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Gospoda na krańcu świata 

(z cyklu: "Opowieści o Kruku")* 

Bjarni Kruk przetarł zmęczone oczy, upewniając się tym samym, że wzrok nie płata 

mu figla – wiele razy przecież dał się zwieść omamom. Tym razem jednak to nie był zwid. 

W szarościach dogasającego dnia, wśród połaci bezkresnych śniegów majaczyły ruiny wa-

rownej wieży. To stąd właśnie Bjarni wyruszył u zarania zimy, by wypełnić powierzoną 

mu misję; teraz, choć wiosna ukwiecała już łąki w szczęśliwszych krainach, na krańcach 

znanego śmiertelnikom świata wciąż panowała wieczna zmarzlina. 

W dolinie dało się słyszeć głośne i niepokojące skrzeczenie. Czarny punkt pojawił 

się niespodziewanie na szarym nieboskłonie i rósł w oczach z każdą chwilą. Ptaszysko, 

najwyraźniej zoczywszy samotnego wędrowca, zaczęło szybować w dół, coraz niżej i ni-

żej, aż w końcu zatrzepotało skrzydłami przed twarzą wojownika. 

Kruk usiadł na ramieniu Bjarniego i odezwał się głosem do złudzenia przypomina-

jącym ludzki: 

— Witaj, mój imienniku. Wnioskuję po twym żałosnym wyglądzie, że podróż mu-

siała być pełna przeciwności? 

— Jestem zgodnie z obietnicą, Grimo — powiedział Bjarni, przeczesując zmarznię-

tymi palcami oszronioną brodę, która okrywała zapadłe z głodu policzki. — Mam dla 

twego pana to, czego sobie zażyczył. Straciłem co prawda rachubę czasu, jednak wierzę, 

że nie jest za późno, by odebrać zapłatę. 

 

* P a w e ł  L a c h  — orwellowski rocznik 1984. Z wykształcenia socjolog. Zamieszkały w Oświęcimiu, pra-
cownik tamtejszego Centrum Kultury. Na co dzień  zaangażowany w działalność Oświęcimskiego Klubu Fan-
tastyki. Recenzent współpracujący z portalem rockmagazyn.pl. 
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— Holgi czeka na ciebie z niecierpliwością — odparł Grimo — ale też z uwagą wpa-

truje się w klepsydrę. Niewiele ziarenek piasku pozostało na górze. Lepiej się pospiesz, bo 

nici z zapłaty. Zapowiem czarnoksiężnikowi, że Bjarni, którego zowią Krukiem, powraca. 

Ptaszysko zakrakało przeciągle raz jeszcze, rozłożyło skrzydła i zerwało się do 

lotu. Grimo wzbił się w przestworza i poszybował w kierunku ruin wieży. W jednym z jej 

wąskich okien zażyło się światło – znak, że kraina, oddana pod władanie zimie, nie była 

całkowicie wyludniona. 

 

*** 

 

Pośrodku wysoko sklepionej komnaty znajdował się wielki stół, na którym pię-

trzyły się szklane butle o fantazyjnych kształtach i sterty zapisanych pergaminów. Szeregi 

oprawionych w skórę i obitych w stal ksiąg ciągnęły się na półkach regałów niedbale, choć 

chyba w pewnym sekretnym, znanym jedynie układającemu porządku. Skupiska świec 

rzucały trochę ciepłego światła, zalewając poświatą porozstawiane tu i ówdzie tajemniczo 

wyglądające przedmioty o przeróżnych kształtach i rozmiarach, których zastosowania 

można się było jedynie domyślać – jeśli miało się dość wyobraźni. 

— Dobrze się spisałeś, Bjarni — powiedział zasiadający za stołem starzec. — Obyło 

się bez kłopotów? Czy ktoś pytał się o mnie? Czy czasem nie zdradziłeś się jakimś słowem? 

— Tacy jak on nie powiedzą nigdy wiele — zawołał Grimo, kiedy wleciał przez nie-

duże okno i wylądował na poręczy krzesła. — I wolą zachować dla siebie sekrety. Zobacz 

zresztą, czcigodny Holgi: nasz gość rozrywa pieczone mięso jak wygłodniały wilk. 

Bjarni rzeczywiście nie odzywał się mimo nagabywań czarnoksiężnika, za nic ma-

jąc zasady dobrego wychowania. Jadł tylko z ochotą, próbując nasycić pusty żołądek. Przy-

glądał się jednak uważnie Holgiemu. Długie, białe jak śnieg włosy opadały starcowi na 

ramiona, a wciąż czarna, krzaczasta broda opierała się na wydatnym brzuchu. Na łysej 

częściowo czaszce widać było szramę, pozostałość po dawnym zranieniu. Mężczyzna 

ubrany był w brązową, powłóczystą szatę z szerokim kapturem, teraz opuszczonym na 

plecy. Jedno jego oko przysłaniało bielmo, drugie zatrzymało się na przybyszu i również 

obserwowało go z uwagą. 

— Nie musisz się obawiać, panie — odparł Bjarni, nasyciwszy się już. — Nawet 

jeśli wpadłem w tarapaty, to, jak widać, uszedłem z nich cało. Przywiozłem wszystko, o co 
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prosiłeś. Nie chcę się nawet domyślać, do czego mogłyby ci posłużyć substancje i przed-

mioty, które schowałeś już w skrzyni. Zdążyłem też uwinąć się w darowanym mi czasie. 

— Bjarni spojrzał na ogromną klepsydrę, zwisającą u powały. Na górze zostało jeszcze 

sporo piasku, który – spowalniany zapewne magią – przesypywał się nieśmiało. Ziarenka 

opadały na dno z szybkością i gracją płatków śniegu. 

— Czekasz pewnie na zapłatę? — zapytał Holgi. 

— Cierpliwie — odrzekł Bjarni. 

— No tak. — Czarnoksiężnik uśmiechnął się zagadkowo i odpiął od sznurka sa-

kiewkę, a potem rzucił ją przybyszowi. — Oto twoja zapłata. 

Bjarni złapał pękaty mieszek zręcznym ruchem. 

— Nic tak nie poprawia humoru jak złoto — rzekł, szczerząc zęby i chowając sa-

kiewkę za pazuchę. 

— Nie przeliczysz? — zdziwił się Holgi. 

— Powtarzała mi zawsze matka, a potem przestrzegał i ojciec, bym nigdy nie ufał 

czarnoksiężnikom. Nawet gdybym przeliczył wszystko co do monety, skąd mam pewność, 

że po nastaniu zmierzchu złoto nie rozpadnie się w mych dłoniach w bezwartościowy pył 

i nie uleci na wietrze? 

Czarnoksiężnik zaśmiał się głośno i szczerze, a potem przyznał: 

— Rzeczywiście, nie możesz mieć takiej pewności. 

— Ale nawet potężny czarnoksiężnik zna pewną prostą prawdę — wtrącił się 

Grimo. — Nie ma takiej magii na świecie, która zagwarantowałaby, że skrytobójca nie po-

jawi się któregoś dnia za jego plecami, albo że banda rzezimieszków nie zakołacze do 

bram. 

Holgi spojrzał na kruka ze złością, a Bjarni tylko się uśmiechnął. 

— Czy nie chciałbyś wyświadczyć mi jeszcze jednej przysługi? — zapytał czarno-

księżnik, a zanim przybysz zdążył odpowiedzieć, Holgi podszedł do jednego z regałów. 

— Płacącemu hojnie nie odmawia się — odparł Bjarni. — Oczywiście jeśli nie pra-

gnie czegoś, co jest niemożliwe do spełniania. 

— Czy są dla ciebie rzeczy niemożliwe? — zapytał czarnoksiężnik, unosząc gęste 

brwi. Zbliżywszy się do Bjarniego, wyciągnął pierścień, w którym tkwił drogocenny ka-

mień. — Wbrew pozorom nie jest wiele wart, ale dla kogoś ma spore znaczenie... Po-

wiedzmy sentymentalne — dodał Holgi, szepcząc przybyszowi na ucho. 
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— Raczej magiczne — zauważył Bjarni. 

— Zapomniałem, że nie brak ci przenikliwości. — Czarnoksiężnik uśmiechnął się. 

— Jeśli chcesz zarobić jeszcze, to dostarcz ten pierścień Ragnirowi. To jedynie trzy dni 

drogi piechotą. Trzeba iść prosto na północ. 

— Czy to nie kraniec świata? 

— Przynajmniej znanego śmiertelnikom — odrzekł Holgi. — Musisz też wiedzieć, 

że Ragnir jest karłem. Ten pokurcz to łasy na złoto cwaniak, zresztą jak każdy z jego pod-

łego rodu. 

— Gdzie trud wart kolejnej sakiewki? — zapytał z przekąsem Bjarni. — Bo wę-

drówka przez lodową pustkę to chyba za mało. 

— Będę z tobą uczciwy i wyznam, że wysłałem w tamte strony, choć w różnych 

misjach, kilku ludzi. Żaden z nich nie powrócił. 

Bjarni w myślach zaczął ważyć na szali wszystkie za i przeciw. Czy kiedykolwiek 

ktoś z jego rodu cofnął się przed jakimś wyzwaniem? 

— Dobrze, starcze. Umowa stoi. Wyruszę na północ. Wrócę, nim piasek w klepsy-

drze ponownie się przesypie. 

— Podobnie zapewniało mnie kilku przed tobą — odparł Holgi. 

— Czy kogokolwiek z nich zwano jednak Krukiem? 

— Nie — odparł czarnoksiężnik. — Nikt nie nosił równie złowróżbnego przy-

domka. Żaden nie był też tak pewny siebie. 

— Przedstawiciele naszego rodu tak już mają! — zawołał Grimo, bijąc skrzydłami 

z zadowoleniem. A potem, przysiadając na ramieniu Bjarniego i korzystając z chwilowej 

nieuwagi czarnoksiężnika, szepnął najemnikowi na ucho: — Nie ufaj Ragnirowi, zwłasz-

cza jego przymilnym słowom, ale nie myśl też, że Holgi jest twoim przyjacielem.  

 

*** 

 

Po trzech dniach i trzech nocach marszu i niebezpiecznych przygód, gdy Bjarni le-

dwo już stał na nogach, a każdy mocniejszy podmuch wichru chwiał nim, w mrokach nocy 

zamigotało światło. Podążył zatem w tę stronę, brnąc przez zaspy, aż w końcu dostrzegł 

niewyraźny zarys jakiegoś budynku. Gdy był już blisko, zdawało mu się, że widzi spore 

domostwo, ze spadzistym dachem, rzędem niedużych okien i wielkimi drzwiami, przypo-

minającymi wrota prowadzące do dworu możnego pana na rozległych włościach. 
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Nie to jednak było najdziwniejsze. Bjarni już z dala słyszał, jak z wnętrza wielkiej 

chaty dobiegają wesołe odgłosy zabawy. Wydawało się, że biesiada sprosiła na to odludzie 

licznych gości. A gdy zbliżył się znacznie, przed wrotami prowadzącymi do budynku ujrzał 

chłopca, na oko dziesięcioletniego, który siedząc na skraju wielkiej beczki, machał obu-

tymi w skórzane ciżmy nogami. Szybko Bjarni zorientował się, że ma do czynienia nie z 

dzieckiem, a z karłem. Dostrzegł też, że beczka wypełniona jest po brzegi złotem i kosz-

townościami. 

Po chwili, kiedy wędrowiec stanął opodal bramy prowadzącej do chaty, Bjarni i 

Ragnir – bo nie mógł to być nikt inny – spojrzeli sobie w oczy. Twarz karła zorana była 

zmarszczkami i pokryta bruzdami, co dodawało jej złowieszczego charakteru. Ubrany w 

granatowy kubrak i żółte spodnie, z kapturem zaciągniętym na głowę, spod którego wy-

stawał wysadzany drogimi kamieniami diadem, Ragnir również patrzył na przybysza z 

zaciekawieniem. Mrużąc jedno z wyłupiastych oczu i drapiąc się po wydatnym, garbatym 

nosie, odezwał się w końcu skrzekliwym głosem: 

— A zatem to ciebie zowią Krukiem. Sporo o tobie słyszałem, choć... — Karzeł przy-

patrzył się uważnie wędrowcowi. — Wieści były chyba przesadzone. No i bogowie muszą 

ci nie sprzyjać, skoro straciłeś po drodze zapasy i pewnie miałeś parę niemiłych przygód. 

A może ktoś, kto zna potężną magię, próbuje nastawać na twoje życie? Nie zastanawiałeś 

się nad tym? 

Przemarznięty, zasypany śniegiem, wychudzony, ze zlepionymi włosami i zmierz-

wioną brodą, do której przyczepiały się sopelki lodu, Bjarni nie wyglądał dostojnie. Ale 

nawet niewprawne oko musiało dostrzec w spojrzeniu wędrowca blask. 

— Ty... Ty jesteś Ragnir — powiedział Bjarni łamiącym się głosem. 

— Nie da się ukryć — zachichotał karzeł. — Przynajmniej tak mnie nazywają w 

sagach, bo język podziemnych plemion zdaje się śmiertelnikom zbyt trudny do wymówie-

nia. 

— Przysłał mnie tu Holgi. 

— Czego chce ten zabawny starzec? — Ragnir zeskoczył z beczki, na której siedział 

i podszedł do Bjarniego. Karzeł sięgał przybyszowi zaledwie do pasa. — Błony nietope-

rza? Śliny ropuchy? A może jeszcze innego specyfiku? Nie mogę być mu zatem pomocny. 

Gromadzę złoto... — powiedział Ragnir z dreszczem zadowolenia. — Czemu Holgi najął 

sobie pachołka? Nie mógł sam się tutaj pofatygować? 
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Bjarni puścił te złośliwe uwagi mimo uszu. 

— Holgi prosił, bym przekazał ci to — powiedział, rzuciwszy w kierunku Ragnira 

złoty pierścień. Karzeł pochwycił go zręcznie i zaczął przyglądać się jubilerskiej robocie. 

Złoto sprawiło, że jego twarz się rozpłomieniła. 

— Piękny — powiedział z ukontentowaniem. — Możesz przekazać swojemu panu 

wyrazy mego zadowolenia. Tak... My tu gadu-gadu o interesach, a ty musisz być wielce 

strudzony, co? Niegrzecznie z mojej strony zadręczać cię pytaniami. Skoro wybrałeś się 

aż na kraniec świata, nie mogę cię wypuścić tak po prostu. Sam przyznasz, że jeśli chcesz 

powrócić do wieży Holgiego i ponownie przebrnąć przez wieczną zmarzlinę, to musisz się 

ogrzać, porządnie najeść i wyspać. Inaczej martwy spoczniesz na wieki wśród śniegów. 

Bjarni wiedział, że karzeł ma rację. Pamiętał jednak o przestrogach Grima.  Ragni-

rowi nie można było ufać. 

— Wiem, wiem — odezwał się znowu karzeł, łypiąc okiem i jakby czytając w my-

ślach mężczyzny, powiedział: — Widzę to po twej nietęgiej minie. Przestrzegano cię, by 

nie wierzyć moim słowom. Czy jednak możesz ufać czarnoksiężnikowi i jego pomagie-

rowi, skoro wysłali cię na pewną śmierć? Nie masz chyba złudzeń, że wędrówka była tak 

uciążliwa za sprawą ich knowań? Pewnie słyszałeś, że niejeden śmiałek wyruszył na pół-

noc i nigdy już nie powrócił... To prawda! Część nie miała po prostu dość sił i ducha, by 

przedrzeć się przez wieczne śniegi. Wielu jednak skorzystało z mej gościny i zostali po 

dziś dzień, z własnej woli. Nikogo nie więziłem i nie zamierzam. 

— Doprawdy? — Bjarni nie chciał temu dowierzać. 

— Zapraszam jedynie na biesiadę — powiedział Ragnir, wskazując drzwi prowa-

dzące do gospody. — Czy słyszysz wesołe głosy, które dobiegają z wnętrza? Po co tłuc się 

po świecie, jeśli można wieść szczęśliwe życie, nie ruszając się z miejsca? Ofiarowuję 

szczęście, drogi Bjarni. Gdy ktoś przybywa w me skromne progi, musi jedynie zapłacić w 

złocie. Jedna moneta lub trzy. Może być też drogocenny kamień. Potrafię oszacować, na co 

kogo stać. Nie jestem pazerny. Od ciebie nie zażądam zapłaty, bo pierścień podesłany 

przez czarnoksiężnika uznam za wkupne. Wejdź zatem do gospody, zagrzej się, zjedz go-

rącego mięsiwa i popij przednim winem. Zapomnij o troskach. Posłuchaj miłych dla uszu 

opowieści i prześpij się, nie bojąc się, że wróg zakołacze do drzwi. Dawno już nie zaznałeś 

spokojnego snu, nieprawdaż? 
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— Może i masz rację — powiedział Bjarni. — Taka gościna to dla mnie wybawienie. 

Wyruszę jednak ze świtem. Nie mam zamiaru zabawić tutaj dłużej.  

— Oczywiście! — zawołał karzeł. — Jeśli będziesz chciał ruszyć z powrotem, nikt, 

śmiertelny czy błogosławiony wiecznym życiem, ani też żadna siła, nawet ta magiczna, 

nie będzie cię powstrzymywać. Mało tego! Wychodząc, będziesz mógł zabrać ze sobą za-

wartość tej beczki, a przynajmniej tyle, ile zdołasz unieść. Jest w niej więcej złota niż w 

wielu królewskich skarbcach. Dno beczki sięga głębiej, aniżeli mogło by się zdawać. Bed-

narz znał się też na magii! 

Bjarni nie wyczuwał w słowach karła żadnego oszustwa. Blask złota, piętrzącego 

się w wielkiej, beczce też działał na wyobraźnię. 

— Dobrze, Ragnirze — odparł Bjarni. — Skorzystam z twej propozycji... Mógłbym 

też wyciągnąć miecz, zagłębić ostrze w twych wnętrznościach, a potem udać się na bie-

siadę, nie przejmując się, że spróbujesz swych knowań. Złoto również należałoby wtedy 

do mnie. 

— Mógłbyś. — Karzeł uśmiechnął się chytrze. — Byli tacy, którzy próbowali tak 

właśnie postąpić. Rozejrzyj się dobrze. 

Bjarni zaczął uważniej wodzić oczami po okolicy. Ze śnieżnych zasp wystawały 

ludzkie kości i zwykle szczerbate czaszki. 

— Chyba nie mam wyjścia — odparł Bjarni. 

— Rzeczywiście — przytaknął karzeł, kłaniając się i zapraszając zachęcającym ru-

chem dłoni. — Wiem, że nie przelękniesz się wyzwania. Tacy jak ty, żyją tylko po to, by się 

z wyzwaniami mierzyć! 

— Znasz mnie chyba lepiej, niż ja sam — rzekł Bjarni, który przestąpiwszy kilka 

stopni, pchnął wielkie, zdobione wrota. Wnet blask ogromnej halli oślepił go. Ragnir śmiał 

się złośliwie za jego plecami. 

 

*** 

 

Minął dzień, czy może upłynęły lata? Niepodobna było odgadnąć. Bjarni, wspomi-

nając czas pełen przygód, nie potrafił sobie przypomnieć, jak znalazł się w tym błogosła-

wionym miejscu, do którego troski nie miały dostępu. 

Wielką salę zalewał ciepły blask setek świec i dziesiątek pochodni. Za oknami śnieg 

wirował, a na niebie kotłowały się chmury, ale żaden chłód, żaden powiew nawałnicy nie 
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mógł wedrzeć się do środka. Na podłużnym stole, ustawionym pośrodku, leżały półmiski 

z wyszukanymi potrawami oraz napełnione po brzegi dzbany. Złote puchary wędrowały 

z rąk do rak. Wesoła gromadka wojowników i przysiadających obok nich dziewcząt wzno-

siła toasty wśród nieustannych żartów i opowieści. A Bjarni, uśmiechając się wciąż, jadł z 

ochotą i dokazywał. 

— Zdrowie Bjarniego Kruka! — Ktoś zawołał głośno. — Niechaj nam żyje w 

chwale, pogromca morskiej bestii! 

Zewsząd dało się słyszeć szczęk wysuwanych z pochew mieczy i gromkie okrzyki. 

Bjarni z trudem przywołał w swej pamięci obraz minionych chwil. Pamiętał jak jeszcze 

niedawno, z krzykiem na ustach, zagłębiał ostrze swego miecza w gorących wnętrzno-

ściach morskiego węża, oplatającego wielką łódź na pełnym morzu. Czy był to tylko sen? 

— Co cię do nas sprowadza, wędrowcze? — Obok Bjarniego zasiadła młoda dziew-

czyna o rumianej twarzy i jasnych włosach splecionych w warkocz. Dekolt jej sukni uka-

zywał bujny i kształtny biust. Nieznajoma oplotła ramieniem wojownika.  

— Nie wiem — odparł Bjarni, zamyśliwszy się. — Nie pamiętam już. Ale... Podoba 

mi się tu! 

— Jak każdemu! — Dziewczyna zaśmiała się w głos. — Po co zresztą rozpamięty-

wać to, co było, jeśli cały świat jest na wyciągnięcie dłoni? 

— Nie wiem, ile spędziłem tutaj dni. Nie potrafię zliczyć. Ale każdy wydaje się inny, 

a kolejne noce czarowniejsze od poprzednich. Zdaje mi się, że wczoraj ubiłem morską po-

czwarę, co okryło mnie sławą. Dzień wcześniej odkrywałem nowy ląd... Teraz pamięć 

wraca.  

— A czy mnie widzisz po raz pierwszy? — zapytała, pochylając się nad nim. Bjarni 

uśmiechnął się, a potem schwycił kobietę za piersi. Ich usta złączyły się. 

— Chciałbym, byś pozostała wiecznie przy moim boku. Tyle wiem... 

— Pewnie mówiłeś to każdej, gdy kolejne noce mijały, co? — Dziewczyna wplotła 

palce w bujną brodę wojownika. 

— Jak ci na imię? I skąd znasz moje? 

— Jestem Yngvild. A twoje imię powtarzają tu wszyscy. Słychać je także w pie-

śniach skaldów. 

— Nalejesz mi jeszcze miodu? — zapytał Bjarni, sięgając po naczynie. — Tylko 

trzeba zawołać służbę, bo dzban już opróżniony. 
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— Opróżniony? — zawołała dziewczyna. — Żartowniś z ciebie! Nic tu się nie koń-

czy... Chyba, że sam tego zechcesz — powiedziała i podniosła ciężki od miodu dzban, a 

potem napełniła złoty puchar i postawiła przed Bjarnim. 

— Rzeczywiście, cudowna gospoda — powiedział, przykładając puchar do ust i 

wznosząc kolejny toast wraz z tłumem zebranych. 

— Nie inaczej! — zawołała Yngvild. — Poczekaj, aż skald zacznie swoją opowieść. 

Dźwięk strun zabrzmiał w końcu, a mężczyzna z brodą do pasa, któremu bogowie 

udzielili łaski snucia zajmujących opowieści, zaczął recytować. Kiedy Bjarni zwilżył raz 

jeszcze usta słodkim miodem, przed jego oczami zaczęły pojawiać się obrazy. Okręty 

znowu wypływały ku nieznanym lądom, a horyzont jaśniał w błękicie. Zbliżał się czas 

chwały i przygód.  

 

*** 

 

Ragnir, siedząc na beczce, zagłębiał z lubością dłonie w jej pełnym kosztowności 

wnętrzu. Stulecia upływały jedno po drugim, a karłowi nie nudziła się ta prosta czynność, 

zwłaszcza, że raz na jakiś czas pojawiały się w beczce nowe monety, pierścienie, łańcuchy. 

Cóż to była za rozkosz i radość! W dodatku na kraniec świata docierało niewiele ze sło-

necznego blasku, więc nie trzeba było chować się przed nim w górskich pieczarach.  

Kiedy jednak do uszu Ragnira dobiegło krakanie, karzeł zaczął ze złością wpatry-

wać się w pokryte chmurami niebo. Nie lubił, gdy ktoś mu przeszkadzał, chyba że natręt 

był skłonny dorzucić jakąś kosztowność do gromadzonego w beczce skarbu. Czy jednak 

można było spodziewać się hojności po kruku? Czarny punkt rósł i rósł na niebie, aż w 

końcu ukazał się zarys wielkich skrzydeł. Krakanie ptaszyska stawało się coraz głośniej-

sze i Ragnir musiał przysłonić uszy. Kruk wkrótce przysiadł na ośnieżonej gałęzi samot-

nego drzewa, które wznosiło powykręcane konary ku niebiosom. 

— Witaj, Grimo — powiedział Ragnir, spoglądając na podniebnego wędrowca. — 

Dawno się nie widzieliśmy. Upłynęły chyba dziesiątki lat... Słabo u mnie z rachubą czasu, 

bo zajmują mnie sprawy wieczne, takie jak złoto czy rubiny. Kiedy ostatni raz rozmawia-

liśmy, byłeś jeszcze człowiekiem. Ten głupiec Holgi uczynił jednak z ciebie swego skrzy-

dlatego posłańca, jak widzę. Nie pasuje do ciebie ta postać. Kruki są wszak mądre, a tobie 

bogowie poskąpili rozumu. No co tak patrzysz? Spoglądasz w okno gospody, jakbyś pra-

gnął znaleźć się w jej wnętrzu. Nie mogę ci zabronić, ale wiedz, że należy uiścić opłatę i... 
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Ragnir nie zdążył dokończyć. Grimo przeleciał nad jego głową, strąciwszy z niej 

kaptur, a znalazłszy się łokieć ponad beczką, wypuścił z dzioba złotą monetę, która z brzę-

kiem upadła. 

Chwilę potem karzeł z nienawiścią zaczął wygrażać przelatującemu przez okno go-

spody krukowi. 

— Obyś już tam pozostał na wieki! — zawołał Ragnir, uderzając pięścią w beczkę, 

aż posypały się z niej monety.  

 

*** 

 

Gdy za sprawą nienazwanej magii zapadający mrok rozniecił ogień w palenisku i 

kiedy niebo upstrzone zostało rojem gwiazd, złote puchary znowu poszły w ruch. Piana 

kapała z nich obficie, a słodka zawartość rozwiązywała języki i dodawała humoru. Męż-

czyźni brali się za barki i wesoło pokrzykiwali. Piękne dziewczęta o złotych włosach roz-

lewały miód. 

Jeszcze unosił się w powietrzu zapach morza i zdawało się, że wśród śmiechów 

wciąż słychać szczęk oręża. 

— Dlaczego nie radujesz się, wraz z innymi? — zapytała Yngvild, gdy zasiadła obok 

Bjarniego. — Czy miód nie jest słodki? Czy wspomnienie zwycięstwa nie napawa cię 

dumą, a płynące zewsząd toasty na twoją cześć nie brzmią radośnie? 

— Tak, masz rację — odparł Bjarni, czując jakiś ucisk w sercu. — Wszystko to 

wspaniałe, moja Yngvild, ale czegoś... Czegoś tu brak. 

— Czego może brakować w miejscu, w którym nawet bogowie czuliby się szczę-

śliwsi? 

— Nie wiem... — Bjarni schował twarz w dłoniach. — Może tylko mi się zdaje? 

— Wypij jeszcze trochę miodu i posłuchaj, jak wszyscy z szacunkiem powtarzają 

twoje imię! 

Bjarni rozejrzał się po wielkiej sali. Zebrani śmiali się w głos i spoglądali z podzi-

wem na niego. W końcu skald z długą brodą zasiadł na zdobionym krześle i zaintonował 

pieśń. Magiczne dźwięki sprawiły, że Bjarni na powrót znalazł się nad brzegiem bogatej 

krainy, gdzie przybił dowodzony przez niego okręt. 
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Yngvild oplotła Bjarniego ramionami. Jej usta były słodsze od miodu. Czarnobrody 

czuł zapach wiosennych łąk i delikatną skórę pod swoimi palcami. Nowi poddani składali 

mu hołd i przynosili daniny. Wojownicy wznieśli miecze, pozdrawiając swojego władcę.  

Potem jednak wśród dźwięków lutni i śmiechów dało się słyszeć inny głos. Bjarni 

zmarszczył brwi, bo zdawało mu się, że do jego uszu dobiega skrzekliwe krakanie. Głos 

ten przywołał w nim złowrogie wspomnienie.  

— Śmierć... — wyszeptał, jakby do siebie. 

— Co mówiłeś? — zapytała Yngvild, spoglądając na skupioną twarz mężczyzny. 

— Nie ma życia bez strachu przed jałową śmiercią — odparł Bjarni, słysząc w gło-

wie złowrogą pieśń czarnego ptaszyska. 

— Śmierć? Co to takiego? Zapomniałam najwyraźniej... — Dziewczyna przeraziła 

się, bo nie rozumiała słów kochanka, ale czuła, że brzmią złowrogo. — Jeśli istnieje gdzieś 

pośród światów jakieś zło, to nie ma tutaj dostępu i... — Yngwild miała powiedzieć coś 

jeszcze, ale zanim zdążyła, wielki, czarny ptak wleciał przez okno gospody i przysiadł pod 

powałą. Kruk zaczął trzepotać rozłożystymi skrzydłami, a jego krakanie zagłuszało pieśń 

skalda. 

Bjarni wstał od stołu. Kątem oka dostrzegł oblicze Yngvild, które odbijało się w 

jednej z wypolerowanych brązowych pater i przeraził się. Ujrzał rozkładające się ciało, 

twarz przeżartą przez chorobę, pękającą na twarzy skórę. 

— Yngvild! — zawołał ze zgrozą.  

— Bjarni? — Na twarzy dziewczyny pojawiło się przerażenie. — Co się dzieje? Dla-

czego patrzysz na mnie takim wzrokiem?  

Kruk zleciał z powały, a trzepot jego skrzydeł i krakanie stały się tak nieznośne, że 

zebrani zaczęli zatykać uszy. 

— Śmierć! — zawołał Bjarni. — Czy zapomnieliście o niej?! 

Muzyka zamilkła, blask przybladł i nie było już słychać śmiechów. Krzyki więzły w 

gardłach, a ciała zaczął pożerać rozkład. Wielki kruk zasiadł do swej uczty i rwał mięso 

padliny. 

— Dziękuję, Grimo — powiedział Bjarni, zakrywając chustą twarz martwej 

Yngvild. — Wyrwałeś mnie z więzów magii. Jeszcze żyję... Choć niewiele mi zostało czasu. 

 

*** 
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Wrota gospody rozwarły się z hukiem, a w bramie stanął rozgniewany Bjarni Kruk. 

Mężczyzna z trudem łapał oddech i widać było, że ledwo trzyma się na nogach. 

Gdy Ragnir dostrzegł wojownika, skrzywił się. Potem zeskoczył z beczki, podszedł 

do Bjarniego. 

— Czyżby nie w smak była ci moja gościna? — zapytał, łypiąc okiem. 

— Nic nie warte jest życie bez świadomości goryczy, jaką przynosi widmo śmierci 

— powiedział Bjarni. — Wolę wędrówkę przez mrok, niż ułudę spokojnego dnia. Gdy 

świat rzuca darmo do stóp wspaniałości, żadne nie mogą cię nęcić długo. 

— Proszę, proszę! Co za mądrości — powiedział Ragnir z przekąsem. — Jesteś 

głupcem, Bjarni Kruku. Nie myślałem, że aż tak wielkim. 

— Czyżby? — rzekł czarnobrody. — Chcesz, bym został wśród martwych? Nie 

myśl, że magia może mącić zmysły wiecznie. 

 Bjarni podszedł do wrót prowadzących do przeklętej gospody i zerknął raz jeszcze 

na jej wnętrze. W półmroku, na stołach, ławach i kamiennej posadzce, leżały zasuszone 

ciała tych, którzy zawitali do feralnego przybytku. Kościotrupie dłonie zaciskały się na 

złotych pucharach. Poszarzała skóra trucheł pękała na czaszkach i kościach. W ciemno-

ściach bielały zęby i czerniły się puste oczodoły.  

— Osobliwe towarzystwo tu zebrałeś przez wieki, Ragnirze — powiedział Bjarni, 

zatrzaskując wrota. — Pomyśleć, że przed chwilą zdawali mi się wesołą kompanią. 

— Skąd wiesz, że moi mili goście nie są teraz w miejscu, gdzie pławią się w wiecz-

nym szczęściu? 

— Nie wiem tego, masz rację. Ale nie znaleźli się tam, jeśli nie zginęli z mieczem w 

ręku. Tylko w to wierzę. 

— Ach! — żachnął się karzeł. — Gdyby nie to przeklęte ptaszysko, to pewnie zo-

stałbyś tu już na wieki i wcale nie narzekał. 

— O mnie mówisz? — Z okna wyleciał czarny Kruk i zasiadł na kikucie wyschnię-

tego drzewa. — Uprasza się o trochę więcej szacunku! 

Bjarni, ledwo żywy, podszedł do beczki i zanurzył dłoń w jej wnętrzu. Zaraz potem 

wyciągnął złoty łańcuch i garść złotych monet. 

— Wziąłbym i wszystko, Ragnirze — powiedział do karła, który ze złością marsz-

czył swą pokraczną twarz. — Ale muszę jeszcze przejść przez lodowe pustkowie. Moje 

kości obwieszone złotem nie będą wcale piękniej wyglądać wśród śniegów. 
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— Idź, idź! Przeklęty! — zawołał Ragnir, wygrażając pięścią. — Wiedz, że zawsze 

dotrzymuję słowa. Możesz zabrać złoto. 

— Hola, hola! — zaskrzeczał Grimo z wysokości gałęzi. — I mnie się coś należy! 

Zapłaciłem za wejście i nie dałem się zwieść magicznym wspaniałościom, więc i ja wy-

biorę sobie świecidełko. 

Kruk zleciał z drzewa, przysiadł na skraju beczki, pogrzebał dziobem w jej zawar-

tości i wyciągnął drogocenny pierścień, ten sam, który przyniósł Bjarni. Karzeł aż podsko-

czył ze złości, a potem wyskoczywszy na beczkę, założył rękę na rękę, zmarszczył czoło i 

wlepił w ziemię wzrok, co przydało mu wyglądu obrażonego na cały świat chłopca. 

 

*** 

 

Po długiej i pełnej zwodniczej magii biesiadzie Bjarni ruszył przed siebie z prze-

świadczeniem, że trzy dni i trzy noce nadchodzącej wędrówki przez śniegi i na przekór 

wichrom to dla niego za wiele. 

— Jak to się stało, Grimo — zaczął Bjarni, kiedy krążący pod sklepieniem chmur 

kruk przysiadł w końcu na jego ramieniu — że pospieszyłeś mi z pomocą? 

— Holgi wysłał cię na pewną śmierć — odparł Kruk. — Pierścień był tylko pretek-

stem. Wypełniłeś wcześniej powierzoną misję, ale czarnoksiężnik uznał, że poznałeś zbyt 

wiele jego sekretów. Był pewny, że z krańca świata już nie powrócisz. A przy okazji zrobił 

wiele, by dopomóc złemu losowi. Lawina, wygłodniałe wilki... Sam dobrze wiesz, że zbyt 

wiele spadło na ciebie nieszczęść, zanim dotarłeś do przybytku Ragnira.  

— Głupiec! — zawołał Bjarni. — Nic mi po jego sekretach, których odgadnąć nie 

mogłem, nie znając magii. Jak miałbym zatem cokolwiek komuś wyjawić? 

— Czasem można jednym słowem albo gestem zdradzić bardzo wiele. Choćby pod 

działaniem czaru. Są tacy, którzy życzą Holgiemu źle. Władający magią spiskują przeciw 

sobie. 

— Przeklęci czarownicy! — Bjarni splunął. — Już żadnemu nie dam się zwieść, 

choćby dawał mi górę złota. Czemu jednak ty, wierny sługa, sprzeciwiłeś się woli swego 

pana? 

— Nie mogłem nie pomóc komuś z własnego rodu. Czy nie słyszałeś porzekadła, 

że kruk krukowi oka nie wykole? A poza tym Holgi uczynił mnie swym niewolnikiem, a 

byłem niegdyś szlachetnie urodzonym człowiekiem. Lata temu czarnoksiężnik przemienił 
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mnie w kruka i spętał swą magią. Ale wiele się nauczyłem przez ten czas przesiadywania 

z nim i wsłuchiwania się w wypowiadane przez Holgiego zaklęcia. Jeśli tylko miałem dość 

siły, by podnieść dziobem oprawę danej księgi, nocami, ukradkiem, zgłębiałem tajniki za-

kazanej wiedzy. Wystarczyło, by raz jeszcze poczuć się wolnym i wyrwać się ze szponów 

czarnoksięskiej magii.  

— Muszę ci podziękować za uratowanie życia — powiedział Bjarni. — Co mi jed-

nak z tego, że uszedłem cało z przeklętej gospody, jeśli nie ma widoków na to, bym prze-

brnął żywy przez tę zmarzlinę? 

 — Jest i na to sposób — odparł Grimo. — Nasycisz się moim mięsem. Jestem za-

pewne żylasty i nie będzie to zbyt obfita wieczerza, ale zyskasz dość sił, by dojść na skraj 

doliny. 

— Czy przypadkiem sam nie powtarzałeś jeszcze przed chwilą, że kruk krukowi 

oka nie wykole? 

— Zgadza się, ale czy jest inny sposób? Życie mi zbrzydło, a świadomość, że odcho-

dzę zemściwszy się na Holgim wystarcza, by żegnać się ze światem bez żalu. 

 — Nie pożrę cię... Nie mogę. Uratowałeś mnie w końcu. 

— Minie dzień, a potem noc — odparł Grimo. — Zmysły zaczną ci się mącić, głód 

przybierze jeszcze na sile. Nie wiadomo nawet, czy podejmiesz daremny trud rozpalenia 

ogniska pośród wiecznych lodów... Zdarzało mi się z głodu szarpać ludzką padlinę. Dla-

czego ty nie miałbyś pożreć kruka z ludzką duszą, którą mało już co cieszy? Przed tym jak 

mnie ukatrupisz, zdążę ci wyjawić parę sekretów. 

— Jakiż to sekretów? 

— Och, poznałem cię już na tyle, że wiem doskonale, iż nie poniechasz zemsty. 

Znam zaklęcia, które pomogą ci stać się obojętnym na magię Holgiego. Przykro ginąć 

wśród śniegów, ze świadomością, że nie przeszyje się mieczem kogoś, kto z nas zakpił, 

prawda? To także i moja zemsta. Ale nie dokonasz jej, umierając z głodu. To jak, zawie-

ramy układ?  

— Przemyślę sprawę — warknął Bjarni i zrzucił Grima ze swego ramienia. Kruk 

wzbił się w przestworza, ale wciąż unosił się nad głową słaniającego się mężczyzny. 

Czarnobrody szedł wytrwale naprzód, choć potykając się, i rozmyślał nad słowami 

skrzydlatego imiennika. Zmysły rzeczywiście musiały już zawodzić Bjarniego, bo wicher 
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z północnych stron przynosił odgłosy radosnej biesiady i przykry dźwięk zgrzytających 

zębów rozeźlonego karła. 

Biesiada w gospodzie witającej gości na samym krańcu świata trwała w najlepsze.  


