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nTci:o'"~ icj, Jl. I di 11 ~ttł'mt . kTlhlct t~ z~li·1ttk u111i, 

w'śrud których znnidujc ~ ;ii; lc1:owi sko nkdi.wicuzi. 
- N1cclżwicdzi? WiGc jc>l wm nic jcdc11 tylko, 

lc~l i~ccj? 
O, lak 1 

-- I Im! przyruszudlcm, i.c w r~ nicid1.1c tcm 
lllll'~'-ka 1 ko nicdi.wicd1.ka 7. malcmi, bo cz.is paro
wania ua1;•1 · już rni11;1I, a stary 111 c dżwicdi., ojdcc ro
dl.iny, 111.1 ten l11·1.ydk1 1.wyczaj, że poi.cr<1 Sll'ojc rnloclc, 
wkc 11icd1.11·1cdł.~.J ~1:1 zahcLpiL:czc111a prnom"wa przed 
zhroJ11ic1.yn1i po)~i;dami swego rnali.onka W)'JH;J1.a j:!O 
7.;'1\VC7.i'ISll. 

- Nic wic111 tc111, ale dubh, klr">1·c1(0 lulaj nie-
dawno w1d1.ia110, '" z ws1.clk;1 pcw111J,;ci;1 ten s.1111 d1Jbl1 
cl cll 11!11d I), ci> /d llllC~lkit! · \V ok1Jll1..y od cza~11 wy-
1nnrclowa11i.1 111 chrzcsci1n11 i je>t cl11chcm 1cl1 k:ipL1n;1. 
l'odohno pr1.cwy."sw >wc1~ ucl~kic111 Jwa r.11.y c~ IP
wicka, .1 i.c tak dlu~o ju; Jrjt', wil;c ze starości rns1-
wi~1I. Żcd,1dek 111a n11 ld\, wielki, i.t· łatwo pomit~7.Lt .. ~ 
su; w nim /\kwil ze swoim syne 11 . ll<1dż wit;c ostrożll\'. 
cffcnJi, wobec tc1:0 potwora i niej 11a uwad1,e, i.c 
~erce moje [lr71'pc l 11iu11e jest pragnic11ic111 zob:1cLc111.1 
rn; w l\hoi, co l1yloby nicrnoi.liwc, i::clyhyś zaj~J micjsre 
ohok dw11 nics1.u~s nycl1 jci'1.:uw szcjR,1 ! 

- fali, nic ohawiaj sic; o In. jcstcm tak pot1;i.ny111 
i twardym kco<'lll, że nawet ów potw(1r nie 1rnjglby 
cni.; polk11,1~ lJk Litwo, tc111 h.1rdz1cj, że pr;.:cdtc111 bc
dzic 111ia l cto poi.o1rcia dwie wc,dc przyzwoite porcyc 
z owych przcd~,lawicicli rodu l3chhcjc'1w. W1c111 r(1wnicż, 
co 1 11yślcl' o 111c ; 111iertclno~ci potwora, i możesz 111i 
o nim j11i: wi1;rc1 nic 111i'1wić. Wolal·hym natof'rli.1 „1, 
ah)'Ś mi ści~lc nl,rcślll, ~dzic mianowicie obozuj~ J(c
lurowic. 01.y-m+ii.-1 tej peliH1ic, e k-łóFCj w~ro-n1111o1~cś-? 

- Nie: to1111 i«'l :"runi h;11~11isly i 111e 11ad,1j;1cy :-i i; 
na nh(11.. /\le 111111<!ścili sic 11ictlalcko ~t:trn l:Ju. Z po-
1.mki owc1 prowadll na prawo jar, sk;1d sµada nic-

1) N11.:t.JJ.wh.:dl 11ic:l.111icr1L'111y. 

11 · 
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"idk1 .'1r11111ic1i. ( i.ly pc'1jdm ,'. lym j:1rc111 111 ce<> w f!Ór~', 
1.0 [).ICl.Y~l. 111chawem drn1!~. 111n 1cjsz~ polanr,, na ,;rodku 
k1c)rej znajduje si<; mały h1rk.1 1), st,1nowiący źródło 

owe!,(O strumyka. Otóż naoko ło owego hirka ObOlllFI 
l<elurowic. 

- Czy las naokoło jest g<;sty? 
- O, hardzo. 
- A mi<;d1.y birka i lasem czy do>yć jest prze-

strzeni? 
- Przeciwnie, lak mało tam miejsca, że 1\elurowie 

rozmiesci li sic tu i nad wodą, a konie uwiązali naokoło 

do drzew. 
- D7.ir,k11 j<; ci. Wi<;cej wyja~n1e(1 mi me potrzeba . 

Wsiądziesz teraz na koni.i, ale bel. ~iodlJ i u1.dy, ho 
Le r1.eczy b<:d•1 nam samy1n polrlchne. 

- Co? zostawi I byś tu kO>l.IOWne rc:;zma? A je
żeli ci je l<clurowie ukradn:1? S<1dz<; , że lepiej b<;dzie, 
jc51i JC zahior<; do I<l10i. 

- Nic obawiaj si<;; prr,dzejl1y je tam skradziono, 
niż tu lai I No, siad.i] z:ir.11. na ok lep i ja1.da I 

l{ozsiodl.1wsq konie, 11 yprawihśmy 7. nimi f!O
'podar1.a, któr)• na ocl1c7.Jnc111 życzy ł nam kilkadziesi.1l 
ra1.y szcz<;ścia i powodzeni.i , a zwłaszcza, by nam :;1<; 
uda ł o wydos tać jef!O ·p1 eni~d1.e. 

Po jego od1ci.dzie znalei.hśmy wpośród skał nie7.ly 
sch(Jwek, j.!d1.ie umic~cili,;m y siodła, i nn<t•:pnic rio:;;:li 
śmy wedle wskazówef.. obe rżysty w f.(órc za ,;fadami 
l<clurów, ale tylko do miejsca, gd1.ie si<; dzieliło ło
żysko potoku, 1:dyż można hylo pr7.ypuszc1.ać , że dalej 
szeik niezawodnie rozstawił warty, które mo)!lyby nam 
hyć prLCszkodą. Z tq!o lei. w1.cl<:du po!i tanowilem po
de1~ć do obo1.11 11111ą dror!<1. ku czemu wystarczyły mi 
wskazówki, ud1.ic lo11c przez i;ospodarza, oraz przelotne 
rozejrzenie 51~ \I oko IQ. 

S1.c1k nicw;1tpliwic uważał nas1.c pr1.ybyc1e za moi.
liwe i przypuszczał, że wrazic, f.(dybyśmy go ścigali, 

') S1awck. 
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1rzvmać si<; hcd1icmy ,;ci,;ic jeco tropńw a7. dQ końrn. 
Dl.1lcJ.!O to 11 ajpr.1wdopodohnicj skierował cał .1 sw;1 
11wai.:c: w IG stronc. 11ie lroszc1.~c sic: 7reszta o nic. 

Oon11'~l.1 j<1 c ~i<; te f.(o, postanowili śmy 1hlii.yć !i l<; 

dnń ze st rony przec iwnej, a wiec 7. f!ńry. Opu,;ciliśmy 
zatem l nż)•sko i po i:oJzinnem pr.1wic wspinaniu siG 
po stromych sb lach w i::<m;. dostaliśmy si<; wreszcie 
na S7C7)' l, Z k l(>rCf!O w11i ,1~ hył(l P'> prrociwnej Si ro.nie 
na r(nvncj wysokośc i s ł y nną chrześc1p1iska m111.allah. 

Widok 'ląd przedsl:1wial si<; wspaniały. PrT.cd na mi 
li rodn(>Żil ~k al wielką prze~tr7.e1'1 1ajmowalo isl nc 
mnrzc lcśne1 zieleni o cicmnicjSTvch l11h jaśniejsT.ych 

plamach. wici.nic od rodzaJll drzew - ii:lastych l11h 
li :<ciaslych . Na prawo i lewo pictr'"l.yly sic f.intastycr.nc 
'kalhtc 7.hncza . Podobnie czarowne1:0 widoku me 
z<l .1r1ylo mi sic OJ!lądać ani w Sudetach. ani w l(.1r
knnn:;,ach, ani na1l'e l \1' /\lp.1ch i Pircncj:i ch. Oczy
wi :~cic 111 c 111 .1 111 tu na mvśli wysokości 1 \\'f)l!i'1lc oi:ro rnu 
b;:lal te'> w 1:ór,kich, hn g(>rv okolo m11zallah wc:ile 
cln wielkich nir n:ilci.alv, - ,;le z,1chwytrm mic pr1cj ~I 
niesłychanie rn.downio:y i ch;ir:1kteryslyc1.11y ich ohr.1 7.. 
ł\nntury i posracie pcist rz<;pionych, dzikich, l~nlastycz
nych 'ka l pr1.ywi0Jly mi na pomi(,'ć charakter lutcj
St)•ch nlwn1c dT.li11ch i mcokic lrnanycl1 plcmi0n. Zresllą 
\1·1ado111;1 jc~t r1 CC1ól. że czy 10 n.i P\>lnncy, C7Y no 
f'<1l11d11111, w j!1 -1r;ich, cr.y 1111 r(nvninic, czl0wick jr~l 
nicodrodncm d1.1eck1c111 otac1.ająccj J.!O przyrody, z któr~ 
s11: 7.i.yl 1 do k1 «m·1 d1arnktcr jcl.!o dosrosował si<; ściśle. 
Jest In pewnik niez.1przrcz.i lny. 

N1cmnie1 111alownict.y i równ ic przedziwny przcd
:;lawialy widok pr7.cciwlcJ.!le skaly, f.(dT.ic 7.h11dowa11.i 
~vl.1 „koplk.1 umarl ych" . Z<.:q tck ten. oddz1elony od 
S\\'1010. był j.1khy slwnrzonv 11a schronisko dl.i chrzc
śc1p1·1 ,k1d1 hojmvnik<'>w wio.ry. l<~plica ich wznosiła si(,' 
na wyi.ynic skalnej, j"k o lt orr. .• 1 c.1ła dolina stanowiła 
1.ikhy naw, olhrzvmi c.L!•' 111m11, kt(1rci:o sk lepieniem 
hył)' nichin-., 1. IV1r odwicc111y ~z umi:il 111 pieśni~ pr7.C
d1m· 11~. j,1ld1y i;ik1c~ lajemn iczc organy. 
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I olo fanatyczni a żnclni krwi szyici wytropili tu 
spokojnych i clohrolliw_ych W)•znawcflw Chrystns.i, kt(l; 
rym icd)·1i;1 droi:a do 11c1cc7.l11 rozostal.1.„ k11 111ch1osom 

t(aptica. kturej r111nv mieliśmy pr1.cJ sohq, 11111s1<1ł.1 
być imponujqc~ budowlą i pomimo, ie Jlli: lcraz nic 
moi:na hylo odrM:nić ani jej stylu. ani k:;ztal:(>w. widok 
,zczątków hudzit w duszy pl)(!nioslc uu.11cic ... Zclaw~lo 
siG, i:c ronad szczyty skalne unosi si~ J!los hoi.y, ktory 
w marł, 1ak echo. a klc-,ry hmnial OnJ.!1: „A kto wytrwa 
<iż do śmie rci, 7.hawion hcd7.ic I" 

Ściany k;1plicy zhuclowanc były 7. _<11rowc!!o •. nic
cios;1nc;'.O k.1111icn1a, a odr1.w1.i 'tanowdy trzy w1ell11? 
mr111ol11y. i)w,1 tl11i.e otworv okienne, pn1.haw1onc d7.1 s 
ks1.1.11t(>w wsknlck nie11st~nnc1~0 wict17.cnia, ratr1.yly 
w dal , Jak oczodoły Samsona. Sklepienie tworzyła 
ołhrąmi.1 plyta, ci~·i.ka i pr1.ygni.itaj;1ca, J.tk owa kl~twa 
kapbna-mGczrnnika I . 

\V najhhi.szc;m otoc1.cni11 kaplicy. nic h;•lo a1.11 
dr1.ew ani kr1cw(1w, i nawet zd.11\'alo :;i~, ze mech nie 
Imał ~·i~ tych ~ll'ictyc lt J.!l.11.(1w. l)Ollicrn rowyi.cj, W~r(JrJ 
rn111owi~k :;k;1lnvclt. ste ru.il In i (1wd1i1· l1rz.1k dzll<1cJ 
r(1i.y, l!lof.!11 l11h ·ko:-nrlrzcwiny. oplatajqccj :-k~I~ i pr1.c
wijaj•1c1·1 s1~ przcr. z•tlomy i ~1.C::cli 11y, 1~il~)' splot)' ":~-
7/iw, - d;ikj Zil~ wycltyl.1ly sic 7. po,;rocl d.n:.1~lllW 
lil10.,.·c dzwo11k1, d11kic J.!wiai.dzistc rn1111ank1 1 111nc 
kwiecie skalne, poza kt6rc111 pi~trzyl sir, pas t;ir-

niny. . . . 
T.1111 wl.1~11ic. w~r(Jd tycl1 zw.llc'1\~' r i~r111.ow, r.11.q

dow,1ln :.ie wc<ll u;: mego mnicma111a lc1!owisko mc
di.wicdr.icy. 

11.ilcf pr1. y1Jus1.c7.a ł toi. sa mo, gdyi. w tej chwili 
rzeki do mnie: 

- Sieli . tam, w 1u·ir7.C, f.!ci7.ic te wielkie lahhata cl 
hq:;ir.1 1), 111icszka nic1.i1wndnic cluhh cl chulud. _.lei.cli 
m.1111y pr1.cl<on;oć go, i.c mimo tej na':11•1· J<;St s1111cr
klny, 11111si1ny sic ta111 tlo,tać i przcc1;1~ me JCJ.!o zy-

') /.\\,Jl k,1111ii.:11i. 
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wn1.1, /iłlłilll IC!'\/.l.'./{' 1.tlolll pul~11.1L d\\ li I :d1hl'jl.l\V, 
miodem ohl1c1c na,marowanych. 

- Nicslcty, n111simy 1cgo 7;1111cchać, ho /. roworlu 
1hyl ot11·artq 1111cjscowości 1\l'fnrowic 1.0hJc1.ylihy n.os 
n.1tychn1i:i s•. 

- A wi~' dopuścisz do ICJ'.O, ahy 1\k wil z sy
nem 1.nalcili ;,i~ we wnc:trznościach potwora i' 

Nic, nic dopusLcr.c. 
Ila, :ile jJk1.c tc11111 1apobiegnicsz, nic wys1.11-

kawsey wrr1<>d niediwicdz1a? 
On :.;oni p01.y1d1.1c do nas, i zbytcLzncm bylohy 

z nas1.cJ strony sldall.ić 111u wizytc. 

- No. '"' ! w t;1ki111 razie huncwot ten jest uprn•j
micj~1.y i lcp1CJ wychowany od nas. Nic gniew<ii 'ie, 
~idi, z:1 ten 1.arwt, ho widać t.1k 1cst istotnie. I\ • !.)' 

zdaniem two1cm nicdi.wicdż naprawdc jest tak wielki, 
jak J.!O opisyll'.1t J!ospodarz i' 

-- No, takich nicdi.wicdzi, JJk orisywał ohcri.y:,ta, 
niema wi.:~lc 11:i ~~wiecie. 

- I mnie ~ie zdJJC, że to nieprawda. Gdyhy chdał 
7.JCŚĆ obu IJchheJÓW, a pniem c1ch1c, 111us1alh)' 1111cć 
żolndcl\ t.ik w1<:iki, j;1k namiot nicwicśu. Przytem ma 
on hyć całkiem hialy, jak śnicf.!. Czy s~ n.i swiccic 
nicdi.wicd1ic takiej maści? 

- O. ><t. nic n~ occJn>c Lodowatym, i to oJ 
11rnd1cn1a t>1.1k. lhjkq zaś jc:-t, ahy mcdi.w1ccli. k11r-
dyjsk1 no Starość s1w ial. • 

dzieci? 
i\ czy mo7c on w tak rode~zlym wicku m1c.: 

Ows1e111. NicdżwicJż tutejszy Ż)'JC do lat mn11:J
wi~ccj p1~(d1ic ,icci 11, i hyly przyklady, ie 111cdi.wicd11ca 
w trzyd1.1cslrc wyd1rJ11·;iJ,1 nicd1.wicdzi~·ta. ZJtcm w opo
wiadn11111 f.!o:,p.idarza jest cz~~ć rrawcl)'. 

- \V j,1k11. wir,c sros<ih 1..1micrws7. rJtować skil 
za1iców, nie !!!ladz111:.1.y pr7.cdtc111 nicJi.wiccl11;1? 

- .)cs1uc 11ic w1c111, wprz(>d l1owic111 11111"r, :-1r, 
dostać do ł\c·l11rów. 

- Cl1 ccs1. z.1pcwnc podpatrqć ich pr1cde11·s7.y:<t-
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h1cm 1 µ01bluLh,1( i' \Vc1 111111c lC snh.1, sid1 I \Vii·st. 
rr1.cc1c , j<1k cl1~l n 1c 1 ouWJL11ic 1d~ n.1JJrzcciw 111cbc1.
picczci'1st\\'1J !„. 

- l.kd1.icsz miJI k11 temu spo::,ol>no~ć dz1:i jcs1.c1.c, 
ale trochc pi'1iniCJ. Tcr,u 1..1~ n111szc s,11r1 dohr1.c po1.11 ; 1 ć 

sta nowisko l\duruw, 1 moLc co; wa1.n1CJ'l.l·• '.o ud.i 1111 
sir; podsłucha~; pr1.cszkadz.1ihy~ m1 w tc111, podc1..i s 
J.!dy 1.0swwszy tutaj, hcJzicsz d.ilcko uiytccwicjszy 
w n.1s1.cj Sfll JWIC. 

- W jaki sposób, siJi i' 
- A w taki, że odJ.1111 ci pod orich<: moje k.i-

ra biny, których nic chci.1lby1n br..ić LC ::,ob;1, ai))'ill ILh 
pr1.ypadkic111 nic ZO•ia/ po1.b..iw1ony. l'(ii.niq 1.rcsLL<1 
przckonas1. si<;, jak w;iżn;1 odddSZ mi prąsluJ.!~. gJy 
je zalrLymasz w swoich pc\\'nyd1 rekach. . 

Miałem uz..i,,1Jnionc powody du 1„1, dobrq40 o n1111 
mniemania. 1-lalcf zn..ikornicic był wyuczony pr7.c1.cmn1c 
nawet w tak trudnej ::.prawic, 1;ik sk rada111c ::.ie do 111c
przyjacicla, i nic brahlo mu w tym hicrunku pc:·.1·n1ci1 
Ldolnośc i. Ale w wyp..idhJch wawicjs1.ych wal.Ilem 
nic narażać ).!o na nicspodL1cw.inc pnHiy, JJkic mo1~ lyhy 
pr1.cc hod7.ić 1cgo sprawna:«:. Naprzykl;1d, mimo rnJC7.
ncj si ly fizycznej, nic 111<1t:lhy on zhyl dtu.l!o utrzymać 
sic na palcach ; nic 11111i .i l tci. op.i now.1 ć :;ie. J.!dy s1. lo 
o 1111lc1.c111c, LWIJS1.czj pr1.c1. c1.;is <llu1.s1.y. \V podoh
nvch okoliuno~ciaLh nicjcdnc1!0 już :, tr1.cli l bąk . 1, 
n:1razaj< 1c 111i~ na nicpowoJ1.c 11ia. D 1.i:i tcm ha rdLic1. nic 
chciJlcm go mieć przy sobie lam, pou ubo1.c111 l\clu
rów, że, pomimo nicLwykkgo mct:o driświa(Jc1.cn1a 

i wyrobienia w szlucc wywiadowczej, sam Cl t1lc111 
pewien lek , 110 s[lrdwa byla liardw 1rud11a i po l.1 l'1.0na 
z 1mhczpicczc1istwcm, jak r1 Jdko kiedy. 1\hy Jcdn.ik 
lialef nic czul si c dot"n1<;tym z racy1 po1.0staw ic111 a 
1~0 w tcm pr1.cdsil.;wl1c:,:c111 lhl strom e. por11c1.y lcm mu 
„wa1.nc" rzekomo do spd111cni.1 1.adJ111c, c1.yli popros111 
ocuhr1.ylcm mu 1~or1."• 1 p1).!11lkc, ..iby J<1 l.1tw1cj i he1 
s1.cmrdlllJ mĆ>).!I pr7.clkn;1ć. i pOCZCIWICC nic domysh l 
s1~ mego wyh1cgu, gdyż 1.auważyl dumnie : 
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- BJrc..1 1.0 ~lu:11.nic ć1.yn1:-.1., ~ 1d 1, pow1cr1.11.it: 1111 

tak dro~~occnnc 11.cc1.y. (JdVhy s11; o"aza l..i po1r1.chJ , 
b~dc ich hron1 ł do os1.1t111cj kropli " rw1. 

- Do tego nic dojdl.ic, gdyż 111 z pcwn\l!\ci.1 nic 
1j.1wi sic nikt, rnhy ci c h cia ł je odcbr.ić . \\ly:<1.1rt/\', 
1!d)' ~cl1ow.i:<z ~ie t.ih, aby ci<; nic spostrzeżono, t!dvl;v 
wl>rcw mcn 1u pr,:cwiuywa ni u zbl;idr.11 kto w te • Lro.n1;. 
Niewolno c1 tc.l ruszyć sic z 111ic1sca, dopóki cie n.ie 
ZdWQ/,1111. 

. - Dobrze, ale kiedyż mam sic spodLicwać twego 
powrotu ? 

- N ic \1•1c 111 jcs1.czc · 111oi.hwc, i.c dopiero po 
uplywic kilhu ).!ouw1. . ' 

- Allah I god1.111y te bcd;i dla mn ie wiccrności;i. 
;1 myśl o twc111 ni chczpicczc1i ~ twi c 11ie d.i mi .ini chwili · 
spuko1u, ).!dyby 1 .1ś wypadło c1 zabawić li1m dl uic1 . 
hcd~ w ~ 111icrl cluL'J o c1ch1c 01>. 1wic 1 nic rc:cz1;. ze 
du:,1..i wyleci ze m111c z 11icc1crrliwo:ici. Nic moJ?G n,1\\ et 
pomyśleć o Iem, aby ciG spo tkalo nics7.czi;ścic w moj ej 
nieobecności. CLy mug/by:i, sidi, ponieść ,;micrć bc1.c-
111nic? 

. -: Śmierc_i 111kt 1cs1.czc 111e pokonał, a wi<;c i JJ 
nic 111og lby m JCJ prlcmóc. Gdyby mi<; jednak Lallllo, 
wuwc;;1, hyluuy mi oboj<;tnc, czy ty byłbyś pr1.y tcm 
olJccny, l11b nic. 

- AIL'z j ~ 11ic che<; umierać w i11ny spo>óh, jak 
tylko ra1.cm z tohą !„. 

- Nic p0111111.? lol1y mi nic a nić twoic towar1.ys two 
w drodze n.i t.11ntcn ~w1Jt, pudczas l!Jy zoslaW>7.Y przy 
zyc1u, móglhy~ llllG pr1.y11aim111cj pom~cić n.ilci.yc1c. 

- O, do po111s1.clc111a Cl<: J.1 jeden tylko na świe
cie miJlbym prawo! f1qdl sroko1ny, s1di ! zaczch;1m tu 
cicrpJ1wic do twc1!n powrotu. Gdyby,; jednak nic przvhrl, 
wówczas b1. 1d.1 l\o:lurom I w 111cd l11 ).!i111 Cl.i"c ani i'i·J~n 
z n1cl1 nic 7..1!iC1.Jlhy siG do l11dz1, ho w~zystkichhym 
wystrLclal 1 po:.l. il do p1ckl.1, ahy tam zosl.111 Jyahla1111. 
Ja c1 to 111<iw1i;, ' id1. a co 1a po, tan owi~. mu'' si<; 
stać nicodww11iL . W1i;c idi w 11nic Allaha! Twój 
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\i..1cr11y „J,11~J 1 111~1..1 ... 1d 1111. ~1cJ1.1 w 11l-.n·u11 i c..1.t'l,11 

albo lWl't!O rowrotu, .dho ... w1cl•1cgo C/ynu 1c111,;1y ! 
Ś1niać mi si~ chciało - tak t.1baw11ic p0w;lw;1 

111iJI m111G prą l)'Lh stnwacl1. Alem si1; 111 >ws lr1.y1nał 
nJWCI od uśmiechu , ,1żchy 11 icrnc1!0 lnwar7.y5z,1 nic 
uruz1ć. Wrc;c;.y1•n1 mu karabiny, uśc1sn~tcm dloń 1, rar. 
jest.cze pr1.c~lr1.c •: l~r.y, hy si<; dobr1c u kryl, poszedlcm 
w kierunku obozu niep rąj.1c1cl skicgo. 

Wedle moich ohl1cze1·1, n1n1! lc111 ,;i~ tam Jostać 

w zwyktych warunkach ro kwadr.insic dro1!i. - ale 
te wzgl~cl u nJ konicczno~ć 1achowJni.i w ielkie) ostroż

ności czas ten mó}!I sic przedłużyć !J,mlf.O znacrnic. 
Na moje >lC7.<;~cic , zl1ocze góry 111c bylo lu 1.byt ohfitc 
11· kam1cn1r., klńrc. osuwaJ.JC sic; przy lad;1 polr;1crniu 
nogq, 11101: lyliy t 1.y n ić loskol, a ur1.cll'a ul;11wialy •:1i ckj 
chwili ukrycie sic; za ich 1~r11hymi pn1.11111 1 na:< luchiwnruc. 

Na wywiady w pnhli111 111cprlyJacicla 1d1.1c sic; za-
1.•vyct.aJ elJp.tr11i od dr1.cwa do clr1cwa. Wywiadowca. 
ukrywszy si c; za pniem. nasluchujc cza •; jakiś i rot;~lóJda 

~1c; nJ ws1.c ~trony, J guy ~ie; przekona, ;' e niema 11ic
licL1licc1.c1L1wa, po:-- 11w;i ~it: o~lro111ie a ~z~·liko dn na· 
s l ~pncgo dr1.ewa. hy 1.11ow11 ze sł11chu i wunku unhić 
ui.ytck, - i tdk pu;1l~pujc w dill ~zym ci.i t.! 11 .ti. do 
'"ulku. \Vy111.11•„1 to 111cll! '"""· ale 1a Io 11· pow.1 i.11cj 
m1cr1c Z'1JWIVl11.l ł;C l. JllCllCl"l\\'O. 

Po półi!od1.111ae111 ro:;u waniu 'ie; W Im 'PO!.t'1h 

naprzód 1.bl1iy łe111 ~i\ o ly lc uo ..:clu swej wyc1cC1ki, 
1c mogłem 1u,. s łv> 7.c<'. }! IO>)' l11J1.• ic. kt<irc najpr:rndo
podoł>111c1 pochod1.1ł i• /. obo1.11. Nic omyliło 1111c; 11· 1~c 
rnojc ohllczc111e, pom11110. i.c micjscowoś~ nic h)• ła 

1111 zna n i i pierwszy ra1. 11 la r1.yło mi :;i~· w te strony 
zJhł,1d1.1ć. nic lllilJ<JC pOJc;c1.i o wi;"ciw0,c1.ich terenu 
1 ndlc1! łościach. A w1 ,1Jomn, i;c w r,1 'ir7.y:.1ych stron;1ch, 
oJlcgło~ci nieraz ł11J1~ nl;o, i ·~dy pr1rdrniol ja"i i; 
1.J.qc >1~ b1t1.• 11r1 na kdomdr, w i ~ IOć1c vcllc(!ly ic:.t oJ 
Jh1lr1..1ccgo ktlk;ihroc d.ik; . 

Z d1il11cg.11óJC)'<h meJ!n ucha 1!łosów >ijdz"c. nie
przyjaciel zn.11dował s ię w nicwil'lh1cj odemnic odle-
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J!lości. Ni1!dy nic przypusr.czałem, że tak łalwo tu sic; 
dostane;. Zszedłem w i:łc;bokic nakształt rowu wJ!łę
hienic i:runtu. oh[icie zacieni0ne po brr.q!ach wysoką 
paproci.), a pr7.ypaclłszy do ziemi . na cr.w~r~kach. i;•k 
ja<zcwrka. popcizlcm w dól 1 o kllbnasc•e metrmv 
niżej dotnrlcm do ostro ści<;tcj kr~wc;d7.i skały. \Vy.sn: 
nóJłem l!low<; narrz6d„ . O kdkanasde metrów po111zCJ 
znajdowai się oh(>z l\clurów. . . . 

!(ryjówka mo ja byla r.nakom1la. Osla111ały mię 
raprocic, a nadcmna wyrnkopicnnc drzewa tworzyły 

r!ęste sklepienie. Wcłębicnic. w kl(•rcm lcbłcni, w~
;,łnhiła rr. 1wunpodoł111ic kiedyś wnda strnm>cnia. kto
rci'o żróuło 1.najdowalo si1; pnwyżc1. a kt<1ry na s tę[llllC 
lni.ysko swoje prr.cni1'>si 1!clzicind1tt!j. Pod skaln;i wic;c 
ścian~ na dole było znpcinie sucho, 1 tam ohrat sol11c 
iri:owi:<ko s.1111 szejk, bior~c wiclac pod uwagę, że tu 
ani dcsr.cz. ani w1alr nic rrzcszkodz1 mu w ~flOC7.ynku. 
a pokryte mchem podłoże b~dzic mu wygodną ro
ściclą . 

W poblii.u szejka lei.cli skrc;powani jc1icy, pilno
wani przc7. jcdnCJ.!O z l(clurt'1w, · który niezbyt trndnc 
miol zadanie i wcale nicrotrr.cbnic dżw1[!al karn1'1n . 
llvli tn: Akwil, ~yn jego, newmum, 0r:1z kilku jcs7.czc 
obywateli z l<hoi . Sr.qk. s i cd1.ąc tui. pod skalą. rozma
wi,1ł z nimi tak J'IOśno. 7.c mo;:!lcm dokładnie slys1.cć 
~ażdc ~iown. \Vid'acznic znojdmvał wielką rr1.yjcmnnść 
w drr,c;zc11iu nicszczt:ś liwych zlo::.liwymi i ohrai.;ljącymi 
wyra1.am1, kltirc szcr.c}.!(1lnicj drażniły Salc!!o Ben 
Akwtl.1, hn ndt:inflł sic: 1 niclaJOlll\ nicnilwi~l.'.ifl: 

- Gdvhvm nic wicdr.ial . że szat~111 m1csr.kają 
w piekle, ~·ąd~11lwm. ii. dus1a twoja jest ich )?niar.dem, 
alim raczej, :<c ty sam jestc:\ patryarch'l wszystkich 
szatan6w. 

- - Ech. co znacr.v !'7.nł:in w por(1wnnni11 lC mną. 
J!dy idzie o zemst~ krw.i ! - sz~·d1il s1cjk. - On z pcw
ności;1 wstyc11il1'y si~ wr1hcc mnie, ho l!<lyby mu wy
radio wa' ukara.:. nic potrafiłby wyml'ślić odrnw1c
dnicjs7.cj dla was śmierci, nit 1a to uczyniłem. Zohac7.ysz 
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~u.; z ni111 nich.1wc111. 111ni.l'~7. l!<J 1i111)'l\I..;, c1y hyłhv 
w ,l,1111c coś dowc1pnicjs1.e1!0 ohmy:.l1 ć. r .1 (r1.I w lvrn 
ko.<t.)'kll :;.1 pl.i.-lry ,;wiei.q!n miodu . i'..1 p(JI l!Ou1.'inv 
n.11ddk1 1.1c1.n .i t.:ir. 111111 smJrow.1(. 1.chv~ ... 110. Lcilv~ 
11 11.il 'łodl«1 ' 1111nć„. Jcslcm wir,c w11'.lcónv rll~ n;1-
11c1.yciel.1 i kar.nod1ici. 1wi:i ; tującct:o pr1vi::c1c Mahdief'.O. 
nic pr<nl'<J;iż? 1\ JCżch nic l11h1 ;•z 'Indyczy i wnlisz 
J,'.n r1. h1c i.vcic, 11i1. ,111tlk.1 ;:111ierc, to 1111'1dl s1 G d0 AllJha, 
do prorokJ 1 do Mahd1ci!<1„. niech (1~ z myd1 r;1k 
llll'Ol111q„. 

-- ~1odlilcm sir. i 111am t~ pewność, te szczera 
.1 /. J,'.lchnkn wiar.1 111otllilwa wysl11d1.1n.1 hyc musi -
0dr1.ckł Sali. - .J c~I on.i, \\'Cd lur! slr'>11' hor;11u1, pk len 
O!~ic1i, kli'iry 11.1wcl 11;11tw~rds7.;I r11d~ przrl•111i 1 n;1 11wt.1I ! 

- Glupi j1· ~. tc,: I - Jrwił ~1.cjk. ŻaJc11 ll<il'.. 
i.adcn prorok nic 11111/.1; hvć w spr1.cu110.:ci z wlas11cmi 
przykawni~1111. \\'s1.a" ,\ll,1h ''1111 nak.17.:tl 1cmstc: „Oko 
1.;1 nhn, ż1·de 1.1 1yc1c 1" I prnrok 11k l>ylhv d11ś prn
r0kic111 , J~dvhy l1ył 111ic 1..1c111 nic 11lon 1w1il dr01~1 ~wci 
11.111cc ! \\ '1cl1i:•1. wiec. i.c: pnsl1;p11j1; 11'\'d I 111! pr1.yk:i1.111 
All.1h.1 i prnrohJ, i s1n1.1 rn11 po 111ow1 ,t; , 1111c, " "" 
tWOJCJ jl''t lylkn ,;1.c/ l,111. 

Zn;1111 pcwn•/ 11a11k<;, kt(1ra n111w1 odwrotnie 
i ktc',ra 7..1hrnnifł 7.Clll.'I)'. 

- M.is7. n~ rtl)':;li 1..ipcll'ne 11<111k1: rhr1.c:;(lj,11i~k~.„ 
Ale wr;11. 7. ni.I jcslc~ 1:h1p1' Tr7.cha mieć przewrócone 
w J!łowic. nhy co~ pndnhnci!o po~t;111.1wi.1~ i J.!lo ;il. 
Życ:ic wskaw1c na1Jcp1e1. że 11<1uka 1:1 111l: 111.1 sc ns11 
1 wy1.nawcy jej 111l! mnJ!;J :;i~ d7.i~ stnsn\\·;ić dn 111cd11-

r1.cc1.11ych JCJ rrzvk:im1'c. Chr1.c~ci1a111c wol;i ldan"t'"O, 
11ii. prawd<;. kier~. 111 i. pr1.1·l1;117.c111;, wo11H;, :i111i.cli po
k(1j„. I tw1'i1 l\;cr;i lkn Ncnl7.i 111c lepszy jest wcale ocJ 
innych swych \V!'pr'JI '"'Y 111;i v„rc(>w. 

:\ jcd11al< Jil wicrt..; mu, ho 111{1wi z.1w~zc to, 
CU my~l1. 

- Allah w· t\1i.1h I M111.11ł111anin wierzy chrzcŚciJ'llli
nnwi ! Napr,l\vcli.; ns1:1Ldc~ i m:asr. nad1.ick, i.r ten p11r
~1.ywy !'-1.llkill ll\\'Ollli lit.; 7. pi17.t.ir1)w nir·d7.wicdzia I 
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- T;ik, ~111 ~a11 111rcl, ! Co my:'.lc o 111111 , mv:. lc 
na pewnej podst.iw ie. Emir z Fra11k1sła1111 Io >yn s1.czr;
ścia i ul11bic111ec dohrych dżinnów •). które ot.1czaj.1 
tron AJ1;1ha w 111cbic, 1 clokonat on wicie trudniCJ
szych rzecty, nii. 11wolnic111e kol(oś od ~1111c rci. 

- A jednak nic ma on odwal(1 ści)!ać nm:. i uważ,1111 
J!O rac1.cj za 1rwo1.łiw~ hycrn;, ni7. 1..1 hohalcrJ.„ albo 
też jest ś lepym psrm i nic zdoi.ił wpJ,;ć na moje tropy, 
gdyi; 1nac1.cj d.iwno j117. hyłhy tutaj 1 

- .Jcs1.czc cza>; mnie go si~ doczekasz.„ 
- jei:cli go sir, doczekam, tcm lepiej I Wpadnie 

w rr,cc moje, nn 1.„ zJ!inic razem z wami. Dohrzcby 
si~ to nawet zlożylo. bo, jako chrt.c~dj.ininowi, n.il ci.y 
mu sir,, aby go 1.jadl znkl~ly duch chrzc:icijai'1skicg1~ 
ka piana. 

- AJl;ih diijc życic 1 Allah ~ m1crć sp raw1.1. Nic 
umrc 1 JJ jcs1.c1.c, hom nic spełni ł zadania, jakie mi 
jest przc111:iczo11c, i dlalc)!o pewny jcslem ratunku. 

- Nail(rawas1. sir, ze 11111ic, psic jakiś, ale już nic
dłUJ!O na to c1 p01.wolc. Tymczasem, póki nir 1.dcchnicsr., 
moi.cs1 sobie ll')')!l<1da.: pomoc)' od pó l ksi~życ.1, c1.y 
od krzyi.a, wszystko mi jedno„. na nic si~ to jednak 
nic rrzyd,1 ! 

- ~lvł i>r. '''C ! jci.cli rnuwl111ansk1 pólksir,i.yc nic 
h1;dzic miał naclcmną J1tości, znajd~ jq niezawodnie 
w kr1.yż11. 

- J\11·1ry szyici strqcili z lrnplky i w rzucili w og1c1i„. 
Spalił sic już on 1 pomóc c1 me może! 

- Ale wiar • .1 wc1i pozostała i moc jego trwa do 
lej chwili.„ 

Na te stow.1 zerwa ! sic ~Lcjk, jak wściekły, i po
cz~ł wr1es1c1.cć: 

- Psic p<1r;qwy I przestań szc1cbc i 11por11 swcl!o 
mi me ok.izuj I 1<.1czcj zapamir,laj sobie, cc1 ci powiem. 
lam, na )!ór1c, 'toi muzallah el amwat, j.'.dz1c wkrótce 
pożre was z.1kl<;ly nicdŁw1cd.i.. Ty jcdnJk powiadasz, i.e 

1) Uui.:lllhv. 



- l2l. -

1'r,:y1. 11r.11u1c.: w. 1 ~ ( r>nlir1„ ! < 1dyhy 11 w1·1~·l· 11 dn k . 1~ 

plicy ~·lan.11 z hrlyLcm w IJp.1ch ,)11· 111ct.l1.w1~ di. 1.akl,l)', 
uw1cr1.ylhym wl'iwc1.J ,, że 1.1kis 1.1111 J<.1ra 1.kn Ncn11i, 
prqiaciel lWOJ, a wl.i sc1w1c JW> chr1.c:,cip1isk1, mocen 
Jc~l wyr. !lować WJ$ ot.l ~m1crci. Slys1.alcś? Zd,11c 1111 
si<;, i:l skory bylbyś uwierzyć i w w, że si<; lak > tać 

może . 

- ./cieli f1ó1! 1.1k zechce, ,iać si, to 11111 :.1 I 
SJ011 .1 :c rozd r.1 żn 1 / y s1.e jh.1 t.lo res1.ly , ho zwrócił 

>1 1; Ju "101.!1 pot.lwł.1d11yLl1 i pocz;1I woł.1(: 
- Slt11.:IJ;1Jt.:1c, wil.;rrn I Tc11 zwaryowa ny syn P~1a 

i s11ki 7. plemienia Hchhej,jw w1cr1.y, ~c duch 1.. 1hile!'" 
kapJ.111a chr1.eścij ;1(„kicgo w po>t.ici nicdi.w1cJ1.1 ,1 11h ;i1.c 
'u: w drzwi.ich J;,1 11licy /. krzyzc111 w l.ipach 11.1 1.11 .il, , 
że oh,1j pr1.ddi;ci jc1'icy z pomoq dwakrcić pr1.ckh; ll'J!<> 
p .... 1 J<.1rt.1 Bl'll Ncmz1 llHlJ<l liyl: uw11l111c111 nd Smicrd, 
kt (11A 1m pr1.crn.1czy lc111 . IJi.cie i popatr1.de, j.1k 11·1·
i:l~J .1 waryat , co 11· podohne brednie w1ert.y, d po
zwal.11n wam "" .i .ić sir, pr1.y ICJ sposohno~ci ! 

1 ,1 li; la>hJw;1 1..ichr,li; sz„jka rozlc 1! I s 1<; :', miech 
o;~ól11y , a echo odl11/o 1~0 o :;kaly i mLJry kapli cy, jak
i!dyhy btotnic c:h..:iał o wywolaC: /. nici z,1hlc;tc::o 
duch.i. 

pojrt.Jkm 0Jmd1nwo w ta111t;1 'Iron ~. a pcw11..i 
myśl. nic,,tcl)' nicpoc.loi111a do wykonania i 1.hyl fanta 
styclll J. 1...1111irlinvJl.1 \\' 11 1cj gl<rwic 

Gdy ~miech uu ch i, szeik 01.wa ł ~.1c; 1rnnownic do 
jeńców, zaimuiąc miejsce obok nich na ziemi : 

- No, 1 c<>ż i' W1dzicll~c:ic ducl1.1 ?„ . Nie:•lcly, za
wióJI wa>zc nJJliLJc . .'\ le 1.J to ~ł)'>lcli.',cic ~ mie c h 
z wa,1.cj heidcnnei głupoty, zaś jutro o tcJ prirzc t,11,1 
sam smicch ol>i je :,i<: o was1.c uszy na dn ie pi ek ła 
i huczeć w nicl1 b.;c.llie bc1.u>la1111ie, n,1 wiec1.110:·~ ! 
Zwod111c1.1 1c:-it wa~z.1 n.1d11cja. a w1;ira, /. ł<l(Jr;J '.„ i<.: 
l1Ll.}'(IC, łilł't.)".'.'.J . Cir1.l ··-;1.yciP śm1 e rlt.:'1111c wol,cr f\ll .1: 1a 
oro11 proroka, puwvliq~c >ie; na pomoc: innc)!o llOJ!il, 
1 tern w11:~ ;; 1 . 1 hc;J1ie w.1 :.7.a kar.1 11.1 1.1111tym ~wiCLiC , 
~t.ly t\llah c.dldeln :,ii; od 11"1:; udwrc'ici. 
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,1.1wi.1111 ci Il' prnJ""·YC)'<;, jc<ln.Jk 11c7.yni~ lak, jak hi;
dlic~z uw:1i..ll 1a :.1r1:-:.l)\\'llc. 

-·- Zhytccwc 1111 ''' 1:1kickolw11'k 7. lwcj strony 
dowody, 1!dyi: wi1·17~ ci w wrclno:;c i -- odr;cldcn 1 
na : ~z i.:zcrc jc!~O ;.lnw11. - S11dz<; 1n:~z l;i, ir. nic 7.<l t.iwi 
ciG i. Io, ii'. prJ daleko idqccn1 zauf.inin, k!(>rc ci pr7 ctl 
d1wil.1 ok.i1nlc111, 111c nhrażG cie choćliv nall'cl cirnic1n 
podejrzenia, co uc,1.1.1 znis7.C7.ylohy. n.1 ; 1. r,w1;Fck 
w :;1 111y111 zarodku. leli. wic;c i powicuz s11·oi 111 woju 
\1'111kom, co D1.z lo, a my 7.:JC7.ckamy 111 n;1 c1chic. 

- Jc~l Io now.v dowód 1wojc1 sr.hcl1c1ności -
odp„rl. ściskając mi rccc, -- i 11;1pra1nl~ wcr.orn j jt'ST.CZL', 
i!dyhy mi Io klo rr1.Ci'01vicdzi.1I, nic hylhy111 11wi•·rzvl. 
Ot(Ji. .s l11chaj, p(1jdc na dolinc i wn ·•c1: rr~tl7.cj. nii. sic 
~j1od11c\V<lsz. n wrck(;, hy ci<; przc~onać, fr nic po
s1.1d~111 dw11 j<;cyk<'>w. 7. klt'1rych j 0 dcn umie m(1111ić 
pr.nvclc;, a Jrugi klamstwo. Oczcl;11jck 111iG tutnj m 
Lhll'ilc. 

l ;<'hhl'jowic, po1nin10 tCJ!O. co 1.1.;zfr> nr1rd chwilq. 
po 11cldalcni11 siG :;1.cjka uczuli oh.iw1;, a I l;Jlcf o:<lr11·-
1~al mic: 

- Sidi, p11~1cza:;7, '1C zadakkn ! i)l:tc7Cf!O I•> 
tit.i~ wt;i :;nic jc>lcś 11 :1i111niq przez.orny, ni>'. h1cdyl<l)i
wick w życiu? 

- Bo 11ic cl11:c h11rzyć lCJ!O, en :: ie 1,11< :;•1·i«111«· 
7.h11JowJlo. i'r1.e1orno,;ci nic z,inicclh.1m 1 p(Jjdc 1.a 
ni111 7.dalck.i, l1y rto ::li.:t.lljL: ale on nir powinirn wic
d1k~ n Iem. 7.n<:l.11.1lil! l11laj. Na wsi.elki wyp;1tlck nic 
h~dt.ircic dl111:0 c1.cł<ali, bo wr<>ci; prcd1.q, nii. 011. 

7.s1.cdtc111 11.1 Mil w las. Z ohnw dnLhotlzilv 
jeS7.Cl.l! nl)'Ch 11~7.ll krr.y~j I nawoJyw;ini,1, ;de wnet 
UCl ''7.)'lo sic. S1cjk, 111;iln1l:;7.y si~' w:\rc\d swych wnjn
w11ikc'1w, pnc1.:-il im opn\\'1i1d,1{, o ws;ry:•tlocm, co z~1:->7.lr1 . 
llc1. 1r11d11o:;L i dn1.1d1·111 .ii. pnd oh\>7. 1 „ 11l<rvci.1 111nr!lc111 
dnl,l.tdnit· : I· . 1cl s l 11\\',1 S1.ir St1murc.l".1. ,J11/. pu.·rws1.c 
dn~ ly.,.1..nnc 11rzr1r. 111111c ztlani:i, wv1~ln~7<111c l<111rn1 

1111 '1\\'LY wi1 ·cnwc'1 !0, pr1d~nnnl~.' rnic:. -i.c nic był w1.1~lc:
u1:111 11 ,1s nbt11d11 /.;l(l.('k;1lcrn jcd1rnk :ii. do kn1ica 

L 
I 
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pr;.ClllllW)', 1!1lv 1 .. 1kcal pnJw J3t\n y111 . jak .""jwl~(..:1y 
srokóJ. Ouyw1.~C1e, co bylo do prLC\\'td1.c111a, ~potk;il 
sic z pewnym opnrcm 1c strony 111ci11«rych ~tJ rsiych 
l\clur(>W, J'.Jyi. l11Jzk ci, przcjr,c1 ~o szpiku ko~c1 ch~c1q 
7.c 111 qy, nic prr.cąli wk okropnej d1w1"., 1ak on, 1 1111:

lalwo ich bylo na111(1wić tlo 7.J!Ocly. M11110 to, uJalo 
mu ~u: wkr(Jlce pr1.ckonać ws1.yslki ch. . . 

Wróciwsz.v 1w J!Ór~ Jo swoich, kilka minut zaledwie 
c1.cl1a l cn1 na S1.ir Samureka, który 7. przyjazną 111in4 
r.lllii.yl ~'~ <IO na' be1. żadnq!o or,wk11 . . 

- l'nwinicnc~ być ze mnie wdnwolony, cłfe11d1---; 
rzekt wesolo. - Mni wojownicy 11r1.y jr,li wiadomo~c 
0 · uwolnieniu tlchhcj(iw z wlcll<i c111 1.J1.iwicnicm .. Do 
wicd7.i"w'I.)' siG jednak, 7.c ty wl.1:\nie urnto1~a .les, 1n1 
1.ycic i że 11prowact1.ilcś mir,, a na;;1r,pn1c wrnc1łes 1111 
wolil<J.;ć, zapra1~nGli zohacr.yć ci<: na wlas11c 0C7.Y 

wpo:;n'>J ,icbic, i t0 jnko pr1.yjac1da or.17.. ~o~rn1. 
Przyjm4 cie: wit:c i 1 lalcfn Omara nnji.yo.liw1cj. /\by 
cie: jcdn~k przekonać, ie niema w tcm 1.aJn.ci.:o P?J 
'l•:ru. pr1.ybylc111 lu sam i bez bune1 hro111: ':·c1nc 
mi~ micd1.y sich1c do ,;rodka i i.licie wd61. /1\01 wo
jownicy odłożyli s1r1.l'iby i noże na jccln;i .stron<: oh?z_u. 
n na ur11g~ przenieśli sic s;1mi, mt'>glhy; .w1c:c w,rod 

111 ch sa m 1eJe11 1ylko skorzystać ze swojej czarodz1c1_
'kicj llinly, l!dyl1y ci siQ wydalo co~kolwick podcj

r za 11 c111 . 
- Zar1.: i<l zenic to jest ponowncm świJdcctwcm 

twci~o hon0rn, <lla nas jcdnJk jest ono zbylccinc, 
J!dvż wicr1.y111y, ie nic zamyślasz podcj : ć nas podslr,pn1e : 
Zi;ad1.a>1. ~ii; wii;c na spełnienie warunków, które c1 

p~przcd11io wyjawi Iem? . . . 
- Ta le, .1ic mam 1cJn~ prosil i; do c1cb1c. 
- 11.idhym w1edLicć... . . . . 
- Ci1lybyś mi podarowal >k<iri; n1e"1.w1cdz1a, lw-

lal>y to nictylko dl,1 mnie, ale dl.1 calcgo nosr.c1!n 
>1.c1.cp11 drogocenna pa111i;1tka pu $IJwny111 l<ilra I.Sen 
Ne1m.im„. 

1 - Darowujr, d chi;lnic skór~ niedźwiedzicy, ac 
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futra z 1r1.cd1 mlodrch 111cdzwi:ulk(11v n<1le1.1 d11 11.1111;1 
Omara; zal11crzc on ie sobie do I kuJmuw ri'1wnic.l 
na pami~lkr,. 

- Co mówisz? nicdi.wicdlica mia la wi<;c ui. troje 
mlodych? 

- I lo nic hyle jak1d1. 
- No, Io jesle~cie prawd7.iwymi bohalcr.imi, J!d)'i. 

u~micrcić ,1i. cclcry lieslye l>el strzal u, uo J.!O nic ~1 ~·
s1.J110 w oho7.ie, lo is10111ic żJdc n 111y,hwy tJkicj st.luki 
dokonJć 111e polmfi. .. 

- Dowies1. sic pniem, j:1k to bylo. MłiJ hoch,111y 
n1a ly t-l.1dżi I !ald 0111,1r je'l nicl.idil mistrzem w opn
w1,1d.1n1u, i dowiecie :.i~ w~1.yscy od 11ic~:o c.ile1 hi · 
~ t oryi od dnia pr1.ybyda n<iszcgo uo l\ho1 ai. do chwili 
obernej. 

Tych kilha i.)'r1.liwych s luw uradow:1ln I l.11< la 
nie1.micri1ic, jak nk111n1cj 11dc>1yl 'ie;, i.c hGdzic 111 1. 11 
sposobność popis1~ sw swym t.1k11tcm kr.1 ~om(1wuy111. 

- O, t.1k I - oclrzcl<ł polccl11.111y mile. - /\łl.d1 
ohuar1.yl mi~ szc1.ci.!t'1l11.1 zdo l11 ośdq do wy1~la .1..11J1.1 
mów i c1el;awych ,1 1..1111111J.1cych opow1.1d.11i, 1:1k, i.c 
kiedy r.aczn<: m< · ić , 111illd1.1 nictylko l11Jz1c, ale i knim·, 
a nawcl w1dhl:1dy. OpPwiem WJm, w 1.ild spo,_, ·,1i 
odnależliśmy \Vas, j.1k móJ ,,J, wy11iósł ci<; na plc~.1cl1 
c ohocu i wyprow<Jdi.11 rulcm konie, a 1•1 lctkw,1.y .• l
kicm dowiecie sir,, z jak~ odw;1~!il sian.ił do pojedynku 
1. .nic:l111icrlcl11'1" bcs1y:1 z 111ul.1llc1h. Nielylko poJ1.iw 
was o)!arnic, gJy siG Jowiccic ;..:c1.cgó ł (1w lej ,, , 1lo11~j 
rozprJW)', Jlc 11ś1111cjccic SiG pr1.ylc111 z rói.nych 1A1h,1w
nych zaJ~Ć i wypadkliW. Sr.knJa wielka - dodał po 
chwili, - i.c 7.hyl 111.iło 1ahrah:;111y /. l(hoi d.1k1yl11w, 
i to roh.iC? ywych w dod;11k11, i.c je,;~ ich 111c 11101.111 bt·1. 
wslr<:lu. Mc1my jednak n;1d1.iejG, i.e 11 was zna1d.1 ~;11; 
kp •Le. f<ih, n.1sz ~1.l.1clrd11y ru111ak, pr1yw~•l-I d1t 
l\'Ch owuct'1w, a i.c ołtLl11t.!1.ili,\dc sic; /. 11i111 wt:11>r.iJ 
,;:c.1lc 111e 1rn,~hwrL'. wi11111~cic 111u IO dt.i~\ wy11.11!10d11~. 

Maly 711ch wykorzr1;1t 5p<J.<ohno,;.:, rrnf!11,1c 1111-
łi)czyć pożyteczne z przy1em11c111. Nrc hardw byk111 
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L.<11Juwolu11y, lC lak licz t.:crcnHJlli1 up1J 11111t.1 !- i..; o ~.li.~~ 
cinno,;ć, - ale s1.c1k pr7.)'j<Jł przym{J11· !-~ I lalc1.1 z dobrn 
rnin.1, ohkrnjqc naynić wszystko, co tylko lc!:y w jego 
mocy, aby:;my hyli mdli z go,;ciny u nrt·l!n. 

I kl(1i.by siG l1yl spodócwat. i.c ten 1hó1.:a 1 r.lłm ~ . 
r11c uznahcy żadnci!o pr..iw;1 , 11rócz przemocy 1 1.cmstv. 
1.micni :; i1; w tJk kn.1lki111 nasic nic do pnwania f 0 1·1, 
je, 1.rt.l' d1.iw1~ si~. i.c on, 1-tóry mcJ.!o f\1ha t:cnił , j.1k 
11ajkosz1ow111cjs1.y klcinnl, ani jcdncm , 1owc111 nic zdr.1-
d1.1I 'ir, I. Iem, i.c 11111 7al \1')'1111,U~ j!CI I. ri)k SWOIC \1. 

/\ nic lrwo1!a pr1.cd ,;1ni«rcin zmic11i1.1 J.!O l.ik r.1d yk;1lnk, 
lccr. mojl' l. nim pns11;powa111c, pclnc god11n~ci l11d '.-
1, icj r o p.1rtc 11 .1 mlio:' ci hlii.nic1!n. l\lt'1ra 'ilniqsr.a jc ~' I, 
111 i. niclto 1 1. ic1111.1 , i kiura - 7.danic111 wiclk1cJ.!o apo
stcił.i -- g(m; 11.i J!6n; 11r1.c11u>1. · 

Uj<1w, zy kon ie na,r.c 1a u1.dy. 1.c>1.lb111 y za ~1.c j 
kicm na duł do ol•07.t1, l.(tl1.1c z:ist.ih ,: iny "''zystkr1 lal" 
j.1k 111c·1wif. l\J pr.1wcj 'tronie lci;il .1 hro1·1. a z lcwq 
lJd ,1;1w11, s1cd11cli l\clurowic. Pr1ywil.il1 mnie i 11.ill'f.t 
z w1clkirm 11wicllti1·11icn1, na lkhlą·J'hv wi.:alc 111c t.\l'r,1-
CJflC 11 w;11:i. N.1JS•~rdccwic1 rowit.11 na>. rll'zanu m i jego 
tuw;1rt.)''1.c, klurzy rnwtlzi(;t:r..Jli nam w lCJ chwili ~11';1 

wol11o'ć i odpuszu 1•nic ż:1dancgo olrnµu. 
Go~ci1111ość l\clur(1w pofcg;il.i na tcm, ie, zwr

c1..1jc111 ws1.y;lkiC:1 pcild1.il-ich ludtiw, ur;;1dzono dla na; 
wspJ111.il;1 ut:1.tr,, ll'lll b.ird1.icj, i.c nJ :· 1rr,c1.alJ ku temu 
wvhnrn:1 spo~fJbnn :~ć zJnbyt:z 11Jsr.a w 111u1,1ll,1h . l\ clu
rowic udali s iG t.1111 wra1. 7. nami, w'r.cl.1ko nic bet. 
trwo1!i, choć 11ichc1.pi~czc1·1~lwa hd11c1;0 111ż nic bylo, 
;1 1:dyś111y przybyli na miejsce, szeik , wskazuj.Je 11ie
di.w1cdzi cc. r1.cld do mnie; 

- Nic dotkn1: jc1 rr~d?.cj, cffcnd1, aż s iq przc
konJm , i.c i 101n1c 111!: nic żyje , i dnp(1l,1 h~dl.1c 1111.il .1 
li11y1. w IJp.1ch ... llo nic wiem napr.iwd~ . co 111oi.c 
hyć dla 111n1c nichczricc111il'i>r.c ; ;1.1n;1( p11.cJ kr1.y1.c111 
lł1rzc:ic 11.1ń ;ld111, uy lei. do,tać >iG w pa1.11ry pn1wnr.1. 

- .JcŁcl1 idlll' o IO, aby t:i~ 11 .: pflkOI~ co tiu n1c
ll i.. \\ icJ;.h.y, ll> ja ~; 1m 7.L1j1111; su-; ni,) 1.t1rJl - CH..lrzc-

.Yt11>" W krnp1 .Mi1hlł1r 1 ~" Ili 18 
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kle111 - 1 pr1d1on.in1 ri 1: , i.e 111c i.yJC. /\le 11n1 "'''· 1111 
7.<i 10 dopom6c w u,l awicniu innq:o. ok.1z,1lszcgo 
krLyi.a na ruinach mu7..tll.1h. 

- Dobr1.c, uczyni~ Io ch~lnic . Nickti'>rzy /. wo
j0w111k(11v moich 111 <1) ą lrndad im t), polr1.cbnc 1.azwyu.ij 
przy urządzaniu 01>01. 11, 111i;1nowicic do wyr;1byw.111ia 
:i:crd1.i na namioty, orilz f!nl~zi na 01!nbk.i. /.clnicmy 
polr1.ch11c drzewo i wcJlc twoich w~ka1.6wck spor1.:i
u1.imy kr1.y:i:. 

Slysz:1c to, Sali I.len /\kwil przcci>n:il Si t; ku 11111 ic 
i zapyla! : 

- Pot.wolisz i mnie, cffcndi, być wam pomocnym 
przy lej czynnosci? 

- I owsze m. /\le ty przecież 1cstd na11c7.ycidc111 
i karnodzicj;i 1:.lam11, wh;c hyć moi!c , że pracil ok1> IO 
ozdohicn1a k,1plicy chrzcsdj.11hk icj godlcm wiary, l<1<ir;1 
wy wszyscy µol~piacic. niezgodna b~Jzic z twc111 po
wolanicm i prz ekonaniami. 

Obecni prq tej ro1.111owic wojownicy S7.ir Samu
rcka hyli wszys.:.y wy1.11:1wca111i isl,1mu, a jetlnak S.1h 
odrzekł, wk, aby słowa jc1!0 były 1ir1.ct nich słi1~1..111c: 

· - M(Jw1tc~ nam pr7.cc1c niedawno, :i:c pólksi~życ ma 
ks1.lałl zal;rzywioncgo miecza mordcrC1.cgo, .1 I" t.yi. jest 
znakiem 13oga milośd, 11'\óry nas za lwem pO!\rednictwc111 
wyhawi t nd śmie rci. Otói., jeżeli si~ 111a wybierać mi~dą 
:i.yc1em a śmiercią, nic powinno sic w111pić i stać chwiejnic 
w wierze. Cr.yi. zrcszlq śmierć wszy~tkich l\elur6w nic 
tkwila w lufie tweJ!o cz,irodlicjskiego kMabinu? czyż 
dalej okazanie temu 1301!11 wdliccwo~d za ratunek do
wouLi wyparciJ si<: i!;la11111? jestem wyznawcą proroka 
i gło:,z~ przyj:ic1c Maitdlq:u , to prawda , ale czy.i; może 
to być przesliwtlą przy1.irnrch 111yc.h ucwć dl;i ( tch1 c 
i przez to samo szacunku dla wiary, kic'>nt wywajesl? 
Wsza k Ahraha111 byl nu; ;i i;1 w por.ani nem, a potem wy-
7.11,1wcą jcdyncj!o Ho1:a; tak s.uno i A\Jho111c t hyl 11111-
zulma111ne111 nic od urotlzcnia, jJk równ1ci. i wa!>Z Chry-

') S1ch1cry. 
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st11s, 7.a nim OJ!losil nową winrc. hył wyrnawca Moj tcsr.a. 
St~d wynika . że i Mnhdi, ktńrcgo S7.t1kam ro ~wiecie , 
111ckoniccwic musi hyć wy7.nawcą islamu, i kto wie, 
ny nic h)' ł on dotychcws chr7.eścijani nem . Moi.esr. nic 
7.)!.adza ć sic. 7.e mną na runkcic wiary, ale nic w1hrnniaj 
m1 wykonnc tego, co nakawje mi obowiązek wd7.ic
czności. 

- /\l ei. jn wrale nic mam zamiaru sprzccr.at: si~ 
z toh:i co do reliJ! ii, gcly7. jestem przekonnnv. że skoro 
tylko wjmicsr. ~ie )'.!rirliwic poszukiwanirm jJrawdy, to 
Ją zna1clz1csr.. Dotychcz,1s hlądr.iłcś poom:irku, ;tle klo 
wi~. czy d1.i~-jutm nic zajasnicje ona nad t ohą, jak owa 
i:w1azdn, która trzech mcdrców do Bait Lam t) wiodla. 
1 czy wkc11'tcu nic wskaże ci dro!!i do prawdziwcr:o 
.Mahrlicr.o", ktr'1rego /! los do rlzis jcszcr.c hrzmi pr1.cz 
w<qstkic ziemie: .Jam je~ t rrawda i 7.ywol. i nikt 
~C7.c mnie nic trafi do Ojca, który jest w niebiesiech.• 
Szukaj wic;c l!orllwic tej prnwdy, tej dro)'.!i, nic nic 
7. uprzed7.cnicm, . nic z zn:;lcpicnicm dolychczasowcm , 
a zn;1Jd r.1cs7. M nte7.awndnic. 

. - IJ[encli, llC7.i'n1c \\'S7.)1Slkll, aby dojść lam, J~dzic 
rn1 wskazujesz - odrzekł, .Sci,kaj~c mi rc;cc. - Po-
7.wc'il teraz, że pomor,c ci usun~ć na fiok potwora, bo 
nam zagrnd1a wejsc1c do ~rodka. 

- Lapy dla mnie i cffcndicJ!o - zastrzegał sic 
1''.1C7.orny Halcf ; - rcs1ta rnicsa dla was, tak z nie
d1.wicclzi1 y, jak i r. młOd\'ch. 

- Tylk 11 w~lrohc tr~cha koniecznie wyrzucić, ho 
''. tcr:o [!nt1111k11 nicT.da tn11 rest do 11i.ytkll i mot.na <i~ 
nią 7.alruO: - dodałem oslrzeJ!awczo'. · · 

7.all I lsnn:pv~zy trupa 11icd~.wicdl.icy z wcjsci;i do mu
ł •1h, 1.<11cl1smy 7. n1c1 sko rG. co przysr.lo nam nic
o~wn wskukk 1ci ostygni~cia i s lc;żcnia . Sk(1rc olrzymał 
d' c~n1c w podnrunku sz.cjk, fu lerka zaś młodych nic
~7.1Vtcd1.i~t zaliral I falcf i nalychmiasl wzi ;1ł si~ do wr-„ · ITIJrow · I . 1 • _ a111;t 1c 1 ou strony wcwnc;tr7.ncj 111(n)!ic111, w czcm 

') llc11ccn1. 

IR" 
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mu <.lopomol'.li l(c!urowie. Tymczasem flkwil z synem 
poszli wymyć si~ z miotlu, który d0 tej pory błyszczał, 
jak In kier, na ich ciał.ich i twarzach. 

Po upico.c niu nicdiwicdzicy rozrnot; ła s i~ w obozie 
uczta, w cwsic kturcj utwicrd1.0n:i zq:;t,1ł a mi~d1y [lch
bcjami i !\ciurami. jak również oczywi:iric mi~dzy nami 
i niedawnymi naszymi wroi:ami obydwu S7.C7.Cpów, fJr7.y
ja7.ń na cale wicki. Rowmic si~ - wicdzialcm clohrzc. 
co jest warte t;ikie zaprzysi ~ 7.c nic zi;ody i prl.yjai.ni; 
znane są potlohnc snj 11sl.e dyplom;1tom w$zystkich 
krajów, a zapewne i półdzikim !\urdom. 

l:apy nicdiwicdóe ~makowa ly mnie i 1 lalcfnwi 
pr1.ewyhornie, innych jednak czt;ści 11 iedi.wicdzicy nic 
pr(1howali~my nawel i nic powa7.ylhyrn si~ ich naw«I 
wzi:ić do ust, chyha pod groi.h~ śmierci i;łodnwrj. 
f!dyi. twarde były i 7.y lastc, jak podc:.1.wa. ł(elurowic 
n:1tomi;ist nic mol'.li si~ iCJ nachwalić i jcdnor!lośnie 
oś"·i;1dczyli, że lakier.o wsp;111i;dc1io lukrnat e$7. swret') 
nil(dy je,zczc dotychcrn$ nic jedli . Widocznie oknlicz
nn~ć. i.c było t<J 111k,o 1.c s ławnel(11 w okolicy po
twora, 11wai.a ncgn do1yclic1.as zn ducha kapłana chr1.c
~cija1iskiCJ'.O , dodaw~la im apetyt u i n:ipclni;1la ich 
niejako d11m~. 

ro p o~i ll\11 ~ nnrt:1dzili~ 1ny wsp6 l11e111i ~il.1111i ol
br7.ymi kr;,yż 7. tw.irdcw1 drzcwn i u ~tawiliś 1ny l!O w~rr.J 
nicmnlych trudności na s7.c7.ycic ruin k~plicy. 

l'o ~k01"1 c7.c 11111 lej rohnly 7.npytal mic llrn fi kwil : 
- W podrt">i.ach moich, cffcucli, 111 i;i l e111 ~po,oh· 

noś.: pnznnć wicie "''YC1.<1j6w europ\'l~;kkh i wiem. że 
w okolic1111JśC1ac h lal.ich, iak włnsn1c ohecna, 11rząd7.a 
~ie 11roczy«tc t :ikcli~ '). Ot6ż j.ik myś l isz? C7.Y nic mo
i'.nahv i tn 11rmd1i( c1.c1:nś podohncf!O ? 

Słowa te n:Jpclnily mir. zJu1nicnic111. rr„wd1.iW~ 
nie~rodzianką hylo dln mn ie, ie m1m1lrnnnin. i n:1wct 
apostoł i' la11111. ,mtl rlajc mi myśl poswicccn in f!Odln 
wiary chrzcsc ij;iń~kicj. Zi:odólcm ~ i~ 0c1ywiścic 1w tn. 

1) Sł:iwn~ pr>lrnwrL ' ) Po~wlc::cc nic. 
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.ile 1. w1dkti pr1.c1.u rno~ci.1. hn 11,1h:.1.alo 1.qdi. co l1 ~J1'. 
mieć na 11wad1.c, hy nic ohrazić czcmkolwick przy le) 
spo~.ohności rd1g1j nych U<'. t.11~ !\urdów i nic zapr1.ep.1ścić 
nasienia 1.1~ody. k tóre, dziś dopiero rzucone w i:lebc, 
tak pi~knic odrazu zakicllwwało. 

- Do1Jr1.c - oclrzeillcm , - poświccc krzyż na tc 
intcncy~'. ai.chy w tych l!ór:Jch, 1:dzie dutych cza~. m'.e ~ 
szkala nieu;iwiść, ~tal si~ on wiu<•mym znakiem m1łosc1 
i pokoju. Czy 1.gMlzadc sic na to 7 . . . 

Sto J!łos6w odezwało sit; potaku J ~CO, Ja zas mó-

wiłem d:1łcj : •. 
_ Może kto 7. was zna ricśl1, ułożoną przez hlch 

cl Mafilch? Prosi łbym i:o, aby mi powied1.ial słowa 
poczr11kowc tq l'"' ' ni. . 

W udpowicd1i na to $1.cjk l<clurliw począ ł rccytowac: 
- \1a1„ 1, nikma, hugd,1, tar ... •). 
_ Do>yć, w1t;ccj mi nic polrzelw - prLcrwalcm. 

Tc et.tery ~towa świadczą wymownie, j.1k c1~mnc ch11111'.y 
przewalały siG ponJd !(<°•rami i dolin.11111 tc;:o kr:1111 
w w11.(u c.ilyd1 ~tulcci , aż wreszcie roztl,1rło ie ~ ł onLC 
m1łn~c1 i dobrnc1 i promieniami tych cn6l zicmic IG 
oswieciło. Gdyby który z was miał przy sobie f .1 rl~c . 
ndpisał hvm na ty m, krzyi.11 inną muwal 2), a n;ipclnia
lahy ond pr;iwd:t 1 hło1:oslawicń stwcm kai:dego, kloby 
Ji1 przccLytal, zbl ;1J1.1w>zy w te ~Irony. . 

- Ufcnd1, p je,te111 z zawodu ,L<1hharJ) 1 mam 
przy so1J1c ni la ·•) - 11.(losi l siG jeden z .1\elurów. 

11.irdzo m i ~ to ucicsl.)'lo. Nic maflc pod r~k~ 
pcnJ7.la, spo r1.;1d1. 1 łcm ILO sohie z patyka. a wdra· 
paW$l.Y s1~ na ~1c1.yl ruin, pr1.y pomocy Jwóch l(clur(1w. 
któr1y 111i~ pocltrLymywali, abym nic 'flJd ł, wyp1salcm 
owym rozslr1.~p io ny111 na koi"1w patykiem 11a przec1.111cy 
krzyi.a na~ti:pującc st owa w j~zyk11 arah~k1111: 

.J(oclinj bli!niri:n, n Hót: obdnr=y r:1ę doczesną 
i wieczną szczę.'i/1wościq !" 

') l(.1ra, o<lwt..'I, 11icnawi<;t. lCln~tJ. ... ') Pieś ń. l) rarhi:irJ .. 

') lmly~o . 
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Gdy, sko1iczywszy pisanie, 1. c~teJlc111 na d\JI, $:tli 
j'.!łośno odczytał ów napis zebranym, a ci, kiwnj;ic gło
wami i potal<Uj;ic, uwali tralność wypisanej maksymy. 
Miałem nast~pnic krótk4 przcmow1; do !\ciurów, 
poczcm ukl:iklcm i odmówiłem .Ojcze 1rnsz" , ro któ
rem wszyscy, również kl~cz4c, odpowiedzieli chórem: 
.Amin•. 

Zaznacz.1m tu, że my obaj tylko i Sali rozumic
lismy dobrze. jak wicłkicJ!O sprzeniewierzenia swej 
wierze dopuścili sic; w tej chwili ci ludzie. 

Po uroczystości pośwkceni;i krzyża wróciliśmy do 
obozu, pozostaj:ic tam jeszcze prze7. dticl1 i noc. l<o
zumie sic;, że mały 1-lałcf wykorzystał znakomic1e na
darzon:i srosobność, by sic; dustatccwic nagadać, i oro
wiadal zdumionym l\cl uron1 o wszys tkich na~tych czy
nach i dziwnych przygodach. Poszedłem wko1irn i j:i 
za jego rr7.ykladcm, opowiadają..: również, - ale tre~ć 
słów moich była inna. Mianowicie, korzystaj:ic z dobrej 
sposobno:ki, postanowiłem zasiać w te dzikie, ale 
w gruncie rzeczy dobre dusze to, cohy je mogło u:.tl.1-
chctnić i oświecić w prawdliwcj wierze. i\ wiedziałem, 
że n.isiona boi.c pacln;i na J(runt odpowiedni. Opowia
dałem wic;c zdarzcni<1 i proroctwa ze Starego Zakonu, 
dotyczące przyj ścia Zbawiciela, nastc;pnie Jego 11arc_i
uzenia, życia, cudów, mr,lii, śmierci, zmartwychwstarna 
i wnicllowst4picnia, wplotając w to zrc;C7.nic wszy~tko 
10, coby 111oglo dać pojc;cic !<ciurom o zasaJaclt wiary 
cli rzcści 1a 1iski ej. 

Sluchano mi~ z wictkicm skuricnicm i z nichy
wakm zJjcc1c111, aż wrcstcic S1.i r Smnurck r.auwai.ył: 

- Alei, cffendi, myśmy dotyci>cz.is o tcm wszyst 
kicm nic słyszeli. 

- Wiem o tcm ; wylllało mi to już wiciu muzuł
manów, którzy, nic ~ly szą c ani słowa 7. nauki Chry
stusa , f!ard1.ili ni11. dopM.i o niej pOJ<;cia nic nabrali. 
CLyż wic;c nic jest najwi~hszą głupotą potc;piać to, cze~o 
siG wcale nic zna? 

- Masz słuszność. Ale mówilcś nam, że łza 13cn 
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Mary.im c7.ynił cuda; czy to jest dowicd7.ionc, co nam 
o nich npowi~dałcś? 

- Ta k, jest to najistntnicjszn rrnwda. 
- A dlaczeJ!O obecnie nic dzieją sic; wśród was 

żadne cuda? 
- O. wbśnie, że sic; dzieją . 
Wśr(1d W<l>? 
I wśród n:is i wśród was. 
Ni1!dy jes1.c7.c nic takicr:o nic wid?.iałcm. 
l\o mas1. oczy r.a111knictc. Otwórz je tylko. 

a 11jrr.rz cuc1a WS7.cdzie. l(rt'1t kowid1. i niedowia rek 
w tnki ch nkolicr.nościach dopatruje sic tylko przypadku, 
a nic cud11 . 

- Chciałc~ rrzcz lu powiedzieć', że arid 1) nic istnieje 
wcale? 

- Tak twierdr.c. 
- Otót. w Iem wla ~ni•: pomyłilc~ sic;, cffcndi. 

Przypadki i st nieją, i j<1 sam prr.eżyłem ich bardzo 
wicie. 

- Mylisz sic. Chr7.dcija1iic wierl4, że rcka f\oJ.!a 
prowadzi u.łowwka od kolebki ,Jo grohu, i to, co sic 
d1.iejc. d1.icjc sic; tylko 7. woli boskiej. l<to jednak uchyla 
siG od pr~w hn;i.ych i wy1.11ac7.a sobie sam 7.ł4 drol!c 
w życi11, ten oczywiście, czyni<tc 11•szystko wedle swej 
woli, ponosi<'. potem musi skutki tej samowoli. Pr7.y
padek wir,c, jak w jednym, tak i w drnJ.!im razie jest 
wykluczony, bo all•n Stw<'irca układa cT.łowickowi ko
icje jego i.ycia, alho układa je on si m sobie. Zrcszlą 
1 wao. isl.1111 uczy, że wszystko, co ~i e; d1icje, jest 
pn"t~nnwione l. J'.{1ry i unik11.1ć tcj'.!o nic można; czyż 
wiec pr1.ypadek nic jest i u was wykluczony ? 

- ł'rawdal przy7.najr. ci słu~znośł, choć do tCJ 
chwili nic umi:1łcm tego stwierdzić. Ale rowictlz mi, 
jak SiG rzecz ma z cudami? 

- Owóż, jeżeli C7.lowiek sprzeciwia sir. woli !307.ci 
czyni, jak mu sir. podoba, wówczas 1161! m1.taC?;1 
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n;id nim sr.ucr:Cilnicjs r.~ laskG, aby 1:n nawróci~ ze zlej 
droJ.!i , i to wla \nic, cr1 Pan ll61! czyni dla nicl!o, jest 
n;1joczywislszy111 cudem. 

- Nic pr1.ypnmi11am sobie, aby cud tego rodzaju 
wydarr.yl mi ~ie w i.yriu. 

- /I jcd11ak 7.dar1.ył siG. tylko nic myślałeś o tcm. 
_ M;i~1allah 1 Podaj mi choć jeden fakt 1. mcl!o 

życia, a u wierze:! 
- Nic dl11i;o lrr.cba s1.ukać takiq,:o faktu . Hadi.i 

1 lalcf Omar orowiadat wam niedawno. w jaki spos<il1 
pndsr.ccllcm was i podsh1chałcm. l'r1.ypom11ij lcrnr. 
sohic, jak zachGcatcś swych wojowników, by wyśmieli 
twicrd1.cnia Ben /lkwil a i jego ojca, n rotcm ... rrzy
pornnij sw0jc wtas11c s łowa : • .fulro o lym er.asie u-;ły
szycic po~nhny ~111irch ~r.yrlcrslw;i wśr1'1rl dyabłów 
w ricklc. \Vas1c naclzirjr s~ pton11c, dowodzenia nic
dnrzccznc, a wia ra nswk;11icw. /lll;ih, ani prorok, ani 
nawet n<11! nicwicrnvch nic wydrze was z rąk moich 
1 nic zapohicr!nic oi1rnpncj ś mierci"... M<iwilc~ tak, 
nic[1r.1wclai.? I cr.y bodaj 11r1.cz myśl ci rrzcs7. łO wlccly, 
że sir. sia nie zupcłuic i11ac1.cj? A jednak palrz: llchhc
J'>Wic od7.yskali wolność, a ty natomiast dosiałeś sic 
cln niewoli, i r!clyhyś hyl natrnfil na ludzi roclohnych 
~'>hic. byłhyś niczawndnic s;im dzi:\ u :dys1;ił w piekle 
~miceli sz11an<iw. ktc'1rv111 ich slrnYy lr :", . Ol<'>ż I<! oko
hcw,.,~ć. ze żyiesz 1c.:<rr7.C, jcsl cudem. dokonanym 
7. woli tc1!n samcr!O f\o(!a, który r.'1wnici c11down1c 
uratował ohytlw6d1 ' ka1..1nych nu śmieć 11cbhq<'lw, 
a dokonanym 7.'1 pośrcduictwcm mnie i 1 lalefa, 7.:J ro
śrcdn1clwcm clw<'1ch ~łabych i ułomnych śmiertelników. 
Czy 7.apr7.ccr.y'z temu? 

- Nic wiem, Cl') na Io odrr.ec, cffcndi. 
- Przeciwnie. wic'r. clnhr1.c, ale waha,7. SiG i oci;i-

f!.1sz 7. wy1nanicm 'wych mv:;11. A jcunak z tym cudem 
wi;ii.r siG jcs1czc dr111:1. mrrie nawet wicksr.y. $.1li r:cn 
11 1, wil 1 ojciec 1ego hyli waszymi wro1~am1, a olo lcrnr. 
sied1.;i kolo was. 1ako 'erdccwi przyj.1ciclc, choć nic 
npł"'ili wam ;,;td.1nc1 ceny krwi. Jc1.cl1 i to hyłoby 
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tylko przypadkiem, Io w koi'1cu i:otów by/bym i ja 
uwicr1.yć, 7.c cud:i nic dr.ich siG na świecie. 

Tu Sr.ir Samurrk 7.crwat siG na równe nogi i W)'

krzyku;it 7. ;.apalcm : 
- Ter.n, tcraT. właśnie trafilrś najmocniej do mei.:o 

przekonania, cffcndi. r.wycicfaj;ic mic ostatecznie. jcsT.czc 
wcmraj nic l1yłby przcwid1.iat tego iadcn człowi~k na 
świecie. Otói przyznajG teraz, że zdarr.ają sic na 7.icmi 
rnda i i:c sprawia je potGl.!a owej miłości, kt(rr~ l(losisr. 
nictylko słowem, ale i czynem. WsT.ak i dusza moja 
prr.cistocT.yta sic od wczoraj do ICl!O stopnia, że sam 
sicbic nic pornajc. I l!dybym cie nic doświadczyt dobrze, 
1!dyhy~ mic czynami swymi nic przckonat. uważa/bym 
CIG za rodstGpncl(o misyonarza, który zapomocą ohrot
nq(n k1.yka stara sic nawrócić mnich wspólwyrnawców 
na wian; chrzcścija1\ską. Twoje to cT.yny i dobroć twoja 
sprawiły, ie wierze ci n ajzupełniej, i l(dy hGdzics7. sic 
z nami roT.sł.1wa ł, poproszc cie. ahyś nam zostawi/ na 
pami~tkc mah et takid l), klórahy przez dłul!ie nasy 
orzc7.wia/a nas1.e serca miłością ku tobie i radości'l . 
Czy r.a111ie r1.asz odwicd7.ić jeszcze kiedy ponownie 
krainG I< urdów? 

- Bóg raczy to wiedzieć... Jak On zechce, tak 
si<: stanic. 

- O, mam nad1.icjG, ie On ci p07.WOli przybyć do 
nas je~7.C7.C . /I w<'1wczas pr7.yjmicmy cie, jak przyjaciela. 
jak hrata. Tcrai rra .c:nąlhym dnwied7.icć sic coś jeszcic 
niJ ciebie n Ukrr.yżowanym i jcl(o dwunastu hawarijun2). 
S7.koda, 1.c tak prGdko chccs7. nas poi.cgnać ... 

Uczyniłem 7.adość i.ndaniu Szir Samurcka, opowia
dajnc ro7.maite zdarzenia z biblii i uzupełniając je przy
kładami z własnego ż)•cia. A mia/cm w tern pewien 
cel uhonny. Oto, jak wicdzn już czytelnicy z popr7.cd
nicj treści nrowiactania J(clurowic wyhierali sic na 
rabunek na )!ranie<; perską. Postanowi łem tedy odwieść 
ich od lego zamiaru przez rozmaite zrccznic dostoso-

1) Wod;l świc;1ych prtckor1:iń. :") Arns.tołowic . 
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wanc nslr7.ci.cni;i, 1,11<, 1c n ik ł , prócz flcn Akwila , nic 
zro1.11m1'1 ł ich celu . Onprowad7.ilrm cło lcl!n, że $1ir 
$Jn111rck ~am w km'icu 7.Wr(lcil ~ie dn mnie z 7.apy
taniun . 

- W tak im r'11ic i nasza wyprawa n'1 J!rnnicc; 
rcr~y1 hyl'1hy 7.h ro dmry„ . .J"k my~liS7, emirze? 

lio1.myś ln1c me odpowicdr.i;iłcm wprnsl na tn 
1apyl;1111c, 11daj;1c. ie nic miałem tcr:n 11'1 my~li , i tytko 
nihy mi111od1ndc111 z.1rnaC1.)'ie111, że tei:0 rmłr. ;iju napady 
sry istot nie 7.hrodniC1e .J pntcpie11ia J!ndne. Wvll'iq 1;lła 
s ic nad Iem i.ywa dyskusya mir,d1 y i11111 a jrr:n wn 
iowrnk.1111i, prt)wykł)'rni d•> 1.l16jecldcr.o rzc111in:• L1 
1 11\v;"•IJ•i()'nli r'1h11nd1 1;1 czvn honnrowv i r\'ce1 ::Id. 
Pnlrn~a hy/" \\'i r l'"•, hn ~1.lo pr1.cc1c n ·znacz~r "'"
l•yC7r, a pr1.ylcm 7awri'iccnir 7. przccl sicw1.i~ lcj wvprawy 
do uomu w rolowiL' dro1!i tak ~nhie, hr, w;ii.nq pr1y
C7.ynv. uw.11.,1l1l 1y n111 1.1 en..:. h.1ńh1;iccf~łl, r(,wnllj i)cc,~o 

<ie 1ch6r1.r!'<ill'll. /.:irhnir wir,c mojr l•vlo 1rnu11c. d.110 
~ ie 1cJ11ak pr1.t•pro\1.•;1d1.iL wł.i·:nic dl.1tc:.~n. T.c po .... tr.p„ 
walem u111 1q~l11 1 c, 111c111.il chy lr1c i pnwnli. 1 pot.oma 
nhnp;lun~ury. I nln wkolirn l\cliirn" i" 11!0u11h siG 
wre,7.cic 11 ;1 m111ech:11111· r. d11111 kowcj wvprawv, a n:itn 
miasl poslanml'l li 11r7.;1 d1.ić \\'iclkic polnwanic. 

Jcdcn tylko S;ili 1 11 11.11.ił sic 11 .1 111nilh l:1ic1nnvLh 
1.a111i.1r.1ch 1 prr.y spo~nlmo,;ci wzi~I mi~ poci rn1111~. 
n odprow,1d 7łw~7.Y n.1 bok, rtckl: 

- .lesie:\ hardm 11ichczpic<7.ny, clfcndi, hn 1101ic'7. 
kicrow;ić ludi.mi, 1ako ~am chce~1.. nawet wh rcw kh 
woli. S1c1.c„ur, 7.C 111c k11 1.lcmu. kv ku dobremu 
zm irr1aj ;1 \\'<:ry~tkic twnj<' crvny; w pr1criv.·ny m r:l1i c 
hylhi•.; 11.1j -1kndliw~1y111 czlnwic~icm pntl ~ 101\cf'łll. 

1'(11 na noc hył.1. J!tl)'~my sic udali na •;poc1.y11cl<. 
Naz.11ulr1. l\d11row1e zwi111;1i olH~z Jll i. o .;wicie 

i wyhrilli ~tt; ,,. rłrncc. Pnc::t~nnw ilc1 11 tnw.1P.y~zp: 1111 
tvlko do k1J1'ica dolin)'. a potem jcclwć wpro~ l do l<hw. 
S1.ir S.1 m11rck m t.1111i w~i.1 dl n.i konia. rr1.cd tc111 jednał< 
wr~o.yl mi pit'111:1rl1e oheri.y~I)', mr1wi.1r . 

- l'flllmv1.1111 tie. clfcndi. i:c ni: do lej chwi li nic 
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upo111111alcś ~ie u p1cniąd1.e. Oto 111a ~1. ie. l!Ju.iiąc d 
je, dopełniam ostatniego z warunków, 1ak1c 1111 po
stawiłeś. 

jechał na s,1 mym ko1icu odJ1.ialu, a za nim po
d4ża ł nc1.anum /. ludimi z l\hoi , którzy otrzymali na
powr(>t swnjc rteczy. 

jJ 7. ~lalekm udałem sic jeszcze do kaplicy, hy 
tam boch1j prtcz chwil~ podumać nad wypadkami, 
których bylem ~w1adkicm i sprawcą . Przył;1czyli ~ie do 
nas obaj Bebbciowic. 

Gdyśmy wrac:1 li , 13cn Akwil rr.ckł do mn ie: 
- Poi.ci:11a111y cie lulaj, cffcndi, ho drogi nasw 

w prr.cciwnych rozchod1..1 sic kierunkach. Pa111i el<1J 
jednak, że c1.y11y twoje i s ł owa utkwiły w duszach na
szych n.1 wicki. Za twojcm pośrednictwem dn1.11aliśmy 
wielkiej ła~ki niebios, i dlatego serca nasze pr1.epclnio11e 
s4 dla ciebie nicwymown4 wd1.i~crnnści4 . .J•·żcli Allah 
spełni 111oj4 rirn ś h~. to spotkamy ~ie z sohą jcs1.c1.c 
w .lyciu, a ~potk,1111y sic J.iko przyjaciele, het. \\'1f!lcd t1 
na to. czy znaidc Mahd1ci:o, czy też o w4 gwi.11.de pro
m1cn114, ktr~rij mi przypowicdzialcś. N1cch1.c tcdv a7. do 
chwili ronown eJ!O spotkania i na zawsze tow'arzyszy 
ci błogosl.1wie1·1 , two Allaha I 

Dopcu1.1l1s111y wknitcc l(clur(>w i pożci:11ah~my sic 
z 111111i, O<t.yw1>c1c na ~rosóll wschodni, wiec ohsyp11j;1c 
sic w1.ajc111n 1c mnóstwem pi~knych słów, tym Jednak 
razem naprawd~ szczerych i scnkc1.11ych. 

Potem, gdy my wraz z rest.tą lud1.i, wypuszczonych 
rrzcz s1c1kn z niewoli, znalclli s1~ na drod1.e do l\l1oi, 
zacz4ł ł IJld. 

- Wie~z. :.i<J i, i.c poi.cJ!nanic nic nalei.y do r1.cct.y 
hardw wcsołyth, skoro w kąc1hacl1 ocw puJJIVIJFl sic 
krople kl. No, Jlc pocieszam sic tcm, że czyny, przez 
nas tutaj uoko11.1ne, hcdrt w nasLcm życiu jaśni;ily, jJk 
perł y drogoccnnc. Nicprr.yiaciclc na~i stali s11: nam 
przyjJciólmi, a 'k!°>ry /. trzech młodych nicdi.\\ icd1.i 
h~d·l na1lcpsq111 dowodem na~.zcgo bohJtcrstwa 1 odwnJ!i. 
Co do mnie, teraz, po tern w~zystkicm, czuic sic o wicie 
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lc1>1cJ, 1111. w uwcj d1\vli1, J!dy w1 :... i..ik111 llil J!Jlt:11 lopol1, 
wyrzucony przez Zi1W.1rlyack11 tulumbc. /\ niechże h; 
sihawkG oln.icd•t wsLy:,cy .Jyalili on podo!Jie1btwo roju 
pslczół i zjcdlq j;i, jakc~my zjedli cztery sztuki 11ic- 1 
diwicdzi I 

Powracający z nami ohywatele !\hoi silili sic; na 
okazanie nam wdzic:czno:;ci z.i Jo1.1i.1ne od nas dohro
J1.icjstwa, aleśmy sic trzymali od nicl1 zJ.ilek.i, j!d)'1. 
nawet najprzcun1cjs1.y /. nich JyJ!nit.irt., nc1.anurn, kt6-
re1~0 mądro~~. wedle poj~cia oberi.ysty, była o wicie 
wic;k :.za od mojej, nic budził we mnie zbytniego za
chwytu i nic było sic z lcirn zaprzyjai.niać. 

Przybycie nasze rlo l<hui wywoł.lłn w 111iaslcC1.k11 
11ieslychanc zhicf!ow1sko. Prlcd J!U:-poJ.1 z1!romadz1ły 
sir, cale tl11my uckawych, a lfalef mi:il znnwu «po
sobnn::<.: popisy w.111ia sic; swo1111 talentem or.1torsl\im. 

W >-16dmcm 111d1ic ucwi >ie olicrzr,1..1, otrzym.1w.;1.y 
n.1po"'rr'1t za!JrJnc sobie pic111.pl1.c, .1 jcf!O żona ze łla1111 
w oc1.,1ch wywala mi, że 1n;1ż jrj. wyr1.ekb1y si<;; raL 
n.i .1..1ws1c trunków, Jolr1.ymuic Sl(iwa 1 !lic 0Jd,1jc su; 
JUL pi j aństwu. 

i'l>t.Mtai i,;my w !\hoi [li e,ć dni, W Ci<JJ!U kl(1rych 
mieszkańcy 111wstcc1.k.1 nic szcz~d7.il1 1i.1111 uowod6w 
życL!iwusc i. jeden tyllro aple~.trl wro1!0 dla nas hyl 
u'po~ohiony i chCl.11 n.i:; 11.iwcl za~kar.tyć o kraut.ici. 
jc1:0 koni, · ale zaniechał tcJ!o zam1.1ru, 7.ąd ajqc tylko 
od!il.kodowania. Gdy ;i~ ziawil u nas w i1.h1c z tem 
ż;1uanicm, I łalcf ośw1adctyl J!o towo:ić wyplaccniJ mu 
pewnej sumy, ale 111c w 1loc1e, lecz w 11tlcr1.e11iach 
swci.:o bato(!a ze ~l\óry hiropo1.1111a. Przestraszony tą 
propozycyą aptekarz 11cickl, daj.ie 1.a wygranq, i ty!l,11 
(!tlyśmy oJJC.ld.Wli, patrt.yi 1.a na1111 wHol 1cm pełnym 
n1c1rnw1Sc1. 

Rzecz rrosta - 11iewicld111y sobie z tcito robili. .. 
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