
MGŁA

Księżyc świecił jasno tej nocy. Po granatowym, usianym miliardami gwiazd niebie 
płynęły leniwie ciemne chmury, przesłaniając od czasu do czasu srebrzystą tarczę. Lekki, 
ale zimny już wiatr z północy szumiał w gałęziach olbrzymich drzew, które w tym kraju 
wcześnie gubiły liście. Puszczyki pohukiwały posępnie, wilkołak zawył raz czy dwa, a na 
wschodzie czaiło się Zło. Ogniska dogasały w obozie, rozbitym nieopodal.

Nie chciało mu się spać. Szedł powoli, niemal bezszelestnie po miękkiej, wilgotnej 
jeszcze trawie. Tutejsze powietrze pachniało inaczej i nawet wiatr zdawał się grać inną 
melodię. Nie mówiąc o świerszczach.

Przystanął  na  chwilę,  wsłuchując  się  w  łagodne  dźwięki  wczesnojesiennej, 
veldariańskiej  nocy.  Rozwarł  szerzej  oczy,  które w świetle dnia miały kolor pogodnego 
nieba. Zrobił jeszcze jeden krok.

- W takim miejscu jak to lepiej uważać, gdzie się idzie - usłyszał nagle za sobą 
wysoki męski głos.

Spojrzał w dół, w głąb ziejącej u swoich stóp czeluści. Kilka drobnych kamyczków 
umknęło spod jego butów, by zniknąć bez śladu w niezmierzonej otchłani, jak wielu przed 
nimi. Za jego plecami zaszeleściły krzaki tarniny.

- Nie mam lęku wysokości - odparł obojętnie.
Dłuższy czas trwała cisza.
- Ja też nie. - Tamten stanął obok niego, tuż przy krawędzi urwiska. - Ale nigdy nic 

nie wiadomo. Człowiek nawet się nie zorientuje, kiedy zrobi ten jeden krok za dużo...
Zerknął z ukosa na intruza. W mroku mógł dostrzec zarys potężnej sylwetki byłego 

gladiatora, jego szerokie barki, muskularne ramiona i ogromne dłonie, którymi potrafiłby 
prawdopodobnie zgruchotać ludzką czaszkę.

- Nie możesz spać, Libercie? - spytał przybyły, zapalając papierosa. W księżycowej 
nocy zamigotał punkcik pomarańczowego światła. Libert skrzywił się nieznacznie.

- Nie tylko ja, jak widzę - mruknął. - Nigdy nie śpisz, Aresie?
- Ja? - Ares uśmiechnął się. - Nie muszę, wiesz przecież... - Zaciągnął się dymem.
Zapadło  milczenie.  Drzewa  zaszumiały,  poruszone  silniejszym  podmuchem.  W 

oddali znów odezwał się wilkołak.
Libert odwrócił się. Odszedł parę kroków, by usiąść na zwalonym pniu starej sosny. 

Przez chwilę trwał bez ruchu, po czym powoli podciągnął nogi i zapatrzył się w ciemność,  
otulając się ramionami, bo było naprawdę chłodno.

- Nie wiem dlaczego, ale obawiam się jutra - powiedział ściszonym głosem.
Ares uniósł brwi, zerknąwszy na niego przez ramię.
- Co ma się stać jutro? - spytał.
- Nie wiem, coś się wydarzy. Może nie jutro. Wkrótce. Oni są tutaj, bardzo blisko. 

Nie słyszysz ich? Nie czujesz ich obecności? Nie zauważyłeś, że już dawno nas wytropili? 
A teraz będą wokół nas krążyć, bawić się nami, aż wreszcie rzucą się na nas jak stado 
sępów na padlinę. Bo już jesteśmy martwi, Aresie. Już nas nie ma. Nie widzisz tego? Nie  
domyślasz się, czego chcą?

Ares zawahał się przez moment.
- Mówisz o nich... - odezwał się wreszcie cicho. - O tych ze wschodu...
Libert  nie  odpowiedział.  Poczuł,  że  drży,  ale  nie  miał  pojęcia  dlaczego.  Było 

naprawdę chłodno.
Ares  zbliżył  się  ostrożnie.  Jakaś  gałązka  trzasnęła  delikatnie  pod  jego  ciężkimi 

butami. Powoli, nie spiesząc się, bo nie było ku temu powodu, usiadł obok. Na tyle blisko, 
że towarzysz mógł teraz zobaczyć jego twarz o regularnych rysach, zeszpeconą bliznami 
po trudnym dzieciństwie i latach walk na arenie.



Znów długo nie było słychać nic poza szumem pożółkłych już liści. Ares zaciągnął 
się dymem z papierosa, patrząc przed siebie bez słowa.

- Prześpij się, Libercie - powiedział wreszcie sucho. - Jutro wyruszamy z samego 
rana.

- Nie domyślasz się, czego chcą? - powtórzył Libert tonem ostrym jak sztylet, na 
którym  zacisnął  drżące  palce.  Niebieskie  oczy  błysnęły  w  świetle  księżyca  jak 
wypolerowane ostrze.

Ares położył mu dłoń na nadgarstku.
- Spokojnie - szepnął. - Nie chciałbym, żebyś zrobił sobie krzywdę.
Wycie wilkołaka rozległo się tym razem nieco bliżej. Z pobliskiej sosny poderwał się 

ogromny  puszczyk  i,  trzepocząc  skrzydłami,  zniknął  wkrótce  bez  śladu  w  gęstej, 
błękitnawej mgle nadciągającej leniwie z zachodu.

Pachniała bzem albo jabłkami, przemawiała, czy raczej śpiewała, najsłodszym na 
świecie głosem, miała smak wolności oraz twarz ukochanej osoby. Ale każdy, kto dał się 
jej omamić, nie wracał już nigdy.

W  kłębiących  się  łagodnie  oparach  Libert  wyraźnie  dostrzegał  zmarłych  przed 
kilkoma laty rodziców. Zdawali się wzywać go do siebie, tęsknić... Czekała tam na niego 
ich  miłość,  której  za  życia  nie  umieli  mu  okazać,  czekały  jego  dzieci,  czekała  sława 
bohatera i uwielbienie wiwatujących na jego cześć tłumów. To wszystko tak bliskie, tak 
łatwe do osiągnięcia...

Ares widział matkę. Czesała przed lustrem długie, ciemne włosy, prosząc, by podał 
jej  szmaragdową  spinkę  albo  koralowy  grzebień.  Była  piękna.  Piękniejsza  niż 
kiedykolwiek.  Piękniejsza  niż  ktokolwiek,  cokolwiek  innego.  Wszystko  tam  było 
obezwładniająco piękne.

Patrzyła mu teraz prosto w oczy. Uśmiechała się, ale dziwnie smutno. Delikatnie 
położyła  szczotkę  na  toaletce,  po  czym  ostrożnie,  jakby  z  wahaniem,  niemal 
niedostrzegalnym ruchem uniosła lekko dłoń w geście pozdrowienia.

Odeszła,  kiedy miał  dwanaście lat.  Został  sam z ojcem i  młodszym bratem. Nie 
wytrzymał tego długo. Ani on, ani brat.

Ale  była  tam też  inna kobieta.  Ona nie  umarła.  Ona go nie  opuściła.  A on nie 
zamierzał pozwolić,  by to się kiedykolwiek wydarzyło.  Nie tym razem. Już wiedział,  że 
trzeba  walczyć  tylko  o  własne  szczęście,  bo  inaczej  nigdy  się  go  osiągnie.  Są  tylko 
zwycięzcy i przegrani. Ty i przeciwnicy.

I On.
...morituri te salutant...
Ojciec miał rację.
Jeśli  nie  jesteś  zwycięzcą,  jesteś  nikim.  A  jeśli  wyrzekasz  się  zwycięstwa  

dobrowolnie,  jesteś  mniej  niż  nikim.  Jesteś  najbardziej  żałosnym  z  przegranych  tego  
świata. Tak to jest, Aresie. W twoim życiu nie będzie miejsca dla dziecinnych ideałów,  
obiecaj mi to, dla tego wielkiego kłamstwa, jakim jest współczucie, wierność, ofiarność...  
bohaterstwo... litość... Uważasz, że ja jestem dla ciebie bezlitosny, tak? Wiem, synu, teraz  
masz mi to za złe. Ale kiedyś wszystko zrozumiesz. Być może będziesz mi wdzięczny...  
Nie, lepiej nie, nie będziesz nikomu wdzięczny. Nikt, prócz mnie, nie pomaga ci z dobrego  
serca,  zapamiętaj.  Jeśli  myślisz,  że  komuś  coś,  zawdzięczasz,  to  w  rzeczywistości  
zawdzięczasz to samemu sobie. Reszta świata jest od tego, żeby ci pomóc dotrzeć do  
celu, żeby ci służyć. Wychowuję cię na silnego człowieka, Aresie. Bądź tego świadom i  
pozbądź się wszelkiej słabości. Staraj się nie przywiązywać do nikogo, bo sam już wiesz,  
jak się to kończy. Przypomnij sobie, co ci zrobiła twoja matka. Co nam zrobiła. Zostawiła  
nas samych. Pamiętaj, synu, że robię to dla ciebie, dla twojego dobra. Obiecaj mi... nie,  
obiecaj sobie, że będziesz silny, że się nie poddasz. Nigdy nie wyrzekniesz się swojego  
zwycięstwa  dla  innych  stworzeń,  dla  jakichś  zasad,  które  ustalają  słabi,  żeby  chronić  
swoje bezwartościowe istnienia przed takimi jak ty. Gnieżdżą się za nimi beztrosko jak  



szczury w bezpiecznej kryjówce. Nie ma prawa, Aresie, nie ma religii, nie ma zasad, nie  
ma kodeksów, są tylko fanaberie innych stworzeń i twoja własna moralność. Nie przerywaj  
mi, kiedy do ciebie mówię, bo będę musiał cię ukarać. Musisz pamiętać o jeszcze jednej,  
niesłychanie ważnej rzeczy. Możesz osiągnąć wszystko, możesz robić to, co uważasz za  
słuszne, ale nie myśl, że te nędzne stworzenia są wobec ciebie bezsilne. Nie. Ich siłą jest  
ich  mnogość.  One  nie  zechcą  dać  ci  tego,  co  ci  się  należy.  One  będą  chciały  cię  
unicestwić. I mogą to zrobić. Bo sęk w tym, Aresie, że jesteś za głupi, żeby zrozumieć  
wszystkie  zasady  rządzące  tym  światem.  Mądrości  się  nie  nauczysz,  wiedz  to,  więc  
potrzebujesz  mnie.  Pamiętaj,  żeby  nigdy  nie  występować  przeciwko  tym,  których  
potrzebujesz. Widzisz, jak to jest. Masz prawo, ale nie zawsze masz możliwość. Dlatego  
trzeba wiedzieć,  jak dochodzić swoich praw w bezpieczny sposób. Jeśli  spróbujesz to  
zrobić beze mnie, zginiesz. I dlatego nigdy nie wolno ci mnie opuścić, rozumiesz?...

...
- Stek bzdur - mruknął do siebie Ares, po czym podniósł się wolno z pnia i ostrożnie 

zbliżył ku błękitnej mgle.
Ta  druga  kobieta  była  inna.  Nie  wzywała  go  do  siebie,  nie  tęskniła.  Czekała.  

Uśmiechała się do niego ciepło. Drobne dłonie w koronkowych rękawiczkach bawiły się 
ozdobnym  wachlarzem,  a  złotawa  suknia  mieniła  się  drogimi  kamieniami.  W upiętych 
wysoko  rudych  włosach  błyszczały  brylanty.  Ciemne  oczy  patrzyły  zawsze  poważnie, 
badawczo,  jakby w  każdym,  kto  znalazł  się  w  ich  zasięgu,  czegoś  szukały.  Każdego 
przenikały na wskroś i zdawało się, że ona wie już wszystko, że dostrzega w człowieku 
jego najgłębiej skrywane tajemnice.

Nie pytała nigdy o jego przeszłość.
- Nie odpowiedziałeś...
Wzdrygnął się, kiedy usłyszał za sobą pełen napięcia szept. Libert stał tuż przy nim. 

Chwilę trwało, zanim dotarło do niego, co mówi.
Włożył  papierosa  do  ust  i  odwrócił  się  od  cudownego  zjawiska,  obojętnie 

wzruszając ramionami. Dłonie drżały mu odrobinę.
- Iluzja - stwierdził sucho.
Libert  wciąż  wpatrywał  się  jak  urzeczony w to,  co  tak  bardzo  go  kusiło.  Zrobił  

ostrożnie krok do przodu.
- Iluzja? - powtórzył nieco sennie. - Skąd wiesz, skoro nikt tego nigdy nie sprawdził?
- Sprawdził, wierz mi.
- Tak, ale nigdy nikomu o tym nie powiedział - Zmrużył lekko niebieskie oczy, jakby 

chciał lepiej widzieć, co się kryje w błękitnych oparach.
Ares spojrzał na niego nieufnie.
- I dobrze wiesz dlaczego - odparł ostro. - Czy to nie jest wystarczający powód, 

żeby się do tego czegoś nie zbliżać? Odsuń się, proszę cię, i nie patrz na to więcej.
- Dlaczego? Może właśnie...
- Libert!
- ...może właśnie zostali tam, bo byli szczęśliwi, nie pomyślałeś o tym? Może to nie  

jest pułapka, może to czyste szczęście. Dlaczego właściwie założyliśmy, że to jest złe?
Ares nie  odpowiedział.  Wiatr  wzmógł  się,  przyginając  źdźbła  trawy do wilgotnej 

jeszcze ziemi.
- Przecież to nikogo nie atakuje - ciągnął  szeptem Libert  -  nikogo nie krzywdzi. 

Tylko czeka. Chciałbym się przekonać, jak tam jest naprawdę.
- Odsuń się.
Zbliżył się jeszcze o dwa kroki. Czuł już jej zapach, słyszał cichą muzykę, która nie 

miała źródła, a zdawała się pochodzić z samej duszy. Wiedział, że nie może tego zrobić,  
choć tak tego pragnął. Nie miał wyboru. Dlaczego nigdy nie miał wyboru?

...ponieważ  jesteś  następcą  tronu,  Libercie.  Życie  nie  polega  na  dokonywaniu  
wyborów, ale na dokonywaniu dobrych wyborów. Najlepszych z możliwych. A w każdej  



sytuacji najlepszy może być tylko jeden...
...Skąd?  Nigdy  nie  można  być  tego  pewnym.  Nie  ma  niezawodnego  sposobu.  

Pewnym jest jedynie, że należy wybierać dobro. Jakież jednak istnieją sposoby na to, by  
je odróżniać od zła? Jak sądzisz? Czymże innym jest dobro i zło jak nie szczęściem i  
nieszczęściem istoty ludzkiej?

...Wiem, synu. Nie wychowano cię tak, jakbym tego pragnął. Jesteś jeszcze młody,  
nie  rozumiesz  jeszcze  wszystkiego.  Wydaje  ci  się  dziś,  że  tak  ogromna  władza  
unieszczęśliwia, więzi, odbiera spokój, nuży, wyczerpuje i niszczy. Obawiasz się, że nie  
podołasz tej doniosłej misji. W pewnym sensie masz słuszność... Patrz na mnie, bardzo  
cię  proszę.  Wybierzesz własne  szczęście,  dobrze.  Jednakże,  na  drugiej  szali  musisz  
położyć  szczęście  innych  osób,  naszych  poddanych.  Czy  dobrem nazwiesz  kradzież,  
która przynosi korzyść złodziejowi?

...Tak  sądziłem.  Posłuchaj  mnie  uważnie,  Libercie,  życie  jest  najcenniejszym  
darem, ale też najcięższym obowiązkiem. Co sądzisz o tych, którzy pozbawiają się go  
dobrowolnie?...

Westchnął ciężko i odwrócił się w stronę towarzysza.
- Zmądrzałeś? - spytał tamten, zaciągnąwszy się papierosem.
-  Zmądrzałem  -  mruknął,  zrezygnowany,  siadając  obok  niego  na  pniu  sosny.  - 

Sądzisz, że byłoby lepiej dla kraju, gdybym to ja był królem?
- Skąd mogę to wiedzieć? - Ares wypuścił z ust kłąb siwego dymu, który powoli,  

jakby z ociąganiem, rozpłynął się bez śladu w nocnym powietrzu.
- Pytam cię tylko o zdanie...
A to nie jest tak, Libercie, że ty się po prostu boisz zobowiązań? Nie rozumiem, po  

co się nad tym zastanawiasz. Kiedy coś robisz,  kiedy musisz coś zrobić,  to po prostu  
starasz  się  to  robić  jak  najlepiej,  zamiast  się  zastanawiać,  czy  jesteś  do  tego  
najodpowiedniejszą osobą. A ty chciałbyś sobie stwierdzić, że się nie nadajesz i myślisz,  
że dzięki temu będziesz miał spokój. Ale widzisz, są sytuacje, kiedy trzeba się wykazać  
dojrzałością i odpowiedzialnością...

...Ja to co innego. Ja królową być nie zamierzam. Zgoda, zdarza mi się popełnić  
błąd, ale jako twoja oficjalna najlepsza przyjaciółka muszę ci pomagać mimo tego.

...Oczywiście, że nie jestem. Nikt nie jest nieomylny. I co z tego? Nie wolno mi ci  
doradzać,  bo  sama  nie  jestem  doskonała?  Coś  chyba  z  twoją  logiką  jest  nie  tak,  
braciszku, skoro...

...Dobrze,  już dobrze,  nie  unoś się.  Nawet król  ma doradców, prawda? Dlatego  
staram się ci pomóc.

...Nie, nie o to mi chodzi. Nie popieram twojego ojca. Rozumiem, że masz prawo  
decydować o swoim życiu i zawsze będę cię wspierać w twoich wyborach, ale, Libert, miej  
odwagę tego wyboru dokonać i  ponieść wszelkie jego konsekwencje. Jeżeli  ci  się nie  
powiedzie, pretensje będziesz mógł mieć wyłącznie do samego siebie, ale to o to chyba w  
życiu chodzi, prawda? Taka jest cena wolności. Zawsze jesteś wolny i nikt ci nie może  
niczego zabronić. Zawsze możesz zrobić wszystko, nawet to, czego zabrania prawo, tylko  
wtedy trzeba wziąć za to odpowiedzialność. Mnie to osobiście odpowiada. A ty, to ja już  
nie wiem wreszcie, czego właściwie chcesz...

- Dlaczego musimy żyć? - spytał Libert niemal szeptem.
Ares spojrzał na niego dziwnie.
- Bo żyjemy - odparł, jakby to była najbardziej oczywista rzecz na świecie.
Przez chwilę nie spuszczał z towarzysza uważnego wzroku, po czym niespiesznie 

odwrócił głowę i zapatrzył się w ciemność przed sobą.
-  Musimy  -  ciągnął.  -  Dla  przetrwania  gatunku.  Jaki  byłby  sens  istnienia  tego 

wszystkiego, gdyby nas nie było, co? Zresztą, nie zastanawiaj się nad tym. Mamy ważną 
misję do spełnienia...

- Tak - mruknął Libert. - Musimy żyć, żeby ocalić życie, prawda? Swoje i innych. 



Czarnoksiężnik zagraża nam, naszym rodzinom i naszemu królowi, a my musimy tu być, 
musimy się wyrzec własnych marzeń, żeby go zwyciężyć. A co później?

Ares uśmiechnął się.
- Myślisz, że będzie coś później? - spytał lekceważąco.
Libert wbił wzrok w ziemię.
- Nie widzę już w tym sensu, Aresie - szepnął. - Obawiam się, że cały świat nie ma 

sensu. Ty rozumiesz coś z tego? Po co my się właściwie męczymy? Dla króla? Dla kraju? 
Dla reszty świata? Jaką mamy pewność, że działamy w słusznej sprawie?

- Przestań nad tym myśleć,  bo zwariujesz -  ostrzegł  go Ares.  -  Niby co innego 
możemy zrobić?  Musimy jakoś  działać.  Z  samego myślenia  nic  nikomu nie  przyjdzie, 
Libercie. Robimy to, co uważamy za słuszne, każdy ma takie prawo. Każdy, kto stanie 
nam na  drodze,  musi  zginąć,  takie  jest  życie.  To ciągła  walka,  a  my musimy być  jej  
zwycięzcami. Nie można się poddawać. Chciałbyś już wrócić do domu?

Odpowiedziała  mu  cisza.  Na  wschodzie,  w  roziskrzone  gwiazdami  niebo  biła 
czerwona łuna. Z daleka dobiegły ochrypłe piski smoków.

- Zaczyna się - mruknął Ares, podnosząc się ciężko z miejsca. Zgaszony niedopałek 
rzucił w krzaki tarniny. - Nie wiem jak ty, ale ja idę na zwiady. W takim miejscu jak to lepiej  
uważać...

Wprawnym ruchem wydobył zza pasa nieodłączny nóż, przez chwilę nasłuchiwał 
czujnie, bez ruchu, wstrzymując oddech, po czym wyprostował się wolno i ruszył w stronę 
rozbitego nieopodal obozu.

-  Dobranoc,  mój  książę  -  powiedział  od  niechcenia,  znikając  w  ciemnościach 
zalegających rozległą, veldariańską równinę.

Libert patrzył za nim zmrużonymi oczami.
- Aresie... - odezwał się wreszcie. - Nie odpowiedziałeś...

***
Tymczasem zły czarnoksiężnik, nie mogąc spać tej chłodnej, jesiennej nocy, stał w 

oknie swojej sypialni, rozkoszując się w spokoju aromatycznym, lipowym naparem. Mały, 
rudawy pies, mieszanka teriera z nie wiadomo czym, bawił się obok różową piłką. Jego 
pan  rzucił  mu  rozbawione  spojrzenie.  Bo  mimo  że  był  to  Bardzo  Zły  i  Mroczny 
Czarnoksiężnik, lubił niezmiernie swojego półteriera, a ziołowe herbatki wręcz uwielbiał.


