
„Między dniem a nocą”

Nadchodziła noc. Ciemność roztoczyła swe ręce na całą okolicę i objęła ją w mocnym

uścisku.  Tylko  gdzieniegdzie,  szczególnie  na  ośnieżonych  polanach,  przegrała  ona  swą

walkę, bo tam z kolei roztaczał swoją władzę okrągły księżyc. Wioska w pobliżu lasu kładła

się do snu, lecz mimo tego w niektórych domach wciąż można było dostrzec światło.

W niedużej  chatce na uboczu osady,  siedziała  starsza kobieta,  grzejąc  nogi  przy

palenisku.  Reperowała  właśnie  spodnie  swojego  najstarszego  syna,  który  niefortunnie

potargał je w okolicach kolana. Mimo że było już późno, jej dzieci wciąż leżały w łóżku z

otwartymi oczkami.

– Mamusiu, opowiedz nam o swoim braciszku i czarnowłosej dziewczynie – prosiły ją

co chwilę.

– Przecież tę historię znacie już na pamięć – jęknęła, odwracając ku nim głowę. –

Zamknijcie oczka, opowiem wam coś lepszego...

– Nie! – krzyknęły zgodnie. – Chcemy historię o wujaszku!

Kobieta westchnęła,  uśmiechając się w duchu.  Do powrotu jej  męża było jeszcze

daleko, więc nie musiała się martwić, że znowu będzie miał do niej pretensje o zaśmiecanie

rozumów ich dzieci jakimiś bajkami. Przestawiła krzesło, by móc patrzeć na swoje pociechy,

po czym rzekła:

– Dobrze, już dobrze – zaśmiała się. – Przytulcie się do siebie i słuchajcie...

Plaga nadeszła na krótko przed zimą, wtedy gdy liście zaczęły przybierać cieplejsze

barwy, a temperatura z dnia na dzień robiła się niższa. Chmury stawały się coraz to większe i

sunęły  po niebie  niczym zmęczony wędrówką  pielgrzym.  Pierwszą chorą była  paroletnia

córka  rzemieślnika  z  osady,  lecz  nie  wywołało  to  wśród  mieszkańców paniki.  Dzieciom

czasami  pogarszało  się  na  zdrowiu,  zwłaszcza  że  większość  z  nich  wpadała  na  głupie

pomysły – przykładowo na zabawę w strumieniu podczas silnych wiatrów. Ludzie zaczęli się

niepokoić o wiele za późno, by można było szybko zaradzić rozprzestrzenianiu się choroby.

Stopniowo zaczęli robić się słabsi – tracili wigor, apetyt, a nawet dobry humor. Po pewnym

czasie,  przechadzając się wieczorem między domostwami,  można było  usłyszeć żałosne

pojękiwania z towarzyszącym temu płaczu bezradnych matek.

Osadnicy  coraz  chętniej  zaczęli  odwiedzać  rodzinę  Eidel,  która  razem  z  babką

zajmowała się hodowlą ziół. Obie wyrabiały z nich maści, okłady czy napary do picia. Im

więcej  osób przewijało  się jednak przez ich dom,  tym gorzej  czuł  się  Ívan,  ojciec  Eidel,

dlatego po pewnym czasie Urður postanowiła, że same będą przychodzić do chorych. 

Nie  można  nie  wspomnieć  o  pomocy  kapłanek,  które  do  kaplicy  lokalnej  bogini

zaczęły  przyjmować biedniejszych,  starszych czy samotnych ludzi.  Ich  także trzeba było



wspomóc, toteż Eidel codziennie chodziła do kaplicy z woreczkiem ziół.

Rodzina Ívana, mimo że pomagała większości, nie cieszyła się dobrą opinią. On sam

zresztą był osądzany o małżeństwo z własną córką. Choć były to jedynie plotki, nikt nie mógł

też  dowieść,  że  było  inaczej.  Niektórzy  z  mieszkańców  nawet  zaczęli  oskarżać

siedemdziesięciodwuletnią  Urður  o  bycie  wiedźmą,  która  dla  zarobku  lub  przez  kaprys

przeklęła małą dziewczynkę, a później całą resztę.

Myślał tak między innymi Cay, młody myśliwy z dziada pradziada, mieszkający na

drugim krańcu osady.  Jego siostra rozchorowała się niespodziewanie,  choć starał  się  za

wszelką cenę odizolować ją od otoczenia. Nie pomagały maści, napary czy dziwne rytuały

odprawiane  co  jakiś  czas  przez  kapłanki,  które  zresztą  nie  przychodziły  do  nich  zbyt

ochoczo. Wkrótce Astrid mogła umrzeć... jak reszta zarażonych. Chłopak obwiniał również

siebie, bo gdyby przyszedł na świat kilka chwil później, byłaby możliwość, że to właśnie jego

bliźniaczka otrzymałaby jego przekleństwo – lub raczej dar.

Zarówno  Eidel  jak  i  Cay  mieli  świadomość,  że  gdzieś  tam  za  ciemnym  lasem,

zamarzniętym jeziorem, w górach, jest chata wiedźmy. To ona najprawdopodobniej sprawiła,

że w ich okolicy zawitała straszna plaga. Widząc swoje rodziny oraz najbliższych sąsiadów,

którzy z dnia na dzień tracili siły, rosła w nich chęć wzruszenia w podróż do okrutnicy.

Oczywiście żadne z nich nie wiedziało, co zamierza to drugie.

Astrid przeczuwała, że przyjdzie taki czas, gdy jej brat zostawi ją pod opieką kogoś z

wioski i pójdzie w góry szukać dla niej ratunku. Ów czas nadszedł wraz z pierwszym dniem

prawdziwej  zimy.  Cay  zachowywał  się  nietypowo  –  przeleżał  z  siostrą  cały  poranek  na

posłaniu, karmił ją, gładząc przy tym jasne pukle jej włosów, podawał wodę z lekarstwami, na

które  wydał  większość  swoich  pieniędzy.  Medykamenty  nie  dawały  zbyt  wiele,  ale

przynajmniej dziewczyna stawała się spokojniejsza.

Późnym  popołudniem  szarooki  młodzieniec  zabrał  swoją  ukochaną  siostrę  do

kapłanek. Nie przyjęły jej zbyt przyjaźnie, bo rodzina Caya uznawana była powszechnie za

pogan, czcicieli lasu, niedobitków starego plemienia. I słusznie. Stary kult wydawał się być

dla nich odpowiedniejszy,  bo boginki  wioski nikt  nigdy nie widział,  natomiast bóstwa lasu

objawiały się za każdym razem w postaci zwierząt, wiatru, deszczu lub mgły. Młodzieniec

ofiarował służebnicom bogini resztę swoich pieniędzy, trochę zapasów i zwierzęcych skór,

dzięki  czemu  zmieniły  swoje  podejście  do  dziewczyny.  Nie  miał  zamiaru  się  żegnać,

postanowił wrócić gdy tylko uda mu się zdobyć coś, co pomogłoby Astrid. Opuścił kaplicę, ze

swojego domu zabrał myśliwską torbę, łuk po ojcu wraz z kołczanem wypełnionym strzałami,

krótki nóż do skórowania zwierząt oraz koc. Jeszcze przed zmrokiem udał się na skraj lasu.

Słońce  powolutku  kładło  się  do  snu,  a  jedne  z  ostatnich  promieni  oświetlało

opuszczone obozowisko.  Niebo wokół  złotej  kuli  przybrało pomarańczowo-różową barwę,

przechodząc  do fioletu  poprzez błękit,  a  później  w  granat.  Widok ten aż  zaparł  dech w



piersiach Eidel,  która  właśnie  kierowała  się  w stronę ciemnych drzew.  Jej  ojciec  był  już

naprawdę bardzo  słaby,  nie  pomagały  mu żadne  zioła.  Nie  chciała  i  nie  mogła  patrzeć

bezczynnie na jego śmierć, dlatego przez ostatnie dni próbowała za wszelką cenę przekonać

babkę, by pozwoliła jej wyruszyć w góry. Wreszcie się udało.

Dziewczę  ubrane  było  w  brązowe  spodnie  przepasane  skórzanymi  paskami  na

łydkach,  białą  koszulę,  kamizelkę  z  wilczej  skóry  oraz  czarną  pelerynę.  Zbliżała  się  do

obozowiska  Caya,  który  od  razu  usłyszał  jak  świeża  warstwa  śniegu  chrzęści  pod  jej

stopami.  Zaszedł  Eidel  od  tyłu,  groźnie  ściągając  brwi.  W  pogotowiu  trzymał  świeżo

naostrzony nóż,  aby ją  trochę nastraszyć.  Po co ma się  wałęsać po okolicy bez żadnej

opieki? Jeszcze coś by się jej stało i cała wina spadłaby na niego... pogarszając przy tym

sytuację Astrid.

– Czego tu szukasz? – wycedził przez zęby, kiedy ciemnowłosa zbliżyła się do drzew.

– Zaraz zapadnie zmrok i lepiej, żeby cię tu wtedy nie było.

Eidel spłoszyła się na te słowa i zaczęła przepraszać go zaraz po tym, gdy zobaczyła

jego groźną minę. Cofnęła się o kilka kroków, jak gdyby chciała wracać do swojego domu,

lecz w rzeczywistości czekała jedynie aż młodzieniec oddali się na wystarczającą odległość.

Kiedy ten zniknął za gęstymi krzakami, obróciła się na pięcie i pobiegła w las. Wiedziała, że

ma niewiele czasu, więc nie oszczędzała swoich nóg. Biegła, coraz szybciej i szybciej, raniąc

palce oraz policzki o ostre gałązki nagich roślin.

Tymczasem Cay wrócił do obozu, gdzie w ostatniej chwili udało mu się wrzucić do

torby gruby koc. Jego ciało zaczęło się zmieniać chwilę później. Skóra pokryła się gęstą,

szarą sierścią, nogi zaś skróciły się i przybrały kształt  wilczych łap, podobnież ręce. Gdy

przemiana  dobiegła  końca,  słońce  zniknęło  za  pasmem  wysokich  gór.  Teraz  zamiast

przystojnego młodzieńca o szarych włosach i oczach, z podłużną szramą na lewym policzku,

obok wygaszonego ogniska stał wilk. Zmysły od razu mu się poprawiły, dlatego usłyszenie

oddechu zmęczonej dziewczyny w głębi głuszy nie było dla niego wielkim wyzwaniem. Fakt

że  został  oszukany,  zdenerwował  go  jeszcze  bardziej.  Skoro  pomimo  jego  interwencji,

postanowiła dopiąć swego, teraz zmuszony był ją stamtąd wypłoszyć lub zatroszczyć się, by

dotarła bezpiecznie do celu, gdziekolwiek on był. Gdyby jednak coś się jej stało, cała wina

spadłaby na niego i Astrid. Cay warknął cicho, po czym ruszył w ślad za Eidel.

Nie wysilał się, by ją dogonić. A będąc już blisko, wcale się nie pokazywał. Schowany

za krzakami pozwolił, by dziewczę o kruczoczarnych włosach poczuło na sobie jego wzrok,

usłyszało, że idzie krok w krok za nią. Jego działanie szybko poskutkowało, bo  córka Ívana

zaczęła  się  obracać  co  parę  kroków,  wypatrując  zagrożenia.  Serce  trzepotało  jej  jak  u

spłoszonego ptaka. A Cay, zachowując się jak zwykłe zwierzę, trzymał się tuż za nią. Eidel w

końcu nie wytrzymała i pobiegła przed siebie. Zwolniła dopiero po wybiegnięciu na szeroką

polanę w głębi lasu, gdzie mogła chociaż spróbować wypatrzeć, co ją goniło. Odwróciła się,



a dostrzegłszy szarego wilka, zaczęła błagać wszystkie bóstwa o pomoc.

Zanim  bestia  dotarła  przed  jej  nogi,  z  wszystkich  stron  zleciały  się  kruki.  Cay

natomiast  zdał  sobie  sprawę,  że  od  dziewczyny  już  wcześniej  emanował  zapach  tych

ptaków.  Warknął  gardłowo,  przeciągle.  Teraz  nic  jej  nie  zrobi,  bo  utworzyły  między

dziewczyną a nim szczelną barierę. Dziwiło go jednak, dlaczego akurat sojusznicy wilków,

którzy  polują  razem  z  nimi  od  wielu  wieków,  postanowili  chronić  niesforną,  a  zarazem

fałszywą istotę. Skoro to robiły, musiał być ku temu poważny powód.

„Wszystko w rękach bogów” – pomyślał, po czym oddalił się na bezpieczną odległość,

bo kruki zaczęły go ranić dziobami.

Eidel podziękowała braciom z całego serca, po czym kontynuowała swoją wędrówkę.

Wśród drzew nie będą w stanie jej bronić, więc kiedy zrobi się niebezpiecznie, zmuszona jest

schować się w ich koronie. Całe szczęście, że w przeszłości ojciec nauczył ją szybko się

wspinać.

Minęło parę godzin, ale od ostatniego spotkania na łące, Eidel nie spotkała szarego

wilka ani razu. Z drugiej strony, zrobiło się naprawdę ciemno, więc nie było się czemu dziwić

– równie dobrze mogła go nie dostrzec przez mrok. Do tej pory udało jej się pokonać połowę

gęstego lasu bez przygód. Szła i szła, robiąc coraz mniejsze kroki. W końcu przystanęła pod

rozłożystym  drzewem  o  grubym  pniu,  by  nieco  odpocząć.  Swoje  rzeczy  podrzuciła  na

najniższą gałąź, potem wdrapała się na konar i ulokowała się w najwygodniejszym miejscu,

jakie  znalazła.  Sen  bez  zbędnych  ceremonii  zmógł  ją,  zapewniając  tym  samym  nieco

spokoju. A wilk kręcił się w krzakach nieopodal, wciąż zirytowany.

Nad ranem, jeszcze zanim wstało słońce, Cay postanowił obudzić śpiącą królewnę,

która w tej wersji bajki spała... na drzewie. Rzucił w nią kamykiem raz, drugi, trzeci, aż Eidel

zatrzepotała powiekami.

–  Co  się  dzieje?  –  spytała  zaspana,  nie  pojmując  zapewne sytuacji,  w  jakiej  się

znalazła. Kiedy oczy przyzwyczaiły się do wszechogarniającej jej bieli śniegu, ujrzała na dole

szarowłosego  mężczyznę.  Przestraszyła  się  nie  na  żarty,  bo  nadchodził  jej  czas.  –

Bogowie... – wyszeptała pod nosem, po czym zeskoczyła z całym swoim ekwipunkiem na

dół.

Młodzieniec nie wyglądał na pocieszonego. Domagał się jak najszybszych wyjaśnień,

co Eidel zamierzała robić sama, w nocy,  w ciemnym i  niebezpiecznym lesie bez niczyjej

pomocy. Pytania owe pozostały bez odpowiedzi, bo dziewczyna dygnęła niedbale, po czym

zaczęła uciekać między gęste drzewa. Tego było już za wiele, miarka goryczy się przelała.

Cay naciągnął łuk, celując na prawo od jej ręki. Nie chciał jej skrzywdzić, jedynie ostrzec, że

nie warto porywać się na tak nieśmieszne żarty w jego towarzystwie. Wypuścił strzałę, która

trafiła nie w dziewczynę, lecz w... kruka.

–  Wiedźma!  –  krzyknął  donośnie,  podbiegł  do  zranionego  zwierzęcia.  Bezlitośnie



chwycił je za nogi i uniósł w górę. – Wiedziałem, że coś jest nie tak z twoją rodziną. To wy

ściągnęliście plagę na całą okolicę! Chciałem udać się w góry, by błagać tamtą szatańską

staruchę o litość, ale dobrze, że tego nie zrobiłem.

Cay postanowił zaprowadzić swoją „zdobyć” przed oblicze starszyzny. Eidel zostanie

tam zmuszona do odczynienia klątwy, a później najpewniej ją zabiją. Ta zbrodnia nie miała

prawa ujść jej na sucho. Kruk zakrakał żałośnie, z poharatanego skrzydła sączyła się obficie

krew. W momencie, gdy myśliwy odwrócił się z powrotem w stronę wioski, drogę zastąpił mu

czarny jak noc wilk.

– No co? – spytał go, unosząc wyżej przemienioną Eidel. – Podjąłem już decyzję,

odejdź.

Bestia łypnęła na niego swymi brązowymi oczyma, odsłoniła kły oraz wskazała w

kierunku  gór  rozciągających  się  dokładnie  za  plecami  Caya.  Najwyraźniej  chciała  mu

doradzić, by udał się jednak do czarownicy.

–  O,  nie.  Nie  zmusisz  mnie  do  tego  –  powiedział  stanowczo.  –  Winowajczyni

schowała się pod postacią kruka. Widziałem na własne oczy. 

Czarny  wilk  pokręcił  głową  z  dezaprobatą,  natomiast  Cay  zaczął  przeklinać  w

myślach sposób, w jakim zmuszeni byli się porozumiewać. Wszystko byłoby łatwiejsze nocą,

lecz  niestety  ona  niedawno  straciła  swą  władzę  nad  światem.  Eidel  nie  szarpała  się,

ponieważ to tylko pogorszyłoby stan jej kończyny. Liczyła, że chłopak wkrótce się zlituje i

oszczędzi jej cierpień. Była niewinna, nikomu nigdy nie życzyła źle. Tym bardziej córeczce

rzemieślnika, którą nie raz piastowała na rękach. W końcu była ulubienicą dzieci z osady, bo

chętnie opowiadała im historie pełne przygód. Chciałaby, by dar kruków przez chwilę przestał

działać, mogłaby wtedy bronić swego dobrego imienia.

Cay „kłócił się” z wilkiem jeszcze przez pewien czas, później zwrócił się do ptaszka

tymi słowami:

– Zrobimy tak – ja opatrzę ci  skrzydło i  już więcej nie zrobię ci  krzywdy,  ale pod

warunkiem, że zaprowadzisz mnie do wiedźmy w górach. W przeciwnym wypadku, zabiorę

cię z powrotem do wioski i będziesz musiała odpowiedzieć za swoje winy.

Gdyby Eidel była w swej prawdziwej postaci,  najpewniej  ściągnęłaby teraz brwi   i

skrzyżowała  ręce  na  piersiach  w  geście  niezadowolenia.  Ten  chłopak  naprawdę  ją

denerwował. Skąd miała wiedzieć, gdzie jest chata wiedźmy, skoro sama chciała dopiero ją

znaleźć? Jednak w obecnej sytuacji  nie miała zbyt  wielkiego wachlarza możliwości,  więc

pokiwała drobną główką.

Przez resztę dnia Cay oraz Eidel zmuszeni byli znosić swoje towarzystwo – Cay niósł

ją na rękach, a ona wskazywała mu drogę dziobem. Popołudniu zostawił ranną na wysokim

drzewie, a sam udał się na polowanie. Wczorajszej nocy nie mógł się specjalnie oddalać,

dlatego  doskwierał  mu  głód.  Po  paru  godzinach  zdołał  zestrzelić  dwa  króliki,  które



natychmiast obdarł ze skóry. Później wrócił w miejsce, gdzie zostawił kruka i rozpalił ognisko.

Reszta dnia minęła w spokoju, a im udało się pokonać większą część lasu, tak że

znaleźli się prawie na jego skraju. Słońce znikało powoli za horyzontem, barwiąc niebo na

ciepłe kolory. Niestety oboje nie mieli możliwości podziwiać tego widoku. Dziewczyna czuła,

że zbliża się czas przemiany, dlatego zeskoczyła Cayowi z rąk na ośnieżoną ściółkę.

– Co robisz? – spytał zaskoczony chłopak, który o mały włos nie zmiażdżył jej stopą.

Eidel nawet na niego nie spojrzała. Odwróciła się tyłem, by nie widział  niektórych

części jej ciała w trakcie przemiany. Postać kruka otoczyła ciemna poświata. Członki zaczęły

przekształcać się w ludzkie – najpierw nogi, tułów, a na końcu ręce i głowa. Dopiero teraz

Cay mógł dostrzec, jak wielkie straty spowodował tą jedną strzałą, która trafiła Eidel w prawą

łopatkę. Dziewczyna początkowo była naga, dopiero gdy pióra zamieniły się w skórę oraz

włosy, zaczęło się na niej pojawiać odzienie wraz ze wszystkim, co miała przy sobie. Jęknęła

z bólu, bo rana na nowo się otworzyła. I w tym momencie odezwało się sumienie Caya.

– Wybacz, nie miałem zamiaru cię skrzywdzić – mruknął, podchodząc do niej. Nie

znał się tak dobrze na opatrywaniu, dlatego też wolał trzymać się na pewną odległość.

– Nie zamierzam ci wybaczać! – zawyła Eidel. – Nie jestem wiedźmą, nie wiem, kto

zesłał na nas plagę ani gdzie dokładnie jest chata staruchy z gór!

Cay przeklął pod nosem. Za niedługo znów nadejdzie noc, a on znów zmieni swoją

postać.  Odkąd  rozpoczął  podróż  z  dziewczyną,  głowił  się  nad  tym,  jak  jej  o  tym fakcie

powiedzieć. Zastanawiało go także, dlaczego kruki  ochroniły ją na polanie oraz dlaczego

zamieniła się akurat w to zwierzę. Kiedyś ojciec opowiadał mu legendę o ptakach, które w

zamian za pomoc udzieloną im przez starą kobietę, uratowały ją od chorób i nieszczęść,

pozwalając na przybieranie postaci kruka w ciągu dnia. Ale była to tylko legenda... a Eidel

była główną podejrzaną.

Niewiele myśląc, młodzieniec porwał ją na ręce i ruszył przed siebie. Do końca lasu

pozostało  już  naprawdę  niewiele.  Rozbiją  obóz  gdzieś  przed  zamarzniętym  jeziorem,

odpoczną przez jakiś czas, a w nocy pójdą w dalszą drogę. Eidel załkała, bowiem gwałtowny

ruch sprawił jej okropny ból.

– Nie płacz – poprosił cicho.

Mimowolnie  skierował  na  nią  swój  wzrok  i  ze  zdziwieniem stwierdził,  że  pomimo

braku charakterystycznej  urody,  jej  wygląd przypadł  mu do gustu.  W przeciwieństwie  do

Astrid, miała grube, proste brwi w kolorze włosów, długie rzęsy, które przysłaniały niebieskie

oczy. Kości policzkowe były dość wydatne, a drobny nosek oprószony dużą ilością piegów.

Ponadto rodzice obdarzyli ją jasną cerą, która barwą przypominała porcelanę. Gdy natomiast

zobaczył jej malinowe usta, wykrzywione z powodu nieznośnego bólu, zadrżały mu ręce.

W końcu zatrzymał się bezpośrednio za ostatnim drzewem lasu. Na horyzoncie nie

było  widać  żywej  duszy,  ale  Cay  wolał  się  upewnić,  czy  okolica  była  bezpieczna.  Nie



pozostawało  mu  wiele  czasu.  Wzrokiem  wyszukał  jakieś  wzniesienie  nieopodal

zamarzniętego jeziora i tam postanowił rozbić obóz. Sam zajął się rozpalaniem ogniska, bo

był przekonany, że dziewczę nie poradzi sobie z tak prostą czynnością.

– Słuchaj, teraz stanie się coś dziwnego, ale na pytania nie mam czasu ani ochoty

odpowiadać, dlatego zatrzymaj je dla siebie. – Ściągnął z ramion myśliwską torbę i rzucił ją

na śnieg. – Nie panikuj, tylko siedź spokojnie, odpoczniemy tu trochę.

Zanim ogień zdążył się porządnie rozpalić, ciało Caya zaczęło znów przybierać wilcze

kształty. Czarnowłosa ze strachem uświadomiła sobie, że chłopak stał się tą samą bestią,

która śledziła ją poprzedniej nocy.

– Jednak  Urður miała rację – szepnęła do siebie.

Zwierzę zawarczało na te słowa, lecz nie zbliżało się do niej.  Łapami wygrzebało

sobie dość przyjemne legowisko w ziemi, nieopodal myśliwskiej torby. Eidel ściągnęła w tym

czasie  kamizelkę  oraz  część  białej  koszuli,  ubrudzonej  gdzieniegdzie  krwią.  Dotknęła

delikatnie rany, krzywiąc się przy tym niemiłosiernie. Było z nią bardzo źle.

Na sam początek przemyła łopatkę za pomocą stopionego śniegu, potem porwała

kawałek szmatki,  która cudem znalazła się na dnie torby.  Przyda się,  kiedy już znajdzie

odpowiednie zioła.

– Zaraz wrócę, muszę opatrzyć sobie ranę.

Cay nie zareagował, nadal leżał skulony z zamkniętymi ślepiami. Eidel uznała zatem,

że nie ma nic przeciwko. Zabrała ze sobą pochodnię i ruszyła z powrotem na obrzeża lasu.

Przy odrobinie  szczęścia  ma szansę znaleźć  królewski  szczaw,  rumianek oraz  lazurowe

ziele.

Wróciła  do  obozowiska  okropnie  zmęczona  i  zrezygnowana.  Z  potrzebnych  ziół

znalazła tylko rumianek, ale i tak był zbyt wątły, aby można było go użyć. Zdołała zerwać

jakieś rośliny, które wyglądem przypominały te, które babka trzymała w domu. Za pomocą

zwykłego kamienia zmiażdżyła zielsko na papkę. Przyłożyła ją do rany, a później owinęła

tułów podartym na  pasy materiałem.  Nie  była  w stanie  położyć  się  na  plecach,  zdołała

jednakże  oprzeć  się  o  pokrytą  mchem  skałę.  W  ten  sposób  zasnęła,  przykryta  czarną

peleryną. W połowie nocy obudził ją wilk, ciągnąc zębami za buty.

– Już? – spytała go zaspana. Jej brzuch, jakby chcąc zwrócić na siebie uwagę, wydał

z siebie żałosne burczenie.

Cay  przewrócił  oczami,  a  później  przyniósł  kawałek  pieczonego  królika.  Kiedy

skończyła jeść, zakopał wygasłe ognisko. Złapał zębami za czarny płaszcz dziewczynę i w

taki sposób wszedł na lód. Droga przez jezioro była jedyną opcją, jaka wchodziła w grę.

Teraz  nie  było  już  odwrotu,  musieli  przejść.  Po  kilku  krokach  przypomniał  sobie,  że

zapomniał  ostrzec  Eidel  przed  tajemniczymi  światełkami  pod  zamarzniętą  taflą  wody.

Niektórzy mówili, że były to dusze osób pochłoniętych przez lodowatą wodę. Jeden fałszywy



ruch mógł doprowadzić ich do śmierci, toteż posuwali się ostrożnie i powoli.

Eidel  bacznie  obserwowała  ogniki.  Zaniepokoiła  się  dopiero,  gdy  dziwne  szepty

próbowały opanować jej myśli. Przeczuwała, że światła pod spodem wcale nie miały dobrych

zamiarów i prędzej czy później, spróbują zrobić coś niecnego.

Z daleka jezioro wyglądało jak zorza polarna. Różnobarwne światełka przebijały się

przez lód,  podążając  śladem samotnych podróżników.  Pozostało  jedynie  kilka  godzin  do

świtu, a oni znajdowali się dopiero na środku wielkiego zbiornika.

Poświata  słońca  wkrótce  ogarnęła  obszar  za  górami.  Cay  i  Eidel  przystanęli  na

chwilę. Ogniki skryły się gdzieś w głębi jeziora, skłaniając dziewczynę do refleksji nad tym,

czy aby na pewno nie postradała zmysłów przez ranę.

– Jak się czujesz? – spytał Cay, który przemienił się z powrotem w człowieka. – Ile

mamy czasu?

– Nie jest dobrze, ale nie będę narzekać – odpowiedziała. – Wystarczająco dużo, by

przeprawić się na brzeg.

Młodzieniec kiwnął głową i natychmiast ruszył dalej. Niestety, pojedyncze ogniki, które

wciąż kręciły się przy powierzchni, w końcu dopięły swego. Lód zapadł się tuż pod nim. Cay

wpadł zatem do wody z krzykiem na ustach, a Eidel bez zastanowienia rzuciła się w kierunku

przerębli. Wyciągnęła ku niemu rękę, aby go stamtąd wydostać.

– Cay!

Próbował ją złapać, i podciągnąć się, ale ogniki skutecznie to uniemożliwiały. Chciały

dostać go dla siebie, chciały wciągnąć go do jeziora, którego zimno przenikało na wskroś

kości. Chciały jego śmierci.

– Pomóż! Eidel!

Ciągnęła go z całej  siły,  wrzeszcząc równie głośno z bólu.  W końcu udało jej  się

zatargać go do krawędzi przerębli. Cay nie próżnował – chwycił za grubą wypustkę na lodzie

i próbował wyrwać się z objęć śmierci. Bitwa o jego życie trwała o wiele za długo, bo słońce

sięgało  już  szczytów.  Eidel  poczuła,  że  zaczyna  się  przemieniać.  Właśnie  wtedy,  gdy

opuściła ją wszelka nadzieja, z lasu nadciągnęła wataha wilków z czarnym samcem alfa na

czele.

Dotarły do nich w błyskawicznym tempie, po czym chwyciły szarowłosego za ubranie i

poczęły go wyciągać z wody. Eidel oddaliła się na parę kroków, by nie zostać zdeptaną przez

zwierzęta podczas zmiany. Po wszystkim, Cay chciał jej szczere podziękować za ratunek,

przytulić, ale zamiast czarnowłosej dziewczyny, zobaczył jedynie kruka.

Rozbili  drugi  obóz  w  cieniu  pokrytego  lodem  wzgórza.  Myśliwy  chciał  przede

wszystkim wysuszyć odzienie przed dalszą wędrówką. Siedzące mu na ramieniu ptaszysko

nie wydawało z siebie żadnego dźwięku. Skrzydło było teraz w jeszcze gorszym stanie niż

podczas wędrówki lasem.



Parę dni później, gdy Eidel trochę się polepszyło, a Cay rozprawił się ostatecznie z

wilgocią  swoich  rzeczy,  ruszyli  ścieżką  przez  przez  góry.  Wydawać  by  się  mogło,  że

najgorsza droga dopiero przed nimi. Rzeczywistość była jednak inna, podczas wspinaczki

nie spotkało ich nic złego. Co dziwne, im bliżej szczytu byli, tym krócej trwała ich egzystencja

w skórze zwierzęcia, aż w końcu przestali  zmieniać swoją formę. To dało sposobność do

długich i  szczerych rozmów.  Zarówno Cay,  jak i  Eidel,  zaczęli  czuć się dobrze w swoim

towarzystwie.  Dziewczyna  dostrzegała  nagle  rzeczy,  o  które  nie  posądzałaby  Caya.

Oczywiście w tym dobrym sensie. Tak samo on zaczął troszczyć się o jej dobro, lecz w inny

sposób niż o siostrę. Czasami sam nie był pewien, czy to nie była miłość. W każdym razie,

czuł do niej coś więcej aniżeli zwykłą sympatię.

Po  pięciu  dniach  znaleźli  się  przed  obliczem  niemiłej,  starej  i  okropnie  brzydkiej

kobiety z powykręcanymi paznokciami imponującej długości, z czaszką barana na głowie,

która  służyła  jej  za  totem.  Jednakże  wiedźma  wykazała  się  odrobiną  przyzwoitości,

przyjmując  zmęczonych  podróżnych  jak  matka.  Nakarmiła  ich,  napoiła,  zapewniła  także

miejsce do spania oraz kąpiel w ciepłej wodzie. Gdy oboje już nieco odpoczęli, zdecydowała

zaprosić ich na rozmowę na temat ich wizyty.

–  A więc  chcecie  spełnić  każde  moje  żądanie,  byleby  tylko  uratować  wioskę  od

choroby? – rzekła, próbując zrozumieć cel ich podróży.

– Jesteśmy w stanie zrobić wszystko – potwierdziła Eidel, która dzięki gorącej kąpieli i

czystemu ubraniu natychmiast wypiękniała.

– Dobrze – uśmiechnęła się staruszka. – Mam dla was tylko jedno zadanie...  Nie

jestem już tą samą, młodą łanią, co kiedyś. Zestarzałam się i nie widzę sensu, by poprawiać

swój  wygląd  za  pomocą  żałosnych  sztuczek.  Potrzebuję  sługi,  który  spełni  każde  moje

życzenie  bez  słowa  sprzeciwu,  a  jeżeli  będzie  trzeba,  odbierze  sobie  życie.  Ostrzegam

jednak, żebyście dobrze zastanowili się, które z was obejmie tę funkcję.

Eidel i Cay spojrzeli na siebie z lekką obawą. Dobrze wiedzieli, że wiedźma nie bez

powodu nakazała im dokładnie przemyśleć tę decyzję. W czymś musiał tkwić podstęp... lecz

na razie wcale go nie widzieli.

– Jeżeli jedno z nas zostanie twoim pomocnikiem, pozwolisz temu drugiemu wrócić

spokojnie do wioski, a ludzie odzyskają zdrowie? – dopytywał się Cay.

– Tak właśnie będzie – kiwnęła wiedźma po chwili  namysłu. – Daję wam czas do

wieczora. Przy kolacji przedstawicie mi swoje postanowienie.

Od  tamtej  chwili  do  wieczerzy  atmosfera  była  niezwykle  napięta.  Co  prawda,

rozmawiali  ze  sobą  o  tym  wielokrotnie,  lecz  nie  mogli  się  pogodzić  z  przyjętą  decyzją.

Nieważne jak usilnie starali  to sobie tłumaczyć.  W końcu zasiedli  do stołu i  zjedli  ostatni

posiłek w swoim towarzystwie.

– Będę twym sługą – odezwał się Cay.



Eidel spuściła głowę. Słowa młodzieńca rozrywały jej serce. Wcale nie chciała, by

chłopak  poświęcał  się  dla  niej  i  wioski.  Opuszczał  Astrid,  pomimo  obietnicy.  A ona,  w

przeciwieństwie do niego, nie miała nic do stracenia...

– Czyżby? – zarechotała starucha, wskazując palcem na jego towarzyszkę.

Dziewczyna sama nie wiedziała, co się dokładnie stało. Z jej nosa sączyła się z wolna

krew, a wszystkie kończyny przeszył niemiłosierny ból. Miała wrażenie, że ktoś wlał jej w

przełyk truciznę, bo paliło ją od środka. W końcu dotknął ją paraliż, przez co zsunęła się

bezwładnie  na podłogę.  Cay od razu rzucił  się  w jej  stronę,  krzycząc przy tym jej  imię.

Przytrzymał mocno głowę i przytulił Eidel do siebie.

– Otrułeś ją? – spytała go czarownica, nie okazując cienia współczucia.

– Cay?... – wychrypiała dziewczyna przez łzy. – Dlaczego, Cay?...

– To nie ja, Eidel, to nie ja! – powtarzał bez przerwy.

Wiedźma zaśmiała się donośnie. Okazało się bowiem, że sama to wszystko uknuła.

Do posiłku swojej nowej służki dorzuciła nieco zatrutych jagód, które przynosiły na swoją

ofiarę stosunkowo długą i okrutną śmierć. Cay wciąż tulił do siebie biedne dziewczę. Nie

okazywał na zewnątrz swoich uczuć, bo w pomieszczeniu wciąż znajdowała się starucha,

aczkolwiek cierpiał wewnętrzne katusze. Wreszcie ucałował sine usta Eidel, a później ułożył

jej martwe ciało na równie zimnej podłodze.

– Idź już. Nie masz tu czego szukać – wiedźma machnęła ręką, wypędzając  go ze

swojej chaty.

W tym samym momencie z ziemi powstała Eidel, która od razu podeszła do stołu i

zebrała z niego zastawę. Twarz wciąż miała bladą, usta sine, a w jej oczach nie można było

doszukać  się  ani  odrobiny  blasku.  Były  puste.  Tak  samo jak  jej  wnętrze.  Czar  rzucony

dodatkowo na trujące jagody, sprawił, że Eidel wciąż była żywa, lecz nie miała własnej woli.

Cay próbował jej wyjaśnić, co uknuła starucha, jednak jego wysiłki poszły na marne.

Dziewczyna  o  kruczoczarnych  włosach  nawet  nie  zwracała  na  niego  uwagi.  W  końcu

odszedł, z bólem w sercu i nikt nigdy więcej nie widział go ani w okolicy, ani w wiosce.

Dzieci  już  dawno  spały,  pogrążone  w  pięknej  krainie  wyobraźni.  Starsza  kobieta

podłożyła kilka drewien do paleniska, by ogień zanadto nie przygasł.  Zaraz potem otuliła

swoje pociechy grubym kocem i sama udała się na spoczynek.

Nagle  ktoś  załomotał  w odrzwia.  Kobieta  wstała  ze  swojego posłania,  na bosaka

podbiegła do wejścia, sądząc że to mąż wrócił już z polowania. Otworzyła dzwi na oścież i

zamarła w bezruchu. Przed nią stał podstarzały mężczyzna w towarzystwie kobiety,  która

była od niego tylko trochę młodsza. Oboje mieli na sobie czarne peleryny.

– Astrid, pomóż nam – rzekł przybysz, podnosząc głowę.

– Cay, braciszku...



Kobieta, wciąż oszołomiona, wpuściła ich do środka, po czym zaczęła całować ręce,

policzki i usta swojego brata. Obecność Caya bardzo ją wzruszyła, dlatego z jej stalowych

oczu popłynęły gęste łzy.

– Nareszcie wróciłeś... – szeptała. – Wiedziałam, że dochowasz danego słowa.

Czarnowłosa kobieta, podtrzymywana cały czas przez mężczyznę, podniosła oczy i

przyjrzała się dokładnie Astrid. Jej oczy wciąż były puste, skóra blada, a usta... sine.

Dzieci już dawno spały, pogrążone w pięknej krainie ich wyobraźni. Starsza kobieta

podłożyła kilka drewien do paleniska, by ogień zanadto nie przygasł. Zaraz później otuliła

swoje pociechy grubym kocem i sama udała się na spoczynek.

Nagle ktoś załomotał w drzwi. Kobieta wstała ze swojego posłania, na bosaka udała

się do wejścia, sądząc że to mąż wrócił już z polowania. Otworzyła je szeroko i zamarła w

bezruchu. Przed nią stał podstarzały mężczyzna w towarzystwie kobiety, która była od niego

trochę młodsza.

– Astrid, pomóż nam – rzekł przybysz, podnosząc głowę.

Kobieta, wciąż oszołomiona, wpuściła ich do środka, po czym zaczęła całować ręce,

policzki i usta swojego brata. Obecność Caya bardzo ją wzruszyła, dlatego z jej stalowych

oczu popłynęły gęste łzy.

– Cay,  braciszku...  nareszcie  wróciłeś...  –  szeptała.  –  Wiedziałam,  że  dochowasz

danego słowa.

Czarnowłosa kobieta, podtrzymywana cały czas przez mężczyznę, podniosła oczy i

przyjrzała się dokładnie Astrid. Jej oczy wciąż były puste, skóra blada, a usta... sine.


