby mu 
okazję do rabunku zdarzył i głów co najwięcej pod miecz 
poszczęścił. Mordowania niewinnych za grzech nie uważają.

— Powiadają, że wielu z nich, nawet tych, co mnichami są i bez 
ożenku żyją, z diabłem potajemnie przymierze trzyma — wtrącił 
sukiennik Glaber.

— Prawda — potwierdził Zbyszko z Biernatki. — Zaklęcia 
mają, którymi diabła w nocy czy w dzień przywołać potrafią.

— Nic czarci przeciw święconej wodzie nie wskórają — ode
zwał się stary Błasz. — Ksiądz kanonik Wojciech mury poświęcił. 
Wara złym mocom od miasta, a z ludźmi, chocia i Krzyżakami 
są, radę sobie damy. Przecie zda mi się, że nieprzyjaciel niedzielę 
uszanuje.

Nie wszyscy jednak wierzyli w pobożność Krzyżaków. 
Sam kasztelan przezorność zachował, rozkazał bowiem podtrzy
mywać ogień pod kotłami z wodą i smołą. Odezwały się wkrótce 
dzwony na uroczystą mszę i procesję. Modlili się mieszczanie 
i rycerstwo, prosząc o ratunek dla miasta, dla kraju pożogą 
zniszczonego, o zdrowie dla króla.

I w obozie krzyżackim nabożeństwo snadź odprawiano, bo 
śpiewy obce aż do murów miejskich dochodziły.

Radowali się kaliszanie świątecznym spokojem i na nieszpory 
się szykowali, gdy nagle trąby i rogi zagrały na basztach na 
alarm.

Krzyżacy rozpoczęli pierwszy szturm. Zaroiły się brzegi roz
lewiska od ludzi. Dziesiątki knechtów brnęły po pierś w wodzie, 
spychając tratwy z płycizn. Nie szła im ta robota, bo choć tra
twy były niewielkie, to przecież z trudem dawały się pchać przy 
pomocy drągów.

Kaliszanie wprędce spostrzegli, skąd im największe niebezpie
czeństwo zagraża. Od Zawodzia i Rypinka płynęły obiema od
nogami Prosny sznury tratew pełnych knechtów. Sterczały niby 
maszty podniesione drabiny, lśniły w słońcu okucia tarcz, hełmy, 
ostrza halabard i dzid. Woda sama niosła tratwy w kierunku mia
sta. Zauważono nieprzyjaciela i od strony Dobrzeca, i Piskorze-
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wa. Ci, pod prąd płynąc, brzegów się trzymali. Aż dziw brał, że 
w ciągu jednej nocy potrafili Krzyżacy tyle tratew zbudować.

Cisza zaległa na murach. Pachołkowie miejscy bez niczyjego 
rozkazu podrzucili suchych szczap na ogień pod kotłami, choć 
i tak z wody dobrze się już kurzyło, a smoła parkotała z gorąca. 
Twarze wszystkich były skupione, oczy śledziły bacznie zbliża
jące się tratwy. Czekały na nieprzyjaciela napięte kusze i łuki, 
włócznie, których stosy leżały na podręczu. Mieszczanie nie wy
trzymali napięcia. Ten i ów trzymając kamień na brzegu muru, 
wypuszczał go z rąk w wodę. Tymczasem Niemcy płynęli wolno 
w odległości, z której strzały obrońców szkodzić im nie mogły. 
Upatrywali miejsc dogodnych do szturmu. Widać było wśród 
nich rycerzy w białych płaszczach, którzy szturmem mieli kie
rować. Na jednej z tratew stał komtur elbląski Herman von 
Oettingen w towarzystwie Alberta von Ore i dowódcy piechoty 
pruskiej rycerza Ostwalda. On to właśnie na naradzie poddał 
myśl „pływających mostów", jak nazywał tratwy Przemko Czort. 
Woda otaczająca wkoło miasto nie wszędzie murów sięgała. Po 
obu stronach północnej bramy od baszty Królewskiej aż do basz
ty Przemysława biegł wzdłuż murów suchy grunt, szeroki na 
dziesięć sążni. Podobnie łatwy dostęp, choć na krótszym odcin
ku, znajdował się u bramy Rybackiej. Krzyżacy łatwo te dogod
ności dostrzegli i do nich szturm rozpoczęli. Pierwsze dwa rzędy 
tratew podpłynęły ku murom. Posypał się na nie grad strzał, ale 
żadna z nich szkody nikomu nie uczyniła. Pierwszy szereg pie
choty na tratwach osłonił się długimi tarczami. Stojący za nimi 
utworzyli ze swoich tarcz szczelny dach. Strzały odbijały się od 
grubych okuć. Gdy tratwy zaczęły już suchego gruntu dochodzić, 
z murów posypały się na nie włócznie. Nikt z oblężonych nie 
krył się ani osłaniał. Z trzeciego rzędu podpływających pod mu- 
ry tratew zaczęto nagle na stojących na murach strzelać. Nie 
darmo kusznicy angielscy sławę najlepszych w Europie mieli 
i chętnie byli przez wszystkich wynajmowani. Wioślarze wparli 
drągi w dno rzeki, tratwy na miejscu zatrzymując, a kusznicy 
szyli strzałami, które niby kąśliwa chmara szerszeni zdawały się 
same celu szukać. Krzyki i jęki rannych rozległy się na murach. 
Kilku z załogi padło przeszytych strzałami. Tymczasem piecho
ta przypadła już do murów z drabinami i piąć się po nich zaczęła
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w górę. Jednocześnie nadleciały z brzegów rozlewiska kamienie 
z ustawionych bombard krzyżackich. Uderzały w niury, odbijały 
się od nich i z pluskiem spadały w wodę. Parę zaledwie upadło 
na dzjedzińcu, lecz jakby zmęczone za dalekim lotem nierucho
miały zaraz po upadku, krzywdy nikomu żadnej nie czyniąc. 
Większość miotanych kamiennych kul spadała w wodę, nie 
osiągnąwszy celu.

Zaturkotały kołowroty miejskich bombard. Zwolnione liny 
spadały miękko, a wyrzucone z wielką siłą pociski łukiem lecia
ły w stronę nieprzyjaciela. Kaliszanie nie zamierzali razić stoją
cej na brzegach starszyzny krzyżackiej. Kamienie i naczynia 
z gorącą smołą padały na gęsto płynące tratwy. Rozległy się 
krzyki trwogi, jęki rannych.

Przy Rzeźniczej bramie pana Sierżęgi najwięcej było strat 
w ludziach. Padło dwunastu zabitych, a kilku rannych jęczało 
z bólu. Wśród rannych znalazł się i Przemko Czort. Strzała prze
orała mu skórę przez całą szerokość czoła. Krew zalała Przemko
wi oczy. Padł na kolana, twarz w dłoniach ukrył. Przez palce 
spływała mu krew. Zamroczyło go na chwilę, więcej ze strachu 
niż z bólu. Przeraźliwy krzyk niewieści przywołał go do przy
tomności.

— Jezusie, mojego Przemka ubili! — krzyczała Kundzia, która 
z kilkoma mieszczkami jeszcze przed bitwą podeszły do murów, 
aby Krzyżaków obaczyć. Na widok zabitych i rannych wszyst
kie oprócz Kundzi pierzchły z krzykiem, jakby to im Krzyżacy 
rany bolesne zadali. Kundzię powstrzymał od ucieczki widok 
padającego Przemka. Przypadła doń i lamentować zaczęła. Kiedy 
Przemko ręce od twarzy odjął, Kundzia, choć ją widok krwi prze
raził, chustkę z głowy zerwała, aby ściekającą krew wytrzeć.

— Rannym, przewiąż, a chyżo! — zawołał Przemko.
Kundzia trzęsącymi się rękami zaczęła wiązać chustką, gdy 

wtem ujrzała na murze piechura pruskiego. Krzyknęła przeraźli
wie. Przemko obejrzał się. Knecht skoczył na niego z podniesio
nym mieczem. Nim jednak ciąć zdołał, Przemko zwarł się z nim, 
wpół go chwytając. Zwalili się na ziemię. Krzyżak był na wierz
chu. Kundzia chwyciła oburącz leżący obok kamień i z całej siły 
w hełm knechta gruchnęła. Wypuścił Niemiec miecz z ręki, puś
cił Przemka, a ten zrzuciwszy go z siebie, miecza swego dobył
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i pchnął go w szyję. Na murach zjawili się w tej chwili nowi 
Niemcy. Rzeźnicy, w używaniu topora wprawni, pokazali, że są 
mistrzami swoich narzędzi. Do widoku krwi zwierzęcej nawykli, 
krzyżacką za psią uważając, cięli swymi szerokimi toporami 
z taką siłą, że od jednego uderzenia odcinali wspinającym się 
na mury ramiona, głowy na pół rozłupywali, mimo chroniących 
ich stalowych hełmów. Kusznicy angielscy przestali ostrzeliwać 
mury, aby swoich strzałami nie razić. Na rozkaz pana Sierżęgi 
zaczęto spychać z murów ciężkie kłody nabijane gwoździami, 
kamienie, drzewa sękate. Pod ich ciężarem łamały się przysta
wione do murów drabiny. Knechci walili się w dół na swoich 
towarzyszy. Wówczas zaczęto lać na nich gorącą smołę, wrzącą 
wodę. Dziki wrzask poparzonych rozległ się wkoło murów. Niem
cy, ślepi, wyjąć z bólu rzucali się w wodę. Wpadali na siebie, 
wzajemnie się przewracali, topiąc jedni drugich. Kusznicy angiel
scy znów zaczęli z kusz szyć. Z baszt zaczęto razić strzałami 
kuszników i nowe tłumy piechoty, które się do murów rzuciły. 
Wielu z obrońców chętniej łuków niż kusz używało, celniej 
z nich wroga rażąc. Byli wśród rycerstwa kaliskiego tacy, jak 
Dobrogost ze Strupieszy czy Henryk Zaremba z Dębska, Przed- 
pełk z Liskowa, którzy ptaka w locie strzałą przeszywali. Ci, 
mając teraz przed sobą wyraźny cel, ani jednej strzały nie mar
nowali.

Prześcignął ich wszystkich Leszek Orlik, który usadowił się 
na baszcie Rzeźniczej. Kuszników angielskich sobie upodobał. 
Dokładny przy tym był jak nikt. Nie szukał ciżby, lecz po kolei 
raził wszystkich na wybranej przez siebie tratwie. Spostrzegł to 
Stańko Benda, który za Orlikiem stał. Patrzył w ślad za strzała
mi Orlika. Kiedy ten ostatniego z wybranej tratwy w udo strza
łą ugodził, Stańko na cały głos wrzasnął:

— Dobijcie psiawiarę, panie rycerzu, dobijcie!
Leszek spojrzał z uśmiechem na pachołka.
— Spróbuj sam to zrobić — powiedział.
— Kiej łuku nie mam.
Orlik podał mu swój łuk i strzałę. Czeladnik pokraśniał z za

dowolenia. Łuk naciągnął, mierzył dokładnie i wystrzelił. Strza
ła poszybowała w górę i spadła w wodę, do celu nie doleciawszy. 
Stańko łuk Orlikowi zwrócił.
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— Nie umiem — powiedział spuszczając głowę.
Trzecią już tratwę Orlik oczyszczał, kiedy spostrzegł na dal

szej białe płaszcze z krzyżami. Tratwa z dostojnikami krzyżacki
mi była poza zasięgiem strzał. Krzyżacy stali spokojnie obok sie
bie, przyglądając się szturmowi. Ich grzebieniaste hełmy błysz
czały w słońcu, które już ku zachodowi chylić się zaczynało. 
Orlik długo mierzył oczami odległość do białych płaszczy, jakby 
je na sążnie przeliczał. Tratwa podpłynęła znów parę kroków 
w stronę murów. Orlik przesunął się do sąsiedniej blanki. Benda 
nie odstępował go ani na krok.

— Ustąpcie miejsca — zwrócił się Orlik do Przemka Czorta.
— Nie zmęczyłem się i następców mi nie trza! — oburzył się 

Przemko mierząc złym spojrzeniem Leszka.
— Ustąpcie, panie Czorcie — poparł Orlika Stańko.
— Idźcie precz. Małoż wam miejsca? Zaraz znów leźć te psie 

syny zaczną, starczy ich i dla was.
— Nie gniewajcie się — zaczął łagodnie Orlik. — Stąd naj

wygodniej. Chciałbym owych rycerzy w białych płaszczach z łu- 
ku ustrzelić.

Czort wyjrzał za mury.
— Nie dacie rady. Za daleko, strzała nie doleci.
— Spróbować chciałbym.
Przemko znów postać Orlika od stóp po głowę obejrzał. 

Uśmiechnął się, choć na umazanej krwią twarzy uśmiechu i wi
dać nie było.

— Próbujcie tedy. Postraszyć ich nie zawadzi.
Zjawił się Sierżęga ze starym Błaszem. Wiedzieli już od 

Strzesława z Korczewa, jaki to z Orlika strzelec doskonały.
— Orlik! — zawołał Sierżęga. — Poczekajcie, aż kaczki bliżej 

podpłyną. A tego w środku na cel bierzcie, nie byle kto być musi.
Stojący obok cisnąć się zaczęli. Bystre oczy Orlika do

strzegły, że tratwa z rycerzami krzyżackimi znów zbliżyła się 
o parę kroków. Ani wiedział Leszek, że komtura Hermana chciał 
ustrzelić. W chwili gdy strzałę na cięciwę nakładał, przed kom
tura wysunął się Karol Ostwald, który wyciągniętą ręką prze
pływającym obok żołnierzom na mury wskazywał, krzycząc coś 
do nich. Zabrzęczała zwolniona cięciwa. Stojący obok ledwie 
mogli wzrokiem wylatującą strzałę ułowić. Patrzyli na tratwę
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z rycerzami w białych płaszczach. Ostwald, dowódca piechoty 
krzyżackiej, chwycił się nagle rękami za twarz, a potem runął 
do wody. Okrzyki radości rozległy się wokół Orlika. A Leszek 
posłał już w ślad za pierwszą następną strzałę. I ta celna była. 
Komtura Hermana w pierś uderzyła. Widział Orlik i jego towa
rzysze, jak komtur zwisającą na piersi strzałę w dłoń ujął i precz 
odrzucił. I tysiąc strzał nie potrafiłoby przebić zbroi. Trzej wio
ślarze odepchnęli gwałtownie tratwę komtura do tyłu. Sierżęga 
ściskał rękę Orlika.

— Dalibóg, własnym oczom nie wierzyłem. Kasztelanowi opo
wiem. Niech królowi wasze czyny przedstawi. Pas rycerski was 
nie minie.

Pacholęca twarz Orlika jaśniała uśmiechem.
— Królowi i bez pasów rycerskich wiernie służymy — po

wiedział.
Podobała się odpowiedź Orlika mieszczanom. Sami pierwsi 

przy Łokietku stanęli, gdy jeszcze księciem był, a o koronie 
skrycie z najbliższymi ledwie mówił.

Ponawiali Krzyżacy szturm aż do zmroku, nic jednak nie 
wskórali. Prawie stu swoich żołnierzy pod murami ostawili. Przy 
jednej tylko północnej bramie trupów było tak wiele, że leżąc 
na sobie, wystawały nad wodę.

Ze wzgórza pod Tyńcem patrzył na bitwę pod murami miasta 
Otton z Luterberga i złe przeczucia go nachodziły. Pierwsze to 
było miasto w tej wyprawie, które mu opór skuteczny stawiało. 
Nie zdobędzie go pewnie. Nie mury go bronią, ale woda. Mury 
potrafiłby rozbić, bramy wyłamać. Spojrzał na stojące na brzegu 
liczne kusze, bombardy, tarany, wieże kryte, w których wprost na 
mury jednym krokiem skoczyć było można. Nie takie mury roz
biłby przy pomocy machin, które posiada. „A jednak zdobyć je 
muszę — myślał. — Kamienia na miejscu nie zostawię, a te ga
dziny Łokietkowe wydusić każę i w bagnie potopić. Kości ich 
będą innym przypominać, że Zakonowi nie Iza się przeciwsta
wiać. Zburzę i wyduszę, tak mi dopomóż Bóg. Ku chwale Zakonu 
to uczynię" — ślubował w myślach landkomtur Otton von Lu- 
terberg. Jutro nadciągnie Jan Luksemburczyk i sami się podda
dzą. Łokietek nic im już pomóc nie może.
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Na naradzie, która się w jego namiocie przy świetle świec 
odbywała, zaraz na wstępie gniewem wybuchnął.

— Rannemu Ostwaldowi pozwoliliście utonąć.
— Strzała w oko go ugodziła. Zginął, nim do wody wpadł — 

wyjaśnił komtur gdański.
— Cała wyprawa dotąd tyle ofiar nie kosztowała, co to jedno 

nędzne miasto.
— Bogate to miasto i gród, jak widać, obronny. Wstydu żad

nego nie ma ani honor nasz na tym cierpi, że go w tak ciężkich 
warunkach zdobyć nie mogliśmy — zaczął poważnie komtur 
Bałgi Henryk Reuss von Plauen. Wszak Kalisz z dawna już był 
ja krakowskiego króla na tych ziemiach. Nic więc dziwnego, że 
znany. Z Hanzą stosunki handlowe utrzymywał. Główna to osto- 
o jego umocnienie dbał. Straty sami sobie wynagrodzim, gdy za 
mury się dostaniemy. Rozpogodziła się twarz Ottona.

— Jakimże sposobem? — spytał.
— Nad tym to radzić powinniśmy, a psalmy żałobne innym 

ostawmy — odpowiedział śmiało komtur Bałgi.
Przemilczał jego uwagę Otton. Radzić przeto zaczęto.

Rozdział XLVIII
Długo w noc słychać było pod murami miasta jęki, 

wołania o pomoc, przekleństwa. Bezlitosne były serca czuwają
cych na murach.

— Niech zdychają, psy. Wilk na to tylko zasługuje, aby go 
pałą dobić. Bram nie otworzym, aby takich synów ratować. Niech 
giną. W mieście radość panowała powszechna. Straty w ludziach 
były niewielkie, mury ani bramy w niczym nie ucierpiały, wróg 
odstąpił. Wszędzie omawiano czyny, jakich w ciągu dnia do
konano. O córce Śliwy gadki było najwięcej. Tymczasem dziel
na Kundzia łzy obfite roniła, klęcząc przy łożu Przemka. Młode
go Czorta z Czortowa siłą pod wieczór z murów odprowadzono. 
Gorączka nim trzęsła. Śliwa zawezwał cyrulika, pana Iwo.

— Rana niegroźna — orzekł Iwo. — Po dwóch dniach zdrów 
będzie.
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Kundzia uklękła przy posłaniu chorego i zaczęła modlić się 
o jego zdrowie.

Na ratuszu wójt Włodko Przybór radził z rajcami miej
skimi. Zwrócił się bowiem do rady miejskiej pan kasztelan z we
zwaniem, aby opiekę nad rannymi mieszczanie ustanowili. Szum 
na sali powstał, kiedy wójt przykazanie kasztelańskie objawił.

— Jakże tol — zawołał kupiec Paweł Biedrzeniec. — Kasztelan 
czci naszej ubliżać może? Rycerze w domach naszych wypoczy
wają. Bramy dla nich otwarte, stoły zastawione, a rannych nasze 
niewiasty bez rozkazu kasztelana pielęgnują.

— Powiedzcie kasztelanowi, że ostatni kęs chleba sprawiedli
wie podzielim. Wspólna obrona, wspólna dola i niedola — po
wiedział poważnie podsędek Piotr Kłos.

Naradę kończyli, gdy we drzwi ktoś gwałtownie załomotał. 
Do sali wpadł strażnik miejski z odkrytą głową. Dychał ciężko, 
głosu z siebie wydobyć nie mogąc.

— Dobek zabit! — zawołał wreszcie.
Otoczyli go kołem.
— Dobek Wierczok, nasz dziesiętnik, nie żyje. Ungar z Fryt- 

zem go zabili na wieży Wojewodzińskiej — opowiadał strażnik. — 
Znaki ogniem dawali. Wierczok ich dostrzegł. Głownie zapalone 
trzymali w rękach, krzyżowali je i znów rozdzielali. „Komu to 
przyświecacie?" — spytał ich Dobek. A oni nic. Milczą. Ja w cie
niu we wnęce na schodach stałem i patrzyłem. Ungar sztylet wy
ciągnął i w szyję Dobka pchnął. Wtedy Frytz toporkiem go 
w głowę zdzielił. Zaraz też głownie zgasili. Wierczoka do tej 
wnęki, gdzie stałem, wrzucili. Myślałem, że i ze mną koniec bę
dzie. Nie dostrzegli mnie. Słyszałem, jak zeszli na dół, wtedy ja 
tu do was przybiegłem.

— Krzyżakom znaki dawali, zdrajcy! Śmierć im! — zawołał 
Swół z cechu krawieckiego.

— Mówiłem, przegnać za bramę niemieckie pomioty! — za
huczał basem Grdeń.

— Straż posłać i pod sąd zdrajców!
— Bez sądu powiesić!
— Katu ich oddać!
— Kasztelańska tu teraz wola najważniejsza — odezwał się 

wójt. — Jemu obronę miasta powierzyliśmy, on tu glos ma pierw-
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szy. Na zamek idźmy. Krzyżacy w zmowie ze zdrajcami być mu
szą, napaść szykują.

Zdziwił się stojący z boku Topiel, kiedy zobaczył, że rajca 
Rabkę, który nieliczny cech złotniczy w radzie reprezentował, 
korzystając z zamieszania, przemknął ku drzwiom jak kot i znikł 
w korytarzu. Skoczył bez namysłu za nim, nikogo nie uprzedza
jąc. Na ulicy Rzeźniczej go dogonił i na ziemię jednym uderze
niem pięści powalił. Chciał go Rrabke sztyletem pchnąć, ale To
piel rękę mu wykręcił, aż kość trzasła.

— Na ratusz idziemy. Tam się wytłumaczysz. A nie próbuj 
uciekać. Dwanaście lat zwierzęta zarzynałem. Wieprze w serce 
dźgałem, ani razu nie chybiłem. Choć ciemno tu, i tak twoje od
najdę.

— Puście, jam niewinny — prosił Rabkę.
— Rada orzeknie, czyś winien.
— Ten wam powie, kto Wierczoka zamordował. Dogoniłem go 

przy jatkach. Spieszył się na pewno, aby spiskowców ostrzec — 
mówił Topiel, stanąwszy przed radą.

— Mówcie — powiedział krótko wójt.
— Do domu chciałem iść, żona mi chora. Usłyszałem za sobą 

kroki, myślałem, że mnie ktoś goni, to i uciekałem. Żądam kary 
na Topielą, rękę mi złamał.

— Weżcie go, niech się przed kasztelanem wytłumaczy — roz
kazał wójt dziesiętnikowi straży miejskiej, którego wezwano do 
ratusza. Nie zechcecie prawdy mówić, kat wam dopomoże.

Kasztelan omawiał z komendantami baszt plan jutrzejszej obro
ny, kiedy mu służba doniosła, że wójt z radą miejską przybyli. 
W ciszy, jaka zapanowała na sali, Włodek Przybór opowiedział 
o zamordowaniu Wierczoka, znakach ogniem dawanych i dziw
nej ucieczce pana Rabkego. Kasztelan, nim Rabkego badać za
czął, zwrócił się do pana Scibora:

— Z baszt najbliższych ludzi ściągnąć i bramy obsadzić. Ha
łasu jak najmniej czynić, aby nikt zmiarkować nie mógł, co czy
nicie. Na ludzi uważać, aby nikt nie uciekł, zdrajcy i wśród stra
ży mogą być. Bogusąd! — zwrócił się kasztelan do Trojana z rodu 
Pałuków. — Załogę zbudzić i w pogotowiu niech będzie. Na głos 
dzwonu ognie na murach zapalicie.
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Scibor i Trojan wyszli bocznymi drzwiami. Wtedy kasztelan 
w dłonie klasnął. Zjawiło się trzech pachołków.

— Ogień w kominie rozpalić i żelaza przygotować. Przy całej 
radzie zdrajcę badać będziem.

Wkrótce pachołkowie kładli na żarzące się węgle żelazne prę
ty przytrzymywane obcęgami. W ciszy, jaka w sali zapanowała, 
słychać było krzyk puchacza z wieży. Twarz kasztelana z rzadka 
śladami ospy napiętnowania, plamami się pokryła. Brwi miał 
ściągnięte, a z oczu zdawały się skry lecieć, gdy z rękami w tył 
założonymi do Rabkego podszedł.

— Mówi — rozkazał.
— Nie macie prawa mnie sądzić ani na tortury brać! — krzyk

nął Rabkę. — Miasto nie wam podlega. Król przywileje zatwier
dził.

— Przywileje nie dla zdrajców ustanowione. Rozebrać go. — 
Pachołkowie rzucili się na Rabkego. Na widok prętów rozpalo
nych do białości Rabkę drżeć zaczął.

— Litości — zaskamlał nagle. — Litości, panie. Powiem 
wszystko, jeno się ulitujcie.

Padł przed kasztelanem na kolana i zdrową rękę z rozcapie
rzonymi palcami wyciągnął, jakby o jałmużnę prosił.

— Mów — powtórzył kasztelan.
— Kupiec Heldesztain nas namówił. On z Zakonem od dawna 

był w zmowie. Groził, że nas Krzyżacy po zdobyciu miasta nie 
będą oszczędzać, jeżeli mu pomagać nie zechcemy. Krzyżakom 
dał znać, że dziś o północy nasi ludzie bramę otworzą, tę od stro
ny Tyńca. Straże przy bramie mają wyciąć. Krzyżacy ogni z tej 
strony nie będą palić. O północy mają uderzyć.

— Kto do spisku należy? — spytał kasztelan.
— Z kupców Virtel, Kaltenberg, Widerman i Kagan, z kra

wieckiego cechu — Weisyman i Krott, z innych cechów — Zyg
fryd i Henryk Westowie, reszty nie pomnę. Razem dwudziestu, 
nie licząc pospólstwa, które miał Hagen przekupić.

Rajcy spojrzeli po sobie. Teraz dopiero spostrzegli, że Hagen, 
który do rady należał, nie był dziś na ratuszu. Kłos, szwagier 
Hagena, blady jak płótno, rozepchnął nagle stojących przed nim 
i do kasztelana podszedł.

— Hagen siostrę moją ma za żonę. Przysięgam, żem o zdra-
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dzie nie wiedział. Nie o łaskę dla niego ani dla siebie proszę. 
Pozwólcie jeno, abym głowę zdrajcy Hagena własną ręką mógł 
ściąć. Jam nie winien — powtórzył Kłos.

— Wierzę wam — odrzekł kasztelan. — Zdrajcom sąd karę 
wyznaczy, nie pora teraz o tym mówić. Co miały oznaczać za
palone pochodnie na baszcie? — spytał kasztelan klęczącego 
Rabkego.

— To było umówione hasło, że wszystko gotowe.
— Dość — skończył badanie kasztelan. — Do lochu z nim! — 

rozkazał straży.
— Pozwólcie jeszcze, panie kasztelanie, spytać więźnia — 

odezwał się Topiel.
— Pytajcie.
— Mówiłeś — zwrócił się Topiel do Rabkego — że Krzyżacy 

po zdobyciu miasta mieli was i wasze rodziny oszczędzić. Jakże 
to w nocy mieli wasze domy poznać?

— Na bramach i ścianach naszych domów będą o północy 
wymalowane białe krzyże.

— Oooo — rozległ się w sali ni to jęk, ni pomruk złowróżbny. 
Stary Błasz aż w ręce klasnął. Kasztelan podziękował Topielo- 
wi za przezorność, potem do obecnych się zwrócił.

— Niechże malują krzyże niemieccy zdrajcy. Przeszkadzać 
im w tym zabraniam. Straży miejskiej przykazuję, aby znaków 
strzegła, po dniu je obaczym i zliczym.

— Nie wszyscy, którzy tu z niemieckiego cesarstwa przybyli, 
zdrajcami są — rozległ się nagle w sali głos bogatego kupca 
Kirscha. — Niemcem do Kalisza przybyłem. Mowę niemiecką 
i ja, i rodzina moja zachowaliśmy. Wszystko, co posiadam, mias
tu temu zawdzięczam, ziemi i ludziom, z którymi jak brat chcę 
żyć. Ja i dzieci moje kraj ten za swoją ojczyznę uważamy i wier
nymi jej chcemy być. Nie łączcie mnie ze zdrajcami.

— Wiedzieliście o spisku? — spytał go wójt Przybór.
— Nie — odparł śmiało Kirsch. — W lipcu mówił mi Witkę, 

że go Rabkę namawiał, aby wstąpił do związku, który mianem 
„Lubeki" nazwał, korzyści mu z tego obiecując. Ani Witkę jed
nak, ani ja, ani Kriige, Pferde i Zanken do związku i spisku Hel- 
desztaina nie należymy i o zbrodni, jaką przygotowywali, nic nie 
wiemy.
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— Nie Niemców będziemy karać, lecz zdrajców — odpowie
dział kasztelan. — Rozejdźcie się i niechaj każdy tajemnicę przy 
sobie zachowa.

Cisza panowała w Kaliszu. Zdawać się mogło, że straże na 
basztach i murach posnęły. Z zamku wyszły oddziały wojska 
i pomaszerowały warty zmieniać. Setnicy okrzykiwali hasło, słu
chali odzewu. Dziwnym się jeno wydawało, że nikt z pełniących 
dotąd wartę nie odchodził na spoczynek. Ludzie przywierali do 
murów, do strzelnic na blankach, wytężali wzrok, nadstawiali 
uszu.

W mieście ozwały się piania kogutów.
Wojewoda z trudem usiadł na łożu. Podtrzymywali go z jednej 

strony pacholik, z drugiej mnich w habicie franciszkanina. Na 
chudej twarzy wojewody znać było wysiłek i cierpienie.

— Przyrzekacie tedy nie oddawać mnie żywego w ręce Krzy
żaków?

— Przyrzekam na cześć rycerską nie oddać miasta ni grodu 
i wszelki atak nieprzyjaciela odeprzeć. Tak mi, Panie Boże, do
pomóż. — Janko z Kalinowy rękę na piersi położył, drugą na 
mieczu. Wojewoda głowę na piersi zwiesił. Siwa broda poruszyła 
się w takt ciężkiego oddechu. Spojrzał znów na kasztelana i rękę 
do niego wyciągnął.

— Wybaczcie. Słabość siły mi odebrała i rozum pomieszała, 
że i bluźnić zaczynam. Miast w obozie królewskim w zbroi stać, 
za murami się chronię. Niegodnym rodu swojego.

— Winy w tym waszej nie ma.
— Idźcie, kury już piać przestały.
Przy bramie czekali na kasztelana Sierżęga z Sobiesławem 

z Sędzimirowie, obaj w pełnej zbroi.
— Sami? — spytał kasztelan.
— Ludzie za bramą stoją, pozór dają.
Sierżęga zbliżył się do Janka z Kalinowy.
— Na bramie franciszkanów biały krzyż namalowany.
— Co powiadasz?
— Na własne oczy widzielim — poświadczył Sobiesław.
— Biada im — odpowiedział kasztelan szeptem. — Choćbym 

miał po uszy w piekle siedzieć, ojców każę powiesić. Sierżęga! 
Ilu masz ludzi?
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— Dwudziestu.
— Wystarczy. Dziesięciu wyślij do furty w murze zamkowym, 

a sam z resztą tu w bramie czuwajcie. U wojewody mnich za 
spowiednika służy. Gdyby chciał wyjść, złapać i do wojewody 
natychmiast prowadzić. Głową mi odpowiesz, gdyby uciekł.

Wszedł do komnaty nie czekając, aż go sługa opowie. Przy 
łożu chorego płonęły woskowe świece. Pacholik stał u wezgło
wia. Wojewoda leżał z zamkniętymi oczami, do umarłego bar
dziej niż do żywego podobny.

Kasztelan chrząknął i wojewoda otworzył oczy.
— Wybaczcie, że wracam. Na bramie klasztornej u francisz

kanów biały krzyż jest namalowany. Gdzie wasz mnich?
— Chryste, zali prawdę mówicie?
— Ludzie moi widzieli. Gdzie mnich Brunon, wasz spowiednik?
— W sąsiedniej komnacie czeka, nim rachunek sumienia skoń

czę. Indrzych, wołaj Brunona!
Pacholik znikł za kotarą.
— Nie ma go — oznajmił zjawiając się po chwili.
— Hej, straże! Do mnie! — krzyknął wojewoda głosem tak 

silnym, jak gdyby nigdy chory nie był.
— Zostawcie. Nie ucieknie — rzekł spokojnie kasztelan. — 

Moi ludzie pilnują furty i bramy. Zaraz go tu przywiodą.
Jakby w odpowiedzi na te słowa drzwi się rozwarły i wszedł 

najpierw Sierżęga, a za nim dwóch żołnierzy trzymając pod ra
miona Brunona.

— Łotrze! — krzyknął wojewoda na jego widok.
Mnich z twarzą męczennika głowę zwiesił.
— Niech wam Bóg wybaczy słowa, którymi Jego w mojej oso

bie znieważyliście. Prosił Go będę, aby was kara za to nie 
spotkała.

— Dlaczego wyszedłeś z zamku wbrew rozkazowi wojewo
dy? — spytał mnicha kasztelan.

— Bóg jeden może mi tylko rozkazywać — odparł spokojnie 
Brunon.

— Co oznacza biały krzyż na bramie waszego klasztoru?
— Krzyż miłosierdziem jest, w nim przebaczenie i łaska.
— Ilu Polaków jest wśród was w klasztorze?
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— Wobec Boga wszyscyśmy braćmi.
— Przykażcie — zwrócił się kasztelan do wojewody — w lo

chu go zamknąć.
— Rozkazuję — powiedział cicho wojewoda — krzywdy mu 

nijakiej nie czynić. Do rana pozostanie w mojej komnacie. Spo
wiadał się już nie będę — dodał po chwili.

Kasztelan skłonił się i skinąwszy na Sierżęgę, wyszedł.
Dochodziła północ. Ogniska w obozie krzyżackim przygasły. 

W ciemności wypływały na wodę tratwy pełne pruskiej piecho
ty, do której dołączyła spieszona lekka jazda i hufiec grafa Wol
fa. Płynęli cicho, skradali się z chęcią zemsty w sercach, z żądzą 
mordu i nadzieją łupów. Nie zwiodła cisza mieszkańców miasta. 
Wprawne uszy ułowiły plusk wioseł, nieostrożne pobrzękiwanie 
mieczy. Straże przy północnej bramie miały przecież oczy zwró
cone w stronę miasta. Stąd oczekiwano wroga, który miał miasto 
w ręce Krzyżaków oddać. Jakoż usłyszeli wkrótce tupot nóg na 
brukowanej ulicy.

Trojan Pałuk wysunął się do przodu i śmiało o hasło spytał.
— Łokietek — rozległ się w odpowiedzi głos Heldesztaina.
— Kalisz twój gród — dał odzew Trojan. — Spóźniliście się — 

dodał zaraz. — Ludzie moi drzemać już zaczynali. Ja sam ledwie 
wytrzymać mogłem. Krzyżacy, zdaje się, śpią smacznie, co i wam 
radzę uczynić, bo do rana czuwanie nie jest potrzebne.

— Jawohl, zrobię, jak radzicie — odpowiedział Heldesztain.
Nie widział, jak z baszt i murów szły ku niemu uzbrojone gru

py wojów kasztelańskich. Buchnęły nagle płomienie zapalonej 
smoły w kamiennych kadziach. Widno się uczyniło jak w dzień. 
Zrozumiał Heldesztain, że wpadł w pułapkę. Zamierzył się topo
rem na stojącego przed nim Trojana, ale ten czujny był i by
strzejszy od kupca. Pchnął go trzymanym w ręku mieczem. Rzu
cili się na Trojana dwaj bracia Weldestowie, włóczniami weń 
mierząc. Starszego sam Trojan mieczem przebił, młodszego To
piel obuchem topora w hełm grzmotnął.

— Rzuć broń! — krzyknął Trojan.
Ludzie Heldesztaina stali zbici w ciasną gromadę, niemi z na

głego przerażenia, bezradni. Wkoło siebie widzieli wymierzone 
do ciosu włócznie, podniesione miecze i topory. Stojący na skra
ju zaczęli rzucać broń. Za ich przykładem poszła reszta.
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— Do zamku z nimi, a strzec ich jak oka w głowie — rozległ 
się donośny głos kasztelana, który zjawił się nagle w kręgu 
światła.

— Niemcy pod mury płyną. Łodzie widać! — zaczęto wołać 
z murów.

W tej samej chwili w zachodniej stronie miasta wzbiły się 
w górę płomienie.

— Gore! Gore! — rozległy się zewsząd wołania.
Kasztelan rozkazał Sierżędze i Sobiesławowi, aby jak naj- 

śpieszniej mury obeszli i ludziom w jego imieniu przykazali, by 
nikt miejsca swego nie śmiał opuszczać.

— Pożar rurmistrze gasić mają, ich to rzecz — przypomniał 
odchodzącym.

Rozgorzały walki wokół murów, najsroższe przy północnej 
bramie. Piechota krzyżacka pod samą bramę podpłynęła, cze
kając na jej otwarcie. Tratwy stały tu gęsto jedna przy drugiej. 
Rzucono na nie zapalone, żywicą nasycone wiązki chrustu. Po
sypały się włócznie, strzały z kusz i łuków, kamienie, belki sęka
te. Próbowali Krzyżacy i w innych miejscach na mury leźć, choć 
rozkaz mieli atak udawać, aby uwagę obrońców od bramy od
wrócić. Wszędzie napotykali jednak na przygotowany opór i od
stępować musieli. Zrozumieli wreszcie, że zdrajcom podstęp się 
nie udał, i odwrót nakazali.

O świcie odbył się sąd nad zdrajcami. Był jednomyślny. Zdraj
cy na śmierć zostali skazani, a rodziny ich z miasta postanowiono 
precz wygnać. Około południa gromada niewiast, starców i dzie
ci, otoczona podwójnym szeregiem straży miejskiej, wyruszyła 
spod ratusza ku północnej bramie. Kroczyło wśród nich pięciu 
mnichów z zakonu franciszkanów z bratem Brunonem na czele. 
Chcieli mieszczanie i mnichów katu oddać, ale się wojewoda 
sprzeciwił.

— Na duszę moją, która wkrótce przed Bogiem stanie, wzgląd 
miejcie. Szat poświęcanych krwią nie kalajcie — mówił do ka
sztelana.

— Szaty można by z nich ściągnąć i skórę ze łbów też — od
powiedział kasztelan. — Niechaj jednak będzie, jak mówicie.

Przeor i reszta mnichów sami zdrajców wskazali, okup za ich

340



życie dać przyrzekli. Postanowiła rada miejska, aby szli krzy
żackiemu bogu służyć, który według nich inszą, widzi się, miłość 
nakazuje bliźniemu niemieckiemu, a inszą Polakom.

Tłumy zgromadzone na ulicy przeprowadzały wypędzanych 
złorzeczeniami i przekleństwami. Otwarto bramę. Spuszczono na 
wodę łodzie i przyciągnięto porzucone przez Krzyżaków tratwy. 
Na jednej z nich ułożono trupy z bronią pochwyconych i przy
kryto derami. Wolno odpływały przepełnione łodzie i tratwy, 
popychane przez starców i wyrostki. Goniły za nimi świsty, wy
zwiska i przekleństwa.

Przyglądali się tej dziwnej wyprawie Krzyżacy. Nie takich 
zakładników chcieliby widzieć.

Rozdział LIX
Dzień dwudziesty trzeci września przeszedł spokojnie. 

Krzyżacy rozpoczęli w trzech miejscach budowę szerokich mo
stów. Bili w wodę pale i układali na nich zbite już tratwy, ściąga
ne z rozbieranych domów belki i deski. W pobliskich lasach bez 
przerwy piłowano olbrzymie sosny. Podtaczali ku pomostom ta
rany, kusze i bombardy. Roboty szły sprawnie i mosty rosły, 
wydłużały się z godziny na godzinę. Zmierzch zapadł, a z obozu 
krzyżackiego wciąż jeszcze słychać było stuk siekier i gwar pra
cujących. Nagle w ciemności, gdzieś na Zawodziu, rozbłysło obok 
siebie kilka ogni. Chwilę gorzały jasno, potem spadły w dół. 
Trzykroć się zapalały i za każdym razem w ciemność zapadały.

— Jaśko Skalny wieści przesyła! — krzyknął Orlik. — Król 
Łokietek nadchodzi.

Radosna wieść lotem błyskawicy mury obiegła, do domów się 
przedostała, budząc śpiących.

— Król idzie! Król z odsieczą przybywa! — poczęto wołać 
w całym mieście.

Rozśpiewały się dzwony i echem do niedalekich borów po
biegły. Na murach rozpalono ognie, że widno wszędzie było jak 
w dzień.
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— Król idzie! — huczało miasto.
Krzyżacy wysłali na łodziach podsłuch, aby przyczynę radości 

kaliszan wybadać. A radość tętniła śpiewami, śmiechem i wi
watami, serdeczności pełna, niepohamowana.

Mieszczanie zaczęli zaraz otwierać piwnice, a beki piwa i mio
du z nich wytaczać. Zakazał jednak kasztelan powszechnego 
ucztowania, obawiając się napaści krzyżackiej. Mimo to w do
mach mieszczańskich za zamkniętymi okiennicami radowano się 
i bratano przy pełnych dzbanach.

Dnia następnego mgły długo zalegały rozlewisko i świat wokół 
miasta przesłaniały. Kiedy wreszcie opadły na przedpołudniu, na 
murach rozległy się ze wszystkich stron radosne okrzyki:

— Nie ma Krzyżaków! Uciekli!
Wkoło po brzegach kurzyły nikłym dymem nie dogaszone 

ogniska, a na wodzie czerniały pierwsze wyrzucone z głębin 
wzdęte trupy. Znad lasów nadciągały stada wron i kruków. Kra- 
cząc zwoływały się na żer. W jakiś czas potem na wzgórzach 
tynieckich ujrzano oddział wojska.

— Król! — krzyknął Topiel.
— Nie. To Jaśko Skalny — wyjaśnił Orlik. — Pozwólcie, pa

nie — zwrócił się do kasztelana — odjechać do swoich.
— Jadę z wami Łokietkowego rycerza powitać, zwiastuna na

szej radości.
Jaśko Skalny, widząc nadjeżdżającyh łodzią Orlika, kasztelana 

i Strzesława z Korczewa, zsiadł z konia i w otoczeniu Osęki, Czai, 
Wilkosza, Maćka z Dębołęki i Pawła z Chruścielnika czekał na 
brzegu.

— Mój brat, Janko z Kalinowy, ku nam jedzie — powiedział 
Paweł z Chruścielnika.

— Znamy się z waszym bratem znad Drwęcy — powiedział 
Jaśko.

Uścisnęli sobie dłonie kasztelan i Jaśko, patrząc sobie w oczy 
jak dwaj przyjaciele.

— Dobrze sobie z nieprzyjacielem poczynacie.
— I wy nie gorzej, kasztelanie. Prosną wylała od potopionych 

żołnierzy krzyżackich.
Kasztelan podszedł do swego brata. Stali chwilę naprzeciw sie

bie dwaj mężowie, obaj jednakowo rośli, o takich samych pro-
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stych nosach, krzaczastych brwiach i siwych oczach. Jedynie 
białe włosy i zmarszczki na twarzy Pawła z Chruścielnika mówi
ły, że starszym jest w rodzie. Objął kasztelan brata za szyję i bez 
słowa w oczy mu patrzył.

— Pojedziesz ze mną do miasta — powiedział wreszcie.
— Nie. Z Jaśkiem Skalnym zostać wolę. Hermana, komtura 

elbląskiego, dostać muszę.
— Wiem — powiedział kasztelan. — Nadjedzie król, tedy i ja 

z miasta wyjadę. Pomogę ci, bracie.
— Bóg ci zapłać.
Padli sobie w ramiona i trwali tak chwilę w niemym uścisku 

z zaciśniętymi ustami i tylko muskuły drgały im na policzkach, 
czoła marszczyły, oczy błyski rzucały. Wzruszenie i słabość nie- 
męską na dnie duszy wraz z bólem ukryli.

Potem kasztelan znów do Jaśka Skalnego się zwrócił.
— To wy znaki ogniste o przybyciu króla dawaliście?
— Ja.
— Wieści macie pewne?
— Król w Mielińcach się zatrzymał. Gońców do niego posłałem 

donosząc o położeniu obozu krzyżackiego. Wincz z wojskiem 
Wielkopolski połączył się z królem. Proszę was tedy, abyście 
Łokietkowi przekazać chcieli, że za Krzyżakami poszedłem. 
Spieszno im, jak widać, było stąd odchodzić, bo nawet część jeń
ców zostawili.

— Jeńców, powiadacie, zostawili? — zdziwił się kasztelan.
— Kobiety z dziećmi, paru wyrostków i starców. Aż dziw bie- 

rze, że ich nie pomordowali wedle swojego zwyczaju.
— Gdzież oni?
Jaśko wskazał ręką gromadkę stojących nie opodal.
— To nie jeńcy. Ludzi tych z miasta wypędziliśmy. To rodzi

ny zdrajców.
— Tedy ich potopić lub powiesić kaźcie. Wilcze szczenięta 

można obłaskawić, ale ugryźć zawsze mogą.
— Zdrajcy szyję dali. Ci tam dostateczną karę już ponieśli. 

Wrócą do miasta, jeśli się rada zgodzi, aby przestrogą dla in
nych byli.
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Rozdział L
Kiedy na Zawodziu pod Kaliszem ukazały się wojska 

Łokietka, Jaśko Zbój Skalny szedł już ze swymi ludźmi trop 
w trop za zdążającymi do Konina Krzyżakami. Niepowodzenie 
i straty poniesione pod Kaliszem sprawiły, że Otton von Luter- 
berg rozkazał nie szczędzić nikogo i niczego. Znaczyły więc drogę 
pochodu krzyżackiego dymy i ogień pożarów. Płonęły limie, 
Kaniów, Goliszew, Stawiszyn, Żychlin. Droga do Konina zasnuta 
była dymem i swądem pogorzelisk. Szlachetnych rycerzy Zakonu 
tym większa wściekłość ogarniała, że wszędzie napotykali wy
ludnione wsie i osady. Kto żyw, uchodził w bory okoliczne. Krzy
żacy spotykali wszędzie drogi zagrodzone zasiekami z powalo
nych drzew, rozkopane groble stawów i jezior, doły i rowy uta
jone, ostrokołami nabijane. Oddziały krzyżackie, po paręset lu
dzi liczące, dochodziły aż za Czarną strugę, niszcząc co jeszcze 
po pierwszej wyprawie ocalało. Gdziekolwiek jednak w las zje
chali, leciały na nich chmary strzał, czasem włócznie niewidzial
nych, ukrytych w gąszczu chłopów, waliły się na jadących pod
cięte drzewa, pchane niewidzialnymi rękami. Zewsząd śledziły 
ich oczy pomykających wśród drzew postaci, przybranych w ko
żuchy, zbrojnych w maczugi, widły czy topory. Kupy się więc 
wojska krzyżackie trzymały, nie pozwalając mniejszym oddzia
łom zbyt daleko się oddalać. Nawet i większe oddziały musiały 
się mieć na baczności. Pod Sławęcinami hufiec prowadzony przez 
komtura gdańskiego został nagle zaatakowany przez wojewodę 
poznańskiego. Prawdziwa bitwa się wywiązała i chociaż wojska 
Wincentego z Szamotuł cofnęły się równie szybko, jak zaatako
wały, to jednak komtur Albert stracił kilku zabitych i wziętych 
do niewoli.

Jaśko Skalny szedł za główną armią Ottona tak blisko, że nie
mal bez przerwy widziano jego ludzi. W Jaroszewiczach napadł 
na podpalających domy, w Rychwale, wyprzedzając Krzyżaków, 
w pień wyciął wysłany przez komtura elbląskiego zwiad, a paru 
żywcem wziętych powiesił przy drodze. Najczęściej widziano go 
w pobliżu cudzoziemskich wojsk grafa Wolfa, idących w tylnej 
straży. Unikał jednak otwartej bitwy. W nocnym napadzie na 
obóz pod Kaliszem stracił trzydziestu zabitych, w tym samych
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puszczaków padło siedmiu. Zginął między innymi Mroczek spod 
Modliborzyc, Smogorz i Róg Miłobór. Radosta żal mu przecież 
było najwięcej. Ilekroć o nim pomyślał, Jaworowe Ustronie na 
Radostowej Górze wspominał. Taka go wówczas tęsknota za 
Bożeną ogarniała, że sobie rady dać nie mógł. Królowi i całemu 
rycerstwu w myślach złorzeczył, wojnę przeklinał. Spod Kalisza 
dwa razy gońców słał do Łokietka. Schudł, sczerniał. Jadło mu 
nie smakowało, sen odpoczynku nie przynosił. Kiedy Krzyżacy 
rozpoczęli odwrót spod Kalisza, Jaśko radości ukryć nie po
trafił.

— Niechże sobie precz idą! Niechże idą jak najprędzej!
Jeszcze bardziej uradowało go nadejście Łokietka. Jaśkowi 

śpieszno było do decydującej bitwy. Krzyżaków pobić i do domu 
wrócić. Do Bożeny, do puszczy.

Za Rychwałem przywołał Osękę.
— Znasz bliższą drogę, aby przed Krzyżakami pod Koninem 

stanąć?
— Ja nie, ale są wśród moich chłopów tacy, którzy przepro

wadzą nas lasami.
— Dawaj ich.
— Na króla czekać musimy, aby się z nim połączyć — odezwał 

się Nosal Nałęcz, który tę rozmowę słyszał.
— Nie wasza to rzecz rozkazy wydawać — odpowiedział Jaśko 

ostro.
— Moim ludziom ja rozkazuję i mogę odejść, kiedy zechcę.
— Idźcież tedy do diabła! — krzyknął Jaśko.
Nałęcz za miecz chwycił, ale go Paweł z Chruścielnika swą po

wagą powstrzymał. Nosal wyparskał swój gniew i chociaż sło
wem więcej się nie odezwał, ruszył ze swoimi ludźmi razem 
z Jaśkiem.

Za Lisicą skręcili w prawo na leśną drogę, którą ludzie Osęki 
wskazali. Wnet znaleźli się lepsi przewodnicy. Z boru wyszło 
na drogę kilkunastu chłopów zbrojnych w siekiery, a dowie
dziawszy się, że Jaśko jest Łokietkowym rycerzem, sami zaofia
rowali się pokazać mu krótszą przez las drogę do Konina. Jaśko 
wysłał w stręnę traktu młodego Borsuka z paru ludźmi. Polecił 
mu, aby przed nocą powrócił z wieścią o miejscu obozowiska 
królewskiego. Jednocześnie przykazał pięciu chłopom, aby
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w chaszczach na brzegu lasu zalegli i na Borsuka czekali, choćby 
do rana.

Trzystu pięćdziesięciu jeźdźców niby olbrzymi wąż sunęło 
w leśnym mroku, wymijając moczary i podmokłe łąki. Jaśko je
chał obok Orlika, który mu o wypadkach w oblężonym Kaliszu 
opowiadał. Przysłuchiwali się opowiadaniu Soja Łamignat 
i Mieszko Sworzeń.

— Ty chociaż piwa w Kaliszu skosztowałeś, a my tu już trzeci 
dzień wodę z bagna pijem — odezwał się żałosnym głosem Soja, 
kiedy Orlik skończył opowiadać.

— Prawdę mówi — potwierdził Sworzeń. — Ja nawet czuję, 
że mi się z tej wody piskóry w brzuchu zalęgły, a może i inne 
paskudztwa, bo słyszę, jak mi bez przerwy w nim burczą. I brzu
cho mi nieprzystojnie napęczniało.

— Mieszko łacno miszkę zrodzić może — zaśmiał się Orlik.
— Ty i wróbla nie potrafisz. Człek żal serdeczny i smutek wy

powiada, aby mu lżej było, a taki przechera kpinami cierpiącego 
pociesza.

Orlikowi żal się Sworznia zrobiło, zwłaszcza że ten w czasie 
jego pobytu za murami miasta konia jego doglądał. Prawdę mó
wiąc, niewiele trudu kosztowało Mieszka owo doglądanie. Swo
rzeń wyszukał sobie wśród chłopów Osęki pachołka, który o ko
niach miał staranie. Mieszko nie musiał jednak tego Orlikowi 
opowiadać. Odwiązał Leszek Orlik od siodła worek z koziej skó
ry, w którym się coś przelewało i bulgotało dziwnie, i podał 
Mieszkowi.

— Popróbuj. W Kaliszu mógł każdy bez miary pić, kiedy jeno 
zechciał.

Sworzeń worek skwapliwie chwycił i wyrwawszy wierzbową 
zatyczkę, szyjkę butli z wiśniowej gałązki zrobioną do ust przy
tknął i potężny łyk pociągnął. Wraz na Orlika spojrzał.

— Jakże smak? — spytał Leszek.
Sworzeń oczy w zachwycie przewrócił, że przez chwilę białka 

jeno widać było.
— Książęce. W życiu takiegom nie pił. Wyżeniem Krzyżaków, 

w Kaliszu ostaję. Do miejskiej straży się wpiszę. Nie zechcą 
przyjąć, to bodaj za ucznia do rzeźnika przystanę, a tak piwo
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kaliskie co dnia pić muszę. Jak mi Bóg miły, lepszegom w życiu 
nie kosztował.

Tu Sworzeń po brzuchu głaskać się zaczął i miny rozkoszne 
pokazywać. Skórzaną butlą przy tym potrząsał i do piersi ją 
przyciskał.

— Leszku — zawołał do Orlika — pierścień z kamieniem, któ
ry nawet w nocy ogniem się jarzy, dam za wszystko, co jeszcze 
w butli zostało!

— Szkojca od ciebie nie chcę — bronił się Orlik. — Konia 
mojego doglądałeś, pij do dna.

— Mieszku, daj choć łyk popróbować — zaczęli prosić Soja, 
Wilkosz, Maciek z Dębołęki i stary Graba.

— Dobry Orlik, przeciem i ja nie gorszy. Próbujcie i wy. Go
dzi się jednak, aby i nasz Jaśko smak Leszkowego daru poznał.

Jaśka bardziej ucieszyła troskliwość Sworznia niż poczęstu
nek. Odbierając butlę z rąk Mieszka, spojrzał na Orlika, jakby 
i jemu chciał podziękować. Dojrzał w oczach Leszka uśmiech 
jarmarcznego kuglarza i mrugnięcie. Zrozumiał je. Potrząsnął 
skórzaną butlą i wręczył ją Soi.

— Za mało jest na próbę dla wszystkich. Ostawcie moją część, 
niechże ją Sworzeń wypije, jako że chory od onej bagiennej 
wody.

Soja nie oponował. Pociągnął łyk i oddał butlę Wilkoszowi.
— Dobra — stwierdził z powagą i na Sworznia okiem łypnął.
— Wyśmienite! — zawołał Wilkosz wręczając butlę Maćkowi 

z Dębołęki.
Ten wąsy z ust odgarnął i cmoknął głośno. Odjąwszy butlę od 

ust, spoglądał na nią chwilę, potem cisnął z całej siły w Sworznia.
— Bogdaj cię, zdrajco, diabli w piekle smołą poili! — ryknął. 
Soja, Sworzeń, Wilkosz i Orlik śmiali się, aż w lesie huczało.
— Sprawiedliwości u samego króla prosił będę! — zawołał 

Sworzeń. — Cygan zawinił, a wy kowala chcecie wieszać. Orlik 
wodą mnie zamiast piwa poczęstował. Samiście chcieli próbować. 
Jego do piekła poślijcie, nie mnie.

— Bóg was za łakomstwo pokarał! — odkrzyknął Orlik. — 
Kto smak wody tak jak Jaśko zna, ten jej próbować nie musi.

Śmiech potoczył się znowu po lesie, aż Jaśko musiał wesołość
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zbyt głośną uciszać. Jadący nie opodal Nosal Nałęcz mruczał 
do swego krewnego, Mikołaja Kła:

— Kupa zbójów. Ładnych sobie Łokietek dowódców dobiera. 
Nikogo nie potrafią uszanować.

— Widzi mi się, że niewiele macie racji — odparł Mikołaj. — 
Śmiać się lubią, ale i bić potrafią. Jeden za drugiego staje, jakby 
braćmi byli. A ten ich Jaśko rycerski przecie pas nosi i herb 
ma. Niechby wszyscy tacy jak on byli. Niechby i nasz wojewoda 
na króla się nie oglądał... — Nie dokończył, bo Nosal koniem do 
przodu ruszył. Rozmowa z biedniejszym krewnym nie w smak 
mu była.

Ukryci w nadbrzeżnych krzach rzeki patrzyli na płonące domy, 
których kilka na skraju Konina Krzyżacy podpalili. Wiatr spy
chał kłęby dymu ku rzece, na krzach wikliny je rozpinał, nad 
wodą ku drugiemu brzegowi pędził. Dziwił się Nosal Nałęcz, że 
z tak bliskiej odległości krzyków nijakich słychać nie było ani 
wrzawy bitwy.

— Widzi się, Krzyżacy złagodnieli, Łokietka w pobliżu ma
jąc — powiedział.

— Wilk wtedy jeno nie gryzie, gdy jego skórę na płocie su
szą — powiedział Jaśko. — Konin nie Kalisz. Załoga grodu na 
pewno szturmu nie wytrzymała, a teraz wiadomo: umarli milczą.

Krzyżacy znaleźli bród na rzece i przed wieczorem most obok 
niego zbudowali. Ruszyły przezeń tabory poprzedzane piechotą. 
Zmrok już od borów szedł, kiedy wysłany na zwiad Orlik wrócił 
z wieścią, że Krzyżacy nie mają zamiaru na drugą stronę rzeki 
się przeprawiać.

— Piechotę jeno z taborami wysłali — mówił Leszek — i to 
nie całą. Kusznicy angielscy z częścią lekkiej jazdy po obu stro
nach drogi u przeprawy się rozłożyli. Pozostałe hufce w szykach 
sprawnych stoją, jakby się do bitwy szykowały.

— Na króla czekają — powiedział Nosal Nałęcz.
— Dałby Bóg — westchnął Maciek z Dębołęki.
— A wy co o tym myślicie? — zwrócił się Jaśko do Pawła 

z Chruścielnika.
— Król nie będzie tu nad Wartą bitwy z Krzyżakami wszczy

nał. Zna on tu każdy kąt wokoło, każde wzgórze. O milę stąd 
gościniec przez bagniste łąki prowadzi. Wiedzą o tym i Krzy-
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żacy. Jedno natarcie ich ciężkiej jazdy i wojska Łokietka mogły
by być w topiel zepchnięte. To nie król nadciąga, ale Krzyżacy 
zamierzają na Łokietka znienacka napaść. Zdaje mi się, że do
wiedzieli się, gdzie nasz król obozuje.

— Laboga, króla musimy ostrzec, bo na nie przygotowanych 
napaść mogą! — krzyknął Wilkosz.

Jaśko podniesioną dłonią Wilkosza uciszył.
— Król naszej pomocy nie potrzebuje. Ostrzec go jednak mu

simy. Łatwiej to przecież wykonać może paru ludzi niż cały nasz 
oddział. Borsuk wrócił? — rzucił Jaśko pytanie w tłum otacza
jących go wojów.

— Nie wrócił — odpowiedział Soja.
— Jestem. Wróciłem.
Rozstępowali się szybko, przepuszczając Staśka Borsuka.
— Słyszałem, co pan rycerz Paweł mówili. Święta prawda. 

Król z całym wojskiem w Zgorzelcu stanął. Gdy odjeżdżałem, 
służba namioty dla panów rozpinała. Ogniska rozpalono, by stra
wę warzyć. Król przykazał wam powiedzieć — ciągnął Borsuk — 
abyście za Krzyżakami za rzekę się przeprawili i o każdym ich 
kroku gońców z wieściami do niego słali. Chwalą was tam wszys
cy przed królem. Pan kasztelan Janko z Kalinowy cuda o was 
królowi opowiada. I to jeszcze kazał miłościwy król wam po
wiedzieć, abyście się w żadne bitwy z nieprzyjacielem nie wda
wali i ludzi oszczędzali, bo się lada dzień przydać mogą.

— A ów Zgorzelec gdzie leży?
— Leżał, bo go już nie ma. Krzyżacy wieś wypenetrowali i dzi

siaj przed południem spalili. Zgliszcza jeszcze dymią. Pasuje tera 
nazwa do dawnej wsi jak ulał. O pół mili za tym zgorzałym 
Zgorzelcem piękne jezioro się znajduje, nad nim obóz królewski 
jest. Panowie radzi będą piwa pokosztować, którego Janko z Ka
linowy przywiózł parę wozów z Kalisza.

— Dość — przerwał Jaśko. — Węgrów widziałeś w obozie?
— Jest ich garstka.
— Litwinów?
— Pytałem o nich po drodze. Trzystu jeno książę Gedymin 

przysłał. Ponoć książę Wańko Mazowiecki i tych przepuścić przez 
swoje ziemie nie chciał. Nie pytali go przecie o pozwolenie. 
Zwirblis ich przyprowadził.
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— Wojska krzyżackie ruszyły! — rozległo się w tej chwili 
wołanie nadbiegającego Sworznia.

— Gdzie chłopi, którzy prowadzili cię do Zgorzelca? — zwró
cił się Jaśko do Borsuka.

— Wrócili ze mną.
— Dawaj ich!
Pięciu lasowiaków stało spokojnie przed Jaśkiem w baranich 

czapach na głowie.
— Traficie w nocy do obozu królewskiego?
— Nam zarówno dzień czy noc.
— Na gościńcu pochwycić was mogą. Podjazdy na pewno już 

wysłali.
— Znamy drogę przez las, panie.
— Wilkosz! Konie im świeże daj! Ruszajcie! Nie zdążycie, le

piej wam nie żyć.
— Zdążymy, panie — odpowiedzieli chłopi jak jeden.
Borsuk biegł już do swego konia.
— Hej, Staśko! Zwirblisowi o Dobrogniewie nie powiadaj! — 

zawołał za nim Jaśko.
— A wy co zamierzacie? — spytał Nosal.
— Próżnować nie będziemy. Spróbujemy na tych koło mostu 

napaść. Uda się, to most zniszczymy.
— Królowi na pomoc musimy iść — powtórzył swoje Nałęcz.
— Słyszeliście rozkaz królewski? Tu nam być kazał.
— Coś wam nie śpieszno króla ratować.
— Wam za to śpieszno było z wojewodą przed Krzyżakami 

niczym szaraki uciekać.
— Życiem za zniewagę zapłacicie! — krzyknął Nosal i do

bywszy miecza, do Jaśka skoczył.
Ten siedział spokojnie w siodle z rękami opartymi na łęku. 

Przegrodzili drogę Nosalowi Paweł z Chruścielnika i Maciek 
z Dębołęki.

— Precz! — ryczał Nosal i konia cuglami szarpał, że dęba sta
wał i kwiczał z bólu. Przeszło stu ludzi Nosala Nałęcza dobyło 
mieczy. To samo uczynili puszczacy, ludzie Pawła z Chruściel
nika i chłopi Osęki, którzy za Jaśkiem gotowi byli w ogień sko
czyć. Paweł z Chruścielnika uchwycił konia Nosala za cugle 
i w miejscu osadził.
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— Opamiętajcie się! — krzyknął. — Hańba nam wszystkim 
byłaby w obliczu wroga własną krew przelać. Stanie wam Jaśko 
Skalny, kiedy zechcecie, za co ja swoim słowem ręczę.

— Niechaj on sam da słowo! — krzyczał Nosal.
— Daję wam słowo, że jutro żyć przestaniecie, jakem Jaśko 

Zbój Skalny.
— Obaczym — powiedział spokojniej Nosal, miecz do pochwy 

chowając. — Za mną wojewoda z całą potęgą stoi.
— Ja królowi służę i za nic mam wszystkie wasze potęgi — 

odparł z dumą Jaśko.
Pierwszy to raz na służbę królewską się powołał i w duszy 

rad był z tego.
— Jedźcież precz, skoro wam drużba z nami nie w smak — 

dodał po chwili.
— Do jutra — odpowiedział groźnie Nosal.
Jaśko zbył groźbę milczeniem. Odjechał Nosal Nałęcz ze 

swoimi ludźmi drogą, którą niedawno przybyli. Jaśko poniechał 
teraz zamiaru napaści na most. Ruszył w ślad za Borsukiem 
w stronę obozu królewskiego.

— Przecie rady Nosala usłuchaliście — zdziwił się Paweł 
z Chruścielnika.

— Gdybyście wy ją byli dali, od razu bym to uczynił.

Rozdział LI
Nie uciekły wojska polskie, jak radził królowi Borsuk, 

wysłaniec Jaśka Skalnego. W ciszy nocnej odchodziły z obozo
wiska w Zgorzelcu chorągiew za chorągwią za rzeczkę Grzęzłę 
ku Zadrożu. Drogę ku traktowi wozami zatarasowano. Ogniska 
wygaszono. Uderzyli Krzyżacy w próżnię.

— Umknął nam książę krakowski — powiedział Albert, komtur 
gdański.

— Dogonimy go! Nie musiał daleko ujechać! Nie ucieknie! — 
wołał Jan Koprzywnicki.

Radzili wszyscy Ottonowi von Luterberg, aby nie zwlekając, 
króla polskiego gonić. Sprzeciwiał się temu komtur Bałgi Reuss
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von Plauen, ale nikt nań uwagi nie zwracał. Wojska krzyżackie 
przeszły Grzęzłę i wjechały w ciemny wąwóz leśny.

Jechali tak w ciszy zupełnej ćwierć mili z dobytymi mieczami 
i z lękiem w sercach, choć znali siłę, jaka za nimi szła. Sześć ty
sięcy zbrojnych mężów rozciągnęło się na milę długim wężem, 
którego grubość tworzyły poczwórne szeregi zbrojnych w żelaz
ne zbroje rycerzy.

Nagły wrzask spłoszył konie i Krzyżaków przeraził. To Jaśko 
z Sącza, Rawa, Dzierżko z Buska, Piotr z Mokrska i Nieustęp 
z Porzeczna uderzyli z tyłu na ostatnie szeregi wojska. W tej 
samej chwili Mściug Jastrzębiec z Sandomierzanami skoczyli na 
idącą na przodzie jazdę pruską. Krzyżakom zdawało się, że ze
wsząd są otoczeni. Otton z Luterberga kazał trąbić do odwrotu. 
W miejscu szereg za szeregiem zawracał i w miarę wolnego miej
sca coraz szybciej ruszały sprawne hufce krzyżackie. Chorągiew 
lekkozbrojnych pod dowództwem Zygfryda Koprzywnickiego 
dzielnie wstrzymywała napór wojewody sandomierskiego. Łatwo 
jej to przychodziło, bo droga była wąska i niewielu naraz wal
czyć mogło. Podczas gdy pierwsze szeregi cięły na oślep napie
rających, z tyłu odrywały się grupki jeźdźców i gnały ku obozo
wisku, przez które niedawno przechodzili. Nie mogli powstrzy
mać cofających się ukryci w zasadzce nad jeziorem. Tyle jeno 
dokonali, że ostatnie szeregi od głównej armii odcięli. Pół seciny 
knechtów rzuciło broń i do niewoli się zdało.

Podszedł za uciekającymi Piotr Nagodzić z Mokrska. Dzień 
wstał pogodny. Wojska królewskie wcześnie do drogi były go
towe. Łokietek jednak nie dawał znaku wymarszu. Na Nagodzi- 
ca czekał, który ze zwiadów jeszcze nie wrócił. Wreszcie ujrzano 
na drodze od Lisicy wojsko. Uradował się Łokietek, kiedy mu 
doniesiono, że to Jaśko Skalny Ozga z puszczakami nadjeżdża. 
Konia kazał sobie podać i w otoczeniu dostojników ruszył ulu
bionego wojaka zobaczyć. Dziwili się wszyscy niemało, kiedy za
miast sotni Jaśkowych „zbójów" dwakroć tyle zbrojnego luda 
ujrzeli. Dziwne to było wojsko. Niektórzy zbroje na sobie lśnią
ce mieli, inni kolczugi jeno i tarcze z obcymi herbami. Kto włócz
nie posiadał, kto miecz jeno lub topór za pas zatknięty czy zwy
kłą chłopską siekierę. Największa pstrokacizna panowała w od
dziale pana Osęki. Tu każdy miał to, co na nieprzyjacielu zdobył.
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Byli wśród chłopów i tacy, którzy w kaftanach wełnianych na 
koniach siedzieli, sękatą maczugę w ręku dzierżąc, włócznię 
długą lub berdysz przez piechotę używany. Ten i ów haki do 
naciągania kuszy u pasa zawiesił, zgoła nie wiedząc, do czego 
by one służyć miały. Po proporcach i znakach obcych na tar
czach sądząc, rycerzami się zdawali być, lecz w całym świecie 
nie znalazłby księcia, który by włości im nadawał czy do druży
ny swojej służbę powoływał.

Uśmiechali się na ich widok wojewodowie i kasztelanowie. 
Twarz Łokietka była jednak poważna. Do Jaśka Skalnego wprost 
podjechał.

— Rad jestem, żeś żyw. Słyszeliśmy o twoich poczynaniach. 
Gród kasztelański cię nie minie. Takich nam więcej, a przepędzi
my Krzyżaków tam, skąd przyszli. Gdzieżeś to tyle wojów po
szukał?

— Gdzie tylko imię wasze, miłościwy panie, wymieniłem, lu
dzie kryjówki porzucali i przystawali do mnie, aby Niemca bić.

Ruszył Łokietek pobok z Jaśkiem, wojów pozdrawiając.
— Orzy! Chwała wam, miłościwy panie! — wrzasnęła Jaśko

wa gromada.
— Chwała królowi! — podchwyciły stojące w pobliżu cho

rągwie.
Niosły się wiwaty przez cały obóz, echem po lasach leciały. 

Dojrzał król Pawła z Chruścielnika i jak brata długo w ramio
nach ściskał. Na ten widok nawet najpoważniejsi z rycerzy łzę 
z oczu wycierali.

— Da Bóg, pomścimy twoją krzywdę — powiedział król.
— Nie jedne tylko moje łzy to morze nieszczęścia wypełnia

ją — odparł z powagą Paweł z Chruścielnika. — Oby nikt w ży
ciu ich gorzkiego smaku nie zaznał.

— Zostaniesz z nami.
— Z Jaśkiem Skalnym jak z bratem żyć miło. Zostanę przecie, 

kiedy każecie, miłościwy panie.
Wracał król z przeglądu Jaśkowej „chorągwi", jak nazwał je

go oddział ksiądz Drzypała, który łzy miał w oczach, wyróżnie
nie Jaśka oglądając, gdy niespodziewany wypadek wszystkich 
zatrzymał. Oto z szeregu puszczaków wystąpił mąż z mleczno- 
białą brodą i takimiż włosami spadającymi spod lisiej czapy
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i drogę królowi zastąpił. Był to Krogulec spod Łysicy. Król konia 
wstrzymał, sędziwego woja widząc. Jaśko zmieszał się, nie wie
dząc, czego by Krogulec chcieć mógł od króla. Ten lisią czapę 
z głowy ściągnął, skłonił się Łokietkowi, a potem gąszcz białych 
włosów obydwiema garściami ze skroni odgarnął i Łokietka 
spytał:

— Poznajecie mnie, miłościwy panie?
— Krogulec! — zawołał król uradowany. — Zyjesz stary! Nie 

dałeś się Krzyżakom?
— Nie, miłościwy królu.
— Czego chcesz?
— Obietnicę uczyniliście. Dotrzymajcież słowa, jako i ja do

trzymuję.
To mówiąc, worek do siodła przytroczony odwiązał i potrząs

nąwszy nim, wysypał pod nogi królewskiego rumaka uszy ludz- 
kie. Milczenie zapanowało. Jaśko wiedział, co ten dziwny 
a okropny w swoim widoku dar oznaczał. Niektórzy mniemali, 
ze pomyleniec to jakiś być musi niskiego stanu, nigdy bowiem 
rycerz czci swojej obcinaniem, a tym bardziej przechowywaniem 
uszu, choćby najokrutniejszego wroga, nie plamił. Tymczasem 
Krcgulec sam obietnicę królewską przypomniał.

— Obiecaliście, miłościwy królu, za każde ucho wroga, które
go własną ręką ubiję, jednego denara zapłacić. Człek przecie 
jako i zwierz każdy dwoje ma uszu. Zapłaćcież za dwadzieścia 
par, bo tyle akurat policzyłem.

Widząc, że król milczy, dodał zaraz:
— Słowem ręczę i szyją własną, żem nie oszukał. Sam usiekłem 

Niemców i tylko swoim uszy obciąłem.
Łokietek słuchał z początku z zasępioną miną, potem twarz 

uśmiechem rozjaśnił.
— Za żart uznawałem w Chęcinach twoje przyrzeczenie i dla- 

tegom słowo o zapłacie dał. Nie wiedziałem, żeś aż tak zawzięty. 
Słowa przecie dotrzymam.

To mówiąc, do pasa sięgnął po sakiewkę. Nie miał jej jednak 
przy sobie, więc do wojewody krakowskiego Mikołaja się 
zwrócił.

— Ratujcie słowo królewskie — prosił.
Wojewoda podał królowi swoją sakiewkę.

354



— Na Boga, królu! — zawołał w tej chwili biskup włocławski 
Maciej. — Nie godzi się takich bezeceństw nagradzać. Poganin 
to jakiś. Godzi się, aby mu w zamian jego uszy obcięto. Gdyby 
wieść o nagradzaniu czynu niegodnego chrześcijanina się roze
szła, jakąż szkodę mogłaby wam, miłościwy panie, i nam wszyst
kim przynieść.

— Zbój to i Tatarzyn i wstydu nijakiego nie ma, zapłaty żąda
jąc, gdy skarb pusty — dodał kanclerz krakowski Filip.

Świeccy panowie mniej byli na chrześcijańskie obyczaje czuli. 
Żaden z nich czynu Jaśkowego woja nie pochwalał, ale krzy
żackie okrucieństwa znając, ani się zawziętości Krogulca dziwili, 
ani głośno potępiać jego czyn chcieli. Jedynie wysokość nagrody 
za zbyt wielką śmiałość poczytywali.

Krogulec wystąpieniem biskupa i kanclerza wcale się nie 
zmieszał. Po raz drugi białe włosy ze skroni dłońmi w tył zgarnął, 
okazując biskupowi brak własnych uszu.

— Niechże mnie król ukarze, jako radziliście, panie! — za
wołał do biskupa. — Uszy nie liście na drzewie, nie odrastają, 
kiedy łuta zima mija. Rzekliście, żem poganin i Tatarzyn, że nie
chrześcijański to obyczaj. Prawda, święta prawda. Ci, którzy 
na mnie tego dokonali, gorsi Tatarów, psów gorsi, parszywych 
wilków, chociaż jako i wy chrześcijanami się zowią. Wiedzcież 
tedy, że mi je Brandenburczycy zabrali, którzy jedną z Krzyża
kami i mowę, i duszę mają. Psie to uszy przed wami leżą.

Wyciągnął Krogulec rękę i rozcapierzonymi palcami wskazał 
na wyschnięte małżowiny uszne leżące na murawie.

— Obcinałem je tym, którzy z mojej ręki padali. Ścierwo to 
już było, nie żywi ludzie. A oni tam — tu Krogulec ręką gdzieś 
na las przy gościńcu wskazał — do pala mnie przywiązali i po 
kawałku uszy mi rwali obcęgami, abym dłużej ból pamiętał. Nie 
zapomniałem i pamiętał będę póki życia. Prawdę rzekliście, 
ja zbój, to i po zbójecku wojuję. Widziałem i tu, na kujawskiej 
ziemi, jak chrześcijańscy rycerze Zakonu wojują. Niechże wam 
rycerz Paweł o ich sposobach powiedzą.

Milczał biskup, odpowiedzi nie znajdując na słowa starca, pa
miętającego ból i zniewagę.

— Ukrzywdzić was nie chciałem — powiedział po chwili — 
przecie w złym nie Iza innych naśladować.
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Król, odliczywszy z sakiewki wojewody dwadzieścia denarów, 
podał je Krogulcowi.

— Słowa danego dotrzymuję. Przyjmijcie zapłatę. Poniechaj
cie jednak, proszę, zemsty. Wystarczy, że nieprzyjaciel nie tylko 
uszu, ale i głowy całej z naszej ziemi nie uniesie.

Krogulec pieniądze przyjął i królowi się skłonił. Potem własną 
sakiewkę z jeleniej skóry od siodła odwiązał i podjechawszy do 
kanclerza Filipa, wręczył mu ją.

— Przyjmijcie to, panie, do skarbca królewskiego, który jak 
mówiliście, pustką świeci. Starczy na zamianę za denary.

Kanclerz worek pokaźny rozsupłał i na oczach wszystkich do 
zdjętego kołpaka wysypał zeń złote monety, kolce, bransolety, 
pierścienie, wreszcie kielich szczerozłoty, kuty.

— Nie godzi się zdobyczy wojennej mu zabierać. Stokroć wię
cej daje, niż sam od nas wziął — powiedział król.

— Nie moje to — odparł Krogulec — jeno wasze, miłościwy 
panie. Knechtom odebrałem i wam zwracam.

Podobała się królowi i panom odpowiedź Krogulca, który do 
szeregu spokojnie wrócił, na nikogo uwagi nie zwracając.

— Ja zamiast uszu kazałbym psim synom przyrodzenie ob
ciąć — mówił szeptem Spytek z Melsztyna do jadącego obok 
Krystyna z Ostrowa.

— Jeno żywym, bo ubitym na nic by się zdało — dodał, do
słyszawszy to, królewicz Kazimierz.

Śmiali się ściszonym głosem, na biskupa spoglądając.
Król tymczasem wypytywał Jaśka o bitwę pod Lisicą.
— Nałęcza Nosala Krzyżacy tam doszczętnie znieśli — odpo

wiedział Jaśko.
— Mojego krewniaka? Wszak on z wami był! — zawołał woje

woda Wincz.
— Był ze mną, ale spod Konina ze swoimi ludźmi odszedł. Do 

króla śpieszył z pomocą, mnie o zdradę pomawiając, bom ostroż
ność doradzał.

— I nie dałeś mu pomocy? — spytał wojewoda z wyrzutem.
— Nie było mnie przy tym. Szliśmy inną drogą. Jego na goś

cińcu przydybali i osaczyli. Dzisiaj rano dopiero się o tym do
wiedziałem, gdym pod Lisicą pobojowisko obaczył.

Opowiedział następnie Jaśko, jak jego ludzie pochwycili w le-
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sie koło Lisicy dwóch rycerzy z Pomorza. Miron i Bolko Kijanki 
Krzyżaków porzucili, korzystając z nocy, aby do nas się przy
łączyć. Umówił się z nimi Jaśko, że w nocy do Krzyżaków wrócą. 
Dla pozoru zabiorą ze sobą rycerza pana Webe, że to niby uciecz
kę zorganizowali, aby czujność Krzyżaków uśpić. W obozie krzy
żackim będą mieli oczy otwarte na wszystko i każdej nocy wieś
ci ci będą przysyłać o wrogu.

— A jeżeli łżą te Kijanki, po to aby się od śmierci wyłgać? — 
zauważył Janko z Kalinowy.

— Strata będzie niewielka, a oni wiedzą dobrze, że nie na 
długo by życie uratowali.

— Jakże to? — spytał król. — Jeszcze raz chciałbyś ich do 
niewoli brać?

— Myślę, że teraz, gdy taką siłę ludzi zbrojnych mamy, nie 
pozwolimy ani jednemu rabusiowi ujść cało — odpowiedział 
Jaśko.

— Jak mi Bóg miły, tego samego sobie życzę! — zawołał we
soło Łokietek. — Zaraz do Gdańska byśmy ruszyli. A ciebie, zu
chu, kasztelanem bym na zamku gdańskim osadził. Spokojny był
bym, że mi go nikt więcej zdradą nie wydrze. Godne to byłoby 
miejsce dla ciebie po Boguszy.

— Wołałbym, miłościwy panie, do puszczy swojej wrócić.
— Tuś mi, niewdzięczniku. Łanię nad królewską łaskę przekła

dasz?
Wypytywał potem Łokietek o siły Ottona Luterberga, jakie ze 

sobą wiedzie. Jaśko wyliczył po kolei chorągwie krzyżackie, 
a kiedy i dowódców z imienia wyliczać zaczął, kasztelan łęczycki 
Ogon ze zdziwieniem spytał:

— A wy skąd ich wszystkich znacie?
— Pod Sieradzem Otton z Luterberga na ucztę mnie do na

miotu zaprosił. Przy winie o znajomości łatwo.
— Jenoś mu zamiast wina krwi za dużo utoczył — zauważył 

kasztelan sandomierski.
— Gdybym owej nocy miał choć ze dwa tysiące ludzi, na po

wrozie staliby tu dzisiaj komturowie, a ich żołnierzy wilcy by 
ogryzali.

Dalszą rozmowę przerwał im Nagodzić z Mokrska, który ze 
zwiadów wrócił.
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— Krzyżacy przez rzekę w Koninie się przeprawiają.
— Pomożemy im w tym — odpowiedział Łokietek.
Nie spodziewali się Krzyżacy napaści. Bitwa rozgorzała w sa

mym mieście. Chorągiew krakowska rozbiła w pierwszym pę
dzie lekką jazdę krzyżacką. Szczęściem dla Zakonu ciężka jazda 
i hufiec zachodnich rycerzy do przeprawy się dopiero szykowali. 
Zawrócili w miejscu, czołem ku nacierającym. Polacy ustępowali 
przed przewagą, a tymczasem Otton z Luterberga sprawnie ściąg
nął zza rzeki przeprawione już oddziały. Wkrótce bitwa toczyła 
się już na gościńcu za miastem. Pole do bitwy nie było dogodne 
dla wojsk polskich, nakazał więc Łokietek swoim chorągwiom 
odwrót. Nie mieli Krzyżacy ochoty do pościgu. Nowej zasadzki 
się obawiali. Zabrali rannych i po podpaleniu miasta i grodu prze
prawili się na drugą stronę rzeki.

Armia krzyżacka ruszyła na północ w stronę Radziejowa. Pod
szedł za nimi wojewoda poznański Wincz z Szamotuł, a za nim 
całe wojsko polskie, ostrożność wszelką zachowując.

Jaśko Skalny ze swym oddziałem znów zapadł w lasy. Przy
łączył się doń Żwirblis ze swoimi Litwinami.

Rozdział LII
Pod wieczór dnia dwudziestego szóstego września za

jęli Krzyżacy Radziejów, gdzie zatrzymali się na nocleg. Wojsko 
Ottona z Luterberga po raz pierwszy od dnia wyprawy było zmę
czone i głodne. Ciężkozbrojni najbardziej trudy dnia odczuwali. 
Drugi to już dzień zbroi z siebie nie zdejmowali, niewiele śpiąc, 
mało odpoczywając. Niemniej utrudzona była piechota i reszta 
wojska. Cudzoziemscy rycerze szemrać nawet poczynali — raz, 
że wyludniony kraj spodziewanej zdobyczy im nie dawał, po dru
gie, drażniło ich to, że nie wiadomo było, kto tu przed kim ucie
ka — silny Otton Luterberg przed słabym „królem krakowskim" 
czy odwrotnie. Z radością więc całe wojsko na wypoczynek sta
nęło. Radość była tym większa, że deszcz, który pod wieczór 
mżyć dokuczliwie zaczął, przestał padać. Pochłodniało. Wilgot
ny ziąb spływał z gęstych szarych chmur i wszystko przenikał.
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Żołnierze rozebrali kilkanaście domów, rozpalając wielkie ogni
ska. Rojno się przy nich zaraz uczyniło. Skoro o zmęczeniu za
pomnieli. Otton Luterberg komturów i co zacniejsze rycerstwo 
do swego namiotu zaprosił i kazał odbić beczułki wina, wiezione
go z Torunia. Zadźwięczały kielichy. Rozległy się śpiewy, roz
mowy głośne. Bezpiecznie się czuli zdobywcy. Straże gęsto roz
stawione strzegły obozu. Przezorny landkomtur chełmiński tysiąc 
jazdy trzymał w pogotowiu, aby niespodziewany napad w każdej 
chwili udaremnić.

— Zwiódł nas Jan Czeski! — wołał podchmielony kom tur gdań
ski. — Ale żalu do niego o to nie żywimy. Pokazaliśmy, że sami 
potrafimy dać radę tym pogańskim plemionom.

— Prawda — potwierdził wielki marszałek Dietrich von Alten- 
burg. — W roku przyszłym ogłosi nasz mistrz krucjatę przeciw 
tym heretykom i albo ich na Ruś przepędzim, albo poddanymi 
naszymi jak Prusowie ostaną.

— Niewarci niczego więcej! — krzyknął komtur Bałgi Henryk 
Reuss von Plauen.

— Powiadają u nas — wtrącił graf Charles de Rock — że 
Polacy to naród bitny i do niczyjej służby nie nawykły.

— Służyli cesarzom niemieckim, służyć będą i nam — odpo
wiedział Otton Luterberg.

W miarę wychylanych kielichów rycerze zakonni coraz więcej 
plwali na włodarzy ziemi, którą sobie na budowę nowego nie
mieckiego państwa upatrzyli.

W obozie polskim nie szykowano się do odpoczynku. Łokietek 
postanowił po północy napaść na obóz krzyżacki. Pierwszy ude
rzyć miał wojewoda poznański, który napaść doradzał. Wincz 
przed rycerstwem umyślnie siły krzyżackie pomniejszał, królowi 
przecież prawdziwy stan armii Zakonu przedstawił.

— Nie pozwolili nam odpocząć w Zgorzelcu, nie damy i my 
im w Radziejowie. Nie będą spali spokojnie na tej ziemi, chyba 
w niej samej snem wiecznym — powiedział Łokietek i czuwanie 
nakazał.

Zbliżała się północ. Przygasły ogniska w krzyżackim obozie. 
Straże, wysunięte aż pod lasy i łąki, nawoływały się często. 
W szuwarach nad stawami przy łąkach zachlupotała woda, za
szeleściły wysokie trzciny. Po chwili rozległo się przeciągłe wy-
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cie wilka, z początku blisko nad wodą, potem nieco dalej w stro
nę lasu. Hu uuu, liuuuu! Mgła tłumiła wycie, przygniatała głos 
ku ziemi. Wycie powtórzyło się parokrotnie. Gdzieś z boru nad
leciał po pewnym czasie w odpowiedzi podobny głos, bardziej 
jednak przeciągły, silniejszy.

Fred Welder przybliżył się do swego kolegi z Malborka.
— Hans, wilki wyją.
— Niezwykła to rzecz o tej porze — odpowiedział zagadnięty.
— Wczesną i ostrą zimę na pewno przepowiadają.
— Słyszałeś, przez wodę szedł.
— Wilki wody nie lubią.
— A może to nie był wilk?
— Więc co?
— Złe. Szatan.
— Ciii, nie wywołuj licha po nocy.
Obaj strażnicy przeżegnali się prędko i nasłuchiwać zaczęli. 

Wycie nie powtórzyło się więcej.
Jaśko, usłyszawszy umówione hasło, odpowiedział na nie 

i prędko odnalazł domniemanego wilka.
— Psi tak wyją, a nie wilcy — powiedział do młodszego Ki

janki. — Kogo to ze sobą przywiodłeś?
— Z bratem przyszlim. Nie wrócim już tam więcej.
— Wrócisz, gdy trzeba będzie.
— Nie wrócim. Knechta zabiliśmy, który razem z nami stró

żował.
— Z czym przychodzicie?
— Ważne wiadomości przynosim — odpowiedział starszy Ki

janka. — Pod namiotem pana Ottona naradę podsłuchaliśmy. 
Co prawda, to podsłuchiwać nie trza było. Podchmielili komtu- 
rowie i tak głośno rozprawiali, że ich z daleka słychać było. 
Uradzili rozdzielić wojska na trzy części. O świcie komtur Bałgi 
ruszy na Brześć. Za nim pójdzie Otto z Luterberga. W obozie 
zostaje marszałek Altenburg, wielki komtur Otto von Bousdorf 
i komturowie: elbląski — Herman i gdański — Albert. Z nimi 
parę jeno secin ciężkiej jazdy, piechota malborska i lekka jazda 
pruska, razem dwa abo i trzy tysiące ludzi i tabory ze wszystkim, 
co dotąd zrabowali. Ci wyruszą, gdy już dzień będzie. Powia
dali, że całe Kujawy zabiorą.
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— Nie łżesz?
— Nie ubliżajcie. Rycerzem jestem jako i wy.
W odpowiedzi Jaśko zwinięte dłonie do ust przyłożył. Głos 

puchacza rozległ się w borze. Na to hasło zaszeleściły liście, 
zatrzeszczały łamane gałęzie. Oddział Jaśka ruszył leśną droży
ną do obozu króla Łokietka. W porę przybyli. Król dawał ostat
nie polecenia Wincentemu z Szamotuł.

— Miłościwy królu, nowiny ważne przywożę. Krzyżacy na 
Brześć idą. Rozdzielają siły.

Chorągwie królewskie, ujechawszy pół mili, zawróciły ku pół
nocnemu wschodowi. Po godzinie drogi gęsty bór zaczął rzednąć. 
Grunt był tu wyraźnie wyższy, suchy, po obu stronach wąskiej 
drogi znaczył się wysokimi sosnami. Korony drzew stapiały się 
z mglistą ćmą nocy.

Był to las wsi Płowce. Ostatnie jej domy, wzdłuż szerokiej 
ulicy zbudowane, dochodziły do gościńca, który z Radziejowa 
prosto do Brześcia prowadził. Wieś była pusta. Chłopi z niej 
w lasy uszli. O dwa stajania w prawo od wsi trakt wiodący do 
Brześcia przecinała struga zwana Bachorzą. Na gościńcu chłopi 
zbudowali na Bachorzy mostek z bierwion sosnowych. Brzegi 
strugi i łąki na wschód od niej leżące tworzyły miejscami zdra
dliwe trzęsawiska, niewidoczne w trawie.

Ku Płowcom podsunęły się zwiady, wśród których znajdował 
się sam królewicz Kazimierz. Z niecierpliwością oczekiwano ran
ka. Noc wydawała się długa. Nadszedł wreszcie świt. Wraz z nim 
jednak spadła na ziemię gęsta, nieprzenikliwa mgła. O parę kro
ków jeźdźca dojrzeć nie było można. Nagle usłyszeli w tej bia
ławej ćmie tupot tysięcy końskich kopyt.

— Idą — szepnął królewicz Kazimierz do wojewody Mściuga.
— Daj Bóg, nie wszyscy — odpowiedział wojewoda.
Przesunęli się bliżej traktu. Jaśko, który stał przy wojewodzie, 

z konia zeskoczył i znikł nagle, jakby się we mgle roztopił. Ko
nie trzymano krótko, aby rżeniem czatujących nie zdradziły. 
Dojrzeli wreszcie zwarte szeregi jeźdźców, niewyraźne, tuma
nem okryte. Ukryci na samym skraju drogi rozróżnili ciężką 
jazdę krzyżacką z rycerstwem z Zachodu, którą prowadził kom- 
tur Henryk Reuss von Plauen. Za nim jechał Tomasz de Uffart, 
syn księcia Suffolk, na czele stu kopii angielskiej jazdy, za nimi
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lekka jazda pruska. Znikli we mgle i echo końskich stąpań 
zgłuchło za nimi. W pół godziny potem nadciągnął huf rycerzy 
w białych płaszczach, knechci pancerni, piechota pruska z angiel
skimi kusznikami. Pochód zamykała lekka jazda pruska. Sam 
Otton von Luterberg jechał na czele tej części armii krzyżackiej. 
Jechał milczący, rozdrażniony. Ambitne plany zdobycia Wielko
polski, podziału wespół z Luksemburczykiem królestwa Łokiet- 
kowego rozwiały się. Wyprawa, po której sam wielki mistrz 
i cały Zakon tyle się spodziewał, niczym się kończyła. Jemu sa
memu wyprawa sławy nie przyniosła. Cóż bowiem znaczyło dla 
armii, którą prowadził, zdobycie dwóch słabych grodów? Zburzył 
co prawda Sieradz, ale spod Kalisza musiał odstąpić. Kilka miast 
spalonych i kilkadziesiąt wyludnionych wsi — wspominać o nich 
nie warto. Najbardziej przecie gnębi Ottona myśl, że cofać się 
musi przed Łokietkiem. Wobec dostojników zakonnych i rycer
stwa zachodniego twarz ma spokojną. Drwi z księcia krakows
kiego, jak króla polskiego nazywa, ale w duszy przyznaje mu ta
lent wielkiego wodza. Pod Kaliszem, w Zgorzelcu, w Koninie 
przekonał się, że rycerstwo polskie o zwycięstwie nad nim myśli, 
nie o klęsce. W otwartym polu, gdzie szyki można rozwinąć i całą 
siłą na Łokietka uderzyć, mógłby o wiktorii myśleć. Łokietek jed
nak sam miejsce bitwy wybiera najdogodniejsze dla siebie. Od 
trzech dni nie daje wypoczynku jego armii. Otton z Luterberga 
wie, że armia jego niewielkie dotąd poniosła straty, jest prawie 
nie naruszona. Dlatego postanowił w Radziejowie choć w części 
plan wyprawy wykonać. Zdobędzie Kujawy, które graniczą z ich 
posiadłościami, łatwo więc będzie je utrzymać. Tylko gród 
w Brześciu może stawić im opór, ale załoga w nim szczupła i nie 
spodziewa się napadu. Landkomtur rozważył wszystko. Podzielił 
armię na trzy części. Tabory, które pochód zwykle opóźniają, 
wyruszą z marszałkiem Dietrichem ostatnie. Polacy ani się do
myślą, że przed sobą niecałą armię mają. Tymczasem Brześć 
padnie i Łokietek go już więcej nie odzyska. Rozpocznie król 
bitwę z marszałkiem, to mu pozostali z pomocą przyjdą, zdążą, 
bo w niewielkiej od siebie będą szły odległości.

Znikały we mgle wojska krzyżackie, pozostawiając za sobą 
pobrzękiwanie zbroi, parskanie koni. Do mar gromadnie z cmen
tarzysk powstałych byli więcej podobni niż do ludzi żywych,
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bo w ciszy jechali przez komturów nakazanej. Nikłe echo prędko 
zgłuchło za nimi.

Nie upłynęły i trzy pacierze, kiedy zjawił się Orlik z olbrzy
mim Soją, a za nimi dwudziestu paru puszczaków, których Jaśko 
pod Radziejowem zostawił.

— Krzyżacy szykują się do wymarszu. Kiedy odjeżdżaliśmy, 
wozy już na drodze formowali — donosił Orlik.

Wnet król wojewodów i kasztelanów na naradę połową we
zwał i plan bitwy im przedstawił. Wojewodzie Wincentemu 
z Szamotuł wyznaczył najważniejszą rolę. Miał Wincz na czele 
Wielkopolan uderzyć na wroga od wschodu, z kierunku, w któ
rym się Krzyżacy ku Brześciowi posuwali.

— Nie spodziewa się nas z tej strony marszałek Altenburg — 
mówił król. — W zaskoczeniu łacno głowę stracić może. Zechce 
na pewno wszystkie siły na czoło ściągnąć, a wtedy my uderzy
my. Nim się Luterberg domyśli szukać marszałka, my sami po
śpieszymy poszukać pana Ottona.

Ruszył wojewoda Wincz w stronę gościńca. Szybko i sprawnie 
stanęli Wielkopolanie w szyku bojowym, ukryci za zabudowa
niami Płowieć.

Główne siły podzielił Łokietek na cztery grupy ukryte w lesie. 
Pierwsi stanęli Sandomierzanie. Mieli uderzyć z drugiej strony 
wsi na czoło kolumny krzyżackiej, aby pana Wincza wesprzeć 
i do przedarcia się Krzyżaków na wschód nie dopuścić.

Małopolanie podzieleni byli na dwa oddziały. Część stanęła 
z królem za Sandomierzanami, druga część zajęła miejsce na za
chodnim skraju lasku. Wojewoda krakowski Mikołaj stał na jej 
czele. Miał rozkaz, aby nie mieszając się w bitwę, przeciąć drogę 
do Radziejowa i okrążając Krzyżaków, uderzyć na nich od pół
nocy.

Pomiędzy Małopolanami stali ukryci w lesie Łęczycanie z Sie
radzanami i piechota, którą Janko z Kalinowy prowadził. Mieli 
oni uderzyć na tyły wojsk marszałka, odgradzając je od Ra
dziejowa.

Mgła dawała pewność niespodziewanego napadu. Król stanął 
przy krakowskiej chorągwi. Obok niego rycerze, którzy w boju 
mieli go osłaniać — Paszka ż Bogorii, Jaśko z Okocima, Hebda
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herbu Pomian i Grot Rawa z Połańca. Tuż za nimi na siwym 
koniu stał królewicz z nieodstępnym Nekandą.

Jaśko Skalny nie brał udziału w bitwie. Z rozkazu króla szedł 
ze swoimi puszczakami, oddziałem chłopskim pana Osęki i Litwi
nami Zwirblisa śladem Ottona z Luterberga i komtura Bałgi 
w kierunku Brześcia. Nie widział bitwy.

Koło godziny dziewiątej idący na czele komtur elbląski Her
man von Oettingen z ciężką jazdą, liczącą trzysta pięćdziesiąt 
kopii, złożoną z rycerzy zakonnych w białych płaszczach i wy
borowego rycerstwa świeckiego, minął pierwsze domy Płowieć. 
Uderzyli nań Wielkopolanie. Wytrzymał wprawdzie pierwsze 
natarcie, lecz cofać się musiał pod naporem polskiego rycerstwa.

Nie darmo marszałek Altenburg dostojeństwo wielkie w Za
konie piastował. Nie dał się zwieść mądrej taktyce Łokietka. 
Wzmocnił Hermana lekką jazdą pruską, rozkazał piechocie wozy 
z drogi sprowadzić i łańcuchami je spinać, jazdy przecież, którą 
komtur gdański Albert von Ore pochód zamykał, nie ruszył. Je
żeli nie na podjazd Łokietkowy trafił, ale na całą armię polską, 
to o obronie mu myśleć, a nie o rozbiciu zagradzających mu dro
gę. Kiedy indziej rad byłby ze swoich przewidywań. W tej sa
mej bowiem chwili z krzykiem wojennym uderzyły na wydłużo
ną kolumnę krzyżacką ukryte w lesie oddziały polskie.

Wincenty z Szamotuł uderzył na nieprzyjaciela z taką zawzię
tością, jakby chciał dotychczasową bezczynność od razu odrobić. 
Ciężka jazda wciąż jednak wstrzymywała napór rycerstwa 
wielkopolskiego. Piechota spinała wozy łańcuchami, z nich two
rząc zaporę. Powiał wiatr i mgła porwanymi płachtami ku la
som zaczęła odpływać. Wtedy ujrzał marszałek Dietrich na wzgó
rzu wielką chorągiew z białym orłem w złocistej koronie. Dojrzał 
też starca na czarnym rumaku. Obnażony miecz w ręku trzymał 
i wskazywał nim nadbiegającej ławie jeźdźców jego zakonną 
chorągiew. Byli to Sandomierzanie, którzy czekali dotąd na roz
kaz uderzenia. Komtur elbląski do marszałka przypadł:

— Zginiemy, jeżeli nam Otton z Plauenem z pomocą nie przyj
dą! — zawołał.

— Muszą wpierw wiedzieć, że jej potrzebujemy — odparł 
marszałek.

Rozejrzał się komtur wkoło i Zygfryda z Fromborka przywołał.
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Rozkazał mu trzydziestu rycerzy skrzyknąć i przez lukę, jaka się 
między Sandomierzanami i krakowską chorągwią utworzyła, do 
gościńca się przebić i do landkomtura Ottona za wszelką cenę 
się przedostać.

Znany był Zygfryd z wielkiej siły, jaką posiadał. Zebrawszy 
wokół siebie dziesięciu rycerzy zakonnych i dwudziestu knech
tów lżej zbrojnych, z miejsca pędem ruszył we wskazaną mu 
przez komtura lukę. Spostrzegli uciekający oddział Polacy. Sko
czyli ku nadbiegającym Jakub z Szumska, kasztelan żarnowiecki, 
z jednej strony, a Stępota Czchowski ze swoimi ludźmi z drugiej. 
Z Sandomierzan zawrócili ku nim Florian Nagoda z Zawichosta 
i Godziemba z Pawłowa, obaj rycerze sławni, w bojach w poje
dynkę niezwyciężeni. Pierwsi Czchowianie Krzyżakom drogę 
zagrodzili. Ani jeden z nich nie ocalał. Krzyżacy ławą idąc, zmie
tli ich wprost z koni, nie wstrzymując biegu. Doszedł ich teraz 
z prawej strony Jakub z Szumska. Widząc z daleka olbrzymiego 
wzrostu Zygfryda z Fromborku, wybrał go dla siebie. I Zygfryd 
dostrzegł nadbiegającego rycerza w złocistej zbroi. Choć pamię
tał, że od udanej ucieczki los bitwy zależy, to przecież chęć zmie
rzenia się z polskim rycerzem była tak wielka, że konia w biegu 
zaczął wstrzymywać, aby z nadjeżdżającym twarzą w twarz się 
spotkać. Zabiło żywiej serce kasztelana z Żarnowca. Po szysza
ku i zbroi poznał, że zacnego ma przed sobą rycerza Zakonu. 
Z bliska dojrzał na tarczy, którą Krzyżak przez ramię przewiesił, 
jaszczura z rozwartą paszczą.

— Zginiesz! — krzyknął, tnąc z góry mieczem. Zygfryd nie 
rozumiał okrzyku, lecz to samo myślał, miecz pod cios podsta
wiając. Posypały się skry z hartownej stali. Mógł Jakub z Szum
ska następny cios z tyłu zadać, bo jego rumak w miejscu zawró
cił, jakby arkana walki na równi ze swym panem rozumiał, lecz 
nie uczynił tego. Jak na turnieju rycerskim dozwolił Zygfrydo
wi konia zawrócić. Szybszy był teraz Krzyżak. Miecz wzniesiony 
nagle na całą długość ramienia wyciągnął i pchnął nim z ogrom
ną siłą w nie spodziewającego się takiego ciosu Jakuba. Cios 
trafił w szyję, gdzie zbroja z hełmem się stykała. Padł kasztelan 
żarnowiecki, głosu nie wydawszy. Zygfryd konia zawrócił i po
mknął ku swoim, którzy już do strugi przecinającej pole dobie
gali. Widział pędzących ze wzgórza dwóch rycerzy, ale nie
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wstrzymał konia. Nie wiedział, że jednym z nich był królewicz 
Kazimierz, który z Nekandą ruszył w pościg za uciekającymi. 
Zygfryd ściął jeszcze dwóch pędzących przed nim rycerzy pol
skich i prawie jednocześnie z innymi dopadł Bachorzy. Struga 
była niewielka, piechur mógł ją w rozbiegu przeskoczyć. Dla 
konnych przeszkody nie stanowiła. Nie była rycerzowi z From
borka śmierć rycerska pisana. Bachorza bowiem w miejscu 
gdzie konia do skoku wspiął, rozlała nieco, tworząc torfiaste 
bagnisko. Koń Zygfryda, choć skok wykonał, sięgając kopytami 
przeciwległego brzegu, zapadł się w bagnisko. Zwalił się Zyg
fryd w czarniawą maź błotną, która mu wnet otwory hełmu za
tkała. Koń, topielą przerażony, w bok się szarpnął. Zadnie kopyta 
rumaka na głowę Zygfryda natrafiły. Wgniotły ją w muł raz 
i drugi. Zabrakło tchu Krzyżakowi. Krzyk i charkot wnet ścichły, 
gdy koń w rozpaczliwej walce o własne życie po raz trzeci na 
pierś okrytą zbroją stanął. Zarżał radośnie, natrafiwszy przy na
stępnym skoku na twardy grunt. Pomknął w las, nie czując cię
żaru jeźdźca na sobie. Z brzegu Bachorzy sterczały nad zmąco
nym bagniskiem nogi w stalowej kolczudze ze złoconymi ostro
gami. Zawrócił ku swoim królewicz Kazimierz, widząc śmierć 
ściganego rycerza.

Dziesięciu zaledwie jeźdźców krzyżackich dopadło gościńca. 
Ścigający widzieli wśród nich tylko trzech rycerzy w białych 
płaszczach. Wstrzymał pościg pan Stępota Czchowski.

— Nie ujadą daleko. Król Jaśka Skalnego wysłał na podjazd 
w stronę Brześcia. Wpadną mu w ręce jako ryby w sieci — po
wiedział do Nagody z Zawichosta.

Jaśko tymczasem był już o trzy mile od Płowców. Gnał na 
czele swych puszczaków i dwustu Litwinów Zwirblisa, jakby 
chciał Henryka von Reussa dogonić.

— Ludzi zamęczysz — mówił mu Wilkosz. — Przez trzy noce 
ledwie kto oko zmrużył.

— Mogą jechać z zamkniętymi oczami, droga prosta — odpo
wiedział Jaśko.

— Konie padną. A nie daj Bóg, Krzyżaków czort opęta i za
wrócą, to wtedy jak króla uprzedzisz? Byle pies nas dogoni.

— Nie dogoni, bo uciekać przed nikim nie zamierzam.
Zatrzymał jednak pochód. Wilkosza z pięcioma ludźmi razem
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z Maćkiem z Dębołęki wysłał przodem. Zatrzymali się w cieniu 
wysokiego boru, który z obydwu stron drogę obejmował. Konie 
uwolnione z wędzideł skubały skąpą trawę przy drodze, ludzie 
wyciągali z worków zapasy, aby choć zimną strawą się posilić. 
Jaśko ze Zwirblisem odeszli w las o parę kroków od drogi.

— Tak ci ja i Pietrusowego syna odnalazł, brat ty mój — mówił 
Litwin. — Całą Litwę ja zjeździłem, do każdej chaty zaglądał. 
A jego bojar nasz na swojego już przerobił, na Litwina. Po tym 
znaku na ramieniu go poznałem i po mowie, której jeszcze nie 
zapomniał. Zapłacił ja za niego tyle, że i dziesięciu niewolników 
mógłbym kupić. Stokroć tyle dałbym, Dobrogniewa warta i ty
siąckroć tyle. Hej, ucieszy się luba moja, ucieszy. Mówiła o mnie, 
powiadaj, mówiła? Wspominała?

Chciał już Jaśko całą prawdę nieszczęsnemu powiedzieć, gdy 
nagle krzyk na gościńcu usłyszeli.

— Krzyżacy! Na koń! Krzyżacy jadą!
Soja i Góra z Zagaja pierwsi drogę nadbiegającym zagrodzili. 

Jadący na czele trzej rycerze w białych płaszczach, Lówe, Nec- 
ker i Bruno, ani przez moment koni nie wstrzymali. Pchnął Ló
we Górę mieczem i na wylot go przebił. Nim miecz zdołał wy
szarpać, Soja toporem go z taką siłą uderzył, że niemal do siodła 
na pół przeciął. Zginął Necker, padło pięciu innych, bo już dzie
siątki puszczaków koni dosiadło, Bruno jednak i dwóch knechtów 
mknęło wolnym gościńcem. Ruszyło za nimi ze dwadzieścia ko
ni. Wszystkich Wilk Wojsław wyprzedził na zdobytym pod 
Szadkiem gniadoszu. Widział przed sobą niby skrzydła rozwiane 
wiatrem poły białego płaszcza Brunona. Spostrzegł, że odległość 
między nim a rycerzem krzyżackim zmniejszać się zaczęła. Koń 
Krzyżaka potknął się raz i drugi. „Orzy!" — wrzasnął Wilk i bódł 
konia ostrogami. Obejrzał się Krzyżak. Chciał wstrzymać konia 
i bój z samotnym jeżdźcem stoczyć, ale strach go ogarnął, bo 
zobaczył w tyle za Wilkiem innych. Dwaj knechci odsądzili się 
od niego o kilkanaście kroków. Na zakręcie koń Krzyżaka po
tknął się znowu i upadł na przednie nogi. Nim go rycerz zdołał 
poderwać, dopadł go Wojsław i toporem uderzył. Nie wstrzy
mał swego gniadosza. Przed nim pędzili jeszcze dwaj inni żoł
nierze krzyżaccy. Krzyknął Wilk radośnie, bo w dali dojrzał 
Wilkosza i Maćka z Dębołęki. I ich zaskoczyli uciekający. Nad-
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biegł Wilk z pozostałymi i przez ćwierć mili pędzili za nimi. Za 
zakrętem drogi zobaczyli nagle rozległe pola i łąki. Za nimi na 
niewielkim wzgórzu płonęła wieś. Wojska krzyżackie znajdowa
ły się niedaleko.

Zasępił się Jaśko, usłyszawszy o ucieczce knechtów.
— Po pomoc zostali wysłani — powiedział.
Chciał ruszyć natychmiast, aby króla uprzedzić, ale zaraz za

miaru poniechał. Konie zmęczone. Dopędzą go Krzyżacy, a jeżeli 
i zdoła pierwszy na pole walki przybyć, to przybędą i oni tuż 
za nim. Myśl nagła rozjaśniła na chwilę stroskaną twarz Jaśka 
Skalnego. Przed nim znajdowała się druga część krzyżackiej 
armii, którą nad ranem widzieli. Pierwsza jest już na pewno pod 
Brześciem. Ci, do których zbiedzy już dotarli, ruszą pod Płowce 
na pomoc marszałkowi. Przepuści ich, ale następnych musi za
trzymać. „Zatrzymać ich jak najdłużej" — postanawia Jaśko. 
Musi swój własny błąd naprawić.

Patrzył Jaśko na swoich ludzi, jakby ich chciał co do jednego 
zliczyć. Potem przywołał Krogulca, Grabę z Wilczej Doliny 
i Mieszka Sworznia.

— Powiecie królowi, że z mojej winy gońcy krzyżaccy uszli. — 
Zawahał się chwilę, czy nie cofnąć oskarżenia. — Tak. Powie
cie, że nas odpoczywających zaskoczyli i przebili się do swoich. 
Dwóch jeno, ale to już wszystko jedno ilu. Powiedzcie, że drogę 
Plauenowi zagrodzę i że bronił tej przegrody będę do ostatka. 
Konie macie dobre, nie żałujcie ich. Ruszajcie.

— Jaśko! — zawołał Sworzeń. — Uciekajmy wszyscy. Pierwsi 
do Płowców dojedziemy.

— Król musi mieć czas, aby plan nowej bitwy obmyśleć. Ru
szaj !

Sworzeń za łęk Jaśkowego siodła chwycił.
— Jaśku, ostaw mnie przy sobie. Krogulec z Grabą wystarczą. 

Ostaw. Zginiecie wszyscy. Wolę z wami.
— Ruszaj! — wrzasnął Jaśko nie patrząc na Mieszka.
Sworzeń konia szarpnął cuglami, że dęba stanął i w miejscu 

zawrócił.
— Mieszko! — zawołał Jaśko za odjeżdżającym i konia w skok 

poderwał. — Powiedz Bożenie, że godziny jednej nie było, abym 
o niej nie myślał, że świętą moją pozostanie na zawsze, że tęczą
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moich dni była. Odwieziesz ją do ojca do Kakonina. Syna, bo syn 
będzie na pewno, niech Mirkiem nazwie. Bywaj zdrów.

Trzej jeźdźcy pomknęli ile siły w koniach. Jaśko wolno wracał 
do swoich ludzi. Spojrzał na Soję Łamignata, Dobka Burdę, na 
Smogorza starszego, Grocholę znad Nidy, na Maćka z Dębołęki, 
Przemka z Kruszwicy. „Mocarze — myślał. — Niełatwo ich zmóc, 
najlepszym placu dotrzymają. Inni też nie ułomki." Podjechał do 
Żwirblisa.

— Do króla ze swymi musisz odjechać — powiedział.
— A ty? — spytał Litwin.
— Zostaję.
Zwirblis w milczeniu konia zawrócił i do swoich ludzi coś po 

litewsku zaczął wołać.
— Taip, visai! * — odezwały się okrzyki.
Zwirblis stanął przy Jaśku.
— Powiedzieli, że wszyscy zostają. I ja też. Nie odpędzisz 

mnie, brat ty mój, przyjaciela. Na ucieczkę zawsze czas będzie.
Jaśko ukrył swój oddział w gąszczu leśnym po obu stronach 

drogi. Niedługo czekali. Wkrótce usłyszeli z oddali tętent w skok 
idącej ciężkiej jazdy. Jak nawałnica przemknął hul rycerzy 
w białych płaszczach, pancerni i lekka jazda pruska. Wiódł ich 
wódz naczelny wyprawy, sam Otton von Luterberg, landkomtur 
chełmiński.

— Leć na zgubę własną, leć — szeptał Jaśko patrząc na drogę 
w stronę Brześcia.

— Chwała ci, panie Boże! — zawołał w głos. — Sama jazda 
poszła. Piechotę ostawili, aby na komtura Bałgi czekała.

Po chwili w lesie rozległ się huk toporów. Chłopi Osęki po
społu z puszczakami i Litwinami rąbali pnie olbrzymich sosen. 
Zajęczała ziemia. Stuletnie sosny z trzaskiem i hukiem padały 
na drogę. Spieszyli się jak drwale przed burzą, aby zamierzoną 
ilość drzew powalić.

Kiedy nadciągnęła armia Henryka Reuss von Plauena, na goś
cińcu piętrzył się splątany gałęziami stos drzew. Zaklął szpetnie 
komtur Bałgi, przeszkodę na drodze ujrzawszy. Z lasu posypały 
się na Krzyżaków strzały z kusz i łuków. Tyle one jednak dla 
okrytego zbroją rycerstwa znaczyły, co rój pszczeli dla misia,

• Taip, visai — tak, wszyscy.
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który do miodu w barci się dobiera. Rozkazał komtur wojsku 
cofać się nieco, bo ludzie Jaśka zaczęli razić konie celnymi strza
łami w nogi. Wściekłość Krzyżaków ogarnęła, kiedy patrzyli, jak 
coraz to nowe jeszcze drzewa na drogę się walą. Po drugiej stro
nie wału drzewnego widzieli stojącego spokojnie rycerza w zło
cistej zbroi, z czarnym pasem, na czarnym rumaku.

— To ten sam, który ludzi moich wysięki — rzekł graf Wolf 
do komtura Bałgi.

— Drwi z nas — warknął Reuss von Plauen.
Rozkazał Plauen lekkozbrojnym z koni zsiąść. Część z nich 

skoczyła, inni ruszyli z toporami przegrodę rąbać. Zawrzała wal
ka wśród drzew. Wnet krzyki i jęki rozległy się po obu stronach 
drogi. Chłopi, choć przewaga wielka na nich natarła, z taką za
jadłością na knechtów skoczyli, że ci cofać się zaczęli, liczby prze
ciwnika nie widząc. Nadbiegła wreszcie piechota pruska i kusz
nicy angielscy. Jaśko kazał zaprzestać walenia drzew. Niemcy 
natarli teraz ze zdwojoną siłą. Szli w milczeniu od pnia do pnia, 
a za każdym czekały na nich widły, zdobyczne rycerskie topory 
i zwykłe chłopskie siekiery. Chłopi nie ustępowali, krzykami się 
wzajemnie zachęcając. Walczyli zajadle, z zapamiętaniem, na 
śmierć obojętni. Ranni, leżąc na ziemi, chwytali następujących 
za nogi, powalonych tłukli, za gardła dusili. Wśród wielu stary 
Warzecha z Poręby Brodnickiej najwięcej dokazywał. Przyszedł 
do oddziału Jaśkowego z dwoma synami — Pietrkiem i Wojt
kiem. Już pod Stawem nieźle sobie poczynał. Z synalami aż ośmiu 
rycerzy trupem położył. Zdobytą zbroję po bitwie w lesie ukrył.

— Blachy żelazne na siebie wkładają i ledwie mogą kulasami 
ruchać — mówił o rycerzach. — Nim taki zbrojec mieczem się 
zamachnie, trzy razy go przez łeb zdzielić zdążę.

Mówił Warzecha o trzech razach, ale wiedział, że jednego ude
rzenia jego topora było za dużo. Siedem stóp wzrostu sobie liczył, 
a bary i kark miał niedźwiedzia. W dłoniach złożonych mógł 
nabrać ze źródła pół kwarty wody, a gdy pięść złożywszy, w stół 
uderzył, drzazgi zeń leciały. Topór zdobyczny do upodobania mu 
przypadł i tarcza, na której wieża z lwem były wymalowane. 
Starszy syn, Pietrek, i z postawy, i z siły podobny było do ojca. 
Młodszy, osiemnastoletni, choć siły mniejszej, niski był, a ręce 
przy tym długie miał do kolan. Co dziwniejsze, obiema zarówno
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zręcznie władał. Dziwili się wszyscy patrząc, jak siekiery w obu 
rękach dzierżąc, na przemian nimi drwa rąbał. I jemu topór lepiej 
do dłoni przylegał, więc dwa za pasem nosił.

— Złe robisz, stary — mówił do ojca Warzechy Miłosz znad 
Nidy. — Obu synów zabrałeś. Zabiją was, nie daj Boże, i ród osił
ków zaginie.

— Nie zaginie. Czterech jeszcze doma ostało. Małe dębczaki, 
ale dęby z nich wyrosną.

Teraz Warzecha, mając synów po bokach, prał nacierających 
Niemców. Próbował jeden z knechtów mieczem go przebić, ale 
Warzecha przed uderzeniem w ostatniej chwili uskoczył i tra
cącego równowagę knechta za ramię chwyciwszy, do piersi sobie 
przyciągnął, w twarz mu z bliska plunął, następnie odepchnął od 
siebie i z taką siłą toporem weń uderzył, że go niemal na dwoje 
rozłupał. W pewnej chwili opadło go aż trzech żołnierzy krzy
żackich. Synale, rozgrzani walką, o parę kroków z innymi bój 
wiedli. Warzecha ani przez chwilę się nie uląkł.

— Psy! Parszywcel Gnojki! Złodzieje! — wrzeszczał i usko
czywszy za drzewo, nagle z drugiej strony się zjawił. Kopnął 
pierwszego knechta w krocze, następnego tarczą z góry rąbnął, 
trzeciego obuchem z dołu w podbródek uderzył. Dopadł Wojtek 
kopniętego, który na czworakach próbował do swoich uciekać 
i niczym wieprza zarąbał.

— Bij, zabij psubratów!
— Górą Warzechy! — krzyczeli chłopi i do przodu parli. 

Ustrzelili kusznicy angielscy młodych Warzechów. Oszalał, zdało 
się, wolny kmieć z Poręby, Warzecha. Nie krył się już za drzewa 
ani na boki nie spoglądał. Nieustraszony dopadał ukrytych i ko
go toporem, kogo pięścią wolnej ręki zbijał z nóg bez krzyku, 
bez złorzeczeń. Wreszcie, pchnięty przez knechta mieczem 
w brzuch, zwalił się stary Warzecha na szpilkową ściółkę, nie 
wydawszy jęku.

Chłopi cofać się zaczęli. Po drugiej stronie drogi walką Osęka 
kierował. Drzewa tu gęściej rosły i obrona była łatwiejsza. Wal
czono z bliska, nieustępliwie. Zdarzało się, że po jednej stronie 
grubej sosny stał chłop, a po drugiej piechur krzyżacki. Wyda
wać by się mogło, że się w chowanego bawią. Tylko wzniesione 
miecze, topory, twarze nienawiścią wykrzywione, oczy czujne
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pod ściągniętymi brwiami, błyskające zęby mówiły, że bój to 
na śmierć i życie, a nie zabawa. Czasem obaj przeciwnicy jedno
cześnie spoza drzewa się wychylali. Dwie paru oczu z bliska na 
się patrzyły, oczy dwóch ludzkich wilków, drapieżne, nieubłaga
ne, nienawistne. Topory uderzały o siebie, dzwoniąc i skry krze- 
sząc. Często przeciwnicy, broni poniechawszy, za bary się chwy
tali, o pnie się tłukli, aby wreszcie, na ziemi już leżąc, za gardło 
jeden drugiego chwycić, na śmierć zdusić. Częściej kmieć się 
podnosił, choć i wśród piechoty pruskiej osiłków nie brakowało, 
co moc niedźwiedzia mieli. Jeden z nich przycisnął do siebie 
Wijkę, chłopa o głowę od siebie wyższego, z taką siłą, że mu 
oczy z orbit wylazły, a krew nosem i ustami buchnęła. Widział 
to parobczak Jędrzych z Osiny, którego we wsi Knurem zwali. 
Zasadził się na Prusaka i gdy ten z prawej strony drzewa wyglą
dał, Jędrzych z tyłu go zaszedł i siekierą w łeb gruchnął.

Najsroższa walka toczyła się przy samym gościńcu. Plauen 
rozkazał bowiem chronić tych, którzy zaporę drzewną rozbijali. 
Tu właśnie większość kuszników zgromadził. Ci razili celnymi 
strzałami zarówno chłopów Osęki, jak i oddział jeźdźców stoją
cych z Jaśkiem na drodze. Daleko im przecież było do puszcza- 
ków, którzy chroniąc się za drzewami, podeszli blisko do kuszni
ków krzyżackich. Byli wśród nich słynni w całej Puszczy Święto
krzyskiej Grot, Lasek, Jemioła z Gór Tumlińskich, Dzierzgacz, 
Rzęska i samemu Jaśkowi równy Orlik. Niemal każda strzała 
puszczańska niosła śmierć lub zmuszała rannych do wycofania 
się z walki. Kusznicy dla większej ochrony przyklękali za drze
wami. Tych właśnie Orlik sobie upodobał. Gdy tylko ukazało się 
zza drzewa ramię nieostrożnie wysunięte przy naciąganiu kuszy 
czy głowa nad nią pochylona, Orlik napinał swój łuk jaworowy 
i jakby od niechcenia posyłał strzałę. Odpowiadał jej zawsze 
krzyk trafionego. Łatwiejszy cel stanowili rąbiący na drodze 
drzewa. Trafiał ich Orlik w najrozmaitszej pozycji. Bywało, że 
piechur topór do góry wznosił, aby w rozmachem konar odrąbać 
i nagle topór zamiast do przodu, do tyłu mu znad głowy leciał, 
potem on sam walił się w ślad za nim na ziemię. Inny, topór o no
gę oparłszy, w dłonie chciał popluć. Kaszlał wtedy nagle lub 
wrzasnął przeraźliwie, ramiona do góry wyrzucał i walił się 
miękko jak wór zboża pod nogi towarzyszy.
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Już drugą godzinę trwała walka w przydrożnym lesie, drugą 
godzinę rąbała piechota pruska zwalone drzewa. Odbijali kona
ry, odciągali na bok olbrzymie kloce. Coraz mniej było ich już 
na drodze. Ciskał się na swoim karym koniu komtur Bałgi Hen
ryk Reuss von Plauen, klął w straszny sposób komtur gołubski 
Eliger von Hohenstein. Marszałek Altenburg czekał na ich po
moc, a tymczasem nędzna garstka wojów wstrzymywała ich po
chód.

Jaśko każdy szczegół bitwy dostrzegał. Litwini z niedobitkami 
chłopów poderwali się znów do walki i parli naprzód, jakby im 
nowe posiłki przyszły w pomoc. „Ma król obrońców, jeno ich 
użyć nie umie" — myślał Jaśko. Gdyby mu tak pozwolił z każdej 
wsi jeno po paru wybrać, po roku nie byłoby Krzyżaków nad 
Wisłą ani na Pomorzu, ani w Prusach.

Do Jaśka podjechał Miłosz.
— Chłopi z Litwinami cofają się znowu. Wkrótce droga przed 

Krzyżakami wolna będzie. Co myślisz robić?
— Myślę — przerwał mu Jaśko — że ja tu rozkazuję. Nie 

ślepym. Uderzymy na Krzyżaków i powstrzymamy ich jak naj
dłużej.

— Zginiemy — powtórzył Miłosz słowa Sworznia.
Jaśko nie słyszał już jego słów. Myślami był daleko. „Bożeno, 

Bożeno" — szeptał. Wrzask, jaki borem w tej chwili wstrząsnął, 
otrzeźwił go, z zamyślenia wyrwał. Knechci odciągnęli z drogi 
ostatnie drzewo. Jaśko miecz z pochwy wyszarpał i nad głową 
wzniósł. „Orzy!" — rozległ się okrzyk bojowy puszczaków. Po
chyliły się włócznie w pierwszym szeregu i dwustu jeźdźców 
ruszyło na armię von Plauena. Jaśko nie chciał dopuścić, by 
ciężka jazda krzyżacka nabrała rozpędu, którego nie wytrzymali
by jego ludzie. Uderzył pierwszy.

Graf Wolf patrzył z podziwem na polskiego rycerza.
— Szaleniec to jakiś — mówił do Tomasza de Uffarta, syna 

księcia Suffolk. — Sam śmierci w ręce idzie.
— Diabłu chyba, chcieliście, grafie, powiedzieć — odparł To

masz. — Patrzcie, zali nie do diabła podobny w tej chwili kom
tur Bałgi? Ów polski szaleniec podobno miał chęć z wami się 
zmierzyć, grafie, jeno że woleliście ponoć nie czekać na skrzy
żowanie miecza z nim.
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Pobladł Wolf, przyganę słysząc.
— Nim rok upłynie, będę u waszego ojca i za obelgę krwią 

mi zapłacicie, a teraz dowiodę wam, że ten rycerz od mojego 
miecza zginie.

— Nie radzę wam walki z nim próbować, bo nie będę mia) 
z kim w Anglii walczyć, nim rok upłynie.

Tomasz de Uffart nie lubił grafa. Zjechawszy na kraj drogi, 
uniósł się w strzemionach i patrzył na toczący się przed nim bój. 
Szerokość drogi mogła tylko sześciu obok siebie jadących po
mieścić. Zajmowali ją po stronie Polaków jeźdźcy, których było 
za co podziwiać. Pośrodku walczył Jaśko Skalny, z prawej strony 
olbrzymi Soja Łamignat, z lewej Dobek Burda, dalej Maciek 
z Dębołęki, Zwirblis i Jan Nieustęp herbu Leliwa. Walczyli, kto 
mieczem, kto jak Maciek i Soja toporami. Tomasz de Uffart wi
dział każdy cios rycerza w złotej zbroi. Podbijał grożące mu 
uderzenia i prawie w tej samej chwili jego miecz spadał jak bły
skawica na rycerza krzyżackiego. Straszliwą siłę musiały mieć 
te cięcia, bo białe płaszcze pochylały się często na koniach, jak
by mu ukłon oddawały, z tą jeno różnicą, że nie prostowały sie 
już więcej. Idący obok niego olbrzym rąbał tarcze, rozbijał heł
my, a gdy nie mógł jeźdźca dosięgnąć, konia w łeb bił i w na
stępnej chwili walącego się wraz z nim jeźdźca. Inni na pół 
kroku w tyle nie zostawali. Uffart spostrzegł nagle grafa Wolfa, 
który przecisnął się wreszcie do pierwszego szeregu walczących 
Serce angielskiego rycerza zabiło żywiej, choć sam udziału do
tąd w bitwie nie brał. Przez cały czas wyprawy nie kwapił się do 
boju. Nie lubił walki ze słabymi, raziło go okrucieństwo rycer
stwa krzyżackiego. Stokroć więcej bawiły go turnieje na dworze 
króla francuskiego. Po raz pierwszy walka go zaciekawiła. Wi
dział. że rycerz polski jakby zmalał przy potężnym koniu i posta
ci grafa Wolfa. Nim zdażvł to pomyśleć, już miecze tamtych 
skrzyżowały sie nad ich głowami. Znieruchomiały w powietrzu 
przez jedno mgnienie oka, błyszczące, wspaniałe. Tomasz de 
Uffart wiedział już, że siła uderzeń obu przeciwników równa 
hvła. Potem następowały ciecia jedne po druaich. przeplatane 
nanłvmi pchnięciami, podstawianiem tarczy. Uffart dostrzeoł. że 
miecz polskiego rycerza jest zwinniejszy, raz i drugi dotknął 
już pióropusza na głowie grafa. Patrzył na ten pojedynek von
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Plauen, przypatrywali się napierający z tyłu na walczących ry
cerze krzyżaccy. Mniemali, że graf celowo walkę przedłuża, aby 
im widowisko sprawić. Nikt nie ośmielał się mieszać do poje
dynku.

Jaśko poznał rycerza, z którym już pod Stawem zmierzyć się 
pragnął. Już w pierwszym uderzeniu grafa poznał siłę olbrzyma. 
Nie wydała mu się straszna. W następnym starciu sam w odbicie 
miecza całą moc swego ramienia włożył, aby mu dać poznać, że 
na równego sobie trafił. Teraz całą uwagę na ruchy miecza prze
ciwnika zwrócił. Znał wiele sposobów walki zachodnich rycerzy. 
Przyśpieszył uderzenia swego miecza. Graf osłaniał się tarczą, 
odbijał mieczem uderzenia, bronił się. Błysnęła mu w pewnej 
chwili myśl, że Tomasz de Uffart widzi jego walkę i śmieje się 
pewnie, że on, Wolf, bronić się jeno musi. Odbił z siłą kolejne 
cięcie Jaśkowego miecza i sam cios zadał. Dosięgnął Jaśka, 
w sam okap hełmu trafił. Nim jednak miecz na nowo dźwignąć 
zdołał, Jaśko w strzemionach się uniósł i ciął z całej mocy w gło
wę Henryka Wolfa. Wytrzymał hełm w Mediolanie kowany ude
rzenie, lecz graf znieruchomiał nagle w siodle, miecz z ręki wy
puścił i na oczach całej armii krzyżackiej pod konia się zwalił. 
Sam komtur Bałgi jęk wydał, widząc śmierć sławnego rycerza. 
Na ten widok syn księcia Suffolk ruszył ku pierwszym szeregom 
walczących. Nie lubił grafa i nie jego śmierć chciał pomścić. 
Ogarnęło go nieprzeparte pragnienie, aby zmierzyć się z nie
znanym rycerzem i sławę pozyskać.

Krzyżacy natarli teraz z wściekłością. Padł Nieustęp, zwalił się 
razem z koniem Maciek z Dębołęki, który sławnego Corrido 
z Kastylii pokonał. Dobkowi Burdzie miecz przy uderzeniu pękł 
na dwoje. Rzucił trzymany w dłoni ułamek i topór w porę zdo
łał wyciągnąć, aby cios Gerarda znad Łaby odbić i jego samego 
śmiertelnie ranić. Zwirblis, cięty w ramię, miecz do lewej ręki 
przerzucił i kłuł nim, na krok Jaśka nie odstępując. Wysunął 
się teraz do przodu Czajka z Sarniej Woli, Olcha Dzikiem prze
zywany i Stach Kalińczyk spod Kawęczyna.

Omdlały w końcu ramiona walczących. Pot spływał im do 
oczu, usta z trudem powietrze łapały. Coraz wolniej wznosił 
swój miecz Jaśko Skalny, coraz słabiej uderzał toporem Dobek, 
tylko olbrzymi Soja zdawał się sam z żelaza być. Wbijał się jak
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klin w szeregi krzyżackie i zaraz wolne miejsce wokół siebie 
czynił. Padł pchnięty w szyję mieczem przez Arnolda z Gdańska. 
Puszczacy cofać się zaczęli. Zapomniał Jaśko o swym rogu, aby 
znak do ucieczki dać. Gdy knechci, rozgromiwszy piechotę Osęki, 
z boku na walczących uderzyli, zagłada całkowita zawisła nad 
oddziałem Jaśka.

Sworzeń nie dojechał pod Płowce. W połowie drogi krzyknął 
do Graby i Krogulca, że mu popręgi u siodła pękły i konia zaczął 
wstrzymywać. Zostawili go samego. Kiedy znikli za zakrętem, 
Mieszko zawrócił swego srokosza i pognał z powrotem. Zrozu
miał, że Jaśko odesłał go, aby mu życie ratować. Nie myślał te
raz o tym, że rozkaz złamał. Chciał być razem z Jaśkiem, którego 
jak brata miłował. Nie dojechał na pole bitwy. Padł ogarnięty 
przez nadbiegającą jazdę Ottona.

Jaśko i Dobek Burda, opadnięci ze wszystkich stron, ostat
kiem sił ataki odpierali. Kiedy Jaśko Zbój Skalny razem z ko
niem się zwalił, garstka niedobitków zawróciła konie do ucieczki. 
Odbiegłszy kilkadziesiąt kroków, z koni zeskakiwali i w las 
uciekali. Wolnym już teraz gościńcem szła w największym pę
dzie kilkutysięczna armia von Plauena na ratunek marszałka 
Altenburga.

Pod Płowcami dawno już bój ustał. Rycerstwo polskie odpo
czywało. Ocierali spocone twarze, krwią wroga i własną popla
mione. Pachołkowie roznosili wodę. Na nagich mieczach i topo
rach krew kroplami krzepła. Ziemia wokoło była nią przesiąknię
ta. Mdły, słodkawy, zapach unosił się nad polami Płowieć. Leżały 
stosy trupów straszliwie pokaleczonych, zdeptanych końskimi 
kopytami, w najprzeróżniejszych pozach. Gdzie ręka miecz ści
skająca sterczała, gdzie nogi w żelaznych kolczugach, głowy na 
padle końskim wsparte. Odróżnić trudno było swoich od wro
gów. Śmierć wszystkich zda się pogodziła. Mścisław z Dębna gło
wę na piersiach rycerza w białym płaszczu położył, który ją ręką 
do siebie przyciskał. Obaj zdawali się śnić sen zgody, w którą 
nikt z żywych przenigdy uwierzyć nie był w stanie. Przy drodze, 
na której najwięcej trupów leżało, Paszka z Mościsk trzymał 
w objęciach Hugona, brata Jana Koprzywnickiego. Za szyję jeden 
drugiego dzierżąc, zastygli w uścisku żelaznych ramion. Nie 
wszystkich spośród leżących śmierć dosięgła, bo słychać było tu
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i ówdzie jęki, wołania ciche, skamlanie o pomoc. Pachołkowie 
odciągali na bok poległych, rannych szukając.

Na wzgórzu pod lasem stał król Władysław Łokietek w otocze
niu panów Małej i Wielkiej Polski. Jego starczą twarz uśmiech 
rozjaśniał. U stóp jego leżała chorągiew Zakonu. Opodal stało 
pięćdziesięciu sześciu rycerzy w białych płaszczach. Wśród nich 
wielki marszałek Dietrich von Altenburg, wielki komtur Otto 
von Bousdorf, krwawy kat Sieradza, wielki szpitalnik Herman 
von Oettingen, komtur elbląski, i Albert von Ore, komtur gdań
ski. Stali z odkrytymi głowami, pokorni, na wyrok króla czeka
jąc. Jeden tylko marszałek karku nie zgiął. Dumnie spoglądał 
w oczy rycerstwa polskiego, które ciasnym kręgiem jeńców ota
czało. Ręce ściskały dobyte miecze i topory.

— Śmierć katom, mordercom niewiast i dzieci! Porąbać! Po
wiesić! — leciały okrzyki. Lecz nikt nie śmiał tknąć drżących 
ze strachu rycerzy zakonnych. Wszyscy spoglądali na króla. Mil
czał Łokietek, milczeli wojewodowie i kasztelanowie, którzy go 
otaczali. Stanął przed królem Paweł z Chruścielnika, brat Janka 
z Kalinowy, do strzemienia królewskiego się pochylił, czołem 
w nie uderzył.

— Panie miłościwy! Łaski twej błagam! — zawołał. — Oto stoi 
tam morderca mojej żony i dzieci, Herman, komtur elbląski. Daj 
mi go.

— Co chcesz z nim uczynić? — spytał król.
— Serce mu z piersi wydrzeć, jak on moje wyszarpał, choć 

mnie żywym ostawił nie z własnej jego woli. Królu miłościwy, 
jeśli sprawiedliwym jesteś, oddaj mi go.

Zasępiła się twarz Łokietka. Podniósł rękę i uciszyła się wrza
wa, jaka wybuchła po słowach Pawła z Chruścielnika.

— Mordercy oni wszyscy i nie masz dla nich inszej kary jak 
śmierć. Obiecuję wam oddać Hermana, ale pierwej sąd na nimi 
w Krakowie uczynim publiczny. Niechaj świat się dowie, do 
czego przewrotni mnisi są zdolni. Postanowiłem.

Groźny pomruk niezadowolenia przeleciał szeregi rycerstwa. 
Rósł, potężniał, aż wrzawą i przekleństwami wybuchnął. Zami
gotały w powietrzu ostrza mieczy. Jeńcy zbili się jeszcze bar
dziej w kupę. Niektórzy z nich oczy zamykali, inni twarze w dło
nie kryli i głowy pochylali, jakby już stal topora na szyjach
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czuli, inni wreszcie dłonie jak do modlitwy złożone w stronę 
króla wyciągali. Do nich i Herman, komtur elbląski, należał, 
który nagle drżącym z przerażenia głosem wołać począł:

— Miłościwy królu, ratuj nas!
Łokietek ruszył koniem i przy jeńcach stanął. Cisza znów za

legła. Głos Hermana w tej ciszy donośniej zabrzmiał:
— Królu! Chrześcijaństwo całego świata nie przebaczyłoby 

ci tej zbrodni! Ratuj nas!
— Nie jestem waszym królem. Wasz krzyk tyle co szczekanie 

psa dla mnie znaczy,
Potem do rycerstwa się zwrócił.
— Kto przeciw mej woli chce postąpić, ten nie więcej wart od 

tych tu rabusiów. Śmierć ich będziecie oglądać, ale na zamku 
krakowskim. Schowajcie miecze i odstąpcie.

W milczeniu cofało się rycerstwo. Na rozkaz Łokietka Janko 
z Kalinowy otoczył jeńców swoimi ludźmi. W tej samej chwili 
z daleka rozległy się wołania.

— Poseł z Krakowa przybył! Poseł do króla!
Był to pan Mściug herbu Poraj.
— Miłościwy królu — mówił Mściug. — Bolko Świdnicki po

bity. Jan Luksemburczyk idzie na pomoc Krzyżakom.
— Na stypę jeno zdążyć może — odrzekł Łokietek, a rycer

stwo śmiechem huknęło.
— Z wielkim wojskiem idzie — ciągnął nie zbity z tropu 

Mściug.
— Za to z małym wróci do siebie — przerwał mu znów król.
Teraz wesołość wszystkich ogarnęła.
— Niech przybywa! — zaczęto wołać. — Osławimy mu tutaj 

jego sprzymierzeńców, aby ich sobie obejrzał i razem z wilkami 
nabożeństwo żałobne odprawił.

Po tym wybuchu radości zaczął król poważnie Mściuga o Jana 
Czeskiego wypytywać. Uradował się Łokietek, dowiedziawszy 
się w końcu, że król węgierski Ibrama z Moczydła na czele pięciu
set rycerstwa do Krakowa wysłał. Łokietek przywołał syna 
i przykazał mu ruszyć natychmiast w drogę do Krakowa.

— Węgrów powitasz i przywiedziesz ich do nas. Być może 
i książę ruski zdąży swoich ludzi podesłać, tedy i ich przyprowa
dzisz.
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Kazimierz nierad był zwycięskie wojska opuszczać, przecież 
wobec rycerstwa nie śmiał się ojcu sprzeciwiać.

Rozkazał już był król wojewodom i kasztelanom wojska na 
odpoczynek do lasu wycofać, gdy na pobojowisko wpadli na 
spienionych koniach Krogulec z Grabą.

Wieść o nadciągającej drugiej części armii krzyżackiej nie 
wywołała w wojskach królewskich popłochu. Przeciwnie, zapał 
niebywały rycerstwo ogarnął. Odniesione zwycięstwo taką otu
chę i pewność w jego sercach obudziło, że zewsząd okrzyki się 
odezwały i za miecze chwytać zaczęto, jakby już nieprzyjaciel 
następował. Cieszył się i Łokietek, mając wielką nadzieję, że 
podzielone wojsko krzyżackie po kolei zwyciężyć może. Oby 
tylko von Plauen z Ottonem z Luterberga się nie połączył.

Książę kujawski Kazimierz radził jednak do Radziejowa się 
wycofać, aby bitwy uniknąć.

— Wojsko zmęczone, wypocząć musi. Jutro, być może, Bóg 
nową okazję zdarzy.

Nikt jednak księcia nie poparł.
— Niczym jest zmęczenie wobec zapału, jaki wojsko okazuje. 

Obaczą Krzyżacy klęskę marszałka, duch w nich osłabnie. Patrz
cie — mówił wojewoda sandomierski wskazując na stojące 
w szykach rycerstwo — nie o przewadze sił nieprzyjaciela oni 
myślą, ale o zwycięstwie.

— Zważcie i to, że Krzyżacy jutro o Janie Luksemburskim 
dowiedzieć się mogą i ducha nadzieją pokrzepią. A dzisiaj i oni 
zmęczenie nie gorzej od nas czują.

— Niechże więc dziś szczęścia próbują, które im nie służy — 
zdecydował król.

Ustawiły się wojska półkolem, odsłaniając pobojowisko. Sta
nęła na północy przy drodze do Torunia chorągiew krakowska, 
przy niej Łęczycanie i Sieradzanie, którzy mieli rozkaz po na
tarciu Krzyżaków ucieczkę udawać, aby ich na mokradła zwabić. 
Sandomierzanie stanęli na drodze do Radziejowa, a wojewoda 
Wincz w lasach zapadł. Łokietek rozkazał mu wystąpić do bitwy 
dopiero wówczas, gdy już cała armia krzyżacka w bój wejdzie. 
Miał więc Wincenty z Szamotuł w bok następującego wroga 
uderzyć, klinem przebijać się ku krakowskiej chorągwi, rozdzie-
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lić nieprzyjacielskie hufce i w ten sposób szyki krzyżackie 
złamać.

Stanęło wojsko polskie w gotowości, wroga wypatrując. Król 
rad był, że syna w porę do Krakowa odprawił. Kazał teraz Kro- 
gulca i Grabę przywołać i chciwie słuchał opowiadania o Jaśku 
Skalnym.

— Niechże go Bóg ma w swojej opiece. Kara go jednak nie 
minie, bo zamiast ku nam zawrócić, głowę niepotrzebnie nad
stawia.

— Po próżnicy, zda się, czekamy. Wasz Jaśko, miłościwy kró
lu, sam resztę Krzyżaków rozgromił — odezwał się nie w porę 
Jan z Dębna.

Łokietek brwi zmarszczył, co oznaką było, że nierad żartów 
o Jaśku słucha.

Wtem od boru nadleciał ni to huk, ni grzmot daleki. Wzmagał 
się, narastał, aż w wyraźny tupot tysięcy koni się przerodził. 
Słońce rozbłysło spoza chmur i w jego promieniach ujrzeli Po
lacy ławę rycerstwa krzyżackiego. Niby cielsko olbrzymiego 
węża, który wiosną skórę odmienił, szła w pełnym pędzie cięż
ka jazda Zakonu w błyskach zbroi i mieczów, w miarowym chy- 
bocie włóczni i barwnych proporczyków.

Załamał się pęd krzyżackiej jazdy nad Bachorzą, na której Po
lacy most zerwali. Ujrzeli Krzyżacy pobojowisko pełne trupów, 
lecz ani jeden jęk z ust rycerstwa się nie ozwał. Nie uderzył 
Otton von Luterberg na wojska polskie, jak mniemał Łokietek. 
Wojska w szyku bojowym ustawił i za siebie spoglądał, na Plaue- 
na bowiem postanowił czekać. Dostrzegł to Łokietek i dał znak 
swojej chorągwi. Z okrzykiem skoczyły hufce polskie. Zdawało 
się zaraz na początku bitwy, że czarny dzień dla całej armii krzy
żackiej nadszedł. Rycerstwo krakowskie z takim impetem ude
rzyło, że złamało szyki krzyżackiej jazdy. Zegota z Morowic, 
Adam z Książa, Jaśko z Okocima i Mikołaj spod Tyńca wdarli 
się w zwarte szeregi i niby klinem je rozczepili. Krzyżacy cofać 
się zaczęli. Widząc to Krystyn z Ostrowa, syn Prandoty, nie wy
trzymał i bez rozkazu królewskiego ruszył chorągiew sando
mierską. Skoczył ku niemu Łokietek. Oblicze królewskie gnie
wem pałało. Zdążył jeszcze wstrzymać rycerstwo Floriana Za- 
wichojskiego, Dobiesława Małogojskiego i Grota z Połańca.
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Reszta z Krystynem i samym wojewodą Mściugiem starła się 
już z Krzyżakami.

Doświadczonym wodzem był Luterberg. Pchnął jeszcze pół 
tysiąca jazdy przeciw królewskiej chorągwi, która parła niepo
wstrzymanie naprzód, lecz reszty wojsk nie ruszał. Wytrzymali 
Krzyżacy uderzenie rycerstwa polskiego. Dojrzał wreszcie Lu
terberg nadciągającego Plauena. Wtedy przywołał Jana Koprzy- 
wnickiego i wskazał mu wzgórze na prawo od drogi.

— Stamtąd zawrócisz i uderzysz na nich z tyłu. Prawdę po
wiadali, że stary już jest król Polski i niedołężny. Wszystkie 
wojska na nas rzucił. Otoczymy ich i pomścimy klęskę marszałka.

Dostrzegł wojewoda manewr krzyżacki i rozkazał części swo
jej chorągwi przeciąć drogę Albertowi. Skoczyli na czele swoich 
ludzi Jan Sądecki, Pełka z Lubowli, kasztelan lubelski, a z nimi 
Goworek z Radomia. Nie zdołali sprostać Janowi Koprzywnickie- 
mu, który szedł jak wicher na czele dwóch tysięcy jazdy. Ze
pchnięci ku środkowi polany, bronić się musieli, gdy tymczasem 
główny huf Alberta, zatoczywszy półkole, zawrócił na południe 
na tyły polskiego rycerstwa. Wówczas to komtur Koprzywnicki 
dostrzegł grupkę jeńców, wśród których znajdował się wielki 
marszałek Dietrich. Jeńcy, widząc swoich, podnieśli krzyk ra
dosny. Trzystu rycerzy krzyżackich z samym komturem na czele 
z miejsca ku nim ruszyło. Stawił im czoło Janko z Kalinowy 
z rycerstwem kaliskim. Bój zawzięty na oczach jeńców się toczył, 
których radość na przemian z rozpaczą się mieszała. Nie wytrzy
mał komtur elbląski Herman. Nagłym przypływem męstwa ogar
nięty chwycił porzucony ułamek włóczni i pchnął nim z tyłu 
Swiatopełka z Tokar, który najbliżej jeńców stał. Nie wiedział, 
że swoim czynem wyrok na towarzyszy wydał. Paweł z Chruś- 
cielnika pierwszy na jeńców uderzył. Dopadł Hermana i ciął 
mieczem w odkrytą głowę, na dwoje ją przecinając. Skoczyli za 
nim inni. Krzyk mordowanych poderwał komtura Koprzywnic- 
kiego. Krzyżacy przerwali szeregi rycerstwa Janka z Kalinowy. 
Za późno, bo z jeńców tylko marszałek i dwaj bracia zakonni 
przy życiu jeszcze zostali. Jednego z nich Wojciech Awdaniec 
mieczem przebił, drugi, ręce rozłożywszy, własnym ciałem mar
szałka zasłonił. Razem uderzyli nań Awdaniec i Paweł z Chruś- 
cielnika. Razem ich miecze w górze zamigotały i razem na roz-
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krzyżowane ręce spadły, odcinając je w ramionach. Krzyżak stal 
jeszcze chwilę z twarzą straszliwie z bólu wykrzywioną, potem 
zwalił się na stojącego za nim marszałka. W tej chwili Rotgier 
z Torunia dosięgnął swym mieczem Awdańca. Nie była w tym 
dniu pisana śmierć wielkiemu marszałkowi. Wzniósł rycerz Pa
weł miecz i tyle jeno czasu trzeba było, by go na głowę Alten- 
burga spuścił, ile mrugnięcie powieki trwać może. Pierwej jed
nak spadł na głowę rycerza z Szadka miecz krzyżacki. Miecz 
Pawła ciężarem swego upadku ledwie twarz marszałka musnął, 
raniąc ją lekko. W następnej chwili już marszałek konia Pawła 
z Szadka dosiadł. Wielkich zaszczytów doznałby komtur Kop- 
rzywnicki, gdyby nie Sierżęga z Kruszwicy. Gdy komtur marszał
kowi konia przy wsiadaniu podtrzymywał, dopadł go pan Teodor 
i jednym zamachem topora życia komtura pozbawił.

Poznały wojska krzyżackie swego marszałka i okrzyk radosny 
wydały. Odpowiedział im potężniejszy jeszcze krzyk triumfu 
z pola bitwy. To Henryk Reuss von Plauen ruszył na czele pół
tora tysiąca jazdy po ostateczne zwycięstwo. Widział w polu 
stojących Sieradzan i Łęczycan i w nich uderzył. Wytrzymał 
w miejscu ze swymi hufcami książę Władysław Łęczycki, obok 
którego stał kasztelan Paweł Ogon, wojewoda sieradzki Stefan, 
Chebda — kasztelan brzeski, a gdy już niemal włóczniami ich 
krzyżaccy rycerze sięgali, w róg zadął i połączone sąsiedzkie 
dzielnice pierzchły z miejsca, uciekając ku bagnistym łąkom. 
Dobiegłszy do nich, Sieradzanie i Łęczycanie jak stado szpaków 
w ostrym skręcie w dwie strony wzdłuż bagnisk pomknęli. Nie 
wszyscy ujść zdołali. Kilkunastu jeźdźców padło, nim do łąk 
dobiegli. Idąca w pełnym pędzie jazda krzyżacka wpadła w bag- 
nisko. Krzyk trwogi przeleciał wzdłuż niemieckich szeregów. 
Konie waliły się w miejscu, a razem z nimi pancerni jeźdźcy. 
Komtur Bałgi leżał w swej wspaniałej zbroi umazanej błotną 
mazią i o własnej mocy podnieść się nie mógł.

Łokietek pchnął na prące do przodu szeregi Ottona resztę 
chorągwi sandomierskiej.

— Nie wszystko jeszcze stracone — mówił do biskupa Macieja 
i księdza Drzypały z Grzegorzewie. — Wincz, Wincz winien już 
uderzyć.

— Są! Idą! — krzyknął Drzypała.
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Całą niesławę dwutygodniowej bezczynności zmazali w tym 
dniu Wielkopolanie. W rannej bitwie swą zawziętością podziw 
wśród wszystkich wzbudzili, teraz zaś losy nowej bitwy odwró
cili. Wprędce wojewoda z Szamotuł zrozumiał, że królewskiego 
rozkazu nie ma już potrzeby wykonywać. Nie o rozdzieleniu 
wojsk krzyżackich miał teraz myśleć, ale o wyrwaniu z okrąże
nia dużej części wojsk królewskich. Uderzył w środek ciężkiej 
jazdy krzyżackiej. Nie spodziewali się Krzyżacy napadu z tej 
strony. Z ataku musieli nagle przejść do obrony. Jazda krzyżac
ka musiała cofać się ku północy, gdzie pierwej krakowskie ry
cerstwo stało, pchając przed sobą hufiec kasztelana żarnowiec
kiego, któremu teraz w miejsce Jakuba z Szumska Wojsław her
bu Podkowa przewodził. Próbował przebić się ku nim Jędrzych 
Ostoja, kasztelan poznański, lecz został przez cofające się ry
cerstwo krzyżackie zagarnięty.

Rozpogodziła się twarz Łokietka, kiedy ujrzał znów swoje 
wojska złączone.

Natarli Polacy na Krzyżaków z takim męstwem, z takim zapa
łem, jakby dopiero bój rozpoczynali. Parli naprzód, od łąk bag
nistych poczynając, aż do Bachorzy. Król patrzył na pole. Jego 
pergaminowa twarz zdawała się być z kamienia ciosana, jeno 
zarost na policzkach drgał lekko i ręka cugle ściągała, aż czarny 
rumak łbem zaczął podrzucać i tańczyć w miejscu.

Biskup Maciej w głos płakał.
— Chryste, wspomóż to królestwo. Chryste, ty widzisz, ty 

widzisz. Ty widzisz — powtarzał w kółko, bo mu wzruszenie 
całkiem modlitwę głośną pomieszało.

Ksiądz Drzypała z Grzegorzewie, nie zważając na stan du
chowny, ryczał jak tur słowami nie mającymi nic wspólnego 
z osobą duchowną.

— Bij skurczybyków! Morduj! Wieprze! Tryki trzebione! Bij, 
zabij! — W zapamiętaniu wyrwał Drzypała topór Bogorii ze Skot
nik i pomknął z miejsca ku walczącym. Opowiadali potem ci, 
którzy go znali, że własnoręcznie trzech knechtów zarąbał. Kie
dy po bitwie biskup Maciej ganił go za gorącość osobie duchow
nej nieprzystojną, ksiądz Drzypała słowo solenne biskupowi dał, 
że wszystko to wymysły z palca wyssane, że ludzie łżą jako Juda
sze, że błogosławił jeno walczących z bliska, a topór dla własnej
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jeno obrony w ręku dzierżył, aby go jako przeora w Sieradzu 
zła przygoda nie spotkała. Łokietkowi zaś wręcz powiedział.

— Grzechu w tym nie masz żadnego, bom już za dusze tych, 
com zarąbał, pacierz zmówił, aby ich Pan Bóg dla pokuty do 
czyśćca raczył przyjąć.

Kiedy już polskie rycerstwo przeszło połowę pola, na którym 
bitwa się rozgrywała, zagrały królewskie trąby do odwrotu. To 
samo uczynili i Krzyżacy, aby swoje wojska na nowo uszykować. 
Trzykroć jeszcze uderzali Krzyżacy i za każdym razem rycerstwo 
polskie odpór im dawało. Nadciągnęła wreszcie i piechota krzy
żacka, lecz tak była szybkim marszem zmęczona, że w bitwie 
udziału nie wzięła, zwłaszcza że zmrok już zapadł.

Cofnęli się Krzyżacy pod las ku drodze idącej do Torunia, 
a Polacy na drogę do Radziejowa. Łokietek ani myślał o odwro
cie. Wielkopolanie objęli strażowanie na całą noc. Sami się o nie 
u króla upominali, wiwatując na jego cześć, bo ich sobie Łokie
tek całkiem ujął. Zdarzyło się bowiem, że zaraz po bitwie Win
centego z Szamotuł na oczach całego wojska w ramiona wziął 
i dziękował, że do ocalenia królestwa walnie się przyczynił. 
Dumny wojewoda z konia zsiadł, strzemię królewskie ucałował 
i wierność koronie przysięgał, której, jak mówił, nigdy zdradzić 
zamiaru nawet nie miał. Stanęło przy Wielkopolanach sześćset 
piechoty, którą Dzierżykraj Łodzią przywiódł. Większość z niej 
stanowili chłopi, którzy na wieść o przybyciu króla z lasów 
wyszli. Lud to był rosły i silny, uzbrojony jednak licho, bo w sie
kiery jeno, maczugi i kosy sztorcem osadzone na drzewcu.

Nadeszła noc mglista i ciemna. Król mimo bliskości nieprzy
jaciela pozwolił ognie w lesie palić.

— Niech wiedzą, że się ich nie boimy — powiedział.
Zdejmowali rycerze zbroje, aby choć chwilę odpocząć. Zmę

czenie ich było tak wielkie, że o jadle zapominali. Jeden na zie
mi się kładł, inny o drzewo plecy opierał i zaraz w sen zapadał. 
Wielu opatrywało sobie wzajemnie rany, które teraz dopiero 
spostrzegali. Straty wśród ludzi były duże. Blisko tysiąc zabi
tych i prawie dwustu zagarniętych przez Krzyżaków do niewoli. 
Nikogo nie cieszyli jeńcy, których stu sześćdziesięciu naliczono, 
wśród nich czterdziestu rycerzy zakonnych i sam komtur Bałgi, 
Henryk Reuss von Plauen. On, który niedawno drwił z króla
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polskiego, stał teraz pokorny, ze zbroi rozdziany, związany po
wrozami.

W obozie krzyżackim przez całą noc ruch panował. O brzasku 
Zawisza z Sieciechowie przywiózł z podjazdu niespodziewaną 
nowinę.

— Krzyżacy odeszli!
Zawrzało w polskim obozie jak w ulu.
— Nie masz Krzyżaków! Uciekli psubraty!
Radość i żal były w tych okrzykach. Zostawili Krzyżacy po 

sobie ślad. Przed odejściem wymordowali jeńców wziętych do 
niewoli. Kilkunastu na drzewach powiesili, resztę mieczami skłuli 
i toporami zarąbali. I tak zbrodnia obca swoją własną zrodziła. 
Jeszcze bowiem wieść przywieziona przez Zawiszę obozu całego 
nie obiegła, a już woje żarnowscy i rycerstwo kujawskie rzucili 
się na wziętych jeńców, rzeź straszną czyniąc. Skoczył na nie
sfornych z rozkazu królewskiego Sąd Odrowąż, ale po to tylko, 
aby ostatnich dobijanych zobaczyć. Zganił go Łokietek, że zbyt 
opieszale jeńców ratował.

— Miałżem był, miłościwy panie, w obronie tych zbrodniarzy 
swoim łby rozbijać? — spytał w odpowiedzi Odrowąż.

Łokietek brwi jeno zmarszczył i twarz od Odrowąża odwrócił. 
Tylko powaga królewska nie dozwalała mu powiedzieć, ile sam 
nienawiści do najeźdźców żywił.

Dzień niemal cały stały jeszcze wojska polskie pod Płowcami. 
Służba obozowa i chłopi Dzierżykraja wykopali dwa głębokie 
grobowce, w których układano zabitych: do jednego, wykopanego 
u stóp pagórka — Polaków, do drugiego, nad brzegiem Bacho- 
rzy — żołnierzy krzyżackich. Pochyliły się chorągwie i proporce 
nad wspólnym grobem rycerstwa polskiego, które chwałę zwy
cięstwa żywym ostawiło.

— Zabronił Chrystus — mówił biskup kujawski Maciej do ry
cerstwa — mieczem sprawiedliwość czynić, miłosierdzie prześla
dowcom swym okazując. Kto przecie wolę Jego łamiąc, pokój 
na ziemi orężem chce zaprowadzić, pokaran być musi. Szatana 
dziełem jest jarzmo drugiemu narodowi nakładane. Szatana słu
gą jest, kto wolności i wesela drugich chce zbawić. Słuszną jest 
tedy i zbożną rzeczą wroga karać. Gdy pokój i zgodę u siebie 
ładzić zaczęliśmy, niesyty kradzieży i krwi Niemiec chciałby to
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królestwo do słabości przywieść. Słyszy Bóg w niebiesiech słowa 
nasze i wrota raju przed braćmi naszymi otwierać każę. Chwała 
poległym, pokój żyjącym.

Uklękły hufce na polu od krwi rdzawym i mokrym, pochyliły 
się głowy i chór głosów powtarzał słowa modlitwy za bisku
pem. Kiedy już kopiec nad mogiłą polskiego rycerstwa usypano, 
podszedł biskup Maciej do dołu, w którym krzyżackie trupy 
leżały, znak krzyża nad nimi uczynił i modlitwę zaczął odma
wiać. Ani jeden głos mu nie odpowiadał. Milczał kapelan kró
lewski Mikołaj z Podgrodzia, milczał kanclerz Zbyszek Przenia- 
wa, kanonik katedralny, i ksiądz Piotr, proboszcz od świętego 
Floriana, i ksiądz Drzypala z Grzegorzewie.

— Pokój z wami — rozległ się donośny głos biskupa Macieja.
— To prawda — szepnął ksiądz Drzypała. — Jeno z umarłym 

Krzyżakiem pokój jest pewny.
Trzykroć większy był grób, w którym Niemców ułożono, jako 

że po trzykroć więcej ich biskup Maciej poległych naliczył. Zie
mię nad nimi pachołcy wyrównali, aby i ślad po złoczyńcach nie 
został. W trzecim dole zakopano padło końskie, którego góra 
była ogromna.

Stosy zbroi, tarcz, proporczyków, mieczy, toporów, kusz i łu
ków piętrzyły się na skraju lasu. Teraz dopiero wydobyto z wo
zów, zdobytych rankiem dnia poprzedniego, bogactwa przeróżne: 
złocone figury świętych, szaty kościelne, kielichy i monstrancje, 
świeczniki wieloramienne ze srebra kute, pierścienie i klejnoty 
niewieście, nawet stare księgi w skórę oprawne, złotymi klam
rami spięte. Oddzielnie leżały na zdobytych chorągwiach monety 
złote, srebrne i miedziane, z których wiele przy zabitych znale
ziono, a których służba i chłopi tknąć nie śmieli, królowi wszyst
ko oddając.

Zagrały trąby, rogi i piszczałki na pożegnanie poległym, na 
znak zwycięstwa. A potem poniosło echo po borach wiwaty na 
cześć króla. Objeżdżał Łokietek chorągwie i uśmiechem dzięko
wał rycerstwu za trud i poniesione rany. Przystanął był właśnie 
przy chorągwi sandomierskiej, kiedy gościńcem od Brześcia 
nadciągała kupa ludzi. Jechał na jej czele człek stary, w kosma
tej lisiej czapie, pobok ze szczupłym junoszą. Za nimi jechali 
ludzie z powiązanymi twarzami, z rękami szmatami owiniętymi,
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dalej szły wolne konie z noszami pośrodku. Byli to Krogulec 
i Orlik. Puszczaków świętokrzyskich i chłopów Osęki wiedli. 
Ledwie sześćdziesięciu sześciu ich wracało, z czego połowa ran
nymi była.

Wstrzymał Krogulec konia przed królem, lisią czapę z głowy 
bezuchej zdarł i niemo na króla patrzył. Poznał Łokietek Kro- 
gulca i los puszczaków z jego twarzy wyczytał. Zdjął i król swój 
kołpak. I stali tak naprzeciw siebie dwaj starcy, patrząc sobie 
w oczy, jeden sterany walką i troską o kraj, który z chaosu 
dźwignął, drugi bólu pełen za straconym ludem puszczańskim. 
Wyciągnął król rękę do Krogulca.

— Nie miejcie urazy — rzekł.
Krogulcowi łzy jak groch wielkie w zarost policzków się po

toczyły. Słowa przemówić nie mógł, jeno głową potrząsnął prze
cząco na znak, że żalu nijakiego do wielkiego króla nie żywi.

Dziwili się komesi, że król przed zwykłym wojem, który wło- 
dyką nawet nie był, z winy nie poniesionej się tłumaczył. Mało 
kto wiedział, że ów starzec bezuchy i jego towarzysze, nad któ
rymi król bolał, sługami jego byli najwierniejszymi w czasach, 
gdy miast królestwa miecz jeno w ręku miał i głowę zamierzeń 
wielkich pełną.

— Jaśko? — spytał król jednym słowem.
Krogulec wskazał na pierwsze nosze między końmi.
— Tyle w nim życia, co ognia w popiele — powiedział.
Kazał Łokietek nosze na ziemi postawić i z konia zsiadł, by 

lepiej rannego widzieć. Mylił się Krogulec, mówiąc, że życia 
w nim niewiele. Twarz Jaśka blada była, lecz zamknięte powie
ki drgały. Ranny oddychał miarowo.

— Rany nijakiej nie ma na ciele. Zbroję, widzi się, miał har
towną i hełm mocny, a głowę twardą, bo od uderzenia nie pękła. 
Zył będzie — orzekł Filip, cyrulik dworski.

— Chwała Ci, Panie! — zawołał Łokietek.
— Chwała Ci — powtórzył jak echo Krogulec.
Potem król zwrócił się do otaczającego go rycerstwa i dostoj

ników:
— Ten oto rycerz wielce się do naszego zwycięstwa przyczy

nił. Znamy jego zasługi, a choć nigdy nagrody za swoje czyny 
nie żądał, przecie godzien jest jej, ze wszech miar godzien. Wolna
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jest kasztelania żarnowiecka, jemu ją oddaję i skoro jeno do 
zdrowia powróci, gród w Żarnowcu we władanie obejmie.

— Godzien jest być kasztelanem! — zawołali w głos inni.
Jaśko oczy otworzył. Zamrugał powiekami, jakby ze snu nagle 

zbudzony. Chwilę patrzył na pochylone nad nim twarze i po
znawszy króla, próbował usiąść na noszach. Zwalił się jednak 
zaraz i jęczeć począł.

Rozdział LIII
Wieczorem dnia dwudziestego ósmego września woj

ska królewskie pociągnęły na odpoczynek do Radziejowa. Jedno
cześnie drogą do Jeziora Głuszyńskiego ruszył mały oddział zło
żony z dwudziestu jeźdźców. Posuwali się wolno, pilnie spoglą
dając na nosze zawieszone między luźnymi końmi. Na czele 
oddziału jechał ksiądz Drzypała z Grzegorzewie z Orlikiem.

— Powiadasz tedy, że największego i sławnego rycerza obalił?
— Największego i najmocniejszego. Tego samego, któregoś- 

my pod Stawem osaczyli. Olbrzym, a zbroja na nim złota. Wzię
liśmy ją dla Jaśka, należy mu się pamiątka z tej bitwy. Hełm 
jeno na nic, jak garnek pękł od Jaśkowego miecza. Krzyżakom 
tak było śpieszno pod Płowce, że nawet rannych na drodze 
ostawili.

— Przeciw całemu wojsku, powiadasz, stanęliście?
— Wszyscy jeno nie ja. Słabym. Na drzewie siedziałem i do

póki strzał starczyło, piechotę raziłem. Potem patrzyłem jeno. 
Sił mi brak. Wstyd, nie wiecie, jaki wstyd. Jaśko nie chciał ucie
kać. Czekał, aż Krzyżacy drogę oczyszczą, a potem pierwszy 
uderzył. Laboga, jak oni walczyli! Co tam kasztelan dla Jaśka. 
Jemu i wojewodą być mało.

— A Soja? A Dobek? — spytał Drzypała.
— Razem szli. Z nimi Maciek z Dębołęki, a obok Zwirblis. 

Padli, bo sił im brakło. Za nimi inni: Wilkosz, Miłosz i obaj Bor
suki, Wilk, Dzierzgacz. Łaskowi głowę całkiem odrąbali. Sworz
nia Jaśko razem z Grabą i Krogulcem do Łokietka wysłał, ale 
z własnej woli wrócił, by zginąć. Kto został, już wiecie.
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— Dzieci moje, dzieci — mówił przez płacz Drzypała. — Co 
ja puszczy powiem...

— Nie płaczcie. Wyrosną nowi. Jaśko żyje, kasztelanem 
będzie.

— Nie będzie — odpowiedział Drzypała. — Znam ja go. Z pusz
czy się nie ruszy. Kogo raz jej szum do snu kołysał, temu niczym 
są wszystkie zaszczyty. Ja sam tyłem się po świecie włóczył, 
tyłem bogactwa widział. I w Krakowie przy królu mogłem zo
stać. Mogłem, powiadam, ale to nieprawda, bo właśnie nie mo
głem. Com oczy przymknął, to mi zaraz Łysieć z klasztorem, to 
znów Jeleniowska, to obrywisko Chełmowej się zwidywały. We 
śnie słyszałem ryk jeleni, choć przecie w krakowskim dworcu 
byłem. Wyżebrałem wreszcie probostwo w Grzegorzewicach i do 
puszczy wróciłem. Miłowanie to choroby gorsze, lekarstwa na 
nie nie masz.

— Ucieszy się stary Ozga. Bożena się ucieszy.
— Tak, tak. Godnego sobie rycerza wybrała. Sławę na cały 

kraj wielką zdobył.
Umilkli. Wiatr się silniejszy poderwał i bór, który ich zewsząd 

otaczał, szumem się ozwał. Wszyscy go snadż słyszeli, bo ni 
jeden głos ciszy nie przerwał, w której słychać jeno było parska
nie koni i jęki rannych. Na końcu oddziału jechał ze spuszczoną 
głową Krogulec spod Łysicy. Po raz dziesiąty liczył jadących 
przed nim. „Płacz po puszczy poleci — pomyślał. — Zły to znak, 
gdy w puszczy płacz słychać. Nie mogło być inaczej, nie. Gdy 
biały jeleń w puszczy padnie, ludzi bieda czeka. Ludzi i wszyst
ko, co w niej żyje. Pożar, głód, zaraza, wszystko wtedy zdarzyć 
się może. Od dawna tak było. Odkąd puszcza istnieje, odkąd 
w niej ludzie zamieszkali. Stu dwudziestu ich było i tylko dwu
dziestu wraca... Graba, Guła, Olcha" — liczył znów Krogulec, 
potem konia nagle pogonił, bo usłyszał jęk rannego. Drzypała 
płacze za swoimi dziećmi, Krogulec wszystkich puszczaków po 
imieniu zna i sam nie wie, czy to jego bracia, czy synowie. Sły
szy szum sosnowego boru i ze strachem myśli, jaka jeszcze bieda 
może ich w puszczy spotkać. Nie masz białego jelenia! Nikt ni
gdy nie mówił, że go widział zdychającego, ale wszyscy wiedzą, 
że zginął. Puszczak z gwizdu dzięcioła, z krakania kruka, a nawet
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z szumu jodeł nowinę wyczyta. Przypomniał sobie Krogulec 
swoją Dobromiłę.

— Ucieszy się stara — mruknął do siebie. — Bezpłodna jest 
radość starych. Bezpłodna i jak wiatr mija, szybko, bez wspo
mnień.

Jechali szlakiem zniszczeń, pogorzelisk i mogił przydrożnych 
przez Konin, obok zwycięskiego Kalisza na Sieradz, a potem 
drogą najkrótszą na Pyrzygłów i Radom. Radość szaleństwu po
dobna wybuchała po dworach, wsiach i miastach, gdy głosili 
o zwycięstwie Łokietka pod Płowcami. Niewiasty płakały, starcy 
młodnieli, niedorostki siłę mężów w sobie czuli. A ksiądz Drzy- 
pała piał hymny pochwalne na cześć Jaśka Skalnego.

Rad był Drzypała we dworach i plebaniach się zatrzymywać 
i byłby żadnej po drodze nie ominął, gdyby nie Krogulec, który 
go do pośpiechu przynaglał.

— Rannych wieziem. Uczty nam i bajania niepotrzebne — 
mówił ze złością do Drzypały. Przez takie postoje na gody do 
domu nie zajedziem, a ranni po drodze pomrą. Ranni jednakże 
czuli się coraz lepiej. Lis i Dąbek już w Radomiu na koń wsiedli. 
Osęk i Gzica próbowali siadać na noszach, tylko Głaz i Jaśko 
ciągle jeszcze spali w czasie jazdy. Na postojach dobudzić się 
ich nie było można. W Przedborzu zmarł nagle Głaz. Nikt nie 
słyszał jego krzyku ani jęku. W nocy wyszedł ze stodoły, w któ
rej odpoczywali, doszedł do lasu i tam go znaleźli martwego. 
Rankiem dnia następnego Jaśko podniósł się o własnej mocy. 
Chwiał się na nogach, za głowę obiema rękami trzymał i powie
ki z trudem otwierał, jakby ich ciężaru udźwignąć nie miał siły. 
Skoczyli ku niemu Orlik z Osoczem, aby go podtrzymać, ale 
Jaśko wyciągniętą ręką w miejscu ich zatrzymał.

— Ostawcie — powiedział. — Sił mam dosyć, jeno mi w gło
wie szumi, jakbym za wiele podchmielił.

Nadszedł ksiądz Drzypała.
— Chwała Bogu! — zawołał z daleka. — Śmierć nie wiedziała 

kogo wybrać. Wzięła Głaza, przeto ty zdrów będziesz.
Kiedy ruszali znów w drogę, Jaśko na nosze wrócić nie chciał.
— Konia mi dajcie! — rozkazał. — Na dole duszno. Gdy mnie 

wiatr owieje, siły mi wrócą.
Przyprowadził Orlik białogrzywego siwka, dar wojewody
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Mściuga. Jaśko z trudem go dosiadł, bo ból jeszcze w kościach 
czuł srogi, przecież ani dał po sobie poznać, że cierpi. Odetchnął 
głęboko i pot z czoła otarł. Potem wysunął się na przód oddziału 
i jechał w milczeniu obok Drzypały i Orlika.

— Kasztelanem cię król mianował — powiedział nagle Drzy- 
pała.

Jaśko zdawał się słów księdza nie słyszeć. Odwrócił głowę 
i oczami jadących za nimi ogarnął.

— To wszyscy? — spytał.
— Są jeszcze ci, którzy w puszczy ostali — odpowiedział Kro- 

gulec.
— A król? — spytał Jaśko.
— Zwycięstwo z nami — odpowiedział tym razem Drzypa- 

ła. — Krzyżacy uciekli. Twoja w tym zasługa wielka.
Jaśko dłonią po czole przesunął.
— Zwirblis ocalał? — spytał znów po chwili.
— Poległ. Litwini zabrali jego ciało — odparł .Orlik. — Odeszli 

w lasy. Nie więcej ich niż nas ostało.
— Czasem lepsza śmierć niż zła nowina.
— Zwirblis już przed bitwą wiedział wszystko o Dobrogniewie. 

Paweł Pietrus mu w Zgorzelcu powiedział. Pytał go, to powie
dział prawdę.

— Gdzie on! — krzyknął Jaśko.
— Zwirblis poległ — odpowiedział Orlik.
— Pawła Pietrusa dawaj!
— Zginął razem z innymi. Brat jego ocalał. Jedzie z nami.
Nie odezwał się więcej Jaśko. O nic nie pytał ani nie odpowia

dał na zagadywania Drzypały. Odpoczęli w Tarżku, a o świcie 
wjechali już w puszczę.

— Na Radostową Górę ruszam, nad Lubrzankę. Pojedziesz ze 
mną? — zwrócił się Jaśko do Orlika.

— Pojadę. Chaty swojej nie mam.
— Możesz zostać u mnie.
— Przez zimę jeno.
— Zechcesz, na zawsze możesz. Chociaż czas i tobie niewiastę 

brać.
Orlik milczał.
— Czajka, Osocz, Grab i Sulica pojadą z nami, po drodze im.
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Bożenę zabiorę i do ojca pojedziemy. Miodu ma pod dostatkiem 
i piwa na pewno z klasztoru przywiózł.

— Mnie nie chcesz? — odezwał się Krogulec.
— Do swojej staruchy wracaj. Potem do mojego kasztelań

skiego dworca pod jaworami cię proszę abo wprost do Kakonina 
lepiej ruszaj.

— To nie pojedziesz do Żarnowca? — spytał stary.
— Nie — odpowiedział stanowczo Jaśko.
— Króla obrazisz.
— Nie dbam o to. Kazał na wyprawę iść, poszedłem, bo to nasz 

mus od dziada. Z puszczy mnie nikt nie wyżenie. Ucieszą się 
panowie, że im miejsca nie chcę zajmować.

— To dobrze, Jaśku. Mało nas tu ostało.
— Będzie więcej, będzie — powiedział poważnie Jaśko.
— Juści będzie — potwierdził Krogulec. — Az Pietrusem co 

nam czynić?
— Trzeba go staremu kowalowi na Jeleniowską dostawić, sam 

nie trafi.
Podjechał Drzypała do Jaśka.
— Odpoczniesz, do klasztoru jedź, Bogu podziękuj i bratu 

Andrzejowi się pokłoń, bo on tam teraz opatem. I o mnie nie 
zapomnij.

Ruszyli w stronę przełęczy pod Łysicą. Tu rozdzielili się i po 
jednym, po dwóch na ścieżkach w głębi puszczy znikali, ledwie 
słów parę na pożegnanie mówiąc. Pierwszy to raz, z wyprawy 
wracając, okrzyku „Orzy" poniechali, jakby się bali, że duchy 
poległych pod Płowcami usłyszeć go mogą.

Jaśkowi rumieńce na policzkach zakwitły. Brodę w Tarżku 
zgolił, więc teraz twarz przybladłą pod wiatr wystawiał, nozdrza
mi leśne zapachy chłonął. Uśmiech w oczach mu się czaił, bo 
o Bożenie myślał bez przerwy. Nie mógł radości ukryć. Konia 
ostrogami do biegu przymuszał. Jechali zboczem przy Wilczej 
Dolinie.

— Aoeheeejl — Jaśko posłał w puszczę swój okrzyk radości 
i zwycięstwa. Para wilków, przyczajona w krzakach w podcho
dzie do łani, poderwała się i z podkulonymi ogonami pomknęła 
w gąszcz. Przelatujący jastrząb w miejscu zawrócił i jął wysoko 
pod niebem koła szerokie zataczać.
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— Aoeheeej, eheej! — leciało echo od jedli do buków, od 
buków do dębów potężnych, w krzach kaliny przycichalo, aż na 
mchach legło, w bajorach, brniach rozkisłych utonęło.

— ...eheeej, ehej! — szumiały jodły. Posłał Jaśko w pogoń za 
cichnącym odgłosem nowe wołanie raz jeszcze jeden, drugi i trze
ci, całą moc swej radości w nie wkładając.

Rozdział LIV
Stali na spalenisku i na Jaśka niemo patrzyli. A jemu 

twarz straszliwie pobladła, głos na rozchylonych ustach zamarł. 
Wodze nagle na koński kark puścił i za głowę się dłońmi chwycił. 
Podjechał ku niemu Orlik, ale słowa powiedzieć nie śmiał. 
Ocknął się wreszcie Jaśko i konia zawróciwszy, w dół ruszył. 

Sześciu ludzi niby wilkołaki pomykało krętą ścieżką wśród 
drzew. Czasem zadźwięczała podkowa na wystających spod 
mchów głazach, czasem koń z wysiłku czy ze strachu zachrapał. 
Ludzie milczeli. Głowy na karki końskie pochylali, aby je przed 
zwisającymi gałęziami uchronić. Jaśko wyprzedził jadących za 
nim, tak że wkrótce stracili go całkiem z oczu.

Kiedy dojechali do Kakonina, Jaśków siwek stał przy ogro
dzeniu. Płaty krwawej piany kapały mu z pyska, odpadały ka
wałami z parujących boków. Osocz rozkiełznał go, ściągnął z nie
go siodło i przykrył derą.

— Niewesoło snadż w chacie, skoro o koniu nie ma kto pa
miętać — powiedział.

— Idź, obacz, co się tam dzieje — zwrócił się Sulica do Orlika.
Orlik długo stał przed progiem, nim drzwi otworzył i do chaty 

wszedł. Nikt go nie powitał, nie zauważył nawet. Mrok, jaki na 
dworze zapadać zaczął, w izbie noc czynił. W migającym świetle 
dwóch świec woskowych widział siedzącego na ławie pod ścianą 
starego Ozgę ze spuszczoną na piersi głową. Przy wejściu do 
komnaty stała oparta o ścianę matka Jaśka. On sam siedział przy 
stole. Głowę na dłoniach oparł i słuchał cichego głosu Gacka, 
który pod piecem na skórach leżał. Przerywał często swoje opo
wiadanie, kaszlał i jęczał na przemian.
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— Pchnął mnie — mówił Gacek — jego pachołek mieczem 
i nie wiem, co się później działo. Potem poczułem znów ból i usły
szałem głos Zbigniewa. To jego krzyk mnie z omdlenia obudził. 
„Heleno" — wołał pan Zbigniew do waszej Bożeny. Widziałem, 
jak na łożu siadł i ręce do niej wyciągnął. „Bracie, to twoja 
córka — powiedział wtedy Sędziwój. — Helena umarła." „Gdzie 
jestem”? — spytał pan Zbigniew. „W puszczy — odpowiedział 
Sędziwój. — Córka twoja z synem twojego mordercy, Jaśkiem 
Ozgą, do puszczy uciekła i tu się schroniła. To Ozga z synem 
przed królem mnie oskarżyli. Wyrok śmierci król na mnie wy
dał. Teraz my weźmiemy na nich pomstę. Zabiorę ciebie i Bożenę 
do Chybie. Poznajesz mnie, bracie?" „Tyś Sędziwój. Ozga... Gdzie 
ja jestem? Morderca, mówisz... napadli mnie... To nie Ozga i nie 
puszczacy na mnie napadli i prawa nie masz mścić się na nich. 
Boże mójl" — krzyknął nagle pan Zbigniew. Widziałem, jak na 
łoże upadł. Skoczył ku niemu Sędziwój Chyba i zaczął nim po
trząsać. Krzyczał przy tym okropnie. „Bracie! Bracie! Kto napadł, 
kto chciał cię zamordować?" Widziałem, jak pan Zbigniew ręką 
na Sędziwoja wskazał i tylko jedno jeszcze słowo wycharczał, 
bo to tylko charkot był, chrypienie, jakby się dusił. „Sędziwój..." 
A Sędziwój nad łożem się pochylił. Nie wiem, ja naprawdę nie 
wiem, co chciał uczynić. Miecz w ręku miał. Nie widziałem, kiedy 
go wydobył.

Urwał Gacek swoją opowieść. Kaszel gwałtowny go chwycił, 
dusić się zaczął. Orlikowi zdawało się, że ranny umiera. Jaśko 
kazał mu podać wody i po chwili Gacek uspokoił się.

— Nic już więcej nie pamiętam. Pan Ozga powiadają, że mnie 
Kalina uratowała.

Cisza zapanowała w izbie Mirka Ozgi w Kakoninie. Jaśko z ła
wy się podniósł i ruszył w stronę ojca.

— Jaśko, to ojciec twój, Jaśku! — Ozgowa dopadła syna 
i upadłszy na kolana, za nogi go objęła.

— Precz! — krzyknął Jaśko. — Nie ojciec to mój, ale czart 
z piekła rodem. Opata ścigałeś, miast, jak ci przykazałem, nie
wiasty mojej pilnować. Niechże was ziemia pochłonie! Niechże, 
niech... — Urwał nie mogąc przekleństwa wymówić.

— Leszek — zwrócił się do Orlika. — Pojedziecie ze mną! —
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Nie prośba to była, ale rozkaz, któremu Orlik ani mógł ani 
chciał się sprzeciwić.

Głęboką nocą przybyli do Chybie. Na drodze do dworu opadły 
ich psy wiejskie, jazgot rozgłośny czyniąc.

— Poczekajcie tu na mnie — rzucił krótki rozkaz, kiedy zna
leźli się w wąwozie przydworskim, i znikł w parku.

— Spaleniznę czuję — szepnął Grab.
Po chwili Jaśko stanął przed nimi, jakby spod ziemi wyrósł.
— Dwór spalony — powiedział. — Poczekamy w parku, a za 

dnia rozpytamy chłopów o to, co się tu działo.
Chłopi, dowiedziawszy się, kto ich wzywa, całą gromadą zja

wili się na drodze.
— To Sędziwój pozawczoraj dwór spalił. Wszystko wie i może 

powiedzieć syn Krzywaka, Pieter, którego dziedzic ze sobą na 
wyprawę brał. Powiadał nam, że spod Łoniowa zawrócił cicha
czem od uciekającego Chyby — mówił Jan Cieśla.

Odszukano syna Krzywaka. Opowiedział Pieter, jak w pięt
naście koni w puszczę poszli. Bystram im drogę wskazywał.

— Namawiał pan Chyba waszą Bożenę, prosił ją, aby do Chy
bie wróciła. Mówił jej, co sam słyszałem, że i ją, i was miłuje — 
opowiadał Pieter. — Ale wasza pani nic nie mówiła. Kiedy ją 
chciał chwycić, skoczyła w dół z tego głazu, który tam nad prze
paścią sterczy. Żyła jeszcze, kiedyśmy z góry zeszli. Coś nawet 
szeptem mówiła, ale nikt tego nie słyszał. Pan Sędziwój to jakby 
wtedy oszalał. Klęczał przy niej, płakał, ręce przed nią składał. 
A kiedy umarła, klął i bluźnił tak, że wszyscy chcieliśmy ucie
kać, jeno że noc była i baliśmy się wilkołaków. Rano kazał nam 
dziewki szukać, którą poprzedniego dnia do niewoli wzięliśmy 
i uciekła. Potem pan Sędziwój kazał nam ciało pani Bożeny w skó
ry zawinąć i związać. To samo zrobiliśmy ze staruchem, który 
w izbie leżał. Sam, widzi się, zmarł, bo rany na nim nijakiej nie 
widzieliśmy. Zabitego Sawkę kazał nam Bystram do izby wnieść 
i wtedy podpalił chatę. Powiadali, że prócz Sawki w izbie był 
i drugi zabity, ale znikł w nocy. Jechaliśmy cały dzień przez 
las, ścieżkami klucząc, że nieraz i przez bagnisko trza było brnąć. 
Do Chybie przybyliśmy wieczorem i zaraz pochowaliśmy umar
łych. Pani Bożena w tym grobie przy modrzewiu leży. Pan Sędzi
wój kazał ziemię wyrównać, aby śladu mogił widać nie było
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j nam zagroził, że nas ze skóry obedrzeć każę i solić będzie, jeśli 
choć słowo komu szepniem o tym, co widzieliśmy. Ale ja jeno 
ojcu powiedziałem i wam, bo kazaliście. I nie zabijajcie mnie. 
Ja Sędziwoja słuchać musiałem. Nie poszedłbym z nim, zabiłby 
na miejscu. Ale ja do nikogo nie strzelałem. Pan Sędziwój z By- 
stramem w izbie się potem zamknęli, całą noc pili i o czymś 
mówili potajemnie. Rano po dziesięć denarów nam wypłacił 
i obiecał po trzydzieści dać, gdy wrócimy z wyprawy. Nie mówił 
przecie i tera, co to będzie za wyprawa. Ci, którzy zawsze z nim 
jeździli, nie bali się, ale ja, Mścisław z Pawłowa i Rak, który 
z klasztoru z Wąchocka uciekł, baliśmy się. Rady przecie nija
kiej dla nas nie było. Bystram patrzył bacznie na każdego i ucha 
nadstawiał, a o wszystkim panu Sędziwojowi mówił. Rak podsłu
chał rozmowę Bystrama z panem Sędziwojem. Mówił pan Chyba 
Bystramowi, żeby nas obuchem w łeb walił, jeśli któryś nie bę
dzie chciał go słuchać, bo i tak nikt z nas żywy z wyprawy nie 
ma wrócić. Już wtedy obaj z Rakiem postanowiliśmy uciec, jak 
się tylko okazja trafi.

— O świcie pan Chyba wyszedł do nas, kazał się do drogi 
sposobić i zaraz dwór sam podpalił. Potem ruszyliśmy do Nie
czułe. Ledwieśmy tamtejszy dwór ujrzeli, a w pana Sędziwoja 
jakby czort wstąpił, z miejsca galopem skoczył. Kiedyśmy na 
dziedzińcu stanęli, kazał nam dwór otoczyć i podpalić. Spaliliśmy. 
Służba ze dworu uciekła. Pan Chyba nikogo tknąć nie pozwolił, 
chociaż każdemu pilnie się przyglądał. Bystrama nie było, bo 
wcześniej we dwóch ku Pokrzywnicy ruszyli, gdzie na nas cze
kać mieli. Całą noc jechaliśmy. Rano byliśmy już nad Wisłą. 
Wszyscy byli zmęczeni i kiedy Chyba odpoczynek nakazał w le- 
sie, posnęli zaraz jak barany, gdzie komu popadło. Nawet pan 
Chyba i Bystram spali. Wtedy my z Rakiem odprowadziliśmy 
konie w las, aby kroków słychać nie było. Uciekliśmy.

Jaśko nie słuchał już opowiadania Pietrka. Odszedł bez słowa 
w stronę dworu. Południe mijało, kiedy zjawił się nad stawem. 
W dłonie wodę nabierał, na twarz sobie chlustał, skronie nacie
rał. Pod wieczór ruszył w stronę Wieleborowic. Orlik, Osocz, 
Czajka spod Szczytnika, Grab i Sulica jechali za nim w milczeniu. 
Nad Pokrzywianką Jaśko po raz pierwszy się do nich odezwał. 
Głos miał jak dawniej spokojny.
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— Krzywda mnie wielka spotkała i pomstę wziąć muszę. Wam 
po trudach wojny należy się odpoczynek. Wracajcie, do swoich, 
wystarczy mi pomoc Orlika.

Pierwszy odpowiedział Osocz:
— W puszczy od pradziadów zwyczaj był, że za krzywdę jed

nego wszyscy stawali. Ty chcesz obyczaj ojców łamać. Tyś już 
nie nasz, nie zbój, nie puszczański. Rycerzem cię król uczynił 
i kasztelanem, to i myślisz, że ci nikt niepotrzebny. Jeno że my 
cię i tak nie ostawimy samego.

— Nie ostawimy — powtórzyli Sulica, Grab i Czajka.
— Nie gniewajcie się. Puszcza mi matką, wy braćmi. Sędzi

wój Chyba na Ruś ucieka. Kto wie, może na dwór samego księ
cia ruskiego pojedzie. Pojadę za nim i z piekła go nawet wydo
stanę, nie tylko z Rusi. Orlik jest sam jak i ja, wy chaty swoje 
macie, niewiasty i dzieci, zatrzymać was nie śmiem i nie mogę.

— Jedziemy tedy z tobą choćby do Kijowa — powiedział Su
lica. — A babami nam oczu nie przesłaniaj. Bywało nieraz, że 
dłużej niż nynie czekały.

Nie było więcej mowy o powrocie. Jaśko wyjaśnił wszystkim, 
że śpieszyć się muszą i koni nie żałować.

— Musimy Chybę jak najszybciej dopędzić, nim na Ruś zdąży 
dojechać.

Wydostawszy się za Waśniowem na trakt, ruszyli cwałem. 
Tętent sześciu koni budził echo w przydrożnych wąwozach. Od 
chłopów na przewozie pod Baranowem dowiedzieli się, że od
dział złożony z dwudziestu konnych przeprawił się przed dwoma 
dniami przez Wisłę. Dziwiła Jaśka liczba ludzi, jaka z Sędziwo
jem szła.

— Małoż to różnych łotrzyków po drogach grasuje — powie
dział Sulica. — Rycerstwo na wojnę z królem pociągnęło, więc 
bezkarnie rabować mogą.

— I kraj tu pusty. Łatwiej dzikiego zwierza niż człeka spot
kać — zauważył Grab.

Jechali drogą przez Puszczę Sandomierską ku południowemu 
wschodowi w stronę Przemyśla. Następnego dnia deszcz mżył od 
rana. Droga, dawno nie naprawiana, bagnista była miejscami 
i coraz częściej musieli zwalniać. Co gorsza, śladów na niej nie 
mogli już odnaleźć. W pewnym miejscu natknęli się za zakrętem
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na dwóch lasowiaków. Ci, ujrzawszy jeźdźców, w las z miejsca 
skoczyli. Ruszyli za nimi Orlik z Grabem. Nie minęło i pół pacie
rza, kiedy przywiedli jednego ze zbiegów. Odziany w kaftan ze 
skóry jeleniej, w lisiej czapie na głowie, chłop w mig się zorien
tował, że nic mu ze strony napotkanych nie zagraża. Był bartni
kiem. Razem z synem pilnowali w pobliżu pasieki przed niedźwie
dziami. Chłop klął się na wilkołaka, że nikt tą drogą nie jechał.

— Od dwóch niedziel tu z synem siedzimy. Dwa razy łosie 
drogą pędziły, raz stado sarn, ale ludzi my nie widzieli.

— W nocy jechać mogli — zauważył Sulica.
— Nie. Ani w dzień, ani w nocy. My z synem na zmianę stró

żujemy i śpimy na zmianę. Nigdy nie wiadomo, kiedy misiom 
ochota na miód przyjdzie. Czasem o północy cichcem podejdzie, 
ul łapami rozerwie i plastry poniszczy.

— A czegóż to przed ludźmi uciekacie? — spytał Jaśko.
— Tu, panie, ten sędzia, kto silniejszy. Każdego się bać trzeba.
— A czyi wy?
— Niczyi. Swoi.
— Puszcza królewska, to i wy do króla należycie.
— My jednego jeno pana znamy — odparł chłop.
— Któż on?
— Pan Bóg.
— Dobry pan, bo niczego od was nie żąda, i daleki.
— Prawdę rzekliście — przyznał chłop po namyśle.
— A miód i wosk komu sprzedajecie?
— Do Sandomierza zawozim.
Dobrze staremu bartnikowi z oczu patrzyło, więc Jaśko uwie

rzył we wszystko, co ten mówił. Dowiedział się od chłopa, że 
o dwie mile przed nimi wąska droga samym brzegiem jaru bieg
nie. Trzy wzgórza przejechawszy, na dno wielkiej doliny trza 
zejść i wzdłuż rzeczki jechać, która się nijak nie nazywa. Ot, rze
ka i już. W lecie mała, wiosną i jesienią duża, rozlewista, topieli 
bagnistych pełna.

— Inszych dróg kromie tej i ścieżek niedźwiedzich tu nie 
ma — mówił chłop. — Jeśli ktoś, powiadacie, jechał, to jeno tą 
lub tamtą drogą przez wzgórza i dolinę. Spieszyć się musicie, bo 
po deszczach już tam drogi nie będzie, jedno bagno, którego ani 
przejechać, ani ominąć. Czort człeka zaraz w topiel wiedzie.
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— A dokąd droga prowadzi? — spytał Jaśko.
Stary milczał chwilę, jakby odpowiedzi w myślach szukał.
— My tego nie wiemy, panie. My ludzie z lasu, w tamte strony 

nie chodzimy.
Stary skłonił się nisko i znikł wśród drzew. Bartnik prawdę 

mówił. Odnaleźli drogę nad jarem. Wieczorem zatrzymali się na 
odpoczynek. Legli przy ognisku na wiązkach świerczyny. Chłód 
nagły na ziemię opadł. Skoro sen wszystkich zmorzył. Zasnął 
i Jaśko utrudzony ciągłymi rozmyślaniami. Przebudził się około 
północy. W półśnie usłyszał zew łosia. Chwilę nasłuchiwał 
„UuuaachT Ryk dochodził od strony wzgórza na wschodzie. Ci
cho podniósł się od wygasłego ogniska. Zatknął za pas topór 
i z oszczepem w dłoni jak duch bezszelestnie znikł w lesie. Szedł 
brzegiem jaru. Kiedy stanął na trzecim z kolei wzgórzu, myśli 
o łosiu i łowach uleciały nagle od niego. Daleko w dolinie zoba
czył ognisko.

— Sędziwój — szepnął Jaśko — Sędziwój.
Bez namysłu ruszył w kierunku ogniska. Przeszedłszy dolinę 

i płytką, rozlaną rzeczkę, posuwał się już ostrożnie. Przystawał 
często i nasłuchiwał. Jar skończył się. Droga pięła się wyraźnie 
pod górę.

Stał ukryty za drzewem nie dalej jak o dziesięć kroków od 
ogniska. Dwudziestu ludzi tworzyło wokół niego krąg. Jaśko jed
nego jeno widział — Sędziwoja Chybę. W pierwszej chwili chciał 
rzucić się na niego i przebić oszczepem. Nim się jego najmici 
spostrzegą, w las umknie. Zaraz jednak myśl tę porzucił. „Za lek
ka śmierć dla potwora. Żywego mieć muszę" — myślał. Zbrodnie 
mu przypomni, potem wyrok wyda. Żywego na ogniu piec każę. 
Musi słyszeć krzyk Sędziwoja Chyby, musi ból na jego twarzy 
zobaczyć. I nie od razu zginie zdrajca. O, nie! Trzy dni każę mu 
powoli konać na węglach. Jutro w nocy napadnie na nich i Chybę 
porwie. Reszta go nie obchodzi. Kupa opryszków, która za pie
niądze każdemu gotowa służyć. Dojrzał Jaśko siedzącego obok 
Sędziwoja Bystrama. „Już ja i tobie, ptaszku, gniazdo do spo
czynku obmyślę" — szeptał.

W tej chwili usłyszał głos Chyby.
— Przybyliśmy do celu — mówił Chyba. — Jutro przed po

łudniem skończymy z nimi. Kiedy ja z Bystramem wejdziemy
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do chaty, możecie zaczynać. Nie oszczędzajcie nikogo, bo i oni 
was oszczędzać nie będą. Za każdego zabitego płacę dziesięć 
denarów. Wszystko, co zdobędziecie, do was należy. Jutro bę
dziecie mogli wrócić do domu.

Jaśko słuchał, uszom nie wierząc. Na kogo Sędziwój zamierza 
napaść? Kto mieszka w chacie, do której z Bystramem pierwsi 
mają wejść?

Rozdział LV
Orlik z pozostałymi zaczynali się już niepokoić, kiedy 

Jaśko zjawił się nagle w kręgu światła roznieconego na nowo 
ogniska. Zaraz kazał palące się głownie rozrzucić i ogień przy
gasić. Potem dopiero opowiedział im o nocnej wyprawie.

Blady świt zastał Jaśka i jego ludzi przy zjeździe w dolinę. 
Wkrótce stanęli przy pełnym jeszcze żaru ognisku. Po śladach 
na wilgotnej ziemi łatwo poznali, że Sędziwój ze swoją bandą 
porzucił główną drogę i w las zjechał. Ruszyli jego śladami. 
Przejechawszy ze dwieście kroków, natrafili nagle w dąbrowie 
na wyraźną ścieżkę. Wiła się skrętami po zboczu wzgórza coraz 
wyżej wśród mieszaniny drzew różnorakich. W ciszy porannej 
las pławił się w kolorach. Wjechali na płaski, rozległy szczyt, 
porosły leszczynowym gąszczem. Przystanęli. Czas jakiś nasłu
chiwali.

— Słyszałem rżenie konia — powiedział Jaśko półgłosem. — 
Grab, o którym mówiono, że kiedy ucho na wiosnę do ziemi 
przyłoży, słyszy jak borsuk w jamie ziewa, zeskoczył z konia 
i jak długi legł na ziemi. Nagle poderwał się i jednym skokiem 
na koniu się znalazł.

— Ktoś jedzie w naszą stronę. Jest już niedaleko. Trawa na 
ścieżce bieg konia tłumi.

Uskoczyli w gąszcz. Jaśko z Orlikiem, zostawiwszy konie, 
wrócili do ścieżki. Niemal w tej samej chwili zjawił się na niej 
nieznany jeździec. Jaśko skoczył na ścieżkę. Wystraszony koń, 
idący pełnym kłusem, zarył wszystkimi kopytami w murawę. 
Jeździec wyrzucony z siodła zwalił się na ziemię. Jaśko konia
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za cugle chwycił i w miejscu osadził. Zjawił się Orlik. Nieznajo
my leżał nieruchomo, tak jak spadł z konia twarzą do ziemi. 
W jego plecach tkwiły dwie strzały. Uniósł go Jaśko za ramiona 
ostrożnie, konia Orlikowi wpierw oddawszy. Ranny jęczeć za
czął.

— Nie zabijajcie — zacharczał i głowa opadła mu bezwład
nie na piersi. Całe ciało zwiotczało i zwisło na rękach Jaśka. Po
łożył je na murawie ścieżki.

— Kto to być może? — spytał Orlik.
— Nie wiem — odpowiedział Jaśko. — Zawołaj ludzi, rusza

my. Byc może, pomoc tam komuś będzie potrzebna, bo jak widać, 
nie na żarty za łby się o coś biorą.

Zjawili się pozostali. Jaśko rozkazał Orlikowi ruszyć przodem 
i na wszystko baczenie dawać.

— W razie niebezpieczeństwa zaskrzeczysz jak sójka.
Jechali teraz z największą ostrożnością. Cisza znów panowała 

wkoło. W pewnym miejscu gaj leszczynowy skończył się nagle, 
odsłaniając obszerną polanę. W przeciwległym jej końcu widać 
było dużą chatę z podcieniem wspartym na dwóch słupach. Za
skrzeczała sójka. Jaśko zagwizdał w odpowiedzi, naśladując 
dzięcioła. Zjawił się Orlik.

— Wpadliśmy w pułapkę — powiedział stanąwszy przed Jaś
kiem. — Obszedłem polanę z prawej strony do samej chaty. Stoi 
o trzy kroki od urwiska. W chacie zda się ktoś jest, bo głos abo 
może jęk słyszałem. Nie zaglądałem do środka. Za to z urwiska 
w dół spojrzałem. Pełno tam trupów ludzi i koni. Świeżo ich 
z góry pozrzucali, aby na polanie śladu nie było. Ale ślady są, 
sprawdziłem. Trawa jest wygnieciona i ślady krwi na niej widzia
łem, i topór nowy porzucony. A po tamtej stronie wśród drzew 
stoją ludzie ukryci. Widziałem oszczep o drzewo oparty, który 
powoli na ziemię opadł. Przegrał pan Sędziwój bitwę, to pewne. 
To jego ludzie leżą w parowie.

— A on sam? — spytał Jaśko.
— Twarzy zabitych z brzegu wąwozu nie mogłem rozpoznać.
— Jeśli Sędziwój Chyba zginął, tedy jego zabójca przyjacie

lem naszym jest i nie mamy czego się bać.
— Wydaje mi się, że właściciel tej chaty spodziewa się na

szego przybycia. Trupy kazał usunąć, aby nas nie płoszyć.
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— Głos w chacie, powiadasz, słyszałeś.
— Nie mylę się. A ściana urwiska stroma i wysoka.
— Na koń! Ruszamy środkiem polany do chaty — rozkazał 

Jaśko.
Dojeżdżali do chaty, kiedy doleciał ich z lasu głos kani.
— Dobrze naśladują — pochwalił Orlik.
Zeskoczył z koni i bez rozkazu jak jeden po strzały w koł

czanach sięgnęli. Jaśko pchnął dębowe drzwi i wszedł do izby. 
Dwa małe okna, z których zdjęto na lato wyprawione pęcherze, 
dość światła do wnętrza przepuszczały. Już z progu dojrzał Jaśko 
skuloną na polepie przy palenisku postać ludzką. Na odgłos 
otwieranych drzwi postać poruszyła się.

— Kto tu?
Jaśko zadrżał. Poznał głos Sędziwoja Chyby.
— Wróciłeś dobić, psie — odezwał się znów głos leżącego.
Jaśko podszedł do Chyby, pochylił się i w twarz mu z bliska 

spojrzał. Nie pomylił się, Na polepie leżał Sędziwój Chyba 
w kałuży krwi. Wyprostował się Jaśko i miecz z pochwy wy
dobył.

— Jam jest Jaśko Zbój Skalny. Przyszedłem cię dobić, mor
derco swego brata i jego córki! Morderco mojej żony! Krwawy 
upiorze! Kuternogo!

Poderwał się gwałtownie Sędziwój Chyba i na polepie usiadł.
— Jaśko! Jaśko, bracie! Stój! Daj słowo przed śmiercią po

wiedzieć. To nie ja zabiłem brata. Nie ja! Słuchaj! Nie ja zabi
łem! I śmierci twojej żony jam nie winien. Posłuchaj. Aż do 
tych przeklętych jarów jechałem, aby mordercę Zbigniewa zabić. 
Jaśko, jam nie winien.

— Nie wyłżesz się śmierci. — Głos z trudem przechodził Jaś
kowi przez gardło.

— Mnie już śmierć niestraszna — odpowiedział Sędziwój. — 
Ona już przy mnie stoi. Nie musisz jej pomagać. Rycerski pas 
nosisz, nie wolno ci rannego dobijać. Wody mi podaj. Tam w ką
cie konew stoi, a kwarta obok drzwi — chrypial Sędziwój. — 
Prędzej! Prawdę ci muszę powiedzieć. Ty pomścisz nas wszyst
kich.

Zaczerpnął Jaśko wody i podał wspierającemu się na wywró
conej ławie Sędziwojowi. Ten, nim ją do ust doniósł, połowę
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wylał. Ręka trzęsła mu się tak, że z trudem mógł naczynie utrzy
mać.

— Postaw ławę i mnie na niej posadź. Przy stole lżej mi bę
dzie. Prędzej — nalegał.

Jaśko miecz schował i posadził rannego przy stole. W dłoniach 
poczuł krew, którą cała odzież Sędziwoja była przesiąknięta. 
Chyba zasyczał z bólu, potem parę razy odetchnął głęboko i znów 
o wodę poprosił.

— Więc to o tobie mówił ten arcyszatan. Teraz dopiero rozu
miem. On moje i twoje ogniska dzisiaj w nocy widział. Z tej 
góry wszystko wokoło na dwie mile widać, a ogień w nocy na 
cztery. — Zakaszlał Sędziwój, krwią splunął.

— Jaśku! To Sędziwój Nieczuj ojca twej żony rozumu pozba
wił. To on, Sędziwój, zemstę całemu naszemu rodowi poprzysiągł 
i wypełnił. Strzeż się go. On tu zaraz będzie. On wie, że ty jego 
brata, Dzierżka z Nieczułe, w pojedynku usiekłeś. Bystram jest 
z nim. Och, gdybym mógł tego psa w ręce dostać. To Bystram cię 
szpiegował. On twoją kryjówkę w puszczy wykrył, on drogę mi 
do niej wskazał. Przeklęta godzina, w której go poznałem. Przez 
niego zło najstraszniejsze: śmierć twojej Bożeny, przez niego 
zdrajcą i mordercą umrzeć muszę, zemsty nie doczekawszy. Przy
szedł dzisiejszej nocy do Nieczuja, uprzedził go, moje zamiary 
mu wyjawił. Nim moi ludzie mieczów dobyli, już połowa z nich 
legła strzałami przeszyta. A on, Bystram, cios mi z tyłu zadał. 
Nieczuj go do mnie przysłał, zdrajcę.

— Bożenę zabiłeś — przerwał mu Jaśko.
Sędziwój, nim słowo wyrzekł, ruchem głowy zaprzeczył. Mil

czał czas dłuższy, rękami brzuch ściskając, bo go bóle gwałtowne 
chwyciły.

— Nie jestem winien jej śmierci. Bóg mi świadkiem, żem nie 
winien. Tyś sam winien... Ty... Powiedziałeś jej, żem bratobójca, 
morderca jej ojca. Uwierzyła... Oo, jakże mnie Bóg pokarał... 
I za co? Słyszałem, że brat mój żyje, że się w puszczy ukrywa. 
Nie wierzyłem, bo i jakże wierzyć mogłem. Wszak ci to ja jego 
,.morderca", jak wszyscy mówili i ty również... jakże miałem 
uwierzyć, skorom sam widział Zbigniewa we krwi leżącego, 
z rozłupaną głową. Kiedym go tamtego dnia ujrzał, jakby się nie
bo przede mną otworzyło. Wy, puszczacy, twój ojciec, ty sam
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przed królem żeście mnie oskarżyli, żem bratobójca. Pamiętasz, 
uprzedziłeś mnie w Chęcinach, abym z życiem uchodził. Króla 
zapewne do twej chaty nad Lubrzanką przywiedliście. Uwierzył 
Łokietek, bo Zbigniew nie przemówił wówczas do niego. Nie mógł 
waszym oszczerstwom zaprzeczyć. Kiedy mnie więc Zbigniew 
poznał i Bożenę jako Helenę, żonę swoją, myślałem, że oszaleję 
z radości. Zaprzeczył, że wy, puszczacy, mordercami jego jesteś
cie niedoszłymi. Wtedym spytał o złoczyńcę. Chciałem, aby two
ja Bożena, ty, król, aby wszyscy dowiedzieli się prawdy. Całe 
życie wlokło się za mną moje nieszczęście jak cień, jak zmora. 
Com nie robił, wszystko mi na opak wychodziło. Choćbym miał 
najlepsze chęci, czort w oczach ludzkich błotem na mnie packał, 
żem w końcu sam do diabła stał się podobny. Dziś przysięgam 
ci, że nie mam do was żalu. Boże, któż by w moją zbrodnię nie 
uwierzył... Zbigniew miał jeszcze tyle siły, aby głośno wymienić 
imię mordercy. Przeklęte imię. Zawołanie szeptem już tylko po
wiedział. Nie słyszała go Bożena. Odkrycie sprawcy moich, na
szych, wszystkich nas nieszczęść poraziło mnie. Sprawy sobie 
nie zdawałem, że Bożena nie słyszała słowa „Nieczuj", że mnie 
nadal uważała za niedoszłego mordercę swego ojca. Piekło się 
przeciw mnie sprzysięgło, do ostatniej godziny czarci mnie prze
śladują. Sędziwój... wszak ci to Nieczuj i ja to samo imię nosimy. 
Kiedym powiedział Bożenie, aby ze mną do Chybie wracała, że 
będziemy szczęśliwi, prawdę mówiłem, z serca, z miłości do niej, 
z przebaczenia tobie i jej, wszystkim. Myślałem wtedy, że razem 
Bożena i ty do Chybie wrócicie, że mnie za stryja swego uzna
cie, że was miłował odtąd będę, a wy mi przebaczycie moją śle
pą nienawiść.

Umilkł Sędziwój Chyba i głowę na stole na podłożonym ra
mieniu oparłszy, ciężko i z trudem oddychał. Nagle głowę pod
niósł.

— Słyszałem krzyk wrony. Oni tak zawsze się zwołują, gdy 
mają uderzyć. Z pościgu za moimi ludźmi wrócili, zmawiają się. 
Nieczuj tu zaraz będzie. Zabij go! Lżej będzie umierać. Pomścij! 
Jaśku... bracie... Bóg, nie wiem, za czyje grzechy mnie karze... 
Pomścij nasz i swój ród... chciałem was miłować... Daj wody, 
skończyć ci opowieść muszę. Bożena nie zrozumiała mnie. Nie 
mogła moich słów pojąć. Myślała, że ja ją chcę tobie odebrać,
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że chcę ją jak jej matkę więzić. Wołała śmierć. Nie dziwię się. 
Gdy tak stała na głazie za twoją chatą, a ja szedłem ku niej, tom 
był jak pątnik, który na Łysieć idzie, modliłem się do niej. Po
wiedziałem jej, że to Sędziwój Nieczuj, a nie ja, jest mordercą, 
że już nie chcę, aby jechała, że zostanę z nią i jak pies będę 
warował. Sam już zresztą nie wiem, com mówił. W jej oczach 
widziałem jeno pogardę dla mnie. Nie wierzyła, nie wierzyła 
ani jednemu memu słowu. Skoczyłem, chciałem ją chwycić, przy
trzymać, wytłumaczyć wszystko, przekonać. Przeklęty los siły 
w nodze mnie pozbawił... Nie zdążyłem... to już był koniec 
wszystkiego. Pochowałem ją w parku. Znalazłeś jej mogiłę?

Jaśko skinął mimo woli głową. Milczeli obaj ogromem wspo
mnianego nieszczęścia przygnieceni. Potem Sędziwój znów o wo
dę poprosił. Jęczał, rękami z nagłej boleści w stół walił. Kiedy 
znów zaczął mówić, słowa mu się rwały, głos ściszał.

— Wszystko przez tę niedzielę w Chybicach na nowo prze
żyłem, całe swoje życie. Zycie... tej szamotaniny z samym sobą, 
tego lęku psa, któremu zewsząd kijami grożą, tego życiem nie 
można nazwać. Powiadali, że mi brat Zbigniew dziewkę ode
brał — nieprawda, że go za to znienawidziłem — nieprawda, że 
po jego rzekomej śmierci z Heleną ślub wziąłem potajemnie — 
nieprawda. Wszystko kłamstwo, łgarstwo, szatańska plwocina, 
którą ludzie na mnie rzygali. Obaj ze Zbigniewem jeździliśmy 
do Osin. Dwie córki miał Topór — Elżbietę i Helenę. Moją mia
ła być Elżbieta. Zbigniew Helenę od małej dziewki sobie upo
dobał. Mieliśmy w jednym dniu żony sobie wziąć. Zbigniew miał 
ze swoją Heleną do Chybie wrócić, ja z Elżbietą, którą miłowa
łem nad życie, miałem u jej ojca w Osinach pozostać. Dwie nie
dziele pozostało jeszcze do wyznaczonego ślubu. I wtedy na moją 
Elżbietę ktoś urok rzucił. W południe straszliwe boleści ją chwy
ciły, a o północy zmarła. Musiał wtedy i Zbigniew wesele odło
żyć. Po roku brat się ożenił i on wtedy w Osinach pozostał, 
Chybice mnie oddając. W Osinach od dnia śmierci Elżbiety źle 
się zaczęło dziać. Smutek tam ciągle gościł. Z onego smutku 
zmarła najpierw matka Heleny, a w parę miesięcy i ojciec. 
7bigniew Helene do Chybie przywiózł. Potomka się spodziewała. 
Nie chciał, aby o przeszłych nieszczęściach myślała. Jak wiesz, 
Zbigniew wraz z twoim ojcem ciągle przy Łokietku przebywali.
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Bratu czasu nie stawało gospodarstwem się zajmować. Gospoda
rzyłem ja. Helena za brata mnie uważała. Anielskie to było 
serce i ani myśl mi w głowie powstała krzywdzić ją w czym
kolwiek. Helena przy życiu mnie trzymała, to prawda, bo z żalu 
za Elżbietą jużem je sobie uprzykrzył. Nie osoba Heleny ukoje
nie mi przynosiła. Ooo, nie. Ona i Elżbieta jakby z dwóch świa
tów były. Helena kwiatem delikatnym była, który należało 
i przed chłodem, i przed burzą, przed spiekotą słoneczną chronić. 
Piękny kwiat, lecz jakże delikatny. Słysząc grzmot burzy, głowę 
pod futro chowała, uszy palcami zatykała.

— A Elżbieta! Hej, Elżbieta moja, ona sama burzą była. Koń 
najdzikszy słuchać jej musiał, gdy mu na grzbiet skoczyła. 
Z oszczepem na niedźwiedzia szła, z luku kaczki w locie strzelała. 
Bywało, we dwoje pod Jeleniowską ruszymy, dropie strzelać, 
a potem ja sam wracam. „Elżbieta gdzie?” — pyta ojciec. Nie 
umiałem odpowiedzieć. Pogoniła za uciekającymi ptakami i tyle 
ją widziałem. Wracała często dopiero następnego dnia, zmęczo
na, szaty w strzępach. „Wilki mnie poszarpały — mówiła — 
a Sędziwój, zdrajca, uciekł, samą mnie zostawił." Wszyscy 
w śmiech, więc i ja się śmiałem, bo oko do mnie mrużyła, że to 
żart. I ona jak Helena smukła była. W męskim przebraniu — 
paź czarnooki i czarnowłosy. Tak różne były siostry, a przecież 
jedno miały wspólne — głos. Głos u obu był ten sam. Dlatego, 
gdy tylko Helena do Chybie przyjechała, coś się ze mną zaczęło 
dziać niedobrego. Usłyszę, bywało, jej rozmowę z dziewką słu
żebną i od razu zapominam o świecie. Pędzę do izby. „Elżbie
ta!" — wołam. Wychodzi Helena i pyta, co się stało. Zaczęli mnie 
pomawiać, żem rozum stracił. Potem lżej już bywało, alem wciąż 
wokół domu krążył, pod oknami przystawał, aby ten głos słyszeć. 
Jej, Heleny, widzieć nie pragnąłem. Miałem nawet żal do niej, że 
wychodzi i rozmawia ze mną. Głos czarodziejskie zwidzenia mi 
zsyłał, jej widok szare, beznadziejne życie przypominał. Uro
dziła Bożenę. Zbigniew pachołka przysłał, że przyjeżdża. Helena 
prosiła, aby wyjechać naprzeciw brata. „Zbójcy mogą go na
paść — powiada. — Jedź, Zbigniew się ucieszy, gdy mu powiesz, 
że córkę urodziłam." Zrozumiałem. Chciała, abym ja pierwszy 
Zbigniewowi obwieścił, że nie syna, lecz córkę mu urodziła. Nie 
wiedziała, że z synem czy córką zarówno mu miłą była. Z po-
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czątku nie chciałem, ale kiedym łzy w jej oczach zobaczył, ustą
piłem. Diabeł się zawziął na moje życie. To on ją najpierw opętał 
tym pomysłem, a potem mnie. Pojechałem po własną zgubę. 
Własną i nas wszystkich — Heleny, Bożeny, twoją i swoją. 
W połowie drogi ze Słupi do Łagowa usłyszałem w puszczy 
krzyk. Kiedym wyjechał zza zakrętu, zobaczyłem dwa konie, 
a obok dwóch ludzi na ziemi. Jednym z nich był mój brat, drugim 
jego pachołek. Pachołek był bez głowy. Ktoś silny jednym mach
nięciem miecza mu ją odciął. Zbadałem rany Zbigniewa. Przy
siągłbym, że nie żył. Głowę miał równo nad środkiem czoła roz
płataną, że cała dłoń niemal w tę ranę mogłaby się zmieścić. 
Prócz tego mieczem na wylot był przebity. Tak mi się wtedy 
zdawało. Leżał nieruchomy, cały we krwi. Rozglądnąłem się 
wkoło. Nikogo nie widziałem. Wówczas dobyłem miecza, we 
krwi brata go umoczyłem i poprzysiągłem zemstę. Komu? Nie 
wiedziałem komu, ale przysięgałem na mękę Chrystusa, na zba
wienie własnej duszy, że nie spocznę, póki zabójcy nie odnajdę 
i krwi z jego serca nie wytoczę. Gdym tak stał nad zabitym 
z obnażonym mieczem, krwią jego umazany, nagle głos usłysza
łem: „Bratobójca!” Był to głos twojego ojca. Na skraju lasu tuż 
przy drodze stali, on, a obok niego Przytuła. Znałem twojego 
ojca, brat przyjacielem go zawsze nazywał. „Bratobójco" — po
wtórzył twój ojciec. A we mnie jakby piorun uderzył, mowę mi 
odjęło i rozum pomieszało. Słowa powiedzieć nie mogłem. Sam 
nie wiem, co się ze mną stało. Na konia wskoczyłem i precz po
pędziłem. „Bratobójco, bratobójco!" — wołali za mną. Dla nich 
sprawa zabójstwa mego brata była prosta. W ich oczach tylko 
ja mogłem być mordercą. Powiadają u was, że puszcza zbrodnie 
w niej popełnione karze, że morderca do roku zginąć musi. Kłam
stwo, brednia wierutna. Podczas gdy ja niemotą opętany konia 
do biegu przynaglałem, morderca mego brata, Sędziwój Nieczuj, 
stał nie opodal za drzewami ukryty ze swymi pachołkami, radu
jąc się, że za jednym ciosem cały ród zniszczył.

Wróciłem do domu. Bratowej powiedziałem, że Zbigniewa zbóje 
leśni zabili. Uwierzyła. Wkrótce ja sam w to uwierzyłem. Kiedy 
całą rzecz w spokoju rozważyłem, doszedłem do przekonania, 
że to twój ojciec z puszczakami brata zabili, że na mnie umyślnie 
podejrzenie rzucili, aby je od siebie odwrócić. Kiedy mijały ty-

409



godnie i do grodu mnie nie wzywali, utwierdziłem się jeszcze 
bardziej w tym przekonaniu. Umocnił mnie w nim sam Sędziwój 
Nieczuj, któremu jak najlepszemu przyjacielowi wszystko opo
wiedziałem. ,,Przed królem ich oskarżyć nie możesz, bo świadków 
ci brak — powiedział — ale zemstę Bóg ci sprawiedliwy naka
zuje. Zbigniew — powiadał wtedy Nieczuj — do grodu mnie 
ongiś związanego wiódł, bom na karawanę kupca napadł. Żalu 
przecie do niego nijakiego nie mam, powinność swoją spełniał, 
królewski rozkaz. Gdyby nie to, że wyrok nakazuje pojmać 
mnie i do grodu dostawić, pomógłbym ci zabójców brata od
szukać."

— Łotr z piekła rodem. Dzisiaj dopiero, tu w tej izbie, powie
dział mi, że Helenie doniósł, że to ja Zbigniewa zabiłem, aby ją 
za żonę brać. Sam diabeł nie wymyśliłby lepszej zemsty. Kiedy 
mi to oskarżenie Helena w twarz rzuciła, na kolana przed nią 
upadłem i przysiągłem, kląłem się na duszę własną i ojców, że 
to kłamstwo. Kazała mi iść precz i progu izby, w której mieszka
ła, zabroniła mi przestępować. Nie chciała powiedzieć, od kogo 

> miała tę straszną wiadomość. Zacząłem podejrzewać, że to wy, 
puszczacy, nasłaliście jej zwiastuna. Nie potrafisz zrozumieć, co 
to jest życie z piętnem bratobójcy. Helena nie wytrzymała ciosu, 
jaki jej Nieczuj zadał. Nikła w oczach. Po trzech miesiącach zmar
ła. Umierając, przykazała niańce, aby uciekła potajemnie z dziec
kiem na dwór królewski i tam całą prawdę wyznała. Przyłapa
łem dziewkę, jak wymykała się nocą z Bożeną na ręku. Przyznała 
się do wszystkiego. Ledwiem jej pięt rozpalonym żelazem do
tknął, śpiewać zaczęła. Postanowiłem wtedy język jej własnoręcz
nie wyrwać, aby na zawsze milczała. Straszne jest rzemiosło kata. 
Nie potrafiłem tego zrobić. Pokazałem jej tylko przygotowane 
narzędzia i zagroziłem, że nie tylko język jej wyrwę, ale i oczy 
wykluję, jeśli słowo o mnie komukolwiek piśnie. Okazało się, 
że dla głupiej i tego było za wiele. Strach rozum jej częściowo 
odebrał. Ilekroć mnie ujrzała, słowa przemówić nie mogła. Bełkot 
jak u niemowy z gardła zamiast głosu jej się wydobywał. Bożena 
rosła i z roku na rok coraz bardziej do matki stawała się podob
na. Umiłowałem ją jak własne dziecko, a ona wierzyła, że ojcem 
jej jestem. Wówczas ty ją spotkałeś. Widziałem, jak się w niej 
miłowanie do ciebie budziło. Szalony byłem, opętany. Powie-
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działem jej, że to twój ojciec stryja jej zamordował. Nie patrz na 
mnie tak... Kazałem poślubić Dzierżka Nieczuja, brata mordercy, 
Sędziwoja.

Chyba umilkł nagle i jęczeć po chwili zaczął. Splecionymi dłoń
mi ściskał spocone czoło, krew na nim rozmazując. Do izby 
wszedł Orlik.

— Obcy ludzie stoją po tamtej stronie polany — powiedział.
Na te słowa Sędziwój głowę spuścił.
— To Nieczuj wrócił. Zabij mordercę naszego szczęścia!
— O obronie myśleć muszę, a nie o ukaraniu Nieczuja. Sześ

ciu nas zaledwie.
— Jaśku, słuchaj — Chyba mówił głosem silnym, jakby na

gle zdrowie odzyskał. — Wśród jego ludzi są dwaj bracia Od- 
rzykonie i Piotr Ołobok. Tamci dwaj przed wojewodą sando
mierskim uszli, krewnego wojewody z Sienna usiekli. Piotr Oło
bok naraził się Starży z Bogorii, dom jego spalił, jego samego 
ranił i też uchodzić musiał. Wszyscy trzej tu u Nieczuja schro
nienie znaleźli. Wilk wilka o milę wywącha. Wiem, że i Odrzy- 
konie, i Ołobok smutny tu żywot pędzą. Dla ciebie król łaskaw. 
Przywołaj ich, obiecaj łaskę Łokietka, a przystaną do was. Ich 
miecze i łuki nie do pogardzenia. Nieczuj nachwalić się ich nie 
mógł, wszyscy trzej silni i zuchwali.

— Ilu ludzi ma Nieczuj? — spytał Jaśko.
— Nigdy ich tyle samo nie jest. Raz więcej, raz mniej. Myślę, 

że co najmniej trzydziestu ich zgromadził.
Orlik znów w progu się zjawił.
— Kupa zbrojnych idzie ku nam. Czy mamy ich zatrzymać?
— Czym? — spytał Jaśko.
— Nim nas dojdą, dwakroć wystrzelimy. Wiesz, że każda na

sza strzała trafia.
— A potem?
— Potem razem z tobą skoczymy na nich.
— Ilu ich jest?
— Ponad trzydziestu.
W drzwiach ukazała się głowa Graba.
— Stanęli w środku polany, dwóch jeno zdąża ku chacie. Je

den z nich olbrzym prawdziwy.
— To Nieczuj! — zawołał chrypiącym głosem Chyba.
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— Godzi się ich powitać — powiedział Jaśko i ruszył zdecy
dowanie ku drzwiom.

— Wody — zachrypiał Chyba.
Jaśko głowy nawet nie odwrócił. Idący za nim Orlik zatrzy

mał się. Dostrzegł w kącie konew, chwycił ją oburącz i napełnił 
stojącą na stole kwartę. Sędziwój Orlika za rękaw przytrzymał.

— Wróciliście z wojny, kto zwyciężył?
— Król Krzyżaków pobił pod Płowcami.
— Jaśko ranny? — spytał Chyba.
— Ranny był, ale zdrów już.
— Ludzi ma mało.
— Bo niewielu z nas wróciło. Będzie miał więcej. Król żarno

wieckim kasztelanem Jaśka mianował.
— Boże mój — jęknął Sędziwój.
Orlik w dwóch skokach był już za drzwiami. Przed gankiem 

stał Nieczuj z Bystramem. Mąż to był olbrzymiej wprost posta
wy, z lekka przygarbiony. Stał w rozkroku, z rękami na biodrach 
wspartymi, jak dąb stuletni, który ni wichrów się nie boi, ni 
burz, ni gromów. Grzywa mocno już poszroniałych włosów spa
dała mu spod kołpaka na ramiona. Połowa twarzy ginęła w czar
nym, krótko przystrzyżonym zaroście. Spod jeżowych kępek brwi 
patrzyły złe, kąsające czarne oczy. Ubrany w półkożuszek nie
dźwiedzi włosem na wierzch, przypominał leśnego potwora. 
O krok za nim stał Bystram. Mówił coś półgłosem do Nieczuja. 
Stali o trzy kroki przed gankiem i Jaśko pomyślał nagle, że jed
nym skokiem może dopaść Nieczuja i mieczem go przebić. 
Wstrzymał się jednak. „Muszę mu wpierw powiedzieć, za co ma 
zginąć" — postanowił. Widział, jak Nieczuj brwi zmarszczył 
i przyglądał mu się z szatańskim uśmiechem.

— Cha, cha, cha! — roześmiał się nagle głosem tak huczącym, 
że konie Jaśkowych ludzi w bok uskoczyły.

— Witam najsławniejszego ze zbójów. Powiadają, że od cza
su Madeja dzielniejszego w puszczy nie było. To ty, psie, smo
larzu nędzny, brata mojego zamordowałeś! — krzyknął, aż echo 
odpowiedziało w parowie. — Bóg dla Nieczujów łaskaw. Pomści
łem na Chybach własną zniewagę, teraz mi ciebie w ręce oddaje. 
Łeb za łeb sprawiedliwie będzie. Żony twojej nie liczę, bo ją 
Chyba z góry do parowu zepchnął, choć mu kazałem, aby ją dla
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mnie zachował. Do pala na łańcuchu bym go przywiązał, aby 
na nasze szczęście patrzył. Ty swoją głowę za głowę mego bra
ta oddasz.

— Nie za jedną, za dwie — odpowiedział Jaśko, z trudem pa
nując nad sobą. — Przed przybyciem tu spaliłem Nieczuice i ja
kiegoś psa, Nieczuja, żywcem kazałem w ogniu upiec. Powiadali, 
że to także wasz brat był. Sam to poznałem, bo szczekał jak 
i ty i tchórzem śmierdział.

— Łżesz! — ryknął Nieczuj.
— Ci oto ludzie zaświadczyć mogą, jako prawdę rzekłem.
— Giń tedy, pomiocie wilczy! — krzyknął Nieczuj.
Nim miecz jego spadł na głowę Jaśka, ten jak ryś skoczył ku 

niemu i chwycił opadające ramię. Żelazny to był uchwyt. Miecz 
drżał chwilę w górze, po czym wypadł z dłoni Nieczuja. Jedno
cześnie chrupnęła łamana kość i rozległ się krzyk bólu. Teraz 
Jaśko grzmotnął zaciśniętą pięścią w głowę Nieczuja. Olbrzym 
zachwiał się i runął na wznak. Stojący obok Bystram miecza na
wet nie wydobył. Dopadł go Sulica i sposobem Jaśka na odlew 
trzymaną głownią miecza w twarz trzasnął.

— Żywym ostawcie! — rozkazał krótko Jaśko i skoczywszy 
na swego konia, ruszył ku oniemiałej kupie ludzi stojącej pośrod
ku polany. Ruszyli za nim Osocz, Sulica, Orlik i Czajka z lukami 
gotowymi do strzału. Jedynie Grab pozostał przed gankiem. Szyb
ko związał ręce i nogi leżącemu bez ruchu Nieczujowi, to samo 
uczynił z Bystramem i dopiero wtedy ruszył za nimi. Żaden 
z puszczaków nie wiedział, co Jaśko zamierzał uczynić. Nie my- 
śleli o tym. Wierzyli weń, choć nadziei najmniejszej zdawało się 
nie być na wyniesienie całej głowy z tej zbójeckiej polany. Za 
nimi był jar głęboki o spadzistych zboczach, przed nimi czter
dziestu zbrojnych mężów, nie wiadomo skąd przybyłych i po 
co na tym pustkowiu zgromadzonych. Jedno było pewne, że każ
demu z nich groził stryczek lub topór katowski i w ucieczce 
przed nim aż tu przybyli, gdzie ni pana rozległych pól nie było, 
ni lochów, ni kata.

Ziemie to były niczyje. Królowało nad nimi słońce, rządziły 
wichry od borów z południa wiejące, próbował je poznać i prze
mierzyć człowiek przed prawem uchodzący. Zwierz dziki czuł 
się tu bezpieczny. Zagajniki ustępowały miejsca trawom wyso-
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kim, że jeździec z koniem w nich znikał, a kiedy wiatr nierów
nym podmuchem po nich przelatywał, fale przed sobą czynił 
i step morzu stawał się podobny. Śmiałka, który się tu zapędzał, 
bezdroża wstrzymywały. Czambuły tatarskie i drużyny ruskich 
bojarów omijały te ziemie puste i bezludne. Ani wiedzieli, że żyli 
na nich zbiegowie zarówno z Polski, jak i z Rusi, którzy chociaż 
unikali się wzajemnie, przecież o sobie wiedzieli i jak wilki na 
czas wyprawy się zwoływali. O przeszłość jedni drugich nie py
tali ani też sami o sobie opowiadać chcieli. Większość wiodła 
samotne życie. Na wyprawie słuchali tego, kto im swoją wolę 
narzucić umiał, kto się odwagą nad innych wybić potrafił. Wo
dzowa! od paru lat tym niczyim ludziom Sędziwój Nieczuj, znał 
na dziesiątki mil wkoło każdy jar, każdą chatę. Znał nawet ży
cie tych ludzi. Najpodejrzliwszych umiał sobie słowem jakimś 
zjednać, najskrytszą tajemnicę od nich wydobyć. On sam tajem
nicy ze swego życia nie czynił. Podobało się innym, że nienawiści 
i zemście osobistej życie poświęcił. Nie było dnia, aby do jego 
„dworca", jak swoją chatę nazywał, nie zajeżdżał ktoś w goś
cinę.

Przed paroma dniami rozesłał Nieczuj po stepie „wici", wzy
wając „wolnych mężów" na wyprawę. Cel jej jemu jeno był 
znany. Dowiedziawszy się, że król z rycerstwem przeciwko Krzy
żakom wyruszył, postanowił zakończyć długotrwałą grę z Chy- 
bami. Bystram, najwierniejszy jego sługa, wyszukał kryjówkę 
Bożeny Jaśka Skalnego. Nieczuj zamierzał zamordować ostat
niego z Chybów, uprowadzić jego bratanicę. Przy okazji jego 
ludzie mieli pohulać bezkarnie w nie bronionej, a bogatej ziemi 
sandomierskiej. Niespodziewane przybycie Sędziwoja Chyby po
mieszało mu nieco szyki, choć bynajmniej nie odmieniło zamiaru 
wyprawy. Uradował się, że szatański pomysł, na który wpadł 
przed laty, wydał aż tak „wspaniałe" owoce. Postanowił dokonać 
ostatniego aktu zemsty na Chybie, a potem poprowadzić ludzi 
na wyprawę, aby i oni nagrodę otrzymać mogli.

Jaśko wstrzymał konia o dwadzieścia kroków przed milczącą 
gromadą.

— Ludzie! — zawołał donośnym głosem. — Jestem kasztela
nem żarnowieckim. Łokietek rozkazał mi schwytać Sędziwoja 
Nieczuja, mordercę Zbigniewa Chyby. Za chwilę przybędzie tu
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moja drużyna. Kto z was chce wrócić ze mną, temu przyrzekam 
u króla przebaczenie wyjednać.

Umilkł, oczami po gromadzie przebiegając.
— Łżesz — odezwał się głos z tłumu. — Kasztelanem żarno

wieckim jest Jakub z Szumska.
— Jakub poległ w bitwie pod Płowcami, gdzie król Krzyża

ków pobił. Mnie Łokietek wyznaczył na jego miejsce. Staszko 
i Szaweł Odrzykonie, Piotrze Ołobok — mówił dalej Jaśko — 
daję wam słowo rycerskie, że nikt na was nastawa! nie będzie. 
Głową i czcią swoją za was ręczę.

— Idę z wami! — krzyknął Staszko Odrzykoń.
— I ja! — zawołał jak echo brat jego Szaweł.
— A ludzie nasi? — spytał Piotr Ołobok.
— Wolni będą — odpowiedział Jaśko.
Dziewięciu jeźdźców oderwało się od gromady i stanąwszy 

przy Jaśku, zwrócili konie przeciwko pozostałym. Jak jeden bez 
rozkazu mieczy dobyli.

— Jaksa, Wodzisław, Bożydar, dość psiego życia. Chodźcie 
do nas! — zawołał Ołobok.

Wywołani zaczęli przeciskać się ze środka gromady ku 
przodowi.

— Śmierć zdrajcom! — wrzasnęła nagle gromada Nieczujo- 
wych zbirów. W ich wrzawie utonęły jęki Jaksy Wrzosa, Wło- 
dzisława z Wierzbicy i Bożydara Lisa.

W tej chwili Jaśko skoczył ze swoimi na ruszających ku nim 
sprzymierzeńców Nieczuja. Wyprzedziły go jedynie strzały 
Orlika, Czajki i Graba. Trzech „wolnych mężów" zwaliło się 
z koni. Ludzie Nieczuja od razu półksiężycem ruszyli i otaczać 
zaczęli oddział Jaśka. Jaśko nie wydawał żadnych rozkazów. 
Zdawało się, że ani na dwakroć liczniejsze siły przeciwnika zwa
ża, ani o własne życie dba. Ciął mieczem nacierającego nań bro
dacza i od pierwszego uderzenia zabił. Padli jakby piorunem 
rażeni następni dwaj, czwartego sztychem w pierś uderzył. Nikt 
jednak uciekać nie zamierzał. Przeciwnie, skupiać się coraz ciaś
niej zaczęli, krąg wokół Jaśkowych ludzi zamykając. Wszystki
mi zdawała się jedna myśl kierować: zniszczyć śmiałków, którzy 
się o ich istnieniu dowiedzieli. „Kasztelan on czy nie, zginąć 
musi" — myśleli o Jaśku.
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Ołobok i dwaj Odrzykonie szli tuż za Jaśkiem ochronę z boku 
czyniąc. Od dawna już myśleli o powrocie do swoich rodzin. Je
dynie obawa przed katowskim toporem ich wstrzymywała. Jaś
kowi uwierzyli od pierwszego słowa.

Była chwila, w której zdawało się, że Jaśko zginie wraz ze 
swoimi sprzymierzeńcami. Rudobrody olbrzym Kosiba, prawa 
ręka Nieczuja, już w pierwszym starciu ściął dwóch ludzi Ołobo- 
ka. Skoczył ku niemu młodszy Szaweł. Tarczą kilkakroć razy 
Kosiby odbił, sam jednak ciosu śmiertelnego zadać nie mógł, 
rudobrody bowiem mistrzem był nie lada. Zginął odważny Sza
weł. Usłyszał Jaśko krzyk jego brata, który ku Kosibie skoczył. 
Zdarł siwka wodzami, że ten dęba stanął i w miejscu zawrócił. 
Dwóch śmiałków, którzy próbowali mu czoła stawić, zmiótł 
wprost z koni, że krzyku nie zdołali wydać, i dopadł Kosiby. 
Krótko trwała walka. Śmierć Kosiby stała się początkiem klęski 
Nieczujowego „wojska". Stracili zapał do walki. Ten i ów konia 
zawracał i umykał w stronę zagajnika. Wkrótce pierzchła nie 
dobita gromadka. Krzyki goniących echem odbiły się w parowie. 
Na polanie zostali jedynie Jaśko i Grab. Stary siedział na stra
towanej murawie i głowę oburącz ściskał. Przykląkł Jaśko przy 
nim o ranę pytając.

— Drzewcem mnie jeno przez łeb zdzielił i zamroczyło mnie 
ździebko. Nie mnie pilnuj, ale Nieczuja, bo widzi mi się, że ma 
wielką ochotę drapnąć stąd. Twardszy ci on ma łeb ode mnie. 
Myślałem, żeś mu pięścią czerep rozłupał, a ten, popatrz, żyw.

Nieczuj rzeczywiście ocucił się i po paru próbach stanął wresz
cie na nogach. Kroku jednak uczynić nie mógł.

— Cha, cha, cha! — zaśmiał się nagle Grab.
— Co wam? — spytał Jaśko.
— A to, że ten wół ruszyć się nie może, bom mu nogi spętał. 

Miałem ochotę nożem go po gardle przejechać, bo coś mi się 
zdawało, żeś go pięścią za wysoko uderzył. Stary Przytuła mi 
powiadał, że jak tylko człeka między ucho a oko mocniej pac- 
niesz, dusza jego w te pędy ucieka. Choć widzi mi się, że ten 
duszy nijakiej nie ma. Czortem mu z oczu patrzy.

Dźwignął się Grab i niby podchmielony na nogach się chwiejąc 
ruszył za Jaśkiem do stojącego Nieczuja. Z drugiej strony polany
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ozwały się wesołe okrzyki. To Orlik, Sulica i Osocz z innymi 
wracali z pościgu. Kołem otoczyli Nieczuja i Bystrama.

— Co chcesz ze mną uczynić? — spytał Nieczuj Jaśka.
— Zarąbać gol — krzyknął Ołobok.
— Milczeć — rozkazał Jaśko. — Nie was pytają.
Potem do Nieczuja się zwrócił.
— Ja jeno wyrok wykonam, a wyda go ten oto człowiek. Od

wrócił się i ręką wskazał na dom. Wszystkie oczy pobiegły za 
wyciągniętym ramieniem. Na podcieniu, trzymając się oburącz 
drewnianego słupa podpory, stał Sędziwój Chyba.

— Przyprowadźcie go — rozkazał Jaśko.
Skoczyli Sulica i Osocz. Ujęli Chybę pod ręce i przyprowadzili 

do stojących wokół Nieczuja.
— Słyszałem — wyjęczał Chyba. — Synu mój, Jaśku... dzię

kuję ci.
— Wyrok wydaj — przerwał mu ostro Jaśko.
— Drzewa przygiąć i rozczepić go na dwoje — wycharczał 

Sędziwój Chyba. Wyprostował się nagle, wyszarpał z rąk Sulicy 
i Osocza i padł na kolana przed Jaśkiem.

— Przebacz — jęknął.
Wyciągnął ramiona, jakby chciał objąć Jaśka za kolana, padł 

twarzą na ziemię i znieruchomiał.
W godzinę później dziesięciu jeźdźców jechało głębokim ja

rem w stronę poczwórnych wzgórz. Za nimi płonęło na wznie
sieniu dworzyszcze Nieczuja. Na czterech drzewach wisiały 
krwawe strzępy ciał Nieczuja i Bystrama. Kruki zataczały w gó
rze szerokie kręgi. Słońce wypatrywało już drogi nad borami, 
które wkoło się rozciągały. Jaśko jechał milczący. Nie słyszał 
Orlika, który parę razy już zagadywał go i przypominał, że czas 
by odpocząć. Jechali brzegiem paroworu pełnym wyrw kamie
nistych.

— Orlik — odezwał się Jaśko.
— Słucham.
— Król, powiadasz, zwyciężył pod Płowcami.
— Tak. Krzyżacy uciekli. Mówiłem już.
— A król?
— Powiadali, że przeciw Luksemburczykowi pociągnął do 

Wielkiej Polski.
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— To dobrze. Pojedziem tam i my. Nic tu po mnie — dodał 
po chwili sam do siebie.

— Nie zdążymy. Król pewnikiem Czechów już rozgromił i do 
Krakowa wraca.

Jechali znów czas jakiś w milczeniu.
— Orlik.
— Słucham, Jaśko.
— Jedziemy do Sandomierza. Wojewodę muszę prosić, aby 

Odrzykoniowi i Ołobokowi przebaczył. Zechceli zapomnieć im 
przewiny czy do króla trza jechać?

— Kasztelanem jesteś. Jak równy z równym będziesz mówił. 
Myślę, że przebaczy im.

— Jestem kasztelanem, ale nim nie będę. Niczego nie chcę. 
Odmówi wojewoda albo i nie będzie mógł sprawy załatwić, to 
do Krakowa pojadę — zaczął znów łagodnie. — Wy ze mną. 
Potem wrócicie do puszczy.

— A ty? — spytał Orlik.
— Bogdajby mnie ziemia pochłonęła.
Orlik jechał jeszcze chwilę obok Jaśka, potem konia wstrzy

mał i zrównawszy się z Odrzykoniem i Ołobokiem, powiedział 
im o decyzji Jaśka.

— Chmurny ten wasz kasztelan i nieprzystępny — zagadnął 
Piotr Ołobok.

— Zar ogniska serca nie rozgrzeje, kiedy je nieszczęście zmro
zi — odpowiedział Grab.

Jaśko nie słyszał rozmowy, jaką o nim prowadzili. Jechał sa
motnie o kilkanaście kroków przed oddziałem z pustką i rozpa
czą w sercu. Czasem dłonią po rozpalonym czole przesunął, oczy 
palcami przyciskał, wargi do krwi gryzł, to znów szyję własną 
dusił, aby nie krzyczeć. Zemsta nie przyniosła mu ulgi.

— Nie żyć mi dłużej, nie żyć — szeptał przez zaciśnięte zęby. 
I taka go nagle rozpacz ogarnęła, że przejeżdżając nad urwi
skiem, konia wodzami szarpnął, aby go w przepaść rzucić. Ogier 
zacharczał i stanął dęba. Przez chwilę zdawało się, że runie w dół. 
Szarpnął się ostatnim wysiłkiem w przeciwną stronę i w miejscu 
stanął. Drżał przy tym i chrapał, uszami strzygi, jakby w dole 
czorta zobaczył. Obejrzał się Jaśko poza siebie i opamiętał, lu
dzi zobaczywszy.
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Rozdział LVI
Mgły październikowego poranka z wolna pełzły po 

zboczach Łysicy. Mchy poiły, siną korę jodeł zwilżały, kropelka
mi na igłach i szyszkach zwisały. Przypadły na gołoborzu i wnet 
rumowisko skał zwilgotniało i poczerniało. Potoczyły się po gła
zach krople rosy i niby łzy z wyostrzonych załamań padały. Ko
ło południa rosisty tuman ku niebu się piąć zaczął. Rozbłysło 
nad puszczą słońce. Popłynęły w powietrzu pajęcze nici. Niosła 
się ta biała przędza nad Wilczą Doliną, na Grabowisku, na sosno
wy bór Złotego Zębu. Ciepły, łagodny wiatr przemykał po ga
łęziach jodeł. Dziękowały mu cichym szumem za pieszczotę.

Nad Wilczą Doliną szybował orzeł. Zatoczył koło raz i drugi 
i popłynął w stronę Łysicy. Nieobce mu snadż były te strony, 
bo lot nagle zniżył i lekko kołysząc skrzydłami, na wierzchołku 
uschłej jedli usiadł. Przelatujące w dole siwe czaple zakrakały 
chrapliwym głosem i między drzewa zapadły. Zaskrzeczały sój
ki, ostro zagwizdał czarny dzięcioł. Król przestworzy nie budził 
radości wśród poddanych. Orzeł, nim zgięte skrzydła do odpo
czynku ułożył, poderwał się znów do lotu. Na skale gołoborza 
mocniejszego od siebie władcę dostrzegł.

Jaśko Skalny, bo on to był właśnie, schodził wolno po oślizg
łych głazach, aż doszedł do kryjówki-skarbca. Ukląkł. Odrzucił 
kamień, który wejście zasłaniał. W głębi czarnej pieczary leżały 
Madejowe skarby, dziesięćkroć od czasów wielkiego zbója po
większone. Cesarskim były równe. Księstwo całe można by za 
nie nabyć. Dostrzegł Jaśko, że wejście do pieczary ścieśniło się. 
Głaz podtrzymujący strop skalny nie wytrzymywał jego ciężaru, 
pękł i w dół się obsunął. Długo dumał Jaśko, siedząc przed skarb
cem, w końcu jął kamienie wokół filara wyrywać. Rzucał je w dół 
za siebie. Toczyły się w podskokach z hukiem, echo w puszczy 
budząc. Dwóch większych głazów ruszyć jednak mimo całej siły 
swoich ramion nie mógł. Wyciął rosnący w pobliżu gruby jak 
udo dąb i podważać zaczął to jeden, to drugi głaz. Zdawało mu 
się, że strop pieczary drgnął lekko. Stanąwszy teraz z boku, za
łożył drąg za filar i parł nim ze wszystkich sił do przodu. Głaz 
ani drgnął. Jaśkowi pot spływał do oczu. Zrzucił kaftan, odpo
czął chwilę i znów na dźwigar nacisnął. O pół piędzi go zaledwie
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uchylił. I wtedy usłyszał gdzieś, jakby ze środka góry dochodzą
cy, głuchy trzask. Puścił drąg i w bok uskoczył. Potknął się jed
nak i padł między głazy. Jak przez sen słyszał huk walących się 
kamieni. Kiedy się obudził, cienie kładły się już na gołoborze. 
Zdawało się, że góra zakołysała się nagle, a drzewa na jej szczy
cie rosnące w dół się pochyliły. Przymknął z powrotem oczy 
i spokój nań spłynął błogi, kojący.

Rozdział LVII
Zima tego roku była ciężka. Najpierw przez sześć dni 

padał śnieg tak gęsty, że puszcza aż po czubki jodeł w bieli sta
nęła. Potem nadciągnęły skądś złośnice zawieje, śnieg z drzew 
zmiotły i wypełniły nim wszelkie zakamarki leśne. A kiedy śnie
życe ustały, luty mróz na puszczę się zwalił. Nocami słychać by
ło w leśnej głuszy trzask pękających drzew. Zły czas nadszedł 
dla wszystkich, co żyło w puszczy. Jelenie i sarny rozkopywały 
na polanach sypki śnieg w poszukiwaniu zeszłorocznej zeschłej 
trawy. Skąpa to była pasza, więc całymi godzinami odgryzały 
korę jarzębiny, klonów i osik. Dziki chmarami kopały w śniegu 
pod dębami i bukami, a kiedy już i łupin z żołędzi nie stało, ryły 
przy oparzeliskach, nie gardząc nawet korzeniami piekącej po
krzywy. W dolinach głodowały łosie na równi z przybyszami 
turami. Najlepiej jeszcze wiodło się wszelkim drapieżcom. Rysie 
zaprzysięgły nienawiść wszystkiemu, co żyło na drzewach i na 
ziemi, nie wyłączając kun i lisów, z którymi staczały zażarte 
walki. Stawką tych walk było życie, celem zdobycie pożywie
nia. Najzuchwalej przecież poczynały sobie wilki. Wprędce spo
strzegły, że i paści w tym roku było mniej w puszczy, i wnyków, 
i łowców, odważnych z ostrymi strzałami, szybszymi częstokroć 
od skoku. Niosło się więc w księżycowe noce wilcze wycie po 
lesie, zapowiadając łowy i morderstwo. Skrzyknięta gromada, 
licząca nieraz po trzydzieści sztuk, szybko obierała wodza i ru
szała na łowy. Jak złe duchy mknęły w mroku leśnym płowe 
bestie. Czart ognie im w ślepiach zapalał. Otaczały wytropione 
stado' jeleni, sarn czy chmarę dzików i mordowały bez umiaru,
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kogo jeno dopaść mogły. We wściekłej, nieokiełznanej żądzy 
zabijania same padały często ofiarą napadniętych. Rogi i kopyta 
jelenia, kły dzika trafiały często szybciej niż kielce wilka. Stado 
rabusiów niewiele bolało nad stratą towarzyszy. Jeśli łowy się 
nie udawały, pożerały padło swych braci. Silniejszemu jednak 
szczęście sprzyja. Ucztowały więc wilki przez kilka dni na miej
scu łowów. Obżerały się do wytrzymałości skóry na brzuchu, 
a potem leżały przy resztkach jadła, nie dopuszczając do nich 
krążących wokół lisów, kun czy rysiów. A kiedy już i kości zo
stały zmiażdżone, i szpik z nich wyssany, ruszało wilcze stado 
na nowe łowy, strach i przerażenie po puszczy roznosząc. Krzy
żowały się liczne ślady na śnieżnej bieli, mnożyły się krwawe 
plamy i w dzień czy w nocy toczyła się walka o życie, o prze
trwanie zimy. Puszcza stała cicha, zadumana, troski pełna, nie
ma. Luty się skończył, a mróz nie myślał ustępować. Śniegi jeno 
nowe spadły i białe czapy na korony drzew ponakładały, leśne 
polany wyrównały.

Trwoga zaczęła zaglądać do wyludnionych chat ludzi puszczań
skich. Jak puszcza puszczą nie pamiętano takiej klęski, jaka 
puszczaków pod Płowcami spotkała. Smutek rozgościł się w cha
tach po dolinach i górach rozrzuconych. U wielu nikt z męskiego 
rodu w chacie nie został. U innych byli nawet i „męże", ale tacy, 
że ich ledwie zza ławy widać było i zgoła dziecinnymi głosami 
się odzywali, po których trudno ich było od dziewcząt odróżnić. 
A życie w puszczy lekkie nie było. Na smutki i wyrzekania czasu 
nie starczało. Chodziły więc w bór niewiasty i dziewki stawiać 
sidła, paście i grodzie na zwierza. Zona Soi Łamignata, w las 
idąc, synka pięcioletniego ze sobą brała. Z początku malec biegł 
przy niej, pokrzykując wesoło z uciechy. Coraz to jednak w tyle 
ostawał. Sadzała go więc Helena Sojowa na plecy, pasem do sie
bie przywiązywała i brnęła po śniegu od sideł do pułapki, z sulicą 
w jednej i toporem w drugiej ręce. Skłuła raz pewnego w dąbro
wie dzika, sznurem za łeb i przednie łapy związała. Strzesława 
nań posadziła i tak zdobycz i syna do chaty przyciągnęła. U Gra
by w Wilczej Dolinie same baby w domu ostały — matka i trzy 
córki. Marzena, Mila i Wieja za pan brat z puszczą były. Każda 
swoją specjalność miała. Miła sulicą celnie rzucała, Marzena 
toporem, ba, nawet i mieczem nie gorzej od pachołka władała,
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a najmłodsza, Wieja, z łuku do wroniego gniazda na czubku 
olchy trafiała. Te i wilków się nawet nie bały. Kiedy pewnej nocy 
beczenie łani niedaleko od chaty posłyszały, rankiem wszystkie 
trzy w bór poszły i miejsce wilczych łowów odnalazły. Osiem 
wilków ucztowało przy padle trzech łań i tyluż roczniaków. Ani 
myślały odstąpić od swej zdobyczy. Cóż, kiedy i siostry tak samo 
o ustępstwie myśleć nie chciały. Stojąc obok siebie dla łatwiej
szej obrony, zaraz z łuków strzelać zaczęły. Strzelały sprawnie, 
ale tylko Wieja celnie trafiała. Dwa wilki padły na miejscu, inne 
jednak ruszyły do ataku. Teraz Mila pokazała, że najlepszą bro
nią jest sulica. Nie pomógł basiorowi nagły uskok. Oszczep ugo
dził go w pośladek. Zawył z bólu, a pozostałe bestie w las po
mknęły, gonione radosnym śmiechem dziewek. Wieczorami opo
wiadały matce o swoich przygodach. Słuchała starucha, śmiała 
się razem z nimi, a kiedy już spać legły, matka od chaty do chaty 
w puszczy myślami biegła, mężów dla córek szukając.

— Same ostaną, same — szeptała. — Nim młódź dorośnie, one 
jak liście ziela w jesieni zwiędną bez miłowania. Był Sawka, 
Jaśkowy pachołek, był Gacek, Strzesław i Wojtek, synowie Dob- 
ka Borsuka, ale ich już nie ma. Zostaną same niebogi, jak jagody 
tarniny, których nikt zerwać przed zimą nie chce. Potem mróz je 
zwarzy i nie wiadomo kiedy opadną, znikną przez nikogo nie 
zauważone, nikomu niepotrzebne.

A u Mroczka pod Modliborzycami głód do chaty zagląda. Głód 
i chłód, bo Dobrogniewa chora. Kaszle, chore oczy dłonią prze
ciera i dzieciom grzyby już jeno gotuje suszone. Psa do chaty 
zwabiła i chciała siekierą zabić. Przeczuł swoją śmierć i w las 
uciekł. Dzieci jest troje, najstarsza córka osiem lat zaledwie li
czy. Odszukała w komorze błyszczące monety ojca, ale nie ma 
kto z puszczy wyjść do ludzi przy dworach rycerskich, aby mąki 
na chleb kupić czy kaszy. A żółtego metalu nie ugryzie. Zimno 
i głodno u wdowy po Mroczku, który z wyprawy nie wrócił. Nie 
lepiej jest i u Borsuków, nie lepiej u Łaska i u Grochoły nad Ni
dą, i u Rosochy na Modrzewiowej Górze, i u Jemioły w Tumliń- 
skich Lasach.

Przybyła przecież pomoc i do Mroczkowej, i do Borsuków, i do 
każdej chaty w najdalszym zakątku puszczy ukrytej. Nieśli ją 
Czajka spod Szczytnika, Grab z Cisowych Lasów, Osocz spod
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Świńskiego Ryja, Orlik, stary Koleśnik z Perzowej Góry, Krogu- 
lec spod Łysicy. Niewielu ich było przecież, żaden z nich miejsca 
w chacie nie zagrzał. Wyciągali z komory, z dziupli, spod kamie
ni skórzane kabzy, skarbami pękate, pukali w dzień czy w nocy do 
klasztornej furty na Łyścu. Otwierano im chętnie nie tylko bra
mę, ale i drzwi do klasztornego spichlerza. Nowy opat, ojciec 
Andrzej, bo nikt go inaczej nie nazywał, kazał wydawać przy
bywającym mąkę białą, kaszę, sól w beczkach przechowywaną. 
Zawsze przy tym do swarów i przygadywań dochodziło. Nad
zorujący magazyn brat Leon zapłaty bowiem brać nie chciał.

— Opat zabronił — mówił.
Szli tedy do ojca Andrzeja i tu dopiero przemowy się zaczy

nały.
— Idźcie precz z waszym złotem. Bracia klasztorni głodu nie 

cierpią, a Panu Bogu bogactwa ziemskie na nic. Służenie ludziom 
najmilsza Panu ofiara.

Kiedy Osocz ustąpić nie chciał i sakiewkę pękatą na stół poło
żył, opat Dezydery w złość nie na żarty wpadł.

— Bogdaj cię wilki zjadły, zatwardzialcze. Skąd bieda wasza? 
Królowi poszliście służyć, kraj ratować przed antychrystami te
go świata, przed krzywoprzysiężcami i mordercami, przed gwał
cicielami wiary świętej, praw boskich i ludzkich. Zasługi waszej 
ni złotem, ni dobrodziejstwami nie zapłacić. Pozwólcie, aby 
i klasztor swoimi skromnymi darami po stronie prawdy i spra
wiedliwości się opowiedział.

— Poprzednicy wasi niczego za darmo nie dawali — zauważył 
Osocz.

— Niechże ich Bóg za ich przewiny sądzi. Krew to była obca, 
chwast tej ziemi. Pełno ich jeszcze w całym kraju. Wyrwać by 
je z korzeniami, by zła nie siały.

Opat przy każdej okazji o Jaśka wypytywał. Zal przy tym 
i troskę serdeczną czuć było w jego głosie, smutek za „synem", 
którego los ukrzywdził, brzemieniem nie na siły jednego człowie
ka obarczył.

— Krogulec go na gołoborzu przywalonego głazami znalazł — 
opowiadał Orlik. — Bez pamięci był, ledwie dychał. Krogulcowa 
Dobromiła przez trzy niedziele go ziołami kurowała. Pewnego 
dnia, kiedy w chacie nikogo nie było, znikł. Myśleli, że do ojca
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poszedł, ale stary Ozga na oczy go nie widział. Siad po nim za
ginął.

Opat łzę z oka rękawem habita wytarł.
— Jeden uśmiech garncem łez trza nieraz okupić, szczęście 

krwią z serca wytoczoną. W Bogu jeno nadzieja pewna.
Spotkał raz Orlik Gacka w klasztorze, który po wyleczeniu się 

z ran podziękował Ozdze za gościnę i w mroźny dzień grudniowy 
zapukał do bramy kościelnej. Na klęczkach czekał na jej otwar
cie. Na klęczkach również prosił opata o przyjęcie go na nowo 
do klasztoru.

— Bogu i wśród ludzi służyć można — powiedział doń ojciec 
Andrzej.

— Ludzie przebaczać nie umieją i każą zabijać, a ja tego nie 
umiem — odparł Gacek. Został więc jak dawniej conversem. 
Opowiedział mu Orlik o zwycięstwie nad Krzyżakami. Pokraś- 
niał convers, oczy blaskiem mu się rozjarzyły.

— Rycerzem ci być — powiedział Orlik.
— Chrystusowym rycerzem ostanę, klasztoru do końca życia 

nie opuszczę — odpowiedział Gacek.

Rozdział LVIII
Nad światem królował słoneczny, ciepły, pachnący 
maj.

Rozszumiała się puszcza, rozśpiewała, wypełniła po brzegi ra
dością. Pokrzyki się niosły wśród młodej zieleni, śpiewy prze
różne. Jodły sypały złocisty pył na las cały, zapach żywiczny 
wokół rozsiewały. Kury głuszca i cietrzewi w gniazdach ukry
tych w gąszczu jaja już wysiadywały, sójki, turkawki i cała cze
reda pomniejszych gody weselne odprawiały. Zewsząd rozlegały 
się nawoływania, czułe pogwizdy, kwilenia, trele. Na polanach 
brzęczały dzikie pszczoły i trzmiele, igrały w słońcu bezszelestnie 
motyle. Wszystko, co latało, chodziło, pełzało, cieszyło się ciep
łem i życiem. Nawet zimne głazy gołoborza zdawały się żyć. 
Mchy zielone wyrastały z ich szczelin, po śliskiej, wilgotnej po
wierzchni pełzły.
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W majowe popołudnie siedział stary Krogulec przy źródle pod 
Łysicą i patrzył, jak z wody, która z samego wnętrza góry wy
pływała, bańki na powierzchnię wyskakiwały, jakby je ktoś pod 
ziemią siedzący wydmuchiwał. Woda, po kamieniach w dół ska- 
cząc, gwarzyła sama ze sobą. Krogulec lisią czapę z głowy zdjął 
i na trawie obok położył, potem w złożone dłonie wody zaczerp
nął i pił.

— Krwią ziemi jesteś. Zycie dajesz i siły — mruczał. Wypro
stował się stary, jakby naprawdę mocy nabrał z orzeźwiającego 
napoju.

— Pozwólcie i nam się napić — usłyszał nagle glos. Wzdryg
nął się. Przy nim stał wyrostek w kaftanie z jeleniej skóry, w ry
sim kołpaku na głowie. Gładka smagła twarz, brwi wąskie i usta 
delikatnie wykrojone, głos miękki dziwnie do stroju junoszy nie 
pasowały. Zdawało się Krogulcowi, że widział już gdzieś tę twarz 
i postać.

— Sam jesteś, a za dwóch prosisz — powiedział.
— Jam dziewka, Kalina Pietrusówna, a ten drugi to mój je

lonek — odparł domniemany młodzieniaszek.
Krogulec teraz dopiero spostrzegł jelenia roczniaka, który 

w gąszczu ukryty łeb zeń wytknął i patrzał na niego czarnymi, 
wilgotnymi ślepiami.

— Wilkołakiem jesteś, nie córką Pietrusa spod Czerwonej 
Skały — roześmiał się Krogulec. — Jak duch cicho stąpasz. Przy
znam się, że strach mnie obleciał, kiedy twój głos usłyszałem.

— Stałam już tu, kiedyście do źródła szli, to i słychać mnie 
nie było, a mój Chyży potrafi dech wstrzymać, kiedy mu każę.

— Pijcież tedy do woli i do chaty proszę. Moja stara rada bę
dzie. Od ośmiu miesięcy głosu ludzkiego nie słyszała.

— To was w chacie nie było?
— Taka tam i rozmowa ze mną — mruknął stary. — Z Jele- 

niowskiej aż tu sama przywędrowałaś?
— Nie sama, widzicie przecie. I nie z Jeleniowskiej. Już we 

wrześniu łońskiego roku, jak tylko ksiądz Andrzej opatem zo
stał, wróciliśmy na swoje nad Pokrzywiankę. Opat ojcu ziemię 
na własność oddał bez nijakiej zapłaty. Paweł zginął, ale Włodzi- 
sław z Litwy wrócił. Szczęście to wielkie i ból ojcowy po stracie
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Pawła mniejszy. Kuźnię nynie z Włodzisławem budują. Matkę 
w domu osławiłam i po puszczy wędruję.

Głos Kaliny ścichł, twarz posmutniała.
— Hym — chrząknął Krogulec. — W sam raz dla dziewki 

wędrówka. Mów, dokąd idziesz — powiedział poważnie.
— Do was idę. U Mirka Ozgi w Kakoninie byłam. Stary od 

dwóch miesięcy z łoża nie wstaje. Schudł, że skóra i kości jeno 
na nim ostały. „Umrę” — powiada. „Zioła wam pić" — mówię, 
a on mi na to: „Ziele, które by mi ulgę przyniosło, zginęło, nie 
wróci". „Znam to ziele — powiadam Ozdze. — Pójdę, odnajdę 
je i zdrowi będziecie." Do was przyszłam... Nie odmawiajcie, 
powiedzcie, gdzie Jaśko przebywa. Wy jeden wiecie, Ozga to 
mówi. „Chcesz — powiada — idź. Odnajdziesz go, to mu powiedz, 
żem boli jego nie winien, że najgorsze szczenię wilcze rodzica 
swego nie ugryzie. Powiedz mu, że go jeszcze ten jeden raz chcę 
obaczyć, a potem niech idzie w świat, niech zginie, jeśli żyć nie 
może i nie chce, lecz niech wiem, że mi przebacza, że mnie za 
mordercę swego szczęścia nie uważa. Idź do Krogulca — po
wiada — on wie, gdzie Jasiek. On wszystko wie, co się w puszczy 
dzieje. Ptaki mu wieści znoszą, z szumu jodeł je wysłuchuje."

— Nie wiem — odpowiedział Krogulec. Głos jego był ostry, 
obcy. Umilkła Kalina. Przystanęła. Spojrzał Krogulec w twarz 
Kalinie. Łzy płynęły po śniadych policzkach. Płakała bezgłośnie.

— Zyjeli Jaśko? — szepnęła.
— Nie dla starego Ozgi chcesz to wiedzieć.
Wstrząsnęła głową i łzy wytarła.
— Dla Ozgi i dla siebie. Ojca ostawiłam i matkę. Będę go szu

kała po całej puszczy, aż znajdę.
— Zginiesz. Wilki cię nocą wraz z twoim jeleniem rozszarpią. 

Rysie zagryzą, odyńce napotkane zatratują. Puszcza ogromna. 
Na brnie i topiele wilkołaki cię zawiodą i utoniesz.

— To niechaj utonę.
Stali o kilka kroków od chaty ostrokolem od puszczy odgro

dzonej. Milczała Kalina, milczał Krogulec ważąc w myślach po
stanowienia.

— Zyje Jaśko, żyje — zaczął cicho. — W jesieni na plecach 
go do tej chaty przydźwigałem. Miał ci on na gołoborzu na Ły
sicy skarby ukryte. Głazy jak mocarz jaki ruszył, kryjówkę nimi
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zawalił, ale sam omal życia nie postradał. Kamienie się po nim 
przetoczyły, żebra mu zgniotły, nogi posiniaczyły. Myślałem, że 
nie wyżyje, jeszcze się przecie z krzyżackich ran nie wyleczył, 
a już nowych doznał. Zapomniał, że Poświst gór swych strzeże 
i nikomu nie pozwala bezkarnie zmieniać tego, co sam zbudował. 
On i złe moce gołoborza strzegą. Nie lubią, kiedy im ktoś weselne 
miejsca niszczy i przeonacza. Leżał u mnie Jaśko w chacie pół 
żywy. Krwią pluł. A kiedy go już zimnica i trzęsawica opuściły, 
leżał jak kłoda milczący, nieswój. Powiadam mu pewnego razu: 
„Jaśku, żyć ci trza. Król się o ciebie dopytuje, kasztelan i woje
woda wzywają, abyś do Sandomierza przybywał." Myślałem, że 
kiedy mu dostojeństwo, jakim go król obdarował, przypomnę, 
ocknie się. Przemówił, juści że przemówił, ale powtarzać się tego 
przed tobą nie godzi. Życie przeklinał, ludziom i puszczy złorze
czył. „Strzały mnie — powiada — wraże omijały, sławni rycerze 
rady mi dać nie mogli, sam sobie tedy poradzę." I zabronił mi 
rozpowiadać komukolwiek o sobie. „Upiorem ostanę i umrzeć ci 
nie pozwolę, jeżeli powiesz, jakim jest" — powiedział. Potem 
uszedł z chaty. Widziałem go. Ledwie się mógł ruchać. Nie za
trzymywałem, bom nie mógł. Jeleń śmiertelnie ranny zaszywa 
się w dzikie ostępy, w gąszcz największy i kona w ciszy, bez 
jęku. Tak i on odszedł, by nikt cierpienia jego nie oglądał. My
ślałem ci ja, że się sam na własne życie porwie. Ratunku nie 
widziałem dlań żadnego. Miłowałem go jak własnego syna.

— Nie poszliście za nim?
— Nie, nie poszedłem. Puszcza jak matka skrzywdzonego 

przygarnie, nakarmi, przyodzieje, do snu ukołysze, ból najskryt
szy ukoi. Pomyślałem sobie, że skoro Jaśko w puszczę poszedł, 
zginąć nie może. Mój pies się za nim powlókł. Kiedy śmierć przy 
człeku staje, pies ją poczuje i precz ucieka. Jeśli z Jaśkiem po
szedł, to znaczy, że jej nie widział. Jaśko żyje. W zimie szuka
łem jego śladów. Nie znalazłem ich, ale wiem, gdzie jest. Chodź, 
niebogo, do chaty. Odpoczniesz i jutro pokażę ci drogę. Powiesz 
mu, że ją ci stary Krogulec wskazał. Nie strach mi już przed je
go zaklęciem. Wypędzi cię, precz iść każę, żalu do mnie nie miej 
ani do niego. Będzie to znaczyło, że może już nigdy do ludzi nie 
wróci. Był ci u nas zbój Madej, król tej puszczy. Sławny, okrut
ny, ale dla słabych i nieszczęśliwych sprawiedliwy i brat. Zwierz
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dziki uciekał, gdy w las krzyknął. Śmiech lubił, wesele. A potem 
w łańcuchy się okuć kazał i w grocie na zimnych głazach latem 
i zimą sypiał, nikogo znać nie chciał. Mało kto i wiedział o tym, 
że go śmierć własnej córki tak odmieniła. Piorun ją w puszczy 
poraził, drzewo przywaliło. Jej śmierć radość w jego sercu zga
siła. Madeja puszcza wyleczyć nie potrafiła.

Nazajutrz skoro świt ruszyli Krogulec z Kaliną brzegiem Wil
czej Doliny. Przed południem przebrnęli przez trzęsawiska nad 
strugą, która ku Lubrzance leniwie płynęła. Uwierzyła Kalina, że 
w puszczy utonąć można. Odpoczywali przy ognisku, które stary 
rozniecił.

— Nie wiedziałam, że w puszczy białe jelenie żyją — powie
działa Kalina, patrząc na swego Chyżego.

— Nie ma już białego jelenia, stąd nasza bieda — odpowiedział 
smutno Krogulec.

— Jakże to mówicie — zdziwiła się Kalina. — Wczoraj wi
działam jak śnieg białego. Nie większy był od Chyżego. Cał
kiem z bliska go widziałam.

Krogulec oczy wybałuszył.
— Widziałaś? — spytał.
— Jako was widzę.
Za ręce ją pochwycił.
— Czy ty wiesz, co to znaczy? Kto białego jelenia obaczy, 

tego szczęście wielkie spotka, temu się wszelkie życzenia speł
nią, ten już do końca życia troski nie zazna. Niechże ci Bóg 
szczęści, dziewczyno. W porę się wybrałaś, w porę. Idźże tedy 
śmiało i niczego się nie bój.

— A wy? — spytała z trwogą w głosie.
— Ja ci już nie będę potrzebny. Ta ścieżka zaprowadzi cię 

w dolinę po tamtej stronie góry. Potem zaczną się Oblęgorskie 
Bory. Tam jest Jaśko. Miejsca, gdzie ma swój szałas, nie znam. 
Sama musisz znaleźć. Wiem, że tam jest. Widziałem nieraz dym 
jego ogniska. Na zachodnim zboczu góry polana musi być, niżej 
w dolinie źródło, tam go szukaj. Idź, w puszczy nie zbłądzi, kto 
białego jelenia widział.

Kalina rękę Krogulca do ust przycisnęła.
— Bóg wam zapłać. Zgadliście. Jaśka więcej dla siebie chcę
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odszukać niż dla Mirka Ozgi. Czekajcie na nas, skoro wstąpimy 
do waszej chaty.

— Uważaj przecie na siebie. W nocy ognisko pal. Spotkania 
z niedźwiedzicą unikaj. Z piastunami swoimi teraz chodzą. Nie 
lubią, gdy ktoś za blisko do małych się zbliża. Po drzewach spo
glądaj pilnie. Rysi w tym roku mnóstwo, a choć to i nie pora 
na ich złość, przecie te koty do napaści zawsze skore.

— Nie obawiajcie się o mnie. Łuk mam i toporek dobrze wy
ostrzony.

Ruszyła Kalina wskazaną przez Krogulca ścieżką, pełna naj
lepszych myśli.

Rozdział LIX
Kalina już czwartą noc w puszczy spędziła. Zwątpienie 

ją ogarnęło. Puszcza zdawała się końca nie mieć. Jodły, sosny 
i świerki nie tylko korzeniami, ale nawet pniami się często do
tykały, mrok prawie nocny na dole czyniąc. Już drugiego dnia 
zagubiła się i nie wiedziała, z której strony przybyła. Ze szczytu 
góry widziała tyle samo co i w dolinie — kawałek błękitnego 
nieba między koronami drzew. Próbowała na sosnę się wdrapać, 
aby z jej wierzchołka dymu Jaśkowego ogniska wypatrywać. 
Sosna okazała się jednak nie do zdobycia. Ledwie parę łokci po 
gładkim pniu w górę się wspięła, zjeżdżała z powrotem w dół. 
Skórę na dłoniach do krwi pozdzierała, skórznie w szwach jej 
popękały. Ponawiała jednak za każdym razem wspinaczkę od 
nowa. Pot spływał jej po twarzy, dyszała ciężko ze zmęczenia, 
aż wreszcie dosięgła pierwszego konara. Usiadła na nim okra
kiem, aby odpocząć po tym pierwszym zwycięstwie. Chciała na
wet krzyknąć z radości, gdy nagle zatrzeszczał podeschły już 
konar i nim zdążyła usta otworzyć i rękami pień objąć, runęła 
w dół. Bolały ją kości, a łzy same napływały do oczu. Nie
wdzięczna była puszcza, niewdzięczna dola. Niebezpieczeństwa, 
przed którymi ostrzegał ją stary Krogulec, nie istniały. Niedź
wiedzi w ogóle nie spotkała. Rysie widziała parę razy, ale nie 
okazywały chęci skakania jej na głowę. Pokazywały w złym 
uśmiechu ostre zęby i na tym się ich niezadowolenie kończyło.
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Nie spotkała też ani razu wilka. Chyży znikał często w gąszczu 
i powracał dopiero przed zachodem słońca. Wilki rozszarpałyby 
go na pewno, gdyby były w pobliżu. Niebezpieczeństwo, które 
jej nagle zagrażać zaczęło, nie miało ani kłów, ani pazurów. 
Strach jednak przed nim wzbierał w Kalinie powoli, uparcie, co
raz silniejszy. Był nim głód.

Kiedy trzeciego dnia po kolejnym błądzeniu wzdłuż bagnistej 
doliny po drugiej stronie wzgórza sięgnęła do torby, znalazła 
ostatni kawałeczek czerstwego już chleba. Rozmoczyła go w wo
dzie napotkanego źródła i jadła po odrobince. Po godzinie takiej 
uczty była głodna. Resztę dnia spędziła na podchodzeniu dzikich 
kaczek, które bez przerwy kwakały na bagnisku. Podrywały się 
przed nią tłuste kaczory o lśniących fioletowych prawie piórach. 
Strzelała do nich z łuku, ale ani jedna strzała nie trafiała. Pod 
wieczór dopiero spostrzegła, że zostały w kołczanie dwie ostat
nie już strzały. Rozpaliła ognisko i położyła się przy nim. Prze
stała się bać wilków, niedźwiedzi i wilkołaków. Rano znów roz
poczęła łowy, najdziwniejsze łowy w puszczy pełnej zwierza. 
Szła skrajem porośniętego sitowiem i trzciną trzęsawiska ze 
strzałą nałożoną na cięciwę łuku i modliła się, aby Bóg zesłał na 
kaczki ślepotę i głuchotę. Przyszło południe. Głodna straszliwie 
usiadła pod krzakiem kruszyny i żuła źdźbła trawy. Z radością 
patrzyła na Chyżego, który jak psiak szedł za nią krok w krok, 
skubiąc po drodze kępki trawy czy koniuszki gałązek. Teraz do
piero spostrzegła jego zaokrąglony zad, lśniące, pełne boki, na 
których nie znać było ani jednego żebra. Podeszła doń i objąwszy 
za kark, przytuliła twarz do jego łba.

— Nigdy, nigdy cię nie zabiję — szepnęła. — Gdybym miała 
z głodu umrzeć, nie zabiję cię.

Jelonek potrząsnął łbem i dotknął wilgotnymi chrapami jej 
dłoni. Uśmiechnęła się do niego przez łzy. Gładziła po ruchli
wych uszach, drapała po wyraźnych już guzach, z których wy
rosnąć miały pierwsze rogi. Łzy spływały jej po policzkach 
i spadały na łeb jelonka.

— Jaśku, gdzie jesteś, Jaśku — szeptała do siebie w nagłym 
smutku.

Wtem jelonek zesztywniał. Podniósł pochylony łeb, nastawił 
łyżki. Skądś od wzgórza nadleciał urywany płacz dziecka. Kalina
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poderwała się z miejsca. Płacz-narzekanie, ucichło, lecz po chwili 
znów przyleciało z echem, wyraźniejsze już, bliższe. Głos żalił 
się, biadolił. Radość ją ogarnęła. Zapomniała o zmęczeniu i gło
dzie. „Ludzie tu muszą być w pobliżu" — pomyślała i ruszyła 
w stronę, skąd płacz dochodził. Ani spostrzegła, że Chyży po
został w miejscu na sztywnych nogach, jakby w ziemię wrósł. 
Kiedy stanęła na szczycie wzgórza, płacz ucichł nagle. Rozgląda
ła się wokoło. Las tu był rzadszy, drzewa potężniejsze. Nigdzie 
ani śladu chaty czy ludzkiego istnienia. Długo stała pod drzewem 
nasłuchując. W pobliżu spadła szyszka i usłyszała jednocześnie 
szelest liścia czy kory. Aż dech wstrzymała, zobaczywszy nagle 
niedźwiadka. Mały kłębek futrzany, obejmując łapami pień 
świerku, przechylił w bok puchaty łebek i spoglądał w dół na 
nią. Kalina teraz dopiero przypomniała sobie, że małe niedźwiad
ki płaczą jak dzieci, kiedy matkę zgubią w borze. Słyszała już 
kiedyś taki płacz-wołanie. Żal jej się zrobiło malca. Jednocześnie 
w odległości kilkunastu łokci widziała nad sobą mięso.

— Jaśka muszę odszukać — powiedziała głośno i odstąpiwszy 
parę kroków, podniosła łuk. W tej samej chwili straszliwy ryk 
rozległ się od strony, z której przybyła. Zdążyła jeszcze zobaczyć 
szare olbrzymie cielsko niedźwiedzicy, przemykającej wśród 
drzew w jej stronę. Rzuciła się do ucieczki w dół zbocza. Biegła na 
oślep. Uskakiwała za pnie drzew, rzucała się w gąszcz świerków, 
padała, podrywała się i znów biegła. Gałęzie darły na niej kaftan, 
cięły do krwi po twarzy. Nie czuła bólu. Za sobą słyszała coraz 
bliżej głuchy pomruk, charkot w ryk przechodzący. Siły ją 
opuszczały, dech w piersiach zapierało. Nagła jasność polany się 
przed nią rozwarła. Obejrzała się. Niedźwiedzica była zaledwie 
trzy lub cztery kroki za nią. Podniosła się jak człowiek i stanęła 
na dwóch łapach.

— Jaśko, ratunku! Jaśko! — wrzasnęła Kalina.
Wtem nogi zaplątały jej się w kępie ożyn i runęła na twarz 

w czepne, kłujące kłębowisko długich pędów. Ryk niedźwiedzicy 
jak grzmot gromu rozległ się w puszczy. Jakby w półśnie słyszała 
Kalina obok siebie dziwny charkot, rzężenie. Czekała na uderze
nie ciężkiej łapy. Nie nadchodziło. Zamiast niego poczuła, jak 
czyjeś ręce podnoszą ją z ziemi. Ledwie mogła stanąć o własnej 
mocy. Twarz miała umazaną krwią, oblepioną szpilkami drzew,
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liśćmi, trawą. Przed nią stał Jaśko Skalny Ozga. Milczała. Nie
dawny strach, a teraz nagłe spotkanie z Jaśkiem odebrały jej 
mowę. Poznała go, choć tak bardzo był zmieniony. Gęstwa wło
sów niedbale nad czołem rozdzielona spływała mu spod rysiego 
kołpaka na ramiona. Łączył się z nimi zarost twarzy. Oczy jeno 
były te same, siwe jak niebo w pogodny poranek. Patrzyły na 
nią spod ściągniętych brwi pytająco.

— Ktoś ty? — usłyszała.
— Jaśku, to ja, Kalina. Szukałam cię.
Zmarszczka na jego czole znikła, lecz ani radości, ani zdziwie

nia nie okazał.
— Trudno cię poznać w takim przebraniu i z takim licem. 

Krwi na nim pełno. Rannaś? — spytał po chwili.
— Nie. Niedźwiedzica mnie ścigała.
— Skąd wiesz, że niedźwiedzica?
— Małego misia na drzewie chciałam ustrzelić.
Zauważyła, że znów brwi zmarszczył.
— Każda matka swego dziecka broni.
— Głodnam była. Już drugi dzień nic nie jadłam.
— Chodź, mój szałas na tamtym wzgórzu — powiedział.
Ruszył przodem, nie oglądając się. Szła za nim wolno ze spusz

czoną głową. Nie czuła głodu ani zadrapań na twarzy. Zal i smu
tek serce jej nagle przepełniły. Nie poznał jej, nie ucieszył się 
z jej przybycia. „Na próżno, na próżno..." — myślała. Zatrzymali 
się przy źródle, które Kalina zaraz poznała. Przedwczoraj mo
czyła w nim ostatni kawałek chleba. Obmyła twarz chłodną wo
dą. Palcami próbowała rozczesać splątane włosy. Kołpak zgubiła 
w czasie ucieczki przed niedźwiedzicą. Zbliżył się do niej i wy
ciągnął jej z czoła parę ożynowych kolców.

— Masz szczęście, żem zdążył. Wcześniej już tam szedłem. 
Usłyszałem głos piastuna i chciałem sprawdzić, jaka to krzywda 
spotkała małego.

— I co z nim teraz będzie?
— Nie wiem. Jeżeli jeszcze sam jeść nie potrafi, z głodu 

zginie.
Kalina przestała jeść. Resztki pieczonej kaczki rzuciła psu. Pło

wy, do wilka podobny Buraj pomerdał ogonem. Jaśko poszedł 
zedrzeć skórę z niedźwiedzicy.
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— Nie próbuj głaskać Buraja, nie lubi tego — powiedział od
chodząc. — Wrócę, to ci drogę wskażę — dodał obojętnie.

Kalina słyszy te słowa bez przerwy. Nie może o niczym in
nym myśleć. „Drogę ci wskażę"! Niepotrzebna mu ona. Nie chce 
jej. Powiedziała mu, że jego szukała w puszczy. Nie chce jej! 
O tamtej zapomnieć nie może. Kalinie łzy wypełniają oczy i sta
czają się po policzkach na dłonie oparte na kolanach. Sama odej
dzie, postanawia nagle. Niechże sobie ostaje w puszczy, skoro 
nie może na nią ani na innych ludzi patrzeć. Odejdzie, ale mu 
pierwej powie, jak go miłuje. Tego jej nie zabroni. Ust jej nie 
zamknie. Tęsknicę mu swoją wyjawi, miłowanie bez pamięci, 
i pójdzie. Krogulec się z niej śmiał nie będzie. On jeden ją zro
zumiał. Podrzuciła drew na ogień, sama nie wie dlaczego. Ciepło 
jest wkoło, upał. Słońce ledwie z południa skręciło. Zalewa swym 
gorącym blaskiem małą polanę wyrąbaną w młodniaku. Las 
drga, krzyczy radością. Drzewa stoją nieme, szumu ich nawet 
nie słychać, bo wiatr ucichł, w borach się przytaił. To ptaki krzy
kiem swoim go napełniają. Wciśnięty pomiędzy dwa świerki stoi 
szałas Jaśka. Pokrywają go grubą warstwą gałęzie jodłowe. „To 
tu spędził srogą zimę" — myśli Kalina i robi jej się jeszcze 
smutniej. Obok szałasu wiszą na drzewie dwa futra niedźwiedzie 
i skóry jelenie. Kalina chciałaby zajrzeć do środka szałasu, ale 
porzuca zaraz tę myśl. Nie proszony gość nie zawsze jest mile 
widziany. Buraj położył się na trawie, wtulił pysk w wyciągnięte 
łapy i patrzy na nią. Zdaje się go nic nie dziwić. Przywykł do 
milczenia swego pana, do ciszy, do odgłosów leśnych.

— Buraj! — zawołała Kalina.
Pies nie poruszył się. Powieki mu jeno drgnęły i końce uszu.
— Chodź tu. Buraj, chodź. — Wyciągnęła do niego rękę.
Pies wstał i powoli zbliżył się do niej. Jeszcze krok i pyskiem 

dotknął wyciągniętej ręki. Przesunęła palcami między sterczący
mi uszami. Buraj opadł na trawę, oparł łeb na jej kolanach 
i głośno westchnął jak człowiek. Nie podniósł łba nawet wtedy, 
gdy Jaśko nadszedł.

— Czary jakoweś, widzę, masz — powiedział wskazując na 
Buraja.

— Na zwierza jeno, na ludzi nie.
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— Na psy nie na zwierza — poprawił. — Niedźwiedzicy ocza
rować nie potrafiłaś.

Rzucił obok niej dwie strzały, toporek, łuk i kołpak.
— Niedźwiedzica nie chciała tego połknąć. Widzi się, na cie

bie jeno miała ochotę — zażartował.
— Niedźwiadka nie schwytałeś?
— Był przy padle matki, ale uciekł, skoro tylko mnie ujrzał. 

Duży już, da sobie sam radę w puszczy, byleby go jeno wilki 
nie dopadły. Miast niego jelonka omal nie schwytałem. Wyszedł 
na ścieżkę i wcale nie miał ochoty przede mną uciekać.

— To mój Chyży. Razem przez puszczę wędrowaliśmy.
Milczeli czas jakiś. Jaśko rozpiął skórę niedźwiedzicy na wbi

tych w ziemię palach i poszedł umyć ręce w strumyku. Kiedy 
wrócił, Kalina podniosła się i podeszła do niego.

— Dziękuję ci, żeś mnie od śmierci uratował. Wracam do do
mu. Chciałam ci jeno powiedzieć, że twój ojciec jest ciężko cho
ry. Kazał mi powiedzieć, że chciałby cię jeszcze przed śmiercią 
obaczyć.

— Nie mam ojca — powiedział Jaśko twardo.
— Nie masz nikogo. Nic nie widzisz. Puszcza cię ludziom za

brała. Jak i ona dziki jesteś, obcy. Wszyscy się ciebie boją: 
ojciec, matka, stary Krogulec, nawet Buraj.

— I ty — dokończył jej wyliczenie.
— Ja nie. Ja się ciebie nie boję, Jaśku. Ja cię miłuję. Zawsze 

cię miłowałam. Nie chciałeś o tym wiedzieć. Wiem, nie mogłeś. 
Po ciebie tu przyszłam. Krogulec mi powiedział, gdzie jesteś.

— Wiem o tym, zdrajca on.
— Nie zdrajca. I on cię miłuje. Bo twój ojciec kazał mi do 

niego iść. On mnie zrozumiał, ty nie możesz. Nie miej do niego 
żalu. I do mnie, Jaśku, żalu nie miej, że cię szukałam. Nie przy- 
szłabym, gdybym wiedziała, żeś szczęśliwy. I nie po litość nad 
swoim smutkiem tu przyszłam. Chciałam cię jeno obaczyć.

Spojrzał po raz pierwszy na nią łagodnie i uśmiechnął się.
— I ty urazy w sercu do mnie nie chowaj. Nie mam do kogo 

wracać.
— Do mnie, Jaśku — powiedziała śmiało.
Nie odpowiedział na wyznanie. Odciął nożem kawał niedźwie

dziego mięsa.
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— Weź to. Upieczesz to na wieczerzę, polować w puszczy nie
łatwo. Przeprowadzę cię do Radostowej Góry.

— Sama pójdę.
Nie oponował. Patrzył na nią, jak schodziła w dół ścieżyną 

ku bagnistej dolinie.
— Kalina! — zawołał nagle za nią.
Obejrzała się pełna radości.
— Wracaj, burza nadciąga! W puszczy niebezpiecznie w cza

sie burzy!
Potrząsnęła głową przecząco. Buraj ruszył za nią, ale przy

wołany przez Jaśka zawrócił ze zwieszonym łbem.
Kalina szła nie wiedząc, że idzie. Za źródłem wyskoczył z ukry

cia Chyży, ale go nawet nie zauważyła. Nad polaną, gdzie leżało 
padło niedźwiedzicy, krążyły stada wron. Przystanęła przy nim 
na chwilę. Krwawy czerep rozcięty był na dwoje. Spojrzała na 
niebo. Ani śladu chmur.

„Więc nie przed burzą chciał mnie zatrzymać" — pomyślała. 
Cicha radosna nadzieja zrodziła się w jej sercu. Wtem echo 
przyniosło daleki, głuchy huk. Nadleciał nie wiadomo z której 
strony. Zdawało się, że nie z niebios, lecz z ziemi się wydostał 
i toczył się po niej wypełniając całą puszczę. Scichł wreszcie 
i znów cisza zapanowała. Ucichły głosy ptaków. Kalina szła zbo
czem wzgórza. Nie szukała ścieżki, bo i tak jej tu nigdzie nie 
było. Chyży postępował za nią krok w krok.

Z nowym grzmotem uderzył w puszczę wicher nagły, gwałtow
ny. Zachwiał się pod nim bór, zakołysał. Posypało się gęsto 
igliwie, zaskrzypiały drzewa. Wśród bezustannego szumu roz
legły się w boru ryki i wycia ni to dzikiego zwierza, ni to stra
szydeł potwornych. Kalina przyśpieszyła kroku. Bała się. Natra
fiła na polanę i przystanęła na jej skraju pod sosną. Jelonek wtulił 
łeb pod jej ramię. Drżał cały. Nagle ciemność czarniejsza od no
cy świat przysłoniła. Lunął deszcz. Kalina przycupnęła pod sosną, 
objęła nogi Chyżego i schowała głowę pod jego kark. W świetle 
błyskawic ledwie dostrzegała przez migocącą ścianę deszczo
wych strumieni najbliższe drzewa. Zdawały się lecieć z wichrem, 
to znów koronami o siebie wsparte, w miejscu się kręciły. Sosna, 
pod którą siedziała, chwiała się, drżała do korzeni. Wyczuwała
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plecami każde poruszenie drzewa i dziwne trzaski w jego wnę
trzu.

Burza szalała niepowstrzymanie. Pioruny zdawały się zapalać 
jedne od drugich. Błyskawice plątały się ze sobą koślawymi 
zygzakami. Wichry pędziły w szalonym pędzie, zawracały, wi
rowały w miejscu ze straszliwą siłą i znów gnały nie wiadomo 
gdzie. Kalina zacisnęła mocno powieki i wtedy usłyszała poprzez 
wycie wichury i pioruny lecący z wierzchołka góry nagły trzask, 
łomot, huk. „Las się wali" — pomyślała i poderwała się biec 
w dół na polanę. W tej samej chwili sosna, pod którą przykucnę
ła, runęła na nią.

Rozdział LX
— Buraj, szukaj I Buraj...

Jaśko już po raz trzeci zawracał w dół Góry Pięciu Rysiów. 
Z trudem przedzierał się przez zwały i plątaninę powalonych 
i połamanych drzew. Daleko było widać drogę, którą przeszedł 
Poświst, bóg wichrów. Znaczyły ją sterczące kikuty połama
nych, odartych z kory, drzazgami najeżonych pni. Oparły się 
mu tu i ówdzie potężne dęby. Mocarz i na nich zemstę wywarł 
z liści do cna odarł, z gałązek ogołocił, konary połamał. W dolinie 
wąską jeno drożynę wydeptał. Górę na swej drodze napotkaw
szy, ramiona rozwarł, jakby ją całą zetrzeć chciał, ze sobą por
wać. Las leżał tu pokotem. Drzewa piętrzyły się jedne na dru
gich, korzeniami od wierzchu sterczące. Po drugiej stronie góry 
bór stał nietknięty, lśniący wykąpaną zielenią. Burza jak nagle 
przyszła, tak nagle gdzieś za górami przepadła. Ustał wicher, roz- 
błękitniło się niebo. Słońce zachodziło już kąpiąc się w złotej 
czerwieni. Z dolin płynęły wolno nad puszczę sine opary.

Jaśko usiadł na powalonym pniu i otarł rękawem spocone czoło.
— Sam ją po śmierć posłałem. Uratowałem ją po to, aby ją 

zabić. — Mówił półgłosem sam do siebie, a Buraj patrzył nań 
z wywieszonym jęzorem. Wiedział, że nie do niego mówi. Sobie 
tylko znanym, psim odczuciem wiedział, kogo ma szukać. Gdy 
tylko ucichła burza i Jaśko z szałasu wyszedł, pobiegł przodem. 
Na nic się jednak zdał jego węch, którym każdą woń w puszczy
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odróżniał. Deszcz spłukał zapachy wszelkich śladów. Pachniało 
jeno świeżą ziemią, żywicą odłupanych drzazeg, grzybem zbut
wiałego drewna i liści. Słuchem starał się niedogodne mu wa
runki nadrobić. Nadstawiał śpiczaste wilcze uszy i nasłuchiwał. 
Szeptała szmerem deszczowa strużka spływająca ostatkami wody 
deszczowej z góry, trzepotał wśród gałęzi zmoczony ptak, ja
kimś tam sposobem ocalony, poza tym cisza przedwieczorna wko
ło panowała. Wraz z nadejściem nocy ożywają w puszczy nowe 
głosy. Znał je i nie ich oczekiwał swym zwierzęcym mózgiem. 
Łażenie po stosach zwalisk drzewnych gorsze było od szukania 
ustrzelonej kaczki w trzcinach wodnych. Był cały mokry, oble
piony żywicą. Kiedy próbował przygładzić sierść na bokach lub 
polizać ranę na łapie, czuł na języku lepką, piekącą w smaku 
i mdłą żywicę. Mimo to gotów był znów do mozolnego przedzie
rania się, podłażenia i przeskakiwania przez stosy gałęzi. Spoj
rzał z ukosa na swego pana i nie słysząc zachęty, ruszył sam 
w dół zbocza.

Jaśko nie zauważył nawet jego odejścia. Mrok wypełzał już 
z puszczy. Postanowił czekać ranka. O świcie rozpocznie na no
wo poszukiwania. Musi odnaleźć jej ciało.

— Wszystkich straciłem — myślał głośno — Bożena, Sworzeń, 
Radost. Wymieniał po imieniu każdego, jakby ich przywoływał, 
jakby żywych oglądał.

— Boże, Boże — jęczał nie wiedząc, że pierwszy raz w życiu 
to słowo wymawia w bólu wielkim i bezradności. Poderwał się 
nagle z miejsca. Gdzieś na skraju powalonego lasu rozległo się 
donośne wycie, potem szczekanie i znów wycie przeciągłe, 
wilcze.

— Buraj! — wrzasnął Jaśko, aż mu echo z boru odpowiedziało. 
W odzew usłyszał szczekanie Buraja. Skoczył w kierunku, skąd 
głos dochodził. Przesadzał pnie najeżone ostrymi sękami, zapadał 
się w stosy gałęzi, łamał je rękami, rozdzierał ich plątaninę. Nie 
czuł kłucia szpilek, skaleczeń, drzazeg, które mu się w dłonie wbi
jały. A Buraj szczekał bez przerwy, wzywał.

— Buraj cię uratował — opowiadał Jaśko. — Odnalazł cię, 
na pomoc mnie wezwał. Drzewo cię przywaliło, ale nie zgniotło.
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Na korzeniach się wsparło padając i dlatego żywa jesteś. Szczęś
cie, że blisko drzewa siedziałaś. Twój jelonek już nie żył, kiedy 
drzewo usuwałem.

— Dźwignąłeś drzewo? — spytała Kalina.
— Nie, takim mocarzem nie jestem. Podporę podłożyłem, od

rąbałem połowę, reszta była już lekka.
— Chyżego mi żal.
— W lesie schwytam ci innego.
— Białego chcę.
— Nie masz już białego jelenia w puszczy.
— Jest. Widziałam.
Jaśko spojrzał uważnie na Kalinę, a jej przypomniało się takie 

samo spojrzenie Krogulca, kiedy mu o białym jeleniu opowia
dała.

— Widziałam białego jelenia, kiedy tu do ciebie szłam. Mówi
łam o tym Krogulcowi.

— Wielkie szczęście cię spotka — powiedział Jaśko.
— Już mnie spotkało.
Kalina szeptem ostatnie słowa powiedziała, w twarz Jaśkowi 

pilnie patrząc. Bała się, aby jej znów ponurym milczeniem nie 
odepchnął, wracać samej nie kazał. Czwarty to już dzień upły
wał od burzy. Czwarty dzień pogodnego dnia i pogodnego lica 
Jaśkowego. Bólu w plecach ani szumu w głowie już nie czuła. 
Nie mówiła o tym Jaśkowi. W dzień piekła nad ogniem kaczki 
i dzikie gołębie, które jej Jaśko przynosił, naprawiała podartą 
własną i jego odzież. Buraj leżał godzinami wpatrzony w nią. 
Wieczorem siadali przy ognisku i wtedy Jaśko zaczynał opowieść 
o puszczy, o życiu w niej, o swojej wielkiej miłości do borów, 
którym końca nie było. Kalina słowem mu nie przerywała. Nie 
było w jego głosie ani smutku, ani goryczy. I o milczących mie
siącach swojej samotności jej mówił, o wilkach, które nocami 
szałas otaczały i o Buraju jedynym przyjacielu. Pies imię swoje 
słysząc, uszami jeno poruszał, łba z jej kolan nie zdejmując. 
Wkoło szeptały cichym szumem jodły, szeleścił młodym listo
wiem dąb samotnik, skrzypiały sucho trzciny na mokrzysku. Cza
sem coś zaszeleściło w czarnym gąszczu, trzasla złamana ga
łązka, tupot uciekającego zwierza ciszę zmącił. Kalina rozumiała 
już głosy puszczy. Noc jej nie przerażała. Gotowa była pozostać
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w niej na zawsze, byle z Jaśkiem. Przy nim nie było ani strachów, 
ani niebezpieczeństw. Jednocześnie zrodziła się w jej sercu za
wiść do gór i borów, do całej puszczy. Zdawało jej się, że to 
one duszę i serce Jaśka zatruły, że wypełniały je po brzegi, że 
dla niej już w nich miejsca nie ma. Jaśko o niej nie wspomniał 
ani razu. Witał ją z uśmiechem, kiedy z łowów wracał, łagod
nym głosem dobrej nocy życzył. Nie usiadł przecież przy niej, 
dłoni nawet nie pogładził, o jej własne życie, o dnie i noce, wy
pełnione myślami o nim, nie spytał.

Teraz więc, o swoim wielkim szczęściu wspomniawszy, umilk
ła nagle i poprzez migotliwe blaski ognia w twarz jego patrzyła. 
Spojrzały na nią siwe oczy.

— Białego jelenia widziałaś — powiedział i podniósł się od 
ogniska. — Spać pora. Jutro wrócę nieco później. Nie odchodź 
od polany daleko. Na tamtym zboczu widziałem kocicę rysia. 
Złośnica to jakaś. Mogłabyś natrafić na jej legowisko, a wtedy 
rzuciłaby się na ciebie na pewno. Buraja zostawiam. On zawsze 
stanie w twojej obronie, z rysiami potrafi walczyć.

Jaśko podał rękę Kalinie. Dźwignął ją z ziemi i poprowadził 
do szałasu.

— Dobrej nocy — powiedział miękko.
Podniosła nagle jego dłoń i ustami do niej przywarła. Pogła

dził ją po włosach i zawrócił do ogniska.
Noc przeleżała bezsennie. Kiedy zasnęła o świcie, zjawy prze

różne dręczyć ją zaczęły i przywidzenia. Jaśka ujrzała we śnie 
wyższego od najwyższych jedli. Na ręce ją wziął. Ujrzała z wy
soka puszczę, całą lasami umajoną aż po szczyt Łysicy. I źródło 
pod Łysicą zobaczyła, a przy nim Krogulca, jak w dłonie wodę 
nabierał i pił. Taka woda moc daje, siłę przetrwania. Kto ją 
pije, tajemnice puszczy zna. Kto ją pije, puszczy w niewolę się 
oddaje. Miła to niewola. Ani pana nad sobą nie znasz, ani dani 
nikomu składać nie musisz. Jednego tylko puszcza od ciebie 
żąda, byś jej serce oddał, miłował wiecznie. Ona w zamian z bólu 
najsroższego cię uleczy, mądrość przetrwania ci pokaże, tajem
nic żadnych przed tobą mieć nie będzie.

— Dajcież i mnie wody źródlanej się napić — prosi Kalina — 
abym mogła puszczę miłować.

Widzi Kalina, jak Krogulec dłonie w wodzie zanurza i zbliża
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do jej ust napój mądrości i życia. Włosy na rękach Krogulca są 
szorstkie i drapią ją po twarzy, kłują. Otworzyła Kalina oczy. 
Buraj liznął ją znów po twarzy.

— Pójdziesz, brzydalu! — krzyknęła i zerwała się z posłania. 
Buraj czmychnął przed szałas i zaczął po swojemu szaleć z ra
dości.

Wracała od źródła z wodą, kiedy ujrzała nagle koło ogniska 
Jaśka. Jakże był odmieniony: twarz bez zarostu, włosy równo 
nad brwiami przycięte, przyczesane i z tyłu głowy spięte. W no
wy kaftan skórzany był odziany, nowe buty i spodnie. W słońcu 
błyszczała złota klamra pasa, przy nim miecz krótki, z ozdobną 
złotem rękojeścią. W rysim kołpaku, z lekka na bok głowy zsu
niętym, orle pióro tkwiło. Sam zdawał jej się być podobny do 
orła, który nagle na polanę opadł. Śmiał się do niej nie tajoną 
radością. Rzuciła dzban z wodą i jak na skrzydłach ku niemu 
pomknęła. Uniósł ją w ramionach i przytulił do siebie.

— Jaśku mój, Jaśku — szeptała.
Całował jej twarz, oczy łez szczęścia pełne, usta, aż jej tchu 

braknąć zaczynało i niemoc słodka siły jej nagle odebrała, że 
w ramionach jego zwisła. Wystraszył się Jaśko i lekko od siebie 
odsunąwszy, na rękach ją huśtać niby dziecko zaczął. Buraj pa
trzył zdziwiony na oszalałych ludzi. Nie wiadomo, co tam w psim 
łbie zaświtało, bo przypadł do ziemi, zaszczekał radośnie i roz
począł swój taniec wokół pogodzonych. Postawił wreszcie Jaśko 
Kalinę na ziemi i w oczy jej zajrzał.

— Zwyciężyłaś — powiedział, a radość w tym stwierdzeniu 
dźwięczała. — Wracamy do Kakonina, do ojca.

Przytuliła się doń, wpół go objąwszy.
— Zostańmy tu, Jaśku. W twojej puszczy zostańmy.
Roześmiał się, aż mu echo w lesie zawtórowało.
— Czarownico! Takaś ty! Mówiłaś, że stary Ozga chory, że 

umiera i syna przed śmiercią chce zobaczyć. Więc to wszystko 
nieprawda.

— Prawda, Jaśku, alem taka szczęśliwa, żem o cudzych smut
kach zapomniała.

— Nie do gniewu mi dzisiaj. Rad bym ci i ja tu pozostać, rad 
po stokroć, bo z tobą, Kalino. Kiedym jednak samothości ponie
chał, z ludźmi chcę pierwej zgodę naładzić. Wracamy do mego
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ojca. Potem starego Pietrusa odwiedzimy. Spytać go chcę, dałli 
ci zezwolenie na szukanie w puszczy zbójów. Chciałbym też wie
dzieć, czy zezwoli mi zabrać cię z domu. Otrzymam jego zgodę, 
wrócimy tu oboje.

Zawisła na jego szyi i puścić nie cbciała.
— Zgodzą się ojciec, zgodzą. Przysięgam, że się zgodzą. I brat 

się zgodzi, i matka. Radzi ci będą, jak i ja rada jestem. Mój Zbó
ju, Jaśku mój, orle — mówiła cicho przez łzy.

Przed wyruszeniem w drogę Jaśko rozwinął przyniesiony ze 
sobą węzełek i wydobył zeń czerwony aksamit.

— To dla ciebie od Graba. Kiedyś czeskim kupcom zrabowa
liśmy. Córka Graba poszyła z niego kaftany. Idź do szałasu i prze- 
bierz się.

— Księżniczko! — zawołał, kiedy Kalina stanęła przed nim 
w aksamitnym kaftanie. Wziął ją na ręce i z całej piersi posłał 
w puszczę swój okrzyk radości: — Aoeheej!

— Heej, heej! — powtarzało echo.
Szli brzegiem Wilczej Doliny. Napotykali łąki trzęśliwe, kęp

kami sitowia porosłe, wodą rdzawą szklące. Jaśko brał Kalinę 
na ręce i sobie tylko wiadomym sposobem szedł po kępkach si
towia lekko, ciężaru nie czując. Obejmowała go wtedy jedną rę
ką za szyję, a drugą gładziła po bladych policzkach, brwi i usta 
palcem mu obrysowywała, włosy nad czołem układała, w jego 
źrenicach swego odbicia szukała.

— Zbłądzimy. Świat mi przesłaniasz — mówił ze śmiechem.
Odpoczęli na Łysicy. Kiedy byli jeszcze w dolinie, Kalina 

chciała, aby do Krogulca wstąpili.
— Przyrzekłam, że go odwiedzę, gdy będę wracała. Chodź, 

rad nam będzie.
— Ładnie by twoje przyrzeczenie wyglądało, gdybym nie ja. 

Chybaby niedźwiedzica Krogulca powiadomiła, że przyjść nie 
możesz.

— Nie żartuj.
— Prawdę mówię. A do Krogulca nie mamy po co wstępować. 

Z Łysicy dam znak, wszystko wiedział będzie.
— Ale jak dasz znak, jak? — niecierpliwiła się Kalina.
— Poczekaj, zobaczysz.
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Siedzieli na szczycie góry na olbrzymim głazie. Jaśko oto
czył Kalinę ramieniem.

— Skarby mi ta góra zabrała — powiedział. — Ot, pod tam
tym głazem leżą.

— Sam na nie górę pchnąłeś, mocarzu.
— I Poświst by jej rady nie dał, cóż dopiero ja. Wiele ich 

było — mówił Jaśko więcej do siebie niż do Kaliny. — Bardzo 
wiele. Madejowe, ojcowe, moje własne. Leżą tam pod kamienia
mi i nikt ich już nigdy nie wydobędzie.

— Twój ojciec mówili, że król już kogo innego na twoje miej
sce kasztelanem w Żarnowcu ustanowił. Wszyscy mówili, żeś 
zginął.

— To i dobrze. Szczęśliwym, żem bez urzędu. I skarbów mi 
nie żal. Krogulec miał rację, skarby bez ludzi tyle warte, co 
liście na wiosnę, które jesienią z drzewa spadły. Ani się nim 
zwierz pożywi, ani człek ogrzeje. Mam ci ja przecie skarb, o któ
rym nikt jeszcze nie wie.

— W puszczy ukryty?
— Nie. W puszczy znaleziony. Kalina się nazywa. I tego upil

nuję, i nikomu nie dam.
Wieczór nadchodził. Wstali.
— O znaku dla Krogulca zapomniałeś — przypomniała Kalina.
— Nie zapomniałem — odparł i przyłożywszy dłonie do ust, 

posłał w dolinę swoje „Aoeheej!" Słuchali, jak głos po lesie się 
toczył coraz dalej i ciszej.

— Nie usłyszał.
— Dlaczego?
— Bo nie odpowiada.
— Usłyszał. Odpowie.
Noc nadeszła ciepła, pachnąca. Siedzieli zasłuchani w ledwie 

dosłyszalny szum jodeł. Nagle w senny poszum puszczy wdarło 
się głuche dudnienie bębna. Nadleciało od strony gołoborza na 
Łysicy i zdawało się bory na wskroś przenikać.

— Co to? — spytała Kalina.
— Krogulec daje znać, że zrozumiał mój znak. Jutro nie za

braknie w Kakoninie nikogo.
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Rozdział LXI
Siedzieli pod dębem przy długim stole z desek zbitym. 

Mirko Ozga przeczesywał palcami długie włosy spadające na 
ramiona i pilnie baczył, aby jadła ani napitku nie brakowało.

— Nalejcie, Ozga! — Grab z Cisowych Lasów podstawił swo
ją kwartę. — W klasztorze na Łyścu lepszego nie dają. Musi was 
sam Miloch takiego piwa warzyć nauczył. Chmielu nie żałowali.

— Prawdę rzekliście — przytaknął Osocz spod Świńskiego 
Ryja, Czajka z Sarniej Woli, Sulica i Kliniec z Międzywodzia.

— Pijcież tedy na zdrowie. Starczy dla wszystkich. Opat przy
obiecał nową beczułeczkę ze sobą przywieźć — odpowiedział 
Ozga.

— Zaprosiliście więc i opata? — spytał Jaśko.
— Zapomniałeś, że opat Andrzej, to nie dawny Wilhelm, któ

ry człeka wtedy jeno widział, gdy ten barana na powrozie wiódł 
do klasztoru.

Próbował Mirko Ozga opowiedzieć, jak to głos bębna usły
szawszy myślał, że hasłem jest do nowej wyprawy, ale dokoń
czyć opowiadania nie mógł, bo mu co chwila przerywali żartami, 
słowom jego nie wierząc. Wesołość wszystkich ogarnęła i śmie
chom końca nie było. Sami wspominać zaraz zaczęli ową chwa
lebną i nieszczęsną dla nich bitwę w lesie za Płowcami. Potem 
jęli wyliczać, kto jeszcze w puszczy pozostał. Spoglądali też na 
ścieżki, które w różne strony boru od chaty Ozgi biegły. Nie 
było jeszcze Mroczka młodszego spod Modliborzyc, Rosochy 
z Modrzewiowej Góry, Grochoły, Orlika i paru młodych, którzv 
po raz pierwszy na wiec przybyć winni. Nie było wreszcie Kro- 
gulca, który pierwszy wezwanie do zboru w puszczę posłał.

Bogumiła zjawiała się co chwila i przynosiła z izby to ser bia
ły na słońcu podsuszony, to bochen chleba, to kiełbasy wieniec, 
którym łacno dąb można by opasać. W całym obejściu Ozgi kró
lował przecież zapach przypiekanych nad ogniem dwóch tęgich 
wieprzaków i półrocznego cielaka. Pilnowała obracanej nad 
ogniem pieczeni Kalina, popędzając Suka, aby drew na ognisko 
dokładał. Otrok oczu z niej nie spuszczał. W aksamitnym kafta
nie, z roześmianą twarzą, z oczami, w których szczęście z radością 
na świat patrzyły, do leśnej bogini była podobna.
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Spoglądał na nią i Mirko Ozga i łzę ukradkiem ocierał.
„Chłopaka mi uratowała — myślał z rozczuleniem, które 

chmiel z niego wyzwalał. — Czort by ci się nie oparł, dziewko. 
Czort by ci się nie oparł" — szeptał nieco za głośno, bo go zaraz 
Sulica w bok trącił.

— A cóż to czorta wzywacie? — spytał.
Mirko po dzban z miodem sięgnął, pytanie mimo uszu pusz

czając.
Wstał Jaśko i do Kaliny podszedł.
— Nie przypalisz?
— Nie, orle mój.
— Cudnaś.
— W cisowym borze o tym nie wiedziałeś.
— Wiedziałem. Jak tylko cię ujrzałem, wiedziałem. Krzyknął

bym na całą puszczę ze szczęścia. Wiesz, opat tu przyjdzie. Po
proszę go, niech nas jutro na Łyścu połączy.

— Mówiłeś, że pierwej do ojca mojego pójdziemy.
— Dobrze. Jutro do Pietrusa, a potem na Łysieć.
— Krogulec idą! — zawołał Suk.
Na skraju polany ukazał się starzec w lisiej czapie na głowie. 

Jak sarna skoczyła ku niemu Kalina, za szyję go ułapiła i coś 
mu tam wdzięcznego mówić musiała, bo Krogulec oczy palcami 
przecierał i Kalinę po ramieniu klepał. Nim innych powitał, do 
Jaśka podszedł. Podali sobie dłonie i w milczeniu w oczy patrzyli.

— Słowam nie dotrzymał — powiedział Krogulec.
— Bóg wam zapłać za to.
— I tobie dzięki, że staremu wybaczyć umiesz. Kiedym na 

Kalinę spojrzał, od razu zmiarkowałem, żeś mi nie krzyw. Niech
że Poświst wszystko zło od was odgania. Za Kaliną dobra wróżba 
idzie.

— Wiem, wróżba to dla wszystkich dobra.
Ściskali wszyscy Krogulca i miejsce przy stole obok siebie 

wskazywali. Mirko zaraz mu kwartę piwa nacedził.
— Za twoje zdrowie, Krogulcu-Jastrzębiu! Za mną i Przytułą 

trzecim w puszczy jesteś, ale rozumem i rozwagą tyś pierwszy.
— Po ojcu Andrzeju najlepszy! — zawołał ze swego miejsca 

Sulica. Wytarł Krogulec usta rękawem.
— Na nic zda się staremu rozum, odwaga i dobroć dnia wczo-
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rajszego. Tyle co w sławie, a z dobrym imieniem żyć lżej. Nikt 
przecie tu w całej puszczy ani mężniejszy, ani mądrzejszy od 
Jaśka nie jest. Wiecie, co król Łokietek pod Płowcami wobec 
całego wojska powiedział o Jaśku? „Nasze zwycięstwo jego jest 
zasługą". Ot, co powiedział król. Ot co, ot co, ot co... — powta
rzał wkółko Krogulec, bo mu wielkie wzruszenie myśli pomie
szało.

— Chwała Jaśkowi Zbójowi Skalnemu! — zawołał nagle chór 
głosów za siedzącymi.

Spojrzeli wszyscy w tę stronę i teraz dopiero spostrzegli gro
madkę przybyłych, a wśród nich opata z Gackiem. Porwali się 
opata witać. Opat ściskał wyciągnięte dłonie. Śmiał się szczęśli
wy, że go jak swego, a z godnością witają. Jaśka za szyję objął.

— Bogu nie pamiętaj, że cię za zasługi, jakieś tej ziemi i kró
lowi oddał, krzyżem doświadczył. Ufaj. On cię nagrodzi.

— Już mnie nagrodził — powiedział Jaśko z uśmiechem.
— Wiem — odparł opat. — Kalina godna ciebie, jeno jej 

krzywdy nie czyń, bo słaba jak każda niewiasta. Tym słabsza, 
bo cię miłuje.

Miał Jaśko o słabości Kaliny swoje zdanie, ale go wołał Opato
wi nie wyjawiać.

Ujął Mirko Ozga opata pod ramię i kuśtykając, za stół powiódł. 
Podniosły się w górę ręce z blaszanymi kwartami. Uciszyło się, 
bo Ozga chrząknął głośno na znak, że chce mówić. Zamiast nie
go ozwał się na polanie głos jak ryk niedźwiedzi potężny.

— Stać, psubraty! Stać, wilki wyleniałe, grzyby zmurszałe, 
wypierzeńce! Bogdaj was drzewa przygniotły!

Potok obelg ustał dopiero wtedy, gdy olbrzymi koń, niosący 
męża wielkiego wzrostu, pod dębem się zatrzymał.

— Boga w sercu nie macie, chociaż wśród was samego prze
wielebnego opata widzę! — zawołał ksiądz Drzypała, bo on to 
był właśnie. Z konia zeskoczył i nie widząc na stole kwarty dla 
siebie, chwycił dzban, z którego miodu jeszcze nie tknięto.

— Chcieliście beze mnie pić! O, bezecniki! Anioł Stróż całą 
drogę mi do ucha szeptał: „Spiesz się, Wojciechu. Chyżo! A to 
puszczackie chrześcijany wszystko wypiją." Omal mi kobyła 
z pośpiechu nie padła. Parobek mi w lesie zginął, alem zdążył. 
Za zdrowie wszystkich, którzy w puszczy żyją!
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— Orzy! — odkrzyknęli puszczacy.
Gwarno było pod dębem przed chatą Ozgi w Kakoninie. Zmrok 

już zapadł, a gwar i wesołość nie przycichały. Noc szła pogod
na, ciepła, tym cieplejsza, że wszystkich chmiel rozgrzewał. Pło
nęły dwa wielkie ogniska i widno była na polanie jak w dzień. 
Wkoło stała czarna ściana zwartych jodeł. Rojowisko gwiazd 
zdawało się być na ich wierzchołkach zawieszone.

W ogólnej wesołości nikt nie zauważył przybycia Leszka Orli
ka. Zjawił się ostatni niepostrzeżenie wraz z najmłodszą córką 
Graby, Wieją, za pachołka przebraną. Wieja z Kaliną zaraz do 
izby poszły, a Orlik, do księdza Drzypały przystąpiwszy, coś mu 
długo do ucha szeptał. Ważne to musiały być rzeczy, bo grzego- 
rzewicki pleban kwartę odstawił i niczym przy spowiedzi nagle 
spoważniał. W końcu, palec do ust przyłożywszy, milczenie Orli
kowi nakazał. Nie przypadła widocznie ta przestroga Orlikowi 
do serca, bo do Jaśka się zbliżył, aby mu ową ważną wiadomość 
przekazać. Jaśko jednak tylko powitanie dłonią mu przesłał. Sie
dział między opatem i Gackiem i opowiadał dzieje zeszłorocznej 
wyprawy na krzyżaków. Gacek gały w Jaśka wlepił, usta roz
dziawił i chłonął słowa, o świecie bożym zapomniawszy. Bra
ciszek zakonny aż do tej pory siedział przy stole zapomniany, 
jadła ni napitku nie tykając, choć mu opat głośno przy wszyst
kich dyspensy na ten jeden wieczór udzielił. Nie on jeden słuchał 
Jaśkowego opowiadania. Oczu z Jaśka nie spuszczali i Staszko, 
syn Wojsława Wilka, i Szaweł, syn Miłosza znad Nidy, Piotr 
Koleśnik, Dzierzgacz i kilku jeszcze junoszów ledwie z młodzień
czego wieku wyrosłych, a którzy za mężów dorosłych się uwa
żali. Z luku każdy z nich jastrzębia w locie trafiał, toporem naj
cięższym i mieczem nie gorzej rycerza władał. Młodzi jak jeden 
smukli byli, nazbyt może wybujali, jak te jodły w gąszczu rosną
ce, które wpierw wzrostem starym drzewom dorównują, potem 
dopiero, mocy od słońca nabrawszy, wszerz rosną. Marzyły im 
się wyprawy i zwycięstwa. O Jaśku tyle jeno ostatnio wiedzieli, 
że zginął bez wieści. Kiedy go nagle ujrzeli w Kakoninie, 
otoczyli go kołem, by słowa nie uronić z tego, co mówił. Kiedy 
Jaśko kwartę napełniał, i oni sięgali po swoje. Pili jak i on do 
dna, do ostatniej kropli. Dłonią usta ocierali i plac pod nosem

447



gładzili, chociaż tego, co tam rosło, nijak wąsem nazwać jeszcze 
nie można było. Podsunął ktoś kwartę Gackowi i convers ani 
wiedząc, co robi, do dna ją opróżnił.

Nie mógł się Orlik na Jaśka doczekać, tym bardziej że go nagle 
Kalina z Wieją odwołały, pod ręce ujęły i w stronę chaty po
wiodły. Ledwie usiedli we troje na ławie, Wieja zrazu atak do 
szwagra przypuściła.

— Gacek tu jest — zaczęła.
— To i co — roześmiał się Orlik. — Nie ślepym, widziałem 

go. W Jaśka jak sroka w kość wpatrzony.
— Gacka postanowiłam porwać i do naszej chaty zawieźć. 

Musisz mi w tym pomóc.
Orlik zaniemówił. Patrzył na twarz siostry swej żony i nic 

nie rozumiał. Kalina odeszła do chaty po miód.
— Czyś ty się szaleju najadła, czy piwa za wiele wypiła? Po 

co ci Gacek? Toż on zakonne suknie nosi, z opatem tu przyszedł. 
Księdzem jest. Onże Bogu ślubował.

— Juści — powiedziała Wieja. — Bogu ślubował. Więcej on 
ślubów i zaklęć mnie powiedział niż opatowi i Bogu. Gdyby opat 
o tym wiedział, sam by go z klasztoru przepędził.

— Nie przepędzi, bo Gacek u furty klasztornej klęczał i przy
sięgał, że Bogu jeno chce służyć.

— Ty mi kazania nie praw, boś nie ksiądz. A Gacek wcale 
księdzem jeszcze nie jest. Suknię zakonną nosi, ale i ty byś mógł 
takie same nosić, gdybyś do klasztoru dzisiaj wstąpił. Kalina le
piej od ciebie wie, że on żaden jeszcze ksiądz ani prawdziwy brat 
zakonny. We wrześniu dopiero ma ważne ślubowanie składać. 
Teraz może z klasztoru iść, jak zechce.

— Jeśli może, to i tak nie pójdzie, bo nie zechce.
— Ja go tam pytać nie będę. Moja wina, żem go rannego od 

Ozgi nie zabrała do nas. Nie przyśniłby mu się nawet zakon. 
Prawdę mówiąc, to i mojej winy w tym niewiele jest. Nie wie
działam przecie, że go Kalina rannego do Ozgi powiozła. Bo 
i skąd wiedzieć miałam. Ojciec na wojnę poszli, a my we trzy 
chatę na zimę musiałyśmy zaopatrzyć. Czekałam na Gacka. Obie
cał, że gdy Jaśko z wojny wróci, on mnie za żonę weźmie. Ot, 
i wziął, ale własne kulasy za pas i do klasztoru zemknął. Tera
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mi przecie nie ucieknie. Kalina go tu przywoła, ty pomożesz mi 
go związać. Tak będzie — zakończyła Wieja stanowczo.

— A gdy krzyczeć zacznie?
— Garść mchu mu do gęby wcisnę, do konia przywiążę i po

wiozę do chaty.
— Ani mi się waż — powiedział ostro Orlik. — Zaraz Opatowi 

wszystko rzeknę, a on ci owego czarta od ciebie precz przepędzi.
— Nie zrobisz tego.
— Zrobię. Jak mi Bóg miły, zrobię.
Wieja milczała chwilę, potem objęła Orlika za szyję i w oczy 

zajrzała.
— Takiś ty i rycerz. Nad słabą dziewką się nie chcesz ulito

wać. A to cię dopiero w pole wyprowadziłam. Zapomnieliście, 
czcigodny rycerzu, żem ja córka Graby z Wilczej Doliny i żad
nego ciamajdy za męża nie chcę.

Teraz Orlik do reszty głowę stracił.
— Podchmieliła sobie. Bacz, aby cię opat albo, co gorzej jesz

cze, ksiądz Drzypała nie dojrzał. Miałabyś za swoje. Od razum 
zmiarkował, żeście obie z Kaliną piwa pociągnęły. Ple! Nie godzi 
się dziewkom pić. Zważ i to, że opiekunem twoim w chacie je
stem i nie dopuszczę do tego, aby chatę Graby na śmiech narażać.

— Mój ty piękny opiekunie. Powiesz jeszcze słowo, to cię 
z luku ustrzelę, orliku — śmiała się Wieja.

Kalina stojąc w sieni słyszała rozmowę. Nagłą rezygnację Wiei 
zrozumiała jako strach przed opatem. Odszedł Orlik do stołu bie
siadnego i wkrótce o żartach Wiei zapomniał.

Noc zapadła nad puszczą, gwar przy stole nie ustępował. 
Wzmagał się nawet, bo Ozga kazał Dzierzgaczowi i innym ka
mień do ukrytej przy szopie piwniczki odwalić i beczkę miodu 
starego z niej wydostać.

Trunek był przedni i sam ksiądz Drzypała nachwalić się go 
nie mógł.

— Aż grzech taki napitek w zbójeckie gardła lać! — grzmiał 
na całą polanę.

Opat do starego Ozgi i księdza Drzypały się przysiadł, a Ga
ckiem zaopiekował się zaraz młody Dzierzgacz. Kwartę wydoby
tego z piwnicy miodu mu podsunął.

— Pij — mówił trącając Gacka w bok. — Powiadają, żeś Jaś-
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ka z rąk dawnego opata uratował, żeś potem razem z nim w Pru
sach wojował. Szkoda cię na księdza. Taki jak ty do miecza stwo
rzony, nie do modlitwy. Patrzaj, jak nas mało. W puszczy ci 
być. Pij! Drzypała, choć i ksiądz, a patrzaj, jak pije.

Wychylił Gacek miód i aby się gorszym od Drży pały nie wy
dawać, o nową kwartę poprosił. Brak bliskiego sąsiedztwa opata 
i miód odwagi mu dodały. Zaraz też wyprawę nad Drwęcę wspo
minać zaczął. Przeszkodził mu w tym Suk, pachołek Ozgi.

— Pani Bogumiła was proszą, abyście zara do nich szli — po
wiedział do Gacka.

Gacek na wspomnienie Ozgowej od stołu się poderwał. Chciał 
się pośpieszyć, aby nań zbyt długo nie czekała, ale co krok do 
przodu zrobił, to dwa następne w bok go niosły lub zgoła do 
tyłu się cofał. Podparł go Suk, wpół ująwszy i poprowadził ku 
chacie. Przed wejściem do sieni pachołek za węgieł chaty skręcił, 
Gacka za sobą pociągając. Ten szedł, głowę mu na ramieniu po
łożywszy. Zaledwie w cień skręcili, Wieja z Kaliną przy nich 
stanęły.

— Pietrek! — zawołała Wieja.
— Słucham, rćverendissime — wybełkotał Gacek.
Suka odepchnął i próbował się wyprostować, ale zaraz zwalił 

się na ziemię jak długi.
— Boże! — przestraszyła się Kalina.
— To nic. Upił się, żem ledwie go tu przyprowadził — ob

jaśnił Suk.
Wieja w ręce klasnęła.
— Chwałaż ci, Panie Boże! Suk! — zawołała na parobka. — 

Konia mego siodłaj, a bystro! A bacz, aby cię kto nie spostrzegł. 
Kalino, och Kalino — powtarzała z przejęciem Wieja. — Bóg 
się nade mną ulitował. Posadzę go w siodle przed sobą i nim 
słońce wzejdzie, będziemy w Wilczej Dolinie. Już mi go żaden 
opat nie odbierze. Zbudzi się, to zobaczysz, sam nie zechce odejść.

— A co Orlik powie?
— Pietrek sam mu to wytłumaczy. Nie bój się, już ja go znam. 
Suk podprowadził osiodłanego konia.
— Kalina — zwróciła się Wieja do Pietrusówny. — Poniesiesz 

Gacka do pierwszych drzew, tam go do konia przywiążę. A ty — 
zwróciła się do Suka — masz milczeć. Choćby cię ze skóry ob-
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dzierali, pary z gęby ci puścić nie wolno. Powiesz słówko, to 
cię potem sulicą przebiję albo mrówkom związanego pod
rzucę.

Stojąca w sieni Bogumiła widziała, jak Kalina podniosła z zie
mi Gacka, niby wór żyta na ramię wzięła i ku pobliskim zaroślom 
poniosła. Domyśliła się spisku, bo i rozmowę Wiei z Orlikiem 
słyszała. Sile Kaliny się zdziwiła. Zuch dziewka!

Północ nadeszła. Podniósł się od stołu ksiądz Drzypała, kuła
kami w stół się wparł i na całą polanę zawołał:

— Hej! Zbóje! Dzieci puszczańskie, do mnie tu wszyscy!
Ocknął się, kogo sen morzyć zaczynał. Trzydziestu trzech pusz- 

czaków kołem dąb otoczyło. Jaśko przy opacie i ojcu swoim sie
dział. Choć pił więcej od innych, chmiel, ledwie mu policzki 
zaróżowił. Wstał i oczami ponad głowami zgromadzonych ku 
chacie spojrzał. Kaliny wypatrywał.

— Bracia, synaczkowie moi — mówił Drzypała. — Nie masz 
pełnej radości nie masz spokojnego snu, póki wróg miasta i wsie 
tego kraju pali, lud spokojny morduje. Król nasz, Łokietek, wici 
po kraju rozesłał. Rycerstwo ciągnie już ku Wierzbicy. Krzyżacy 
znów Kujawy najechali i wolności naszej, a całości tego króle
stwa zagrażają. Orlik wieści z Opatowa przywiózł. Łokietek za
sług waszych i strat wielkich pomny, zwolnił was od zbrojnego 
stawania na ten rok. Sami więc decydujcie. Ostaniecie w puszczy, 
by odpocząć, czy pójdziecie Polsce i królowi pomagać?

Umilkł Drzypała i ciężko usiadł na ławife, na stojących przed 
nim nie patrząc. W ciszy, jaka nagle zapadła, słychać było trzask 
ognisk, rechot żab w dolinie i pohukiwanie puchacza. Wieść dla 
wszystkich prócz Orlika była niespodziewana. Oczy wszystkich 
skierowały się na Jaśka. Patrzyli niecierpliwie z cichą nadzieją 
młodzi, którzy o sławie marzyli, patrzył chwiejąc na prawo i le
wo głową bezuchy Krogulec. On jeden przez cały czas uczty, 
na którą ludzi zwołał, siedział na uboczu i ze stryjem Dobka Bur
dy, jednorękim Maciejem, miód popijał. Rad był, że go w spokoju 
zostawili i że się nikt nim nie zajmował. Z niepokojem wpatrywał 
się teraz w twarz Jaśka. Zal mu go było jak nigdy dotąd. Jego 
i Kaliny mu było żal. Postanowił nagle, że jeśli Jaśko powie, że 
na wyprawę trza iść, pójdzie i on z nim. Jaśko rycerzem jest, iść 
musi, powinien. Orlik pójdzie, i Sulica... A jeśli Jaśko nie zechce...
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Jeśli znów zniknie... W puszczy nikt go nie odnajdzie. Patrzy 
Krogulec na twarz Jaśka i widzi na niej uśmiech. Nie wiedział, 
że Jaśko do Kaliny się uśmiechał, która słowa Drzypały słysząc, 
do koła podeszła. Ona nie miała żadnych zwątpień. Wiedziała, 
że mężowie na łowy, na zbory i na wojny chodzą. Chaty, dzieci 
i starców zostawiają im, kobietom. Mężowie nie płaczą, bo to 
uwłacza ich godności. Mężowie mają w swych sercach jeno 
odwagę i ważność wielką. Zal, smutek, ból i łzy mają kobiety. 
Praca i zmartwienia zawsze pozostają z nimi. Stanęła Kalina obok 
młodego Lisa i patrzy w oczy Jaśka. Jest jej smutno, ale się śmie
je. Naprawdę to śmieją się tylko jej oczy i usta. Wewnątrz coś 
w niej płacze, coś ją nawet za krtań uciska. Kraj, król, rycerze — 
wszystko ważne, święte, jeno jej miłowanie nic nie znaczy. Śmie
je się jednak Kalina, bo sobie białego jelenia przypomniała — 
szczęście. Wierzy, że Jaśko wróci. Wrócić musi. Biały jeleń go 
ustrzeże.

— Nie zostaniemy w puszczy, gdy nas król na wojnę wzy
wa! — woła Jaśko. — Kto do noszenia topora i miecza sił ma 
dostatek, ten jutro o zachodzie słońca ma się przy źródle pod Ły
sicą stawić. Nocą ruszymy do Sandomierza.

— Orzy! — wrzasnęła gromada. — Orzy! — powtórzyła pusz
cza. Orzy, orzy, orzy! — leciało w głuszy leśnej, zwierza dzikiego 
płosząc.

Krogulec do Jaśka się przecisnął i rękę do góry podniósł.
— Zbóje! Nie ujrzy ta puszcza, póki w niej choć jedna jodła 

będzie rosła, wstydu na naszych twarzach. Nigdy nas nie będzie 
za mało. Choć zbójami nas zowią, wyprzedzić się rycerstwu nie 
damy. Równi my im i jak oni wolni. Wodza jak zwykle wybierać 
nie będziemy. Jaśko, kasztelan, nam wodzem po wszystkie lata.

Wrzask się znów podniósł ogromny. Młodzi zrywali kołpaki 
z głów i podrzucali w górę.

W dwa pacierze później opustoszała polana przed chatą sta
rego Mirka Ozgi w Kakoninie. W mroku śpieszyli puszczacy do 
swych chat, aby do wyprawy się przysposobić. Zostali jeno opat, 
ksiądz Drzypała i Krogulec.

Zaczęli wołać Gacka.
— Podchmielił sobie pewnikiem i śpi gdzieś w szopie lub w le-
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sie — mówił Krogulec. — Odprowadzę was do klasztoru, bo mi 
i tak po drodze. Gacek wróci rano.

— Na pokutę zdąży — śmiał się Drzypała.
W dolinie nad stawem Kalina tuliła się do Jaśka. Na ręce ją 

wziął i całował oczy, usta, twarz mokrą od łez. Chór żab przy- 
cichał, to znów trząsł się od rechotu na pobliskim rozlewisku.

KONIEC

Tarnobrzeg, dnia 13 IX 1967 r.





Wyd. I. Nakład 20000+290 egz. Pap. druk. mat. V kl. 65 g. 
A-O z fabryki we Włocławku. Oddano do składania 
31.XII.1968 r. Podpisano do druku w sierpniu 1969 r. Druk 
ukończono w sierpniu 1969 r. Ark. druk. 28,5, ark. wyd. 26,25

Zekł. Graf. ,,DSP", Warszawa, ul. Miedziana 11
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