Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer reaktywowanej gazety
„Vernix”. Jej poprzedniczka ukazywała się w latach 2000 – 2005. Także
była nieregularnikiem, to znaczy ukazywała się od czasu do czasu. Do jej
pierwszych redaktorów należała profesor Anna Karwowska, nasza
absolwentka i znana wszystkim „pani od malarstwa”.

AKTUALNOŚCI
12 stycznia 2020 roku w naszej
szkole odbyły się warsztaty graficzne
dla dzieci i młodzieży w ramach akcji
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Serdeczne podziękowania należą się jej
organizatorom, uczniom i nauczycielom
(oraz naszej „złotej rączce” Panu
Waldemarowi Gładyszowi). Oto ich
długa lista (uczniowie): Kinga
Wołkońska, Maja Szumkowska,
Karolina Jankowska, Kacper Kamiński,
Justyna Rostkowska, Małgorzata
Dąbrowska, Emilia Muraczewska,
Patryk Rosiński, Mateusz Piotrowski,
Weronika Jankowska, Karolina
Głębocka, Wiktoria Dęby, Wiktoria
Bukowska; (nauczyciele): Ewa
Skłodowska, Adam Tymiński,

Elżbieta Szleszyńska, Grażyna
Mierzejewska, Iwona Kupidłowska,
Katarzyna Lutostańska, Aneta Rabek,
Monika Kalinowska. Dziękujemy też
Justynie Gołaszewskiej oraz
Małgorzacie Borkowicz za wykonanie
matryc. Gabriela Horosz
koordynowała całe przedsięwzięcie
a Małgorzata Wagner była
pomysłodawczynią warsztatów.
29 lutego 2020 roku dwie nasze
uczennice uczestniczyły w akcji
„Gramy dla Filipka” w galerii Veneda.
Alicja Gurtowska i Julia Chodorowska
rysowały portrety dzieci i dorosłych.
Przekazane w zamian do puszki
pieniądze są naszym wkładem
w pomoc Filipkowi. Dziękujemy Wam,
dziewczęta.
Od 12 marca nie chodzimy do szkoły
z powodu koronawirusa.

Opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego.

CO TO JEST MĄDROŚĆ?
( z lekcji filozofii )

 Wiedza na dany temat. Mądrość można posiąść, jeżeli dowiadujemy się nowych
informacji. Umysł człowieka należy doskonalić poprzez czytanie książek,
oglądanie filmów i czytanie wiadomości znajdujących się w Internecie. Dzięki
temu zdobywamy wiedzę, którą możemy później wykorzystać. Jeżeli
doskonalimy nasz umysł, to każde kolejne pokolenie będzie posiadało większe
horyzonty na dany temat. W ten sposób świat się zmienia. Jeszcze niedawno
słyszeliśmy, iż pierwszy człowiek wylądował na Księżycu. Jest to zasługa
technologii, które zostały stworzone przez wiedzę ludzi. Kto wie, czy za
kilkanaście lat ludzie nie będą podróżować na różne planety w celu kolonizacji?
Czy dałoby się przeżyć w tej temperaturze powietrza? A może istnieje znacznie
więcej układów słonecznych, niż Droga Mleczna?
Skąd możemy wiedzieć, czy inne planety nie są zamieszkiwane?
Sądzę, że niektórych rzeczy możemy dowiedzieć się w przyszłości. A co, jeśli
niektóre nasze wynalazki stworzone dzięki naszej wiedzy „nie wypalą”?
Wiemy, że istnieją roboty, które są stworzone przez człowieka i mają też go
przypominać. Są też filmy, gdzie pokazana jest wojna między ludźmi a robotami.
Nie wiemy, co przyniesie nam los.
 Myśli, które można przekazać. Mądrość możemy uzyskać ucząc się. Nie można
jej zdefiniować, dla każdego jest inna. Mądrego człowieka poznajemy „po
efektach”. Mądrość to poznawanie. Może dotyczyć prawdy, jak i kłamstwa.

 Mądrość to wiedza o życiu zdobywana poprzez doświadczenia, np. przez
poznawanie nowych ludzi i ich poglądów lub różne wydarzenia, jak utrata
kogoś itp. Nie jest prosto ją posiąść i potrzebujemy na to sporo czasu, gdyż
nie jest czymś, czego możemy się po prostu nauczyć na pamięć. Często mówi
się, że niektóre osoby w podeszłym wieku zdobyły mądrość, ponieważ życie
już wiele ich nauczyło i zdążyli przeżyć bardzo dużo różnych zdarzeń. Mimo
wielu trudności, moim zdaniem, powinniśmy próbować ją zdobywać, bo
szczególnie przyda nam się w życiu. Dużo łatwiej np. będziemy umieli
poradzić sobie z problemami, łatwiej podejmować decyzje.

 Świadomość, że wiele się wie, ale i zarazem świadomość, że to nie starczy.
Osoba mądra dąży do pogłębiania wiedzy. Niejednokrotnie potrzebne są
wyrzeczenia, aby doznać mądrości. Mądrym można się urodzić. Można też
mądrości nabrać z czasem. Ważne, aby ją zdobyć w pokojowy sposób. Dzięki
mądrości możemy patrzeć na świat pod różnymi kątami...

 Mądrość to umiejętność zrozumienia pewnych zachowań, zjawisk lub
czegokolwiek i wytłumaczenia tego innym. Mądrość może być również
efektem długo i dokładnie przyswajanej wiedzy, lecz nie zawsze ktoś, kto
wszystko wie, potrafi wytłumaczyć jakieś nowe zjawiska. I tak samo osoba
mądra nie musi wszystkiego wiedzieć, ale sama dowiaduje się i tłumaczy
pewne zjawiska.

 Mądrość to umiejętne podejmowanie decyzji. Postępowanie według zasad
moralnych i życie w kulturze. Człowiek mądry umie pomóc innemu
człowiekowi. Mądrość nie zawsze wynika z wykształcenia. Człowiek mądry
może nauczać innych oraz dobrze sobie radzić w życiu. Nie jest pyszny i nie
unosi się dumą. Umie zobaczyć w człowieku prawdę i okazać szacunek.
Mądrości nabywa się z czasem.
 Mądrość to cecha, którą ma każdy człowiek. Rozwija się w mniejszym
lub większym stopniu. Człowiekiem mądrym możemy nazwać osobę, która
ma dużą wiedzę nabytą w szkole lub taką, która nie ma dużej wiedzy nabytej
w szkole, lecz rozumie problemy ludzi i świata. Mądrość, moim zdaniem, to
po prostu świadomość tego, ile wiemy o sobie i innych oraz tego, że gdy
dowiadujemy się coraz więcej, to uświadamiamy sobie, że tak naprawdę
wiemy bardzo mało.
 Moim zdaniem mądrość to jest dostrzeżenie tego, co już wiemy
i czego nie wiemy, wyciąganie wniosków z sytuacji, jakie mają miejsce
w naszym życiu. Mądrość to zrozumienie tego, co nas otacza. Zrozumienie,
że mimo iż będziemy dociekać wiedzy i uczyć się, to i tak to będzie tylko
mała część tego, czego jesteśmy w stanie się dowiedzieć oraz, że niektórych
rzeczy po prostu nigdy się nie dowiemy. Mądrość to nie tylko suche fakty,
ale też zrozumienie zachowań innych ludzi. Mądrość zdobywamy też przez
nasze doświadczenia w życiu: jeżeli czegoś doświadczamy, później wiemy,
jak z czymś sobie poradzić.
 Moim zdaniem słowo „mądrość” nie ma jednego znaczenia. Dla każdej
osoby może być czymś nieco innym. Według mnie mądrość to zasady
moralne, jakie wyznaje człowiek. To, co uważa za dobre, stosowne oraz za
złe. Mądrość to sposób, w jaki dana osoba się zachowuje na podstawie jej
przemyśleń i doświadczeń. Także jej zdanie o życiu i jego sensie.

 Mądrość to indywidualne postrzeganie świata, nieuleganie wpływom
i umiejętność przekazywania uczuć, przemyśleń. Mądrość nie równa się
wiedzy. Nie można jej nabyć ucząc się definicji i wzorów. Jest to rozsądek,
rozwaga, możliwość świadomego samorozwoju. Mądrość wykorzystujemy
w życiu codziennym, kształtujemy ją zdobywając nowe doświadczenia. Aby
zdobyć mądrość trzeba poznać siebie, otworzyć się na świat, poznać punkt
widzenia z wielu perspektyw. Mądrość nie może być ograniczona, gdyż
rozwijamy się przez całe życie. Nikt też nie może jej nam odebrać. Mądrość
to umiejętność samokrytyki oraz postawienia sobie danego celu. Wiąże się
ona z ogromną odpowiedzialności i odwagą. Niewłaściwe postępowanie,
nałogi, chęć wywyższania się oraz arogancja mogą przyćmić mądrość. Aby ją
utrzymać, powinniśmy posiadać umiejętność rozpoznawania dobra i zła.

 Mądrość to cecha, z którą człowiek się rodzi i przez całe życie ją kształtuje.
Moim zdaniem mądrość to cecha wrodzona. Otrzymujemy ją już wtedy, gdy
się rodzimy i od nas samych zależy, czy będziemy z niej korzystać. Można
stać się mniej mądrym i bardziej mądrym. Jeśli nie będziemy się kształtować,
zostaniemy w miejscu i będziemy po prostu głupsi. Jeśli zaś będziemy
chcieli się rozwijać i poznawać świat – staniemy się mądrzejsi.

 Mądrość dla każdego z nas jest czymś innym. Dla jednego są to wysokie
wyniki w szkole. Dla drugiego wiedza nabyta z pokolenia na pokolenie.
Jeszcze dla innego jest to wiedza z Internetu. Dla mnie mądrość to szacunek
do innych i podstawowe zasady moralne. Nie zawsze wiedzę nabytą, np.
w szkole można nazwać mądrością. Moim zdaniem każdy człowiek ma
w sobie chociaż odrobinę mądrości. Jeśli akceptujemy samych siebie
i akceptujemy innych, chociaż jedno i drugie jest naprawdę bardzo trudne,
to posiadamy mądrość czyli zasady, które podpowiadają nam, co wolno
robić a czego nie.

 Mądrość to cecha nabyta, którą zdobywamy poprzez rozwijanie swoich
umiejętności, naukę i słuchanie innych. Jeżeli mówimy, że osoba jest
mądra, często chodzi nam o to, ile przeżyła wydarzeń lub o jej status
społeczny. Mądrość jest cechą odpowiadającą za to, jaki będzie człowiek
w przyszłości. Jeśli będzie się rozwijał w jej stronę, jest mu pisana dobra
przyszłość. Jeżeli jednak będzie to zapomniana przez człowieka cecha
w natłoku innych, nie będzie w stanie odnaleźć siebie. Jego życie będzie na
niższym poziomie.

 Nie do końca da się zdefiniować mądrość, ale jeśli miałabym przybliżyć
w jakiś sposób ten termin, to nie jest to sama wiedza, jaką posiadamy,
a umiejętność korzystania z niej. Można mieć ogromną wiedzę, ale
nieumiejętnie się nią posługiwać czy marnować ją. Człowiek mądry
potrafi dostosować się do sytuacji, rozmówcy i odpowiednio korzystać
z tej mądrości w życiu codziennym, aby w późniejszym czasie osiągnąć
własny sukces.

 Moim zdaniem słowo „mądrość” nie ma jednego znaczenia. Dla każdej
osoby może być czymś nieco innym. Według mnie mądrość to zasady
moralne, jakie wyznaje człowiek. To, co uważa za dobre, stosowne oraz
za złe. Mądrość to sposób, w jaki dana osoba się zachowuje na podstawie
jej przemyśleń i doświadczeń. Także jej zdanie o życiu i jego sensie.

 Mądrość to wiedza, którą nabywamy poprzez głębsze myślenie. Staramy się
myśleć szerzej, aby rozwiązać zagadkę, odpowiedzieć na pytanie, które nas
nurtuje, zastanawia i ciekawi. Kiedy już posiadamy pewną „teorię” i mamy
wrażenie, że to właśnie jest odpowiedź, której szukaliśmy, to rozwijamy
własne poglądy i wiedzę. Przykładem może być nawet zwykłe zadanie
z matematyki. Zamiast poddać się, próbujemy rozwiązać ową zagadkę,
dzięki czemu staramy się logiczniej myśleć, a znajdując już odpowiedź,
stajemy się mądrzejsi.

 Mądrość to umiejętność uczenia się na podstawie tego, co przeżyliśmy
i co przeżyli inni. Nauka na własnych błędach, z doświadczeń, z rozmów.

 Mądrość to umiejętność zrozumienia rzeczy trudnych w prosty sposób.
Umiejętność dojścia do tego momentu, kiedy rzecz dla innych trudna,
w naszych oczach jest całkowicie prosta i do zrobienia.

Tristan
Cierniowy Dwór
Na trakcie leżał trup. Miał na sobie ubranie
błazna, w całkiem dobrym stanie. Stał przy nim
mały osiołek z pakunkami. Podszedłem do ciała.
Zapach sugerował, że mężczyzna leży tu od co
najmniej dwóch dni. Nie wiedziałem, skąd u mnie
się wzięła ta wiedza. Myśl przyszła sama, na chwilę
rozświetlając mój umysł. Po niej przyszła kolejna.
Powinienem się ubrać. Choć nie wiedziałem
dlaczego, dotarło do mnie, że źle jest paradować
nago. Założyłem na siebie ubrania błazna, także
ciemno-niebieską maskę z otworami na oczy, która
przypadła mi do gustu. Nie znalazłem śladów tego
co go zabiło, ani nie uznałem tego za istotne. Trup
miał ze sobą sakiewkę z monetami, gitarę oraz torbę
z podręcznym ekwipunkiem. Wziąłem to wszystko
i przystanąłem przed osiołkiem. Przekrzywiłem
głowę na bok, a on zrobił to samo. Nie protestował,
kiedy zajrzałem do jego juków. Znalazłem tam
koszyk z czerwonymi owocami. Zwierzę łapczywie
na nie spoglądało, więc podałem mu jeden. Sam
chwyciłem drugi. Gęsty sok pociekł mi po brodzie,
kiedy wgryzłem się w miąższ. Dotarło do mnie, że
musiałem nie jeść od dawna.

Chciałem zatrzymać się na dłużej, ale
poczułem silny niepokój z tyłu głowy. Coś
popychało mnie naprzód.
- Dalej, ruszaj. Oni już idą.
Nie próbując dociekać od kogo otrzymałem
ostrzeżenie, wsiadłem na osiołka i ruszyłem przed
siebie. Błoga nieświadomość, z którą się obudziłem
zaczęła

znikać,

zastępowana

przez

niepokój.

Uczucie to było jednakże przytłumione, jakby coś
nie dopuszczało go do mnie w pełni. Tylko na tyle,
bym ruszył się z miejsca.
Nie pamiętałem nic sprzed obudzenia. Jedyne
co do mnie docierało, to że przed czymś uciekałem
i koniecznie potrzebowałem schronienia. To jak na
tę chwilę wystarczało.
Znalazłem się w drodze. Gościniec prowadził
przez niezmierzony las czarnych drzew, gnijących,
pokrytych naroślami i wijącymi się robakami. Tak
jakby coś sączyło życie z całej tutejszej flory,
zostawiając jedynie zapadające się w sobie pnie.
- Ileż jeszcze muszę jechać? - spytałem
w próżnię, znużony podróżą. Otaczający mnie las
martwych drzew nie wydawał się chętny do
konwersacji. Jednak odpowiedział.
- Ile będzie trzeba – doszedł mnie skrzek
z gałęzi.
Spojrzałem w górę, lecz na próżno, było już
zbyt ciemno bym cokolwiek tam dostrzegł.

- Kto to?
- Przyjaciel.
- Wkrótce dotrzemy na miejsce – odezwał się
ktoś inny, mocnym, tubalnym głosem.
- My?
- Przecież nie jedziesz tu sam – zaśmiał się.
- Kim jesteście?
- Towarzyszami – powiedziała głośnym
szeptem kolejna istota.
Głosy te nie należały do ludzi, byłem tego
pewny, ale zignorowałem ten fakt, zadowolony, że
nie jestem sam w ciemności. Jednak wypatrywałem
uważnie, ciekawy moich ,,towarzyszy”. Czasem nad
głową przeskoczył mi cień w czapce z dzwonkiem.
Innym razem widziałem wielki kształt z grubym,
gęstym futrem. Kiedy indziej obok mojego osiołka
biegł
w

jakiś

wilk,

o

białych,

błyszczących

ciemności oczach. Cały czas trzymali się

w pobliżu, jak stróże. Co jakiś czas dawali mi
wskazówki co do dalszej drogi. Prowadzili przez
gęstwinę, nie dając się zgubić, gdyż gościniec już
dawno zniknął mi z oczu.
- Zbliża się – usłyszałem skrzek stwora
z dzwonkiem.
- Kto się zbliża? - spytałem, czując jak
niepokój rośnie we mnie mimo woli.
- Jest wielki – dodał basowo stwór. - Jeszcze
większy niż ja.

- I zdecydowanie smaczniejszy – mruknęła
cicho ta podobna wilkowi. - Nie mogę się doczekać
dzisiejszej uczty.
- Wpierw musimy go stąd wyprowadzić –
rzekł wielki. Od razu zrozumiałem, że ma na myśli
mnie.
- Co się dzieje?
- Nie przejmuj się, zajmiemy się wszystkim –
rzucił ten wielki.
Poza moimi towarzyszami w pobliżu było coś
jeszcze, teraz i ja to wyczułem. Obudził się we mnie
instynkt

samozachowawczy,

który

nakazywał

zrobienie czegokolwiek w obronie swojej osoby.
Zacząłem przeszukiwać juki, próbując znaleźć broń,
choć widziałem bezsens tych działań. Raczej
dobrego oręża tu nie znajdę, a jeśli te stworzenie
miało być większe od największego z moich
towarzyszy, to choćbym miał przy sobie balistę,
raczej niewiele bym zdziałał.
- Co robisz? - zapytała mnie szeptem
zaciekawiona wilczyca.
- Szukam broni – odparłem, nie zwracając
większej uwagi na zwierzę, które wspięło się na
mojego osła i zaglądało razem ze mną do sakw.
Osioł wydawał się nie zauważać obecności tego
dziwnego stworzenia.

- On chyba żadnej nie miał. Tylko to coś. Wskazała pyskiem na gitarę, którą przewiesiłem
przez plecy. - Ale to nie jest broń, prawda?
- Nie, to służy do zabawiania ludzi, nie do
zabijania – odparłem, niepewny skąd ta wiedza się
u mnie wzięła. Widocznie zaczynałem odzyskiwać
pamięć.
- W jaki sposób?
- Gra się na tym i… eh – w kolejnej torbie
były bukiety kwiatów. - Po co ktoś zabierał te
zielsko ze sobą?
- A zresztą – zamknąłem z wściekłością
pakunek. - I tak nic nie poradzę. Lepiej niech to coś
mnie zeżre i niech wszystko się skończy.
- Zagrasz mi coś? - spytała niewinnie
wilczyca.
Zaśmiałem się, rażony absurdem tej prośby.
- Zaraz tu zginę, ale czemu by nie umierać
z uśmiechem na ustach? Zaraz ci coś zagram. O ile
wiem jak to się robi.
Zdjąłem gitarę i zacząłem powoli brzdąkać na
strunach.

Ku

mojemu

zdumieniu,

po

chwili

zacząłem składać z tego melodię. Coś brzmiącego
znajomo. Do muzyki słowa pojawiły się same.
A dokąd, a dokąd, to jedziesz mój miły?
W noc ciemną, śród wichrów, gdzie martwi się
złożyli?

Jadę, ma luba, przez ciemne krainy
Ku przygodzie, bądź śmieci, co bogowie
przeznaczyli.
Wilczyca słuchała z uwagą małego dziecka,
siedząc zaraz za mną i kołysząc się w rytm muzyki.
Choć miałem wrażenie, że to najgorsza pieśń jaka
kiedykolwiek

powstała,

śpiewałem,

zachęcany

entuzjazmem mojej towarzyszki. Układając kolejną
zwrotkę zamyśliłem się szukając rymu do ,,droga”,
kiedy usłyszałem wycie bestii, a zaraz po nim
okrzyki

mężczyzn

i

tumult

szarżujących

wierzchowców.
W następnej chwili zobaczyłem jak przede
mną, z zarośli, wyskoczyło ogromne monstrum,
przecinając

mi

drogę.

Zaraz

za

nim,

na

sześcionogich stworzeniach, wysokich na półtora
męża, jechali ciężkozbrojni jeźdźcy, dzierżąc długie
włócznie, wycelowane w potwora.
Przystanąłem, nie chcąc się wpakować pod
nogi tych przedziwnych zwierząt. Wpatrywałem się
w pogoń, zaciekawiony jak ci rycerze zamierzają
upolować to ogromne monstrum, kiedy zbliżył się
do mnie jeden z nich.
- Co tu robisz, grajku? Nie wiesz, jak
niebezpieczne to miejsce? - zapytał z wysokiego
siodła. Musiałem zadrzeć wysoko głowę by na

niego spojrzeć, bo siedząc na swoim osiołku nie
sięgałem mu nawet do strzemion.
- Czegóż to miałbym się obawiać, mości
panie? Jestem błaznem, nie znam pojęcia strachu.
- Błaznem, mówisz? Dawnośmy takich nie
mieli. Znasz więcej tak wspaniałych pieśni?
- Masz na myśli tą głupią przyśpiewkę?
Wymyśliłem ją na poczekaniu, nic wartego uwagi.
- Chciałbyś grać na uczcie w naszym zamku?
Uniosłem brwi. Dopiero co odkryłem, że
umiem grać, a zaraz dostaję propozycję śpiewania
na dworze. Skąd mogłem wiedzieć, czy w trakcie
występu nie zabraknie mi słów, bądź rymów?
- Zgódź się – wyskrzeczał goblin w czapce
z dzwonkiem, który siedział na gałęzi, ponad głową
rycerza.
- Będzie tam dużo jedzenia – mruknęła
wilczyca, która znalazła się obok niego.
- I nikt nas nie będzie gonił – dodał gigant,
wyglądając zza drzew.
Mężczyzna zdawał się ich ani nie dostrzegać
ani nie słyszeć.
Kiwnąłem głową. Nie tylko ze względu na
podpowiedzi dziwnych towarzyszy. Wiedziałem, że
koniecznie potrzebne mi było schronienie. A ich
zamek mógł się okazać dobrym miejscem.
- Bestia martwa! Hal Anward! - dobiegło nas
z dziczy.

- Upolował potwora. Chwała bogom. - Uniósł
pięść do czoła, zapewne w ramach jakiegoś
pobożnego gestu.
Spomiędzy drzew wyjechali rycerze, każdy
niosąc przywiązane do swego wierzchowca trofeum
z zabitej bestii. Prowadził ich dumny wojownik,
który u boku zawiesił łeb monstrum.
- Znów zostajesz w tyle, Rinaut – rzucił do
mężczyzny który ze mną rozmawiał.
- Nie mam dzisiaj nastroju do polowania.
- I ty chcesz się ubiegać o stanowisko mistrza
łowów? Może po prostu oddaj je mi. Ja nigdy nie
tracę zapału w oczyszczaniu naszych ziem z tego
plugastwa. Jedyne co przemawia na twoją korzyść,
to więzy krwi!
- Źle by się to skończyło dla królestwa,
przyjacielu – uśmiechnął się lekko Rinaut, widać
było, że nie traktuje tego poważnie.
-

Jeszcze

się

przekonamy

–

Rycerz,

prawdopodobnie Anward, zaśmiał się. - Przyniosłem
coś dla ciebie, druhu. - Rzucił w stronę Rinauta łeb
potwora. - Ja zadowolę się udanym polowaniem. No
i ucztą, oczywiście!
W tamtej chwili miałem wrażenie, że są
dobrymi przyjaciółmi. Jeden z nich też tak myślał.
- Właśnie zaprosiłem na nią tego tu grajka. Rinaut wskazał na mnie.

- Grajka powiadasz? Zbliżże się, chłopcze,
niech cię zobaczę. Co to za maska skrywa twe lico?
Ach, rozumiem, tajemnica. Nie mieliśmy tu
wędrowców od wielu lat. Rad jestem cię widzieć.
Rozumiem, że zagrasz nam coś?
Czułem wzrastający niepokój, ale po chwili
wpłynęła

we

mnie

obojętność.

pokiwałem

energicznie głową. Zabrzęczały dzwonki na mojej
czapce.
- Ha! Więc w drogę, kompanija! - zakrzyknął
Anward i poprowadził grupę w las.
I w ten oto sposób, jako pierwszy od czasu
upadku Nydaviel, trafiłem do odciętej od świata
twierdzy Traxencaed, co w naszej mowie znaczy,
Cierniowy Dwór.
Moi towarzysze cały czas podążali za mną,
choć teraz widziałem ich jeszcze rzadziej, miałem
świadomość, że przy mnie są. Nikt ich nie
dostrzegał.
Przyjęto mnie godnie i z honorami, jak
jednego z rycerzy, a nawet lepiej, gdyż byłem dla
nich nowy, obcy. Stanowiłem zagadkę i atrakcję.
Muszę

przyznać,

że

odpowiadało

mi

takie

traktowanie. Do czasu.
Wjechaliśmy na sam zamek. Proponowano
mi, bym wsiadł na jednego z gigantycznych
wierzchowców, które oni zwali Tragna, jednak
odmówiłem,

czując

przywiązanie

do

mojego

osiołka, który towarzyszył mi właściwie od chwili
gdy odzyskałem świadomość. Na sali podano jadło,
w większości mięsiwo, do tego nieliczne owoce,
natomiast za napitek służył nam głównie lekki,
słodki alkohol, smakujący owocami. Nie było ani
chleba, ani warzyw, co było dla mnie zaskoczeniem,
w

końcu

te

produkty

stanowiły

podstawę

wyżywienia.
- W Traxencaed nie ma żadnych rolników tłumaczył mi Anward, który przysiadł się koło mnie.
- a to dlatego, że w pobliżu nie można utworzyć pól,
las zagarnia wszystko dla siebie.
Łyknął potężnie z rogu, po czym spojrzał na
mnie.
- Ale nie będę cię zanudzał opowieściami o
tym odciętym od świata zamku. Zabaw nas, grajku.
Zaśpiewaj nam.
Zakląłem w myślach, widząc, jak wszyscy
wokół patrzą na mnie, domagając się pieśni.
Musiałem improwizować.
Zdjąłem z pleców gitarę, wszedłem na stół
i pomyślałem, że robię coś bardzo głupiego, lecz
nie bardzo miałem już możliwość wycofania się.
Przesunąłem

dłonią

po

strunach,

wywołując

melodię.
Z dawnych krain w ogniu zrodzonych
Z północy gdzie władają nocy cienie

Z kniei sytych od bestyj złaknionych
Onegdaj wyruszyli trzej monarchowie.
Śpiewając, ujrzałem oczyma wyobraźni obraz
z mojej przeszłości, wspomnienie grajka, który
siedział na ulicy i akompaniując sobie na prostym
instrumencie śpiewał ową pieśń. Moi towarzysze
wyśmiali go, nie zważając na głupią przyśpiewkę,
ale ja przystanąłem i rzuciłem mu monetę.
Pieśń

mówiła

o

pierwszych

wielkich

władcach, którzy porzucili spory i razem wygnali
stare zło na północ, za Góry Nocy. To była stara
legenda i wydawało mi się, że ludzie z Traxencaed
muszą ją znać, jednak słuchali jak urzeczeni. Gdy
skończyłem,

nagrodzili

mnie

entuzjastycznymi

okrzykami, uderzali rogami w stół i przyklaskiwali.
- Mówiłem, że dobrze zaśpiewa – rzekł
tubalnym głosem gigant, siedząc pod kolumną.
- E tam, nie słyszeli prawdziwych pieśni –
odparł goblin, zwisając z zawieszonego u sufitu
świecznika.
- Mi się podobało. – Wilczyca siedziała na
stole i zajadała się mięsem z wielkiej bestii.
- Co wy robicie? Schowajcie się gdzieś! nakazałem im, obawiając się jak rycerze zareagują,
kiedy spostrzegą moich towarzyszy.
- Do kogo mówisz? - zapytał podejrzliwie
Anward.

- Ja – zająknąłem się, widząc jak goblin
zeskoczył na głowę rycerza i zaczął na niej tańczyć.
- To nic takiego, ja tylko…
- Mówisz z duchami? - zapytał, z uniesionymi
brwiami rycerz.
- Można tak powiedzieć.
Pokiwał głową ze zrozumieniem. Goblin
zachwiał się i spadł na stół, a gigant zaśmiał się
głośno.
- W każdym razie, pieśń była wspaniała –
rzekł Anward, kiedy zszedłem ze stołu i ponownie
zasiadłem koło niego. - Dawnośmy nie mieli tu
nikogo kto potrafił by tak śpiewać i… miałby
kontakt z drugim światem. Myślisz zostać tu u nas
na dłużej?
- Co mi szkodzi – odparłem, co wzbudziło
radość wśród rycerzy.
- Wznieście rogi, przyjaciele! - zakrzyknął
Rinaut po pewnym czasie, gdy uczta zbliżała się ku
końcowi. - Oddajmy cześć naszemu panu! Hal
Larnatz!
- Hal Larnatz! - odpowiedzieli mu pozostali.
Choć wznosili toast, było w nich coś smutnego,
jakby oddawali cześć zmarłemu.
- Hal Larnatz – usłyszeliśmy niewieści głos,
który przeciął powietrze jak sztylet, powodując
nagłą ciszę.

Dama przeszła wzdłuż stołów i zajęła miejsce
u szczytu głównej ławy. Rycerze powoli zaczęli
wracać do rozmów.
- Kim jest Larnatz? - zapytałem Anwarda.
- Nasz król, oczywiście. Niech żyje na wieki. W głosie pojawiła się nuta melancholii, a na twarzy
wyraz zamyślenia.
- A ta niewiasta?
- Jego małżonka, Relia. – Dało się w nim
wychwycić wyraźną niechęć do królowej. - Od
kiedy nasz pan czuje się gorzej, wszystkim zakazała
wstępu do jego sali. Jedynie ona ma do niego dostęp
i słyszy jego rozkazy.
- A skąd macie pewność, że nie mówi wam
tego, co chce byście słyszeli?
Zdawało mi się, że zobaczyłem cień uśmiechu
na jego ustach. Chciał, żebym tak pomyślał.
- Właśnie w tym problem. Nie wiemy. Ale
ktoś, kto rozmawia z duchami mógłby się
dowiedzieć.
Wlepił we mnie wzrok w niecierpliwym
oczekiwaniu.
- Nie jestem pewien...
- Ale nic nie szkodzi, byś spróbował, prawda?
Więc idź, porozmawiaj z nimi i dowiedz się.
A potem wróć do mnie.
Nie mając wyboru, wstałem od stołu i udałem
się na zewnątrz. Nastała już noc, wiatr cicho

szumiał w gałęziach ogromnego drzewa, zwanego
Traxenrod, czyli Matką Cierni. Nie musiałem długo
czekać, aż zjawili się moi towarzysze.
- Zamierzasz mu pomóc? - spytał bez wstępu
gigant.
- To teraz nie powiecie mi co mam robić? spytałem

zdziwiony,

gdyż

oczekiwałem

podpowiedzi, albo wskazówek, jak wcześniej.
- To twój wybór, nic nam do tego – rzekł
goblin, dłubiąc w zębach sztyletem.
- Chciałbym wiedzieć, co się dzieje z królem.
- Jesteś pewien? - spytała wilczyca.
- Powiecie mi, czy nie? - Skądś miałem
przekonanie, że oni to wiedzą. Po prostu musiałem
z nich tę wiedzę wydobyć. Poszło łatwiej niż
myślałem.
Ale

kiedy

uzyskałem

odpowiedź,

zrozumiałem, dlaczego czasem lepiej nie pytać.
Wróciłem do Anwarda i opowiedziałem mu,
czego dowiedziałem się od ,,duchów”. Widocznie
podpuszczał pozostałych rycerzy, kiedy mnie nie
było, bo wszyscy szybko uwierzyli w me słowa.
- Relia udała się do komnaty króla, na sen.
Tam się przekonamy, jaka jest prawda – rzekł
Anward.
- Stójcie! Chcecie podnieść rękę na królową? Rinaut próbował ich powstrzymać.

- Bronisz jej ze względu na więzy krwi?
Chodź z nami, a razem udowodnimy jej winę, bądź
niewinność.
Choć niepewny, ruszył razem z druhem
i resztą rycerzy do komnaty króla, pod ziemię.
Osobiście

otworzył

zapieczętowane

przejście.

Wkroczyliśmy do ogromnej komnaty oplecionej ze
wszystkich stron korzeniami Traxenrod. Wtedy też
zobaczyłem króla Larnatza.
Siedział

na

tronie

porośnięty

grubymi

korzeniami, które przechodziły przez jego ciało,
wyrastały z niego i wrastały weń. On był częścią
Traxenrod, tak jak one było częścią jego.
Potwierdziło się też to, co powiedzieli mi
towarzysze. Na szyi króla widniała szeroka szrama,
z której powoli sączył się sok. Relia każdego dnia
spijała go, by Larnatz pozostawał w stanie letargu,
nie pozwalając mu się zregenerować. Rycerze
widząc to na własne oczy wpadli w szał. Skoczyli
do

królowej,

podobnymi

która

spała

korzeniami

co

z

boku,

król,

owinięta

wyrwali

ją

z legowiska i dosłownie rozszarpali na strzępy.
Stałem tylko, patrząc na to szaleństwo. Choć
chciałem odczuć gorycz i żal z powodu tego co
zrobiłem, coś blokowało we mnie uczucia.
- Sam tego chciałeś – rzekł goblin, który nagle
wyrósł u mego boku.

Kiedy rycerze skończyli, obudziło się wśród
nich wielkie poruszenie. Rozstąpili się i cofnęli od
tronu. Spojrzałem w tamtą stronę i zobaczyłem, że
ktoś w zamęcie odciął królowi głowę. Ciało
opuściły resztki sił, korzenie poczęły się kurczyć
i cofać. Resztki Larnatza upadły na ziemie. Nie
było tego wiele, a to co zostało, szybko spróchniało
i rozpadło się. Cała komnata została wprawiona
w drżenie.
- Co się dzieje? - zapytałem goblina.
- Traxenrod zostało pozbawione cząstki siebie.
Teraz umiera.
- Umarł król – rzekł jeden z rycerzy, uciszając
pozostałych. Wskazał na Rinauta. - Niech żyje król.
Rycerze otoczyli wskazanego wojownika,
chwycili mocno za ramiona i zaczęli ciągnąć
w stronę tronu. Rinaut szarpał się, krzyczał i
próbował wyzwolić, ale nie miał szans. Posadzili go
na tronie, a niemal natychmiast wyrosły z niego
korzenie i wbiły się w ciało mężczyzny. Wrzasnął
przeraźliwie, kiedy z

niego samego

zaczęły

wyrastać kolejne. Nim rycerze odstąpili, było już po
wszystkim.
- Hal Rinaut. Niech żyje na wieki. – Wszyscy
mężczyźni w sali, z ponurymi minami, padli na
kolana. Rinaut wciąż krzyczał.
- Chodźmy stąd – rzekłem cicho. - To nie jest
miejsce dla mnie.

Goblin pokiwał energicznie głową, po czym
wyprowadził mnie z Traxencaed.
Wkrótce byłem już w drodze, na swoim
osiołki, zostawiając za sobą twierdzę.
- Wiedzieliście, że to się stanie? - zapytałem
cicho.
Nie odpowiedzieli mi. I nie było to potrzebne.
- Więc teraz Rainaut stał się królem?
Nieświadomy, że spowodował to jego bliski
przyjaciel? Który teraz ma łatwą drogę by stać się
mistrzem łowów?
- To była twoja decyzja – zauważył gigant.
- Umarł król, niech żyje król – szepnęła
wilczyca, jakby zastanawiając się nad znaczeniem
tych słów.
Chciałem im coś odpowiedzieć. Dać upust
goryczy. Miast tego zapytałem:
- Gdzie teraz?
- Przed siebie – rzekł olbrzym.
- Kolejne królestwa czekają – dodał goblin, ze
złośliwym chichotem.
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