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Na podstawie baśni i bajek węgierskich

Napisana dla wnuczek bliźniaczek - Alicji i Urszuli



Od Autora

Na stronie 7 – cytuję zwrotkę pieśni szamana z książki Pana Aleksandra
Nawrockiego– „Szamanizm i Węgrzy” ( str.182)

Na stronie 24 - cytuję dosłowne wiersz z baśni „Drzewo Sięgające Nieba”
(str.88) w tłumaczeniu Pana Wiesława Batora.

Moja teściowa – Węgierka opowiadała swoim wnukom po polsku, i po wę-
giersku, różne baśnie i bajki.

Gdy przeczytałem wspaniałą książkę Profesora Stefana Batora „Drzewo Się-
gające Nieba”, niektóre fragmenty brzmiały w moich uszach bardzo swojsko.
Tak, teściowa, opowiadając bajki moim dzieciom, czerpała pomysły z tej baśni.

Spytałem Profesora Stefana Batora, czy jest autorem „Drzewa Sięgającego
Nieba” i czy zastrzega sobie prawa autorskie. Usłyszałem w odpowiedzi, że ta
prześliczna baśń jest własnością kultury węgierskiej i europejskiej, że mogę
z niej korzystać według uznania, jak to czyniło dotychczas wielu poetów i pisa-
rzy.

Jedynym dostępnym tłumaczeniem „Drzewa Sięgającego Nieba” jakim dys-
ponowałem, był wspaniały i wzruszający przekład Prof. Stefana Batora. Pisząc
moją baśń, korzystałem z Jego doświadczenia. Po ukończeniu, przesyłałem ją
Profesorowi prosząc o uwagi. Odpowiedź była dla mnie miłym komplementem.

Dziękuję jeszcze raz Panu Profesorowi Stefanowi Batoremu, że pobudził
moją wyobraźnię zapisaną w „Baśni o bliźniaczkach siedmiogrodzkich – Orszoi
i Oronce – wędrujących po Gruszy Sięgającej Nieba”.

Odbiega ona, co prawda ideowo od „wzoru”, lecz mam nadzieję, iż także
ukazuje duszę wspaniałego Narodu Węgierskiego.

Autor





Był sobie, bo gdyby go nie było, to bym o tym nie opowiadał, dawno, dawno,
a nawet bardzo dawno temu, na węgierskiej ziemi, w Siedmiogrodzie, w wiosce Kaszo-
ningyar bogaty gospodarz Gabosi Zsigmond. Miał tyle dzieci, że, jak mawiał wesoło,
nie wiedział, które urodziło się wiosną, a które jesienią.

A tak naprawdę było ich jedenaścioro. Sześciu synów i pięć córek. W tych daw-
nych czasach mawiano: „Czapka idzie zawsze przed czepkiem”, dlatego gospodarzowi
Gabosi żal było, że po domu nie biegają sami chłopcy. Miał nadzieję, że jego żona
Terezia, która była ponownie w ciąży, urodzi jeszcze jednego urwisa. Ale tak się nie
stało. Nie uprzedzajmy jednak wydarzeń.

Gospodyni Terezia rodziła dzieci w swoim domu, w kuchni. Była to najobszerniej-
sza izba. Sporą jej część zajmował murowany piec, na którym nie tylko można było
postawić mnóstwo garnków, upiec w nim chleb a w uroczyste dni młodą świnkę lub
kilka gęsi, ale i przespać się wygodnie. Podczas srogich zim i chłodów promieniował
ciepłem, więc nie ma się co dziwić, że domownicy gromadzili się najchętniej tutaj.

Pewnego listopadowego popołudnia, gdy śnieg zalegał aż po sam dach, a czerwo-
ne słońce chowało się za szczyty ostrych turni, krzątanina sąsiadek w kuchni, bulgota-
nie wrzącej wody w garnkach, pusta kołyska na biegunach, wysłana pachnącą słomą,
mogły oznaczać tylko jedno –przygotowanie do powitania oczekiwanego dziecka.

I jakoż świat ujrzała drobniutka dziewczynka, i gdy wołano gospodarza, by mógł
się nacieszyć nowonarodzoną, nastąpiło coś, czego się nikt nie spodziewał, pięć minut
później urodziła się jeszcze jedna.

Zaległa cisza. Słychać było tylko trzask palących się w piecu drew. Nawet nowo-
rodki nie krzyczały jak to zwykle bywa. Gospodarz oparty o stół milczał wstrząśnięty,
a bracia i siostry, którzy już zdążyli wcisnąć się do kuchni, wytrzeszczali oczy na ten
dziw natury. Dwie dziewczynki?! Tego nie mogli zrozumieć i dorośli. Nigdy dotąd
nawet najstarsi ludzie nie wspominali o takim wydarzeniu i nikomu takie nie było zna-
ne. Przynajmniej tutaj, wśród gór, w komitacie Nagykaszon, a gospodarz Gabosi, który
z niejednego pieca jadł chleb, dalej nie mógł wymówić ani słowa.

W końcu Bliźniaczki przypomniały sobie o swoim obowiązku i zaczęły płakać,
nie wiadomo czy z zimna, czy z głodu, a może dawały po prostu znać, że się narodziły
i należy się nimi zająć.

Już nalewano ciepłą wodę do dzieży, w której codziennie wyrabiano chleb, już
rodzeństwo odzyskało głos i przekrzykując się, przepychało się by, z bliska popatrzeć
na siostry, już pomagano gospodyni się ogarnąć, już dziewczynki zażywały swojej pierw-
szej kąpieli.



A gospodarz wołał dziadka Ferenca i nalewał do pucharków gruszkową palinkę.
Gdy wypili raz i drugi, usiedli na ławie, by uradzić imiona dla bliźniaczek. I postanowi-
li – starszej niech będzie Aranka, a młodszej Orsolya . Po prababkach. Tak je też ochrzczo-
no.

Po polsku imiona te brzmią – Oronka i Orszoja.
Gdy noworodki spały owinięte w czyste chusty lniane, gospodyni Terezia odpo-

czywała na ciepłym piecu, a mrok rozjaśniały lampy naftowe, gospodarz Gabosi, dzia-
dek Ferenc, babcia Ildiko, gospodynie pomagające przy porodzie i najstarsi synowie
siedzieli przy stole, od czasu do czasu sięgając po pogacze, specjalnie upieczone na ten
wieczór. Co niektórzy ostrożnie pili mocną gruszkową palinkę, a inni sączyli stare wino
z glinianych kubków.

Rozmowa się nie kleiła. Gospodarz zerkał od czasu do czasu na Bliźniaczki. Twarz
miał pochmurną, nie wiadomo, czy z powodu narodzin dziewczyn, a nie chłopaków,
czy też trapiły go czarne, przesądne myśli. Inni milczeli z szacunku dla gospodarza.

Dziadek Ferenc, chrząknął, pyknął dwa razy fajkę i rzekł:
„Dzisiaj mamy trzynasty listopada, urodziło się trzynaste dziecko, a po drodze

i dwunaste, a jak się dobrze doliczyłem, to w izbie jest nas teraz też trzynaścioro, sufit
wspiera trzynaście belek. Trzynastego ślubowałem z waszą babką. Tak mi się widzi, że
trzynaście to szczęśliwa liczba. Tak przynajmniej dawniej było. To dobry znak i mówię
wam, że to żadne piekielne moce, tfu, a dar Archanioła.”

Szykowano się właśnie do wyjścia, gdy do kuchni wszedł niespodziewany gość,
otrzepując śnieg z baraniego kożucha i z długich, spadających na ramiona siwych wło-
sów. W półmroku trudno było go rozpoznać, ale gdy postąpił ku stołowi w światło
naftowej lampy, zerwali się wszyscy z ław i jeden przez drugiego zaczęli przekrzyki-
wać się:

- To Janos Kovacs, wszelki duch...!
- Witajcie gospodarzu, witajcie kumotrzy. Zziębnięty i głodny jestem, pozwólcie,

że odsapnę tutaj chwilę po długiej podróży.
Nie czekając na przyzwolenie, kożuch rzucił na ławę i nim usiadł, podszedł do

kołyski     i pochylił się nad nią. Bliźniaczki otworzyły oczy i uśmiechnęły się do niego.
Zasiadłszy do stołu, jadł łapczywie, połykając szybko duże kęsy chleba maczane-

go w sosie, często sięgając po dzban z winem, i nie próbując nawet odgarniać sumia-
stych wąsów, których końce sięgały miski, gdy pochylał się nad nią.

Chociaż tysiące pytań cisnęło się każdemu na usta, milczeli, czekając aż niespo-
dziewany gość zaspokoi pierwszy głód. Bacznie mu się przypatrywali i śledzili każdy
jego ruch. Wiele lat temu był wziętym kowalem, dobrze mu się powodziło, aż pewnej
wiosny potoki wystąpiły z brzegów, zalały doliny, poniszczyły gospodarstwa, uśmier-







ciły wielu ludzi. Także rodzinę Janosa – żonę i czworo dzieci. Od tego czasu słuch po
nim zaginął. Jakby się zapadł pod ziemię. Teraz powrócił, ale jak pokonał na metr
zasypane śniegiem drogi? Nikt dotychczas, jak sięgnąć pamięcią, nie dotarł do tutaj,
nawet z najbliższej wioski, do której i latem maszerowało się kilka godzin. Bliźniaczki,
Janos, trzynasty listopada – to nie mogło być dziełem przypadku. Odpowiedzi czekali
od Kovacsa.

Ten skończywszy jeść, powstał i usiadł na piecu, opierając się o ciepły komin.
Dziadek Ferenc, podał mu jedną ze swoich długich fajek i woreczek z tytoniem. Janos
powoli nabijał cybuch, zapalił drzazgą, pyknął kilka razy. Taka cisza zaległa izbę, że
słychać było skwierczenie palących się knotów w lampach naftowych.

- Dzięki gospodarzu za poczęstunek. – Choć siwizna, poorana bruzdami twarz,
mogły wskazywać na podeszłe lata, to głos brzmiał dźwięcznie i ostro, a oczy jak roz-
żarzone węgliki, błyszczały w półmroku – dzięki za gościnę. Szmat drogi przebyłem,
by zdążyć na narodziny Bliźniaczek. Nie powiem wam, skąd o tym wiedziałem i jak się
przebiłem przez te głębokie śniegi. Tego się ode mnie nie dowiecie. Przypłaciłbym to
życiem. Wróciłem i tutaj już pozostanę. Z nastaniem wiosny na swojej ziemi, zbuduję
chatę i tam zamieszkam. Teraz pozwólcie gospodarzu, że pójdę do stajni i odpocznę,
bom strudzony wielce, a i bliźniaczki spokoju potrzebują.

Rozchodzili się niezbyt ochoczo, zawiedzeni. To, że nie mógł nic powiedzieć pod
groźbą utraty życia, i jego niespodziewany powrót, i narodziny bliźniaczek, i trzynasty
listopada, wszystko to napełniło ich zabobonnym niepokojem. Byli bogobojnymi chrze-
ścijanami, lecz od nie pamiętnych czasów wierzono, że góry i lasy, które ich otaczały,
pełne były wiedźm, duchów wstępujących w ludzi pod postacią zwierząt, a w niedo-
stępnych grotach i przepaściach kryły się smoki, pilnujące nieprzebranych skarbów.
Opowiadano też o Gruszy Sięgającej Nieba, pełnej owoców mających moc uzdrowie-
nia, i o śmiałkach, którzy wybierając się po nie, nie wracali nigdy, pożarci przez diabły.
Nie wiedziano jednak, gdzie to drzewo rosło. A Bliźniaczki, to może duchy niedźwie-
dzic? A może górskiego orła? Pytań było wiele.

Czekając wiosny, Janos Kovacs pomagał w gospodarskich zajęciach, chcąc od-
wdzięczyć się gospodarzom za kąt do spania i strawę. Naprawił nie tylko zepsute, za-
wiasy, zamki, brony, pługi, ba, uruchomił także parową młocarnię. Jednak najwięcej
czasu spędzał w stajni. Sierść koni błyszczała, parskały dziarsko, widać zadowolone
z opieki. Słyszano często jak do nich przemawiał, ale nikogo to nie dziwiło. Na węgier-
skiej ziemi koń był przyjacielem, ba należał do rodziny. Tak było od starodawnych
czasów, kiedy to Węgrzy mieszkali na stepach.

Drugą jego pasją były Bliźniaczki. Choć obyczaj nakazywał, że dziećmi opieko-
wały się tylko kobiety, mimo to Janos stał się ich nieodłącznym towarzyszem. Babcia
Ildiko głośno psioczyła, wypominała mu niestosowność, ale kowal nie przejmował się



i puszczał to mimo uszu. Do kołyski dorobił płozy i woził dziewczynki tam, gdziekol-
wiek szedł, a że najczęściej przebywał w stajni, to i siłą rzeczy Bliźniaczki, można by
było powiedzieć, wychowywały się razem z końmi. Miłość do dziewczynek tłumaczo-
no sobie we wsi tęsknotą za jego nieżyjącymi dziećmi.

Ale Janos Kovacs był jedynym człowiekiem w siedmiogrodzkiej ziemi, który znał
prawdę i wiedział, że Bliźniaczki będą jego pocieszeniem na Ziemi, że będą także rozu-
miały mowę zwierząt. Tak jak on. Taka była wola Królowej Nimf z Gruszy Sięgającej
Nieba. To ona poleciła mu powrócić na ziemię, do swojej wioski Kaszoningyar i opie-
kować się Bliźniaczkami. Choć zaznał miłości i spokoju w Królestwie Nimf, to z po-
korą spełnił jej rozkaz. Był wdzięczny, że uratowała go od śmierci, gdy wędrował po
Gruszy Sięgającej Nieba i szukał owoców mających moc uzdrawiania, i przywracania
życia. Życia jego zmarłej żonie i czworgu dzieci. Ale oni już szczęśliwi przebywali
w Siódmym Niebie. A Archanioł, Stróż Siedmiu Niebios, pozwolił mu do nich zagląd-
nąć.

Wrócił na siedmionogim, skrzydlatym Karoszu, szybszym niż chmury pękate śnie-
giem, szybszym niż rozpościerający się wieczorny mróz. Łagodnie opadli przed wej-
ściem do chaty gospodarza Gabosi. Gdyby uczestniczący przy narodzinach Bliźnia-
czek nie byli tak zaprzątnięci zaszłymi zdarzeniami, to pewno zauważyliby na śniegu
liczne ślady końskich kopyt.

Dzień płynął za dniem, miesiąc za miesiącem. Bliźniaczki rosły i cokolwiek mó-
wiono o nich, wymyślano i „dobrze wiedziano”, to dziewczynki nie różniły się od swo-
ich rówieśniczek. Może były tylko bardziej wyrośnięte, krzepkie i bystre, oczy żarzyły
się węglikami jak u innych, warkocze gęstymi kruczoczarnymi splotami opadały na
ramiona, a cera była smagła od wiatru, słońca i deszczu. Słyszano jak odzywają się do
jaskółek, krów i koni, do myszy polnych, a nawet do żuków, ale przypisywano to ich
dziecięcej wyobraźni. Mimo, że zaklinały się, iż naprawdę rozmawiają ze zwierzętami
i rozumieją je, to nie wierzono im, dzieciaki prześmiewały je, a dorośli znacząco pukali
się w czoło.

Im były starsze, tym czas na zabawy kurczył się. Przybywało obowiązków domo-
wych. Dziewczynki były bardzo pracowite, chętnie wszystkim i we wszystkim poma-
gały. Zamiatały gęsimi skrzydłami izby i podwórze. Poiły konie, doiły krowy, na ha-
lach pilnowały razem ze starszym rodzeństwem pasących się owiec. Surowy klimat,
ciężka gospodarska praca, wspinaczki po stromych skałach, łażenie po zboczach
w poszukiwaniu jagód, grzybów i ziół rozwinęły u nich mięśnie i sprawność. Nie tylko
biegały po górach i pomagały matce, ale uczyły się otaczającego je świata. Miały dwóch
znakomitych nauczycieli – dziadka Ferenca i Janosa Kovacsa.







Prócz Biblii, w domu kupca Gabosi, który nie tylko miał sklep w swojej wiosce,
ale także dostarczał towary innym sprzedawcom, znaleźć można było pożółkłe gazety,
stare kalendarze gospodarskie a nawet książkę kucharską. To były źródła wiedzy, nie
tylko dla Orszoi i Oronki, ale także dla reszty rodzeństwa. Dziadek Ferenc dbał o to, by
dzieciarnia umiała czytać, w miarę pisać i rachować. Bliźniaczki okazały się nadzwy-
czaj zdolne. Mając pięć lat, radziły sobie o wiele lepiej z literami i cyferkami, niż starsi
bracia i siostry.

Janos Kovacs, który na miejscu dawnego, zniszczonego gospodarstwa sklecił nie-
wielką chatkę i w niej zamieszkał, nie trudnił się już kowalstwem. Pomagał innym
w pracach, pilnował wypasu owiec. Ale każdą wolną chwilę poświęcał Orszoi i Oron-
ce. Opiekował się nimi, był jakby ich cieniem. Lgnęły do niego, bo znał język zwierząt,
rozpieszczał je tak jak dziadek, i odkrywał im nieznany świat przyrody. To on nauczył
je tajemnic ziół, ich mocy leczniczej, ukazał siłę uzdrawiająca drzew, ba! – Nawet skał
i kamieni. Przebywając błota sięgające kolan, a pełne pijawek i chmur komarów, zapa-
dając się po szyję w puszystym śniegu, innym razem pełzając po ostrych kamieniach
raniących kolana i łokcie, po drapiących mchach, wspinając się ostrymi graniami, prze-
mierzając łagodne wzniesienia hal, ostre prądy potoków podpatrywały, jak żyje rodzina
orła, gdzie niedźwiedź ma swoje legowisko, jak tropią i atakują wilki, gdzie chowa się
pstrąg, rak tyłem chodzi, gdzie ukrywają się świstaki, jak skaczą kozice, jak sobie radzą
mrówki, gdzie dzięcioły składają jajka i jak jastrząb porywa królika, z jakich kierun-
ków pędzą chmury i jakie je wiatry niosą, czy przyniosą słoneczne dni, czy burze grzmo-
tliwe, gwałtowny deszcz czy nawałnicę śnieżną. Lecz nigdy nie wspomniał im o Gru-
szy Sięgającej Nieba.

Tak, tak, Janos Kovacs nauczył Orszoję i Oronkę najwspanialszej rzeczy - miłości
i szacunku do otaczającego je świata.

Bliźniaczki doroślały. Potrafiły niejedną gospodynię i gospodarza w Kaszoningy-
ar wyleczyć, a nawet poskładać połamane nogi owiec czy krów. Cieszyły się wielkim
szacunkiem i kochano je. Zapomniano dawno o zabobonnych domysłach.

Ale najbardziej martwiły się zdrowiem dziadka. Nie podnosił się już prawie z pie-
ca. Ból tak wykrzywiał palce u rąk, że przestał nawet rzeźbić swoje piękne laski, często
sprzedawane przez gospodarza Gabosi po jarmarkach. Miał kilka ulubionych, którymi
się podpierał – takie od świąt i takie od smutnych dni. Jedna tylko nieużywana wisiała
na piecu. Nikomu nie pozwolił jej dotykać. Nawet Bliźniaczkom. Dlaczego? - To była
jego tajemnica.

Nie pomogły napary i kąpiele ziołowe, maści świstaka, sadło niedźwiedzie, zaklę-
cia Janosa Kovacsa, modły domowników, dary na kościół. Dziadek szykował się na
śmierć.



Orszoja i Oronka były zrozpaczone. Wypytywały napotykane zwierzęta i ptaki,
jak pomóc dziadkowi. Rad było wiele, ale on słabł z dnia na dzień.

Pewnego letniego popołudnia, Bliźniaczki wracając z połowu pstrągów, wstąpiły
do Janosa. Po spożyciu smacznej zupy rybnej, gdy siedzieli przed domem, w cieniu
rozłożystego dębu, opowiedział im o swojej tajemnicy, o wędrówce po Gruszy Sięgają-
cej Nieba, o poszukiwaniu owoców życia. Dziewczynki siedziały cicho jak myszki pod
miotłą, zasłuchane i przejęte niezwykłością przygód. Zmierzchało już, gdy skończył.
Janos wyczerpany wspomnieniami, ukrył twarz w dłoniach i milczał. Oronka i Orszoja
przytuliły się do niego, jakby chciały wynagrodzić mu wszystkie cierpienia, i przypo-
mnieć, że był im bardzo bliski. Jednocześnie zrozumiały, że jedynym ratunkiem dla
dziadka, są te cudowne owoce, i że są gotowe podążyć śladami Janosa. Bez względu na
czekające je niebezpieczeństwa i strach, które będą musiały przezwyciężyć, zdane na
własne siły. Ale jak się wymknąć z domu? Rodzice im zabronią, dziadek odradzi. Coś
obmyślą.

Janos czuł, co je trapi, jakie mają obawy. Wiedział, że Królowa Nimf wystawia go
na próbę. Bliźniaczki były jego pocieszeniem, kochał je, zastępowały mu zmarłe dzie-
ci, ale teraz musi zdecydować o rozstaniu się z dziewczynkami. Gdy powrócą z owo-
cem życia, on będzie już w Siódmym Niebie, w gronie swoich najbliższych. A to, że
wybiorą się na tą niebezpieczną wycieczkę, już zdecydowały. I nic je nie powstrzyma.
On też nie. Musiał, więc je do tego przygotować, dać im kilka rad, ale pamiętał, że
Królowa Nimf przykazała mu surowo by nie zdradzał wszystkich tajemnic Gruszy Się-
gającej Nieba. Muszą radzić sobie same, uczyć się roztropności, mądrych decyzji, prze-
zwyciężać lęk, własne słabości.

Gdy nad wierchami rozlewało się czerwone słońce, a cienie świerków wydłużały
się, Janos Kovacs rozpalił duże ognisko. Wszedł do chaty i chwilę w niej pozostał.
Dokładnie,     w momencie, gdy czerwień ustąpiła nagłemu mrokowi, rozległy się ryt-
miczne dźwięki bębenka i Janos w szpiczastej czapce z przypiętymi do niej piórami
z uszu sowy, w płaszczu ze skóry jelenia obwieszonym różnymi świecidełkami i dzwo-
neczkami, podszedł do ogniska i zaczął tańczyć, jednocześnie uderzając drewnianymi
pałeczkami w bęben. Wydawał przy tym jakieś niezrozumiałe dźwięki, wśród których
dziewczynki rozpoznawały krzyk jastrzębia, wycie wilka, beczenie rozszarpywanej sarny.
Nagle zaśpiewał:

Ko-ho-i ke-ho oj-kej-kou
ko-ho-i .... Wszystkie zmarłe duchy,

jeśli was o to proszę,
oj-kei-kou!
Posłuchajcie zaczarowanego głosu mego bębna!







Ruchy tańczącego stawały się coraz spokojniejsze, pałeczki coraz słabiej wibro-
wały, głos stawał się bezbarwnie monotonny.

Orszoja i Oronka usnęły. Ale w śnie wydawało się im, że Janos Kovacs rozmawia
z nimi, wskazuje drogę do Gruszy Sięgającej Nieba, opowiada o Olbrzymie pilnującym
przejścia w górach, chowającym klucz w uchu, o Diable nad chmurami, strzegącego
drzewa, o pokonaniu go ogniem i udziela wielu, wielu innych rad.

Obudziły się rano w swoim łóżku. Nie mogły zrozumieć jak wróciły do domu. Ale
śniły ten sam sen i zapamiętały każdy najdrobniejszy jego szczegół, a także to, że muszą
zacząć wędrówkę od dębu z wypaloną przez piorun dziuplą, w której znajdą kij zakoń-
czony rzeźbą głowy Królowej Nimf, toporki o krótkich rękojeściach, kościane łuki
pokryte srebrem o cięciwach z jelit jelenia, liny mogące rozciągać się do wielu metrów,
dzwoneczek i krzesiwo, cudowne krople na nadzwyczajną siłę. I będą im towarzyszyły
zwierzęta. Jakie, Janosz nie wspomniał.

Nie mogły powiedzieć rodzicom o wyprawie do Gruszy Sięgającej Nieba.
Zamknęliby je w komórce i nie spuszczali z oczu. Pozostał tylko dziadek Ferenc.

Ten wysłuchał ich w milczeniu, popłakał się, przytulił bliźniaczki, wycałował
i uczynił znak krzyża nad nimi. Następnie wskazał kij wiszący na piecu i powiedział:

- Zabierzcie go ze sobą. Może wam pomóc w wielu niebezpiecznych sytuacjach.
Wiem, że nie mogę was zatrzymać. Będę na was czekał.

Orszoja i Oronka zapakowały do lnianych worków ser, pogacze, słoninę wędzoną,
ciepłe rzeczy i niepostrzeżenie wymknęły się z domu.



GRUSZA  SIĘGAJĄCA  NIEBA

Gdy doszły do wypalonego dębu, czekali już na nie Kruk Hollo, Owczarek Lusto,
Mysz Polna Okosz.
- Idę a raczej fruwam razem z wami.- Zakrakał z gałęzi Kruk Hollo. – Muszę dodawać
wam odwagi.

- Będę was strzegł - zaszczekał basem Owczarek Lusto i zamerdał ogonem.
- I ja was nie opuszczę w potrzebie. Podsłuchałam rozmowę u dziadka Ferenca.

– Zapiszczała Mysz Polna Okosz, siedząca na grzbiecie owczarka.
Wyjęte z dziupli toporki, dzwoneczek, krople na siłę i krzesiwo schowały do toreb,

łuki i liny przełożyły przez plecy, mocno ujęły w dłonie kije dziadka i Janosa, i razem
ruszyli w stronę najwyższej góry.

...A za tą górą będzie ich jeszcze sześć, i siedem rzek. Na przeciwległym brzegu
ostatniej zobaczycie śpiącego Olbrzyma. W lewym uchu trzyma klucz do kłódki, którą
jest zamknięte przejście do Drzewa Sięgającego Nieba. Nie zbudzicie go, bo was po-
żre... – Przypomniały sobie senne rady Janosa.

Po wielu dniach wędrówki dotarli utrudzeni na przeciwległy brzeg ostatniej rzeki.
U stóp pionowej, niebotycznej ściany skalnej, gładkiej jak lustro, ginącej w skłębio-
nych chmurach, spał Olbrzym, tak olbrzymi, że jego kuzyn Goliat wydawał się przy
nim karzełkiem. Byście mogli sobie to wyobrazić, powiem tylko, że wskazujący palec
jego ręki mierzył sto metrów. Nie można było ani ominąć skały, ani wdrapać się na nią,
a Kruk Hollo nie mógł ponad nią wzlecieć. Stali bezradni i zasmuceni, tylko Mysz
Polna Okosz biegała wzdłuż śpiącego olbrzyma.

- Wyciągnę klucz z ucha i rzucę go wam. – Rzekła.
Hollo krzyknął:- Zatrzymaj się. Usiądź mi na grzbiecie. Podrzucę cię na jego ra-

mię.
Mysz Polna Okosz znalazła się tuż przy samym uchu, trzydzieści razy większym

od ucha słonia. Miała szczęście, że klucz leżał zaraz z brzegu i, jak zauważyła, z każ-
dym nowym chrapnięciem przesuwał się w jej stronę. Nie można było jednak czekać,
aż sam wypadnie, bo Olbrzym się wiercił i w każdej chwili mogła się znaleźć w pułap-
ce bez wyjścia. Pociągnęła klucz, a ten spadł na ziemię. Sama zjechała po rękawie z
zawrotną szybkością, niczym na saniach z oblodzonej góry. Przekoziołkowała po pal-
cach Olbrzyma i wylądowała miękko na trawie.

Klucz był niewielki, tak jak i kłódka wisząca w szczelinie skały. Gdy Oronka ją
otworzyła, wyskoczyło nie wiadomo skąd dwunastu Olbrzymich Olbrzymów i zaczęło
strasznie narzekać, że ich obudzono. Na szczęście byli łagodni jak baranki i wołali
miłym głosem:







- Komu mamy pomóc, komu mamy pomóc?
Kruk Hollo latał przed ich oczami i krakał najgłośniej jak mógł:
- Patrzcie pod nogi, patrzcie pod nogi. Tam czekają Orszoja i Oronka, Bliźniaczki

siedmiogrodzkie. To wasze gospodynie. Pokłońcie się im.
Ledwo mogli dostrzec dziewczynki i ich towarzyszy. Jednak usłyszeli miłe głosy:
- Witajcie, szanowni wujkowie. Otwórzcie nam skałę, bo idziemy do Gruszy Się-

gającej Nieba. Musimy ratować dziadka Ferenca. Niech Bóg zachowa was w zdrowiu.
Tak to ładnie powiedziały, że Olbrzymie Olbrzymy, razem z rozbudzonym już

bratem, rzuciły się rozsuwać górę. Nie było to łatwe, bo rzadko ją otwierano i zdążyła
porządnie zardzewieć.

Ukazała się równina zielona, niczym puszta, a tam, gdzie wydawało się, że niebo
styka się z ziemią, bardzo, bardzo daleko, rosła samotna grusza. Jakże musiała być
wielka, gdyż już teraz można było ją dostrzec. Podróżnicy pokłonili się Olbrzymim
Olbrzymom i serdecznie podziękowali im za pomoc.

- Jesteśmy zawsze na usługi tak miłym i grzecznym gościom. Wołajcie nas w razie
potrzeby. Natychmiast się zjawimy – Rzekły Olbrzymie Olbrzymy.

Trawa pachniała świeżym tymiankiem, niebo było bezchmurne, skowronki unosi-
ły się nad gniazdami i swoimi trelami umilały drogę raźnie idącym podróżnikom. Mysz
Polna Okosz, zmęczona wygrzewała się na grzbiecie Lusto. Kruk Hollo drzemał na
ramieniu Orszoi, a dziewczynki niestrudzenie zdążały do drzewa z godziny na godzinę
przybliżającego się i rosnącego w ich oczach. Aż przed zmierzchem dotarli do celu
swej podróży – Gruszy Sięgającej Nieba.

Cztery bite godziny stracili, żeby obejść ją dookoła. Omijali wystające korzenie,
czasami grubości sporej stodoły. Pień był popękany, pokryty mchem, hubami i innymi
naroślami, zamieszkały przez zwierzynę i ptactwo. Bliźniaczki mogłyby wspinać się
po nim jak po stromych skałach, ale nikł gdzieś, wysoko w chmurach.

Hollo, wysłany na zwiady, wrócił zdyszany, nie dotarł nawet do połowy wysoko-
ści drzewa.

Rozłożyli się obozem pod jednym z wysokich korzeni. Bliźniaczki rozpaliły ogień
i ugotowały zupę z traw i ziół porastających pusztę. Mysz Polną Okosz zaprosili na
kolację liczni mieszkający tutaj krewniacy, a Kruk Hollo odwiedził w jednej z rozpa-
dlin swoich kolegów, których od wielu lat nie widział. Gdy ognisko przygasało, Orszo-
ja i Oronka przytuliły się do Owczarka Lusto i zasnęły mocnym, zdrowym snem.

Nazajutrz skoro świt rozpoczęli mozolną wspinaczkę. Dla Owczarka Lusto okaza-
ła się ona nadspodziewanie trudna. Bliźniaczki używały, więc liny i podciągały go na
niej. A gdy pień okazywał się zbyt gładki, lub, gdy występy popękanej kory były zbyt
odległe, korzystały z toporków. Kruk Hollo latał sobie swobodnie, nie męczył się, robił
głupie uwagi, aż Orszoja nie wytrzymała i krzyknęła:



- Jak nam nie pomożesz, nigdy nie dojdziemy na wierzchołek. Bierz linę w dziób
i zarzuć ją, o tam, na ten wystający sęk. Tak, wspaniale, trzyma się dobrze. Dziękuję.

Mysz Polna Okosz miała wyszukiwać najdogodniejszą drogę. Jej ostre pazurki
doskonale czepiały się popękanej kory. Jako mieszkanka gór była wytrawnym wspina-
czem i znała się na rzeczy, więc Orszoja i Oronka powierzyły jej tą odpowiedzialną
rolę. Wywiązywała się z niej znakomicie. Przeżywała nieraz chwile grozy, gdy niespo-
dziewanie napotykała sowę, jastrzębia lub orła, więc zadaniem Kruka Hollo było wy-
przedzanie myszy i ostrzeganie jej o grożących niebezpieczeństwach.

Podchodzili powoli, bo była to męcząca i niebezpieczna wspinaczka. Każda chwi-
la nieuwagi oznaczała śmierć.

Wiele razy zmurszała kora odpadała płatami niby lawina górska. Pod wieczór,
wędrowcy porządnie zmęczeni, dotarli do dużej dziupli. W jej zagłębieniu znaleźli nie-
wielki staw. Mogli się napić, a nawet wykąpać. Oronka rozpaliła krzesiwem ognisko.
Zauważyli wtedy płynącą strużkę żywicy z gruszy. Okazała się słodka jak miód, więc
kolację mieli przepyszną. I tak jak wczoraj, dziewczynki przytuliły się do Lusto, który
swoją skudłaconą i poskręcaną w strąki sierścią służył im jako kołdra. Gdzieś między
nimi schowała się Okosz, a Hollo kiwał się sennie na krawędzi dziupli, trzymając war-
tę.

Bliźniaczki przestały liczyć dni wspinaczki, nie wiedziały, czy to czwartek, czy
może niedziela. Pocieszały się, że dostrzegają już pierwsze gałęzie, że chmury są coraz
bliżej. Było chłodniej, więc dziewczynki nałożyły baranie kożuszki. Wiały tak silne
wiatry, że Kruk Hollo miał trudności z lataniem. Orszoja i Oronka zaczęły wątpić, czy
dojdą do celu. Były bardzo, bardzo zmęczone i coraz trudniej szło im wspinanie. Nieraz
popłakały, wspominając ciepłą chatę. Sięgały wtedy po dzwoneczek i gdy rozległ się
jego dźwięk, robiło się raźniej, pogodniej, cieplej, przybywało sił.

W końcu przyjaciele zanurzyli się w czarnych, nieprzeniknionych chmurach. Ogar-
nęła ich lepka ciemność. Bliźniaczki czuły ją na twarzach i rękach. Słyszały jakieś
jęczenia, płacze, lamenty. Coś nieokreślonego ocierało się o nie i przejmowało dresz-
czem strachu.

Okosz wsunęła się Oronce za koszulę i dygotała z przerażenia, Kruk Hollo scho-
wał się pod Owczarka, a ten z kolei przylgnął do nóg Bliźniaczek, nastroszył się i
warczał.

Dziewczynki zapaliły pochodnie i trzymając je wysoko nad głowami, oświetliły
miejsce postoju. Dotarły do rozwidlenia gruszy. Na prawej gałęzi, szerszej od najszer-
szej drogi, zobaczyły ogromne gniazdo, które mogło pomieścić sto lub więcej krów.
Wszędzie walały się kości, śmierdzące nieczystości, rozszarpane kawałki zwierząt
i ptaków, a z jego środka wypełzały kłęby siarkowego dymu.







Nagle rozległo się straszliwe wycie, jakby zarzynano stado świń. Gałąź zatrzęsła
się tak silnie, że dziewczynki upadły, ale na szczęście pochodnie nie zgasły. Lusto poto-
czył się jak piłka w stronę gniazda, z którego sypał się grad gałęzi, kamieni, ogryzio-
nych szkieletów, czarcich odchodów, ale zahaczył o coś i zatrzymał się w bezpiecznej
odległości. Kruk Hollo zaszył się w jakiejś kryjówce.

- Kto mnie budzi, kto tu śmiał wejść, pożrę go! - Wył Diabeł.

Unosił się nad Bliźniaczkami trzepocząc smoczymi skrzydłami. Pokrywała go czar-
na świńska szczecina, nogi kończyły kopyta, a łapy pazury długości i ostrości szabel.
Z otwartej paszczy, pełnej spiczastych kłów, wyciekała ciągnąca się ślina. Między wy-
łupiastymi, czerwonymi oczami wyrastał długi, zygzakowaty róg.

Orszoja i Oronka, struchlałe, przytuliły się do siebie, ale na szczęście przypomnia-
ły sobie radę Janosa i cisnęły w niego pochodnią! Diabeł przerażony sfrunął do gniaz-
da, trzęsąc się jak osika ze strachu. Moc nad moce stróża Gruszy Sięgającej Nieba
ustąpiła. Wyglądał jak stary, bezbronny kogut.

- Witamy ciebie panie Diable. Nie bój się. Przyszłyśmy zapytać, gdzie znajdziemy
Owoc Życia. Bądź tak miły i wskaż nam drogę, a zaraz odejdziemy.

Diabeł uspokoił się, bo czuł, że nic mu nie zagraża.

Spod koszuli Oronki wyszła Okosz i usiadła dziewczynce na ramieniu, Kruk Hol-
lo przyfrunął nie wiadomo skąd i usadowił się na głowie Orszoi, a Lusto przyjaźnie
pomachał ogonem.

- Wracajcie. - Diabeł starał się mówić jak najmilej, co nie bardzo mu się udawało.
-Wracajcie. Tutaj kończy się pień drzewa. Archanioł z mieczem strzeże szczytu, na
prawo Smoków Kraj, nad drzewem panuje Bóg Isten, a na lewo Kraina Nimf, a jej
Królowa nie lubi obcych i zrzuca ich z drzewa. Ale jeśli powiecie, że przyszłyście do
niej na służbę, to was zatrzyma, a gdy będzie z was zadowolona, ofiaruje wam Owoc
Życia. Radzę jednak, wracajcie. Zniosę was na pusztę.

- Dziękujemy ci bardzo za cenne wskazówki. Bez nich na pewno byśmy błądzili,
a czas nagli, bo dziadek Ferenc słabnie z dnia na dzień. Musimy dotrzeć do Krainy
Nimf. Chociaż jesteś Diabłem i wrogiem świata, to niech Bóg ci wynagrodzi za wszyst-
ko.

Gdy to Diabeł posłyszał, złapał się za uszy, skulił, stracił równowagę, wypadł
z gniazda i chyba zleciał na ziemię, bo gdzieś z bardzo daleka usłyszeli jego jęk bólu.

Miejsce nie było przyjemne, więc szybko je opuścili, kierując się na lewo, do Kra-
iny Nimf.



KRÓLOWA NIMF TUENDE I JEJ KRAINA

Szli raźniej, bo droga pod górę pięła się łagodnie. Nie natrafiali na żadne przeszko-
dy, ale nie wiedzieli, jak daleko jeszcze do Krainy Nimf. Najważniejsze, że zdążali
w dobrym kierunku, i byli w doskonałych humorach. Bogactwo larw chrząszczy, grzy-
bów, mchów, słodkiej żywicy zapewniało im pożywne posiłki.

Najwyraźniej musieli zbliżać się do celu, bo owiała ich mgła pełna srebrno złotych
nitek. Kruk Hollo, wyczyniając w locie przedziwne figury, starał się nałapać ich jak
najwięcej w dziób.

- Uwiję sobie złote gniazdo, uwiję sobie złote gniazdo. Krakał jak oszalały.
- Jeśli chcesz tutaj zostać, to sobie wij! Wij sobie.- Przedrzeźniała go Okosz.- Uważaj

tylko, że byś się tego nie nałykał, bo więcej nie pofruniesz!
Owczarek Lusto, który biegł trochę z przodu, zawrócił i ledwo łapiąc powietrze,

wołał z daleka:
- Zamek, szczerozłoty zamek! Jaki ogromny! Szybciej, szybciej!

Mgła ustąpiła. Przed nimi w promieniach jasnego słońca błyszczał gród z wieloma
strzelistymi wieżami, otoczony szeroką wstęgą szafirowej wody. Był jednak zbyt dale-
ko, więc postanowili zatrzymać się, odpocząć i dopiero nazajutrz pokłonić się właści-
cielowi tego wspaniałego zamku. Rozpalili ognisko i położyli się na soczystej, pachną-
cej łące, wśród rojów motyli. Nagle Lusto zerwał się na równe nogi i zawołał:

- Patrzcie, leży koło mnie duża kość! Wymarzyłem ją sobie i jest!
- Ja chcę ogromny kawał sera! – Zapiszczała Okosz. Ale nic z tego. Sera nie było.
- Musisz pomarzyć. – Szczeknął Lusto.
Polna mysz zamknęła oczy, zmarszczyła brwi i zaczęła z całej siły marzyć. I co?

Przed nią żółcił się krążek tłustego sera.
Kruk Hollo nie pozostał w tyle. Przysłonił skrzydłami głowę, potem powoli odsło-

nił jedno oko i.... Podskoczył.
- Hurra! – Wrzasnął.
Przed nim stała miska pełna tłuściutkich pędraków.
Teraz Orszoja i Oronka szybko zamarzyły o ciepłej kąpieli, nowych sukienkach

i...Już parowała woda w ogromnej drewnianej balii, a obok stały skrzynie pełne prze-
ślicznych ubrań.

A więc zapewne zatrzymali się w Krainie Spełnianych Marzeń. Ale czy było to
także Królestwo Nimf ?

Po tylu wrażeniach zasnęli twardym snem. Noc była ciepła, tym razem, więc Lu-
sto nie musiał służyć za kołdrę.

A jednak nie pozwolono im spać.
Obudził ich ryk Lwów.







- Wstawajcie! Pójdziecie z nami do pałacu. Wzywa was nasza pani, Królowa Nimf
Tuende.

Wyrwani z głębokiego snu, zapomniawszy gdzie są, przecierali powieki, patrząc
z przerażeniem na lwy. Dziewczynki miały łzy w oczach. Najstarszy Lew z bujną siwą
grzywą rzekł:

- Nasza pani jest w złym humorze. Ale choć ma serce z lodu dla obcych, was nie
skrzywdzi. Weźcie się w garść i chodźcie z nami.

Miliony gwiazd Drogi Mlecznej migotały jasno nad nimi. Orszoja i Oronka przy-
pomniały sobie opowieść dziadka: „Te gwiazdy są duszami naszych przodków, którzy
w chwili niebezpieczeństwa, pomagają nam”. Poczuły się pewniej. Pamiętały także to,
co powiedział im Diabeł. Chcą być służebnymi.

Przyglądało się im wiele różnych ciekawskich zwierząt. I chociaż wilk stał obok
sarny, zając przy lisie, kot przy myszy, pies przy kocie, a jastrząb przy króliku, to wszy-
scy zachowywali się jak najlepsi przyjaciele.

Dochodzili już do zamku. Starszy Lew, jak się im zwierzył, był komendantem
i marszałkiem dworu, a ponieważ był bardzo gadatliwy i nie mógł wytrzymać nawet
pół minuty bez jednego słowa, przeto dowiedzieli się wiele o Krainie Nimf i o Królo-
wej.

A Starszy Lew od czasu do czasu zerkał na Bliźniaczki i mruczał pod nosem coś,
co Lusto mimo doskonałego słuchu ledwo mógł zrozumieć: „Ho, ho, ale ładne bestyjki,
czegoś podobnego u nas nie widziałem, choć nasze Nimfeczki są niczego sobie. Szko-
da dziewczyn i tych sympatycznych zwierzaków. Może da się udobruchać Królową.
Spróbuję.” A głośno powiedział:

- W naszym Królestwie budujemy domy i zamki tylko ze złota. I jesteśmy z tego
dumni. Pałac Królowej stoi tu od niepamiętnych czasów. A Królowa panuje nam od
wieczności. To jest Kraina Wiecznego Życia. Starzejemy się bardzo powoli. Ja mam
już sto tysięcy lat, a wyglądam najwyżej na siedemdziesiąt, nieprawdaż? - Starszy Lew
zalotnie potrząsnął grzywą. – Tutaj jest wieczne lato. Zawsze kwitną kwiaty. Jak się już
przekonaliście, to także Kraina Marzeń, a ponieważ mamy wszystko, co chcemy, więc
nie marzymy, bo i po co, nieprawdaż? Kraj nasz jest rozległy, sięgający stu widnokrę-
gów, bez granic. Równinny, pokryty łąkami i lasami. Zamieszkują go Zwierzęta i Nim-
fy. Żyjemy tutaj wszyscy w miłości i wzajemnym szacunku, bo jak można inaczej,
nieprawdaż?

Tłum gapiów gęstniał. Wieść o obcych z innego świata rozeszła się błyskawicznie.
Tutejsze myszy dziwiły się, że Okosz jest tak bardzo do nich podobna, psy zaś nie
mogły dopatrzyć się tego u Lusto, bo owczarki siedmiogrodzkie przypominają raczej
ogromny motek postrzępionej wełny, niż jakiekolwiek zwierzę. Za to Kruk Hollo stwier-
dził, że ma większy dziób i bardziej eleganckie skrzydła niż spotykani tubylcy.



Starszy Lew jakby nie dostrzegał tłumu i mówił dalej:
- Nasza Królowa jest Boginią światła i życia, promieni słonecznych i panią zwie-

rząt. Dla swoich poddanych jest pełna miłości, ale dla obcych, jak wy, ma serce z lodu.
Pamiętam pewne wydarzenie, ale zabroniono mi o tym mówić. A przed nami zwodzo-
ny most i główna brama.

Straż zamkowa składająca się z danieli i psów stanęła na baczność, gdy Starszy
Lew, i jego nieproszeni goście weszli do środka.

Szli ulicami wybrukowanymi srebrną kostką. W domach ze złota okna nie miały
szyb, a drzwi były szeroko otwarte. Nigdy nie padał tutaj deszcz ani śnieg, zawsze było
ciepło, nigdy się nie kurzyło i nie wiały wiatry. Nie istniały sklepy, bo była to przecież
Kraina Marzeń. Przeszli drugą bramę, w której salutowała gwardia królewska złożona
z orłów i królików. Przed nimi w całej okazałości i splendorze ukazał się Pałac Królo-
wej. Otaczał go park pełen kwiatów, nieznanych drzew, fontann mieniących się kolora-
mi tęczy.

Starszy Lew przyczesał grzywę i wypiął pierś, co uczyniły również i pozostałe
lwy. Orszoja i Oronka poprawiły włosy, ułożyły sukienki. Mysz Okosz siadła na ramie-
niu Oronki, a Kruk Hollo na ramieniu Orszoi. Owczarek Lusto odgarnął z czoła kudły,
po pierwsze, by móc lepiej widzieć, a po drugie, by było wiadomo, że ma oczy.
Tak weszli do środka.

Jeżeli domy były ze złota, to, jakim przepychem musiała zachwycać Sala Przyjęć
Królowej! Ściany pokryte lustrami z kryształu górskiego, kolumny z jaspisu, posadzki
z drogocennego marmuru, ozdoby ze szlachetnych kamieni. A tron, na którym siedziała
Królowa Krainy Nimf Tuende, zrobiono z misternie szlifowanych żółtych brylantów,
przetykanych czerwienią promyków słonecznych.

Po obu stronach sali, szpalerem ciągnącym się przez całą jej długość, stały Nimfy,
niebieskookie blondynki z długimi warkoczami i turkusowymi skrzydłami, każda
w innej sukni. Ale blask wszystkich tych wspaniałości i przyćmiewała uroda Królowej.
Trudno to opowiedzieć lub opisać, bo nie można jej porównać do naszej ziemskiej,
chyba tylko do tej w marzeniach lub snach. Suknię miała z poświaty księżyca, koronę
z blasku gwiezdnego, a skrzydła z promieni zachodzącego słońca.

- Stójcie - Rozkazał Starszy Lew. Podszedł do tronu i pochylił głowę.
- Oto, Pani, nieproszeni goście. Przyprowadziłem ich tutaj z twojego rozkazu, muszę

jednak przyznać, że zachowywali się bardzo przyzwoicie, wzbudzili zainteresowanie
i sympatię naszych mieszkańców, a w dodatku znają naszą mowę, nieprawdaż?

Królowa długo milczała i przypatrywała się Orszonce i Orszoi. Nimfy cicho wy-
mieniały między sobą jakieś uwagi. Bliźniaczki zaczęły się niepokoić. Chwyciły się za
ręce i rzekły:

- Pani Królowo, wybacz nam, że weszłyśmy do twojej krainy bez pozwolenia.
Jesteśmy gotowe natychmiast ją opuścić, a nawet ponieść karę za nasze zachowanie.







Ale tutaj jest tak pięknie, tak miło, że ośmielamy się prosić, abyś przyjęła nas na służbę.
Będziesz z nas zadowolona, bo jesteśmy pilne i umiemy wszystko robić. Nauczyłyśmy
się tego w rodzinnym domu w Kaszoningyar. Towarzyszą nam nasi przyjaciele - Mysz
Okosz, Kruk Hollo i Owczarek Lusto. Pozwól i im zostać.

Królowa Tuende odezwała się w te słowa:
- To z naszej woli rozumiałyście mowę zwierząt, to z naszej woli opiekował się

wami Janos. I tutaj kończy się mój czar. Jesteście nam obcy, a każdy obcy jest nam
niemiły, ale podziwiamy silną wolę i wiarę tych, którzy do nas dotarli. Nieczęsto się to
jednak zdarzało i mamy nadzieję, że już się więcej nie powtórzy. Jesteśmy gotowi przy-
jąć was na służbę pod warunkiem, że będziecie przestrzegać naszych zwyczajów i praw.
Przez pierwsze trzy miesiące będziemy was pilnie obserwować. Jeśli dobrze wywiąże-
cie się ze swoich obowiązków, pozostaniecie jeszcze rok – tak stanowi moja wola. Gdy
jednak zawiedziecie naszą przychylność, zostaniecie wydaleni i srogo ukarani. Starszy
Lwie, odprowadź naszych gości do stajen, gdzie będą się opiekować moimi końmi. Tak
postanowiłam!

Znikła jak poranna mgła. Tylko pusty tron migotał brylantowymi smugami.
Nimfy otoczyły naszych przyjaciół, fruwały radośnie nad nimi, dotykały ich i wy-

dawały okrzyki podziwu. Zadawały też tysiące pytań:
- Dlaczego macie smoliste włosy i oczy koloru węgla? Gdzie są wasze skrzydła?

Dlaczego nosicie takie dziwne sukienki? Dlaczego Lusto chowa się w motku wełny
i nie pokaże nam swojego pyska, który jest na pewno bardzo sympatyczny? Ach, jaki
przystojniaczek z tego Kruka, co za eleganckie skrzydła! A mysz Okosz, jaka wyspor-
towana, jakie mądre ma ślepka, ale czy umie grać na fortepianie?
- Dosyć, moje panny. – Powiedział łagodnie Starszy Lew do Nimf. - Odprowadzam
naszych stajennych do Królewskich Stajni.

Trzy miesiące zleciały jak z bicza trzasnął. Nasza piątka pracowała pilnie, tak jak
obiecała Królowej. Żłoby z jaspisu były zawsze pełne owsa i siana, boksy wysprzątane,
konie wyczesane, umyte i wybiegane, a nie było to takie proste, gdyż w stajniach stały
ich dziesiątki, wszelkiej maści i rodzajów – kare, srokate, siwki, klacze, ogiery, wała-
chy, źrebaki, wszystkie pełnej krwi. Od urodzenia wychowane przy koniach dziew-
czynki, wiedziały jak się z nimi obchodzić. A najważniejsze, że kochały swoich pod-
opiecznych, którzy też nie byli im dłużni. Ogromnie pomocna okazała się też znajo-
mość języka nimf, którym rozmawiały tutejsze Zwierzęta.

Trzech Rumaków Królowej Nimf nie wyróżniały spośród innych, choć przykaza-
no im szczególnie o nie dbać. Ale jak można dbać o nie szczególnie, skoro dba się
szczególnie o wszystkie, nieprawdaż? – Tak by to powiedział Starszy Lew.

Były to jednak ogiery naprawdę niezwykłe, o imionach Roztropność, Odwaga,
Poświęcenie. Przeistaczały się magicznie w dziewczyny, przebywały tysiąc mil w mgnie-



niu oka, szybciej od wiatru. Wśród nich wyróżniał się złotą grzywą Poświęcenie, nieraz
zwany Złotogrzywym.

Starszy Lew, który był zaprzysięgłym kawalerem, bo nie mógł sobie wyobrazić,
by jego żona mogła wyrabiać z nim to, co inne kobiety wyczyniają z mężami, w staj-
niach był codziennym gościem. Składał raporty Królowej nie tylko o pracy stajennych,
ale także o wyjątkowym podziwie i szacunku, jakim cieszyli się wśród Zwierząt i Nimf.

Pewnego dnia zaprosił ich na podwieczorek do Królowej. Serca zabiły im szyb-
ciej. Domyślali się, że rozstrzyga się ich los. Pozostaną, czy też muszą wracać? Starszy
Lew, wypytywany o zamiary Królowej, krygował się i zapewniał, że nic nie wie, ale
raczej nie powinno być źle. Co zresztą miał powiedzieć, skoro zabroniono mu mruknąć
choćby słówko, nieprawdaż?

Orszoja i Oronka wydobyły ze skrzyń najpiękniejsze sukienki, przypięły do nich
świeże kwiaty, rozpuściły włosy. Mysz Okosz z trudem wcisnęła się w czarną kamizel-
kę ze złotymi guzikami, bo mimo ciężkiej pracy przytyła nieco, i włożyła duży szekler-
ski kapelusz. Owczarek Lusto starał się doprowadzić swoje kudły, do jakiego takiego
ładu, ale nie udawało mu się to. Pożyczył, więc od Orszoi błękitną wstążkę i zawiązał
wokół szyi na znak, że w tym miejscu mieści się głowa. Dziób Kruka Hollo błyszczał
wypolerowany, a skrzydła świeciły się, wypomadowane jakimś tajemniczym płynem.

Królowa Nimf była w doskonałym nastroju. Powitała ich serdecznie i posadziła na
honorowych miejscach, obok swoich dam dworu. Starszy Lew i kilka zaproszonych
Zwierząt dostąpiło także zaszczytu spożycia podwieczorku. Gdy zjedzono już tort cze-
koladowy i podano puchary z lodami, Królowa Nimf przemówiła:

- Jesteśmy z ciebie, Orszojo, bardzo zadowoleni, z ciebie, Oronko również. Mysz-
ko Okosz, Kruku Hollo, Owczarku Lusto i z was także jesteśmy zadowoleni. Postano-
wiliśmy, że zostajecie. Nasze prawa są nieubłagane, będziecie jeszcze rok pracować
w stajniach, ale już nie tak ciężko jak dotychczas, bo skończył się dla was okres próby.
Dostaniecie do pomocy kilka Zwierząt i Nimf, więc będziecie mieli więcej czasu na
swoje potrzeby. Możecie swobodnie poruszać się po okolicy i po pałacu, który ma
dziewięćdziesiąt dziewięć pokoi. Ale surowo zabraniamy wam wchodzić do ostatniego
– dziewięćdziesiątego dziewiątego. Ostrzegamy, pod żadnym pozorem wejść wam tam
nie wolno. Dalibyśmy wam nagrodę za waszą doskonałą pracę, ale jesteśmy w Krainie
Marzeń i każdy może sobie wymarzyć, co zechce, więc nie rozdajemy nagród, nie-
prawdaż Starszy Lwie? Miło, że zgadzasz się z nami. Zabawiaj proszę naszych gości,
a my musimy niestety odejść do naszych obowiązków. Bo chociaż jest to Kraina Wiecz-
nego Szczęścia, mamy tu kilka powinności. Żegnajcie, odfruwam.







Miesiące sielankowego życia mijały w niezmąconym spokoju. Ale Bliźniaczki nie
zapomniały o celu swojej wyprawy: Owocu Życia. Postanowiły, że przed końcem po-
bytu poproszą Królową Nimf o to uzdrawiające lekarstwo dla dziadka.

Po zakończeniu jednego z wielu wspaniałych, odbywających się tu ciągle turnie-
jów, (tym razem Mysz Okosz grała w szachy przeciwko dwustu zawodnikom i zakoń-
czyła grę wspaniałym zwycięstwem) Królowa Nimf zaproponowała naszym przyjacio-
łom spacer po parku. Kiedy tak przechadzali się powoli alejkami, wysypanymi złotym
piaskiem, opowiedziała im mrożącą krew w żyłach historię swego kraju.

- Dawno, dawno temu, tak dawno, że już nikt tego nie pamięta oprócz nas, Smoki
z ościennego Kraju Smoków ukradły słońce i księżyc i schowały je w mrocznych jaski-
niach w srebrnym i złotym jaju. Od tego czasu zapanowała u nas wieczna zima i ciem-
ność. Wiele Zwierząt, Nimf i roślin zginęło, pozbawionych promieni słonecznych. Roz-
poczęliśmy walkę o życie, ale była to walka nierówna, bo przewagę miał Władca Ciem-
ności Szarkan. Musieliśmy odzyskać naszą życiodajną moc: słońce i księżyc. Podjęły
się tego myszy. Posmarowane siarką, by nie wywąchały ich smoki, i otulone czaro-
dziejską mgłą, by były niewidoczne, po wielu przygodach, które mogłabym opowiadać
godzinami, wykradły złote i srebrne jajo. Odzyskaliśmy jasność, a razem z nią naszą
siłę i życie.

Szarkan, pewny swej potęgi, zaślepiony nienawiścią, przyleciał tutaj, by nas znisz-
czyć. Tym razem nasz Ojciec był mądrzejszy i zastawił pułapkę. Armia Pająków utkała
niewidoczną pajęczynę i Szarkan wpadłszy w nią, nie mógł się już wyplątać. Tak został
schwytany. Miłość zwyciężyła nad nienawiścią, życie nad śmiercią, jasność nad ciem-
nością, wiosna nad zimą, i tak to trwa do dzisiaj.

Kruk Hollo chciał spytać, co się stało z Szarkanem, ale ugryzł się w język, bo
przecież nie wypadało zadawać pytań Królowej.

Dni mijały szybko i już niewiele pozostało ich do końca.
Przechadzając się po Zamku, nasi bohaterowie dotarli do dziewięćdziesiątego ósme-

go pokoju. I wtedy sobie przypomnieli, że do następnego, dziewięćdziesiątego dzie-
wiątego, nie wolno im wchodzić. Na drzwiach wisiała wielka tablica:

WSTĘP   ZABRONIONY
Co też tam może być? A może wielki skarb?
- W tym królestwie skarbów nie ma. – Powiedziała Oronka –Przecież można sobie

wszystko wymarzyć! Tutaj jest jakaś Wielka Tajemnica i dlatego Królowa zabroniła
nam wchodzić. Wracamy.

Kruk Hollo jednak nie mógł powstrzymać ciekawości.
- Spojrzę tylko szybciutko przez dziurkę od klucza i zaraz pójdziemy.
Orszoja zdenerwowała się:
- Prosiła nas Królowa i obietnicy dotrzymamy!



Ale nim skończyła mówić, Kruk Hollo już przylgnął okiem do drzwi.
- Nic nie widzę, zupełnie ciemno. Tam nic nie ma. O, są nie zamknięte! O uchylają

się! Ciemnica, choć oko wykol!
Pokój wydawał się pusty, ponury, pozbawiony światła i już mieli się wycofać, gdy

usłyszeli jęk:
- Nie odchodźcie! Ratujcie mnie!
Weszli do środka. Hollo, Okosz i Lusto, którzy doskonale widzieli w ciemnościach,

krzyknęli przestraszeni:
- Tam wisi coś strasznego. Uciekajmy!
Ale Oronka i Orszoja dopiero teraz, gdy oczy przyzwyczaiły się do mroku, do-

strzegły przykutego łańcuchami do ściany dziwnego stwora, podobnego do wysuszo-
nego nietoperza.

- Zostańcie, nie bójcie się. Zamknięty jestem tutaj, nawet nie pamiętam jak długo,
może setki, może tysiące lat, bez picia, jedzenia i snu. Zapomniano o mnie, nikt nie
słyszy mojego wołania. Ugaście moje pragnienie, polejcie wodą piekące rany od łańcu-
chów. Potem możecie odejść. Błagam tylko o parę kropelek wody!

Dziewczęce serduszka były wrażliwe na cierpienie i krzywdę. Nie namyślając się,
Bliźniaczki spełniły prośbę dziwnego zwierzęcia.

- Ha, ha, ha! - Rozległ się potworny śmiech, przechodzący w straszliwe wycie.
Potwór zaczął powiększać się i pęcznieć. Wyrosło mu siedem jaszczurczych głów, ogon
skorpiona, szpony na łapach, a na grzbiecie ogromne skrzydła nietoperza. Wypełnił
sobą pokój i rozwalił dach, i ciągle rósł. Był cały czarny, pokryty trującym śluzem.

- Ha, ha, ha, ale was nabrałem, naiwne, głupie dziewuchy i was, nędzne zwierzęce
kreatury. Przeklinać będziecie chwilę waszych narodzin. Ja jestem Szarkan, Władca
Królestwa Smoków, władca chmur i deszczów. Ta woda przywróciła mi moc. Zemsz-
czę się teraz za lata więzienia. Wam tym razem daruję życie, ale nie ważcie się znowu
spotkać ze mną. Zetrę was na pył! Teraz uprowadzę Królową Nimf, niech zazna cier-
pień w mojej niewoli.

Rzekłszy to, zamienił się w huragan i porywał Królową.







KRÓLESTWO  SMOKÓW

Orszoja i Oronka szlochały z rozpaczy. Płakała Okosz, płakał Lusto. Kruk Hollo
schował się w jakimś kącie i rwał sobie pióra w poczuciu winy i bezsilności.

Starszy Lew, choć zbolały, przygarnął je do siebie, głaskał i uspokajał:
- Cicho, cicho moje małe. Tak chciał los. Królowa czekała na was. Taka była jej

wola. Chciała was wypróbować, chciała być pewna, czy zasługujecie na Owoc Życia.
To ona czuwała nad wami w Kaszoningyar. To, dlatego poznałyście mowę zwierząt, to,
dlatego Janos Kovacs opiekował się wami. Wszyscy popełniliśmy błędy!

Starszy Lew, jako prawa ręka Królowej, po namyśle postanowił:
- Zbieramy armię i ruszamy ratować naszą Panią.
- Wybacz, Starszy Lwie. – Przerwały mu Bliźniaczki – To nasza wina, więc to my

uwolnimy Królową. Mamy łuki, toporki, czarodziejskie kije, krople na Nadzwyczajną
Siłę. Poradzimy sobie. Popędzimy do Kraju Smoków na Roztropności, Odwadze i Po-
święceniu. A jeśli zajdzie taka potrzeba, wtedy nam pomożecie

- Niech tak się stanie. - Zadecydował Starszy Lew.

Bliźniaczki nie próżnowały. Ćwiczyły strzelanie z łuku, walkę na kije, jazdę kon-
no, rzuty toporkami. Starszy Lew nauczył je wielu zaklęć i sztuk czarodziejskich.
Aż wreszcie przyjaciele żegnani przez smutnych mieszkańców Krainy Nimf, wyruszyli
na bój, z którego mogli już nie powrócić.

- Nie trapcie się, przywieziemy Królową! - Wołali odjeżdżając. Koń Poświęcenie,
inaczej zwany Złotogrzywym, pozostał w stajni. Czekał na swoje przeznaczenie.

Rumaki Roztropność i Odwaga pędziły z szybkością wiatru, aż iskrzyło im spod
kopyt. Przemierzali tysiące widnokręgów.

Orszoja i Oronka na grzbiecie Roztropności, a Okosz, Lusto i Hollo na Odwadze.
Wreszcie dotarli do granic Królestwa Smoków.

Rumak Roztropność rzekł do Dziewczynek:
- Jesteśmy zbyt słabi, by zwyciężyć Szarkana i jego wojsko. Zawróćmy. Zbierzmy

większe siły. Nawet uciec przed nim nie zdołamy, bo ma szybszego od nas konia, zwa-
nego Karoszem. Doścignie mnie, choćbyście mnie batem biły!

- Pędź, nasz przyjacielu, nie możemy Królowej zostawić w jej cierpieniu. Zwycię-
żymy!

Wjechali w kraj posępnych gór, o nagich zboczach i pustkowi nie przypominają-
cych w niczym ich kochanego Siedmiogrodu. Trwała tutaj nieprzerwana noc, bezgwiezd-
na, napawająca strachem i trwogą. Wiedziały od Starszego Lwa, że to tu rodzą się
burze, zamiecie śnieżne, błyskawice i groźne czarne chmury, a panuje nad nimi i rozka-
zuje im Szarkan – Smok, Król Królestwa Smoków. Choć czarne skały, wąwozy, prze-



paście i rozpadliny przerażały grozą, to urodzone wśród gór Bliźniaczki umiały sobie
z tym poradzić.

Wreszcie dotarli do mrocznego zamku, spowitego smrodliwą mgłą. Kruk Hollo
i Mysz Okosz, wysłane na zwiady, przyniosły dobrą wiadomość.

- Królowa żyje, Smok poleciał gdzieś daleko na polowanie, a straże smocze, rozle-
niwione, nie spodziewają się nieproszonych gości, można, więc je zaskoczyć i poko-
nać.

- Hollo, leć do Królowej. Daj jej znak, że jesteśmy. Weź ze sobą Okosz i spróbujcie
otworzyć bramę od wewnątrz.– Poleciła Orszoja. - Siostrzyczko, poszukaj kropli od
Starszego Lwa na Nadzwyczajną Siłę. Są w  tej zielonej buteleczce. Napijcie się, moi
przyjaciele, i w drogę. Powodzenia.

Gdy odlecieli, Bliźniaczki sięgnęły po łuki, sprawdziły cięciwy, poprawiły kołcza-
ny ze strzałami, toporki zatknęły za pasy. Na wszelki wypadek przygotowały liny, gdy-
by musiały się wspinać.

Owczarek Lusto dostał specjalne zadanie. Miał ściągnąć na siebie uwagę straży
Smoków i uciekać. A gdy smoki pobiegną za nim, zmieni się w Psa Olbrzyma.

Plan zdobycia zamku był prosty. Hollo i Okosz otworzą bramę, Lusto odciągnie
straże, a Orszoja i Oronka uwolnią Królową.

Każdy ułożony plan wydaje się łatwy i oczywisty, gdy jednak przychodzi, co, do
czego, okazuje się, że jest jeszcze wiele nieprzewidzianych przeszkód do pokonania.
Nawet w bajkach i baśniach. Ale nie wymądrzajmy się i szykujmy się razem z Oronką
i Orszoją do zdobycia zamku, tym bardziej, że Król Smoków może lada chwila wrócić
z polowania.

Królowa, zawiadomiona przez Kruka Hollo, z drżeniem serca czekała na uwolnie-
nie. Hollo i Okosz, zastawszy śpiące straże, podskoczyli do łańcuchów utrzymujących
na uwięzi bramę i most zwodzony.

Powiem wam krótko: brama była tak wysoka jak najwyższa wieża na świecie,
a strażnicy tak wielcy jak największe bajkowe smoki, i tak samo jak one źli! A jakie są
mysz i kruk, to na pewno wiecie. Ale Kruk Hollo i Mysz Okosz poradzili sobie. Wypili
krople na Nadzwyczajną Siłę. Hollo rozerwał dziobem jeden łańcuch, a Okosz przegry-
zła drugi. Brama się  otworzyła, a most zwodzony opadł z hukiem.

Na ten moment czekał Lusto. Wpadł z głośnym szczekaniem do zamku. Pobudze-
ni strażnicy rzucili się na nieproszonego gościa, a ten zawrócił i uciekał w pole, strażni-
cy za nim, i zamek pozostał nie pilnowany. Od tego czasu znane jest wszystkim powie-
dzenie „wyprowadzić kogoś w pole”, czyli po prostu – przechytrzyć.

Teraz Orszoja i Oronka na Roztropności i Odwadze w mgnieniu oka znalazły się
przy lochach, gdzie trzymano Królową. Zastąpił im jednak drogę oddział smoków pil-







nujących więzienia. Bliźniaczki sięgnęły po łuki. Strzały z niewiarygodną szybkością
raziły atakujące potwory. Część poległa, część ratowała się ucieczką. Droga do lochu
była wolna.

Biedna Królowa była przykuta do ściany kolczastymi łańcuchami. Obok niej stał
dzban z wodą i leżał kawałek suchego chleba.

Bliźniaczki zerwały kajdany, wyniosły Królową na podwórzec i posadziły na Roz-
tropności, same zaś wskoczyły na Odwagę. Po drodze dosiedli się do Królowej Hollo
i Okosz.

Gdy znaleźli się na zewnątrz zamku, Lusto, teraz Pies Olbrzym, przewyższający
wzrostem i rozmiarem atakujące go smoki, walczył z nimi zawzięcie używając potęż-
nych kłów i pazurów. Oronka gwizdnęła, Lusto zmienił się ponownie w sympatyczne-
go górskiego owczarka i przyłączył się do Dziewczynek.

Pędzili przed siebie szybciej niż wiatr, niż promień słońca.
Dowiedziawszy się o tym Szarkan, Król Smoków, ryknął z wściekłości tak przera-

żająco, jak tylko potrafi to Król Smoków. Zadrżały góry, czarne chmury się skłębiły,
pioruny biły na oślep, ciął grad, lały się strugi deszczu, mroził lodowaty wiatr.

Przywołał swojego najwspanialszego rumaka Karosza, niedoścignionego, najszyb-
szego z najszybszych, przebywającego tysiące mil w jednej chwili, maści czarnej jak
smoła, z orlimi skrzydłami i siedmioma nogami. Dosiadłszy go zawył:

- Za nimi, mój rumaku. Odbiorę moją królewską niewolnicę. Za mną smocze po-
kurcze, za mną obleśne gady, za mną czarcie straże!

Nasi przyjaciele dostrzegli zbliżającą się pogoń.
Roztropność rzekła do Królowej:
- Na nic nasze wysiłki, Karosz zaraz nas doścignie. On jest szybszy ode mnie. Nie

dam rady, nie mam już sił.
Przystanęli i zaczęli szykować się do walki. Orszoja i Oronka na Odwadze z łuka-

mi gotowymi do strzału. Królowa, Okosz, Hollo na Roztropności. Lusto, zmieniony
w Psa Olbrzyma, stał obok.

Gdy tylko zbliżyła się czarna, wyjąca przeraźliwie chmura smoków, Bliźniaczki
wystrzeliły w jej kierunku grad śmiercionośnych strzał. Tak długo napinały łuki, aż
kołczany zostały puste

Wiele smoków padło, ale pozostałe pędziły dalej, a na ich czele wysuwając się
wiele mil do przodu, Szarkan, Król Smoków, na rumaku Karoszu. Dopadł do Orszoi
i Oronki. Siedem jaszczurzych paszcz zionęło ogniem, siedem wężowych jęzorów pró-
bowało Bliźniaczki oplątać. Ale cudowne kije Janosa i dziadka zmieniły się w szybko
sieczne szable. Dziewczynki odparły atak, tnąc po smoczych pyskach. Szarkan zawył



z bólu i zamienił się w Mrok, chcąc być niewidzialny, ale Dzwoneczek zawieszony na
szyi Oronki odczarował go swoim dźwiękiem. Błysk toporków rozświetlił ciemność.

Bliźniaczki spostrzegły, że zawisły nad nimi potężne szpony. Znowu cięły po pa-
zurach, po skrzydłach. Smok zmienił się to w trujący obłok, to w gęstą mgłę, to
w wicher, to w olbrzyma, wił się jak żmija, ale nie pomogły czarcie czary. Dzwoneczek
dzwonił. Dziewczynki dzielnie walczyły.

Hollo, Okosz i Lusto też nie próżnowali. Ale choć zabijali bestię za bestią, przyby-
wało ich wciąż więcej i więcej, napierały ze wszystkich stron.

Już wydawało się, że nasze Bliźniaczki górują nad Szarkanem, że zmuszą go do
odwrotu, gdy ten przywołał najstraszliwszą bestię wśród bestii. Sam jej wygląd pora-
żał. Nadęte jak pęcherz rybi Kuliste Monstrum, o krótkich kończynach zakończonych
płetwami, ropuszych oczach i uszach przerastających ciało, w których mieściła się jego
moc, plujące jadowitym śluzem, toczące się z prędkością huraganu, niszczyło wszyst-
ko, topiąc w zatrutej wydzielinie.

Krzyknęła Orszoja do Oronki:
- Odetnijmy mu uszy! (Wiedziały od Starszego Lwa o ich mocy). Na trzy, cztery

rzucamy toporkami!

Nim bestia nad bestiami dosięgła ich swoim jadem, już toporki, kręcąc młynka,
dopadły ją i jednym ciosem pozbawiły uszu. Kuliste Monstrum rozlało się jadowitą
posoką w bagniste jezioro.

- Jesteś tchórzem, Szarkanie! – Zawołały Bliźniaczki. – Rozstrzygnijmy los wal-
cząc ze sobą. Nie chowaj się za plecami swoich gadów!

Ale naszych walecznych przyjaciół dopadało coraz więcej bestii. I chociaż gniew
wzmagał ich siły, osłabli w końcu.

Szarkan porwał Królową i uszedł z pola bitwy.
- Królowo!- Zawołały dziewczynki. – Uwolnimy cię! Wrócimy z wielką armią!
Biją bębny, płoną ogniska, Starszy Lew rozsyła wici po Krainie Nimf. Wzywa

wszystkich mieszkańców na wielką i ostateczną walkę z Królestwem Smoków, walkę
na życie i śmierć, walkę o uwolnienie Królowej.

Kto żyw i zdolny do noszenia broni, zgłasza się do wojska. Nawet Zając, niesłusz-
nie nazywany tchórzem, dołącza do Szeregów Zajęcy. Także Lwy, Psy, Wilki, Nie-
dźwiedzie, Borsuki, Lisy, Jeże, Mrówki, Ptaki, Myszy, Nimfy tworzą swoje oddziały.

Kruk Hollo, doświadczony w bojach, dowodzi Ptakami. Mysz Okosz, okrzyknięta
przez swoje siostry i braci bohaterką, przewodzi im i uczy sekretów mysiej walki.
Owczarek Lusto, mianowany wodzem Psów wszystkich ras i maści, szykuje z nich
walecznych wojaków.







Starszy Lew mądrze rządzi krajem w zastępstwie Królowej, ale ze względu na
wiek nie jest zdolny do walki. Powierza, więc Naczelne Dowództwo Wojsk Krainy
Nimf Orszoi i Oronce.

Świetnie przygotowane Armia z rozwiniętymi sztandarami, z okrzykiem: „Królo-
wa” w marszowym szyku wyrusza na bój.

A na przedzie Orszoja i Oronka na rumakach Roztropność i Odwaga.
Padają twierdze jedna po drugiej. Armia Krainy Nimf zalewa kraj smoczy niczym

powódź, niszcząc napotykane zamki, umocnienia i wojska. Krzywda Królowej rodzi
gniew, a ten wzmaga siły.

Szarkan, pewny swojej mocy i niezwyciężonych smoczych gadów, początkowo
szydzi z przeciwnika, ale gdy traci już swoje królestwo, zanurza się w błocie Ogromnej
Wściekłości i powiększa wielokrotnie swoją niepohamowaną złość. Wzywa najstrasz-
liwsze bestie, jakie dotychczas występowały w baśniach i bajkach, i na czele tej szpet-
nej, budzącej odrazę zbieraniny łotrów, sam dosiadając Karosza, otoczony nieprzenik-
nioną mgłą, uderza na Orszoję i Oronkę. Wiedzie też ze sobą Królową, by napatrzyła
się na klęskę swoich poddanych.

Ale Bliźniaczki poznały już magię Szarkana. Są na nią przygotowane. Kruk Hollo
na czele ptasiego rodu wypatruje z powietrza smoczego wroga. Czarodziejski Dzwone-
czek, uwiązany u jego szyi, odezwie się natychmiast, gdy nadciągnie czarcia mgła.

I odzywa się! Armia Krainy Nimf nie da się zaskoczyć!
Rozgorzała walka. Chociaż uderzenie Smoków miało moc niszczącego huraganu,

to wszyscy pozostali na swoich miejscach, nieugięci. Odpowiedzieli ze zdwojoną siłą.
Zając, wywijając toporem, dawał przykład bohaterstwa, ubijając wiele gadów,

a przecież i inne Zające mu nie ustępowały. Na rannego lub tchórzliwego smoka, czmy-
chającego z pola walki, czekały ptasie dzioby i szpony, a gdy padł, mściły się Mrówki.
Nie było ani jednego Zwierzęcia, od małej Myszki, zwinnej i sprytnej, po groźnego
i mocarnego Lwa czy siłacza Niedźwiedzia, by nie dali z siebie wszystkiego. Choć
mięśnie im mdlały, choć pot w oczy szczypał, walczyli dzielnie i nieustępliwie.

Pękły szeregi czarnych gadów. Uciekały w popłochu, pozostawiając po sobie swąd
strachu.

Szarkan obserwował walkę z pobliskiego wzgórza, siedząc na Karoszu i trzymając
przy sobie na łańcuchu Królową Nimf. Zabiedzona, w postrzępionej sukni, bosa i głod-
na, cieszyła się jednak z przewagi jej poddanych i bliskiej wolności.

Król Smoków zawył tak strasznie, jak to tylko potrafią królowie smoków:
- Tracę Królestwo! Moi dzielni rycerze! - Tak nazwał stojące przy nim szkaradne

kreatury z pięcioma żmijowymi pyskami plującymi ogniem, sześcioma nogami zakoń-
czonymi długimi, ostrymi pazurami, o skrzydłach pokrytych jadowitymi kolcami, ogo-
nach grzechotnika, a tak wielkich, że on, ich Król, wydawał się przy nich małym pie-



skiem. – W imię wszystkiego złego i podłego, zniszczyć ten głupi zwierzyniec, na-
przód!

Przykuł Królową do siodła i na czele swojej najstraszniejszej z najstraszniejszych
zgrai spadł na walczące szeregi, plując ogniem i wydzielając jad. Atak był tak gwałtow-
ny, że Armia Zwierząt cofnęła się parę kroków i z trudnością wytrzymała to mordercze
uderzenie.

Oronka i Orszoja czuwając nad przebiegiem bitwy, nie brały w niej udziału. Jed-
nak teraz, gdy furia smoków złamała szeregi żołnierzy, uniosły szable w górę (przypo-
minam, że były to zaczarowane kije dziadka Ferenca i Janosza) i zawołały do tysiąca
Nimf, które  w szczerozłotych zbrojach, siedząc na wspaniałych rumakach, czekały na
rozkazy:

- Za Królową. Do ataku!
Zabłysło tysiąc mieczy, rumaki popędziły jak wicher. Szum skrzydeł Nimf spara-

liżował bestie. Broniąc się przed nim, zasłoniły uszy, co przesądziło o ich klęsce.
Nimfy jednym zamachem mieczy odcięły wszystkie smocze łby.
Bitwa i wojna były wygrane.
W Królestwie Smoków zaświeciło słońce. Góry zazieleniły się lasami, łąkami.
Orszoja i Oronka postanowiły odszukać ciało Króla Smoków, Szarkana.
Bliźniaczki, upojone zwycięstwem, straciły zdrowy rozsądek. Powinny były nie

ufać Szarkanowi, który tyle razy dowiódł swojej przebiegłości. A on ukryty pośród
poległych, wraz z przykutą do siodła Karosza Królową czekał, aż dziewczynki się do
niego zbliżą. Próżno Królowa wyrywała się i próbowała krzyczeć, by ostrzec Bliź-
niaczki. Szarkan szponami zasłonił jej usta.

Gdy Bliźniaczki podeszły bliżej, Król Smoków zmienił się w wir lodowatego wia-
tru i je porwał.







KRAINA ŚNIEŻNYCH GÓR

Radość zwycięstwa przemieniła się w bezsilną rozpacz. W Krainie Nimf słońce
zbladło, lasy przestały szumieć, a kwiaty barwami cieszyć oko.

Kruk Hollo, Mysz Okosz i Owczarek Lusto nie mogli sobie znaleźć miejsca. Cho-
dzili z kąta w kąt, to płacząc, to złorzecząc w bezradnej wściekłości.

Starszy Lew postarzał się o parę tysięcy lat, nie mogąc wymyślić nic mądrego.
Słyszał o dalekich lodowych smoczych bezkresach i wiedział, że jeszcze nikt tam nie
dotarł, a śmiałkowie, którzy odważyli się na to, nigdy nie powrócili.

Jedyną radą było czekanie na jakiś błąd Szarkana, który mógł popełnić, zaślepiony
nienawiścią i żądzą zemsty. Bo tak to zwykle bywa, że emocje nie są najlepszym do-
radcą. Pozostało, więc uzbroić się w cierpliwość i czekać.

„Gdzie mroźny wicher pieści lód,
W Krainę Śnieżnych Gór....”
poniósł Szarkan Bliźniaczki i Królową.
Lecieli nad lodowymi górami, lodem skutymi polami bez drzew, bez zwierząt,

pośród ciągłej nocy, czarnych, skłębionych chmur bijących piorunami, nieprzeniknio-
nych mgieł. Gdzieś w jakichś rozpadlinach, gdzie ciągle wyją orkany, i nikt nie wie
gdzie to jest, Król Smoków zakuł w łańcuchy Orszoję i Oronkę. Stał tu kiedyś okazały
zamek, który teraz leżał w ruinie. Tylko lochy więzienne pozostały nietknięte.

Dziewczynki, brudne, głodne i spragnione najbardziej cierpiały, słysząc płacz Kró-
lowej.

- Ty wstrętny gadzie! – Krzyczały. - Ty nędzny robaku! Zmierz się z nami!
- Tego już za wiele! Nie dość, że straciłem królestwo, to jeszcze doprowadzacie

mnie do szewskiej pasji!
Szarkan wył jak opętany, ciskał górami, zmienił się w obłok trującej pary i z całą

swoją mocą najokrutniejszym zaklęciem poraził piorunem Bliźniaczki. Widząc, że są
martwe, wezwał Karosza.

- Rzuć je w otchłań jeziora. Chcę się nasycić rozpaczą i męką mieszkańców Kra-
iny Nimf. Ja straciłem królestwo, ale oni już nigdy nie będą się uśmiechać.

Królowa Nimf, słysząc to, zaniosła się głośnym szlochem.
- O, ja nieszczęsna, straciłam przyjaciół, straciłam królestwo. Pozostanę w niewoli ohyd-
nego gada do końca mego życia. Jedynym pocieszeniem będzie szybka śmierć na tej
lodowej pustyni.

Kruk Hollo, który z ptakami patrolował niebo, dostrzegł Czarciego Konia i wszczął
alarm. Ale zanim poderwały się do lotu ptasie szwadrony, Karosz zrzucił już worki,
i z szybkością wiatru zawrócił.



Jakże wielka była rozpacz, jak wielkie cierpienie, gdy wydobyli z wody martwą
Orszoję i Oronkę. Na nic zdały się słowa zaklęć ani cudowne zioła. Bliźniaczki pozo-
stały pogrążone w śmiertelnym śnie. Kruk Hollo, Mysz Okosz i Owczarek Lusto nie
odstępowali ich jednak dzień i noc w nadziei, że się obudzą. Może zły czar minie?

Płakali mieszkańcy Krainy Nimf, a od ich łez wezbrały rzeki.
Cudowne rumaki Roztropność, Odwaga i Poświęcenie zmieniły się w trzy dziew-

czyny i do swoich łez nieszczęścia, zbieranych w złotej wazie, dodały wodę z rzek
wypełnionych łzami mieszkańców. Mieszając złotym mieszadłem łzy smutku i bólu,
szeptały zaklęcia.

I stał się cud. Bliźniaczki otworzyły oczy! Żyją! Rozradowała się cała Kraina.
Starszy Lew zapłakał jak bóbr, ale były to łzy szczęścia. Hollo, Okosz i Lusto ściskali
serdecznie dziewczynki.

Lecz radość przesłoniła chmura smutku: gdzieś w niedostępnej krainie Królowa
cierpi w niewoli, opłakując śmierć Orszoi i Oronki. Jak jej pomóc? A drogę do jej
więzienia zna tylko czarny koń Karosz, który stoi w stajni Smoczego Króla, tam gdzie
Królowa przykuta jest do lodowych skał.

Zadrżał Szarkan na wieść o czarodziejskim odrodzeniu się Bliźniaczek. Czyżby
nadchodził kres jego życia? O nie! Tanio nie sprzeda swojej skóry! Jest zbyt potężny
swoimi czarami, swoją czarcią mocą, no i ma najszybszego, niedoścignionego rumaka
Karosza. W razie, czego zdoła umknąć i uratować życie. Ale chcąc nie chcąc, trzeba
szykować się do rozstrzygającej walki. Szkoda, że nikt mu już nie pomoże, bo jest
ostatnim smokiem i musi liczyć tylko na własne siły.

Pocieszył się jednak myślą, że na razie nikt go w jego kryjówce nie znajdzie,
a ostatecznie może się schować u swoich sióstr – Jędzy Grot i Jędzy Wichrów.

Chociaż najtęższe głowy w Krainie Nimf zastanawiały się, jak uwolnić Królową,
nikt nie miał dobrego pomysłu.

W końcu Starszy Lew zaproponował:
- Wyślemy Kruka Hollo do krain zimna i nocy, to mądry ptak, znajdzie drogę.
Ale Kruk Hollo, chociaż dał już przykłady odwagi, teraz czuł strach. Wiedział, że

ptasi instynkt podpowie mu drogę, ale czy nie zamarznie, czy znajdzie  pożywienie?
Gnębiły go tysiące wątpliwości, ale poczucie obowiązku i przyjaźni okazały się silniej-
sze. Nie zawiedzie. Musi dotrzeć do Królowej.

Bliźniaczki nałożyły Krukowi dzwoneczek na szyję, by w ciężkich chwilach zwąt-
pienia dodawał mu sił. Pocałowały go w dziób, Okosz poklepała po skrzydle, a Lusto
pożegnał czułymi słowami.







Kruk Hollo wzbił się w powietrze, zrobił kilka okrążeń, pomachał skrzydłami
i szybko zniknął za horyzontem.

Tutaj, w krainach Gruszy Sięgającej Nieba, jeden dzień może trwać nawet tysiąc
lat, a może i więcej. Któż to wie? Nikt dotychczas tego nie zmierzył i wątpię, czy
znajdzie się taki śmiałek. Więc nie ma sensu obliczać czasu lotu. Najważniejsze, że
Kruk Hollo frunął i miał jeszcze zapas sił.

Poruszał się w ciemności, bez gwiazd, bez księżyca, bez słońca. Pod nim rozciąga-
ła się bezgraniczna przestrzeń lodu, śniegu i mroźnych wichrów. Skrzydła pokrywała
marznąca mgła, obezwładniająca każdy ruch. Kruk Hollo coraz bardziej zaczął przypo-
minać kulę śniegową. Ale walczył dzielnie z własną słabością, z zimnem i z głodem.
A gdy odpoczywał w jakiejś lodowej rozpadlinie i nie miał ochoty ponownie wzbić się
do lotu, odzywał się Dzwoneczek i srebrzystym dźwiękiem dodawał mu sił i otuchy,
rozweselał, a nawet powodował uczucie przyjemnego napełnienia brzucha.

Aż nadszedł kres walki z żywiołem, z czasem, z własną słabością. Hollo opadł z sił
i nie mógł lecieć dalej. Spadł na śnieg. Wydało mu się, że to ciepła pierzyna i nareszcie
może się wyspać za wszystkie czasy. Nie słyszał nawet uporczywego sygnału Dzwo-
neczka o grożącym niebezpieczeństwie. WSTAWAJ!!! UMRZESZ!!!

Król Smoków Szarkan nudził się okropnie. Zastanawiał się, czy nie odwiedzić
swoich sióstr Jędzy Grot Barlagno i Jędzy Wichrów Mirydź. Był jednak tak rozleniwio-
ny bezczynnością i częstym popijaniem wina, że nie chciało mu się nigdzie ruszać.

Królowa Nimf nie była już przykuta łańcuchami w lochu, ale musiała spełniać
wszystkie smocze rozkazy. Gotowała, prała, przynosiła wino z piwnicy, zbierała chrust
i mchy na podpałkę do kuchni. Znosiła dzielnie krzyki i razy Szarkana, ale kiedy nie
widział, roniła łzy wspominając Bliźniaczki i swoje Królestwo.

Kiedyś zbierając drwa i porosty, spostrzegła czerniejącego w śniegu ptaka.
- To przecież mój Kruk Hollo!- Krzyknęła, ale szybko zasłoniła usta ręką. Przecież

Smok mógł usłyszeć! Schowała Kruka pod spódnicę i zaniosła do kuchni. Tam położy-
ła na piecu i przykryła ścierką. Do ognia dorzuciła pachnących ziół, by Szarkan nie
wyczuł obcego zapachu.

Jakaż była radość Kruka Hollo, gdy obudziwszy się, zobaczył Królową! Ta przy-
łożyła palec do warg: miał milczeć i nie zdradzić swojej obecności.

Gdy Smok, wypiwszy parę beczek wina, zasnął, Kruk Hollo przekazał wszystkie
wiadomości z Królestwa, w tym najważniejszą, że Bliźniaczki żyją. Serce Królowej
zabiło szybciej z radości.

Nie minęło parę dni, a Kruk Hollo odzyskał siły i zdolność logicznego myślenia.
Należało się sprytnie dowiedzieć od Szarkana, gdzie przebywa brat Karosza – Srokacz.
Tylko on mógł zawieźć Królową Nimf z powrotem do jej Królestwa.



Nie było to takie łatwe. Królowa, by nie wzbudzić podejrzeń, z dnia na dzień była
milsza dla Smoka. Zaczęła nawet ładnie się czesać i połatała łachmany, by spojrzał na
nią łaskawszym okiem.

Pewnego razu, gdy Szarkan popił sobie starego tokaju, królowa, przymilając się,
wypytała go o Srokacza.

- Ha, ha, ha! Nie oszukasz mnie, mnie największego łotra i kłamcę na całej kuli
ziemskiej i krainach Gruszy Sięgającej Nieba! Ty niewolnico, wybij sobie z głowy, że
uda ci się stąd uciec. Nigdy!!! Na wieki pozostaniesz tutaj, będę się cieszył twoimi
łzami, które wprawiają mnie w doskonały humor. Czy myślisz, że ty lub ktokolwiek
inny przejdzie przez Królestwo Pleśni? A potem przedostanie się przez Królestwo Kos?
I jeszcze pokona Bór Brzytew? Co widzę? Przestałaś się uśmiechać. Podaj wiadro wina,
bo zaschło mi w gardle. Ruszaj się!

Gdy Szarkan zaspokoił pragnienie, rozparł się szeroko na ławie i chwalił się dalej:
- Na samym końcu ciemności mieszka moja siostra Jędza Wichrów i ona trzyma

w stajni młodszego brata Karosza – Srokacza. Drogę do mojej siostry znam tylko ja. Ty
podstępna żmijo! – Wrzasnął do Królowej. – Mam cię już dosyć. Będę miał spokój, gdy
nareszcie zginiesz. Ja straciłem moje królestwo i moich smoczych przyjaciół, ale twoje
też nigdy nie odzyska dawnego blasku i chwały. Bo ty umrzesz tutaj!

Szarkan owinął Królową łańcuchem i przykuł do ściany lodowej.
- Ha, ha, ha!– To twój grób. Tutaj się kończy ta baśń. To już koniec, to mówię ja,

największy i najpotężniejszy łotr nad łotrami, Król Królestwa Smoków!

Ale my, pisarze i opowiadający baśnie, wiemy, że Kruk Hollo wszystko to słyszał
i na tym się ta baśń nie skończy.

- Nie martw się, Królowo, nie płacz, wytrzymaj. Wracam do Orszoi i Oronki.
Pokonamy wszystkie przeszkody i wrócisz do swojego Królestwa Nimf.

Kruk Hollo przytulił się do Królowej i odleciał cicho, by go nie spostrzegł Smok.







KRAINA PLEŚNI

Zwątpienie wkrada się w serca przyjaciół. Nie ma i nie ma Kruka Hollo. Może
zamarzł gdzieś po drodze, może pożarł go Szarkan?

Starszy Lew wygrzewa się na słońcu, bo bóle reumatyczne powróciły wraz z po-
rwaniem Królowej.

Orszoja i Oronka wpatrują się we wciąż pusty widnokrąg.
Mysz Okosz i Owczarek Lusto grają do znudzenia w warcaby. Czas jakby się

zatrzymał.
Ale co to? Jakaś ciemna plamka przesłania słońce. Powiększa się, zbliża się!
- To Kruk Hollo! Hurra!
- Witam was moje, kochane siostrzyczki i was, Okosz i Lusto. Kruk szarmancko

się kłania, zamiatając skrzydłami ziemię.
Uściskom nie ma końca. Są tez łzy, wybuchy radości i opowieści, opowieści.
- Wiemy, dokąd wiedzie droga. Chociaż trudna i może przerażać, to naprzód, na

ostateczny bój!
- Teraz zwyciężymy! - Wołają Bliźniaczki.
Wyprowadzają ze stajni trzy czarodziejskie rumaki Roztropność, Odwagę i Po-

święcenie, inaczej zwanego Złotogrzywym. Sprawdzają łuki, toporki, kije, dzwone-
czek, krzesiwo     i liny. Starszy Lew udziela im mądrych rad. Są pełni zapału i dobrych
myśli. Wiara w zwycięstwo kończy się sukcesem.

Oronka na Roztropności, Orszoja na Odwadze, a Okosz, Lusto i Hollo na Poświę-
ceniu ruszyli, żegnani życzeniami powodzenia, łzami, okrzykami i hymnem Krainy
Nimf.

Jechali na Rumakach przez kraje pustynne, górzyste, przez wiele mórz, rzek, wiele
lasów, aż dotarli do Krainy Pleśni.

Powitała ich zupełna noc, czarniejsza niż najczarniejsza ciemność. I kompletna
cisza. Tak strasznie cicha, że rozrywała uszy, wwiercała się w mózg. Do tego oblepiała
ich obrzydliwa pleśń. Nie tylko zatykała usta, oczy, uszy i nosy, ale pokrywała ubrania
i sierść Rumaków. Im dalej jechali tym trudniej było oddychać, tym trudniej znieść ten
smolisty mrok, tę martwą ciszę. Słychać było tylko stukot kopyt i ciężkie oddechy
naszych przyjaciół. Ale najgorsze było przerażenie. Znaleźli się u kresu sił. Rumaki
wlokły się krok za krokiem.

Nagle dostrzegli w dali niewielkie, migoczące światełko. Ogień! A ogień oznaczał
życie, oznaczał ratunek.

Wjechali do obszernej groty i dech im zaparło. Szafirowe niebo, blask słońca, łąki,
lasy, łany kwiatów, srebrne rzeki i liczne, rozległe pola paproci. Uznali, że to osobliwy
urok tej krainy. Nie dostrzegli także ptaków i zwierząt. Nie mieli się czym przejmować,
na pewno zobaczą je później.



Zajechali przed wspaniały pałac, cały z rubinów i topazów.
Naprzeciw im wyszli bogato ubrani śliczni paziowie. Konie odprowadzili do ame-

tystowych stajni, a jeźdźców powiedli do sali tronowej, gdzie na złotym tronie siedziała
Pani Tego Kraju. Tak piękna, że choć musieli to ze przyznać smutkiem, piękniejsza od
Królowej Nimf. Z oczu płynęła jej słodycz, a głos miała jak śpiew aniołów.

- Witajcie kochani przyjaciele. Czekaliśmy na was. Niestety, nie możemy wycho-
dzić poza jaskinię, bo zginęlibyśmy natychmiast. Serdecznie was przepraszamy, że wam
nie pomogliśmy. Teraz rozgoście się, odpocznijcie przed dalszą podróżą. Nie martwcie
się o wasze Rumaki, zostaną nakarmione.

Nastały niekończące się biesiady. Podawano wiele wykwintnych dań, deserów na
złotych półmiskach i napojów nalewanych do kryształowych pucharów, a ucztę umila-
no muzyką pałacowej orkiestry.

Bal gonił bal. To na cześć Królowej, to na cześć przemiłych gości, to maskowy, to
dla Bliźniaczek, a to dla Myszy Okosz. I tak dzień po dniu. Wysypiali się w puchowych
pierzynach, a kąpali w alabastrowych wannach.

Królowa była tak czarująca i miła, że w jej towarzystwie zapomnieli o całym świe-
cie, o swoich koniach w stajni, o celu podróży. Zabawom i przyjemnościom nie było
końca.

Ale Rumaki Roztropność, Odwaga i Poświęcenie, którym nie brakowało przecież
najlepszego siana i słomy, zaczęły tracić cierpliwość.

- Co oni u licha wyprawiają! – Zarżał Roztropność. – Wakacje sobie zrobili?!
- A czyście, moje panny, zauważyły bezkresne łany paproci, porastające ten kraj? –

Zapytał Odwaga. - A to jest roślina świata umarłych. To powinno było nas ostrzec przed
pułapką, w jaką nas zwabiono!

- Masz rację. – Powiedział Poświęcenie. – Jesteśmy czarodziejskimi Rumakami,
a nie dostrzegliśmy tego niebezpieczeństwa. To pleśń zalepiła nam oczy. Teraz wiem,
że naszym przyjaciołom podano Truciznę Zapomnienia! Musimy ich ratować!

Konie zmieniły się w służebne, obsługujące biesiadników przy stołach królew-
skich.

Poświęcenie - Złotogrzywy (teraz w postaci miłej blondynki z warkoczem) wrzu-
cił do dzbana z napojem orzeźwiającym Pierścień Królowej Nimf. W ferworze gło-
śnych rozmów, popisów kuglarzy, grającej muzyki, niepostrzeżenie nalał do pucharów
naszych przyjaciół odczarowujący płyn.

Gdy go wypili, zagrzmiało, posypały się błyskawice i zapanowała ciemność. Czar
prysnął.

Pałac zmienił się w ciemną jaskinię, pełną ohydnych odpadków, szkieletów, tru-
pów, walających się kości, pajęczyn i zaduchu.







- Jakiż to śmiałek zniszczył moje zaklęcie?– Zawyła Jędza Grot Barlagno, bo to
była ona, odmieniona Królewna. – Kto poważył się zmierzyć ze mną, córką Szatana,
a siostrą Szarkana! Dni waszego życia są policzone! Wtrącić ich do lochu i przykuć.
Niech umrą z głodu i pragnienia!

Z odrazą patrzyli na wstrętną staruchę o pysku żmii, zimnych ślepiach, krogul-
czych szponach, pokrytej żabim śluzem.

- Zawiadomię mojego brata Szarkana. Tym razem to już wasz koniec!
- Do lochu z nimi! Niech sczezną! Ha, ha, ha! - Rechotała starucha.
Służebne umknęły w ciemności do stajni zamieniając się z powrotem w konie.

A Mysz Okosz schowała się głęboko mysiej dziurze.

Oronkę, Orszoję, Kruka Hollo i Owczarka Lusto przykuto do skały.
Nie minął dzień, jak Mysz Okosz dotarła do przyjaciół.
- Popatrzcie, co przyniosłam. Oto kulka ziemi, w której śpi chrząszcz. To zaklęte

serce Jędzy. Rumaki podpowiedziały mi, gdzie mam go szukać.
- Orszojo, zgnieć ją!

Na nic się zdały wycia staruchy, obietnice i płacze. Orszoja zmiażdżyła kulkę.
Zatrzęsła się jaskinia i rozpadła się w kawałki, a Jędza Grot rozsypała się w proch.

Mądre, czarodziejskie Rumaki czekały już na nich. Popędzili, więc z szybkością
wiatru, nadrabiając stracone dni.



KRAINA KRWAWYCH OSTRZY

Miesiącami przemierzali bezkresne ciemności, lodowe góry, pola zasypane śnie-
giem, bezleśne przestrzenie, pustkowia smutku i beznadziei. Nie wiedzieli, co ich cze-
ka, jakie spiętrzą się przeszkody, gdzie leży Kraina Wiedźmy Wichrów, do której muszą
dotrzeć, by zdobyć Srokacza, konia, który pozwoli im odzyskać Królową Nimf. Jedy-
nym ich pożywieniem był nektar rosy, utrzymujący ich przy życiu.

Aż dojechali do Boru Brzytew, który już z daleka rozjaśniał mrok błyskami ostrzy.
Roztropność odezwał się w te słowa:
- Mój brat Odwaga i ja zatrzymujemy się tutaj. Bardzo nam przykro, ale nie zdoła-

my przefrunąć przez Bór Brzytew i Krainę Kos. Tylko Poświęcenie – Złotogrzywy,
podkuty stalowymi podkowami przez mistrza-kowala, może te krainy pokonać. Jest
odważniejszy od nas, bardziej wytrzymały. Wracamy, więc do domu i tam będziemy na
was czekać. Przesiądźcie się, moi przyjaciele, i powodzenia.

Niósł ich Złotogrzywy ponad łanami ostrych brzytew. Jak okiem sięgnąć ciągnęły
się stalowe trawy niczym bezkresne morze. Jak spienione fale szumiały zgrzytem ocie-
rających się o siebie ostrzy. Sięgały kopyt Poświęcenia i, zawadzając o kopyta, roz-
świetlały ciemność milionami iskier.

Nasi przyjaciele trzymali się mocno grzywy, nie patrząc w dół. Wydawało im się,
że słyszą metaliczne wołanie brzytew:

- Chodźcie tu do nas, serdecznie was zapraszamy, chodźcie tu do nas...
Aż dojechali do dziennego światła i skończył się Bór Brzytew, a brzytwy pokryły

się rdzą.

Odetchnęli z ulgą. Jeszcze mieli w uszach zgrzyt metalu: „Chodźcie do nas”.
Ale Poświęcenie – Złotogrzywy z niepokojem ogląda kopyta.
- Popatrzcie, są zupełnie zdarte. Jak teraz przewiozę was przez Królestwo Kos nie

tracąc nóg? To będzie bardzo trudne. Czeka nas teraz najniebezpieczniejsza próba od-
wagi.

- Ależ, kochany koniku, sami damy radę, zostań tutaj! - Krzyknęli nasi przyjaciele.
Mamy zaczarowane szable i toporki. Przebijemy się. Powiążemy linami kosy w snopki.
Odpocznij sobie tutaj i poczekaj na nas.

- Nigdy was nie opuszczę – Parsknął Złotogrzywy. – Nie jestem tchórzem, nie
obrażajcie swojego przyjaciela. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Wsiadajcie.

Potężnym skokiem sięgnął chmur i po chwili znaleźli się nad Krainą Kos. Gdzie-
kolwiek popatrzeć, lasy kos, krzaki kos, trawy kos. Jak trzciną porosłe kosami jeziora.

Tak mijał dzień za dniem. Złotogrzywy tracił siły, ostrza kos raniły nogi, ból od-
bierał oddech. Coraz niżej, coraz niżej obniżał swój lot, coraz mocniej ostrza cięły







skórę, sił mu ubywało i choć wiedział, że umrze, nie wypowiedział jednego słowa skar-
gi. Walczył do ostatniej chwili życia. Aż nadszedł jego kres. Oronka i Orszoja dobyły
szabel:

- Uratujemy cię! – Zawołały.
Ale kosy zaatakowały z furią i potężnym ciosem wytrąciły szable z ich rąk.
- To śmierć! - Zawołał Złotogrzywy. - I z całych sił wierzgnął, wyrzucając naszych

przyjaciół w zbawienne progi Nieba. Sam skoczył w krwawy bój, niszcząc i łamiąc
kosy. Tak zginął bohatersko, odwracając zły los.

Królestwo Kos rozpadło się, pogrążyło w nicości, nie pozostał po nim żaden ślad.
Złotogrzywy, poświęcając swoje życie, nie tylko uratował przyjaciół, ale także

przyczynił się do upadku królestwa zła.



KRAINA WIEDŹMY WICHRÓW

Nasi bohaterowie opłakali śmierć przyjaciela. Uratował im życie, swoje oddając
za nich. W ich sercach pozostanie na zawsze!

Tyle się dotychczas nacierpieli, tyle przeżyli przygód zagrażających ich życiu, nie-
raz załamując się i wątpiąc, ale nigdy nie zapomnieli, dlaczego trwają w swoim uporze
– muszą ratować życie Królowej Nimf i dziadka Ferenca.

Znowu przemierzali mroźne pustkowia i wysokie oblodzone góry. Byli głodni,
spragnieni, ich ubrania dawno już zamieniły się w łachmany, a oni sami przypominali
chodzące szkielety. Ale, nie tracąc ducha, parli naprzód, bo wiedzieli, że wkrótce nastą-
pi kres ich wędrówki.

Aż doszli do Czarnego Dworu. Na progu spostrzegli staruchę poskręcaną ze staro-
ści,       z garbem na plecach i ogromnymi brodawkami na nosie. Domyślili się, że to
Jędza Wichrów Miridź, siostra Szarkana, a córka Szatana.

- Jaki czart przysłał was do mnie? Takie szkielety! Pożarłabym was natychmiast,
ale mam już dosyć chudej strawy. Obrzydła mi. Wracajcie, skąd przyszliście, daruję
wam życie. Chociaż... Pokaż się, mój piesku, niech cię dotknę. A fe, toć to same kudły,
a pod nimi kości. Uciekajcie stąd, żebym nie dostała niestrawności!

Ale nie mogli odejść bez Srokacza! Musieli go zdobyć, nawet za cenę dalszych
wyrzeczeń.

Orszoja w pas się pokłoniła:
Pozwól nam, mateczko, – przymilała się do wstrętnej wiedźmy, – pozostać tutaj.

Nie mamy już gdzie iść. Jesteśmy znużeni drogą. Będziemy dbać o twoje konie i staj-
nie. Znamy się na tym doskonale.

- Ha, jak chcecie. Wasz wybór. Będziecie służyć mi przez cały rok. Ale gdy nie
wywiążecie się należycie ze swojej pracy, gdy zginie lub zachoruje jakiś koń, to wtedy
was pożrę! Ha, ha, ha! Utuczycie się do tego czasu. Ale obiecuję wam: za dobre wywią-
zanie się z obowiązków, weźmiecie, co chcecie.

To nie były stajnie jak u Królowej Nimf! Walące się budynki, z dziurawymi sło-
mianymi dachami, powyrywanymi bramami, oberwanymi żłobami, pełne gnoju. A same
konie! Płakać się chciało. Wychudzone szkapy, karmione obgryzionymi przez Wiedź-
mę kośćmi!

Ale cóż to dla naszych przyjaciół! Zabrali się żywo do pracy. Nie minęło parę
miesięcy, jak stajnie odbudowali, zadbali o konie, należycie je spaśli.







Zobaczywszy to Jędza Wichrów Mirydź, przestraszyła się. A nuż zażądają jej gło-
wy! Przecież jej brat Szarkan stracił królestwo, a siostra Jędza Grot Barlagno, zamieni-
ła się w pył! Niedoczekanie ich! Już ona temu zaradzi!

- Niewiele dni pozostało do końca waszej pracy, strzeżcie się. Niech nie zginie
żaden koń, bo was pożrę - rzekła wiedźma.

- Ależ miła gospodyni, – Odpowiedziała Oronka. – Widzisz, jak dbamy o nie. Jeśli
czegoś nie dopilnujemy, to trudno, wymierz nam karę, zjedz nas. Ale gdy sprostamy
naszym obowiązkom, to dasz nam w nagrodę źrebię, które ma urodzić siwa klacz.

Chytra jędza wymyślała coraz to inne czarodziejskie sztuczki, zamieniała konie to
w ptaka, to w psa, to w jeża, to w mysz, ale Okosz, Lusto i Hollo śledzili ją i sprowadza-
li rumaki z powrotem do stajen.

- Wasz czas dobiegł końca. – Oznajmiła wreszcie Jędza Wichrów.– Bierzcie sobie
źrebaka, ale przedtem, na pożegnanie, wypijmy dzban wina. Lecz nasi przyjaciele zro-
zumieli, że to podstęp, że w pucharkach nie ma wina, lecz  jad żmii.

- Twoje zdrowie, gospodyni! - Podnieśli puchary w górę i chlusnęli trucizną w jej
twarz.

Jędza Wichrów Mirydź buchnęła ogniem i w mgnieniu oka zamieniła się w garst-
kę popiołu.

Wraz z nią zginęła Kraina Jędzy Wichrów.
Zaświeciło słońce, zieleniły się lasy i łąki, jaskółki rozpoczęły wesołe podniebne

loty.
A w stajni czekał na nich czarno-biały źrebak Srokacz, zrodzony ze związku córki

Jędzy Wichrów, Klaczy Zmiennokształtnej i Huraganu, młodszy brat Karosza.
Nie minął tydzień, jak ze źrebaka wyrósł wspaniały, dorodny, silny ogier, mogący

szybować pośród chmur, zmieniać się w wiatr i mgłę, w letni grom, a lata podróży
zamienić w godziny.



WALKA ZE SMOKIEM

Szarkan dostrzegł słup ognia rozjaśniający martwą noc. Poczuł pod łapami chwie-
jące się skały i ujrzał głębokie szczeliny w lodzie swojej kryjówki, rozstępujące się
i kruszące niebezpiecznie. A potem posłyszał śmiertelne wycie swojej siostry Wiedźmy
Wichrów.

Zadrżał z przerażenia. Oto nadeszła chwila rozstrzygającej walki. Wiedział, że
Oronka i Orszoja już nie popełnią takiego błędu jak kiedyś w dziewięćdziesiątym dzie-
wiątym pokoju zamku Królowej Nimf. Nie wypuszczą go po raz drugi, nie są już tak
słabe i niemądre.

Jedyny ratunek widział w ucieczce. Miał przecież niedoścignionego Karosza. Po-
rzucając Królową Nimf przykutą do skały, wskoczył na swojego rumaka i popędził
z szybkością promienia światła przed siebie, bez określonego celu. Aby jak najdalej,
aby uratować swoją skórę. Strach poraził jego zdolność myślenia.

- Hej, nasz wspaniały Srokaczu, goń swojego wuja Szarkana, goń swojego brata
Karosza! Nie umkną nam, jesteś szybszy od niego. Choć na pewno żal ci brata, dopędź
go. Niech bój nasz z Szarkanem rozstrzygnie los. Niech sprawiedliwość wymierzy ostatni
cios! - Zachęcały dziewczynki Srokacza do szybszego galopu.

Oba rumaki mknęły jak huragan, dzielnie pokonując łańcuchy gór, bezkresne mo-
rza, rozległe stepy. Były niezmordowane, nie kryła ich piana, ślina nie ciekła z pyska,
zupełnie jakby rozpoczynały dopiero bieg. Ale Srokacz był młodszy, silniejszy i szyb-
szy. Zrównali się.

- Bracie –zawołał Karosz.– Zwolnij, daj mi ujść, bo Szarkan mnie zaćwiczy!
- Bracie. – Odpowiedział Srokacz. – Uwolnij się od tej bestii, a będziemy razem

swobodnie biegali po łąkach, cieszyli się bezkresem stepu. Zrzuć go, a jeśli spróbuje
jakichś czarodziejskich sztuczek, Oronka i Orszoja rozprawią się z nim ostatecznie.

Słysząc to Szarkan z wściekłością wbił ostrogi w boki Karosza, aż trysnęła krew.
Poderwał rumaka ku Niebu, widząc tam dla siebie jedyny ratunek.

Ale Nieba strzegł Archanioł.
- Łotrze!– Zawołał groźnie, wyciągając ku niemu ognisty miecz. – Dla takich jak

ty nie ma tu miejsca. Przepadnij w głębinie morza!
Szarkan, porażony blaskiem, puścił lejce i runął w dół.







POWRÓT

Ciemności się cofnęły, a czyste niebo zajaśniało słońcem. Śnieżne i lodowe pola
i góry porosły zielonymi lasami, zmieniły się w rozległą pusztę. Zamarznięte rzeki
i jeziora ożyły srebrną wodą. Zaszumiała trzcina i sitowie. Słychać było radosny śpiew
ptaków, wesołe beczenie pasącego się bydła i owiec, poszczekiwanie psów.

Smocze krainy pozostały tylko w baśniach i bajkach, i w złych snach.

Czy można sobie wyobrazić większą radość niż spotkanie z Królową Nimf?
Srokacz w mgnieniu oka zaniósł naszych przyjaciół tam, gdzie jeszcze niedawno

Królowa była przykuta do skały. Gdy gadzie moce prysły, odzyskała moc czarów, siły
i piękno. Uściskom i łzom szczęścia nie było końca.

Mieszkańcy Krainy Nimf tłumnie wylegli na drogi i z uwielbieniem pozdrawiali
powracającą Królową oraz towarzyszący jej orszak bohaterów – Bliźniaczki Orszoję
i Oronkę, Mysz Okosz, Kruka Hollo, Owczarka Lusto, Srokacza i Karosza.

W bramie pałacu w asyście Roztropności i Odwagi witał ich Starszy Lew, któremu
reumatyzm przestał nagle dokuczać, słoniną siedmiogrodzką i winem.

Królowa zarządziła ogólnokrajowe festyny z okazji ustanowionego święta naro-
dowego, chociaż było to zbyteczne, bo przecież w tym kraju święto zawsze trwało.

Ale nadeszła smutna chwila pożegnania. Choć towarzyszyły jej świetne uroczy-
stości, bale, pokazy sztucznych ogni i turnieje, ciężar rozstania był tak przytłaczający,
że ani Królowej, ani Starszemu Lwu, ani Cudownym Rumakom i mieszkańcom Krainy
Nimf nie było do śmiechu i zabawy.

W pałacowej sali, która była jeszcze większa i piękniejsza od poprzedniej (a zapo-
mniałem wam powiedzieć, że rozbudowany zamek liczył teraz tylko dziewięćdziesiąt
osiem pokoi, by ten dziewięćdziesiąt dziewiąty więcej nie przypominał niemiłych chwil)
licznie zebrane Zwierzęta i Nimfy czekały na pożegnalną mowę Królowej.

Bliźniaczki wystąpiły w narodowych węgierskich strojach, Starszy Lew przepasa-
ny był wstęgą bardzo ważnego orderu, a rumaki Roztropność, Odwaga, Karosz i Sro-
kacz nosiły najmodniejsze teraz grzywy zaplecione w huculskie warkoczyki. Mysz Okosz
prezentowała się znakomicie w nowym żakiecie i szeklerskim kapeluszu. Kruk Hollo
chyba wymienił sobie pióra na nowe, bo tak były czarne i błyszczące, że patrząc na nie
należało mrużyć oczy, nie mówiąc już o pozłoconym dziobie. Powszechne zaintereso-
wanie wzbudzał jednak Owczarek Lusto, którego dało się uczesać i odsłonić jego ser-
deczną mordkę i mądre oczy.

Starszy Lew chrząknął i zastukał w posadzkę szczerozłotą laską marszałkowską:
- Hm, nieprawdaż... Królowa teraz przemówi. Proszę o uwagę i ciszę.
A Królowa Nimf, promieniując radością, miłością, dobrocią i mądrością, co jej



urodzie dodawało nieprzemijającego blasku, zwróciła się do Orszoi i Oronki tymi sło-
wami:

- Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Jesteśmy teraz mądrzejsi i doświadczeni
przeszłością. Zło zostało pokonane i już się nie podniesie. Dowiedzieliśmy się, że wy-
baczać i mieć dobre serce możemy wtedy, gdy towarzyszy temu rozum. Jak już do-
świadczyliśmy na sobie, zło zawsze wykorzysta dobro, zawsze będzie podstępne i  nie-
poprawne. Ale dosyć tych mądrych słów. Starszy Lwie, podaj tę złotą szkatułkę zdo-
bioną szlachetnymi kamieniami. Dziękuję. Kochane, bliskie mojemu sercu Bliźniacz-
ki: oto Owoc Życia. Zasłużyłyście na niego. Możecie wracać z nim do dziadka Ferenca.
Moje Rumaki, Mysz Okosz, Owczarek Lusto i Kruk Hollo będą towarzyszyć wam do
Wypalonego Dębu. Potem wrócą. Taka jest moja królewska wola. Podejdźcie do mnie,
niech was uściskam.

Co się w tej chwili działo w pałacowej sali, trudno opisać. Rozległ się rozdzierają-
cy szloch. Starszy Lew rozkleił się zupełnie i łzy ocierał ogonem.

Ruszyli na dziedziniec pałacowy, gdzie niezliczone tłumy mieszkańców Krainy
Nimf wiwatowały i biły gromkie brawa.

Pośród tych okrzyków i łez Oronka, Orszoja, Lusto, Okosz i Hollo dosiedli koni
i po chwili znikli za różowym widnokręgiem.

Dziadka Ferenca, który już nie podnosił się z pieca, nagle opuściły bóle, poczuł się
rześki, głodny, co mogło to tylko oznaczać, że zdrowiał. A gdy w milczeniu pałaszował
jajecznicę, do izby wszedł Janos Kovacs i usiadł przy stole.

- Widzę was kumie w dobrym zdrowiu. – Rzekł. - Szykujcie się na powitanie
Bliźniaczek. Czuję to. Odzyskaliście siły, a to niechybny znak ich powrotu, szczęśliwe-
go powrotu. Moje godziny są policzone. Wkrótce dołączę do mojej rodziny w Siód-
mym Niebie. A wy kumie pożegnajcie i ucałujcie ode mnie drogie mi Orszoję i Oronkę.
Przekazuję wam moją ostatnia wolę. – Położył przed dziadkiem złożony w czworo
papier.– Zapisuję im moją ziemię, cały dobytek. Niech idą do szkół, niech pogłębiają
wiedzę, którą im przekazałem.

Dziadek Ferenc i Janos Kovacs długo trzymali się w objęciach, a łzy, duże jak
groch, spływały im po policzkach.

Tym razem podróż powrotna z Gruszy Sięgającej Nieba nie przyniosła żadnych
niespodzianek. Rumaki sfrunęły na swoich orlich skrzydłach szybko i łagodnie na pusztę
i po kilku chwilach jazdy po zielonej równinie znaleźli się przed niebotycznymi szczy-
tami, zamykającymi dalszą drogę do ziemskich krain.

- Halo, halo, Olbrzymie Olbrzymy! Wróciliśmy! Otwórzcie nam przejście. - Za-
wołały Orszoja i Oronka.

- A któż to nas budzi z naszego snu Olbrzymich Olbrzymów? Tacy jesteśmy nie-







wyspani! Czy dobrze usłyszeliśmy, że to wy, Bliźniaczki? A tak, poznajemy was. Cie-
szymy się, że wracacie całe i zdrowe. Już odsuwamy góry.

I znowu z trudem, z wielkim zgrzytem przesunęli skały.
- Dziękujemy wam, miłe Olbrzymie Olbrzymy. Nie zamykajcie jeszcze, nasi przy-

jaciele zaraz wrócą. Nie będzie to trwało długo. Nie mówimy do zobaczenia, ale jesz-
cze raz pięknie dziękujemy!

Jesień była w pełni. Przez kolorowe liście przebijały się ciepłe smugi słońca. Pro-
wadzili rumaki za uzdy, bo stąpały niepewnie po stromych zboczach. Ziemia była tu
zupełnie inna niż w krainach Gruszy Sięgającej Nieba.

Doszli do Wypalonego Dębu. Czas było się żegnać. I znowu łzy rozstania, i znowu
uściski. Wiedzieli, że to pożegnanie ostatnie, na zawsze, że się już nigdy nie spotkają,
być może tylko w myślach i w wspomnieniach.

- Rumaku Srokaczu i ty Karoszu, i Roztropności, i Odwago, a także wierni druho-
wie podróży Myszko Okosz, Kruku Hollo i Owczarku Lusto, kochamy was, żal nam
was opuszczać, żal nam żegnać się z wami. Jeszcze raz weźmiemy was w objęcia
i przepraszamy, że nie będziemy patrzeć, jak odchodzicie, bo serce by nam pękło.

Zaszumiały drzewa, zaszumiały trawy. Rozległ się trzepot przelatującego orła.
Gdy się odwróciły, na stoku górskim oprócz dorodnych dębów, krzewów dzikiej

róży i omszałych wystających skał nie było nikogo.
Łuki, toporki, liny, krzesiwo, krople na siłę i dzwoneczek schowały do dziupli.

Sprawdziwszy, czy złota szkatułka jest w worku, mocno ujęły kije w dłonie i ruszyły
w kierunku domu.

- Hop, hop, Orszoja, Oronka. Hooop, hooop! Jesteśmy tutaj!
Dziewczynki rozpoznały głosy tatusia, braci, ludzi z Kasoningyar. Szukali ich!
- Hop, hop tu jesteśmy! Idziemy do was! Hop, hop! Wołały.
Biegły z góry jak łanie, nie zwracając uwagi na kamienie, wystające korzenie.
Ojciec otworzył ramiona i porwał je w objęcia.
- Jesteście, jesteście, moje kochane Bliźniaczki! Dzięki Bogu, jesteście. Ale po

chwili, poprzez łzy kapiące mu na wąsy, powiedział surowo:
- Powinienem wam złoić skórę!
Nim zdążyły wypytać się o zdrowie dziadka Ferenca, on we własnej osobie, pod-

pierając się kijem, z trudem podchodził dzielnie pod górę. I już biegły do niego, by go
całować i uściskać.

- Dziaduniu, żyjesz, jesteś zdrowy, przyniosłyśmy coś dla ciebie!
- Ach, moje wnusie, głuptaski, ale napędziłyście nam stracha. Wiedziałem, że wró-

cicie. Janosz Kovacs, świeć Panie nad jego duszą, wiele mi o sobie i o was opowiedział.
Dziewczynki, słysząc o śmierci Janosza, buchnęły płaczem.



- A teraz do domu, wykąpać się, najeść i spać. Jutro porozmawiamy o waszych
przygodach. - Powiedział gospodarz Gabosi i wziąwszy córki za ręce, powoli ruszył
w dół, do wioski.

Gości, ciekawskich, kumotrów, gospodyń, okolicznych kupców, ba, wścibskich
fotografów i dziennikarzy (nawet z samego Budapesztu!) przewinęło się dziesiątki przez
dom gospodarza Gabosi. Każdy chciał zobaczyć Bliźniaczki i posłuchać o ich przygo-
dach.

Wytoczono beczki wina, gotowano gulasze, podano metry najlepszej siedmiogrodz-
kiej słoniny, stosy kiełbas, góry pogaczy, beczułki palinki. A cygańskie kapele dzień
i noc na zmianę przygrywały czardasze.

Orszoja i Oronka nie wspominały nic o przygodach na Gruszy Sięgającej Nieba.
To była ich tajemnica, której nie zamierzały zdradzić nikomu. Opowiadały niestworzo-
ne rzeczy o poszukiwaniu skarbów w niedostępnych jaskiniach, a na dowód tego poka-
zywały złotą szkatułkę wysadzaną szlachetnymi kamieniami.

Szacunek dla gospodarza Gabosi wzrósł niepomiernie. Uznano, że za skarb znale-
ziony przez dziewczynki można by kupić kilka wiosek. Tak to złoto i pieniądze wzbu-
dziły większy podziw niż opowieści Bliźniaczek, a na poczekaniu pojawiło się tylu tak
zwanych przyjaciół gospodarza, że w wiosce Kaszoningyar nie starczyłoby dla nich
miejsca.

Gdy wreszcie do drzwi przestali pukać goście, Orszoja i Oronka, korzystając
z pięknej pogody, wybrały się z dziadkiem na hale i tam opowiedziały mu prawdziwą
historię. Dziadek Ferenc słuchał uważnie, pykając ze swojej rzeźbionej, długiej fajki.
Gdy słońce chowało się za turnie i opowieść miała się ku końcowi, Bliźniaczki otwo-
rzyły szkatułkę.

Wewnątrz biło żywe, czerwone serduszko, podobne do serduszek Orszoi i Oronki.
Owoc Życia z Gruszy Sięgającej Nieba.

- To dla ciebie, dziadku. Żyj zdrowo. - Podały mu złote pudełeczko.
Dziadek w milczeniu parę razy pyknął z fajeczki. Ostrożnie zamknął szkatułkę.
- Kochane wnuczki. – Rzekł. – W waszych ciałkach biją takie same serduszka.

Owocem życia dla mnie jest wasze ukochanie i moja miłość do was. To ona poderwała
mnie z  pieca i ona utrzymuje mnie przy życiu. Na łożu śmierci kowal Janos Kovacs
wyznał mi wszystko. A konając wyszeptał: „Gdy wrócą, powiedz im, że bardzo je ko-
chałem. Niech pamiętają starego kowala Janosa Kovacsa i modlą się za niego”. Umarł
na moich rękach. Wieczne odpoczywanie...

W świetle okrągłej tarczy księżyca, za którym hen, hen, za siedmioma lasami,
siedmioma górami i siedmioma rzekami rośnie Grusza Sięgająca Nieba, schodzili do
przytulnego rodzinnego domu.







Objaśnienie nazw węgierskich

Komitat - powiat.

Palinka - mocna, czysta owocowa wódka.

Pogaczo - drożdżowe ciasteczko ze skwarkami i smalcem, długo zachowujące świeżość.

Puszta -  równina węgierska, porosła trawami, raj dla bydła i koni.

Retesz - ciasto nadziewane owocami, twarogiem, orzechami – polski strudel.

Szeklerzy - starodawny lud węgierski zamieszkujący Siedmiogród.

Tokaj - gatunek białego wina.

Teperci - skwarki wieprzowe lub gęsie. Te ostatnie szczególnie cenione.
Można jeść na zimno.

Baśń
„O Bliźniaczkach siedmiogrodzkich – Orszoi i Oronce
wędrujących po Gruszy Sięgającej Nieba”
jest własnością autora Krzysztofa Jagielskiego.

Wszystkie prawa zastrzeżone.




