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Bjarni podnio sł do ust ro g wypełniony miodem, ale szybko skrzywił się - w złotym 

trunku trudno było doszukac  się spodziewanej słodyczy i czaru. Wyglądając przez okno 

portowej gospody, męz czyzna posępniał coraz bardziej. Cienie pochmurnego dnia 

okradały s wiat z barw i ciepła. Fale uderzały z ws ciekłos cią o wybrzez e, podmywając klify. 

Wiatr wciąz  zawodził głucho, przywołując tajemnicze i obce głosy, jakby dalekie echo 

nieznanych krain lez ących za morzem. Wilgoc  wdzierała się wszędzie. Nic nie 

zapowiadało, by sztorm miał się skon czyc . 

 - Muszę wypłynąc  najpo z niej jutro, by dotrzec  na czas - powiedział Bjarni, 

zwracając się do siedzącego przy stole siwobrodego starca imieniem Herjolf. - Zbrzydł mi 

juz  ten smętny widok. Łodzie stoją w porcie i dryfują na falach. Wydają się martwe, gdy 

ich z agle są opuszczone. 

 - Obawiam się, z e zabawisz tu jeszcze długo. - Wieszcz wziął do ręki gars c  

zwierzęcych kos ci i rozrzucił je na stole. Przypatrzył się im z uwagą, cos  szepnął pod 

nosem i pokręcił z dezaprobatą głową. Jakis  błysk pojawił się w oku wro z bity. - Bogowie 

nie są ci przyjaz ni - zawyrokował po chwili z posępną miną. - A raczej postanowili się tobą 

zabawic . 

 - Co tam jeszcze wyczytałes , starcze, w tych swoich kos ciach? - rzucił Bjarni 

i spoglądając na wieszcza, zaczął bawic  się srebrną monetą; przekładał ją między palcami, 

aby blaskiem kruszcu oz ywic  nieco wyobraz nię siwobrodego. - Dostaniesz monetę i 

postawię ci jeszcze garniec miodu, jes li wro z ba będzie dobra. 

 - Los da ci szansę - powiedział Herjolf, patrząc w kos ci. - Ale musisz by ostroz ny. 

Inaczej przez swoją pychę narazisz się na gniew bogo w. Nie zdradzaj pochopnie swojego 

imienia... To jeszcze jedna rada. Kto zna imię człowieka, moz e zawładnąc  jego losem. 

Słyszę, jak ktos  rzuca na ciebie przeklen stwo. Potęz ne przeklen stwo, od kto rego nie ma 



ucieczki, bo nie zrodziło się w ludzkim gardle. 

 - Powiem tylko jedno - mruknął Bjarni, odwracając ze wstrętem wzrok od morza 

i podnosząc ponownie do ust ro g z resztką niedopitego miodu. - Zasłuz yłes  na srebrną 

monetę i garniec napitku. Inni, widząc sowitą zapłatę w gars ci oczekującego na pomys lną 

przepowiednię, zaczęliby z chciwos ci mo wic  o wielkich bogactwach, podbitych 

kro lestwach i niekon czącym się pochodzie łaskawych kobiet. Przynajmniej masz dos c  

odwagi, by wyjawic  prawdę... Albo niepochlebne kłamstwa! - Bjarni zas miał się głos no. - 

Mnie tam wszystko jedno. Nie bardzo przejmuję się wro z bami, choc  lubię dla z artu 

słuchac  krętactw wieszczących. Powiedz zatem, czy widzisz moz e w swoich kos ciach jakąs  

szansę na poprawę pogody? 

 - Z aden okręt nie wypłynie przez trzy najbliz sze dni, to pewne. Nie potrzebuję do 

tego wro z b. Ty takz e. Nie w kos ciach to zobaczyłem, ale w szarzejącym horyzoncie. 

 Bjarni, spoglądając na ponure oblicza przechadzających się po porcie kupco w, jak 

i tych, kto rzy od dwo ch dni nie ruszali się z karczmy, doskonale wiedział, z e to prawda. 

Nawet tutaj, gdzie blask migoczącego paleniska wypełniał blaskiem izbę, czuc  było chło d 

i niepoko j. 

 - Sprawa zatem stracona - powiedział Bjarni ze złos cią. - Trudno. Powiedz mi za to, 

czy jest w okolicy moz ny pan, kto remu mo głbym się przesłuz yc  swym mieczem? Skoro nie 

zdąz ę tam, dokąd zmierzam, to moz e chociaz  znajdę sobie tutaj jakies  zajęcie, kto re zabije 

nudę deszczowych dni? 

 - Jarl Hagard, kto ry włada okolicą, ma swo j dwo r nad zatoką. To jakies  trzy dni 

marszu wybrzez em, bo łodzią nie da rady się przeprawic , jak widzisz. Mo głbys  tez ... - 

Starzec zawahał się. - Jest kro tszy szlak, kto ry prowadzi przez go ry. To tylko dzien  drogi. 

Nie radziłbym ci jednak obierac  tej drogi. 

 - A to czemu? 

 - Nie słyszałes  o Glamrungu? - Herjolf pochylił się nieco i zebrał swoje kos ci do 

sko rzanego woreczka. Imię wypowiedziane przed chwilą wywołało pewne poruszenie 

w gospodzie. Niekto re twarze zbladły. Czes c  z biesiadniko w zaczęła przypatrywac  się 

Bjarnemu i wro z bicie z pewnym niepokojem. Bjarni, kto rego zwano Krukiem (z powodu 

czarnych włoso w i brody), budził ich obawy, nie wyglądał bowiem, jak człowiek Po łnocy. 

 - Glamrung, mo wisz? - Męz czyzna zaczął szukac  w pamięci. Imię, kto re przywołał 

starzec, nie było mu całkowicie obce. - Mo wiło się tu i o wdzie o olbrzymie, noszącym takie 

imię. Chcesz powiedziec , z e wysłaniec Jutenheimu zamieszkał w tutejszych go rach? - 



zapytał Bjarni z niedowierzaniem. 

 - Nie inaczej - przytaknął Herjolf. - Czas jest niespokojny. Bogowie mieszają się 

w sprawy ludzi, a nasze trakty nie są zbyt wąskie dla olbrzymo w. Glamrung rozsmakował 

się teraz w ludzkim mięsie, przynajmniej odkąd pasterze przestali przepędzac  swoje stada 

przez go ry i zabrakło owiec. Raz na jaki czas znajdzie się jakis  odwaz ny, albo głupi, kto ry 

pro buje przemknąc  go rskim szlakiem. Z aden juz  nie powro cił. Teraz to martwe 

pustkowie. 

 Bjarni zaczął rozmys lac . 

 - Mo wiłes , z e czeka mnie chwała - odezwał się po chwili. - Moz e to znak, z e warto 

spro bowac  swych sił? Wyzwanie, jakiemu nie sprostał jeszcze nikt? To moz e byc  cos , co 

poprawi mi humor. 

 - Chciałbys  się zmierzyc  z Glamrungiem? 

 - Dlaczego nie? - odparł Bjarni. - Pora przypomniec  o sobie skaldom. A jes li 

przyniosę na dwo r jarla Hagarda głowę olbrzyma, kto ry gnębi jego poddanych, nie ominie 

mnie pewnie nagroda. 

 - Nie słuchałes  widac  moich przepowiedni z uwagą - powiedział starzec chytrze, 

chowając do woreczka kos ci. - Los spro buje z ciebie zadrwic . Lepiej nie szukac  teraz 

wyzwan  i zaszyc  się w cichym kącie, gdzie wzrok bogo w nie sięga. Poczekaj, az  zapomną 

o tobie. A pewnie nastąpi to niebawem, bo panowie Asgaardu szybko się nudzą. Posiedz  

jeszcze w porcie tydzien  lub dwa, a los moz e się ponownie do ciebie us miechnie. 

 - Słuchałem twoich przepowiedni jedynie dla z artu - rzucił Bjarni. - Jak 

powiedziałem, nie przejmuję się zbytnio wro z bami. 

 - Powinienes  jednak przejąc  się, kiedy usłyszysz o ludzkich kos ciach, zalegających 

w dolinie. 

 - Byc  moz e. Mo wią, z e ogien  powinno zwalczac  się ogniem. Radzą tez , by mieczem 

odpierac  atak tego, kto z mieczem w ręku uderza. Ale na siłę, ogrom i moc Jutenheimu nic 

nie poradzi siła człowieka. Widac  nie wiedzieli tego ci, kto rych kos ci wspominasz. 

 - Masz rację - przytaknął Herjolf. - Nawet setki ludzi nie starczy, gdy nie ma 

sposobu. Widzę zatem, z e zadecydowałes . - Starzec wzruszył ramionami. - To two j wybo r. 

Jestes  człowiekiem wolnym, masz do tego prawo. Ale moje rady mogą ci byc  pomocne. 

Glamrung jest silny i okrutny. Ma jednak swoje słabos ci. 

 - Doprawdy? - Bjarni oz ywił się. - Czyz bys  je znał? 

 - Mieszkam w porcie od lat. W takim miejscu opowies ci same przychodzą do 



człowieka. Wiele sekreto w i dobrych rad dotarło do mych uszu, nawet gdy ich nie 

oczekiwałem. 

 - Czekam zatem, az  uchylisz rąbka tajemnicy. - Bjarni nalał do kubka miodu 

i postawił przed wieszczem. 

 - Dałes  mi srebrną monetę, bym odsłonił tajniki przyszłych dni - powiedział Herjolf 

szeptem. - Nie sądzisz chyba, z e powiem ci cokolwiek więcej, jes li nie zapłacisz 

dodatkowo? 

 - Brawo! - zawołał Bjarni. - To rozumiem. Jestes  chytry i przebiegły. Cenię takich. - 

Męz czyzna sięgnął do sakiewki. - To jak, zadowolisz się jeszcze jedną srebrną monetą? 

 - Powiedziałes , z e wro z by nie są dla ciebie nic warte, a mimo to za wysłuchanie 

moich proroctw dałes  srebrną monetę i postawiłes  na stole napitek. Dobra rada, w tym 

wypadku bezcenna, musi byc  warta więcej, prawda? Ja ci mo wię zatem, z e dasz mi złotą 

monetę, a wiem, z e chowasz ją w swojej sakwie. 

 - Mo głbym dowiedziec  się tego, co jest mi potrzebne, nie płacąc nawet miedziaka! 

Ale podoba mi się twoja przebiegłos c . Mam jednak inną propozycję. - Bjarni nachylił się 

w stronę wieszcza, szczerząc zęby. - Będę hojny. Dam ci dwie złote monety. 

 - Nie mys lę, by kryła się z tym hojnos c . - Herjolf mrugnął okiem. - Raczej 

roztropnos c . 

 - Tak, mo j wieszczu. Dostaniesz dwie złote monety, ale dopiero wtedy, gdy twoje 

rady okaz ą się przydatne, a ja będę mo gł za czuprynę podnies c  odciętą głowę Glamrunga. 

Jes li nie, uczynię to z twoją głową. Zgoda? 

 - Są propozycje, kto re nieroztropnie byłoby odrzucac , zwłaszcza gdy składa je 

człowiek zbrojny w miecz, prawda? Przystaję na ten układ. Zresztą nie ryzykuję wiele. Jes li 

nie wykorzystasz dobrze mych rad, nie będziesz miał juz  okazji szukac  zemsty na mnie. 

Go rska przełęcz stanie się takz e i twoim grobem. Sam jednak wybrałes . Posłuchaj zatem, 

co mam ci do powiedzenia... 

 Wydawało się, z e s wiatła wewnątrz karczmy przygasły, a lodowe wichry zaczęły 

zawodzic   mocniej nad zatoką, gdy starzec zaczął snuc  swoją opowies c . 

 Bjarni Kruk słuchał uwaz nie i z kaz dą chwilą us miechał się coraz bardziej. 

 

* 

 

 Dolinę zasnuwała podobna do szarego dymu mgła, kto rej nie były w stanie rozwiac  



słabe podmuchy przesiąkniętej wilgocią bryzy. Trudno było dojrzec  cokolwiek dalej, niz  

na kilka kroko w przed siebie. Gdzies  wyz ej wznosiły się niewidoczne teraz i przykryte 

s niegiem wierzchołki go r. Woko ł panowała cisza i spoko j. Mogło się wydawac , z e to 

bezpieczne, choc  opustoszałe miejsce. 

 Wystarczyło jednak rozejrzec  się lepiej; z mlecznej zawiesiny mgieł wyłaniały się 

ostre kształty ludzkich i zwierzęcych kos ci, wystające zza wysokich, poszarzałych traw. 

Ich sterty bielały na wijącym się w dolinie szlaku, zagęszczając się w miejscu, gdzie 

samotnemu wędrowcy wypadła droga. Z pustych oczodoło w ludzkich czaszek wyzierała 

czern , w kto rej   kryły się jaszczurki. 

 - Słyszę two j głos i wiem, z e brzmi potęz nie oraz z e dobiega z wysoka - odezwał się 

wędrowiec. - Musisz byc  zatem wielki jak drzewo. Czuję two j oddech, kto ry dobywa się 

z niezwykle szerokiej piersi, bo gdy wypuszczasz powietrze, mam wraz enie, z e zrywa się 

wiatr. Gdy robisz krok, ziemia lekko się trzęsie. Mo j nos czuje zapach resztek ludzkich ciał, 

a dusza wciąz  wyczuwa strach tych, kto rzy przemierzali dolinę. Nie widzę cię, bo jestem 

s lepcem, ale mimo to  mogę powiedziec  o tobie bardzo wiele. Jes li zatem nie pomyliłem 

się w swych sądach, musisz byc  olbrzymem. A jes li tak, to zwiesz się Glamrung, bo nie 

znają te go ry innego olbrzyma. 

 - Rzeczywis cie, nie mylisz się - odparł Glamrung, kto ry przysiadł na wielkim 

kamieniu tuz  obok traktu, i spoglądał na szlak ze znudzeniem, trzymając się za wydęty 

z głodu brzuch. Olbrzym dawno juz  nie miał gos ci. Ten, kto ry przybył wraz ze s witem, był 

wyjątkowy. Okryty długim, podziurawionym płaszczem, z kosturem w ręku, bez z adnej 

broni, bez konia i z opaską, kto ra przysłaniała oczy. Niewidomy, samotny, bezbronny. 

Glamrung us miechnął się tylko. Osobliwy gos c , rzeczywis cie. 

 Potem jednak olbrzym zaczął rozmys lac . Czy aby nie był to jakis  podstęp? Z głodu 

Glamrungowi pociemniało w oczach. Nie miał sił i ochoty zastanawiac  się za wiele. Teraz 

liczyło się jedno - pusty brzuch, bezdenna głębia, kto ra nienawidziła pro z ni. 

 - Prawdę mo wili zatem ci, kto rzy opowiadali o Glamrungu w porcie! - zawołał 

z podziwem s lepiec. 

 Olbrzym, kto remu gło d coraz bardziej doskwierał, wstał, by pochwycic  swoją 

zdobycz. Przystanął jednak po dwo ch krokach. 

 - A co z  takiego opowiadali? 

 - Ludzie mo wią, z e jestes  największym i najstraszliwszym z dzieci Juttenheimu! Z e 

nikogo nie przepus cisz z ywego przez te go ry i z e boją się ciebie okoliczni jarlowie! 



 Glamrung, kto ry miał słabos c  do opowies ci i był łasy na komplementy, zatrzymał 

się na moment. 

 - Prawdę zatem mo wią - odparł z zadowoleniem. - Wszystko się zgadza. 

 - Krąz y wiele opowies ci o twojej potędze - mo wił dalej s lepiec. - Skaldowie układają 

pies ni. Matki straszą tobą dzieci. Młodzi męz czyz ni przechwalają się, kto ry z nich pierwszy 

zabije Glamrunga. Nie ma jednak s miałka, kto ry odwaz y się rzeczywis cie rzucic  tobie 

wyzwanie. Jarlowie rwą sobie włosy z bro d, rozmys lając wciąz , jak pozbyc  się kłopotu. 

 Bardzo się to wszystko spodobało Glamrungowi. Przysiadł na chwilę ws ro d mgieł 

i kos ci, a potem zaczął rozmys lac  o swojej sławie. Nagle nieco złagodniał. 

 - Jes li zatem wszyscy wiedzą o tym, z e władam okolicą i boją się mnie tak bardzo, 

to dlaczego zapus ciłes  się az  tutaj na pewną s mierc ? 

 - Jestem kaleką - odparł wędrowiec. - Czy nie dostrzegłes  tego? Łatwo ze mnie 

zadrwic . Ludzie bywają okrutni. Dla zabawy wskazali mi ten szlak, wmawiając, z e jest 

bezpieczny. 

 Mogło tak byc  rzeczywis cie. Olbrzym nie znał co prawda s wiata ludzi zbyt dobrze, 

ale lubił przysłuchiwac  się krąz ącym o nim historiom, a odkąd rozsiadł się w dolinie, 

polubił takz e ludzkie mięso. Jes li ludzie z yjący w okolicy, byli podobni do tych, kto rych 

spotykał w opowies ciach, to nie zdziwiło Glamrunga, z e byli w stanie z kogos  zadrwic  

w ten okrutny sposo b. 

 - No - odezwał się olbrzym bez cienia z alu - mieszkan cy portu oszukali cię 

i zgotowali okrutny los. Pociesz się chociaz , z e zaznaczysz swoją obecnos c  w opowies ciach 

powtarzanych przez wieki. 

 - Mimo z e nie zaznałem od z ycia zbyt wiele dobrego, nie chcę jeszcze z egnac  się 

z tym s wiatem! - zawołał rozpaczliwie s lepiec. 

 - Co ja mogę na to poradzic ? - zas miał się Glamrung, az  zatrzęsła się ziemia. - Czuję 

bo l w z ołądku... Straszliwy bo l! I czuję go niestety mocniej z kaz dą upływającą chwilą. 

Jeden jest na to sposo b, a ty włas nie jestes  dla mnie ratunkiem. Nie rozpalę nawet ognia, 

by zagrzac  twoje mięso. Szkoda na to czasu. 

 - Poczekaj jeszcze! Daj mi szansę. 

 - Szansę? Jak cię zwą, zuchwalcze? 

 - Noszę imię Ingolf, a zwą mnie po prostu S lepcem. 

 Brwi Glamrunga zmarszczyły się. Olbrzym miał wraz enie, z e słyszał juz  kiedys  to 

imię. Ingolf. Był pewien, z e ktos  opowiadał mu o jakims  Ingolfie. Ale gło d mącił mu zmysły 



i stępiał pamięc . 

 - Powiedz mi zatem Ingolfie S lepcze - odezwał się olbrzym po chwili rozmys lan  - 

dlaczego miałbym darowac  ci z ycie? Czy kiedykolwiek w opowies ci, kto rą słyszałes  o mnie 

na szlaku, ktos  obdarzył mnie takim przymiotem jak litos c ? 

 - Nigdy, Glamrungu. Nie podejrzewałbym cię nawet o taką słabos c  charakteru jak 

litos c . Ale mawiają ludzie, z e z ywisz pewną namiętnos c . Wiem doskonale, z e choc  jestes  

synem rodu olbrzymo w, to nosisz w sobie poz ądanie typowe dla ludzi, a zwłaszcza karło w, 

kto re zamieszkują s wiat podziemi. Kochasz złoto i uwielbiasz wpatrywac  się w jego blask! 

 Olbrzym spochmurniał. Bardzo wiele wiedział o nim ten nieznajomy wędrowiec. 

Zbyt wiele. Ale to, co powiedział s lepiec, było prawdziwe. 

 - Co jednak z tego? - odezwał się Glamrung, zbliz ając się do Ingolfa. Przyklęknął na 

jedno kolano i schylił głowę, by lepiej przyjrzec  się wędrowcowi. - Zebrałem trochę 

piers cieni i złotych spinek od tych, kto rzy przemierzali szlak. Owszem, bardzo to cieszy 

moje oko. Ale ty nie wyglądasz na kogos , kogo ludzie zowią kro lem. A przeciez  tylko oni 

mają złoto. 

 - Czy imię Ingolf nic ci nie mo wi? 

 - Nie znam się na ludziach - rzucił ze złos cią Glamrung. - Wiem tylko tyle, z e ich 

mięso jest dobre i doskonale syci. To mnie interesuje w tej chwili. I tylko to! 

 - Ale musiałes  słyszec  - zaczął Ingolf cofnąwszy się o krok - o wielkim skarbie 

Sigurda Zdobywcy, kto ry był potęz nym jarlem? Nie mylę się? Lubisz przeciez  opowies ci. 

Musisz znac  i tę. Wiesz dobrze, pewnie od tych, kto rzy zapuszczali się na tutejsze szlaki, 

z e Sigurd pochował w go rach swoje skarby. Zwoził złoto co rok, gdy długie łodzie 

wyprawiały się daleko na Zacho d. Nikt jednak nie wie, gdzie to wszystko przepadło, bo 

rozdawszy częs c  łupu swojej załodze, dla reszty złota i kosztownos ci znalazł sekretne 

miejsce. A potem jarl wypłynął w kon cu raz jeszcze na morze i nie powro cił. Skarb jednak 

pozostał gdzies  w go rach. 

 - Tak, wiem o tym doskonale - powiedział Glamrung. - Ale nikt nie znalazł skarbu 

do tej pory. Sam szukałem, gdy jeszcze gło d mi nie doskwierał. Sigurd zabrał jednak 

w  zas wiaty swoją tajemnicę. A moz e i czary strzegą porzuconego złota. Kto wie? 

 - Czekaj, czekaj - zawołał Ingolf, czując, z e olbrzym jest juz  bardzo blisko, bo wstał 

z trudem z klęczek i zrobił tylko krok do przodu. - Był ktos , komu Sigurd zdradził swo j 

sekret. Jeden z młodzien co w z załogi, kto ra łupiła ziemie na Zachodzie. Był to syn Sigurda. 

On pomagał  jarlowi zanosic  skarb do go rskiej pieczary. Ale z ądza bogactwa była tak 



wielka, z e Sigurd os lepił własnego syna, by ten nie dotarł potem nigdy do złota. Nie była 

to jednak wystarczająca gwarancja dla okrutnika. Przyszła jarlowi do głowy mys l, z e 

pewnos c  zyska tylko wtedy, gdy wyprawi potomka w zas wiaty. Nie zdąz ył jednak splamic  

się zbrodnią, bo młodzieniec uciekł z pomocą swej siostry, kto ra spoiła ojca miodem 

z usypiającą miksturą. To tylko opowies ci. Ale jest w nich wiele prawdy. 

 Glamrung schwycił swoją mocarną dłonią Ingolfa i podnio sł go wysoko. 

 - Czy pamiętasz, jakie imię nosił ten młodzieniec z opowies ci skaldo w? - zawołał 

s lepiec. - Czy nie mo wili na niego Ingolf? Czy to nie za duz y zbieg okolicznos ci, z e 

spotykasz w krainie, gdzie ukryte jest złoto Sigurda kogos , kto nosi to imię i kogo 

pozbawiono wzroku wiele lat temu? 

 - Miesza mi się w głowie - powiedział olbrzym, chwiejąc się na nogach, ale nie 

wypuszczając ze swej dłoni s lepca. Skarb Sigurda, Ingolf, go rski szlak, złote monety. Tego 

wszystkiego było za wiele. To ten gło d. Dojmujący, przeszywający bo lem. Glamrung nie 

mo gł się skupic  na niczym innym. 

 - To ja jestem tym Ingolfem z opowies ci, Glamrungu, synem Sigurda Zdobywcy, 

os lepionym przez własnego ojca. Doskonale pamiętam szlak, kto ry prowadzi do miejsca, 

gdzie kryją się skarby. Nigdy nie widziałes  tylu worko w pełnych monet! Złote puchary 

wysadzane drogimi kamieniami! Piers cienie! Miecze o złotych rękojes ciach i tarcze 

ls niące od kosztownos ci! To wszystko moz e nalez ec  do ciebie. I to bez trudu. Ja cię tam 

zaprowadzę, a ty darujesz mi z ycie. 

 - Dobrze, dobrze - powiedział Glamrung zmęczonym głosem. - Wyjas nij mi jednak 

jedno. Czemu nie pro bowałes  przez te wszystkie lata dotrzec  do złota z czyjąs  pomocą? 

 - Czy nie poznałes  juz  ludzi na tyle, by wiedziec , z e nikomu nie moz na zaufac ? 

Przekląłem złoto, kto re pozbawiło mnie wzroku, podobnie jak i przekląłem swego ojca. 

Moja siostra takz e, ale nie z yła zbyt długo. Mys lisz, z e ktokolwiek podzieliłby się ze mną 

odszukanym złotem? Nikomu juz  nie moz na ufac ! Na nic mi bogactwa, jez eli 

sprowadziłyby na mnie s mierc . Ale jes li skarby Sigurda pomogą wykupic  się od niej, to 

wiem, z e warto było ukrywac  sekret przez tyle lat. Bierz sobie to złoto, Glamrungu, jes li 

chcesz! Zabierz wszystko! 

 - Powiedz mi zatem, jak dotrzec  do skarbu, Ingolfie, synu Sigurda! - zawołał 

olbrzym, wpatrując się w wędrowca. W oczach olbrzyma rozbłysło poz ądanie, palące się 

czerwienią. 

 - Nie, nie zrobię tego - odrzekł Ingolf. - Nie jestem głupcem. Zgładzisz mnie 



i poz resz, gdy tylko poznasz sekretną drogę. Zabiorę cię tam po prostu. Jestem ci 

potrzebny. Szczelina w skałach, gdzie ukryto skarb jest tak wąska, z e ja sam ledwo się 

przecisnę. Nie wydobędziesz skarbu bez mojej pomocy. Daj jednak słowo, z e pus cisz mnie 

wolno, gdy złoto i kosztownos ci będą juz  twoje. 

 - Tak, tak - powiedział Glamrung i us miechnął się chytrze. - Dam ci słowo, z e tak 

będzie. Gdy tylko dostanę swoje złoto, puszczę cię wolno. 

 Olbrzym pomys lał, z e to znakomita okazja, aby upiec dwie pieczenie przy 

jednym ogniu. 

 

* 

 

 Strzeliste wierzchołki go r rozdzierały płachtę skłębionych obłoko w. Przez 

szczeliny w chmurach przedzierało się blade s wiatło, rozpraszające nieco mrok. W tej 

partii go r s nieg zalegał grubą warstwą przez cały rok i tylko głębiej w dolinach tajał, 

odsłaniając brunatną trawę i mchy. 

 - Daleko... Daleko jeszcze? - zapytał Glamrung, urywanym, zmęczonym głosem. 

 - Nie, zbliz amy się juz  do celu - odparł Ingolf, kto ry przysiadł na ramieniu olbrzyma. 

Czuł, z e z kaz dym krokiem Glamrung słabnie. Olbrzym chwiał się na swych wielkich 

nogach i potykał coraz częs ciej. Ingolf musiał się mocno trzymac  zmierzwionej czupryny, 

by nie spas c . Glamrung często przecierał oczy ze zmęczenia. Pot perlił się na jego skroni. 

 - Widzę dwa wierzchołki go r podobne do koz lich rogo w - odezwał się olbrzym, 

przystanąwszy na skraju przepas ci. 

 - Czy po twej prawej ręce otwiera się widok na rozległy płaskowyz ? 

 - Jest tak jak mo wisz - potwierdził Glamrung. 

 - Powinienes  zatem dostrzec stromą skałę, kto ra niemal pionowo wznosi się, 

wyrastając z wo d jeziora. Widok ten wrył mi się w pamięc . 

 - Widzę skałę, o kto rej mo wisz. 

 - To nasz cel. Dalej! Dla twoich no g to ledwie kilka kroko w. 

 - Nie wiem, czy dam radę. Idziemy i idziemy... Wydaje mi się, z e kluczymy! 

 - Tylko ci się zdaje - powiedział Ingolf. - Zresztą jestes my juz  o krok od celu. Chcesz 

teraz się poddac ? 

 Glamrung mruknął cos  pod nosem. Czując cięz ar kaz dej przebytej mili, ruszył 

niemrawo przed siebie. Potknął się jeszcze dwukrotnie, przemierzając skalistą dolinę. 



W kon cu jednak, z Ingolfem na ramieniu, dotarł do podno z a skały. 

 - Musisz się jeszcze wdrapac  na sam wierzchołek. Jes li spojrzysz w go rę, 

dostrzez esz skalną po łkę. Tam znajduje się wejs cie do pieczary - wyjas nił Ingolf, gdy 

znalez li się w cieniu  wysokiej skały. 

 - Jes li mnie oszukałes  albo zadrwiłes  ze mnie, twoja s mierc  będzie bardzo bolesna. 

 - Nie masz wyboru, olbrzymie. Musisz mi zaufac . 

 Glamrung ponownie przeklął i z trudem zaczął się wdrapywac  na skałę. Jes li cos  

trzymało go przy z yciu, to jedynie mys l o go rze złota, błyszczącego w słon cu, mieniącego 

się wszystkimi jego promieniami. A nawet jes li Ingolf pro bował oszustwa, to przeciez  nie 

mo gł uciec. "Przynajmniej najem się w kon cu" - pomys lał Glamrung. 

 Nie było mu łatwo, ale olbrzym jakos  wdrapał się i zdyszany przysiadł na skalnej 

po łce, zwieszając nogi w przepas c . 

 - Postaw mnie na ziemi - odezwał się Ingolf. - Czuję chło d bijący z wnętrza pieczary. 

Jestes my na miejscu. 

 - Chcesz wejs c  do s rodka? - zapytał Glamrung z chytrą miną. - A potem znikniesz 

mi gdzies  w skalnym labiryncie i tyle cie widziałem! Sprytnie to sobie wymys liłes , nie 

powiem. 

 - Nie bo j się, nie zniknę. Jes li chcesz, to mam w swym tobołku linę. Przewiąz esz 

mnie w pasie i wpus cisz do s rodka. Będziesz miał pewnos c ,  z e nie ucieknę. 

 - Rozsądna propozycja - stwierdził Glamrung, nie mogąc się juz  doczekac  widoku 

złotych monet. 

 Olbrzym obwiązał Ingolfa sznurem ciasno i zapieczętował więzy jakąs  mocą, 

nieznaną s miertelnym. Potem pozwolił s lepcowi zagłębic  się w ciemnos ciach pieczary. 

Spoglądał uwaz nie, jak Ingolf znika w czelus ciach skalnego labiryntu, widząc tylko kolejne 

łokcie ginącej w mroku liny. 

 - Czy juz  je widzisz? Czy widzisz worki z kosztownos ciami? 

 - Zapomniałes , z e jestem s lepcem? - Głos Ingolfa dobiegł z dali, zdwojony przez 

odległe s ciany pieczary. - Muszę is c  ostroz nie, by się nie zgubic . Jeden nieuwaz ny krok 

i wpadnę do jakiejs  skalnej studni, z kto rej juz  nie będzie powrotu. Wyciągniesz co 

najwyz ej moje potrzaskane ciało, gdy w porę nie przytrzymasz liny. 

 - Zawsze to jakas  pociecha. 

 - Ale bardziej powinien ucieszyc  cię skarb Sigurda. 

 Lina znikała dalej w mrokach tajemnego przejs cia. Niewiele jej juz  zostało. 



Glamrungowi dwoiło się juz  z głodu i ze zmęczenia w oczach. Ile jeszcze musiał czekac ? 

 - Ingolfie, Ingolfie! - zawołał. - Czy jest tam skarb? Czy znalazłes  złoto Sigurda? 

 Odpowiedziała mu tylko cisza. Błysk niepokoju przebiegł przez głowę olbrzyma. 

Czoło zmarszczyło się. W oczach zamigotała czerwien , tym razem nienawis ci. 

 Glamrung pociągnął delikatnie za linę, a dla niego włas ciwie nic . Nie napotkał 

z adnego oporu. Zaczął zwijac  linę coraz szybciej i szybciej. Wiedział juz , z e na jej kon cu 

nie ma przywiązanego Ingolfa. 

 - Oszukałes  mnie! - zawołał i rzucił się w kierunku szczeliny. 

 - Nie oszukałem! - Z wnętrza jaskini dało się słyszec  znajomy głos. - Zmierzam ku 

tobie, ciągnąc pierwszy z worko w wypełnionych kosztownos ciami. Lina się przetarła na 

ostrym kamieniu. Zajrzyj tylko do jaskini, jak mi nie wierzysz. Czy widzisz juz  blask złota, 

kto re niosę ze sobą? 

 Glamrung przybliz ył się do skalnej szczeliny. Nie mo gł nawet zmies cic  do niej swej 

ręki, tak była wąska. Przyłoz ył tylko oko, by zobaczyc  cokolwiek. 

 Jakis  błysk, przemykający cien , tyle zdąz ył ujrzec . A potem olbrzym poczuł bo l, 

piorunujący do głowy i rozrywający oczodo ł. 

 Wrzask Glamrunga odbił się głuchym echem pomiędzy szczytami go r. Olbrzym 

złapał się za twarz. Krew spływała obficie spomiędzy palco w. Bo l pulsował. Glamrung 

opadł na kolana. Uchylając dłon , dojrzał swym lewym, jedynym teraz okiem, jak z pieczary 

wyłania się postac , podobna do Ingolfa, ale jednak inna. 

 Męz czyzna szedł pewnym krokiem, w ręku trzymał zakrwawiony miecz. Nie 

przypominał juz  z ebraka, ale wojownika. 

 Olbrzym ryknął ze ws ciekłos cią, co odbiło się głos nym echem, a potem rzucił się 

z ws ciekłos cią, by rozszarpac  napastnika. Nogi zachwiały się jednak pod nim. Krew 

buchająca z wyłupionego oczodołu, zalewała i drugie. Ciało odmawiało posłuszen stwa. 

Z trudem Glamrung zrobił kilka kroko w, tylko po to, by upas c . 

 - Jestes  z ałosny i głupi - zawołał Bjarni Kruk, kto ry zrzucił z siebie nareszcie 

z ebraczy stro j i przepaskę s lepca. - Słusznie mo wił wieszcz, z e trzeba cię podejs c  i dobre 

dał mi rady. Połakomiłes  się na złoto Sigurda. Uwierzyłes , z e jestem s lepy i bezbronny, co 

stępiło twoją czujnos c . Potem dałes  się osłabic  wędro wką przez go ry. I jak mys lisz? Czy 

sagi będą sławic  wielkiego Glamrunga czy tego, kto ry oszukał go jak dziecko i pozbawił 

z ycia? 

 - Dałes  mi słowo! 



 - Tak, masz rację - powiedział Bjarni. - Czy jednak ty chciałes  dotrzymac  swojego? 

To nie oszustwo, gdy kłamstwem sprzeciwiamy się innemu występkowi  Zresztą waz ne, 

co będą mo wic  o tym zdarzeniu skaldowie. Moz e nie dowiedzą się, Glamrungu, o moim 

wiarołomstwie? W kon cu to nie ty opowiesz skaldom o naszej potyczce. 

 Olbrzym, słysząc te słowa zebrał w sobie jeszcze ostatek sił i z pianą na ustach 

rzucił się na Bjarnego. Ten uskoczył zręcznie i ciął olbrzyma ukrytym mieczem w golen . 

Glamrung uklęknął, chwytając wielką dłonią okaleczoną nogę. 

 - Przeklinam cię! - zawołał olbrzym. - Przeklinam, Ingolfie! Niechaj pomys lnos c  

odwro ci się od ciebie. Znaj siłę zaklęc ! 

 - Nie sądzisz chyba, z e wyjawiłem ci prawdziwe imię? - Bjarni us miechnął się 

chytrze. - Moz esz rzucac  przeklen stwami, ale nic ci to nie pomoz e. 

 Wygłodzony, osłabiony długą wędro wką i okaleczony Glamrung, poruszał się coraz 

wolniej. Na wąskiej, oblodzonej skalnej po łce z trudem przychodził mu jakikolwiek ruch. 

Bjarni ciął za to mieczem zaciekle i chociaz  sam czuł, z e opada powoli z sił, jego przewaga 

stawała się wyraz na. Glamrung znalazł się w kon cu na skraju przepas ci. Wicher uderzył 

z wielką siłą, a Bjarni ruszył wraz z nim z impetem. Trwało to chwilę, ale wydawało się, z e 

czas zwolnił. 

 Olbrzym z krzykiem runął w mrok. 

 Łapiąc z trudem oddech, Bjarni podnio sł do go ry zakrwawiony miecz. Obłoczki 

pary ulatywały z jego ust, słychac  było s wist powietrza dochodzący z szerokiej piersi. 

 - Jestem Bjarni Kruk, syn Svena! - zawołał w kierunku pochmurnych niebios. - 

Upokorzyłem i zabiłem olbrzyma Glamrunga, pana tej krainy! 

 Na ustach Bjarnego pojawił się us miech. Dokonał tego. Pokonał jednego z syno w 

Juttenheimu. 

 Ale us miech triumfu szybko zbladł na jego twarzy. Bjarni posłyszał jakies  

chrobotanie i czyjs  urywany oddech. Skoczył niezwłocznie w kierunku skalnej przepas ci i 

spojrzał w do ł. 

 Ws ro d kłębiących się mgieł dostrzegł ogromną dłon , kto ra trzymała się skalnego 

wyłomu. W po łmroku ginącego dnia ujrzał tez  blask łypiącego z ws ciekłos cią oka oraz 

zarys obolałej, zakrwawionej twarzy, na kto rej widac  było przebiegły us miech. 

 - A zatem przeklinam cię, Bjarni Kruku, synu Svena, skoro wyjawiłes  swoje 

prawdziwe imię - wykrztusił Glamrung. - Twoja pycha cię zgubiła. Nigdy nie zaznasz 

spokoju, czy to na ziemi czy pos ro d mo rz. Nigdy nie znajdziesz swego miejsca, zawsze 



będzie kroczył za tobą złowrogi cien . Nie będzie na ciebie czekac  chwała, ale ludzka 

pogarda. - Glamrung zas miał się głos no, a jego usta zalały się krwią. - Spotkamy się jeszcze, 

to pewne, Bjarni Kruku. Do zobaczenia w lodowych piekłach! 

 Dłon  Glamrunga osunęła się ze skalnego wyłomu. Olbrzym runął w do ł. Jego 

s miech odbił się od wzgo rz i jeszcze długo unosił się w powietrzu po tym, jak całun 

pełzających przy brzegu jeziora mgieł, okrył ogromne ciało. 

 

* 

 

 Gdzies  ws ro d les nej polany moz na było dostrzec z ar dogasającego ogniska. Zimny 

deszcz kropił niemrawo, a wicher przynosił z sobą wilgoc  znad morza. Szczątkowy blask, 

kto ry płynął z paleniska wyostrzał kontury ogromnej, uciętej głowy olbrzyma. Deszcz 

zmywał z zastygłej, martwej  twarzy zakrzepłą krew. Jeden z oczodoło w był pusty. 

 - Udało ci się - powiedział starzec, gdy Bjarni skon czył snuc  swoją opowies c . Nie 

wiedziec  czemu, na martwej masce zastygłej twarzy malował się niepokojący us miech. 

 - Tak - odparł Bjarni, kon cząc swoją opowies c . - Pokonałem Glamrunga. 

 - Niez le to sobie wymys liłes  - powiedział Herjolf. - Wykorzystałes  moje rady, 

stępiłes  czujnos c  olbrzyma i sprytnie pozbawiłes  resztki sił. Znakomity z ciebie tez  aktor! 

- Wieszcz spojrzał na pochmurne oblicze Bjarnego. - Nie widzę jednak triumfu w twoim 

spojrzeniu. 

 - Jarl Hagard przegnał mnie ze swojego dworu. 

 - Jak to? - zdziwił się starzec. - Czy nie przyniosłes  mu głowy potwora, kto ry 

pustoszył jego ziemie? 

 - Naprawdę nie domys lasz się, co się stało? Nie? Ty, człowiek odkrywający przed 

innymi zagadki losu? - Bjarni wyszczerzył zęby. - To opowiem ci. Zawiozłem jarlowi głowę 

Glamrunga. Pomys lałem, z e skoro to moz ny i waleczny pan, będzie musiał docenic  mo j 

wysiłek, oddac  mi długą ło dz  pełną wojowniko w pod komendę albo podarowac  kufer 

srebra. Ale blady strach padł na jarla, gdy zobaczył odciętą głowę. Glamrung, co prawda 

przegnał wielu z jego poddanych, ale jednoczes nie obecnos c  olbrzyma w go rach działała 

odstraszająco na natrętnego sąsiada, kto ry najez dz ał wraz ze swoimi wojownikami włos ci 

Hagarda. Rozbo jnik zaprzestał łupiez czych wypado w, gdy Glamrung osiadł w dolinie. Nic 

zatem nie dostałem za głowę olbrzyma, poza stertą wyzwisk i zgrają spuszczonych pso w, 

kto re szły za mną przez kilka mil, dopo ki nie zadowoliły się odciętym językiem syna 



Juttenheimu. 

 Starzec nie potrafił powstrzymac  s miechu. 

 - Nie posłuchałes  mojej roztropnej rady, by zwaz ac  na siebie i przeczekac  - 

powiedział w kon cu. - Czy nie było słychac  w go rach, jak wykrzykujesz swoje imię, chwaląc 

się zwycięstwem nad potęz nym Glamrungiem? Zgubiła cię pycha. 

 - Nie popełnia błędo w ten, kto nie robi nic, starcze. 

 - Czekam na swą zapłatę - powiedział Herjolf. - Udzieliłem ci kilku porad, a ty 

zrobiłes  z nich dobry uz ytek. Skąd mogłem wiedziec , z e jarlowi tak bardzo przypadła do 

gustu obecnos c  Glamrunga? Hagard nie mo głby się do tego przyznac . Ani on ani jego 

wojownicy. Kto szanowałby ludzi o zajęczych sercach? Ludzi, kto rzy drz ą ze strachu przed 

najazdem sąsiada? 

 - I mo wi to ten, kto ry chwalił się, z e zna wszystkie portowe opowies ci? Masz jednak 

rację. Nalez y ci się zapłata. - Bjarni wstał od dogasającego ogniska i podszedł do wro z bity. 

- To dwie złote monety, kto re ci obiecałem - powiedział. - Twoje rady były ich warte. 

 Stary schwycił monety i zagryzł jedną z nich. Z us miechem zacisnął monety 

w dłoni. 

 - Dodam jeszcze cos  wyjątkowego 

 - Jestes  az  tak hojny? 

 Bjarni wyciągnął swo j miecz i szybkim ruchem ciął. Ostrze zagłębiło się 

w trzewiach starca, kto ry zdąz ył jedynie cos  wycharczec . Potem Herjolf opadł na wilgotną, 

pokrytą mchami ziemię. 

 - To za to, z es  nie wyjawił mi wszystkiego  - odezwał się Bjarni. - Nie dowiem się, 

czy z rozmysłem zataiłes  przede mną to, z e Hagarda cieszy w gruncie rzeczy obecnos c  

olbrzyma w go rach, czy nie wiedziałes  o niczym. Niewaz ne. Skoro lez ysz teraz martwy 

u mych sto p, znaczy to, z e jestes  podobny do wszystkich swych kłamliwych braci. 

 Bjarni ruszył przed siebie, zostawiając w dolinie głowę olbrzyma, ciało Herjolfa 

i dwie złote monety słusznej zapłaty. Gdzies  w dali, gdzie rysowała się niewyraz na linia 

horyzontu, zajas niały pierwsze promienie słon ca. Nagle zrobiło się jas niej, bo chmury 

odpłynęły. Zapowiadało się, z e nadeszła w kon cu dobra pogoda. 

 Ale kiedy ten, którego zwano Krukiem, opuszczał dolinę, w dalekich górach 

wicher wciąż powtarzał przekleństwo umierającego Glamrunga. 


