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Opowiadanie pod tytułem:

Poza limes

Niewielki pagórek nadawał się w sam raz na wysunięty posterunek obserwacyjny. Dałoby się 

na nim wybudować mały fort otoczony ostrokołem, z którego wysokich wież wzrok strażników 

sięgałby daleko po horyzont. Kto wie? Może kiedyś, za parę lat, a może jeszcze wcześniej, podobna 

rola przypadnie temu miejscu. Obecnie na swoją siedzibę obrały go trzy dęby. Każdy z nich chlubił 

się pniem o  takiej średnicy,  że do objęcia  go nie starczyłoby ramion wyrośniętego mężczyzny,  

musiały więc zapuścić korzenie w ciemnej germańskiej glebie dobre piętnaście dekad temu.

Centurion Strawiusz pozwolił błądzić swoim myślom. Co się działo półtora wieku temu? W 

jakim klimacie pękały dorodne żołędzie? Czy lata wtedy były cieplejsze niż teraz? A może wręcz 

przeciwnie: chłodniejsze?

Ciche  stuknięcie  pilum o  tarczę  przywróciło  go  do rzeczywistości.  Niechętnie  spojrzał  na 

żołnierza, który zakłócił mu spokój. Wysoki mężczyzna, o opalonej twarzy, której rysy wskazywały 

na pochodzenie z rejonów na północ od Alp, zdawał się nie przejmować krótkotrwałym gniewem 

przełożonego. Poczekał krótką chwilę – dość długą, by z głowy Strawiusza zdążyły wywietrzeć 

ostatnie  opary  na  wpół  sennego  zadurzenia,  ale  i  na  tyle  krótką,  by  centurion  nie  zaczął  się 

niecierpliwić. Kiedy uznał, że przyszła na to pora, nieco zdawkowo zasalutował i odezwał się.

– Centurionie, dekurion Marius gotów jest do wyruszenia w drogę. Czy zechcesz mu, panie, 

przekazać dodatkowe instrukcje?

Strawiusz zmarszczył  brwi,  a  przez  jego twarz  przemknął  gniewny cień.  Odwrócił  się  do 

trzech dębów i spojrzał na walający się u ich podstaw bajzel. Na przestrzeni kilkunastu metrów 

porozrzucane były  mniejsze i  większe deseczki,  kawałki  rzemieni,  różne metalowe przedmioty. 

Wśród tego wszystkiego czerwieniły się strzępy końskiego mięsa. Centurion gotów był na wiele,  

byle tylko nie przyznać, że wśród owych krwawych ochłapów były także szczątki ludzkich ciał. 

Prawda była taka, że mógł sobie myśleć cokolwiek, ale wóz – czy może raczej żałosne jego resztki 

– należał do skarbnika Plocjusza. Wskazywało na to także mieniące się w ostrym słońcu złoto, 

porozrzucane na równi z innymi śmieciami. Tak. To był wóz Plocjusza, jego konie, jego skarb. I 

pewnie  on  sam.  A  także  –  ta  myśl  była  zbyt  natrętna,  by  ją  odrzucić  –  kariera  centuriona 

Strawiusza,  który  od  samego  legata  otrzymał  wyraźne  zadanie  sprowadzenia  Plocjusza  do 

warownego obozu. Żywego i zdecydowanie w jednym kawałku.

– Nie – wychrypiał po kilku minutach, aż nadto świadom faktu, że czas słów się skończył. – 
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Niech przekaże legatowi, że pomścimy Plocjusza, a barbarzyńców którzy dopuścili się tego czynu 

osobiście doprowadzę na kolczastym łańcuchu.

Żołnierz  kiwnął  głową – z  wdziękiem,  ale  całkowicie  nieprzepisowo – i  odwrócił  się,  by 

wykonać polecenie. Strawiusz pozostał na wzgórzu. Słoneczny żar powodował, że czuł się prawie 

jak u siebie w domu, w niewielkiej wiosce w odległej Kampanii. Tam również słońce prażyło w ten 

sposób, ale powietrze pachniało inaczej. Zamiast mocnej woni gnijących liści i ciężkiej od wody 

ściółki  leśnej,  Strawiusz  poczułby  słony  aromat  morza,  którym  przesycone  było  wszystko:  od 

kamieni,  przez  wiatr,  aż  po  dłonie  przyjacielskich,  lecz  dbających  o  swoje  interesy  ludzi. 

Niewidzącymi oczami centurion śledził odjazd  turmae jeźdźców. Dopiero kiedy czerwone tuniki 

trzydziestu dwóch  equitatus zginęły w przestworze zachłannej  zieleni,  zmusił  się  do wzięcia  w 

karby.

÷

Germańska  wioska  znajdowała  się  o  dzień  drogi  od  trzech  dębów.  Było  to  tyle  co  nic, 

zważywszy na zwyczajne w tych rejonach odległości dzielące okruchy rachitycznej cywilizacji (czy 

też to co za nie uchodziło z braku innej konkurencji…), ale w gęstym lesie każda godzina marszu 

wymuszała odpowiednią i wcale nie niską daninę potu i zniechęcenia.

Strawiusz  uszykował  ludzi  w  kolumnę  marszową,  która  siłą  rzeczy  uległa  szybkiemu 

rozprężeniu w miarę,  jak przedzierali  się przez co gęstsze zagajniki, wykroty,  pokonywali rowy 

wypełnione wodą czy zwalone przez wichurę drzewa. Ludzie wiedzieli jednak, gdzie się znajdują – 

a może zbyt dobrze przyjrzeli się szczątkom pechowego Plocjusza – i poza zwiadowcami wszyscy 

żołnierze utrzymywali kontakt wzrokowy.

Hastati w milczeniu dźwigali swoje brzemię: wielkie tarcze, krótkie  gladiusy i ciężkie, acz 

porządnie wyważone pila, a więc balast, który na polu bitwy stawał się bezcenny, ale w każdych 

innych warunkach, a szczególnie takich, zdawał się być nieludzką karą. Oddział Strawiusza składał 

się  jednak  z  doświadczonych  żołnierzy,  takich,  którzy  nie  raz  słyszeli  szczęk  oręża  i  jęki 

konających. Tacy jak oni nie narzekali. A przynajmniej, nie czynili tego głośno.

Centurion  miał  własne  zdanie  na  temat  tego,  co  przytrafiło  się  Plocjuszowi.  Biedaczysko 

pewnie zbyt mocno przykładał się do pracy, a pobieranie podatków rzadko gwarantowało długie 

życie, zwłaszcza na dzikich rubieżach państwa. O ile jednak zdrowie skarbnika nie przedstawiało 

dla  Imperium  wielkiej  wartości,  to  zgoła  inaczej  miała  się  rzecz  z  gromadzonym  przez  niego 

skarbem. W miarę jak poborca odwiedzał kolejne wioski i sioła, rósł ciężar solidnie okutego kufra, 

który wiózł na wozie.  To dlatego poborcom towarzyszą zawsze żołnierze:  świetnie  wyszkoleni, 
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doskonale wyposażeni. I jeszcze lepiej opłacani. Nikt już zapewne nie odpowie na pytanie, czy owi 

ochroniarze nie walali się wśród ochłapów końskiego mięsa i zdewastowanych resztek wozu u stóp 

trzech dębów, czy też wręcz przeciwnie: uciekli, gdzie ich nogi poniosły. Doświadczony centurion 

nie zamierzał się zresztą kłopotać wyborem którejkolwiek z wersji. Wiedział, że byłoby to w tym 

przypadku całkowicie drugorzędną kwestią. Liczyła się inna niewiadoma: kto stał za napaścią? Kto 

pokonał lub przestraszył obstawę Plocjusza i zamordował jego samego? Na koniec wreszcie, kto 

zagrabił,  jakże niestarannie (centurion nie mógł zapomnieć mnóstwa monet błyszczących wśród 

trawy), złoto z kufra?

Kiedy  trafili  na  szeroki  na  kilka  kroków  strumień,  Strawiusz  zarządził  krótki  postój. 

Legioniści  bez  rozkazu  uformowali  luźny  okrąg,  który  w  ciągu  paru  chwil  mógł  zostać 

przekształcony  w  najeżoną  pilum i  chronioną  tarczami  formację  obronną.  Pragnienie  gasili  w 

milczeniu. Także bez słów posilali się suchym prowiantem, który dźwigali w plecakach i sakwach 

przytoczonych  do  pasów.  Dopiero  w  tym  momencie  Strawiusz  uświadomił  sobie  rzecz,  która 

chodziła mu po głowie od dłuższego czasu, ale nie potrafił jej uchwycić i nazwać: milczeli nie tylko 

jego ludzie, ale i cały las. Prócz szumu liści ustępujących pod tchnieniem wiatru, najcichszy nawet 

hałas nie przyciągał uwagi zmysłów. Tak jakby zapadli się w mroczną studnię. Nie śpiewały ptaki, 

nie  krzyczały  swoich  przerażających  psalmów wilki,  nie  ryczały  łosie,  nie  dobiegał  ich  stukot 

jeleniego poroża kaleczącego twardą korę drzew… Germańska puszcza, niegnębiona ludzką ręką, 

nieciemiężona mocarnym i śmiertelnym uchwytem cywilizacji, była na ogół przepełniona życiem i 

wszelkimi jego objawami. Co się z tym stało? Gdzie przepadło? I nade wszystko: czy był to powód 

do niepokoju?

Strawiusz  rozejrzał  się  po  wszechobecnych  bukach  i  dębach,  tak  jakby  spodziewał  się 

wypatrzyć za którymś z drzew ukrytego w zasadzce nieprzyjaciela, ale nie dostrzegł nic, co by go 

mogło utwierdzić w niejasnym poczuciu zagrożenia. Las zdawał się być pusty, porzucony… albo - 

jeszcze gorzej - przesycony tajemną, wrogą obecnością, która tłamsiła bicie serca puszczy.

Przez kolejne godziny miał wrażenie, jakby mgła oblepiała jego zmysły.  Ogarniał go coraz 

większy niepokój, który z kolei  wymusił  niekończącą się analizę decyzji  i  zamierzeń. Planował 

odpocząć w germańskiej osadzie, która choć znajdowała się poza  limesem imperialnych ziem,  de 

facto podlegała rzymskiej jurysdykcji. To właśnie tam spodziewał się znaleźć prowodyrów ataku na 

Plocjusza. Byłoby miło, gdyby parszywi barbarzyńcy zawiśli jeszcze tego dnia, odpoczynek byłby 

wtedy daleko bardziej  zasłużony,  ale pewnych spraw nie można było przyśpieszać.  Dlatego, po 

długim i starannym namyśle uznał, iż lepiej będzie rozłożyć obóz w lesie, a do germańskiej wsi 
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wkroczyć w świetle dnia. 

Żołnierze  decyzję  przyjęli  z  ulgą,  którą  umiejętnie  skryli  za  maskami  pewnych  siebie 

wiarusów.  Rozłożyli  się  prosto  na  ziemi,  tarcze  i  broń trzymając  w zasięgu  dłoni,  a  jedynym 

ustępstwem  na  rzecz  komfortu  były  lekko  poluźnione  rzemienie  spinające  pancerze.  Noc 

zapowiadała  się  na  bezsenną,  choć  nie  natknęli  się  na  nic,  co  mogłoby  stanowić  wymierne 

zagrożenie dla centurii rzymskiej piechoty. Czasami – i tak się działo właśnie teraz – wystarczała 

niepokojąca (i nieuchwytna) nuta zawieszona w powietrzu czy… no, właśnie: upiorna cisza,  by 

podkopać  morale.  Germańska  puszcza  drążyła  spokój  ich  dusz,  w  to  wątpić  nie  mógł  nawet 

racjonalnie myślący Strawiusz. Był aż nadto świadom niepokoju ogarniającego karnych legionistów 

i doskonale wiedział, jak niewiele dzieliło tę sytuację od prawdziwej i często niezawinionej paniki. 

Nie czekał na dalsze symptomy. Także dla własnego spokoju (ciekawe, czy ściskanie żołądka było 

efektem  tylko  i  wyłącznie  nadmiernie  szybko  spożytego  popołudniowego  posiłku?)  wysłał 

przydzielonych mu przez legata  auxiliari na patrol. Pozbawieni pancerzy, ale zbrojni w miecze i 

łuki  żołnierze  wywodzący  się  z  niedalekich  okolic  byli  jego oczami  i  uszami.  Gdyby  oni  coś 

przegapili, oznaczałoby to, iż cała wyprawa nie przypadła do gustu Jowiszowi…

Strawiusz spożył skromną kolację i zwołał dziesiętników. Dziewiątka mężczyzn stawiła się 

niemal  od razu.  Z  marsowymi  minami,  z  dłońmi  niespokojnie  opartymi  na  głowniach mieczy,  

sprawiali  wrażenie  niepewnych  siebie  dzieciaków,  choć każdy z nich niejeden już raz w życiu 

patrzył w oczy strachowi i śmierci.

– Wyruszamy przed świtem – zakomunikował im centurion. – Jeśli te psy się nas spodziewają, 

nie pozwólmy się im niecierpliwić.

– Mamy być przygotowani do walki? 

Pytanie padło z ust najmłodszego z dekurionów. Strawiusz miał już na końcu języka ciętą 

odpowiedź, ale coś kazało mu powstrzymać szybko narastający gniew. Spojrzał więc z namysłem 

na młodzieńca i spokojnie, nie podnosząc głosu odparł:

– Gdyby było  inaczej,  legat  zamiast  swoich cennych  weteranów przysłałby tutaj  obozowe 

dziwki.

Dowcip – niekoniecznie wysokich lotów – nieco rozładował napięcie. Rozległy się dwa czy 

trzy stłumione chichoty, ale w powietrzu czuło się stres: pachniał nim pot mężczyzn, odzienie… 

nawet ściółka leśna zdawała się emanować tym specyficznym aromatem. 

– Dobra, panowie. Nie wiem, o co chodzi, ale powiem wam, że i ja mam dosyć tego miejsca. 

Jest trochę za cicho – świadomie wypowiedział na głos to, co wszyscy odczuwali. – Ale to jeszcze 
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trochę  za  mało,  by  przerazić  doświadczonych  hastati.  Wszyscy  widzieliśmy,  co  się  stało 

Plocjuszowi i przyznam, że i mnie trudno wyobrazić sobie ludzi zdolnych do takiego czynu. A 

przecież widziałem… widzieliśmy – poprawił się – niejedno. Wszyscy wiemy, co z ludzkim ciałem 

potrafią zrobić miecze, strzały i oszczepy podczas bitwy.

Dziesiętnicy  pokiwali  głowami.  Z  minuty  na  minutę  wydawali  się  coraz  spokojniejsi. 

Odwołanie do ich doświadczenia i przeżyć zdawało się stabilizować sytuację. Sugerowało, że nie są 

ofiarami,  ale  myśliwymi.  Że  są  uzbrojeni,  doświadczeni,  groźni.  Że  stanowią  część  machiny 

wojennej,  pod której mocą i wolą ugiął  się prawie cały świat. Strawiusz rozmyślnie  grał na tej 

nucie, ale nie zamierzał posuwać się za daleko. Pozwolił, by sami odgadli niedopowiedzenia, by 

poczucie siły samo narodziło się w ich duszach. Miał w tym doświadczenie. Przez większość życia 

posyłał żołnierzy do walki.

– Plocjusz miał pecha – kontynuował z namysłem – ale pamiętajcie o jednym: biedak był z 

dwudziestką żołnierzy. Nas jest setka. Tamci dranie przez ostatnie lata garbowali skóry wieśniakom 

i  złodziejom,  a  mieczy  używali  do  przetrząsania  stogów  siana  w  poszukiwaniu  pochowanych 

kosztowności.  My  w  tym  czasie  toczyliśmy  krwi  buntującym  się  Galom  i  tępiliśmy  ostrze 

germańskich najazdów. Jesteśmy od nich lepsi i gorzej opłacani.

Ciche  parsknięcie  śmiechu  rozległo  się  jak  na  komendę.  Strawiusz  odpowiedział  na  nie 

skromnym uśmiechem i podjął wątek.

- Powiem wam, co zrobimy. Postaramy się teraz odpocząć, a przed świtem wstaniemy gotowi 

do skopania dupy każdemu, kto stanie nam na drodze. 

Potoczył  wzrokiem po dziesiętnikach.  Miał ich w garści.  Kilka prostych,  ale  odpowiednio 

dobranych zdań czyniło cuda. Ulotniła się nerwowość i niepewność zastąpione przez pewne siebie 

uśmiechy. Wreszcie byli gotowymi do akcji profesjonalistami. Wreszcie!

– Do wioski Germanów mamy jakieś trzy godziny drogi, jeśli wierzyć tym bękartom Galom z 

auxiliarum. Wejdziemy tam nie jako napastnicy, ale panowie świata, którymi jesteśmy. Zwięźle i 

przyjacielsko  wytłumaczymy,  o  co  chodzi,  poszukamy  winowajców,  a  w  razie  potrzeby 

wyznaczymy na nich ochotników i powiesimy na drzewach. A później… zobaczymy czy tutejsze 

kobiety są równie brudne i śmierdzące jak te w Galii.

Tym razem odpowiedział  mu powszechny wybuch wesołości. Strawiusz pozwolił  sobie na 

szeroki uśmiech. Wygląda na to, że wygrał tę bitwę.

I właśnie wtedy wszystko zaczęło się pieprzyć…

Nocną ciszę  rozdarł  przejmujący do szpiku kości  wrzask.  Wszyscy podskoczyli  na równe 
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nogi. Nim jeszcze pierwszy dziesiętnik ruszył ku swojej drużynie, Strawiusz wiedział już, że długa 

noc będzie jeszcze dłuższa. Wtedy jeszcze nie przypuszczał, że aż tak długa…

÷

Hastati uformowali wzmocniony tarczami krąg, który musiał im wystarczyć jako ekwiwalent 

fortu. Tarcza przy tarczy,  pilum przy  pilum,  ramię przy ramieniu.  W ścisku, w smrodzie potu i 

moczu trwali tak, godzina za godziną, aż wśród gałęzi zajaśniał pierwszy zwiastun świtu.

Rodzący się dzień odsłonił zmęczone twarze i oczy mętne od długotrwałego strachu.

Nawet Strawiusz stracił swoje opanowanie. Jego chłód i pewność siebie zniknęły jak nożem 

odciął, kiedy w nocy, po ciemku, dotarli do źródeł przeraźliwego krzyku.

Byli  to  auxiliari. Porozrzucane fragmenty ekwipunku, resztki ubrań, krew,  połamane kości 

lśniące upiorną bielą w świetle pochodni… Tyle pozostało ze zwiadowców, na których bystrość 

oczu liczył centurion. 

Morale załamało się  tak szybko, że żaden z podoficerów nie zdążył zareagować. Żołnierze 

zaczęli  krzyczeć, kilku umknęło w mrok. Kiedy w końcu centurion i dziesiętnicy skupili wokół 

siebie  oddział,  doliczyli  się  jedynie  siedemdziesięciu  kilku  ludzi.  A później  usłyszeli  krzyki.  I 

jeszcze kolejne.

Przeraźliwe wrzaski dochodziły ich uszu przez długie godziny. Strawiusz, na równi ze swoimi 

podkomendnymi,  czuwał  z  bronią  gotową  do  użycia.  Zgubił  gdzieś  hełm.  Zapomniał  dopiąć 

pancerz i kilka jego elementów również przepadło w mroku nocy, ale ledwo zwrócił na to uwagę. 

Dyszał i pocił się, jakby przebiegł kilka mil, ale dopiero po jakimś czasie uświadomił sobie, że to 

strach wyciska  z  niego siły.  Przez  całą  noc znosił  niewysłowioną torturę.  Słyszał  swoich ludzi 

umierających gdzieś w oddali. Umierających straszną, przerażającą śmiercią. I nie mógł im pomóc. 

Słyszał też jęki i skomlenia,  ciche kwilenie i szarpane modlitwy z ust skupionych wokół siebie 

towarzyszy.  Im też nie mógł  pomóc. Czuł mdły smród moczu, ewidentne świadectwo faktu, że 

strach  przełamał  już niemal  wszystkie  bariery  ich  człowieczeństwa,  ale  i  on – po sam już nie 

wiedział którym wrzasku z ciemności – pozbył się zawartości pęcherza, nawet nie zdając sobie z 

tego sprawy.

W ciągu kilku chwil – godzin? minut? – przemienili się z doskonale zorganizowanej formacji 

wojskowej  w hordę  zaszczutych  zwierząt,  gotowych  robić  pod siebie  i  czekać,  aż  zostanie  im 

poderżnięte gardło.

Krótko przed świtem wrócił  jeden z tych,  którzy uciekli.  Wrócił  to za wiele  powiedziane. 

Wpadł na nich,  nawet nie zauważając tarcz i  grotów włóczni.  Miał obłęd w oczach:  tylko tyle 
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zdążyli dostrzec, nim go rozsiekali na gladiusach. Była to głupia reakcja, ale tak reagują zastraszone 

zwierzęta. Atakują, niszczą wszystko, co zakłóci im spokój. 

Zabili swojego człowieka w bezwarunkowym odruchu i pewnie ledwo to zauważyli. A nawet 

jeśli, to o pechowcu zapomnieli niemal natychmiast. Czujne, rozszerzone ze zmęczenia i obawy 

oczy  szybko  porzuciły  świeżego  trupa,  by  błądzić  po  mrocznej  ścianie  drzew  i  wypatrywać 

niebezpieczeństwa. Strach o własne życie był litościwym bogiem: wybaczał wszystko…

Świt przyniósł ulgę, ale widmo strachu jedynie lekko przyblakło w szarym świetle poranka. 

Przerażenie czaiło się dosłownie pięćdziesiąt metrów dalej. Tam, gdzie wkrótce później odnaleźli 

ciała zaginionych towarzyszy, a raczej to, co z nich pozostało. Krwawe ochłapy nie miały w sobie 

nic godności. O ile jednak martwym to różnicy nie robiło, makabryczny widok zdruzgotał resztki 

morale żywych.

Strach  ścisnął  Strawiusza  za  gardło,  zmiażdżył  żołądek  w bolesnym uchwycie.  Na krótką 

chwilę  centurion zapragnął  porzucić  kolczugę,  ciężkie,  srebrne medale  za waleczność,  odrzucić 

daleko w las pas obciążony gladiusem, a nawet zdjąć sandały, zedrzeć bieliznę i nago, niczym go 

bogowie  stworzyli,  pognać  przez  ponury  bór  w  stronę  Renu!  Być  może,  gdyby  oddał  oznaki 

człowieczeństwa, gdyby pozbył się fetyszów przypinających go do wielkiej, rzymskiej cywilizacji, 

stałby się na krótko zwierzęciem. Wilkiem w ludzkiej skórze, a może człowiekiem w dermie wilka? 

Pognałby tak, silny dzikością i wreszcie niewidoczny dla tutejszej natury ku bezpieczeństwu. Ale 

przecież nie mógł tak postąpić. Atawistyczny głos jego duszy ucichł, zduszony uporządkowanym 

natłokiem wyćwiczonych myśli. Po krótkim wahaniu Strawiusz odnalazł się w roli oficera i z jego 

ust padł potok rozkazów.

÷

Raz jeszcze uformowali szyk marszowy, tym razem był to luźny okrąg o średnicy nieco ponad 

stu  kroków.  Powoli  i  metodycznie  pokonywali  wszystkie  przeszkody:  zwalone  pnie  leśnych 

gigantów, rozpadliny, rowy wypełnione pachnącą zgnilizną deszczówką, dbając o to, by nawet na 

chwilę nie stracić czujności, by nie otworzyć luk, przez które mógłby wtargnąć wróg. W ten sposób 

nie podróżuje się szybko ani wygodnie, ale przynajmniej pewnie. Las nadal milczał, ale miało to 

dobrą stronę: krwi w żyłach nie ścinały już przerażające krzyki. Strawiusz nie odważył się wysunąć 

zwiadowców przed szyk, aż nadto świadom faktu, że każdy człowiek, którego przeznaczyłby do tej 

roli, prędzej rzuciłby się na swój własny miecz, niż oddalił od w miarę bezpiecznej grupy. Byli  

więc ślepi i głusi, może nawet wchodzili właśnie w germańską pułapkę, ale tak Strawiusz, jak i jego 

ludzie z westchnieniem ulgi powitaliby zdobne w stalowe szpice hełmy tutejszych wojów i ich 
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okrzyk bojowy. Jaką odmianą byłoby ginąć z rąk ludzi, których się widzi! I jakąż odmianą byłoby 

móc ich zabijać, niż tylko być  rozrywanym na krwawe ochłapy przez niewidoczne szpony. 

Pułapki germańskiej nie było, a los oszczędził im także innych przygód. Z niewysłowioną ulgą 

przyjęli  rzednienie  puszczy.  Niemal  z  minuty  na  minutę  zmieniła  się  okolica,  przez  którą  tak 

ostrożnie się przemieszczali.  Co i rusz natrafiali  na pnie obalonych toporem  drzew, węższe lub 

szersze ścieżki,  aż  w końcu przemaszerowali  obok ostatnich  buków i zachłysnęli  się widokiem 

otwartej przestrzeni. Osada o dziwnej i kaleczącej język nazwie przycupnęła w szerokim zakolu 

rzeki. Otaczały ją przestronne łąki, które zapewne kiedyś, kiedy już Rzym zatriumfuje, zamienią się 

w uprawne pola. Od celu podróży dzielił ich tysiąc kroków, może trochę więcej, ale nawet z tej  

odległości widać było, że w tej okolicy spokój nie gościł od bardzo dawna... 

Rzeka  otaczała  osadę  ciasnym  uściskiem  z  trzech  stron,  sama  więc  natura  podarowała 

tutejszym  ludziom  miejsce,  w  którym  mieli  prawo  czuć  się  bezpiecznie.  Dodatkowo,  wioska 

okolona była wysoką palisadą – rzecz wcale nienadzwyczajna w dzikim, pełnym przemocy kraju, 

gdzie sojusze zawierano tylko po to,  by tym łatwiej  wbić sztylet  w plecy sąsiadowi.  Od jednej  

strony, tej, której nie chroniła rzeka, przed częstokołem usypano – i to już wydawało się całkowicie  

niezwykłe – wysoki na wzrost mężczyzny wał najeżony pochylonymi na zewnątrz, zaostrzonymi na 

końcach  palami.  Stok  wału  opadał  stromą  krzywizną  i  kończył  się  fosą,  w której  bystre  oczy 

centuriona wypatrzyły kolejne naostrzone pale wychylające się spod bystro płynącej wody. Całości 

dopełniały wieże – zbudowane byle jak i przypominające bardziej ambony myśliwych niż budowle 

obronne, ale sam fakt ich istnienia – a Strawiusz doliczył  się nie mniej jak piętnastu, wcale nie 

kończąc na tym rachunku – dowodził, że mieszkańcy wioski mieli powody, by czegoś się bać.

Centurion miał niemiłe wrażenie, że rzymskie zastępy nie były jedynym źródłem dyskomfortu 

dla Germanów. Kto wie? Może nawet nie były najważniejszym…

– Formuj linię – krzyknął Strawiusz i dekurioni w mig podchwycili rozkaz, który zabrzmiał 

zwielokrotniony dziewięcioma głosami. Poszarpana centuria błyskawicznie, z wprawą zapierającą 

dech w piersiach,  przetasowała się i z luźnego kręgu przeistoczyła  w podwójną linię.  Pierwszy 

szereg zasłonił się wysokimi tarczami, na których oparto skierowane ku Germanom pila. Manewr 

trwał niecałą minutę,  w trakcie której żołnierze nawet nie zwolnili kroku, cały czas podążając w 

stronę osady.

Ciągle nic nie wskazywało na to, by zostali dostrzeżeni. Dziwnym się wydawało, że żadna z 

tak wielu wież nie była obsadzona. Kto, na Jowisza, chciałby tracić czas i marnotrawić wysiłek, by 

wznieść takie obwałowania i nie korzystać z nich?
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O ile jednak Strawiusz gotów był początkowo brak jakiejkolwiek reakcji mieszkańców zwalić 

na  karb  germańskiej  niefrasobliwości  –  byli  to  wszak  barbarzyńcy,  więc  czegóż  się  po  nich 

spodziewać, jeśli nie lenistwa? – to z każdą kolejną chwilą uświadamiał sobie, iż mógł zgrzeszyć 

optymizmem.  Coraz silniej  dławiło go bardzo nieprzyjemne wrażenie,  że spokój  – a więc brak 

lecących w ich stronę strzał, czy galopujących z bojowym okrzykiem dzikich jeźdźców (pomijając 

wersje bardziej optymistyczne, a tym samym zgoła nieprawdopodobne) – wcale nie był powodem 

do zadowolenia.

Niepokój wkradł się także w szeregi hastati. Niewprawne oko niczego by nie zauważyło, ale 

centurion nie przypadkiem wyszedł  cało z kilkunastu bitew. Ponaglił  ludzi ostrym krzykiem do 

szybszego marszu.  Caligae zadudniły głucho na suchej,  gliniastej  ziemi  z nową siłą.  Żołnierze 

skoncentrowali się na zachowaniu miejsca w szyku.

Szybko  pokonali  odległość  dzielącą  ich  od  fosy.  Centuria  stanęła  w  milczeniu.  Pierwszy 

szereg żołnierzy oparł tarcze na ziemi. 

Strawiusz  nakazał  jednej  z  drużyn  pokonać  wąski  most  przerzucony  nad  fosą,  która 

śmierdziała  gorzej  niż  publiczna  kloaka po parodniowym festynie  w  Urbe.  Żołnierze  z  trudem 

powstrzymywali  się  od  zasłaniania  nosów,  ale  nawet  dekurioni  zbledli,  nie  radząc  sobie  z 

niesamowitym smrodem. W rzeczy samej, fosa świetnie spełniała swoją rolę: skutecznie odstraszała 

intruzów…

Drużyna,  nie  bez  problemów,  wspięła  się  na  wał  i  zniknęła  po  jego  drugiej  stronie. 

Dowodzący nią dekurion załomotał głownią miecza w solidne drwa bramy, a do uszu Strawiusza 

doszedł  jego  głośny  krzyk.  Po  minucie  dekurion  powtórzył  procedurę,  a  później  jeszcze  raz. 

Odpowiedziała mu cisza.

Legioniści odetchnęli z ulgą. Byli sami. Nie groziła im bitwa.

÷

Centurion był jednym z pierwszych, którzy weszli do osady po wyłamaniu kilku wysokich 

pali  z  ogrodzenia.  Był  też  jednym  z  tych,  którzy  gotowi  byli  wnosić  ciche  modły  do  całego 

panteonu bogów z prośbą o żywych, cuchnących i okrutnych Germanów. Strawiusz dałby odciąć 

sobie rękę za kohortę barbarzyńców, wszystko jedno: przyjacielskich czy wrogich. Jeszcze więcej 

dałby,  byle tylko usłyszeć ich gardłowy śmiech, czy wyklętą przez Minerwę, urągającą muzyce 

słów  mowę.  Nade  wszystko  jednak,  oddałby  wszystkie  skarby  świata  –  i  jeszcze  osobiście 

pofatygowałby się po inne, choćby do samego Tartaru – byle tylko spokojnie wykonać swoją pracę. 

Przybył  tutaj  ukarać zabójców Plocjusza i  zgodnie z tym,  co powiedział,  wystarczyłoby mu do 
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szczęścia  powieszenie  kogokolwiek,  kto choćby wyglądałby na  podejrzanego.  A po wszystkim 

pozwoliłby legionistom na kilka krótkich godzin zawiesić na kołku wojskowy dryl  i poszaleć z 

tutejszymi kobietami, by w oparach chuci pozbyli się stresów i niemiłych wspomnień…

Ale los chciał  inaczej.  Żołnierze rozeszli  się po wsi, przeszukując ją tak dokładnie,  jak to 

możliwe. Już po niecałej minucie natknęli się na pierwsze znalezisko – poszarpane ludzkie zwłoki, 

ukryte bardzo niestarannie, jakby zagrzebane przez dzikie zwierzę (choć wszelkie zwierzęta, które 

znał  Strawiusz,  wykopywały  ciała,  nigdy  odwrotnie!).  A  później  było  jeszcze  gorzej.  Pewien 

legionista  wszedł  do dużego, długiego domostwa,  będącego zapewne siedzibą wodza i  wybiegł 

stamtąd parę sekund później: bez tarczy i pilum, które porzucił wewnątrz. Biedak padł na kolana i 

wyrzygał ostatni posiłek, krztusząc się i plując żółcią, a przy tym dygocąc na całym ciele niczym 

przy ataku delirium.

Strawiusz nie czekał na wyjaśnienia. Wraz z innymi pognał do budynku. Chwilę później jego 

spojrzenie spoczęło na makabrycznie  wysokiej  górze trupów. Rozległ  się tupot  nóg. Paru ludzi 

uciekło, kilku innych zaczęło wymiotować tam, gdzie stali.  Wilgotna cząstka czyichś wymiocin 

padła  na  nogę  centuriona,  ale  on  tego  nie  zauważył.  Wpatrywał  się  jak  zahipnotyzowany  w 

groteskowo porzucane,  jedne na drugie, korpusy mężczyzn,  kobiet i dzieci.  Na wystające,  białe 

kości, na strzępy ubrań, na zakrzepłą krew… 

Kiedy odzyskał głos, był w stanie wyrzucić z siebie tylko jedno słowo:

– O, mentula…

Gdyby  w okolicy  pozostał  ktoś  w miarę  spokojny,  odnotowano by,  że  centurion  znany z 

unikania wulgaryzmów, właśnie rzucił jedno z największych bluźnierstw swojego życia. Ale nikt 

tego nie usłyszał. Strawiusz pozostał sam w budynku, wśród smrodu śmierci i strachu.

÷

W ciągu  dwóch  kolejnych  dni  siły  centurii  stopniały  o  czterech  ludzi.  Trzech  po  prostu 

zniknęło. Byli wśród kolegów wieczorem, rano już się nie odliczyli. Uznano, że po prostu uciekli,  

nie mogąc znieść stresów i napięcia.

Czwarty, niestety, na pewno nie uciekł. Znaleziono go w jednej z mniejszych chat, w których 

urządzono podręczny magazyn  na co cenniejsze przedmioty zagrabione  w germańskiej  osadzie. 

Rozpoznano go po włosach,  w których  barwy ziemi  i  marchwi  mieszały  się  w sposób na tyle 

unikalny, że nie mogło być żadnej pomyłki. Czupryna, a raczej okrwawiony skalp, był najłatwiej i 

zarazem jedyną  rozpoznawalną  częścią  ciała  legionisty.  Wszystkie  pozostałe  zostały  dosłownie 

rozszarpane i rozwleczone po skromnej chatce. Znaleziono je wbite z furią w klepisko, spływające 

10



Dariusz Barczewski - Poza limes

po nierówno ostruganych deskach stanowiących jej ściany oraz na suficie.

Jeśli  do tej  pory były jeszcze jakieś wątpliwości,  rudowłosy żołnierz niechcący rozwiał  je 

swoją okrutną śmiercią. Wszystko wskazywało na to, iż nie mogli czuć się bezpiecznie nawet w 

obrębie palisady, wałów i fosy, które zresztą wcale nie pomogły Germanom.

Strawiusz podjął jedyną decyzję, jaką w tej sytuacji mógł podjąć.

Krótko po śniadaniu,  które  spożyto  w nerwowej  atmosferze,  nakazał  uformować  kolumnę 

marszową. Germańską wieś opuszczali gotowi na wszystko. Żaden z żołnierzy nie zdecydował się 

zabrać  ze  sobą  najskromniejszych  choćby  łupów.  Wszelkie  kosztowności  i  żałosne  skarby 

pieczołowicie gromadzone przez pomordowanych osadników zostawiono w chatce, która stała się 

w ten sposób całkiem wystawnym grobowcem kryjącym szczątki szeregowego legionisty.  O ile 

jednak pogardzono mniej lub bardziej cennymi ozdobami, to całkowicie wbrew regulaminowi i za 

cichą zgodą Strawiusza, żołnierze zagarnęli każdą dodatkową sztukę broni, jaka im wpadła w ręce i 

jaką zdołali  unieść.  Kiedy więc opuszczali  bezimienną osadę,  przypominali  barbarzyńską hordę 

objuczoną  dziesiątkami  najprzeróżniejszych  rodzajów  uzbrojenia:  od  germańskich  oszczepów, 

przez miecze z brązu, po potężne, dwuręczne topory bojowe, o rozmaitych sztyletach, włóczniach i 

nożach nie wspominając.

Ale choć byli uzbrojeni jak na kilkumiesięczną wojnę, w spojrzeniach i mowie ciał odczytać 

można było tylko i wyłącznie dojrzewający szybko strach. Oraz zapisaną gdzieś na dnie umysłów 

pewność, że nikt i nic nie obroni ich przed złem, które czyhało na germańskiej ziemi…

÷

Napięcie rosło z każdą kolejną godziną. W południe zdawało się sięgać szczytów, ale było to 

tylko złudzenie. Apogeum osiągnęło dopiero, kiedy słońce zaczęło chować się za niewidocznym 

zza  gęstej  ściany  drzew  horyzontem.  Po  krótkiej  przerwie  wrócili  do  stanu  dzikich  zwierząt.  

Przebiegali  las niczym stado furii,  złych,  gniewnych i gotowych zabić wszystko, nawet samych 

siebie. Tylko i wyłącznie strach – ów najwyższy z bogów, przed którym klęknąć musiał nawet sam 

Jowisz – trzymał ich w grupie. Tylko przerażenie nie pozwoliło im rozpierzchnąć się po okolicy. 

Ku wielkiemu zdumieniu, noc minęła bez wypadków. Nikt nie zginął. Nikt też nie zaginął. 

Świt wyłuskał z powoli ustępującego mroku twarze o oczach podkrążonych, drżące ze zmęczenia i 

stresu dłonie oraz – po raz pierwszy od wielu dni – niepewne uśmiechy.

Udało im się. 

Tak. Chyba im się udało.

Nawet Strawiusz gotów był przyznać sam przed sobą, że zbyt szybko ulegli przerażeniu. A 
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kiedy  otrząsnął  się  ze  strachu,  poczuł  jakby  na  nowo  się  narodził.  Klepał  po  plecach  swoich 

legionistów, a oni odpowiadali mu salutami.

Było dobrze. Było cholernie dobrze…

…do południa. Wtedy zostali zaatakowani.

Zło przyszło z jękiem wiatru zawodzącego wśród konarów drzew. Ktoś powiedział dowcip, w 

którym co drugie słowo brzmiało jak mentula czy scortum i odpowiedział mu powszechny wybuch 

śmiechu: nerwowego i przesyconego nowo odzyskaną pewnością.  Jeden z żołnierzy przestał  się 

śmiać nagle, bez uprzedzenia, a chwilę później już go nie było tam, gdzie kroczył chwilę wcześniej. 

Nim jeszcze  przestali  się  śmiać  doleciał  ich pełen  przerażenia,  ścinający krew w żyłach  krzyk 

mordowanego mężczyzny.

Zanim padła choć jedna komenda z ust  Strawiusza,  centuria  zareagowała  niczym świetnie 

dostrojony mechanizm. Legioniści  natychmiast uformowali  obszerny okrąg,  w czym pomógł im 

fakt, iż akurat znajdowali się na sporej polanie. Rychło solidny mur tarcz otoczył żołnierzy, a na 

grotach groźnie wzniesionych pilum zamigotały promienie słońca. 

Wszystko działo się tak szybko, że udręczone umysły nawet nie uświadomiły sobie pełnej 

grozy sytuacji, kiedy spomiędzy drzew wyskoczył potężny cień. Coś upadło na ziemię tuż przed 

okręgiem tarcz, zazgrzytał metal tarty jakąś ostrą powierzchnią i kolejne krzyki rozdarły upiorną 

ciszę. Niemal natychmiast cień wycofał się między drzewa, a wraz z nim zniknął jeden z żołnierzy. 

Centuria ponownie zareagowała w wyuczony sposób, potęga musztry przebiła się przez skorupę 

błyskawicznie pęczniejącego strachu i narzuciła zacieśnienie koła i uzupełnienie pustego miejsca. 

Pila mierzyły w gąszcz leśny, ale na przeciwniku niewielkie robiły wrażenie…

Strawiusz  znalazł  się  w centrum okręgu i  nie  miał  możliwości  dostrzec  ostatniego  ataku, 

jednak kiedy legioniści przeformowali  się po utracie kolejnego kolegi, nie miał wątpliwości,  co 

było tego przyczyną. Trzeci atak nastąpił na jego oczach. Cień wychynął z lasu i potężnym susem 

pokonał pustą przestrzeń.  Żołnierz,  przed którym zmaterializowała się zjawa, nie miał  czasu na 

reakcję. Jego tarcza została wyrwana mu z rąk i opadła na ziemię, a obok niej bezużyteczny pilum. 

Chwilę później pechowiec został uniesiony do puszczy, krzycząc przy tym jak zarzynany wieprz.

– Rzucić tarcze! Rzucić tarcze – komenderował Strawiusz.

Żołnierze zareagowali prawidłowo i w mig wszystkie tarcze padły na ziemię. 

– Pierwszy szereg rzucić pila. Gotuj gladius! Drugi szereg opuścić pila!

Zdążyli akurat w samą porę. Cień wyskoczył na polanę i zaatakował ponownie, tym razem 

jednak któremuś z żołnierzy starczyło refleksu, a może groźny agresor zawahał się wpaść na pila 
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drugiego szeregu? Krótki  gladius w rękach weterana wielu bitew zrobił swoje. Nim ktokolwiek 

ochłonął na tyle, by choćby szerzej otworzyć oczy, chłodna stal cięła zjawę.

Napastnik ryknął ogłuszająco i… odskoczył.

Na chwilę.

Wkrótce później nastąpił kolejny atak. I jeszcze jeden. I kolejny. Raz po raz doskakiwały do 

nich nieuchwytne,  umykające zmysłom cienie.  Legioniści  odpychali  je  pilami,  cięli  gladiusami. 

Pozbawieni zbędnego balastu tarcz bronili się niczym jeden organizm i wszystko wskazywało na to, 

że skazani na porażkę, mogą przetrwać bój z istotami będącymi wysłannikami samych piekieł…

Taktyka  triumfowała  nad  mrokiem,  porządek  nad  chaosem,  a  Rzym  nad  barbarzyńskim 

światem okrutnych kreatur. Tak być powinno i tak właśnie było!

Pewny siebie Strawiusz, schował gladiusa do pochwy. Otarł pot z czoła.

Nagle  coś  przesłoniło  słońce.  Spojrzał  w  górę,  oczekując,  że  dojrzy  ogromny  obłok. 

Spostrzegł jednak coś więcej: mrok przeistoczony w ciało. Miał zbyt mało czasu, by pomyśleć, by 

przeanalizować  zagrożenie.  Miał  też  zbyt  ograniczoną  wyobraźnię,  by  podjąć  wyzwanie  i 

zidentyfikować owo "coś", które opadło na nich na podobieństwo chmury gradowej. 

W jednej chwili bronili się przed atakami i odpierali je z rosnącą zuchwałością. W drugiej, w 

samym środku okręgu legionistów eksplodowała przemoc i śmierć. Kilku żołnierzy wyleciało w 

powietrze, rzuconych silnymi, widmowymi ramionami. Ostre pazury darły pancerze, zagłębiały się 

w ciała. Zapach krwi w ciągu kilku sekund przesycił powietrze, mieszając się ze smrodem potu, 

moczu i kału. Kilka kolejnych sekund później było po wszystkim.

Na polu bitwy zostały strzępy ciał dwudziestu, może trzydziestu ludzi. Reszta rozpierzchła się 

po okolicy i wkrótce las przeniknęły krzyki zwiastujące ich śmierć.

÷

Strawiusz miał szczęście. Albo szczególnego pecha.

Umknął pazurom widma w pierwszych sekundach rzezi. Nie zginął także w ciągu następnych, 

kiedy  wyrzynani  byli  uciekinierzy.  Rychło  sekundy  przerodziły  się  w  minuty,  te  zaś  ustąpiły 

miejsca godzinom. A on nadal żył.

Porzucił gladiusa, zgubił gdzieś pancerz. Biegł, pełzał, wspinał się na drzewa. Uciekał, ile mu 

starczało sił  w płucach,  a później  uciekał  jeszcze i  jeszcze,  aż padał  na wilgotny mech i  tracił 

przytomność.

Budził się o różnych porach dnia i nocy. Ilekroć odzyskiwał przytomność, wstawał na równe 

nogi i biegł dalej. Biegł, aż ponownie tracił siły i ponownie zatracał się w śnie, w którym ciągle na 
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nowo odgrywał  rzeź swoich ludzi i  nienawistną,  mroczną śmierć spadającą z nieba,  czającą się 

wśród drzew.

Ilekroć był głodny posilał się tym, co miał pod ręką. Czasami były to jakieś owady, innym 

razem liście  albo  korzonki.  Od czasu  do  czasu  znajdował  orzechy,  bywało,  że  zatapiał  kły  w 

ciepłym jeszcze ciele jakiegoś zwierzęcia. Pił deszczówkę, zlizywał ostatnie krople rosy. I ciągle 

uciekał.

Całe  jego  człowieczeństwo  wycofało  się  w  najgłębsze  zakamarki  umysłu.  Otoczyło  się 

wysoką  i  grubą  ścianą,  bezpieczne  przed  grozą  świata.  Pozbawione  wodzy  świadomości  ciało 

dryfowało  samo,  kierowane  atawistycznym  instynktem  i  zwierzęcą  zaradnością. Za  cały  ster 

wystarczać musiała mu jedna myśl: uciec, byle dalej, byle prędzej.

Któregoś dnia Strawiusz przedarł się przez gęstwinę krzewów i wyszedł na otwartą przestrzeń. 

W przyjaznych promieniach słońca, które nie uśmiechało się do niego zbyt często ostatnimi dniami, 

dostrzegł kolorowe płótna namiotów i czerwone proporce wojsk.

Radość dodała mu dodatkowych sił.  Biegł ku jasnym, świeżo ociosanym palom palisady i 

krzyczał tak głośno, jak potrafił.

Udało mu się.

Był u siebie.

Dotarł do swoich.

Był…

Nie dokończył okrzyku. Stanął zdziwiony i powoli, delikatnie, niepewnie, sięgnął dłonią do 

gardła, w którym tkwiła wystrzelona przez  auxiliari strzała. 

Centurion Strawiusz padł na kolana. Podniósł dłonie do oczu. Były czerwone. Była na nich 

jego  krew.  Ciepła  posoka  spływała  po  szyi  i  nasączała  szmaty,  w które  zamienił  się  mundur.  

Oczami, które słabły wraz z resztą ciała, widział jeszcze błękit nieba i zielone tuniki nadchodzących 

legionistów. Nadchodzili powoli. Jakby z obawą.

Czemu się bali? Czemu go zabili?

Czemu?

W końcu siły opuściły Strawiusza całkowicie. W ostatnim przebłysku ginącej świadomości 

pomyślał jeszcze, że słońce uśmiecha się doń szyderczo i umarł tak: na kolanach, z utrwalonym 

wyrazem zdziwienia na twarzy.

...czemu?

÷
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– Legacie!

Marek Perecjusz Baria  dopiero po chwili  oderwał  wzrok od srebrnego lustra,  w którym z 

oglądał swoje oblicze. Dobrze mu było w dopasowanym rynsztunku. Wyglądał groźnie. I władczo.

Dopiero  kiedy  nacieszył  oczy  samym  sobą,  spojrzał  na  stojącego  w  wejściu  do  namiotu 

dekuriona ekwitów. Oficer przytknął dłoń do piersi, a legat niechlujnie odwzajemnił salut.

– Co tam się dzieje?

– Nic wielkiego,  panie  – rosły mężczyzna wzruszył  ramionami.  – Napadł  nas  zabiedzony 

dzikus, ale został już zabity. 

–  Dzikus,  powiadasz?  –  mruknął  Marek  Perecjusz,  momentalnie  tracąc  zainteresowanie 

tematem.

– Miał na sobie pobrudzoną i zniszczoną tunikę rzymskiego centuriona, panie.

– Ach, tak? – zapytał legat, delikatnie usuwając pyłek z lustra. Kiedy ten gbur sobie pójdzie, 

będzie mógł przymierzyć drugi pancerz. Ciekawe, w którym będzie mu lepiej?

– Panie, kolor tuniki wskazuje na fakt, iż mogła ona zostać zdarta z oficera dowodzącego tą 

zaginioną centurią.

– Mhh… tak, tak.

– Czy mamy coś z tym zrobić?

– Coś zrobić? Co na przykład?

– Może wysłać wiadomość do zarządcy prowincji?

– Nie, głupcze. Skoro zabiliśmy dzikusa, który przyczynił się do śmierci Plocjusza i zaginięcia 

naszej dzielnej centurii, to znaczy, że zrobiliśmy to, po co, między innymi, tutaj przyszliśmy.

Marek Perecjusz oderwał wzrok od lustra i nieprzychylnie spojrzał na dekuriona.

–  Ale  na  tym  nie  koniec.  Zwijać  obóz.  Odwiedzimy  tych  cholernych  barbarzyńców  i 

zniszczymy ich. Otworzymy Rzymowi wrota na ten barbarzyński świat.

Na twarz legata wpełzł uśmiech, gdyż jego myśli dotarły już dalej niż do germańskiej puszczy. 

Dotarły aż do Rzymu. Do nagród i triumfów.

– Tak, właśnie tak zrobimy. Zabijemy dzikusów - powtórzył cicho, tylko dla siebie.

Dekurion cicho wysunął się z namiotu, ale Marek Perecjusz już tego nie zauważył. Patrzył 

ponownie w swoje odbicie i myślał o sukcesach, które już wkrótce odniesie. Myślał o tym, że jest 

bardzo, ale to bardzo szczęśliwym człowiekiem.
Dariusz Barczewski
Zgierz, styczeń 2010
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