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CZÊÆ PIERWSZA
***
Na schodach wi¹tyni sprawowa³o siê nabo¿eñstwo wtóre w ciszy i s³oñcu. Pod ¿ebraków litanie i piewne turkanie go³êbi przyklêkiwa³o tu ch³opstwo na korne uca³owanie kocielnego
podmurza. Liza³y ich wargi kszta³ty mnogie w kamieniu tam zdzia³ane, ca³uj¹c w zachwytliwej pokorze i m¹drych, i g³upich panien wyobra¿enia, i Hioba na bar³ogu, i centaura, który
pogañstwo oznacza, i go³êbicê zwalczaj¹c¹ smoka. ¯ebractwo zamadla³o te ca³unki bogomolne, a rozs³onecznienie ranka k³ad³o poz³ocisty p³aszcz mi³osierdzia na te ³by ko³tuniaste, na
parciane giez³a, na nogi czarne jak ziemia. Za ptactwo kocielne gwarzy³o ochotnie z serc
onych prostot¹.
Tak sprawowa³o siê pod kocio³em odwiêtne kolêdowanie najbardziej uznojonych.
A gdy onym Bóg siê rodzi³ w ka¿dego wiêta rozradowaniu, opodal zalegali taborem ludzie
inni, którym Bóg, zda siê, w piersiach umar³.
Wystawia³o to spod ³achmanów s³oñcu swe robactwo na piersiach. Snuj¹ siê miêdzy nimi
go³êbie zamilk³o i skacz¹ po nich lekkimi nó¿ki. A gnunoæ miejskich nêdzarzy, muchom
nawet nieobronna, poziera têpo na ptaszê zwinnoci w s³oñcu.
I p¹tnik tu siê znalaz³ - niegdy do Ziemi wiêtej wêdrownik, dzi pró¿ny ³azêga po kocio³ach grodu - z posochem w d³oni i liciem palmowym na grzbiecie, zalegaj¹cy schody domów
Bo¿ych. A¿ dziwnie, ¿e siê tu palma znalaz³a. Bo prawdziwie jakowa spiekota si³om serdecznym, rzekniesz, duch Wschodu zia³ na tych ludzi. Stercz¹ wród nich sztywnymi koæmi
i starce w szopie w³osów i brody, niczym pnie zmursza³e w grzybiej pakoci: ¿e braki najgnuniejsze, które i pacierza za dusze ku zbo¿nemu ja³mu¿nictwu nie umiej¹, a tylko urokiem
strasz¹. Przywa³êsa³ siê tu i mnich jaki, z klasztoru za opas³oæ wygnany, i klerk, który ducha przepi³, a ksi¹¿ki wraz z szat¹ owieconego ju¿ dawno w koci przegra³.
I z murarzy wolnych niejeden zalega³ tu bezrobotnie. Niegdy, bywa³o, strzêpi³ d³utem te ciosy kocio³a, g³azom samym lekkoci nadaj¹c. A gdy tysi¹cem r¹k wypiêtrzy³y siê one na skoñczony ogrom tumu, gdy wypad³o d³uto, kierowane biciem serc tysi¹ca, owis³y i ramiona
w bezczynie. Dusza, w zespole zapa³ów dzielna, nie osta³a siê w opiesza³oci powszechnej.
I sama, od nie ociosanego g³azu ciê¿sza, le¿a³a oto kamieniem u dokonanego spo³ecznie dzie³a. Ta siê jeno skarga dobywa³a podczas z warg onych robotników: O królu, królu nasz,
wezwij naród swój do nowego czynu!
I junaków wataha ca³a zalega³a tu niemrawie do wojny têskni¹c w opiesza³oci dni swoich.
Onaæ, mówili, odmieni czasy.
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Przytrafiali siê tu wreszcie ludzie dziwni: po pas nadzy, z rózg¹ przy sobie. Duchem to niegdy hardzi, heterodoksj¹ zara¿eni, jawi¹cy siê z wyroku, by ka¿dego wiêta otrzymaæ przed
o³tarzem przepisan¹ ch³ostê. Pod d³ugim dociskiem hañby star³y siê te czo³a; ju¿ ich zbiry
ci¹gaæ tu nie potrzebowali; zwlekali siê sami z rózg¹ na siê w garci. I z tym ju¿ tylko pouczeniem dla innych: Nie przeciw siê mocy, bo silna.
Zgo³a wszystkie te mieszczany, zubo¿a³e w si³y ziemskiego dotrwania, zwleka³y siê oto marami ¿ycia pod koció³.
W onym za t³umie rêki upraszaj¹cej nikt nie podejmowa³: w zniechêceniu ku w³asnej doli
zasklepia³y siê te serca goryczn¹ nienawici¹ ku ludziom. Wielu nie potrzebowa³o nawet ja³mu¿ny, maj¹c w schowkach szat swoich jakie tam nie liczone grosze. Bywa³o wszelako, ¿e
czyje zêby ¿uj¹ odruchem g³odu chleb nie widziany i tym zbydlêceniem w gnunoci roztkliwi¹ têpe mi³osierdzie sytych: padnie mu pod nogi kês jaki. On po³knie go rych³o, wraz
w ty³ siê s³ania i, z wypogodzonym na chwilê obliczem, powiada za podziêkê ca³¹:
wiêty chlebu pod kocio³a murem najsmaczniejszy!
A szerzy³a siê ta bizancka zaraza wszêdy, osobliwie po miastach, nios¹c otêpienie w mamroty mniszych i ksiê¿ych pacierzy i szerz¹c wród ludzi wieckich gnun¹ nieufnoæ w zbawienie duszy. Opustosza³y po grodach kocio³y i warsztaty zarazem; objê³o t³umy wielkie zobojêtnienie zarówno dla spraw duszy jak i cia³a. ¯e za ³o¿a snem ju¿ tylko nêci³y, wiêc zaniedbywane kobiety tak¹ cierpkoci¹ i swarem wype³ni³y miasto, i¿ mierz³o przez nie wszystkim i ¿ycie nawet samo. W oczach m³odzie¿y nie dojrzysz ciep³ych p³omyków otuchy, jeno
b³yski zimnego szydu nad sob¹, nad ludmi i ¿yciem; opró¿ni³y im siê piersi z têsknot i nadziei. W popio³ach ¿ycia dogasa³y ostatnie ¿u¿le zapa³u.
Ten tr¹d na dusze, grzech nierz¹dnego smutku, imieniem acedii przez Koció³ potêpiony, zia³
omartwic¹ na ¿ycie wieckie i duchowne.
Powiadali, ¿e Pan Jezus, ukrzy¿owan, nie zmartwychwsta³, a krzy¿uje siê wci¹¿ w ka¿dej chybionej doli cz³eczej: w wygas³ej piersi m³odziañskiej, w mêskiej sile starganej daremnie, w zagoryczeniu niewiecim, w kwiecie zmro¿onym i nad³amanej trzcinie. Ka¿dy wlók³ nie tylko
krzy¿ swej doli na grzbiecie, ale i krzy¿ Bo¿ej Mêki w piersiach, a chybieniem swego ¿ycia ¿ywego Boga w sobie zdradza³: nowy Judasz na nowe mêki go wydawa³. wiat sta³ siê Golgot¹
sumieñ, rojn¹ u stoków od czarnej szarañczy Judaszów - a¿ po niebosk³ony krwawe.
Pod chmury wypiêtrzone ogromy tumów run¹æ chyba mia³y, bo niskie smutki cz³ecze toczyæ
ju¿ jê³y Kocio³a fundamenty - rzekniesz, nawet opokê Piêtrow¹ sam¹ skruszyæ by zdo³a³y!
Daremnie Koció³, w obronie siebie samego, wzywa³ za wiêtym Paw³em, aby ludzie pilnym
przyk³adaniem r¹k do spraw wieckich warowali siê smutkom, które mieræ wyzywaj¹. Daremnie biskupi g³osem Paw³a wo³ali po kocio³ach; Weselcie siê w Panu! I po wtóre powiadam wam: weselcie siê w Panu! Zawsze siê weselcie! Daremnie ch³opstwo, onymi g³osy
ruszone, zajmowa³o po grodach kocio³y na wiêta prostaczej radoci, na gburów weselisko,
na przedrwiny pospólstwa z powagi i w³adzy ka¿dej - bo choæ siê ona ci¿b¹ roztañczy³y kocio³y, na duszne zniemo¿enie ludzi po grodach osiad³ych nie by³o skutecznego s³owa, tañca
i leku.
W smutku rzesz sumieniem rozbola³ych weseli³y siê mato³y, a gburstwo ucieszne najbli¿sze
siê sta³o o³tarzów.
Wiêc zatrzasnêli biskupi dwierze kocielne uweseleniom onym.
A smutek pozostawa³.
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Tedy ka¿dego nazajutrz po odpustach narodowych i wi¹tkach chor¹gwianych troska sumieñ
i bezjutrze doli zalega³y ulice i przyrynki dobrego miasta. Wlekli ludzie swe kroki jak te
muchy po kleju, ¿uli cierpliwie wiêty chlebu ubóstwa miêdzy murami kocio³ów i ws³uchiwali siê, zali nie pluskaj¹ konie jakowych przybyszów po odwiecznej ka³u¿y u wrót miasta
sennego.
Bo w opiesza³oci nadziei ostatnich i ta majaczy³a siê ludziom pod pierzynami: ¿e jak miasto
w potrzebie obroni¹ pewnie b³êdni rycerze, tak ¿ycie powszechne uwaruj¹ najskuteczniej od
smutków b³êdne ryba³ty.
Zasiê dzieñ odpustowy ci¹gnie ich tu niechybnie zza murów, z wszelakich oddali.
Oto wielki bêben na wózku og³asza gromko ich przybycie.
A ów zgie³k i gwar wielojêzyczny, jakim wype³nili wraz ulice, zda³ siê niejednym uszom dziwo-s³uchem wró¿bnym niczym blekot ¿urawi, s³yszany niegdy nad miastem. I prawdziwie
- zamylali siê ludzie na widok tego ci¹gu wêdrownych - czym¿e wolnoæ cz³ecza gorsza
Bogu od ptaszej? Siejemy, bo i zbieramy troski nasze na jednej wci¹¿ grudzie. Zwêdrowali
oni t¹ por¹ wiaty: napatrzyli siê, nas³uchali, nam¹drzyli - hej!
Tak to w smêty miejskiej ciasnoty, miêdzy ¿ycia smutniki, spada³y nagle z szerokiego wiata
¿ycia igrce.
W pstrym t³umie wagantów ledwie odró¿nisz linochoda w blaszkowym stroju rycerza i z
tyczk¹ grochow¹ w garci. Obok st¹pa niedwiednik z besti¹ srog¹. I ognia po¿eracz. I si³acz
okrutnie gruby, który konia barami podwignie. Za ku zaciekawieniu najbardziej opiesza³ych wkracza oto w miasto i skoczka piêkna, wystawiaj¹c dumnie pier ca³kiem go³¹. Przy
niej to ch³opiê w giele jeno: menestrel gêle stroj¹cy pod uchem.
Oklaski powitaj¹ pieniarza. I nie milkn¹ w t³umie.
Póki z gromady nie wyskoczy tabulator z gêb¹ go³¹ i spron¹, barwami szat obcis³ych, rzek³by, przepo³owion na ¿ó³t¹ i kran¹ po³aæ cz³eka. Hej! - witaj¹ ludzie gadkarza - idzie rózga
na mnichów i kropid³o na nich szatañskie! Z pyszna mieæ siê bêd¹ ksiê¿a i pany! I sk¹pce na
worach! I godnoci dufne! Cieszy siê gadkarz onym powitaniem, zaciera ³apy, a ruchliw¹
gêb¹ zêbat¹ pocznie parskaæ, strzyc ni¹ i otrz¹saæ: w³anie jak ta wydra, gdy rybê chwyci.
,,Wydro¿ ty, wydro, ze wiata ucieszna, najdziesz dosyæ karmi w stawisku naszym!
Gdy cich³y, nawet w pamiêci ludzi starych, rapsodów kobza i g³os u studni wieszcz¹cy gêsta
rycerskie, ten ci z wêdrownych sta³ siê ludziom najmilszy: tabulator innobilium, mieszczan
jurnik i pomciciel w miechu- sam dla nich niczym rycerz b³êdny, gród wyzwalaj¹cy.
Krwi ludzkiej w ¿y³ach ruszenie nios¹ swym pojawieniem ludzie wêdrowni. Bo w rumorze
i zgie³ku ogromnym bije od tych gromad ochoczego ducha ¿ywotnoæ, zaraliwsza nad smutki.
Joculatores! - huka po ulicach niezbo¿ne hosanna dla wagantów spronych. Igrce w gród
wal¹! - rozbiega siê nowina po miecie ca³ym.
Za b³awymi szybami w o³owiu w domach co zacniejszych przewituj¹ jasne g³ówki pañ
z barwn¹ tam¹ nici u szyi, a pracowite paluszki jeszcze u szyb, zda siê, wzorz¹ krosien obrazy.
Wypatruj¹ oczy w ulicê.
Który¿ to miêdzy wami ¿ongler bêdzie: romansów opowiadacz? Niech zajdzie w piekarniê.
Nakarmiê, wyk¹piê, odziejê w szaty nowe, wszystkie lampy wieczernika rozjarzê, dzban wina
wystawiê i czarki piêkne, druhny i s³u¿ebne zwo³am - i bêdziesz nam prawi³, bêdziesz opowiada³!... A potem, w d³ugie miesi¹ce i lata, gdy p³oche ju¿ dawno zapomn¹, snuæ mi siê bêdzie opowieæ twoja i prz¹æ, i motaæ w niciach, i wzorzyæ w przejasne obrazy krosien na
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b³êkitu pocieli. A rycerzy twoich czynami i kochaniem karmiæ bêdê p³ody mê¿owe w ¿ywocie moim!
Hej, który to igrzec od powieci - ¿ongler - miêdzy wami, wêdrowni?
Tum ci jest! - czterech siê ozwa³o. Ka¿dy inn¹ obiecuje powieæ i pod inny koció³ prosi.
Mê¿owie tymczasem stroskanym czo³em nie ich to wypatruj¹ przez szyby: w klerka czarnej
szacie, w naramiennym ko³nierzu i wisiorach kaptura szed³ w t³umie herszt onej bandy, goliardus sam, wagant miastu grony, który i biskupa siê wa¿y, i króla p³aszczem zatarga, gdy
ludzi wierszami zasmuca i podjudza wraz. Wyjdziesz, bywa³o, na rynek, pos³uchaæ poety:
krew ci wraz wszystka do g³owy uderzy - owo s³yszysz i contra papam carmina rebellis?...
Joculatores!-grzmi tymczasem miasto ju¿ ca³e. Do sun¹cego przez ulicê taboru i z datkiem
w garci nie dociniesz siê teraz. Ledwie siê doñ dot³oczy³ wys³annik biskupa, tymi pytaniami swego pana zadyszany; sali nowe pieni na wiecie i zali maj¹ waganty miêdzy sob¹ jakiego gêlarza przedniego i g³os ku piewaniu wie¿y? Jawi³ siê wraz i drugi biegacz, jeszcze pilniejszy - ucztê wydaj¹ dzi benedyktyni: hucznie siê zjad¹ ksiê¿a i pany. Dopuci opat
przed sto³y skoczkê, weso³ki i tabulatora - na kugle i uciechy. Zasiê po wieczerzy zawezwie
siê mo¿e sprzed furty menestrela i ¿onglerów. Goliard niech progu przestêpowaæ siê nie wa¿y.
Odpowie mu skoczka, ni to królowa cygañstwa onego:
Albo wszyscy spo³em w refektarz przed sute sto³y, albo niech siê opat z goæmi obje na
smutno. Zawre wród wagantów.
Nie masz tu poledniejszych! Wszyscy my tu jedn¹ goliardow¹ famili¹. Wszyscy równo
potrzebni ucieszeniem cz³eczego serca: i kuglce, i gêdce, i piszczki! Poci¹gn¹ dalej ku rynkowi taborem zgie³kliwym: i niedwiednik z besti¹, i linochód o kroku bociana, i si³acz okrutnie gruby, i pstry tabulator z gêb¹ spron¹, i weso³ki pl¹ne, i ¿aki ze szkó³ wiata zbieg³e,
i skoczka z goliardem, i ¿onglerzy z ryba³tkami: zgo³a tota joculatorum turba! Ten jeden radowa³ jeszcze oczekiwania powa¿ne - symfonista. Popiesza oto w tyle, z symfoni¹ wielostrunn¹ na grzbiecie, a datki, muzyków obyczajem, zawczas w czapê zbiera. Nie ¿a³uj¹ ludzie, nad czarodziejstwem sztuki gêdziebnej wraz zamyleni.
Instrumentum to cz³eczego czucia najprzedniejsze: miêdzy cisz¹ a gromem mowa duszy
piewna, któr¹ Dawid z Bogiem rozmawia³, Cecylia z anio³y. Przymierza to arka miêdzy
smutkiem doli a wszechradoci¹ ¿ycia, mylom ¿agiel, d¹¿eniom skrzyd³o sokole - mowa
w s³oñce odziana, muzyka b³ogos³awiona!
Oto goliard wmiesza³ siê miêdzy ludzie o gêdbie gwarz¹ce i powiada, jako ta sztuka nad
króla Dawida starsza, gdy¿ od Apollona bo¿yca idzie, który us³onecznianiem cz³owieczego
serca siêga tronu Boga ¿ywego - z paniami swymi.

***
Jeszcze organów basy dudni¹ g³ucho z otwartych wrót fary, gdy na rynku bij¹ ju¿ piszczkowie w bêbny i wiszcz¹ cienko na fletniach. Taki t³um odpustowego ludu wysypa³ siê rych³o
z kocio³a, ¿e omal nie starczy³o miejsca na boisko uciechy.
Skokiem, wyrwañcem chynie tanecznica na dywan rozes³any. I sprê¿y ramiê, targnie bêbenek, a tak na nim rozdygota dzwonki, ¿e choæ sama murem stoi, drgaj¹ wszystkie jej ¿y³ têt6

nem. Bardzo twarde piersi ma ryba³tka piêkna! A ³yski i strzelistoæ przyczajonych oczu wagantki wyzywaj¹ ludzi osiad³ych, chichocz¹ w twarz smutkom wszelkim.
A¿ siê zerwie w podrygach szereg weso³ków, ramion szczepieniem na przedzie zwity, w rej
rozkolebany: tak miêkko i planie sun¹ zwinne ch³opcy, wyrzucaj¹c w takt swe ci¿by d³ugodziobiaste i dzwoni¹c sarnimi uszami weso³kowych kapturów.
Skoczka przodem krzepczy - wraz przyblad³a na twarzy, jakby wartkoci¹ krwi ruszonej a¿
bolesna.
Bacche! - wrzanie kto tam w t³umie, jakby zdj¹wszy ten okrzyk z niemych warg dziewczyny.
Podejm¹ to ¿aki. I oto po rynku rozhuka siê wo³anie, dziwnie uroczyste:
Bacche benevenies!...
Weso³ków wieniec rozmota³ siê tymczasem. Dopadaj¹ teraz do siê, para w parê, bod¹ siê kuk³ami, a klaskaj¹ w doskokach. Porwa³ siê ku nim t³um, nazbyt ju¿ dzi niecierpliwy. Raz wraz
który z widzów klanie w rêce, huknie dziewce najbli¿szej nad uchem: Bacche!, a tak wystraszon¹ za rêce ze cisku ludzkiego wyci¹ga i radowe z ni¹ po rynku tañcuje. Urwa³ siê spektakl w natarczywoci widzów; wszystko spl¹ta³o siê w jedno k³êbowisko tanecznej uciechy.
Oto i baba sprzed kocio³a, sama w tym zarojeniu siê ludzisk ostawszy, podejmie swe szmaty
a¿ po biodra i przytupuje sobie. A to zawo³anie - ¿e wzbronione - tym bardziej j¹ gwa³ci: jakby ten krzyk diabe³ sam wyciska³ jej z ochryp³ego gard³a:
Bacche!... Bacche!...
Ju¿ i pomosty, ni to kramy wysokie, zd¹¿yli wystawiæ waganty na rynku. Kto siê tañcem nacieszy³, szed³ przed nie g³owê zadzieraæ i szczypaæ dziewki w t³umie. A choæ kuglowano ju¿
po innych deskach, choæ miga³y tam w powietrzu butle, kule i no¿e, choæ ówdzie skakano
przez ogniowe obrêcze, gdzie indziej psy m¹dre wykonywa³y swe harce - przed pomost fabulatora garnê³o siê ludu najwiêcej.
W obcis³ych szmatach czerwono-¿ó³tych kroczy oto sobie gór¹ i pogwizduj¹c zamyla, jak¹
by dzi gadkê opowiedzieæ ludziom. I zawczas umiecha siê gêb¹ go³¹ i spron¹.
Cieszy³ ten widok ludzi ogromnie.
Oto st¹pa po deskach leciutko i skocznie, wycwania siê minami na wszystkie strony i Trala-la-la! podpiewuje sobie dla konceptu. Nagle strzyma siê porodku i tak prawi ludziom
w piewnych podrywkach:
Te dzi s³uchy kr¹¿¹ miasty: chodziæ nie chc¹ ju¿ niewiasty! fruwaæ ka¿da chce podwika,
dziewki têskni¹ na wy¿yny: szczêsne, myl¹, szczêsne wrony! Trafi³ ¿aczek siê uczony, co
roztropnym duchem wnika w racje, kauzy i terminy: Nim latawcem sfruniesz w nieba, zwa¿,
panienko rozmarzona, ku lataniu czego trzeba? - dzioba, skrzyde³ i ogona!... Filozofia jest
rzecz pusta! panna s³uchaæ jej nie ¿yczy, bo - nie wiedzieæ, czyniæ rada. Ryba³t sprawy nie
odwlecze, ku fizyce siê przyk³ada: zaca³uje dziewce usta. Co mi robisz?! - panna krzyczy.
Dziób - odrzecze.
Zaszumia³ miechem lud u pomostu. I cichn¹³ wraz, by s³uchaæ uwa¿nie, jak ¿ak dalej pannê do lotu sposobi³. A potem ju¿ nie miechem wtórzy³ gadce, lecz nag³ym wyparskiwaniem
stada, wród chichotów babich i basowych nad wszystkim rozmiechów gburnego gdzie
w t³umie ch³opa. Z piskiem ucieka³y precz dziewczêta co sromliwsze. Swawola sz³a na ludzi.
Piej¹ otroki miechem jak te koguty za starym kurem. Kokosz¹ siê dziewczêta zalotnym oburzeniem wstydu, krokiem szelestnym i pióreczkiem na g³owie, by im który Bacche! nad
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uszami wrzasn¹³, a ramiona mocne poci¹gnê³y gwa³tem, choæ zawstydzon¹ i gniewn¹ - w tan,
w radowe.
A ¿aki ko³em, rozklaskane, zawodz¹ chór swój o tym, jak to Bacche koi curas et dolores confert iocum, gaudia,
risus et amores.
Oto i maszkary wyskakuj¹ z którego zau³ka: skoczki bachowe za kozodoje w kud³y capów obszyte. I zagonili za niewiastami. Niczym koza nabeczy siê, któr¹ w kosmate ³apy
chwyc¹.
U wylotu ulicy widaæ powa¿ne kloce mieszczan w czapach sobolich, z bursztynowymi ró¿añcami w upiercienionych ³apach. Srogo spozieraj¹ rajcê na to rozpêtanie ludu, osobliwie za
na te maszkary satyrów, co w zalotach dzikich wygniataj¹ im na rynku ¿onki i córy. Aliæ z igrcami i król, i Koció³ nie poradzi.
Zgo³a ingressus Tartari w miasto spokojne! Na ty³ach fary, w zaciszu kanonii, zatrzyma³ siê
by³o u studni menestrel bosy w giele jeno ciemnym i rzemieniu za pas ca³y. W powa¿nym
otoczeniu domostw duchownych czeka³ cierpliwie na s³uchaczów swoich. Tymczasem stroi
gêle i uk³ada w mylach pieñ, jak¹ dzi ludziom zapiewa. Czapê opodal na ³awie po³o¿y³,
by sama ¿ebra³a. A gdy ludzie zab³¹kiwaæ siê tu jêli i co nieco pada³o w czapê, on nie odejmuj¹c gêli od ucha i nie pozieraj¹c nawet, k³ania³ siê jeno w tamt¹ stronê. Nie chybi³ uchem
brzêkniêcia szczodrobliwszego datku; wówczas dorzuca³ do uk³onu:
Niech wam stokrotnie wynagrodzi wiêty Julian, patron ludzi wêdrownych!
Dopiero gdy gwar wiêkszej ju¿ gromady rozbrzêcza³ siê ko³o niego, wejrza³ na s³uchaczy
swoich. Jedno mu siê tylko nie spodoba³o bardzo: i¿ baby co starsze wypcha³y siê, jak zazwyczaj, na przodek, a za m³ódki owo jak daleko ustawi³y siê skromnie. Wiêc a¿ westchn¹³
mimo woli, tul¹c szyjê do gêli. Gdy w tej¿e chwili us³ysza³ snad jak¹ przymówkê do siê
w gwarze publiki, bo nagle odwarknie siê na boki:
A wy, pani z³oliwa (niepiêkna wcale!), siêgnêlibycie raczej sk¹p¹ rêk¹ do mieszka, nili
szydziæ, ¿e ryba³t d³ug¹ têskliwoæ gociñców w miasto wniós³szy rozbiega³ siê oczyma po
urodach m³odszych ni¿ wasza... Bez nich i pieni pono nie by³oby na wiecie wcale. Komu¿
bo piewaæ? - groszom w czapie?
Potoczy siê ku niemu grosik od strony dziewcz¹t; zwinn¹ stop¹ przyplunie go i nie podejmuj¹c tymczasem, ustawi siê na nim przezornie. Zapiewam wam Echo, jak siê u³o¿y³o t³umaczy dziewczêtom. Rzekniesz, pier mu graæ mia³a, tak siê ca³y w jedno z gêsi¹ zwiera³,
tak znieobecnia³o na licu ch³opiê smyczkowe.
I wyda³o siê niebawem s³uchaczom, jak gdyby hen, za murami, pod dalekie cwa³y i têtenty
rozegra³ siê pobudki ³owieckiej hejna³, za wszystkie ulice i zamki grodu odkrzyknê³y mu siê
tu wokó³ nawrotnymi akordami zapiewu:
Pani Diana w róg uderzy,
Echo jej odpowie:
Jest tu - jest tu - Diana druga,
niech j¹ jeno z³owiê!
Pani Diana groty ciska,
Echo odpowiada:
Tu - u ród³a - nimfa twoja
martw¹ ³ani¹ pada!...
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Porwie Panek nimfy cia³o:
bogom skargê niesie.
W cwa³ tu¿ za nim pêdzi Echo
i dudni po lesie:
Eheu! - eheu! - eheu!...
Opowiada³a pieñ historiê ona, jak to gdy pani Diana postarzawszy siê, wszystkie nimfy zazdronie wybi³a, zmilk³y na zawsze fletnie Panowe. Sczez³a nawet pamiêæ o nich po grodach,
a ¿yje jeszcze tylko po jarach pól, kêdy je czasami przypomina Echo. Za wartk¹ nut¹ rogu
s³yszeæ siê da³y z strun gêli i piersi piewaka rozchwiejne tony dzwonu:
Lirê - wieków - gdy - daleki
tr¹ci dzwon kocio³a...
w zaszum niski z jaru g³uszy
Echo siê obwo³a:
Pomnê - pomnê - nie te dzwony,
nie te smêty wszêdzie.
- W fletnie Pana organkowe
Dudarz wieków gêdzie. Jak tu drzewiej bujnie by³o,
a jak smutno ninie,
drze-wiej!... czasu winobrania,
w Bachowej kontynie!
Eheu! - eheu! - eheu!
Jeszcze s³uchacze oklasku nie dali, jeszcze dziewczêta ³ez roztkliwienia utrzeæ nie zdo³a³y,
gdy - Satis!... satis, szelmy synu, wagancie! - huknie nagle g³os gruby nad g³ow¹ piewaka.
Ku przera¿eniu ludzi wychyla³ siê z maleñkiego okna kanonik sam. Do pasa widny, na podusze ³okciami wsparty zda³ siê wros³y w te mury niczym te pó³postaci z kamienia, dwigaj¹ce
wiête Pañskie u kocio³a.
Wagancie! - huka - ryba³cie omierz³y! Kocio³a dzwony tak blunierczym echem przedrzeniaæ mi tu bêdziesz pod oknami! A wiesz ty, co dzwon kocio³a oznacza? Czym najplugawsze to blunierstwo twoje?... I dziewcz¹t durne g³owy bêdziesz mi tu czmuci³, aby je sobie
pieni¹ ku amorom sposobiæ!... Bêdziesz ty mi g¹d³! wygêdziesz mi wszystko na s¹dzie biskupim: sk¹d jeste, gdzie bywa³. Bo szyjê dam, ¿e przed biskupi mi s¹d nale¿ysz!... To¿
widzê: choæ kud³y jak u barana, przecie lad tonsury wci¹¿ jeszcze innym wicherkiem na
czubie siê znaczy. Bo i sk¹d, pytam, ta ³acina: to o Dianach i Panach uczone wiedzenie?...
Wykarmia¿ bo Koció³ s³odkim mlekiem nauki i ¿mijska takie! Owo¿ i kocielnego dzwonu
pogañskie echo, ty i bractwo twoje: ¿onglery i murarze, goliardy i lekarze - ca³y ten wasz ordo
vagorum!... Jam w prawie kazaæ ci tu ³eb do trzeciej skóry zgoliæ, by i ten wicherkowy lad
tonsury z czuba zdj¹æ. A potem id mi na swe drogi piekielne! Jak str¹conym anio³om w niebo, tak wam w chóry spo³ecznoci cz³eczej ju¿ nie wróciæ!
Na zajêczych skokach miga³ w ulice piewak ledwie gêle ze smyczkiem, a i ten grosik spod
stopy unosz¹c. Czapê z groszem uzbieranym na ³awie zostawi³: milsze mu snad by³y w³asne
kud³y na g³owie nieosromionej nili futro czapy. S³ysza³o z daleka czujne ucho muzyka, jak
jego grosze sypi¹ siê w skarbonkê kocieln¹. I ¿egna³ siê ryba³t w mylach z nadziej¹ dumniejszego stroju nad to giez³o dziergane i postronek za pas ca³y.
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D³ugo grzmia³ jeszcze kanonik na ludzi za grzech wspierania wagantów. A dziewczêta s³uchaj¹c duchownej nauki, zerka³y wci¹¿, jak tam, w dali, pod zwiewnym giez³em migaj¹ w pêdzie
w³ochate ³ydy igrca; rzek³by: on sam, Panek sp³oszony, pluska kopytem po ka³u¿ach ulicy.
Pod murami tymczasem pomyka³y siê panie z domów co zacniejszych, ledwie rañtuszkiem
jakim przys³aniaj¹c strój jeszcze nie odwiêtny. Prêdkie bo wieci miêdzy niewiastami w grodzie: ju¿ wszystkie wiedzia³y, która ugaszcza w tej chwili ¿onglera, by w jej piekarni, innym
kobietom ku zazdroci, opowiedzia³ romans nowy. Zwykle o godnoci swe niezmiernie dba³e, dzi niczyimi uk³onami nie sproszone t³oczy³y siê gwarnie w cudze progi. A która z nich
bardziej niepohamowanej ciekawoci by³a, zajrza³a g³êbiej w domostwo. I w wannie nawet
¿ongler spokoju nie zazna³ od ich rozpytywañ, jako ¿e opowiadacze romansów wiedz¹ i o
rozmaitych prawdziwych zdarzeniach: co siê gdzie z kobiecych spraw dziwnych przytrafi³o,
osobliwie po znakach niedalekich.
Lecz oto przystrojon w szatê darowan¹, z w³osem t³usto namaszczonym a twarz¹ lni¹c¹ od
wie¿ej k¹pieli, zasiad³ wreszcie ¿ongler u pieca na ³awie. D³ugo gard³o zwil¿a, zanim opowiadaæ pocznie, raz po raz czarkê podstawia pod dzban szczodrej pani. A gdy mu wreszcie
gêliki na kolanach z³o¿y, powstanie ¿ongler z miejsca i wzniesion¹ d³oni¹ ucisza gwary niewiecie:
Urodzone i szlachetne! Pos³uchajcie opowieci wagabonda o rzeczach dalekich. Gdy kamraci w³óczêgi na pomostach ród rynku ciesz¹ mê¿ów waszych oczy i uszy, wy po staremu
sercem ¿ycia ciekawsze zbieg³ycie tu, do piekarni najzacniejszego domu, gdzie dawniej zachodzi³y rapsody, dzi ryba³t z gêl¹ w opowieci zasobny.
U¿yczcie tedy serca ciekawoci s³owom moim! Prawiæ potrafiê o Ronsewalu i Aliscamps oraz
o wszystkich czynach Rolandowego miecza. O pana Eckharda niedoli opowiadaæ umiem,
o Krymhildy zdradzie, o pana Zygfryda mierci, o królu Popiciu romans... Lecz gdy te wielkie gesty rycerskie ju¿ pono nie ku s³uchaniu wam (jak to z warg odêtych widzê) - mam dla
niewiast przedziwnie piêkne opowieci o Iwanie przez ptaki kochanym lub o ksiê¿niczce indyjskiej w niewoli u ¯urawioludów.
Nie chcecie i tego?... Zawsze wam tylko w trubadurskie tony! zawsze wam tylko o b³êdnych
rycerzach!... A on! musi byæ pono, jak ka¿ecie. Siêgnijcie¿ wiêc tym ¿wawiej ku swym ja³mu¿nicom jedwabnym, które na d³ugich tamach u stóp wam siê kolebi¹. I si¹dcie¿, powiadam!
Lecz oto panów gromadki jawi¹ siê nawet; snad na pomostach rynku skoñczy³y siê popisy.
Po dwóch i po trzech wstêpuj¹ tu panowie niedbale. To ich lekcewa¿enie ku wam i ku mnie
przerzucaæ siê zamierza. Jaka¿ to mê¿czyzn garstka, za kobiet ciekawoci¹ nieufnie przyb³¹kana, a przynosz¹ca nie serca, lecz w¹troby ciekawoæ, staje nam dzi za s³uchaczy jedynych
ród panów rycerskiego i kupieckiego stanu. Na to prawdziwie nam dzi przysz³o, ¿e s³uchaj¹
nas ju¿ tylko ¿aki i niewiasty, no i owa garstka przyb³êdów za kobietami: wszystko, co ród
panów wiekiem dojrza³ych do rozwa³êsanego po rynkach ducha i zwiêd³ej ju¿ dawno, nie
serdecznej ciekawoci.
Tedy s³owa panowie! na pocz¹tek powieci, jak to inni czyni¹, poniecha³em ja zupe³nie.
Prawdzie jeno wiadczê, wrêcz do was siê zwracaj¹c: gêdby, pieni, wierszy i powieci s³uchaczki a dobrodziejki dzi bodaj jedyne!
Wywiadczcie wiêc i tê ³askê, urodzone i szlachetne: poniechajcie¿ wreszcie waszych plotek
i ciekawoci rozæwierkania! Wszak przysz³ycie tu, aby mnie nie siebie, s³uchaæ... I nie wsty10

dzê to takim paniom szeptaæ sobie na ucho jakowe sprone plotki o ryba³tach?... Co takiego?! to¿, na mi³y Bóg! jam ledwie w bramy tego miasta wst¹pi³!... Takie to wy s³uchaczki
i dobrodziejki nasze... Druhu symfonisto, rozdzwoñ siê gêdb¹ nad te puste gawêdy kobiet,
rozsiej mi ciszê ku zas³uchaniu.
Przestañcie gwarzyæ, przestañcie, mi³e! Baczcie nó¿kami na muzyki kolebi¹ce tony!
Ciszy tam, w piekarni ca³ej! Pos³uchu dla ludzi wêdrownych!

***
Udrêczony têsknot¹ poniecha³ pan Lancelot b³êdnego rycerstwa; u dróg rozstajnych po¿egna³
Parsifala nie wyleczonego jeszcze z ran wie¿ych i wraca³ do Karduelu.
Z bram miasta, wraz z ¿ebraków natrêctwem, wysz³o naprzeciw niego jakby w³asne serce
jego, roz¿alone tym lat ubytkiem, który ³zami witaæ nam ka¿e ojczyznê niedoli i szczêcia.
Odczu³ i koñ poczciwy b³êdnego rycerstwa smêt: prê¿y³ ³eb ciê¿ko zwieszony i w stêpie wolnym niucha³ wzdêtymi chrapami ziemiê rodzim¹ - ziemiê zmys³ów m³odych. Otaczali ich
rojem ¿ebraki i trêdowaci jak to stado kracz¹ce a niesyte.
Wybiega³o rycerza spojrzenie nad miasto, ku murom, wie¿om i blankom, póki na rzeki i drogi zakrêcie, wród zamczyska roz³ogów, nie wejrzy nañ dworu samego jasnoæ.
W trzy ³uki okno naro¿nika by³o. W rodkowym jego rozworze miêdzy kolumnami stoi pani:
¿e bez p³aszcza, od kolumn bardziej smuk³a, w z³ote po bokach warkocze w¹sko ujêta i w
tych rêkawów purpurê, które od ³okcia ku jej stopom zwisa³y. Pod ni¹ murów i ska³y przepaæ ciemna, na orli wzlot, nad ni¹ ju¿ tylko nieba b³êkit przes³oneczny.
Targnê³a siê d³oñ rycerza, kêdy rwa³y siê jego oczy: koñ pos³uszny w rzekê schodzi i w nazbrojnej ciê¿kiej kapie jak czerwona ³ód wnet p³ynie. Pod lec¹cych mew pokrzykiem przyp³yw morza w rzekê bije. Wp³ywa wielki wa³ zielony, w górê wznosi jedca z koniem, w dó³
ich miecie i zabiera. Wielki g³ód jest zapatrzenia, gdy têsknota go przed³u¿y.
Zratowano jednak pana.
Ju¿ nic dnia tego nie bawi³o pani: ci¹gle widzi ton¹cego i ratunku w mylach wo³a. Tak siê
b³¹ka przez dzieñ ca³y, wlok¹c po komnatach te podrêkawy d³ugie niczym skrzyd³a spêtanego ptaka. Ksi¹¿ê dworak pilnie baczy i pod wieczór tak zagada:
Królowo, rycerz w czarnej zbroi, który rankiem pod twym wejrzeniem ton¹³, snad mierci
szuka. Ledwie zwiedzia³ siê na miecie o wielkoludach onych, którzy twoje, Pani, pustosz¹
krainy i porywaj¹ twych ludzi, ruszy³ z miejsca ku ich jaskini. A nie powraca³ stamt¹d ¿aden
mia³y.
Zagadnie go pani przez ramiê:
Czemu¿ecie go pucili?
K³ania siê ksi¹¿ê w pas i krzy¿uje na piersiach ramiona:
mierteln¹ ¿¹dzê chwa³y rozpala w sercach w³ócznia pani Wenus, gdy z wysoka ugodzi.
Wyprostuje pani nagle szyjê i krótkim spojrzeniem odrzuci dworaka od siê precz. K³ania siê
ksi¹¿ê jeszcze g³êbiej i cofa ty³em ku drzwiom.
Mieci³a siê pani komora w zamku wie¿ycy, któr¹ niegdy stawiali cyklopi, i wyziera w wiat
bezpiecznego okna pó³³ukiem ciêtym niby g³azów szczelin¹. Nad murów i ska³y ciemne po
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nocy ogromy wysunie siê z tej szczeliny pani g³owa i szyja bia³a, wyskrzydl¹ ramiona jej bia³e,
niczym z urocznego gniazda ³abêd zaklêty. W d³onie czo³o uj¹wszy wpatruje siê Pani we
wszystkich gwiazd niepokój drgaj¹cy na niskim po nocy granacie nieba. Pod wierszczy muzykê, coraz to g³oniejsz¹ zas³uchaniu, srebrzy siê coraz to widniej wiat ciemnoci. Z gór dalekich gdzie wielkoludy jaskiniê sw¹ maj¹, wieje mierci groza po nocy g³uchej. Pani p³acze.
A gdy gwiazda jaka z Bo¿ego p³aszcza siê oderwie i wró¿b¹ nie odgadniêt¹ miêdzy ludzi spada, pani w w³os jasny policzki tuli wystawiaj¹c w lêk nocy tylko oczu poblask gwiezdny.
Lecz oto, na miasta ocknienie, jutrzniê odzwaniaæ ju¿ jê³a sygnaturka klasztorna. Skrzypia³
ten dzwonny pacierz na po³y sennym jeszcze mruczeniem, które siê raz po raz jakby ocknie
i Ave! - ,,Ave! -Ave! na gwa³t bije, by cichn¹æ znowu¿ w modlitewne podzwony, w litanii przyjêki i st³umiæ siê wreszcie w zach³yniêcie - w ¿al!
Tak mniszki, skowronki szare, odzwania³y siê Bogu i budzi³y miasto.
W rosnê, na dachach i wie¿ach zró¿owione ju¿ witanie wyroi³ siê t³um milczeniem nocy
jeszcze objêty, jakby snów swych zmory wynosz¹cy na jawê - w tych cichych rozruchach i poszeptach pod murami, w nag³ych wybiegach ku bramie miasta i niepokojów gromadnym rozchwianiu. Gdy nagle wpadli w ulicê pastuchy dwa, jak te dwa capy górskie, w czarnych baranicach pêkatych i na cienkich, rzekniesz, nó¿kach koz³ów. I wskazuj¹c posochami za miasto,
w góry, sk¹d przybyli, jêli rozpowiadaæ o czym gromadom w doskokach i r¹k rozmachaniu:
jak siê to obwo³uje ludziom wieci wa¿ne. Starce siwobrode wysunêli siê naprzód i uspokoiwszy ciekawoci zamêty, jêli zwiastunów onych wypytywaæ roztropnie. A gdy siê wszystkiego, jak trzeba, wywiedzieli, wznieli ku niebu ramiona dziêkczynne.
Zaludni³a radoæ ulice i najlêkliwszymi; skaka³ - kto m³ody, kto powa¿ny - rozprawia³: wiêcili zwyciêstwo mieszczanie zacni. Nie wytrzyma³y po domach i panny grodzkie: ledwie
w bieli koszul i na bosych stopach wybieg³y z³ociæ piaskiem drogê do kocio³a, tatarakiem j¹
maiæ i rozsiewaæ spod piersi jak p³omienie - ró¿e i maki krane.
Ju¿ siê na stopniach kocio³a rozstawi³y mnichy bure jak to ptactwo do piewu gotowe; ju¿
siê kolejno wszystkie w grodzie odzywa³y dzwony.
Tak siê ruch w miecie wszczyna³ i cichy jeszcze tumult wi¹teczny.
Zawiedli siê mieszczanie zacni, bo choæ radoæ zosta³a, wiêto ich minê³o: wielkoludów pogromca miast bram¹ w tryumfie wjechaæ, polem mury okr¹¿y³ i wróci³ w wiat, sk¹d przyby³.
Odgad³o w nim miasto Bo¿ej ³aski wys³annika ku obronie a krzywd pomszczeniu. Pod sklepienie kocio³a wt³oczy³a siê ci¿by chmura; w grzmocie pieni dziêkczynnych zadr¿a³a wi¹tynia. Chmur¹ i grzmotem jest uczuæ ludu wezbrana potêga. Niech ¿yje król! Odwodu jak
gromu potrzebuje ta chmura i grzmot: ulewy wdziêcznoci - szczêcia gromadzkiego burza.
Wype³niwszy tedy mod³ami niebosiê¿n¹ nawê kocio³a a groszem mnichów torby, wyroi³ siê
t³um na miasto, pod zamek. I postanowi³ zarazem, aby dzieñ ów radosny upamiêtniæ ludu
pochodem z chor¹gwiami na przedzie. Co jak duma s³odkiego wezbra³o w piersiach ludzkich, ka¿dy wraz myla³ o swych szatach odwiêtnych. Niech ¿yje naród!
W kociele tymczasem pozosta³y tylko kobiety, starce i mnichy w chórze; zatrzyma³a ich
wymowa starego przeora, s³awi¹ca b³êdne rycerstwo. A mówi³ kaznodzieja tymi s³owy:
Soko³a ziemskiej mi³oci podrzuci³a ku rycerskiemu dzie³u d³oñ tu jaka bia³a - or³em ponad czyn swój siê wzbi³. Nie powróci. Mo¿e sp³yn¹³ tam w lesie krwi¹ ran swoich, a w tej
oto chwili bije ju¿ skrzyd³em niecierpliwym we wrota mi³oci niebieskiej.
M a r y j o, otwórz rycerzowi Twemu! stêsknion za Tob¹ jest bardzo...
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Tak kaza³ przeor mnichów burych, sam niegdy rycerz. I choæ kobiety kocielnym obyczajem
szlocha³y, starce po ³awach spornie kiwali g³owami, zasiê mnichy czarne po stallach sro¿y³y
siê ponuro. Czu³y mnichy czarne tê hydrê kacerstwa, której g³owa, ledwie ciêta, ju¿ nowym
odrasta kszta³tem. Ta z piekie³ chyba wyros³a nauka - jak to mi³oæ ziemska ku niebieskiej
wiedzie - ju¿ siê po klasztorach niejednych zagnie¿d¿a tajemnie, a ca³kiem jawnie po zamkach, kêdy z rycerstwa dwornym dla niewiast duchem wierzeniami siê splata. I wiarê rzymsk¹
plugawi.
Tak zszeptywa³y siê ze sob¹ mnichy czarne po stallach chóru. I nu¿e raiæ pod kapturami, by
skorzystaæ z wielkiego dzi uniesienia narodu i wyrwaæ te chwasty z winnicy Pañskiej: zetrzeæ hydrê myli wzbronionych!
Niech ¿yje naród!
Oto zbli¿a siê pochód pod kocio³a progi: b³yszcz¹ stroje odwiêtne, ³opoc¹ sztandary.
Spod trój³uku okna na zamku spoziera na miasto cicha sprawczyni wszystkiego. Co z burzy
têsknot tej nocy i gwiazd uroku pozosta³o w zatuleniu postaci jej ca³ej, tak wiotkiej i sp³akanej u kolumny z granitu...
Ku czemu siê gra - przerwa³ sobie nagle ¿ongler w tym miejscu. I przyk³ada³ siê wraz do
gêli.
Gra³. £agodnoæ cisz niewiecich gra³ i krosienkowych rojeñ moce, rzuconego w te cisze tonu
d³ugie przetrwanie, mleko marzeñ, którymi karmi¹ p³ody mê¿owe w ¿ywocie swoim, ród ³ez
u k¹dzieli... £odzie bezsterne u brzegu gra³ i to trzepotanie siê ¿aglów w huraganie rojeñ, gdy
siê wszystkie mewy burz dalekich zlatuj¹ na ¿ale, na biady, na lamenty...
G¹d³ têsknice i tuhy niewiecie, gra³ kobiet ¿¹dze strze¿one.
A gdy gêle opad³y, wystawion¹ przed siê d³oni¹ orosi³ ¿ongler o baczenie na s³owo:
I mówi siê dalej:
W bizanckiej szacie z zielonego achmardu, z³otem w ptaki-gryfy szytej, w korduañskich chobotach d³ugodziobiastych a p³aszczu bia³ym, krwawnika wielk¹ klamr¹ na piersi spiêtym,
w z³otej obrêczy na doramiennych w³osach p³owych - tak wstêpowa³ pan Lancelot po up³ywie roku na zamku schody. A w kroków prêdkoci p³aszcz jego tak siê baniaste podwiewa³,
¿e zdawa³ siê rycerz jak ten pani Ledy pogañskiej ³abêd bia³y.
Sklepieñ ch³ód, ¿ubrów ³by brodate u murów, ród pawê¿y i ³uków na cianach, korytarzy
echowe pustki i nag³a g³uchoæ kobierców pod stop¹... W ch³odnym bezludziu ³aw, miêdzy
granitowymi s³upami, królowa³a stolnic martwica: puste by³y trony oba.
Powita³ go ksi¹¿ê-dworak g³osem dla dostojnoci miejsca ciszonym:
Zostaniesz waæ przyjêty in logiam, w rozmównicy, co jest znakiem osobliwej przychylnoci królowej pani.
Po roku, z trudem odnalezionego, si³¹ niemal przywodzisz mnie tu, ksi¹¿ê.
Kazano.
Owó¿ i niewiecie komory z³otog³owiem na cianach i bagdadzkim dywanem w takie zacisze st³umione, ¿e ledwie siê w nich s³yszeæ da³y miêkkie pobrzêki strun - wraz zamilk³o. Oto
z ³aw i skrzyñ zrywaj¹ siê panny i rêce na piersiach krzy¿uj¹c k³oni¹ swe g³ówki. W uk³onie
posuwistym, a ramienia pod p³aszczem rozmachu chyl¹ siê g³êboko rycerz i ksi¹¿ê.
Krocz¹ panowie poszumni, szmera za nimi niewieciego dworu pogwarek.
Lecz oto komnata rycerstwa stra¿niczego pe³na; stoj¹ pod cian¹ w surowoci wejrzeñ okrzepli,
o pawê¿e barwiste wsparci. Za nimi dwierze o potê¿nych antabach i zaworach, niczym wieko ce13

drowej skarbnicy. Tuæ jest., pomyla³. A gdy wzniós³ oczy do góry o ducha skrzepienie, ujrza³
nad drzwiami anio³a w kamieniu z lili¹ u piersi. Bacz waæ na wysoki próg, jaki masz przest¹piæ: w trzy stopnie zdzia³aæ go pani kaza³a, aby oznacza³y wiarê, nadziejê i mi³oæ.
W omroczeniu przest¹pi³ trójpróg têsknoty, nie widz¹c nic prócz modrej strugi wiat³a od jednej z szyb okiennych. Przykl¹k³, jak trzeba, na jedno kolano - i us³yszy nad sob¹ g³os ksiêcia:
Królowo, oto wielkoludów pogromca sprzed roku, a jeniec mój dzisiaj, którego twojej, Pani,
³askawoci oddajê.
W szelestnym zawiewie wonnoci zwieszaj¹ce siê od ³okci pani bia³osrebrne rêkawy objê³y
przyklêk³ego, w³anie jak te skrzyd³a anio³a, gdy d³onie jej podawa³y mu siê za oparcie, aby
powsta³. Ledwie siê podj¹æ zd¹¿y³, poczu³ na wargach muniêcie powitalnego ca³unku. Nie
wypuszczaj¹c r¹k jego z paluszków lekkich, zwraca³a go pani ku damom wity dla uk³onu
i wiod³a w ny¿ê okienn¹. Si¹d przy mnie, mi³y panie, radaæ widzê. Chcia³ by³o godnie odpowiedzieæ na to ³askawe powitanie obyczaju dwornego, lecz siêgn¹³ m³ody po s³owo zbyt
g³êboko w pier: ugrzêz³o w grdyce. Sprawnoci¹ kobiec¹ odpowiada³a pani za niego sama,
szukaj¹c zarazem prêdkiej okazji miechu dla zdzia³ania w panach wiêkszej mia³oci.
S³ów jej ju¿ nie s³ysza³, zapatrzony ku górze, gdzie siê dlañ trzepota³o jej miechu ptaszê.
A wejrzawszy ku powale widzi: sklepu ³amane ³uki w b³êkicie ca³e, a na nim gwiazdy jak
o wicie - srebrne. Wstêpuje tymczasem pani w okna wnêkê i siada na poduszce w rozwartym kole sto³ka, który snadniej ni¿ ³awa oddaje kszta³tu giêtkoæ i pow³óczystoci stroju.
Z³oty jest w³os pani nab³yszczony wiat³em, opa³owe s¹ pere³ wploty w kosy jej d³ugie, rzucone spod srebrzystego czó³ka na fryzyjskiej sukni seledyny blade. A gdy d³oñ podjê³a, oczom
na zas³onê od wiat³a, rozskrzydla siê jej rêkaw i k³ad¹ siê na nim szafiry, granaty i rubiny
wielkie: od szyb w o³owiu drgaj¹ce oka. Gdy za, ca³a w tej jasnoci barw i wiate³, umiechnê³a siê ku zapatrzeniu jego - pomyla³o mu siê w tej chwili tak dziwnie: ¿e z tej têczy s³onecznego rozradowania umiecha siê doñ chyba sama gwiazda poranna w siostrzyc swoich
chórze. I podj¹³ znów oczy na b³êkit gwiadzisty u stropu.
Ksi¹¿ê, zabawiaj¹cy gorliwie damy w drugim koñcu izby, nie mo¿e siê nadziwiæ z daleka
d³ugiej ciszy zniemówienia wród obojga m³odych. A gdy wreszcie spojrzeæ siê omieli³,
widzi, jak pani, na sto³ku przechylona, ciska d³oñmi te br¹zowe g³owice u porêczy. Badawczym wyb³yskiem patrz¹ jej oczy, a usta, tak miêkkie w umiechu, okrzep³y w tej chwili. Ledwie znacznym a w³adnych ruchem d³oni rozka¿e panu Lancelotowi zwróciæ siê dwornie ku
damom, a w zamian przywo³a ksiêcia.
Nie wiem prawdziwie, co mniemaæ o tym rycerzu. Niewymowny jest bardzo, bo nie rzek³
ani s³owa. I nie patrzy, a wziera. Nie dziwiê siê teraz, ¿e go przed rokiem w zapatrzeniu zatopi³a fala.
Ujrza³ rycerstwa swego i mierci samej przodownicê - a nie s³owem zwyk³ siê wypowiadaæ
w ¿yciu. Królowo, wymowni w kochaniu poeci bywaj¹. A niepewnoæ jest w tym wielka, kto
z nich jest aptior ad amorem: rycerz czy poeta.
Odmie pani wargi w zamyleniu jakowym. O mê¿u pomyla³a - domyla siê dworak. I zagaduje czym prêdzej o tym, jak to opowiadaj¹ wszêdzie poeci, jakoby w bramie Karduelu
spoczywa³y w g³azów ukryciu regu³y mi³oci, wprost od pani Wenus id¹ce, a przez Sybillê
jêzykiem Rzymian na z³otych kartach spisane.
Owó¿ na pierwszej karcie z³oci siê to przykazanie: Causa conjugis non est ab amore excusatio - wzgl¹d na ma³¿onka nie bêdzie wymówk¹ w kochaniu.
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Umiechnê³a siê pani niedbale: która¿ bo z kobiet nie zna pani Wenus i poetów przykazañ.
Nie o królu myla³am przed chwil¹ - rzecze z grymasem. - Ach, ten pan Gawan i jego zazdroæ naprzykrzona, tropi¹ca mnie wszêdy!
D³ugo zaciera ksi¹¿ê d³onie przy ustach, wreszcie chyli siê ostro¿nie do ucha pani:
Feminam nihil prohibet a duobus amari - nie wadzi bynajmniej kobiecie i dwoistego za¿yæ
kochania - ucz¹ z³ote regu³y mi³oci.
Ledwie znacznym ruchem d³oni odrzuci go pani od swego ucha - na korny uk³on z daleka.
I zachmurzy siê na chwilê usteczkami. Lecz oto nagle przerwie to zachmurzenie miechu pustot¹ - jakby ptak z wiegotem furkn¹³ nagle ku górze. Rycerz, i przed damami milcz¹cy,
wejrza³ znów na sklepienie i szuka³ pod gwiazdami tego miechu skowronka.
Za chwilê siedzia³ przy pani, gdy pazik na miêkkich nó¿kach bieg³ szparko w drugi koniec
izby i nurza³ siê w skrzyni, dobywaj¹c szachów, by je miêdzy pañstwem na kobiercu ³awy
roz³o¿yæ i klêcz¹c ustawiaæ kamienie. Tak nakaza³a królowa, by wobec dam swoich daæ milczeniu niemownego rycerza pozór grzeczny. A sama rozpina powoli opaskê czó³ka na podbródku, jak to czyni¹ niewiasty, gdy chc¹ daæ ustom folgê do ca³owania. I wyczekawszy chwila gdy jej panie zapatrzy³y siê gdzie indziej, chwyci rycerza obur¹cz za g³owê, pochyli j¹ sobie nad szachami i przylgnie mu do ust w d³ugim ca³owaniu bez oddechu.
Nieraz, nieraz czyni³amæ to ju¿ w mylach swych, tak smutnych od roku!... Odt¹d twoj¹ jestem dusz¹ i cia³em i nape³niam tym radoci¹ myli me wszystkie.
Targn¹³ siê ku niej ramion oplotem i rozsypa³ bierki szachowe. Przybieg³y paziki cichutkie
i jê³y u nóg pañstwa sp³oszonych zbieraæ kamienie jak te ptaki proso. W drugim k¹cie komory zachrz¹ka³y surowo obie panie wity: dworska dama Ypokryzja i stara panna Immaculata.
¯arliwie zagadywa³ tych pan cnotê ksi¹¿ê wymowny.
I j¹³ przemyliwaæ nad tym, jak by (drogami pana Gawana nie id¹c) u³adziæ m³odym obyczaju mi³osnego dope³nienie. Niech b³ogos³awi¹ kochankowie cyklopowe mury i czujne stra¿e,
bowiem tylko w przeszkód goryczy dojrzewa s³odycz namiêtnoci naszych. Chrapi¹ wtedy
ma³¿onkowie.
pi w dosycie rych³ym król ma³¿onek. Wysunie pani stopki ch³odne spod zas³ony z ³o¿a szafy i poskoczy ku oknu komory, niczym na ciele nie os³oniêta - jak to z ma³¿eñskiego ³o¿a.
Pod zwabionych nietoperzy kr¹¿eniem oczekuje, rzekniesz, pó³nocnej godziny zaklêcia. Zahuka sowa na poni¿u, a za trzecim razem, jakby ³asic¹ sp³oszona, zmyli g³os w grdanie ostre.
Zna ksi¹¿ê nocnych ptaków obyczaj i trwogi.
Os³ania pani swe g³adkoci, przy oknie opierzch³e, w mê¿a sobolowy p³aszcz i czapê, pod
futrem nó¿ ukrywa dla bezpieczeñstwa osoby - i króla postaci¹ mija stra¿e komorowe.
Opuci³a pani pieciwa królewskiego ³o¿a puchy
1 wonnoci, ociera siê bosa o nocnych cieniów pomykania tajemne, a lêkiem tylko oddech
w sobie sk³óca i zagrzewa cia³o.
W ostatnie korytarze ju¿ bez no¿a w d³oni wst¹pi³a pani, sama jak widmo nocy - i tajemnica.
(Nie bêdzie ju¿ pan Gawan tropiæ j¹ wszêdy zazdroci¹ swoj¹.)
Budzi zamku nocna ponuroæ sumienia ponure upiory. A gdy one serce kobiety zhukaj¹, ca³¹
piekie³ gor¹coæ wypija z ust kochanek - szczêliwy.
¯¹dzy wszystko p³u¿y.
Oto w odleg³ej gdzie izbie zamku siedzi na tapczanie, w przebia³oci swej wiotkiej, kochaniu ca³a z futra wychylona. A rozplotem z³otych w³osów zatula g³owê kochanka ni to chust¹
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matczyn¹. I tym razem nic sobie powiedzieæ nie zd¹¿yli. Bo w pierwszym doskoku zwar³y
siê ich usta, wtuli³y piersi gdy serca bij¹ do siê jak te dzwony - w obietnicy szczêcia wrychle jeszcze wiêkszego. Niechby g³os jaki ozwa³ siê w pobli¿u, padn¹ oboje martwi: tak na
pó³ oderwane od ¿ycia s¹ serca cz³ecze, gdy swe szczêcie mierci zaczajonej kradn¹.
Kradniemy wszyscy swe najlepsze chwile ¿ycia - ¿ycia smutkowi i mierci czyhaj¹cej. Niech
nikt nie mija kochanków bez smutnego umiechu dla ich szczêcia motyli. A kto m¹drzejszego jest serca, niech przechodzi, jak gdyby nic nie spostrzegaj¹c.
Godzi siê tedy i nam przejæ mimo nich, zostawiaj¹c m³odych sobie.
Grona jest nocy zamkowej ponuroæ, g³ucho nawo³uj¹ stra¿e. pi w dosycie praw swoich
ma³¿onek, król!
I mówi siê dalej... Ale teraz ju¿ do panów, choæby ich tu, w piekarni, nie by³o dzi wcale:
Gdy zstêpowa³ rycerz z zamkowej góry, nocny granat nieba roztapia³y ju¿ wity po niebosk³onach. Wysrebrzaj¹ siê na chwilê z³ote do niedawna gwiazdy i dogasaj¹ wraz powoli. Nad
zamkiem wieci jeszcze gwiazda poranna - w przejasnej otoczy bieli, perlistoci i opa³ów.
Bia³osrebrne jej skrzyd³a z ob³oków muskaj¹ szafiry, granaty i rubiny zwiewne: zza b³awych
szyb widnokrêgu przebijaj¹ce siê promienie zorzy. A¿ tej têczy s³onecznego rozradowania
umiecha siê g³osem pierwszego na niebie skowronka - jutrzenka czujnych, pani Wenus
gwiadzistego nieba.
I zgas³a.
A w roz¿agwione jego wspomnienia tej nocy wkrad³ siê z nag³a melancholii smêt, ¿e w tej
chwili zgas³a dlañ mo¿e na zawsze jaka dobra gwiazda na niebie - ¿e nie ustokrotni¹ siê ju¿
nigdy si³y jego nad wielkoludów moce, bowiem zby³ z w³asnego serca tej mocy wszystkokrotnej.
Dla nabycia dwornej szaty swojej wyprzeda³ siê by³o z miecza i zbroi. Ale rych³o nowe na
pewno dostanie. Rozka¿e królowa niechybnie, aby poniecha³ b³êdnego rycerstwa i porzuci³
s³u¿bê w Stra¿y mierci, a zosta³ u króla setnikiem Stra¿y Ochronnej, która nosi najpiêkniejsze stroje i p³aszcze najdostojniejsze.
Zasiê na rozstaniu przykazywa³a mu pani prob¹ i poca³unkami, aby dzi w tych oto szatach
dumnych wyst¹pi³ na rynek i da³ siê poznaæ wdziêcznemu ludowi. Niech uderz¹ w dzwony,
niech siê rozpiewaj¹ mnichy, niech panny grodzkie poczn¹ mu maiæ drogê i rzucaæ ró¿e pod
stopy. Niech¿e maj¹ dzi wiêto i uciechê mieszczanie zacni. Jak¿e lubo, jak¿e lubo spozieraæ bêdzie na to królowa!
Oto ci¹gn¹ szeregiem te bure piewaki, które wonczas, przed rokiem, ustawi³y siê by³o u fary
z psalmami na czeæ jego; na primê snad popieszaj¹ teraz mnichy do kocio³a. Przystojniej, zacniej to bêdzie z zakonnikami mszy naprzód wys³uchaæ, w kociele na naród poczekaæ, nim go spi¿e zdzwoni¹. I jako lubo, jak¿e lubo bêdzie to królowej!
Wyprzedzi³ tedy szeregi mnichów, wst¹pi³ w przedsienie, zag³êbi³ siê w nawê pust¹. Zdj¹³ go
zi¹b, objê³y mroki, okolicy lni¹ce kad³uby kolumn. Hen, na wy¿y, ledwie majaczej¹ poz³ocistoci o³tarza, pod nim na s³upach otwarta czeluæ krypty; gór¹ rozogni³y siê na szybach
p³achty purpury, przelewa fiolet g³êboki. Oto wszystko: ch³ód, mrok i pustka w kociele.
Ko³acz¹ za nim mnichy. Zarzuci³ po³ê p³aszcza na lewe ramiê i wystawi³ siê przed zakonnik!.
Jam jest rycerz Stra¿y mierci, Graala poszukiwacz, wielkoludów pogromca, a grodu wybawiciel, Lancelot sam! Zdzwoñcie miasto ca³e.
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Ani jedna twarz nie wychyli³a siê z tych burych kapturów, nie skierowa³a siê ku niemu g³owa
¿adna, nie przerwa³a pomruku pacierzy. Do krypty czarnej jak cienie w grób zstêpowaæ jê³y
te szeregi.
I znów pustka i mroki w bezludnym kociele. Tylko jaki cieñ zakapturzony d³ug¹ ¿erdzi¹
rozjarza wiece w nado³tarzowych fioletach, ród z³ocistych m¿eñ i rozchwiei wyb³ysków. Na
tle tej ¿arzy kocielnej wychyla siê z mroku krucyfiks olbrzymi, zawis³y nad chórem.
Przykl¹k³ i, jak trzeba, odmawia ranne pacierze. Póki w rozkolebaniu pobo¿nym nie zatrzyma³a mu siê g³owa: wzi¹³ na siê wejrzenie krzy¿a.
Ty¿e dla kobiety poniecha³ Parsifala u dróg rozstajnych - na samotnoæ gorzk¹ porzuci³e
druha, nie uleczonego z ran wie¿ych.
Porzuci³em! - Uderzy siê ku³akiem w pier.
Ty¿e dla kobiety zaprzeda³ i przyjaciela drugiego! przeda³e, rycerzu, konia-druha najwierniejszego, który swe zdrowie i ¿ycie z twoim zjednoczy³.
Przeda³em! - jêknie.
Ty¿e dla kobiety, s³owu Mojemu na wspak, miecz zastawi³, by p³aszcz strojny kupiæ! Tego
nie uczyni³ i sam Judasz Iskariota, który mnie przeda³.
Bi³ czo³em o kamienie kocio³a.
Snad na p³ytê grobowca g³ow¹ natrafi³, bo zadudnia³o pod nim echo z trumien piwnicy.
W d³ugie potem zaci¹gi organowych basów uderzy³o nagle gêste dreptanie mniszych chodaków. Wyraja siê tych kapturów mnóstwo wielkie z podo³tarzowej krypty, zda siê, owiane
tchnieniem trumien i zag³uszone w sobie szeptaniem pacierzy.
W ko³acie i uroczystym rozruchu sadowi¹ siê mnichy po stallach.
Jeden z nich tylko zatrzyma³ siê u wielkiej ksiêgi gradua³u, w ¿ó³ty blask wiecy wychyli³
spod kaptura g³owê jak z wosku, w onym wianku w³osów na ciemieniu ni to w koronie cierniowej. Z opad³¹ powiek¹ a boleciwym rozchyleniem warg czai siê piewak przodowny na
nutê organów, rozstawia d³onie braciom na baczenie, czeka z intonacj¹:
O fidelis anima! clama de profundis te terrenis fugito rebus et immundis.
I zawia³ d³oñmi niczym mewa bia³ymi skrzyd³ami.
A!.-a!-a!-a!... A!-a!-a!... - biadaj¹ dusze czyæcowe w mnichów lamentacji.
Wtórzy³ im rycerz piersi swych przyjêkiem. Póki nie wytrzyma³ tego d³u¿ej na sobie. Podj¹³
g³owê znad grobowej p³yty i j¹³ przypominaæ swe czyny chwalebne. Tym siê wszak¿e i zmar³e obwo³uj¹ z trumien: w onych tu napisach grobowcowych naokó³. Nie z pychy czyni¹ to
zmar³e, przypominaj¹c siê sprawiedliwoci Bo¿ej, lecz dla ulgi w mêce czyæcowej.
Przypomina³ tedy i on swe zas³ugi; odlicza³ je Bogu, jakby wypisuj¹c je na grobowcu swoim:
Wielkoludów dwóch srogich zabi³em! krzywdy ludzkie pomci³em! wielem ¿ycia cz³eczego
zratowa³!
Zmyli³a mu wiarê skruchy niedoskona³oæ. A w z³ej skrusze oczy jego, jak i dusza rozpierzchliwe, ujrz¹ nagle z dala pod cian¹ kocio³a postaæ niegdy sercu tak blisk¹. Patrz¹ oczy,
wypatruj¹: a¿ siê nagle za³zawi¹ w zdumieniu radosnym. Tu¿e?!
Szeptem zaledwie powiedzia³ do siê. A oto ze wszystkich mroków i ciemnic kocio³a wpe³za
echem przera¿enia:
Tu¿e jest?!
Nad trójprogiem mniszego chóru spoczywa oto pod cian¹ Parsifal sam. Snad wielce utrudzony, w kociele wytchnienia szuka, jak to czyni¹, rycerze wêdrowni.
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Przy³bicy cieñ omracza mu czo³o i oczy. Niczym dziób ponury sterczy nad twarz¹ nanonik
he³mu, broda nurza siê w ³uskowej naszyjnicy, w pod³u¿ spoczywa miecz srogi. Zbod³y siê
nogi, zhaczy³y ostrogami stóp d³ugich. Zasêpi³ siê, skobuzia³ ca³y w zamyleniu. Jakby na
bardzo d³ugi czas tu zleg³, wielce ¿yciem ju¿ uznojony: tak siê ulg³a kolcza zbroja w gibkoæ
osmêtnionego cia³a, tak siê s³ania g³owa, w szo³omie ciê¿ka, taka w nim ca³ym zaduma kocielna nad cz³ecz¹ dol¹, taka frasobliwoæ ducha.
W bezmiernym nagle roz¿aleniu do siê za to poniechanie druha przed rokiem, z klêczek nawet nie powsta³ Lancelot, a czo³ga siê doñ na kolanach.
Z k a m i e n i a ?! - okrzyknie siê nagle groz¹ na koció³ ca³y - a¿ siê rozchwia³y po stallach zawodz¹ce mnichy.
Nie Bo¿y ty ju¿ na wiecie, a mistrza kamieni ¿ywych stwór w kociele?!
Organowe basy, w podobieñstwo czyæcowych jêków, na ciê¿kich skrzyd³ach kolebaæ siê ka¿¹
mniszym pieniom.
Na desce poz³ocistej w przydymionych od kadzide³ barwach widnia³ Ukrzy¿owany, wielk¹
chudzizn¹ udrêczonego cia³a nie owis³y nawet w ramionach, lecz srogo stoj¹cy w mêczeñstwa swego gwodziach; a one æwieki w d³oniach obu i stopach skutych wystawia przed oczy
chrzecijan, chmurnie wyzieraj¹c spod cierniów korony.
Kyrie EIejson!...
G³uchy to przyjêk organów poci¹gn¹³ tak zawistem burzy pod o³tarz sam. I w jeden akord
dudni pohukiem u cian wszystkich - a¿ siê strzês³a nawa troista. Na wy¿e wziête, mno¿¹ siê
tony: jak ten grom, gdy w jeden niebosk³on ³omotami gruchoce, a po drugim wraz echem siê
toczy - i ju¿ gra po niebie ca³ym gron¹ nawa³nic¹ bezmiarów.
I wyrywa mu z piersi jêki skruchy ostatniej:
Dla kobiety wyrzek³em siê w duchu onej czary: poniecha³em szukania Graala... Przeze mnie
i Parsifal nie znalaz³ cudotwórczej czary Twej - ostatni mo¿e z rycerzy Twoich!... Nie znaleziony bêdzie Graal Twój! nie zdjêty bêdziesz z krzy¿a w sercach ludzi smutnych! nie odnowione bêd¹ serca cz³ecze! nie starte bêd¹ smutki z oblicza ziemi!...
Grzmia³y mu tak w piersiach i te ostatnie basy, które jakby w gniewu surowoci ciszyæ siê
nie mog¹ u stropu.
Zakonników chór, wi¹tyni dusza i pobo¿noæ, rzekniesz, sama - oddali³y siê st¹d precz.
Ch³ód barw niemych zaleg³ na o³tarzu u pogaszonych wiec. W okrzep³oci surowej lni¹
kolumn kad³uby. Dym kadzide³ sczo³ga³ siê ze schodów chóru i snuje siê po nawach zwidem
pokutuj¹cych dusz. Kostnicy sieni¹ pod krzy¿em ponurym zda³ siê i koció³ sam - bez swej
s³u¿by Bo¿ej. Odesz³y mnichy.
Jakby z onych trumien w piwnicy owia³a pokutnika na p³ycie grobowej ta dusz czyæcowych
mêka i ³aska zarazem: nadzieja. Bo to z pierwszym poruszeniem ramion za³opota³a w nim
skrzyd³ami nadziei ta myl: A mo¿e? - rok czasu wszak min¹³! rok d³ugi! - mo¿e Parsifal
tymczasem...
Dopad³ po raz trzeci ¿ywego kamienia; obur¹cz ogarnia tê g³owê w szo³omie ciê¿k¹, jak gdyby j¹ z miertelnego pos³ania podwign¹æ nieco chcia³. I szepcze mu w usta same - pyta.
A po mrokach i ciemnicach fary ocknê³y siê jakby w ¿ywych kamieniach dusze wszystkich
pogrzebanych tu rycerzy. I tr¹ci echo pustego kocio³a organy tu wtóre, uderzy w basy ciszy
grobowcowej:
Znalaz³e?!
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Ledwie spostrzegli s³uchacze, ¿e tego pytania szloch i echo gra³y ju¿ tylko gêle ¿onglera.
Gra³. One w grobach kocio³ów trumniska gra³ - ni to d¹¿eñ cz³eczych ³odzie rozbite - i mnichów pokutne nad nimi lamenty, za dusz czyæcowych ¿ale de profundis: ¿yciowych zb³¹dzeñ biady, nie odpartych immundis... ¯ywe kamienie gra³ w wiecznych schronach cisz, b³êdnych rycerzy na grobach frasobliwoæ wieczn¹ i to mleko si³, ssane z ich piersi kamiennych,
za ¿yw¹ krew d¹¿enia...
G¹d³ mê¿ów têsknice i tuhy, gra³ ducha cz³eczego wieczne nieukoje.
A gdy gêle tym razem opad³y, daremnie ludzie na s³owo baczyli: ¿ongler po czarkê sw¹ siêga³ i podstawia³ j¹ pod dzban szczodrej pani. A przypomniawszy sobie s³uchaczy, machnie
rêk¹ na izbê.
Wracajcie do domów, romans ju¿ skoñczony.

***
Powolny jak ¿ó³w i jak pieñ niemy linochód, melancholicus w kunszcie swoim, przek³ada³
tymczasem gór¹ na linie swe nogi pajêcze. Czyni³ to ze statkiem i bardzo roztropnie. Wiêc
rych³o uprzykrzyli sobie ludzie te sztuki pedanta. I rozwa³êsali siê po rynku. Dalej¿e kuglce
na swe pomosty i nu¿e znów skakaæ przez obrêcze, ognie ³ykaæ, podkowy ³amaæ - co który
umia³.
Z tego nie³adu wszystkich spektaklów naraz i rozpierzchliwoci widzów stara³ siê skorzystaæ
gadkarz: skoczy³ ¿wawo na swój pomost i wabi³ ku sobie cwanymi minami. ¯e za dzisiaj
wszystkie ju¿ gadki, by najsproniejsze, zd¹¿y³ opowiedzieæ ludziom, a ich szczodroæ spod
chudej by³a fary, wiêc pozazdrociwszy ¿onglerom w piekarniach, umyli³ i on tu swoim ludziskom na rynku opowiedzieæ romans - nie rycerski ¿aden, a grodzki: ka¿dy rad wys³ucha
powieci prawdziwej, zw³aszcza gdy opowie rzeczy ca³kiem wie¿e.
Tedy gadkê swoj¹ tak chytrze grodzianom wyk³ada, ¿e choæ wymiewa wszystkich, ka¿demu siê
zdaje: O s¹siedzie gada!... Wiêc s³uchaj¹ wszyscy i wszyscy s¹ radzi: Ten bo z ¿ycia bierze!...
Siedzi gadkarz na pomocie, dzwoni sobie nogami nad gromad¹ ludzi - i prawi. A coraz to
niecierpliwiej szyjê bokiem ku swej czapie wyci¹ga. Datków co bardzo niewiele! Wiêc
skrzywi siê i przerwie opowieæ ciekaw¹. I ju¿ tylko w milczeniu nogami nad ludmi wydzwania wytrzymuj¹c na swej wardze spojrzenia ludzi.
Nie dasz groszy ¿aden sknera?!... Diabli wezm¹ bohatera! Ju¿ siê mieræ na niego czai...
Mieszczanie ze miechem, ich ¿onki z nad¹saniem dorzuc¹ przecie co nieco do czapy.
I powieæ g³adko siê dalej potoczy: ¯e za po miastach sk¹po, jak widaæ, jest wszêdzie, na
weselu tej panny wo³u wiêc nie bêdzie! Ale dobra pieczeñ zawszeæ siê usma¿y... I ¿ongler
o tej pieczeni d³ugo, smacznie gwarzy.
A¿ skoñczy i zbierze aplauzu oklaski.
I ten nie chybia³ powo³ania joculatora: wypogadza³ twarze, ciera³ smutki z oblicza wiata:
z widnokrêgów ludzi swoich.
Tak myla³ goliard, snuj¹c siê po rynku. I marz¹c pewnie w skrytoci, by choæ raz jeszcze,
raz jeden bodaj tylko! - jak to dawniej bywa³o - móc stan¹æ przed zacnym gronem owieconych. Tymi s³owy powita³by ich z uk³onem od proga:
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Wêdrowny poeta sercom szlachetnym cnej radoci przysporzyæ pragnie...
Witaj! - odrzek¹. Salve! - dodzwoni¹ czarkami.
I posadz¹ u sto³u, zas³uchaj¹ siê w s³owo, opuszcz¹ w skupieniu oczy na swe brody powa¿ne.
Ale nie by³o progu takiego w miecie ca³ym. A czyni³ przecie wszystko, co trzeba: i na rynku
siê pokazywa³, i na kanoniê zachodzi³ wykrêcaj¹c szyjê ku oknom wszystkim, i u studzien
przystawa³ jak nale¿y - z ramionami skrzy¿owanymi na piersiach i gêsi¹ zwis³a w ku³aku. Nie
zbli¿a³ siê doñ pacho³ek ¿aden, ¿aden nie doskakiwa³ biegacz z zaproszeniem do panów. Na
rynku zgie³k tylko odpustowy, po ulicach cisze: ledwie mniszych chodaków gdzieniegdzie
ko³aty i te dzwonki a sygnaturki klasztorów dziesiêciu - k³ótliwe w zgie³kach tonów, nie zestrojone wcale w miasta górn¹ nutê - jakby na zawiadczenie, ¿e i ¿yciu tu samemu brak
wszelkiego zestroju na rejestrach wy¿szych.
Wiêc gorycz powoli nape³nia³a mu serce; ju¿ nie o to nawet, ¿e nie pokarmiono go dzi nigdzie, lecz ¿e mury w tym grodzie ponure, posêpne kocio³y... Dziewcz¹t na ulicach niewiele
widaæ, a które siê poka¿¹, nie³adne s¹ chyba, bo w oczach ich nie ma tego p³omyka wra¿liwoci, który w naszych duszach zapala nieraz i najlepszych myli wiat³o.
A mo¿e po piekarniach bij¹ w tej chwili wszystkie serca czujniejsze w tym miecie?
Zgad³ chyba, bo niebawem t³umy wielkie wysypywaæ siê jê³y z niejednej bramy i wype³niaæ
ulice. Jeszcze nie przyblad³y rumieñce ciekawoci na policzkach kobiet, jeszcze nie przygas³y ich oczy roz¿agwione. Mija³ je z ¿alem do ludzi, w kapturze ukrywszy siê przed nimi. A¿
go w tym osêpieniu zagadnêli ¿onglerzy na ulicy: czemu tak bezczynnie po miecie siê wa³êsa, gdy zarobku dzi przecie pora.
Kêdy¿ pójdê? - odpowie im. - Nie spuszczaj¹ siê ju¿ dla nas zamkowe mosty, nie otwieraj¹
opactw furty, nie czekaj¹ na nas u biskupów ³awy i misy - nie bij¹ ju¿ na nasz widok serca
mê¿ów duchownych i wieckich. Rynki gawiedzi tylko pe³ne, piekarnie niewiast pró¿nych...
Odepchnê³a wraz ¿onglerów ta pycha, na dnie goliardowego serca zawsze ukryta, choæby pod
najskromniejszym osmuceniem twarzy. Takiego lepiej i w smutku poniechaæ - nie poradz¹ tu
nic towarzysze.
Oto na ch³odne ich milczenie podejmuje wreszcie spod kaptura swe oczy sêpie - i pyta:
Nie prawdê¿ ja powiadam, panowie ¿onglerzy?... Czym¿e by³o niegdy wielkie imiê wasze,
które od jocus - gêdby - na igrê siê wywodzi, a wiêc Apollinowego jest rodu? Baczcie¿! toæ
ur¹gliwoæ mieszczan wasze gêle mówione za jedno dzi wa¿y z kuglców butl¹, kul¹ i no¿em. Co mówiê! to¿ oni rzecz nasz¹ za lichsz¹ snad maj¹, bo gdy siê kuglcami i gadkarzem
na rynku ciesz¹, naszym gêlom có¿ to zostawili dzisiaj?... Owo ¿akom grodzkim jêzyki
w gêbach rozwi¹zywaæ, zanim siê w tych g³owach myli nawi¹za³y, i mieszczki gziæ! Powiedzmy¿ to sobie raz, panowie...!
Milczeli ¿onglerzy, nieufnym zezem spozieraj¹c na goliarda. Wiêc on jako smêtnie opuci³
oczy, w ziemiê je wbi³ i gada jakby do siebie ju¿ tylko:
Zepchnê³y nas czasy na rynki, miêdzy te mieszczany gorzej ni¿ oziêb³e, bo pe³ne niemej przedrwiny ze wszystkiego, co nie jest z ich trybu powszednioci. Na schy³ek nam pono idzie, towarzysze! Jakby nie wszystkie trzy parki ¿ywota by³y ju¿ z nami. Bo prawdziwie, po tych w³óczêgach
dzi naszych z grodu do grodu wa³êsa siê z nami ta jedna ju¿ tylko: Lachesis, zalotnica-¿ebraczka, obracaj¹ca ko³o ryba³towych dni! I to powiedzmy sobie wreszcie w oczy, panowie...!
Goliardowe s³owo spada³o bo zawsze miêdzy ludzi jak m³ot, na wstrz¹nienie myli i serc
oburzenie. Ale tego by³o dzi nad miarê wszelk¹! ¯achn¹ siê zgodnie ¿onglerzy:
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Pychy nazbyt wiele ma w sobie ta ¿ebraczka twoja.
A znasz ty, laiku jeden i drugi, ostatni¹ tarczê owieconych?!... Komy bêdê jak pies, przed
czym mi dusza pokorê naka¿e.
Wiêc id do kocio³a.
Pójdê!...
£zy chlupnê³y znienacka w tej przekorze goliarda. I zatrzyma³y towarzyszy - kamrat bo z goliarda dobry zawsze bywa. Mo¿e by tak podzieliæ siê z nim zarobkiem z piekarni? ¯e te¿
w tym zatraconym miecie nie masz s³uchaczów i dla poety!...
Ale spogl¹dali nañ mimo to nieufnie - Muza, myl¹, jest kochank¹ prostotliwych; niech klerk
pilnuje damy Filozofii, gdy nie pilnowa³ kocio³a. Poeta bo owiecony na to tylko nieco barw
¿ycia w sztukê sw¹ nagarnia, by niepokoje w sercach rozczyniaæ, ockniêt¹ myl porywaæ hardo na wiata ³ady i dzier¿ce! Zacniejsza, Bogu i ludziom milsza jest nasza sztuka ¿onglerów:
ciekaw¹ mnogobarwnoæ wiata w piersi braæ i g³osiæ ochoczo ka¿demu, kto s³uchaæ zechce;
a wiêc nie po ³acinie, owieconym tylko, lecz mow¹ i sercem pospólstwa... B³ogos³awiona
niech bêdzie nasza dola wszelaka, skoro w torbie w³óczêgi przynosi ludziom to rozsiewne
uradowanie siê ¿yciu: opowieæ!
Lecz te racje swoje woleli nieufni ¿onglerzy zachowaæ dla siebie. Odezwaæ siê? Wiadomo:
klerk m¹dry! - tylko pomyli czucia. Milczeli tedy upodobnieni sowom, które i s¹, i wol¹ byæ
za dnia lepe, bo jeszcze przyæmiewaj¹ oczy.
Postawszy tak czas jaki z goliardem na ulicy, rozeszli siê wreszcie w milczeniu - ka¿dy za
swojej igry kolej¹ i losem.
¯onglery tedy miêdzy kobiety, które ich teraz rozchwytywa³y po wieczernikach. Kto gêbê
sprawowa³, gard³a nie ¿a³owa³: pi³ za d³ugie posty! Pi³by przezornie i za posty przysz³e, gdyby tu i ówdzie jaka pani grzeczna nie prosi³a na lepsze wywczasy: do alkierza swego. Wypysznia³ siê tedy wagant i na bogatym ³o¿u.
A i tam nawet ¿onglery zacne dopilnowywali sprawy kamrata, który dzi nic nie zarobi³, bajaæ kobietom ró¿noci o Muzach i o goliardzie. Niejedna z kobiet jaki wiersz goliardowy
o Amorze przypomnia³a sobie (trafiaj¹ bo siê po grodach i owiecone Panie).
Urasta³y w honorze Muzy po alkierzach, a z nimi i poeta; ale na honorach dla nich zawsze
siê ponoæ koñczy³o.
Goliard snu³ siê po ulicach grodu. Poniechanie jest gorzkie.
Bardzo gorzkie czasem. I ¿al ¿ycia, i ¿yæ ju¿ nie wiadomo po co. Za ka¿dym progiem, zda
siê, szczêcie samo pieci ludzi miêkk¹ r¹czk¹, wagant jak pies bezdomny o próg ka¿dy siê
ociera - i przeklina dolê swoj¹. Nie ¿eby g³odny by³ znowu¿ tak bardzo, ile ¿e... Nie ³kaj¿e,
cz³eku, na ulicy!
Kto zgadnie i powie, jakie to szczêcia przeciche roj¹ siê po g³owie waganta? Jakich têcz
wianki splataæ on gotów na te bodaj progi, po których wbiega oto z popiechem jaka drobna
stopa, ju¿ o chwilkê ca³¹ zapóniona, ku swemu szczêciu?... Tyle doli wszelakich, tyle ¿ycia
cz³eczego nagêszcza siê w miecie!
Przysiad³ gdzie na progu, ni to p¹tnik zziêb³y u cudzego pieca. Jako¿ z g³êbokiej sieni pod
beczkowym stropem powia³o nañ chyba ¿ycia samego ciep³em serdecznym.
Pob³ogos³aw, Bo¿e, wszystkim statkom i umiarom dusz! Roi³.
One¿ to rojenia niepohamowanej g³owy - które poesim rodz¹ - one¿ to wytr¹ci³y go ze spójnoci katolickiego wiata. Pob³ogos³aw, Bo¿e, rz¹dnoci serc cz³eczych...
21

Nie ³zaw¿e siê, klerku, coram publice! - patrz, ogl¹daj¹ siê za tob¹.
Tak wiêc poszanowanie dla swej szaty owieconego ustateczni³o go na koniec. Jak ockniêty
ogl¹da³ siê wokó³. Domek - widzi - co bardzo mizerny! To otrzewia go nieco. Ale gdy pod
czo³em zajania³a ju¿ rozwaga, w sercu smêt siê wci¹¿ jeszcze roz¿ala i gra w piersiach za
ryba³towe gêle same:
£zy za szczêciem na wydeptanym progu cz³eczej troski mo¿e - waszych to mo¿e zarojeñ
niedolê b³og¹? piêkna jeszcze jedn¹ u³udê - oto co znalaz³ wêdrowny poeta u nêdzarzów bramy. Znalezione zwraca. Zawiadcz, Muzo, ludziom tego domu pozdrowienie waganta...!
Doby³ zza rêkawa pióro i inkaustu flaszê, pisze co szybko na karcie. I przywiesza j¹ potem
u ko³atki bramy - za votum w³óczêgi, za wianek spleciony z onych kwiatów, których dla garci równie ponoæ nie ma - jak szczêcia samego na wiecie.
Za czym, pogodniejszy ju¿ o wiele, poszed³ dalej. Oby³ siê dzi i bez s³uchaczów owieconych. Prostotliwym pieñ swoj¹ podrzuci³ pod progi. Zasiê datków od biedy cz³eczej nie wzi¹³
przecie. Sam szczodrym by³.
Tote¿ i g³odu nawet nie czuje ju¿ wcale. Pogwizduje sobie.
Dobra myl dobre przywabia do nas trafy. Oto czyje ramiê - ¿ycia samego wiankiem - spad³o znienacka na szyjê goliarda. I zawlok³o go sprzed ócz ulicy do bramy, wraz zatrzaniêtej.
Skoczka to by³a z wielk¹, ksiêg¹ pod pach¹.
Masz! - wtyka mu w obie rêce ciê¿ar swój.
Nieprêdko po³apa³ siê: co, gdzie, jakim cudem siê dzieje. A¿ siê powoli rzecz ca³a wyjani³a:
w tym miecie - jako ¿ywo! - Horacy siê znalaz³ i ju¿ go dziewczyna z r¹k czyich wydêbi³a
dla niego. Gdy pierwsze zdumienie minê³o i na karcie w tytule stwierdziæ siê wszystko da³o,
goliard niewdziêczny, zamiast podziêkowania, wyrzuci³ przed siê ku³ak gniewu:
To og³upia³e dzi syny i dziewczynie w zalotach oddadz¹ - ojców skarby takie!
Nie ka¿dej pewnie.
Jê³a poprawiaæ w³osy nieco rozwiane. A w tym podniesieniu g³owy powiada doñ jakby z góry:
Od pó³ roku o niczym innym i we snach nie gadasz! Masz go wreszcie samego. A trzymaj
mocno, by ci go nie wydar³ jaki mnich przepisania chciwy lub jeszcze chciwszy spalenia.
Do goliarda przyst¹pi³y tymczasem inne myli, ju¿ nie do ksi¹¿ki odnosz¹ce siê pono.
Skierowa³ ku niej podejrzliwie bia³ka oczu.
No, i bywaj! - zakrêci³a siê na piêcie - bo siê pieszê! Za to kapturzysko...
Wystarczy³o tych zwiewnych paluszków pomuskanie prêdkie, by siê zmyli³ zez goliarda
w spojrzenie nieco milsze. Oboje opr¹ Horaca szanownie w k¹cie sieni, by siê nie przewróci³. I dopadn¹ do siê piersiami.
¯aden tak ca³owaæ nie potrafi! - pomyla³a dziewczyna.
Ale tyle tylko, ¿e siê naca³owaæ zd¹¿yli, bo do bramy dobijaj¹ siê ju¿ oto niecierpliwie zalotniki: obecna dzi w grodzie m³odzie¿ rycerska. Wiêc siê pieszy skoczka, bowiem przyobieca³a im zatañczyæ po raz drugi - na pokojach gdzie pañskich. W popiechu ju¿ nawet nie
ca³uje, a uderza wargami w policzki goliarda, by nie smêci³ znowu¿ z tej przyczyny.
I wyszarpn¹wszy nagle co nieco z mieszka, wtyka mu to w rêkê, by podjad³ sobie gdzie
nareszcie: ksi¹¿ka nie nakarmi go pono nazbyt suto - a nie poety rzecz¹ uganiaæ siê po miecie za kêsem lada jakim.
Nie czyñ mi tego! - syknie jak uk¹szony. I natargnie z powrotem kaptur - przed ludmi
pewnie.
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Bo skoczka otworzywszy bramê, wyskoczy³a na ulicê. I daje siê nieæ brukom: podbijaæ, rzekniesz, kamieniom swe kroki prê¿ne.
¯adna tak st¹paæ nie umie! - pomyleæ musia³ goliard mimo osêpienia.
Za rytmem kroków dziewczyny, jak za werblem na przedzie, kroczy³a szparko m³ód rycerska ca³a.
Nie wszystka jednak z przytomnych tu dzi na odpucie. Innych bardziej dzi pono zagrzewa³o wino, bo oto ci¹gn¹ z daleka z wrzaw¹ na pó³ miasta.
I widz¹: na kamieniu pod murem przycupn¹³ jak kruk nad ksiêgi szkar³atem klerk w czarnej
szacie - zaczyta³ siê pilnie, opadaj¹ na karty wisiory kaptura. ¥ ich krzyków nad g³ow¹ nie
s³yszy, zda siê, wcale.
Wiêc siê przypatruj¹ temu ptakowi, który z wagantami spad³ dzi na ulice grodu.
Rozkraczy³ siê nad nim z rêkoma na biodrach jaki m³ody snad w³adyka nad stra¿¹ i przygl¹da mu siê jak zaciê¿nemu. Ch³opak jest giêtki jak w¹¿ w swej kolczudze srebrzystej, a te
miênie, rade ¿yciu, graj¹ mu gdzie ko³o barków jak pod futrem m³odego zwierza; prê¿ny
siê widzi niczym skoczek, nawet w tej postawie butnej.
Pozdrowienie Muzom! - huknie nad g³ow¹ goliarda.
Niech opromienia m³odoæ twoj¹, piêkny panie. A on wraz do kompanii swojej:
Cz³ek, widzicie, towarzyski: w terminach odpowiada ¿wawo. Chod z nami piæ, poeto! U
czo³a sto³u posadzimy ciê, jak to za ojców bywa³o. Bêdziesz nas chwali³ przy gêli.
Goliard spokojnie kartê odwraca na znak, ¿e siê nie kwapi.
Moja Muza na wasze rycerstwo nie patrza³a, a s³awiæ opojów nie bêdzie.
Zadziorny?!... Nawet wtedy, gdy o zarobek idzie? Lubiê! - Trzepnie go ³ap¹ w plecy.
Poniechajcie mnie, panowie. Mam tu zacniejsze towarzystwo w ciszy.
A nam siê twego zachcia³o!... No, wstawaj, gburze! Ruszaj siê? - Poczn¹ go tr¹caæ mieczami.
I uprowadzili ze sob¹. A miej¹ siê i drwi¹ z ksiêgi, któr¹ dwiga pod pach¹.
Gdzie ducha sk¹po, tam dufnoci wiele - odgryza siê goliard w ich ha³asie, - I nie tak za
ojców bywa³o.
¥ gdy przez rynek przechodzili, oprze siê im nagle nie pójdzie! O datki ich nawet nie dba, bo
dro¿szy mu w tej chwili czas i ksiêga, przy której go zastali. A jeli ju¿ koniecznie chc¹ go
pos³uchaæ, to tu w³anie, na rynku, mia³by im co nieco do powiedzenia.
W kompanii nietrzewej - wiadomo - im rzecz bardziej nieoczekiwana, tym zgoda pewniejsza. Przyklasn¹ z tumultem, gotowi na tarczach go nawet podnosiæ: Tu nas pochwal, bracie!
A goliard jakby od¿y³ nagle, w tej myli chyba, ¿e na rynku tego miasta i on znalaz³ s³uchaczów swoich.
Skoczy tedy na ³awê u studni i wzniesie ramiê.
Panowie!...
Piêkne jest ¿onglerstwo kamratów na rynku, piêkne s¹ skoczki tañce i nogi, piêkn¹ odwaga
linochoda, odwa¿ny jest niedwiedzia poskramiacz, zwinne jak w tañcu jest s³owo gadkarza
- zgo³a: piêkn¹ jest ka¿da zuchwa³oæ i r¹czoæ cia³a, i bystrego ducha ¿ywoæ ka¿da!
Atoli piêkniejsza jest nasza stara igra! - piewa dumny poeta prowancki. Bo zwa¿cie¿ tylko,
panowie! rzeczy kuglców, gadkarzy, a i ¿onglerów bywa po piekarniach tyle trwania, ile baczenia waszego- i otocie znów radoci pró¿ni, jak wonczas gdycie wychodzili z domu. Inn¹
jest nasza sztuka poetów i inne jej piêknoci! One serca siêgaj¹c, w pamiêci pozostaj¹, bo
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czucia cz³ecze rozszerzaæ zwyk³y. One jak na gêli stroj¹ w was te ¿y³y serdeczne nienawici
i mi³owania, na których ¿ycia waszego ton i - daj Bo¿e! - chwa³ê sami wygracie.
Alici, widzê, w rzadkie miny i cierpkie wejrzenia wasze powiadam ja to. Wycie tu oczekiwali gotowej dla siê pochwa³y w rymach pobrzêkliwych. Daremnie bym wam obiecywa³ bodaj dusz ocknienie ku nie doznanym jeszcze czujnociom - niech weso³ki uszami kukli swych
zadzwoni¹, sam tu pono zostanê... Wiêc to jedno ju¿ tylko powiem wam na rych³y wraz koniec, panowie, rycerskiego i kupieckiego stanu:
Oto jest kraina zaniedbania, gdzie synowie, nazbyt dufni, wyrzekli siê Muz, przy których urastali duchem ich ojcowie, i odtr¹cili je od siê precz - miêdzy mieszczany. Ci zasiê - ³adem trybu
swego, który wszystko w cechy i bractwa wi¹¿e - miêdzy kuglce dowi¹zali Muzy: w jedn¹ wagantów bandê i ordinem. A hersztem tej bandy ustanowili w duchu swym poetê. Jestem. Tu s¹
za zacni towarzysze moi, goliardowa familia, rzek¹ mieszczanie; i prawdziwie sercem tak dzi
moja, ¿e niejeden z was, panowie, lichszy mi przy nich i zgo³a ¿aden: cz³ek bez twarzy!
Ur¹gliwym miechem z brzucha zatrzês¹ siê wokó³ rycerze.
Oto jest kraina opiesza³oci, gdzie nad lampami duszy baczenie maj¹ ju¿ chyba tylko niewiasty: m¹dre i g³upie razem... A miejcie siê! - wzburzy³ siê nagle, wychyli³ g³owê spod kaptura,
wichrzy³ czuprynê. - Wiem¿e! przed kuglców pomostami bawicie swe serca rycerskie, zdaj¹c
pieni i opowieci, gêdbê i wiersze - zgo³a: owieconych igrê zacniejsz¹ - kobiet i m³odzieniaszków pieczy, zdaj¹c ich jedynie baczeniu lampê i oliwê p o w s z e c h n e g o d u c h a... A,
miejcie siê! - doskoczy ju¿ do nich z ³awy - unde saepe lacrimor quando vos ridetis!... Idcie
na rynki bawiæ oczy i uszy. A wracaj¹c na swe zamki, to jedno wecie na swe serca ucieszone
w grodzie - ona krzywdê powszechnoci ca³ej, jej capitis et cordis diminutionem!... Idcie na
rynki bawiæ oczy i uszy! póki w g³owy i serca mê¿ów tego kraju nie spojrzy kto obcy i nie rzeknie, jak powiedzia³ niedawno na synodzie on biskup surowy: rudes! idiotae! illiterati!...
Pad³a na rynek cisza nag³a i krótka jak b³yskawica, gdy wielkiego gniewu warkniêciem szczêk³y raptem wszystkie miecze o swe tarcze i rzuci³y grozê na t³umy.
Tarczami nastêpuj¹ panowie na goliarda, by nie podnosiæ miecza na chama; jeszcze kilka
kroków, a zgniot¹ go jak robaka pod stop¹. Rzuc¹ siê waganty wyrywaæ kamienie z bruków;
ju¿ je miotn¹æ maj¹ na panów wybroniê towarzysza.
Gdy - nie wiada sk¹d - rysiem spadnie przed one tarcze skoczka chy¿a. I wystawia na zgniecenie jawn¹ pier dziewczyny; a usta ma rozchylone zdumieniem i pogard¹ nad rycerstwem
tak mizernym:
Nie masz tu ani jednego, który by siê zastawi³ za wolnego ptaka prawdê i szyjê?!...
I nie chybi³a - tym w³anie przeciwstawieniem jednego gromadzie: do honoru obecnego tu
mo¿e przypadkiem rycerza b³êdnego odwo³a³a siê bezwiednie. Nie chybi³a za nade wszystko wyzwaniem swej urody.
Prys³o ko³o zemsty w pomrukach gniewu. I rozdwoi³y siê mniemania panów. Zalotniki skoczki opowiedzia³y siê za wagantami: ¿e naród to wolny; ¿e gbur, kto siê na s³owo igrców obrusza; ¿e dawniejszy obyczaj za podniesienie rêki na gêlarza i lirnika kara³ ramienia odjêciem
- tak uczyli króle uszanowania dla poetów, sami zasiê pozwalali im mówiæ ca³¹ zawsze prawdê, choæby z srogim gniewem poety przeciw sro¿szemu jeszcze gniewowi królewskiego majestatu i jego piêci zaciniêtej na miecza g³owni.
Te wszystkie racje oraz szanowne z nich tchnienie starych czasów ostudzi³y gniew panów.
Wiêc niech goliard odszczeka ostatnie bodaj s³owa.
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Ale goliard niczego odszczekaæ nie chcia³. Wszczê³a siê zwada. Niebawem nikt ju¿ nie s³ysza³ siê wzajem w tej wrzawie i nie rozumia³ ju¿ wcale. Tu i owdzie zatrzaskiwa³y siê ponuro przy³bic wizjery nad twarzami. Wpierano siê w ziemiê, mier¿¹c przeciwnika z³ym okiem
spod larwy stalowej. Sapi¹ - i czekaj¹ jak te koguty przyp³ywu pasji ostatniej. Rzadko który
okrzykn¹³ siê, jak trzeba:
Wyzywamæ!... Bacznoæ miej!
Najbardziej niepohamowanego miecza targniêcie siê - od swej tarczy w górê - rozstrzygnê³o
wszystko. I rozleg³ siê on ³omot srogi w nacieraniu na siê dwóch gromad.
Mieszczanie jakby og³upieli nagle, zapatrzywszy siê w ten rozruch na rynku ni to na dziwowisko odpustowe. Dopiero gdy krew bluzgnê³a na kolczugi jasne i kto siê tam zwali³ z nóg
z chrzêstem, rzekniesz, bezw³adnym - jakby kto garæ ¿elaziwa o ziem cisn¹³ - dopiero wtedy
zako³ysa³ siê t³um gwa³townie i wypad³y z niego kobiety. Która z nich widzia³a krew, inna
powalenie siê pana, trzecia za, najdalej stoj¹ca, us³yszawszy to wszystko, wrzanie piskiem
przeraliwym: Zabili... Wówczas jak stado gêsi w pop³ochu, z wielkim ³opotem spódnic
zaganiaæ jê³y kobiety - to tu, to tam - wpadaj¹c w ulice na olep i roznosz¹c po miecie te
krzyki przeraliwe: Zabili!... Zabili!...
Tym zamêtem z ratusza wywo³any wkroczy³ na rynek burmistrz z lask¹. Ma³o co baczy na
rycerzy potyczkê, bo gniewaj¹ go przede wszystkim te nieporz¹dki i trwogi roznoszone przez
kobiety po miecie ca³ym. Ku nim tedy kieruje swe spojrzenia srogie, Oto osoba tak oty³a,
jak pani p³atnerzowa grodu, toczy siê po rynku niczym beczka ha³aliwa i drze siê o tego
goliarda - za dziesiêæ m³odych.
Nie masz bo w ka¿dym grodzie bardziej przykrych niechêci nili panów podstarza³ych do
kobiet ju¿ niem³odych. Do niej tedy doskoczy burmistrz z ca³¹ surowoci¹ i nakazem w³adzy:
Cicho mi pani b¹d! bo na ratusz wezmê... i czego siê dobrodzika drzesz?! - Gestem ¿aby
rozczapirza d³onie i gêbê przed bab¹ t³ust¹.
Takiego cz³owieka!... Takiego cz³owieka!...
Uspokój siê pani: goliardowi nic siê nie sta³o. Pewnie dlatego, ¿e mu wisieæ s¹dzono.
Takiego cz³owieka! - wysapuje kobieta w uspokojeniu sw¹ alteracjê sprzed chwili.
Jakiego znowu¿ t a k i e g o? - wy¿abia siê przed ni¹ burmistrz, ka¿dym s³owem akcentuj¹c jakby oty³oæ damy.
Panie - przystêpuje do niego z impetem - panie! cz³ek¿e to w Salerno i Pary¿u bywa³y, fizyki i lekarstw u mistrzów nauczony, w filozofii bieg³y, w dysputacji artista, a nade wszystko
poeta! vel magus - uprzystêpnia ¿arliwie ostatnie s³owo burmistrzowi, który nie by³ z owieconych.
(¯ongler wgada³ by³ to wszystko w kobietê, zalecaj¹c jej kamrata swego.)
Jako¿ burmistrz stropi³ siê nagle, nie chc¹c uchybiæ aby jakim tam mo¿e wa¿nociom po
dworach pañskich. A stropiony urazi³ siê bardzo:
My ludzie pracy! - rzeknie. - Uczty u nas skromne; wagantów na nie nie sprowadzamy... To
jedno wiem tylko: p³ac¹ miastu i dziewki nierz¹dne - od kapelusza. Za ta go³ota darmo w³azi i wy³azi z miasta. Tyle tylko, ¿e stra¿y u bram grodu swe sztuki pokazaæ musz¹, czy je aby
naprawdê umiej¹. A to nie jest podatek ¿aden!
Tam siê zabijaj¹ na rynku, a on tu w mylach podatki z biedy ludzkiej ¿y³uje! - oburzy siê
do g³êbi pani p³atnerzowa.
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I mimo tuszy, duchem snad krzepka, potoczy siê ¿wawo pod miecze nieomal same.
Panowie! - rozk³ada ramiona matrony - panowie, opamiêtanie miejcie!... Nie tak siê rozstrzyga sprzeczki o Muzy!
Rad nierad burmistrz biec za ni¹ musi: nie daj Bo¿e, zasiek¹ i babê na rynku.
Gdzie te¿ dobrodzikê ponosi, na mi³osierdzie Boskie?! I jakie tam znowu Muzy komu w g³owie? Panowie tu jusz¹ o - s k o c z k ê p i ê k n ¹.
I wysapa³ z brzucha ostatni¹ pasjê na wszystko, co siê od rana dzi w miecie dzieje:
Owó¿ Muza, jaka nawiedzi³a dzi mieszczan i rycerzy! Tymczasem jeszcze - baczê - bez
kapelusza.

***
Otoczyæ kaza³ król rynek ca³y i rozj¹æ panów przez stra¿e, a turbowaæ ich mocno za nieposzanowanie wiêtego Floriana, którego odpust by³ dzisiaj. Z kilku powalonych zw³óczono
zbroje i macano rany; ¿e za niewa¿ne okaza³y siê wszystkie, zostawiono ich na placu - kobietom na wytkliwianie siê; opatrunki i co lepszego potem. Tak mówi³y do pani p³atnerzowej stra¿e gburne, powracaj¹c na zamek.
Ona bo by³a wszêdzie: rz¹dzi³a siê na rynku jak ta gospodyni miasta.
¯onglerów jakby kto na sto koni wsadzi³; ka¿dy z nich, gdzie móg³, nos wtyka³, patrza³, w¹cha³, przygl¹da³ siê i zaciera³ ³apy. A rzecz, widzian¹ tak osobicie, wyogromnia³ sobie - i ju¿
prawi³ w duchu, ju¿ myl¹ w innych gdzie grodach opowiada³ ludziom szumn¹ awantiurê
rycerzy w obronie Muz i poety.
Goliard mia³ wci¹¿ jeszcze w uszach te ³omoty mieczów i plugawe przekleñstwa rannych rycerzy
- za krwi widoku ca³kiem ju¿ nie lubi³. Wiêc by³ bardzo zgnêbiony tym wszystkim i cierpki dusz¹.
Stoi Przed nim najdzielniejszy z obroñców jego: pan, który znalaz³ siê na rynku nie orê¿nie,
w stroju odwiêtnym, a go³ymi garciami miecz zdoby³ i nim goliarda zas³oni³. A teraz oto ranê
na lewym ramieniu pozwala kobietom opatrywaæ sobie. I by nie s³yszeæ z bólu, zagaduje:
Opowiadaj o sobie: gdzie bywa³? sk¹d jeste? To butne wyzwanie, niby spotkanego gdzie
na gociñcu, nie podoba³o mu siê wcale. Nie chce jednak zra¿aæ do siê wybawcy swego. Wiêc
popatrza³ nañ uwa¿nie i jak gdyby odgadn¹wszy co nieco, powiada o sobie:
Piêædziesiêciu królów ziemie schodzi³em. I trafi³: jasne, go³êbie wejrzenie spoczê³o na nim.
I ja równie¿! - s³yszy g³os jakby uradowanego dziecka. - W b³êdnym rycerstwie zjedzi³em,
by rzec s³uszniej... Ty za sk¹d jeste? Z gociñca - mruczy goliard. Ojczyzna szeroka!
Wielce gorzka dola nam, wagantom, gdy do tej Innej jedynym ju¿ tylko nawi¹zaniem te
wanie o nas po rynkach. Wiêc czemu powody dawasz? Bo prawdê mówiæ mniemam!...
Nieprawdy moje piêkniejsze, ale o nie nikt tu nie stoi. Prawdy w ¿alu - bardzo gburne. Rzeczy grube ka¿dy z nich us³yszy i pojmie - st¹d sprzeczki. Zgie³k wnoszê w miasto, chocia¿
przychodzê opowiadaæ rzeczy najcichsze. Daruj mi, panie, zamêt, jaki wszcz¹³em, i tê ranê
twoj¹. Dziêkujêæ za ¿ycie, które mi dzi przed³u¿y³.
Daj ci, Bo¿e - na lepsz¹ dolê. Uwa¿nie przygl¹daj¹ mu siê te oczy dobre. Za bêkartów
jakiego rycerza b³êdnego gotów bym was uznaæ, waganty, spotkawszy gdzie na gociñcach
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wiata - za liczne jego potomstwo z Cygank¹ mo¿e. Rozmaite bo sztuki umiej¹ Cyganie...
Duch zasiê po ojcu w was pewnie... A i niedumne wy zreszt¹ jak bêkarty.
Czu³ goliard, ¿e i w niego tu co trafia; ¿achnie siê tedy:
Kêdy¿ wiêc pójdê? gdzie siê podziejê? co tymi czasy uczyniæ z sob¹ mam?! gdy panowie
duchownego i rycerskiego stanu stracili dzi doszczêtnie serc swoich ciekawoæ bezkorzystn¹.
Pluñ tedy na ich korzyci - i chod ze mn¹
Dok¹d¿e to?
Szukaæ Graala.
Goliard w zdumieniu a¿ w ty³ odst¹pi³ bacz¹c zezem: czy gada doñ cz³ek przy zdrowych aby
zmys³ach? Widzi: bary jak u niedwiedzia, ¿e ta g³ówka rycerza na nich maleñk¹ siê a¿ wydaje - w³anie jak u niedwiedzia; oczy za równie ma³e, niczym w futrze tamtej bestii srogiej - i dobre; nie mo¿na powiedzieæ inaczej: dobre! Odgaduje wiêc w nim raczej wielki upór
myli, przydatny ¿o³nierzowi, nili zmys³ów nie³ady.
Odczuwa ¿o³nierz w goliardzie wielki niestatek chêci wszelkich - jak to u poety - a wraz
i chytr¹ przenikliwoæ klerka w jego spojrzeniu. Oto spod kaptura dobywa siê baranim miechem ten szyd niepowci¹gniêty: He, he! - graalowe szukanie!
I przypatruj¹ siê sobie oczami tak odmiennymi.
A¿ goliard przerwa³ to milczenie, trybem klerków, którzy od szyderstwa w oczach do m¹drego odêcia siê tak ³atwo przechodz¹.
Wyczerpuje sam czas wierzenia cz³ecze - powiada poci¹gaj¹c d³oñmi po wisiorach kaptura
niczym po bokach brody.
Niewyczerpana jest wiara w sercu, które samemu sobie wierne pozostaje - jak chce pierwsze przykazanie graalowego szukania.
I o tym wiesz ju¿, panie?
Od was to wiem, poetów - i zamkn¹³em w piersi.
Markotnie co siê sta³o goliardowi, poskroba³ siê po kapturze.
Mimo to nazbyt zawierzy³e, panie, dzisiejszej opowieci ¿onglera.
Ku³aczysko jak oklepiec chwyci³o goliarda za ramiê i zatrzês³o nim - nie z gniewu, widaæ,
lecz z alteracji nag³ej.
Jak¿ebym ja nie mia³ zawierzyæ ¿onglerowi?! Ty goliardzie, cz³ek m¹dry: pos³uchaj
i zwa¿...
I nad tym grodem jest zamek, i w nim królowa najpiêkniejsza. (Mo¿e ju¿ s³ysza³ co o niej?
Nie?!) I jam jest rycerz stra¿y - stra¿y grodzkiej - u króla mego. Sprawowa³em nieraz stra¿
i na pokojach: wysztywnion i skamienia³y w s³up - jak trzeba. A z sercem roz³opotanym pod
zbroj¹, przed oczyma pani, która tak czêsto, tak bardzo czêsto przebiega³a przede mn¹: liczne mia³a sprawy na pokojach swoich. Jeszcze dzi s³yszê te jej nucenia z dala, te szumy p³aszcza, te szelestki i st¹pania miêkkie, gdym sta³ tam wysztywnion i skamienia³y w s³up - a coraz to bledszy i bledszy przed umiechem pani. A przedsiê nikim by³em dla niej, kamieniem
u muru, patrz¹cym bywa³o i na ramiona jej nie os³oniête wcale, i na pier otwart¹... - na nogi
przymyka³em oczy ku zdziwieniu pani: bo to by³ znak ¿ycia we mnie jedyny. Nie wolno nam,
stra¿y zamkowej, przemawiaæ do nikogo na wiecie, oprócz króla samego. Zabawia³o to pani¹
przystawaæ przede mn¹ z pytaniem: czemum taki blady, i baczyæ na milczenie moje, oczyma
zgadywaæ odpowied niemego; a dotykaæ rozmaicie zbroi mojej: niby czym cz³ek ¿ywy, czy
27

g³az... Jeszcze dzi widzê przed sob¹ te rozchylone usteczka, oczy pod rzês zatuleniem i ten
umiech na policzkach, gdzie tu, ko³o do³ecz...! - gdym sta³ tam wysztywnion i skamienia³y
w s³up, i coraz to bledszy, i bledszy przed tym umieszkiem pani... A¿ zwali³em siê ciê¿ko
do jej nóg w rynsztunku ca³ym - a ch³op jestem du¿y. Nie dopuci³a pani, abym sczez³ z tej
têsknoty... Wiêcej nie powiemæ, goliardzie. Bo i nie godzi siê wiêcej powiadaæ o kobiecie
rycerzowi... A teraz zwa¿: i ja zastawi³em miecz, aby p³aszcz strojny kupiæ. Zwa¿ dalej: i na
tym zamku pad³ nocy niedawnej rycerz jaki. (Mo¿e ci ju¿ opowiadano o tym na miecie?!
Co?!) Wiedz tedy: ja go zabi³em na zamku komnatach, bowiem uchybi³ czci mojej pani.
Hê?! - goliard od¹³ wargê.
A teraz powiedz, m¹dry goliardzie: jak¿ebym nie mia³ zawierzyæ opowieci ¿onglera? Krwi¹
nabiega³y mi oczy, gdym go s³ucha³ w piekarni. Nie o mnie¿ to? nie o mnie opowiada ¿ongler? - bi³o mi wci¹¿ w skroniach... A te ¿ywe kamienie po kocio³ach teraz dopiero t³umaczyæ mi siê zaczê³y swym duchem: le¿¹ na grobach jak graalowe p¹tniki, które celu nie dosz³y, powalone w podro¿u. Za ta na ich licach frasobliwoæ wieczna - ¿ywe to wyrzuty sumieñ naszych: Gdzie d¹¿enia twoje?! Obejdê wszystkie kocio³y grodu, odszukam kamieñ
taki i bêdê przed nim bi³ i bi³ czo³em, a¿ chyba tê g³owê nêdzn¹ roztrzaskam. Bo w jakie¿
dosyty, w jakie za¿ywnoci, w jakie rozkosze ugrz¹z³em ja, bracie?! I w jak¹ pogardê dla siê?
A i w zbrodniê ponoæ na pokojach królewskich? Im wy¿sze, im za¿ywniejsze te progi kochania, tym pewniej cudz¹ lub w³asn¹ krwi¹ zbroczyæ je z czasem trzeba. A i mózgiem swym
chyba. Bo o te progi ³eb swój chyba rozbijê w pogardzie dla siê! A dowiod³a mnie do tego ta
s³u¿ba w stra¿y: te dostatki, te piêkne stroje, te kobiet bliskoci nie ustaj¹ce... Nie tak to za
dobrej m³odoci bywa³o!... Ale gdy mi trzeci ju¿ koñ pad³ (tu ³zy zm¹ci³y mu nagle s³owa),
gdy ju¿ trzeci koñ pode mn¹ pad³ w rycerstwie mym b³êdnym - a familia ju¿ wiêcej pieniêdzy dawaæ nie chcia³a - wonczas w tej biedzie, w tej trosce bezradnej da³em siê królowi do
stra¿y.
Szczere by³o ponoæ to wszystko, razem z tym ¿alem do familii, bo za³zawi³ siê, spotnia³ jeszcze bardziej i zwiesi³ ciê¿ko tê g³owê stroskan¹. Goliard odpar³ oburzeniem wielkim:
I taki nawet szuka swego ¿ycia i sumienia w ¿onglerowej gêbie! Toæ i zwierz jaki na woli,
w ca³ej gor¹coci ¿¹dz swoich, piêkniejszy chyba od bestii, jak¹ niedwiednik oprowadza po
rynku za kolec w nosie. A ¿aden ¿ongler na wiecie innych ludzi nie pokazuje po piekarniach
- kobietom na wytkliwiania siê têskne i urabiania dusz swoich wedle takich wzorów. Wiêc
nie b¹d jak one!... Ilekroæ nam siê przytrafi zas³uchaæ w dolê czyj¹, ogarnia nas zawsze to
zdziwienie, jak krewne, jak bliskie, jak zrównane nieomal s¹ wszystkie dole cz³ecze chocia
pod ró¿nymi gwiazdy i horoskopy.
Nie mie rycerz przeczyæ s³owem m¹dremu klerkowi. Ale t¹ g³ówk¹ na potê¿nych barach
potrz¹sa wci¹¿ spornie.
Nie równa ¿ycie nierównoci cz³eczych. A nasz¹ d¹¿noæ czy niedotrwanie jeszcze nam
i przed mierci¹ wyp³aciæ zdo³a.
Tu ju¿ goliard bia³ka oczu wytrzeszczy³ na niego; a palcem to na siê wskazuje, to na niego,
i z powrotem znowu: Ja¿ to prawiê gromko do ludzi czy on w cichoci do sumienia swego?...
I zdjê³o go wielkie zawstydzenie przed tym wyznawc¹ s³ów Muzy niczym przykazañ Pañskich.
On za ujmuje go pod ramiê i zwierza mu siê dalej s³owem ciep³ym:
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Omierz³y mi do cna czcze dru¿by rycerskie: ich gawêdy puste i swary ca³kiem g³upie. Z m¹drym chcê przyjañ zawrzeæ: z tob¹, goliardzie. A i ty przyjani szukaj, przyjani wiernie siê
daj - jak chce drugie przykazanie graalowego szukania! Mnie siê daj: jaæ sprostujê dumê, jaæ
zagrzejê w piersiach wiarê stygn¹c¹, ja ciê powiodê!
Dok¹d¿e to niby?
Na szukanie Graala.
Goliardowi chcia³y zrazu opaæ ramiona.
I czegó¿ to ¿al ci jeszcze? Jakich to nadziei obietnice zostawiasz po grodach? Same mówi³:
nikt was dzi s³uchaæ ju¿ nie chce - poetów; nie masz w sercach mê¿ów ciekawoci bezkorzystnej. Wiêc jaka na ciê dola czeka? Szwendaæ siê w g³odzie po ulicach miasta? Lub mo¿e
mieszczanom siê daæ: ich ¿onki i córy s³owem Muzy gziæ? ¿akom jêzyki w gêbach rozwi¹zywaæ?! Lub mo¿e na rynku swarzyæ siê wci¹¿ z narodem? Nie zawsze znajdzie siê taki, co ciê
obroni. Zgniot¹ ciê wreszcie na rynku rycerzy tarcze i wdepcz¹ w bruki mieszczan stopy...
Hañba wahaniu twemu!... Bo tak nêdzny koniec na có¿ to pomieniaæ ci teraz wolno? Pomyl:
na szukanie Graala! ¥ czym¿e ty ¿y³ - nie na ulicy, nie na rynku, a w cichociach swoich? czym, jeli nie wiar¹ poety w Graala? Tak ja o tobie mniemaæ muszê... Hañba wahaniu twemu, goliardzie!
Ja¿ to - myli goliard - prawiê gromko do ludzi czy on do sumienia mego?
I to ramiê jego, w porê przecie powci¹gniête, jê³o wykonywaæ teraz gesty dziwnie nijakie:
owszem, przytwierdza - ale siê zastrzega! - przytakuje - a jak¿e! - jednak co tam...
Krêci niepewnie miêkk¹ r¹czk¹. Twardy niedawno pognêbiciel s³owem narodu na rynku, gi¹³
siê teraz i zwija³, i wykrêca³ ni ten wi³a bez koæca: wymkn¹æ siê jakby chcia³ - przed mocnym nastawieniem prawdziwoci cudzej.
Ale za ramiê poci¹gniêty pokroczy³. St¹pa³ nawet mocno, nie w³asnej jednak determinacji
moc¹. To jedno jeszcze tylko zdo³a³ powiedzieæ od siebie:
Bani ¿onglera w piekarni nas³ucha³e siê, panie, a i poetów, widzê. Nasze s³owo nie wiête. A gêle to ju¿ nigdy prawdy nie g³osz¹,
Tak rycerz b³êdny i wêdrowny poeta wyruszyli na szukanie Graala.
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CZÊÆ DRUGA
***
Na palcach rannej rêki odlicza³ goliardowi nowy jego przyjaciel, jakie s¹ pierwsze potrzeby
w porwaniu siê do czynu: Dobyæ ojcowy miecz, zastawiony u ¯ydów; odszukaæ obecnych tu
mo¿e na odpucie powinowatych jakich: na tak zacne rycerstwo familia po¿yczki nie odmówi; na koniec dostaæ siê na zamek, aby wzi¹æ na siê kolory i têsknotê swej pani, bez czego
nie ma w rycerstwie niczyim dzielnoci powinnej.
My, waganty, prociej wyruszamy w wiaty - pomyla³ goliard. - A i bez po¿yczki. Ale przychrz¹kn¹³ w gorliwym potakiwaniu takiej przezornoci rycerza. Chodmy! - rzecze ¿wawo.
Rusz¹ tedy w zau³ki i podmurza grodzkie. Stoi ¯yd u bramy w szachowej sukni i spiczastym
ko³paku; ¿ó³t¹ ma na ramionach chustê, jak prawo ka¿e. Zagadniêty, toczy w palcach koniec
siwej brody, krzywi gêbê w spojrzeniu: zamyla ostro¿nie, co by odpowiedzieæ.
Widz¹: le bardzo! B³ynie rycerz krótk¹ stal¹ mizerykordii ¯ydowi przed piersi¹. Kupiec
zblad³, cofn¹³ brodê, posinia³y wraz staremu rozedrgane wargi. Ale krzepi siê cofniêty. I zapala w oczach te ognie, które wszystko zapamiêtaæ obiecuj¹ i wszystko w porê odemciæ Jak to oni. Po czym wzd¹³ siê brzuchem i rzecze hardo:
Zbrojê naby³ p³atnerz, miecz zasiê wykupi³ poufnik królewski.
Bardziej zblad³ pono teraz i z wiêkszym cofn¹³ siê przera¿eniem rycerz sam: gdzie królewski poufnik w sprawê siê wmiesza, zawisa nad ni¹ króla rêkawica czerwona. A ¯yd tymczasem:
Wiele pieniêdzy wysypa³ mi na stó³ pan z zamku. A sfuka³ mnie gêb¹ i zgromi³ okiem, ¿e
miem przyjmowaæ takie zastawy. Miecz rycerza, powiada³, od którego cenniejszy by³ tylko
chyba orê¿ pana Lancelota samego. (Ju¿ ¯yd wiedzia³, o czym opowiadano w piekarni - u
nich bo wieci zawsze najprêdsze.)
Prawdê ty mi powtarzasz?!
Nie wierz mu, panie, nie wierz wcale! - goliard a¿ wpó³ obejmuje nowego przyjaciela chc¹c
mu oszczêdziæ alteracji tak p³onnej.
Ty w siebie tylko wierzysz! - odepchnie go rycerz cierpko.
I odwróciwszy siê odeñ, zap³acze w d³onie nad zaprzepaszczonego miecza cen¹ u ludzi. (Ka¿dy rzewnie w to wierzy, co mu podchlebia.) A ¯yd przypomina sobie oto nagle p³aszcz i szatê, które mu by³ za cenê miecza odprzeda³. Choæ palcami tkn¹æ ich teraz nie mie, smakuje
z daleka dotyki ich miêkkie, mlaska jêzykiem na kolory, chwali sobie swój towar niedawny:
W taki strój kogo chcesz, ubierz, kobiety zjedz¹ go za cukier.
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Szarpn¹³ siê teraz pan bardziej pono nili ¯yd przed mizerykordi¹ w piersi. ¯e wywy¿szony
podchlebstwem przed chwil¹, tym g³êbiej odczu³ zepchniêcie wraz potem ur¹gliwe. Odtr¹ci
od siê bazyliszka cmokaj¹cego szerok¹ warg¹.
A ¯yd pok³ony ju¿ oto bije i czo³a dotyka przed osoby dostojnoci¹. A za odchodz¹cymi panami zamiata ziemiê ko³pakiem.
Przez kolumnowe podcienia ulic i krête zau³ki, tu i owdzie sklepione, w bramê, wywiod³a ich
droga pod go³¹ cianê koció³ka. W tej ciszy, z dala od zgie³ku odpustowego, roz³o¿y³ lekarz
swe zio³a w misach na ³awie; drug¹ ³awê dla chorych przygotowa³, wór z narzêdziami opodal
po³o¿y³; sam za siedzia³ na dywanie pod kocio³em w spokojnym oczekiwaniu na niemocnych.
Zrazu min¹³ go| rycerz id¹cy z goliardem, nagle powiód³ badawczym okiem po tych zio³ach,
chmurnie ciska³ podbródek w d³oni i odezwa³ siê wreszcie:
Maszli, lekarzu, ziele zapomnienia?
Mam tu zio³a wszelakie...
Ciê¿ko podejmowa³ siê stary. I nie prêdzej mówiæ dalej raczy³, zanim go na ³awie chorych
nie posadzi³.
Mam tu zio³a wszelakie - rzek³ zasiadaj¹c naprzeciw niego tak, ¿e go kolanami dotyka³. A czegó¿ to, panie zapomnieæ wam trzeba?
Szczêcia, dobry lekarzu.
Uwa¿nym zezem dopyta siê lekarz reszty. I doczeka siê odeñ ciê¿kiego westchnienia. Ju¿
wiedzia³ tedy, co mu by³o trzeba: przytakuje swym mylom brod¹ siw¹. Po czym palec przed
siê wystawia i rzecze:
Mam tu zio³a wszelakie. Mam i kamienie wielce pomocne, w których ta si³a jest, ¿e na piersiach noszone powracaj¹ nas do cielesnego zdrowia. Aliæ twoje cierpienie, panie, nie zda mi
siê cielesne. Bowiem wiedz: trojakie s¹ niedole doczesnoci naszej, a wszystkie one z grzechu pierworodnego id¹. Gdy Adam miertelnoæ cz³ecz¹ z jab³kiem wê¿owym zjad³, wówczas i cia³a choroby wszystkie, i duszy zniemo¿enia wszelakie zjad³ z tym¿e jab³kiem. St¹d
troistoc nêdzy doczesnej. Na mieræ lekarstwo Koció³ ma. Na cia³a s³aboci zalecili nam
leki skuteczne mistrze: Hipokras, Avicenna, pani Trota z Salerno, Hildegarda wiêta oraz inne
mê¿e uczone i m¹dre niewiasty. Aliæ na duszy zaniemo¿enie, gdy pacierz nie pomaga, ka¿dy
lekarstwa w ¿ycia ochocie ¿wawo szukaæ winien. Tedyæ rzekê: co nam Adam pod jab³oni¹
przyczyni³, tego i chrzest wiêty z nas nie zdj¹³, a mnisze cnoty w têsknocie za jedn¹ znêdzni¹ ciê tylko przed reszt¹. Znêdzni¹ i przed ¿yciem samym.
Odgaduj¹c, ku czemu zmierzaj¹ te dorady, machnie siê rycerz od nich obur¹cz.
Kobiety¿ to przyczyniaj¹ nam na ten koniec ów cia³a smêt i duszy zaniedbanie w melancholii. One¿ to, dobry lekarzu!
Pokiwa siê przez chwilê lekarz siwobrody.
Ja, stary, dawnom je sobie omierzi³. Ale ty innym staæ siê pragniesz. Uczyñ mnie innym,
lekarzu! - prosisz siê jak wszyscy ci chorzy. Z nimi to ja zio³ami paskudziæ siê muszê, tobie
za, panie - ¿e m³ody - wyznam: innym czyni niejednego za m³odu (kobietom tego nie powiadaj!) ka¿da mi³oæ inna. Bowiem wszystkie bujnoci m³odego w ¿yciu zdzia³ywania (mnichom tego nie powtórz!) z Ewy s¹ jab³ka i wê¿owej w nas ci¹gle namowy. Póki m³ody!. Ja
za, stary, jednakim ju¿ pono zostanê - do mierci... Aby zasiê z pró¿n¹ garci¹ ode mnie nie
odszed³, odsypiê ci w ni¹ szczyptê ziela ukojenia, które sny ³agodne daje i otuchê na grze31

chów odpuszczenie w sercu nieci... Bóg zap³aæ za datek szczodry... A gdy ci nalewka z ziela
mego niejak¹ ulgê czasami przyniesie, zmów, proszê, nad ranem pacierz do wiêtego Józefa,
który mi jest patronem: niech bêdzie ³askaw w niebie dla dobrego lekarza.
Ledwie odeszli od niego, a rycerz sposêpnia³ co bardzo. Pod oddech ciê¿ki, jakby kamieñ
jaki toczy³ mu siê w piersiach i opada³ nagle, pod westchnienie g³uche.
Nie têsknij¿e, panie, tak strasznie, na Boga!
Od was to mam - mruknie têskliwiec ponury.
Ale goliard, który pilnie baczy³ na jego zachowanie siê przed ¯ydem i lekarzem, odzyska³
by³o tymczasem utracon¹ pewnoæ klerka. Poci¹ga znów wisiory kaptura.
Md³e mamy serce dla ¿a³oników. A i lekarz prawdziwie powiada³, ¿e têskliwiec tylko siê
znêdznia przed ¿yciem. Okpi go, wyszydzi i pognêbi ka¿da chytroæ zimna. I odepchnie
wreszcie precz ¿ycie nawet samo.
O kim¿e ty to mówisz?! - A¿ siê w zdziwieniu rycerz na miejscu zatrzyma³. - O mnie czy
o sobie to powiadasz? Nie ¿yjesz¿e ty sam, cz³ecze, zarojeniami tylko? Czy¿ nie wyszydza
was za to powszechnoæ ca³a?
My po zarojenia nasze garci¹ w ¿ycie nie siêgamy. Ani siêgaæ nie uczymy - jak to czyni¹
¿onglerzy, którzy lubi¹ ¿yæ w zgodzie z powszechnoci¹.
Wolê ja po stokroæ gor¹ce s³owo ¿onglerów, które w ¿ycie wiedzie!
Wierzêæ, panie! Jeste wszak sam z nich ca³y: z ¿onglerów ducha. A wielu dzi takich na
wiecie.
Chcia³ by³ obruszyæ siê na to rycerz, ale spojrzawszy na goliarda, machn¹³ tylko rêk¹ wzgardliwie.
Bli¿si nam przedsiê bêd¹ zawsze ci, którzy z nami naszym sercem ¿yj¹ - a nie klerki, nie
poety.
Doznajê tego w ¿yciu swym.
I poszli dalej w milczeniu.
Têskliwcowi ka¿da, by najdrobniejsza, gorycz chwili a niepewnoæ siebie samego zwraca
niechybnie myli ku kobiecie. Wróci³a tedy na niego ta fala têsknoty i objê³a ca³kiem. A¿ go
z tego otêpienia goliard poci¹ganiem za p³aszcz cuciæ musia³.
Panie, panie! - nagli³ go szeptem - nie krewny, to twój czasami: tamten, po drugiej stronie
ulicy? Cz³ek, widzê, zasobny.
Chyba nie - odrzek³ jak ze snu, nie obejrzawszy siê nawet uwa¿nie za przechodniem onym.
Chyba!... - podrzenia³ goliard, wielce podra¿niony nagle t¹ niedok³adnoci¹. - Chyba... No,
tak czy nie: koniec koñców?!
A spojrzawszy na jego twarz markotn¹, na ten mêt roztêsknionego wejrzenia w pró¿niê, wpad³
oto goliard w ostatni¹ ju¿ pasjê:
Po³knij, panie, z miejsca wszystko ziele, jakie ci da³ lekarz, i przestañ ju¿ raz myleæ o kobiecie.
Lecz on w nag³ym nap³ywie gniewu do g³owy:
Powiadaj, co ludzie o niej mówi¹! - warknie g³ucho.
Goliard wzrusza³ ramionami. W ¿onglerowych opowieciach lubowa³a siê niegdy pani - wie
o tym miasto ca³e.
I...?
My, igrce, pañ wiêtych nie przysparzamy Kocio³owi Bo¿emu.
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Jak w ciemiê uderzony opuci³ rycerz g³owê, tym najbardziej dociniêty, ¿e przed samym sob¹
upokorzeñ. Wbi³y mu siê oczy w ziemiê.
Po chwili te oczy smutne zapatrzy³y siê jako niesamowicie, za twarz, dotychczas w gniewie czerwona, sta³a siê nagle szara jak ten mur. Co z tob¹, panie?!
Nic to! Nic to! - odpycha go od siê jak to z³o, by nie nastêpowa³o na duszê... - Zwidzia³o mi
siê ju¿ po raz drugi dzisiaj. Co takiego, na Boga?! Czerwona rêkawica króla...
Tu ju¿ goliard przerazi³ siê zupe³nie tym ponurym zwidem ostatniego prawa na ziemi. I zakrz¹tawszy siê gor¹czkowo, odci¹ga³ go czym prêdzej na rynek miêdzy ludzi; bo w t³umie,
powiada³, trac¹ moc wszelk¹ - nie tylko duch cz³eczy, ale i duchy zawiata: wszelkie zmory,
zwidzenia i przeczucia. Na rynku wreszcie, rychlej nili w ulic pustce, odszukaæ siê da jaki
krewny lub powinowaty, za którym wszak ogl¹daj¹ siê wci¹¿ po miecie.
Oto idzie wraz naprzeciw nich pan bardzo pysznie przystrojony, o tuszy i minie wielce potê¿nej; mieszek jak wór kolebie mu siê u pasa... Gdyby¿ to by³ krewny jaki!
Przytakuje rycerz tym razem. Istotnie familiant to jego bliski, konia mu nawet winien od dawna, ale prosiæ go o nic nie bêdzie. Rycerzem b³êdnym dawniej by³ i osiad³ - powiada z pogard¹ dla niego. - I oto jak uty³ w dostatkach!
Na có¿ by nam, panie, przyda³ siê tu chudopacho³ek jaki? Nie chcê go znaæ!
Goliard machn¹³ rêk¹ w zniechêceniu ostatnim. Widzê, my w tym miecie po¿yczki nie znajdziemy wcale!
Wydostali siê niebawem w ludu zgie³kliwoæ odpustow¹ i piewne obwo³ywania siê kupców.
Najwiêcej jednak gwaru i cisku rozbrzêcza siê w d³ugim ulu sukiennic.
Tu jakby w têczê wst¹pi³: mru¿¹ siê powieki przed kramów barwistoci¹ i wesel¹ oczy.
A kupcy znad ³aw swoich napêdzaj¹ chêci:
Piêkne czó³ka, pasy i ci¿my sprzedaj¹! Mieszki, wacki i ja³mu¿nice! Alcbanty dumne na
kobiet piersi!
Skro t³umu przepêdza baba szkapinê objuczon¹ i zanosi siê wo³aniem:
wiece z wosku p³omieniste wiozê! wiece! A ka¿da ci noc¹ jak ta gwiazda betlejemska
zap³onie!
Zgo³a tumult wrzasków czyni siê naokó³. A niech cienn¹ na chwilê te g³osy, rozlegaj¹ siê
pomruki czarnych mnichów:
Chleba! Dla dominikanów chleba!
I wtórz¹ temu dzwonki ich torb.
To rojenie siê t³umów nie z pop³ochu, a w bezpiecznym za¿ywaniu targów, zaciekawi³o oczy
goliarda. A niech siê w t³umie oczy rozciekawi¹ trochê, wraz i zgie³k pragnieñ w cz³eku siê
budzi, niczym w skupieniu duszy, oraz ta niecierpliwoæ chêci - jak to w ludzkim roju.
Oto wprost na niego idzie dziewka strojna; nuruje w rzece ludu jak ta rybka w kolorach godowych. Ledwie j¹ zoczy³, ju¿ mu powabniejsza w oczy skacze: strojem g³owy wabliwym
kolebie siê nad fal¹ t³umu niczym wa¿ka ulotna. Bo nied³ugo siê jej napatrzy³, ju¿ zdmuchnê³a - darmo szukaæ w ci¿bie.
Pomykaj¹ siê w pstrym t³umowisku i mniszki pod w³osiennic¹ i kapturem ni to kupy popio³u
ruchome. Drepcz¹ po dwie, po trzy - szarego stada rozbiegane kurki. Ledwo gdzie za grosik
³askawy Pana Boga pochwal¹, g³uszy je wnet g³os kupca zza kramu:
At³asy pawiobarwne mam! Jedwabie, szkar³aty i purpury na stroje kobiet piêknych! A która
ma skórkê tak rozpieszczon¹, ¿e i jedwab sam dla niej za gruby, dla tej mam bisior najpie33

ciwszy, tkany przez robaki Salamandry w czeluciach gór ognistych. Ognia cia³u przydaje
giez³eczko takie - wiedzcie!... Poszukaj sobie ka¿da kogo, ktoæ to kupi, a ja sprzedam.
Z ró¿añców kostk¹ w palcach przepycha³y siê mniszki czym prêdzej w dal, by nie zmyliæ
porz¹dku pacierzy.
Mrowi siê wokó³ lud wszelaki. Nierzadko ujrzysz cz³eka z liciem palmowym na baranicy i z
muszlami na ko³paku, na znak, ¿e z Ziemi wiêtej idzie. Ci chocia¿ ¿ebrem bogobojnym tu
siê snuj¹, odbij¹ przecie od siê ciekawoæ ludzk¹ jak zwierciad³a - na towary kramów, jako
na dziwy równie zamorskie.
Wystaje przed kramami i mnich bury z licem jakby w omocie ciszy klasztornej.
Ja³mu¿ny! - zawodzi. - Dla braci franciszkanów ja³mu¿ny!
Nie posk¹pi¹ datku i kupce. A brata dziêkowanie, chocia skromne, ma w sobie refektarza
echo i mniszych odczytywañ ton. Wiêc nad zgie³kiem sukiennic rozlegnie siê gromko a sennie:
Niech wam stokroæ wynagrodzi Pulcheria, cesarzowa wiêta, i Melania - ja³mu¿nictwa patronki!...
I ko³acze dalej chodakami, podzwania skarbonk¹ kwestarza. Ja³mu¿ny! Dla braci...
A¿ siê ocknie na widok obrazu, który kupiec za chor¹giew u swego kramu wywiesi³: pod
wachlarzowym drzewem dwiga Etiopus bia³e k³y cukru. I zapamiêta³ siê mnich nagle, zaroi³
o Zamorzu:
Tam ptaki rajskie piewaj¹ Alleluja srebrnym chórem! Tam cukier z drzew tryska jak woda
z Moj¿eszowej ska³y! Snuj¹ siê tam Etiopy czarne jak ten mag Baltazar. A dziwokszta³tne
bestiae ultramarinae, w podobieñstwo tronów wêdruj¹cych, ko³ysz¹ królów majestaty w przepychach z³ota i purpury!... Wszystko tam jest cudowniejsze, dla bliskoci Jezusowego grobu.
Pójæ w ona Ziemiê wiêt¹! rozszerzyæ duszê pobo¿noci¹, wype³niæ j¹ wiatem!...
Bani ¿onglera w piekarni nas³ucha³ siê by³o mnich przypadkiem - i rozko³ysa³ duszê. Towarów po kramach napatrzy³ siê brat - i zatêskni w wiaty. wiaty zwo¿¹ w jukach swoich kupce na odpusty; têsknoty wagantów nagarniaj¹ w dusz cisze kupce i ¿onglery.
Wabi³a tymczasem ku sobie obrana chor¹giew coraz to wiêcej ciekawego ludu. Ni to mirry
i kadzide³ zawiewem bucha³y z kramu wonnoci korzenne: rogo¿e i wory otwarte zia³y ¿arkim dechom krain zamorskich. I zwiesza³ siê nad tym okrêt zdzia³any w kszta³t maleñki.
Wród worów sta³ kupiec, bia³¹ chust¹ ca³y wraz z g³ow¹ omotany i wyzieraj¹cy z tej bieli
gêb¹ w br¹z. Niemym gestem cudzoziemca wskazywa³ skupniom wszystkie zasoby towarów
swoich: k³y cukru po jukach, krupy pieprzu w pêcherzach, oliwki, cynamonu szczapy, imbiry, aloes limonie i godziki o woni oleistej.
Ale ze wszystkich korzennoci najbardziej dla kobiet delectabiles s¹, wiadomo, rodzynki. Nasypa³ tedy kupiec garæ onych sobie na d³oñ i b³ysn¹³ okiem: która by ich zakosztowaæ rada.
Wysunê³a siê naprzód dziewczyna z roz³echtanym umieszkami licem, pod wiankiem ró¿ na
czepeczku bia³ym. I dziobaæ mu jê³y miedzian¹ ³apê te paluszki ledwie wychylone z rêkawu
cieni. Bia³kami wyiskrzy³o siê nagle ku niej wejrzenie obcego kupca. G³uchym jak u zwierza pomrukiem chwali³ sobie Maur dziewczyny urodê.
Lecz jej oczy odkry³y oto w t³umie wspania³y p³aszcz i strój rycerza przechodz¹cego opodal
z goliardem. Zdziwiona, z rodzynk¹ nie po³kniêt¹ w wargach, zapatrzy³a siê w strojnego pana
z takim zachwytem, ¿e te oczy jej ¿ywe krzyknê³y nieomal:
Lancelot chyba sam?!
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Z piekarni wraca³a dziewczyna, bani ¿onglera nas³ucha³a siê tam.
Nagle zatrzepocze siê spódnic¹ szerok¹ i w wachlarz rozci¹gn¹wszy j¹ po bokach, wionie
z szelestem za towarzysz¹ ujrzan¹. Dopiero¿ siê naciesz¹, namiej¹, w pogwarkach poprawiaj¹c sobie wzajem co ko³o tych czepeczków i wianków ró¿anych. Niby to sob¹ tak siê raduj¹,
a wszystkie miechów gamy, te pogwarki i sekrety, szeptane sobie na ucho, czyni¹, bezwiednie mo¿e, dla rycerza opodal - jak to dziewczêta.
Lecz oto poza sob¹ us³ysz¹ nagle g³os donony:
Kamienie najszlachetniejsze zza morza wiozê! Skarbce Trebizondy takich nie maj¹! Piêkniejszych nie widzia³y su³tanki!
Furkn¹ do kramu jednym zaszumem, jak gdyby tam proso sypano dla takich ptaków.
Stoi za ³aw¹ ch³op w aksamitach i w srebrzystym zawoju na g³owie. Broda jego, o czarnoci
nad aksamity g³êbszej, b³yska opalami wplecionych w ni¹ pere³. W³ochate i t³uste d³onie,
splecione na brzuchu, obci¹¿aj¹ mu piercienie na wszystkich palcach. Podejmuje turkusowy
naszyjnik, z srebrnych nici zmotany, i tak prawi do dziewczyn:
Z smag³ej to piersi ksiê¿niczki saraceñskiej, zmar³ej z têsknoty do chrzecijañskiego rycerza. Papie¿ zalubiæ jej nie pozwoli³. Przedam, gdy poprosicie, choæ dla mieszczek za pyszne
to stroje. Mam za to dla was bursztyny w tych misach. Tu za korale, z g³êbi mórz potworom
wydarte, w ga³ach, paciorach i rosochach ca³ych.
Gdyby po¿yczka ju¿ by³a!... - westchn¹³ kto nagle w t³umie. Obejrza³y siê na goliarda.
Ba!... - odmie siê wzgardliwoæ na usteczkach dziewczyny i frunie, rzekniesz, bañk¹ mydlan¹ ku górze.
Pogoni³y tê bañkê oczy poety, zapatrzy³y siê w jej têcze.
Królom by zamki dla takiej kobiety budowaæ! Kupiec tymczasem d³oñ sw¹ niczym biskup
ludziom przed oczy wystawia.
W onych kamieniach - rzecze - mam poniektóre o mocy tak skutecznej, ¿e nie radzêæ nosiæ,
gdy masz chêci md³e: wielka moc obci¹¿a serce w¹t³e... Szafir to - mówi³ daj¹c ludziom na
pokaz uklejnocony ma³y palec swej rêki. - Za morzem przytrafia siê, ¿e wraz z ros¹ z najczystszego nieba szafir spada: st¹d za nadziejê w piercieniach noszony, truciznom wszystkim sporny, od jadu zawici ochraniacz. Sardonik za ten cielisty kobiety uleg³ymi mi czyni. Ten ci znów
jest sardes, tajemnic stró¿. Na wskazuj¹cym palcu szmaragd mam: najg³êbszego blasku nabiera
miêdzy piersiami kobiety, sk¹d mi³oæ mê¿czyzn zbyt po¿¹dliw¹ zbawiennie ch³odzi, a rozpryskuje siê sam, gdy kochanek zdradê pe³ni. Tu za jest - koñczy³ postukuj¹c uw³oszonym pazurem wielkiego palca - tu za jest krwawnik, kamieni król! Dzi ju¿ go ziemia wcale nie wydaje;
niegdy przytrafia³ siê jako diament bia³y; przetrwa³y tak poniektóre w rzadkoci wielkiej.
Tu ju¿ goliard nie wytrzyma³ d³u¿ej. I wzi¹wszy w siebie ton tego kupca, prawi³ dalej - dziewczynie, do której docisn¹³ siê ju¿ by³o tymczasem:
Inne zasiê krwawniki dost¹pi³y swej barwy królewskiej na piersiach takich jak ty kobiet,
kêdy siê purpur¹ ich ¿y³ zabarwi³y chyba? Lub w p³omienistych, jak twoje, w³osach noszone,
takich pañ mylami rozgorza³y niegdy? Lub na koniec zdobi¹c takie jak twoje palce, czyni³y
z onych r¹k kobiecych p³omieniste rózgi mi³owania i zazdroci. W takich rêkach i kamieñ
najtwardszy, a przeczysty jak diament, przekrwawi³by siê chyba i rozgorza³ na rubin!... U¿ala
siê przecie t¹ biada prorok Ezechiel sam: Da³em manele na rêce twoje, a ³añcuch ko³o szyje
twojej i wieniec klejnotny na g³owê twoj¹. I ozdobi³em siê z³otem i srebrem, i oblok³em ciê
w bisior i w szatê wzorzyst¹, i w rozmaite farby...
35

A mówi¹c to, czyni³ goliard mimo woli takie ruchy rêkoma, jak gdyby w te drogocennoci
wszystkie przeobleka³ j¹ oto - w wielkiej szczodrobliwoci poety.
Ba...! - prys³o, niby druga bañka mydlana, na wzdêtych usteczkach dziewczyny.
Goliard tymczasem, jak gdyby ju¿ j¹ przystroiwszy, ramiona na piersi krzy¿owa³ i w ty³ siê
nieco odchyla³ dla przyjrzenia siê uklejnoceniu temu.
I sta³a siê piêkn¹ bardzo wielce - by³a doskona³a w ozdobnoci mojej!...
Baa.! - uderzy³a ku górze trzecia bañka mydlana - nie wzgardliwie przecie tym razem, lecz
w smêcie, lecz w ¿alu...
On za przychyla³ siê do jej ucha:
A ufaj¹c piêknoci twojej... wystawia³a siê ka¿demu mijaj¹cemu... - przepowiada prorok
nawet sam! - Takie to z klejnotów wasze szczêcie i niedola nasza.
Niepokój roziskrzy³ siê w wymownych oczach dziewczyny: Niesamowity cz³ek jaki! Aliæ
druga w bok j¹ tr¹ca³a; skrzy¿owa³y ze sob¹ pytaj¹ce spojrzenia i - dziewczêta bystre - odgad³y wraz wszystko. Jedna za szyjê towarzyszê objê³a, przychylaj¹ do siê g³ówki w tych czepeczkach ukwieconych, prosz¹ przymilnym wyci¹ganiem szyi... by wêdrowny poeta prawi³
im dalej - o krwawniku, o rubinie!
Ale kupiec tymczasem skoñczywszy swoje, zachêca³ popiesznie do targów.
Na czerwonych twarzach ¿onek mieszczañskich wyszkli³y siê rumieñce pró¿noci, a w oczach
a¿ ³zawiê rozb³ys³a chciwoæ. Ka¿da zda³a siê sobie duchem a¿ nazbyt krzepka, byle tylko to
z³oto, to srebro, te drogocennoci klejnotów - mieæ a mieæ!...
Goliard inaczej rozumia³ - za dziewczêta - klejnotowe szczêcie kobiet, nie wiedz¹c ju¿ nawet, ¿e g³ono wypowiada te odczucia swe za nie:
Byle tylko to ³askotanie czarodziejskich mocy ¿ycia na m³odym i prê¿nym ciele czuæ!... A w te
skry i ognie klejnotów na nie os³onionych powabach strojna, stan¹æ w nagoci jawnej przed króla
samego obliczem: jak ta Sara niep³odna przed Abimelechem, jak Bethsabee przed Dawidem!...
Pierwszym odruchem trwo¿nego instynktu cofnê³y siê o krok dziewczêta. Lecz zaokr¹gli³y
im siê oto oczy, oddech stal siê krótki i rozchyla³ im usta na te dziwy... jak to wêdrowny poeta prawi im snad dalej - o krwawniku, o rubinie!...
A goliardowi zda³o siê, ¿e to dwa krzewy ró¿ane w powojowym splocie wychylaj¹ ku niemu
swe rozkwiecone g³ówki. Tak ró¿e pod rosy owiewem piêkniejsze siê staj¹, jakby w zadumaniu swej krasy - nad w³asnych woni i barw dosta³oci¹.
Nad tym bodaj zaduma³y siê w tej chwili dziewczêta.
Prawdê powiada³ poeta! Ile¿ to razy, przynosz¹c z grodu tyle oczu ludzkich zachwyty, roi³y
nad tym, by ksiêcia lub króla zachwytem ow³adn¹æ: mi³oæ, skarby i dzier¿stwo razem wzi¹æ
- jak tamte panie z Pisma. Lub bodaj co dzieñ w tryumfach je zdobywaæ - jak pani Aspazja,
jak pani Tais, o których prawi¹ opowieci mówione.
wiata i ¿ycia wielkie obietnice wabi¹ ze wszystkich kramów na odpucie. U¿ycia têsknice
nagarniaj¹ w dusz cisze kupce i poety.
Mieszczanie tymczasem chmurzyli siê u kramów spozieraj¹c spode ³ba na uklejnocone pazury obcego cz³eka, czy tu aby duszy swej w niebezpieczeñstwo nie wiod¹. Alici ju¿ ich sid³a³y ¿ony, uwisaj¹c u ramion i trzosów. Wszczyna³y siê tedy targi. A choæ siê rzecz przez mê¿czyzn w powadze czyni³a, chichota³y kobiety - nie radoci¹ przecie, nie ¿ycia ochoczoci¹
nawet, lecz chciwoci samej pod³echtaniem.
Gdy w te szwargoty targów u kramu uderzy nagle bas organowy:
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Chle-ba!... Dla dominikanów chleba!...
Daremnie klekota³ naprzykrzony dzwonek torby, daremnie mnich czeka³, ¿ebra³ i Pana Boga
chwali³. Wreszcie, zgorszony ludzi sk¹pstwem, ³okciami przepcha³ siê do kramu. Przyjrzawszy siê bacznie kupcowi, gorszy siê jeszcze bardziej i ramieniem a palcem sprê¿onym, ni to
w³óczni¹, wprost w jego oczy mierzy.
A rañtuch twój ¿ó³ty z ramion - gdzie?!... Mylisz, nie poznaj¹c ludzie, co za jeden, po grzechów twoich smrodzie, lewito?!... W³ochatymi ³apami w klejnotach czarowaæ tu przyszed³e
chrzecijan jak ropuchami?!...
Zadar³ mnich g³owê do góry, poziomo wystawia siê ta jego broda miedziana u szyi.
Cieszcie siê, diab³owie, którzy nad tym kramem unosicie siê chmar¹! Babilonia siê czyni.
Nie nakarmilicie, diab³y, grzechu kobiecego miodem i patok¹ wszystk¹, nie nasycilicie ¿ar³ocznoci jego wszeteczeñstwem i brzydliwoci¹ ziemi, owo kamienie klejnotne ³ykaæ mu
dajecie, aby siê zatwardzi³y serca kobiet, a razem serca mê¿ów i mi³oników ich... Huu!
jak siê ciesz¹ diab³y, jak pl¹saj¹ ko³em, sczepiwszy siê ogonami!...
Nie baczê nawet, nad czyj¹ to g³ow¹ najraniej wyskakuj¹ - mówi³ wodz¹c surowym okiem
po ludziach i zatrzymuj¹c mimo woli spojrzenie na onej dziewczynie z wiankiem ró¿ u czepca. - Nie baczê, nad czyj¹ to g³ow¹... - powtarza³y mu siê s³owa, zmylone jej urod¹... - Nie
baczê wcale! Ale temu mo¿e na dzisiejsz¹ jeszcze noc mieræ siê tym znakiem wró¿y. Nie
mam zmi³owania! Niech idzie, niech idzie na s¹d ostateczny ze szkarad¹ sk¹pstwa swego na
ziemi i tym najczarniejszym grzechem Babilonu, którym i diabe³ niejeden paskudziæ siê nie
raczy... A owo¿ to! owo¿ wam, kobiety, za po³y mnie teraz targaæ i szczypaæ w ramiona: jaki
grzech to? jakie jego nazwanie? Wam i do skruchy przez ciekawoæ! Wam i do nieba przez
ni¹ droga! Wam i lêk piek³a jeszcze ciekawoci¹ z oczu p³acze! Nie powiem. Nie nazwê.
Abym cnych nad waszymi g³owami nie ucieszy³ zanadto. Odst¹pcie¿! Satis, skoñczy³em,
amen... Chle-ba! - dla dominikanów chleba! Sæmi³y siê kobietom rozblaski cudownych kamieni: nazbyt gburnie zgasi³ im je mnich. A i królewskie w rojeniach na³o¿nice, ksiê¿ne panie, dumne w klejnotów têcze, sta³y oto za s³u¿ki skomliwe, g³aszcz¹ce z lêkiem rêkawy zagniewanego mnicha. Opodal tymczasem innym niepokojem zaroi³y siê t³umy: za ch³opcem
kocielnym wstêpowa³ oto w sukiennice mierci obwo³ywacz. Kroczy³ wolno, posuwa³ siê ni
to s³up czarny, a spod czarnej larwy, rozciêtej przed licem w ramiona krzy¿a, obwieszcza³ swe
codzienne wieci krucze. Pobrzêkiwa³ przed nim raz po raz cichy dzwonek mierci. Sz³a ta
zmora w najgêstsze ci¿by ludzkie tym niesamowitym spokojem kroku, który i mury chyba
przeniknie. I obwo³uje siê g³ucho:
Ja, Radocha, grzesznica, ludziom nazbyt mi³a, zmar³am tej nocy w przepychu i bogactwie spronym, w ca³ego dobytku Kocio³owi darowaniu, a w grzechów nie odpokutowanych ¿alu. Wymódlcie duszê z czyæcowej udrêki, wyzwólcie ja³mu¿n¹! O grosz ¿ebrzê, o pacierz proszê!
Podstawia³ ch³opiec sw¹ torbê ja³mu¿nicz¹, uderza³ w dzwonek i wiód³ dalej mierci obwo³ywacza. Z ciszy, jak¹ zostawiali za sob¹, zrywa³o siê za nimi gromadne szeptanie pacierza
jak wiatru zaszumienie.
Oto tu¿ u kramu klejnotów jêknie po raz wtóry zza kiru mierci:
Wymódlcie duszê z czyæcowej udrêki, wyzwólcie ja³mu¿n¹!
Ale dominikanin uprzedzi³ kocielnego ch³opca i swoj¹ tu torbê podsun¹wszy, czym prêdzej
w ni¹ zgarn¹³ datki pobo¿ne.
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Bo z r¹k kobiet u kramu opada³y teraz same zakupione naszyjniki, piercienie, manele i kamieñmi zdobne opaski biodrowe. Za tê ¿on ja³mu¿nê, nazbyt ju¿ szczodr¹ dla duszy w czyæcu tak lichej, a rzucon¹ na domiar nie do w³aciwej torby, otrzyma³by mnich niejeden przydatek mê¿owskiego ku³aka - gdyby nie nag³e zatrzepotanie siê tamtej dziewczyny z wiankiem
ró¿ na czepcu.
Ja nie chcê tej nocy umieraæ! - wybuchnie przeraliwym p³aczem.
Ju¿ nie modre renice, a bia³ka same przelewaj¹ siê w jej oczach. Za chwilê co tê¿yæ jej piersi
poczyna, a z³o jakie mi¹æ i wykrzywiaæ twarz we ³zach i pocie ca³¹. Zdar³ siê czepiec z wiankiem ró¿, dziko wywichrzy³ siê spod niego w³os p³omienisty. A rêce tak siê miotaæ i siepaæ na
wsze strony jê³y, ¿e pêkaj¹ oto w pod³u¿ w¹skie rêkawy, obna¿aj¹c ca³¹ cielistoæ ramion.
Nagle oprzytomnieje zaszlochem rzewnym jak przy matce. I rzuci siê mnichowi do nóg.
Diab³ów przepêd, ojcze kaznodziejo!... Przepêd szatanów znad g³owy!
Piskiem trwogi okrzykn¹ siê mieszczki u kramu i rozpierzchn¹ siê, rozfrun¹ na wsze strony,
niczym gdy jastrz¹b na stado zlata.
Ja chcê ¿yæ! - ³ka dziewczyna p³aczem, który i mieræ sam¹ wzruszyæ by zdo³a³. - ¯yæ!...
Tkliwymi r¹czkami zatula bos¹ w ³apciu stopê mnicha. ¯yæ!...
Siêgn¹³ mnich do swej kieszeni przepacistej po dzwonek wiêtego Antoniego na z³ych duchów przep³aszanie i odzwania d³ugo na wsze strony powa³ê sukiennic.
Po czym dwignie dziewczynê znad swej stopy, uspokoi, ¿ycie i szczêcie przyobieca. Czepeczek ka¿e podj¹æ z wianuszkiem. I powlecze j¹ za sob¹, bardziej teraz miedzian¹ brod¹
podzwaniaj¹c nili torb¹ kwestarza.
Bodaje! - skl¹³ go w mylach niejeden z przyczyny onych ramion dziewki, osobliwie g³adkich.
Szybko iszcz¹ siê zazwyczaj marzenia kobiet piêknych. Oto klejnotami z torby mnich j¹ pewnie przystroi za su³tankê. Od stóp do g³owy przyozdobi dla siê jej cia³o jak ten Abimelech Sarê
niep³odn¹. Przysposobi³ jej duszê ku temu poeta. Goliard zda³ siê jak ta kokosz, gdy jej kania
pisklê spod skrzyd³a nieomal porwie. Wówczas kura ³eb jako bokiem przechyla, jednym okiem
wyzieraj¹c ku górze - ¿a³osna bardzo w tej desperacji swojej z ciekawoci¹ razem.
A rycerz natrz¹sa siê oto nad nim pe³nym pogardy kiwaniem g³owy. W roztargnieniu chwili
nie pojmowa³ goliard, co w³aciwie wyrzucaj¹ mu tak ponuro. A przypominaj¹c ledwie przez
pó³ wszystko, co przedtem by³o, domyla siê, ¿e to pewnie napomnienie za opiesza³oæ
w przedsiêwziêciach wy¿szych. I surowe wezwanie do graalowego szukania. Ju¿ idê! Zawija³ siê szczelnie w p³aszcz.

***
Lecz oto w sukiennicach mieszaj¹ siê znów t³umy i cichn¹ zgie³ki: z dala s³yszeæ siê daj¹
ko³atki trêdowatych.
Kup¹ ci¹gnie æma zarazy. Grzechocze ko³atkami, jak trzeba, postukuje w swe misy cynowe
i wlecze siê w pe³ganiach kalekich. Jeden oto ród nich, ¿wawszego snad ducha, podrywa
siê na kostyrach swoich, skacze jak ta ¿aba, trzepocze pstrymi ³achmanami. I do kobiet siê
wyszczerza. Takie to ¿ycie mocne w niejednym cz³eku.
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Rzuca³ im, kto dobry, jaki och³ap na drogê: niech podejm¹, gdy siê zwlok¹ - a sam umyka³
czym prêdzej przed srogim ich fetorem i widoku obrzydliwoci¹. Opustosza³y sukiennice.
Na miejscu pozosta³ rycerz tylko. Uczyni³ to z nawyku godnoci, spornej pop³ochom gromady. Z odraz¹ jednak spogl¹da³ na te karki ku ziemi dogiête, na ³by owrzodzone i zasz³e szpetniejsz¹ jeszcze biel¹ zagojeñ. A od pysznego p³aszcza rycerza wionê³y w one ³by jakowe
mêtne wyobra¿enia rozkoszy: odgadywa³y one pó³zwierze, ¿e tak siê panowie przyoblekaj¹
do kobiet. I zagzi³a siê do ¿ycia p³ochoci ponura czereda potêpionych, chwytaj¹c siê pazurami p³aszcza zalotnika. Rzek³by, ta szatanów chmara, za¿egnywana przez dominikanina, opad³a oto na ziemiê, rzuca siê na swój ¿er grzechu, obtañcowuje go ko³em wyjców.
Wyrwa³ jednemu z nich kij spod pachy, oczyci³ miejsce przed sob¹, rozszerzy³ ko³o tych diab³ów. A oni otaczaj¹ go z dala jak te szakale. Na niejednym czubie p³onie mycka czerwona,
a z rozognionej rany pyska szczerz¹ siê zêbiska ¿ó³te chichotem ur¹gliwym. Wyci¹gaj¹ ku
niemu kostyry swoje ni to wid³y piekie³. Przypomnia³ s³owa dominikanina sprzed kramu:
komu to, dzi mo¿e jeszcze, mieræ siê tym znakiem wró¿y?
I w otrz¹sie nag³ym przys³oni³ obur¹cz twarz przed trzecim ju¿ dzi zwidem czerwonej rêkawicy króla...
Wród trêdowatych zakot³owa³o siê tymczasem. Co raniejszy wyskakiwa³ z gromady na dr¹gach swoich. Brat!... Braciszek! - da³o siê s³yszeæ z gêby niejednej, której zaraza mowy
jeszcze nie odjê³a.
Wst¹pi³ brat franciszkanin miêdzy te kaleki i rozstawi nad nimi skrzyd³a habitu.
Srodze was Pan Bóg pokara³ za grzechy wasze, bracia tr¹dem zdjêci.
A oni nu¿e ³asiæ mu siê pod ramiona i skomleæ za ja³mu¿n¹ litociwego dotkniêcia, a bardziej
jeszcze za onym kêsem mi³osierdzia, jaki jest w dobrym s³owie cz³eczyna. Wiêc rzecze im:
Baczcie¿, mili, jak¿ecie to wy stokrotnie szczêliwsi od Hioba starozakonnego, który zapalczywoci gniewu Pañskiego lamentem siê jeno obwo³ywa³ z bar³ogu beznadziei ¿ydowskiej. Dla wasze to, chrzecijany! Bóg syna swego na mêkê da³, wiêc i na wasze, pomnijcie!
uleczenie: aby siê szczêliwoæ jak morze rozla³a, gdy siê pokuta dope³ni.
Dwigaæ siê jê³y ku górze te karki doziemne. I ta pe³gaczy chmara, niczym szarañcza za
¿erem nieustannie podrywna, sprê¿aæ poczyna szyje ku wejrzeniu górnemu, by chocia¿ raz
oderwaæ oczy od och³apów na mietniskach.
Takie jest dobrego s³owa mi³osierdzie.
I garn¹ siê z wdziêcznoci¹ pod ramiona braciszka tul¹ siê do habitu jego. Dotyka brat d³oni¹
bia³¹ te pe³ne wrzodów i jam oblicza.
W obrzyd³oci pogr¹¿eni, wskrzeniecie z umiechem m³odzieñców, a miêdzy chóry anielskie powiod¹ was za rêce najpiêkniejsze panie!...
Zatliwszy tak rojeñ p³omyki po duszach jak piek³o ciemnych, aby p³omieñ wiary w nich rozgorza³, przys³oni brat twarz swoj¹. I wymadla w d³onie on ¿al przed Przenajwiêtsz¹ Pann¹
na niepohamowanie gniewu Pañskiego, który smutkiem, nêdz¹, cierpieniem i wielkimi szkody cia³a kara wci¹¿ i wci¹¿!...
Udzieli³ siê jakby ten smêt i rycerzowi stoj¹cemu opodal. Owia³ duszê tak mocno, ¿e
zdmuchn¹³ mu w mylach nawet grozê miecza zawis³ego nad nim. I oto zaduma³ siê, ju¿ nie
nad swoj¹, lecz nad cz³ecz¹ dol¹.
Napatrzy³ siê w sukiennicach doznañ pospólstwa i rozwa¿a, ¿e wszystko to razem by³oby jeno
gnunymi targi i przetargi mieszczan, gdyby przypadek nie wwiód³ miêdzy t³umy - ot, jakie39

go tam g³adkiego lica pod ró¿ wiankiem i weso³ych oczu m³odoci dziewczêcej. I przyby³o
rojeniu siê tu ludzkiemu gdyby skrzyde³ lekkoci, na których zakoleba³a siê ludziom jakby
ochota sama i radoæ ¿ycia serdeczna! Motyl jasnobarwny, rzekniesz - Psychy wys³annik,
powiadaj¹ goliardy - zatrzepota³ tu nad gnunymi g³owami. I spali³ siê æm¹ u pokusy pierwszego kramu... A z doli cz³eczych wyjrza³y, jak te ohydne maszkary smutku: grzechów lêki,
diab³y, kar doczesnych pogrozy, tr¹dy i mieræ sama.
Oto wychyliwszy siê zza wêg³a nastêpuje wprost na niego ten ruchomy s³up kiru. I kracze
swoje spod krzy¿owej larwy:
Wymódlcie duszê z czyæcowej udrêki, wyzwólcie ja³mu¿n¹.
£okciem i ku³akiem odepchnie rycerz od siê mieræ na³a¿¹c¹ nañ tak niecierpliwie.
Jest dosyæ dziadów pod kocio³a progiem, by omadla³y grzechy nasze m³ode! Dosyæ diab³ów
cupi na kocio³a zrêbach, by straszy³y sumienia stare! Takiego dziada i diab³a takiego za ca³y
koció³ w piersiach mieæ - kobiet to rzecz... Wiêc ci pacierza nie dam - ja³mu¿n¹ raczê.
I stargn¹³ z ramion p³aszcz swój drogocenny, mnie go w gniewnych rêkach.
Bacz, dajêæ tê ja³mu¿nê za dusze wszystkich grzesznic, ludziom nazbyt mi³ych - za to przydawanie ¿yciu skrzyde³ lekkoci! za ich wolne z wiata smêtem!
Chciwie chwyta mieræ w szpony swoje bodaj p³aszcz jego tymczasem.
Daremnie pan szczodry p³aszcza zby³, daremnie grzechem myli grzechy cudzych czynów
salwowa³, daremnie ¿ycie cz³ecze przed grzechem, diab³em, tr¹dem i mierci¹ sob¹ rycersko
zastawia³ - w³asne serce tylko dol¹ cz³ecz¹ obci¹¿y³.
Jak opodal ten rycerz b³êdny drugi, szukaj¹cy ju¿ tylko w sercu swoim Graala - jak brat franciszkanin ród trêdowatych.
W zadumie nad dol¹ cz³ecz¹ owia³o ich obu onym czyæcem ducha: acedi¹, która jak dymami kadzide³ pogrzebnych i kirem ¿a³oby przys³ania nam wiat ca³y,
Hucz¹ ulice wci¹¿. Zewsz¹d rozgie³k siê niesie, jakby ca³e to miasto ¿y³o jeno targiem nieustaj¹cym. Gromadami szpaków obwo³uj¹ kupcy wci¹¿ jedno, ko³em. A gdy siê w tych pokrzykach zwadz¹, naszczekuj¹ na siê jak te psy zza kramów. Krzycz¹ lekarze spod kocio³ów
o zió³ swoich mocy skutecznej; krzycz¹ cyruliki spod swego znaku nogi obciêtej, zachwalaj¹
swe cêgi i no¿e; krzycz¹ klasztory probami kwestarzy; krzyczy Koció³ obwo³ywaczami
mierci lub g³osem zakrystianów w wi¹t nastêpnych obwieszczaniu.
Niczym na bitwie sk³êbiaj¹ siê ludzkie t³umowiska - Pojrzyjcie! a Kupujcie! - pod to
has³o:
Pieni¹dze, które rzuca raz po raz mieniacz znad ³awy swojej. Zasiê pod go³¹ cianê koció³ka znosz¹, rzekniesz, rannych bitwy onej - tam pod rêk¹ lekarza ten krzyk: Ratunku!
be³koce w linie i ³zach ludzkich. Gdy opodal szumi¹ pstrocizny szmatek niewiecich, wlok¹c za sob¹ niejednych piersi zad³awiony spazm: Mi³owania!... A ród zamêtów tej bitwy
dnia powszedniego snuje siê czarny obwo³ywacz mierci z ostatnim krzykiem powalonych
na zawsze: Pacierza!...
Tak to w miecie! Temu uczty przesyle i rzyganie w nadmiarach, temu mieræ pod jego progiem g³odowa; temu miechy, radoæ i nadzieja, temu kl¹twy, rozpacz i g³ow¹ o mur bicie;
temu rozkosz w ca³owaniach pod ciche pieszczoty kochanki, temu ostatniego pacierza szeptanie pod wiatyku cichy dzwonek - a wszystkim zarówno jeden lêk a groza przed ona skoczka kocian¹, która ka¿dego z kolei poprosi w swój taniec mierci.
Ozwa³y siê dzwony kocio³a i rozpylaj¹ jak gdyby popio³y w przedwieczornej pory smêt:
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Nie karz nas, Panie, wedle win naszych, lecz wedle wielkiego mi³osierdzia Twego!
Nad ulic gwary i dzwony kocio³a uderz¹ nagle mosiê¿ne ³oskoty - pospólstwu na baczenie.
S³owo siê wieciæ ma!
Jak w kot³y bij¹ ³omoty tonów i biegn¹ hen, w powietrzne dale; tam gonionego w pêdzie
graj¹; lec¹ wici skrzydlate...
Wraca echo powietrznych jedców rysi¹; muzyka dr¿y w ten cwa³, tupotem surmy huczy
z gardzieli tr¹b - a¿ tych rytmów Wysokim zakrzykiem nie rozhejnali siê pobudki zew: Wo³a
król!... wo³a król!... wo³a król!...
Na kocio³a progach sta³ - sam za chor¹giew na wietrze ³opotliw¹ - ch³op w czerwieniach
szerokich, z kit¹ u kranej czapy. Uchor¹gwion¹ tr¹bkê obejmuje od gêby jeszcze wzdêtej
i rozstawia przed swe oczy pismo.
Scich³y dzwony na kociele. Ci¹gn¹ zewsz¹d zszeptane mrowia. A herolda g³os donony uderza królewskim s³owem na rynek ca³y, dudni pod stropem sukiennic!...
Wiadomo czynimy!...
I zwa¿yæ nade wszystko ka¿demu rozkazujemy, ¿e kto z dzielnych wiernoci sobie nie dochowa, zacn¹ chwa³ê u ludzi w pogardê odmieni i odwróci siê odeñ najcierpliwsza £aska Bo¿a.
S³uchajcie!... Setnik Naszej stra¿y grodzkiej, w s³u¿bie Nam i grodowi dzielnie wierny, samemu sobie zdrajca nêdzny, wdar³szy siê noc¹ na Nasz zamek królewski dziewicy Naszej
dwornej rapt zada³, a dla onej sromoty zatajenia rycerza Naszego komornego w zwadzie mieczem na zamku przybi³. Zwiêksza gniewu i kary miarê pohañbiona orê¿a dostojnoæ. Nakazujemy tedy: gdziekolwiek on zbrodzieñ bêdzie pojman, miecz nad nim z³amaæ, zbrojê i przyodziewek zedrzeæ i w nagoci stworzenia mistrzowi oddaæ. A ma byæ tak: w prêgierzu na rynku przez ludzi pohañbion, na kole ³aman, po r¹k odjêciu koñmi na pal ww³óczon, spalony ma
byæ za ¿ywa na zwyk³ym miejscu kani.
Niech Bóg ma w swojej pieczy cnotliwych mieszkañców dobrego grodu Naszego. Amen.
Na wtórne amen sko³ysa³y siê t³umy w westchnieniach.
Wówczas herold przybi³ do muru kocio³a pismo z pieczêci¹ uwis³¹ i przytwierdzi³ nad nim
czerwon¹ rêkawicê króla.
Porodku opustosza³ych sukiennic zwali³ siê tymczasem kto na klêczki. Odpuæ nam winy
nasze! - jêk³o w nim wraz z tym przypadem do ziemi. Ciemiê wygolone, szyja po bary widna i bia³y sznur w trzy wêz³y oznacza³y brata franciszkanina. Trêdowaci, sp³oszeni tr¹by
³oskotem, zbili siê wokó³ niego w stado owiec.
Tu¿ za nimi, jakby w ziemiê z przera¿enia wros³y, sta³ rycerz sam.
Gdy nad g³ow¹ jego przelatywa³o pobudk¹ zawo³anie królewskie, otrz¹s³ z siebie natychmiast
brzemiê melancholii; sprê¿y³ siê w sobie, samych miêni nag³ym ubojowieniem, gotów wraz
do porwania siê na schwa³ - dla grodu i króla. Lecz gdy s³owa herolda rozlegaæ siê potem
jê³y, jakby b³yskawica i grom razem rozdar³y nad nim czelucie przera¿eñ. I olepi³y, zag³uszy³y cz³eka odrêtwieniem hañby.
Tê zel¿ywoæ nikczemn¹ o jakowej tam dworce diabe³ chyba sp³odzi³, by króla ³o¿e przed
ludmi os³oniæ. Za rapt dziewczynie zadany karze prawo zamkniêciem w chlewie i karmieniem z wieprzami: oto miêdzy jakie sromotniki domieszano mnie! Ju¿ mnie tam, na rynku,
wystawiono pod prêgierz, zanim zbiry pochwyciæ zdo³a³y.
Daj¹ tam mi³oæ nawet moj¹ na tak ¿a³osne pomiewisko ród towarzyszy samych! Któ¿ bo
z rycerzy w pannie siê kocha?! Ku czemu tu duszê przy³o¿yæ? i o co? Gburów to najbardziej
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nieowieconych afekty, mieszczan i ¯ydów rzecz ³asiæ siê na md³e miody dziewictwa. Naj¿a³oniejszy tylko z rycerzy, który ¿adnej mê¿atce spodobaæ siê nie potrafi przy³asza siê na ten
koniec do panien. Kiedy¿ to ¿ongler jaki romans o pannie opowiada³? lub opiewa j¹ trubadur
jaki?... Wiêc i miecz mój nawet omieszyli, ¿e siê w onej zwadzie na zamku podj¹³ - o pannê, powiadaj¹!
Ale mojej prawdzie jêzyk i przed kani¹ ju¿ pono wydarto, bo wszak sama pani to by³a,
w osobie w³asnej! Wiêc tylko wasza ³ez o tej dworce g³osiæ siê bêdzie, kaba³ dworskich stroiciele! Hañbê i pomiewisko zgotowalicie mi i przed prêgierzem samym! Zasiê mnie milczenie ju¿ pono pozostaje tylko - i pod mistrza ³ap¹ na kole.
Na myl o nim zimny pot wyst¹pi³ mu na czo³o za ciernie tej mêki najwiêkszej - bo zawczas
wyobra¿anej. Prze¿ywa³ tedy marzyciel kañ swoj¹ w najokrutniejszych dla siê barwach
szczegó³ów wszystkich. I to jest darem Muz. Poet¹ najokrutniejszych dla siê bolesnoci staje
siê cz³ek w godzinê ponurych przewidywañ.
Wiêc choæ wolny jeszcze, i tu w sukiennicach opodal mnicha stoj¹cy, ju¿ czu³ siê w ³apach
mistrza na zwyk³ym miejscu kani - ju¿ kolec pala wbija mu siê od ty³u w trzewia...
Pacierze mów! - krzyknie przed nim jakowy szept ¿arliwy.
Mnich, klêcz¹cy opodal, wymachuje ku niemu w popiechu gwa³townym ni ten cz³ek z l¹du,
który deskê ton¹cemu rzuciwszy nawo³uje znakami do chwytania siê za ni¹. Aliæ topielcowa
wrêcz groza w tamtych oczach udzieli³a siê wejrzeniem i zakonnikowi. Ukry³ twarz w d³oniach.
Jak¿e ty bêdziesz móg³, bracie mistrzu, to biedne cia³o cz³ecze, przez Pana Boga stworzone?... O, nie mogê pomyleæ!... Oo! zmi³owania, ³aski dla brata zbrodniarza!...
A ta groza wejrzenia poci¹ga³a jakby niesamowicie jego oczy, bo raz po raz wyziera³ spod
d³oni, na tym wiêksze za ka¿dym razem otrz¹sy. Nagle zerwie siê z kolan, pochwyci obie rêce
rycerza i do piersi je sobie przyciska: z piersi w pier cz³ecz¹ powiedzieæ co pragnie.
I sp³on¹³ brat tymi s³owy:
Niemocen jestem wzi¹æ na siê twej mêki na zwyk³ym miejscu kani - ale duszê tw¹ piek³u
wydrzeæ mogê, by bodaj w czyæcu nie traci³a nadziei... Gdy ci czasu na pokutê nie dano,
gdy dla twej duszy ju¿ tylko piekie³ beznadzieja - przerzuæ, bracie zbrodniu, grzech twój
miertelny na moje barki zakonnika, w ¿arliwoæ moich pacierzy! w moje serce mnisze!...
Wêgiel roz¿arzony chyba poda³ mu w usta rycerz w gwa³townym poca³unku warg swoich.
Bo ¿ar jakowy warem krwi rycerskiej rozlewaæ siê wraz pocz¹³ mnichowi po ¿y³ach.
Wiêc ima³ siê czym prêdzej pacierzy.
Ludzie, z rynku nagarnêli siê by³o tymczasem do sukiennic; wród nich wielu panów, co
gronie pomrukuj¹cych na króla. Z korzennego kramu wyskocz¹ nagle dwaj rycerze z bia³¹
chust¹ Maura jak z ¿aglem w rêkach. I w jednej chwili ta chusta znalaz³a siê na skazanym,
zatulaj¹c i g³owê jego. Postaci¹ Maura uprowadzaj¹ go ze sob¹ ci ratownicy. Familia to snad
by³a, bo wiadcz¹c mu tê pomoc w ostatnim docisku losu, czyni to jednak z ur¹gowiskiem jak to w rodzinie.
,,Panny mu siê zachcia³o! Ojcowiznê ca³¹ przepaskudzi³ na te Muzy i ¿onglery, na w³óczêgi
têskliwe, na b³êdne rycerstwa i graalowe szukanie... Wszystkich królów ziemi na to zjedzi³,
by siê z³akomiæ na koniec na fartuszek i wianuszek grodzki... Panny! - Ju¿ i ku³ak niejednego familianta wbija mu tê wymówkê pod ¿ebro. - ¯eniæ mo¿e siê chcia³e? I same poszed³
sobie za swata noc¹ do jej alkierza? Miodu w woszczynie jeszcze rozmazistej, a i z pszczo³a42

mi do pyska - zachcia³o siê niedwiedziowi!... A teraz tylko srom i hañba familii ca³ej... Ruszaj, ruszaj¿e siê prêdzej, by ciê ni gród, ni ziemia wiêcej nie ogl¹da³y!
Z twardym zaciskiem szczêk i bledszy od tej chusty ratowniczej st¹pa³ rycerz pod wymówkami familii. Nie wyda tajemnicy swej pani.
Mnich tym ¿arliwiej siê modli³, ¿e on nag³y war w ¿y³ach j¹³ mu zapalaæ i w duszy dziwne
obrazy, a m¹ciæ nimi pacierze. Na s³owach odpuæ nam... zatrzyma³y mu siê myli i roz³o¿y³y ramiona przed kramami:
,,Odpustow¹ to wszak por¹ wabi¹ z kramów i po piekarniach wszystkie ponêty wieckie?!... Prawdziwie mówiê, Bo¿e, nie wód! nie wód! nie wód nas na pokuszenie przez kupce i ¿onglery!...
Niebawem t³um kobiet zebra³ siê nad nim i zachwyci³ cudownym darem ³ez u brata. Nie da³y
mu spokoju niewiasty: podjê³y z kolan i nu¿e g³askaæ po rêkawach, by z onego daru przemówi³ do nich. Daremnie siê mnich wyprasza³, lichot¹ s³owa franciszkañskiego zas³ania³, do
wymowniejszych dominikanów odsy³a³; przemog³y, jak zazwyczaj, kobiet upór i ciekawoæ.
I zniewoli³y brata.
Podj¹³ powieki ciê¿kie, wyjrza³ ku nim jakby z omotu ciszy klasztornej. A te oczy smutkiem
nasi¹k³e, ta bezradnoæ m³oda w wejrzeniu tej twarzy na go³ej szyi franciszkanina - któremu
i ta szyja owo sama wyci¹ga³a siê jakby z cisz wszystkich ku ¿yciu - ten smêt, ta ¿a³oæ, te
ciê¿kie od rojeñ rzêsy dziwnym wyrzutem spogl¹da³y na kobiety. A¿ siê markotnie uczyni³o
im wszystkim. A on kiwa nad nimi g³ow¹, wymawia im co z serca, natrz¹sa siê nad nimi
gorzkoci¹ milczenia swego. Wreszcie doby³ z piersi wyrzut takiego ¿alu, ¿e siê pod tym g³osem samym otrz¹s³a niejedna kobieta, zatulaj¹c mocniej w sw¹ chustê.
A stworzy³ was przecie Pan Bóg ku uzacnieniu mi³oci¹ rodzaju ludzkiego!... Ku temu ³ask¹
Bo¿¹ stworzone, czym¿ecie siê sta³y rodzajowi ludzkiemu?!...
Westchn¹ chórem sapliwym.
A po d³ugiej znów ciszy postrzegaj¹c, ¿e franciszkanin niewymowny nic ju¿ im dzisiaj wiêcej nie Powie, westchn¹ tym g³êbiej na amen. Najm³odsza zasiê z nich, jeszcze dziecko prawie, ju¿ widzieæ poczyna w mylach mêki rycerza na kole; a bladoæ zgo³a niedobra, na wargach sina, mdli³a w¹t³e si³y dziewczêce. I wybuch³a nagle p³aczem dziewczyna taka. Za ni¹
inne. A i starsze kobiety poderwa³y nagle fartuchy do oczu. Sp³yn¹³ dar ³ez z pokutnego brata
na wszystkie kobiety. Prosz¹, by je wiód³ przodem w kocio³a progi, kêdy wzywa³ dzwon.
Za tym zap³akanym korowodem ruszy³y chmar¹ sukiennice ca³e.
Po obwieszczeniu królewskiego wyroku coraz to bardziej ponure tchnienie kr¹¿yæ jê³o po
miecie w powolnym przycichaniu targów. Kupowaæ nikt nie chcia³ towarów; bajaniem kupców wszyscy nagle wierzyæ przestali; najbardziej pstre kramy ju¿ nie poci¹ga³y. Pustkami stanê³y sukiennice. Wraz z ciê¿kimi dymami przedwieczerza osmêtnica zasnuwa³a domy; ludzie
przed bramami dziwne opowiadali sobie rzeczy - jak to z wieczora. Niedobra rzecz wró¿y siê
miastu, które dzielnego stra¿nika i obroñcê swego hañbiæ ma na rynku. Bardzo rzecz siê wró¿y niedobra! Rzekniesz, na odpust dzisiejszy przyszed³ ze wiata arcysêdziwiec on siwobrody, z³ych wró¿b roznosiciel, a klêsk tajemniczy zwiastun: Kartafilus sam - ¯yd, wieczny tu³acz. Trafiali siê i tacy w zaszeptanych gromadach, którzy ju¿ go spotykali po zau³kach.
Wszelaki bo naród zza murów ci¹gn¹³ na odpust dzisiejszy.
Który za z grodzian natury pogodniejszej i smoka nadziej¹ zwalcza³, ten powiada³, ¿e nie
wiadomo, na co siê wyrok królewski obróci, ¿e na gniew króla jest gniew inny, rycerski trzymaj¹ ze sob¹ pany. A obcych rycerzy, których nikt nie zna, pe³no dzi w miecie.
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Tu siê namiesza³y gawêdy, pewnie z piekarni rodem, i posz³y s³uchem miêdzy ludzi ciemnych, którzy nigdy romansu nie s³yszeli w ¿yciu. Nie ka¿da bo z kobiet i powieæ nawet zrozumie, choæ wszystkie o niej gêsto rozprawiaæ zwyk³e. Tedy jedne opowiedzia³y co drugim,
inne co do tego zmyli³y, tamte znów zaniepokoi³y siê bardzo, bowiem rzecz ca³¹ us³ysza³y
o zmroku w ciemnym gdzie k¹cie izby... I tak oto zrodzi³a siê plotka: ¿e na odpucie dzisiejszym bawi¹, nikomu nie znani - Lancelot najwaleczniejszy i Parsifal sam!...
Co tu dzi bêdzie... Co siê w miecie stanie... - szeptano do siê na rogach ulic.
Zamo¿noci¹ ustatecznieni mieszczanie, wiadomo, nigdy niczemu nie wierz¹ - osobliwie, by
co jutro mia³o byæ inaczej, ni¿ by³o wczoraj. Ich gniewa³y tylko gawêdy go³oty wszelkiej.
A nade wszystko to ich t³oczenie siê teraz oto za mnichem i nawo³ywanie do siê miasta ca³ego. Wiêc po d³ugich odymaniach siê, ledwie na zamkniêcie pochodu przy³¹czyæ siê liczyli do
procesji, wszczêtej bez ksiê¿y i chor¹gwi, a nade wszystko tak bez ³adu i poszanowania miejskich godnoci.
Oto w szerokich swych strojach pobo¿nie, pod czarnymi rañtuchy st¹paj¹ matrony. Rozchwiane kaczym krokiem powagi, prawi¹ miêdzy sob¹ o wyroku królewskim, kokosz¹ siê cnot¹
i rezonem, temu osobliwie rade, ¿e przysmalaæ mistrz bêdzie diabelskiego syna jak tê kie³basê na patyku!
Za matronami postêpuj¹ m³ode niewiasty: odwiêtnie, w jubkach baniastych i tak suto pod
piersi¹ wypiêtych, ¿e siê ka¿da jak brzemienna zda³a. Te paluszki, ledwie wychylone z rêkawów ciasnych, splataj¹c na onej fa³dzie szaty, krocz¹ sztywno, uk³adnie i zszeptuj¹ siê miêdzy sob¹ o skazanym rycerzu w smêcie i wzgardliwoci zarazem:
,,I patrzcie¿: gdzie siê przypyta³!... Za jab³ka wie¿e w grodzie jaki orzech suchy na zamku
wola³!... Wiadomo, jadu pe³ne s¹ te stare skorupy cnoty. Powiada³a, ¿e pann¹ chce zostaæ!
dla niewiêtoci stanu ma³¿eñskiego, mówi³a! A przecie a¿ dwóch przy³asi³a ku sobie! aby
siê tam zabijali pod jej progiem... Ludzie wy dobrzy, oczami¿ oni panowie na ni¹, such¹
wierzbê, patrzyli - czy czym?!...
Za córami krocz¹ ojcowie: osoby znaczne, o twarzach nosatych jak te stare kruki - z w³osem
t³usto zaczesanym na szyje: gwoli krukowego przetrwania wszelakiej doli miejskiej. Posuwaj¹ siê ciê¿ko pod sobolowymi szubami, futrzane czapy w rêkach nios¹ splataj¹c na nich
upiercienione palce. Id¹ rzekniesz, nie do kocio³a, lecz na ³awy radzieckie na roków sprawowanie, bo przystaj¹ raz po raz w rozprawach - brzuchami do siê. Radz¹ - by któremu z rycerzy daæ na zratowanie setnika, ile zechce; niech go sobie w klasztorze jakim przechowaj¹
tymczasem, póki prawo nazbyt wie¿e i parzy za dotkniêciem. Gdy prawo nieco wystygnie,
bêdzie mo¿na setnika wyprawiæ jako z grodu. Gdyby za nie chcia³ opuszczaæ miasta, z têsknoty ku tej dziewce zgwa³conej na zamku, to mu siê j¹ wyle, kêdy zechce - i do klasztoru
nawet. Groszem wszystko zrobi w sekrecie - nie trzeba wcale gwa³ciæ po nocy.
Tak postanowili na rozum mieszczañski, radzi po swojemu sp³acaæ z pe³nego trzosa on d³ug
wdziêcznoci, który wstydowi ciê¿y.
Bo jakby plecy im ³echta³y te zszeptywania siê m³odzie¿y tu¿ za nimi. Gromad¹ ci¹gnie m³ód
grodzka, wzdêta piersi¹ w swych sajanach czerwonych i zadziorna kitami u czap. Nazbyt bo
ju¿ hardo wystawia siê dzi m³odzie¿ tymi kity! Oto pohukuje nawet w t³umie na czeæ skazanego rycerza - nie by sami zamierzali zratowaæ jego, lecz by innych do tego podjudziæ. Znaj
m³odzie¿! i króla przestraszy, a choæby ojców w³asnych tylko. Wiêc pohukuje wci¹¿.
Milczeæ!... - Czerwieniej¹ ojcowie z gniewu i lêku.
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I wznosz¹ do góry paluchy.
Bacz¹ na nich rycerze z procesji. I pojêli rych³o, ¿e do sumieñ w³asnych by³o raczej pobo¿nemu sobkostwu mieszczan - starych i m³odych - nili prawdziwie do zratowania wiernego
stra¿nika grodu.
Goliard tymczasem przebiega³ gor¹czkowo opustosza³e ulice. Trêdowaci rozdzielili go by³o
z rycerzem w sukiennicach, odnios³y w dal t³oki ludzkie. Czy¿by ju¿ pojman by³? - szepta³
do siê w trwogê Wiêc raz jeszcze przeszed³ sukiennice, zagl¹daj¹c nawet do kramów, bez
koñca rynek na wsze strony przebiega³ - a¿ mu to obrzydzi³y dwa gbury jakowe, nazbyt ju¿
czêsto ukazuj¹ce siê w pobli¿u jego. I z coraz to jawniejszym pop³ochem w oczach snu³ siê
po przyrynkach, b³¹ka³ po wszystkich zapiecach i zakamarkach tych murów, a¿ wreszcie
z biegiem cuchn¹cego cieku zanurzy³ siê w jaki zau³ek, ni to w piwnicê:
Czarne prawie ciany, nie ulicy, a lochu, zbli¿one do siê na rozpostarcie ramion, wiod¹ go
wprost pod okna jakowe i ciemn¹ jak grób jam¹ wyprowadzaj¹ ni to na placyk tej uliczki,
na kamienn¹ cembrowinê studni pod gankiem, z którego sypi¹ siê w tej chwili jak gruszki
szczury sp³oszone. Dalej w ponuroci tych murów nad ciekiem ju¿ tylko te okienka nêdzarne: ziej¹ce paszcze tr¹du i czarnego powietrza. Na ludzi lepiej tu nie patrzeæ. Nie twarze maj¹,
a saraceñskie chyba mordy pomsty, linê ¿mij w pyskach, a w lepiach wszystkie kl¹twy
i urzeczenia na kalectwo lub mieræ nag³¹. Ledwie siê z widoków tych potworów nêdzy
otrz¹sn¹³, a b³ynie na ciê bia³kami i wyszczerzy siê k³em w gêbie jedynym jaka jêdza u bramy, prosz¹ca do swego zamtuza - na luboæ ze mierci¹ kocian¹ chyba, przepasan¹ w biodrach czerwon¹ szmat¹ zbrodni. Bo krwi¹ mordu zanosi tu z ka¿dej bramy, a wszystkich czarów i trucizn tajemnice wychytrzaj¹ siê z oczu wiedm starych.
Tu na pewno nie tryskaj¹ ród³a nektaru i ambrozji ani nie kwitn¹ jab³onie Hesperyd! Otrz¹sn¹³ siê goliard. - Wiêc mój rycerz b³êdny tu siê chyba nie zab³¹ka³.
Szczur odrazy wcisn¹³ mu siê za ko³nierz. Ponuroæ nêdzy grodzkiej spogl¹da³a na waganta
cyklopowym okiem przera¿eñ. Na domiar one dwa gnuniki, przechadzaj¹ce siê wprzódy po
rynku w têpym milczeniu gburów, i tu siê za nim przywlok³y. Oto pe³gaj¹ u murów jak te dwa
czo³gi. Nawet ogl¹daæ siê za nimi nie potrzebowa³; zêby same zgrzytnê³y mu w ustach:
Zbiry!...
Wiadomo - gdy wagant w miecie od gromady siê odbije i luzem chodzi, snuj¹ siê za nim zazwyczaj cienie takie; nie by mu co z³ego zrobiæ, lecz aby siê wywiedzieæ tylko: dok¹d te¿ taki
chadza? z kim siê te¿ widuje?... Dzisiaj zasiê mog¹ mieæ i inne jeszcze ku temu przyczyny.
Piekie³ nienawiæ zieje miêdzy wagantami a zbirami. Nie masz bo wiêkszych przeciwieñstw
natury nad ptaki wolne i szakale niewoli.
Oto zgubili go snad z oczu w krêtym zau³ku, bo przypieszaj¹c kroków, ju¿ nie pe³gaj¹ chytrze, lecz st¹paj¹ twardo z dala. I cwanym przymrugiwaniem oczu witaj¹ w przechodniach...
zbrodnie przysz³e.
Widzieli mnie pewnie z rycerzem - myli tymczasem goliard. - I za moim ladem szukaj¹
teraz jego tropu.
Dogonili go znów i mijaj¹ tym razem. A swym chytrym, przenikaj¹cym wejrzeniem witaj¹
jakby i w nim zbrodniê przysz³¹.
Na to wejrzenie szakali krew uderzy³a mu nagle do g³owy.
Z buta czy spod p³aszcza - nie rozró¿nisz w ruchu gwa³townym - wytargn¹³ wagancki nó¿
sk³adany. Otworzy³ go z chrzêstem twardego zatrzasku. I chust¹ okuta³ rêkojeæ wraz z ku³a45

kiem, by mocniej nó¿ osadziæ w trzonie i garci.
Dziki ry woli i swobody rozd¹³ nagle nozdrza w krwawym zau³ku grodu - jawny ju¿ nienawistnik spo³ecznoci grodzkiej.
Lecz oni mijaj¹ go z chmurn¹ pewnoci¹ siebie, która zda³a siê powiadaæ: Przyjdzie i na ciê
pora!... A odchodz¹c zagadali nagle do siebie te gnuniki oba: o skoczce co tam prawi¹
miêdzy sob¹.
I st¹paniem wo³ów oddalaj¹ siê powoli - stró¿e mienia i spokoju mieszczan.
Lecz oto czo³o procesji zbli¿a siê tymczasem do wi¹tyni w ca³oci jeszcze nie widnej, tym
bardziej odczutej, bo w przedwieczornym s³oñcu k³ad³ siê na ten kawa³ miasta g³êboki cieñ
tumu. Nad czerwienie dachów, nad wielkie ich skosy i za³amania bez³adne - nad ca³y ten chaos ludzkiego murowiska - wychylaj¹ siê gór spokojem obie wie¿e kocielne.
Za iglice podniebne miêdzy ob³oków przeloty wypiêtrzyæ je chcia³a zuchwa³oæ murarza. Aliæ
króla wola u³ama³a je w po³owie, wieñcz¹c ich roz³omy w dwie korony olbrzymie, aby tym
straszniejsz¹ zda³a siê wysokoæ tych wpó³ prze³amanych iglic, stercz¹cych nad grodem za
dwie góry wie¿ate z koron¹ u wynios³ych czó³ - aby przypomina³y ludziom s³owa Pisma, ¿e
Bóg jest wysoki, straszny, król wielki nade wszystk¹ ziemiê!
Uczepi³y siê tych gór s³upy strzeliste i piêtrz¹ siê ostrymi ³ukami jak na monstrancjach:
wzwy¿ i wzwy¿. Za one z g³azu wstêgi ustrzêpione, niczym kwietnych umajeñ ³uki, te s³upy
bruzdkowane, jakby wód ociekaj¹cych zastyg³oci¹, czo³a onych kolumn pod fontanny tryszczem skamienia³ym: wszystko to zda siê jakby tryumfalnym umajeniem Bo¿ego domu.
Za to rozkwiecenie i g³azów nawet samych pod kszta³tuj¹c¹ d³oni¹ cz³ecz¹ rozpajêcza siê
w oczach, rozdymia gór¹ w szarosrebrzyst¹ omg³ê ciosu, w rosistoæ o¿y³ego g³azu: w niedokszta³ceñ twórczych mg³awicê, wstêpuj¹c¹ na wy¿e kocio³a jak ta rosa Heron na Syjon.
Wynurzaj¹ siê z niej tryumfem dnia szóstego postaci w kamieniu cz³ecze. Pe³no ich wszêdzie. Po
krokach b³êdnych gdzie ganków na wysokociach, po wêg³ach i graniach hen, na tej górze muru,
po zrêbach i okopach dziwnie rojnych - wszêdy t³ocz¹ siê kamienie ¿ywe. ¯e za ich kszta³tu
i wiêtoci znaku nie dojrzeæ pod rozblaski zachodu, wiêc zda siê, ¿e po tych Jakubowych drabinach dziewiêæ chórów anielskich wstêpuje na kocio³a szczyty z tym Hosanna! budowców i kamieniarzy tumu - jako to Bóg jest wysoki, straszny, król wielki nade wszystk¹ ziemiê!...
Za tr¹b anielskich rozpiewy, spi¿ów dzwony g³osz¹ to w tej chwili z wie¿ obu.
I wydzwoni³y jakby nietoperza z kryjówek wie¿owych. Nad zbocz krawêdzi najni¿szego okapu, wprost pod ³unê zorzy, wychyn¹³ siê ¿ywym kamieniem jaszczurczy kad³ub i chichotliwy
dziób przerazy.
Bo jawnie chichocze niemym dziobem swoim to kruczysko sabatów. Ucieszy³ siê snad
w piekle szatan grodu z tych mieszczan pychy odêtej, z jak¹ zbli¿aj¹ siê oto pod dom Bo¿y,
który za Boga wol¹ zdzia³a³ geniusz cz³eczy - dusz¹ i d³oni¹ wagantów.
Gdy ojcowie miasta przed o³tarze Pañskie wyst¹piæ racz¹, wagantom wszelkim w kruchcie
jeno, w przedsieni kocio³a wolno siê przygarn¹æ do murów wiêtych - z famili¹ ich ca³¹ goliardow¹ - aby ³ad i porz¹dek w spo³ecznoci by³.
Lecz oto ju¿ na schody siê maj¹ przodowni procesji pstr¹ gromad¹ pokurczów kalekich ¿ebraków i bab co najstarszych: ludu zawsze co najniecierpliwszego w kocio³a progi.
Mnogie rzesze grodzian ci¹ga³y tymczasem zewsz¹d ku wi¹tyni.
I sêdziwce lepe, poniechane dzi po izbach domów, wynurzaj¹ siê oto z bram jak te widma
czasów siwobrode; wyci¹gaj¹ za procesj¹ ramiona wysch³e na koæ, prosz¹ be³kotem, by ich
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kto mi³osierny zawiód³ do kocio³a: sam Bóg za te przewody zap³aci! Za nimi ich prawnuczêta chyba, maleñstwa bose i w giez³eczkach jeno, wyb³¹ka³y siê oto z izb na ulice z wielkim lamentem dzieci, ¿e ich na procesjê nie ponios³y matki w ramionach. A rozrnachawszy
r¹czki, maszeruj¹ na piechotê te stadka p³aczliwe, podrywaj¹ siê biegiem z roz¿aleniem jeszcze wiêkszym - polatuj¹ do kocio³a go³¹bki te bia³e. Gdzieniegdzie wynosz¹ rodziny swych
ciê¿ko chorych wraz z ³o¿em, by chocia¿ raz do roku wys³uchali mszy wiêtej. ¯ebractwo,
przez tych chorych, szczodrze osypane groszem, raduje siê przy ich ³ozach: skacze, tañczy
a klaska. I piewa, rzekniesz, chórem:
Wszyscy klaskajcie rêkoma! wykrzykujcie Boga imieniem wesela!
Zgo³a miasto ca³e zamienione odwiêtnie w wagantów familiê radosn¹, w weselnych p¹tników rzeszê - takie jest dla duszy figmentum zbo¿nego st³umienia siê procesji.
Ju¿ czeka na nich korab dusz, ju¿ siê kolebie na cichych wodach przystani, ju¿ siê chwieje,
bacz! masztami dwoma w rej i ¿aglów swych gêstwinie. Rych³o poderwie kotwicê i wyp³ynie
- za morze! - ku Ziemi wiêtej! - ku Kalwarii samej! W tej Arce jest dosyæ miejsca dla
wszystkich ludzi z grodu.
Za dobrym bratem najbardziej pogardzanej lichoty grodzkiej - za franciszkaninem wiod¹cym procesjê - jak te klucze za ¿urawiem dogarniali siê ludzie z zau³ków - t³umem, mot³ochem, ci¿b¹...
W otrz¹sie zaniepokojonych sumieñ zamykali kupcy czym prêdzej swe kramy.
Szumem ludu jak wielkimi wody wype³ni³y siê ulice.
Don Boga i ludu, który gwa³tom i zdzierstwu no¿nych tak hardo siê przeciwi, ludu zamek
w grodzie, sporny zamkom panów, wzywa oto teraz i wzywa przynaglaniem dzwonów. Wiêc
popieszaj¹ rzesze wszystkie. I zda siê, ¿e oto ludu wi¹teczn¹ nadziej¹ rozdzwaniaj¹ siê w tej
chwili dzwony:
Potargane bêd¹ pêta zniewolenia mego!... ¯yæ bêdê dusz¹ moj¹.
Mury grodu ogarniaj¹ jak gdyby ¿ycia i wiata krañce w s¹siedzkim przytuleniu. Nie móg³
siê temu nadziwiæ goliard, gdy wyb³¹kawszy siê z krêtego zau³ka, wst¹pi³ niebawem, niczym
na p³yty zamkowego podwórca, na liskie g³azy ulicy z³otników i p³atnerzy, gór¹ omal ¿e nie
zamkniêtej sutymi okapami kamienic. Wiêc mrocznie i tu by³o, ale jak w kociele: rzekniesz,
dla ciszenia zgie³ków a myli skupienia.
Powaga i statecznoæ tej ulicy ustateczni³y wnet i goliarda. Schowa³ nó¿, poprawi³ czym prêdzej p³aszcza i kaptura, by w onym tu dostatku nie czyniæ sob¹ osoby nazbyt lichej.
Wychylaj¹ siê z onych domostw na róddro¿e wykusze dumne, migoc¹c b³yskami szyb w o³owiu. Do³em za, dla obwieszczenia zasobnoci kunic po tych wnêtrzach, wystawiono u wrót
niejednych kolczugê lub karacenê wie¿o zdzia³an¹, miecz zaledwie ukuty lub tarczê spi¿owymi ozdobami wypuk³¹.
Przy jednej takiej zbroi zatrzyma³ siê mimo woli. Prostsza ona o wiele od innych dawnego
obyczaju surowoci¹. Koncerz jej oburêczny zda siê nad miarê si³ ludzkich: szukaj ramion
i ch³opa na zamachniêcie siê takim toporzyskiem obusiecznym! Pawê¿, za któr¹ i konny by
siê ukry³ - czarna, w srebrne æwieki. Kolczuga, z grubych piercieni skuta, ma w sobie g³uch¹,
¿agwist¹ czerwonoæ miedzi czy rdzy. Ujrzyj takiego z dala na koniu, a wyda ci siê jak w ¿arzy wiêtego Jerzego.
Zrazu nie zdawa³ sobie goliard sprawy, co w³aciwie przykuwa mu oczy do tych narzêdzi
rycerskiego utrudzenia, których, na wspak ¿onglerom, na ogó³ nie lubi³ odnosz¹c siê do nich
ze wzgardliw¹ niedba³oci¹ klerka. Nagle:
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Czerwona zbroja?!... - b³ynie mu w pamiêci. - To¿ to Parsifalowej kolczugi barwa! - jak
o tym wszyscy opowiadaj¹ ¿onglerzy... Czy¿by ten p³atnerz taki rozmaszysty cz³ek by³, ¿e dla
okazania, co kunia jego zdzia³aæ zdolna, uku³ oto jakby Parsifala samego zbrojê - nikomu
z ¿ywych na po¿ytek - lecz ot: na pokaz tylko i na pochwa³ê w ratuszu?
Czo³em bijê! - k³ania³ siê przed pustym progiem jego domu. Poesim czynisz m³otem - bezkorzystn¹! Aliæ dzie³o twoje daremnie na ulicê wystawiasz: min¹ gapie - niezrozumieniem.
I nie pochwal¹ ciê na ratuszu. Toæ wró¿ê, brat twój wêdrowny. Bywaj!
Tu¿ nad g³ow¹ jego otwar³o siê z trzaskiem okienko wykusza.
Witaj goliardzie! Niech ci Bóg da d³ugie zdrowie za to wszystko, co nagada³ rycerzom na
rynku. W³anie spe³niam to zdrowie twoje w medytacji nad winem. Wiêc popieszaj czym
prêdzej do mnie na górê, bo samemu cni siê przy dzbanie... Baby ¿adnej u mnie w domu nie
ma - wiêc siê nie bój!
Widzi goliard: le¿y broda siwa na skórzanym fartuchu, po pas siêga. Przy niej ramiona ni to
z powróse³ poza ³okieæ jak u rzenika - go³e. I gêba w ogniu ca³a.
Vulcanus, widzê, prosi! Niech¿e siê na mnie nie pogniewa boski kowal orê¿a - ale koció³,
ale nieszpory!...
Tym siê goliard t³umaczy³, by nie mówiæ o sprawie rycerza, która mu z ulic zejæ nie pozwala,
a beztroski przy czarce ¿adn¹ miar¹ doznaæ teraz nie pozwoli. Ale koció³, ale nieszpory!...
K³aniaj siê kanonikowi i dobrodzice! - warknie bas nad jego g³ow¹. I gniewnie zatrzasnê³o
siê okienko wykusza.
Oho, kacerz!... - rozemia³ siê goliard i nad konceptem jego, i nad swoim wraz domys³em.
Lecz po chwili kiwa³ smêtnie g³ow¹.
¯e baby w twym domu nie ma, temu chêtnie wierzê: ¿adna ¿onka nie pozwoli³aby na utrudzanie siê tak bezkorzystne. Ale kacerstwo?... - Hm!
Bêdziesz ty, starcze, gasi³ potê¿ne, widzê, ognie w kunicy swojej!
A postaæ jego kojarzyæ mu siê jê³a w mylach wraz z tamt¹ zbroj¹ w jednego ducha wyraz.
I on na³óg rozmylañ osêpi³ mu wnet oblicze pod klerka kapuc¹.
Czym¿e ten Parsifal tak nieugiêty w d¹¿eniach swych by³?... Owo ¿e tych ramion i goleni
potê¿nych nie czepia³a siê w ¿yciu jego ¿adna kochanka ani ¿ona, ani bachorki: ¿e jednym
i dla tego jednego tylko ¿y³! ¿e ona zaciek³oæ do¿ywotni¹ dawnych bohaterów zna³! ¿e zêby
w sercu mia³ - jak Peredur, jak Cormon-Pies!...
I a¿ zacisnê³y siê mimo woli oba ku³aki goliarda.
A zaduma szepta³a mu dalej pod kaptur:
Czym¿e tak ¿yw i potê¿ny w sumieniach naszych Parsifal ten - choæ Graala przecie nie ma?
I odpowiedzia³ jej duch sam z skupienia swego:
Bo nie ustawa³ w szukaniu szukanie m!
A sumienie nast¹pi na ducha z miejsca w mig - jakby krzy¿owym przerzutem miecza. Nie
os³oni¹ od tego ciosu pawê¿e ¿adne:
A ty?!...
Chcia³ by³o goliard wymkn¹æ siê westchnieniu temu, które tak ciê¿ko podnosi³o mu pier.
Sprê¿a grzbiet, rozci¹ga ramiona... Aliæ pier cz³ecza, ni ten miech w kunicy ducha, nie
oprze siê mocnemu naciskowi sumienia. Opad³a. I doby³o siê z niej jakby to ¿ywe i twórcze
tchnienie Bo¿ego ducha, zmarnowanego w ciele jego cz³eczym (nie jedno¿ to: czy dla kochanki, ¿ony, dzieci lub chudoby?) - westchnienie najboleniejsze, jakie cz³ek znieæ zdo³a.
48

Pokona³a go sromotnie Parsifalowa zbroja sama, wywieszona u bramy p³atnerza.
Ale i w turniejowym potkaniu, im przeciwnik znamienitszy, tym mniej dopuci, aby powalonemu smutek pognêbieniem siê sta³ - pod ramiê zwyk³ go tedy prowadzaæ dzieñ ca³y. Tak siê
dziwnie zda³o goliardowi, ¿e ramiê jakie przemocne podwiod³o go si³¹ przed z³otnicz¹ komorê i roztargnieniem oczu ratowaæ mu siê ka¿e od nadmiernego przygnêbienia myli.
We wnêce muru za kratami widnia³y garbate szkatu³y misternie w ¿elezie kute: krzy¿e i cyboria o surowym tchnieniu wielce pobo¿nej pracy - palec szczerosrebrny z piercieniem biskupa - klucz srogi, rzekniesz Piotrowy, bo o takiej mocy wejrzenia - jakie skrzynki i puzdra
z niewidn¹ pieczêci¹ tajemnicy - w koci s³oniowej ciête stacje Mêki na o³tarzyki klêcznikowe - miedziane krucyfiksy barwione polew¹, czarki z opalu w obrze¿ach z³otych - roztruchany królewskie rzezane w krysztale - bia³e rolandy ³owieckie, w których drzemi¹ hejna³y wreszcie w ogniu kamieni szlachetnych monstrancje z³ociste, spiêtrzone kunsztownie, ku
przechowaniu wiêtych kosteczek mêczenników Pañskich.
Nigdy, jako ¿yw, nie widzia³ wagant takiej obfitoci skarbów!... Za te cuda jak z bani tu¿
obok onej zbroi w ¿arzy wiêtego Jerzego i miecza przeogromnionego nad moc cz³ecza - stumani³y go ca³kiem. Zda³o mu siê, ¿e wst¹piwszy na liskie tu g³azy, pod wielkie okapy tych
kamienic, wkroczy³ niby w magów pieczarê, kêdy po kunicach kowale uparte wykuwaj¹
w utrudzeniu bezkorzystnym wiat wy¿szej mocy i piêknoci!...
Oczy poety - cudzowidze i bez skarbów - nie dostrzegaj¹ ju¿ wcale ani tych g³azów wymoszczenia pod stop¹, ani tych okapów ciê¿arnych nad g³ow¹; zatar³y siê przed nimi i mury miasta: wiat ca³y i zmierzch!, i przewietli³ siê zarazem w jakowy omrok sinoperlisty. Têczy
ko³em zawisa w nim otocza glorii z ogniowych be³tów i têczowego wiru p³omieni!... I wywietla siê w niej cich¹, barankow¹ biel¹ - Graala czara.
Kacerz snad zbrojê czarnoksiêsk¹ zdzia³a³, która - i bez bohatera ramion a piersi - pokona³a
goliarda po dwakroæ Parsifalowego ducha tchnieniem.
Jak nieprzytomny wytacza³ siê z ulicy z³otników i p³atnerzy. Lecz u jej wylotu ockn¹³ siê
nagle czuæ wszystkich ciszeniem i kornoci¹:
Ujrza³ przed sob¹ katedry pier wielkowspania³¹ - w ogromie ca³ym.
Maleñk¹ czarn¹ postaci¹ zakapturzonego klerka widnia³ goliard na schodów jasnym roz³ogu,
pod wielkim okiem kocio³a: pod ró¿yc¹ tumu w purpury i fioletów przyæmieniu.
Sam tu by³, sam jeden w nik³oci postaci swojej. Gród ca³y nabi³ siê ju¿ by³o do wnêtrza tej
Arki; brzêczy w niej jak w ulu lud wszystek.
I zda³o siê klerkowi, któremu nawet wiary wyraz m¹ci³y Muzy pogañskie, ¿e niebawem, pod
gêste dzwonki ministrantów, gdy siê lud ca³y pokotem pochyli, hukn¹ organy same na Podniesienie:
Oto wieczyste ród³o nektaru i ambrozji! Oto jab³oñ najp³odniejsza z ogrodu Hery! Oto Graala czara z Kalwarii Monsalwatu! I kêdy¿, kêdy¿ wam, szaleñce, szukaæ jej jeszcze po wiecie!?...
Ale koció³ swoje, niespokojny duch cz³eczy swoje. I wiecznie pono szukaæ bêdzie po bezkresach cudotwórczej mocy jakowej - na starcie smutków z oblicza ziemi, na odnowienie
serc wszystkich!
Oto na samych dwierzach kocio³a - odkry³y to ju¿ ¿aki - kêdy w gêstym szeregu czwórlistków spi¿owych widniej¹ opowieci wszystkich klêsk rodzaju ludzkiego, od wygnania z raju
pocz¹wszy, i ratunków wiary - oto w ostatniego listka ramie widaæ konia d³ugiego jak ³asica,
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a na nim rycerzy dwóch z wzniesionymi jak na tryumf mieczami. Nikt inny to, jeno Parsifal
i Lancelot, wyruszaj¹cy na graalowe szukanie.
I na wrota kocio³a nawet, postaciami ze spi¿u, wtargnê³y ¿onglerowych opowieci duchy.
Ogromna wypuklina na piersiach katedry, ni to na sercu jej samym, ch³onie, rzekniesz, ku
otwartym wrotom wnêtrza.
U murów tej wnêki widniej¹ wniebowziêciem smuk³e szeregi pañ wiêtych i b³ogos³awionych królowych. Stoj¹ te stró¿ki kocio³a. Bo¿ego domu gospodynie, pod ustrzêpionymi baldaszki z kamienia, na pognêbionych grzbietach jakowych pokurczów cz³eczych.
Nie grzechów przerazy zdzia³aæ tu chcia³a rêka mistrza, lecz przyziemnoci natury cz³eczej
wedle Pisma. Oto, z gêb¹ jad³a niem¹ a czap¹ w garci, wychylaj¹ swe grzbiety t³uci ziemscy, którzy jedz¹ i k³aniaj¹ siê; oto, w swarliwej zajad³oci ku sobie grzbietami wychyleni,
radcy grodu czy te¿ króla, usidlani w radach, które wymylaj¹; oto, z trzosem u serca a z
czó³ oziêb³oci¹, którzy majêtnoci nabywszy, i serce do niej przy³o¿yli; oto, z bazyliszkowym wydêciem warg, ¯ydów cmokaj¹ca przedrwina; oto wreszcie, z twarz¹ zgo³a nie widn¹,
którzy brzuchem do ziemi przylgli...
A wszystek on lud, wychylaj¹cy siê grzbietami spod stóp wiêtych, zda³ siê w tej chwili natrz¹saæ nad g³owami igrców stoj¹cych tu¿ obok w kruchcie - ¿e owo wszystkie fortuny dary,
a podczas i szczêcie nawet samo, oddaj¹ ni za co, bo za ono waganctwo goliardowe - a niejeden z nich, bywa, jedynie za to nieustawanie w szukaniu szukaniem.
I tym ur¹gowiskiem swoim zdaj¹ siê obiecywaæ, i¿ wejrzeniem z³oników wypatrywaæ ich
bêd¹, aby ich umorzyæ, g³upiemu na pomiech daæ.
Goliardowa familia tymczasem wród ¿ebraków w przedsieni, gdzie przyklêkn¹æ jej by³o wolno, zwraca ku sobie ze wszystkich naw wejrzenie ciekawe. Ale o ciekawoæ ludzk¹ tym razem
nie stoj¹ waganty wcale, bowiem ju¿ teraz, przed nabo¿eñstwem nawet, odmawiaj¹ pilnie koronki. A spostrzeg³szy samego goliarda przed drzwiami, poczn¹ sykaæ zgo³a nieprzystojnie,
z wielkim t³oczeniem siê owiec czyni¹c miejsce miêdzy sob¹ dla b³êdnego pasterza swego.
On za baczy tylko, czy skoczki miêdzy nimi nie ma. A nie dostrzeg³szy jej, odmachnie siê
rêk¹ w ich stronê: ostawajcie sami!
Bo w takiej chwili najuroczystszej, kiedy ca³a spo³ecznoæ cz³ecza staje oto przed Bogiem,
widok swych towarzyszy ród ¿ebraków nape³ni³ go tak¹ ¿a³oci¹ do Boga za kamratów i za
siê, ¿e ju¿ tylko wargi gryz³ i odmachiwa³ siê rêk¹ od ich sykañ natarczywych.
Jest!... - Drgnê³a w nim mimo wszystko jakowa tajona czujnoæ i oczekiwanie.
Jak ten jeleñ z g¹szczy ku strudze, wychynê³a siê z ulicy na plac skoczka zapóniona. I bierze w chrapki bliskie tchnienie t³umów.
Jakby wyzywaj¹c te ciê¿kie w swych strojach mieszczki, które podejmowa³y siê têdy przed
chwil¹, wbiega szybko na schody kocio³a stop¹ bos¹, a z piersi¹ otwart¹ - ledwie u wrót samych przys³ania je chust¹ przed zgorszeniem pobo¿nych.
Za rytmem kroków dziewczyny, jak za werblem na przedzie, wkracza szparko m³ód rycerska ca³a.
I wielki rumor panów powstaje w kociele.
Goliard przypad³ nagle ustami do stóp wiêtych jednej z onych postaci we wnêce dwierzowej.
Przys³ania siê p³aszczem i kapturem, by nie widziano, co siê z nim w tej chwili dzieje ani ¿e
mu co raz po raz g³owê podrzuca na d³ugie zapatrzenia siê w tamto lico pod baldaszkiem z kamienia. Ujrza³ bowiem w jej oczach cichych Bo¿ego mi³osierdzia mnóstwo wielkie...
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Tu pod murem srogo dudni³o powietrze od potr¹cañ spi¿u jakby od rozorganiañ siê onych
chórów anielskich na wie¿ycach obu. A co jedna wie¿a swym basem wyhuczy, druga wy¿sz¹
nut¹ wraz podejmie i rozg³asza, rozdzwania:
Kêdy¿ wam?... Kêdy¿ wam...? - w wielk¹ ciszê grodu dzwon bije fary na roki sumienia.
Kêdy¿-bo?... Kêdy¿-bo?... - wtórzy druga wie¿a sumieñ s¹ roki, serc waszych s¹dzie?
Kêdy¿ odpustu znajdziecie orêdzie?
Kêdy¿ siê zgarn¹ cz³ecze wszechcierpienia?...
Nieme zaciszenie leg³o nad grodem.
Kêdy¿ wam?!... Kêdy¿ wam?!... - jêk³y znów nieukojem, sko³ysane serca spi¿ów obu.
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CZÊÆ TRZECIA
***
Ju¿ i królowa, zabawiaj¹ca siê w polu ³owami z soko³em, zwiedzia³a siê by³o od dworek o linochoda popisach w miecie. Zechcia³a pani ujrzeæ go na w³asne oczy. Ale chêæ wielkich
pañstwa cierpliwa byæ musi. Nim siê orszak nale¿ytym szykiem ustawi³, przez biegacze
w miecie obwieci³ i ku bramie zd¹¿y³, ju¿ linochód zapomnia³, kiedy dotar³ by³o do drugiej
wie¿y. Nie bardzo gniewa³a siê pani, bo nie do uciechy pospólstwa jej by³o, lecz do w³asnej
troski: za¿y³a tego fortelu, by przez miasto na zamek powracaæ i zwiedzieæ siê samej o rycerzu skazanym.
Mia³a pani lepsze szpiegi nad gburne zbiry królewskie, bo wcibstwo dworek swoich i cich¹
pomoc co ³adniejszych kobiet w miecie. Jako¿ ledwie biegacz wpad³ na plac przed kocio³em, a ju¿ oto z naw g³êbi ci¹gnê³y niewiasty przed królowej oblicze brata franciszkanina.
Ten, myla³y, bêdzie niechybnie co wiedzia³ o rycerzu: nazbyt bo ¿arliwie modli siê i p³acze
od czasu og³oszenia wyroku.
Jednego tylko nie mog³y wiedzieæ kobiety: ¿e w ³ówkê domys³ów swoich schwyci³y dla pani
najw³aciwszego teraz ptaka. Bo od czasu poca³unku rycerza ju¿ tylko o niej myla³ mnich
ród pacierzy.
A jednak wywleczon z nawy, niczym osiny liæ rozdygota³ siê brat cichy, który królów w ¿ywych kamieniach po kocio³ach jeno ogl¹da³, a w twarz ich cielesn¹, za ¿ywa, pojrzeæ nigdy siê
nie wa¿y³ choæ, bywa³o, mija³ orszaki. Ukl¹k³ tedy przed kobietami i rozk³ada³ b³agalnie rêce,
a na gard³o nimi wskazywa³, ¿e g³osu nie dobêdzie przed królowej obliczem. Powiadaj¹, i¿ tyle
tylko wybiega³a ku niej myl mnisza, ¿e jej zdrowie, jak trzeba, do pacierza w³¹cza³.
Bo¿e, miej w pieczy królow¹! - powtórzcie jej niewiasty. I ¿e mnich ani wiêcej myli w g³owie, ani mia³oci w gardle nie znajdzie przy niej. Pró¿no wzywaæ niemego.
Co ledwie rzek³szy wstrz¹nie siê gwa³townie: bo oto wszystkie go³êbie sfrunê³y nagle z ziemi i nu¿e garn¹æ siê do murów kocio³a, na figury wiête: stanê³a ka¿da jak ten wiêty Franciszek w ptactwa chmurze.
Tymczasem psiarni pstrokatej sfora wbiega za ptactwa wiatrem a¿ na schody fary, a pod bicza klaniêcie zawrócona zbija siê w trzodê owiec. I biegnie truchtem u nóg koñskich. B³yskaj¹ nad ni¹ skrêtne wê¿e tr¹b u boku harcowników kranych. Ci¹gn¹ dalej konne szeregi
³uczników w kitowych czapach. Za nimi dopiero widaæ jasne stroje dworu.
Patrzy mnich: koñ z³otog³owiem jak tron nakryty, na nim okaza³a pani w szkar³atach; przy
niej na koniu osoba duchowna. Stanê³o serce mnicha na tê myl radosn¹: Królowa pani z biskupem! I samo ub³o¿enie s³ania go na klêczki.
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Przeszkodzi³y kobiety. To dworska dama ze spowiednikiem dworu.
lepn¹ mnisze oczy pod ten rozruch uroczysty i lnienia naokó³; ledwie w nich zawieci
w b³êkicie kszta³t niewiasty, smuklejszy od onych na murach kocio³a; przy niej rycerz gronostajowego p³aszcza rozrzutem os³ania siebie i rumaka zarazem. Król jegomoæ i pani! krzyknê³a w mnichu pokora.
I s³ania go wraz na kolana.
Przeszkodzi³y kobiety. To panna dworska z wielkim sokolnikiem dworu.
Ju¿ siê oczom jego ten przepych w têczê roztargn¹³ i zmigota³ w rosnê blaski diamentów. Jak
z têczy i fosy wyb³ysn¹³ ku niemu umiech kobiecy. O! - sk³ada mnich d³onie - królowej to
naszej Najpiêkniejszej uroda! Przy niej pan! - dumniej ¿adne nie spogl¹daj¹ króle!
Podjê³y niewiasty mnicha z klêczek. To s³u¿ebna pani i starszy s³uga pa³acowy.
Rozstêp siê czyni w korowodzie i takie zaciszenie wród t³umów, ¿e s³ychaæ z dala ciê¿ki
chód komorowej stra¿y. Wynurza siê to z ulicy czerwieni¹ drugich pawê¿y i rysiowymi futrami na ramionach, a st¹pa w surowoci zakrzep³ej. Uderzy³ wreszcie okrzyk ludu tak gromki,
¿e otrz¹s³y siê z wiêtych murów go³êbie kocielne i nu¿e chmar¹ bia³¹ wiaæ a wiaæ nad placem...
Królowa pani! - krzykn¹ kobiety mnichowi w ucho. I pchn¹ go, by sam ku niej zeszed³.
Pogiêty, prze³aman w pasie, g³ow¹ jeno wygolon¹ widny, z rozstawionymi jak u p³ywaka ramionami zstêpowa³, sp³ywa³ mnich ze schodów kocio³a ku strzemionom pani.
Twoich ja praw spowiednika naruszaæ nie ¿yczê. Ani okrutnemu wyrokowi króla przeciwiæ
siê nie miem. Przecie wieci o rycerzu ³aknê.
Bo¿e, miej w pieczy królow¹!
Dziêkujêæ, choæ po raz wtóry to s³yszê. I odegnij wreszcie karku, w oczy mi spójrz: mo¿e
w twej twarzy odczytam wieæ jak¹.
Bo¿e, miej w pieczy królow¹!
Surowoæ nazbyt okrutna jest, bracie, w pokorze twojej. Bêdê i ja surowa w b³aganiu moim:
mnichu, podejm g³owê! bo, z karku ci zdjêt¹, pod oczy Podj¹æ j¹ sobie ka¿ê.
A¿ siê sokó³ na berle pani strzepn¹³, a ¿e olepion w tej chwili kapturkiem z³otym, nie wiedzia³, czego chc¹ od niego. Wiêc siê tylko szponami ber³a lêkliwie chwyta³, szum or³owy
czyni¹c nad g³ow¹ zahukanego mnicha. Podjê³a siê spod konia charcica bia³a, ledwie tam
przyleg³a, prê¿y kab³¹k chudego cia³a i dziwi siê niuchem uporowi mnicha. Nie wark³a przecie ta królowej stró¿ka, a tylko pysk swój d³ugi na ramieniu mu k³adzie - ³asi siê nim do
mnicha.
Na ten widok opad³ natychmiast gniew pani w oprzytomnieniu onym, ¿e wszak to brat franciszkanin przed ni¹ klêczy: wszelkiego stworzenia przyjaciel naj³agodniejszy. Na tê myl,
pewnoæ siebie - ta kobieca - rozjani³a jej twarz: jako ¿e kobieta z dobrego zawsze swoje
dobêdzie, a i z niemym, gdy dobry, ugwarzy. Ku czemu wszak¿e najkrótsza droga, by w lica
urodê choæ raz przecie wejrza³!
Poprawi siê pani na strzemionach, tu¿ u pochylonej g³owy mnicha: ujrzy brat, jak pod bia³ofutrzanym ob³ogiem królewskiej szaty, na z³oty ³uk strzemienia, wychyli siê ³asiczk¹ i zakolebie go³¹bkiem siwym pani ci¿emek bia³y. I choæ oczy natychmiast zamknie, widzi wci¹¿ tê
stopkê malutk¹.
Dziwi siê pani w duchu, ¿e mnich jest tak zakamienia³y, i¿ mimo tego nawet nie spojrza³ jej
jeszcze w twarz. Wiêc zgubi strzemiê i popraw, braciszku, popraw! - wo³a - bo siê osunê
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z siod³a. Jê³y rêce mnicha op³ywaæ on kszta³t z oddali, nie miej¹c dotkn¹æ ni tê ptaszynê,
gdy sfrunie z gniazda. I tak, troskê wiadcz¹c r¹k dewocj¹, pomocy zaniecha³; nó¿ka sama
trafiæ w strzemiê musia³a. I ju¿ siê dawno na nim opar³a, gdy przypad³y do niej wreszcie rêce
nieskore, a za rêkoma i usta mnicha. Nie broni³a pani, choæ siê nieco zdumiewa temu zaszlochaniu, które wstrz¹sa wci¹¿ klêcz¹cym.
A teraz - cofa pani ³agodnie nó¿kê, by nie ca³owa³ bez koñca - a teraz, powiadaj mi wszystko, co wiesz o rycerzu.
Ruszy³y siê wreszcie s³owa w zaciniêtym gardle mnicha:
Królowo, niewiele ja wiem. To jedno powiedzieæ ci mogê, choæ cia³em przyp³aci, dusz¹ ¿yæ
bêdzie rycerz wiecznie! Bowiem ja wzi¹³em na siê jego grzech miertelny.
Ty?!...
A¿ siê stupota³ i sparska³ pod ni¹ bia³y rumak królewski.
Ty?!... - spojrzy nañ z ¿a³oliw¹ pogard¹.
I zakoñczy surowo:
Bacz, co-æ powiadam! Znajd¹ siê niewiasty, które rycerzowi do ucieczki dopomog¹: ty je
doñ powiedziesz. I powiesz mu, ¿e jeli króla przebaczenie uzyskaæ z czasem pragnie, niech
wywiedzion na wolê rusza w wiaty na szukanie Graala. Kocha siê król w onej têsknicy dawnego rycerstwa. A za królem i ja siê kochaæ nie przestawam... Te ostatnie dwa s³owa akuratnie powtórz, choæby wszystko inne uroni³ w pamiêci.
Ledwie pani o Graalu wspomnia³a, a mnich porwie siê z kolan, nastawi siê ku niej twarz¹.
I jakby mu licowego widzenia nie doæ by³o, rêce rozk³ada - d³oñmi, rzekniesz, wziera: ch³onie w siebie wid i p³omienieje w tym napatrzeniu.
A ¿e nie doæ korne to olnienie by³o, targnê³a siê po niewoli d³oñ pani - a¿ sokó³ na berle
nastroszy³ czujnie pióra i, choæ olepion, obraca g³owê za wy¿¹ widnokrêgu.
Bacz owo, jake zdufnia³ rych³o ku mnie, mnichu korny?
Ale brat ju¿ nie z gard³a zaciniêtego dobywa³ s³owa, lecz w pier wezbran¹ po nie siêga³:
Niczym on sokó³, pró¿no ja, Pani, w twe wy¿e spogl¹dam: - i jam olepion kapuc¹. (Targn¹³
na g³owê kaptur mniszy). A przecie pod kapturem onym prze¿ywam ja w sobie wszystkie
dzieje onego rycerstwa, o którym rzek³a przed chwil¹. Bo wiedz: sk³ada przeor mój kroniki
piewne o rycerzach Graala, jako ¿e ¿onglerzy po piekarniach nazbyt ju¿ niewiêtym uczynili s³owo dawne. Na skrzyni ksi¹g w swej celi siada wtedy przeor siwobrody i mówi wonczas
z siebie. Ja za w ny¿y okiennej przy ksiêdze stojê i wpisujê w ni¹ akuratnie przeorowe s³owo, A gdzie siê pieñ nowa rozpocz¹æ ma, tam ja wymylnymi sploty w z³oto i purpurê ob³amiam przeorowej ksiêgi karty wieczne; za gdzieniegdzie i obraz b³êkitny w ksiêgê k³adê. Nie
za grzech mi to liczy przeor dobry. A odpustow¹ por¹ nawet za kwestarza oto na miasto wysy³a, bym nieco farb wiata w oczy wzi¹³: ksiêga, powiada, piêkniejsza przez to siê sta nie na klasztoru chwa³ê... Oto napatrzy³em siê dzi w sukiennicach wszystkich farb wiata! Oto
nas³ucha³em siê w piekarni takich kolorów ¿ycia, ¿e za oczyma æmi³a mi siê i dusza!... A¿
na koniec biorê w swe oczy purpurê ¿ycia, wiata ró¿ê! - oblicze jakby onej królowej pana
Lancelota, o której ¿ongler opowiada³ w piekarni - lico najpiêkniejsze, jakie Bóg da³ kiedy
kobiecie ziemskiej!...
Wonczas dopiero pojê³a pani to zapatrzenie siê jego. Spod kaptura na bladej jak op³atek twarzy jarz¹ siê ku niej oczy mnicha: wiec¹ zjawie ¿onglerowego romansu. A¿ zrumieni³a siê
twarz pani i rzêsami przytuli³y jej oczy na takie a¿ pochlebstwo! - Ile¿ bo razy w rojeniach
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swych skrytych mia³a siê za królow¹ Ginewrê najpiêkniejsz¹, pana Lancelota samego kochankê! ile¿ to razy kaza³a ¿onglerom opowiadaæ sobie ona powieæ! - Wiêc a¿ siê wstydzi. A gdy
palce zabawia teraz w zmieszaniu ró¿¹ u swych piersi, myleæ musi, ¿e wszak to malarz, piêknoci zachwytliwiec, uton¹³ oto oczyma w jej urodzie. Wiêc ta jej g³owa na wiotkiej szyi sama
siê s³ania ku zapatrzeniu mnicha: napatrz siê, mi³y, napatrz do syta.
I zaduma, na po³y senna, sko³ysa³a nagle jej myli:
Miodna pszczo³a na mej ró¿y - miód piêknoci wiecznotrwa³y!... W przeorow¹ ksiêgê wieczn¹,
w b³êkit, z³oto i purpurê, w szat królewskich glorii ca³ej mnisze wwiedzie mnie pacholê.
I skin¹wszy, by pochód ruszy³ dalej, tê ró¿ê sprzed piersi miotnie w uroczne oczy mnicha.
A gdy siê wszczê³y ko³o niej orszaku gwary i okrzyki ludu, patrza³a przed siê jak nie w porê
ockniêta: tak dziwnie obce zda³o jej siê wszystko naokó³: i ten plac przed kocio³em, i ten
lud pokrzykliwy, i ten zamek na górze widny. Kêdy¿ to pieszyæ kaza³a i wieæ siê dworakom? W komnat swoich pustkê smêtn¹, gdzie t³uk¹ siê marami wszystkich grzechów i zbrodni przypomnienia? Czy tak jej siê niesamowicie wyda³o, ¿e skinê³a oto, by pochodem królewskim ruszyæ poza wszystkie grzechów chwile i ¿ycia mknienie - wy¿ej - dalej - w z³oty
b³êkit wiecznoci...
Pod to zapatrzenie siê malarza, jak gdyby ³ód chwili ochynê³a siê w morze czasu.
Mej urody czasom stanie - jak kocio³a!
Nad miastem wywietla³y siê jeszcze wie¿e, a wielce strome dachy martwym ju¿ odblaskiem,
niby py³em ceglastym, wype³nia³y rynek i ulice. Oczom nikli ludzie o tej porze, twarzy nabiera³y mury: w powietrzu zmierzchowym sta³y teraz, ka¿dym za³omem i grani¹ srodze wyraziste ni to w zmarszczkach sêdziwego wieku. Kêdy spojrzysz: kad³uby murów, surowe kraty okien, wykusze ciê¿kie na rogach, dachów po³amane piachy i te warownie go³e, bez blanków nawet - surowo, jakby na mieszczan chamsk¹ pogrozê, wypiêtrzone wie¿yska.
Za rozchwiejn¹ ciszê pól na Ave, tu okrzep³oæ, chmurna kurzem ulic, opy³em murów a wyziewami piwnic, pada³a i na dusze. I nie jaskó³ki wierkliwe zgania³y siê w powietrzu, a niemo w bezszelestnym trzepocie targa³y siê miêdzy murami nietoperze.
Pod sczernia³¹ w mroku gór¹ kocio³a ledwie siê znaczy³ brat franciszkanin, przyleg³y gdzie
do schodów szerok¹ kup¹ szmat mniszych. Z rzadka tylko przerywa³ pacierze, prostowa³
grzbiet i rozgl¹da³ siê po placu: czeka³ na one dworki, które mia³y rycerzowi u³adziæ ucieczkê z miasta. Ale niewiasty one nie zjawia³y siê wcale - mnogie bo sprawy ma pewnie królowa na g³owie swojej!
Pusto by³o. Tylko, ku przera¿eniu mnicha, kozodój rogaty przehycn¹³ têdy w powistach i pokrzykach ¿aków pêdz¹cych za nim. Ujrzawszy brata, ucieszy³ siê bardzo on cap, a gdy siê
zda³o, ¿e zbodzie rogami w napêdzie, przytuli siê do habitu kosmat¹ piersi¹, wyjmie z pó³drêtwych palców tê ró¿ê, któr¹ zostawi³a mu królowa, pow¹cha kwiat, wetknie go mnichowi
z powrotem w garæ, spron¹ swawol¹ po³echta brata, parsknie mu w twarz jak ten koñ - i poskoczy dalej w ulice. A za nim ¿aki. miej¹ siê, niecnoty, z zakonnika. I znów pusto.
Wola cudza, mnisze pos³uchanie: gdy trzeba, staæ bêdzie do rana - i¿ tym ogniem w palcach.
U figury pod klasztoru murem z³o¿y tê ró¿ê; mo¿e ujmie wonczas duszy ci¹g³ego przypominania tej chwili, jak pod szaty ob³ogiem na z³otym strzemieniu kolebie siê go³¹bkiem siwym
ten ci¿emek pani... Oo!- coraz to bezradniej mylom z wieczora za furt¹ klasztorn¹... Pana
Lancelota si³¹ królowa do siê sprowadziæ kaza³a, opowiada³ ¿ongler... Zosta³ przyjêty in logiam, w rozmównicy, co by³o znakiem osobliwej przychylnoci pani...
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Ociê¿a³o serce; grzech rojeñ czai siê nad dusz¹ i g³uszy pacierze. Domarad, niedobra gor¹czka otrz¹sa mnicha dygotk¹.
Na plac wje¿d¿a konny; gdyby nie zatêtnienie kopyt, cieniem by siê zda³. Wprost na mnicha
jedzie.
W imiê Ojca, Syna i Ducha... Od niej wieæ!!
Ty¿e jest brat franciszkanin, z którym mówi³a królowa?
Ja, panie!... Ot, ja, ja!
Masz u pu³apu kocio³a w absydowej bani obraz Zwiastowania zdzia³aæ, a królow¹ w nim
za anio³a.
Zdo³aszli to?
Ku górze roz³o¿y³y siê w olnieniu d³onie brata; nie wiadomo: w niebali siê tak zapatrzy³ czy
te¿ w ogl¹dany ju¿ zawczasu on obraz w absydowej bani a¿ wys³annik królowej po dwakroæ
swe pytanie powtórzyæ musia³:
Zdo³aszli to?
Gdy przeor ka¿e, potrafiê.
Pomówi siê przeto z przeorem. Wiozêæ i drugi rozkaz. Masz siê jutro na zamku u królowej
pani stawiæ.
Mnich tylko ramionami bezradnie rozk³ada i chyli siê a chyli w pasie.
Zostaniesz, bracie...
Przyjêty in logiam, w rozmównicy!... - przerwie mu mnich. I chwyci siê rozpacznie za g³owê.
Podejmie siê pan w strzemionach, zdumiony, o czym to w³aciwie mniszysko zabredzi³o tak
gwa³townie. I odyma wargi nad tym szczególnym upodobaniem sobie jego przez królow¹.
Przyjm¹ ciê, mnichu, na zamku, gdzie racz¹ w ³asce. A jakiejkolwiek doznasz, w milczeniu
doniesione musi to byæ do grobu. Inaczej biada tobie i klasztorowi!
Oo!...
Zawróci³ pan stêpa, g³ucho uderzaj¹ kopyta konia.
Pêdem ruszy brat do klasztoru. Lecz zza wie¿y kocio³a zabiega przed niego nag³ym wyskokiem
chmara z³ych postaci - jakby z górnych krawêdzi wie¿owych zelizgnê³y siê doñ po murze.
Z twarz¹ w d³oniach przypad³ mnich do ziemi.
Na rynku tymczasem po nieszporach zatañczono znowu¿. Te skoczne gromady wszelakiego
ludu, w siwym zmierzchu dymami zasnute i nawietlone zwiewnymi wyb³yskami p³omieni,
wydawa³y siê zza szyb ludzi statecznych nieledwie zmor¹ wieczora, strzyg tajemniczym zlotem. Bo choæ niby radosne te pl¹sy, w posuwiste reje snuj¹ siê przy pochodniach, w ciê¿kich
mieszczan upojenia lube.
Tylko ryba³ty czyni¹ skoczne wyrwañce. Tylko mieszczka jaka, z mê¿atek mocno ju¿ pod³echtanych szerokie swe stroje jeszcze bardziej poszerzy spódnic podjêciem i pod ona kup¹
ciê¿kiego szychu miga lekk¹ jak u kozy nó¿k¹ - ¿akom pod nos niemal.
I kogo na rynku wonczas nie by³o! kto nie pl¹sa³ t¹ por¹! - a spronie jak tamta ¿onka czyja.
Ró¿ne bo staj¹ siê w chêciach swoich w czas odpustu i najzacniejsze panie! Osobliwie, gdy
siê nas³ucha³y wprzódy romansów po piekarniach. Bywaj¹ bo bardzo pochutne opowieci;
a gdy panie szczodre, i najzacniejszy ¿ongler nied³ugo bêdzie siê wzbrania³, aby takiego romansu nie opowiedzieæ z powag¹ - z powag¹ koniecznie i ze smutkiem na koñcu - by nie stawaæ siê jak ten gadkarz na rynku. Tylko ¿e ta powaga i smutek nie udziela³y siê kobietom.
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Taka i przez komin przeleæ gotowa, gdy zielonymi oczyma rozmarzeñ zapatrzy siê w ognie
tañca i swawoli mi³osnej. Niczym kot o zmierzchu giêtka, a od roztêsknieñ ciep³a i cielista,
pomyka siê pod murami na miêkkich stopach kocicy.
Rade witaj¹ je ¿aki w tej oæmie zmierzchowej; po ciemku niejedno wolno, przed czym za
dnia i pazurami siê broni¹; nigdy nie zgadniesz, jak¹ kotka po nocy bêdzie, W tej zasiê nadziei oto a¿ ponosi ¿aków w zawodzeniu ryba³towego chóru:
Bacche saepe visitans
mulierum genus,
facit eas subditas
tibi, o tu, Venus!
I prawdziwie uleg³ymi je czyni. Opodal rynku po g³uchych z wieczora podwórcach studziennych p³osz¹ siê szczury i zlatuj¹ nietoperze ku nag³ym bielom cielesnym. Tylko sówka z wie¿y przedrzenia starek chichoty.
Bo ¿ak jak ten kogut niewiele tam patrzy: która pl¹cze mu siê najbli¿ej, a gdacze najg³oniej
- ta dobra! Natomiast Bakchowe skoczki w capów futrze zaganiaj¹ tylko za m³ódkami.
Brzydz¹ siê Panki szczurów zalotem i ciemnymi zakamarki, a ciesz¹ ich zarówno dziewcz¹t
miechy, jak i d¹sy, za nade wszystko raduje gromadzka uciecha. Bo gdy ich nawet która
miêdzy rogi pi¹stk¹ zdzieli, nie gniewaj¹ siê wcale o to marcho³ty one sprone; parskaj¹ tylko, otrz¹sn¹ kud³y i skocz¹ wraz do innej, szczypaæ j¹ s³owem satyrów. Rych³o patrzeæ, jak
za d¹sami i gniewem taka sk³onnoæ wziê³a kobiety ku nim, ¿e siê same ich psotom nastrêczaj¹: za kozi¹ bródkê targaj¹, k³uj¹, czym siê da, w ³ydy.
Oto wtuli³a siê która sama takiemu w kosmate ³apy.
Panku!... - szepcze pieciwie. Mhm?... - wymrucza siê cap w luboci. Szpetny jak na
pokaranie Boskie! I wywinie mu siê wraz z ramienia, cofa siê ty³em, a ³apkami trzepie: psoci ni ten kociak z kundlem grubym. Zbodn¹æ j¹ biegnie Panek dra¿niony, a wraz fletnie spod
pachy wyci¹ga i gniew swój a jurnoæ ca³¹ piosenk¹ wywista, wytupocze w tañcu.
Owó¿ i druga garnie siê ku niemu: ta ju¿ siê nie tuli, a wprost ramiona na szyjê mu zarzuca.
Poskoczy³abym z tob¹, kozodoju, ¿e leciutki! Popêdzi³abym w pola, ¿e wesó³! I ¿e siê nie
naprzykrzasz wci¹¿ o jedno tylko jak pan m¹¿ lub te ¿aki przylepne. Nacieszy³abym siê naprzód sob¹ przy tobie, a potem dopiero mo¿e i czym innym - razem. Bo tak potrzeba nam,
kobietom, aby wszystko w nas by³o komu lube: i miech nasz, i psota, i d¹sy, i gniew srogi,
i p³acze - i rozd¹sanie. Pobieg³a¿bym z tob¹! popêdzi³a w wiaty!
To siê rozzuj wprzódy do kopytek - dra¿ni j¹ cap - bym widzia³, czy mi kamratka. O,
wa! mylisz?... I ju¿ siedzi na ziemi, gdzie sta³a, ci¹ga ci¿emki i poñczochy i ciska to
wszystko po kolei Pankowi na g³owê. A targaj¹c siê przy tej robocie, mówiæ nie przestaje:
Niech¿e siê choæ rozzujê nie w pana-mê¿owe ³o¿e a sobie na ochotê, na psotê, na nic chocia
- o!... Mylisz, capie, gdy nam z wiankiem z g³owy i m³od¹ ochotê z duszy panu mê¿owi
oddaæ trza w skrzyniê pod klucze, ¿e my to ju¿ starki nazajutrz, choæ nas w szerokie szaty
objucz¹ i st¹paæ ka¿¹ jak tym koby³om dla panów mê¿ów godnoci... Mylisz, ¿e siê powstydzê? lub pobojê? O, wej!... Niech siê pan m¹¿ pod gór¹ pierzyny nasapie dzi pomstliwie,
gdy ockn¹wszy siê nock¹, siêgnie ³ap¹ jak po to swoje... a tu ¿onki - nie ma!... Naciesz siê,
nalubuj z pierzyn¹. - Wybuchnie miechem wysokim, zatreluje radoci gam¹, a przecie a¿
zgrzytliwie w tym weselu m³odym. - Patrz, jakie mi pan m¹¿ poñczoszki ³adne dzi kupi³...
Na, masz! - Rzuca mu je na g³owê... - Jestem! Zawistaj! Po³añcu jem.
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Oto druga, trzecia, pi¹ta para taka znalaz³a siê tymczasem: ilu Panków by³o, ka¿dy nimfê
znalaz³.
Krz¹ta siê miêdzy nimi wyziêb³y i zagrzewa ramiony menestrel w swym giele podwiewnym.
¯e za pieñ piewan¹ na kanoniach ledwie grosik spod stopy uratowa³, tu by onym tañczon¹
zagra³. Dadz¹ co, nie dadz¹: gbur, kto z weso³¹ kompani¹ zawczas uk³ada.
Ozwa³a siê gêl na przedzie par onych, a przypiesza tonu za g³osem fletni. Rozskaka³ siê jak
ten kozie³ psotny i sam smyk na strunach - zawodz¹ satyry:
O! o! - totus floreo!
igni iam venereo
totus ardeo!...
Rozprê¿nie pok³adaj¹ siê tanecznice w kosmatych ramionach satyrów, wypuklaj¹ piersi w nabiegu szalonym. A ryba³tów pieni w skrytoci snad wiadomy zawtórzy pod fletnie cienki
chór kobiet:
Novus, novus amor
est quo pereo!...
Wywiód³ ich diabe³ na przedkocielny plac w chwili, gdy brat porwaæ siê chcia³ by³o do klasztoru
przed nimi to pad³ mnich na twarz. Kobiety, których w rozpêtaniu swawoli nigdy nic nie powstrzyma skore by³y ³echtaæ sob¹ i tê cichoæ cz³ecz¹: oto potr¹caj¹ ju¿ nó¿kami kaptur mniszy.
A menestrel - któremu siê w tej chwili nazbyt dobrze gra³o dla p³ochych uszu taneczników rad, ¿e siê tu czulsze nastrêczaj¹ uszy, pochyla siê nad g³ow¹ mnicha z gêlami swymi.
I gra mu wszystkich miechów niewiecich rozpryski na strunach, wszystkich psot i d¹sów
bia³og³owskich zakrêtne pl¹sy, ich uporu nawrotne piewki, ich rozgwarne æwierki pustoty,
ich tkliwienia siê rzewne na przeciwtonie fa³szu, ich porywów wybuchy rozpêtane, ich pychy
korowody pawie - i cisze... pod wrzeciona warkotne wspominki, pod grzesznych rojeñ ko³ysanki nowe...
Wiem, wiem, szatanie, o czym to gêdziesz sumieniu! - okrzyknie siê mnich, nie podnosz¹c
twarzy,- One to zawieruchy duszne wzi¹³em na siê z grzechem rycerza! one w sercach naszych przemoce! Przemog³y, przemog³y i w lichym sercu moim! Nie pokutê wzi¹³em na siê,
a grzech ¿ywy... Têskniê!.,,
Nasyci³e siê gêdb¹: ona zawsze têsknotê ¿ywi. Masz, bracie kwestarzu, skarbonkê zasobn¹, wytrz¹chnij za to choæ grosik!
Jam wasz i ze szkatu³¹ on¹!
A ¿e mnich le¿y jak k³oda, choæ niby wszystko oddaje, wiêc kompania weso³a sama ci¹ga
zeñ rzemieñ skarbonki. Ledwie trz¹chn¹ jej grosiwem obfitym, a sza³ ich porwie i poniesie
w skokach. Bacche!... Bacche!...
Za mnicha wtedy dopiero poderwa³o z ziemi i wwia³o a¿ na schody kocio³a. Z rozstawionymi ramionami okrzyknie siê za nimi:
Za to klasztoru okradzenie bêdzie¿ mnie ona chocia¿ chcia³a, szatany?!
Ka¿da! - ryknie miechem sfora piekielna. I w tego miechu rozpryskach na gêli ruszy
w pl¹s sabatu. Pok³adaj¹ siê strzygi w kosmate ³apy incubów swoich, rozrywaj¹ szaty pod szyjami, snad i wstyd sam ju¿ im za ciasny ku uciesze onej. A piersi, spod giez³a dobyte, prê¿¹
przed sob¹ za rogi bodliwe. I w poskokach szalonych uderz¹ w ten diablic skwir:
Novus, novus amor
est quo ardeo!...
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Nie na d³ugo jednak wró¿ono uciesze tej. Oto u wylotu ulicy, widz¹, stoi pan m¹¿ w szubie
i ogromnej czapie na uszach - opodal drugi - za wêg³em trzeci siê czai. Satyry, nie rycerze:
tylko ich kopyta widzia³y niewiasty, gdy m¹¿ za kark ju¿ chwyta³ i rzuca³ o ziem, sobie pod
nogi.
Tu¿e?!... Tu¿e mi?!... Na takim to weselu? Ledwiem ¿onglera przepêdzi³ z piekarni, co ci
romansem g³owê sczmuci³, za szatê ze skrzyni najdro¿sz¹, rozrzutnico durna!... I zgzi³ mi
przecie babê! Skoczków ci siê teraz zachcia³o i piszczków na tañce ucieszne?... Którêdy
wylaz³a z zapartego domu? Powiadaj!
Bardzo gruby rzemieñ odpasa³ pan m¹¿ pod szub¹; a gdzie zdzieli, tam i przydepnie.
Za goliardy! - wali tedy - za waganty! za go³ot¹ w miasto nasz³¹ ¿onka mi od krosienek przez
okno po lince... Bacz¿e, widzieli to s¹siedzi! Czekaj, a¿ ci przyjd¹ wypiewaæ to pod oknami
na srom mój... A wiesz ty, ¿e one twe goliardy i ryba³ty nawet do ³ani wpuszczaj¹ tylko
w pi¹tki z ¯ydami razem?... A ty siê da³a w kompaniê lichocie takiej!
Tymi s³owy pobudzi³ siê sam do takiego gniewu, ¿e mu wraz spêcznia³a grdyka i na burak
sczerwienia³a twarz.
Zechcesz mi mo¿e podmiotn¹æ co z onego nasienia?!- A ona jak gdyby siê zachwyci³a tym
mê¿owskim pomys³em, bo cichnie nagle w zanoszeniach siê od p³aczu. Tê stargan¹ jak u
czarownicy g³owê podejmie i wyb³ynie mciwymi oczyma. I wraz ramionami co niby tuli
do swych piersi.
Jak¿ebym takiego ko³ysa³a, panie mê¿u! jak¿ebym pieci³a! Pewnie by gêdziec lub pieniarz
wyrós³ z niego.
I on jad ws¹czywszy mu w myli na pomstê wywinie mu siê spod ramienia; ucieka w ulicê.
A choæ do siñców zbita, obziera siê przecie, czy pasja sroga zalewa nale¿ycie ten ³eb czerwony.
A ci¿emki gdzie?! - Spostrzega³ teraz dopiero jej bose nogi. - Gdzie¿e obuwia zby³a, ma³po rozrzutna?!... Ledwiem ci je kupi³ w sukiennicach!... Ci¿emki¿ one i poñczoszki strojne
gdzie?!
Zgoni po raz drugi i zdzieli ³ap¹ ciê¿k¹, miotnie jak t³omok w bramê domostwa. A¿ siê zatrzasnê³y wreszcie wrota i cich³y za nimi skowyty bólu.
Ci¹gnêli panowie mê¿e ¿onki swe do siê, na one ³o¿a wysokie, pod te baldachy a pierzyny
ludzi osiad³ych.
Tam te¿ szukaæ o tej porze wszystkiego, co stateczne w miecie. Na ulicach i wagantów ju¿
nie znajdziesz: pilno im by³o przepijaæ po gospodach zarobki dzisiejsze. Tu i owdzie spotkasz
tylko rozwrzeszczane bandy m³odzi grodzkiej. Choæ ledwie co dziesi¹ty gêbê gdzie w kufie
umacza³, spoili siê dzi wszyscy od onego sza³u ur¹gania wszystkiemu, Przed czym czapkowali wczoraj. Osobliw¹ radoæ sprawia³o im teraz drzeæ siê przed tymi oknami najpowa¿niejszych ojców grodu, sk¹d rozlega³y siê krzyki kobiet karconych. Ksiê¿a i mnichy jakby siê
pod ziemiê zapadli, by ich który, co siê wczoraj kaja³, nie zapyta³ o zdrowie dobrodziki. Oto
wyrostek jakowy odyma siê przy dziewce grubej, pokazuj¹c niby ludziom, jak to kroczy
przez miasto srogi ksi¹dz kanonik cum sua matrona. A t³um ryczy z uciechy.
Zadziorne i szczwane wejrzenia ma teraz m³odzie¿ grodzka, jakoby pe³ne spronych tajemnic cudzych i trafnego z nich szydu. Gdzie wdowa jaka mieszka³a, która za m¹¿ wydaæ siê
rada, gdzie panna nieprawicza, gdzie rogacz cichy, który kuku³czêta poczciwie chowa - tam
ci¹ga³y ucieszniki grodzkie, by w maszkary przyodziane, w blachy pod oknami dzwoniæ
i skoki ur¹gliwe wyczyniaæ.
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Radosnoæ wagantów tyle bo wznieci³a w sercach grodzian: rozpalaj¹c do bia³a nienawiæ ku
sobie wród ojców miasta, zgzi³a im ¿onki i córy, a w m³odzie¿y wzbudzi³a ona zadziornoæ
z s¹siady i pomstliwe wcibstwo w cudze sprawy i dole.
Tyle wnieli wêdrowni miêdzy osiad³ych, tyle on wiew swobody z gociñców wiata, tyle
ducha wici z uciech¹ razem, tyle gêdba i menestrelstwo zacniejsze, tyle wolna igra z ¿ycia
niewolnym smutkiem.
I diab³y same nie wiedzia³y, zali siê teraz cieszyæ maj¹, jako ¿e w onych ur¹gowiskach m³odzie¿y nad ojcami, ksiê¿mi i s¹siady cnota sama wiêciæ siê pono chcia³a.
Wagantów ju¿ to dawno nie cieszy³o. Omierz³y im do cna te osiad³e satyry grodzkie; poszli
za swymi - dzikimi. Oto zasobn¹ szkatu³¹ franciszkañskiego kwestarza zdzwaniaj¹ Panki ryba³tów wszystkich na do¿ynki dzisiejszego ¿niwa.

***
Ryba³ty, utrudzone popisami na rynku, ciê¿ko zasiada³y na ³awach gospody, wdychaj¹c z luboci¹ zapach zwilg³ej kadzi, myszki i winnego wyszynku.
Piwnica by³a d³uga jak refektarz; jej strop beczkowy ³ama³ siê w ³uki tu¿ nad g³ow¹, o ³awy
nieomal ¿ebrami wsparty. W g³êbi zwisa ciemn¹ czeluci¹ komora dymnika, pod ni¹ na ro¿nie wo³u by upiek³. Tymczasem kury obsiad³y krawêdzi jego na górze. Opodal komina stoi
beczka; w ¿ó³tym wietle ród dzbanów krz¹ta siê dziewka t³usta.
Dobrze tu! - myli goliard - kompania swoja, ciep³o, wino obiecuje siê smacznie.
Pocz¹³ trzeæ grzbietem o cianê.
Locus est genialis!
I chwyciwszy gêlarza zapraszaj¹cego wci¹¿ kamratów pobrzêkiem franciszkañskiej szkatu³y, sadza go przy sobie na ³awie.
Si¹d¿e, napij¿e siê, u¿yj¿e, cz³ecze, choæ raz czego wiêcej, prócz w³asnej ochoty! Boæ, po
staremu, chciwsze gard³a wino sprzed nosa wypij¹, zasobniejsze trzosy kobietê z ramion odbior¹, ksi¹dz twe grosze do skarbonki kocielnej przesypie, a ty zostaniesz pono zawsze bosonó¿ i z gêsi¹ pod pach¹ - by wiedzia³, za co ciê kanonik ze spo³ecznoci chrzecijan
wytr¹ca, a franciszkanin za czarta samego bierze!
On z poczciwoci! Duszê mi swoj¹ z t¹ skarbonk¹ odda³ - za gêdbê piêkn¹.
A przecie mniszysko ignorans jest. Choæby maszkar nie rozezna³, wiedzieæ winien, co pisze
wiaty Heronim w ¿ywocie wiêtego Antoniego: ¿e nie szatanów s¹ natury, ¿e i w pogañstwie
nawet nie zostali satyrowie dzicy.
Prawda¿ to? - zdziwi¹ siê ¿aki. Goliard widz¹c dzbany na stole, zawczas wyciera³ o po³ê
³agiewkê drewnian¹. I w oczekiwaniu na wino rad gwarzy:
Na pustyni egipskiej zast¹pi³ drogê wiêtemu stwór taki. I j¹³ go prosiæ imieniem ca³ego rodu
swego: faunów, panków i satyrów, aby ich poleci³ królowi betlejemskiemu, o którym siê zwiedzieli, ¿e przyszed³ na wiat zbawiæ wszystkich. ¯e prawdziwie tak by³o, a wierz¹cy w to
duszy swej w pokuszenie nie wiedzie - pisze Hieronim - zawiadczyæ móg³ to potem lud
mnogi, bowiem sprowadzono takiego za ¿ywa do miasta Aleksandrii, czasu Konstantyna cesarza.
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A dzi? - zaciekawi³a siê skoczka, zatrzymuj¹c siê przed nim z dzbanem - sali jeszcze Panki
prawdziwe? choæby tam, za morzem?
Ró¿nie ró¿ni powiadaj¹. S¹, którzy mówi¹, ¿e gdy pani Diana postarzawszy siê, wszystkie
nimfy zazdronie wytêpi³a, cherlaæ poczêli i kas³aæ Pankowie. W takiej ¿a³onoci widziano
go w Aleksandrii. I tak sczeli pono. Zasiê dzi? teraz?... By prawdê rzec, mnie siê onych
przytrafia³o widzieæ tylko ród ucieszników grodzkich pod s¹siadów oknami, ale w skórze
zapo¿yczonej pono od bydl¹t.
¯aki ju¿ siê znaleli pod sto³em, by szczypaæ W ³ydki skoczków Dachowych, w capów skórê
zaszytych, i dra¿niæ s³owem - ¿e bydlêca. A¿ siê goliard za nimi uj¹æ musia³:
Nie o naszych ja przecie myla³em! Wszak¿e oni to dla sztuki mimusy tych dawnych. I nikomu na krzywdê, a sobie na zarobek poczciwy. Bo zwa¿cie, ¿aki: nie natrz¹sali siê nigdy
nad dol¹ i niedol¹ cz³ecz¹ satyrowie dzicy, radzi ka¿demu spod smêtu ¿ycia wy³echtaæ jego
w³asn¹ ochotê, w³asnemu jego ¿yciu na ulgê! Tak te¿ i nasi czyni¹. I ich sztuka satyrów zacna, a z pradawniejszych piêknoci idzie nili ka¿da inna. Ich by na czo³o igry wszelkiej, by
zbodli ludziom wprzódy z grzbietów wszystkie pomstliwe brzemiona doli. Skoczka tymczasem pochyla nad jego ³agiewk¹ cynowe dzbanisko wina, przyciskaj¹c do swej na pó³ obna¿onej piersi: z zadymionej cyny zda³y siê po równo, w z³ocistych po³yskach wiat³a. J¹³ g³askaæ
d³oni¹ te dwie ob³e kru¿e: kobiecych piersi i dzbana.
Od gorzkoci dnia powszedniego chroni¹ nas obie - powiada ¿akom na pouczenie.
Za widz¹c, ¿e od jego czarki kolejno wino nalewaæ zaczyna: ¿e mu tak wiadczy przy kamratach - nie bardzo snad w to respektowanie wierz¹c - dorzuca dalej ¿akom ku nauce:
Najbardziej zasiê chroni¹ nas od vulgarii dnia codziennego kobiecych wiadczeñ k³amstwa
grzeczne, bowiem z nich rodzi siê ornatio ¿ycia samego w obyczaju dwornym.
A które¿ to k³ami¹? - wtr¹ci³ nagle bas gruby.
Tu¿ przy kadzi siedzi samotnie herold w czerwieniach, nie królewski przecie, a z wêdrownych po zamkach. Rozwala siê na sto³ku, miecz naprzód wystawia i pyta zadziornie: Które¿
to k³ami¹?
K³ami¹, panie, wszystkie kobiety spo³em, ¿yciu naszemu powszedniemu na ulgê.
Ty sam ³¿esz na ten koniec - bo tak ka¿e liche rzemios³o twoje. A na kobiety nie pyskuj, bo
rycerz ciê s³ucha!
¯aki ju¿ pochowa³y nosy w ku³aki i parskaj¹ w nie nad tym wystawnym rycerstwem ledwie
pasowanego gbura. Z gêby przecie widaæ: nie pan to ¿aden, a cz³ek chudorodny; pe³ny trzos
tylko odyma go w takie rycerstwo szumne. Maj¹ bo dzi pieni¹dze heroldy - ho, ho! - wiêcej
nili kiedykolwiek miewali waganty. Bodaj to dzi rycerzom, biskupom i opatom znaki tarczowe ich przodków wy, k³ad¹c, ka¿dego od króla Dawida lub Scypiona afrykañskiego wywodziæ! Za to zasadzanie siê dzi panów na kupców juki i wory - owszem - chwaliæ. Baczyæ
natomiast, by rycerz nie bra³ takiej ¿onki w ³o¿e, na jak¹ mu herold nie pozwoli. Og³upili ich
przecie do tyla!
Wiod³a niegdy Muza rycerzy i na boje wiête! - myl¹ smêtne ¿aki. - Hej, gdzie te czasy!
Milsza dzi na zamkach heroldów Muza. Ona¿ to zapar³a przed wagantami wrota zamkowe
i opactw furty.
Dziwi siê goliard obecnoci takiego pana w waganckiej gospodzie i jego zaczepnoci od
pierwszego s³owa. Wiêc zezem baczy na skoczkê. Ona ¿achnie siê ramionami, chc¹c tym
pewnie powiedzieæ, ¿e go tu si³¹ przecie nie ci¹ga³a, komu za jej taniec nazbyt do g³owy
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uderzy³, sztuki to sprawa, a nie czyja. Takie za gbury - dodaje - s¹ zawsze najbardziej przylepne ze wszystkich zalotników, bo siê w nich krew rusza na gnuno: d³ugo i cierpliwie. Wiêc
czekaj¹ z ³ap¹ na mieszku pe³nym.
Ciszej mów!... - zgrzytnie goliard. I przytwierdzi ten nakaz bia³kami oczu. By za chwilê
twarz poczerwienia³¹ obur¹cz przys³oniæ.
Ach, ty - szepce doñ skoczka grub¹ pieszczot¹.
I zwinnym rzutem wgarnie mu siê w ramiona - ca³ym cia³em, bo i nogi jego nogami jako
oplata, powojem osnuwa, wtula siê w pier, przyho³ubia... I s¹czy mu w usta jeden poca³unek
bez koñca - by nie mia³ ni czasu, ni mocy do rozmylañ nad tym, co siê miêdzy ni¹ i heroldem przytrafi.
Gwa³towne poszczêki ostróg i miecza da³y siê nagle s³yszeæ od sto³ka przy beczce. Ledwie to
us³yszy skoczka, a rêce jej jakby co targnê³y przed sob¹.
Jam wolna! - krzyknie w stronê herolda. A s³yszeæ siê to da³o niczym jastrzêbia g³os po lesie:
w tak ostre echa rozbija³ siê jej bas w pisku kobiecej pasji. - my tu wszyscy ludzie wolne!...
Bacche!... - dzikim wrzaskiem odkrzykn¹ jej siê ryba³ty na hardy wtór. I zerw¹ siê z ³aw,
w górê podnios¹ czarki.
Gêlarz tymczasem zagoni³ siê za karczmark¹, dziewk¹ jak piec roz³o¿yst¹, tward¹ i lisk¹.
To¿ by ty wierszczem graj¹cym móg³ siê przytuliæ do tego komina! - drwi¹ z niego ¿aki.
On czyni przecie te zaloty nie dla siê tylko, lecz jakby kamratom na wygodzenie i uciechê.
Bo co ona mu rzecze, on wraz na izbê okrzykuje.
Powiada, ¿e siê nazywa Helena.
Czemu wszystko powtarzasz! - zdzieli go dziewka têg¹ ³ap¹ po poladku, a¿ siê podegnie
w¹tlak.
A ¿aki w miech nad tym szumnym, z zamku, imieniem dziewki spod wiechy. Oto jeden kogucik wystawi siê przed ni¹ i recytuje jej w nos:
Si tu esses Helena, vellem esse Paris!
Naprzykrzaj¹ jej siê te ¿aczyska jak z³e muchy, a przecie rada widzi, ¿e siê za ni¹ po izbie
wci¹¿ merdaj¹. Ka¿dej lubo, gdy siê zalotniki ko³o niej krêc¹.
Gdy tak ¿aki p³oche figluj¹ z dziewk¹, przest¹pi³o próg a¿ czterech panów powa¿nych z krótkimi
gêlikami do opowieci. Nie od razu pozna³y ryba³ty panów ¿onglerów, którzy pod ¿aden koció³
utrudzaæ siê nie potrzebowali, rozchwytani po wszystkich piekarniach i wierzernikach grodu.
Bodaj to sztuka prawienia romansów! - wzdymaj¹ igrce. - Ka¿dy z nich na wie¿o wyk¹pan, nakarmion, w szatach dumnych...
Nie dra¿niæ bestii! - huknie tymczasem jaki g³os zza proga.
Rozleg³ siê g³uchy szczêk ³añcucha i za ch³opem w spiczastym ko³paku wwala sapliwie swe cielsko niedwied ogromny, a¿ zacuchnia³o nagle w izbie. Na zadnich ³apach ko³ysze siê w chodzie,
srogi i g³upi zarazem z tym kolcem w nosie. Niedwiednik szczêka ³añcuchem, a dr¹giem usuwa
ludzi. Nie dra¿niæ bestii! - doprasza siê wci¹¿. U komina go u³o¿y³, jakby wielkie futro z ramion na ziem cisn¹³. Wtedy dopiero obna¿y g³owê i pozdrowi gromko wszystkich kamratów:
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus! Taki to piêkny obyczaj mia³: znad Odry szed³
z niedwiedziem swoim.
Przysiad³ siê do sto³u, spracowan¹ g³owê obciera z potu i rozpytuje poczciwie ka¿dego, jak
mu te¿ igra dzi posz³a, ile Pan Bóg zarobiæ pozwoli³. Cz³eczysko by³o spokojne, a kompan
wszystkim najlepszy. O sztuki nigdy siê nie spiera³.
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Czyni³y to tymczasem ¿aki z zaciek³ym ferworem dysputacji - tak na nich podzia³a³o wejcie
panów ¿onglerów. Ledwie ich uspokoi³ si³acz gruby; ozwa³ siê jednak dziwnie cienko, g³osem zdziwionego, rzekniesz, dziecka:
Które ¿adnej igry nie czyni¹ - ¿aki - rozgwarzy³y siê najg³oniej, jaka sztuka Bogu i ludziom
milsza i na jak¹ mod³ê sprawowaæ siê winna. Jeszcze mnie te ¿aczki si³¹ zechc¹ uczyæ po
³acinie!
Nabija³a siê tymczasem gospoda. Zapónione waganty ci¹ga³y powoli. Zwlekali siê kuglce
z wymylnymi sprzêtami swoich popisów. Wokó³ sto³ów szastaæ siê jê³y i ryba³tki, których
sztuka na rynku nieznaczna, a zarobkowanie po ulicach inne. Zanosi³o od nich jak od tego
niedwiedzia, tylko na lepko, na s³odko. To tchnienie przykrych olejków roznosz¹c po izbie
z szelestem, wtyka³y wszêdzie swe barwione twarze. Jawi¹ siê wreszcie i weso³ki, a rozdzwoni¹ wraz w t³umie swymi kuk³ami. Ich psy m¹dre poczn¹ siê cigaæ miêdzy sto³ami w krêgi,
w zawroty, w wiewiórcze sza³y; czyni¹ to na wytchnienie swobody po sztucznych popisach
rynkowych, a po trosze i dlatego, ¿e co z pana natury jest zawsze i w zwierzêciu jego: ciesz¹
siê psy waganckie na now¹ wêdrówkê po gociñcach wiata.
Przywlok³ siê wreszcie i gadkarz, ale jaki zgo³a inny ni¿ na rynku. Sprone przed ludmi
oblicze ci¹ga³o mu teraz znu¿enie w cierpk¹ powagê; ca³y ciemnym p³aszczem zatulony
przysiada³ siê ponuro do towarzyszy. Na ulicach zastêpowali go teraz ucieszniki grodzkie.
Choæby im nie wiem jakie gadki wymyla³ - skar¿y siê kamratom - im zawsze ciekawsze
s¹siadów sprawy; na nie ka¿¹ mi wci¹¿ sk³adaæ gadki, a i szczodrymi byæ wtedy obiecuj¹.
Wina piæ nie chcia³ - bo niech groszy ma³o do domu z w³óczêgi przyniesie, zanêka ¿ona,
dzieciaczyska zaszczypi¹ na mieræ.
Goliard tymczasem swarzy³ siê o co ze skoczk¹. Gdym ci taka niepoczciwa, to za co mnie
lubisz?
Nie znalaz³ odpowiedzi, choæ po ni¹ trzy razy do czarki zagl¹da³ - a g³êboko. A¿ mu j¹ odjê³a
sprzed ust.
Za com ci luba? - nastaje uparcie.
Patrzy goliard na te dzikie p³omyki czarnych w³osów gdzie ko³o ucha, na te kêdziorki i kosmyki wicherkowe pod uchem na niadej szyi.
Veneris tentoria res est amatoria - znalaz³ wreszcie odpowied - a nie by³o takiego magistra,
który by kogo nauczy³, co by mu siê, miar¹ rozumu, podobaæ winno w kobiecie. Prócz cnoty,
prócz cnoty oczywicie, któr¹ Koció³ kochaæ nam ka¿e.
Gdym ci zawsze taka niepoczciwa by³a, to czemu sk³ada³e na mnie one wiersze, którymi
delektuj¹ siê po wiecie i biskupy?... Niech ci przypomn¹ ¿aki! - dorzuci z hardym wyzwaniem.
¯aków tylko tym tr¹æ: ju¿ wyskakiwali z ³aw, by sk³óconymi takty, jeden przez drugiego odbêbniaæ wiersze jakowe. Nic z tego rozgardiaszu wys³uchaæ nie mo¿na, ledwie to jedno zdanie wyrwie siê zgodnych chórem: Nympha non est formae tantae...
Silentium! - huknie na nich goliard, w³anie jak ten mnich na ¿aki. I pocznie czochraæ siê
po kapturze, wyci¹gaæ d³oñmi jego wisiory, z³y na tê ohydê, jak¹ uczyni³y ¿aki z wiersza jego.
Wiedz, pyszna kobieto, ¿e s¹ godniejsze piêknych wierszy i biskupich nad nimi delektacji.
Niewiasty które pacierzem, postem i ja³mu¿na Pana Boga i wiêtych w niebie ciesz¹c kwitn¹
przy krosienkach w obyczaju poczciwoci. Tylko ¿e onych piêkno ledwie chóry anielskie
wyg³osiæ potrafi¹. Dlatego tez grzeszny poeta piewaæ musi o podlejszych.
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Ale ona by³a ju¿ w pomszczeniu, wiêc zatrzyma³a myl na ciekawoci dla siê w tej chwili
najwa¿niejszej. Ci¹gnie go za rêkaw, uchyla mu znów czarkê od ust.
Powiedz: te nimfy?... jakie one z siebie by³y? Goliard by³ wci¹¿ jeszcze markotny za to
zohydzenie wiersza jego w odbêbnieniu ¿aków.
Nic o nich na pewno powiedzieæ siê nie da! - odmruknie na jej zapytanie. - Nie sprowadzano takich za ¿ywa do miasta Aleksandrii, czasu Konstantyna cesarza.
Nie kas³aj, nie kas³aj, stary!
Sch³ysn¹³em siê winem, niedobra! I zapamiêta³a¿ mciwie o tym kaszlu!... A przecie mnie
starym zowiesz? Czym siwy, czym krzywy? swarliwy? Ale klerk: owiecony.
E h e u! gorzkie laury twoje, nauko, przed kobietami!... Niestarym, póki mater Venus, przy
tobie tak szczodrze subsidit amori.
Dulcia stipendia! - mamrota³ co do siê po chwili, ledwie trafiaj¹c wargami na wr¹g ³agiewki. Bo chwia³ siê ju¿ na ³awie.
Spostrze¿e to skoczka, wiêc ci¹gnie mu kaptur z g³owy i wstrz¹chnie czuprynê - by wydymi³o. A sama wymknie siê chy³kiem z piwnicy.
U komina uros³a tymczasem têczowa góra instrumentów sztuk wszystkich. Ten i ów jeszcze
siê ze swoim rozstaæ nie mo¿e: to w tr¹bkê lub piszcza³a zadmie, to w kocio³ uderzy, rozdzwoni bêbenki. Pod niskim sklepieniem piwnicy czyni siê gwar piekielny wród poszczekiwania psów rozbieganych, gdakania kur, budzonych raz po raz na kominie, i g³uchego pomruku niedwiedzia. A nad tym sabatem waganckiej gospody rozlega siê w krótkich pokrzykach jakby w targaniach siê pasji:
Cztery!... Siedem!... Dziesiêæ!
Po Bachowych o³tarzach przysz³a kolej i na diab³owe: grano w koci.
Niejeden, zanim siê opatrzy³, przegra³ ca³y swój zarobek dzisiejszy. Oto i ¿ongler, który od
szczodrej pani w miecie otrzyma³ najcenniejsz¹ szatê ze skrzyni, tu siê z niej rozdziaæ musia³. A jeszcze mu w tym pomagaj¹ ¿aki, zawodz¹c ko³em:
O, fortuna!
velut luna,
situ variabilis...
Znalaz³ siê nawet psa³terz na stawkê, na co linochód a¿ kubek z koæmi precz odrzuci³ za¿egnywaj¹c siê od tak bezbo¿nego grania.
Menestrel, ¿e swój grosik rych³o przegra³, a skarbonkê kwestarza dawno z kamratami przepi³, cieszy³ siê ju¿ tylko szczêciem innych, pogodne swe serce przerzucaj¹c zawsze na stronê fortunnego. A ¿e skrzat ma³y nie móg³ docisn¹æ siê w t³umie, wiêc siê w swym giele i z
bosymi nogami usadowi³ na stole, tu¿ przy desce graczy.
Piêæ! - wrzasn¹ mu nad uchem.
A on smykiem poddaje ¿akom takty. I zanuci im:
Hej, ty ¿aczku nauczony,
Powiedz, co jest piêæ?
Im w to graj. Gruchn¹ piêciami w stó³, rozbêbni¹ siê w poddane takty ¿aczkowego piewu:
Piêæ ran cierpia³ Pan!
Cztery listy Wangelisty!
A Patriarchy Trzy!
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Dziewiêæ! - przerwie im wrzaskiem gracz który przy desce.
Dziewiêæ chórów jest anielskich zawodzi cienko zespó³ ¿aczków.
wiêci³a do¿ynki goliardowa familia. On za, stumaniony winem, siedzia³ na ³awie w podokiennej ny¿y. Po kilkakroæ wyci¹ga³ rêkê po Horaca, którego wspar³ by³o opodal na ³awie;
ale czy ¿e ramiê by³o za krótkie, czy ¿e ksi¹¿ka sama odsuwa³a siê za ka¿dym razem od garci precz - nie móg³ siê jej domacaæ. Wreszcie zapomnia³ o niej w durze winnym. A gdy siê
znów jak ta lampa rozwietli³a myl wielk¹ z nag³a jasnoci¹ - objê³a go nieodparta chêæ
miotn¹æ na po³y wypró¿nion¹ ³agiewkê miêdzy te kamraty z gociñca i uciec st¹d precz, dok¹d nogi ponios¹. Bramy miasta tego min¹æ, aby co najrychlej, do pierwszej furty klasztornej
zako³ataæ - jak to nieraz ju¿ czyni³ po wiecie - by do ksi¹g zacnych w klasztorze siê dostaæ:
Virgilim znów siê podelektowaæ, od Boetiusa consolationem zaczerpn¹æ - a za najlepsze pocieszenie powi¹zaæ one myli w³asne, które raz po raz to muzyk¹, to s³owem wierszy wywietlaj¹ siê g³owie. A roi siê po niej rzecz taka, na któr¹ nikt siê jeszcze nie wa¿y³: Piek³o
i Czyciec, nawiedzone za ¿ywa; mistrz Pitagor po piekle i czyæcu obwodzi zatrzymuj¹c siê
u bram niebieskich. Ledwie strzêpy tego b³¹kaj¹ siê w odpisach miêdzy owieconymi po
wiecie - i w wielkim s¹ wród nich respektowaniu. Ale dalsze oto ci¹gi rozsypane s¹ teraz
w mylach jak te paciorki zerwanego ró¿añca, roztargane jak to sumienie samo... Za cisz¹
klasztoru zawyje nieraz co w cz³eku g³osem psa, zaskowyczy w ocknieniu têsknoty za swym
domem prawym - osobliwie w gospodzie, gdy wypite ju¿ kru¿e.
A i panowie ¿onglerzy siedz¹ jako posêpnie. Oto pochyla siê który z nich z sekretem do
goliardowego ucha:
Gawêdy dziwne s³ychaæ by³o w przedwieczornym dzi niepokoju ludzi, jakowych guse³
podszepty: Jakoby po odpucie dzisiejszym b³¹ka³ siê przez nikogo nie poznany - a¿ powtórzyæ nijako... Parsifal z Lancelotem.
Spojrzy goliard ur¹gliwie na tê niepewnoæ siebie i zalêknienie ¿onglerów:
Laici non sapiunt ea quae vatis sunt! - mruknie wzgardliwie pod nosem.
Ale co mu tam po g³owie nietrzewej b³¹kaæ siê wraz jê³o strzêpami wspomnieñ. Wzywano
go dzi wszak¿e na graalowe szukanie. Po dwakroæ. Raz czyni³ to cz³ek ¿ywy, potem zbroja
niesamowita w ¿arzy wiêtego Jerzego za czarn¹ pawê¿¹ w srebrne æwieki. On¹¿ to czarê
sam¹ ukaza³a mu czarnoksiêsk¹ moc¹.
Za chwilê porwie siê z miejsca i stara siê poci¹gn¹æ ze sob¹ ¿onglerów.
Chodmy¿ czym prêdzej, panowie, na ulicê z³otników i p³atnerzy! Chodmy¿, na mi³osierdzie Boskie! bodaj wejrzeniem odnowiæ w sobie on g³ód d¹¿enia... Bez tego czym¿e nasza
dola wagancka?!...
Zaledwie kilka kroków uczyni, a zachwieje siê i runie z powrotem na ³awê.
Grzbietem domaca siê wêg³a i usadowi wygodnie, szeroko roz³o¿ywszy kolana. Rêce splót³
na poczciwo, z klerków nawyku, jakby ró¿aniec zapomniany w nich trzyma³; zwiesi³ g³owê
nad czym zamamrotan¹. ¯aki, respektu dla trzewego niepomne i rade, ¿e siê psota sama
nastrêcza, wsunêli pod te z³o¿one d³onie psa³terz, a w palce wetknêli mu organkowe fletnie
Pana. I tak pozostawili go zadrzemaniu. Mg³awo, przez rzêsy, które zlepi³y siê ciê¿ko - za
oæm¹, za durem migota skrzyd³o czerwone w blasku p³omienia. Zezem rozchyli goliard jedn¹
renicê zeszkla³¹.
Diabe³?!...
65

Rozewrze siê powoli i drugie oko. I stwierdza, ze herold to tylko czerwieni siê u beczki skrzyd³em ramienia swego.
Wiêc siê zdrzemn¹³ uspokojony. Aliæ po chwili znów mu siê rozwiera ta jedna renica niepewna.
Strzyga?!...
Popatrzy uwa¿niej okiem drugim. Na progu ukaza³ siê zjaw chyba skoczki - bo choæ lico jej
niby, postaæ zgo³a ju¿ inna.
Ani tak czarodziejska ró¿d¿ka nie odmieni kogo, ani tak wieszczki upiêkniæ nie zdo³aj¹, Jak
te odmieñce wymylnych swych strojów - kobiety - potrafi¹ siê same przeinaczaæ, odnowiæ
oczom ludzkim, odwie¿yæ po¿¹daniom!... Wysz³a z izby ryba³tk¹ bos¹, wróci³a zaklêta
w dziwo strojne... A jeszcze takiego stroju nie widzia³a chyba i mieszczka nawet ¿adna, by
one kr¹g³oci niewieciego kszta³tu nie os³ania³y siê pow³óczycie, oczom na domys³y, lecz
wypycha³y siê niesromnie w obci¹g³oæ szaty, przylegaj¹cej do cia³a samego.
Spode ³ba spogl¹da na ni¹ goliard. ¯onglerów twarze rozb³ys³y tymczasem; smakuj¹ ich oczy,
a¿ strapione tym, ¿e takiego stroju nie widzia³y jeszcze... Czy¿by?!... Wiêc poczn¹ szukaæ
w pamiêci, przypominaæ królów wszelakich ziemie i miasta. Komu¿ bo wiedzieæ, jeli nie im,
wagantom, którzy na to tylko oczy po wiecie roznosz¹, by patrza³y na rzeczy dziwne i piêkne, a wiêc i na te motyle, i kwietne powaby, jakimi kobiece stroje ciesz¹ oczy i mno¿¹ sam¹
ochotê ¿ycia? Kto wreszcie pierwsze wieci o nowych strojach roznosi po wiecie, jeli nie
oni, ¿onglerzy? z t¹ ciekawoci¹ opadaj¹ ich wszak nade wszystko kobiety po miastach. Jak¿e wiêc zapomnieæ! - wyrzucaj¹ sobie.
Ju¿, ju¿ wie który z nich. Ten strój najnowszy hen, sk¹d idzie - a¿ z Polski!... Od Tatarów
wziêli Polacy to troczenie kobiet; tylko co u tamtych jak siod³o na kobiecie siê wydaje, u
nich dwornoci¹ mi³¹ i powabem siê sta³o. A zwie siê ta szata wymylna - suknia!
Gdy od Polek do niewiast cesarstwa przesz³a moda ta, na chwa³ê suckenie gar feyn rozbrzêcza³y wraz harfy piewaków niemieckich. Ba, i za Renem przytrafi³o siê s³yszeæ któremu z wagantów wielojêzycznych:
Nulle robe nest si belle
que souquenie a demoiselle.
I prawdziwie - gdy stary strój kobiety jak z kamienia lub drzewa ciosanymi czyni, za topole
uwysmukla, ten nowy w foremnoæ niewieciego kszta³tu je toczy i umila zdrobnieniem postaci, ¿e zwrotna jak ten ptak na ga³êzi zda siê kobieta ca³a - a ka¿da w niej pann¹ bêdzie.
Tak rozwa¿ali ¿onglerzy, karmi¹c dosytnio swe oczy dziecinne.
Suknia jest alheruntowa - zapamiêtywali tedy uwa¿nie - barwy maku, w popielicowych ob³ogach, na jêdrnych piersiach bia³¹ wst¹¿k¹ krzepko zmotana i w poz³ociste bajorki szyta.
Zwinnoci przydaje i krótkoæ szaty, a i te chobotki niewiecie - ¿e jaka szparkoæ tupotliwa
bije do postaci wdziêcznej. W kosy jak smo³a po³yskliwe wwi³a sobie wst¹¿eczki krane, jakby czerñ w³osów p³omykiem przewia³a... Nie ma przecie w tym stroju nowym nic tak bardzo
zdro¿nego, a i zbytkowoci nie takie znowu¿ królewskie, bo alherunt tani¹ jest tkanin¹ a w
Polsce, sk¹d suknia rodem, nêdz¹ siê zowie. Tylko ¿e dla goliarda i nêdza za bogata. St¹d
nieufnoci smutne.
Gdy tak dumali ¿onglerzy - ¿aki, którym szko³a niedawna zostawi³a na oczach jeszcze przyæmienie na wszelkie immunda, nie wiedz¹c zgo³a, czy to ³adne, czy brzydkie, mieli w oczach
tylko wi¹tecznoæ uroczyst¹. Unios³y siê ku skoczce rêce ¿aków gdy wykrzyknêli po niewoli w chór a¿ pobo¿ny:
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O, dilecta domina!
Ale ona nawet nie zwa¿a na to. Niedwiednik ko³o niej siê krêci³, po rêkach ca³owa³ i swoim
obyczajem za kolana w pok³onach chwyta³.
Goliardowi tymczasem przygas³y oczy, a spo¿y³y siê tylko brwi pod kapturem.
Gdzie¿ to by³a myl jego przed chwil¹? - chwyta³ siê za g³owê, oba³amucon¹ zjawieniem siê
skoczki. - U Muz dzi pohañbionych na wiecie. A przedtem a¿ piek³a z Pitagorem nawiedzaæ
chcia³a tym rozwra¿liwionym sumieniem, gdy po opilstwie objê³o go jak zawsze omierzienie wielkie dla ca³ej tej goliardii ¿ywota swego. Do klasztoru zatêskni³ w wielkiej nagle ¿¹dzy ciszy i osamotnienia, by zebraæ rozsypane paciorki z ró¿añca rojeñ, skupiæ roztargnione sumienie.
U Muz by³y myli tedy: wielkie poema o czyæcu i piekle snuæ dalej chcia³y. Za to ich rozp³omienienie i pêd wnêtrzny niemocen cz³owiek wstrzymaæ w sobie do woli. Tylko diabe³
potrafi ca³y ich rozpêd w cz³owieku przetargn¹æ z ponoliwych sfer ducha w grzêskie mêty
spraw kobiecych. A wtedy piek³o na ziemi siê ici, gdy chuci niepokój uzasobni siê w ¿arliwoæ wewnêtrzn¹. Wonczas te¿ co przypadek pod oczy podsunie - osobliwie gdy to bêdzie
rzecz nowa - ci¹ga na siê ca³¹ tê pasjê wnêtrzn¹. Tak pies podszczuty wpada z miejsca w sza³
za¿artoci, gdy ujrzy przypadkiem rzecz jeszcze nie widzian¹.
I oto stoi w porodku izby ta dziewka, przystrojona, jak jeszcze nie widziano kobiet. Niby to
w szacie - myli goliard - a piermi i na ty³ach wypuk³a, w pasie cienko spêtana, szyj¹ go³a,
od ³okcia ku d³oniom nie ma wcale - nic! Spronoæ sama! - podjudza siê patrzeniem - tym
pó³odkryciem wabliwsza stokrotnie nili cia³o go³e, a wonnoci¹ olejków pragn¹ca siê dowabiæ, do³echtaæ ku ostatnim po¿¹dliwociom mê¿czyzn - chyba wszystkich! - myla³. - Na psie
wesele wysz³a ta mi³onica jego! przez innych przystrojona spronym wymys³em mody w te
przepychy królewskie - jemu na srom, biedzie jego na ur¹gowisko!
Oto idzie naprzeciw niego, umiechniêta tym pytaniem:
Nie piêknam¿?
Ale goliard nie widzia³ ju¿ jej chyba wcale, bo tylko tymi nastroszonymi brwiami wyziera³
spod kaptura. Przed nim sta³a ju¿ nie kochanka, nie jaka tam dziewka strojna, lecz - k o b i e
t a, jedna, wszystka, szkarada sumieñ, matka wszeteczeñstw, Babilonia wielka!
Mnich ca³y ockn¹³ siê w duszy.
Chwyci j¹ za rêkê jak w kleszcz i odci¹ga na ubocze. Wytargnie mu siê skoczka rzutem ca³ego cia³a. I ju¿ nie zdziwienie ma w oczach, ale g³êbok¹ pogardê nad tym gburstwem, które
piêknie przystrojon¹ kobietê tak oto targaæ mie. A gdy zgromi chama wejrzeniem, r¹czkê sw¹
dok³adnie obejrzy, czy nie zadrapana.
Przystroi³am siê tak dla ciê - roz¿ali siê niespodzianie - aby i tobie na sercu dumniej siê sta³o, ¿e nie skoczkê lich¹ masz...
Jê³a poprawiaæ markotnie te wst¹¿ki na piersiach zmotane.
Nigdy nie zgadn¹æ, co ciê uraduje, a co utrapi sumienie - osobliwie po winie. Przykre masz
serce.
Kto ci te szmaty kupi³?!
A ga³ów tak srodze nie wytrzeszczaj! bo ja siê i dominikañskich nie bojê, gdy tañcz¹c¹ na
rynku tak mnie przez lepie swoje piek³em strasz¹.
Wstrz¹nie hardo g³ow¹: warkocze na plecy odrzuci.
A piek³o to sobie sam w duszy nagotowa³ myleniem. Innego pono nie ma te¿ wcale. Po co ty
wszystko tak przemyliwasz? czemu siê tak drêczysz, cz³ecze? osobliwie po wychmieleniu.
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Ktoæ te szmaty kupi³?!... Nie ty podobno. Ale niech ci to serca nie kazi. I nie herold. Wiêc
w tamt¹ stronê darmo bia³ka przewracasz. Kto inny, jeli ciê to mniej zasmuci... Chcesz, bym
w worku chodzi³a? Wolisz mnie pó³nag¹ na rynku nili przystrojon¹ dumnie? Wolisz? Prawdziwie?!... Widzisz: bo przywyk³ do dawnych zazdroci niczym koñ do starego zaprzêgu;
ju¿e sobie w nim i bryka³, szydzi³ ze wszystkiego trefnym s³owem, m¹drzy³ siê w ¿yciu!
Ka¿da nowa zazdroæ jest najgorsza i zupe³nie psuje wam rozum. Pocznie ³adziæ te wst¹¿ki
w koñcach warkoczy. Jaki ty luby przy czarce i jaki m¹dry przy starych zazdrociach! I jaki
durny przy wszystkim, co nowe!... Ach, jak ja nienawidzê tych kajañ siê twoich! - Chwyci go
nagle za p³aszcz na piersiach i odepchnie od siê precz. - Nienawidzê!... Czemu ty nie umiesz
cieszyæ siê naszym ¿yciem wolnym - ca³ym? A nie tylko tymi chwilkami, gdy siê do mnie na
luboæ przy³asisz i na drug¹ do wina przymiejesz. Wtedy ci tylko wiat piêkny. Nie cierpiê!
Nêdzne to ¿ycie - po³ow¹ serca zaledwie.
Lub mo¿e - podejmie za chwilê - mo¿e ci siê przy winie zroi³o, poecie, ¿e pan radca miejski sam i ¿e masz w³asn¹ ¿onkê pod pierzyn¹? Zapomnia³e przy winie, ¿e mi za pyszny baldachim twego ³o¿a przy wiata gociñcach nierzadko tylko te gwiazdy po nocy wiec¹, a rankiem ptaki nad g³ow¹ polatuj¹. I wiedz¿e - k³adzie mu ju¿ mia³o rêkê na ramieniu - pokocha³am ja te przepychy nasze, ale razem z wolnoci¹ moj¹... I nie doæ¿e ci, wagancie durny,
¿e ja bym za tob¹ i na ostatnie gociñce posz³a? a i z królewskiego ³o¿a! Tylko nie mniemaj,
¿e mi têsknie od z³otej gdzie niewoli w twoj¹ nêdzarn¹.
Zrzed³a goliardowi mina. A i ona w ³agodnoæ wiêksz¹ wmówi³a siê swymi s³owy. ci¹gnie
mu znowu¿ kaptur z g³owy, wstrz¹chnie czuprynê.
Wydymi³o wino, wydymi i ta siarka piekie³ ze ³ba, wysusz¹ siê ³zy kajania. Bêdziesz mi jutro po dawnemu trefny przy winie. I m¹dry! - Klepie go po twarzy, a b³yska okiem, czy miêknie. - I luby! - dodaje pieszcz¹c go paluszkami po policzkach.
Nie zmiêk³, ale opad³ jako w sobie - w nazbyt jednak smutn¹ rezygnacjê i bezradnoæ wejrzenia.
Tym ci bardziej ¿achnie siê ona na to:
Musia³am ci siê w g³êbi duszy nazbyt podobaæ w sukni. Wiêc mnie zanêkasz teraz tym nosem smutnym! - Targnie mu nos ku do³owi.
Kobieto, Bóg mi wiadkiem, ¿e nie o tobie mylê, gdy mi zejdziesz z oczu. A najmniej teraz, zanim wesz³a. Po stokroæ, nie o tobie!
Ale przeze mnie! - nast¹pi nañ hardo. - Bo wiedz¿e na koniec, czemu to mi luby mimo
wszystko: i sercu, i g³owie, i dumie mojej!... Owo ¿e tak piêknie roisz przeze mnie, ¿e siê
tym delektuj¹ owieceni na wiecie szerokim - a i biskupi po pa³acach swoich... Mo¿e nie
tylko przeze mnie? - pomiarkuje siê niespodziewanie, zerkn¹wszy na dzbany wina.
Prawda¿ to?! - pyta³ g³ucho, jakby siebie samego, wiod¹c okiem za jej spojrzeniem.
I opad³ na ³awê, ukry³ twarz w ramionach na stole:
Vae meae menti!
A ona tym szamotaniem jego sumienia ju¿ do pasji dowiedziona poskoczy za nim do sto³u;
jedn¹ nog¹ na ³awie przyklêknie, ogarnie ramieniem kru¿ê wielk¹, przytuli siê do niej piersi¹, warkoczami omota.
Patrz na nas obie - wo³a - pog³askaj jak wprzódy!
I uderzy w miech swój basowy nad t¹ utrapion¹ g³ow¹ - a zabawia palce d³ugimi jej kêdziory.
Zapatrz¹ siê w ten obraz ¿onglerzy.
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Lecz ona zniecierpliwi siê niebawem i za te w³osy Podejmie mu g³owê. I by policzkiem do
twarzy mu siê przytuliæ, na stole siê oto ca³a w pod³u¿ uk³ada: uwypukla oczom tê pyszn¹
kru¿ bioder swoich. Gdzie obok siebie domaca siê czarki i podstawia mu wprost pod wargi
- niczym dwa kielichy - i czarkê, i usta swoje.
Pij! - wo³a. - Ca³uj! - wyzywa. - Raduj¿e siê, cz³eku, z ¿ycia, ¿e prócz luboci dla siê, jeszcze i szczêcia nadmiar wypijesz, wyca³ujesz ludziom owieconym na szerokim wiecie!
Gdziekolwiek kompania zacniejsza siê zbierze, tam twoje wszak pieni piewaj¹ przy kru¿ach? Gdzie siê dwoje niegburów kocha, tam twoje pieni szepcz¹ w ca³owaniach?... Kochaj,
wiêc, jak my tu wszyscy, nasze sztuki wolne! I razem nasz¹ dolê waganck¹ - ze wszystkim,
co na niej twój diabe³ uwiesi³. I nie wierz w mnichów upiory. Nie ma diab³a! Nie ma piek³a!
Nie ma grzechu! krom w twojej udrêce i zrojeniu.
Nie ma piek³a? nie ma grzechu? - powtarza goliard jak ze snu. - Gdy wszystkiego ju¿ dla
ciê nie ma, dusza¿ to przecie zostaje, wieczna - dusza niemiertelna! I w tobie.
Poderwie mu siê przed oczyma, lecz pó³cia³em tylko jak ta ryba. I tak nañ popatrzy. A potem
tr¹ca go ku³akiem w czo³o.
Niemiertelna!... Wieczna! - przedrzenia. - i zaroi³a¿ siê ta g³owa utrapieñca nad wiecznociami! Jest¿e gdzie wiecznoæ? Wiesz na pewno?
Kobieto ! - szarpnie siê w ty³.
Ale daremnie: mocno ogarnia³a go ramieniem.
By patrza³ teraz na mnie, a widzia³, jak ja ciebie chcê w tej chwili, a czu³ mnie ca³¹ do ciep³ej skory, krzykn¹³by mi to w usta - niem¹ warg¹! A chwyciwszy w ramiona, poniós³by
mnie na gociñce wolne - zawista³by ludziom na szyderstwo z cnoty wszelkiej - zagra³ na
piszcza³kach pani Wenus samej - jej na chwa³ê zapiewa³ pieñ!... Z luboci¹ powtarzaæ j¹
bêd¹ owieceni po szerokim wiecie... A gdy siê zmêczymy szczêciem, splataæ ci bêdê
w s³oñcu u ród³a wianek tej jednej wiecznoci, która jest. Ja ci j¹ dam - nie kocio³y.
Satanassa lubrica!... - zagrzmi nagle jak w kociele, a¿ siê strzês³o co w ludziach.
Lecz w tej¿e chwili zerwali siê wszyscy z ³aw. Goliard, nie wiadomo kiedy i jak, wmign¹³
siê by³o na stó³; ju¿ kolanem jej piersi przygniata, ³okciem szyjê. I szamocze siê z czym
w d³oniach. Us³ysz¹ twardy w zamku chrzêst waganckiego no¿a. Cia³o dziewczyny trzepie
siê ju¿ zawczas na stole niczym ryba na desce.
Wrzasn¹ ryba³ty jednym krzykiem. I rzuc¹ siê ku nim. Bóg ³askaw: w porê jeszcze dopadli.
A gdy j¹ mciwoæ docuci³a rych³o, goliard, obst¹piony przez kamratów, z sztychem heroldowego miecza przed piersi¹, zda³ siê ca³kiem pomieszany. I be³kota³ tylko wci¹¿:
Piek³a nie ma?! Duszy nie ma?! Wiecznoci nie ma?!... Dziewka nad kocio³y!!
Ona tymczasem ledwie nogi na ³awê opuciwszy siedzi na stole i wyb³yska przekleñstwem
spod rozkud³anej g³owy.
By uspokoiæ sumienie swoje i gromady po tym, co tu s³yszano, przyst¹pi do niej linochód
i rzecze rozwa¿nie:
Goliard bredziæ mo¿e z winnego duru lub zazdroci. By siê oczyci³a z tego, coæ przed nami
zada³, odmawiaj tu gromko dla wszystkich Wierzê... Inaczej - zwraca siê na izbê - z kimemy siê szkaradzili, kamraty?!
Odmawiaj!... Powiadaj!... - wo³aj¹ jeden przez drugiego. A linochód stoi nad ni¹ z palcem
wystawionym ni ten mnich karc¹cy.
Plunie mu skoczka w gêbê. I wionie jak kot na rodek izby.
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Jam kobieta wolna!... Mea sum!... Nikomu na siê nastawaæ nie dam! Odmawiaj! Powiadaj!
Wyszarpnie siê im; a pojmana przez innych, wytarga siê, wyszczypie im z r¹k.
Baczcie¿ tedy, co wam odmawiaæ pocznê, wy nêdzne... wy...!
I odsadzi siê pod komin, by j¹ wszyscy dobrze s³yszeli - ju¿ furia w p³omieniach buntu:
W Baccha wierzê!... W pani¹ Wenus wierzê!...
W izbie wszcz¹³ siê ryk jeden i zak³êbienie tumultu. A nad wszystkim grzmia³ g³os linochoda, by j¹ z miejsca w kominie powiesiæ.
Goliard ju¿ nie wiedzia³, zali prawdziwe rzeczy ogl¹da. Herold, zda siê, swym baniastym ramieniem jak skrzyd³em czerwonym j¹ ogarn¹³ - i okrutnym blaskiem spod tego skrzyd³a odgrodzi³ od ludzi.
Ale wszystko wino dzisiejsze, przypomniane znów wzburzonej krwi, objê³o go znów zamroczeniem nag³ym. Rozchwia³ siê po izbie, a¿ siê rêkoma beczki w k¹cie domaca³. Os³ab³e nie
uczepi³y siê jej kr¹g³oci - zwali³ siê g³ow¹ miêdzy dzbany, lampê oliwn¹ u kurka potr¹ci³
i zamota³ siê ca³y w jej swêdy i dymy.
Ciemnoæ zaleg³a piwnicê.
A w tym runiêciu o ziemiê zda³o mu siê, ¿e jakowa zamieæ gwa³towna wstrz¹snê³a domem
ca³ym. Przez komin stacza siê co z ³oskotem, spada a tupocze o g³uche mury. Z owis³ej na
izbê czeluci dymnika zwala siê na ¿u¿le komina kolisko czarne o skrêtnych rogach. Jednym targniêciem przyodziewku obna¿y siê skoczka ca³kiem. I dosiêdzie onego koz³a. Spina
go bia³ym udem, piêt¹ daje ostrogê - i wzlatuje na nim w rozwart¹ dymnika jamê; turkocze
okrutnie po murach w kominowym pêdzie. A na izbê buchnie dym czarny i wyb³ysn¹ na wsze
strony ¿ó³te jêzyki siarkowego ognia - a¿ ryba³ty wszystkie z³ote mieli twarze i zielone oczy.
Ale ju¿ nie rusza³ siê nawet - rzêzi³ tylko u beczki.

***
Lekarza nie trzeba by³o szukaæ daleko, bo gdy siê ciemni³o i dobrych chorych nie sta³o, przeniós³ siê sprzed kocio³a ze swymi worami i w drugie] izbie tej¿e gospody leczy³ podlejszy
naród. Rad by³ tedy i on, ¿e go od smrodu tych kalek odci¹gniêto miêdzy weselszych chorych.
Oto ledwie próg przest¹pi³, rozemia³y mu siê oczy do pstrego ludu ryba³tów. Wysoko podj¹³
z czo³a ko³pak.
Witajcie, mistrze!
Witaj, dobry lekarzu!
Obst¹pi¹ go ko³em zgie³kliwym. Kiwa lekarz g³ow¹ wyrozumiale: wie dobrze, jak srodze alteruje choroba p³ochy naród igrców, a có¿ dopiero zjawienie siê osoby tak powa¿nej, poprzednika ksiêdza z wiatykiem: lekarza. Wiêc choæ niewiele s³yszysz w tym gwarze, potakuje wci¹¿
siw¹ brod¹:
Wiem, wiem - na pamiêæ umiem, co siê miêdzy ryba³ty przytrafiæ mo¿e. Pi³ który z mistrzów nad miarê g³owy? - i ustrzeli³o! Diab³y mu siê przed tym zwidywa³y? - no! Dziewka
by³a w robocie? - oczywicie! Uciek³a z heroldem? - bywa! wasze kobiety lubi¹ uciekaæ...
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Ciê¿ka afektacja serca na pijan¹ g³owê - niedobrze! Cz³ek pijany spokoju szuka - pod ³aw¹.
Gdzie on? Tam do licha, goliardus sam!... Oo! - pochyla siê nad nim - uciek³a?!...
Lecz gdy chorego za puls uj¹³, zrzed³a mu mina natychmiast.
Okna mi wszystkie natychmiast otworzyæ!... Worek z no¿ami przynie mi który co tchu...
Biegaj! Tu mi go dawajcie, na ³awê, bli¿ej wiat³a... Ch³opcy, le jest.
Przycich³y natychmiast ryba³ty, jakby makiem posia³.
A lekarz mrucza³ w brodê; bardzo mu siê nie chcia³o krajaæ z wieczora, a i dzieñ wiêtego
Floriana nieosobliwy na krwi puszczanie. Ale trudno: rzecz nag³a! Wytrz¹chn¹³ tedy z wora
swoje narzêdzia, znalaz³ nó¿ potrzebny i wecuje go gniewnie o kamieñ. Garnczek mi tu jaki!
- mruczy. - A, jezde! - postrzega teraz dopiero dziewkê, która z garnczkiem pod krew
i lampk¹ w d³oni ju¿ klêcza³a u ³awy.
Bilo rude w dymie wiat³o oliwy na rozci¹gniêt¹ postaæ goliarda, z³oci³o siw¹ brodê lekarza
i czarny jego ko³pak, pada³o wzwy¿ na pstre spiêtrzenie ryba³tów, którzy pow³azili na zydle,
³awy i sto³y, by patrzeæ z biciem serc na tê rzecz srodze powa¿n¹: zachorzenie cz³ecze.
Linochód wzi¹³ by³o z³¹ wieæ najg³êbiej do serca; kroczy³ ponuro na uboczu i mrucza³ do
siê:
Czym dla mnie lina w powietrzu, dla niedwiednika bestia, tym dla poety kobieta. Wielkie
niebezpieczeñstwo dla cia³a i duszy jest w sztuce ka¿dej.
Prawdê rzek³e, mistrzu! - przytakuje lekarz, ogl¹daj¹c swój nó¿ pod wiat³o. - Prawdê rzek³e! Osobliwie w sztuce lekarskiej, która jest oddawaniem swego dobrego zdrowia niedo³êgom, a wspó³czuj¹cej duszy chrzecijañskiej diab³u bezlitoci. Bo w naszej sztuce zbêdziesz
z czasem litowania wszel... Zaci¹³. Chlusnê³a krew i zabulgota³a w garnku.
Jezus Maria, zar¿n¹³ cz³eka! - wrzanie w tej chwili dziewka.
A lekarz j¹ z miejsca w pysk, a¿ siê obali, klêcz¹ca.
Czego ryczysz, krowo, kiedy nie ciebie r¿n¹?! Trzymaj¿e tam który garnczek, bo nas tu
wszystkich zabluzga.
Nie wytrzyma³ na sobie widoku krwi nierycerski naród ryba³tów. Poroz³azi³o siê bractwo po
izbie, a w gawêdach odwodzi usilnie myli od przykrego widoku.
A wszystko to sprawi³a ona suknia z nêdzy. Och, te stroje kobiece! Ciekawoæ, który to w³aciwie tak siê na ni¹ wy kosztowa³? - rzuci³ jeden z nich pytanie.
I zakot³owa³o siê nagle ród wagantów; poczn¹ pozieraæ podejrzliwie jeden na drugiego, a¿
cisza tego pytania zawinie w powietrzu.
Niedwiednik skroba³ siê frasobliwie w swój lniany ³eb. Obsiad³y go ryba³ty jak te osy.
Ty, niedwiedziu tkliwy! Uwa¿: ty¿e j¹ na têskliwoci swoje piêknie ob³óczy³, tym ci milej
inny j¹ teraz rozdziewa - akuratnie jak w ma³¿eñstwie. I nie doæ¿e ci by³o jednej bestii? Pó³
wiata z onymi szmatami schodzi³, nim j¹ gdzie znowu w jakiej bandzie igrców odnalaz³.
Lekarz przy chorym zaciekawi³ siê bardzo, o czym¿e to rozgwarzy³y siê tak ryba³ty. I nagle
zamacha rêk¹.
E! e! e! jednemu ona Muz¹, drugiemu kochank¹, trzeci j¹ a¿ w suknie stroi, czwarty na nockê zabiera, dziewi¹ty pewnie mê¿em byæ siê szczyci, a jedenasty wiesza siê z desperacji, ¿e
go poniecha³a nawrotem do dziesi¹tego. E! e! e! tego i wiêty Piotr na S¹dzie Ostatecznym
nie rozwik³a, by ka¿d¹ duszê z osobna za jej przewiny zwa¿yæ. Wiêc w ksiêgê niebiesk¹ zapisze w desperacji rycza³tem: robota jednej kobiety ród ryba³tów - piêædziesi¹t dusz potêpionych!... To nie miechy! Znaczy to, ¿e dola wasza ziemska i w wiecznoæ za wami pój71

dzie: ¿e i w piekle nawet ¿aden z was sam sob¹ - jak inne dusze grzeszne - nic znaczyæ nie
mo¿e, lecz w jeden snop zwi¹zanych przerzucaæ was bêdzie diabe³ wid³ami - jak i w doczesnoci waszej, jak owo i teraz, na ziemi.
Nudzi³ siê lekarz przy pulsie chorego, wiêc po chwili znów ich zaczepia rozmow¹:
No jak¿e, ryba³ty, wyk³ócilicie do koñca wasze swary: która sztuka i czyja Bogu i ludziom
milsza?... Nie dawajcie¿ siê, kuglce, zawsze w tych sprzeczkach ciche!
Ale przerwie mu tê gawêdê lament dziewki u kolan:
Dosyæ ju¿ tej krwi, dobry lekarzu! Na mi³osierdzie Boskie, dosyæ! Baczcie¿, ju¿ siê goliard
rucha.
Zaprawdê, ju¿ siê ruszaæ poczyna!... Tylko czym ja go obwi¹¿ê? - Pocz¹³ siê obzieraæ naokó³. - Giez³o swoje zawczas przynios³a? No, toæ siê chwali. S¹ i poczciwe na wiecie.
Ima³ siê tedy t³umiæ krew ostrymi prochy i korzeñmi, zacieraæ ranê chlebem z pajêczyn¹
i omotywaæ szyjê chorego szmatami z koszuli. A przy tej robocie spoziera zezem na grub¹
dziewkê i tak do niej gwarzy:
Przytrafiaj¹ siê i poczciwe na wiecie - osobliwie ród oty³ych. I ta, niesyta ¿o³nierzy, matrona z Efezu, tak¿e dobra by³a! Im ogromniejsze w was one têskliwoci cielesne, tym siê
z macierzyñstwa ¿¹dz¹ ¿arliwiej w sercu waszym pl¹cz¹ - ¿e gotowecie zawczas matkowaæ
wiatu ca³emu. Najlepsze s¹, które rade i ³atwo rodz¹: wiedz¹ o tym lekarze. Które za ciê¿ko, cierpkie bywaj¹ i samolubne z natury swojej - dla miednic w¹skoci. Najgorsze za ja³owe. Te s¹ niuchem in venereis zawsze niespokojne, zdradne i bodliwe: o tym wiedz¹ i pastuchy. Tak to z³o i dobro wasze, kobiece, nie w duszy jak u nas. St¹d w¹tpienie stare, czy macie
on¹ i czy mo¿ecie byæ zbawione.
Opatruje lekarz chorego. Dziewka klêczy wci¹¿ na ziemi z garnczkiem krwi w jednej rêce,
a z lampk¹ w drugiej, i s³ucha oczyma i gêb¹, jak te¿ to cz³ek uczony nad ni¹ prawi. W dymnym wietle oliwy zda siê twarz goliarda jak ród kadzielnic okrzep³a i ¿ó³ta jak na katafalku. Gromadz¹ siê znowu¿ naokó³ ryba³ty, w³a¿¹ na zydle, ³awy i sto³y, by spojrzeæ na on cud
sztuki leczenia: na wydartego mierci cz³eka. S³ychaæ by³o i pochlebstwa ¿aków.
Doctor miraculosus! - szepcz¹ w t³umie.
A te ich szepty w rozgwar podziwu zamieni³y siê nagle, gdy goliard przysiad³szy na ³awie,
za¿¹da³ kêsa chleba - kto po chleb siêga, ziemi siê chwyta. Tylko widok potem towarzysza,
jak oto ¿uje smutnie kromczynê jakow¹ bez okrasy, a i nu¿y siê co chwila przy tej robocie
dziecka - dziwny obraz zanêkania i bezradnoci ¿yciowej - gorycz¹ i ¿alem wype³ni³y serca
kamratów. Obsiada go ko³em, ka¿dy wtyka mu jaki kês z sakwy, prosz¹, by siê dobr¹ myl¹
ca³kiem ozdrowi³. Nie dziw, ¿e mu wino tak rych³o uderzy³o do g³owy, skoro je wlewa³ w puste kiszki. Dziewka ju¿ tam warzy dla niego na ¿u¿lach komina polewkê krzepi¹c¹. ¯onglerzy tymczasem, jako towarzysze najpowa¿niejsi, przysiedli siê doñ na ³awie i skrzepiaj¹ s³owem: ¿yæ winien, potrzebna ludziom sztuka jego.
Komu? - pyta goliard z gêb¹ pe³n¹ chleba.
Choæby kamratom wszystkim. ¯aki jak mlekiem ¿ywi¹ siê ni¹. Wszystkie gêle towarzyszy
ton jego wszak stroi. Na nic i powieæ ka¿da, której nie przoduje ton poezji.
Dziewka tymczasem podnosi mu do ust ³y¿kê polewki z garnczka.
Na!
Bóg zap³... Dobra! - Umiechnie siê szeroko za Pierwszym zaraz ³ykiem.
Co widz¹c, lekarz wskaza³ go wszem wobec jako dzie³o sztuki swojej.
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Tylko linochod kroczy jak bocian po izbie. mieræ ju¿ po raz drugi tego wieczora przewia³a
nad gromad¹, jemu jakby na z³¹ wró¿bê i przestrogê, by zawczas szuka³ doczesnego i wiecznego bezpieczeñstwa w klasztorze.
Jutro bêdzie znów zawisa³ nad wie¿ami grodu jakiego, tyle maj¹c dla siê oparcia, co tej liny
pod stop¹. Do³em huczeæ bêdzie gawied i strzelaæ w górê konceptami. A mieræ pl¹saæ znów
pocznie tu¿ za nim po linie i naszeptywaæ w ucho...: Pos³uchaj, jak klaszcz¹. Spójrz¿e na
dó³, umiechnij siê, rêk¹ skiñ, ich przymówki konceptem odparuj: na rynkach lubi¹ przymizgi takie, w ich oczach lekkoci nada to kunsztowi twemu. Gdy tego zaniechasz, lubiæ ciê
mimo wszystko nie bêd¹; a gdy skoñczysz swoje, pies siê o ciebie nie zatroska... Nie chcesz?
Wolisz sw¹ sztukê w powadze czyniæ...? Zatocz tedy okiem wko³o: pod tob¹ miasto ca³e! Nie
chwyta ciê zawrót nad tym, na co siê znowu wa¿y³?... Nie miesz nawet patrzeæ?... Wiêc
poza siebie obejrzyj siê czym prêdzej, bo kochanie twe, w ¿yciu niegdy, najmocniejsze, tu
ciê dogania po linie, pewnie w z³ych przeczuæ lêku, by ciê po¿egnaæ w tej chwili mo¿e ostat...
S³ysz, ten huragan oklasków! - za to, ¿e siê zachwia³ tak okrutnie, a nie zlecia³ przecie; ¿e
znów suniesz dalej z oczyma utkwionymi w dal... W imiê Ojca, Syna i Ducha!... Ni pod
siê, ni od siê, ni poza siê, a tylko przed siebie, przed siebie wci¹¿! - ku tamtej wie¿y - gdzie
cel!... Spadasz?!... Leæ, na ³eb na szyjê!
A tu mieræ, przewiawszy wró¿b¹ i pogroz¹ nad p³ochymi g³owami tych igrców wszystkich,
nie grozê zostawi³a po sobie, lecz oto jakby wiêksze jeszcze ciep³o i przytulnoæ ród nich.
Zadomowienie dobre ogarnia nawet tych wagantów w gospodzie przydro¿nej. Chce diabe³,
bymy kochali ¿ycie ca³¹ przytulnoci¹ serc naszych.
Za to lgnienie do chwilki by najlichszego istnienia tak wype³nia piwnicê ca³¹, ¿e owo i ten
zapach beczki a wyszynku jakowe macierzyste ma w sobie wonie: rzekniesz - ³ono spokoju
i wytchnienia. Owia³o to, zda siê, nawet te kury na dymniku. Ocknie siê raz po raz która
z nich, strzepnie piórami, strzyknie na izbê i rozepchn¹wszy s¹siadki, usadza siê lubo na zadrzemanie otuchy pe³ne. Tam zasiê, w z³otym blanku oliwnicy, rozgwarzyli siê ludzie: serdeczne, rzewliwe g³osy w przerywanej wci¹¿ gawêdzie i ciszy - jak to przy chorym, gdy siê
leki w nadziejê obróc¹: tak gwarzyæ rada otucha cz³ecza. Ledwie mieræ skrzyd³em swoim
musnê³a izbê- myli melancholik - a tu stworzenie ka¿de zatula siê ufnie w to ciep³o ¿ycia,
którego jutro mo¿e ju¿ nie bêdzie. Strze¿ nas, Panie, ode z³ego.
Lekarz by³ rad z uzdrowienia goliarda, a i po³echtan pochlebstwem ¿aków. Umiecha³y mu
siê oczki nad siw¹ brod¹ i zaciera³y rêce, gdy kr¹¿y³ teraz ko³o pustych sto³ów, zagl¹daj¹c
daremnie we wszystkie dzbany.
St¹gwi szeæ, jak w Kanie galilejskiej!...
Dostrze¿e to dziewka i ju¿ z kru¿¹ a czark¹ biegnie od beczki.
Znowu¿ ty! - Uszczypnie j¹ lekarz w policzek. - Ty jedynie pomyla³a nad tym, co siê nale¿y utrudzonemu. Nalej¿e poczciw¹ rêk¹. Ze wszystkich kobiet tego miasta ty jedyna nakarmi³a wêdrownego poetê. Tego ci wiêty Julian, patron wêdrownych, nie zapomni w ¿yciu...
W twoje dobre oczy! - przepi³. - Nalej¿e i drugi raz. A goliard niech ci siê wierszem wywdziêczy: szczêcie w mi³oci przynosi wiersz poety, gdy komu przypisany... W twoje!... Mo¿esz
nalaæ i trzeci¹. Gdybym mia³ syna, szepn¹³bym wyrostkowi o tobie. Przy innych z³ajdaczyæ
mo¿e ³atwo i na waganty zejæ, za na takich piersiach - k³ad³ jej rêkê na tej dyni - jak na
³onie matki ziemi, ucz³owieczy siê tylko m³odzieniec i t¹ siê myl¹ zawczas ustateczni, ¿e
my chwil¹, a trwaniem syny, wnuki...
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Tê jej perorê powiedziawszy nad piersi¹ obfit¹, wyj¹³ jej dzban z r¹k. Odejd, odejd lepiej,
bo, stary, przy winie lubiê Oceanidy takie!
Hu, jak grzeje od tego pieca!... A wiecie, ch³opcy - wo³a³ do ryba³tów, nalewaj¹c sobie nastêpn¹ czarkê - wiecie, czemu taka przytulnoæ i zadowolenie w dobrej gawêdzie ogarnê³y
was z nag³a w tej izbie? Sprawi³ to onego ³ona wiew na izbê ca³¹. Aura feminae!... A w³anie
waganty, którym jej brak najczêciej, tak jej mocno ulegaj¹ i bez wiedzy dla siê. Gdyby
wszystkie by³y jak ona, nie by³oby wcale wagantów na wiecie. Ka¿dy by gdzie przylgn¹³,
gdzie za¿y³ i rozmno¿y³ siê jak ten Abraham.
A wród miechu ryba³tów ma³e oczki jego znad brody bacz¹ wci¹¿ na dziewczynê.
Darmo ty siê za tym gêlarzem wci¹¿ ogl¹dasz - odgad³ wraz swoje. - Jemu ani ty, ani ¿adna
inna w g³owie pogodnej. Im pogodniejsza myl, tym wolniejsze serce, a cia³o przy kobiecie
wróbelkiem wtedy: dla ciebie to na nic!... I upodoba³ sobie taki ogrom baby chudzinê mizern¹, któr¹ trzepie po zadzie niczym dziecko swoje. Choæ taki dzi jeszcze w wiaty pójdzie, a nigdy mo¿e ju¿ tu nie wróci; nie zbrak³oby, widzê, mleka synowi jego - ani pracy r¹k
twoich robotnych, mylê - ani pazurów ku dziecka obronie... Nie becz!
A¿ jej g³owê do siê przytula³. No, nie rycz, nie rycz, sieroto! narodzisz siê dosyæ w ¿yciu:
nap³odzisz potomstwa jak dynia pestek.
Na stoj¹cy za³atwia³ siê lekarz ze dzbanem. Za ka¿d¹ tylko czark¹ obraca³ siê do najbli¿szego z ryba³tów i klepa³ go po ramieniu. Umiechali siê doñ wszyscy, rozumiej¹c, ¿e cz³ek to
pogodny, który luba ludzi. Daj¿e mu, Bo¿e, jak najd³u¿sze zdrowie!
Wywieca³y siê po tych czarkach policzki starego, gdy coraz to ¿wawiej igra³y myli
w oczkach stulonych.
Szkoda, ¿e tê skoczkê wasz¹ ju¿ diabe³ porwa³! Chêtnie bym z ni¹ tu pogwarzy³. M¹dra
musia³a to byæ kobieta! Prawdê powiedzia³a ona wonczas na ulicy: nie masz miêdzy wami
poledniejszych!... Niejeden skoczek, bywa, w ¿arliwej chwili ukochania igry swej, ptakiem
siê poczuje, skrzyde³ u ramion przed Bogiem i ludmi dostaje. A toæ jest wszystko! Jedna jest
boska igra z ciê¿kim smêtem ¿ycia... Bo zwa¿cie: ilu¿ to ¿onglerów duch skrzepia³ cia³a na
boje rycerskie?! A ilu¿ to skoczków i weso³ków swawola podbija³a ciê¿kiego w osmêtnieniu
ducha na drogi ¿wawsze?! Lekarz wam mówiê: zmory wiata, acedii, wy pogromcê! Smutek
nierz¹dny po³ow¹ ludzkoci piek³o by zaludni³; - chytry jest tedy jej obrachunek, by was, nieliczne ¿ycia orêdowniki, na swe miejsce tam wysy³aæ. Diabe³ ma byæ tak oszukany, bo za
po³owê cz³owieczeñstwa, która mu z prawa zawsze nale¿y, was tylko dostanie - i to w jednym snopie: nie bardzo siê tym nacieszy. Ko³o rozpromienionych twarzy otoczy³o lekarza.
Co wiêcej wam rzekê, ch³opcy: na wdziêcznoæ przez was dusznie uleczonych nie liczcie!
Lekarz wam mówiê. Gdy na nich zst¹pi¹ ¿ycia trwogi i nêdze, pierwsi potêpiaæ was bêd¹...
Ot, jak wy tê pani¹ Muzê wasz¹, któr¹cie, s³yszê, w kominie wieszaæ chcieli.
Na twarzach ryba³tów odbi³o siê nagle sk³ócenie niepokoju. Tylko te ¿aczki, sumieniem p³oche, a uwag¹ czujne jak szpaki na to jedno s³owo: Muza - zak³êbi¹ siê wraz ko³o lekarza.
Prawd¹ jest, co o skoczce powiada! Pani¹ tu ona Poród nich by³a. Przez ni¹ i skoczki wy¿ej
skakali, i piszczki bardziej cienkie wyci¹gali nuty, a huczniej w bêbny swe bili! I niedwiednik dla jej pochwa³y tak gronie ze sw¹ besti¹ poczyna³, ¿e niemieli widzê. I linochoda, gdy
w ostatniej chwili truchla³, bywa³o, o nie rozgrzeszon¹ duszê, ona wpêdza³a pogard¹ na linê
miêdzy wie¿ami. A ¿onglerzy? Niech j¹ ujrz¹ tylko w krasie nowej szatki, a p³ótno zgrzebne
na jej piersiach bisiorem dla nich siê staje, nêdza z³otog³owiem: rozs³awi¹ w powieciach
74

ten jej strój, roztêskni¹ ku niemu kobiety. (Od dzi na przyk³ad, gdy rzecz siê sta³a wiadoma,
ka¿da tylko o sukni roiæ bêdzie.)
Na tê pochwa³ê zerwie siê nagle niedwiednik spod pieca:
A wycie to, wycie wieszaæ j¹ chcieli - krzyknie nie tyle gêb¹, ile tym ku³akiem podstawionym pod nos linochodowi.
Zagarnie lekarz ten ku³ak i trzyma w swoim dla uspokojenia.
Owo¿ tak jest i z igra wasz¹ poród ludzi - zwraca siê do ryba³tów. - Raz po raz wieszaæ j¹
chc¹ u kramów lub pieców... I dziwiæ siê im, gdycie to sami uczyniæ chcieli z igry waszej
pani¹!... A jeli ona - jak zaprawdê mylê - czarownic¹ by³a?...
Tu ju¿ w ruchach ryba³tów odbi³a siê ponura niepewnoæ; otwiera³y siê usta, nie wiedz¹ce,
co rzec. I tak milcza³o wszystko w frasobliwoci sumieñ.
A i sam lekarz wgada³ siê w gorliwoæ. Choæ przycich³y na chwilê, kroczy po izbie, z rêkoma w tyle splecionymi, b³yska przenikliwym Okiem na waganty.
Wreszcie staje przed nimi. Ka¿dy czuje, ¿e rzuci w tej chwili s³owo na hazard jak koci.
A ¿e was tak z³o samo przez igrê z ¿yciem ku wyzwoleniu serc cz³eczych wiedzie, a dusz
ich odkupieniu z piekie³ - tego wam ¿aden klerk rzymskiego Kocio³a nie wyt³umaczy. Bo
nie wyzna Koció³ rzymski, ¿e z³o wiatem rz¹dzi, jako ¿e z³y Bóg go stworzy³. Dobry Bóg
w niebie mieszka i ku niemu nasze têsknoty. Ale dzia³ania nasze na ziemi ziemsk¹ stoj¹ podniet¹, pokus¹ i pchniêciem: nie z niebieskich krynic pijemy ¿ycia ochoczoæ... A kto wszystkiemu z³u uchyliæ siê pragnie, bierze na siê najciê¿sze jego brzemiê: smutek nierz¹dny!
Pojrzawszy na ludzi, strzyma³ s³owa swoje i j¹³ znów kroczyæ po izbie. Odprowadzaj¹ go
tam i sam nazbyt ju¿ podejrzliwe oczy ryba³tów, bacz¹ce na ruch jego ka¿dy. A¿ siê zmiesza³ stary,
Podejmcie¿ goliarda z ³awy. Niech¿e rzeknie co, gdy ju¿ gadaæ zdo³a.
Lecz on ju¿ siê sam podwign¹³ by³o w zas³uchaniu - o ¿aków dusze by³ goliard zawsze bardzo zazdrosny. Rozpocz¹³ wszak¿e nie od tego, o co go tu nagabywano. G³os zasiê mia³ zrazu bardzo s³aby:
Niedobrzem czyni³ narzuciwszy siê wonczas na rycerzy. Nie o kês lepszej doli i ludzkiego
uwa¿ania oszczekiwaæ mi siê by³o na rynku jak temu psu o gnat... Dotknij, lekarzu, piersi:
zby³a dawnej gor¹coci, dla której wszystko z ¿ycia by³o owo - psim gnatem ledwie, bo substancji dla siê szuka³a tam!...
Wyrzuci³ ramiê w górê jak ten mnich na kazalnicy.
Stropi³ ten gest srogi ¿aków; ku niemu kieruj¹ teraz swe oczy. A on zbli¿aj¹c siê ku nim, targa na sobie p³aszcz i szatê - wystawia pier nag¹ jak ten pokutnik przed o³tarzem.
Czujê, zby³a dawnej gor¹coci w ³aknieniu! Stygnie w niej on p³omieñ d¹¿enia ku rzeczom,
które s¹ z ducha!... Za was to - ¿aki! - pier swoj¹ lekarzowi wystawiam, skoro nas tu nowymi nauki zleczyæ pragnie. I jakie¿ to u¿ynieñ moce? jakie soki? jakie skrzepienie obiecuje
on jab³onkom dusz waszych m³odych, by przed siê nie zakoñczy³y na okwiecie? Wiary¿ to
kielich przychyla wam do ust? Dumy skrzyd³a przypina wam do ramion? Wzwy¿ porywa? nad te mietniki i gnaty, jakie jeno zostawili nam ludzie w ¿yciu... Inny on tu z diab³em kadzi³ dla was lek. Na zapa³u stygnienie w piersiach - z³o i grzech jawny - za gryz¹c¹ kauteriê
na serce?!
To spad³o ju¿ na g³owy ¿aków jakby z ku³aka pokutnego kaznodziei. I sp³oszy³o ich ca³kiem.
Ju¿ nie oczy, a dusze m³ode kieruj¹ siê za goliardem.
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Co widz¹c, lekarz czym prêdzej zlekcewa¿yæ stara siê go przed nimi. Chocia¿e ty dysputacji artista, widzê, i od paryskich mo¿e mistrzów spróbujê ja siê jednak i z tob¹ - myli. Wiêc
rzecze z umys³u niedbale:
Gryzie ciê, mistrzu, nade wszystko sumienia nêk za to wszystko czego zazna³ przy skoczce. Tylko ¿e z nim do ¿adnego udzia³ania w ¿yciu nie dojdziesz, ledwie pod klasztor siê dowleczesz. Moja za troska, lekarza, o ¿ycie. Od ciebie ledwiem mieræ przepêdzi³, z grobu
mi gadasz... Bacz¿e: gdy ty siê tu z pani¹ mierci¹ na ³awie piecisz, na ulicy przed gospod¹
zebra³o siê ju¿ kilku z acedii dzi uleczonych. Na ich czele murarz kocio³ów, a mistrz kamieni ¿ywych, czeka tam z worem swych narzêdzi. I ja tu, lekarz, z wami. Zgo³a ca³y nasz
ordo vagorum zbierze siê do witu.
I wmiast ku³aka mniszych pokajañ, rozwart¹ d³oñ wesela wystawi przed ¿aki:
Pójdziemy, waganty, za naszym przeznaczeniem szukaæ corde jucundo, co w smutkach wci¹¿
gubi¹ osiadli! Poza ¿ycia radoci¹ có¿ by to by³o, powiedzcie mi, towarzysze? Czegó¿ to szuka po wiecie nasz ordo?... piewa³ nam ten¿e goliard, gdy mu z³o bodaj gorêtsz¹ krew czyni³o - piewa³ nam:
In secta nostra scriptum est: Probate omnia! To znaczy: bierzcie w pier ochocz¹ wszystko,
cokolwiek ¿ycie niesie, dobro i z³o spo³em - i na wszystko siê wa¿cie lekkoci¹ cia³a i ducha
wolnego! Owó¿ i skrzyd³o zapa³u, które porwie za sob¹ chmury wszystkie z ¿ycia ska³, a¿
poci¹gnie za wami i rozum rozumnych, i roztropnoæ roztropnych. Bo i do onych ociê¿alców
roztropnoci, do doktorów a wnikaczy w wiata tajniki, zwraca siê goliardowe s³owo: nad
wszystko, co z ksi¹g wiedzieæ mo¿ecie, nad Aristotelesy i Tomasze, dowiadczcie wszystkiego, wnikajcie we wszystko, na wszystko siê wa¿cie zuchwa³oci¹ ducha wolnego!... Mo¿e
tak sycza³ niegdy w¹¿ Adamowy z drzewa wiadomoci z³ego i dobrego? Mo¿e my prawdziwie z³a i dobra sacerdotes ambulantes? Bo acz waganty, my to wszak budujemy osiad³ym ich
kocio³y! by kocielnych wie¿ okapy zaludniaæ naszych sumieñ przerazami. A jeli na kajanie siê przyjdzie, wonczas pieñ nasza - z przedsieni - huraganem wdziera siê do kocio³a
i wstrz¹sa kolumnami naw wszystkich! - z goliardów to wszak gêli zerwa³ siê ten wiata
krzyk, który wstrz¹sa kocio³ami: Dies irae?!
Ni ten ³an m³ody rozchwia³y siê ¿aków g³owy pod mocnym podmuchem ducha. Wobec czego lekarz, stary snad gracz na duszach, wzi¹³ z umys³u ton spokojniejszy:
My to znosimy osiad³ym nowych wiar nauki, now¹ gêdbê i opowieci nowe: - ducha wici nieustanne - a nade wszystko - ryba³tow¹ igrê z smêtem ¿ycia!... Gdy osiadli murami grodów odgraniczaj¹ siê od wiata, d¹¿ymy, waganty, zawsze w wiaty nieznane: Chronosowi chyba samemu
naprzeciw... Mo¿e nas grzechy zas³u¿enie kiedy w piek³o str¹c¹, ale to pewna, ¿e têsknotom i d¹¿eniom osiad³ych têdy droga, i po naszych grobach, kêdy my je targniemy za ¿ycia!...
Tu ju¿ sza³ porwa³ ¿aki.
Doctor admirabilis! - hukn¹ z m³odych piersi.
I rzuc¹ siê ku temu nauczycielowi, porw¹ na ramiona. Który z nich puchar czym prêdzej
nape³ni³ i wetkn¹³ mu go w rêkê.
Waganty! w³okity! wszêdyby³y! - bryzga winem na te g³owy m³ode - tyle w nas ordinis, tyle
sekty, co w, tym kluczu ¿urawi, pod¹¿aj¹cym na wyraj ku wionie. Jeli z³e wichry zmiotn¹
nas w morze, na te fale czasów, bij¹ce wci¹¿ i wci¹¿ o brzegi ¿ycia - to i wonczas jeszcze,
i w tym tonieniu, okrzykniemy siê Sosnom zawo³aniem naszym: Bacche!!...
Dudni piwnica od wiwatów m³odzie¿y; obalaj¹ siê wszêdy sto³ki i ³awy pod nat³okiem zapa³ów.
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Zwyciê¿y³ lekarz w dysputacji. Nad pstrym t³umem wagantów ko³ysa³a siê siwa broda i czarny ko³pak uczonego. A gdy go talk po izbie obnosz¹, stagn¹³ siê w tym zamêcie p³aszcz z jego ramion. Linochód ujrzy z przera¿eniem, ¿e lekarz ma na grzbiecie szaty - w znamiê kary
kocielnej i ku przestrodze przed piêtnowaniem - ¿ó³t¹ ³atê kacerstwa.

***
Jeszcze ¿aki obnosz¹ lekarza po izbie, gdy psy kuglców, zadrzemane gdzie po k¹tach, zerw¹
siê nagle spod ³aw i mign¹ na schody piwnicy, by tam dopiero wszcz¹æ wielce brzechotliwy
gwa³t sfory ca³ej. Po chwili cichn¹ tak nagle i g³ucho, ¿e a¿ dziwnym wyda³o siê to w gospodzie. Oto znów s¹ u progu, ale na ogonach przysiad³e. Ty³em czo³gaj¹ siê na brzuchach
ku panom swoim, aby - im na ostrze¿enie - zawyæ z ¿a³oliwym wyci¹ganiem £bów.
Kopaniem i przekleñstwem umierzaj¹ kuglce ten niepokój psów swoich jakby urzeczonych
wiat³em ksiê¿yca na dworze.
Nad pochylonymi z nag³a kapkami wagantów wszystkich, w rdzawym blasku lampy oliwnej,
wywietla siê u proga przeogromna zbroica - wielkoluda chyba - wype³niaj¹c sob¹ rozwór
wnijcia ca³y. Srogi ceber he³mu jego siêga nad ¿ebro powa³y, gdy one karwasze naramienne
z litej miedzi ob³êkiem trzymaæ mu ka¿¹ ramiona, czyni¹c go jakby odêtym sierdzicie.
Upiornego miecza jelce w krzy¿ dzier¿y prawica pancerna, gdy z lewa os³ania go niemal po
szyjê pawê¿ czarna w srebrne æwieki.
Goliardowi chyba po raz trzeci uderzy³o do g³owy wypite dzi wino, gdy¿ porwie siê oto z ³awy, kilka kroków post¹pi i zatoczy siê nagle w ty³, a¿ póki siê o stó³ w drugim koñcu izby
nie opar³.
Wszelki duch Pana Boga chwali!... - krzyknie z d³oni¹ przy oczach.
Obskocz¹ go ¿onglerzy i poczn¹ rozpytywaæ gor¹czkowo, czy tego rycerza spotka³ ju¿ by³
gdzie w grodzie: dziwne bo s³uchy kr¹¿y³y pod wieczór miêdzy ludmi, jakoby b³¹kali siê
dzi po miecie przez nikogo «nie poznani...
Na ulicy z³otników i p³atnerzy - odpowie im wreszcie g³ucho. - Przypomnijcie, panowie,
jakem was zaklina³, bymy tam poszli. Po co?
wiat tam wykuwaj¹ wy¿szej piêknoci i mocy. Wiêc co z tego? - ¿achnêli siê niecierpliwie. Oczyma bodaj odnowiæ by nam w sobie on g³ód... Bez tego czym¿e nasza dola wagancka - mówi³em... A skoromy nie poszli, przysz³o do nas sam o. Co? - zaszepcz¹ w pop³ochu. A ono¿ to. Niby jakie: z³o?. Nie cz³ecze cia³o w tej zbroi siedzi. Ee! - przera¿¹
siê ogromnie mimo nieufnoci.
Pojrzyjcie: jest¿e w ludziach dzisiejszych taka moc i si³a? Wy¿szego to wiata nawiedza nas
wêdrownik.
Zasapi¹ gromadnie.
Pouczaj¹ m¹dre ¯ydy - przypomina jeden z nich z otrz¹sem zalêknienia - ¿e nie zgadniesz
nigdy, jakie s³owo nasze i kiedy ziciæ siê mo¿e nagle w ¿yciu. Który¿ to prawi³ dzi w piekarni o Parsifalu, Lancelocie?
Pozdrowienie wolnym! - zadudni nagle jak ze studni spod zawartej przy³bicy onej zbroi u
proga.
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Nie przywykli waganty do tak szanownych pozdrowieñ. Pok³oni¹ siê po raz wtóry g³êboko.
Czeæ ci, panie! ¯aki poskocz¹ oporz¹dzaæ dla niego stó³ w wysokiej ny¿y pod oknem. Ten
rêkawem, ten czap¹, czyszcz¹ ³awê, na której zasi¹æ mia³ goæ tak znamietnity. On tymczasem ruszy³ by³o od proga z pochrzêstem zbroi i jakby przysiekiem pod dwiganym jej ciê¿arem. Za t¹ kolumn¹ ze spi¿u teraz dopiero ukaza³ siê rycerz drugi. Ten, zda siê, jak to rebiê
przy klaczy ciê¿kiej - a¿ poskoczny prawie w giêtkoci swej kolczugi czarnej pod purpurowym p³aszczem... Lancelotowej zbroi barwy! - przypominaj¹ ¿onglerzy atrybuty bohaterów swoich.
Zatrzeszcza³a ³awa pod tamtym wielkim. Utrudzon snad jest wielce, bo niebawem s³ania siê
oto i pok³ada na niej, wsparty g³ow¹ o ku³ak pancerny. I widz¹ ¿onglerzy:
...przy³bicy cieñ omracza go a¿ po piersi; niczym dziób ponury sterczy nanonik he³mu: broda nurza siê w ³uskowej naszyjnicy; w pod³u¿ spoczywa miecz srogi. Zbod³y siê nogi, zhaczy³y ostrogami stóp d³ugich. Zasêpi³ siê, skobuzia³ ca³y w zamyleniu. Ulg³a siê kolcza zbroja w gibkoæ osmêtnionego cia³a; s³ania siê g³owa w szo³omie ciê¿ka - taka w nim ca³ym zaduma nad cz³ecz¹ dol¹, taka frasobliwoæ zamierzonego czynu...
I otwiera³y siê ¿onglerom oczy i gêby w zdumieniu nad niesamowit¹ moc¹ bohaterów - opowiadanych. Iszcz¹ siê snad w ¿yciu osobliwym czarem.
Drugi rycerz tymczasem ty³em przysiad³ siê do sto³u, rozkrzy¿owa³ poza sob¹ ramiona, szeroko rozwia³ po³y purpurowego p³aszcza. I tak siê wagantom przygl¹da, jakby ka¿dego z kolei na wagê tu k³ad³ i si³y jego oblicza³. Ch³opy na schwa³! - zwraca siê do towarzysza
swego.
I rzuci nagle na izbê gromko i weselnie, jakby ich wszystkich do tañca tu prosi³:
Pójdziecie, ch³opcy, biæ siê - za przewodem naszym?
Posia³a siê w izbie cisza d³uga i uparta. Rumor nag³y rozlega siê ród niej na schodach.
Kto zstêpuj¹cy potkn¹³ siê tam w ciemnociach i stoczy³ o kilka stopni z pomrukiem przekleñstw. Na skrêcie ukazuje siê fartuch skórzany, broda po pas i ognista gêba p³atnerza.
Hop! - czknê³o siê w nim zuchowato, gdy ca³ym cia³em uderzywszy o mur, nie popl¹ta³ tym
razem kroków. - Uch! - stêkn¹³ z rezonem, obijaj¹c siê brzuchem o drug¹ cianê. - Jeli ja
w ca³oci zniosê bebechy do tej jamy... Pódziesz!... - Kopie na wsze strony i opêdza siê psom.
- Pewnie dno tego piek³a niedalekie, skoro ju¿ cerberusy opadaj¹... Beczka, widzê, ¿e sam
Bacchus móg³by si¹æ na ni¹ okrakiem... Jestem na dmie otch³ani! Witajcie, w³okitowie! pozdrawia wagantów niby wojowników jakich plemiê.
A ¿e ledwie pomrukiem odpowiedzieli jemu, wiêc zwraca siê czym prêdzej do rycerzy:
Nie kwapi¹ siê, widzê, do boju?... Osmêtnieli co bardzo. A jednak, jakem to wam rzek³,
panowie, przydatniejszych ochotników nie znajdziecie tu u nas, w grodzie. Najlepszy do rozruchu na ulicach ho³ysz ka¿dy, który bardzo nie lubi ³adu w miecie, Pi³e? - przerwie mu
cierpko lekarz z k¹ta. Stropi³ siê zrazu p³atnerz. Po chwili g³aszcz¹c z godnoci¹ brodê po
pas:
A ty nie pi³e, lekarzu? Bibit rudus, bibit magus;
bibit constans, bibit vagus - jak piewa goliard.
¯e ty nie constans na przyk³ad, po gêbie ognistej widaæ.
Nie k³amiê ludziom twarz¹ jak magowie. Toæ siê chwali.
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A przedsiê, w³okitowie biæ siê dzi bêdziecie! - powtórzy swoje z uporem. - Bycie tylko
pomogli tym panom przebiæ siê za mury...
A jak¿e! a jak¿e - wyra¿a teraz ur¹gliwie co do siebie pow¹tpiewanie ryba³t niejeden, by
porwaæ spod pieca narzêdzia swej igry - i dalej¿e w nogi! Ju¿ ich wyprzedzaj¹ na schodach
z radosnym szczekaniem ¿wawe psy kuglców.
Daremnie¿ to! - zatrzymuje ich p³atnerz. - Ju¿ dawno zamkniêto bramy, a zbirów nasadzono
na wszystkich ulicach... A za kimkolwiek w grodzie zbiry podszczuj¹, za wami wszak mi
najgorliwiej zawsze pogoni¹. Ka¿dy z was mierdzi im wolnoci¹ i tym zalotom rozbestwia.
Prawda to jest! - przytakuj¹ smêtnie.
Za z t¹ nowin¹ najpilniejsz¹ w³anie do was przychodzê: na miecie dom siê jaki zapali³!
A wiecie, jaka st¹d dla was wró¿ba, gdy po¿ar gdzie wyniknie czasu waszej obecnoci?...
Wagant w grodzie, czym diabe³ w klasztorze: wszystkiemu zawsze winien. Na kimkolwiek
w spo³ecznoci ludzkiej siê miele na igrcach zawsze siê wszystko skrupia.
I to jest prawda.
A niech was te rajcê i ³awnik! na swe s¹dy dostan¹! Niech siê zaczn¹ obliczaæ z wami za swawole dzisiejsze, za swe ¿onki i córy! Niech poczn¹ dos¹dzaæ akuratnie, wedle prawa ksi¹g, co
po innych grodach le os¹dzone by³o!... Jakbym widzia³ niejednego ¿aka i klerka ³eb ogolony
do krwawej skóry, te ³aty kacerstwa przeniesione z niejednej szaty na czo³o ¿elazem czerwonym... A ¿e w dzieñ waszego pobytu to i owo zwyk³o gin¹æ z kramów i po piekarniach...
Bêdziesz wiadczy³ mo¿e?! - doskoczy do niego z nag³ym impetem który z ryba³tów.
Bo¿e zachowaj! Dla mnie: niech ci wszystko s³u¿y.
Zarobione sztuk¹!
Tee!... tak¹ czy inn¹ sztuk¹... Na przyk³ad ta szkatu³a franciszkañskiego kwestarza: owo na
waszym stole? Zna j¹ przecie miasto ca³e. Albo owa ksiêga pod cian¹ - srebrem okuta?...
Ju¿ biega³y mnichy na ratusz, ¿e opatowi benedyktynów zginê³a ksiêga kosztowna...
Tañczy³a u benedyktynów?! - wrzanie w tej chwili goliard jakby ze snu nagle ockniêty.
A¿ siê p³atnerz zdziwi³, na kogo gniew ten. I obziera siê na wsze strony po izbie. Nie masz
jej tu przecie - uspokaja tymczasem goliarda który z ¿aków.
Inny znów przygl¹da siê smêtnie jakowym ci¿emkom i poñczoszkom niewiecim, dobytym
z zanadrza. Skoczek Bachowy od strojnej pani na rynku zarobi³, ¿ak w koci wygra³ - ale nie
uwierz¹ temu na s¹dach. Powiedz¹, ¿e od jakiej radczyni za luboæ przy studni dosta³ i - ¿e
¿ak - oæwicz¹ na go³o.
Masz! - obdarza tym wszystkim dziewkê u beczki.
Szukaj g³upszej.
Bo za malutkie to na stêpory twoje: tak gadaj! - obrazi³ siê ¿ak ca³kiem.
I odrzuca to wszystko gdzie w k¹t, pod ³awê. Jako¿ opró¿niaj¹ siê w ten sposób sakwy niejedne z rzeczy niebezpiecznych - jak uwa¿aj¹ w tej chwili waganty.
Baczy lekarz na ten ich gor¹czkowy niepokój; kiwa g³ow¹ nad p³atnerzem:
Oj, te kowale! duchy rozruchu w ka¿dym miecie najgorsze... Mo¿e by nam jednak powiedzia³, jaka to sprawa jest, za któr¹ gard³ujesz?
Jak to, nie wiecie?! - zdumia³ siê rozk³adaj¹c ramionami. - Gdy ca³e miasto o id¹cym rozruchu ju¿ pogaduje? I ¿e wy w³anie tej nocy rozpocz¹æ go macie?
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£adny kwiat!... Pokumaj¿e siê tu z wagantami i pij potem to piwo, jakie fama dla nich nawarzy. Owo gdzie siê koñczy wolnoæ wasza, igrce! Ka¿dy z was jest co najmniej przez pó³
takim, jakim go chce widzieæ fama i ciekawoæ ludzka.
Stawasz siê w koñcu takim - przytwierdzi³ cierpko gadkarz z twarz¹ go³¹ i spron¹.
Nie poradzicie, ch³opcy, i tym razem przeciw famie i oszczekiwaniom publiki! Teraz gotówem wierzyæ z p³atnerzem, ¿e radzi nieradzi biæ siê dzi bêdziecie - nie wiedz¹c nawet dobrze, sk¹d s¹ ci panowie. I dok¹d was powiod¹. A mistrze to nie lada w zam¹caniu rebelii: bo
gdy zuchom poród was wolnoci¹ pochlebili od proga, reszcie pêtle desperacji zarzucaj¹ na
szyje. Tak siê zawsze rozruchy wszczyna.
Wejrzeniem dzików w ostêpie wyzieraj¹ teraz waganty ku obu rycerzom. Pochwyci dziewka
te ich spojrzenia i uj¹wszy siê pod boki, natrz¹sa siê nad nimi z daleka:
Oj, durne¿ wy, durne!... Po tym wszystkim, co dzi na miecie by³o, nie odgadn¹æ od razu,
co za jedni s¹ ci panowie!
¯onglerzy, a za nimi goliard, doskocz¹ do niej czym prêdzej, z daleka ju¿ rozpytuj¹c niecierpliwymi gestami. A lekarz wydziwia za nimi, jak to kobieta ka¿de pismo zawczas nosem
zwêszy, gdy nasza natura mêska wszystko dopiero wyrozumieæ musi g³ow¹, domacaæ ³ap¹.
A najbardziej niewczesne w ¿ycia ka¿dej sprawie s¹, wiadomo, igrce sztuk wszystkich.
Bój siê Boga, kobieto - wo³a ku niej - zrób tu co, zarz¹d jako, bo...
Ju¿ ja tu z nimi...! Siadaæ! - Przytupnie odpêdzaj¹c ich od siebie.
Obsi¹d¹ pos³usznie ³awy.
Wina dam.
Dawaj - nie uraduj¹ siê tym razem, lecz westchn¹.
A ¿e mleczna w przysz³oci baba dziewk¹ by³a tymczasem, wiêc bodaj beczki mlekiem pokarmi to-to - jak z ur¹gliwym wobec lekarza gestem obzywa ryba³ty. A jednak przed rycerzami, dybi¹cymi na tych ch³opców zdrowie i ¿ycie, zastawia jakby sob¹ to-to: pod boki
wci¹¿ ujêta, odyma siê ta kwoka. I rada, bardzo rada widzi, jak jeden za drugim maczaj¹ gêby,
ci¹gn¹ wiñsko.
Dobra kobieta! - sam p³atnerz przyznaæ to musia³.
Nieochoczo jednak pij¹ tym razem waganty. Z d³oni¹ u czo³a siedz¹ oto nad kuflami markotni bardzo - w tej trosce o siê.
Tylko, którego dziewka najbardziej uchroniæ by chcia³a - ledwie wargi umacza³, ju¿ rozochoci³ serce, smêtkom przekorne.
Na to¿ bo nam przysz³o! - wzdycha niby - za s³awione bohatery samemu szyjê daæ!...
I poskoczywszy miêdzy kamraty, zerwa³ któremu z kuglców kaptur dzwonkowy, by w niego
siê przystroiæ.
Miejcie¿, panowie, bodaj weso³ka prawego na to zakrólowanie wasze ród igrców. A tym
okrzeplej króle na tronach siedz¹, im gorliwiej pl¹ta siê u ich nóg chwalca z gêsi¹, by ka¿dy
widzia³ - czym jest igra przed frasobliwoci¹ czynu.
P³atnerz tymczasem pochyla siê oto nad tym wielkoludem na ³awie.
Przyleg³o siê co na d³ugo? Hê?... Chocia¿e, panie, ch³op du¿y, uprzedza³em ciê jednak, ¿e
nad dzisiejsze to moce cz³ecze dwiganie zbroi takiej. Ale siê upar³!
Pocz¹³ siê przerzucaæ na boki olbrzym nieruchawy, chrobotaæ zbroj¹ o mury, szczêkaæ jej ¿elazem. Wiêc towarzysz jego wraz z p³atnerzem podejmuj¹ go pod pachy, gêlarz w weso³kowej
czapie spycha mozolnie stopy jego z ³awy. Postawili go wreszcie na ziemi okrakiem szerokim.
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Tu ci siê, panie, ¿elazo nakolennicy w cia³o za³amuje nad ³ydk¹. Nie dziw, ¿e siê ruszaæ nie
mo¿esz. Boli?
,,Broczy - zauwa¿a towarzysz jego. - I tu, pod pach¹. Pod naszyjnic¹, na piersi, drugiego by
schowa³; za na grzbiecie siñce chyba wygniataj¹ siê widzê, guzami srogimi.
Dobry z ciebie krawiec! - natrz¹sa siê nad p³atnerzem kuk³a dzwonkowa.
Nie na niego¿ przecie krojono... (Gdzie ten, na którego miarê rzecz pomylana by³a!...) Ale
to wszystko wnet siê tu poprawi i u³adzi jak trzeba.
I odchylaj¹c fartuch skórzany, dobywa z wora na brzuchu m³oty, cêgi, widry oraz innych narzêdzi garcie ca³e. Trzymaj! - Wtyka to wszystko gêlarzowi w ramiona, czyni¹c go sobie czeladnikiem na podrêczu. - Ima³ siê pracy: rozcina piercienne sploty zbroi, wielkie kawa³y kolczugi tu
wyjmuje, ówdzie znów za ³aty wstawia, u nakolanka odgina blach ¿elazny, nitom obcêgami ³by
ucina. Tu rzecz ca³¹ na ciep³o poprawiæ zamierza: popêdza oto przygodnego czeladnika, by na
¿u¿lach komina zagrza³ mu klubiki jakowe - a dziewkê wprzódy o miech poprosi³.
Ten ledwie zazberka³ dzwonkami po izbie, a ju¿ klêcza³ oto pod dymnikiem. A ¿e gêlarz,
wiêc i z miecha nawet rytmiczne wraz wisty dobywa. I chwali sobie tê robotê:
M³odzieñcza bardzo jest twoja sztuka, kowalu! ¿e w niecierpliwej gor¹coci, na sam zapa³
jeszcze dmuchaj¹c, rzecz swoj¹ czyni. A i ¿ywio³y dla siê popêdza: wiatrom d¹æ, ogniowi
buchaæ ka¿e! I niczego siê nie boi. Obraz piek³a z kunicy czyni; diab³u bodaj dzie³o swe zleci, gdy mu siê w czêci jakowej twardzi pod rêk¹, nie doæ prêdko ugina w uformowanie
kszta³tne... A ¿e ka¿da rzecz zdzia³ana ma w sobie tyle ducha i mocy, ile ich robotnik z duszy
swej udzieli - hej, zakln¹ siê chyba one i w tê zbroicê - zapa³u czarnoksiêstwem! Hej, kêdy¿
ta zbroja rycerza nie poniesie! jakich zamierzeñ szalonych mu nie zici!... Ju¿, mistrzu, twa
dusza w ogniu sp³onê³a ca³a.
Dawaj! A chy¿ej nili diabe³ duszê.
Ju¿! - ni to z p³omieniem w cêgach, ledwie brzêkn¹wszy dzwonkami w poskoku, przypad³
doñ czeladnik ¿wawy.
I drugi m³ot wraz otrzymuje na podtrzymanie za kowad³o. Na nity skuj¹ teraz pana, na krzepê, na moc, na sierdzistoæ harn¹!
Piêtrzy³a siê nad nimi wyniole ta zbroica wielka, lêkami naramiennych karwaszów jak gdyby na wszystko wzgardliwie odêta. Oni za w zatrudnieniu ko³o tej stopy pancernej i srogiej
goleni w ¿elezie, ledwie do nakolennicy tej zbroi g³owami siêgaj¹: i mistrz z siw¹ brod¹ po
pas, i czeladnik jego w dzwonkowym kapturze weso³ka. I gwarz¹ przy robocie:
Nie dzier¿stwa dla siê szukaj¹ panowie tacy, gdy wyruszaj¹ w wiaty.
Wiem: awantiury.
G³upi, b³anie! Wonczas to oni zbrojê na siê k³ad¹, gdy na wiecie nazbyt siê ju¿ rozzuchwali³o to ta³a³ajstwo wszystko, które gnêbi ¿ycie i ni¿y naturê cz³ecz¹. I na to wyruszaj¹
w wiaty rycerze b³êdni, aby siê to wszystko dawniejsze arcywspania³e oraz to przysz³e, duchem cz³eczym wolne - zgo³a to, o czym wieszcz¹ Muzy w obiecankach ci¹g³ych ~ aby siê to
wszystko wreszcie znalaz³o i nasta³o miêdzy ludmi!... I star³ siê na ten koniec smutek z oblicza ziemi! - koñczy³ z szerokim rozmachem ramienia i m³ota.
Lecz w tej¿e chwili pe³zaæ musi na klêczkach, gdy¿ nagle poruszy³a siê w zniecierpliwieniu
ta noga skuwana. A pe³zaj¹c tak za ni¹, wci¹¿ jeszcze co ko³o niej poprawia, przyklepuje,
ko³acze. Wreszcie powstaje z klêczek.
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Ju¿e, panie, narz¹dzony ca³kiem i ku wszystkiemu gotów.
A krzy¿uj¹c ramiona na fartuchu, przygl¹da siê z tryumfem dzie³u swemu:
Zdzia³a³em hamasz, o jakim zaledwie ni³o siê ¿onglerom. Ale czym pieni, czym romanse,
czym Muzy obiecanki p³onê! Owó¿ rzecz w spi¿u namacalnym jawnie przed tob¹ stoi. Popatrz, dotknij ka¿dy!... Przydatnoæ? Bêdziesz tedy widzia³ i przydatnoæ, kapcanie niejeden,
chocia nie na miarê twoich to piersi i goleni gnunych... Moje bo mieszczany tylko przedrwiny mieli dla mnie przed kunic¹ moj¹, jak to u nich zawsze, gdy rzecz siê zaraz zyskiem nie
p³aci. A ja ko³em tu miêdzy nimi tkwi¹cy, od nich to oczekiwa³em, g³upi, zachêty w rzemiole moim, ich pochwa³y na ratuszu. Pochwalili mnie, jako ja ich teraz chwalê: cielce i bycy
t³uci!... Przydatnoæ?! Da³em po³owê ¿ywota mego - æwieræwiecze nieomal - dwierzom
kocielnym, na których zdzia³a³em ze spi¿u wszystkie klêski rodzaju cz³eczego od wygnania
z raju pocz¹wszy, a zakoñczy³em - ku pasji kanonika - ostatni¹ nadziej¹ rodzaju cz³eczego wedle zamyleñ moich. Pójd kiedy, popatrz uwa¿nie... Dzi ju¿ tylko kowalstwo a p³atnerstwo pozosta³o mi: nie trzeba innej pracy mojej grodowi memu.
Osmêtnia³ na chwilê; by targaj¹c brodê, podj¹æ znowu w pomrukach:
A po¿ytek jaki?! grodzianom, panom i Bogu bodaj samemu?... Nie obrazi³by siê Pan Bóg i na
kocio³y prêdsze a lichsze. Tylko cz³ek ka¿dy przy nich nazwyczai³by siê coraz mniej wymagaæ
od siebie, od ludzi - a na ten koniec i od sumienia swego. A ratusze mog³yby wtedy chwaliæ
i wychwalaæ bez koñca wszelk¹ miernoæ powszedniego czynienia. £atwo, rych³e, za¿ywnie
i lubo! - takim siê stawa zawo³anie mieszczan grodu mego w powszechnym z¿ydzeniu dusz.
Hardo podrzuci³ g³ow¹ brodat¹. I wskazuj¹c na obu rycerzy w ny¿y okiennej, powiada dalej:
Przeciwi siê temu spornie ju¿ tylko to rycerstwo Bo¿e - ramienia, ducha i wiary razem, które jest znowu na wymiechach u swoich tam kamratów: rycerzy od pysznych p³aszczów i bohaterskiego rozboju... Gdziekolwiek te wielkie dzi kocio³y budowaæ Poczêto, w onym grodzie pojawiali siê pewnie wprzódy tacy dwaj. Przejechali ulicami takiego grodu cicho, na
podwieczerzu, ku zamyleniu ludzi nad tym: czy nie daremnie to wszystko na Kalwarii by³o,
skoro tak liche wci¹¿ w d¹¿eniach swoich s¹ dusze cz³ecze? A tym ci bardziej Golgotê przypomn¹ sumieniom, ¿e onego to wszak skarbu Józefa z Arymatei, onej to czary spod krzy¿a
szukaj¹ wci¹¿ rycerze b³êdni!... Min¹ gród w ciszy. I pozostawi¹ po sobie nieukoju moce jakowe, ni to ocknienie, ni to ramion prê¿enie siê wszerz, wzwy¿... Spójrz na tum w grodzie
naszym: one¿ to moce zbudowa³y i koció³ sam. Popatrz. Pier ci siê twoja przed jego piersi¹, hej! na jaki oddech poszerza; gdy smuk³oæ ¿ywych kamieni u wrót uwysmukla wrêcz
i ciebie samego, cia³a twego czuciem - podnosi cz³eka! A za go³êbiem bia³ym, który furkn¹³
od podmurza, pacierz to twój chyba dopada tych postaci wiêtych na wy¿ach spiêtrzenia, a¿
póki nie wziêci na wie¿ycy storcz, pod niebem ostatni: Bo¿e, który nas stworzy³ na wzór
i podobieñstwo Twoje - Synu, który roztêskni³ serce nasze ku niedocig³oci Twego - Duchu, który nas op³omieni³ d¹¿eniem ku Tobie - nie dozwólcie¿! nie dozwólcie, by siê ni¿y³a
natura cz³ecza w nikczemnoci celów powszednich!...
W d³oniach obu ukry³a siê nagle owa twarz pod dzwonkowym kapturem: zaduma³, przycich³
i weso³kowy czeladnik p³atnerza. Za chwilê ci¹gnie go jednak za fartuch ku ³awie, usadza.
Sam za podwin¹wszy pod siê nogi, przycupn¹³ pod brod¹ jego, wspar³ g³owê na ³okciu.
Mów dalej - prosi - skoro ju¿ przysz³o gêdcowi terminowaæ u ciebie, kowalu.
Co wiêcej rzec ci mam, ch³opcze? Gdzie siê tacy dwaj - Wskaza³ znów ramieniem rycerzy
obu - przez lat dziesi¹tki nie pokazuj¹ wcale, tam... mija niejednemu w goryczach wiosen
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szereg, w cierpkociach mija i m³odoci lato - gdy po grodach rozlewaj¹ siê tymczasem trzêsawiska istne: £atwo, rych³e, za¿ywnie i lubo... Tam serca ¿re acedia na zimno, niczym
rdza ¿elazo, by najkrzepsze w sobie... Które ocaliæ ju¿ to jedno tylko mo¿e: rzucenie
w ogieñ!
Tu zerwa³ siê nagle z ³awy.
Nie wierzysz mej doli - pytaj goliarda!
Choæ on ze mn¹ piæ dzi nie chcia³ - przypomnia³ w niespodzianym zwrocie tê uraczê do
niego. - Wina!..- - ryknie nagle na izbê ca³¹.
Mo¿e uprzytomni³ sobie w tej chwili swe opuszczenie w tym miecie, gdzie - za towarzystwo cz³ecze, za kamractwo, dru¿bê i mi³oæ sam¹ - od lat tylu dzban jeno wystarczaæ musia³.
Przygarnia obur¹cz do fartucha brodê wielk¹, by zajrzeæ ca³¹ gêb¹ w dzban pró¿ny na stole.
Wina! - huknie po raz drugi.
Ale dziewka nie chce us³u¿yæ panom od tamtego sto³u za to ich nastawanie na ryba³tów ¿ycie
i zdrowie.
Mm!... - odyma siê i hardzi przy beczce, pod boki ujmuje na opór. Nawet waganty przys³uchiwa³y siê uwa¿nie wszystkiemu, o czym tu mówiono. I zaduma ich objê³a nad wypitymi
czarkami. Pró¿no ich lekarz tak wychwala³ i s³awi³, nad spo³ecznoæ ludzk¹ wynosi³. Nie jest¿e, prawdziwie, nawet to najlepsze, co z siebie ludziom daæ mog¹ - ³atwe, rych³e i krótkie,
by ten p³omieñ konopny, który ma³o co zawieci, a nikogo nie ogrzeje?
I pogaduj¹ oto miêdzy sob¹ o tych aplauzach na rynku, po których tak prêdko zbieraj¹ ju¿
tylko ur¹gi w wejrzeniach ciekawych. Pytaæ goliarda o te zmrugiwania siê mieszczan przy
spotkaniu poety, o te ich wymiechy i wzgardliwoci pod rzês¹, którymi obluzgaæ ka¿dej
chwili gotowi dufnoæ w klerku mnieman¹ - choæby goliard zatula³ siê by³ pod kapturem w samej Muzy ciszê i zadumy. ¯onglerom, wiadomo, nie brak przymizgów pañ grodzkich, które
nawet przed mê¿ów w³asnych niechêci¹ jako tako ich zastawi¹. Ale innych kamratów ciga
ju¿ jawnie z³oæ i zohydzanie przed ludmi. Zasiê to piêtno ur¹gliwoci spo³ecznej wszyscy
ju¿ towarzysze spo³em cierpieæ musz¹ na sobie - w tym wystawaniu po przedsieniach kocielnych w ¿ebraków kompanii, po onych ³aniach, kêdy ich w pi¹tki jedynie z ¯ydami ju¿ tylko
wpuszczaj¹. A niech która z ich kobiet - przypominaj¹ wreszcie - w kapelusz przystroiæ siê
zechce na miasto, za kurwê j¹ okrzykn¹ i zapisz¹ na ratuszu.
Dziewka tak siê zas³ucha³a w te igrców ¿ale i utyski, ¿e siê miêdzy nich do sto³u przysiad³a
i na ka¿dego, kto tylko zagada, przenosi oczy zdziwione; a sapie za wszystkich, którzy milcz¹.
To kobiety wspó³czuj¹ce zas³uchanie budzi, jak to zwykle, ambit ród ludzi. I przerzuca go
zarazem na rzeczy najbli¿sze. P³aciæ chc¹ dziewce i za jej poczêstunek, o darmochy nie stoj¹
- ju¿ nawet do sakiew dumnie siêgaj¹... ¯ycie cz³ecze w ogóle ma³o warte, za ich dola wagancka jest ju¿ ca³kiem psia!... Koniec koñców p³aciæ chc¹. Ale dziewka tylko zamacha go³ymi ramionami: ostatnia kru¿a z dobrawoli by³a - niech im wszystkim na zdrowie pójdzie.
,,Bo co?! nie wolno? - pyta z ambitem i ona. Pewnie, ¿e wolno. Wiêc dadz¹ pokój.
¯acy tylko nie pochwalaj¹ tej ugody. M³odsze bo serca uporczywsze w wdziêcznoci, osobliwie za trochê kobiecego serca w u¿aleniu siê nad ich dol¹. A ¿e od mnichów i klerków nauczyli siê ¿acy za dary doczesne p³aciæ dobrem duchowym, wiêc który z nich wiersz na
dziewczynê zdzia³a³. A pochwalony przez kamratów, ustawia siê przed ni¹ i wyg³asza jej ten
wiersz ustami i d³oni¹:
83

Ave formosissima gemma preciosa!
Blanciflor et Helena! Venus generosa!...
Dziewka, nie owiecona wcale, nie stoi o chwalbê, wiêc przy pierwszych zaraz s³owach poklepie ¿aka dobrotliwie po gêbie. ¯ak zmiesza³ siê, zmyli³ oracjê i by podziêka kobiecie zawiadczon¹ by³a, cmokn¹³ dziewkê w ³apê. Przera¿ona tym respektowaniem, sp³onie za piwoniê. (Wystarczy³oby ¿akowi poklepaæ j¹ w zamian gdzie ni¿ej.) Lecz to jakby wêz³em
ostatnim zwi¹za³o j¹ z wagantami. Rozk³ada siê oto na stole go³ych ramion splotem, pcha siê
w niego twarz¹ i piersi¹, i wybucha p³aczem tak rzewnym, ¿e ciszy³o siê nagle w izbie.
Wszystko na was w ¿yciu nastaje!... Moje wy ch³opcy poniewierane przez ludzi!... A przecie wyczekuj¹ was ludzie po grodach jak tej rosy niebieskiej. Bo wiata wy przecie rosa, grodów ucieszyciele! Moiciewy!...
I szlocha ju¿ hucznie na waganck¹ gospodê ca³¹: op³akuje dolê igrców sztuk wszystkich.
Wagantom chyba tkliwie uczyni³o siê w tej chwili, bo ten i owy pogwizduje sobie na rezon,
stroszy w¹sa. Mo¿e i z tego powodu, ¿e nieco serca kobiecego poczu³ na sobie ka¿dy z nich,
a wtedy pyszniæ siê zwyk³a natura mêska.
Tymczasem okno gospody dziwnie nawietlaæ siê poczyna po nocy g³êbokiej. Zda siê mrze
j¹ te szyby w o³owiu jak o wicie: zrazu b³awym, na po³y zielonym janieniem barw w³asnych, zanim coraz to wyraniejszy m blaskiem ³uny nie rozp³onie pod oknem i ny¿a ca³a.
Co jak chmury przegania za szybami, a po cianach piwnicy pomykaj¹ co chwila cienie
zwiewne.
Gore! - wrzanie dziewka, przerywaj¹c nagle swe zawodzenia.
I zerwawszy siê z ³awy, ¿egna siê kilkakrotnie, jakby na ulgê, ¿e po¿ar to nie w gospodzie,
a daleko na miecie.
Rozchwia³y siê ryba³ty na ³awach w poszeptach gwa³townych: prawdê zatem p³atnerz powiada³. A prawda jego wiêksza mo¿e, nili mniema³: srogi bo ogieñ bucha tam, w grodzie, skoro
a¿ tu, po ciemnych cianach piwnicy, przewiewaæ poczynaj¹ czerwone cienie grozy - gdy z ciszy ulic dolatuj¹ g³osy rogów na trwogê niczym psów zawycia po oddalach.
Gore - zawtórz¹ chórem.
Niejeden z nich otrz¹sa siê ju¿ w sobie lub bior¹c g³êboki oddech w piersi, krzepi siê nazbyt
widocznie, spozieraj¹c zarazem na rycerza niczym ptak na wê¿a. Bo jakby na nich tu wszystkich poczê³o mrugaæ to krwawe oko ³uny: Ch³opcy, pora na was!
Tak te¿ pojê³a to wezwanie i dziewka rozwra¿liwiona p³aczem, bo tym gwa³towniej zaszlocha w stronê rycerzy:
A wy, panowie, jeszcze na rze ci¹gniecie to-to - na zatracenie!
Nie p³acz: narodzisz lepszych! - pociesza j¹ rycerz od sto³u gromko i weselnie.
Ten bo z niezm¹con¹ pogod¹ oczekiwa³ na ochotników akcesy, spozieraj¹c na wagantów jak
na taneczniki opiesza³e. Wiedzia³: gdzie owieceni gromadzie przewodz¹, tam decyzja d³ugo
w g³owach siê sma¿y. Ale potem rzecz ca³a z miejsca za to rusza w pojêtnoci gromady;
musztry niewiele tu trzeba. No, ch³opcy... - chcia³ by³ co rzec. Rykiem zaszlochu przerwie
mu z miejsca dziewczyna.
A lepszego dobosza na marsz!-marsz! nie znalaz³by a rycerz sam. Jako ¿e w³anie te md³e
spazmy kobiece jurnym ju¿ zaciêciem siê uderzaj¹ do g³owy wagantom. Cichoj! - uspokajaæ racz¹ tkliwoæ oddanego serca. A w tym ³askawym poczuciu wiêkszej krzepkoci serca
swego krzepi¹ siê wraz i ramion moc¹ - za jej to w³anie p³aczu przyczyn¹! I bodaj ¿e dla
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wiêkszych jeszcze rzewnoci kobiety: znaj nasz¹ naturê mêsk¹. Cichoj!... Co chmurniejszy
z mich ju¿ kó³ w mylach chwyta³ i wbija³ go jakby w brzuch jednemu bodaj tylko z tych
znienawidzonych zbirów. I tak oto rozdyma ju¿ im nozdrza zalot krwi... A kobieta p³acze.
Zawodzi, tym bardziej ¿e postaci obu panów w ny¿y okiennej ciemniej¹ dziwnie gronie w tej
¿arzy na szybach - a¿ stan¹ pod blask ³uny za dwa pos¹gi czarne w surowych obrysach swych
zbroiæ. I, zda siê, ju¿ tylko tym gestem d³oni pancernych powiadaj¹ do siê, ¿e on pop³och
po¿aru w miecie nadarza w³anie chwilê dobr¹ na przebicie siê przez zbiry a stra¿e i wywalenie bramy grodzkiej.
Jako¿, za rogów wyciem na trwogê, ju¿ i bêbnów alarmy zawarcza³y po basztach - na gore,
na ratunek!
On rycerz wielki, który dotychczas milcza³ wci¹¿ na ³awie, a i potem wobec p³atnerza roboty
- zwraca siê wreszcie ku wagantom z otwart¹ ju¿ przy³bic¹. Obie rêce wspar³ na krzy¿owym
jelcu - rzec co pragnie. Przycichn¹ - korna i dziwnie ¿a³oliwa trzoda przed ogromem tej
zbroi, pawê¿y i miecza.
Za dnia na rynku - us³ysz¹ wreszcie - zastawi³em sob¹ którego tu z was, ¿e siê wolnym
ptakiem obwo³a³ i prawdê poety mówiæ ludziom mniema³. Ledwiem kilka ulic z nim przeszed³, pozna³em, jaka to prawda poety. Tu za le¿¹c na ³awie, ws³uchiwa³em siê uwa¿nie
w sumienia wasze. Wiem teraz, jaka jest i wolnoæ wasza, igrce... Na gociñcach cygañstwa
mo¿e i wolne, w spo³ecznoci ludzkiej wy gorzej ni¿ niewolniki, bo gdy tamtych chlebem
i biczem jarzmiono, was tylko aplauzami na rynku.
Zerw¹ siê na te s³owa ¿onglerzy z ³aw. Z umys³u miêkkim, bo tak bardzo wzgardliwym gestem d³oni odchyli rycerz od siebie to ¿onglerów oburzenie.
Nie ¿elazo wy, wierê, które w ogieñ rzucone byæ chce ku skrzepieniu w ¿yw¹ stal. Ostawajcie¿ tedy z Bogiem. Ja st¹d precz odchodzê - pewnie w zbirów ³apy. Jeli, za sztuki samej
pohañbieniem w tym grodzie, i rycerskiego ducha na rynku tego miasta Pod prêgierz wystawi¹, przyjdcie popatrzeæ - piewce bohaterów!
Tego nam, panie, nie zadasz! - doskoczy do niego goliard jakby z pogroz¹ gromady ca³ej.
Jako ¿ywo, czyniê to. Wiem¿e: wy niczemu, co jest nad dol¹ wasz¹, pomocnej rêki u¿yczyæ
nie zdo³acie - w niedo³êstwie tych r¹czek waszych, miêkkich i liskich od samolubstwa!...
W tej¿e chwili zakot³owa³, siê przed nim wrzaskliwy zamêt ramion i g³ów. ¯aki to przede
wszystkim ruszy³y nañ z miejsca. To jest obraza m³odzie¿y! - uchwalaj¹ miêdzy sob¹ w tym
krzyku opêtanym. Za ¿aków natarciem psy kuglców zerw¹ siê spod ³aw z ujadaniem wciek³ym - jakby za obrazê swych panów. Tym tumultem podjuszony podejmie siê na zadnie ³apy
niedwied u pieca. I rycz¹c jak ten smok w jamie, wali wprost w to k³êbowisko ludzkie.
Wlecze za sob¹ ³añcuch pochrzêstny, opl¹tuje nim i przewraca niejednego, a kusymi ramionami to z prawa, to z lewa zagarnia: nim k³ami chwyci, pazurami mo¿e u³api i pomci - rzekniesz - obrazê sztuk wszystkich.
Zgo³a piek³o rozpêta, kto igrców i ¿aków na siebie obruszy.
Podj¹³ siê wreszcie z ³awy i si³acz okrutnie gruby. Poroztrz¹sa³ ¿aki jak te beczki ha³aliwe,
psy kopaniem gdzie pod ciany poodrzuca³, niedwiedzia za ten kolec u nosa o ziem cisn¹³,
a zbli¿ywszy siê wreszcie do rycerza, d³oni¹ tak w wierzch jego pawê¿y uderzy³, ¿e mu j¹
kantem w pod³ogê wbi³ i osadzi³. I piêæ mu sw¹ wówczas pod nos wyci¹ga.
Miêkka ci siê widzi ta r¹czka, panie? Nie daj Bo¿e nikomu popróbowaæ. Ja na twe zbiry
tarczy nie bêdê potrzebowa³ ani w blach ¿elazny kowalowi zakuwaæ siê nie dam - co mówi¹c
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ci¹ga wraz z siebie sajan skórzany. - A i o miecz ten srogi ciebie nie poproszê, nawet k³onicy ze sob¹ nie wezmê, tylko pierwszego ze zbirów za nó¿kê ujmê i nim reszty tych drabów
dogruchotam. A ty, panie, popatrz sobie z daleka, podziw siê. Aplauzów mo¿esz nie dawaæ.
I odchyli³ giez³o na piersi w³ochatej - i¿e taka moc cz³ecza go³¹ piersi¹ na srogie miecze idzie!
Wreszcie obna¿y³ ramiê swe niczym udo babie.
I stan¹³ tak u boku rycerza, gotowoæ sw¹ zg³aszaj¹c.
W ciszê kom¹, jak¹ to wyst¹pienie posia³o, wtr¹ci³ tylko linochód s³owo smêtne o sobie:
Ca³e ¿ycie wyzywaj¿e tu, cz³eku, mê¿nie mieræ i diab³a w sztuce swojej - i oto co ci na
koniec zadadz¹!
Choæ markotnik i zawsze zatroskan o duszê, ch³op by³ g³uchego uporu. Wiedziano - ¿e gdy
taki upór swój ruszy, do ostatniego tchu dostoi: cel drugiej wie¿y nad przepaci¹ nauczy³ go
snad w ¿yciu tej woli. Widaæ to by³o i teraz po tej zawziêtoci, z jak¹ znaleziony gdzie grot
nabija tulejk¹ na ¿erd swych popisów, sposobi¹c do swej blaszkowej zbroi rycerza na linie
i w³óczniê wielk¹ jak topola.
Po czym ustawi³ siê u drugiego boku tamtego zbroiska, pawê¿y i miecza.
P³atnerz, któremu roi³y siê wci¹¿ po g³owie ¿ywe spi¿e ku ozdobie kocio³a, zapatrzy siê w te
trzy dziwne postaci podwietlone ³un¹ i zamruczy w brodê jeszcze dziwniej:
Fides!- Spes! - Caritas!
¯aki tymczasem zapomnia³y ju¿ ca³kiem o obrazie. Radz¹, zmawiaj¹ siê i buntuj¹ wzajem:
choæ nie pora ju¿ ku temu, wiecuj¹ za¿arcie. Rycerz, któremu po wyst¹pieniu tamtych dwóch
igrców odmieni³y siê snad myli, czeka spokojnie, a¿ siê ¿aki wykrzycz¹. U³owiwszy chwilê ciszy, d³oñ wznosi i umiecha siê ku nim - tak ¿e zaszemrz¹ wraz k³ótliwce wszyscy:
To¿ on nas lubi ca³kiem!
Darujcie mi, ch³opcy, ¿em to zostawi³ na ostatek nie opiesza³ym ani swarliwym ku namowie, lecz towarzyszom na zawo³anie bojowe... Opowieci¹ ¿onglera z piekarni w sumieniach
swych ruszeni, lubowalimy z mym nowym oto druhem: po przebiciu siê z tego grodu wyruszyæ...
Tu przycich³ nagle jego g³os i tok s³ów siê odmieni³.
Ostatni ju¿ chyba rycerze b³êdna, lubowalimy wyruszyæ na szukanie Monsalwatu... Przy tym
s³owie zdar³ z siebie nagle he³m i trzymaj¹c go u piersi w d³oniach obu, pochyla kornie g³owê.
Niczym wicher w ³an k³ony, uderzy w g³owy ¿aków to s³owo, zawsze dla nich osobliwe:
Monsalwat!... Zerw¹ i oni czapy, rozchwiej¹ siê w naszeptaniu, pochyl¹ ³an g³ów m³odych.
A przecie, nawyku si³¹, zezem wyzieraj¹ ku goliardowi: co on powie na to. W wiecowaniu
udzia³y nie bra³, jeszcze nie rzek³ swego s³owa.
Czuje goliard, ¿e ¿akom bardzo potrzeba, by i on co tu rzek³, acz nie do s³ów by³o mu w tej
chwili: tak ca³y osêpia³ nosem i brwiami. Niczym mnich pokutny przed natrêctwem pobo¿nych, zastawia siê d³oni¹. I rzecze krótko:
Chodmy¿ - bodaj by z wiary niedostatkiem bymy nie stali siê jak ta trawa, która prêdzej
zwiêd³a, nim j¹ wyrwano.
A ¿akom widzi siê w tej chwili - tam, w ny¿y okiennej - ju¿ tylko tego miecza olbrzymiego
jelce w krzy¿, a na nim cicho wsparte d³onie rycerza, jakby do przykucia u ramion krzy¿a
tego. I s³ysz¹:
Igrce sztuk wszystkich! Dane jest wam przy³o¿yæ rêkê do znalezienia Graala - na odnowienie serc cz³eczych!
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Trzod¹ owiec z nag³a ruszonych zgarn¹ siê waganty pod ten miecz. I takie ich op³omienienie
duchem przenik³o, ¿e choæ z na pó³ otwartymi ustami wiwatów okrzykn¹æ zapomnieli. Obwo³uj¹ siê w³anie jak te ¿aki na ochotê: sprê¿onymi nagle ramiony i rozwart¹ d³oni¹.
Na uboczu sta³ tylko niedwiednik, który od swojej bestii na krok nigdy oddaliæ siê nie mo¿e.
I zda³o mu siê teraz, ¿e nie on zwierzê, lecz ono jego na ³añcuchu trzyma i prowadzi przez
¿ycie. I przeklina³ w duchu igrê wszelk¹. Bo ka¿da, nawet ¿onglerów i goliardów sztuka,
wyda³a mu siê teraz takim ³añcuchem zniewolenia w tej doli na opak: ¿e nie poskramiacz
bestiê, lecz ona jego oprowadza przez ¿ycie - ludziom na pokaz - póki wszystkich si³ z cz³eka nie wytarga...
Nagle on ³añcucha koniec z garci swej rzuca niedwiednik bestii na g³owê: ko³pak swój
o ziemiê cinie z pasj¹ i z jeszcze wiêksz¹, nie w³ada po co, przydeptuje go potem. Zdawaæ
by siê mog³o, ¿e cz³ek zrywa z siebie wszelkie wiêzy doli, wszystko, co na nim ciê¿y z dni
koniecznoci, bo nawet i tê czapê z g³owy. Nag¹ wol¹ ku czemu tu siê zg³asza, sob¹ - cz³owiekiem.
Bierz mnie, dolo gromadzka!...
I dobywaj¹c gdzie spod bierwion u pieca toporzysko jakowe, krzyczy ca³kiem niepotrzebnie:
Daj¿e mi który siekirê jak¹!
Ze wszystkich koñców i zakamarków gospody znoszono tymczasem w zarojeniu mrowiskowym - topory, czekany, wid³y, cepy - zgo³a broñ wszelak¹ zasobnego domu.
Gêlarz tylko w swej oponce brunatnej i czerwonym kapturze weso³ka pl¹ta³ siê bezczynnie
miêdzy kamratami. Ich mêska krzêtnoæ za orê¿em - pod ³uny mrugania na murach, rogów
ponure wycia w oddali i bêbnów alarmy po basztach - dzia³a³a nañ nieomal jak na te psy kuglców ponosz¹ce siê w tej chwili w zawrotnych poskokach i pl¹sach po izbie ca³ej. Nad te
towarzysze, zamienione jakby zaklêciem w gbury i zbóje, bli¿sze mu by³y w onym zamêcie
tamte stworzenia - jednakow¹ pobudliwoci¹ cia³ czujnych, chy¿ych i bez statku. Bo wrêcz
w cia³o samo gêdca uderza³a osobliwoæ tej chwili - rytmami muzyki: to okrutnie srogiej, to
znów tak dziarsko ochoczej, ¿e a¿ tanecznej prawie. Jakby on sam smyczkiem gêlowym by³,
rzucanym o napiête struny porywu i sza³u gromady ca³ej.
Hej, za dobosza chyba przed wami pokroczê bo mi wiat ca³y nowym têtnem w ¿y³ach gra
i tañczy - hej! werble szaleñstwa i nadziei waszych!
A zwróciwszy ma siebie uwagê towarzyszy, wraz kugla jakby przed oczyma im wywinie.
I powiodê was - za rycerza przewodem - ju¿ wiem, gdzie... - Weso³ka ³ap¹ kreli co ku
górze... - kêdy siê ta droga mleczna z gociñcem ku Zamorzu zbiega. Tam... znajdziecie
niechybnie!
Sarkn¹, plun¹ nañ nieomal.
A on jakby w skrusze nag³ej dopada na klêczkach rycerza, przytula siê do tej jego ³ydki w kolczudze. I ca³uje w nakolennicy blach.
Kocham ciê, panie, z czci¹ lêkliw¹, jak niegdy tê nogê ojca, gdym pe³zaæ zaledwie po pod³odze potrafi³. Ale...
Tu pocz¹³ odsuwaæ siê od niego po ziemi.
Ale diab³a igrcowego we mnie mieszy twoja wiara!
Tu ju¿ dziewka nie wytrzyma³a tych harców jego. I dopad³szy go gdzie na rodku izby, chwyta mocn¹ garci¹ za ramiê, odci¹ga precz - gdzie na dalsze izby gospody.
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Czego, ty g³upi, tak hycasz? czego siê cieszysz? ¯e siê tu ludzie lada chwila mordowaæ zaczn¹ po ulicach?!... Patrz, ju¿ ³una dymami odbija siê na cianach. S³uchaj, na jaki gwa³t
³omoc¹ bêbny po grodzie ca³ym. I rozpêta³o¿ siê diablê ryba³towe na chwilê tak¹!.. Chod¿e
mi st¹d, chod¿e czym prêdzej, bo jeszcze ci krzywdê jak¹ uczyni¹ twe srogie, spójrz! towarzysze. Jeszcze ci naprawdê co z³ego w tej chwili... A mo¿e i urzeka tych spojrzeñ jadem...
Chod¿e mi, wilczku ty skrêtny, bo ciê tu sama chyba roz...! No, chod¿e, chod, luby.
Noo!...
Dok¹d¿e ty mnie?... Do alkierza? - zapiszczy cienko na progu, który wraz przeskoczyæ musia³. - Dalibóg, do alkierza! Wprost na... Uch, jakie¿ poduchowe ³o¿e!... Nie liczcie na mnie,
bohaterzy! Taka jest nasza, ¿onglerów, robota - czasu mordowania siê ³udzi.

***
Za ciemnymi basztami grodu czerni³ siê pod gwiazdy ogrom kocio³a. Rzekniesz, z dwóch
szczytów tej góry, z wie¿yc obu rozpostar³ siê p³aszcz nocy i skrajem o mury miejskie za niebosk³on wsparty, nakry³ gród topiel¹ granatu i z³otymi gwiazdy - duszom na schron bezpieczny, snom nawet cz³eczym za kopu³ê uciszeñ.
Odpustow¹ bo por¹ nagêci³o siê w miecie ludu co niemiara - zza murów, z wszelakich oddali. I nanios³o niepokojów z szerokiego wiata. Ochrania³ ludzi koció³ p³aszczem grodzkiego widnokrêgu, usypia³y g³uche rogi stró¿ów i te ich balowe nucenia, b³ogos³awi¹ce ciszê
i spokój dusz.
A jednak tu i owdzie wychyla³a siê z okna g³owa bezsenna. Gdzie spojrzy, dachów piachy
i granie w ciemnociach zadrzemania; wy¿ej ju¿ tytko z³ote oczy powietrznej g³êbiny nad bezkresem wiata,
Urzek³o dzi têsknot¹ niejednego cz³eka, zatarga³o niejednym ³añcuchem. Rw¹ siê w wiaty
niestatki m³ode i z³u duszê zaprzedaæ gotowe - byle na gociñce, byle w wiaty dalekie! Przez
mury i rowy miejskie jak kot przeleæ gotów ka¿dy z ¿aczków grodzkich, gdy poczu³ w sobie
dar do igry jakiej lub gorliwoæ do nauki. Za bram¹ - myli - u dróg rozstajnych zbieraj¹ siê
pewnie stare igrce oraz ¿aki ze wszystkich szkó³ wiata zbieg³e - ci wiedz¹: gdzie, jaki mistrz,
jakiej wiedzy uczy? A z nimi wolna droga - w wiaty dalekie, we wszystkich królów ziemie!...
Na ulicach grodu pusto by³o i g³ucho. Tylko z wie¿yc i baszt huka³y sówki ponurym miechem po nocy. Tylko nietoperze miotaj¹ siê wokó³ tych g³ów m³odziañskich, tam i sam, jakby nici uroku snuj¹c niewidne, jakby znaki zaklêcia krel¹c w powietrzu. Kto za gadkom
o ryba³tkach wiarê dawa³, temu zwidywa³y siê jakowe wyloty z kominów dalekich. Ale dobrze ich nikt nie rozpatrzy³, bo za prze¿egnaniem siê ginê³o to sprzed oczu.
Pod p³aszczem gwiezdnej ciszy, w surowej pogrozie kocio³a, z³o samo sid³a³o dusze kuszeniem na tu³actwo.
Przeklête niech bêd¹ waganty i sztuki ich wszystkie! Przeklête niech bêd¹ powieci ¿onglerów! - z³orzeczy³ na swym ³o¿u ka¿dy cz³ek stateczny w trosce o dusze m³ode.
A gdy chmura dymu buchnê³a nad dachy i zako³owa³a siê w rudych k³êbach po¿ogi, gdy ³una
nawietlaæ jê³a ulice, a po oddalach zagra³y rogi na trwogê - ludziom statecznym wyda³a siê
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i ta ponuroæ chwili czym oczekiwanym prawie. Dzieñ by³ nad miarê rozpustny, noc zasiê
jeszcze gorsza - t¹ gor¹czk¹ ród m³odzie¿y, porywaniem siê jej na ojców z gêb¹ buntu pe³n¹,
odgra¿aniem siê jakowym rozruchem, który gotuje siê w grodzie.
Za te ludzisk popiechy ze st¹gwiami lub ciê¿kimi kub³y - ich dziwacznie pogiête postaci,
wynurzaj¹ce siê z mroków w mruganie czerwonego blasku - wznieca³y przypomnienie dusz
czyæcowych pod brzemionami pokuty. A có¿ dopiero bia³o-czarnych mnichów nag³e zarojenie siê na ulicach! Niejeden dominicanis bieg³ z nosem tropi¹cym i chwyta³ w nozdrza zalot
diab³a w grodzie, gorsze jeszcze pomsty Bo¿e obiecuj¹c Sodomie i wys³añcom szatana - co
oznaczaæ mia³o: grodowi i wagantom.
Przy czym wskazuj¹ gronie na koció³ w oddali.
I zaprawdê: podwietlone ³un¹ poczernia³y jeszcze bardziej obie wie¿e, za tum ca³y wydaje
siê teraz ni to w górê zaklêty olbrzym, który na kolana pad³ i prê¿y ku niebu ramiona oba,
pomsty nieba wzywaj¹c na miasto grzeszne.
A nie daremnie, ponoæ. Co chwila odblask po¿aru b³yskawicowym rozdarciem nocy pada
na kocio³a szczyty. A w rozwidniony z nag³a zacieñ onych kru¿ganków i podcieni na
wy¿y, pod ³ukowe wystrzêpienia wnêk, wstêpuj¹ blade mary kamieni ¿ywych. Ockniêto
grodu pop³ochem, ruszy³y snad i wiête postaci spod baldaszkowych ny¿ - snuj¹ siê
z pacierzem po b³êdnikach wie¿, za¿egnywuj¹c od ognia dom Bo¿y... Tak rozedrga³a siê
gór¹ u murów gêstwa tajemniczych po nocy cieniów tumu; a¿ ocknie siê i z³o samo na
poni¿u: podejmie to kruczysko przycupniête na okapie. I za³opoce tym skrzyd³em jego od ³uny krwawym.
W imiê Ojca, Syna i Ducha!...
Tak siê ¿egna³ co chwila przede wszystkim ten, który le¿a³ oto powalony na ostatnich stopniach kocielnych schodów, ociekaj¹c po nagim grzbiecie strugami krwi. Sczernia³ od tej
posoki i bia³y sznur franciszkanina w skurczu d³oni. Bokiem rzuci³o brata na schody, w tej
rozpaczy mo¿e, i¿ za póno temu na pokutê, kto za kobietê skarbonkê klasztorn¹ diab³om
odda³. Ju¿ taki nawet mylami swymi nie w³ada, bo i pokutê nawet tymi obrazami m¹ci, jakie mu diabe³ w uszy naszeptuje.
W ustach biczownika be³koce siê jeszcze jaki szcz¹tek pacierza, choæ ani jeden p³omyk janiejszych wyobra¿eñ nie rozwietla mu tej przepaci, w jak¹ str¹cony bêdzie, owca zab³¹kana: przyjæ mu wszak kaza³a pani do siebie. A dusza, w przeczuciu zatracenia, wspominaæ
mu ka¿e wci¹¿ ow¹ chwilê, gdy rycerz poca³unkiem ust swoich wzion¹³ mu w piersi grzech
swój - potê¿niejszy snad nad wszystkie pokut moce.
Bo za ka¿dym zel¿eniem rêki wraca przypomnienie onej chwili, gdy spod bia³ofutrzanej szaty na z³oty ³uk strzemienia wychynê³a siê ³asic¹ stopka pani a za ni¹, jak ten w¹¿, spod spódnicy ukrycia wyprê¿a siê z nag³a jej ³ydka mig³a.
W wspomnieniu zaledwie omiela³ siê zobaczyæ, co wówczas do obejrzenia by³o. Po raz setny wywo³ywa³ i odtr¹ca³ od siê to kuszenie. A¿ siê targnê³y oba ku³aki mnicha na wszystkie
w mylach kobiety:
Bestiae bipedales!... Viperae pessimae!...
A szatan mieje siê z tych szamotañ swego ³upu pod pazurem kobiecej chuci.
Bunt podj¹³ wreszcie kark mnicha i wysztywni³ go na klêczkach. I za pacierze, które styg³y
na wargach, przyniós³ mu tê przestrogê wiêtego Augustyna: Nie dawaj duszy swej kobiecie!... De carnibus tuis abscinde illam!
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Poderwa³o siê ramiê. A co mignie sznur i uderzy w krwaw¹ ju¿ na grzbiecie pluchê, nowy
wêze³ zadzierzga mnich na nim zêbami, by siê do ¿ywego miêsa dosmaga³, diab³a samego
w ciele doch³osta³.
Frate!... - us³yszy nagle nad sob¹ jakby pod bêbnów g³uche nagle uderzenie.
I rêka od szpanu mocniejsza powci¹gnie mu ramiê.
Frate! za co ty mnie tak smagasz? Ja na tw¹ duszê jeszcze nie nastawa³em. Kogó¿ bo tu
wlec do piekie³? Z kim siê tu borykaæ? I o co, duszo mizerna? Ty skaczesz w smo³ê ognist¹
sam, a g³ow¹ w dó³ jak ta ¿aba w bagno. A zmaganie siê z dusz¹, z rozdwojon¹ w cz³eku
¿¹dz¹, jest naszej natury potrzeb¹. Bacz, jako to poni¿y³ w sobie rycerski grzech pana Lancelota, który - przez ¿onglera opowieæ a serce skazanego rycerza - wzi¹³e na siê w poca³unku warg jego!... Przypomnij: bez grzechu têsknoty ku kobiecie mo¿e by nawet i Lancelot sam
nie pokona³ wielkoludów i nie wyzwoli³ grodu. Ty¿e siê twarz¹ od ³uny odwróci³:
Os³ania mnich piersi rêkoma w krzy¿, mamrocze cicho wszystkie zaklêcia i za¿egnania.
Jako¿ znik³ cieñ czerwony wraz z tym blaskiem ³uny, który zat³umi³ siê nagle - jakby tam,
w oddali, dach zapad³ siê na o¿ogê. Po ciemnym grodzie wy³y tylko rogi ni te psy na z³ego
ducha. A spóniony dzwon kocio³a teraz dopiero siê odezwa³. Ko³ysany snad obcym, nieporadnym ramieniem, targa³ siê ciê¿ko - z³ym pomrukiem ruszonego po nocy spi¿u. Z ciemnej wy¿y, s³yszy mnich, wydzwania siê najwyraniej:
Sint... gunt!...
Bo¿ycy wêdrowania imieniem normandzkim odzwania siê wie¿a.
On¿e to - szatan wagantów - który kusi³ go przed chwil¹, dorwa³ siê ponoæ i do kocielnego dzwonu?! Prawdê¿ okrakiwali dominikanie, ¿e z wagantami Z ³ o samo nawiedzi³o gród, wysy³a³o tej
nocy swe bezszelestne goñce za duszami, a teraz zdzwania je wszystkie?! Bo nie na gaszenie po¿aru odezwa³ siê dzwon, lecz jakby tym ptakom wêdrownym na zerwanie siê z grodu.
Tam, w oddali, dach przed chwil¹ zawalony objê³y widaæ, p³omienie - bo ³una po¿ogi znowu¿ zadrga³a nad miastem groz¹ czerwon¹. A gwa³towny jej rozb³ysk na murze, tu¿ przed
oczyma mnicha, otrz¹s³ go znów ca³ym cia³em.
Frate, gdy ciê ogieñ cielesny ogarn¹³, zapal siê w nim ca³y: rozp³omieñ w sobie i ducha twego ¿¹dze! - wyjrzyj z cieni klasztoru! - podnie g³owê na wypisane gwiazdami powo³anie
twoje! - we w piersi tchnienie pychy! - surge de profundis...!
I roztoczy³y siê w wachlarz skrzyd³a ³uny na murach, pod grzmot jakby daleki.
Rzuci siê mnich ku niemu z krzy¿em ró¿añca w ku³aku.
Apage! apage! apage! Jam franciszkanin, ja minoryta: z maluczkich najkorniejszy.
Jako¿ zgas³: wsi¹kn¹³ w nag³¹ ciemniê przedkocielnego placu.
Sintgunt!... Sintgunt!... - hucza³ ju¿ tylko dzwon swym kuszeniem na w³óczêgê.
Niczym zamieæ gwa³towna zerwa³ siê w dali krzyk gromad ca³ych. Wichrem ponios³o to
w ulice, rozwrzas³o po zau³kach w tumultów wiele: w jakowe cierania siê zgie³kliwe, w broni wszelakiej poszczêki i gonitwy na huzia! t³umów ca³ych.
Docucaj¹ te krzyki brata. Na Boga - szepcze - co siê w miecie dzieje?!
To samo, co i w tobie, frate: walka dusz osiad³ych i tu³aczych walka!
Zatrzepoce siê mnich nie wiadomo dok¹d; mo¿e w oprzytomnieniu onym, ¿e gdzie siê takie
nag³oci dziej¹, tam i zakonnik bywa ku potrzebie - dla dusz rozgrzeszania.
Lecz tymczasem tu¿ obok, gdzie ko³o kocio³a, zatupoc¹ zbiry z przeraliwym wistem pocigu i wrzaskiem uganiania siê za kim:
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Tego tu gêlarza w dzwonkowej czapie!... Tego kozodoja o ³ydkach w³ochatych!... Kuk³¹
weso³kow¹ nakrywa on, ponoæ, tonsurê ledwie zaros³a, powiada³ kanonik. Zetrzeæ by z ziemi
plugastwo takie!... Ten miêdzy nimi wi³a i diab³a wys³annik najgorszy!... A widzisz? nie
ustrzeg³a ciê dziewka w alkierzu? Wynios³o ciê na ulice wcibstwo igrcowe - na ¿a³osny ponoæ koniec.
G³uchy ³omot obucha o g³owê chyba cz³ecz¹ - i jeden tylko krzyk rozdzieraj¹cy: ju¿ w niebo
mi³osierne, ju¿ o co innego chyba nili o zratowanie cia³a.
Wystawia mnich krucyfiks w obu d³oniach. Z pacierzem na ustach biegnie w tamt¹ stronê.
Masz¿e ty jeszcze, frate, w³adzê rozgrzeszania...?
Zachwia³y siê nogi pod mnichem; run¹³ bez czucia na ziemiê.
Na gwiezdn¹ kopu³ê grodzkiej nocy, m ten okrêt z Zamorza, wyp³yn¹³ ksiê¿yc znad murów.
I wejrza³ na plac kocielny t¹ omglon¹ renic¹ zawiatów, która i grodu mury w zamki-niewidy odmienia, i cz³ecze postaci tak odcielenia, ¿e owo parobczak konny b³êdnym rycerzem
na drodze siê wyda, a cz³ek zbrojny na koniu Parsifalem samym zgo³a.
Wwia³o skrzyd³o jasnoci wzwy¿ po schodach kocio³a, nas¹czy³o powiaty we wnêkê dwierzy, na te wniebowziêciem smuk³e szeregi pañ wiêtych i b³ogos³awionych królowych.
Na po³y ockniêtemu mnichowi wypatrzy³a smuga ksiê¿ycowa u stóp tych postaci - dwóch
rycerzy jak dwie mary pod okiem miesi¹ca bledsze ¿yciem od onych pañ w kamieniu. Rozmroczy³y siê i cienie po bokach miesiêcznej smugi, ukazuj¹c jakie gromady pi¹cego na
schodach ludu. Acedi¹ to tkniête, grodu smutniki, w poodpustowej nocy ni³y tak mo¿e u
progów kocio³a swój sen o wyzwoleniu.
Chy³kiem a czujnie wychyla siê zza wêg³a ulicy pstra wataha ryba³tów i ¿aków wêdrownych,
ka¿dy z toporem, czekanem, wid³ami lub k³onic¹ w ku³aku. Niejeden ramiê swe, strzaskane
gdzie ko³o ³okcia, za rêkaw przy garci podtrzymuje zêbami. Krwi¹ ocieka ta i owa g³owa,
a wszystkie dymi¹ jeszcze ¿arem uniesienia.
Na placu a¿ zakrzep³ym w srebrzystej oæmie, w mg³awej omartwicy zawiatów, stoi rumaka
mara dziwokszta³tna: ni to koñ siwy dwoistym siod³em okulbaczon, ni to ³asica wyd³u¿onoci¹ cia³a swego Zstêpuj¹ ku niemu rycerze, sp³ywaj¹ po wietlistym kobiercu. Jednego panowie dosiedli konia - w zawiadczenie przyjani: - jak chce przykazanie drugie graalowego
szukania. Sztywno trzymaj¹ siê w kulbakach, prê¿¹ nogi w strzemionach ku koñskiej a¿ szyi,
w górê wznosz¹ koncerze. I jednym ruchem szyj obu obzieraj¹ siê za wagantami.
Nie s³ychaæ wcale kopyt têtentu ani kroków ludzi.
Bo takiej ciszy uroki s¹cz¹ siê z nawietlonej wnêki kocio³a, kêdy w blasku miesiêcznym
uwysmuklaj¹ siê jeszcze bardziej ¿ywe kamienie pañ wiêtych. Bo taka ponuroæ milczenia
czerni siê pogro¿¹ wie¿yc obu. Bo takie zas³uchanie, zapatrzenie jest w tym smoczym kad³ubie i dziobie kruczyska, które wychynê³o siê ca³e nad wr¹b okapu pozieraæ, jak oto ci¹gnie
w wiaty wagantów plemiê bêkarcie za b³êdnymi ojcami wszelkiego - po wieki - tu³actwa
dusz.
Nieodparta si³a podejmuje mnicha z klêczek i wlecze musem po zaczarowanej k³adce ksiê¿ycowej smugi. Lecz u wêg³a kocio³a, tu¿ na zakrêcie, groza pêta mu nagle kroki.
W poprzek drogi le¿y wagant powalony, g³owa m³odego nurza siê policzkiem w ohydnej bia³o-krwawej mazi i wieci nad czo³em czerwieni¹ kaptura w dzwonkach; szeroko rozrzuci³y
siê na brukach ramiona martwe, ciskaj¹c jeszcze w d³oniach smyczek i gêle igrca. Szmatk¹
przyplusn¹³ do ziemi cz³ek zabity, tylko bose stopy i ³ydki waganta wysztywniaj¹ siê trupio
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spod oponki. A w oæmie ksiê¿ycowego tumanu widz¹ siê te nogi chwilami niczym racie kosmate.
W powiacie srebrzystej, pod omglon¹ renic¹ zawiatów, która kszta³t ka¿dy w niewidy odmienia zda siê ze postaci¹ Panka, gêd¿ca i joculatora pad³a tu pod obuchem na bruki igra
sama - wagantów bojownica ze wiata smutkiem! Mnicha tymczasem ju¿ w dal odnios³o za
tamtymi, którzy wychodz¹ z grodu. W g³êbi ulicy - widzi - le¿y pokotem stra¿ pokonana.
Niczym wy³om w murze stoi na cie¿aj po nocy otwarta brama grodzka; most spuszczony.
Bieleje za nim wolny gociniec wiata. Miêdzy stra¿nikami, wysztywnionymi i po skonie,
le¿¹ w k³êbkach cia³a ¿aków jakby porozrzucane tu rogiem szalej¹cego byka. Acz nie¿ywy,
przysiad³ jakby po murem si³acz okrutnie gruby; w piersi jego, pod giez³em otwartej, tkwi¹
toporzyska czekanów, dziryty i be³ty, miotane jak w tarcz igrzyskow¹. pod nogi po³o¿y³ mu
siê linochód, zasiekany ca³kiem, w swej blaszkowej ³usce rycerza na linie. W³ócznia z ¿erdzi
jego popisów, strzaskana w drzazgi i wióry, u³omkiem drewna zosta³a w ku³aku upartym.
Nad nimi trzyma siê jeszcze na nogach p³atnerz z potê¿nym dyszlem w garciach; nim to
pewnie rozbi³ i wywali³ bramê grodzk¹. Tymczasem broda jego nabija siê okrzepami posoki
s¹cz¹cej siê z jakiej rany na g³owie, której nie czuje jeszcze wcale. ¯aki ci¹gn¹ go za fartuch, by popiesza³ z gromad¹. Odmachuje siê im niecierpliwie, by czym prêdzej sami wynosili siê z grodu.
Jako¿ roi³ siê ju¿ na gociñcu wszystek lud wêdrowny, jaki tej nocy wysypa³ siê by³o z bramy
miasta. Niejeden na zboczu drogi siê zamitrê¿y³ motaj¹c w chusty rann¹ g³owê lub ramiê,
zanim lekarz nieco dalej od grodu nie opatrzy ich jak trzeba. Od barwistoci szat ryba³towych a¿ siê mieni gociniec ca³y. Bokami zasiê, chy³kiem - miedz¹ a cie¿yn¹ - doganiaj¹
wagantów ¿aczki grodzkie, które tej nocy porwa³y siê by³o w wiaty - vitam explorare!... probare omnia!.... Jakby ³opot skrzyde³ s³ysza³, pod¹¿aj¹cych za kluczem: tyle w tych postaciach
by³o ci¹gu wêdrownego ptactwa, tyle woli tu³aczej.
Wyruszy³ i franciszkanin z wagantami na wêdrowanie swoje - za morze, ku Ziemi wiêtej.
Nie z dobrawoli pielgrzymi mnich i nie za pobo¿nych myli przewodem, bo go i Ziemia wiêta nie Kalwari¹ ju¿ nêci, a pysznymi kolory - na sycenie oczu, na spysznienie d³oni. Oto
wiod¹ go pod ramiona i wlok¹ w miesiêczne tonie, ni te topielice w wodê, one dwie pogañskie boginie tu³actwa, a panie wiata kolorów: Singunt, wêdrownica gociñców i jej towarzysza, Saga, wiele wiedz¹ca opowiadaczka!...
Krêtym wê¿em pnie siê a wybiela na podgórzu droga daleka i urywa na szczycie w ³êku miêdzy borami. Zastawia te wrota lene wielka tarcza ksiê¿yca. Widmowo pomykaj¹ siê ku niej
na ostatnim ju¿ skrêcie drogi obaj b³êdni rycerze na jednym koniu; p³on¹ koncerze wzniesione. Nie zatrzymuje siê to widmo na prze³êczy - a sunie wprost w baniê ognist¹...
Tak wpada w ogieñ, powiadaj¹, ptak Feniks w polocie przeobra¿eñ.
Rych³o patrzeæ, a tarcza miesiêczna podejmie siê z nimi wy¿ej - miêdzy gwiazdy.
Tak igrce i ¿aki, za przewodem rycerzy b³êdnych, wyruszyli na szukanie Graala.
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CZÊÆ CZWARTA
***
Wyprzedzi³ lekarz na koniu gromadê ca³¹. Na oklep jedzie - w pop³ochu chwili nie zd¹¿y³
osiod³aæ szkapy, ledwie te wory zió³ i kamieni narzuciæ mu zdo³a³ na szyjê. Kiwa siê nad tymi
wory ko³pak i broda starego. Naleczy³ siê dzi ludzi na odpucie, napatrzy³ doli wszelakich;
duma tedy nad nimi, rozwa¿a w sobie dziwne sprawy cz³ecze; nade wszystko: jak to niejednemu porwaniu siê ludzi przoduj¹ ¿ywe kamienie grobów i ¿onglerowych opowieci duchy.
Bo¿a¿ to wola nadaje im osobliw¹ w³adzê nad duszami? Czy szatan tak nimi zwodzi? Lub
mo¿e te gwiazdy, tak dzi rozjarzone na niebie, dopomnia³y siê w duszach, o swoje horoskopy?... A jeli nie Bo¿a, nie czarcia, nie gwiazd to sprawa, mo¿e to one mediae virtutes - doli
i ¿¹dz cz³eczych, nie wy¿ytych w murach - wlok¹ si³y m³ode na przygody, wyrzucaj¹c têsknoty niejedne i ponad to Empireum samo...?
Przechyla³a siê g³owa w ko³paku, gdy lekarz w tych dumaniach zapatrzy³ siê oto w przepaæ
gwiezdn¹ nad sob¹. A¿ siê koñ zatrzyma³ u dróg rozstaja, nie wiedz¹c, w któr¹ stronê skrêciæ
mu ka¿¹. A ¿e rozkaz nierych³y, wiêc ten ³eb swój dziwnie kud³aty i szczeciniasty ku ziemi
wyci¹ga, skubie rozchodników kêpê pod sob¹.
Tu, za bram¹ miasta, u pierwszego rozdro¿a, sta³ w kamieniu od pradawna Dobry Pasterz z jagniêciem na ramionach i trzod¹ owieczek d³ugoszyich, garn¹cych siê pod jego d³oñ. Spojrzy
lekarz na Jezusa-za-murem i pochyli siê na koniu. Milszym nad koció³ w grodzie by³ kacerzom ten Pasterz, ¿e idzie, jak mawiali, z czasów dawnej ufniejszej wiary; zanim mnichy
poczê³y ludzi straszyæ a nêkaæ nieustann¹ wystaw¹ krzy¿a ku przypominaniu ¿ydowskiego
morderstwa nad Synem Bo¿ym; - które to nêkanie jest przeciwne naturze Dobrego Boga, ucz¹
kacerze.
Widzi lekarz u podstawy kamienia jakowe s³owa, ¿³obione w g³azie. Wiêc przechyla siê bokiem na siodle z palcem przed siê wyci¹gniêtym, by, dojrzeæ uwa¿nie, co te¿ tam napisano.
Dok¹d... - wypatrzy³ z trudem pierwsze zaledwie s³owo.
I utkn¹³ wraz na nim: stropi³o go bardzo Bo¿e pytanie z rozdro¿a.
Ledwiem to nêdzne ¿ycie swoje w tym gwa³cie zratowa³ i bramê grodu min¹³ - wraz: dok¹d...? Za rycerzami b³êdnymi, w wagantów kompanii wyruszy³em z grodu. Mam¿e siê tego
powstydziæ przed Tob¹? Za b³êdnym rycerstwem porwa³ siê wszak po raz pierwszy z rodzicielskiego domu i Twój Franciszek wiêty; a nie zapar³ siê przodownictwa tego, a¿ po próg
wtórego ¿ywota swego na ziemi - bo wonczas to w³anie: w chwili najwy¿szego tryumfu
duszy, zapiewa³ hymn b³êdnego rycerstwa. Wiêc mam¿e ja siê powstydziæ?... ¯em cz³ek
uczony?... I ze wieczników wiedzy niejeden, za b³êdnych rycerzy przyk³adem, wyrusza³ z ro93

dzinnego grodu w Twoich wiatów tajemnice - choæ z ciê¿kiej szkapy lat szanowniejszych
wyprze siê pewnie onych przewodników m³odego serca; nie staæ go bêdzie na wdziêcznoæ
Franciszka. Nazbyt bo roztropny stawa siê z wiekiem stêp uczonych koby³ - brak im wiatronogich za m³odu towarzyszów Muzy: igrców i ¿aków gociñców wiata... Wiêc wyznajê bez
wstydu: z nimi wyruszy³em ja z grodu. Dok¹d zasiê sam d¹¿ê, cz³ek stary? Do mierci, pono.
Którêdy? Drog¹ cierpieñ i smutków cz³eczych, którym Ty, jak piachowi morza, rozmna¿aæ
siê pozwalasz, a my ledwie tysi¹czne usuwamy gdzie ziarnko. Taka to nasza droga, lekarzy,
za widmem rycerzy b³êdnych.
Nieprêdko oderwaæ siê da³a szkapa od kêp trawy na rozdro¿u. Wreszcie truchtem ruszy
z miejsca - roztrzêsie nad swym grzbietem ko³pak lekarza, obt³ukuje o swe boki cienkie piszczele wêdrownego klerka.
Dok¹d?... Dok¹d?... - swarzy siê w mylach kacerz i z najmilszym dla siê Bogiem.
Z daleka d³ug¹ po gociñcu wstêg¹ wi³ siê w blasku ksiê¿yca pstry tabor wagantów. A te ich
zaszeptania rozrechoc¹ siê raz po raz w pochodowy rozgwar gromady i cichn¹ z nag³a, jak te
¿abie chóry po nocy. Gdy tak zmilkn¹ na czas jaki w zadumie nad poleg³ymi towarzyszami,
wyda im siê ta cisza jakby poniechaniem ¿alów nad nimi - wiêc westchn¹ t³umnie. ¯a³obników korowodem wyruszy³y dzi waganty w wiaty.
We krwi spali³o siê rozp³omienienie niedawne. Ofiar¹ kilku ¿aków, si³acza, linochoda i gêlarza - ran w³asnych wcale nie licz¹c - pomogli oto panom do przebicia siê z grodu. Panowie hen gdzie odjechali! - ku swym sprawom szczytnym, ku swym celom górnym, ku wysokim przeznaczeniom pañskim! Ochotnik! zaciê¿ne na gociñcu pozostali: pogrzeb swoich,
jeli mo¿esz, i wracaj, jak umiesz, do swej doli - ju¿e jest niepotrzebny. Dymem gryz¹cym
dopali³a siê pochodnia zapa³u. Osta³a po wszystkim ta gorzka pró¿noæ, z posmakiem jakby
krwi samej, ¿e siê têgo bi³o o co, ku czemu, za co - czego ani oczy nie zobacz¹, ani dusza
nie dozna. Panowie sami tylko wiedz¹. Graal?... Bêdzie, znajdzie siê niechybnie, powiadaj¹.
Bóg ich tam wiedzieæ raczy!... ¯onglerzy bo nasi obiecuj¹ to - tak tylko: dla sztuki - duszom
na rozprê¿anie siê z powszednioci. Panowie zasiê - po prawdzie. A Bóg chyba tylko wie,
w czym jest wiêcej prawdy.
Powracali tedy mylami ku swej doli, kurczyli siê ku niej duszami.
Ci¹gn¹ oto po gociñcu i wzdychaj¹ t³umnie.
Niedwiednik, który dla ciê¿kiego kroku swego zwierza pozostawa³ zawsze w tyle, mitrê¿y³ dzi
nazbyt po drodze. ¯e mieræ u bramy grodzkiej go nie dosiêg³a, porzuci³ krwaw¹ siekierê i chwyci³ siê znowu ³añcucha igry: dawa³ siê z powrotem bestii. Kto za do doli swej od progu mierci
powraca, tym ¿arliwiej ogl¹daæ siê pocznie za dawnych dni ciep³em lub têsknot¹ ich bodaj.
Od czasu do czasu zatrzymuj¹ siê towarzysze na gociñcu i hukaj¹ na niego z daleka. Patrz¹:
przysiada znów niedwied na zadzie porodku drogi, pysk ¿a³onie jak na zawycie wyci¹ga,
rozdyma chrapy - le niuchy w gociñca mgliste po ksiê¿ycu dale.
Daremnie obaj têskni¹ za sw¹ pani¹, daremnie wypatruj¹ skoczki na gociñcu, od bramy
grodzkiej.
Muza wagancka zdradzi³a tym razem nie tylko goliarda, lecz i towarzyszy wszystkich.
Aliæ niedwied tak siê szarpn¹³ znienacka, ¿e a¿ wyrwa³ swemu panu ³añcuch z rêki. Z mg³y
ksiê¿ycowej wynurzy³a siê nagle od strony miasta garstka najbardziej zapónionych ¿aków.
Czyj p³acz rozlega siê miêdzy nimi. A oni prowadz¹ tê p³aczkê z pogrzebow¹ atencj¹ i nawo³uj¹ kamratów, aby przystanêli pojrzeæ, kogo siê tu przywiod³o z grodu.
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Wrzaw¹, raczej miechu i zdzwienia nili radoci, powitali waganty - dziewkê z gospody.
¯aki wdziêczne nie opuci³y jej w ¿a³obie: oderwawszy si³¹ od bruków ulicy przy ciele gêlarza, tu j¹ ze sob¹ przywiod³y. Ma ca³e ¿ycie przy beczce teraz p³akaæ, niech szerszej i weselszej doli na wiecie zazna, Zw³aszcza ¿e i z gospody niewiele zosta³o po tym por¹baniu
sto³ów i ³aw. Niech idzie! - godz¹ siê wszyscy. Gdzie? po co? nikt w tej kompanii o to nie
pyta³. Gadkarz p³aszcz swój czarny na ramiona jej zarzuca, by siê tak nie trzês³a w p³aczu
i godniej przedstawia³a siê oczom w swej ¿a³obie. S¹dzono! - pociesza j¹ zarazem po kochanka stracie.
Moiciewy! moiciewy! - rozrzewnia siê tym bardziej dziewczyna. I ci¹gnie z nimi w wiaty, prawie ¿e nie wiedz¹c o tym.
Kobieta ros³a wydawa³a siê ca³kiem okazale i dorodnie w p³aszczu czarnym. A¿ siê nad ni¹ zastanawiaæ jêli waganty. Nauczyæ by j¹ igry jakiej?... Skoczki nie ma - i mo¿e wcale ju¿ nie wróci...
¯e za gruba?... Schudnie, nie bój siê, na chlebie naszym; zw³aszcza gdy kawa³ wiata po gociñcach przebiegnie... Ze gêba jej siê wieci? Zblednie, odglansuje siê i na policzkach, wybiel¹ siê i te rêce czerwone przy robocie naszej. Tañczyæ zasiê bêdzie mia³a czym: dziewczyna jak ³o! Byle tylko nauczyæ.
Niedwiedzia nauczy, dlaczego¿ by kobiety nie mia³? Nie wiêci garnki lepi¹, nie wiête
ponoæ i tañcuj¹. Niech tylko z nami wytrze siê nieco po wiecie. Najm¹drzejsze, najbardziej
szczwane staj¹ siê zazwyczaj te, które za m³odu pogrzeba³y tkliwoæ. Niech tylko zeszczupleje, uwysmukli siê, wypieci i udelikatni r¹czki, a pod rzêsy wemie to aksamitne nastawienie oczu ku niedba³oci. Jeszcze o kwiatuszek polny skomliæ bêdziesz za ni¹, m³odzieñcze niejeden!... A niech siê dopiero przyozdobi dumnie w stroje i futra, niech ubarwi szafranem wargi, nozdrza i uszy, niech w chrapki wemie to pomiatanie wami - panowie!... Wy to
wszak wiecie najlepiej, ¿e wszystkie one: brylantami przez was obwieszane, zmys³ów waszych panie - z naszych to szkó³ kobiety, z naszych akademii waganckich!... Z jakiej gospody
siê wywodzi, od jakiej beczki wziêta, rozpytywaæ nas pewnie nie bêdziecie; a my, kamraty
dobre, jak kamieñ w wodê w niepamiêæ to rzucimy.
Narybek zasiê najm³odszy: ¿aczki, dzi dopiero z grodu od matek zbieg³e, zbyt s¹ oszo³omione wszystkim, aby dziwiæ siê czemukolwiek. Uskakuj¹ tylko ka¿demu z drogi, czapkuj¹c g³êboko nawet tym ryba³tkom o barwionych twarzach, które przypatruj¹c im siê bacznie, ju¿
sobie wybieraj¹ ród nich kêsy co najsmaczniejsze. Za matkami w grodzie te pierwsze na
szerokim wiecie powiernice m³odzie¿y wypytuj¹ ich ¿yczliwie: dok¹d te¿ Pan Bóg prowadzi? ku czemu¿ to wynios³o ich dzi z grodu? Wiêc m³ód zwierza siê z zamierzeñ swoich
tym paniom nieszpetnym:
D³ugo w waganckiej kompanii nie zamierzaj¹ pozostawaæ, co innego ich nêci. P³onie nad
wiatem wielkie lumen wiedzy i sztuki wszelakiej: Pary¿ siê zowie. Goliard bêdzie wiedzia³
na pewno, kêdy droga do Pary¿a, i wska¿e im, kiedy i gdzie skrêciæ trzeba. Okrutnie to daleko, mówi¹ - daj Bo¿e za rok tam zajæ. Byle tylko przez bramy wpucili, bo, s³ychaæ, przepe³nione jest to miasto od ¿aków, a ze wszystkich wiata stron p³yn¹ wci¹¿ i p³yn¹ ku niemu
te rzeki m³odoci.
Wiêc siê tym zamartwiaj¹ ¿aki, czy starczy aby dla nich miejsca w Pary¿u.
Starczy! - pocieszaj¹ panie uprzejme.
Pozwoli Bóg i lichemu ¿aczkowi z najg³uchszego grodu dotrzeæ jak p¹tnikowi do onej krynicy cudownej. Inny tam jest porz¹dek spo³ecznoci nili wszêdzie. Króle tam panuj¹ wiête,
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a duchowne w³adztwo dzier¿¹ biskupy najuczeñsze, kolumny Kocio³a Bo¿ego. Miasto za
dla lepszej zgody podzielone jest na dwie czêci, mówi¹: na wyspie, przy zamku gród dla
mieszczan i wszelkiego gburstwa; za rzek¹ za, na górze wiêtej Genowefy - miasto dla
owieconych: uniwersytet siê zowie. Za w tym to grodzie klerków, po wszystkich klasztorach, kanoniach, przykoció³kach, najwiêksze mistrze wiata ucz¹ wiedzy wszelakiej. Za na
ulicach us³yszysz tam rzeczy takie, za które u nas turma i kl¹twa. B j co mistrz w terminach
uczenie wywiedzie i ³acin¹ w g³owy w³o¿y, to ¿ak niejeden piosnk¹ na ulicy wypiewa ku zohydzeniu mnichów i ich nauk - bo z mnichami wre tam walka okrutna. Muzy - na które u nas
wypaskudza siê mieszczuch gburny i dufny, którymi pomiataj¹ wzgardliwie panowie - s¹ tam
w wielkiej estymie i os³onie. ¯onglerom wszystkie tam pieni wolne... Duch tam króluje,
a wielkoæ rz¹dzi i owieca.
Tak wynurzaj¹ siê ¿aczki przed ryba³tkami. M³odzie¿, w ¿yciu wie¿a, nie umie jeszcze wymiarkowaæ granic kobiecego rozumu i zaciekawieñ. I owo Muz¹, duchem i owieceniem atakowaæ zechce ka¿d¹.
Mhm!... mhm!... mhm! - za jedyne ¿akom przytakiwania s³ychaæ by³o tamtych kobiet chrz¹kania maciorne.
Tak siê skoñczy³a przyjañ ¿aczków z nieszpetnymi paniami. G³¹by zielone! - myl¹ o nich
kobiety.
Ciê¿ka g³upota kobiet lekkich musi poczekaæ, a¿ m³odzie¿ schytrzeje lub zgnunieje duchem
do damskiego towarzystwa.
Pierwsza iskra pychy klerków zatli³a siê w urazie ¿aczków. Non des feminae animam tuam
- szepcz¹ do siê, zdobywszy osobicie tê wstêpn¹ m¹droæ ¿ycia.
Wrócicie do nas! - myl¹ ryba³tki.
Wiadomo: kto ¿aczkiem od waganctwa rozpocz¹³, temu mierzn¹æ bêdzie zawsze ¿ycie stateczne; ten do goliardowej familii i ze szkó³ jak do rodziny powraca. A choæ w skrusze znów
przez roczek jaki fa³dów w szkole przysiedzi, alici zwieje znowu¿ na gociñce - ¿ak wêdrowny! Koció³ biskupa mieæ z niego nie bêdzie. Bo nad szko³y i kocio³y milsz¹ mu siê stanie
ta po gociñcach academia vagorum i jej Musa pedestris. Przy niej wykszta³ci siê w rzeczach,
których z ksi¹¿ek nie wyczyta: ¿ycia siê nauczy, kobiet siê nauczy, rozumu siê nauczy. A inne
Muzy nie zobczej¹ mu przy goliardzie. Bo choæ wiele m¹droci wiedz¹ nauk doktory po szko³ach - poeta wie wszystko: poetam omnia scire oportet, napisane jest.
Tylko te ¿aczki, które dzi dopiero z grodu zbieg³y, nazbyt to jeszcze nieopierzone by³o, aby
im po, nad wszystko na wiecie nie imponowa³y szko³y i nauk doktory. Na to jedyne junactwo staæ ich by³ od siebie w marszu wagantów: owo na zapiewanie chórem tej pieni goliardowej Gaudeamus!
A¿ ich starsza m³ód przyciszaæ musia³a: ¿e te pieni goliard nawet sam ju¿ ca³kiem nie lubi,
jaki ¿e nazbyt czêsto rycz¹ j¹ ¿aki pilne po szko³ach. Spotka³o tedy ¿aczki drugie dzi rozczarowanie w afekcie - tym razem do goliarda.
On nie lubi szkolarzy?
Nie.
Hm!...
Innej by pieni pos³uchaæ im - powiada m³ód starsza - najpiêkniejszej, nahardziej waganckiej, jaka jest: pieni Arcypoety!
To s³owo elektryzuje ¿aki: jak¿eby nie wiedzieæ ale s³yszeæ nie przytrafi³o siê nigdy.
96

Wiêc starsi i najm³odsi hurmem zgarn¹ siê do goliarda; otocz¹ go rzesz¹ wyznawców; dopraszaj¹ siê o rosê s³owa, o chrzest pieni. Goliard gdzie indziej b³¹dzi mylami (hej! za dziewczyn¹ lekk¹; nie wiedz¹ o tym ¿aczki niedowiadczeniem dumne), wiêc w pierwszej chwili
nierad ich ko³o siebie widzi. Ja nie baka³arz, bym kilka razy cokolwiek powtarza³. Skoml¹
¿aczki o s³owo Muzy, g³aszcz¹ go po rêkawach, w ramiê ca³uj¹. Kot³uje siê wokó³ niego na
gociñcu rzesza m³oda.
Wiêc, dla skrzepienia w m³odzie¿y waganckiego ducha, ima³ siê wreszcie gêli z tymi s³owy
Archigoliarda:
Factus de materia
cinis elementi,
similis sum folio:
de quo ludunt venti.
M¹dry w ska³ê wbija
domu fundamenty,
wagant, nurtem p³ynê
w b³êdnej doli skrêty.
Nie zdzier¿¹ mnie wiêzy,
nie strzymaj¹ klucze:
wolnych w wiecie szukam,
z lunymi siê w³óczê.
Ni to ptak w podniebiu,
za niecig³ym kr¹¿ê;
ni to ³ód bezsterna
[.......]
Urwa³a siê nagle pieñ i przycich³y gêle. Gdy¿ oto towarzysze wszyscy, jeden za drugim,
klêkaæ poczynaj¹ u figury na rozdro¿u. A szyje ryba³tów wyd³u¿aj¹ siê po niewoli, jak u tych
owiec Dobrego Pasterza. ¯aki odczytuj¹ uwa¿nymi usty s³owa nie doczytane wonczas przez
lekarza na koniu:
Dok¹d idziesz, drogie dzieciê!...
Jam Zbawiciel twój jest przecie!
Pozdrów¿e mnie, chrzecijaninie,
Pochwal Boga w Bo¿ym Synie.
B¹d pochwalony! - zatrzepocz¹ siê gromkim chórem na odczytane przez ¿aków wezwanie.
I poczn¹ wraz odmawiaæ pacierze, a ¿egnaæ siê gêsto i w piersi biæ. Tak siê namodl¹ za poleg³ych towarzyszy, nasmuc¹ u figury; wreszcie powstan¹ z westchnieniem i rusz¹ dalej szlakiem wêdrowania.
Nie dwign¹³ siê tylko goliard z klêczek. Zatrzyma³ go przy sobie Pasterz tym pytaniem swoim:
Dok¹d?
Otom bezwiednie sam wprzódy odpowiedzia³ s³owem Archigoliarda. Takie to nasze drogi
poetów - za widmem rycerzy b³êdnych. Ten ci wyspie, wa³ je - wiekom ponoæ.
Zwisaæ mu jê³a g³owa w kapturze.
Odrywasz nas, Panie, z drzewa zakorzenia³ego w murach ¿ycia, aby siê rozsiewa³y po wiecie ochoczoæ serc i ducha czujnoæ. Po co?... Ty jeden wiesz. I Pawe³ Twój. Który zasiê liciem p³onym który owocem rozsiewnym od drzewa siê oderwie - kto z nas wiedzieæ mo¿e?
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- i kiedy - i przed kim?!... Grzmi¹ kocio³y od pieni naszych, my w kuglców i weso³ków
kompanii z spron¹ piosnk¹ i gawêd¹ ci¹gniemy przez gociñce. Roznosimy po wiecie cz³owieczeñstwa kielniê i m³ot, i gêle i pieñ, i s³owo, sami - wytr¹cony ze spo³ecznoci chór
cz³owieczeñstwa...
A¿ siê w tym zadumaniu wmyli³ po niewoli w ¿arliwoæ zamodlenia. K³oni siê jeszcze ni¿ej
g³owa, splataj¹ po niewoli rêce,
Jeli mnie liciem p³onym mieæ nie chcesz, nie daj zatracaæ ziarna Twego w skorupie cia³a
mego! Nie daj, by pier zby³a prawej gor¹coci wagantów: p¹tniczego ³aknienia i ¿aru tu³aczy. Nie daj ich ukoiæ u ¿adnej strugi!... Zasiê u pierwszej bodaj ka³u¿y wolnego gociñca
daj zmyæ - zmyæ z oczu i serca! - wszystk¹ mia³koæ ¿¹dz i smutków razem: lêgn¹ siê, niczym w ciasnocie murów grodzkich, w ka¿dej cieni dusznej... Wyzwól! upogodnij duszê!
Skoro mnie za bramê ka¿dego miasta, na wiatry ¿eniesz, nie daj braæ w duszê murów zacienienia. Skoro ze mnie wiata w³óczêgê uczyni³, daj¿e ku tej doli i serce wiata, by ogarnê³o
wszystkie rzeczy cz³ecze: Jesu! cor mihi crea mundum!...
Uderzy³o czo³o w kamieñ na rozdro¿u.
Po drugiej stronie gociñca pomyka siê chy³kiem brat franciszkanin. Za siebie, w stronê klasztoru wci¹¿ siê ogl¹da, ¿egna raz po raz i zatula w habit.
Z miesiêcznej mg³awicy, z gociñca opylnej bieli wynurza siê w pe³ne wiat³o ksiê¿yca stwór
dziwny: chwieje oto skrzyd³ami w podrywach miêkkich, ni to pl¹sa, ni polata rozchwiejnymi
pióry. Ptak czy strzyga?!... - przerazi³ siê mnich. Nie skrzyd³a to ponoæ wiej¹ w oddali,
spostrzega wreszcie, lecz dziewczyny rêce bia³e. I nie pióra to na wietrze ³opoc¹, lecz jej ramiona w stroju czerwonym, pod rañtuszkiem zwiewnym, ustrzêpionym jak w pierze. Niesamowicie to jednak giêtkie i skrêtne, i polotne na stopach, a ochocze po nocy u dróg rozstaju.
Srebrz¹ siê po ksiê¿ycu blade rêce i twarz dziewczyny... Nie nimfa to jaka znad tego tu strumienia?...
Wolnam i ja! - huknie nagle, wyrzucaj¹c ramiona ku górze. Jak ¿agiel powia³a chusta w ob³oku pierzastym.
Bacche!! - dzikim wrzaskiem odkrzykn¹ jej siê zewsz¹d ryba³ty.
Witaj¹ pani¹ sw¹ zapónion¹ - królow¹ cygañstwa swego.
Gdy tu¿ za ni¹, na gociñcu, wy³ania siê nagle przed oczy mnicha postaæ ju¿ dlañ nie obca:
cz³ecza na pozór, lecz na kolich radach; w kud³ach g³owy wij¹ siê rogi capa. Na przedkocielnym placu dopad³ go ju¿ by³o stwór taki, ró¿ê królowej wyj¹³ mu wówczas z garci i parskn¹³ nad nim jak ten koñ. Tym razem struchla³ mnich tak, ¿e o za¿egnaniu nawet zapomnia³.
Ono¿ to jest! - myla³ - to z³o, które z ryba³tami w gród nasz³o. On ci to w postaci w³asnej:
Z³y pasterz! który wypêdza w wiaty trzodê swoj¹. Ostatni wynurzy³ siê z grodu, gdy wszystkie ju¿ dusze tu³acze z niego wygarn¹³.
Lecz on stwór, mijaj¹c oto figurê u rozdro¿a, przyklêkn¹³ na jedno kolano, ¿egna siê raz i drugi...
Z nieufnoci¹ ogl¹da³ siê mnich na kamienn¹ postaæ Jezusa-za-murem, Wiêc nie darmo chcieli dominikanie zburzyæ tê figurê, ¿e kacerska: pogañskim kszta³tem zdzia³ana. I z³o a czary
na rozstaje przynêca.
A tamten cap tymczasem popêdzaj¹c trzodê swoj¹, przygrywa sobie na fletni pasterskiej. St¹pa
lekko na kopytkach, ko³ysze w chodzie zad t³usty. I dmie w dwoiste piszcza³ki swoje. Gra cicho - rzekniesz, g³osem tego strumienia, który na nurcie skrêtu w dwa zabe³tania dwoist¹ nut¹
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ci¹gle siê swarzy. Na organach nocnej ciszy wygrywa siê wci¹¿ ta muzyka sprzeczna: gdy nuta
jedna szklanym g³osem jakby nimf swawol¹ pluska, ta druga - samego nurtu koniecznoci¹
bulgoce, pr¹dem rzek wartkich na kamieniach zagra, a pod dali zawiewem i morzem wielkim
w przeczuciach swych szumi... Tak siê gêdzie pieñ Pana u ka¿dego nurtu... Po dniu wielce s³onecznym skoczniów murawianych bezliki bior¹ strumienia nuty na tysi¹cog³osowy chora³ swoich namiêtnoci po nocach utêsknienia. Czyni siê wtedy muzyka zaklêta: mru¿¹ siê - bacz, graj¹!
- gwiazdy na wy¿y. wiat ca³y za organy staje, na których wygrywa siê gêdba têsknoty niebieskiej - pod te chóry na ni¿y jak pod wielki spazm namiêtnoci ziemskich.
Dmie Panek w dwoiste fletnie obie nuty ¿ycia i wi¹¿e, wieczycie sprzeczne, w swoich uroków harmonie.
Kiedy niekiedy zawtórzy mu z oddali Arcypoeta sam w ¿aków chórze:
Factus de materia
cinis elementi,
similis sum folio:
de quo ludunt venti...
I ten chora³u spazm:
nunquam permanenti!...
Idzie mnich na wêdrowanie dalekie za morze, ku Ziemi wiêtej. Nie z dobrawoli pielgrzymi
brat i nie za pobo¿nych myli przewodem. Wiod¹ go w wiaty, ni te topielice w wody wielkie, one dwie: Sintgunt, wêdrownica gociñców, i jej towarzysza Saga, wiele wiedz¹ca opowiadaczka.
Gdy ryba³tów tabor w mg³awej powiacie dotar³ nad urwê gociñca, w ³êku miêdzy borami
i zak³êbieniem mar czyæcowych (zda³o siê mnichowi) zaroi³ siê tam, w górze - ksiê¿yc nie
opiera³ siê o prze³êcz, nie zamyka³ przepaci, lecz umniejszony kszta³tem i janiejszy barw¹,
p³yn¹³ jak w chmurze w mglistej otoczy.
W czym ledwie siê rozejrzawszy, daremnie mnich powieki przeciera³: ju¿ i ladu nawet nie
by³o po wagantach.
Pochód ich ca³y run¹³ snad na tamt¹ stronê: w przepaæ wiata i czasów - w³anie jak ten
str¹cony chór cz³owieczeñstwa!...
Na mlecznej omgle wokó³ ksiê¿yca rysowa³a siê tylko cieniem rogata g³owa z piszcza³k¹ u
wargi. I choæ tak wyogromnia³a kszta³tem, olbrzymieje wci¹¿ jeszcze, rozwiewa siê na widnokr¹g ca³y - wsi¹ka, rzekniesz, w Empireum samo...
Przedwit to mo¿e rozsnuwa³ tak goñce ob³oków wokó³ pónego ksiê¿yca.
Na dalekim gociñcu doganiaj¹ ju¿ oto mnicha pierwsze g³osy witania z murów grodzkich.
Pieje kur klasztorny jak co dnia przed witem, odzywaj¹ mu siê ze wszystkich stron miasta te
g³osy powszednie. Tam, w klasztorze, na d³ugo przed jutrzni¹ zrywaj¹ siê w tej chwili bracia
franciszkanie, wszyscy zatrzepotani w ocknieniu radosnym, jak to Bo¿e ptactwo czujnoci.
Ka¿dym serca uderzeniem wraca³ mnich do klasztoru: przepaæ dusz tu³aczych ujrza³ na widnokrêgu grodzkim.
Dobry Pasterz podj¹³ na rozdro¿u owcê zb³¹kan¹, na bary j¹ wzi¹³ i odnosi przeorowi - w stronê grodu o wicie id¹cy.
Wród tych opa³ów i perlistoci cichego zaranka.
Oto mury miasta otrz¹saj¹ ju¿ z siebie tuman nocy: do³em zatulone w bielej¹ce opary, po
wie¿ach i blankach ociekaj¹ ju¿ roni¹ czerwieni¹. Gdy uroki têsknot ksiê¿ycowych zalega³y
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jeszcze nad duszami pierwsze g³osy witu obwo³uj¹ zaprzañcom radosn¹ czujnoæ dnia powszedniego - ju¿ oto kury wtóre piej¹ najwyraniej: Christus natus est!...

***
Gdy u furty klasztornej ima³ siê brat krzy¿a ko³atki, stê¿a³a mu rêka... ,,Szkatu³a twoja kwestarska - gdzie?! I w czyich rêkach?... A za co oddana?
K³od¹ zwis³o ramiê, odpad³e od krzy¿a. A i próg furty, gdy doñ czo³em przy leg³, odpycha
precz:
Po co tu siê zwlók³, mnichu? Rozw³óczyæ chuci po klasztorze? Zam¹ciæ te wiête cisze
wziêtym w siebie zgie³kiem kobiecego ducha? On duch i najsurowsze mury samotnoci pokruszyæ zdo³a. Id, id, przeklêty, z myl¹ o kobiecie w wiata zgie³k! Za ¿onglerami piewaj
na kobiet czeæ! za skoczkami po rynkach skacz! za goliardem Kocio³owi bluñ! Oddaj habit, oddaj sznur!...
Rozpaczliwym zaciskiem ramion przygarnia mnich do piersi habit, sznur i ró¿aniec. I odst¹piwszy od furty, j¹³ siê b³¹kaæ ko³o muru, d³oni¹ po nim wci¹¿ wodz¹c. Tak sczezn¹³, powiadaj¹, mnich niejeden wypêdzony z klasztoru, choæ go mi³osierdzie braci podkarmia³o u furty
z misy wystawianej dla psów zb³¹kanych.
Wreszcie powali³ siê na klêczki gdzie u wêg³a na zakrêcie muru.
Tu bywa³ kres jego wêdrówek codziennych: tu przychodzi³ co ranka, zdobiæ kwiatami podnó¿e Tej oto, któr¹ pobo¿noæ braci wystawi³a w kamieniu, by strzeg³a od z³ego granicy klasztornej. Oto kwiaty na po³y ju¿ zwiêd³e, które wczoraj o wicie wychodz¹c, na kwestê z³o¿y³
by³o u Jej stóp.
Wszystkie wiête i rycerskie panie nabiera³y pod pêdzlem brata cichoci Jej kamiennego lica;
karty przeorowej ksiêgi zaludnia³y siê jakby smuk³ymi siostrami Tej oto postaci; w z³oto, b³êkit i purpurê przystraja³ je pracowicie pêdzel mnicha. Jak¿e siê cieszy³ przeor ka¿d¹ tak¹
pani¹ na karcie! Ka¿da mu by³a najpiêkniejsza, ¿e zawsze do Tej tu podobna. G³aska³ mu
wtedy g³owê pochylon¹ nad prac¹ i mawia³:
Z najczystszego ród³a piêknoci niebieskich pijesz, bracie £ukaszu, dary sztuki twej... Pomnij na onego ¿aka, który siê ³aski tego cudu doprasza³: by ujrzeæ na w³asne oczy Przenajwiêtsz¹ Pannê. ¯e olepn¹æ musi, powiedziano mu, kto j¹ ujrzy za ¿ycia w glorii niebieskiej.
I na to siê godzi³: takie mia³ oczy chciwe najwy¿szego piêkna! A przecie, w chwili iszczenia
siê wymodlonego cudu, ¿ak chytry jedno oko przys³oni³, by je zratowaæ dla ¿ycia. Ujrza³.
Olep³ na oko, które widzenia dozna³o. Lecz odt¹d okiem uratowanym na ¿adne piêknoci
wiata spogl¹daæ ju¿ nie chcia³. Habit najsurowszej regu³y na siê wdzia³ i strasznie têskni³ do
mierci - by zjawion¹ na chwilê d o s k o n a ³ o  æ móc ogl¹daæ zawsze.
Jak¿e siê sp³aka³ mnich przy tych s³owach przeora. I jak¿e nawiedza³ odt¹d co ranka tê tu
Postaæ, kwiatami j¹ przystrajaj¹c. Jak¿e pi³ oczyma cichoæ Jej lica w kamieniu i z surowoci
dziewiczego kszta³tu to miêkkie wychylenie szyi. Jak¿e ni³ dla Niej na karty ksiêgi obiele
i b³êkity szat najpow³óczystszych w najpiêkniejszej glorii z³ota.
Lecz pocz¹³ go przeor wysy³aæ za kwestarza na odpusty, by nieco farb wiata w oczy wzi¹³,
Tej tu na p³aszcze a korony do ksiêgi zdobniejsze. Bledn¹c poczê³y mnichowi w³asne kolory
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na kartach ksiêgi, pe³z³y i klasztornego ogrodu kwiaty: kramów blaski barwiste przynosi³
w oczach, w sercu têsknotê ku Ziemi wiêtej, a w mylach nieodgonione wspomnienia tylu
wejrzeñ niewiecich. I jê³y panie rycerskie pod pêdzlem mnicha przystrajaæ siê w barwiste
stroje sukiennic, wystêpowaæ stop¹ spod szat d³ugich, przeginaæ umilnie kibicie, a r¹czkami
wywodziæ co zalotnie przed twarzami swymi. O¿y³y postaci przeorowej ksiêgi.
Powiada³ przeor dobry, ¿e grzechu w tym nie masz jeszcze ¿adnego. A jednak tu siê zam¹ci³a
krynica piêknoci niebieskich, tu siê odwróci³y oczy ku ziemskiej krasie!
Czo³ga siê mnich na klêczkach i bije w piersi:
I oto wzi¹³em dzi w oczy najp³omienniejsz¹ purpurê wiata. I w ogieñ ¿y³ swoich. I na usta.
Tu, tu na wargach j¹ mam! - bo tej ró¿y, rzuconej mi przez królow¹, ustami tkn¹æ nie mi¹c,
jam wszystkie jej ciernie... Nie pomog³y bicze!
Porwie siê mnich z kolan i przygarnia piersi¹ ca³¹ do podnó¿a ¿ywego kamienia, miêdzy te
lilie wczoraj tu zniesione.
We, bracie £ukaszu, te kwiaty...
W ten szelest osypywaæ siê jê³y kwiaty ju¿ powiêd³e.
We... I nie przyno Mi ich wiêcej - s³yszy dalej w tym poszumie smutnym. - Sprawiê, ¿e
nie odtr¹ci ciê od furty przeor dobry. Ale obrazu zwiastowania nie maluj: ja nie chcê, by Mi
ona zwiastowa³a!
W za³kaniu gwa³townym przypada mnich ustami do stóp wiêtych; luby wiernoci w przysiêgach odmawia.
Aliæ z ty³u za ramiê co go kleszczem chwyta i odci¹ga precz od ¿ywego kamienia.
Frate - us³yszy nad sob¹ - zakoñcz¿e wreszcie to bogomolstwo swoje. Moja sprawa do ciê
zw³oki nie cierpi: rozkaz! wola królowej!Kto jest?!... .jeli jeste?
Karduelowego dworu marsza³ek, królowej Ginewry poufnik, ksi¹¿ê z ¿onglera opowieci
sam! Uskoczy³ mnich w ty³ - zast¹pi ono mu drogê Na zamek mi z miejsca do pani pójdziesz!.... Daremnie tak siê zwijasz, skrêcasz, w habit zatulasz, a rêce przed siê prê¿ysz...
Jak¿e ty nêdznie poni¿y³ w sobie rycerski grzech pana Lancelota, który - przez ¿onglera opowieæ a serce skazanego rycerza - wzi¹³e na siê w poca³unku warg jego... Teraz¿e ci to, mnichu, dopiero za g³owê siê chwytaæ i ciemiê rêkoma jak od razów przys³aniaæ!... Gdzie pokuta
obiecana?!... Wiêc po grzech pana Lancelota samego, w twoim sercu dzi ¿ywy, zg³aszam siê
tu. Poj¹³e?... Najskrzêtniejsza to dzi robota nasza - szatanów - zbieraæ ¿onglerowych powieci ¿niwo po sercach ludzi osiad³ych.
O, czemu¿ raczej z wagantami na kres wiata nie uciek³em?!
Do kobiety czy od kobiety precz - gdy z myl¹ o niej - jedna to droga!... Wiesz wszak, frate:
opuci³ i wiêty Aleksy umi³owan¹ ¿onê dla duszy swej, ¿¹dnej zbawienia. Alici, po siedemnastu latach têskliwej mêki, ¿ebrakiem zwlók³ siê pod jej progi, aby siê lica napatrzeæ.
I umrzeæ pod jej drzwiami. By po nierych³ej mierci swej ma³¿onki, w trumnie nawet ust¹piæ
siê lubej jak w ³o¿u - i zatuliæ zbiela³ymi koæmi ramion. Wyrzuci mnich ku niemu d³onie
obie. Przekleñstwo s³owu twemu! Niebiesk¹ to ju¿ wonczas mi³oci¹ wiêty Aleksy...
I us³yszy on miech piekie³, o którym powiadaj¹ pokutnicy, ¿e jest jak rozdarcie ¿agla, jak
starganie ³añcucha kotwicy i strzaskanie steru. Fala wspomnieñ wieckich porywa lich¹ ³upinê ³odzi naszej i niesie na falach marzeñ w okrutny zamêt wiatowego zgie³ku.
Nie umkniesz siê, mnichu, woli orlicy. Pos³uchaj, jak skwirem têsknoty odzywa siê z zamkowej wy¿y.
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Wiêc zb¹d mi wreszcie mniszego pe³gania cia³em i dusz¹: odraza w nim dla kobiety! Tym
oto p³aszczem pana Lancelota, który ci na bary zarzucam, przystroisz siê do pani. Lancelotowy miecz i tarczê w rêkach dzier¿!... W puchach purpurowego ³o¿a czeka na ciê przebia³a
pani w z³otych w³osów chucie. P³acze noc ca³¹ i kaprysi w rozmarzeniu piêknoci swojej,
¿e za twym uciskiem wst¹pi w wiecznoæ - urod¹ cia³a swego.
,Nie pójdê - tuli siê mnich do ziemi, rad by jak kret cia³em siê w ni¹ wcisn¹æ.
W jeñstwo wzi¹æ muszê i si³¹ do pani przywieæ. Kazano!
Rozchyla siê ciemne skrzyd³o p³aszcza; b³yska zbroi i miecza pogroza.
Porwie siê mnich z ziemi i przypada piersi¹ do ¿ywego kamienia:
Ty mnie chroñ!
Czynnie z³u siê broñ! - us³yszy G³os. I star³ siê w tej chwili ze szczêkiem miecz w d³oni
brata: nie mnisza wola, nie cz³ecza si³a targnê³a mu ramiê.
Z prawa szczyt! - ostrzega G³os. - Zastaw siê!
O tarczê hukn¹³ cios wroga. Krzep siê!
Mnich po³y habitu za sznur zatyka, by siê nie pl¹ta³y. Nast¹p!
Natrze mnich ze wszystkich si³ - nie swoich si³ wszelako. W sz³om!...
Uderzy Lancelota samego moc¹, gdy na czeæ swojej pani wielkoludów gromi³. I us³yszy
trzask okrutny he³mu i czaszki razem - run¹³ do stóp mnicha szatan pogromiony!
Jeszcze siê targa ramiê brata zwyciêsko, jeszcze ciska krzepko w ku³aku - nie rêkojeæ miecza przecie...
Ró¿aniec tak kurczowo trzyma - postrzega mnich teraz dopiero.
Za rêka druga za tarczê ca³¹ dzier¿y - mocno przed piersi¹...
Liliê - widzi brat teraz dopiero. Otworzy³y siê mnichowi oczy.
Pad³ na kolana, sunie na nich ku stopom kamiennym swej Pani. Lecz oto krzyk tryumfu
w zwyciêstwie nad szatanem zastyg³, zamar³ mu na ustach rozchylonych. I w nag³¹ jakby niepamiêæ zapada wszystko, co by³o przed chwil¹. Bo stokroæ wiêksza radoæ, przemo¿niejsze
nad wszystko zachwycenie rozp³omienia go wskro. Oczy otwarte na wiat nieziemski widz¹,
widz¹ jawnie! - czego dusza nie ogarnie chyba... I ju¿ tylko ten szept olnienia wytrzepocze
mu siê z piersi:
Królowo wszechcudna!...
W otwartej furcie klasztoru sta³ przeor z bratem furtianem i co mu prawi nad g³ow¹ pochylon¹. Milczenie snad nakazuje, bo z palcem na ustach, a drug¹ d³oni¹ na piersi chyli siê pod
kapturem brat furtian.
Z posochem w d³oni i torb¹ przez ramiê wyrusza pasterz szukaæ owcy zb³¹kanej. Z rzadka za
furtê wygl¹da: i oczom, i nogom starym wiat nazbyt rozleg³y; daleka mu tedy droga pod
klasztornym murem - dalekie wêdrowanie...
Trzêsie siê g³owa i broda siwa w niecie pielgrzymiej zadumy.
A¿ na koniec - gdzie u wêg³a, przy muru zakrêcie - ujrzy najmilszego dla siê brata.
Klêczy oto mnich z rozstawionymi ramiony, a tchu prawie w piersi nie czerpie: taki siê oderwany zda³ od wiata. Spad³ przeorowi ciê¿ar z piersi: nie cia³em, a duchem zab³¹ka³ siê ten
wagant mniszy ród odpustowego wczoraj zgie³ku w grodzie. Zna³ pasterz dowiadczony
trzodê swoj¹: po samej skrusze klêczkowej odgadywa³ ³acno pope³nionego grzechu naturê.
Za ten tutaj wspomaga jeszcze klasztor gorliw¹ modlitw¹ i pod jego murami.
Podchodzi tedy do mnicha, k³adzie mu rêkê na g³owie i powiada za wymówkê ca³¹:
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Strze¿ siê, bracie £ukaszu, by ci Bóg nie odj¹³ darów sztuki twojej z duszy nazbyt w¹t³ej,
któr¹ nawet odpusty zam¹ciæ potrafi¹; by nie uprzykrzy³ sobie i mojej powolnoci dla ciê.
Wszelako s³usznie czynisz, w³óczêgo, ¿e siê do Tej tu garniesz, która i za wagantów dusze
najniestateczniejsze zastawia siê zawsze przed Bogiem - za co ma od nich pieni i muzykê,
jeszcze piêkniejsze od mniszych. Ojcze, jak nie olep³em, chocia...! Wzniesieniem dwóch
palców mówiæ mu przeor nie dozwala. Ojcze, ja dozna³em...!
Nakazujê ci, bracie £ukaszu, milczenie w mowie innej nad pêdzle i farby, aby tym wymowniejsz¹ sta³a siê przed Bogiem. Im g³êbsze doznanie, tym cichsze milczenie - i w modlitwie.
A kto pracuje, modli siê - powiada wiêty Bernard.
Poczu³ siê mnich pod mocn¹ rêk¹: wraca³a mu ufnoæ do samego siebie.
A gdy stanêli u furty, mia³o uj¹³ krzy¿ ko³atki. Przepuszcza ich brat furtian z palcami na
ustach, a drug¹ d³oni¹ na piersi. Zamknê³y siê za nimi wrota wiata, okoli³y mury milczenia.
Bacznie spogl¹da przeor na krok jego s³aniaj¹cy siê i to dr¿enie co chwila, które nim wstrz¹sa bezwiednymi ju¿ mo¿e wspomnieniami doznañ na wiecie. Ka¿e mu iæ za sob¹ do piekarni, na ³awie sadza, sam mu przynosi kubek mleka i bu³kê. D³ugo trzyma to mnich w garciach obu, nie spo¿ywaj¹c przecie, choæ mu bu³ka, jeszcze ciep³a, nie zakwasem niecki pachnia³a, lecz dobroci¹ sam¹.
I nie posilaj¹c siê jad³em wcale, krzepi³ siê oto chleba dotkniêciem: ustêpowa³a z czo³a bladoæ miesiêczna. Gdy wtem odstawi nietkniêty posi³ek na ³awê. Szkatu³a moja kwestarska!
- szepnie. I w pa³¹k pogiêty w przygnêbieniu, ku ziemi opuszcza ramiona. A¿ siê przeor nachmurzy³ przez chwilê; odpêdza jednak sprzed czo³a domys³y wszelakie.
Nie godzi siê nam biadaæ nad strat¹ doczesn¹ Nie ty nas bêdziesz ¿ywi³, bracie £ukaszu,
lecz ³aska Bo¿a. A czy ze szkatu³¹ i cenniejszych skarbów klasztoru nie uroni³, oka¿e siê
rych³o miar¹ tego, co przyniós³ w wnêtrznej skarbonce.
Ka¿e mnichowi odpasaæ sznur. I kiwa siw¹ brod¹ nad ladami krwi na nim, nie racz¹c nawet
zapytaæ przeciw jakiej to pokusie by³o: w tak wielkiej pogardliwoci mia³ grzech myli cielesnych ród braci. Zadzierzgn¹³ natomiast pêtlê na koñcu sznura, zarzuca j¹ bratu na szyjê.
I wiedzie go jak na postronku.
Poj¹³ mnich kary zamierzenie: ukry³ siê jak najg³êbiej w kapturze, a i d³oñmi jeszcze siê przys³ania - szepcze pacierze. Wiedzie go przeor podcieniem kru¿ganka. Dygoc¹ ciany pohukiem
organów, z krypty dochodz¹ pomruki litanii i g³uche przyjêki piewacze niczym oddechy
i westchnienia samych murów klasztornych.
Wprowadza przeor mnicha do celi, wiedzie w ny¿ê okna i przywi¹zuje do wysokiego sto³u ksiêgi.
Tê ci, w³óczêgo, penitencjê zadajê, skuteczniejsz¹ nad bicze. Do dzie³a twego wi¹¿ê ciê!
Stoisz przed t¹ ksiêg¹ jak przed wrotami czyæca, pod którymi przejd¹ postaci twego zaznania ziemskich pierzchliwoci, aby siê tu czyci³y sumieniem wiadomym. Zasiê pow³oki cielesnej, szat i farb tyle im tylko u¿yczysz, by kiedy nie do cia³, lecz do dusz przemawia³y.
£zy ciche sp³ywaj¹ po twarzy mnicha, gdy rêce same siêga³y nad ksiêgê po pêdzle i farby.
A przeor dobywszy dla siê inn¹ ksiêgê, zaj¹³ swe zwyk³e miejsce na skrzyni. Dobra, powszednia praca g³aska³a przez czas d³ugi obie te g³owy. W wielkiej ciszy s³ysza³ mnich tylko te
westchnienia znad skrzyni - nie ciê¿kie wszelako - takie ot: potoczne wzdychania staroci,
niewiele co ró¿ne od go³êbich turkañ na dworze.
A gdy siê przeor naczyta³ w ksiêdze, k³adzie oto rêkê na kartach i prawi: jak to brat £ukasz,
choæ w pêtli pracy, jest najwolniejszym w tej chwili cz³owiekiem na wiecie. Bowiem, za
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³ask¹ Bo¿¹, odczuwa niechybnie, jak z chaosu materii grubej, przez cia³a cz³eczego skorupê
uwiêziony Duch siê wywietla.
I wysz³a ta wiat³oæ z ksiêgi i mnicha s³oñcu samemu naprzeciw. Za s³oñcem zajrza³y przez
okna i go³êbie ciekawe; dziwi¹ siê i wypatruj¹ ruchliwymi g³ówki: czy nie Franciszek to mo¿e
sam w b³ogos³awieñstwie glorii?
Póki ich przeor chust¹ z dala nie spieszy powiadaj¹c, by nie przeszkadza³y bratu £ukaszowi.
Furkn¹ nad klasztoru wie¿ê, polec¹ w górne krêgi. I znów oto spadaj¹ na okna celi, przynosz¹c bratu za kolory do ksiêgi - z³ote b³êkity podniebia na swych skrzyd³ach bia³ych.
Ale przeor chust¹ znów je p³oszy, powiadaj¹c, by nie przeszkadza³y bratu £ukaszowi.
Acz z ksiêg¹ na kolanach, ju¿ jej przeor dawno ponoæ nie czyta - spostrzega mnich po niejakim czasie. Kierowa³ siê ojca wzrok gdzie przed siê i jakby mury celi przenikaj¹c wpatruje
siê bacznie w to widzenie dalekie, a czo³a uwag¹ nas³uchuje w ciszy - wnêtrznego chyba g³osu. Wiêc mnich pêdzle odrzuca i ostrzy pióra. Rych³o mówiæ pocznie z przeora, a wtedy popieszaæ trzeba z zapisywaniem. Nierad powtarza s³owo nie dos³yszane, a rozpytywaniem
zmylony w toku, zasmuca siê bardzo i mówiæ ca³kiem przestaje.
Pora nam, bracie £ukaszu, przyst¹piæ do ostatniego ju¿, przy Bo¿ej pomocy, rozdzia³u ksiêgi. Niech nam wybacz¹ mistrze, niech siê nie pogniewaj¹ poeci, ¿emy lichym s³owem i pêdzlem mnichów podjêli to dzie³o - na klasztoru chwa³ê. Nie gotowym zawsze mistrzostwem
doktorów zdzia³ane ono by³o, nie przy Muz codziennej pomocy jak u poetów - lecz w godzinach ³aski. Ile¿ to razy daremnie zawisa³o twe pióro nad kartami ksiêgi; nieme by³y usta moje:
ponurzony bywa³ duch nawa³noci¹ trosk, nie wylatywa³a go³êbica z serca, które zawar³ smutek... A¿ nastawa³ ten dzieñ najradoniejszy, kiedy wszystko w nas weseli siê i wo³a z Dawidem: Gotowe serce moje! Bo¿e, gotowe serce moje: bêdê piewa³ i gra³... wstanê o witaniu! Owó¿ w szeregu ranków b³ogos³awionych ten poranek ostatni.
W imiê Ojca, Syna i Ducha - ¿egna³ siê brat £ukasz, ujmuj¹c pióro.
Ju¿ przeor palec do czo³a przyk³ada ³owi¹c te oporne s³owa pierwsze, które przebijaj¹ siê
przez ska³ê materii ku ród³a gor¹cociom.
Gdy w tej¿e chwili przez uchylone drzwi wsuwa g³owê brat furtian i, choæ z palcem milczenia na ustach, szepcze w alteracji jak ten zausznik dobr¹ nowinê:
Wêdrowny poeta u furty...
Obur¹cz odmachnie siê przeor w nie³asce gwa³townej:
Niech Pan Bóg opatrzy!
Zasapa³ siê, zadysza³ ca³y, a i poczerwienia³ na twarzy w gniewie - tak nieoczekiwanym dla
brata furtiana.
Daj mu co jeæ i niech rusza z Bogiem - z³agodnia³a przecie nie³aska chwili.
A i teraz oto jeszcze wyprê¿a dr¿¹c¹ rêkê poza siê ku drzwiom: zatrzymuje brata furtiana. Co
ten zda³ siê przewidywaæ, bo z okiem nastawionym przenikliwie nie rusza³ siê wcale od proga.
Opad³o ramiê, a wraz z nim i gniew; odmieni³y siê myli przeora:
Nie godzi siê nam, franciszkanom, odpêdzaæ od furty ¿onglerów i goliardów ze wiata: s¹
jak oni mdli bracia, o których mówi³ Pawe³, ¿e im wolnoæ na poka¿enie serc idzie. Nie
godzi siê nam zapominaæ, ¿e ¿onglerów to opowieæmi o rycerstwie b³êdnym wykarmi³a b³ogos³awiona Pia serce i têsknoty Franciszka. Nie powstydzi³ siê wiêty Franciszek przywo³aæ
igrców imienia na nas, franciszkany! Czym¿e my, s³udzy Bo¿y, powiada, nisi quidam joculatores ejus, którzy serca cz³ecze poruszaæ winnimy ku radoci duchowej.
104

Z luboci¹ s³uchaj¹ brat furtian i £ukasz pouczenia przeora. I b³o¿¹ siê t¹ myl¹, ¿e s¹ igrcami przed Bogiem.
Za przeor powiedziawszy swoje, zapomnia³ ju¿ ca³kiem o goliardzie u furty. Nie zdziwi³o to
wcale mnichów obu: z staroci przytrafia³o siê to przeorowi, a i z lekcewa¿enia spraw ziemskich, ¿e przy duchownym pouczeniu o jego wieckiej przyczynie zapomina³ zgo³a. Oto teraz rozsiada siê znów wygodnie na skrzyni i powiada:
Ad laetitiam spiritualem daj nam Bo¿e poruszaæ serce cz³ecze i w dziele naszym. Na czym¿emy to stanêli, bracie £ukaszu?
Jeszczemy nie zaczêli, ojcze.
Powiadasz?...
Wówczas to dopiero brat furtian zdecydowa³ siê przypomnieæ goliarda. Wysuwa siê na rodek celi z palcem na ustach, a drug¹ rêk¹ wskazuj¹c¹ jakby na mury, ku furcie.
Aa?!... twój poeta! - przypomina przeor teraz dopiero. - Przyprowad¿e go, przyprowad.
Pozwalam.
Gdy na progu stan¹³ goliard w czarnym p³aszczu i kapturze klerka, z ramionami skrzy¿owanymi na piersiach, a z gêl¹ i smyczkiem w ku³aku - wyda³o siê mnichowi, ¿e zmora tej nocy
docig³a go w celi.
I ze zgorszeniem nieomal postrzega, jak ¿wawo podj¹³ siê ze skrzyni przeor stary, witaj¹c
goliarda z t¹ ³askawoci¹ dworn¹: sali nowe pieni i wiersze na wiecie i ¿e chêtnie ich siê tu
pos³ucha, gdy piêkne.
Ale on spojrzawszy spod oka na ksiêgê i pióra przy niej, posêpnie co odpowiada³, ¿e zamilkn¹æ po, no goliardowym gêlom, gdy pospolit¹ mow¹ Muza i z ksi¹g nawet klasztornych
przemawiaæ poczyna.
Nasza, mnichów, Muza cicha - uspokaja go przeor. - I po staremu ³acin¹ tylko, jak goliardy,
swoje powiadaæ potrafi. A i z tym nawet przed trony biskupie nie pójdzie ani przed swarliwe
sto³y owieconych. Tu zostanie, gdzie i koci nasze.
I na to cierpko odpowie goliard, ¿e gdy ¿ywe s³owo pieni i wierszy martwe, bez tonu, w ksiêgi siê znów jak u pogan sk³ada - pora goliardom i ¿onglerom gêli swe o kamieñ przydro¿ny
roztrzaskaæ... A i pró¿ne zreszt¹ te zabiegi mnisze: wina igry nie przechowa beczka ksiêgi.
Muza w niej sama jak w trumnie le¿y. Mistrze po szko³ach i ¿aki o pilnych zadkach lubi¹ trupy takie. Goliardy za nic innego podczas nie czyni¹, jak owo, ¿e siê piersi swych ¿arem przyk³adaj¹ do tej Muzy omartwia³ej niczym p¹tnik do ¿ywego kamienia przy drodze. A gdy siê
im wyda, ¿e choæ niejakie w niej ocknêli tony, bior¹ je czym prêdzej na struny gêli swoich nie mistrzom, przedsiê, i ¿akom po szko³ach, lecz ludziom, ³akn¹cym po wiecie ¿ywego tonu
Muzy.
Zrazu wyb³ysn¹³ ku niemu przeor m¹drym okiem i czo³em. Ale przyjrzawszy siê baczniej
osobie, opuci³ powieki.
Bardziej ty mi siê, bracie, o Muzê troskasz w pysze swojej nili o duszê. Jab³onki, widzê,
zaniedba³e, nie po¿ywisz jej korzeni, a o jab³ka stoisz.
Przysiad³ siê goliard na skrzyniê i - skarcony - ju¿ nic z³ego nie powiada. Po chwili, chc¹c
naprawiæ swe wejcie opryskliwe, wyci¹ga obie rêce w kierunku ksiêgi na stole.
Gdy, naszym zwyczajem, do owieconych tylko przemawiaæ pragniecie, niech Bóg po stokroæ b³ogos³awi tê ksiêgê: niech jej u¿yczy ciep³a serc waszych i tonu najprzedniejszych gêli goliardowych... Z gociñcam tu przyniós³, ojcze, gorycz swoj¹: inny mnie tam cierñ g³uch¹
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wieci¹ tak piersi rozrani³, ¿em odbieg³ kamratów do waszego klasztoru. Niech siê tu, w ciszy serc waszych, wykrwawi ma rana sw¹ czarn¹ krwi¹ pychy a¿ do tej pokory ostatniej,
w której krzyknê: przeklête niech bêdzie ¿ycie moje! Pochyli siê przeor ku niemu gwa³townie i d³oni¹ st³umi na ustach ostatnie s³owa.
Pierwsze!... pierwsze ¿ycie! powtarzaj za mn¹, bracie, czym prêdzej, by diabe³, który siê
w tobie miota, nie zamkn¹³ ci tym blunierstwem drogi do wtórego ¿ycia: za tymi tu murami
- gdy do nich prawdziwie zatêsknisz - serca skruch¹, a nie pychy ran¹... Pierwsze! mów za
mn¹, jak ka¿ê!
Pierwsze - powtórzy goliard pos³usznie.
I wtedy dopiero przeor, uspokojony, odj¹³ mu d³oñ sw¹ sprzed ust.
Goliard tymczasem o wtórym, o nowym ¿yciu pytaj¹cym g³osem do siê co powiada i po celi
franciszkañskiej jakby za nim siê ogl¹da. I ukrywa twarz w d³oniach. Zmaga siê a boryka z ¿alem jakowym, który mu piersi a¿ podrywa. Póki mu przeor si³¹ tych r¹k sprzed lica nie oderwie i nie zatrzyma w swoich.
Mnich zaniepokoi³ siê wobec tego nad sw¹ ksiêg¹; a ¿e przywi¹zany do sto³u, wyjæ nie móg³,
nasun¹³ czym prêdzej kaptur na oczy i obur¹cz przys³ania uszy - przed wiêt¹ tajemnic¹ spowiedzi.
Omyli³ siê jednak brat £ukasz w pobo¿noci swojej: obu tamtym nie do spowiedzi by³o. Oto
przeor, po krótkiej z goliardem rozmowie i wypytywaniach o co, chodzi tam i sam po celi;,
a choæ siê bardziej ni¿ zwykle trzêsie broda jego siwa, krok zda³ siê mocniejszy, ¿wawsz¹
postaæ ca³a. (Tak bo zawsze odm³adza³ siê przeor, ilekroæ poeta jaki wêdrowny zamaka³ siê
bywa³o do klasztoru.)
Ktoæ, bracie goliardzie, te wieci o mistrzu przyniós³? - rozpytuje oto ciekawie.
Ultramontanus, który nam drogê na gociñcu zaszed³; cz³ek zza gór.
I ten¿e ci mówi³, ¿e Pitagor to po piekle i czyæcu mistrza za ¿ywa wodzi³. leæ powiada³!
Zaprzeczy goliard niecierpliwym gestem. Mnie¿ to - powtarza widocznie po raz drugi - mnie
Pitagor czelucie piekie³ otwiera³ i za mnie z potêpionymi duszami gada³ - w zrojeniach moich, z których zaledwie strzêpy jakowe, tu i owdzie spisane, b³¹kaj¹ siê miêdzy owieconymi po wiecie. Znam, znam! - us³ysza³ niespodzianie. Daremnie goliard czego wiêcej
wyczekiwa³ oczyma: przeor zaduma³ siê raptownie. A po chwili powiada:
Dope³nienie w duchu, tonie i kolorze na wielceæ pono szlachetniejszej dojrza³o jab³oni.
I w starczej nagle krzêtnoci popiechu spêdza goliarda ze skrzyni. Nurzaj¹c siê w niej na
kolanach, powiada, jak to najmilsi bracia franciszkanie, ni te kruki Eliaszowe, znosz¹ mu tê
karm. Bosymi nogami przebiegaj¹ skalne w górach pustynie, gdzie i ¿ebrem bogobojnym siê
nie po¿ywi¹, a takie oto skarby bezcenne przynosz¹ mu na plecach.
Z tymi s³owy doby³ ze skrzyni ksiêgê skórzan¹. My zasiê, ¿onglerzy i goliardy, zawsze o g³odzie i nie na ¿ebraczych karkach pokory, lecz w piersiach dumnych - i ¿ywym s³owem - przynosimy ludziom wszelak¹ karm ducha; a przedsiê nie mnichom tylko - zamruczy goliard
w nowym osêpieniu.
A ¿e przy tym mnichom po dwakroæ w swych s³owach ur¹ga³, wiêc siê przeor obrazi³. Poniecha³
ksiêgi, któr¹ ucieszyæ chcia³ goliarda; na bok j¹ od³o¿y³, d³oni¹ przyklepa³: niech le¿y, skoro taki!
I kroczy znów po celi, z sob¹ gada, sobie przytakuje.
Kto wedle cia³a po wiecie chadza, wedle cia³a b³¹dzi, temu nawet wieci o rzeczach z ducha ledwie musn¹ ucho na gociñcu, gdy trafem ko³o niego przewiej¹ - ku naszym samot106

niom! Kto wedle cia³a chadza i b³¹dzi, ten choæby cudem nawet natrafi³ na jaki skarb ducha,
zagubi potem w pamiêci nawet drogê ku niemu - jak Parsifal sam za m³odu, który otrokiem
by³ pono raz na Monsalwacie... Ty¿e w piekle i czyæcu duchem by³ i rozproszy³ to potem
po gociñcach wiata - komu innemu na dope³nienie. Goliard zwiesza³ g³owê.
Tym mocniej prê¿y³a siê g³owa starca, ju¿ wcale teraz nie roztrzêsiona brod¹. Odm³adza³a j¹
myli o¿y³oæ w s³owie. (Martw¹, bez tonu jest i m¹droæ nawet sama w ksiêgach, i klerków
samotna nad ksiêgami zaduma!) Po wielomiesiêcznej ciszy klasztoru, w obcowaniu z nieowieconymi braæmi jedynie, nadarzy³o siê oto klerkowi echo - ku zadumie g³onej. Dziwnie
pe³nym, organowe zasobnym w ton, wyda³ siê w tej chwili bratu £ukaszowi g³os przeora:
Kto ducha owieceniem w sobie nie wywy¿szy, oddaleniem od zgie³ków wiata nie skupi
i duchem na szukanie rzeczy z ducha nie pójdzie - ten chocia¿by i czysty prostaczek wobec
Boga i Muz, jak Parsifal za m³odu; choæby i ziemskich wrogów pogromca i ofiarny prostotliwiec jak Lancelot sam; choæby i niebieskich roztêsknieñ prosto-dusznik tkliwy jak owca tu
moja ka¿da - prostakiem mi³oci zostanie mi nade wszystko! Goliardowi zaokr¹gli³y siê oczy
w zdumieniu. I franciszkanin to powiada?! Tak mi³oæ, by najczystsz¹, ni¿y? i tê ofiarnoæ
rycersk¹, jaka z niej siê rodzi? i ten cud, jaki ona dokonywa w waszych sercach, franciszkanie?... Prostaki¿ to, gbury nieledwie?!
Ma³o baczy przeor na to oburzenie:
Wiód³ ¯ydów Zakon gniewu. Wiedzie nas on wtóry Zakon mi³oci ku wywy¿szeniu rodzaju
cz³eczego - i ponad mi³oæ sam¹.
I franciszkanin to wszystko powiada?!
A przeor podejmie tylko na niego to ciche rozwietlenie oczu.
De spiritu sancto któ¿ wam tedy powiadaæ bêdzie?...
A gdy te oczy jego, nastawione jak gdyby na dale, na bli¿sze rzeczy po chwili wejrza³y, zatrzymawszy siê przelotem na twarzy goliarda - zachmurzy³ siê wzrok starca. Ujrza³ przed sob¹ chciw¹
ciekawoæ artisty, mo¿e paryskiego dysputacji ucznia - a nie wejrzenie duszy ³akn¹cej wiat³a.
Wiêc przeci¹³ jakby d³oni¹ tamte wynurzenia myli swoich, odsuwa³ je w surow¹ dal przed
ciekawoci¹ w³óczêgi.
I dla przerwania ostatecznego spraw tamtych siêgn¹³ znów po ksiêgê, od³o¿on¹ przed chwil¹
na bok.
Wiedz¿e tedy, bracie, nieco wiêcej bodaj o tym, coc ostatnio musnê³o ucho na gociñcu i z
czym do mnie tu przybieg³e: gdy twe rojenia na po³y p³onê Pitagor po piekle i czyæcu wodzi³ - dope³nieniom tamtego przodowa³ Wirgil, zatrzymuj¹c siê równie¿ u wrót niebieskich.
W niebo wiod³a mistrza cnotliwa pani Beatrice.
Bratu £ukaszowi wypad³y w tej chwili pêdzle z r¹k, d³onie same z³o¿y³y mu siê przy ustach:
Oby miêdzy wiête policzona by³a!... Gdy z poprzednich s³ów przeora wia³o nañ zi¹bem
i ponuroci¹, zda³o mu siê teraz, jak gdyby ciep³y promieñ s³oñca weñ uderzy³. Wiêc siê zapamiêta³, ub³o¿y³ w tym zamyleniu: Oby miêdzy wiête policzona by³a, skoro duszy ludzkiej za ¿ywa raju doznaæ...
Nie pochwali³ wcale tej pobo¿noci przeor stary, bo wystawi³ palec i karci go surowo:
Nakaza³em ci, bracie £ukaszu, milczenie w mowie innej nad pêdzle i farby! S³owo zostaw
owieconym.
Sam zasiê przysiad³ siê do goliarda na skrzyniê. Zwanionych klerków pogodzi³a ksiêga.
Pochylaj¹ kaptury nad jej kartami: na g³os czytaj¹ a pilnie. Czasami siê prostuj¹, odsun¹ od
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siebie na skrzyni, w oczy sobie popatrz¹: zachwycaj¹ siê spo³em, by tym gwa³towniej pochyliæ siê, na tym gorliwsze czytanie. Ciesz¹ siê owieceni now¹ karmi¹ ducha.
Goliardowi ¿y³y nabrzmiewaj¹ na skroniach, a pod oczyma zapalaj¹ siê rumieñce gor¹czki.
Zasiê w palcach ma dziwny niepokój, jak ten mnich, gdy ró¿añca pod rêk¹ nie czuje. A¿
siêgn¹³ bezwiednie po swe gêle. I tak je jako na kolanach u³o¿y³, tak na nie osobliwie popatrzy³, jakby to dziecko by³o jego, o ca³un. prosz¹ce zamkniêt¹ powiek¹.
Mowa ksiêgi jest pospolita - ludzi zza gór. Zna wagant bywa³y wszystkie gwary po ziemiach
cesarstwa, obie mowy zza Renu i tê zza gór. Wiêc czyta chciwie, póki mu oczu nie przyæmi¹
³zy. Ale przeor nie spostrzega tego; po drug¹ ksiêgê ju¿ siêga - i z tej rad by co na g³os wyczytaæ. Tymczasem pieci siê ni¹, g³aszcze jej okute skóry i niczym do skrzyni cedrowej
onych skarbów zza gór, dobiera siê wreszcie do niej: chroboce u klamr.
Wreszcie otwiera na traf. Goliard czai siê uchem i powiek¹ na s³owa mistrza, rozko³ysane jak
katedralny dzwon.
I s³ucha:
Którzy chadzacie drog¹ mi³owania,
S³yszcie i wejrzyjcie na mnie!...
Przerwa³ sobie stary na samym pocz¹tku, wystawia palec i rozwa¿a:
Do chrzecijan to wezwanie. Którzy d¹¿ycie drog¹ mi³oci! - tymi s³owy ich nazywa. Za
przechodni¹ drogê ku dalszym celom snad i mistrz sam j¹ uwa¿a. Z nami jest! Nie z dominikany.
I w cichoci wywodzi co jeszcze d³oni¹ sobie Przed oczyma. Goliard zniecierpliwiony czyta³ dalej sam przez ramiê przeora:
S³yszcie i wejrzyjcie na mnie:
Bywa¿ li kêdy ¿alu moc, równa mej boleci?...
I w tej¿e chwili ku³ak goliarda uderzy z ca³ych si³ w otwarte karty, a¿ siê ksiêga zwali z kolan przeora i runie z ³oskotem o ziemiê.
Z ¿onglerowych to ust spisa³, s³owo w s³owo mistrz twój!
Na tê profanacjê ksiêgi tylko wargi przeora rozchyli³y siê niemo, bo gniew powoli dopiero
zapala³ siê na policzkach. Przemóg³ go jednak w sobie w brodzie ukry³.
I klêka starzec nad sw¹ ksiêg¹ cenn¹, podejmuje z ziemi.
,,0wó¿ i krewkoæ s³aboci twojej, md³y bracie! Pytaj, ojcze, ¿aków naszych, którzy wszystko pamiêtaj¹, zali na ziemiach francuskiego króla nie s³yszeli tego - s³owo w s³owo - chocia¿
w innej mc wie!... Zasiê tamto drugie bodaj (¿e to jeszcze jem wypomnê!): Nie masz wiêkszej boleci nad wspominanie szczêcia w niedoli... Boetius to pisa³ w wiêzieniu, Boetius!
Ka¿dy ¿ak ci to powie i na pierwszych zaraz kartach jego ksiêgi odnajdzie!
Widzi przeor: miota siê goliard w takiej z³oci, ¿e a¿ kaptur osun¹³ mu siê na plecy. Spod
jego stroju, na pierwszy rzut oka rzekniesz, mniszego, wyjrza³a oto jawnie dusza inna - p³owymi a¿ po ramiona kêdziory.
Nie stoim my sk¹po o pieni i wiersze nasze: ¿aden z nas imieniem siê do nich nie dowiesza! - wo³a i trzêsie w alteracji t¹ czupryn¹. - Wagant wagantowi za kufel piwa odst¹pi pieñ,
wiersz lub gadkê przez siê zdzia³an¹... Ale tamtemu nawet za najlepsze wino w karczmie nie
odda³bym ¿adnej pieni mojej! I w koci nie przegra³bym do niego wiersza mego. Nie przegra³bym! - zgrzyta w pasji.
Nie z wêdrownych on - powiada przeor na uspokojenie.
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I to jest nieprawda! - sprzecza siê goliard ju¿ ca³kiem gburnie. - Ultramontanus inaczej powiada³. Z grodu do grodu wêdruje on tam. Tylko przed studniami nie staje ani do piekarni nie
zachodzi, lecz wprost do pa³aców pañskich, gdzie go s³uchaj¹ z wielk¹ atencj¹, a goszcz¹
i nocuj¹ nawet u siebie. I u nas mo¿e taki sta³by siê i dojrza³, gdyby panowie innego byli ducha. U nas, przedsiê, wol¹ panowie zasadzaæ siê na kupców juki i wory, a ducha samego odtr¹cili od siê precz - na rynki grodzkie!
I tak siê w nim wszystko burzy, ¿e te gniewy w wielki niespodzianie ¿al ci¹gnê³y mu twarz blad¹.
A ostatniego mo¿e poetê przy gêli oddali owo skoczce na przekarmienie.
Obur¹cz zas³oni³ siê przeor od tych s³ów.
Skoro tu do mnie nie przyszed³ ze spowiedzi¹, wiedzieæ nie raczê o tej plugawoci grzechów twoich.
W nazbyt bo wielkiej pogardliwoci mia³ przeor wszystkie grzechy z cia³a.
A jednak srogim po chwili nachmurzeniem popatrza³ spod oka na goliarda.
Ty jeszcze, spod Zakonu gniewu jak ¯ydzi dusz¹ nie wyrós³... Obaczysz! doznasz! - pogrozi³. - Ka¿da dusza pod taki Zakon siê dawa, ku jakiemu wartoci¹ sw¹ dojrza³a.
A on na to:
Surowszy jest twój Zakon Ducha, widzê, i od Bo¿ego bodaj gniewu... Nie lepszy ponoæ jest
i ten mistrz twój - podj¹³ na chwilê ksiêgê, by j¹ wnet od³o¿yæ - ...Dante?... Który ze strun
naszych wszystkie zdj¹³... niedope³nienia, on to w³anie i te gêle nasze zapowiedne, i nas
samych za stracone ³amie!... Takie to, ojcze, twojego Zakonu mesjasze, ¿e swe Jany...
Tu goliard za³ama³ siê ca³kiem: osuwa siê na kolana u skrzyni, a czo³em uderza mimo woli
o ksiêgê. Bratu £ukaszowi wyda³o siê w tej chwili, ¿e s³yszy g³uche podzwonne strun, jak
gdyby tam kto gêle o ziemiê rzuci³ i roztrzaska³.
A przeor chmurzy siê wci¹¿ nad tymi znamiony najwiêkszych targañ siê, niestatków i grzechów wieckich: nad zwichrzon¹ czupryn¹ wêdrownego poety, rozwian¹ oto w tej chwili na
skórze i okuciach ksiêgi wiecznej. Kiwa g³ow¹ nad tym widokiem i szepcze do siê: Pierwszy cz³owiek z ziemie ziemski, wtóry cz³owiek z nieba niebieski, powiada aposto³.
Nawet ksiêgi przesta³y cieszyæ przeora, gdy powróci³ od furty, dok¹d jako gospodarz klasztoru odprowadza³ goliarda. To jedno ju¿ tylko powiada³ mu na rozstaniu: aby nie min¹³ bez
pacierza postaci Tej, która i za wagantów dusze najniestateczniejsze zastawia siê zawsze
przed Bogiem - za co ma od nich pieni i muzykê, jeszcze piêkniejsze od mniszych. Dobrze
by goliard uczyni³, gdyby dla oczyszczenia duszy i zaskarbienia sobie Jej ³ask pieñ tak¹
zdzia³a³. A jeli, prawdziwie, zmilkn¹æ goliardowym gêlom, niech¿e Ona wemie na siê ich
strun tony ostatnie; odda je niechybnie wiekom.
Dziwnie odmieni³ siê wygl¹d przeora, gdy powróciwszy do celi, zasiad³ znów na skrzyni. Ju¿
nie te potoczne westchnienia dobywa³y siê z jego piersi, lecz ciê¿kie, chrapliwe przydechy
zgrzybia³oci. A i myli odwróci³y siê w nim od ksi¹g i ducha ku ludziom i ich dolom: kamieniem le¿a³a mu na piersiach w³asna surowoæ sprzed chwili. (Nic tak samotnych nie udrêcza
jak ten wyrzut g³uchy, ¿e siê nie doæ dobrym by³o dla tego, kto nas przypadkiem nawiedzi³.)
Poszed³ - powtarza teraz wci¹¿ - poszed³, bracie £ukaszu: w wiaty, do Magdaleny tej swojej, na grzeszn¹ goliardiê ¿ywota swego poszed³ md³y brat nasz, vagus!... A nowych wierszy
ze wiata - widzisz - nie powiada³ nam wcale - choæby o jakiej wieckiej mi³oci... zgrzeszeniu. I pokucie... A sukna na now¹ szatê - uwa¿a³e? - nie dosta³ dzi w grodzi ani p³aszcza
nowego, ani butów, ani czarki, z której gociem pi³. Oziêb³y serca ludzi dla Muz.
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Sapliwie wtórzy³ mnich westchnieniom przeora. I duma:
Przybieg³ tu ze wiata jak do prawej rodziny swojej, md³y brat franciszkanów: joculator
wiecki, poeta. By³ - i poszed³, uczepiæ siê mo¿e znów zalotnego p³aszcza swej Magdaleny.
By³ - mo¿e wyspowiadaæ siê nawet pragn¹³, a pogro¿ê gniewu Bo¿ego jeno us³ysza³. I poszed³ - z nie ul¿onym grzechem swej duszy.
Zda³o siê mnichowi, ¿e zerwie chyba w tej chwili wiêzy penitencji przy ksiêdze, wybiegnie
za furtê i dogoniwszy go na drodze, padnie mu na szyjê, wo³aj¹c: Przerzuæ, bracie poeto,
grzech swój w moje serce mnisze! na moje barki pokutnika! w ¿arliwoæ moich pacierzy!...
Lecz oto baczyæ musi na biadanie starego przeora, który ka¿dym s³owem dopomina siê o spojrzenia brata.
Gêle swoje - spójrz, £ukaszu! - goliard nam zostawi³: za votum do kocio³a powiada³. Co
mia³, to klasztorowi w pobo¿nej myli odda³. Sam za od nas pogro¿ê gniewu Bo¿ego jeno
dosta³. Bo nawet kromki chleba na drogê nie otrzyma³... Kto tu grzeszniejszy? Kto - franciszkanin na wskazania mi³oci mniej bacz¹cy? Kto dolê, sumieniu ³atwiejsz¹, od Pana Boga
dostawszy rad innych s¹dzi surowo i okrutnie: z³y sêdzia, Kajfasz?!...
Ja! - ja! - ja! - ¿arliwie, po trzykroæ, uderzy siê w piersi brat £ukasz.
W imiê wiêtego pos³uszeñstwa nakazujê ci, bracie £ukaszu, aby mnie s³owem nie omija³,
gdy sumieniem omin¹æ nie zdo³asz!
My... - rzeknie mnich cicho i ulegle,
I tym ciê¿ej uczyni mu siê na sercu.
Nielekko by³o snad i przeorowi. Serce stare surowo s¹dzi ludzi z oddalenia ducha; w pobli¿u
zetkniêcia siê z cudz¹ dol¹ srogoæ dla ludzi w smêt nad ¿yciem ³acno odmienia i, s¹dz¹ce,
samo os¹dzone siê czuje - ¿e owo stare, ¿e z ¿ycia odchodzi, ¿e nie ma ju¿ uczucia z ¿ywymi...
Odpuæ nam winy nasze, nie czyñ z nas Kajfasze! - czytaæ siê da³o w zadumie starca.
W takich chwilach rodzi siê w sercu starym ogromna potrzeba zatulenia dobr¹ myl¹ czyjej
m³odoci ca³ej - wraz z jej b³êdy i grzechy, ,,Oto - myli - sznurem do ksiêgi przywi¹zany,
pracuje nad ni¹ pêdzlami mój prostak z dusz¹ przez Boga obdarowan¹! mój wagant mniszy!
mój grzesznik najwiêkszy, który mi z klasztoru na noc ca³¹ zaba³amuci³ siê na wiecie!... Jeli nie doæ surow¹ rêk¹ dotykam go, niech ta powolnoæ na mnie grzechem spada. Baczê na
kruchoæ Twego naczynia, Panie! Na to burzenie siê w nim ziemskiego tworzywa dolewam
niebieskiej oliwy ow³adania i harmonii za ca³e moje tu w³odarstwo.
Zatrzyma³ na nim tak ojcowskie wejrzenie, ¿e spod kaptura nad ksiêg¹ wychyli³a siê jak po
b³ogos³awieñstwo ta g³owa mnisza z wiankiem w³osów wokó³ wygolonego ciemienia - o ile¿
bli¿sza przeorowi nad zwichrzon¹ czuprynê waganta!
I znalaz³a siê wraz ta g³owa przy piersiach starca, w obu d³oniach jego.
U³omi³em ciê, kwietna ga³êzi, z p³onej oliwy wagantów, by wszczepion w klasztor franciszkañski, jak w to dobre drzewo, sta³ siê uczestnikiem korzeni¹ i t³ustoci oliwnej!...

***
Ponur¹ by³a ta droga w wiat, miêdzy murem i okopem klasztoru. W d³ugi zacieñ tego rozdo³u zia³o zewsz¹d woni¹ ziemnej próchnicy i piwniczn¹ zatêchlizn¹ cegie³. Stopy grzêz³y
110

w omiêk³ociach drogi: za kobierzec ciszy porasta³y mchy nie jezdny gociniec mnichów.
Czyjego tu jednak przejazdu z dawna nie zatarty lad widnia³ w g³êbokich na drodze wyciskach; niegdy nas¹cza³a siê w nie chyba woda tego mokrad³a: dzi grzybnia liszajów wy¿³abia³a niesamowite lady kopyt tu¿ pod zamkiem mniszych samotnoci. Gdyby czarne i ci¹gniête w tej chwili ¿agle nawy ¿a³obnej zwisaj¹ nad furt¹ olbrzymie ga³êzie; ¿aden w nich
nie zawiegota³ ptak Pod igliwia ciche jak pacierz zaszumy. Nad omsza³¹ czerwieni¹ murów
klasztornych czernia³ siê tak ogrom cedru w rozprê¿nej owis³oci konarów - drzewo dumañ
Salomonowych w ciszy majestacie.
Nas³ucha³ siê by³o goliard z ust przeora, naczyta³ w ksiêgach tyle ducha, ¿e mu owo i cedrowe drzewo samo u klasztoru furty wydawa³o siê Salomonowych m¹droci ark¹:
Nauka dobra da ³askê, na drodze gardz¹cych przepaæ!...
Szed³ pod klasztoru murem jak cie¿k¹ wygnania z przystani ducha i dobrej samotnoci na
niestatek tu³actwa, na gorycz poniechania. Ju¿ nie gêle pod pach¹, lecz jakby k³odê psa w³óczêgi dwiga³ u szyi ogl¹daj¹c siê co chwila na tê cichoæ zakorzenia³ego spokoju w roz³o¿ystociach cedru.
I przekor¹ natury waganckiej swarzy³ siê mimo wszystko z tym wejrzeniem statku i osiad³oci:
W habicie zakonnika pod konarami tej ciszy b³êdnego rycerza i wêdrownego poetê razem
znalaz³em ja przecie! Bo czym¿e s¹ te s³owa przeora powiadane w celi?... Pomrukuj¹ wszak
g³ucho dominikany o nowej znów nauce, zagnie¿d¿aj¹cej siê ród franciszkanów co znaczniejszych: o ich wyczekiwaniu nowej Ewangelii, wy¿szej nad objawione!
I a¿ siê przerazi³ w tej chwili takim ich wyczekiwaniem. I zapatrzy³ siê po raz drugi na te
dziwne, pieczêciami grzybiej plechy odciniête lady w tym pustkowiu. Diabe³ - myli - kr¹¿y wokó³ tego klasztoru. Zwietrzy³ snad grzech waganctwa i w skrzyni przeorowych ksi¹g.
Konno, postaci¹ b³êdnego rycerza mo¿e, snuje siê tu. I zostawia po sobie lady diabelskie
w grzybiej piesze: te jasnoszare wyciski podkowy w mchów szmaragdzie na pustynnej drodze pod klasztoru murem... Tam, u furty, zatrzymuje siê pewnie i czeka na przeora, by siê
przysiad³ na jego konia. Bo nie jedno¿ to: od kielicha w cyborium szukaæ Graala czary czy
od Ewangelii na o³tarzu nowego zakonu?!...
Wiatr przebieg³ nagle szelestem po chaszczach przydro¿nych i j¹³ skrzypieæ cedru konarem,
ocieraj¹cym siê o mur. G³usz! - pustkowie! - omartwica! - skowycza³o to skrzypienie nad
klasztoru furt¹. I wyp³oszy³o co ¿ywego z ga³êzi. Bezg³ony trzepot skrzyde³ ciê¿kich, przelatuj¹cych nisko, chy³kiem, tu¿ u muru samego. Ziemi grud¹ przypad³a gdzie sowa na krzew.
I z wklês³ej twarzy swej b³yska ¿ó³tym okiem.
Go³êbica kacerskiego ducha! - Otrz¹sn¹³ siê w sobie.
I j¹³ siê rozgl¹daæ naokó³, jak by z tej urocznej drogi samotnictwa wydostaæ siê czym prêdzej
w tchnienie wiata i ¿ycia - w s³oñce gdzie wyskoczyæ, polem szczerym przebiec, choæby jak
ten pies w³óczêga z k³od¹ u szyi, dlatego niczyj, ¿e bezpañski.
Rzuci³ siê w bak, miêdzy te g³ogi i ciernie na okopy klasztornej granicy, strze¿onej od z³ego
przez on¹ tu Postaæ w kamieniu.
Szamoce siê i targa ród krzewów ciernistych, depce chrusty pod stop¹, póki zadyszany nie
zatrzyma³ siê na wale.
I nie obejrza³ poza siê.
Za klasztorem ostro rysowa³ siê w tej chwili gród w baszt wieñcu pod ob³oków przegonem. W dali
nad toni¹ borów wypiêtrza³y siê po ska³ach czerwone murowiska zamków pod b³êkitu bani¹
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i chmur bia³ych przelotem - dziwna powietrznoæ wype³nia³a wiat. Tu¿ pod sob¹ widzia³ klasztoru roz³o¿yste dachy i cedru czarn¹ nad nimi zastyg³oæ. Spogl¹da³ na te zamki, gród i klasztor
jak na przystanie, w których starga³ po kolei ³añcuchy wszystkich kotwic nadziei. Z gêsi¹ w klasztorze jakby i ster swej ³odzi zostawi³. Chyba siê teraz na wznak w ³ód sw¹ bezstern¹ rzuci i - pod
ob³oków przegonem nieustaj¹cym na b³êkitu bani - sp³ynie, gdzie wichry ponios¹.
Jakby dla zag³uszenia tych myli zacz¹³ z now¹ zawziêtoci¹ przedzieraæ siê przez krzewy
naprzeciw onej Postaci, która strze¿e od z³ego granicy klasztornej.
Lecz tym razem czepne witki cierniowe chwyta³y siê ju¿ nie szat jego, lecz ramion, oplataj¹c
je wzwy¿ a¿ po d³onie: Na Boga prawdziwego, stój! Nie chod tam!... Nieprawda to, ¿e
niczyj na wiecie. Bo¿y ty, Bo¿y, jak wszystkie dusze cz³ecze! Nieprawda to jest, ¿e wszêdy poniechany. Pani¹ sw¹ macie wszak waganty u Bo¿ego wprost tronu! Ona¿ to wszak za te
pieni i muzykê, którymi j¹ obdarzacie, za wami to w³anie - ¿arliwiej nili za wszystkie inne
dusze - zastawia siê zawsze przed Bogiem. Spójrz na Ni¹: stoi tam w kamieniu, pod klasztoru murem. Wyci¹gnij rêce do tej Orêdowniczki nêdz ostatnich, Skarbonki ³ez najbardziej
gorzkich, poniechanych Matki boleciwej!... S³ysz! dzwoni¹ w klasztorze.
A choæ siê ³zami w tej chwili zach³ysn¹³, ponura ju¿ zawziêtoæ og³uszy³a go rych³o i na ten
ostatni zew franciszkañskiego ducha. Zaciska³ zêby.
Raczej mieæ pogan lub ¯ydów serce niep³odne a myl ich pojemn¹ i bystr¹ w pogodzie, nili siê zatruwaæ mnichów smutkiem: po holokaucie wypijaæ jad acedii!
Jakby pod wiatru nag³ym zawiewem otworzy³a siê przed nim g¹szcz cierniowa.
Prêdk¹ stop¹ zbiega³ po up³azie tamtej ju¿ strony.
Patrzy: wiat dziwnie bia³y, kolumn potrzaskanych rumowisko pod ciemnymi os³onami bluszczu. Ledwie mignê³y w pop³ochu zielonych jaszczurek bezliki na g³azach - i oto zaczarowana jakby pustka w przejaskrawym s³oñcu. Miêdzy z³omami kolumn jakowe usypiska kamiennych szczêtów, gdzieniegdzie na oko jak cia³o ob³ych i miodnie poz³ocistych od marmuru
staroci. Bracia to snad ogrodnicy ³opat¹ i motyk¹, z zagonów swych dobyte, te bia³e gruzy
pogañstwa wyrzucali tu pewnie - za klasztoru niedobr¹ granicê - jak to z³o ruszone w ziemi.
Jaszczury siê na tym lêg³y i rozsnuwa³y bluszcze.
Wstrz¹sa siê jednak ta cisza zaklêta: krzyk, zrazu gard³owy, rozbija siê wnet w pohukiwania
dzikie, a wraca echem zawodzeñ. Dziwnie siê to s³yszy - mo¿e ptak jaki z gór dalekich opad³ tu
gdzie na z³aman¹ kolumnê i cietrzewi siê skrzyd³y a g³osem; budzi wszystkie echa s³onecznej
tu g³uszy, wygrywa gard³a krzykiem gamê gór echow¹: grda, tokuje, têskni... I urwie nagle.
Tam przycich³o - gdzie jak maku kwiat zapali³a siê nagle czerwieñ jakowa u ciemnej zas³ony bluszczu nad kamieniem. Co siê tam zatrzepoce w podrywie gwa³townym i dwoistymi
jak gdyby skrzyd³ami cheruba wionie wprost na piersi goliarda.
I spadaj¹ mu ca³unki na policzki, na oczy, na usta, w tym miechu zêbów bia³ych: ¿e owo
zaklêæ piewanych moc¹ wyczarowa³a go przecie zza murów smutku i mierci - ¿e nie zosta³, nie zosta³ w klasztorze!...
Ledwie poznaæ j¹ mo¿e w ¿a³osnych strzêpach wczorajszego przepychu. Zalotne wczoraj
wypuk³oci sukni starga³y siê oto przez jedn¹ noc w krane i zbrukane szmaty cyganki. Te
buty, których tak dumnym tupotem wype³nia³a wczoraj gospodê, zawiesi³a sobie dzi u pasa;
dzik¹ stop¹ ...li snad przebiegaæ gociñce w³óczêgi. Wst¹¿kami w pod³u¿ splecione rêkawy,
teraz wzd³u¿ rozdarte, czerwieni¹ siê u go³ych jej ramion, niczym druga para skrzyde³ tego
ptaka waganckich przelotów. Krótkie bo zawsze bywa³y przystrojenia skoczki:
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cia³o jej stworzone do rozprê¿nych wolnoci tañca pieszczoty starga³oby na sobie i najdelikatniejszego bisioru oponkê, a có¿ dopiero te nakrochmalone sztywne pancerze strojów, którymi tak lubo utrapiaj¹ siê wszystkie kuk³y niewiecie po grodach i zamkach. Ale dzi nazbyt
prêdko poszarpa³o siê na niej to wszystko.
Widz¹c tê ponur¹ badawczoæ w spojrzeniu jego, opowiadaæ mu czym prêdzej poczyna o jakiej sprzeczce z niewiastami w grodzie, gdy z heroldem przechodzi³a przez ulice. Kobiety,
szukaj¹c z m¹ swaru z zazdroci o modn¹ sukniê, narzuci³y siê na ni¹, ¿e zgorszenie swym
strojem w miasto wnosi i ¿e siê z ludmi wa³êsa - swojemu niewierna. (Ku temu opowiadana
by³a rzecz ca³a, aby w przypuszczalnym gniewie jego na te wtr¹cania siê babskie spaliæ od
razu rozrachunki miêdzy nimi dzi najprzykrzejsze.)
On ma³o w to wszystko wierzy, a jednak s³ucha tak uwa¿nie, ¿e a¿ mu ¿y³y obrzmiewaj¹ na
skroniach.
Nie ich rzecz!
Nie ich rzecz - powtarza za nim jak echo.
Moja sprawa. Gdy zechcê, sam obijê.
Obijesz - wtórzy echem, byle przytakiwaæ mêskiemu s³owu, gdy gniewne.
On chmurzy siê coraz bardziej. Za ten wstyd ogromny, ¿e o zdradach jego dziewczyny
wiedz¹ ju¿ wszystkie kobiety w miecie, wraz z pomst¹ na tamte jêdze w grodzie - tak mu
siê miesza³y w gniewie, ¿e diabe³ by sam nie odgad³, na kim siê to skrupi. Co chwila czerwienieje na twarzy i ogl¹da siê przy tym na miasto. Zda siê, ¿e gotów nawróciæ tam i w odwecie za jej krzywdê obiæ do krwawych siñców najcnotliwsz¹ w miecie matronê.
Wiêc ona pop³acze nieco dla podjudzenia w nim tych pomstliwoci. Po czym ci¹gnie go za
obie rêce, sadza przy sobie na kamieniu.
Nie zosta³e w klasztorze? - pyta o rzecz tak oczywist¹.
Mm! - nie raczy nawet odpowiedzieæ s³owem.
I gwa³townym ruchem wyrywa jej co z rêki. Badawczo rozk³ada to przed sob¹.
Kapelusz - mruczy - z czterema ro¿kami... Widzia³ to kto co takiego!
Ta ca³kowita jego ignorancja w rzeczach stroju przejê³a kobietê tak g³êbokim oburzeniem, ¿e
uciê³a z nag³a wszelk¹ jej potulnoæ sprzed chwili. Obezwa³a go g³upim, powiadaj¹c, ¿e siê
na niczym nie zna. Toæ to czapka! potrzebna do sukni.
To suknia, to kapelusz!... A ka¿da przy niej szmatka bardzo potrzebna i ogromnie wa¿na.
Takie to wasze, kobiet, czarnoksiêstwo nad naszymi g³owami.
Czapka! - poprawia go dziewczyna z uporem.
On tymczasem zwiesi³ g³owê w nag³ym zamyleniu.
Ze³gane by³o wszystko, co opowiada³a mu przed chwil¹! Po prostu burmistrz spotkawszy
ryba³tkê z kapeluszem na g³owie, poci¹gn¹³ j¹ na ratusz do podatku i do zapisania w grodzkie ksiêgi nierz¹du. Na tak¹ jawnoæ ju¿ przysz³o! Opisz¹ j¹ niebawem po wszystkich grodach - a jego za pomocnika w tym jej rzemiole... Za to odziewku potarganie tak gwa³towne? Kto zgadnie, gdzie ryba w wodzie bywa³a...?
Odpycha skoczkê od siê precz. I powiada, ¿e nie obije cholew¹ lub rzemieniem, bo nie pan
m¹¿, bo gardzi onymi mieszczany, którzy obijaj¹ swe ¿onki, by do sp³akanych pchaæ siê rych³o pod pierzynê. Wstrêtn¹ jest ka¿da sprzeczka z kobiet¹, ale wstrêtniejsze bodaj jest takie
godzenie siê potem. Wiêc to jej powie tylko: ¿e pieszczot¹ nie dotknie siê jej ju¿ nigdy.
Nigdy! - doda³ wyb³yskiem oczu spod kaptura.
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Stropi³a j¹ bardzo ponuroæ tego wejrzenia. Od mnichów wraca - myli - kto go wie...?
A rozbrojona z k³amstwa swego, ju¿ nie wie, co pocz¹æ; a¿ omiêk³y nagle te jej usta bezradne.
Nie zosta³e w klasztorze? - pyta nie do rzeczy, po raz drugi ju¿ dzisiaj.
I wybuchnie nagle takim zaszlochem, ¿e a¿ stuli siê ca³a i rozdygoce cia³em.
Chwyci³ j¹ mocno za ramiona oba.
Bij! - wo³a w szlochu dziewczyna.
G³upia!...
W ty³ j¹ przegina tym uchwytem, odsuwa od siê, ku lepszemu podpatrzeniu prawdy.
Mimo piachu ³zy twej g³upiej, jaki mi sypiesz w oczy?...
Nie mogê bez ciebie!... - buczy dziewka w obie swe d³onie u twarzy.
Wiêc podj¹³ odruchowo d³oñ dla pog³askania tej g³owy: niech¿e siê uspokoi wreszcie. Prawdopodobnie wcale tak nie jest, jak powiada, mo¿e przed w³asn¹ dusz¹ teraz co p³aczem k³amie, pewnie wcale nie to jej dolega, nad czym siê u¿ala. U kobiet mody nie wiedzieæ. Bo one
same nie wiedz¹ nigdy. Inne w nich dusze.
I niech je Pan Bóg sam sobie s¹dzi! - koñczy³ w zniecierpliwieniu.
Ale ta miêkkoæ w mylach i d³oni, niczym przez gêle i smyczek, zapad³a mu w piersi. Gdy
mu dziewczyna po niejakim czasie o sobie opowiadaæ ka¿e: czemu odbieg³ od kamratów na
gociñcu, co ród mnichów porabia³ - on rozpocz¹³ swe zwierzenia po mêsku: od koñca - od
najdokuczliwszych na razie uczuæ. J¹³ jej tedy opowiadaæ swe myli ostatnie, gdy z tego tu
wa³u spogl¹da³ na gród, zamki i klasztor: jak to wytr¹cony jest ze spo³ecznoci cz³eczej.
A z samego nadmiaru rzetelnoci, w przystosowaniu siê do kobiecych myli, zdrobnia³y siê
jako te ¿ale.
Oto i wród kamratów nawet obcym siê czuje. ¯aden mu z nich przyjacielem nigdy nie by³.
Linochód, ¿e melancholicus; niedwiednik, ¿e zazdrosny; ¿onglery i ¿aki, ¿e siê o sztuki ci¹gle swarz¹; inni, ¿e zgo³a rudes. Sam jest. Nie ma przyjació³ na wiecie.
Tak jej siê u¿ala³, tym mêskim wynurzaniem siê przed kobiet¹, w którym siê wszystko w jedno miesza i na drobne miele. Do nie wiadomo, jak zboczy³ z tego na opowieæ o wielkim
mistrzu zza gór, którego s³owo jest jak dzwon, duch jak Paw³a aposto³a, a ton nie gêli, lecz
organów.
,,W czyæcu i piekle by³ za ¿yw¹ dusz¹ jasnowidz¹c¹ - koñczy³ w zamyleniu.
Nad czym to siê utrapia pod kapturem! - dziwi siê w duchu dziewczyna, spogl¹daj¹c nañ
mimo woli z zezem politowania.
Ale gdy to i owo z ksiêgi mistrza opowiadaæ jej pocz¹³? zaciekawi³a siê niebawem tak bardzo, ¿e oto ju¿ nie na kamieniu przy nim siedzi, lecz na ziemi. Ramiona splot³a na kolanach
jego, zapatrzona weñ w tej chwili jak w têczê: ¿e m¹dry jest i wszystko wie! Oderwa³y siê na
chwilê jej myli od siebie samej; jê³y siê b³¹kaæ po wiecie.
Nagle dotykaj¹c jego rêki, rozpytuje potulnie:
Powiedz... te nimfy? Sali jeszcze prawdziwe na wiecie? choæby tam - za morzem?
A¿ siê goliard ¿achn¹³ rozczarowany: Z³o¿y³a¿ i w to nawet swe jaje! - A g³ono parskn¹³
tylko:
Kobieta!...
Przytuli³a siê doñ, ca³a rozpromieniona wdziêcznoci¹ za to s³owo. Nie satanassa przecie!
Nie trzeba i diab³u pomocnic lepszych!
114

Ale gdy siê myl kobieca czego uczepi, nieprêdko daruje ciekawociom swoim. Niech¿e jej
tedy opowiada, co wie o tych nimfach: jakie one by³y z siebie? czy ³adne nade wszystko?
i czemu ich dzisiaj ju¿ nie ma, skoro dawniej by³y? Na wygodzenie tym naprzykrzonym rozpytywaniem powiada jej - ot, by rzec cokolwiek - ze po ³¹kach nad strumieniem kwiaty tka³y osadzaj¹c je na ³odygach traw.
One?!...
Objê³a j¹ nagle sapliwa nad tym zaduma. Podbródek wt³oczy³a w d³onie i patrzy, a raczej s³ucha oczyma, co dalej bêdzie. Co siê tam k³êbi, co mota ¿ywo w tej g³owie. Wiêc on podsuwa temu motkowi jeszcze jak¹ tam niæ, powiadaj¹c, ¿e one takie by³y zawsze zwiewne ku
mierci, i¿ wystarcza³o wyrwaæ im jeden w³osek, a umiera³y natychmiast.
Ee?!... - zdumieniem a¿ nieufnym spojrza³a nañ. I w tej¿e chwili obie jej rêce poderwa³y
siê ku w³osom na ciemieniu, by poprawiæ roztargane, przyg³askaæ nieco d³oñmi. A przy³apana umiechem jego na tym odruchu bezwiednym, zarumieni³a siê a¿ po uszy. I przyznaje ze
skruch¹, ¿e jest bardzo niem¹dra.
Jemu podoba³a siê widocznie ta niem¹droæ, bo g³aszcze j¹ d³ugo po d³oni.
Tym omielona przysiada siê doñ znów na kamieñ - z przyjani¹ zreszt¹ tylko; nie naprzykrza mu siê wcale, niech Bóg broni!... Smutne jest jednak takie sztywne siedzenie w przyjani, wiêc siê przytuli tylko nieco, ramieniem szyjê mu ogarnie, przy sposobnoci w¹sy mu
poprawi. I zaszepcze przy tym niskim nagle g³osem:
Te usta twoje... daj...!
Zreszt¹ cicha jest przecie i uleg³a w wielkoci przytulenia.
,,Opowiadaj. Mów.
Ale jemu nie do opowiadañ ¿adnych by³o ju¿ w tej chwili. Zm¹ci³a siê w nim powaga i surowoæ
ca³a. Za jedwabista och³odnoæ jej ramienia, wyczuwana szyj¹, parzy³a go w tej chwili jak pokrzywa w tym przypomnieniu gwa³townym - ¿e wszak¿e to jej cia³o tak niedawno jeszcze...?!
Chwyci³ j¹ znowu za ramiona i trzêsie z ca³ych si³.
To jedno powiadaj mi - szepcze gard³owo nad ni¹. - Na twoj¹ i moj¹ duszê, prawdê mów! nie diabe³¿e to by³ chocia?!...
Któ¿ tobie znowu? - ¿achnie siê, bardziej zdumiona nili zagniewana t¹ przerw¹ w pieszczocie.- Któ¿ tobie znowu?
Herold on?!...
Ledwie to rzek³, ju¿ po ³bie dosta³ - ¿e przypomina. ¯e za dobr¹ chwilê mi³oci tak przykro
zepsu³ na samym pocz¹tku - ,,niech przepada, skoro taki!
Zepchniêty z kamienia, przewróci³ siê tu¿ obok. A powstawszy z ziemi, zawija siê w swój
p³aszcz i mruczy:
Na ten koniec - ja obity zosta³em!
Ale ona nawet pomyleæ mu o sobie nie pozwala: rozsierdzenie swe na ¿ale mu przek³ada, ¿e
j¹ teraz zazdroci¹ sw¹ zanêka, zamorduje powoli. I póki¿ to tego bêdzie?!... Zechce j¹ mo¿e
zanudzaæ akuratnym rozpytywaniem baka³arza: quis? ubi? quomodo? quantum.? A przecie
w kochaniu jest rzecz g³ówna nie w tym, co siê komu przytrafi. Przytrafia siê za ka¿dej kobiecie; niech¿e raz wie, durny, ka¿dej! ¯adna jednemu wiern¹ nie zostanie bez szczególnej
pomocy Bo¿ej. Tylko ¿e ka¿da wówczas zatai swoje, wyprze siê w ¿ywe oczy, zaba³amuci.
O, jakie¿ niedobre bywaj¹ kobiety! jakie pe³ne fa³szu i ob³udy wszelakiej! Ale przez was to
w³anie staj¹ siê takimi - ¿ebycie wiedzieli. O, jak¿ecie wy wszyscy jednakowi!
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Wszyscy! - podkreli goliard jadowitym tonem.
Wiêc ona czuj¹c, ¿e siê przegada³a, tym gniewniej wywodzi swe ¿ale. I to jeszcze: czy diab³em aby tamten nie by³? - tym siê, g³upi, troska. Gdyby ona by³a mê¿czyzn¹, to¿by jej wtedy wszystko jedno by³o, jakim tamten by³ z siebie, choæby i diabe³ sam.
Choæby i diabe³ sam! - odmachnie siê goliard obur¹cz, nazbyt ju¿ cierpko w tej chwili.
Ta niezazdroæ znowu zupe³na stropi j¹ w nag³e zamylenie. A po rozwa¿eniu urazi tym g³êbiej. Wiêc pocznie tym gwa³towniej snuæ swoje ¿ale i motaæ je niecierpliwie. A gdy siê w tym
popiechu mówienia nasup³a znowu jakie uogólnienie niepotrzebne - wybuchnie na pewno
p³aczem krzywdy serdecznej.
Tego siê goliard ba³ najbardziej; nie z tkliwoci przecie, lecz z niesmaku owieconego cz³eka: wszêdzie na wiecie jest wiêcej ³adu nili w g³owie kobiecej.
Zza cierni i g³ogów klasztornego wa³u wychyli³ siê zaj¹c, a spostrzeg³szy ludzi, po³o¿y³ s³uchy na grzbiecie i mign¹³ co tchu w skokach polotnych. Powiód³ goliard oczyma za tym
przypadkiem; zamyli³ siê, zatuli³ w sw¹ szatê klerka.
Poucza wiedza - mówi - jak to w¹¿ grzech oznacza, zaj¹c - namiêtnoci cz³ecze. Sp³oszyæ
obu nietrudno; tylko gdy w¹¿ gnunie tu przy nas w ukryciu siê zaczai, zaj¹c szparko precz
odbie¿y gdzie indziej.
Nie wierzy co dziewczyna, by zaj¹c a¿ tak daleko odskoczyæ mia³. Wie natomiast, jak to
owieceni consolationem i ¿¹dz opanowania w filozofii szukaj¹.
I ¿e z ni¹ ³atwiejsza kobiecie robota nili z zazdroci¹.
Wiêc po niejakim czasie tak ciep³o na niego popatrzy, tak d³ugim zaci¹giem wyb³ynie ku
niemu spod rzês, ¿e on tylko siê nachmurzy w tym ¿ywszym przypomnieniu herolda. I palcem surowo przed sob¹ zamacha.
Nigdy!
Z okr¹g³ych w tej chwili warg mignie ku niemu ruchliwszym od ¿mii jêzykiem. I wzruszaj¹c
ramionami, odchodzi sobie na bok. Poprawia warkocze, nuci co przekornie.
D¹sa siê.
Lecz oto jeden, drugi kamieñ, na który wskoczyæ wziê³a ochota; potem ju¿ jak wiewiórkê
z g³azu na g³az ponosi³o sam¹. ¯e grobowcowe to niegdy g³azy, wiêc j¹ nêci p³ocha wród
nich psota. A ¿e cisza tu taka surowa naokó³, wiêc huka; dra¿ni echo - ¿e ponure.
Póki nie parsknie jak to rebiê i, zgarniaj¹c swe szmatki powy¿ej kolan, nie zapatrzy siê ciekawie na tê obrzydliwoæ czarn¹ i lisk¹, która w drgawkach sp³oszonej gadziny stepie siê
oto u kamienia ród szmeru traw.
,,W¹¿! - powiadaj¹ wtedy dopiero okr¹g³e usta i zaokr¹glone oczy dziewczyny.
Goliard naje¿y³ brwi pod kapturem, acz uspokaja siê rozwag¹, ¿e gdy siê wród ruin wê¿e
przytrafi¹, zawsze bywaj¹ czarne z natury swojej.
Dziewka przycich³a. I posz³a miêdzy kolumn bia³e z³omy, a bluszczów ciemne na s³oñcu g¹szcze.
Migoce na ich tle czerwonymi jak mak szmatkami sukni: wnosi w tê ciszê barwy bodaj krzyk i wyskoki, gdy usta zamilk³y i nie skacz¹ ju¿ stopy. A rusza i dra¿ni wszystko. Oto bluszczu potê¿ny kierz
zwisa czarn¹ kaskad¹ na jednej ga³¹zce tylko: rozko³ysze go wiêc, rozbuja nad sw¹ g³ow¹, I niczym
kasztany wytrz¹sa z jego g¹szczy limaków mnóstwo: gradem uderzy³y ma³¿e o g³azy.
Skry³a siê wreszcie za t¹ kaskad¹.
I wtedy takie milczenie zaleg³o w s³oñcu ród ruin, ¿e zamigotaniem zielonych jaszczurek
o¿ywiaæ siê znów jê³y marmurów biele.
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A¿ jego zaniepokoi³o przykro to d³ugie zaczajenie siê ciszy. I nas³uchiwaæ mu ka¿e. Z³o nie
pi w takich k¹tach urocznych. Pocz¹³ ogl¹daæ siê za dziewczyn¹ i szukaæ jej w milczeniu,
by nie nawo³ywaæ g³osem - ³atwo wywo³aæ co w takim miejscu niedobrym.
Uchyli³ wreszcie nawis³¹ zas³onê bluszczu. Patrzy - stoi dziewka jak ta Ewa pod jab³oni¹: golusieñka na ca³ym ciele, nawet przyrodzenia ¿adn¹ ga³¹zk¹ u bioder nie przys³ania. Tylko za jab³ko pier w³asn¹ w d³oni wa¿y. I wygiêta skrêtnie, przypatruje siê biodru i nodze swojej.
Sprona ty!... Oto nad czym przycich³a nareszcie.
Za ca³¹ odpowied wska¿e mu przed siê. O mur wsparta stoi oto pochyle jakowa postaæ
w kamieniu o odbitej g³owie i strzaskanych stopach. W biodrach ma takie w³anie wygiêcie,
jakby pod w³asne spojrzenie wystawia³a siê cia³em.
Nimfa! - naszeptuje dziewczyna.
Sprona ty! - zgromi j¹ po raz wtóry. A jednak wielkie zdumienie objê³o go.
I odwróciwszy siê od cia³a niesromnej dziewki, zapatrzy³ siê w kamieñ ¿ywy. Tu¿ podle, we
wnêce muru, dostrzega jakby podstawê tej figury; na niej dzban zdzia³any w marmurze i stopy przyros³e do coko³u. Poni¿ej widaæ zatarte w kamieniu g³oski.
Rzuci siê ku nim klerk, pisma starego zawsze chciwy. Zna dziewczyna tê ¿arliwoæ jego
w odczytywaniu starego pisma na zmursza³ych przy drodze kamieniach lub na g³azach wmurowanych w bramê niejednego grodu.
A naszym ku czemu zapa³em przejmuj¹ siê tak bywa, nasze kobiety, ¿e gotowe i w sprawach ducha wspó³dzia³aæ t¹ krzêtn¹ niecierpliwoci¹ swoj¹. ¯e za w odczytywaniu pomóc
mu nie zdo³a, wiêc przynagla bodaj: kopie bos¹ stop¹ klêcz¹cego nad napisem goliarda. No!
prêdzej! - niecierpliwi siê nad nim.
Ale on przynagliæ siê nie da³ tym poganianiem. Odczyta³ akuratnie:
Divae Aphroditae sacr...
Dziewczynie przywar³o co w tej chwili powiew I nim siê spostrzeg³, runê³a czo³em o ziemiê, w³osów nag³e rozploty wyrzucaj¹c przed siê, na g³owy przys³oniêcie rabie:
Pani Wenus sama!
Ten krzyk ba³wochwalstwa urzek³ go chyba jawnym ju¿ czarem tych ruin - za klasztoru niedobr¹ granic¹.
Bo oto te z³omy, jak pnie potrzaskane, dope³ni³y mu siê nagle w oczach a¿ po one szczêty
okapów, które tu i ówdzie zawisa³y na s³upie. I nakry³y siê dachem w wi¹tyni, ogrom kolumnowy. Za te marmurów obt³uk³ nijakie - z przypadku jakby g³adkie lub z kaprysu natury
upodobnione czemu - szeregiem bo¿yców z kamienia stanê³y u wnêtrznych cian. Porodku
bieli siê o³tarz, w bluszczu osnuciach, pod ofiarnego dymu k³êbami i smug¹.
I s³ychaæ g³os zza o³tarza tego:
W progi Apolla wiêtego siedliska
piewca z czym wkracza? wie¿ych gron obiata
na ³ask jakich zb³aganie sp³ynie z jego czary?
Siebie samego widzi tam, u o³tarza. Klêczy owo wagant na po³y mniszy, z gêl¹ pod pach¹,
w czarnej i ciê¿kiej szacie klerka, zapylonej kurzem ksi¹g i piachem w³óczêgi: joculator niby
dzisiejszego ducha z czo³em nie janiejszym i nie l¿ejszym ponoæ od onych szat. I bij¹c tam
czo³em o o³tarza stopnie, koñczy w duchu mod³y jakowe:
[........]
nie Indu z³oto i s³oniow¹ koæ,
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nie winnic plony lub sardyñsk¹ w³oæ
- pogodê duszy mej, o Synu, daj, Latony!...
Nie mniej ¿arliwie od krzyku dziewczyny przed chwil¹ doby³y mu siê z piersi ostatnie zw³aszcza s³owa tej modlitwy. A na pó³ zaledwie ockniêty z tego czaru, poj¹³, ¿e na tych bogów
cmentarzu ¿ywe kamienie przemówi³y doñ - przypomnianym tak nagle s³owem Horaca.
Wczoraj to wszak jeszcze, na kamieniu grodzkiej ulicy, siedzia³ by³o nad ona ksiêg¹, któr¹
od mnichów wykrad³a dla niego dziewczyna. I znowu¿ ona! - pomyla³ niechêtnie. ciera³
z czo³a ten czar i urzeczenie, jakie nañ rzuci³ jej ba³wochwalczy tu krzyk. Ale czyni³ to daremnie. Oczy wêdrownego poety - jak renice mnicha w godzinê cudu - zdo³a³y widzieæ przed
sob¹ ju¿ tylko wiat inny.
Oto k³oda marmuru w bruzdach; popatrzysz: opony to widoczne fa³dy na kad³ubie, u góry bark
siê wyznacza, ramienia osada, a u piersi podruzgotanej cytary lad. Niczym trzon kolumny zwalonej wrós³ pochy³o w ziemiê ten tu³ów z przyros³ym do piersi szczêtem lutni. O n to pewnie sam,
który za siebie i Muzy pacierze tu bra³, promieniem boskiej pogody dotykaj¹c czo³a wybrane.
Za chwilê klêcza³ goliard prawdziwie u o³tarza, który odnalaz³ w rodku tych ruin. I na marmurowej tafli jego, u samych stopni, g³aszcze d³oni¹ kszta³ty tañcz¹cego Pana z fletni¹.
I szepcze do siê s³owa pieni piewanej jakby pod fletni wtór:
Faune! nimpharum fugientum amator...
miech by³ w tym pacierzu pogañskiego o³tarza i radoæ a r¹k klaskanie... Potkn¹³ siê niebawem, jak o kulê, o g³owê ze pi¿u zielono-czarn¹, spozieraj¹ca bia³kami... Diab³a?! - pomyla³ z otrz¹sem. Ale wcale nie szatanów z³oci¹ spogl¹daj¹ te oczy. B³yskawica i p³omieñ
¿ywy zataja siê w umiechu tych renic; a¿ po granice upojenia stuli³y siê z lekka powieki.
Usta bo¿yca s¹ w zadumie powa¿ne, gdy rozsiewn¹ jakby pogod¹ czo³a umiecha siê brodacz ludziom ¿yczliwy. Liæ winny i grono oplata mu czo³o.
Odgad³: Bachus to sam, w wieku dojrza³ym - Dionizos!
A ta ust i oczu boskich sporna jakby ze sob¹ mowa wla³a goliardowi w ¿y³y ogieñ uniesienia
w tyra przypomnieniu nag³ym:
Kêdy¿, o Bacche; uwodzi Twój duch?
wskro pe³en Ciebie, Tob¹ upojony w sza³,
kêdy¿ siê rwê? przez jak¹¿ przedzieram siê g¹szcz?
[..............]
ku gwiazdom l¹c, pod Zeusa tron
pieni me nowe, które z ¿adnych ust...
[ .............]
O, s³odka grozo! w Twe lady, o Bo¿e! o Leneusie!... gdy winnic boski liæ uwieñcza skronie
Twoje...
Urwa³y mu siê s³owa tej pieni; myl w bok nagle \ odskoczy³a. I wyci¹gnê³a siê d³oñ jakby
po w³asnego ¿ycia tajemnicê, która w tej chwili przewia³a, zda siê, tu¿ obok niego.
A ¿e tak oczyma i duchem w innych by³ wiatach, wiêc nie spostrzeg³ wcale, jak zza bluszczów wyst¹pi³a dziewka jego, dziwnie niesamowita po swych niedawnych pok³onach u kamienia. Zwarta nagimi wci¹¿ kszta³ty, stoi jak ta kolumna opodal, jak ona poz³ocista na smag³ym ciele. Za tych ramion sprê¿eniem przyzywa snad wielkiego pogromcê smutku i ociê¿enia: jego ³aski w siebie bierze a¿ do tej bladoci na licu, do oczu æmienia, a¿ po tê rozchwiejnoæ cia³a i oczadzenie w bezwiedny ju¿ chyba tan...
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Wówczas na miêkkich stopach kocicy obiega goliarda ko³em urzeczenia - by odgoniæ mu
znad g³owy acedii zmory - wyp³oszyæ spod kaptura têsknienia w klasztory - by corde jucundo
poszed³ znów z kamraty na waganctwo, na w³óczêgê - w wiaty.
¯ycia radosnoæ sama zatai³a siê wokó³ ruin wi¹tnicy dawnej jakby zaklêta w cmentarne jej
milczenie.
W ¿ywy kamieñ, w marmuru wyraz i gest, zastyg³ i goliard tu sam, upojon Bakcha upojeniem
bez kru¿.

***
Faun chyba tylko odgadn¹æ by zdo³a³ na fletni tych zamyleñ goliardowych rytmy i tony.
Jak gdyby zasiad³ wprost niego na ruin którym g³azie, rac podwin¹³ pod kolano drugie, gêbê
od¹³ przy fletni, wytrzeszczy³ lepia w zapamiêta³oci grania - i dmie:
O tych prz¹dkach opowiada pewnie, które ród polotnych skoków dziewcz¹t ³owi¹ oto w powietrzu lata nici wszystkobarwne, by na tkankach s³oñca i zieleni tkaæ ¿wawo wszystkim
kwiatom kielichy z³ote, krane, modre i bia³e - pod nieba lazurem.
Lecz s³oñca spiekota nu¿y je rych³o w tej pracy i rozkaprysza cia³a. Ju¿ nie r¹czymi wyskoki
za przêdz¹ barw wszystkich, lecz pl¹sem wiotkich opiesza³oci pomykaj¹ siê ku brzegom
strumienia, kêdy piêæ kolumn bia³ych pod dachem os³ania ich to o³tarz mo¿e - jak niegdy
nad Lirisu wod¹.
Oto bior¹ ju¿ na stopy te pierwsze wstrz¹sy och³ody, pe³zaj¹ce wzwy¿, ku ich cia³ takiemu
zjêdrnieniu, ¿e plecami w ty³ przechylone, wydaj¹ siê ca³e jak Diany ³uki napiête.
Po³udniowej pory ockniêto zewsz¹d gwary i bez Fauna fletni obejd¹ siê teraz. Starczy za ni¹
dziewcz¹t miech szklany w rozbryzgach dreszczów od zi¹bu k¹pieli: a i te bluzgi, tryszcze
i kaskady wokó³ ich cia³ at³asu, tak b³yskliwie rozemianego w s³oñcu i w takie szafiry zasnutego po cieniach. To w cieñ, to w s³oñce pstr¹giem wyrzuca siê z wody z dziewcz¹t najm³odsza: jeszcze ch³opiê prawie o kszta³tach niegiêtkich i tak twardo rozrzucanych w poskokach, ¿e siê z tych nóg, ramion i g³ówki pod dzwonnymi loki rozgwiazda co chwila czyni³a za krzyk radosnego cia³a na Evoe! m³odoci.
Nie matka siê o ni¹ troska, lecz - jak to bywa, gdy macierz p³ocha - siostrzyca nieco starsza.
I stateczniejsza - t¹ por¹ pierwszego u dziewcz¹t ciszenia: gdy ich oczy do miechu pochopniejsze nili usta, w m³odej ju¿ powadze panieñstwa. renice jej natomiast s¹ takiej ciekawoci pe³ne, tak s³oñcem wraz z ros¹ nasi¹k³e i tak rosicie rozemiane, jak te b³awaty
o wczesnym ranku. Rankiem i wczesnoci¹ jest ca³a, a giêtka a¿ zaczepnie w swych wiotkociach rytmicznych - choæ szczup³e ma jeszcze ³ydki, piersi jak jab³ka i ró¿owe ramiona.
Siostrzyce starsze tymczasem, czujnoci¹ ³ani u wody, zas³ucha³y siê nieufnie i w strumienia
samego g³os, który na nurtu skrêcie w nuty dwie, dwa zabe³tania i z dziewczêty siê teraz
swarzy. Oto ledwie zanurzy³y w nim swe stopy lekkie, on basem o nurtu g³êbiach co im tam
prawi i bulgoce w powadze. A prz¹dek piêkna r¹czki chy¿e czerpi¹ co ¿ywo z tych g³êbi, roztopione s³oñca z³oto na piersi swoje. Póki pr¹d wartki u skrêtu nie klanie znienacka wod¹
o kamienie. I strumienia nut¹ wtór¹ jak sam satyr wysokim chichotem siê nie zach³ynie.
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Dziewczêta sp³oszone wyplusn¹ siê nagle z wody gromadk¹ ca³¹. I wion¹ za kolumny swej
wi¹tnicy otwartej. Wychylaj¹ siê zza tych marmurów bieli, Po których pulsuj¹ce plamy s³oñca trzepoc¹ siê niczym motyle z³ote. Wynurzaj¹ siê wiotkie zza g³azów stêg³oci, bior¹ na
swe plecy i ramiona tych blasków roje. Tak dyszy, tak siê trzepoce na cia³ach dziewcz¹t niepokój s³oneczny, gdy okr¹g³ymi oczyma zapatrzy³y siê z lêkiem w strumienia wody.
Z rozchylonych trzcin sitowia wystawia ku nim Panek chrap swych niuchy, bródkê z³oliw¹
i te strzyg¹ce pod rogami uszy.
I pêdzi wraz ku nim z chwytn¹ ju¿ z dala garci¹zda siê, za biodro, za udo z miejsca u³api,
gdy zgoni. Lecz oto biegn¹c brzegiem strumienia, zapl¹ta³ siê jakby kopytami miêdzy te kaczeñce z³ote, pomieszane z skocznymi promykami s³oñca w cieniu osiny. I zaloty swe ca³e
wytupota³ oto wród kwiatów i promieni, wyklaska³ w grzechotki swych d³oni. Tylko ¿e do
tañca mia³ nogi nazbyt d³ugie - w kolanach - jak te skoki zajêcze. Wiêc choæ drepce wci¹¿
posuwicie, cietrzewi siê i klaska, miech jego dziewcz¹t wzgardliwy otrzyma³ w odpowiedzi. Nie stropi³ siê tym bynajmniej, na nic w tej chwili nie bacz¹cy. Sobie tañczy. Sam siê
weseli.
Oto coraz to wdziêczniej nad rogami klaska i, zas³uchany w te grzechotki swoje, przebiera
kosmatymi ³ydy: jak umie, tak tañcuje sobie ¿wawo. Dopiero gdy siê tym nacieszy³, zwrócony ku dziewczêtom zatrzepie siê ³apami po udach i parsknie r¿eniem miechu tak ¿artko jurnym, jak samego po³udnia wyiskrzony skwar:
Cha! cha! cha! chaa...
Po³udniowej pory zestrojona ju¿ muzyka ledwie tego miechu rozhuki przewali po wszystkich dalach, a ju¿ oto sama zapl¹ta³a siê w jakowe zwiewne, skoczne nuty.
Dziewczêta zalêknione wyskoczy³y zza jasnych kolumn swej wi¹tnicy. I rozpierzch³y siê,
i rozwia³y na wsze strony - pod gwa³townym nagle rozedrganiem osinowych lici (w które
prz¹dki dziewicze wetka³y, wiadomo, dusz swych m³odych niestatki i trwogi).
Te dwie najm³odsze nie nad¹¿ywszy siostrom, pozosta³y nieco w tyle. One¿ to chyba?! - te
dwa blaski s³oñca przejasne, które zwia³y oto z kolumn bieli na murawy g³êboki cieñ? I pêdz¹
gdzie przed siê po tego cieniu szafirach pod lêkliwym zaszumem drzew.
Dali powietrznej oddech i pól tchnienie rzewi¹ po³udnia skwar. I ³¹cz¹ nagle, splataj¹ ze sob¹
te siostrzane blaski oba: m³odsza siostra starszej na szyje++ snad skoczy³a? Lecz oto znów
je dwoj¹: jedna promieniem w bok odbiega, druga wnet zawiruje, zak³êbi siê w niepokoju i leci, ³opoce skrzyd³em s³onecznym: zagania, zawiewa... Pró¿no siê o to pisklê siostrzane troska, gdy jastrz¹b na ni¹ tu spada. Ku niej to pewnie Panek pêdzi w parskaniu i kopyt tupocie,
bo cykady z kryjówek swoich l¹ jej na gwa³t zazdrosnych ostrze¿eñ plotki i sykania natarczywe.
Cyt-cyt!... Cyt-cyt!... - s³ychaæ naokó³. A ta ma³a jeszcze tu swywoli, jeszcze j¹ obskakuje
psotnie! Za w tych jej pl¹sach jest taki upór rytmu, ¿e, choæ bezg³one, têtnem samym piewaj¹:
Wci¹¿ siê siostra czego lêka - boi - nad czym sama u krosien!...
Na ramiona j¹ snad siostra schwyci³a w nag³oci chwili, ustami cisz¹c pewnie jej usta niedobre; gdy¿ jednego ju¿ tylko promienia wiat³oci¹, by skrzyd³em rybitwy, ponosz¹ siê migle w dal - w ogromnym nagle niepokoju rozedrganych lici, w ich skardze i szemraniu,
w roz¿alonym szumie pop³ochu...
Liris je sch³onê³a - pod te szelestne nieukoje osin i szum ³anów dalekich.
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Ob³ok, na b³êkity nawiany, p³ynie ¿aglem cienia po tych dalach, jak gdyby struny smêtu zatr¹ca³ przelotem, wygarniaj¹c wszystkie wspó³dwiêki utêsknieñ, zatajone ród po³udnia cisz.
A¿ buczenia b¹ków odezwa³y siê w murawie ni to organowych dudów pierwsze zaci¹gi na
basie. Po chwili wysokie skrzypki pszczó³ roz¿ali³y siê wokó³ i wielotysiêcznych muszek
zbrzêki zgodne w ogromnej rozchwiei s³onecznych wyiskrzeñ...
Po³udniowej pory orkiestra skrzydlata z wszystkich utêsknieñ chora³u gra kwiatom ¿¹dz swoich peany.
Oto u winnicy skraju, nad zielony aksamit lici, wychyla siê zjaw¹ kwietnego kielicha - pier
bia³a i ró¿owe ramiona w rozwiewnym zasnuciu strzêpiastego jak gdyby okwiatu, który s³oñce z³otym grzebieniem wci¹¿ czesze, nawietla i puszy. Lica nie widaæ w tym w³osów owiewie, r¹czki zajête s¹ czym gorliwie u krzewu. Zapêdzi³y j¹ snad siostry do pracy przerwanej.
Na utrudzeñ po³udniowych zakoñczenie tkaj¹ oto prz¹dki gronom Bakcha co najzacniejszym
p³aszcze s³onecznej purpury - z krwi swojej m³odej kolorów mo¿e?...
A jeli tymczasem z³oci siê zaledwie wino, snad w krwi m³odej wiêcej s³oñca ni¿ purpury,
póki lata gor¹coci nie dopal¹ krwi w ¿y³ach i winnej macicy gron!
Wiêc s³oñce dopieka, skwarzy, ¿ga p¹ki nie rozkwit³e.
I dojrzewa wino.
Za jego stra¿nik przy winnicach: Panek z fletni¹, i ku zadumie w s³oñcu wiadomo skory,
przysiad³ z dala na g³azie, podj¹³ obur¹cz kopyto i zamyli³ siê nad tym, ¿e za ciê¿kie ono
ponoæ ku onym prz¹dkom - które swoich rozkoszy obietnice wetka³y w kwiaty, ¿y³ swych
purpurê przelewaj¹ w wina i tañcz¹ zdzia³ane przez siê upojenia ziemi.
Z dala u krzewu pracowite prz¹dki tkaj¹ wci¹¿ pod tych warg dziewczêcych skupieniem
w p¹k. Gdy spod rzês wyb³yska ku niemu ukradkiem, raz jeden tylko! - i raz drugi jeszcze krosienkowych jej dumañ treæ cicha. Zerwa³ siê na nogi.
Twych ocznych umiechów kroplistoci ciê¿kie!... Soki!... przes³onecznych kici... cypryjskiego grona! Wró¿ê, latoæ zbiór bêdzie jagody z p³omienia!
I sp³on¹wszy sam jak ¿agiew, dymi z chrap w po³udnia plenn¹ spiekotê:
Gdy mnie twych oczu spoi ciê¿kie wino,
nie wytrzewiejê i mierci godzin¹!...
Gdy siê ust twoich gronem do skonu opijê,
pijany, Chronosa przestawiê klepsydrê,
sporód mar elizejskich do ciebie siê wydrê!
wios³em umar³ych do ¿ycia odbijê!
A gdy skoczy³ ku niej jak do ¿ycia i u¿ycia samego, uwik³a³y mu siê wnet racie miêdzy jaskry i s³oñca promyki, roztañczone znów po murawy cieniu. A kwiatów, by motyli, pl¹s i zak³êbienie obtañcowuje go krêgami sza³u, ³echce ³ydy do skoków, skrzyd³a s³oneczne radoci
za hermesowe lotki do pêcin mu przypina...
I o nimfie znowu¿ zapominaæ ka¿e.
Natury samej bachanali¹ w po³udnie staje siê Pan tañcz¹cy - ³anom tu w kr¹g wszystkim na
b³ogos³awieñstwo plennoci.
Jako¿ u stóp jego nawet b¹ków basy bucz¹ wokó³ kwiatów niskimi tony: Gdy mnie twych
miodów spoi ciê¿kie wino, nie wytrzewiejê i mierci godzin¹! A wtóruj¹ temu na najwy¿szej nucie skrzypkowej wielotysiêcznych muszek zbrzêki zgodne: Gdy siê sw¹ ¿¹dz¹ do
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skonu opijê, w szale Chronosa przestawiê klepsydrê!... Rzekniesz, sza³em jego porwane
wiruj¹ w s³oñcu wszystkie te bezliki nik³ych stworów ziemi - i wraz, jêtek zak³êbieniem, gin¹
w ¿¹dz chaosie. Oto na wody strumienia prosz¹ niegiem ich bia³e ju¿ mary. A tych pogrzebów p³aczki po murawach muzykê miertelnych upojeñ s³oñca targaj¹ wci¹¿ nie milkn¹cym
spazmem rozp³odu, który Chronosa przestawia, klepsydry.
Jak ¿agiew i p³omiê tej s³onecznej po¿ogi donios³o Fauna w tañcu i pod winnicê sam¹. Tu
przypomnia³ sobie nagle przyczynê radoci swej i sza³u. Wiêc zary³ siê czym prêdzej w on
krzew u skraju, zapl¹ta³ raciami w jego pn¹cze i wasy. A gdzie lep¹ ¿¹dz¹ ramion siêgnie,
stamt¹d w ca³ych narêczach ³odyg i listowia przygarnia do siê - czuje: potworn¹ mnogoæ
piersi kobiecych.
I zje¿y³y siê na nim kud³y w grozie tej myli, ¿e goni¹c córkê, prz¹dkê piêkn¹, wpad³ oto
w objêcia matki - ziemi samej: w polipie ramiona Cybeli wielopiernej.
A przytrafia siê to, wiedzia³.
Jednak¿e woñ luba odyma mu przy tym nozdrza i rozci¹ga wargi w szerokim a¿ po uszy
umiechu. Siêgn¹³ obur¹cz po jedn¹ z tych piersi i wa¿y oto w ³apach rza³e ju¿ grono winnej macicy!
Dozna³ tedy objêcia ziemi: poni¿y³ w sobie bo¿yca ton, zapad³ siê ca³y w kol¹ sw¹ naturê.
Ju¿ pod krzewem na wznak le¿y, jak pod koz¹, karmicielk¹ swoj¹. I ssie grono ciê¿kie. A raz
po raz przed siê, na olep gdzie wierzgnie. I niczym to szczeniê u wymienia warknie czasem
niecierpliwie. A¿ zamruczy wreszcie:
Wiecie, kobiety, czemu wolimy, bywa, wino od was wszystkich?... Bo jest w nim wspomnienie najpiêkniejszej.
Bekn¹³ w bródkê. A z luboci¹ smakowania czochra siê wci¹¿ po «kud³ach. Rych³o patrzeæ,
a spotnia³ na gêbie i zje¿y³ mu siê czub miêdzy rogami. Ju¿ nie pije. Tylko le¿¹c wci¹¿ na
wznak, wymachuje ³apami nad g³ow¹; z sob¹ siê swarzy. Paluch ku niebu wystawia: z s³oñcem pewnie siê sprzecza. Nagle rozwala nogi i ramiona i ku s³oñcu na zenicie, w spiekotê
jego ¿arów jurn¹, wytrz¹sa z brzucha sprone chichoty samego Sylena:
Cha! cha! cha! - chaa...
Po³udniowej pory rozpêtana ju¿ muzyka opi³a siê chyba sama cypryjskiego wina s³oñcem
i purpur¹.
Aliæ i ona opró¿niwszy rych³o plenn¹ czarê szaleñstwa, wszczê³a jakby swoje ze s³oñcem
swary ni ten strumieñ przelewaj¹cy siê w z³otych jego blaskach. I ozwa³a siê niebawem strumienia nut¹ wtor¹ nad nurtu g³êbin¹.
Wydymi³, zda siê, on sza³ winnego wyskoku, w którym kozio³ z Sylenem razem w cz³ecz¹
wstêpuje naturê: Cybele wielopierna wypuci³a Fauna z polipich ramion swoich.
A w tym ciszeniu i zadumie odmienia³o siê powoli grube oblicze kozodoja - w jakowy pó³smêt, po³umiech nad dwoistoci¹ natury w³asnej. Ko³o ust zmys³owych marzeniem to siê
osnuwa³o rozjaniaj¹c w oczach b³yskiem odgadywañ i woli: ucz³owiecza³ siê zgo³a wyraz
jego. Le¿¹c wci¹¿ na wznak, pod s³oñce na zenicie trzyma obur¹cz grono zerwane, za czarê
r¿niêt¹ w ognistym rubinie, za boga samego kielich nape³niony po wrêby ¿ycia radosnoci¹
wielk¹ - wszystkorodn¹ si³¹!
Za ta misa s³oñca i purpury, w której sk¹pano niegdy na Olimpie nowo narodzonego Bakcha, ta przez ludzi na ziemi poszukiwana wci¹¿, bo¿a czara - Bakchowa cista mystica zwidzi mu siê nagle pod s³oñce by ¿ywe serce cz³ecze.
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Jak gdyby oczyma olnionymi s³oñcem wydar³ bogom ich tajemnicê najwiêksz¹.
A w tym jasnowidzeniu ogarnia go i to ostatnie uczucie szczêcia: wdziêcznoæ przelewaj¹ca
siê modlitw¹ przez wszystkie wrêby.
Wiêc warg zmys³owych szeptaniem sk³ada bogu i cz³ecze dziêkczynienie - za ¿ycie, za szaleñstwa ludziom nawet podarowane, za mieræ i tak rych³y z niej powrót nowym cia³em
i radoniejsz¹ dusz¹: za ziemi odm³adzanie wieczne. Pije Bakcha upojenia bez kru¿: bóg
przez ¿y³y jego przep³ywa, serce samo w taniec wzywa - Dionizos!
Jak gdyby widzia³ bluszczowego tyrsu jego rozmach na przodowanie:
Za najad pl¹sem i w bachantek sza³!...
I tego ber³a szaleñstwa wzniesienie siê nagle b³yskawicowe:
Nie zdrabnian, nie ni¿on i nie miertelny
niech mi bêdzie ton!
Czeæ mu za oddaje nie tylko taniec z pogrzebów pochodni¹, która u tego boga o³tarzy oznacza odrodzenie...
Najwiêkszy ród bogów samych mi³onik gêdby kocha siê, wiadomo, w s³onecznych ukojeniach fletni. Lubuj¹ siê w nich i panie tej wi¹tnicy bia³ej nad strumienia wod¹: nimfy, które
u pogan niegdy i Muzami by³y.
Wiêc by bogu i im mo¿e wygodziæ, przysiad³ by³o Pan na g³azie, podwin¹³ rac pod kolano
drugie, od¹³ gêbê przy fletni, wytrzeszczy³ lepia w zapamiêta³oci grania i dmie.
Z nawilg³ych, rechotliwie przelewnych tonów fletni tchnie ros i rzekoci na po³y jeszcze
rozmarzony wiew - porankowy zew: witanie!
I nowych witów zjaw¹ wywo³uje przed oczy tê nimfê a Muzê najm³odsz¹: ch³opiê prawie,
o ruchach jeszcze ca³kiem niegiêtkich. Dwie dziewanny, za pochodnie dwie, prê¿y oto w ramionach, wytrz¹sa z nich rosy jak tony z³otych dzwonów id¹cego ranka. I dodzwaniaj¹c ochotê poz³ocistych kêdziorów wstrz¹sem na wyskokach, wywabia z ro cykady ockniêto, by
w wirze ich skrzyde³ z p³omieni pêdziæ przed sob¹ gnune opary witania, ponosiæ siê za nimi
gwiazd¹ tañcz¹c¹ - pod ten fletniowy krzyk radosnosci m³odej:
Evoe-Bacche!....
Bezs³owna ju¿ teraz mowa muzyki dosnuwa³a goliardowi rojenia s³oneczne: gêle ryba³towe
gra³y mu w piersiach pos³owie strunne - na przymierze z wszechradoci¹ ¿ycia.
I rzewi³y mu skronie.
D³ugo trwa³o, zanim siê spostrzeg³, ¿e t¹ zwiewn¹ pieszczot¹ darzy go och³oda d³oni jakowych, które mu kaptur z g³owy ci¹gnê³y i muskaj¹ czo³o. Wypogodzi³a siê wreszcie ta frasobliwa g³owa? Nie do ciebie wcale!
«Ale przeze mnie! - upiera siê dziewczyna. I przytwierdza mu to na ustach warg¹ miêciutk¹.
¯e z mniszej kapucy wychyla³a siê czasem ta g³owa na uradowanie siê ¿yciu - to przeze mnie
tylko! I przez mój taniec skuteczny.
Za kapturem zwleka zeñ i szatê klerka. A wy³uskawszy go tak sobie z tej skorupy powagi,
g³aszcze rada, ¿e jest teraz taki zwiêz³y cia³em, taki utoczony pod ramieniem, które go ogarnia. Wywin¹³ siê z tego objêcia i rzuci³ siê opodal gdzie, miêdzy wrzosy, by raczej w skwarnych woniach siê tarzaæ, w s³oñcu p³awiæ i swarzyæ siê miechem z mylami swymi.
Ona spogl¹da na te jego zadowolenia przy niej samotne z g³êbokim politowaniem kobiety.
Wreszcie doskoczy doñ i ogarn¹wszy d³oñmi tê g³owê oporn¹, szepcze mu w usta nieomal:
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Choæby siê wypar³ tego, ¿akiæ przypomn¹, co o mnie piewa³: Nympha non est formae
tantae! Zapamiêta³am przecie! wziê³am, kobieta, w upór rojeñ, w krew ¿y³ moich!... ¯e pani
Diana nie wszystkie wytêpi³a z zazdroci, tym siê, g³upi, uciesz nade wszystko!
A i przytakiwania temu s³yszeæ siê da³y niespodzianie. Stado go³êbi, spad³e z nadklasztornych
wy¿y, chodzi tu sobie korowodem - a gwarzy, grucha, potakuje wci¹¿.
Ptaki Afrodyty! - us³yszy nad sob¹. Wyjrza³ ku niej zezem.
Nurza siê oto stopami w rojnym puchu go³êbich skrzyde³. A te jej rêce opalone na br¹z, z palcami, by jaszczurki, lizgaj¹ siê po bieli obna¿onego cia³a niczym tamte gadziny po kolumn
marmurze: przesuwa je sobie spod piersi na biodra i uda, powiadaj¹c swym g³osem g³êbokim:
Natar³am siê dla ciê miêt¹ i tymianem. Jemu i bez tego drga³y ju¿ nozdrza. Lecz gdy siê
zerwa³ do niej, odwia³a wstecz - jak tamte. Lub mo¿e tak mu siê tylko wyda³o w tej rozchwiei
b³ysków i migotañ po³udniowej pory. Bo gdy niedawno, w bluszczu ciemnej kaskady zda³a
siê tylko cieleniejsza barw¹ od tamtej w kamieniu, tu siê tak wyz³aca promieñmi, tak nasrebrza powietrznymi fiolety, tak siê zgo³a upowietrznia ca³a - ¿e zda siê prawdziwie jak tamte
prz¹dki s³oneczne.
Rozchwia³a siê na kibici jej szyja i g³ówka ród ramion wzniesionych jak p¹k w rozchyleniu
pierwszych p³atów kielicha. I zdawaæ siê mog³o, ¿e miêdzy jej rêkoma nad g³ow¹ rozsnuwaj¹
siê têcz¹ nici z³udy wszystkobarwne, ¿e w tych ramion kwietnym ku górze rozwarciu trzepoce siê motyl w kielich zab³¹kany.
Gibkoci¹ jest ca³a. A spod tak wiotkiego stanu wystawia prê¿nie d³ug¹ nogê jelenia: do tañca stêp bierze. Zanim j¹ taneczne ponios¹ skrzyd³a, ju¿ siê ku wzlotom podejmuje noga niecierpliwa - a tak miêkko, tak chwiejko, jak gdyby nie ³ydka i stopa, lecz bia³e strusie pióro
wia³o tam. I ju¿ tylko palcami drugiej stopy ziemi siê trzyma; bo gdy d³oñmi powietrze jak
skrzyd³y teraz tr¹ci, to zda siê, sfrunie i porwie za sob¹ kokosz zaczepna! Ale ³udzi tym tylko
i omamia. W rytmy cia³em siê rzuca jak w ob³oczne puchy; w tañca lotnej ko³ysance zwiewa
snu podmuchem i snu kaprysem nawraca.
A gdy w tych pl¹sów labiryncie przewinie tu¿, tu¿ obok kolumny, wówczas fala dreszczów
nag³a tak w ty³ przegnie plecy jej bia³e, na tak p³ochliwe och!... zatul¹ siê piersi w ramiona
- jak gdyby z g³azu samego wyrwa³y siê ku niej ³apy ¿¹dzy a i co wiêcej jeszcze prócz r¹k.
Przed brutalnoci¹ zatajonych tu wszêdzie chuci odmignie rybitwy zerwaniem siê i skarg¹:
Och!... och!... och!... - Tañczy mewy roz¿alony lot. I drobi, drobi wstecz na palcach stóp odp³ywa ramiê, wieje d³oñ...
Tak siê ¿egna ze smêtem, ju¿ tu nie powróci wcale. W tej rzeczki zanurzy siê falach: Liris j¹
sch³onie.
Lecz oto znów siê jawi snu nowym podmuchem, lotnej ko³ysanki nowym snad kaprysem.
Rozpieszcza siê ramiony i u¿ala szyj¹, piersi¹ ³ka, a mota brzuchem, gdy w wiotkim pasie za
wê¿a siê gnie i wystawia na boki k³êby twarde. Krzepczy cia³em, pl¹sa zwiewn¹ nó¿k¹, a¿
póki w b³êdnika tanecznego k³êbek nie omota siê sama, Ariadna szalona! póki jej nie urzeknie igry w³asnej moc, nie oczaruje koliskowy pl¹s i nie omignie w kr¹g w³osów mietlica...
A gdy, tak spêtana, w ty³ siê przegnie, na dreszczow¹ biel pleców przerzuci w³osów kir, piersi obie jak te czary ku górze wystawi, to zda siê, czeka - warg¹ i zêbami! - na Fauna samego
czeka, Bakcha korybantka. ¯e za ramion jego natychmiast nie poczu³a w pasie, wiêc pantery
dziki skok miotnie j¹ nagle w zawrotny targaniec i wir...
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Bacche!! - dygoc¹ w kr¹g powietrzne wokó³ niej migi.
Z piargu krzemieni czarnych ród rumowiska, gdzie tylko w pogoni za ni¹ uderzy³a stopa goliarda, Podrywa³y siê na mgnienia czerwone wachlarze wierszczowych skrzyde³ z suchym
trzaskiem zapalonych ogników. Ponosi³ siê i on jak w wirze skier i p³omieni ziemi by tych
ruin wywo³any duch.
A gdy doskoczy³: ramieniem kibiæ wiotk¹, piersi¹ dwoje piersi twardych wyczu³, a warg¹
Fauna ledwie jej szyi siêga³ tymczasem - z jej ust, w ty³ wci¹¿ odchylanych jakby ku s³oñcu
na zenicie, rozleg³ siê dzikim miechem triumfu Faunicy g³os gruby:
Cha! cha! cha! - chaa...
I wzia³a mu w piersi wszystkie skry s³onecznej po¿ogi wszystkiego pogañstwa tony najgorêtsze wraz z plenn¹ spiekot¹ pól. Wina dojrzenie wca³owuje warga w wargê i ¿ary ziemi
w s³oñcu ca³ej. Po³udniem szalej¹.
A gdy ich sam nadmiar upojenia od siê wzajem odtr¹ci to jak te jêtki, jak wa¿ki w s³oñcu nad
strumienia wod¹: za tê chwilkê roz³¹ki tym gwa³towna rzuca ich ku sobie ramion skrzyd³ami. I ¿enie - to gdzie miedzy wrzosy, to na p³ytê strzaskanej tu trumnicy, to pod o³tarza pogañskiego szczêt.
Po³udnia bachanalii korybanckie wtóry, po³udniowej pory cykady szlochaj¹ce, zawodz¹ spazmowy ju¿ pean upojeñ i mierci.

***
Ju¿ cienie d³ugie s³a³y siê po rumowisku i czerwienia³y kolumn szczyty, gdy goliard opamiêta³ siê
wreszcie. I spostrzega teraz dopiero, ¿e le¿y na p³ycie sarkofagu, któr¹ czas strzaska³, w ziemiê
wry³ i mchami przez wieki znów spoi³. Styg³o pod nim to ³o¿e kamienne, ¿ar po³udniowej pory
oddaj¹c wieczorowi. Na tym legowisku rozkoszy, która minê³a, przeci¹ga siê w kaprysach wci¹¿
jeszcze ciep³e cia³o kobiety - a¿ póki nie zepchnê³o go precz, jako co niepotrzebnego ju¿ zgo³a.
Cybele wielopierna wypuci³a go z polipich ramion swoich.
Ust¹pi³ bez s³owa i j¹³ siê b³¹kaæ ród ruin. Odmieni³a siê pora. G³ucha sinoæ ogarnia³a ju¿
dale. Mierzchnie wiat. Z oparzelisk za wod¹ mg³y wy³a¿¹ i snuj¹ siê u brzegów jakby zjawami mar nie dokszta³conych, jakby strzêpami potarganych rojeñ. Za strumieniem tylko czajka nad ³êgiem polata w pokrzykach skargi wieczornej jak ta dusza za dnia oszukana s³oñcem.
Zorza na niebosk³onie wch³onê³a, rzekniesz, w siebie Wszystkie ¿ary i ¿¹dze ziemi; na k³êbiastym granacie chmur krwawi i dymi zarazem. Dyskiem rozjarzeñ wietlistych rozgorza³
s³oñca kr¹g: jak gdyby ponad ziemi¹ urodzajnion¹ w Bakcha chaosie wystawia³a siê w tej
chwili na wy¿y - Bakchowi spornie - ta wiekuista tarcz wiat³a i harmonii, która za Apolla na
niebie niegdy czczono, zanim go mistrze wi¹tnicy nie zdzia³a³y w kamieniu.
Pod purpurê zachodu, czarn¹ sw¹ postaci¹ w kapturze srodze wyrazisty, sta³ goliard u kolumny prawdziwie jak s³oñca bogomolec pokutny: ¿e owo s³oneczn¹ skrê w duchu swoim spali³
znowu¿ - i znowu¿! - w cielesnym naczyniu pierzchliwoci wszelkich.
Oto le¿y za nim to naczynie pierzchliwoci. W d³ugim przelewaniu siê po ¿y³ach dawno zaznanej rozkoszy przeci¹ga siê wci¹¿ jeszcze na swym ³o¿u kamiennym; pije rozwra¿liwion¹
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skór¹ rosê wieczora. Zanurzona w mroku, wydaje siê, w smag³oci swej, jak z br¹zu ca³a,
nawet przy tym wieñcu winnego listowia na czole, z kici¹ gron u skroni. G³aszcze w tej
chwili swe cia³o, d³oñmi w biodra pluska. Niebawem zanie na pewno snem g³êbokim.
Tymczasem a¿ wzdycha w luboci dosytu. A cielesna, d³uga u kobiety, pamiêæ pieszczot skrêca j¹ wci¹¿ kaprynie i wystawiaæ ka¿e piersi - nie wiadomo ju¿ komu - jak gdyby ziemi samej oddawa³a siê by³o popo³udnie ca³e.
Jak dwa ¿ywio³y sporne, dwie dusze wiata, s¹ w takich chwilach kobieta i mê¿czyzna. ¯e
duchowi mierz³o ju¿ w tej chwili rozpusty wspomnienie, wiêc otrz¹sa³ je z siebie myli pogard¹.
Z d³oñmi w rêkawach, z kapturem na oczach z³orzeczy³ klerk kobiecie:
,,Femina res rea, res mala, carnea, vel caro tota! - kobieta rzecz potêpiona, duszy szkodna,
cielesna wskro: zgo³a miêsem miertelnym ca³a!... Jama ostatecznoci ziemskich!... Rabunica i korsarka duszom naszym - t¹ piêknoci¹ cia³a a duszy swej rozk³adem: pulchra putrida!
¯aden ojciec kaznodzieja tak nie grzmi na kobiety jak cz³ek owiecony, gdy w chwilach cielesnego przemytu chce oczyciæ myli z kobiecego ducha tkliwoci, fa³szu i mêtu.
Zgas³y zorze. A w tym ok³êbiu ciemnej grozy na niebosk³onie zamigota raz po raz b³yskawicy p³omiê. I zamruczy powoli grzmot nierych³y. Zimna sinoæ ogarnê³a wiat.
Tylko marmury rumowiska sprzeciwiaj¹ siê zmierzchowej porze: po¿ó³k³y ciep³o w sinoci
okólnej, snuj¹ siê po nich b³yski jakowe, pe³gaj¹ lnienia, jak gdyby ruina pogañstwa spêta³a w sobie s³onecznych promieni niezniszczalne moce. To dziwne wiat³o ród mroków s¹czy siê z kolumn, ciele po g³azach: m¿y i b³yska, acz nie janieje.
Gdy wiat mierzchnie ponuro, na cmentarzu ¿ywych kamieni wywietla siê w mrokach gloria bogów pomar³ych.
Doby³ no¿a, by z pobliskiego krzewu uci¹æ ga³¹ jakow¹, przydatn¹ na kij pielgrzymi. A poraj¹c siê z t¹ robot¹, myla³:
Pójdê w wiat - owo i bez gêli ju¿ teraz! Ni ten niedwiednik oprowadzaæ bêdê swoj¹ bestiê - dziewkê sw¹ - z grodu w gród, z czasem pomocnik w jej rzemiole. Owó¿ Muza panom i mieszczanom dzi najmilsza! - powiada³ burmistrz, rzeczy wiadomy. Bêdziecie jej
tedy mieli w bród! A gdy tak po zamkach i grodach nastaje królowanie waszych brzuchów
i podbrzuszy, nie ¿a³owaæ mi tedy gêli za votum oddanych. O winie i kobiecie piewaæ mo¿na i bez gêli tonu, a g³osem opoja. Tylko na nic mi ju¿ wtedy bêdzie i klerkostwo me ca³e:
na nic ta szata owieconego, na nic i ta ksi¹g reszta tam, na wozie towarzyszy, wród sprzêtów igry kamrackiej.
Przegram w koci i tê pychê klerka z grzbietu! przepijê uniwersytet ca³y! Za psa³terz, msza³
i dewocjona³, smêtne resztki mej duchownoci dawnej, niech sobie dziewka gdzie u grodzkiego kramu wst¹¿ek nakupi. Ja zasiê i te kud³y swe ostrzygê, ³eb jak kuglec zgolê - nie bêd¹
ju¿ dominikany szczuæ mnie po wszystkich grodach cesarstwa: Lotterpfaff mit dem langen
Haar!... W pstrych ³achmanach gbura powlokê siê z wami, towarzysze - ryba³t najnêdzniejszy: bez igry swej narzêdzia, pieniarz i bez gêli ju¿ nawet - poeta pauperior omnibus poetis!
Nie poradzi³ z nami Koció³, nie poradzi³ cesarz i króle ziem wszystkich, nie poradz¹ ponoæ
i dominikany! Ale gdy ta cz³ecza ¿¹dza weselnoci pod ziemi¹ siê ukryje, na ponocnych
gdzie schadzkach po m³ynach, gdy siê z trwog¹ i groz¹ w duszach zmiesza, gdy siê sza³em
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po ciemnociach stanie, gdy i my ostatni ³achman swej godnoci zostawimy w waszych
³apach, mnichy - biada¿ wtedy i ¿yciu samemu!... Pospo³u z tamtymi grodzianami znajdziemy my sobie boga, który jeszcze kocha radoæ! Co siê dzi ledwie majaczy po okrutnych
zwidzeniach mniszych, iciæ siê pocznie czarnych mocy w³adz¹ nad ciemnociami... Biada¿
wtedy duszom i Kocio³owi!
Co zadudnia³o w dali, niczym wóz ³adowny po kamieniach, i wstrz¹s³o jakby ziemi¹ pod
stopami: Lewiatana kad³ubem toczy³a siê chmura wzwy¿ po niebosk³onie.
Grozisz?!... - zda³ siê pytaæ jej grzmot ponury. Wró¿ê!... Po m³ynach opuszczonych, po
z³ych rozdro¿ach, na schadzkach ponocnych - doznacie... Doznacie, czym jest to rozprê¿anie
siê dusz waszych po ciemnociach... Ju¿ tam nawet miêdzy dziewczêtami a ¿akami ró¿nicy
czyniæ nie bêdziecie, wedle Horacjuszowego: in pueris aut in puellis urere. A stare baby, których ¿ak, choæ zap³acony, pieciæ nie chce, chwytaj¹ w pazury swych chuci miodki ho¿e.
A kto nie wyrywaæ siê bêdzie tej nocy z grodu?!... Niejedna z kobiet, pilnie przez mê¿a strze¿ona, tym razem prawdziwie przez dymnik na dachu wychyli g³owê zapatrzona zielonymi
oczyma kota w ognie pochodni tanecznych - tam, na grobli, przy opuszczonym m³ynie.
W czerwonym blasku tych ¿agwi ju¿ nie Bachowych skoczków obaczy, lecz diab³ów czarnych rej. A wiatru w jej w³osach powisty przynios¹ zewsz¹d ni to zszeptywania siê w oddali, m to zawisty strzyg - pod spódnic ³opotanie w ciemnociach...
Sabat!...
Przerwa³y siê goliardowi w mylach te obrazy.
Bo k³êbowisko jakowe zawieruch¹ gwa³town¹ zerwa³o siê tak znienacka wród ruin, jakby
ten wicher spod ziemi uderzy³. I zawirowa³ lejem kurzawy po rumowisku ca³ym - zawista³,
zawy³ - strzyg tysi¹cem chyba! I krêgiem rudego dymu okoli³ pogan wi¹tyniê.
Niemo mrugaj¹ ku sobie b³yskawice przez niebosk³on ca³y - to tu, to tam. Olbrzym, zda siê,
przeci¹ga siê w tej chmurze rdzawej, która szmatem skraju tak ciê¿ko zwis³a ku ziemi. Pomrukuje w niej g³ucho, warczy na ziemiê ca³¹ potwór bezmiarów - tymczasem wci¹¿ jeszcze
leniwy.
Tylko marmury rumowiska przeciwiaj¹ siê i burzowej pogrozie. To lnienie ich p³omieniste
s¹czy siê wci¹¿ z kolumn, rozciela po g³azach.
Wród granatowego prawie mroku janieje i wyogromnia siê widmowo wi¹tnica bogów pomar³ych.
Podrywa³ mu ten wicher i wydyma³ po³y p³aszcza, ledwie siê nimi otuliæ zdo³a³ ogl¹daj¹c siê
za jakim tu schroniskiem dla siebie i dziewczyny - mo¿e pod bluszczu gêst¹ gdzie zas³on¹.
Oto rozdzwoni³ siê ju¿ na burzê sygnaturki lêk; a osiny nad strumieniem ju¿ nie szemrz¹ lici wszystkich pop³ochem, lecz szumi¹ ga³êzi trwog¹, ³opoc¹ nimi jak ¿aglami nawy zab³¹kanej w burzê - borykaj¹ siê z wichury przemoc¹. A czasami konarów skarg¹ tak siê dziwnie
roz¿al¹, tak echa klasztornego dzwonu w zaszumy swych ga³êzi wplot¹, ¿e przypomn¹ znienacka goliardowi... duszê towarzysza poleg³ego na brukach grodu - i jego pieñ. Wczoraj to
na kanoniach piewa³ j¹. Tu pewnie gêdziec pieñ sw¹ pods³ucha³. Nie szumi¿, nie gêdzie to
echo sygnaturki w pogañskiego jaru zaszumiê basowym:
Pomnê!... pomnê!... nie te dzwony!...
nie te trwogi wszêdzie...
[...................................]
jak tu drzewiej bujnie by³o,
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a jak rabio ninie,
drze-wiej! - czasu bo¿ka Pana,
w Bakchowej kontynie!...
Eheu!... - wywia³o oto z jaru szlochem i zawyciem, pod s³yszne w tej chwili gony zamieci...
W pieni gêlarza Panek tak bieg³ przez pola z cia³em nimfy ostatniej. Eheu!... eheu!... - s³ychaæ jakby wci¹¿, pod raci jego tupoty dalekie.
Przeczuæ to lepych zatajona w duszach w³adza przypomnia³a goliardowi tak niesamowicie
tê pieñ. I targnê³a go ca³ym cia³em, by zwróciæ twarz¹ ku ruinie. Lêkiem oczu szukaæ mu
ka¿e dziewczyny - tam, na wieku sarkofagu ród kolumn.
I stê¿a³ ca³y w zimnej grozie czo³a - zdrêtwia³ w bezoddechu chwili.
Ujrza³ z daleka co, jakby czarne liskie powrós³o na piersiach pi¹cej dziewczyny. I skrêtny
w oka mgnieniu ruch sp³oszonego na ziemiê gada.
Krzykn¹³ goliard tak przeraliwie, ¿e a¿ zag³uszy³ w tej chwili grzmoty dalekie. W¹¿ kijem
przezeñ uderzony wymign¹³ siê na razie spod tego ciosu, by za chwilê dopiero za³amaæ siê w sobie i zbroczyæ czarny w swej juchy purpurze jak to z³o samo a najstraszniejszy niemot¹ swoj¹.
A¿ siê ozwa³o co wreszcie na ulgê nieomal w tej niemej pogroziæ mierci. Potwór bezmiarów zawarcza³ w chmurze; zagruchota³o co po niebie ca³ym. Krzy¿a jawny b ³ysk w górze
i ogieñ przestworów otch³annych - pod ten suchy trzask i ³om nad g³ow¹, w wiatów chyba
ca³ych za³amanie siê nag³e.
Niczym ³ez krople rzêsiste wielkie oka deszczu opad³y z rzadka gdzieniegdzie na g³azy
Pop³ochem lêku i przynaglaniem wiêtych zaklêæ dzwonu os³ania³y siê mnichy przed gromami burzy.
I przed w³adz¹ czarnych mocy nad ciemnociami.

***
Jak¿e ty mi cudnie oblami³ tê kartê, bracie £ukaszu, w przedziwne sploty mleczów i ró¿añców, tarcz i lilii!... Lancelota to chyba miecz, Franciszka samego ró¿aniec! Tê liliê jakby Przenajwiêtsza Panna trzyma³a w rêku, bo promienieje - widzê!... Na dole za: gêle ¿onglerów,
organkowe fletnie i palety z pêdzlami. A w rodkowym wieñcu tego b³amu - ptak Fenix, wzlatuj¹cy nad popio³y i ognie swego odrodzenia!...
I wyb³ysn¹³ ku niemu przeor m¹drym okiem spod czo³a. Lecz pomiarkowawszy wnet, ¿e nie
pytaæ tej g³owy mniszej, sk¹d siê w niej te rzeczy bior¹, g³aska³ j¹ tylko po ciemieniu.
Z najczystszego ród³a piêknoci niebieskich jesz, bracie £ukaszu, dary sztuki twej! I nie
pêdzle farbowe pod palcami twymi, lecz promienie pora maczane w kwiatach klasztoru.
Ta pochwa³a tak uszczêliwi³a brata, ¿e nap³yw wdziêcznoci do serca wyca³owa³ za podziêkê - w trzony pêdzli w³asnych. A ¿e zwolniony z pêtli wi¹¿¹cej go do ksiêgi, wiêc w nag³ym
wyskoku radoci i swobody zakrêci³ siê po celi, zafurkota³ po³ami habitu. Ale tañczyæ brat
£ukasz nie umia³ wcale.
Wiêc rozkracza tylko nogi pod kut¹ zakonn¹ i niczym kuk³a drewniana sztywno przerzuca ciê¿ar
cia³a z jednej stopy na drug¹. I krêci siê tak w kó³ko, wymachuj¹c w tryumfie garciami pêdzli.
Przeor tym pl¹som jego bynajmniej nie przygarnia:
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Nie powiem ci dok³adnie, w którym to miecie cesarstwa siê przytrafi³o, ¿e ksi¹dz m³ody po
obrz¹dku wywiêcenia chwyci³ w objêcia matkê sw¹ i zatañczy³ z ni¹ przed o³tarzem - na tym
weselu swoim. J choæ to bardzo zgorszy³o dominikanów, biskup mia³ w oczach ³zy, b³ogos³awi¹c tej matce: Takich by nam ksiê¿y najwiêcej: Boga radoników!
Och, z matk¹ bym ja swoj¹!... - Wyrzuci³y siê ramiona mnicha w têskliwoci nagle a¿ upojnej.
Nie poruszaj grobów spokoju. I tajemnic onej trumny, które znam ze spowiedzi i powiadañ
twoich.
¯onglerów, ¿onglerów to opowieci sprawi³y wszystko, co siê z ni¹ w ¿yciu sta³o! S³abe s¹
bardzo serca kobiet.
Nie poruszaj grobów tajemnicy. Grzech czai siê zawsze w weselnoci natury kobiecej.
A przedsiê jam krew z jej krwi! - zamyli³ siê mnich z bezwiedn¹ przekor¹.
Pacierze za jej duszê mów! - odgadywa³ przeor tego zamylenia treæ. - Nie tkliwy, lecz
twardy, lecz surowy stawaæ siê winien g³os nasz, zakonników, wobec rodziców naszych cielesnych. Przypomnij te s³owa wiêtego Bernarda: Có¿em to wzi¹³ od was prócz grzechu i niedoli? To liche cia³o, przyznajê, wam zawdziêczam. Nie doæ¿e wam, nêdzni, ¿ecie mnie,
nêdznego, w nêdzê tego ¿ycia stworzyli? ¿ecie, grzeszniki, mnie grzesznego w grzechu sp³odzili? a w grzechu poczêtego, grzechem ¿ywili?!...
Opuci³ g³owê mnich, zamamrota³ siê nad ró¿añcem.
Wspomnij, bracie £ukaszu, i swojej doli koleje. Nie wzbrania³¿e ci ojciec iæ drog¹ powo³ania? Nie ciagn¹³ z uporem na cie¿ki doznañ i zysków? Nie grozi³? nie zaklina³? nie zadrêcza³? A matka?... Mo¿e i ta twoja, w chwili postanowieñ twych, do nóg ci pad³a, cia³em u
progu siê powali³a wystawiaj¹c ci przed oczy te piersi, które ciê karmi³y?... Owo¿ wiêty
Hieronim ka¿e ojca odepchn¹æ precz! matkê, powalon¹ na progu - przekroczyæ! I nie ogl¹daj¹c siê na nich, iæ, kêdy dusza wzywa. Do pustelni, myla³ Hieronim - koñczy mnich z zamkniêtymi w tej chwili oczyma.
Pod krzy¿!
Brat £ukasz przyleg³ czo³em do murów celi zakonnej.
Wiêc by oderwaæ to czo³o zadumane, a malowaniu mnicha daæ now¹ podnietê, siêga przeor po
jedn¹ z ksi¹g swoich. Chce bratu pokazaæ obraz w niej: jak to cnotliwa pani Beatrice wprowadza mistrza zza gór we wrota niebieskie. Brat £ukasz rzuci siê ku ksiêdze jak ¿ak: piersi¹ na
karty siê pok³ada, d³oñmi wziera w obraz. Pob³a¿a przeor tej ciekawoci. Lecz pod jego umiechem ¿yczliwym twarz mnicha ci¹ga siê, z wolna i krzepnie jako, by za chwilê z wielkim
zdumieniem spojrzeæ przeorowi w oczy. A potem utkwiæ ponure wejrzenie gdzie pod siê.
Kamiennego lica, przyd³ugie i sztywne, jak ta mieræ kociana, s¹ moje królowe i wiête,
zakrzep³e w okapuj¹cym z³ocie gdyby muchy w bursztynie!
Do g³êbi oburzy³y te s³owa przeora. I przejê³y go a¿ lêkiem o duszê brata; niezwykle bo pokornym g³osem i s³ów nawet nie w³asnym jakby sk³adem przemówi³ tu nagle mnich cichy.
Daremnie karci w nim przeor tê nieufnoæ we w³asne si³y a pomoc Bo¿¹, nieufnoæ, któr¹
w godzinê zw¹tpienia podszeptuje nam szatan pychy ura¿onej.
Mnich tylko siê kurczy³ i zatula³ kornie, powiadaj¹c co o tym, ¿e pêdzle nie przemyte przyschn¹, ¿e zgêstnia³y inkausty - ¿e pióra siê rozszczepi³y i trzeba wystrugaæ nowe - ¿e... Nie to
go gnêbi, i¿ czyje tam pêdzle lepiej wypowiedzia³y siê przed Bogiem, lecz ¿e jego widzenie, w nikczemnoci umienia mniszego, nie wypowie siê nigdy. Jakie widzenie?! - niecierpliwi siê przeor stary. Doznane.
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Sarka starzec w brodê nad gruboci¹ materialnych doznañ i widzeñ ród dusz prostaczych.
Nigdy! - biada tymczasem mnich z têpym uporem smutku. Uderzy przeor piêci¹ w stó³.
Nie powiadaj w tych rzeczach nigdy, bo to jest blunierstwo wobec Ducha!... Nie mnich
lichy i pospolicie w mylach swych grzeszny staje tu nad ksiêg¹, lecz wyzieraj¹cy z doznañ
cz³ek wnêtrzny, który siê w nas odnawia, ode dnia do dnia, powiada Pawe³... I to jedyne duszy doznanie, a cud prawy: Ducha cud!
Spostrzega jednak starzec m¹dry, ¿e nie poradzi gniewem z t¹ w kornoci zatajon¹ przekor¹
mnicha. Wiêc zejæ mu ka¿e z oczu - niech omiêknie w pacierzach samotnych. Ju¿ drzwi celi
przed nim otwiera.
A ze wzniesionym palcem powiada mu ku przestrodze ostatniej:
Zapamiêtaj i to jeszcze, bracie £ukaszu! pogañska ¿¹dza doskona³oci w kunszcie czyni serce bezp³odnym.
Jakby te mroki klasztornych korytarzy wyst¹pi³y za bratem £ukaszem i na s³oneczne cie¿ki
ogrodu. W kapturze na oczach, z d³oñmi w rêkawach, kroczy³ chmurnie po cie¿kach.
Omierz³y mu pêdzle i farby w³asne po ujrzeniu tamtego obrazu; obrzyd³o to czynienie powszednie rzeczy ³atwych w bogobojnym mozole mnicha. Odpycha³ nawet myl¹ i pochwa³y
przeora, dla którego ka¿da postaæ spod pêdzla brata by³a zawsze najpiêkniejsza, bo zawsze
do jednej podobna. Oderwa³a siê dusza od swych cisz ród pracy, w wielkim spokoju sumienia. I rozterce odda³a siê sama.
Tym ci wiêkszej, ¿e z myli ukrycia, w czuciach zaledwie, wynurza³y siê nieraz najpiêkniejszych
obrazów zjawy. Ale zataja³o to siê jeszcze na poty w chaosie materii. Boryka³a siê z nim dusza.
By choæ jedno dobre s³owo czyje!... By choæ ramiê jakie dobre, ku pomocy bodaj z³udnej!...
I gotów by³ w tej chwili wzywaæ przyjani cz³eczej onym krzykiem wiêtego Hieronima w licie do którego tam mnicha:
lê ci ³zy tylko i rozpacz, i skargê, i ból roz³¹ki! Ile ¿aru, ile namiêtnoci w sercu cz³eczym,
tyle prób by³o moich: pozostañ!... A ty zlêk³o siê samotnictwa mego! Tkliwoci¹ po¿egnania ³agodzi³e pogardliwoæ dla b³agañ moich: dzieckiem uczyni³e mnie wobec siebie.
Inn¹ zaiste jest mi³oæ wasza!...
A¿ siê przerazi³ brat w przypomnieniu tych s³ów najsurowszego ponoæ z pustelników, który
wszak ojca i matkê odepchn¹æ nakazywa³.
I zaduma³ siê mnich nad tym, ¿e nawet bólu rozstania siê z druhem nie zazna³ nigdy, bo go
w ¿yciu ¿aden nie nawiedza³ przyjaciel - nad tym, ¿e jego ducha zap³onienia gasn¹ wci¹¿ pod
wejrzeniami niechêci ród braci.
Znêkanie a¿ cielesne wiod³o go po cie¿kach ogrodu. Skrzypia³y pod nim tylko te kroki odludzia, okala³a czyæcowa w takich chwilach g³usz... Wiêc nawet wiêtym pustelnikom dope³nia³a siê dusza w przyjani? A mistrzowi zza gór, który wiaty w sobie stwarza³, Raj siê sam
uwyrani³ w renicach mi³owania?... Czyta³¿e wszak przeor goliardowi z ksiêgi, ¿e co mistrz
w duchu swym ledwie dojrza³... w jej renic szybie widzia³ wyraniej.
Grzechem szlochasz, mnichu, grzechem! - bi³o w nim serce chore.
I przywo³a³o do siê jakby zjaw i s³owo przeora. (nie raczy³ przeor nigdy karciæ surowo mniszych myli o kobiecie, w nazbyt wielkiej pogardliwoci dla grzechu tego ród braci. Rzecze
wiêc tylko s³owem powa¿nym):
Blunisz, bracie £ukaszu. Nie da³¿e ci Bóg stokroæ dobrotliwszej pani, gdy pêtl¹ moj¹ nad
ksiêg¹ polubia³ ciê samego Franciszka siostrze ochoczej: pani Pracy? Gdy ciê ona opuci,
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smutek nierz¹dny odbierze ci z pacierzy on Franciszka dar, klery wszystko nam w duchu
uwyrania, a ¿ywe serce nadawa wszystkim rzeczom wiata: radoæ przed Bogiem!
Martwemu sercu rzeczy wszystkich s³u¿¹ pracownicy! - rzek³o z mnicha, nie jego ju¿ snadnie rozumieniem i s³owem. Wiêc i przeciw pracy??... Bunt! - warknie w piersiach mnicha. Trzykrotnym znakiem krzy¿a w powietrzu za¿egnywa przeor z³o w bracie ju¿ jawne:
W imiê krzy¿a! - który nas od ciê odkupi³! - rozkazujê ci, szatanie!...
Ca³kiem opad³ mnich na cie¿kê ogrodu; kurczy³ siê i stula³ pod habitem jak to zwierzê zachorza³o pod futrem, gdy siê serce nazbyt w nim roz³opoce. A bi³o tym gwa³towniej, ¿e i przeora zjaw a s³owo u³ud¹ by³y tylko: ledwie tym upragnieniem cz³eczego serca, które w zachorzeniu ostoi wród ludzi szuka, zawszeæ pono jednakowo daremnie.
Samarytanka serc zachorza³ych, cisza, przynios³a mu wreszcie swe ukojenia nierych³e. I poi
z pe³nego dzbana: krzepi. A zanim ozdrowi, u¿aliæ siê pozwala u swego ³ona.
Bunt jest we mnie! - zach³ysn¹³ siê jakby mnich przy jej dzbanie. - I hardoæ! A pier moja
jest pe³na gorzkoci!
Gdzie s³odycz twoja, mnichu, ogrójec twych cichych pacierzy? Gdzie mi³oæ twoja wszystkich rzeczy wiata w s³oñcu i kolorach? Dlaczego wyrzek³e siê jednak doznañ wród nich
i czynienia? Dla kogo w ten grób wst¹pi³e milczenia?!... Gdzie radoæ twa dzi jedyna? gdzie
najszlachetniejszym winem upojenie? gdzie ¿ywe p³omienie w ogniu piersi w³asnych?!
Dla niej!... przez ni¹!... przy niej!... - zaszlocha³ mnich, czuj¹c w sercu swoim, ¿e ¿adna to
pani miertelna.
A gdy siê podj¹³ z ziemi, ród chudych krzewin klasztornego sadu dziwnie siê uwysmukla³
postaci¹ zakonnika; rzekniesz: wystawia³ siê cia³em - sp³onionemu duchowi za wiecê
obiatn¹.
I wskro, poprzez splecione na oczach d³onie, widzi (przypominaj¹c s³owa mistrzowe), jak
tam, w górze... rozp³omieniona w kr¹g wieczystych ¿arzy stoi ona...
Wonczas poczu³ mnich w sercu swoim: ¿e i on siê pocz¹³ od tej wiêtej twarzy. Wiêc jej imienia nie szuka³ w pamiêci.
Przychodzi na ozdrowieñce ta chwila, gdy oczy ju¿ nie spojrzeniem, lecz jakby uciskiem
ogarniaj¹ rzeczy wszystkie. Gdy tym wzrokiem powiód³ po zagonach ogrodu, wyrwa³ siê
nagle z objêæ ciszy samej, strzepn¹³ z siebie jak ptak to znieobecnienie w czasie. I zostawiwszy chodaki porodku cie¿ki, popêdzi³ bosonó¿ ku studni.
Bo kêdy rzuci okiem, s³aniaj¹ siê md³e ³odygi wczoraj i dzi nie podlewanych kwiatów. Ju¿
nie brzêcza³y nad nimi owady, odbieg³y od tych smutków motyle. Lecz oto mnich z konwiami w rêkach popiesza ju¿ z oddali.
Pijcie! pijcie! pijcie!... - szemrze wnet i pluska wszystko, jak gdy ulewa krótka przebiega
w dzieñ skwarny nad sadem. A wonczas licie i kwiaty same ptakami swawoli trzepotaæ siê
zdaj¹ w s³oñcu i deszczu na przemian. Bo taka jest w onych chwilach migotliwoæ ³ez
i umiechów w jaskó³cze wrêcz poloty i gony, taka radosnoæ s³oneczna omywa ros¹ ¿ycia by
najsmutniejsze oczy.
Cienkim wieñcem okala³y kwiaty pólka warzywne braci klasztornych. Na rabatach wy³¹cznie wolno im by³o kwitn¹æ, za ram¹ z gruzu cegie³, w kszta³t warownego blankowania u³o¿on¹ u cie¿ek, rzekniesz, rêk¹ cierpliwego dziecka. Mog³y siê tu oczy jak pêdzle namaczaæ
w ka¿dym kielichu barwy z osobna. I znosiæ do celi miody najsoczystszych kolorów: s³oneczników z³oto jasne, niejednej ró¿y och³odne a¿ purpury, nasturcji gor¹ce czerwienie i bratków
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trójbarwne aksamity - na stroje, p³aszcze i glorie dla wiêtych i królowych w przeora ksiêdze.
Nie pochwalali bracia tego wszystkiego, powiadaj¹c, ¿e kwiatami odwodzi siê od pacierzy,
duszê materi¹ kusi. W obronie jedynego swego umi³owania na ziemi wszczyna³ brat nawet
dysputacje z zakonnikami, wywodz¹c - jako pro primo: Nazaret kwiat oznacza, pro secundo:
matka wiêtej Anny poczê³a w¹chaj¹c ró¿ê, pro tertio... Nie s³uchaly mnichy.
A niechêæ ich ros³a; nie tyle za kwiaty mo¿e, ile za to malowanie. Kto tu inne ma prawa
i ³aski u przeora. wiêty Franciszek nie pozwala³ zajmowaæ siê ksiêgami, by swarliwego ducha klerków nie wnosiæ miêdzy braci. Obserwancja ca³kiem siê psuje!
On za zmêczone nad ksiêg¹ oczy wynosz¹c z wieczora do ogrodu, myla³ nieraz ród pacierzy, ¿e nie ma chyba cz³eka (krom braci w klasztorze!), który by pod kwiatów wejrzeniem
nie rozjania³ ducha. Cieszy³ siê wszak i on najsurowszy z pustelników, wiêty Hieronim, gdy
mu dziewica Eustochium kwiaty i go³êbie s³a³a.
A teraz oto, gdy mnich skoñczy³ zraszanie i z rozkosz¹ ogrodnika j¹³ grzebaæ w ziemi, niedawne przygnêbienie jego i rozterka ustêpowaæ jê³y niczyim mg³a sprzed oczu.
Wiêc myli o kwiatach, ¿e s¹ chyba têcz¹ i rozjanieniem wiata; ¿e najbardziej bezkorzystne
uradowania siê cz³ecze ch³onie ziemi rodzimej ciep³o i rozsiewa za kwiaty - by potem co wiosna, co lato rozkwita³y w s³oñcu tym wo³aniem na ludzi Pawiowym: Zawsze siê weselcie!
Bo szarych trosk siedliska, nie rozwidnione u okien tymi lampami czuwania, smutne s¹ bardzo. I g³upie w nich mieszkaj¹ panny.
A ile¿ to dusz samotnych umi³owaniem kwiatów i trosk¹ o nie warowa³o siê smutkom! Nawet wiêta Klara sama...
Tak oto mówiæ do siê, opowiadaæ swe zadumania kwiatom bodaj, przy krz¹taniu siê ko³o nich
bra³a go zawsze nieprzezwyciê¿ona ochota:
Nawet wiêta Klara sama na daszek pod oknem swej celi nanosi³a ziemi pod kwiaty, by ta
jaskó³ka uwi³a ziemne gniazdo swej potrzebie pieczo³owitoci i przywi¹zania: serca macierzyñstwu! Bardzo niewiele by³o tam kwiatów. Ledwie czasem dla niego - by z bólem oczu
lepn¹cych, omackiem przychodz¹cy pod klarysek mury, znajdowa³ to pozdrowienie z cisz.
I wyczuwa³, przez g³uche mury nawet, jej rêce b³ogos³awi¹ce mu wci¹¿... A ¿e s³abo ju¿ wonczas widzia³y chore oczy Franciszka, jak¿e siê tedy cieszy³y jego palce, jak¿e siê one cieszy³y!... Bo, wonczas to, z tymi kwiatami jak z lutni¹ w d³oni, wypiewywa³ do s³oñca swój
hymn radoci joculator sanctus!
Po niedawnym zraszaniu rzekie czyni³y siê tymczasem kêpy na rabatach - w jêdrnym sprê¿eniu ³odyg i lici, a barw krasie niczym w zdrowia rumieñcach. Jako¿ zaleg³a rych³o nad
kwiatami taka weselnoæ barw i wejrzenia, ¿e zwabione ku nim motyle zda³y siê jak te taneczniki na uczcie s³onecznej. Bo p³aty anemonów tak siê gdzieniegdzie z motyli miesza³y
skrzyd³em, ¿e nie rozró¿nisz: co siê tu k³êbi w pl¹sach, co wabi kwiatem, co prószy barw
roziskrzeniem w s³oñcu. Tañczy i pl¹sa wszystko. I skrzy siê zalotnoci¹ oczu niewidnych. A¿
us³ysza³ i mnich tego tañca muzykê w nag³ym przypomnieniu ryba³towych gêli - onych z piekarni! - gdy ko³em po ³awach, spod chust czarnych i czó³ek bieli wyziera³y kwiatów chyba
samych lica i oczy jawne.
I zas³ucha³ siê po niewoli w tê gêdbê przypomnian¹.
Pod pierwsze tchnienie zachodu szumia³y tak nad nim wszystkie jab³onki w sadzie. Rozwia³y siê kêdy motyle. Czerwonoz³ote odb³yski zorzy na drzewach s¹cz¹ w dó³ ku kwiatom
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bursztynowe py³y. I klejnoty z nich czyni¹ olbrzymie. Bo tym ogniciej rozp³onê³y w tej chwili ró¿ szkar³aty, tym g³êbsze sta³y siê pod swym puchem szafiry irysów, tym soczystsze lilii
nagie biele, wtopione w powiatê ¿arzy jak w z³oto kart psa³terzowych.
I chyl¹ siê w tej wiat³a zastyg³oci wszystkie na rabatach ró¿e, gdy do³em po cie¿kach rozsnuwaæ siê jê³y cieniów kobierce - jak gdyby na te dywany wst¹piæ mia³y s³oneczniki zadumane w zorzach odwieczerzy...
I gas³y zarazem ostatnie b³yski niespokojnego na liciach wiat³a: równa z³ocistoci toñ zalewa sad ca³y; janiej¹ w niej ju¿ tylko kszta³ty, wiec¹ kolory same. Uwyrania siê rzecz ka¿da postaci¹ i dusz¹ swoj¹. Zadumane zdaj¹ siê w tej chwili drzewa i mury. Stworzenie ca³e
spogl¹da na cz³eka, nie on zasiê na nie.
Na dalekich gdzie zagonach b³ys³o nowej barwy p³omieniem zgubione chyba skrzyd³o ptaka
w przelocie? Nierych³o spostrzeg³ brat na ciemnej w dali kêpie zieleni ró¿ê z³otop³omienist¹. W tej
w³anie chwili doby³a siê tam z p¹ka. I choæ jeszcze zmieszana, ¿e jej ciche zjawienie siê rzuca
taki urok w przedwieczorn¹ porê, wzywa przecie jawnie oczy wszystkie: Zawsze siê weselcie!
W takiej to w³anie chwili najsamotniejszej, myli mnich, bursztynow¹ toni¹ wiat³a, jak b³ogos³awieñstwem Bo¿ym nasi¹k³ej - anio³ zwiastowa³ Marii,
Rych³o przypomni to ludziom sygnaturka klasztorna.
Tymczasem cisza. Tylko te nag³e wiry i gonitwy jaskó³ek, którym Pan Bóg w pob³a¿liwoci
wielkiej, ni tym dzieciom niesfornym, poigraæ jeszcze pozwala - acz nie w porê: w ostatniej
chwili przed pacierzem. Lecz i one cich³y niebawem; zagna³y je matki na noclegi wczesne.
I ju¿ tylko wilga, w ogrodzie ostatnia, powtarza trójgwizdem swoim to jedyne s³owo, jakie
natura g³osiæ jej kaza³a: Zo-fi-jo!- s³ychaæ tak dononie.
M¹droci Bo¿ej imiê, na Amen ptaszego za dnia chóru, piewa g³os ostatni w mszalnej prawie ciszy letniego wieczora:
Zo-fi-jo!...
Marzy siê ogrodnikowi kwiat Boga samego: kielich ³ez i umiechów, które nieba siêg³y, korona wszelkiego piêkna, jakie byæ mo¿e - ¿ywe po wieki ród³o rozradowania wiata...
I jawi mu siê t¹ cich¹ Postaci¹, która strze¿e od z³ego granicy klasztornej.
Nie w purpurze i z³ota glorii wyjawia siê mylom z ¿ywego kamienia, lecz w modrociach
niezabudek u strugi i w jaminowych a¿ zapachach bieli. Widzi mnich: z kamiennej prawie
surowoci dziewiczych kszta³tów to miêkkie wychylenie szyi na matczynego umiechu smêt
i ³agodnoæ b³ogos³awienia. Z jej objêæ wyrywa siê ramionami ku ludziom ca³e to radosne
cia³ko dzieciny: joculatory id¹!...
Wiêc siê wokó³ Matki i Syna czyni nat³ok g³ówek ciekawych: wszystkie te panie widziane tam, w piekarni! - tu siê nagle zgarniaj¹ - na obraz - w ca³ej sile przypomnienia. A nie bêdzie w tym grzechu ¿adnego - odpycha³ mnich czym prêdzej w¹tpienia wszelkie - bo nie
urod¹ anio³y przewy¿szaj¹ piêkne na wiecie kobiety, lecz szczêliwoci¹ niebiesk¹. Tak te¿
namaluje one panie wszystkie: za anio³y u niebieskiego tronu.
Pod jego stopnie bardzo niemiele zbli¿aj¹ siê waganty: dusze nazbyt snad zahukane w ¿yciu pogardliwoci¹ mo¿nych, bo choæ siê podginaj¹ ich kolana ku uklêknieniu, ka¿dy jedn¹
rêkê w ty³ wyci¹ga, poza siê - kêdy umkn¹æ siê wraz gotów pod nie³aski wejrzeniem. Gdy
w tej przypochlebnej pokorze wyra¿a siê ca³a ich dola i natura ziemska, w gwa³townym sprê¿eniu drugiego ramienia jest jakby dusz tych krzyk, ka¿dy w d³oni wyci¹gniêtej podaje kwiat
- za ¿ycia swego niechlebny plon: Zmi³uj siê nad nami!...
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¯aki niecierpliwe ju¿ siê przepcha³y na klêczkach przed starsze towarzysze. I ca³uj¹ ¿arliwie
popielicow¹ obramkê modrego p³aszcza na stopniach tronu. Ten ¿ak z boku wiêcej miejsca
sobie czyni¹c odepchn¹³ kamratów i ca³¹ g³owê oto zatula w pochwycony r¹bek Mi³osierdzia.
Goliard, ¿e d³u¿sze lata ¿y³ na wiecie, ciê¿sze, widaæ, porachunki czyni pod d³oni¹ na
oczach. Gêle swoje tym razem nie za votum daje, lecz jakby zwraca tam, sk¹d je by³ otrzyma³. I zda siê obliczaæ w sumieniu poety niedope³nienia wszystkich strun na gêli, przez Boga
darowanej. ¯onglerzy i tu jeszcze, jak na wiecie, pas¹ bardziej oczy ni¿ dusze. Pieniarz
bosy, który za ¿ycia giez³a siê jeno dorobi³ i o niebiesk¹ nie troska siê zawczas nagrodê: ju¿
gra, ju¿ piewa; sobie i Dziecinie. Gêdziec k³adzie d³oñ powa¿n¹ na strunach symfonii: jasn¹
harmoni¹ lazurów i têczy graj¹ kolory tu same.
Wraz z towarzyszami klêka reszta goliardowej familii: linochód w blaszkowym stroju rycerza
z ¿erdzi¹ popisów w rêku; si³acz wielki i gruby jak wiêty Krzysztof; gadkarz przepo³owiony
w pod³u¿ na kran¹ i zielon¹ po³acie cz³eka; kuglce z m¹drymi psami; ryba³tki o malowanych
twarzach i z niedwiedziem swoim p³owy poskramiacz znad Odry: zgo³a tota joculatorum turba!
Tu¿ za nimi klêczy na obrazie i mnich sam z palet¹ i pêdzlami w wyci¹gniêtych d³oniach, ca³y
w doznanym widzeniu oczu i tych d³oni - jak rankiem u ¿ywego kamienia.
Za na samym przedzie obrazu, w postaci i doskoku capa, skoczek Bakchowy do wzdêtej
wargi nad bródk¹ przyk³ada oto gorliwie organkow¹ fletniê Pana...
Tu, w gwa³townym z nag³a zaniepokojeniu sumienia, zatrzyma³y siê myli mnicha. I zgas³o
widzenie obrazu. Z zadumy jak ze snu ockniêty pocz¹³ siê brat trwo¿nie ogl¹daæ poza siebie,
przepatruj¹c ogród ca³y, wszystkie jego cie¿ki g³uche.
Nazbyt bo dobrze, i zgo³a bez wiedzy, a z niesamowit¹ wyrazistoci¹, wywo³a³ z pamiêci
postaæ j e g o. Zda siê woñ bydlêc¹ jego kud³ów capowych czuje w tej chwili i s³yszy nieomal much bzykanie nad nim.
Takim jawi³ mu siê wówczas po nocy, gdy z ogrodu bram wylega³y na gociniec zbieg³e od
rodziców ¿aki. A po przelocie tego ¿urawianego klucza dusz tu³aczych w oæmê ksiê¿ycowego blasku wyst¹pi³ na gociniec on sam. Szed³ wolno, wielki jak koñ, koleba³ t³usty zad na
skokach i radach koz³a; a tak st¹paj¹c, na fletni przygrywa³ sobie. Wyprowadza³ w wiaty
trzodê sw¹ b³êdn¹ on sam - w postaci w³asnej: Z³y pasterz.
Tak by³o wonczas po nocy.
A gdy tu, w klasztoru ogrodzie, ród s³onecznego roziskrzenia kwietnych i motylich barw,
wraz z mnichem i kwiaty same zda³y siê nas³uchiwaæ muzyki jakowej - nie ryba³towe gêle
rozlega³y siê tu snad, lecz jego fletni g³os! A gdy wraz z mnichem zamyli³y siê na przedwieczerz i kwiaty, gdy wyda³o siê duszy samotnej, ¿e jest jak kwiat miodu pe³na, gdy co
dobywa³o j¹ z p¹kowych zatuleñ, jak te ró¿e w sadzie, i ku Stworzeniu sprê¿a³o ramiona
mnicha. - Panowej fletni by³ to pewnie czar!... I uwodzenie.
Oto nag³y w tej chwili szelest, stukniêcie i plusk w ziemiê miêkk¹ przera¿eniem wstrz¹sa
mnicha. Opodal s³ychaæ drugi - trzeci - szmer i plusk taki... Skoków¿e to czyich wybijany
w miêkk¹ ziemiê takt? czy rza³e jab³ka osuwaj¹ siê z ga³êzi w ciszy letniego wieczora?
Dziwnie swawolne rytmy wybijaj¹ te ziemi odg³osy! w taniec cia³o prosz¹. Dziwnie taneczn¹
zda siê ta gêdba jego - gdy w zadumê letniego wieczora, jak w têskliwoæ organowych dud,
radoæ nagle wyskoczy - i pl¹sa skokami Pana. Istna serc m³odych muzyka.
Wiêc s³yszy j¹ znowu¿?!... S³yszy w tej oto ¿ywej chwili one fletnie Pana z gociñca porywów m³odych:
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Factus de materia
cinis elementi
...
Kapturem i d³oñmi na uszach zag³usza mnich w sobie s³yszenie wszelkie. To jedno wie ju¿
tylko: ¿e z onych to elementów zrodzi³y siê i jego obrazy nowel A i Najwiêtsze na nich Oblicze... (jak¿e siê cieszy diabe³, jak pl¹sa tu wko³o, na fletni przygrywaj¹c sobie!....).
Goliarda i ¿onglerów duchem, a m³odoci za nimi porywem usidla³ go szatan.
Nieprêdko odró¿ni³y uszy pod kapturem, czy jab³onki w sadzie zaszumia³y znów na wtóre
tchnienie zachodu, czy te¿ sygnaturka zagra³a tak szelestnie w oddali. Nie zerwa³ siê z klêczek, by jak trzeba zejæ z braæmi do krypty. Przytrafi³o mu siê to po raz pierwszy w ¿yciu
powo³ania. Wytr¹ci³a siê dusza z obserwancji dnia powszedniego i z zatajonym jakby ur¹gowiskiem widzi, s³yszy cia³o swe tam wród braci. I baczy z daleka: na tê powagê ko³atów,
z jak¹ zwykli bracia zstêpowaæ gêsiego do krypty; na to sadowienie siê ich po stallach w rozruchu - po kilkanacie razy na dobê - uroczystym; na wychylanie siê podgolonych g³ów
z wiankiem w³osów na ciemieniu i g³uche zawieszanie oczu na obrazie o³tarza.
W rudym blasku lampy oliwnej czerni siê tam, na deski poz³ocie, surowa Matka kalwaryjskich boleci z warg¹ ci¹gniêt¹ w podkowê jakby z pogardy dla zbirów Golgoty. Wznosi ramiê grone; a tych palców przyd³ugich nachyleniem - z g³êbi ponuroci swej - b³ogos³awiæ
jednak raczy: Bogarodzica!...
Szumi pod ni¹ fala przesmutnego pacierza, jêcz¹, zda siê, i wzdychaj¹ mury klasztoru.
Wtóruj¹ temu kawki u dzwonnicy.
Rzekniesz, dzwonu samego tony, ¿e smutn¹ snad rêk¹, w rozpamiêtywaniu Mêki Pañskiej ze
spi¿u dobyte, ko³uj¹ wci¹¿ u wie¿y na kawczych skrzyd³ach smêtu - dzwonu samego tony!...
I kracz¹...
Krew! krew!... zalewa³a oczy Chrysta na krzy¿u: ty swoje przys³aniasz kwiatami, by nie
widzieæ kalwaryjskich ¿ycia dróg!...
W cierñ! w cierñ!... na czo³o swe zamieni³ Chryst ka¿dy ¿ycia kwiat, odtr¹ciwszy pokusy
szatana!...
Zawodzi w krypcie nad gradua³em g³os piewaka przodowny. Za po stallach mnisze brody
¿uj¹ swe litanie g³uche...
A kawki u wie¿y ko³uj¹ wci¹¿...
- wszystkich smutków duszy kiry uskrzydlone!...
- kalwarii samotnych p³aczki roz¿alone!...
A! - a! - a! - a!... A! - a! - aa!... - donosi z krypty mnichów chór wysoki.
I dudni¹ organów basy tym przyjêkiem lamentacji:
Zmi³uj siê nad na-ami!...
Dziwnie w¹skie w tej chwili i sine wargi mnicha dygota³y w takt pacierza niem¹ ju¿ suplikacj¹. Tym gorliwiej modli³y siê d³onie, jakby uchwytu jakiego szukaj¹c przed sob¹ - by na
lepo ju¿ zgo³a okalaæ jakowy kwiat u cie¿ki, który pod te rêce przypadkiem siê podchyli³.
Tak matka grzeszna w klêczniku gdy siê jej dziecko cudzo³o¿ne i w czas modlitwy naprzykrza, ogarnie tê g³owinê, przychyli ku niej czo³a i tym gorliwiej zaszepta siê w pacierze:
Zmi³uj siê nad nami!...
cich³a krypta. Nawet kawki zamilk³y wykrakawszy swe poruszenie. I znów te ko³aty, to
mnisze zarojenie siê w murach, te gêste dreptania chodaków po schodach i korytarzach
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wszystkich. Odrywa³y siê raz po raz w ciszê czyje kroki: ch³onê³y mury ka¿de to ¿ycie
z osobna - w samotnictwa przedgrobowy schron. Ostatniej stopy szmer u takiego progu u¿ali³ siê chyba echu tej ciszy grobowej. Bo klasztor zamar³ ju¿ ca³y.
Brata £ukasza w ogrodzie ogarnê³o w tej chwili to ostatnie, nieludzkie ju¿ przera¿enie samotnoci przed groz¹ id¹cych smutków. Ledwie porwa³ siê oto ducha zamierzeniem na rzeczy
nowe, a starga³ wraz ostatnie swe spójnie cz³ecze: wytr¹ci³ siê sam w kacerza jakby oddaleñstwo i nêk.
T¹ nag³¹ omartwic¹ murów jak gdyby równie przera¿one porwa³y siê znowu¿ kawki u dzwonnicy. I kracz¹...
J¹³ siê brat £ukasz tak dziwnie s³aniaæ i przeginaæ porodku ogrodu, jak gdyby cia³em boryka³ siê w tej chwili z ucielenionym ju¿ oczom jego potworem smutku. Szatan, odmieniwszy
snad nagle postaæ koz³onoga, dopad³ go wreszcie upiorem. Oto zatrzepota³ siê mnich niczym
ptak pod ³asic¹ i run¹³ na wznak- odchyla³ szyjê.
Acedia upiorzyca obejmowa³a mu pier skrzyd³ami wampira.

***
Ura¿ony g³êboko na brata £ukasza, porz¹dkuje przeor jego pêdzle, farby i pióra. Nie zwierzaj swych myli m³odemu! - pomrukuje w brodê. - Oto skoñczyæ mielimy dzisiaj dzie³o
nasze, a on po tylu latach wspólnego trudu, wmiast wiêtem radosnym dzieñ taki dla nas obu
uczyniæ poczyna mi kaprysiæ - ¿e siê pióra rozszczepi³y, ¿e wysch³y inkausty, ¿e... Poszed³
sobie na ogród, do swych kwiatów. I Bóg z nim!... Nie zwierzaj nigdy swych myli m³odemu!
Po chwili jednak kiwa³ smêtnie brod¹:
Nie jestemy¿, klerki stare, nad swymi ksiêgami jak te Behemoty - nawet Jordan wypiæ gotowe?!... Podczas gdy serca m³ode bêd¹ zawsze wola³y liche czarki w³asnych doznañ i widzeñ byle pe³ne po brzegi wszystkich mêtów ziemskiego tworzywa!
Mo¿e te dalekie pomruki grzmotu, szyb rozb³yski co chwila, a i ta okrzep³oæ powietrza przed
burz¹, za oddechu ciê¿koci¹, wype³nia³y piersi stare takim dzi rozdra¿nieniem. W gniewnej krzêtnoci porz¹dkowania wszystkiego w celi, j¹³ uk³adaæ i swe ksiêgi w skrzyni, dzisiaj
bardzo jako pomieszane.
Oto: De unwersalibus; oto: De periculis novissimorum temporum; oto: Gesta principum, a Vitae sanctorum w ksiêgach wszelakiego kszta³tu; oto: mistrza zza gór Commedia; oto: przez
mnichów spisana ¿onglerowa opowieæ O graalowym szukaniu; oto: Tractatus de malitia
mulierum; zgo³a rzeczy najbardziej odmiennego ducha i wszelakiej treci pomiesza³y siê dzi
w nie³adzie wielkim. Jedno nawiedzenie celi samotnej przez cz³eka wieckiego wprowadzi³o
wszystko w zamieszanie! Du¿o czasu up³ynie, zanim siê to do porz¹dku znowu przywiedzie!...
Oto a¿ na samym dnie znalaz³ ksiêgê dla siê najmilsz¹, a tak rozczytan¹, ¿e jej skóra star³a
siê by podeszew, a omiêk³a zupe³nie; zasiê obrze¿a kart wszystkich zapisane by³y rêk¹ przeora nieskoñczonym szeregiem cyfr i uwagami dysputacji.
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Tê ksiêgê pod pachê wetkn¹wszy, resztê zatrzasn¹³ w skrzyni. I przygnêbieniom myli na
przekór, spornie i tym grzmotom burzy, otworzy³ ksiêgê na kolanach. Zwa³a siê ona Introductorius in evangelium aeternum. Napisa³ za j¹ franciszkanin Gerardus - niech bêdzie b³ogos³awione imiê jego!
I zaton¹³ przeor w ciszy wnêtrznej - zaczyta³ siê w ksiêgê.
Po pierwszym okresie cz³owieczeñstwa: epoce gniewu Bo¿ego i przymierza w Testamencie
Starym, po epoce Syna i Sakramentów Jego, nastanie wieczny czas Ducha - swobody wnêtrznej u najczystszych krynic poznania. Obwieci³ to wiatu Joachim wiêty. I wtedy - powiada
- kierowaæ bêd¹ losami cz³owieczeñstwa najbardziej owieceni i najwolniejsi od pêt w³asnoci wszelkiej. Bowiem poucza wiêty Ambro¿y, i¿ Bóg chcia³, aby zu¿ytkowanie owoców
ziemi wszystkim wspólne by³o, i ¿e chciwoæ tylko cz³ecza stworzy³a posiadanie. Za prawa
nakaz, za króla rêkawicê czerwon¹ i mistrza miecz ³ad rz¹dny miêdzy ludmi utrzymywaæ
wtedy bêd¹ wszystkie cnót siedem: wiara, nadzieja, umiarkowanie, m¹droæ, dzielnoæ, sprawiedliwoæ i mi³oæ. Wonczas dusza pogodzi siê z cia³em.
Prorok czasów pochrystusowych, wiêty Joachim de Floris, ustanawia pierwszy okres cz³owieczeñstwa od Adama do króla Osjasza: do roku 630 przed Narodzeniem Pana, odk¹d poczê³o siê przez proroków wysiewanie ziaren okresu drugiego; ka¿da za epoka równ¹ byæ
winna co do iloci pokoleñ. ¯e za Chrystus Pan od trzydziestego roku ¿ycia pocz¹³ mieæ
synów z ducha, tedy na lat 30 ustanawia Joachim d³ugoæ ka¿dego pokolenia z ducha. I oblicza dok³adnie pokoleñ 63 od Adama do Osjasza. Równoæ okresów wedle pokoleñ, pozwoli³a z kolei obliczyæ Gerardusowi, ¿e Ducha królestwo nastanie na wiecie w roku l260!
I oto min¹³ dawno rok ten! Nie nasta³o. Gerardus pono w wiêzieniu za kacerstwo skoñczy³.
Franciszkanów jenera³, który mimo wszystko podj¹³ wró¿bê Gerardusow¹ dla sprawdzenia,
czy siê w niej aby jaka cyfr omy³ka nie zatai³a by³a - jenera³ ten zosta³ str¹con przez papie¿a.
A zawiedziony duch cz³eczy sprawi³, ¿e na synodzie w Arlu, w roku 1263, potêpiono Joachima naukê o Ewangelii wiecznej. Dognêbiæ j¹ stara³ siê nawet uniwersytet paryski sam, ona
ksiêg¹ nienawistn¹: O niebezpieczeñstwach czasów najnowszych.
A napisane jest wszak najwyraniej w Apokalipsie Janowej, jak to aposto³... ujrza³ anio³a
lec¹cego przez porodek nieba, maj¹cego Ewangeliê wieczn¹, aby j¹ opowiada³ wszystkiemu
narodowi i pokoleniu... I przeciw temu miej¹ oto powstawaæ synody, uniwersytety i mistrze!
Tak duma³ kacerz w czas burzy nad ksiêg¹ potêpion¹.
Ten ból nie spe³nionej wró¿by wype³nia³ serca tylu franciszkanów co znaczniejszych! Zawiod³a jeszcze jedna nadzieja cz³owieczeñstwa, chybi³a jeszcze jedna graalowa obietnica!... B³êdni rycerze wedle ducha: Toachim i Gerardus (niczym Parsifal i Lancelot na jednym koniu!),
odjechali na ksiê¿yc rojeñ p³onych, sprawuj¹c i stamt¹d jeszcze tajemnicze w³adztwo nad
nadziejami wszystkich wagantów wedle ducha.
I one to zmory ksiê¿ycowe sprawia³y chyba, ¿e ksiêga przeora na obrze¿ach kart pokrywa³a
siê cyfr bezlikiem, sprawdzeñ i obliczeñ nieustannym trudem.
I teraz oto w burzowym ciemnieniu wiata za oknami celi. gdy klasztor stawa³ jak w ogniu
w b³yskawic rozblaskach, pod sygnaturki alarmowe rozdzwony - przeor, og³uch³y na g³osy
wiata, skupia³ siê coraz bardziej nad ksiêg¹ roz³o¿on¹ obecnie na klêczniku, pod wiecznej
lampki p³omykiem.
Ju¿ pierwsze krople ulewy zaszumia³y na liciach sadu. Przed nawa³nicy ostatecznym uderzeniem uczyni³a siê, pod to kropel deszczowych padanie, taka cisza w ich rytmach, ¿e s³y137

chaæ by³o na drodze za murem gdyby jedca jakiego skradanie siê pod klasztor w stêpie
kopyt, g³uszonym we mchach. Pod klasztoru furt¹ zatrzyma³ siê jakby ów konny. I czeka...
A cedru ga³¹ zaskrzypia³a o mur tak tajemnie, jak gdyby u furty zatrzyma³ siê by³o przyjezdny nie z tego wiata - pod konia niecierpliwe tupotanie o próg...
Kacerza nad ksiêg¹ w tej w³anie chwili jakby na konia wsadzi³o: w nag³ym rozb³ysku myli
nowych pogoni³o pióro jego po obrze¿u karty. I pisze.
Jako ¿ywo omylili siê Joachim i Gerardus w obliczeniach swoich!.... Okres drugi cz³owieczeñstwa nie od króla Osjasza, lecz od narodzenia Chrystusa Pana, jako s³usznie, liczyæ siê
winien. Ducha wiêc królestwo na ziemi: panowanie najwolniejszych wnêtrznie i najbardziej
owieconych nad wolnymi i owieconymi, a czerpanie z najczystszych róde³ poznania - zacznie siê (wedle 63 pokoleñ po lat 30), od roku 1890!
Wprzódy jednak ziciæ siê ku temu musz¹ przed wstêpne wró¿by Janowego Objawienia: jak
to... bêdzie rozwi¹zañ szatan z ciemnice swojej i bêdzie zwodzi³ narody; zbierze je na walkê, których liczba jest jako piasek morski... I rzucon bêdzie w jezioro ognia i siarki. I wonczas dopiero... otrze Bóg ³zê ka¿d¹, a mierci dalej nie bêdzie ani smutku, ani krzyku, ani
boleci dalej nie bêdzie, i¿e pierwsze te rzeczy przeminê³y... I niebo bêdzie nowe, i ziemia
nowa, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przesz³y!...
A gdy pióro z rêki przeora wypad³o, zatrzyma³a siê myl jego nad wyliczonej cyfry ogromem.
Jeli nawet s¹dzono wiatu doczekaæ lat tak bezmiernie odleg³ych, ile¿ to jeszcze ³ez, ile
boleci, ile smutku przewaliæ siê musi przez takie czasu oceany?!...
Rok tysi¹c osiemset dziewiêædziesi¹ty!... - Chwyta³ siê obur¹cz za skronie.
D³ugo siedzia³ tak starzec na skrzyni skarbów swoich - pod czarnym skrzyd³em melancholii.
I nie mog¹c wymotaæ ducha z tych myli pajêczyny, na po³y bezwiednie, a smutn¹ rêk¹, zaczyna znów kreliæ cyfry jakowe: sprawdza, liczy, mno¿y...
Jak¿e siê nie mia³y myliæ obliczenia przeora, gdy brat furtian z palcem na ustach, a drug¹
d³oni¹ na piersi, sta³ ju¿ od dawna na progu celi! Cierpliwie wyczekiwa³ mnich spojrzenia
ojca, które mu przemówiæ pozwoli.
Tymczasem tu¿ nad klasztorem samym zagruchota³ grzmot, potoczy³ siê gór¹ jak ta kula przez
krêgle niebieskie. I trzasn¹³... Furtian poczu³ nag³y ból w piersiach, w uszach szum okrutny
i ten szczypi¹cy z nag³a posmak w ustach.
A s³owo sta³o siê cia³em! - za¿egnywa gêsto przera¿enie swe. - Chryste, z jak¹¿ furi¹
trzepn¹³ piorun! pewnie w to z³e miejsce za klasztoru granic¹.
Z zawistem jêdz rozchichotanych a strugami ulewy smaga³a nawa³nica ma³e okienko celi.
Wejrza³ wreszcie przeor ku tym szybom. Burza - stwierdzi³ teraz dopiero. Od dwóch godzin - objania furtian nie bez ur¹gliwoci w g³osie.
Ockn¹³ siê ojciec z ciszy wnêtrznej. I wtedy wreszcie móg³ doñ podejæ mnich ze sw¹ wieci¹ od furty:
Igrce u klasztoru bram!
Dwa razy powtórzyæ sobie kaza³ przeor tê nowinê. Po czym schwyci siê za skronie; najwiêkszy oto zgie³k wiecki chce mu spaæ na g³owê! G³oniejsze to od, burzy i piorunów - ha³asem dusz swych niestatecznych.
A tam, na korytarzu, ju¿ siê jakowe szepty wszczynaj¹ miêdzy braæmi. (Pewnie furtian poroznosi³ ju¿ po klasztorze tê nowinê.) Niczym myszy z norek wystawiaj¹ mnichy bure swe
kaptury zza uchylonych drzwi celi ka¿dej. Joculatory?! - rozlegaj¹ siê szeptania ich rado138

snej alteracji. Przemówi³y samotnictwa przedgrobowe schrony. Poj¹³ przeor niebezpieczeñstwo gro¿¹ce ich duszom. I nachmurzy³ siê ca³y. Jak¿e bo przepêdziæ od furty tamtych w³óczêgów - w taki czas ulewny?!
Brat furtian dopowiada tymczasem nowiny swoje, d³ugie snad dzisiaj i niezwyk³e:
O trumnê igrce u furty prosz¹. I o cia³a kamrackiego pogrzebanie w klasztorze... Czego
¿adn¹ miar¹ uczyniæ wszak nie mo¿emy? - koñczy³ z wyczekuj¹cym a bystrym zapatrzeniem
siê w oczy przeora. A który¿ to z nich zmar³? Jakowej igry mistrz? Doskoczy furtian i przez
d³oñ w tr¹bkê szepnie przeorowi:
Goliardus sam!
Aa?.... - A¿ siê stary w ty³ zatoczy³, pod samo okno celi. By stamt¹d dopiero zdumione oczy
zawiesiæ na obrazie u klêcznika.
Matko Przenajwiêtsza?!...
A potem ju¿ tylko gestami pokazuje, przypomina bratu furtianowi, ¿e wszak¿e dzi przed
po³udniem goliardus tu w celi by³, tu owo na skrzyni siedzia³ gêle oto swe (jakby w mierci
przeczuciu) kocio³owi za votum zostawi³.
Przytwierdza, potakuje wszystkiemu brat furtian. A rêce jego splecione i pobo¿nie zwis³a g³owa zdaj¹ siê wyg³aszaæ tê medytacjê: mierci¹ sam¹ i grobem cuchn¹cym jest ka¿dy z nas.
¯yj¹c umieramy ka¿dej chwili nieustannie i dopiero w konaniu umieraæ przestajemy.
Mymy go od siê odepchnêli precz! - wybuchn¹³ przeor, niesk³onny snad w tej chwili do
pocieszeñ filozofii. - My, mnichy niemi³osierne! My, bracie furtianie!
Ale mnich skrzep³ nagle na twarzy, zsurowia³ s¹dem sumienia swego: nie chce przytwierdziæ
roz¿aleniom przeora. I koñcz¹c swe nowiny od furty, powiada g³ucho:
Znaleli kamraci cia³o jego w z³ym miejscu - za granic¹ - kêdy niejedna ju¿ dusza dokoñczy³a siê na Sabacie...
Lecz w tej¿e chwili ujrza³ nad sw¹ g³ow¹ wzniesiony nagle ku³ak przeora:
Do dominikanów mi z tymi baniami o sabatach id!
W okamgnieniu skurczy³ siê mnich, a zezem spod kaptura wyb³ysn¹³ zdumieniem ku twarzy
ojca. I wtedy przerazi³ siê ju¿ zupe³nie.
Zwichrzona by³a w tej chwili broda starca, potargany nad czo³em w³os, spod naje¿onych brwi
krzesa³y siê skry jawne: moj¿eszowy gniew obj¹³ tê g³owê.
Nie ma sabatów, dusze wy ob³êdliwe! Star³ siê w proch brat furtian przed srogoci¹ ojcow¹.
Powali³ siê na klêczki. I obur¹cz chwyta siê tej nogi nad bos¹ stop¹ w drewniaku.
Ojcze najwi¹tobliwszy, w przedburzowy czas na z³ym miejscu za klasztoru granic¹ tam
by³! by³! by³ Sabat!... Sumienie mi o tym u nóg twych krzyczeæ ka¿e - skoro dusza twa najczystsza odpycha nawet wyobra¿enie takich mroków i niskoci grzechu!... piersi¹ na ciele
dziewki nagiej - i jak on ju¿ martwej - le¿a³ trup goliarda. Potargane mia³ na szyi opatrunki
jakowe, za³o¿one mu nocy poprzedniej przez lekarza - po krwi puszczaniu, powiadaj¹ towarzysze jego. Mo¿e te rany nie zgojone ku wnêtrzu krwawiæ jê³y - z ¿alu za kochank¹ wiêc je roztarga³. A mo¿e z umys³u na siê rêkê podj¹³, w rozpaczy, ¿e dziewka umiera?...
Szatan wie o tym tylko! On ci to jadem grzechu i krwi¹ rozpusty spêta³ te cia³a na mieræ.
Bo krew z tych otworzonych ¿y³ goliardowych zala³a posok¹ okrutn¹ ca³e jej cia³o. A pier
dziewki od uk¹szenia wê¿a wzdê³a siê w pêcherz siny a¿ po szyjê i twarz... W¹¿ grzechu
w pobok le¿a³ - zabity a czarny w juchy swej purpurze jak piek³o samo!... Widzia³em to
wszystko na w³asne oczy - w ³uczywa wietle. Bo igrce furtê wy³amawszy, si³¹ mnie tam
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zawlekli (pierwszego schwytanego mnicha), bym wyspowiada³ jako ¿e dziewka zipa³a pono
jeszcze. Ale zanim mnie przez te g¹szcze na wale tam przywlekli, ju¿ by³o i po niej...
Ustrzeg³ Bóg (nawet pod tych igrców przemoc¹) od pochylenia siê bodaj nad tym cierwem... Choæ oni za tê przemoc przepraszali mnie potem bardzo, po rêkach wszyscy ca³owali, do kolan siê moich garnêli i wyp³akiwali swe ¿ale w habit mój... Biedne to i ¿a³osne
plemiê! (Mo¿e da³ Bóg ustrzec bodaj te dusze przed diab³ów naporem w onej chwili...) I to
jeszcze widzia³em w ³uczywa wietle - pokaza³y ¿aki: palcem we krwi w³asnej maczanym
wypisa³ goliard przed skonem te s³owa dziwne na marmuru z³omie... ¯em zdrabnia³, ¿em
ni¿y³, umiertelnia³ ton! - rozszarpa³y mnie Bakchowe... Na tym siê urwa³y one s³owa: ju¿
snad dusza odlatywa³a zeñ wtedy. Rozszarpa³y Bakchowe... Wiedm, wiedm szpony!
Kobiecych chuci pazury widzia³ goliard w chwili ostatniej strzyg wokó³ siebie taniec sabatowy!...
Odepchn¹³ przeor mnicha od siê precz. A i uszy przys³ania przed tym, co tu wys³uchaæ od
niego musia³.
Brat furtian po³ê jego habitu chwyta, r¹bek ca³uje i szlocha ju¿ wrêcz:
Ojcze owiecony, nad ksiêgami od ¿ywotów oddali³e ty siê cz³eczych. Nie chcesz wiedzieæ
o najciemniejszych przepaciach dusz. ¯ycia czucie zatraci³e w m¹drej g³owie klerka, w piersi nazbyt ju¿ dla wiata szlachetnej!... S¹! s¹ sabaty na wiecie!
Za te bary, szerokie jak u wo³u, chwyci³ przeor klêcz¹cego mnicha. I trzêsie nim by snopem.
Nie Ducha nawiedzenia oczekiwaæ wam, franciszkany, w codziennych wi¹tkach duszy,
a maiæ ku temu tatarakiem tê wietlicê radoci: izbê sw¹ samotn¹?!... lecz w ciemnoci, lecz
nad przepacie chaosu z gromadami ciemnych biec i po ciemnych gdzie k¹tach wyczekiwaæ
duchów nawiedzin?! Franciszkanin¿e ty?!... Nie radoæ jasn¹ przychylaæ wiatu? lecz zawiaty kusiæ? lêk i grozê rozczyniaæ w ponurej ciekawoci ¿¹dz?!... Bo z ¿¹dz zatajonych rodz¹
siê w zwidzeniach wszystkie duchy, widma i upiory! A gdy siê te b³ota w gromadach ca³ych
wzburz¹, wonczas na z³ych miejscach schadzek tych dusz ob³êdliwych - wierê - nawet ogieñ
i siarka buchaæ poczn¹! Wonczas - wierê - nastan¹ i sabaty... Ale tymczasem nasz duch - franciszkanów! - dzier¿y w³adzê nad duszami wiata! I nie da³ jej sobie jeszcze wydrzeæ mnichom czarnym!... Wiêc sabatów nie ma - wiedz!
Brat furtian na klêczkach wyci¹ga ju¿ tylko niemo rêce obie na przeb³aganie ojcowego gniewu. Ale przeb³agaæ nie zdo³a³.
Nie igrców przemoc wywlok³a ciê tam - za granicê - nie ich proby nawet, lecz w³asna twa
ciekawoæ... Wyznaj mi natychmiast grzech swój! Mnich w piersi siê bije, a¿ huczy w celi:
Rzek³e, ojcze!...
Jaka dusza, takie i widzenie. Nie inne ponoæ i wiadczenie. Opowieciom twym wierzyæ nie
raczê! Nie targn¹³ siê na swe ¿ycie ten, kto wypiewa³ o S¹dzie Ostatecznym pieñ ona, która
wstrz¹sa kocio³ami wiata... A to jedno, bracie furtianie, wa¿y przed Ni¹ - przeor wskaza³
na obraz u klêcznika - mo¿e wiêcej nili moje i twoje ¿ycie!
Mnich ukry³ twarz w d³oniach i poczo³ga³ siê na kolanach do klêcznika.
Tam - przeor wskaza³ rêk¹ ku górze - wa¿yæ bêd¹ na drugiej szali i winy goliarda. Po³o¿¹ na
ni¹ wszystko!... I tê dziewkê nag¹. I te grosze, jakie mu ona wtyka³a w trzos. I w one j hañbie
tê wielk¹ zawsze pychê klerka. I te jego blunienia Rzymowi a biskupom: ¿e papie¿a Plutonem obezwa³, dzier¿c¹ niby piekielnym, a biskupów za capita cornuta opisa³. I te pieni jego
na czeæ Bakcha i Wenery. I te piewki sprone o wdziêkach kobiet i dziewcz¹t. I te najplu140

gawsze: o powabach ch³opi¹t. I te wszystkie ksiêgi kradzione przezeñ po klasztorach. I wzgardzon¹ niegdy sutannê. I szargan¹ w poni¿eniu a hañbie szatê klerka.
Och!... - jêkn¹³ mnich pod tych brzemion miertelnych wyliczeniem.
Co wiêcej rzekêæ, bracie furtianie: nawet te liche grosze, jakie goliard niegdy otrzymywa³
od owieconych za one pieni, które ubogaci³y serce cz³owieczeñstwa - nawet te liche grosze
po³o¿yæ maj¹ - ponoæ! - równie¿ na tê drug¹ szalê. Bowiem powiada najwymowniejszy ojciec kaznodzieja, dominikanin, Berchtoldus: Kto im grosz daje, w grzechu daje; a co w grzechu dane, na potêpienie tych dusz obróci siê w dzieñ S¹du Ostatecznego. Och! - jêczy
mnich w klêczniku. Przewa¿y, bracie furtianie, ta szala druga. Przewa¿y niechybnie! nie
pomog¹ tu i nasze pacierze... W tej chwili ostatecznej mo¿e ju¿ tylko Ona - Przeor wskaza³
na obraz nad klêcznikiem - mo¿e ta Ucieczka nêdz ostatnich, sponiewieranych, Matka boleciwa, a igrców Orêdownica przed Bogiem jedyna - mo¿e Ona to w³anie zwróci goliardowi
votum jego... I po³o¿y na szalê pierwsz¹ gêle poety.
Mnich run¹³ przeorowi do nóg. Lecz on podj¹³ go natychmiast. Powtórz - rzecze - to wszystko braciom, aby godnym sercem franciszkanów przyjêli tu dzi md³ych braci naszych ze wiata. I wyprowadzi³ mnicha za celi próg. Joculatory?!... - Wybiegaj¹ za furtianem po korytarzach wszystkich dygoc¹ce a¿ w gard³ach ciekawoci mnisze. - Czy aby przeor na igrê pozwoli?!... Opat benedyktynów, powiadaj¹, pob³a¿a czasami.
Z palcem na ustach, a drug¹ d³oni¹ na piersi przemyka³ siê po korytarzach plotkarz klasztoru.
Podwójnym szeregiem od furty ku wrotom kocio³a ustawili siê igrce i ¿aki wêdrowne.
Gdy goliard pozostawi³ ich by³ na gociñcu, oddaliwszy siê w ¿arliwej rozmowie z onym cz³ekiem zza gór, który mu tyle opowiada³ o wielkim mistrzu tamtych stron - towarzysze czekali
nañ cierpliwie, rozbiwszy obóz cyganów w najbli¿szym gdzie lesie. A nie doczekawszy siê
jego, gdy skoczka zaniepokojona pobieg³a za kochankiem, postanowili szukaæ i oni. Pob³¹kawszy siê po okolicy pod sam wieczór, a w burzowy czas - jakby z³ym przeczuciem wiedzeni - trafili w ono miejsce za klasztoru granic¹.
A teraz oto, gdy burza ju¿ minê³a, ustawili siê dwoistym szeregiem od furty, na tym uroczystsze
podniesienie cia³a pod koció³ i uproszenie mnichów o pogrzebanie towarzysza w klasztorze.
Ju¿ oto nios¹ go ¿aki na marach zdzia³anych naprêdce z desek jakowych. Pochyla siê przed
zmar³ym pstra gromada towarzyszy sztuk wszystkich - zbita i zszargana ulew¹ - ¿a³osny obraz waganctwa i poniewierki!
Jeli mnichy pogrzeæ goliarda w klasztorze nie zechc¹, wonczas na ¿ywy protest przed Bogiem i wiatem po³o¿¹ cia³o jego na samym progu zamkniêtego kocio³a. Niech mu kruki
wie¿y klasztornej sprawi¹ pogrzeb w³óczêgi: niech rozdziobi¹ przed oczyma mnichów!
Taka ponuroæ ogarnê³a ich myli. Nie ma bo, wiadomo, gorszego poczucia sponiewieranej
doli nad pogrzeb towarzysza nie doæ szanowny. Wtedy najboleniej odczuwali swe wypchniêcie za ramy spo³ecznoci. I co to znaczy na wiecie: nie nale¿eæ do ¿adnego cechu.
Czuwa jednak nad zmar³ymi tajemnicza wszêdy rêka bractwa Misericordii. Oto, nie wiadomo sk¹d, ju¿ siê znalaz³ u furty on s³up kiru z czarn¹ larw¹ na twarzy, rozciêt¹ w krzy¿a znak.
Z ramion tego krzy¿a na licu, by gwodzie Mêki Pañskiej, wyzieraj¹ ¿agwie oczu... zmar³ego cz³eka czy mierci samej? - zapytasz mimo woli, ujrzawszy takiego w pogrzebu czas.
Pochodniê dzier¿y w d³oni, w olejach snad maczan¹, bo rzucaj¹c¹ blaski b³awe, a rozpinaj¹ce siê po nawilg³ym powietrzu w koliskowe ³uki fioletowych a¿ glorii. Z t¹ pochodni¹ wstêpuje w ulice ¿a³obników, wystawia siê przed mary niesione.
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Wkroczywszy na próg kocio³a, wznosi pochodniê. W jej wietle, gdyby nieziemskim, zagrobowych, rzekniesz, m¿eñ, ukazuje siê teraz dopiero cia³o niesione na marach. Pod przemok³ym
na wskro czarnym p³aszczem i kapturem klerka rysuje siê jawnie zesztywnia³y kszta³t trupa.
A mieræ na progu kocio³a uderza po trzykroæ w odrzwia zamkniête. I w echow¹ g³usz wnêtrza wo³a zza larwy a krzy¿a:
Ja, goliardus, poeta wêdrowny, bez imienia u ludzi, zmar³em tej nocy grzeszn¹ mierci¹
w³óczêgi - za murami, w polu. Wymódlcie duszê z czyæcowej mêki, wyzwólcie ja³mu¿n¹!...
A cia³u pogrzebanie chrzecijan dajcie!
Niczyj¹, zda siê, rêk¹ nie tkniête, jakby same otworzy³y siê na cie¿aj wrota kocio³a. W g³êbi jarz¹ siê na o³tarzu wiece wszystkie. Pod nim stoi trumn¹ czarnym suknem obita; na jej
wieku widaæ gêle i smyczek z³o¿one w krzy¿.
Gospodarz klasztoru zgotowa³ w³óczêdze szczodrobliwe przyjêcie w domu wiecznych cisz.
Brat £ukasz powróci³ by³o z wieczora do celi z bielmem acedii na oczach. Dowiadczony
pasterz trzody swojej, przeor, dojrza³ pierwszy nierz¹dnego smutku zmazê w renicach brata.
Jakby lampê zgaszono w tych piersiach: nie wieci³y ju¿ oczy blaskiem wnêtrznym. Nie pracowa³a ju¿ w sobie dusza; na zewn¹trz zwraca³o siê wci¹¿ spojrzenie trwo¿ne a têpe. I zawisa³o gnune na powierzchni rzeczy ka¿dej. Ju¿ i ró¿aniec nawet sam szeregiem kostek dlañ
tylko by³, obracanych w palcach nieustannie, a bez pacierza. Ku niczemu utrudza³y siê palce;
dusza drzema³a. Posiwia³a najwyraniej przez jeden wieczór koronka w³osów na ciemieniu.
O potêpieniu swym wci¹¿ mówi³ nie wierz¹c, i¿ zdo³a kiedykolwiek wymodliæ duszy swej
zbawienie. Do farb i pêdzli poczu³ nagle odrazê. Do ludzi za - do braci w klasztorze - nienawiæ; o czym (w jadowitej potrzebie blunienia) mówi³ im wprost w oczy.
Acedia! - myla³ przeor ze zgroz¹. - Bo¿e b¹d mu mi³ociw!
Jako¿ Bóg zmi³owa³ siê: i ockn¹³, wstrz¹sn¹³ tê duszê - ale mierci owo obrazem i zjaw¹.
Za tym s³upem kiru z larw¹ krzy¿ow¹ na licu - ni ten skowronek za sow¹ - z musu, z bezwoli, w tkliwym prawie oddaniu siê grozie przemocnej b³¹dzi³ brat £ukasz krok w krok. I ju¿
nic nie widzia³, co siê w kociele dzia³o. A gdy ona po niejakim czasie wysz³a z kocio³a naw¹
boczn¹ i z b³awym wiat³em swej pochodni wst¹pi³a czarna w kru¿ganki ciemne - w tym¿e
blasku zagrobowych m¿eñ trzepota³ siê skowronek u kru¿ganka cian.
I ³ka³.
W otch³ann¹ ciemnoæ wiata mruga wci¹¿ jeszcze burza przycich³a, lecz ju¿ nie oknami b³yskawic, a wrotami niebios ca³ych, otwieranymi cicho, raz po raz. Drzewa za furt¹, nawa³nic¹
tak d³ugo targane w upiorne po nocy zjawy, teraz dopiero powracaj¹ do kszta³tów swoich.
A tak stulone, jeli rozchwiej¹ siê jeszcze niekiedy, to chyba tylko grozy przypomnieniem i szeleszcz¹, szumi¹ po oddalach minionej ju¿ burzy muzykê i rapsody... Ledwie tu i owdzie
roztarga³y siê chmury, ukazuj¹c niebo jak gdyby omyte, o tak diamentowym rozb³yszczeniu
gwiazd. Wokó³ pachnia³o ziemi¹ jak o wicie, choæ ciemnoæ jeszcze zalega³a wiat. A taka
rozg³onoæ jest w powietrza pe³ni, ¿e s³ychaæ po oddalach jakowe rozgwary, nie wiada sk¹d
- jakby nad pioruna ladem i ofiar¹, nad gromowego ognia zgliszczem i ruin¹.
Brat £ukasz szlocha³ wci¹¿.
A mieræ tymczasem wyst¹piwszy za furtê, skierowa³a siê w stronê grodu.
I zda³o siê mnichowi, ¿e nad jej to wêdrowaniem ten szum i szelest przebiega po wierzcho³kach drzew; ¿e o goliardowej doli szumi¹ te poburzowe rapsody, ¿e jego to ¿ycia burza jakby
now¹ woñ ziemi da³a i odnowi³a gwiazd rozb³yski na niebie.
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I wyda³o siê bratu £ukaszowi, ¿e gdy w grodzie gaszono ju¿ gromnice po oknach, a stró¿e
nocni podejmowali od nowa przerwane nucenia - ¿e w onej to chwili trzykrotne uderzenie
w bramy g³uchym echem rozleg³o siê po miecie ca³ym. I ¿e ten i owy, co siê do snu ju¿ by³o
z powrotem uk³ada³, znów siê zrywa³, by po raz wtóry zapalaæ gromnicê.
Kto zacz?!... Werda?!... - krzyknêli na rogach stró¿e nocni, podnosz¹c latarnie nad swe czo³a.
Bo mieræ, przewiawszy przez bramê zamkniêt¹, wst¹pi³a w ulice grodu.
I obwo³uje spod kiru a krzy¿a:
Ja, goliardus, poeta wêdrowny, bez imienia u ludzi, zmar³em tej nocy grzeszn¹ mierci¹
w³óczêgi - za murami, w polu... I kar¹ mêki czyæcowej umieraæ bêdê wci¹¿, w coraz to innych duszach
tu³aczych, po wieki szukaj¹cych szukaniem domiertnym... Wymódlcie dusze tu³acze z wiekowej poniewierki, wyzwólcie z niedope³nieñ katuszy czyæcowych!...

***
Idzie mieræ przez miasto noc¹ w poburzowy czas; zbiry grodzkie za ni¹ w trop a chy³kiem nie aby zaczepiaæ j¹ mieli, lecz by siê wszystkiego wywiedzieæ, jak ka¿e szpiegów rzemios³o.
Widz¹ tedy, na ulicy z³otników i p³atnerzy wychyla siê z okna osoba oty³a i wszczyna po nocy
larum ¿a³obne. Ludzie wy moi! goliard, s³yszê, umar³! A s¹siady zaspane wychylaj¹ z alkierzów oczy i gêby wci¹¿ jeszcze zaokr¹glone lêkiem burzy. Có¿ to za osoba taka wa¿na, by
a¿ po nocy?...
I jedyna oto w miecie ca³ym wielbicielka Muzy powtarza s¹siadom to wszystko, co w ni¹
wgada³ by³o przypadkiem ¿ongler, zaproszony wczoraj do ³o¿a:
Jak¿e, nie wiecie, ludzie?!... Cz³ek¿e to w Salerno i w Pary¿u bywa³y! fizyki i lekarstw u
mistrzów nauczony! w filozofii bieg³y, dysputacji artista!...
Cicho tam, pani, po nocy b¹d! bo na ratusz wemiemy! - zawarcz¹ pod jej oknami zbiry.
Ale jejmoæ nie by³a z lêkliwych. Zapewniwszy zmar³emu poecie czeæ i pamiêæ ród ludzi,
odbiega w g³¹b alkierza po swe kosztowne piercienie za ja³mu¿nê wyzwolenia dla jego duszy. A¿ j¹ m¹¿ w tym pohamowaæ musia³. Dobywszy siê spod pierzyny, sam w czepcu nocnym jak i ona, przek³ada kobiecie u okna, ¿e lepiej by³o to wszystko daæ w porê ¿ywemu, ¿e
przez tak¹ szczodroæ nie w czas mieræ sama wypysznia siê tylko nad ¿ycie, a wszystko, co
by³o, nad tym, co jest.
Ale serce kobiece tkliwsze bywa zazwyczaj na mieræ czyj¹ nili na najsmutniejsze bodaj
¿ycie. Wszczê³a siê tedy k³ótnia miêdzy ma³¿onkami - co sumieniu wa¿niejsze: ¿ycie czy
mieræ? i kto bardziej szanowny: poeta ¿ywy czy umar³y? Wysprzeczawszy wszystkie racje
swoje, postanowili na koniec ofiarowaæ wiecê patronowi wagantów, wiêtemu Julianowi,
ubogiemu - co i mniej rozrzutne bêdzie, i bardziej pomocne duszy czyæcowej.
Pochwalili to widocznie s¹siedzi, bo niebawem zamykaæ siê jê³y okna wszystkie.
I gas³y wiat³a po wnêtrzach.
Na tej¿e ulicy, widz¹ zbiry, m¿y za szybami wiat³o czerwone i rozjarza siê co chwila ¿ywszym blaskiem. Z dawna maj¹ zbiry baczenie na te okna: kacerz w nich mieszka i ponocny
jak czarodziej pracownik.
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Spaæ! - krzykn¹. - Nie kusiæ z³a i mierci, które b³¹kaj¹ siê dzi po grodzie i okolicy.
Z trzaskiem otwar³o siê okno wykusza. Ukaza³a siê w nim postaæ ogromna w skórzanym fartuchu, z ramionami obna¿onymi po ³okcie, a z gêb¹ ognist¹ jakby od kunicy blasku. Naprzód
chrz¹kn¹³ piersi¹ potê¿n¹ i splun¹³ zbirom na ³by.
Pracujê - rzecze.
A us³yszawszy z opodal, kogo mieræ obwo³uje za ³up swój ostatni, wychyli³ siê z wykusza.
Bój siê Boga, jêdzo czarna, gdzie¿e ty go ju¿ u³apiæ zd¹¿y³a?!... Toæ wczoraj na sumê goliard tu, pod mymi oknami, przechodzi³ - a piæ ze mn¹ nie chcia³, bo siê do kocio³a pieszy³.
Zasiê wieczorem pod wiech¹ gospody widzia³em go. I wychodz¹cego noc¹ z igrcami przez
wywalon¹ bramê. Czy¿by i on ranion by³ na ulicach?... W polu, powiadasz, za murami
zmar³?... Bodaj to! Mnie w murach tego przemierz³ego grodu zdechn¹æ nawet przyjdzie! Daj
Bo¿e wagantowi odpoczywanie wieczne.
¯adnej ci ja³mu¿ny pod nogi z okna nie wyrzucê - wychrz¹ka³ za chwilê. - Chod tu, na
górê; mo¿e ci co dam, gdy uprosisz przy dzbanie... O! - uradowa³ siê pomys³owi swemu - za
goliarda, który wczoraj piæ ze mn¹ nie chcia³, chod¿e ty mi dzi w zastêpstwo, skoro siê za
jego duszê w grodzie podawasz. Dobry mi dzi bêdzie przy dzbanie i taki bodaj kmotr ponury. Cni mi siê bardzo tej nocy w samotnoci mojej. I ³eb, i ramiê nie do pracy dzi: potrzaskano mi wczoraj bardzo g³owê - u miasta bram. wista w niej jak w miechu i kuje w skroniach
jak na kowad³ach... Chod mi na stypê po poecie, i mierci bodaj sama!
Zbiry pod murem a¿ siê w ty³ pomkn¹ w przera¿eniu. Bo oto po schodach domostwa rozlega
siê tupot kroków. S³ychaæ klucza chrzêst w bramie. I wytacza siê oto z kunicy swojej ten
kowal tajemniczy z g³ow¹ (jak teraz dopiero widz¹) snad rann¹, bo ukutan¹ w chusty.
Chod ze mn¹ piæ! - krzyczy. - Nie sczmucisz mnie strachem. Wiem przecie: ty z Misericordii tajnego znaku, a nie mieræ prawdziwa.
Ona wionie na bok z kirów szelestem. I zastawia siê d³oñmi przed szaleñcem zuchwa³ym...
Zgoni³ j¹ jednak, u³api³ jak tê dziewkê oporn¹. I wiedzie we wrota domu swego. Przymknê³y
siê zbiry bli¿ej po drugiej stronie ulicy. Za wêg³em ostro¿nie ukryci, widz¹ pod beczkowym
sklepieniem schodów, jak na stopnie, piêtrz¹ce siê stromo niczym w drabinie, wkracza powoli ona, wysuwaj¹c co chwila spod kirów bia³e kostki stopy swej d³ugiej.
Na stypê po poecie wkracza mieræ w kunicê pracy ponocnej.
Ni to izba mieszkalna, ni to komora rzemielnicza, raczej spichrz chyba: bez powa³y ca³kiem,
otwarty a¿ po stropowe wi¹zania domu. Za dnia dachówki tam pewnie widaæ, teraz, po nocy, ciemnoæ jeno ponura zwisa stamt¹d na wnêtrze ca³e. Bo ¿u¿le na kuni przed miechem rzucaj¹ ca³y
blask swój ognisty w czeluæ nawis³ego dymnika, a bokiem zamrok ju¿ tylko ciel¹ czerwony - a¿
po te balaski nawis³ego w izbie ganku, a¿ po tê zielon¹ polewê pieca, wielkiego jak cha³upa. I mieni¹ siê te blaski kunicy, skrz¹ tu i owdzie, na ¿ywych spi¿ach, których pe³no wszêdy.
Dziwne kszta³ty!... Oto drzwi do ambony kocielnej w spi¿u kute. Na nich, ród kunsztownego poplotu lici, jakowe pó³mê¿e i pó³tygrysice w objêciach grzesznych, jakowe centaury,
smoki, dziki, sprone ma³py i rozszala³e lwy... Pogañstwa majaki? czy piekie³ upiory? czy
mo¿e ¿¹dz i sza³ów cz³eczych wyobra¿enia na przestraszenie sumieñ w kociele? Bo nad tym
wszystkim koguta widaæ: ptaka czujnoci i pokuty. Tym ci bardziej niepokoi s¹siedztwo takie: kacerza to mo¿e robota potêpiona? Oto u podstawy olbrzymiego wiecznika, zdzia³ywanego przy samej kuni, widaæ jednoro¿ca z g³ow¹ na ³onie dziewicy - za figmentum Zbawiciela u ³ona Matki. I owo: jelenia u strugi - obraz duszy ¿¹dnej zbawienia.
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Aliæ tu obok: mieræ tañczy z mnichem zakapturzonym. Na ratusza wie¿ê zdzia³ywane to jest,
by co godzina pod hejna³ wyskakiwa³a ta para z budki na swe pl¹sy przed oczyma ludzi.
Machina ku temu, ca³a z kó³ zêbatych, ju¿ siê - widaæ pobok - przez mistrza obmyla, buduje
i klepie... Kszta³tów z gliny lepionych, których tu nie brak wokó³, nie rozeznasz wcale, bo
p³achtami przykryte - dla nagoci niesromnej? czy dla kacerstwa mo¿e, zatajonego w ich
wyobra¿eniu? - nie wiedzieæ!...
Gospodarz, jakby odgaduj¹c zdziwienie nawet pod t¹ larw¹ krzy¿ow¹ na licu cz³eka przyprowadzonego tu z ulicy, powiada od proga:
Zdumiewaj¹ zawsze grodzian te kszta³ty u mnie ogl¹dane. Rzek¹: czarodzieja jaskinia,
w której wykuwaj¹ siê postaci wy¿szego piêkna i okrutniejszej mocy nili w ¿yciu... Dawniej, gdy koció³ budowano w grodzie, jam ca³y - dusz¹ i dniami wszystkimi - by³ przy tej
robocie. Dzisiaj jam za dnia p³atnerz, zbrojmistrz pañski, by owo kês chleba do; gêby mieæ.
Tymi czasy, jakie w grodzie naszym nasta³y, jam noc¹ ju¿ tylko sob¹ i dawny: Bo¿ego Domu
kowal, ¿ywych spi¿ów mistrz!
Co mówi¹c usadza³ gocia w g³êbokim krzele u sto³u - a godnie: na rêczniku podes³anym.
Za czym doby³ z puzdra dwa szacowne puchary; przetar³ je, wydmucha³, jak trzeba, i nape³ni³ winem ze dzbana.
Na goliarda... - mówi siadaj¹c naprzeciw - na wêdrownego poety wspomnienie!
Tr¹c¹ siê, brzêkn¹ szklenicami.
I pij¹ pod rozdzwon ten.
Goæ ima³ siê czarki przez rêkaw przyd³ugi - garci¹ czarn¹. Skrzywi³ siê na to p³atnerz, widz¹c, ¿e gbura snad do siê zaprosi³. Wiêc pij¹c wyziera ku niemu niechêtnym zezem przez
kielicha szk³o. I postrzega, jak pod uchwytem tej ³apy puchar jego szacowny gdyby do wnêtrza siê wt³acza³: przewê¿a³a siê szklenica za klepsydrê wewn¹trz sypk¹.
Odstawia tedy stary kielich swój, ku³akiem gêbê i w¹s przeciera - aliæ ani ladu tego wszystkiego nie by³o ju¿ przed oczyma. Patrza³ by³o przez wr¹b puchara, a spojrzenie przez kryszta³ jest - wiadomo - niedobre. (St¹d wiedmy i wró¿ki ciemne uprawiaj¹ ¿arliwie tê magiê
patrzenia w kryszta³.) Koniec koñców widzi przed sob¹ teraz tylko, ¿e goæ wsun¹wszy kielich pod larwê na licu wychyli³ go zacnie do dna.
A nic tak przy dzbanie nie rozbraja i nie cieszy, jak taka rzetelnoæ w piciu. Wiêc cz³ek gocinny zapomnia³ niebawem o swym niedobrym spojrzeniu sprzed chwili. I nalewa czym prêdzej po raz drugi.
Tam owo w k¹cie przy kuni - pogaduje z dzbanem w rêku - piêtrzy siê a¿ ponad dymnik
wiecznik siedmioramienny; wije siê wokó³ niego Drzewo ¯ycia... Nie odlewów sposobem
rzecz tê budujê, lecz kowam to w ¿elezie od lat dziesiêciu - dla kocio³a... Tak, od lat dziesiêciu!...
Wina zasiê zbrakn¹æ nam nie powinno. - Nalewa po raz trzeci. - Przeda³em bo wczoraj zbrojê, na któr¹ kupca znaleæ nie spodziewa³em siê wcale. Kowalem j¹ sobie przez lat cztery akuratnie wedle ¿onglerowych opowieci o Parsifalowej zbroi. I znalaz³ siê przecie taki, który j¹ kupi³!... Pewnie zapatrzy³ siê by³ on rycerz w moje wrota kocio³a, na których zdzia³a³em Wszystkie klêski rodzaju cz³eczego od wygnania z raju pocz¹wszy, a skoñczy³em ostatni¹ nadziej¹ cz³owieczeñstwa, wedle wierzeñ moich... Za spraw¹ tej zbroi zakupionej wszczê³a siê wczoraj ona bitka na ulicach i u grodu bram. St¹d i moje dzi guzy i rany na ³bie.
Nie ¿a³ujê... Ucieleni³y siê spi¿e moje: wyruszy³y z kocio³a wrót na nowe szukanie Gra145

ala... P³onê by³o o nim s³owo ¿onglerów, nie wskrzesi³y go w ¿yciu i poetów gêle: pos¹g jeno
ze spi¿u budzi przesz³oci wielkie i wyprowadza w ¿ycie bohatery jak z kocio³a bram. I rozwala wszystkie mury zniewolenia a zacienieñ ¿ywota naszego... My to jedynie zdzia³aæ potrafimy, ¿ywych kamieni i spi¿ów mistrze. Bowiem sztuka nasza jest s³u¿k¹ niemiertelnoæ!
Nie podoba³o siê gociowi s³owo chyba ostatnie, bo tak zachrz¹ka³ i wstrz¹sn¹³ siê raptownie, jakby pod ch³odu sk¹dci zawiewem nag³ym. I zêbami nawet klapn¹³ pod tym zi¹bem,
nie wiada sk¹d.
A¿ p³atnerz zapali³ czym prêdzej lampê na stole; zawszeæ janiej nieco, widaæ przynajmniej,
z kim siê gada. Ale gdy wprzódy, w czerwonym blasku kunicowych ¿u¿li, tak b³yszcza³y,
zda siê, tamte renice z krzy¿ow¹ larw¹ - teraz w skonym a rdzawym wietle oliwnicy zgas³y jakby te oczy zupe³nie. I widza siê w tej chwili na kszta³t dwóch jam czarnych.
U!.... - natrz¹sa siê p³atnerz nad ponuroci¹ takiego kmotra przy dzbanie. I tknie go znienacka, jakby palec w jedno z tych lepi wraziæ chcia³.
A¿ on cofn¹æ siê musia³ wraz z krzes³em. Lecz ¿e siê nie obrazi³, a swoje wypi³ znów rzetelnie, wiêc nape³ni³y siê znowu szklenice: Milczek to jaki, nie rodzi³ siê, widaæ, pod horoskopem Merkura, który ludzi rozmownymi czyni. I niech go tam licho!... Na to cz³ek z drugim rad pije, by siê sam móg³ nagadaæ.
Wiêc pogodziliby siê rych³o przy dzbanie, gdyby nie to, ¿e gospodarz nag³ym ruchem odstawi³ oto kielich i ciê¿ko wspar³ g³owê na ku³aku. Pot kroplisty w jednej chwili wys¹czy³ mu
siê na czo³o; poczerwienia³a szyja, pomia³y skronie...
Nierych³o przyszed³ do siebie. A gdy odsapn¹³, j¹³ kl¹æ na czym wiat stoi:
£eb mi wczoraj porozbijali ju¿ nazbyt u grodu bram... A i bez tego przytrafia³y mi siê ostatnimi czasy one zaszumy i zawrotnoci - jakbym siê w piek³a czeluæ zwala³ za ¿ycia!... ¯e
z onych to prac ponocnych w zawziêtym czynieniu dzie³ swych - powiada³ mi wczoraj lekarz
na odpucie. No, i ze dzbana! - mówi³. Jakim¿e miechem mam dmuchaæ na tê kunicê
wnêtrzn¹? Z serca i ona wszak zapalnoæ do roboty idzie? ¯e siê przepala z czasem i serce
cz³ecze - powiada³ - nie podo³a. Wiêc niech go szlag!... - zerwa³ siê sprzed sto³u z t¹ kl¹tw¹
na samego siebie.
Hm!...
Ale mistrz nie baczy³ na te pomruki. Pilno mu by³o otworzyæ okno wykusza, by przewietrzyæ
resztki tego zaszumu z g³owy, wzi¹æ w miechy p³uc dech wie¿y. Powlók³ siê za nim kamrat
od dzbana.
Miêdzy poburzowych chmur ok³êby wyp³ywa³ w³anie nad mury ksiê¿yc olbrzymi ni ten okrêt
z Zamorza, który po przetrwaniu nawa³nicy dop³ywa oto do portu. I wywiesza sw¹ latarniê
zawiatów, która grodu mury w zamki-niewidy odmienia i zagrobowym jakby tchnieniem
owiewa postaci cz³ecze w oæmie wiat³a tego.
Zbiry i stró¿e ukryci za wêg³em ulicy jêli w tej chwili pokazywaæ sobie palcami siwobrod¹
na wykuszu postaæ mistrza, a przy nim ona zmorê w kirach, z larw¹ krzy¿ow¹ na licu. On¿e
to - odbiorca dzie³ z kunicy samotnika, trudów jego nocnych poplecznik, czarów sztuki kupiec.
Od wylotu ulicy z³otników i p³atnerzy spoziera na tamtych obu kocio³a pier. Nad roz³ogiem
schodów w okolu dwierzowej wnêki, pod ustrzêpionymi baldaszki, stoj¹ tumu stró¿ki przesmuk³e, Bo¿ego Domu gospodynie. Wwia³a smuga ksiê¿ycowego wiat³a na kocio³a schody, nas¹czy³a oæmy srebrzystej we wpuklinê wnijcia i uderzy³a blaskiem, jak w zwierciad³o
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wielkie, w br¹zowe odrzwia - na których mistrz zdzia³a³ wszystkie klêski rodzaju cz³eczego,
a zakoñczy³ ostatni¹ nadziej¹ cz³owieczeñstwa wedle wierzeñ swoich.
Gór¹ zasiê nad po³amane piachy dachów wypiêtrza³y siê widmowo obie wie¿yce tumu, po³yskuj¹c koronami u czó³ podniebnych. Nad nimi gwiazd roziskrzone bezliki w ciemnym granacie nieba. Gdyby ogon komety, zawis³ej miêdzy storczami wie¿, wyrzuca³a siê w przestworza droga mleczna ni to gociniec b³êdnych rycerzy, wabi¹cy tajniami wiata, czasów i ducha
- a¿ po nieukojów wêdrowniczych kres: po Monsalwatu zamek sam i Graalow¹ w nim czarê!...
Mistrz jakby zaczerpn¹³ oto w p³uca dech g³êboki, bo a¿ rêce na piersiach skrzy¿owa³:
Æwieræwiecze zaledwie, po³owê mo¿e tylko lichego ¿ycia mego, odda³em wrotom twoim opoko rzeczy wiecznych !... Mhm!... Mhm!... - zachrz¹ka³ tamten drugi w nag³ym znów
niepokoju. I zatula szyjê kirami swymi, jak gdyby zi¹b gwa³towny powia³ nañ od kocio³a
wie¿.
Ch³odno - przytwierdza poczciwie gospodarz.
I zamkn¹wszy okno, powróci³ z nim do sto³u.
Na wêdrownego poety wspomnienie! - powtarza nalewaj¹c czarki.
I pij¹ pod rozdzwon zderzonych pucharów - tym razem jako bardziej ¿a³obny.
Hej¿e! to nasze przebicie siê wczoraj! - pogaduje gospodarz. - I e h e u!
Zwiesza³ g³owê w przypominaniu.
Fides! - spes! - caritas!... Ledwiem ujrza³ wczoraj w ober¿y ¿ywe zjawy tych z dawna marzonych spi¿ów, a zasiekano mi w przebojach mi³oæ i nadziejê. Tak i w doli mojej... W upartych przebojach przez mury zacienieñ grodzkich leg³a mi³oæ i nadzieja moja. Wiara w ¿ycie wy¿szej piêknoci i mocy tu¿ znad kocio³a progu odjecha³a ponoæ na ksiê¿yc. Tak i w
sercu mym kacerskim, które w rojeniach poetów i ¿onglerów wiêcej szuka³o nili w kociele
samym. A w oddaleñstwie od ducha powszechnoci na bezmi³oæ i beznadziejê skaza³o siê
samo!...
Pogi¹³ mu siê kark, po kolana zwis³a broda siwa.
Czas sam chce, bymy ust¹pili innym ludziom - inny stawa siê duch powszechnoci... Hej,
zamilk³o trubadury pañskie! i ty, goliardzie, który owo zmar³! i wy, ¿onglery, ostatni opowiadacze o Graalu! - pora wam pono ust¹piæ duchowi grodzian. A i mnie z wami - bo inne
ju¿ po grodach buduj¹ kocio³y...
Gdy siêgn¹³ teraz po dzban, ju¿ nic nalaæ nie zdo³a³ - wys¹czyli go do dna. Nad pustymi szklenicami pochylili siê obaj.
I uderzy³ w te g³owy wypró¿nionych kielichów smêt.
W ciszy, jaka nasta³a, s³ychaæ by³o pod dachem jakowe chroboty; wnet potem kwik ohydny,
tupotliwe uganianie siê gór¹ - i nagle plusk jak w wodê opadaj¹cych gdzie na izbê szczurów. Rdzawe wiat³o oliwnicy, krzy¿uj¹ce siê w powietrzu z blaskiem dogasaj¹cych ¿u¿li,
rozsnuwa³o jak gdyby w kunicy pajêczyny smugi. Chy¿o zwija³ siê snad po tych niciach
tkacz tej przêdzy w ciemnociach k¹tów, gdzie miêdzy szczurami ukrywaj¹c swe cielsko
paj¹ka - z krzy¿a bia³ym znakiem na grzbiecie.
mierci brat, trudów cz³eczych grabarz, osnuwa³ w sinosrebrzyste ca³uny zaprzepaszczeñ
wszystkie ¿ywe spi¿e.
Chodzi mistrz tam i sam pod tym namiotem ciemnoci, nawis³ym nad spichrzow¹ kunic¹.
I z nawyku chyba lub dla myli samotnych rozpogodzenia dostêpuje czasami do dzbana i czar147

ki. A ¿e puste, wiêc z pomrukiem kroczy znów po izbie. I ju¿ z niechêci¹ spogl¹da na kamrata tej nocy, który pi³, bo pi³ rzetelnie, ale za poczêstunek nawet nie porozmawia³. Gospodarz
ju¿ siê dosyæ by³o nagada³; niech¿e teraz goæ co powie. Niemy?!
I rozdra¿niony nagle t¹ larw¹ na jego gêbie, doskoczy doñ znienacka, by mu zerwaæ zas³onê
sprzed twarzy. Lecz tamten uchyli³ siê od tej napastliwoci; a tak dziwnie ³agodnie, tak wiotkim przegiêciem siê w pasie, tak falistym ruchem ramienia - ¿e gospodarz zmiesza³ siê niespodziewanie.
Cz³ek pijany, choæ gburnym siê stawa, rozwra¿liwione ma bardzo oczy i uszy.
Wiêc ten gest niespodziany sprawi³, ¿e staremu uczyni³o siê na duszy jako delikatnie - kawalersko. Na tapczan prosi. Miêkko! - powiada klepi¹c miejsce wskazywane tu¿ przy sobie. Jakie powstanie z miejsca wspania³e! jakie p³ynnoci królewskiego chodu! - baczy
mistrza okiem, na kszta³ty i ruchy zawsze czujnym. I w tym zdumieniu pomrukuje do siê:
Chyba to nie mê¿czyzna?... Kto ich tam wie - w Misericordii tajnym znaku!... A gdyby tak
traf nastrêczy³ dzisiaj?... Hm! Lepsze to podczas nili wino!
Wiêc nie dorywa siê ju¿ gburnie, lecz za r¹bek larwy licowej ujmuje.
Przedziwnie miêkkie uchylenie siê od tej ciekawoci; a w tej odmowie tak przekornie wabny
i pieciwy gest zgarnianych ku piersiom ramion, tak niespokojny szelestek kirów u stóp, a kolan tak trwo¿ne - uch! - zatulenie siê przed raptem, sprawi³y, ¿e cz³ek krwisty rozpali³ siê
w okamgnieniu. Wiew kobiecoci uderzy³ mu w nozdrza, zdzieli³ jak obuchem po ³bie nietrzewym.
Ju¿ j¹ ma przy piersiach. Szczup³a jednak ogromnie!... - rozczarowa³ siê w pierwszej chwili.
Bierz licho! Schrupie dzi i tak¹ chudziznê, choæ pewna, ¿e wola³by pulchniejsz¹... Ta za piekielnic¹ siê widzi - jak to chude zazwyczaj - bo w tym szamotaniu taka smaczna siê czyni!...
Nie pora mu delektowaæ siê obliczem, by najpiêkniejszym - nie stara siê ju¿ odchyliæ licowej
zas³ony. Ju¿ tylko na wznak j¹ przeginaj¹c podrywa gwa³townie te jej szmatki u kolan.
Ujrza³ piszczel i kostkê za ³ydkê ca³¹, gnat bia³y za udo i, pust¹ a¿ po krzy¿e, miednicê koci
³onowych.
Odrzuci³a go groza pod piec. I zatarga³a w³asnymi jego rêkoma ten ³eb nietrzewy. Nie ufaj¹c swym oczom podbiega do sto³u, chwyta w garæ lampê, podejmuje j¹ wysoko. I patrzy
spod d³oni.
Na tapczanie le¿y szkieletem nagim mieræ w postaci w³asnej - kir stargany osun¹³ siê na
pod³ogê.
Pot kroplisty, ju¿ po raz drugi tego wieczora, j¹³ mu zalewaæ czo³o. I znów poczerwienia³a
szyja, posinia³y skronie. A ¿y³y tak siê wzdê³y na nich, ¿e s³ychaæ by³o nieomal w izbie bicie
tych pulsów. A gdy mu i garcie oto w³asne rozchylaæ siê jê³y Przed oczyma jakowym skurczem drgawkowym, sam instynkt rzuci³ go w stronê okna.
Ona zerwa³a siê wobec tego z tapczana i zbli¿a siê doñ.
Widzi przed sob¹ tylko tê jej czaszkê, w tej chwili ponuro opuszczon¹ na ¿ebra, a tak lisk¹
na ciemieniu i potylicy, ¿e siê odbija³ w niej kunicowych ¿u¿li blask, czyni¹c z niej samej
gdyby spi¿ ¿ywy po nocy.
On ju¿ tylko w³os wichrzy³ nad czo³em i przys³ania³ d³oni¹ oczy.
A gdy znów spojrza³, widzi ciemniê tych oczodo³ów bez dna i tê ohydê nagich, zêbiastych
szczêk pod zapadlinami policzkowych koci - co wszystko czyni³o wyraz tak gorzko ur¹gliwym: Czego ci ¿al w ¿yciu?!...
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Zaduma³ siê jakby nad jej pytaniem niemym. A ramiê wyci¹ga po niewoli w stronê kunicy.
A¿ z g³êbi piersi chyba wydarte zatkanie wstrz¹snê³o nim nagle:
wiecznika przed o³tarz nie dokoñczê kocio³owi!...
I widzieli stró¿e a zbiry z ulicy, jak przy otwartym oknie wykusza pada oto na klêczki ch³opisko to olbrzymie, jak wtula twarz i brodê w jej kolana - jak szlocha ca³ym cia³em u nóg pani
mierci.
Ona to chyba podjê³a go z klêczek i usadowi³a przy stole, na swoim ju¿ teraz krzele: sama
gospodarzy w tej chwili. Oto dzban, ju¿ wys¹czony, za jej rêki dotkniêciem nape³nia siê winem po wrêby. A ¿e mistrz zamilk³, przemówi³a teraz ona.
By siê nie ba³! - powiada nalewaj¹c mu szklenicê. - Zuch! - Zderza i rozdzwania puchary. - Z jakim¿e ty diab³em pakt zawar³ za cenê w³asnego ¿ycia oddanego spi¿om?...
Choæbym ci przed³u¿y³a dni twoje, wiem: strawisz je wszystkie w utrudzeniu samotnym
- nad tym owo Drzewem ¯ycia, za resztê w³asnego ¿ywota. Po coc to, cz³ecze?... Pij!
Zuch!... I odê³o¿ siê to serce na ¿ycie i ludzi, ku najsmutniejszej dla siê doli, w czynieniu dzie³ nad ¿ycia miarê i kres. Take siê to do mnie wci¹¿ pali³, wiecznoci opêtañcze!
Do mnie!
Poklepie go po twarzy kostkami d³ugiej rêki, a pod sto³em a¿ zawierzga z radoci, zatupoce
chrzestnymi stopami.
Cha! cha! do mnie! Choæ pewnie wola³e bardziej oty³e? Tylko ¿e ja nawiedza³am ciê czêsto
w samotnoci twojej, a te pulchniejsze panie ze wiata rzadko kiedy zagl¹da³y do ciebie. A ty
ich szukaæ nie raczy³ - z wiernoci dla mnie. Cha! cha! - dla mnie! - (Jê³a znów wierzgaæ
jurnie pod sto³em.) - Oto masz¿e mnie wreszcie ca³¹, masz!... Prawda, ju¿e siê tam, na tapczanie, sam wprzódy dobiera³ do wdziêków wytêsknionej. Dam ci, dam pieszczoty moje
wszystkie, rycerzu ty mój têskliwy!
I w pochrzêstnych skokach a zagrzechotaniu koci wszystkich rzuca mu siê na szyjê, wtula
na kolana i w piersi.
A odrêtwia³ego groz¹ chce widocznie upieciæ oto, zagrzaæ ku sobie naj³echotliwszym powabem swoim. Bo t¹ jedwabist¹ liskoci¹ ciemienia a potylicy g³aszcze mu policzki, pod wargi mu podsuwa czaszkê swoj¹.
W trupim tchnieniu tych koci, tu¿ u twarzy, odrazie samej na wspak zdzia³a³ siê czar: z dna
serca wyrwa³a siê wspomnieñ zwidem - jakowa g³owina z³oto-falista w rozkwieconego sadu
promieniach - zuchowate czo³o radosnoci dziewczêcej - zatulonych rzês ³zawa nagle rosistoæ - r¹k opa³owych jab³onkowe u skroni zapachnienie - ¿ar, który wargami dziewczyny
w policzki mu uderza³ jak nas³onecznionego okwiatu osypem - i usta w³asne, wtulone w ró¿ê
chyba... gdy dwa nagle serca zabi³y mu w piersiach!
Stara tymczasem odgaduj¹c zazdronie te wspominki jego, powiada g³ucho:
Przed wami to, minionych z³ud, minionych nieñ bezpowrotne chwile, przed wami, mi³onice zazdrosne - zatañczy tu dzi ze mn¹ kochanek mój!... Patrz, dokoñczony ju¿
dzban i tej u³udy ostatecznej, jaka jest w kielichu samotnych. Jeszcze kropel kilka... Pij!
Zuch!.... Mo¿e dopijesz siê wreszcie tej prawdy cz³eczego istnienia, jaka jest w kroplach
ostatnich: nigdy ju¿! - nie powtórzy siê nic! - nawet sen o szczêciu ju¿ siê nie przyni!...
Z chciwoci¹ opoja wys¹czy³ te krople nik³e z dna kielicha: wziewa³ piersi¹ ju¿ tylko woñ
puchara - za ostatnie tchnienie ¿yciowych wspomnieñ.
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I trzasn¹³ mu w tej¿e chwili puchar w d³oni, a¿ z okrwawionej wraz garci wytrz¹saæ musia³
kryszta³u szczerby. Tym ci wiêkszym zuchem zg³asza mierci sw¹ gotowoæ: i na tê dumê
staæ winno cz³eka! Grabi palcami d³ug¹ po pas brodê, w¹sa podkrêca, w bok siê ujmuje:
No, Kostusiu! podaj¿e mi r¹czkê na ten taniec twój.
Ona tymczasem przeci¹ga siê w ramionach jak ten si³acz ockniêty. A wytrzaskawszy z przegubów ociê¿a³oci wszystkie, sprê¿y nagle gnaty, piêt¹ skrzesze przed sob¹ ochotê, przy tupnie kostkami stopy... I zaklaska w grzechotki r¹k.
Rozhula³e we mnie ducha:
hej! zatañczy dzi Kostucha!
Na mierteln¹ pl¹sawicê
ksieniê z kurw¹ razem chwycê,
zrównam pany i ¿ebraki:
ka¿dy skoczek mi jednaki,
¿wawe wszystkie taneczniki:
opat, prior, kanoniki!...
Nie dbam o godnoci czyje:
raz siê ¿yje!... raz siê ¿yje!...
I mieræ w szale rozpustnicy rzuca siê przed jego oczyma w dzikiego sza³u pl¹s. A chrzêci,
grzechoce i zgrzyta wszystkimi koæmi szkieletu... Nagle po chwyci szklenicê ze sto³u, przewêzi j¹ jednym zaciskiem - w klepsydrê wewn¹trz sypk¹. I z tym roztruchanem w sprê¿onym
ramieniu chwyta wreszcie mistrza wpó³ - zakrêci, zawiruje nim w ko³o - wiszcz¹c i przypiewuj¹c t¹ szczêk¹ zêbat¹:
A kto do dna wypi³ dzban,
komu puchar w rêku trzas³,
patrz, jak pl¹sa pod mój tan:
raz siê ¿yje!... tylko raz!...
Wypuszczony nagle z jej ramion, rozpêdem migi potoczy³ siê pod piec i osun¹³ na ³awê. Po
chwili ju¿ siê s³ania; poczerwienia³a mu znów grdyka, spêcznia³y skronie. Lecz tym razem
ju¿ nie trwoga, a dziwna gorzkoæ wykrzywi³a mu wargi. Co widz¹c, ona doskoczy doñ z tym drapie¿nym wyszczerzeniem szczêk, jak owo u tej pó³-kobiety, pó³-tygrysicy na ¿ywym
spi¿u opodal. Moje ty kochanisko najwierniejsze!...
I poca³owa³a go w te wargi gorzkie.
G³ow¹ w dó³ run¹³ ca³ym cia³em na ziemiê. A powalony na wznak, zasiepa³ rêkoma, zatupota³ jak koñ. Ch³opisko by³o mocne, bo oto g³owê raz jeszcze podj¹³, na ³okciu j¹ wspar³. I wystawi³ oblicze potwornej sinicy: za poca³unkiem onym ju¿ siê snad rozpêkiwa³y pod skór¹
kruche ¿y³y pijaka. Ratujcie! - zabe³kota³ w nim, duszy ju¿ chyba samej na wspak, lepy
instynkt ¿ycia, jakby wzywa³ na ratunek bliskich jakowych, których ko³o niego nigdy nie
bywa³o. Poczekawszy tedy daremnie, opad³ znowu.
Okrutny, gard³owy stek jak w rzeni wype³ni³ izbê ca³¹.
Spod pieca wymknê³y siê nagle szczury i przewijaj¹c siê ko³o tego cia³a, miga³y zaledwie
futerkiem swym skrêtnym i ogonem ³ysym. Najmielszy z nich wdrapawszy siê na but, wystawi³ wreszcie ryj wêsz¹cy. I a¿ nosek zmarszczy³ pod lubym tchnieniem rozk³adu. A dziwi
siê czarnymi pere³kami oczu, ¿e palce mistrza - i w tej jeszcze chwili! - lepi¹ jakby w glinie
kszta³ty jakowe; to znów podrywa siê rêka niby z m³otem w garci: gdy cia³o ju¿ gniæ po150

czyna, utrudz¹ siê jeszcze dusza tworzeniem - szczurom na ¿er, paj¹kom na osnucie. A tworz¹c wci¹¿, boryka siê z cia³a ostateczn¹ bezsi³¹: raz po raz tê¿cowo przegina³ mu siê grzbiet.
Nagle g³uche stukniêcie g³ow¹ w ty³: Chryste, w rêce Twoje!... Miêkko plusnê³y d³onie
o pod³ogê. Ju¿ cisza. Exitus.
Wówczas mieræ - widzieli stró¿e i zbiry - opuci³a chy³kiem dom jego.

***
Gdyby dwa dziêcio³y garbate rysuj¹ siê w mroku krypty postaci dwóch mnichów zakapturzonych, kuj¹cych w wieko trumny. Z gwodmi na podrêczu - w zêbach - wistliwie pogaduj¹
ze sob¹ bracia. Z³e s¹ mnichy w tej chwili. Za igrê, której siê spodziewali, owo jakie rzemios³o grabarskie sprawowaæ im kazano po nocy. I to dla kogo?!... Tyle bo o goliardach wiedzieli zakonniki, ¿e klerki to najbardziej zuchwa³e, wynosz¹ce siê nad stan duchowny, wierszami
pyszne, nauk¹ dufne i gardz¹ce mnichami.
Puka który z nich m³otem w trumnê, tu¿ nad g³ow¹ goliarda, jak gdyby budzi³ upionego
snem wiecznym. I powiada:
Spokornia³e, bracie?! Poczekasz w tej pokornoci na S¹d Ostateczny!... A wtedy ju¿ wam
nie pomo¿e, klerki, Aristotelesa logika. Ani Wenus z synem swoim, ani Zeus wasz z piorunami w d³oni, ani Platon, szaleniec, z ¿akami swymi! Tak pisze Hieronim wiêty.
Nie pomog¹! - zamrucz¹ mnichy, przerwawszy swe pacierze.
Chocia oni wszyscy zjawi¹ siê wtedy, zmartwychwstali, by pospo³u z najpotê¿niejszymi królami wiata dr¿eæ przed S¹du chwil¹. Ty jedynie - powiada wiêty - bêdziesz siê wtedy radowa³, cz³ecze ubogi i prosta czy! Ty jedynie bêdziesz siê wtedy mia³ i wo³a³: Oto Ukrzy¿owany nasz... który niegdy w pieluszkach, krzykiem dziecka wype³nia³ stajenkê prostacz¹!
Oto Syn prostego rzemielnika i kobiety, która z pracy r¹k swoich ¿y³a - a dzi sêdzi¹ wiata!
- czarodziej! - szatanów pogromca!... Tak pisze Hieronim.
Wynurzony znienacka zza ciemnych kolumn krypty, stan¹³ nad mnichami przeor z latarni¹
wzniesion¹,
Franciszkany!... - us³ysz¹ nad sob¹ s³owo g³uche.
Odezwa³y siê znów pomruki pacierza, uderzy³y m³oty w trumnê.
A przeor za³amuj¹c rêce przed sob¹, oddala³ siê w kolumnowe mroki.
Z jasnych promieni Twego ducha, Franciszku, owo co pozosta³o w sercach Twoich
maluczkich! - odwieczna tkliwoæ pieluszkowa i stajenkowa dla Bo¿ego Syna. A pod
ni¹ g³ucha, mroczna pomstliwoæ prostaków... Oni to uzacni¹ wiat, rozmno¿¹ wiarê,
rozszerz¹ serca cz³ecze, lepsze ¿ycie zgotuj¹ i na ziemi: Laici fructuosi sunt! - powtarza za Antonim Padewskim wszystko to prostactwo, dla siê tkliwe, dla owieconych
pomstliwe. My to, klerki, kazimy serca - bodaj i przeory, biskupy, papie¿e nawet! - my
krzywdzimy wiat, a poni¿amy prostotliwe... Zaiste, g³êboko wejrzeæ musia³ w serca
maluczkich on cz³ek, który na grobie swoim w kociele Wormacji te s³owa wyryæ sobie kaza³:
Rychlej morze wypite a demon pod gwiazdy wywy¿szony bêdzie,
Nili owiecony przyjañ prostaka posiêdzie.
151

Przysiad³ przeor w g³êbi krypty u grobowej ciany, by w wietle latarni wyci¹gn¹æ z zanadrza
jakowe karty, dobyte niedawno ze skrzyni. Znam! Znam! - powiada³ dzi jeszcze niedbale
o tych strzêpach goliardowej Apokalipsy, b³¹kaj¹cej siê w odpisach ród owieconych. mieræ,
os³oniwszy powag¹ i te strzêpy, ka¿e mu teraz odczytywaæ niecierpliwie one wêdrowania
goliarda z Pitagorem po piekle i czyæcu.
Czyta tedy na traf:
Za dymu siarkowego chmur¹ ujrza³em czarny korowód postaci mniszych, wlok¹cy siê ponuro. I us³ysza³em, jak okrzykn¹³ siê chórem siedmiokrotnym:
Panie!... Panie!... Zadr¿a³em na to wo³anie straszliwe. I opuci³y mnie czucia wszystkie, gdy
siê ³ama³a pieczêæ siódma...
Wypad³y przeorowi z r¹k te karty.
Ile¿e ty, cz³ecze, przemarnotrawi³ ducha w waganctwie! Bo oto i w tym miejscu urywa siê
rzecz twoja... I nie wiadomo: one mnichy czarne - nie dominikany¿ to czasem? za ogniami
zapalonych przez siê stosów? i siarkowym dymem onych piekie³, którymi zastrasz¹ wiat?...
Ów za ich krzyk okrutny, który ciebie z nóg zwali³ - nie wzywanie¿ to by³o Boga mciciela
na dominikañskich stosów zapalanie po wiecie?!... Mo¿e ty, bracie poeto, dozna³ w one j
chwili widzenia wró¿ebnego? Mo¿e za ona siódm¹ pieczêci¹ tajemnicy ujrza³e przeznaczenie wszystkich jasnych d¹¿eñ z ducha: zwyciêstwo ponuroci w sercach cz³eczych i okrutn¹
nad duchem przemoc prostactwa?!...
A na zwiastowanie Ewangelii wiecznej d³ugo przyjdzie czekaæ cz³owieczeñstwu! - powraca³
uparcie do swych obliczeñ niedawnych w celi.
I szepta³a doñ melancholia przypomnieniem tej dziwnej opowieci z jakowych ksi¹g kacerskich:
Niecierpliwi³ siê w niebie Duch wiêty przed innymi osobami Trójcy, kiedy¿ mu nareszcie
zst¹piæ na ziemiê, wedle pragnienia aposto³ów i obietnicy Chrystusa. Pokaza³ mu na to Zbawiciel ranê boku swego i znaki po koronie cierniowej. Heu mihi! - westchn¹³ Duch wiêty lecz wiem teraz, co mi czyniæ: zjawiê siê w postaci takiej, której tkn¹æ nie mi¹. - Roz³o¿y³
mu na to Zbawiciel przed oczyma swe d³onie przebite...
Czarne skrzyd³a melancholii wygarnê³y siê z kostnicowej ciany i objê³y starca po raz wtóry.
Otacza³ go tymczasem las kolumn niskich i te do³em ciel¹ce siê blaski od o³tarza - gdyby
b³êdne cie¿yny wiat³a przez ¿ycia pomroki, a¿ po grobów niem¹ cianê. Woñ popio³ów
z szuflad stalli, kapturów mniszych warta nad zmar³ym, bia³e karty brewiarza w czyich d³oniach, odczytywanego pacierza pomruki i te kucia m³otów w wieko trumny. Znad o³tarza
wychylaj¹ siê ku niej - pogro¿¹ raczej nili b³ogos³awieñstwem - te przyd³ugie palce bizanckiej Bogarodzicy.
S¹du Ostatecznego przedsieni¹ zdawa³a siê krypta klasztorna.
Joculatory tymczasem, z pokornego po grodach nawyku, nie mieli wykraczaæ z przedsieni
kocio³a. Kilku z nich przekrad³o siê jednak do organów, by t³umionymi akordy poddaæ towarzyszom pienia ¿a³obne. W goliardow¹ pieñ uderzyli igrce, a tak ¿arliwie, ¿e ryba³t,
w piewaniu przodowny, wysun¹³ siê po niewoli na rodek kocio³a - z zamkniêtymi nieomal
oczyma i szyj¹ wyci¹gniêt¹ - jak ten ptak rozpiewany:
Te Verbum incarnatum
clamant fides, spes, caritas!
[............]
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Nad prochami poety Ucielenionemu S³owu skar¿y³a siê w pieni - wiara, nadzieja i mi³oæ.
Gdy organów tony wyci¹gnê³y ich z kruchty na rodek kocio³a, zapomnieli wraz igrce o pokorze swej sprzed chwili. I po odpiewaniu mod³ów tak siê rozwa³êsali po nawach wszystkich, takim gwarem wype³nili cisze zakonne, ¿e przeor ockn¹æ siê musia³ z zadumy w przypomnieniu obowi¹zków gospodarza.
Który z braci - obwo³ywa³ - spowiadaæ ich tu zechce, niech siê ku temu przysposobi pacierzem...
W piekarni zasiê posi³ek dla tych ludzi narz¹dziæ... A sztuk mi ¿adnych - hej tam, igrce! - ani
opowiadania romansów przed mnichami po k¹tach nie wszczynaæ! Bo nie rozgrzeszê. A jeæ
nie dam.
I wst¹pi³ miêdzy te postaci pstrokate, obca³owywany wraz przez nich po d³oniach i rêkawach.
Nad goliarda koñcem u¿alali siê przed nim, oczywicie, od pierwszego s³owa. ¯aki winili
w tym lekarza, który mu wczoraj w gospodzie krew puszcza³, choæ by³ to dzieñ wiêtego Floriana, niedobry na krwi puszczanie. A lekarz wiedzieæ o tym powinien... Nieuk!
Wczoraj na rêkach przez nich obnoszony doctor miraculosus et admirabilis poniewierany by³
teraz bez miary w k³ótliwych gawêdach ¿aków. (Biada temu, kto stoi o ¿aków chwalbê i porywy!)
Przeor wiedzia³ snad o tym co nieco, bo z umiechem pob³a¿ania przytakuje niedbale ich
s³owom. Wiedzia³ ponoæ, ¿e dobry i z³y porywaj¹ zarówno te dusze - acz obaj nie na d³ugo.
Wiedzia³, ¿e niechby Judasz sam, ze swym postronkiem na szyi, z grobu wsta³ i siarczycie
im przypochlebi³, pójd¹ za nim i w piek³o. Daremnie by wtedy im przek³ada³: ¯aki, Judasz¿e to: Pana Boga przeda³! Nie mo¿e¿ to byæ - odpowiedz¹ - by cz³owiek o tak piêknej
wymowie... - Z czasem, gdy doñ ostygn¹, racz¹ przyznaæ niedbale: Pewnie tak by³o, jak
powiada³e. Ale przeda³ czy nie przeda³, to ich, ¿aków, teraz ju¿ nic nie obchodzi. Gdzie te
czasy! gdzie te kalwarie! ¯ycie naprzód pêdzi. A ¿akom pilno w ¿yciu.
Najtrudniejsza to na wiecie sprawa i nie lada pasterza rzecz pasaæ trzody takie. Niestatek
szukania wa¿niejszy im zawsze bêdzie nad wszystko, co siê statkiem zdobyæ daje. Ów kur
witów wszystkich - m³odoæ - ma jednak osobliwy zmys³ przeczuæ duchowych, acz pogr¹¿ony w niewiedzy i zamêtach ¿ycia stadnego.
Wiêc mimo wszystko czu³ przeor s³aboæ do ¿aków Oto raz po raz k³adzie rêkê na jedn¹
z tych g³ów rozgadanych, jak gdyby rzec chcia³: Ucisz¿e siê w sobie, siêgnij w przeczuæ
twych milczenie!
A gdy nie przestawali siê uskar¿aæ nad strat¹ goliarda, przerwa³ im wreszcie:
Nie przystoi m³odoci byæ p³aczk¹ nad grobami osobliwie, ¿e w ka¿dej ¿a³obie, nawet waszej, bêdzie zawsze wiêcej wnêtrznego swaru nili ³ez. Za te utyski wasze, ¿e w³anie tymi
dniami tylu z was skoñczy³o z przyczyn wszelakich...? Nie bacz¹ na to nigdy ludzie, acz przytrafia siê to, ¿e nie wedle cia³ staroci mieræ kosi, lecz wedle ducha, który ju¿ siê postarza³.
Mo¿e u Muz minê³o w³anie jakowe lat 30: prze¿y³o siê jedno pokolenie z Ducha... Nie
wam, przedsiê, ¿aki, lecz dla was. Dla was! zrozum ka¿dy. I kornoæ przed tym miej. Zmar³e
wprowadzaj¹ ciê we wrota ¿ycia.
¯ak niejeden roze³zawi³ siê w tej chwili, bo s³ysza³o siê to nieomal, jak gdyby przeor ofiarowywa³ i ¿ycie, i serce swe stare - m³odoci ducha i nadziei nowej.
Ze przeor jest m¹dry!, murem pewnoci stanê³o natychmiast w sercach m³odych. (Najm¹drzejszy dla nich zawsze ten, kto ich rozrzewni i przypochlebi im zarazem.) Wiêc ju¿ ani na
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krok nie odstêpowali od niego. Gdziekolwiek przeor siê ruszy, oni trzod¹ ca³¹ za nim - jak to
¿aki!
Igrce tymczasem ju¿ siê pok³ócili ze sob¹, w któr¹ stronê nazajutrz wyruszyæ, do jakiego
miasta d¹¿yæ. Niejeden tak siê przy swoim upiera³, ¿e innych, którzy z nim iæ nie chcieli, do
diab³a odsy³a³. Wywi¹za³a siê z tego zwyk³a sprzeczka: która sztuka Bogu i ludziom milsza,
a która tymi czasy ca³kiem ju¿ niepotrzebna. ¯e za zbrak³o miêdzy nimi goliarda, który, choæ
z pustym mieszkiem, respekt wzbudza³ ród towarzyszy - wiêc oto zarobków grodzkich miar¹
oceniano teraz sztuk wa¿noæ. A nie tylko przodownik uby³ im, lecz i ta królowa cygañstwa
a matka beztroski: skoczka, pe³na zawsze pogardy dla ka¿dego grosza, którego nie przepito,
nie przebawiono gdzie na wiecie. Gdy za gromadzie jakiej ubêdzie onego respektu przed
czymkolwiek, co siê zyskiem nie wyp³aca w ¿yciu, gdy wystygnie i on zapa³, który siê ¿ywi
beztrosk¹ wszystkich - wonczas samolubstwo przezorne wype³za z ka¿dego serca. Tak siê
rozbijaj¹ gromady wszelkie - osobliwie te, które skojarzy³ duch czasów.
Wiêc wzdychaj¹c po goliardzie, u¿ala³ siê ka¿dy w³aciwie nad samym sob¹. Spochmurnia³
nawet gadkarz, wyskar¿aj¹c siê ludziom, ¿e nad sztukê gadkarsk¹ wol¹ dzi mieszczany
grodzkich ucieszników ur¹gliwe wyskoki przed cudzymi oknami; ¿e od najpiêkniejszych gadek ze wiata ciekawsze im zawsze najbli¿szych s¹siadów sprawy i dole; ¿e na nich to, na
s¹siadów, gadki uk³adaæ prosz¹ - a i szczodrymi byæ obiecuj¹.
Przyjdzie na te ciê¿kie czasy imaæ siê tego rzemios³a; ¿onkê i bachory tu sprowadziæ i osi¹æ
w tym miecie jako magister sedentarius.
Nie ma to jak sztuka opowiadania romansów! - powiadaj¹ inni. - Doæ spojrzeæ na dumne
szaty panów ¿onglerów. Rych³o patrzeæ, jak taki rumaka dostanie i samopas w wiat ruszy,
che³pliwie spogl¹daj¹c na dobrych niegdy kompanów Muzy pedestris.
Nie dra¿niæ bestii!... - rozleg³ siê w tej chwili g³os niedwiednika sprzed kocio³a.
Ten bo nawet progu kocielnego przekroczyæ nie móg³, najwiêkszy zawsze niewolnik sztuki
swojej. Tymczasem ogania³ swego zwierza jak od much od pustoty ryba³tek. Goliarda po¿a³owa³ by³o pacierzem, jako chrzecijanin, bo nie jako towarzysz: mia³ z nim porachunki zazdroci o skoczkê; a teraz i za mieræ jej winiæ go musia³. Tam oto, za fosê i wa³ klasztornej granicy,
rwa³o siê przygnêbienie jego. Wyprosiwszy wreszcie od mnichów ³opatê i latarniê, ruszy³ wraz
z niedwiedziem, by pogrzeæ te resztê, jaka z niej pozosta³a - dla nikogo ju¿ teraz.
A przedzieraj¹c siê wraz ze zwierzem przez ciernie na wale, wspomina³ jej chwile ostatnie,
na które nadbieg³ jeszcze z towarzyszami. Goliard ju¿ nie ¿y³ by³o, a przecie g³ow¹ tak siê
jeszcze rozpacznie do jej piersi tuli³, ¿e ona, nieprzytomna ju¿ ca³kiem, g³aszcze go wci¹¿
jeszcze po w³osach i powiada cicho:
¯ecie mi dziecka nie dali, jeszcze mi wam i matkowaæ...
To by³o jej s³owo ostatnie - za kobiecego ¿ycia pieczêæ na ustach.
Przedar³ siê wreszcie niedwiednik przez te ciernie. W ponurych ciemnociach ród ruin, b³yskiem
latarni nagle objête, le¿a³o - ¿ywym kamieniom, rzekniesz, na wyzwanie - skoczki cia³o nagie.
I w czarodziejskim jakby okolu tego wiat³a na z³ym miejscu za klasztoru granic¹ wiêciæ siê
pocz¹³ tej nocy - ¿¹dz sabat wtóry. Wzgardzony za ¿ycia kochanek pe³za oto na klêczkach
wokó³ tego cia³a i ca³uje bez pamiêci jej w³osy, usta, kolana i stopy.
A¿ niedwied niuchem poczuwszy trupa, pocz¹³ tr¹caæ swego pana: Spójrz, co czynisz!...
A gdy w swej trosce nazbyt natarczywy siê sta³ i kad³ubem owo ca³ym odpychaæ go pocz¹³,
oba ku³aki pana biæ go jê³y po ³bie.
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Przez ciebie to, bestio okrutna, od której ani na krok w ¿yciu oddaliæ siê nie mog³em! Przez
ciebie, krwiopijco mój!... Jak¿e mi by³o o kobiece ³aski zabiegaæ - z tob¹, upiorze?!... Ka¿dy
by³ przede mn¹ zalotnik ruchliwszy i rywal szczêliwy! Dawno by ona moj¹ by³a, gdybym ja
od ciê wolny by³!
Niedwied obity przylega³ jak pies, pysk na ³apach po³o¿y³, nos w ziemiê wbi³. I u kopanej
oto mogi³y zda³ siê rozmylaæ nad tym, ¿e w onym dole, zasypane piargiem, w marmuru biel
zastygnie z czasem nimfy cia³o doskona³e.
pieszy przeor przez rodkow¹ nawê - ¿aki za nim - i ju¿ ma zst¹piæ do krypty, gdy spod
ramienia wywin¹³ mu siê przed oczy wagant który.
Mistrz kamieni ¿ywych! - przedstawia siê i zaleca swe us³ugi.
Witaj, mistrzu!... Wiem - za mierci¹ ludzi drogich lub cennych nastêpuje w lad sztuka
wasza. Ale nie u nas, franciszkanów.
Nie zra¿ony tym, j¹³ mu mistrz wyk³adaæ, jakby to on, u ciany kruchty bodaj, zdzia³a³ goliardowi nagrobek. W pod³u¿ by go postaci¹ u³o¿y³, niby na kamieniu przydro¿nym wspar³by g³owê jego, stopy za nie o lewka jak u panów, lecz o ksiêgê, na znak, ¿e cz³ek owiecony spocz¹³
tu na wieki. Za tarczê i miecz - gêle i smyczek by mu da³, by ludzie rozumieli, ¿e poeta tu
le¿y. I choæ nie w zbrojê, lecz w p³aszcz i kaptur klerka przyodzieje go, wszystko inne - w ka¿dym szczególe - zdzia³a jak na grobowcu wêdrownego rycerza. Tak mu zbodzie, zhaczy stopy
d³ugie, tak¹ mu osmêtnicê da w pier, ulg³¹ pod brzemieniem zadumy, tak mu osêpi, skobuzi
lico pod kapturem, na sumienia frasobliwoæ wielk¹. Dziwi, siê przeor, ale potakuje. Widzê! rzecze. - Ju¿e to wszystko zdzia³a³ ustami, ju¿ tu rêka mistrza nic ponoæ nie doda... Nakazujê
wci¹¿ memu bratu £ukaszowi milczenie w mowie innej nad pêdzle i farby, aby tym wymowniejsz¹ sta³a siê przed Bogiem tamta jego mowa. Ty, baczê, nie otwierasz okna milczenia dla
onej go³êbicy, która w czas pracy najchêtniej nas nawiedza... Bowiem nie ty, mistrzu, lecz Duch
¿ywymi czyni i kamienie... Obawiam siê bardzo, zali dokonywane bywaj¹ zamierzenia twoje.
Cmokn¹³ mistrz przeora w ³okieæ niby w podziêce za duchowne pouczenie, a w³aciwie po
to, by mu przeor gadaæ nie przeszkadza³.
Gada³ tedy dalej, wywodz¹c gor¹czkowo: jak to on zamierza - jak uczyni - co to z tego bêdzie... W racjach i kauzach bardzo wymownych t³umaczy, jaka to w ogóle powinna byæ ekspresja ¿ywych kamieni.
Dziwi siê przeor bardzo, ale potakuje wci¹¿ Wreszcie przerywa mu:
Czynienie w milczeniu jest powag¹ rzemielników Bo¿ych. Takimi byli budowce onego
tumu w grodzie: zawziêci w milcz¹cym przykrawaniu ciosu i kamieni, od grubych g³azów na
podwalinê, po najlotniejsz¹ strzelistoæ wie¿. I nie doczekawszy siê nawet dokonania dzie³a
obliczonego na trud pokoleñ kilku, schodzili w grób po dwakroæ bezimienni - bo za ¿ycia
i po mierci - jako my, franciszkany... Tedy i goliard nie bêdzie mia³ nagrobka w kociele
moim: raz, ¿e ty go w ogóle nie zdzia³asz, po wtóre ¿e przeciwi siê to regule naszej. Vale.
A marmuru tyle poniewiera siê za wa³em klasztoru! - sarka³ mistrz.
Idzie przeor dalej - ¿aki za nim - gdy z ciemnej nawy wystêpuje ku nim brat £ukasz, ca³y
schowany w kapturze i sam jak ta zmora ciemnoci. Uj¹³ przeor chorego za rêkê i prowadzi
miêdzy ¿aki, jak gdyby go z nimi zaprzyjaniæ chcia³.
Oto mój najcichszy - powiada - mój najbardziej milcz¹cy! I nieustannie w sobie pracuj¹cy w lêku w¹tpliwoci ci¹g³ych... Przydajcie mu, ¿aki, nieco w³asnej lekkomylnoci, obudcie
w nim wasze m³ode w³adze radoci i miechu - beati ridentes!
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I obj¹wszy go wpó³ przed oczyma ¿aków, b³aga ich nieomal:
Zleczcie mi go, ch³opcy, bo staroæ moja bezradna jest przed acedi¹ duszy m³odej. Jeli cieniem samego siebie ma siê wa³êsaæ po klasztorze, raczej tañczyæ mi go nauczcie. Bo tañczyæ
brat £ukasz (widzia³em) nie umie wcale.
Zapali³ wraz ¿aków ten apel do ich w³adz dusznych - ju¿ okr¹¿aj¹ mnicha.
Lecz on nachyli³ siê tymczasem przeorowi do ucha i szepce co tajemniczego, wskazuj¹c poza
siê - w ciemnoci za o³tarzem.
Zwidy to i zmory, bracie - przerywa mu ojciec. Z ¿¹dz zatajonych rodz¹ siê one wszystkie.
Opad³y przeora ¿aki w gwa³townym rozciekawieniu: co te¿ siê mnichowi zwiduje po ciemnociach?
Powiada, ¿e na fletni mu wci¹¿ przygrywa w uszach, a podczas i wyskakuje przed niego pl¹saj¹cy na kopytkach swoich.
Faunus! - odgaduj¹ ¿aki radonie. - Pan! Ci!... - zgromiæ ich musia³ przeor za takie uradowanie siê w kociele.
¯e zwid, wiadomo - t³umaczy³ za wszystkich ¿ak najroztropniejszy. - Aleæ i taki bodaj nawet - nie z piek³a on rodem. Bowiem wiêty Antoni wywiód³ ich z ciemnoci pogañstwa; sami
siê o to doñ zg³osili na pustyni egipskiej.
Powtarza³ ¿ak akuratnie to, co dzieñ przedtem us³ysza³ by³o w gospodzie od goliarda. Ale po
rozwa¿eniu dodaje ku temu racje ju¿ w³asne:
Za radosnoci¹ ci¹gnê³o ich naturê zawsze. A¿ ich dowiod³a ta têsknota do nowiny najradoniejszej, jaka kiedykolwiek by³a: do betlejemskiej!
Tu przeor zagarn¹³ obur¹cz g³owê ¿aka i wyca³owa³ policzki jego wie¿e.
Dobrze to rzek³, bracie ¿aczku! Sam brat Leon, najpogodniejszy przyjaciel Franciszka, nie
powiedzia³by lepiej.
Mnich tymczasem szepce dalej przeorowi na ucho, ¿e na nic teraz i klasztorowi pacierze jego,
¿e miêdzy trêdowatych mu teraz iæ, ich rany omywaæ, wszy z ich ³achmanów wygarniaæ:
dobroczynnoæ sprawowaæ.
Smêtnie kiwa przeor g³ow¹ na to:
I tak¹ bywa ostatnia ucieczka nierz¹dnego smutku! A w misericordiê dla siê rade by zamieniæ wszystk¹ serc szczodrobliwoæ - corda miserorum. Tu ¿ak roztropny a¿ rêce w zdumieniu za³ama³. I franciszkanin tak¹ rzecz powiada?! Tak mi³oæ dla ludzi poni¿a? Przeor poklepa³ go tylko d³oni¹ po czubie.
Jak to mistrz i po mierci nawet z ust ¿aków gada! S³owo w s³owo s³ysza³em to ju¿ od niego. Jakbym z goliardem wci¹¿ jeszcze rozmawia³ tu, w waszej kompanii.
Widz¹c jednak pewne zaniepokojenie sumienia w wejrzeniach m³odzie¿y, dodaæ musi po chwili:
Wiêdnie wszystko, co nie wyrasta z korzenia mi³oci. Przedsiê nie amor, nie misericordia,
lecz caritas zwie siê mi³oæ nasza. Tu za - wskaza³ w dó³, jakby na fundamenty klasztoru tu posiewem Franciszka najg³êbiej w ³ono ziemi siêgn¹³ ów korzeñ. Wiêc m³odym p³onkom
z niego nie bluszczem czepiaæ siê ziemi, lecz drzewem ku górze wyrastaæ!
Zstêpuje przeor do krypty - ¿aki za nim - i zatrzymawszy siê nad trumn¹ goliarda, uprzedza
¿aków zasapanie nag³e:
Nie masz smutku w mierci! ¯ywiê goliard w was ka¿dym swym s³owem - s³ysza³em przed
chwil¹. ¯ywie! - przytakuj¹ smêtnie. Wodzi was i teraz jeszcze. I tu owo przywiód³ was
wszak¿e - ju¿ po skonie.
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Przywiód³! - potwierdzaj¹ ¿a³onie. Zasiad³ przeor w stalli opodal i spod oka przypatruje
siê tym ¿akom wêdrownym, którzy wedle ducha wszak¿e chadzaj¹ po wiecie. Nie smuæcie
siê, ch³opcy!
I przypomniawszy sobie co ze swych medytacji dzisiejszych w celi, na skrzyni - poczyna
myleæ g³ono przed ¿akami:
Gdyby brat £ukasz nie zawiód³ mnie by³o dzisiaj, za ostatni rozdzia³ ksiêgi naszej o b³êdnym
rycerstwie dalibymy o b³êdnoci waganctwa wszelkiego zawiadczenie w prawdzie: jak to nie
na kresach wiata, nie na zamkach-niewidach zrojeñ, lecz u progu nieomal, w pierwszej samotni za grodem znalaz³ Franciszek Graala! - na starcie smutków z oblicza ziemi, na odnowienie
serc wszystkich. ...I napisalibymy z bratem £ukaszem na sam koniec, jak to nam, franciszkanom, rozmno¿y³ wiêty w klasztorach swoich on znaleziony zamek graalowego cudu!
Tu, czarem jakby nagle odm³odzony, porwie siê przeor z ³awy. I okrzyknie w rozpromienieniu oczu:
Cieszcie siê, ¿aki! wy jestecie na Monsalwcie!... Tu mury same dysz¹ wiar¹ Abrahama,
nadziej¹ proroków i mi³oci¹ Zbawiciela naszego! Tu odnowicie w piersiach waszych tê nowinê najradoniejsz¹, jaka kiedykolwiek by³a: nowinê chrzecijan! A spragnione usta wêdrowników przy³o¿ycie do onej czary, która rozjani wam w duszach wiat ca³y - do ¿ywego
serca Franciszka!
I nad ona trumn¹ czarn¹ z gêsi¹ u wezg³owia wyci¹ga ku ¿akom ramiona.
Wy jestecie na Monsalwacie! A chocia¿ nied³ugo mi tu, wiem, pozostaniecie, choæ was nie
przyoblekê w habity nowicjatu, jednak tercjarzami Zakonu Ducha czyniê was b³ogos³awieñstwem moim... Gdziekolwiek Ducha sprawê jak¹ podejmiecie m³odego serca ¿arem - ku
temu, aby siê star³y smutki z oblicza ziemi i odnowi³y serca cz³ecze - tam graalow¹ s³u¿bê
pe³niæ bêdziecie!
Tak ¿aki wêdrowne, za pomiertnym przewodem poety, znaleli Graala.

***
Ta jest powieæ o duszach tu³aczych i o ducha cz³eczego wiecznym nieukoju in figmentis rzeczy dalekich wam tu wiernie opowiedziana. Sobie i wam wiernie. A i w czwórton, jaki gêle
podda³y: w trubadurski, ¿onglerów, goliardowy i mniszy ton, by kamieniom wschodów cz³eczych nadaæ czasów ¿ycie i kolory.
Za ¿ywe kamienie postawi³em wam - b³êdnych rycerzy, wêdrownych igrców, klerków i ¿aków oraz wêdrowników wedle ducha.
Pomnê... jeszczem g³ow¹ do szyb okiennych wonczas nie siêga³, gdy na podwórze zaszli raz
waganty. Szalone Bacche! brzmia³o nieomal w ha³asie moim na dom ca³y. I z oczyma dziecka u szyby, widzia³em... Tak cudnie by³o, ¿e opowiedzieæ tego nie potrafiê dzi wcale: zbrak³o mo¿e w duszy tych najwie¿szych kolorów radosnoci pierwszych. Mo¿e kto z was widzia³ ich równie¿ za m³odu?... Ten przypomni mo¿e wraz ze mn¹, ¿e ani skoczki ju¿ miêdzy
nimi nie by³o, ani gêdca lub piewaka, ani ¿onglera ku opowiadaniu romansów, ani poety
z gêsi¹... Wiêc smêt mnie dzi ogarnia nad tym, ¿e od czasu mierci goliarda tak siê owo rozbi³a, rozproszy³a familia ca³a.
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Ta ju¿ tylko uboga gromadka kuglców, z si³aczem i symfonist¹, w³óczy siê po wiecie. Daj
im Bo¿e zarabiaæ igr¹ na chleb powszedni!
My za, towarzysze Muzy - którzymy dawniej razem z tamtymi po wiecie chadzali, a dzi
w odosobnieniu nieufnym lêczymy, ka¿dy po izbach ciasnych, by lucrare scribendo panem
nostrum - czym my lepsi dzi od tamtych poprzedników naszych? czym godniejsi przed ludmi?... Goliard, mimo licznych grzechów, by³ przed ludmi cz³ekiem po stokroæ wolniejszym
nili my dzisiaj, skoro najbardziej respektowanym osobom w miecie odwa¿y³ siê powiedzieæ
na rynku, ¿e s¹ wobec Muz rudes et idiotae. Wprawdzie zastawili go sob¹ towarzysze, obroni³
rycerz. Za nami nie ujmie siê na pewno towarzysz ¿aden, nie wst¹pi w szranki ¿aden rycerz
b³êdny. Tote¿ i wolnoci ducha naszego nie takie dzi wolne, i szyje nie takie zuchwa³e. A spragnione usta wêdrowników do innej przyk³adamy dzi czary: niepokój piersi tu³aczych koimy
najskuteczniej u pierwszej strugi powodzenia... Bo czy¿ budz¹ siê w nas one ducha troski a nieukoje, wzywaj¹ce wci¹¿ do nowego szukania szukaniem? Hej! ledwie za ¿akowskich i waganckich lat, gdy nas wodzi³ po wiecie zwid rycerzy b³êdnych na ksiê¿ycu! zanim te mieszczan
córy, a potem ¿onka i bachory, te baldachy i pierzyny ludzi osiad³ych nie nauczy³y... respektowania respektowanych i pomiatania tym wszystkim, co siê w grze ¿ycia nie wygrywa kart¹. Daj
Bo¿e i w tym grodów smutku zarabiaæ Muz¹ na chleb i szacunek powszedni!
Wy zasiê, Muzy Terpsychory, panie dzisiejsze, nie pogniewajcie siê za wasz¹ przodownicê
przed wiekami: za skoczkê pl¹saj¹c¹ po rynku grodzkim. I przez wzgl¹d bodaj na te brylanty
dzi wasze darujcie jej on¹ sukniê z nêdzy, tê jej rozpustê, nieopatrznie lada jak¹ - w której
i najwiêksze podonczas ladacznice zachowywa³y co z dziecka, nimfy i matki zarazem: ow¹
niestêpia³¹ wra¿liwoæ kobiety! Ona¿ to czyni³a nieraz i z takiej nawet - królowê cygañstwa,
lep¹ ¿urawicê ziemskiego piêkna na czele igrców sztuk wszystkich, po gociñcach swobody
i beztroski!
A wy, ¿aki dzisiejsze, z paznokciami poobgryzanymi od pilnego czytywania ksi¹g: którzy
wedle ducha przede wszystkim szukacie, by najgórniejszym lotem zerwaæ siê do ¿ycia... nunquam permanentes! Nie znajdê dla was w sercu lepszego ¿yczenia nad ten ¿urawiany krzyk
zapomnianego Arcypoety. Nie znajdê ponoæ i bardziej p³onego: osi¹dziecie rych³o i wy - osiad³oci¹ wedle cia³a i ducha.
Warn za, s³uchacze mi³ociwi, wyznam i tê ostatni¹ tajemnicê kacerstwa w rzeczach Ewangelii wiecznej.
Omyli³ siê przeor we wró¿bnych obliczeniach swoich. Pokolenie Chrystusa i aposto³ów jako
siewne liczone byæ nie powinno: ziarno dojrzewa³o w nastêpnych, osobliwie od czasu nawrócenia Paw³a. Tedy do wró¿bnego roku 1890 jeszcze jedno pokolenie z ducha: czyli lat 30,
dodaæ by wonczas nale¿a³o. Dzi zasiê uczyniæ w tym i drug¹ poprawkê niewielk¹, licz¹c od
onego czasu, gdy papie¿ Grzegorz doby³ nas z omylnoci Cezarowego kalendarza...
Zatem Ducha królestwo na ziemi: rz¹dy najwolniejszych i najbardziej owieconych nad wolnymi i owieconymi oraz czerpanie z najczystszych róde³ poznania - nastan¹...
Obliczcie sami lub, co ³atwiej: spytajcie b³êdnych rycerzy czasów naszych.
Gotyckiego tumu strzelistoæ podniebna rzuci³a gdyby cieñ przez wieki - tajñ dziwnego proroctwa na g³owy naszego w³anie pokolenia. I wywiod³a z kocio³a jakby bram, ¿ywe spi¿e
rycerzy b³êdnych - wiar¹ w starcie smutków z oblicza ziemi, w odnowienie serc cz³eczych!
A jeli i was omyl¹ obliczenia wró¿bne, a zawiod¹ znów rycerzy obietnice - niech¿e ten ich
duch, odradzaj¹cy siê na ziemi wci¹¿, uzacni nam d¹¿eniem wszelakie dole ludzi osiad³ych!...
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Mo¿e to lepiej nawet bêdzie, jeli nie doczekamy siê ziszczenia Królestwa Ducha, gdy w zamian pozostanie nam d¹¿enie? Nie³acno odnawiaj¹ siê serca z nawyknieñ czucia, mylenia
i posiadania. Wiêc lepiej to mo¿e bêdzie, jeli nowe niebo czasów przysz³ych zajanieje nad
g³owami dzieci naszych? gdy stare niebo i ziemia stara - min¹ wraz z nami.
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