
   

Fragment baśni

   Napolcio  z  promiennym  uśmiechem  stał  przy  Pegazusie  i  patrzył  na
nadchodzących. Och, jak lekko mu się robiło na sercu na widok Sławoja i Papkoja
oraz  na  widok…  Zaraz,  a  gdzież  ten  Chiorunek?  Napolciowi  zabrakło  widoku
braciszka. Jego serce zadrżało i zrobiło się ciężkie jak ołów.
   — Na miłość boską, a gdzie Chiorunek?! — krzyknął przerażony.
   —  Uspokój  się  Napolcio!  —  zawołał  Papkoj,  dobiegając  do  króla  wraz  ze
Sławojem. — Wszystko jest w porządku. Chiorunek został na dole. Nie martw się,
jest  bezpieczny.  Sam  zrezygnował  z  wchodzenia  na  górę,  twierdząc,  że  ma  lęk
wysokości i taka wspinaczka to dla niego wątpliwa przyjemność. No to żeśmy go
zostawili wraz z końmi w tej małej grocie, wiesz, tam gdzie nocowaliśmy podczas
naszego ostatniego tutaj polowania. Tam mu nic nie grozi, choćby nawet te bandziory
cruxlandskie bezprawnie się aż tam zapuściły. Kazaliśmy mu mówić, że jest kurierem
królewskim, a takiego nawet najgorsze zbóje nie ruszą. Na wszelki wypadek dałem
mu też mój róg, tak że w razie czego, może nas w każdej chwili powiadomić. No a
ponadto, Krzesimira i Korfantego z rycerzami tylko patrzeć. Może nawet już stoją u
podnóża Barddejów.
   — No dobrze.  Uspokoiłeś  mnie.  Bo  już  myślałem,  że  ten  gagatek  znów coś
nawyczyniał. Kamień z serca… Trzeba nam jak najszybciej rycerzy tutaj ściągnąć, by
nas  osłaniali  w  trakcie  schodzenia  w dół… A powiedzcie  mi,  cóż  żeście  się  tak
ociągali? Ja już tak długo jestem tu na szczycie a wy się dopiero teraz wgramoliliście.
   —  Napolciu,  ustań,  chyba  nie  myślisz,  żeśmy  urządzali  sobie  wycieczkę
krajoznawczą po zboczach — obruszył się Sławoj. — Przecie musieliśmy przepędzić
to  tałatajstwo  cruxlandskie,  które  jak  szarańcza  oblazło  zbocze  naszej  góry.  A
przepędziliśmy ich w imię prawa, w imię Traktatu Barbedetlandsko-Cruxlandskiego,
mówiącego wyraźnie o nienaruszalności granic między królestwami. Więc zgodnie z
tym traktatem, zawartym przed wiekami jeszcze przez twoich przodków z Dynastii
Barbedetów, przepędziliśmy ich, aż miło było patrzeć. A pędziliśmy ich wschodnim
zboczem,  wiesz,  bo  tam większa  stromizna.  Gdybyś  mógł  to  widzieć,  Napolciu,
brzuch  by  ci  się  rozbolał  ze  śmiechu.  Gnali  w  tempie  godnym  olimpijczyka  z
Olimpu. A jak się zwinnie wspinali po skałach, niczym małpy rodem z Madagaskaru.
Widok  był  niesamowity.  Gnaliśmy  ich  tak  do  samego  szczytu.  A  potem
rozkoszowaliśmy  się  ich  wyglądem,  jak  zziajani  i  zalani  potem  przekraczają,  a
właściwie przeskakują granicę Cruxlandii. Będąc już w swoim królestwie, poczuli się
pewniej,  bo  zrazu  się  wszyscy  zatrzymywali,  zbijając  się  do  kupy.  A było  tego
czortostwa,  mówię  ci  Napolciu,  cała  chmara…  dopiero  wtedy  było  to  widać.
Wcześniej, kiedy jak robactwo porozłazili się po zboczu, to wcale się nie wydawało,
że ich aż tylu jest… I wyobraź sobie, parę tylko stóp za granią, czyli za grzbietem
szczytu,  gdzie  przebiega  linia  graniczna,  poczuli  się  zrazu  jak  u  siebie  w domu.
Odwracali głowy w naszym kierunku, a na ich brudnych twarzach malowała się ulga,



przechodząca  w  dziką  satysfakcję.  Wytykali  nas  palcami  i  śmiali  się  szyderczo,
pokazując  wszem i  wobec,  swe  szczerbate  japy.  To był  widok!  Najwprawniejszy
nawet malarz, najlepszym pędzlem z pędzli, nie byłby w stanie wyrazu ich twarzy
oddać na płótnie. Pękaliśmy ze śmiechu. Do tej pory bolą mnie mięśnie brzucha. Ależ
była zabawa! Mówię ci! Trzeba nam było jednak ją kończyć, bo śpieszono nam było
do  ciebie.  Ale  musieliśmy  się  jeszcze  upewnić,  czy  szczerbatym obdartusom nie
strzeli  co  do  ich  zakutych  łbów  i  czy  nie  zechcą  z  powrotem  pakować  się  na
terytorium naszego królestwa. Szturchnąłem tedy Papkoja pod bok a on od razu pojął
o  co  mi  chodzi  i…  jak  nie  ryknie  swoim  ulubionym  głosem  rozwścieczonego
niedźwiedzia… Napolciu, byś ty to widział, co się wtedy działo… Tego się nie da
opisać słowami. To trzeba było na własne oczy zobaczyć. Dość powiedzieć, że całe to
tałatajstwo  w  momencie  zrobiło  w  tył  zwrot  i  z  okrzykiem  zgrozy  puściło  się
szaleńczym biegiem w głąb swojego królestwa. Mało nóg nie pogubili. A że w głąb
królestwa, znaczy zboczem górskim w dół, to nie trudno sobie wyobrazić, jak ten ich
szaleńczy bieg po stromiźnie górskiej wyglądał. Cha, cha, cha…! Napolciu, mówię
ci… cha, cha, cha… jeden przez drugiego padali, podnosili się… i to jeszcze szybciej
niż padali, i dalej pędzili w dół na złamanie karku. Niektórzy zaś jak padli, tak się nie
mogli  podnieść,  tylko turlali  się z wrzaskiem w dół,  nabierając coraz to większej
szybkości. A ci, którym udało się w końcu zatrzymać gdzieś na jakimś krzaku albo
wybrzuszeniu  skalnym,  podnosili  się  i  z  jeszcze  głośniejszym wyciem pędzili  po
zboczu. Z tym, że na wszelki wypadek, by znów się nie poślizgnąć na kamieniach i
nie upaść, pędzili już nie w linii prostej, tylko zygzakiem… Cha, cha, cha… O moje
wy niebiosa, dzięki wam za tę wspaniałą zabawę!
   Głośno i wesoło zrobiło się na szczycie barbedetlandskiej Góry Barddeje. Król
Napoleon pękał ze śmiechu. Pękali ze śmiechu virginislandcy rycerze i dworzanie.
Śmiały się również damy. Choć te akurat nie wiedziały dlaczego się śmieją. Stojąc w
oddaleniu, nie słyszały opowieści Sławoja, nie mogły więc wiedzieć z czego śmieją
się mężczyźni. Ale nic w tym dziwnego, że się śmiały, śmiech jest przecież zaraźliwy.
Całkiem to więc zrozumiałe, że wszystkie damy pękały ze śmiechu również. A że
same były tym faktem zaskoczone, że śmieją się nie wiedząc czemu, spoglądały tylko
po sobie ubawione i śmiały się coraz bardziej ochoczo i coraz to głośniej. Bo też
zapewne  poczuły,  że  śmiech  bardzo  miło  rozluźnia  im  nerwy,  napięte
traumatycznymi wydarzeniami z ostatnich kilkudziesięciu godzin ich życia… Śmiały
się więc i śmiały, i nie mogły przestać.
   Nawet księżniczka India, siedząca ciągle w jamie na swej połamanej ławeczce z
karety,  śmiała  się  w głos.  A ona,  to  już  na  pewno nie  miała  żadnej  możliwości
usłyszeć o czym była mowa na górze ani też zobaczyć kogokolwiek. Usłyszała tylko
wybuch śmiechu. I to już jej wystarczyło, by samej roześmiać się serdecznie. Śmiała
się chętnie, gdyż akurat na śmiech cały czas miała ochotę, pozostawiona sam na sam
ze swoimi radosnymi myślami. Bo cóż bardziej szczęśliwego i radosnego mogłoby
się jej przydarzyć? Ojciec jej, Król Virginus, był cały i zdrów, i był pod opieką jej
przyszłej teściowej, Królowej Beatrycze. Jej przyszły mąż, Król Napoleon I, był tuż
obok. No, może nie całkiem obok, bo był gdzieś nad jej głową, ale najważniejsze, że
był blisko.  Czego jeszcze więcej  mogłaby pragnąć? Wszystko co najpiękniejsze i
najlepsze, właśnie się jej ziściło. Nic to, że musiała tyle strasznych chwil przeżyć.



Może tak musiało być, by jeszcze mocniej mogła odczuć te wspaniałe chwile, jakie
przyszło jej teraz przeżywać?
   Sławoj, który swoją opowieścią wywołał tak ogromną wesołość na szczycie góry,
sam śmiał się najgłośniej. Skulony w pół, trzymał się za brzuch i rechotał basem ile
wlezie. Chciał przestać się śmiać, ale nie mógł. A że koniecznie chciał opowiedzieć o
jeszcze  jednej  scence  rozegranej  na  zboczu  Cruxlejów,  to  szczypał  się  nawet  po
brzuchu, próbując śmiech pohamować. Lecz nie na wiele się to zdało, bo gdy tylko w
myślach  przywołał  sobie  tę  scenę,  buchał  potężnym śmiechem od  nowa.  Tak  że
trochę to trwało, zanim udało mu się pozbierać jakoś do kupy i przestać się śmiać. I
gdy  już  wreszcie  przestał,  to  żeby  znów nie  huknąć  gromkim śmiechem,  zaczął
szybko oddychać  niczym zziajany  pies  na  polowaniu.  Po  czym nabrał  spory  łyk
powietrza  i  zatrzymał  go  w  płucach.  Zacisnął  mocno  usta  i  chwilę  tak  postał,
wybałuszając coraz bardziej oczy z powodu wewnętrznego ciśnienia. Kiedy poczuł,
że zaraz się udusi, głośno wydmuchał całą zawartość zużytego powietrza z płuc i
jeszcze na wydechu szybko zaczął mówić:
   —  Napolciu,  koniecznie  muszę  ci  jeszcze  opowiedzieć  o  tych  niektórych
oberwańcach cruxlandskich, którzy uciekając przed wściekłym Papkojem… to jest
niedźwiedziem, zachowali na tyle zimnej krwi, że swój szaleńczy bieg w dół potrafili
niczego  sobie  umiejętnie  kontrolować.  Nie  możesz  sobie  nawet  wyobrazić,  jak
zwinnie i sprawnie te czorty potrafiły balansować własnym ciałem. Tak sprawnie i
tak  zwinnie,  iż  udawało  im  się  przez  cały  czas  utrzymać  równowagę,  pomimo
częstych  poślizgów.  Ci  to  nie  padali  wcale,  o  nie…  chyba  że  jakiś  inny  ich
pobratymiec,  biegnąc  z  tyłu  albo  z  boku  stracił  równowagę  i  padając  jak  długi,
podcinał im nogi. Wtedy niestety padali również. Ale najpierw robili w powietrzu
przepiękne salto. Niektórzy pojedyncze, a niektórym nawet podwójne salto wspaniale
wychodziło… Mówię ci Napolciu, gdybyś to mógł widzieć… takie sprawne fizycznie
czorty, a co rusz fruwały nad zboczem jak gacki nietoperze… Cha, cha, cha! A ich
porwane łachmany furkotały w powietrzu niczym chorągwie królewskie na wietrze…
Cha, cha, cha! Och, Napolciu, mój brzuch… pęknie mi chyba… O rety… A że długo
fruwać nie mogli, bo ich szmaty, w jakie byli odziani, to nie skrzydła, więc trzeba im
było wracać na ziemię.  Spadali  więc z głośnym „pac!” na zbocze,  a potem robili
łubudu po zboczu,  wyczyniając przy tym takie figury akrobatyczne,  jakich by im
niejeden akrobata z trupy cyrkowej pozazdrościł… Mówię ci Napolciu, gdybyś mógł
ich chociaż słyszeć… cha, cha, cha… och, mój brzuch... z jakim okrzykiem świętego
oburzenia na ustach o różnej tonacji  i  różnej sile głosu robili  to swoje „hop” nad
zbocze… „frrruuuu” nad zboczem, „pac” o zbocze i „łubudu-łubudu” po zboczu…
   Sławoj musiał przerwać swą opowieść, ponieważ już nie miał siły dalej opowiadać.
Bo jakże miał opowiadać, skoro wszyscy dookoła zwijali się ze śmiechu? A i jego
samego  śmiech  poniewierał  straszliwie.  Tak  targał  jego  ciałem,  tak  targał,  że  aż
brzuch  mu  pękał,  a  w  płucach  powietrza  brakowało.  Do  tego  wszystkiego,  gdy
popatrzył na Papkoja, który z wybałuszonymi oczami nie śmiał się już jak normalny
człowiek a tylko piał niczym kur o świcie, to dopiero nie mógł się opanować. Po
prostu nie mógł. Huknął nową salwą śmiechu i rechotał jak oszalały najgłośniej ze
wszystkich.
   Po szczycie góry dwojga nazw: Barddeje i Cruxleje, znów przeszła potężna fala



śmiechu.  Jeszcze  potężniejsza  niż  poprzednia.  A że  pracowite  echo  górskie  nie
darmowało i natychmiast zrobiło użytek z tej fali, ciskając nią z dziką radością, to tu,
to tam, we wszystkich kierunkach świata, przeto gromki śmiech słychać było daleko.
Bardzo daleko. Słychać go było w całej Barbedetlandii i całej Cruxlandii.
   Pierwszy przestał się śmiać Napolcio. Choć go bardzo bawiły opowieści Sławoja,
jak również widok śmiejących się przyjaciół oraz virginisladskich rycerzy i dworzan,
a  zwłaszcza  Rolanda,  który  swym  potężnym  śmiechem  dorównywał  Sławojowi,
wtórując mu nieustannie, to jednak pilno mu było do księżniczki Indii. Chciał jak
najszybciej sprowadzić ją w dół, by u podnóża góry w wytryskującym tam źródełku
mogła się orzeźwić i  odpocząć.  Dlatego postanowił swych druhów już spamiętać.
Potarmosił ich jednocześnie za ich podniesione przyłbice i rzekł:
   —  No,  przyjaciele,  kończcie  już  rechotać.  Trzeba  sprowadzić  Krzesimira  z
rycerzami. Muszą nam osłaniać zejście z góry...


