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Mojej ˝onie Baoyan,
mojej siostrze Marii Józefinie

i mojej córce Azji Zofii.

Kiedy upadajà bogowie
ludzie si´ cieszà,

bo wierzà, ˝e mogà zajàç ich miejsce 
F.J.C.



Słowo od autora

Pi sz´ te s∏o wa z Szan gha ju, mia sta, któ re na zy wa no Per ∏à Da le kie go
Wscho du. Tu taj prze ci na si´ wie le dróg z prze sz∏o Êci, te raê niej szo Êci i przy -
sz∏o Êci. 

Dzi siaj jest mroê ny mar co wy dzieƒ, a g´ sta mg∏a wy da je si´ osia daç nad
rze kà Hu ang pu. Z okien mo je go biu ra wi dz´ rze k´, a da lej za nià czer wo ny
pa wi lon, któ ry w cza sie ostat niej Wy sta wy Âwia to wej re pre zen to wa∏ Paƒ stwo
Ârod ka. Je stem w Chi nach – na zie mi smo ków, a przy by ∏em tu z Ko rei – zie -
mi smo ków i ty gry sów, gdzie przed po nad dwu dzie sto ma la ty za czà ∏em pi saç
„Ser ce Smo ka” („Co ra zón de Dra gón”). To wte dy roz po czà ∏em li te rac kà po -
dró˝ w cza sie i prze strze ni, by za nu rzyç si´ w pe∏ nych ma gii wy da rze niach
i ta jem ni cach za mkni´ te go kró le stwa Ko rei z koƒ ca XVI wie ku. 

W tam tym cza sie, w ma leƒ kiej miej sco wo Êci Ha hoe przy cho dzi na Êwiat
bo ha ter mo jej ksià˝ ki, Ary ong. Ko re aƒ ski ch∏o piec o ser cu smo ka, któ ry
z cza sem po zna je smak w∏a dzy, mi ∏o Êci i chwa ∏y, zo sta jàc bo ha te rem woj ny
z Ja po nià, któ ra mia ∏a miej sce w la tach 1592–1598. Ary ong spo ty ka jed -
ne go z pierw szych lu dzi z Za cho du, któ ry przy by∏ do Ko rei, hisz paƒ skie go
je zu it´ Gre go ria de Céspe des, sy na wy so kie go urz´d ni ka kró lew skie go
w Ma dry cie. Za kon nik jest po sta cià hi sto rycz nà, au to rem wie lu li stów do
Sto li cy Apo stol skiej, w któ rych wy ra ̋ a∏ swo jà sym pa ti´ dla Ko re aƒ czy ków
i opi sy wa∏ kosz mar woj ny ko re aƒ sko-ja poƒ skiej. 

Po wieÊç ta, w któ rej le gen dy prze pla ta jà si´ z wy da rze nia mi hi sto rycz -
ny mi, jest prze wod ni kiem po zwy cza jach i ˝y ciu spo ∏ecz nym szes na sto wiecz -
nej Ko rei – kra ju, któ ry za miesz ki wa li bud dyj scy mni si, wo jow ni cy, sza ma ni
oraz prze pi´k ne ki sa en g1, któ re gra jàc na kay agu mie2, Êpie wa ∏y o mi ∏o Êci
i kru cho Êci ˝y cia. 
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1 Ki sa eng – da ma do to wa rzy stwa (ten i po zo sta ∏e przy pi sy po cho dzà od t∏u macz ki, o ile nie za zna czo no
ina czej).

2 Kay agum – ko re aƒ ski in stru ment dwu na sto stru no wy.



* * *

Cie sz´ si´ bar dzo, ˝e mia ∏em mo˝ li woÊç po znaç au tor k´ pol skie go prze -
k∏a du, pa nià dr Kin g´ Dy gul skà-Jam ro, znaw czy ni´ spo ∏e czeƒ stwa i kul tu -
ry ko re aƒ skiej, z któ rà po dzie lam pa sj´ dla Da le kie go Wscho du i cie ka woÊç
od kry wa nia pi´k na da le kich là dów. 

Ja vier Cor ti nes
Szan ghaj, 5 mar ca 2011 ro ku
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I
Ki m3 obu dzi ∏a si´ prze pe∏ nio na ra do Êcià. Przy Êni ∏a jej si´ zst´ pu jà ca z nie -

ba smo czy ca, któ ra przy sia d∏a na brze gu stru mie nia i z∏o ̋ y ∏a wiel kie ró ̋ o -
wa we ja jo.

– Uro dz´ sy na, któ ry b´ dzie s∏aw ny w ca ∏ym kró le stwie. Przy nie sie mi
po wa ̋ a nie wÊród lu dzi i sza cu nek m´ ̋ a – po my Êla ∏a.

Prze my ∏a twarz per fu mo wa nà wo dà, po pra wi ∏a w∏o sy, w∏o ̋ y ∏a swój naj -
lep szy han bo k4 i skie ro wa ∏a si´ do al ko wy, gdzie spa∏ jej uko cha ny. By ∏a pod -
eks cy to wa na jak ni gdy wcze Êniej.

– Ko cha nie, ko cha nie! – wo ∏a ∏a do g∏o Êno chra pià ce go m´ ̋ a. 
Shin le ̋ a∏ w po zy cji pre na tal nej, szcz´ Êli wy, ˝e nie mu si ko mu ni ko waç

si´ ze Êwia tem ze wn´trz nym. D∏o nià za s∏a nia∏ twarz od pierw szych pro mie ni
s∏oƒ ca, a resz t´ cia ∏a szczel nie przy kry∏ ko∏ drà, tak by nie stra ciç ani tro ch´
cie p∏a. Wszak zim ny szron wdar∏ si´ ubie g∏ej no cy do wn´ trza do mu przez
ma ∏e dziur ki w pa pie ro wym wy pe∏ nie niu okien5.

Kim wdra pa ∏a mu si´ na klat k´, usia d∏a roz kro kiem jak ama zon ka i za -
cz´ ∏a pod ska ki waç.

– Obudê si´, obudê si´! Nie bàdê ta kim le niem! To jest naj wa˝ niej szy
dzieƒ w na szym ̋ y ciu. Na ro dzi si´ nam syn, któ re go po zna ca ∏y Êwiat. Roz -
b∏y Ênie on ni czym gwiaz da.

Shin otwo rzy∏ oczy i spoj rza∏ na ̋ o n´. Za sta na wia∏ si´, kie dy ona tak si´
po sta rza ∏a… 

– Co mó wisz? Osza la ∏aÊ? – wy mam ro ta∏, nie da jàc wia ry jej s∏o wom.
Kim ze spo ko jem zbli ̋ y ∏a usta do je go ucha i wy szep ta ∏a:
– Po s∏u chaj mnie uwa˝ nie. Nie bo za pra gn´ ∏o by Êmy mie li po tom ka.

Wczo raj przy Êni ∏a mi si´ ogrom na skrzy dla ta smo czy ca, zst´ pu jà ca z wy so -
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3 Na zwi ska ko re aƒ skie sà jed no sy la bo we. Naj cz´ Êciej wy st´ pu jà ce to Kim, Park, Shin. Po za mà˝ pój Êciu
˝o na nie zmie nia na zwi ska. W Ko rei oso by zwra ca jà si´ do sie bie po na zwi sku. 

4 Han bok – tra dy cyj ny strój ko re aƒ ski; w wer sji dla ko biet sk∏a da jà cy si´ z sze ro kiej spód ni cy i na rzut ki,
szy ty bez ha ftek, prze pa sa ny pod pier sià pa sem z ko kar dà. 

5 Ko re aƒ skie okna tra dy cyj nie wy pe∏ nia ∏o si´ pa pie rem. 



kie go nie bie skie go nie ba. Za to czy ∏a kil ka kr´ gów po nad wierz cho∏ ka mi gór,
prze bi ∏a si´ przez chmu ry, któ re zgro ma dzi ∏y si´ jak sta do ba ran ków wo kó∏
s∏oƒ ca, a na st´p nie zni ̋ y ∏a lot ku zie mi. Wbi ∏a Êwie tli sty wzrok w na szà ma -
∏à la gu n´, po sta wi ∏a uszy, a na st´p nie wy cià gn´ ∏a swà po t´˝ nà g∏o w´, jak -
by chcia ∏a si´ upew niç, ˝e jest sa ma. Za trze po ta ∏a skrzy d∏a mi i z∏o ̋ y ∏a ja jo,
któ re oÊwie tli ∏y pierw sze pro mie nie s∏oƒ ca. Po kil ku se kun dach sko rup ka
za cz´ ∏a p´ kaç. Us∏y sza ∏am kwi le nie dziec ka i obu dzi ∏am si´.

Shin pa trzy∏ na ma∏ ̋ on k´ z fa scy na cjà. Ona zaÊ na prze mian, raz za nu -
rza ∏a si´ w fan ta stycz nym Êwie cie, raz po wra ca ∏a, nio sàc ze so bà tà cu dow nà
wia do moÊç. A on, choç za m∏o du by∏ bar dzo scep tycz ny, te raz zro zu mia∏, ̋ e
ist nie jà zja wi ska nie wy t∏u ma czal ne, któ rych ta jem ni ca za mkni´ ta jest
w przy ro dzie – w rze kach, wie trze i lo cie pta ków. 

Nie ustan nie wpa try wa∏ si´ w oczy Kim. Spo strzeg∏ w nich g∏´ bo kà wia -
r´ w to, ˝e ocze ku je nie zwy k∏ych wy da rzeƒ. Po g∏a ska∏ si´ po bro dzie i po -
wie dzia∏: 

– Nie mów o tym ni ko mu. Nie mo ̋ e my do pu Êciç, by sen si´ nie zi Êci∏,
i ry zy ko waç by bo go wie od wró ci li si´ od nas. 

* * *

Kim wy sz∏a z do mu na ry nek w po bli ̋ u Bra my Pó∏ noc nej z moc no bi jà -
cym ser cem. W∏a Ênie otwie ra no pierw sze sto iska, a lu dzie tar go wa li si´ o ce -
ny ry ̋ u, wa rzyw i owo ców. 

– Pierw szy dziÊ ki lo gram ja b∏ek za pó∏ ce ny! – krzy cza∏ han dlarz, prze -
ko na ny, ˝e ten sta ry zwy czaj upu stu dla pierw sze go klien ta przy nie sie mu
szcz´ Êcie na ca ∏y dzieƒ. 

Kim zi gno ro wa ∏a przed si´ bior cze go kup ca i po de sz∏a do sto iska z ˝ó∏ -
wia mi i owo ca mi mo rza – kra ba mi i ma∏ ̋ a mi. Ki lo gra my oÊli zg∏e go mor -
skie go ̋ eƒ sze nia uno si ∏y si´ nad al ga mi w wiel kich mi sach z wo dà. Kim ku -
pi ∏a trzy ˝y we ry by i dwa ˝ó∏ wie. Na st´p nie po de sz∏a do kra mu ze
s∏o dy cza mi i ku pi ∏a nie co ry ̋ o wych cia ste czek. Gdy zwró ci ∏a wzrok ku sto -
isku z g∏o wa mi Êwiƒ, zro zu mia ∏a, ˝e nad szed∏ czas by mo g∏a ofia ro waç bo -
gom jed nà z nich. Po chwi li nio s∏a przed so bà g∏o w´ Êwi ni jak nie zwy k∏y
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skarb. Za g∏´ bi ∏a si´ w wà skie ulicz ki miej sco wo Êci Ha ho e6, a na st´p nie skie -
ro wa ∏a si´ ku brze go wi rze ki Na ktong. Chcia ∏a tam nie co od po czàç. Zdj´ -
∏a bu ty i, jak za pa nieƒ skich cza sów, ska ka ∏a po ka mie niach. Po chwi li z∏o -
˝y ∏a r´ ce i za cz´ ∏a si´ mo dliç do Bud dy o spe∏ nie nie wiel kie go ma rze nia
o sy nu. 

– Sa ky amu ni, Êwia t∏o wszyst kich Êwia t∏o Êci, któ re zna ludz kà du sz´,
spraw, aby spe∏ ni ∏o si´ mo je pra gnie nie – mo dli ∏a si´.

Na st´p nie wy pu Êci ∏a do rze ki ry by i ˝ó∏ wie. Z∏o ̋ y ∏a w ofie rze ry ̋ o we cia -
stecz ka i uzna ∏a, ˝e Bud da przy jà∏ ten dar. ˚ó∏ wie ze Êli zgn´ ∏y si´ wol no po
ka mie niach, a ry by od p∏y n´ ∏y szyb ko w g∏àb wód rze ki Na ktong. Kim pod -
nio s∏a wzrok i na gle wszyst ko wo kó∏ wy da ∏o jej si´ pi´k ne. Przy kl´k n´ ∏a
i kon tem plo wa ∏a wo d´, któ rej plusk po dzia ∏a∏ na nià nie mal hip no ty zu jà -
co. Wiatr roz wia∏ jej w∏o sy i od s∏o ni∏ na goÊç bia ∏ej szyi. Przez chwi l´ wy -
obra zi ∏a so bie, jak b´ dzie si´ tu ba wiç z sy nem, uczyç go mo ral no Êci i cnót
kon fu cjaƒ skich. Na gle jed nak ogar nà∏ jà strach. 

– A je Êli to wszyst ko jest tyl ko ilu zjà?
Ode rwa ∏a si´ od tych my Êli i wró ci ∏a nad brzeg rze ki po swo je bu ty i gru -

be skar pe ty z ba we∏ ny. Po tar ∏a sto py o ka mieƒ, by po bu dziç krà ̋ e nie.
W dro dze po wrot nej pod je ∏a de cy zj´ – mu si zro biç wszyst ko, by in ni wi -
dzie li w niej oso b´ uprzej mà i do brà dla wszyst kich. 

Prze cho dzàc ko ∏o skle pu z wy ro ba mi z drew na do strze g∏a dwie prze ra -
˝a jà ce ma ski, któ re rzeê biarz Park za wie si∏ na drzwiach. Przed skle pem sta∏
bud dyj ski mnich, zbie ra jà cy pie nià dze na po bli skà Êwià ty ni´.. Pies ob szcze -
ki wa∏ po wóz za prz´ ̋ o ny w wo ∏y, a ku ry pró bo wa ∏y uciec z za gro dy. Kim zo -
ba czy ∏a te˝ pew nà nie szcz´ snà ko bie t´, któ ra nie doÊç, ̋ e by ∏a okrop nà plot -
ka rà, to jesz cze mia ∏a szpet nà twarz. M´˝ czyê ni z An don gu mó wi li o niej
z od ra zà, za ch´ ca ni do prze Êmie wek przez w∏a Êci cie la za jaz du, Kun ga, któ -
ry nie prze sta wa∏ ser wo waç im ry ̋ o we go wi na mak ko li.

– Okro pieƒ stwo! Jak mo˝ na piç mak ko li z sa me go ra na! Naj gor sze, co
mo ̋ e si´ przy tra fiç ko bie cie, to mà˝ al ko ho lik. Na szcz´ Êcie Shin ma ∏o pi je
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6 Ha hoe – wieÊ w Êrod ko wej Ko rei, w pro win cji Pó∏ noc na Ky ong sang. Zna na jest z przed sta wieƒ te atru
ma sko we go. W jej po bli ̋ u, w mie Êcie An dong i oko li cach, mie Êci ∏y si´ naj lep sze szko ∏y kon fu cjaƒ skie. 



i umie si´ kon tro lo waç. W koƒ cu nie da si´ ukryç, ˝e al ko ho lizm pro wa dzi
do im po ten cji. Ko bie cie po trzeb ny jest m´˝ czy zna, któ ry je ̋ eƒ szeƒ i w´ ̋ o -
wà zu p´, dzi´ ki cze mu za cho wu je si´ w ∏ó˝ ku tak jak trze ba – my Êla ∏a. 

W tym mo men cie Kim do sz∏a do wnio sku, ̋ e jej mà˝ jest nie zwy kle sil -
ny, bo re gu lar nie z nià wspó∏ ̋ y je. Po tej kon klu zji uda ∏a si´ do do mu, by
do pil no waç, czy on do l7 do brze dzia ∏a. 

Tym cza sem Shin – po to mek zu bo ̋ a ∏ych yang ba nó w8, spe cja li sta od aku -
punk tu ry, far ma ceu ta i den ty sta w jed nym – w∏a Ênie wy ry wa∏ pa cjen to wi
trzo no we go z´ ba. 

– Gdzie by ∏aÊ? – za py ta∏ w tym sa mym cza sie, gdy chwy ta∏ w szczyp ce
zàb i gdy roz leg∏ si´ krzyk pa cjen ta. 

– Na za ku pach – od po wie dzia ∏a zde ner wo wa na i spoj rza ∏a na nie go z wy -
rzu tem. By ∏a pod de ner wo wa na, przy po mi na ∏a na pi´ ty ∏uk tu˝ przed wy -
pusz cze niem strza ∏y.

Ma∏ ̋ on ko wie roz ma wia li, nie zwa ̋ a jàc na to, ˝e pa cjent krwa wi∏ i cier -
pia∏ z bó lu. Z∏a pa∏ le ka rza za ki tel i na mi gi da wa∏ mu znaç, ˝e po trze bu je
cze goÊ do za trzy ma nia krwa wie nia. Shin ka za∏ mu si´ uspo ko iç i da∏ mu zio -
∏a do po p∏u ka nia ust. Pa cjent chwy ci∏ na czy nie z zio ∏a mi, jak by od nie go za -
le ̋ a ∏o je go ˝y cie, i po chwi li wy plu∏ zio ∏o wà p∏u kan k´ ra zem z krwià. Wy -
s∏u cha∏ jesz cze me dycz nych za le ceƒ, któ re po le ga ∏y na tym, by nie jad∏ nic
pi kant ne go przez naj bli˝ szy ty dzieƒ. Po czym, nie mo gàc opa no waç drga nia
w pra wym po licz ku, sk∏o ni∏ si´ kil ka krot nie na po ̋ e gna nie i szyb ko wy szed∏. 

– Doj dzie do sie bie. Zim no jest naj lep szym le kar stwem – po wie dzia∏
Shin do ˝o ny.

Kim opo wie dzia ∏a mu, jak ran kiem z∏o ̋ y ∏a ofia r´ dla Bud dy, i jak nie-
mal za mar z ∏y jej r´ ce i no gi w zim nej rze ce. Na st´p nie zer k n´ ∏a kà tem oka
na m´ ̋ a i za su ge ro wa ∏a, ˝e trze ba by jesz cze z∏o ̋ yç ofia r´ in nym bo gom.
Shin przy tak nà∏, choç nie wie rzy∏ w te wszyst kie za bie gi. W do dat ku czu∏
si´ ju˝ moc no zm´ czo ny po my s∏a mi ˝o ny.

11

7 On dol – tra dy cyj ne ogrze wa nie pod ∏o go we.
8 Yang ban – ko re aƒ ski szlach cic.



– Rób, co uwa ̋ asz za sto sow ne, ale za cho waj to wszyst ko w se kre cie. 
W spra wach wia ry Kim za wsze wy cho dzi ∏a na swo je i tym ra zem te˝ od -

nio s∏a suk ces. Chwi l´ póê niej za pa la ∏a ka dzi de∏ ka przed do mo wym o∏ ta-
rzem, pro szàc przod ków o po moc w po cz´ ciu sy na. Ukl´ k∏a, trzy krot nie
sk∏o ni ∏a si´ do sa mej zie mi i za cz´ ∏a si´ mo dliç.

* * *

Kim za sz∏a w cià ̋ ´. Mi mo ˝e nie by ∏a zbyt prak ty ku jà cà bud dyst kà,
w cza sie ocze ki wa nia na na ro dzi ny pier wo rod ne go ogar nia∏ jà mi stycz ny
spo kój. Kil ka mie si´ cy póê niej, w ro ku, mie sià cu, dniu i go dzi nie smo ka9,
Kim wy da ∏a na Êwiat sy na. Na zwa no go Ary ong. 

Ch∏o piec wa ̋ y∏ pi´ç ki lo gra mów i mia∏ czy stà nie za kr wa wio nà po ro dem
skó r´. Szyb ko chwy ci∏ pierÊ mat ki w swe ma ∏e ràcz ki, a gdy ju˝ si´ najad∏,
wy ko na∏ ta ki ruch, jak by chcia∏ sta nàç na nó˝ ki. Po ∏o˝ na za bra ∏a dziec ko,
by Kim mo g∏a nie co od po czàç. Owi n´ ∏a je w ba we∏ nia ne pie lusz ki i u∏o ̋ y -
∏a do snu w ko ∏y sce z so sno we go drew na. 

12

9 We d∏ug chiƒ skie go ka len da rza so lar ne go, go dzi n´ wy zna cza po zy cja s∏oƒ ca. Jest ich dwa na Êcie: Go dzi na
Szczu ra, 23-1 ra no; Go dzi na By ka, 1-3 ra no; Go dzi na Ty gry sa, 3-5 ra no; Go dzi na Kró li ka, 5-7 ra no;
Go dzi na Smo ka, 7-9 ra no; Go dzi na W´ ̋ a, 9-11 ra no; Go dzi na Ko nia, 11-13; Go dzi na Ko zy, 13-15;
Go dzi na Ma∏ py, 15-17; Go dzi na Ko gu ta, 17-19; Go dzi na Psa, 19-21; Go dzi na Âwi ni, 21-23.



II
Król Son jo10 w∏a Ênie prze jà∏ w∏a dz´, dy na stia Ming11 roz kwi ta ∏a w Paƒ -

stwie Ârod ka, a ja poƒ skie kar ∏y z wy sp12, jak po gar dli wie na zy wa li sà sia dów
Ko re aƒ czy cy, jesz cze nie za gra ̋ a ∏y kró le stwu Cho so n13.

Gdy no wy mo nar cha wstà pi∏ na tron, na dwor ni astro lo go wie ostrze ga li
go przed wro go Êcià i wo jen nym du chem Ja poƒ czy ków. Do ra dza li mu, by
zbu do wa∏ po t´˝ nà flo t´, któ ra obro ni ∏a by kraj przed in wa zjà. Jed nak w∏ad -
ca nie do ce nia∏ ich po rad, bio ràc ich po glà dy za prze sà dy. Za miast in we sto-
waç we flo t´, za jà∏ si´ stu dio wa niem bud dyj skich i kon fu cjaƒ skich ksiàg,
oraz roz bu do wà swe go pa ∏a cu w Ha ny an gu14. 

* * *

Przy sz∏a wio sna i za kwi t∏y drze wa wi Êni, któ rych ró ̋ o wa wo-bia ∏e kwia -
ty mie ni ∏y si´ w s∏oƒ cu. Go ∏´ bie taƒ czy ∏y mi´ dzy ni mi jak by uno szo ne nie
skrzy d∏a mi, ale si ∏à m∏o dzieƒ czej mi ∏o Êci. W po wie trzu wy czu wa ∏o si´ ma -
gicz ny za pach, któ ry in spi ro wa∏ do roz my Êlaƒ. Lu dzie z mia sta od po czy wa li
w cie niu drzew kwit nà cych wi Êni, a wie Ênia cy w za da sze niach z bam bu sa,
ja kie usta wia li po Êrod ku pól ry ̋ o wych. Dzie ci bie ga ∏y wÊród ̋ eƒ sze nio wych
po le tek, a dziew cz´ ta ko rzy sta ∏y z pierw szych dni cie p∏a, by umyç w∏o sy
w rze ce Na ktong, lub po ba wiç si´ na huÊ taw kach za wie szo nych na drze-
wach. Na ty ∏ach Ha hoe za le ga ∏y jesz cze ostat nie war stwy Ênie gu, któ re od -
dzie la ∏y miej sco woÊç od resz ty Êwia ta. 

Pa ni Kim prze cha dza ∏a si´ dum nie po Ha hoe, a w ba we∏ nia nej chu Êcie
na ple cach no si ∏a sy na. Cie szy∏ si´ on mat czy nym cie p∏em i przy glà da∏ si´
z wy so ka wà skim ulicz kom Ha hoe, któ re wy da wa ∏y mu si´ wiel kie. Ko ∏y -

13

10 Król Son jo (1567–1608).
11 Dy na stia Ming (1368–1644). 
12 Tak Ko re aƒ czy cy na zy wa li Ja poƒ czy ków (F.J.C.).
13 Cho son (1392–1910) – epo ka rzà dów dy na stii Yi. Jej pierw szym w∏ad cà by∏ Yi Song gye, a jed nà z je -

go pierw szych de cy zji by ∏o prze nie sie nie sto li cy z Ka eson gu do Ha ny an gu, dzi siej sze go Seu lu. No wà
dok try nà paƒ stwo wà i po wszech nie re spek to wa nà ety kà po li tycz nà zo sta∏ neo kon fu cja nizm.

14 Ha ny ang – daw na na zwa Seu lu.



sa∏ si´ w rytm bi cia ser ca mat ki i wpa try wa∏ w zwie rz´ ta na dro dze, któ re
ja wi ∏y mu si´ ja ko wiel kie stwo ry. Czu∏ si´ szcz´ Êli wy, gdy mat ka si´ Êmia -
∏a, a opusz cza ∏y go si ∏y, gdy si´ smu ci ∏a. Kim ogra ni cza ∏a swo je do mo we za -
j´ cia, by sp´ dzaç z nim jak naj wi´ cej cza su. Sta ra ∏a si´ go cza sem dra˝ niç,
bo wie rzy ∏a, ˝e to wzmoc ni je go cha rak ter. Gdy mà˝ zni ka∏ w pra cy i mia -
∏a pew noÊç, ˝e nikt jej nie wi dzi, uda wa ∏a ko ni ka. Wsa dza ∏a so bie ma lu cha
na ple cy i ob wo zi ∏a po ca ∏ym do mo wym kró le stwie. 

Za nim jesz cze Ary ong skoƒ czy∏ rok, je go oj ciec mu sia∏ si´ przy zwy cza iç
do ˝y cia w do mu, któ ry je go ma∏ ̋ on ka za mie ni ∏a w sank tu arium, gdzie
wszyst ko by ∏o pod po rzàd ko wa ne po trze bom sy na. Na drzwiach wej Êcio-
wych Kim za wie si ∏a na wet ró˝ ne sen ten cje dla go Êci, któ rzy przy cho dzi li
z po da run ka mi dla mal ca, a któ rym ona sa ma ˝y czy ∏a szcz´ Êcia i wiecz nej
m∏o do Êci. W ten spo sób dzie li ∏a si´ z in ny mi swo jà ra do Êcià.

* * *

Przy j´ cie z oka zji pierw szych uro dzin Ary on ga roz po cz´ ∏o si´ w go dzi-
nie ma∏ py. Mu zy cy sta n´ li w ro gu po dwó rza i za cz´ li graç sta re wiej skie me -
lo die, któ re wszy scy do brze zna li. Pa ni Kim przy go to wa ∏a zu p´ i kur cza ka
na dzie wa ne go ̋ eƒ sze niem i kasz ta na mi, oraz ry ̋ o we ciast ka. Do ga dza ∏a te˝
ku zy nom i sà sia dom wy kwint nym re gio nal nym wi nem. M´˝ czyê ni zbie ra li
si´ w ma ∏ych grup kach, w któ rych roz ma wia li o po li ty ce, o ostat nim mi -
strzu za wo dów strze la nia z ∏u ku w mie Êcie Jin hae, i jak zwy kle o in te re sach.
W tym cza sie ko bie ty nie ustan nie po da wa ∏y do sto ∏u kim pap15 i p´ dy bam -
bu sa w mio dzie. 

Ary ong znaj do wa∏ si´ w cen trum za in te re so wa nia wszyst kich. Ubra ny
by∏ w ma ∏y dzie ci´ cy han bok wy szy wa ny w smo ki, bia ∏e spodnie i czar ny
cze pek. Pró bo wa∏ w∏a Ênie sta wiaç pierw sze kro ki, gdy oj ciec pod niós∏ go
i po wie dzia∏ do no Ênym g∏o sem:

– Oto spad ko bier ca le ka rza Shi na, któ ry przy nie sie szcz´ Êcie ro dzi nie
i ca ∏e mu Êwia tu!

14

15 Kim pap – przy staw ka w po sta ci krà˝ ków ry ̋ u za wi ni´ tych w wo do rost, cz´ sto z jaj kiem,wa rzy wa mi,
ry ba mi.



Shin po dzi´ ko wa∏ mu zy kom i po sa dzi∏ Ary on ga na ma cie na Êrod ku po -
dwó rza. Le ̋ a ∏y na niej przed mio ty sym bo li zu jà ce czte ry bra my ˝y cia: ∏uk,
niç, mo ne ty i pió ro. Naj pierw Ary ong chwy ci∏ za ∏uk, co mia ∏o ozna czaç, ̋ e
ch∏o piec b´ dzie Êwiet nym wo jow ni kiem. Na st´p nie wzià∏ do ràcz ki szpul k´
ni ci, co wszy scy uzna li za wró˝ b´ d∏u gie go ̋ y cia. Nie za in te re so wa ∏y go mo -
ne ty, ale za to sie gnà∏ po pió ro i za czà∏ nim wo dziç po zie mi. 

– B´ dzie uczo nym! Pój dzie dro gà na uki! – wy krzyk n´ ∏a uszcz´ Êli wio na
Kim. 

Chwy ci ∏a sy na w ra mio na i uca ∏o wa ∏a. Mu zy cy znów gra li, a go Êcie pi li
mak ko li i taƒ czy li ile tchu w si ∏ach. Gdy si´ zmierz cha ∏o, o go dzi nie psa,
w∏à czo no naf to we lam py. Na nie bie roz b∏y s∏y gwiaz dy, a Ary ong cho dzi∏ po
po dwó rzu ni czym kró le wicz oÊwie tlo ny nie bie ska wym Êwia t∏em ksi´ ̋ y ca
i wiel kiej ta jem ni cy ˝y cia. 

Tym cza sem go Êcie wy bor nie si´ ba wi li. Rzeê biarz Park, po kil ku czar-
kach mak ko li, za czà∏ opo wia daç bred nie o tym, jak jed ne go z miej sco wych
po ̋ ar∏ ty grys i o tym, jak wi dzia∏ ja kàÊ wiel kà bi ja ty k´ w An don gu. Zgro -
ma dze ni, wÊród któ rych by∏ bur mistrz Nu mi, za Êmie wa li si´ z te go do ∏ez,
tym bar dziej, ˝e Park mia∏ ten den cje do wy ol brzy mia nia. 

Gdy ko ∏o pó∏ no cy go Êcie za cz´ li wy cho dziç, Shin da∏ Par ko wi lek na ka -
ca. Czar ka na pa ru wy dzie la ∏a moc ny za pach, po dob ny do po tu os∏a, ale mia -
∏a lecz ni cze w∏a Êci wo Êci. 

* * *

W ∏ó˝ ku Shin od gar nà∏ w∏o sy ma∏ ̋ on ki i za czà∏ kon tem plo waç jej cia ∏o
oÊwie tlo ne bla skiem ksi´ ̋ y ca. 

– Ko cha nie, bar dzo si´ mar twi´ o Ary on ga – po wie dzia∏. – Wi dzia ∏aÊ,
˝e do tknà∏ dziÊ ∏u ku i strza∏. Nie chcia∏ bym mieç w do mu ani woj sko we go
ani my Êli we go, któ ry b´ dzie po lo wa∏ na ty gry sy, al bo bie ga∏ po gó rach i uda -
wa∏, ˝e jest bo skim Tan gu ne m16.

Kim spoj rza ∏a na nie go zbi ta z tro pu. 

15

16 Tan gun – mi tycz ny za ∏o ̋ y ciel ko re aƒ skie go paƒ stwa Ko jo son (2333 r. p.n.e.), syn po tom ka kró la Nie -
ba i niedê wie dzi cy.



– Od kie dy to le karz, któ ry po le ga tyl ko na na uce i me dy cy nie, da je wia -
r´ ta kim za bo bo nom? 

Shin, któ ry te go wie czo ru sam nie co prze sa dzi∏ z trun ka mi, nie umia∏
dys ku to waç z ˝o nà, któ ra cz´ sto za rzu ca ∏a mu, ˝e jej w ogó le nie s∏u cha.
Szcz´ Êli wie, tym ra zem Kim nie ocze ki wa ∏a od po wie dzi. Szep ta ∏a mu do
ucha czu ∏e s∏ów ka. Pa mi´ ta ∏a wszak o sta rej za sa dzie, ˝e wy zna wa nie mi ∏o -
Êci czy ni cu da. Przy trzy ma ∏a r´ k´ m´ ̋ a na swo im udzie, a na st´p nie za cz´ -
∏a ma so waç i ob ca ∏o wy waç je go czu ∏e miej sca. Gdy Shi na ogar n´ ∏o unie sie-
nie, stra ci∏ nad so bà pa no wa nie, wstà pi ∏y w nie go ogrom ne si ∏y i wspià∏ si´
na swo jà uko cha nà. I tak roz po cz´ li upra wiaç mi ∏oÊç po dob nà do sza maƒ -
skie go taƒ ca, prze ry wa nà je dy nie czu ∏y mi wy zna nia mi. W koƒ cu Shin
krzyk nà∏, i po czu∏, jak by by∏ rwà cà rze kà, któ ra wdzie ra si´ na te re ny ˝o ny.
A po wiel kiej roz ko szy opu Êci ∏y go si ∏y i ra doÊç, któ re mia∏ jesz cze przed
chwi là. Przy tu li∏ moc no ˝o n´ i usnà∏. 

Ânie˝ no bia ∏e Êwia t∏o ksi´ ̋ y ca za mie ni ∏o cia ∏a ko chan ków w koÊç s∏o nio wà.
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III
Ary ong mia∏ szcz´ Êli we i spo koj ne dzie ciƒ stwo. W wie ku oÊmiu lat by∏

ju˝ w za ̋ y ∏ej przy jaê ni ze wszyst ki mi sà sia da mi, któ rzy ch´t nie sp´ dza li z nim
ca ∏e po po ∏u dnia. Szcze gól nie po lu bi∏ rzeê bia rza Par ka. Przy cià ga ∏y go za pach
drew na i ma ski – cza sem dia bo licz ne, a cza sem de li kat ne jak wio sna. 

– Bo isz si´ ich? – py ta∏ Park, wpa tru jàc si´ g∏´ bo ko w oczy Ary on ga.
– Nie.
Rzeê biarz chcia∏ prze ka zaç ma ∏e mu ca ∏à swo jà wie dz´ i se kre ty wy ro bu

ma sek. 
– Im groê niej wy glà da jà ca ma ska, tym le piej, bo wte dy prze ga nia z∏e

du chy – t∏u ma czy∏. 
Ma ski Par ka by ∏y dwo ja kie go ro dza ju – gro te sko we lub strasz ne. Te

pierw sze mia ∏y w so bie coÊ szla chet ne go, wi´c ch´t nie ku po wa li je ary sto -
kra ci. Dru gie na by wa ∏a bied niej sza cz´Êç spo ∏e czeƒ stwa. Ch∏o piec wie rzy∏,
˝e gdy za cho dzi s∏oƒ ce, du sze ma sek wy cho dzà z warsz ta tu mi strza i wra -
ca jà do pie ro o po ran ku. 

Ary ong lu bi∏ sp´ dzaç czas w za k∏a dzie pa na Yun mi tak ̋ e w zi mie. Wy -
ra bia∏ on pi´k ne ce la do no we17 dzba ny o nie bie ska wo zie lo n y m od cie niu, na
któ rych ma lo wa∏ ˝u ra wie i ga ∏´ zie kwit nà cych wi Êni. Jed nak je go ulu bio-
nym miej scem by ∏a przy chod nia le kar ska oj ca, wy pe∏ nio na bu tel ka mi z zio -
∏a mi i w´ ̋ ów ka mi, na któ rych po na kle ja ne by ∏y ety kie ty w chiƒ skich zna -
kach. Co praw da Ary ong nie ma rzy∏ o me dy cy nie, ale uwiel bia∏ prze my kaç
si´ ukrad kiem do ga bi ne tu oj ca i przy glà daç si´ tym wszyst kim cu deƒ kom.

Wcho dzi∏ na stó∏, skàd ju˝ ∏a twiej mu by ∏o do sie gnàç po usta wia nych na
re ga ∏ach go ∏´ bich gniazd i je le nich ro gów, któ re s∏u ̋ y ∏y do spo rzà dza nia le -
karstw. By∏ tam na wet róg no so ro˝ ca, któ ry po cho dzi∏ z da le kich wy praw,
na któ re oj ciec uda wa∏ si´ co pó∏ ro ku. Kie dyÊ ta kie ro gi za ma wia no w Chi -
nach w za mian za ko re aƒ ski ˝eƒ szeƒ. Ary ong ni gdy nie wi dzia∏ no so ro˝ ca,
ale wy obra ̋ a∏ go so bie, ja ko po t´˝ ne zwie rz´, nie co po dob ne do smo ka

17

17 Ce la don – ce ra mi ka o zie lon ka wo-nie bie skim od cie niu, wy twa rza na w Ko rei od cza sów kró le stwa Ko -
ryo (935–1392).



z wiel kim ro giem, lub do Êwi´ te go jed no ro˝ ca – bo ha te ra ko re aƒ skich i chiƒ -
skich po daƒ, Ka’Li na, któ re go wi ze ru nek cz´ sto po ja wia∏ si´ w kon fu cjaƒ -
skich Êwià ty niach. 

Mat ka cz´ sto za bie ra ∏a sy na na za ku py, któ re ro bi ∏a na po bli skich ba za-
rach. Ary ong to uwiel bia∏. Nie móg∏ ode rwaç oczu od Êwie ̋ ych wa rzyw i owo -
ców, Êwiƒ skich g∏ów, przy po mi na jà cych ma ski pa na Par ka, oraz ryb i mi´s,
su szo nych pro mie nia mi s∏oƒ ca nie mal jak na wol nym ogniu. Ary ong po dzi-
wia∏ przy tym zdol no Êci ne go cja cyj ne mat ki, któ ra za wsze wy cho dzi ∏a z ba -
za ru z naj lep szy mi pro duk ta mi i mi nà zwy ci´z cy. Sam te˝ by∏ za do wo lo ny, bo
mat ka za wsze ku po wa ∏a mu ku be czek chru pià cych larw je dwab ni ka18.

Pew ne go dnia, gdy Ary ong mia∏ dzie wi´ç lat, od da li∏ si´ od wio ski, by
zwie dziç oko li ce. Do szed∏ a˝ do ma ∏e go wzgó rza, skàd wi daç by ∏o cha t´ sza -
man ki Sun. Lu dzie we wsi mó wi li, ˝e Sun ma bli sko sto lat, i ˝e jesz cze ni -
gdy nie cho ro wa ∏a. Po noç za m∏o du by ∏a bar dzo ∏ad na i miesz ka ∏a na kró -
lew skim dwo rze. DziÊ nikt nie wàt pi∏ w jej nie ogra ni czo nà ener gi´,
umie j´t no Êci pa ra nor mal ne oraz w to, ˝e ˝y je na gra ni cy dwóch Êwia tów.
Cza sem przy cho dzi ∏a na targ po sko ru py ˝ó∏ wi. Wte dy na jej wi dok Ary-
on ga prze cho dzi ∏y zim ne dresz cze. In nym ra zem wi dzia∏, jak zbie ra ∏a na po -
la nie aro ma tycz ne zio ∏a. Czu∏ wte dy, ˝e ser ce mu przy spie sza, a du sza nie-
mal wy ry wa si´ z cia ∏a. 

Mi mo s´ dzi we go wie ku Sun po ru sza ∏a si´ z wiel kà gra cjà i spra wia ∏a wra -
˝e nie, jak by po sia da ∏a nad na tu ral ne si ∏y. Lu dzie wie rzy li, ˝e po tra fi ona la taç
lub zni kaç w do wol nym mo men cie. Z pew no Êcià ja ko ka p∏an ka in tu icyj nie
wy czu wa ∏a wie le rze czy. Te raz na przy k∏ad, czu ∏a, ˝e ch∏o piec stoi za jej ple-
ca mi. Od wró ci ∏a si´ na gle, a Ary on ga ob la∏ zim ny pot. Ka p∏an ka krzyk n´ ∏a: 

– Ary ong, nie wstyd ci mnie Êle dziç? Chodê tu na tych miast!
W tym mo men cie Ary ong po raz pierw szy po czu∏, ˝e zie mia trz´ sie si´

mu pod sto pa mi. Ucie ka∏ z cha ty Sun ile tchu w pier si. Wy da wa ∏o mu si´,
˝e cie nie drzew chcà go z∏a paç i uka raç w imie niu ich kró lo wej. Ode tchnà∏
z ulgà do pie ro, gdy do tar∏ do wio ski. Pierw sze na po tka ne ko bie ty po trak -
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18 Lar wy je dwab ni ka – ko re aƒ ski przy smak, do dziÊ uwa ̋ a ny za do brà prze gryz k´ dla m´˝ czyzn. Lar wy
je dwab ni ka tra dy cyj nie sma ̋ y si´ na ka mie niach i po da je na go rà co.



to wa∏ jak praw dzi we wy ba wi ciel ki. Chwi l´ póê niej wpad∏ do warsz ta tu Par -
ka. Ten spoj rza∏ na nie go po oj cow sku i za py ta∏ prze kor nie:

– No co, spo tka ∏eÊ ty gry sa?
Ary ong utkwi∏ wzrok w pod ∏o dze i po wie dzia∏:
– Pa nie Park, my Êl´ ˝e ka p∏an ka Sun mnie prze Êla du je.
Rzeê biarz zro zu mia∏, ˝e ma ∏y mu sia∏ mieç bli skie spo tka nie z sza ma kà. 
– Uspo kój si´. Strach mo˝ na po ko naç tyl ko si ∏à spo ko ju. Je Êli chcesz da -

le ko zajÊç w ˝y ciu, to mu sisz na uczyç si´ pa no waç nad so bà. Tyl ko czas i cier -
pli woÊç wznio sà ci´ na szczyt Gó ry Du cho wej. 

Ar ty sta zro bi∏ prze rw´, po czym kon ty nu owa∏:
– Usiàdê wy god nie i opo wiedz mi, co si´ sta ∏o. 
Ary ong po wie dzia∏ mu, ˝e wi dzia∏ jak Sun wsko czy ∏a jed nym su sem na

sam czu bek drze wa i wy da ∏a z sie bie zwie rz´ cy okrzyk. 
– Mu sia ∏em ucie kaç, bo Sun chcia ∏a mnie za ata ko waç. 
Park po cze ka∏, a˝ ch∏o piec si´ uspo koi, w koƒ cu po ra dzi∏ mu:
– Mu sisz wró ciç do cha ty Sun i po roz ma wiaç z nià. Je Êli nie prze zwy ci´ -

˝ysz stra chu, jej po staç b´ dzie ci´ prze Êla do waç ca ∏e ̋ y cie. Za rów no ona, jak
i ja je ste Êmy w kon tak cie z du cha mi, ale to jesz cze nie ozna cza, ˝e je ste Êmy
de mo na mi. Prze cie˝ wie lo krot nie po ma ga my lu dziom. Wiesz, ile ra zy Sun
po ma ga ∏a nam swo im sza maƒ skim taƒ cem spro wa dziç deszcz w cza sie su -
szy? Ty sià ce, ty sià ce ra zy! – po wie dzia∏. 

Dla Ary on ga s∏o wa rzeê bia rza by ∏y jak bal sam dla du szy. Park ucie szy∏
si´ zaÊ, ˝e ch∏o piec prze zwy ci´ ̋ y∏ strach i opo wie dzia∏ mu swój se kret. 

– Jak do brze wiesz, mo je ma ski do ce nia ne sà na wet na dwo rze kró la Son -
jo. I to nie jest przy pa dek. Dzie ∏a te si´ ga jà swà hi sto rià do cza sów naj daw -
niej szych. Jest w to bie coÊ in spi ru jà ce go, wi´c choç je steÊ jesz cze ma ∏y, mo -
g´ otwo rzyç przed to bà ser ce i opo wie dzieç ci pew nà bar dzo wa˝ nà hi sto ri´. 

Ch∏o piec spoj rza∏ na Par ka i za uwa ̋ y∏ na je go twa rzy wiel kie emo cje. 
– Mo je mu przod ko wi o imie niu Noh przy Êni∏ si´ kie dyÊ m´ drzec z bia -

∏à bro dà, któ ry po ka za∏ mu dzie si´ç naj wa˝ niej szych ma sek Êwia ta – opo -
wia da∏ Park. – Duch star ca ofia ro wa∏ mu ma ski i obie ca∏ zdra dziç spo sób
ich wy ro bu. Po sta wi∏ mu jed nak wa ru nek – nikt nie móg∏ zo ba czyç, jak si´
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je rzeê bi. Noh wró ci∏ do warsz ta tu, ale gdy koƒ czy∏ dzie wià tà ma sk´, za -
zdro sna ˝o na za cz´ ∏a go pod glà daç przez szpa r´ w drzwiach. Wte dy Noh
pad∏ na zie mi´ jak by ra ̋ o ny pio ru nem i zmar∏. Mi mo wszyst ko sztu ka wy -
twa rza nia ma sek prze trwa ∏a i na dal jest prze ka zy wa na z po ko le nia na po -
ko le nie. Jed nak za wsze ro bi´ dzie wi´ç ma sek i z ja kie goÊ ta jem ni cze go po -
wo du nie mo g´ skoƒ czyç dzie sià tej. Wcià˝ nad nià pra cu j´ i wy obra ̋ am
so bie, ja ka po win na byç. 

Ary ong po czu∏ w tym mo men cie, ˝e do ty ka zu pe∏ nie in nej rze czy wi s-
to Êci, zu pe∏ nie jak by do ty ka∏ pal ca mi nie ba. Wte dy te˝ roz leg∏ si´ bud dyj-
ski dzwon, któ ry wy bi ja∏ go dzi n´ ko gu ta. Ary ong po ̋ e gna∏ si´ szyb ko, bo
chcia∏ ju˝ wra caç do do mu. 

– Za cze kaj chwi l´ – po wie dzia∏ Park. Na st´p nie wy jà∏ z sza fy pu d∏o. 
– To jest pre zent dla cie bie – po wie dzia∏. 
Ary ong pod niós∏ wie ko i zo ba czy∏ pi´k ny ∏uk ze skó rza nym wy koƒ cze -

niem i dwu na sto ma strza ∏a mi. Do tknà∏ za baw ki, po czym ze ∏za mi w oczach
przy tu li∏ si´ do przy ja cie la. Przed wyj Êciem po dzi´ ko wa∏ Par ko wi, a ten po
raz ko lej ny przy po mnia∏ mu, ˝e mu si spo tkaç si´ z ka p∏an kà Sun. 

Gdy ch∏o piec wra ca∏ do do mu, s∏oƒ ce chy li ∏o si´ ju˝ ku za cho do wi. Na
nie bie po ja wi∏ si´ ksie ̋ yc i b∏y snà∏ bia ∏ym okiem. OÊwie tli∏ zbo ̋ a i do my
miej sco wych bo ga czy. Ary ong zda∏ so bie w tym mo men cie spra w´, ̋ e s∏oƒ -
ce i ksi´ ̋ yc sà jak oczy wiel kie go pta ka, któ re strze gà zie mi´. Po czu∏, ˝e
Hwa nin – w∏ad ca Nie ba – opie ku je si´ du chem swe go wnu ka Tan gu na, za -
miesz ku jà ce go gó ry kró le stwa Cho son. 

* * *

Od kie dy Ary ong do sta∏ ∏uk, ca ∏e go dzi ny sp´ dza∏ na po dwó rzu, uda jàc,
˝e strze la do wro ga. Z gli ny zro bi∏ so bie mon gol skà ar mi´ i ba wi∏ si´ w woj -
n´ z ˝o∏ nie rza mi Czyn gis-cha na, któ ry pod bi∏ Êwiat na nie spo ty ka nà ska l´.
Ch∏o piec bie ga∏ po po dwó rzu, przy mie rza∏ si´ do ata ku i bra∏ wro ga przez
za sko cze nie. Ze zwin no Êcià w´ ̋ a wyj mo wa∏ z ko∏ cza nu strza ∏y, na pi na∏ ∏uk
i tra fia∏ pro sto do ce lu. Kil ka krot nie za bi ja∏ Czyn gis-cha na, ale póê niej znów
le pi∏ je go fi gur k´, bo prze cie˝ Mon go ∏o wie nie mo gli po zo staç bez w∏ad cy. 
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Oj ciec wi dzia∏ to wszyst ko i w koƒ cu na zwa∏ sy na „ma ∏ym mi strzem
∏ucz nic twa, któ ry po ko na∏ Czyn gis-cha na”. Ary ong uwiel bia∏ przed sta wiaç
si´ ko le gom w∏a Ênie tym przy dom kiem. Gdzie kol wiek si´ po ja wia∏, za lud-
nia∏ to miej sce wy ima gi no wa ny mi ban dy ta mi, pi ra ta mi, dzi ki mi zwie rz´ -
ta mi i bo ga mi. Ka˝ dy za kà tek po dwó rza by∏ miej scem wiel kich bi tew mo -
nar chów i pó∏ bo gów, któ rzy cza sem wy gry wa li, a cza sem prze gry wa li.
Ma lut kie pa tio sta ∏o si´ miej scem na pa wa jà cym si ∏à, drzwia mi ku do ro s∏e -
mu Êwia tu, prze d∏u ̋ e niem ˝y cia w ∏o nie mat ki, a przede wszyst kim – po -
czàt kiem dro gi.

Ch∏o piec wy obra ̋ a∏ so bie na wet, ̋ e zie mia si´ roz st´ pu je, wy st´ pu je z niej
la wa i za le wa woj ska wro ga. Ka˝ de go dnia cz´Êç po dwó rza za mie nia ∏a si´
we wspa nia ∏e te re ny bi tew. Zie mia od s∏a nia ∏a swo je bo gac two, po zwa la ∏a
na wpro wa dze nie har mo nii, i wpra wia ∏a w ruch ser ce Êwia ta. Ary on ga wy -
pe∏ nia∏ po kój i rów no wa ga stwo rze nia, yin i yang, pier wia stek m´ ski i ˝eƒ -
ski, s∏oƒ ce i ksi´ ̋ yc. W no cy du chy gwiazd do ty ka ∏y swo imi pal ca mi gli -
nia nych ˝o∏ nie rzy ków Ary on ga, a on wie dzia∏, ˝e czy nià to z tro ski, by
ochro niç je go ar mi´ i czu waç nad snem ca ∏ej ro dzi ny. 

* * *

Shin chcia∏, by syn sp´ dza∏ wi´ cej cza su w ga bi ne cie, uczy∏ si´ me dy cy ny,
i aby mu po ma ga∏ przy cho rych. Szyb ko jed nak zro zu mia∏, ̋ e ma ∏y nie wy -
ka zu je w tym kie run ku zdol no Êci. Co praw da Ary ong s∏u cha∏ uwa˝ nie opo -
wie Êci oj ca, a zw∏asz cza hi sto rii o nie ule czal nych cho ro bach, ale nie by ∏o wi -
daç w nim ma te ria ∏u na le ka rza. 

Oj ciec czu∏ si´ co raz bar dziej roz cza ro wa ny i mó wi∏ cz´ sto do ma∏ ̋ on ki: 
– Ju˝ nic z nie go nie b´ dzie. Nie mam do nie go si ∏y.

* * *

Kim uwa ̋ a ∏a, ˝e mà˝ za du ̋ o pra cu je. Pew nej no cy, gdy Shin skoƒ czy∏
zaj mo waç si´ pa cjen tem cho rym na epi lep sj´, a Kim ro bi ∏a m´ ̋ o wi ma sa˝
szyi po ci´˝ kiej pra cy, Ary ong wszed∏ do ga bi ne tu i za py ta∏:

– Co to jest Êmierç?
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Ro dzi ce wstrzy ma li od dech i po pa trzy li na sie bie. Oj ciec po pro si∏ sy na,
by usiad∏.

– Ary ong, na praw d´ nie wiem – wy zna∏ oj ciec. 
Ch∏o piec wbi∏ wzrok w zie mi´ i za my Êli∏ si´. Zro zu mia∏, ˝e do tknà∏ tym

py ta niem nie wy god ne go te ma tu. Wy nu rzy∏ si´ z za du my, jak by wy cho dzi∏
z g∏´ bo kie go je zio ra, spoj rza∏ na oj ca z wy ro zu mia ∏o Êcià i po wie dzia∏:

– Ta to, ja wiem, czym jest Êmierç. To jak by za paÊç w sen i ni gdy si´ nie
obu dziç. 

Kim za nie mó wi ∏a. Nie skoƒ czy ∏a ma sa ̋ u i wy pro wa dzi ∏a sy na z ga bi ne -
tu, aby od po wie dzieç na resz t´ je go eg zy sten cjo nal nych py taƒ. Chcia ∏a mu
te˝ opo wie dzieç o in kar na cji oraz o nie skoƒ czo nych mo˝ li wo Êciach, ja kie ma
cz∏o wiek na dro dze do per fek cji i nir wa ny.

– Ka˝ dy cz∏o wiek umie ra, a wte dy sta je si´ gwiaz dà oÊwie tla jà cà na dzie je
in nych lu dzi. Wiel kie gwiaz dy to ci, któ rzy by li mà drzy i wie dzie li jak kro-
czyç po zie mi. Na to miast ma ∏e gwiaz dy to ma lut kie zwie rzàt ka, któ re tak
cz´ sto roz dep tu je my, nie zda jàc so bie z te go spra wy. Wszyst ko, co nas ota-
cza jest Êwi´ te, bo kry je w so bie nie skoƒ czo ne ˝y cie. 

Póê niej Kim opo wie dzia ∏a sy no wi le gen d´ o bia ∏ym s∏o niu, któ ry po ja wi∏
si´ na Êwie cie po Êmier ci Bud dy. Mia∏ on przy po mi naç ludz ko Êci, ˝e mi ∏oÊç
jest klu czem do ura to wa nia ludz ko Êci, a brak mi ∏o Êci jest je dy nym grze chem. 

– Za ka˝ dym ra zem, gdy ro bi my coÊ z∏e go, jed na z gwiazd na nie bie ga -
Ênie, a po tem prze no si si´ do in ne go Êwia ta. Dla te go te˝, je Êli lu dzie nie
prze sta nà grze szyç, pew ne go dnia b´ dzie my ˝y li pod nie bem bez gwiazd –
t∏u ma czy ∏a Kim co raz pew niej sza te go, ˝e trze ba wy t∏u ma czyç sy no wi tak -
˝e fi lo zo fi´ zen. 

Ary ong nic z te go nie ro zu mia∏, ale s∏u cha jàc mat ki, czu∏ si´ bez piecz-
nie, jak by ota cza ∏a go ja kaÊ po t´˝ na si ∏a. Za uwa ̋ a∏, ̋ e ta bli ska mu ko bie ta
ma we wn´trz ny ogieƒ, któ ry da je po czà tek Êwia t∏u gwiazd, i któ ry mo ̋ e
wstrzà snàç ca ∏à wiecz no Êcià.

Na st´p ne go dnia, gdy tyl ko Ary ong prze tar∏ oczy i za uwa ̋ y∏ pierw sze
pro mie nie s∏oƒ ca, po bieg∏ do kuch ni, by zo ba czyç, jak mat ka szy ku je Ênia -
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da nie. Na pi∏ si´ zu py, zjad∏ nie co kim chi19 i wy bieg∏, nie do koƒ czyw szy na -
wet ma ∏ej mi secz ki ry ̋ u.

Kim krzy cza ∏a za nim, by zjad∏ coÊ jesz cze, ale on ju˝ nie s∏y sza∏, zu pe∏ -
nie po ch∏o ni´ ty za ba wa mi na po dwó rzu. Jak ju˝ po ko na∏ woj ska mon gol-
skie, to uda∏ si´ do miej sca, gdzie za wsze o go dzi nie smo ka cze ka li na nie -
go przy ja cie le: Ku nin – któ ry ca ∏y dzieƒ wci na∏ ry ̋ o we cia stecz ka, Ka san –
wy jàt ko wo wa lecz ny ry cerz, i Si rie – ty po wy in tro wer tyk, o zdol no Êciach
ar ty stycz nych. Dzie li li smut ki i ra do Êci, uczest ni czàc w fan ta stycz nych przy -
go dach, gdzie je dy nà gra ni cà by ∏a ich nie skoƒ czo na wy obraê nia.

– Gdzie dziÊ idzie my? – za py ta∏ Ka san, ocze ku jàc ja kichÊ eks cy tu jà cych
wy da rzeƒ.

Ary ong od po wie dzia∏ bez wa ha nia:
– To Êwiet ny dzieƒ na uje˝ d˝a nie ko ni! Chodê my do stad ni ny pa na Woo!
Ku nin i Si rie by li spe cja li sta mi od uni ka nia za gro ̋ eƒ i sza lo nych po my -

s∏ów Ary on ga, wi´c szyb ko za pro po no wa li pusz cza nie la taw ca. Ka san przy -
wo ∏a∏ ich do po rzàd ku i zga ni∏ za ta kà tchórz li wà po sta w´. Ku nin nie mal
si´ po p∏a ka∏ i ze wzro kiem wbi tym w zie mi´ wy jà ka∏:

– Do brze, do brze. Niech b´ dzie, ale ja si´ b´ d´ tyl ko przy glà da∏.
Si rie nie chcia∏ zo staç sam, wi´c po wie dzia∏, ̋ e do ∏à czy, ale b´ dzie sta∏ na

cza tach.
Ch∏op cy po ma sze ro wa li do go spo dar stwa Woo. Na gan ku do mu roz ∏o -

˝o na by ∏a skó ra niedê wie dzia, a w po bli skiej za gro dzie pa s∏a si´ czar na owca.
Ary ong prze sko czy∏ ogro dze nie i wsko czy∏ jej na grzbiet. 

– Parz, jak uje˝ d˝a jà bo go wie! – krzy cza∏ Ary ong. 
Prze ra ̋ o na owca wierz ga ∏a i be cza ∏a. Ka san nie móg∏ znieÊç wi do ku jej

cier pie nia i omal nie wy buch nà∏ p∏a czem, a Si rie krzyk nà∏ g∏o Êno. W tym
mo men cie ch∏op cy zo ba czy li, ˝e zbli ̋ a si´ do nich Woo z wiel kà ∏o pa tà
w r´ ku.
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– Po za bi jam was! Po na bi jam was na pa le! – krzy cza∏.
Ka san rzu ci∏ si´ do uciecz ki jak wy pusz czo na z ∏u ku strza ∏a, a Ary ong

za czà∏ biec tak szyb ko, ˝e le d wo do ty ka∏ sto pa mi zie mi. Ch∏op cy ukry li si´
w ma ∏ej ja ski ni, któ rej wej Êcie przy kry li ga ∏´ zia mi drzew. Wy szli do pie ro,
gdy uzna li, ˝e nie bez pie czeƒ stwo mi n´ ∏o. Wte dy ogar nà∏ ich Êmiech. Ta -
rza li si´ po zie mi i prze drzeê nia li Woo. Mu sie li ju˝ wra caç do do mu, wi´c
ru szy li le Ênà Êcie˝ kà do Ha hoe. Ma sze ro wa li tak do cza su, a˝ us∏y sze li z∏o -
wiesz czy pisk zwie rzàt. Do pie ro te raz za uwa ̋ y li, ˝e nie bo si´ za chmu rzy ∏o
a z drzew za cz´ ∏y spa daç li Êcie. W po wie trzu wy czu wa ∏o si´ gro z´ Êmier ci.
Ch∏op cy po bie gli w stro n´, skàd do cho dzi ∏y te strasz ne zwie rz´ ce od g∏o sy. 

Z da le ka za uwa ̋ y li trzech do brze zbu do wa nych m´˝ czyzn, któ rzy na bi -
ja li psy na pa le, a póê niej wie sza li je na ga ∏´ ziach drzew. Prze ra ̋ e ni ch∏op cy
scho wa li si´ za ska ∏a mi. Wi dzie li, jak zwie rz´ ta prze bie ra ∏y w po wie trzu ∏a -
pa mi, jak by chcia ∏y ucie kaç z miej sca kaê ni, to czy ∏y pia n´, wy ∏y z bó lu, a po
chwi li Êmier tel na mg∏a za s∏o ni ∏a im Êle pia i mil k∏y na za wsze. 

Po raz pierw szy w ˝y ciu Ary ong po czu∏ nie na wiÊç. Chcia∏ po wy strze laç
z ∏u ku strasz li wych opraw ców, któ rzy tor tu ro wa li psy. Gdy by tyl ko móg∏,
przy wró ci∏ by ˝y cie tym bied nym zwie rz´ tom. Le d wo po wstrzy ma∏ w so bie
na tu ral ny bunt prze ciw ko z∏u. Przy po mnia∏ so bie, ̋ e do ro Êli uwiel bia jà psie
mi´ so, a na wet twier dzà, ˝e naj lep sze jest wte dy, gdy zwie rz´ umrze gwa∏ -
tow nà Êmier cià. Zw∏asz cza m´˝ czyê ni uwiel bia li zu p´ z psa. Ary ong ni gdy
nie móg∏ zro zu mieç, jak ta ka po tra wa mo ̋ e ko go kol wiek wzmoc niç. Jed-
nak je go oj ciec te˝ jà ch´t nie ja da∏, a na wet za le ca∏ swo im pa cjen tom. 

Smu tek ogar nà∏ ser ce Ary on ga. Spoj rza∏ jesz cze raz na zmal tre to wa ne
psy za wie szo ne na drze wach, i ze spusz czo nà g∏o wà uda∏ si´ wraz z przy ja -
ció∏ mi do do mu. Przy dro dze do Ha hoe sta∏ po sàg Bud dy, sie dzà ce go w po -
zy cji lo to su. Wy da wa ∏o im si´, ̋ e Bud da spoj rza∏ na nich po przez swo je trze-
cie oko w czo le, i pra gnà∏ prze gnaç smu tek z ich dzie ci´ cych serc.
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IV
Pew ne go po ran ka Ary ong po sta no wi∏ sta wiç czo ∏a stra cho wi i spo tkaç

si´ z cza row ni cà Sun. Od kie dy Park po ra dzi∏ mu, by jà od wie dzi∏, ch∏o piec
nie móg∏ spaç po no cach. Wie dzia∏, ̋ e ar ty sta mia∏ ra cj´, a mi mo to ogrom-
nie si´ ba∏. W koƒ cu ze bra∏ si´ na od wa g´ i po szed∏. Gdy prze kra cza∏ próg
bra my Ha hoe, znów ogar nà∏ go pa nicz ny strach, i wszel kie t∏u ma cze nia i ra -
dy, ja kich so bie sam udzie la∏, by ∏y na nic. Strach i od wa ga wal czy ∏y w nim
ze so bà. 

Gdy szed∏ do Sun, zo ba czy∏ pod drze wem bud dy st´, któ ry z za mkni´ ty -
mi oczy ma od ma wia∏ man tr´, i wie Ênia ków, któ rzy dzie li li doj rza ∏e go ar-
bu za. Na le Ênej po la nie spo tka∏ te˝ m∏o dzieƒ ców çwi czà cych ta ekwon-do.
Sta ry mistrz o d∏u gich si wych w∏o sach cier pli wie t∏u ma czy∏ im za sa dy Wiel -
kich Ogra ni czeƒ:

– Je Êli chcia∏ byÊ ata ko waç jak ty grys, mu sisz za po mnieç o so bie. Wy-
obraê so bie, ˝e je steÊ w skó rze be stii. Wczuj si´! Tyl ko ten, kto prze zwy ci´ -
˝y l´k, mo ̋ e zo staç mi strzem. A naj wa˝ niej sze w tej wal ce jest zwy ci´ stwo
nad sa mym so bà. Nie za po mi naj cie, ˝e ten, kto zwy ci´ ̋ a nad in ny mi jest
po t´˝ ny, ale ten, kto zwy ci´ ̋ a z sa mym so bà jest nie zwy ci´ ̋ o ny. 

Ary ong wie le by da∏, aby z ni mi zo staç, ale wie dzia∏, ̋ e te raz naj wa˝ niej -
sza jest roz mo wa z Sun, i uwol nie nie si´ od uczu cia prze Êla do wa nia przez
wiedê m´. 

Nad cha tà Sun krà ̋ y ∏o sta do kru ków. Ary ong ju˝ mia∏ wy pu Êciç strza ∏´
w kie run ku prze wod ni ka tej skrzy dla tej ban dy, gdy po czu∏, ˝e ro bi mu si´
go rà co i sp∏y wa po tem po ca ∏ym cie le. To by∏ strach. Wy da wa ∏o mu si´, ˝e
pta ki za ta cza jà nad nim kràg, jak by Êwi´ to wa ∏y zwy ci´ stwo nad je go stra -
chli wà du szà. Przy po mnia∏ so bie s∏o wa star ca: „Tyl ko ten, kto prze zwy ci´ -
˝a swój we wn´trz ny l´k, mo ̋ e zo staç mi strzem”. 

Pod szed∏ do ogro dze nia i za stu ka∏. Nie spo dzie wa nie po czu∏ ko Êci sty do -
tyk na ple cach. 

– Wie dzia ∏am, ̋ e przy je dziesz – po wie dzia ∏a Sun, za g∏u sza jàc skrze kli we
od g∏o sy pta ków.
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Ary ong by∏ prze ra ̋ o ny. Nie móg∏ na wet spoj rzeç w oczy sta rusz ki, któ -
rych ˝ó∏ ta we t´ czów ki wy wra ca ∏y si´ do gó ry, zu pe∏ nie jak by szu ka ∏y tam
za gu bio nych ga lak tyk. 

– Chcia ∏em pro siç o wy ba cze nie – wy bà ka∏ Ary ong. 
Sta rusz ka otwo rzy ∏a drzwi i po pchn´ ∏a go lek ko w stro n´ wej Êcia.
– Wejdê – po wie dzia ∏a. 
Ary ong usiad∏ ze spusz czo nà glo wà na kle pi sku. Gdy ukrad kiem spo -

glà da∏ na Sun, wy da wa ∏o mu si´, ˝e przy bie ra ona po staç wiel kie go kru ka.
W tej chwi li zda∏ so bie spra w´, ˝e jest ju˝ za póê no na uciecz k´. 

– Po raz pierw szy od wie lu lat od wie dzi ∏o mnie dziec ko – po wie dzia ∏a.
– Lu dzie my Êlà, ̋ e stra ci ∏am ro zum, ale czy ma jà ra cj´? Wi dz´ wi´ cej od in -
nych i umiem czy taç my Êli drzew. 

Spoj rza ∏a na ch∏op ca ogni stym wzro kiem i za py ta ∏a:
– Chcesz bym ci prze po wie dzia ∏a przy sz∏oÊç?
Ary on go wi od j´ ∏o mo w´. Chcia∏ od mó wiç, ale s∏o wa nie prze cho dzi ∏y

mu przez gar d∏o. 
– Sia daj tu taj – po wie dzia ∏a sta now czym to nem Sun.
Ary ong by∏ jak za hip no ty zo wa ny i ro bi∏ wszyst ko, cze go chcia ∏a ko bie ta.

Zu pe∏ nie opa no wa ∏a je go umys∏.
Ka p∏an ka usia d∏a na prze ciw ko, rzu ci ∏a w po wie trze bam bu so wy pa ty-

czek i ju˝ po chwi li za nu rzy ∏a si´ w Êwiat du chów. Roz ∏o ̋ y ∏a wiel ki wa chlarz
i wy da ∏a z sie bie g∏o Êny okrzyk. Na st´p nie roz sy pa ∏a na bam bu so wej ma cie
ry˝, by od czy taç z uk∏a du zia ren przy sz∏oÊç ch∏op ca.

– Masz za dat ki na woj sko we go. Wi dz´, jak wal czysz z od dzia ∏a mi bar -
ba rzyƒ ców ze wscho du. Strasz ny to wi dok, strasz ny... 

Sun prze rwa ∏a, po pa trzy ∏a na ch∏op ca i ob da rzy ∏a go cie p∏ym spoj rze -
niem:

– Je steÊ moc ny i s∏a by, wiel ki i ma ∏y, je steÊ do li nà i gó rà, chmu rà i ska -
∏à. Sa mot noÊç zmie ni two je ser ce w ka mieƒ, ale mi ∏oÊç go zmi´k czy. Two ja
s∏a boÊç mo ̋ e ci´ znisz czyç al bo pod nieÊç. W m∏o do Êci sta niesz si´ ofia rà
swo ich ilu zji, ale gdy osià gniesz doj rza ∏oÊç, sta wisz czo ∏a rze czy wi sto Êci. Wi -
dz´ krew na two ich r´ kach i nie na wiÊç w oczach. Wi dz´ nie moc w two jej
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mo cy, i kwiat lo to su, szy ku jà cy si´ do roz kwi tu… Cze ka ci´ wie le wy zwaƒ
i trud ne ˝y cie… A te raz zejdê mi z oczu! – krzyk n´ ∏a.

Na gle Ary ong po czu∏ si´ wol ny. Gdy wy szed∏ z do mu Sun, po ra zi∏ go
b∏´ kit nie ba. Im da lej by∏ od wiedê my, tym wi´ cej mia∏ w so bie ˝y cia. Wra -
ca∏ do do mu tà sa mà dro gà. M∏o dzieƒ cy wcià˝ çwi czy li ta ekwon-do, a ich
mistrz wy da wa∏ mu si´ drze wem, rze kà lub chmu rà. Ucznio wie pró bo wa li
go ata ko waç, ale bro ni∏ si´ bez ˝ad ne go wy si∏ ku. 

– Cz∏o wiek to znacz nie wi´ cej ni˝ cia ∏o – t∏u ma czy∏ uczniom z lek kim
uÊmie chem.

Gdy Ary ong wró ci∏ do do mu, by ∏a ju˝ go dzi na psa. Ro dzi ce ca ∏y dzieƒ
od cho dzi li od zmy s∏ów, za sta na wia jàc si´, gdzie si´ po dzia∏. Shin na krzy cza∏
na ch∏op ca i za ka r´ za bro ni∏ mu wy cho dziç z do mu przez trzy ko lej ne dni.
Kim za to chcia ∏a wie dzieç, co si´ w∏a Êci wie sta ∏o w do mu sza man ki Sun.

Przez ch∏op ca prze ma wia∏ strach: 
– Z oczu Sun wy cho dzi∏ ogieƒ, a jej moc spra wi ∏a, ˝e przez wie le go dzin

nie mo g∏em si´ ru szyç z miej sca. W pew nym mo men cie cza row ni ca za mie -
ni ∏a si´ w wiel kie go pta ka, z∏a pa ∏a mnie w szpo ny i upro wa dzi ∏a do swej
kry jów ki za gó ra mi. 

Ro dzi ce Ary on ga zro zu mie li, ̋ e ch∏o piec by∏ prze ra ̋ o ny, wi´c szyb ko zmie -
ni li te mat. Oj ciec za czà∏ opo wia daç o ostat nim ce sar skim ci´ ciu, ja kie wy ko na∏
ci´ ̋ ar nej, a za raz po tem wy szed∏ do kli ni ki. Kim chcia ∏a uspo ko iç sy na, wi´c
po ∏o ̋ y ∏a si´ z nim na po s∏a niu i opo wie dzia ∏a mu hi sto ri´ o za ∏o ̋ e niu Ko rei.

– Daw no, daw no te mu, kie dy ty grys pa li∏ faj k´, Hwa nun – syn kró la
nie ba – po pro si∏ oj ca, by po zwo li∏ mu zejÊç na zie mi´ i na uczyç lu dzi kil ku -
na stu wa˝ nych umie j´t no Êci. Hwa nin ze s∏a∏ sy na na gó r´ Ta ebek, w po bli -
˝u gra ni cy z Ce sar stwem Chiƒ skim. Tam przy wi ta ∏y go niedê wie dzi ca i ty -
gry si ca, któ re od daw na pra gn´ ∏y przy braç po staç ko bie ty. W koƒ cu do bry
w∏ad ca nie ba po sta no wi∏ wy s∏u chaç ich proÊ by i po wie dzia∏ tak:

– Je Êli wy trzy ma cie w ja ski ni przez mie siàc, bez s∏o necz ne go Êwia t∏a, je -
dzàc tyl ko czo snek i gorz ki pio ∏un, to sta nie cie si´ ko bie ta mi.

Ty gry si ca nie wy trzy ma ∏a pró by i po kil ku dniach ucie k∏a z ja ski ni. Jed-
nak niedê wie dzi ca by ∏a cier pli wa i po s∏usz na bo gu. Do pie ro po mie sià cu
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wy sz∏a z ja ski ni, za co w na gro d´ sta ∏a si´ pi´k nà ko bie tà. Bóg da∏ jej za m´ -
˝a swo je go sy na Hwa nu na, a z ich zwiàz ku po cz´ ∏o si´ dziec ko. By∏ to syn,
któ re go na zwa li imie niem Tan gun. To on za ∏o ̋ y∏ na sze paƒ stwo. Rzà dzi∏
nim przez wie le wie ków, a˝ w koƒ cu za mie ni∏ si´ w du cha gór. Od te go mo -
men tu opie ku je si´ wszyst ki mi, na szym là dem, wo dà i po wie trzem. Za zwy -
czaj po ja wia si´ z wier nym to wa rzy szem u bo ku – z do stoj nym ty gry sem. 

Kim za uwa ̋ y ∏a, ̋ e ch∏o piec po grà ̋ a si´ we Ênie, wi´c wsta ∏a i de li kat nie za -
su n´ ∏a za so bà drzwi. A ch∏op cu Êni ∏y si´ rze czy nie sa mo wi te. Wi dzia∏ cza row -
ni c´ Sun, któ ra ro ze braw szy si´, od pra wia ∏a sza maƒ skie ob rz´ dy i plu ∏a ogniem.
Na st´p nie po de sz∏a do Ary on ga, po pa trzy ∏a mu g∏´ bo ko w oczy i krzyk n´ ∏a:

– Wy noÊ si´ stàd, o ty, któ ry mnie tak bar dzo roz cza ro wa ∏eÊ!
Ch∏o piec obu dzi∏ si´ zla ny zim nym po tem. Wy da wa ∏o mu si´, ˝e Sun

wcià˝ na nie go pa trzy, a po tem, ˝e przy glà da mu si´ ja kaÊ wiel ka niedê wie -
dzi ca. Gdy si´ obu dzi∏, zo ba czy∏ twarz uko cha nej mat ki. 

* * *

Ko lej ne go po ran ka Ary ong po sta no wi∏ od wie dziç przy ja cie la, ar ty st´
Par ka. Chcia∏ mu po wie dzieç, ̋ e sta wi∏ czo ∏a stra cho wi. Park wy s∏u cha∏ go,
a na st´p nie po pro si∏, by po wtó rzy∏ hi sto ri´ na spo koj nie i by do k∏ad nie cy -
to wa∏ s∏o wa sta rusz ki. A wi´c Ary ong za czà∏ opo wieÊç od po czàt ku, sta ra jàc
si´, by wzbu dzi ∏a jak naj wi´k szà gro z´. Na Êla do wa∏ ge sty Sun, a na wet za -
∏o ̋ y∏ ma sk´, by wy krzyk nàç: 

– Wy noÊ si´ stàd, o ty, któ ry mnie tak bar dzo roz cza ro wa ∏eÊ!
– Wiesz – prze rwa∏ mu na gle Park – wie le lat te mu Sun prze po wie dzia -

∏a przy sz∏oÊç rów nie˝ i mnie. I ura to wa ∏a mnie od wie lu ˝y cio wych b∏´ dów.
W mo im przy pad ku nie wró ̋ y ∏a z zia ren ry ̋ u, ale ze sko ru py ˝ó∏ wia, któ -
rà pod grze wa ∏a na wol nym ogniu.

– A ja my Êl´, ˝e ona jest sza lo na. Po wie dzia ∏a, ˝e czy ta my Êli drzew, i ˝e
po trfi nic nie jeÊç ca ∏y mi ty go dnia mi. 

– My lisz si´. Ona otwo rzy ∏a si´ na Êwiat du chów i jest z nim w kon tak-
cie. Jest to zu pe∏ nie in ny, nie do st´p ny dla nas Êwiat. DziÊ nie ro zu miesz s∏ów
Sun, ale przyj dzie dzieƒ, kie dy poj miesz ich zna cze nie. 
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Park po pro si∏ ch∏op ca, by chwi l´ na nie go za cze ka∏. Po chwi li wró ci∏ ze
sko ru pà ˝ó∏ wia w d∏o ni. Po ka za∏ Ary on go wi li nie na twar dej sko ru pie i za -
py ta∏:

– Wiesz, co ozna cza jà?
Ch∏o piec nie od po wie dzia∏.
– Mó wià nam, ˝e do wiel kich ce lów pro wa dzà nas wà skie Êcie˝ ki. Tyl ko

i wy ∏àcz nie po kor na po sta wa wo bec ˝y cia mo ̋ e do pro wa dziç nas praw dy.
Wiesz, Ary ong, przez wie le lat mo ja pra ca nie przy no si ∏a ˝ad nych owo ców,
bo my Êla ∏em, ˝e je stem lep szy od in nych. Du ma za Êle pi ∏a mój umys∏ i za -
mie ni ∏a go w ciem nà stud ni´. A˝ pew ne go dnia po sta no wi ∏em skoƒ czyç
z pu stym ˝y ciem. Usia d∏em pod drze wem w po zy cji lo to su i chcia ∏em po -
pe∏ niç sa mo bój stwo. Jed nak, gdy tyl ko wy jà ∏em miecz, us∏y sza ∏em ∏ka nie
Sun. Pro si ∏a, abym te go nie ro bi∏ i przy nio s∏a mi sko ru p´ ˝ó∏ wia, by przy -
po mnieç mi o mo im praw dzi wym prze zna cze niu. 

Park po pa trzy∏ na ch∏op ca i do da∏:
– Za wsze od rzu caj wszyst ko, co ma choç by cieƒ z∏a. Po dà ̋ aj Êcie˝ ka mi

tych, któ rzy osià gn´ li mà droÊç i bàdê po kor ny. Pa mi´ taj o s∏o wach mi strza
Lao Tze: „Do brym po dró˝ nym jest ten, kto nie zo sta wia za so bà Êla dów”. 

Ary ong do tknà∏ sko ru py ˝ó∏ wia i za my Êli∏ si´. Ni gdy nie po my Êla∏ by, ˝e
cz∏o wiek tak ener gicz ny jak Park by∏ tak bli sko znisz cze nia ca ∏e go ˝y cia.
Czu∏, ˝e Park trak tu je go jak w∏a sne go sy na. 

Ar ty sta wzià∏ od ch∏op ca sko ru p´, za wi nà∏ jà w ry ̋ o wy pa pier zdo bio ny
chiƒ ski mi zna ka mi, i scho wa∏ do skrzy ni. 

– Idê ju˝. Po zwól mi nie co po pra co waç – po g∏a ska∏ ch∏op ca po g∏o wie
i za czà∏ rzeê biç ma ski.

Ary ong po bieg∏ wi´c spo tkaç si´ z ko le ga mi. Po szli do po bli skie go la su
ba wiç si´ w woj n´. W pew nym mo men cie je den z ch∏op ców wy szep ta∏:

– Czu j´ Êmierç w po wie trzu.
Wte dy zo ba czy li wiel kie go niedê wie dzia. Ary ong po tknà∏ si´ o ka mieƒ

i upad∏ pro sto pod je go ∏a py. Za mknà∏ oczy z prze ra ̋ e nia i po czu∏ sil ny po -
wiew wia tru. Uniós∏ lek ko po wie ki i do strzeg∏ ty gry sa, ze ska ku jà ce go z drze -
wa. Be stia rzu ci ∏a si´ pro sto na niedê wie dzia. Zra nio ny zwierz rzu ca∏ si´ jak
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osza la ∏y. Jed nak ty grys nie da wa∏ za wy gra nà, wbi∏ ostre pa zu ry w cia ∏o
niedê wie dzia, a je go oczy b∏y sn´ ∏y zwy ci´ sko. Brà zo we fu tro niedê wie dzia
zla ∏o si´ z ˝ó∏ to-brà zo wy mi pa ska mi na past ni ka. Po chwi li ty grys za nu rzy∏
k∏y w ser cu ofia ry. Krew try ska ∏a wo kó∏, a ty grys roz ko szo wa∏ si´ zwy ci´ -
stwem.

Ch∏op cy znów za s∏o ni li oczy, bo wy da wa ∏o im si´, ˝e w ten spo sób sta nà
si´ zu pe∏ nie nie wi docz ni dla ty gry sa. Je den z nich, Si rie, by∏ ju˝ nie mal prze -
zro czy sty ze stra chu, a˝ w koƒ cu za mie ni∏ si´ w ma ∏à skrzy dla tà musz k´.
Ary ong i Ku nin sta ra li si´ zaÊ opu Êciç to strasz ne miej sce jak naj szyb ciej
i stà paç tak ci cho, jak by cho dzi li po je dwa biu. Gdy wszy scy trzej spo tka li
si´ w le Ênej kry jów ce, Si rie pró bo wa∏ coÊ po wie dzieç, wi´c otwie ra∏ usta, ale
nie wy cho dzi ∏y z nich ˝ad ne s∏o wa. W koƒ cu Ka san klep nà∏ go po ple cach
i za krzyk nà∏: 

– Obudê si´, ch∏o pie! ˚y je my! Wra ca my do do mu! 
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V
Shin nie mia∏ ju˝ ty le si∏ co daw niej i co raz cz´ Êciej dra˝ ni li go wszy scy,

któ rzy kr´ ci li si´ wo kó∏ nie go bez wy raê ne go ce lu. Sta ra∏ si´ ogra ni czaç licz -
b´ pa cjen tów do mi ni mum. Cza sa mi za my ka∏ si´ w ga bi ne cie i za nu rza∏
w lek tu rze ksiàg o tra dy cyj nej me dy cy nie. Roz my Êla∏ o tym, jak to cz∏o wiek
za m∏o du ma po trze b´ prze kra cza nia gra nic, a na sta re la ta po wra ca do ko -
rze ni i pra gnie ju˝ tyl ko od kry wa nia, czym jest Praw da. 

Jed nym z je go ulu bio nych tek stów by ∏a Ksi´ ga o Me dy cy nie ˚ó∏ te go
Ce sa rza, z któ rej czer pa∏ wska zów ki do przy go to wy wa nia re cept. Na jej stro -
nach ro bi∏ licz ne no tat ki, któ re mia ∏y mu po móc w udo sko na la niu me dy -
ka men tów i me tod le cze nia. Od kry∏ na wet, ˝e mo˝ na za stà piç dro gie pro -
duk ty taƒ szy mi, na przy k∏ad lek z ∏a py niedê wie dzia le kiem z gniaz da go ∏´ bi.
By∏ to wy war, któ ry os∏a bia∏ bó le po ro do we i od m∏a dza∏ or ga nizm ko bie ty. 

Pew ne go dnia, gdy po ch∏o ni´ ty by∏ stu dio wa niem ulu bio nej ksie gi, us∏y -
sza∏ de li kat ne pu ka nie do drzwi. Po chwi li oka za ∏o si´, ˝e to ˝o na do bre go
zna jo me go, pa ni Choi, przy sz∏a po po moc.

– Choi, co ci´ do mnie spro wa dza? Chy ba nie chcesz mi po wie dzieç, ˝e
ta ka zdro wa ko bie ta jak ty na gle po czu ∏a si´ êle.

˚o na rzeê bia rza za kry ∏a usta pra wà d∏o nià, jak by chcia ∏a ukryç se kret,
a po chwi li po wie dzia ∏a:

– To nic po wa˝ ne go. Tyl ko jest mi cià gle nie do brze i cz´ sto kr´ ci mi si´
w g∏o wie. 

– Je steÊ w cià ̋ y?
Choi za nie mó wi ∏a i zbla d∏a. Na bra ∏a g∏´ bo ko po wie trza, po chy li ∏a si´

lek ko i wy buch n´ ∏a p∏a czem.
– Chc´ usu nàç cià ̋ ´. Bo j´ si´, ˝e no sz´ w so bie dziew czyn k´. Po pe∏ ni li -

Êmy z m´ ̋ em b∏àd, ale chce my go na pra wiç. 
Shin nie zwa ̋ a jàc na do bre re la cje, ja kie ich do tej po ry ∏à czy ∏y, po wie dzia∏:
– Je Êli chcesz to zro biç, to mu sisz je chaç do An don gu, bo tyl ko tam znaj -

dziesz po ∏o˝ ne, któ re za bi ja jà dzie ci bez ˝ad nych skru pu ∏ów. Ja za wsze bro -
ni ∏em ˝y cia, wi´c two ja proÊ ba mnie ob ra ̋ a. 
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Choi ze bra ∏a si´ na od wa g´ i pod nie sio nym g∏o sem za py ta ∏a:
– Ile chcesz pie ni´ dzy?
Shin a˝ po czer wie nial ze z∏o Êci i wy buch nà∏:
– Precz mi z oczu! Wy noÊ si´!
Ko bie ta prze stra szy ∏a si´ i mam ro czàc coÊ nie wy raê nie, ulot ni ∏a si´

w prze cià gu u∏am ka se kun dy. 
– Mo ̋ e by ∏em dla niej zbyt ostry, ale je stem prze ko na ny, ˝e jesz cze mi

kie dyÊ po dzi´ ku je – po my Êla∏ Shin. 
W tym mo men cie we sz∏a ˝o na, pa ni Kim, i za cz´ ∏a ro biç mu wy mów ki.
– Jak mo g∏eÊ tak jà po trak to waç? To jed na z mo ich naj bli˝ szych przy ja -

ció ∏ek, a jej mà˝, Park, trak tu je na sze go Ary on ga ni czym oj ciec.
– Po psu ∏aÊ mi hu mor jesz cze bar dziej ni˝ ta two ja przy ja ció∏ ka. Nie wy -

star czy ci, ˝e wi´k szoÊç mo ich pa cjen tów to two je zna jo me, któ re zg∏a sza jà
ja kieÊ wy my Êlo ne scho rze nia i tyl ko za bie ra jà mi czas? I w do dat ku przy -
cho dzisz tu z awan tu rà aku rat wte dy, gdy zna la z∏em jed nà z nie wie lu chwil
na wy po czy nek.

– Je Êli ktoÊ tu jest zm´ czo ny to w∏a Ênie ja. Ca ∏e dnie sp´ dzam na pra-
cach do mo wych, któ rych nikt, ale to zu pe∏ nie nikt nie do ce nia. A w do dat -
ku s∏y sz´, jak to jest ci ci´˝ ko po ma gaç na szym do brym zna jo mym. Zu pe∏ -
nie nie my Êlisz.

– Nie my Êl´? Je Êli ktoÊ w tym do mu u˝y wa g∏o wy to tyl ko ja. Ty i te
two je przy ja ció∏ ki ˝y wi cie si´ je dy nie prze sà da mi. Na praw d´ my Êlisz, ˝e je -
Êli ona uro dzi dziew czyn k´ w ro ku ko nia, to spro wa dzi na ro dzi n´ nie szcz´ -
Êcie? Je Êli w to wie rzysz, to masz pta si mó˝ d˝ek.

Kim naj bar dziej na Êwie cie nie lu bi ∏a ob raê li we go okre Êle nia „pta si mó˝ -
d˝ek”. Za wo ∏a ∏a wi´c sy na i po sta no wi ∏a wyjÊç z nim z do mu. Za nim to
uczy ni ∏a, rzu ci ∏a jesz cze przez ra mi´:

– Choi je dzie do An don gu, by do ko naç tam abor cji. Je Êli coÊ jej si´ sta-
nie, to mam na dzie j´, ˝e wiesz, kto b´ dzie za to od po wie dzial ny... Aha, za -
po mnia ∏am ci po wie dzieç, ̋ e jej mà˝, pan Park, w∏a Ênie ob da ro wa∏ nas trze -
ma ma ska mi. Dwie zro bi∏ dla nas, a jed nà dla Ary on ga, z ˝y cze nia mi uda nej
ma ska ra dy w Êwi´ to wio sny.
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Na ko niec od wró ci ∏a si´ na pi´ cie i po wie dzia ∏a z gra cjà:
– Wy da je mi si´ w∏a Êci wym, by Êmy przez pe wien czas sy pia li w osob-

nych sy pial niach.
I wy sz∏a.
– My Êlisz, ̋ e to ta ki za szczyt i przy jem noÊç z to bà sy piaç! – krzyk nà∏ za nià

Shin. I wy obra zi∏ so bie, ˝e du si ma∏ ̋ on k´ go ∏y mi r´ ko ma. Z∏a pa∏ si´ za g∏o w´
i za czà∏ przy go to wy waç so bie wy war z ˝ó∏ ci niedê wie dzia na uspo ko je nie.

* * *

Pa ni Choi, tak jak za po wie dzia ∏a, uda ∏a si´ do po bli skie go An don gu, by
za biç dziec ko w swo im ∏o nie.

Wszyst ko od by ∏o si´ w pry mi tyw nych wa run kach, bo ro bi ∏a to ko bie ta
nie do Êwiad czo na. Sa ma nie da wa ∏a gwa ran cji, ˝e wszyst ko si´ po wie dzie.
Pa ni Choi by ∏a ju˝ w czwar tym mie sià cu cià ̋ y i ˝a den le karz przy zdro wych
zmy s∏ach nie chcia∏ si´ te go pod jàç. 

Gdy Choi wró ci ∏a do do mu, ogar n´ ∏y jà dresz cze, pot sp∏y wa∏ po ca ∏ym
cie le i po wo li tra ci ∏a przy tom noÊç. Jej mà˝, pan Park, od ra zu po bieg∏ po
po moc do me dy ka Shi na, wie rzàc, ˝e tyl ko u przy ja cie la znaj dzie po moc.
Nie ste ty, coÊ mu mó wi ∏o, ̋ e to mo gà byç ostat nie chwi le ̋ y cia ̋ o ny, i ˝e jest
ona bli ska prze kro cze nia rze ki San su, któ ra od dzie la Êwiat ̋ y wych od Êwia -
ta zmar ∏ych. 

Shin zgo dzi∏ si´ od wie dziç ko bie t´ w do mu. Gdy wszed∏, za sta∏ tam swo -
jà ̋ o n´. Kim, ja ko przy ja ció∏ ka ro dzi ny, sie dzia ∏a tam od ra na. Ze bra ∏a dzie -
ci u wez g∏o wia umie ra jà cej i na ka za ∏a im od wró ciç g∏o wy w kie run ku
wschod nim. Za ka za ∏a im pa trzeç na pó∏ noc, bo tam miesz ka jà du sze zmar -
∏ych. Tym cza sem Shin przy ∏o ̋ y∏ r´ k´ do czo ∏a ko bie ty i ka za∏ jà cie p∏o okryç.
Za czà∏ przy go to wy waç le kar stwa.

– B´ dzie ˝y ∏a? – za py ta li nie mal jed no cze Ênie Park i Kim.
– Bud da je den wie – od po wie dzial Shin. 
Wy bieg∏ z do mu cho rej, by jak naj szyb ciej od szu kaç ho dow c´ owiec, pa -

na Woo. Tyl ko on móg∏ mu u˝y czyç po trzeb ne go re me dium – czar nej owcy.
Woo by∏ ∏a ska wy. Po zwo li∏ za biç jed nà owc´ na ofia r´ Bud dzie, a dru gà na
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le kar stwa. Shin po kro i∏ mi´ so czar nej owcy na dzie si´ç cz´ Êci i go to wa∏ mi´ -
so na wol nym ogniu. Po dwu na stu go dzi nach do da∏ do wy wa ru dwa na Êcie
go ∏´ bich gniazd. Przez trzy dni z rz´ du kar mio no umie ra jà cà ko bie t´ wy -
∏àcz nie tym wy wa rem. Po skoƒ czo nej ku ra cji Choi na gle oprzy tom nia ∏a,
wy sko czy ∏a z ∏ó˝ ka jak by wstà pi ∏y w nià no we si ∏y i rzu ciw szy si´ na szy j´
m´ ̋ o wi, wy krzyk n´ ∏a:

– Ko cha nie, uda ∏o si´ nam! Nie b´ dzie my mieç cór ki w ro ku ko nia!
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VI
– Ja ki pi´k ny dzieƒ! – za chwy ci ∏a si´ Kim, otwie ra jàc sze ro ko okien ni ce

i wdy cha jàc de li kat ny za pach kwit nà cych wi Êni. Odu rza ∏a si´ tà wspa nia ∏à
wo nià, do Êwiad cza jàc nie mal mi stycz ne go prze ̋ y cia. A przed jej ocza mi roz -
kwi ta ∏y ty sià ce ró ̋ o wo-bia ∏ych kwia tów, któ re ozna cza ∏y jed no – na de sz∏a
wio sna.

Tym cza sem jej ma∏ ̋ o nek prze wra ca∏ si´ w ∏ó˝ ku, po chra py wa∏ i uwal-
nia∏ ga zy, co na pa wa ∏o Kim obrzy dli wo Êcià. W koƒ cu wy mam ro ta∏ le ni we:

– Chce mi si´ jeÊç. Ânia da nie go to we?
– Ty za ku ty ∏bie! Nie masz za grosz wra˝ li wo Êci. Le piej wstaƒ i zo bacz,

jak pi´k nie roz kwi t∏y drze wa wi Êni.
Le karz wsta∏ i na tych miast zde rzy∏ si´ z kry tycz nym spoj rze niem ma∏ -

˝on ki. Nie mal w tym sa mym mo men cie ze rwa∏ si´ wiatr i ni czym dy ry gent
roz po czà∏ wspa nia ∏y kon cert, w któ rym spa da jà ce p∏at ki kwia tów wi Êni gra -
∏y pierw sze skrzyp ce. Wszyst ko po kry ∏a ró ̋ o wa wa biel kwia tów wi Êni. 

Shin za my Êli∏ si´, opar∏ na ra mie niu ˝o ny i po wie dzia∏:
– ˚y cie ludz kie jest tak kru che jak opa da jà ce kwia ty wi Êni...
Pa ni Kim po ca ∏o wa ∏a m´ ̋ a w usta i ob j´ ∏a de li kat nie ni czym go ∏´ bi ca.

Ma∏ ̋ o nek po czu∏ wiel kie po ̋ à da nie, któ re stop nio wo na ra sta ∏o i w koƒ cu
sta ∏o si´ tak sil ne, ˝e za czà∏ ca ∏o waç ˝o n´ jak osza la ∏y. Ona zaÊ szyb ko po -
czu ∏a je go in tym nà obec noÊç we w∏a snym cie le. Ob sy py wa ∏a go ma ∏y mi po -
ca ∏un ka mi i szep ta ∏a:

– Po wo li, po wo li ko cha nie. Niech ta chwi la trwa jak naj d∏u ̋ ej...
Pró bo wa li ró˝ nych po zy cji. Ko cha li si´ na mi´t nie, acz sub tel nie, uzu pe∏ -

nia jàc si´ jak yin i yang. Po mi ∏o Êciach mà˝ przy tu li∏ si´ do ˝o ny i ws∏u chi -
wa∏ w bi cie jej ser ca. Po chwi li ode rwa∏ g∏o w´ i po my Êla∏:

– DoÊç te go do bre go. Do pra cy!
Wzià∏ do ràk mi sk´ ry ̋ u i zu py z wo do row stów, i wy szed∏ ze Ênia da niem

na po dwó rze. Po si ∏ek spra wia∏ mu du ̋ à przy jem noÊç. Gdy tak sie dzia∏ przed
do mem, przed ocza mi prze su wa ∏y mu si´ sce ny z ca ∏e go ̋ y cia. Przy po mnia∏
so bie, jak rzu ca∏ ka mie nia mi w bud dyj skich mni chów, gdy by∏ ma ∏ym ch∏op -
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cem, oraz swo jà pierw szà mi ∏oÊç do pi´k nej dziew czy ny, a na wet ma rze nie
o stu dio wa niu sztu ki Tai-Chi20 w Chi nach. 

W koƒ cu przy sz∏a mu do g∏o wy myÊl, w któ rà sam do koƒ ca nie wie rzy∏:
– Tak na praw d´ to je stem w uprzy wi le jo wa nej sy tu acji. Mam wspa nia -

∏à ro dzi n´ – ̋ o n´ i sy na. Ja ko le karz cie sz´ si´ spo ∏ecz nym po wa ̋ a nem, a co
wi´ cej je stem do bre go zdro wia. 

Na st´p nie roz ∏o ̋ y∏ r´ ce i za in to no wa∏ swo jà ulu bio nà pieÊƒ o ko bie tach
z por to we go Mok po, któ re ̋ e gna jà m´ ̋ ów wy p∏y wa jà cych w mo rze. Chwi -
l´ póê niej za czà∏ ope ra cj´ ka ta rak ty. Gdy ju˝ nie mal zbli ̋ a∏ si´ ku jej konƒ -
co wi, otwar ∏y si´ drzwi i sta n´ ∏a w nich pa ni Kim:

– Ko cha nie, kur czak jest ju˝ go to wy. Chodê na obiad.

* * *

Ary ong przy go to wy wa∏ si´ do wiel kiej wio sen nej ma ska ra dy. Po szed∏ do
rzeê bia rza Par ka, by po dzi´ ko waç mu za no wà ma sk´, któ ra przy po mi na la
ob li cze kró la ma∏p. Ma ska bar dzo mu si´ spodo ba ∏a i wie lo krot nie przy mie -
rza∏ jà przed lu strem. Cza sa mi wy da wa ∏o mu si´ na wet, ˝e nie jest w niej
kró lem ma∏p, ale kró lem i bo giem ca ∏e go Ha hoe. I te raz w∏a Ênie po ka za∏
Par ko wi swój po pi so wy wy st´p:

– Je stem bo giem opie ku nem Ha hoe! Przy by ∏em, by po ̋ reç de mo ny, któ -
re nisz czà na sze po la i ogra bia jà nas z ry ̋ u! Je stem po t´˝ nym bo giem, któ -
re go bo jà si´ wszyst kie ˝y wio ∏y Êwia ta! 

Park na gro dzi∏ ch∏op ca okla ska mi, po czym po ka za∏ mu ma ski, któ re
przy go to wa∏ na te go rocz nà ma ska ra d´ dla sie bie i ˝o ny. Sam za mie rza∏ wy -
stà piç w prze ra ̋ a jà co bla dej ma sce, któ ra wy ra ̋ a ∏a wszyst ko to, co zim ne
i cie me, a co ema nu je z na szych cia∏, gdy ro zum Êpi. Dla ̋ o ny wy rzeê bi∏ ma -
sk´ za baw nà, któ ra mia ∏a lek ko roz chy lo ne usta, jak by chcia ∏a coÊ po ̋ reç. 

– Wiesz, ˝e ma ski Êpià za dnia? Nie lu bià s∏o necz nych pro mie ni. Dla-
te go o˝y wa jà do pie ro, gdy si´ zmierz cha. Cza sem wy da je mi si´, ˝e w ma -
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ski wcho dzà du chy na szych bli skich zmar ∏ych, któ rzy nie mo gà zna leêç
wiecz ne go po ko ju. 

Ary ong po czu∏ si´ nie swo jo i za czà∏ si´ za sta na wiaç, czy ja kiÊ duch przy -
pad kiem nie wszed∏ w cia ∏o sta rej cza row ni cy Sun. 

Park zro bi∏ krót kà prze rw´, za my Êli∏ si´, po czym do da∏:
– Nie któ rzy uwa ̋ a jà, ̋ e nie na le ̋ y roz ma wiaç z dzieç mi o spra wach wa˝ -

nych, ale ˝e wy star czy je za ba wiaç nic nie zna czà cy mi, pu sty mi za ba wa mi
i roz mo wa mi. To du ̋ y b∏àd. Im wcze Êniej cz∏o wiek na uczy si´ ̋ yç w zgo dzie
z w∏a sny mi we wn´trz ny mi bo ga mi i de mo na mi, tym szyb ciej po ko na strach. 

Ary ong pa trzy∏ na Par ka sze ro ko otwar ty mi oczy ma jak za hip no ty zo -
wa ny. Ka˝ de je go s∏o wo zda wa ∏o si´ pe ne tro waç wn´ trze ch∏op ca, jak by za -
kli na ∏o w´ ̋ e. 

Tym cza sem Park otwo rzy∏ okno i za czerp nà∏ po wie trza. Z wio ski do cho dzi -
∏y od g∏o sy b´b nów i Êpiew ko biet, taƒ czà cych w rytm mu zy ki. Do okna rzeê -
bia rza pod bieg∏ m∏o dy ch∏o pak w bia ∏ym ubra niu, któ ry taƒ czy∏ i kr´ ci∏ g∏o wà
jed no cze Ênie, jak by by∏ w tran sie. W ten spo sób wpra wia∏ w ruch nie bie skà
szar f´, któ rà mia∏ przy cze pio nà u czub ka swej po kaê nej bia ∏ej cza py. Ary ong
wy bieg∏ na dro g´. Wte dy do strzeg∏ b´ be nek prze wie szo ny przez ra mi´ mu zy -
kan ta. Skó ra na b´b nie za czy na ∏a ju˝ p´ kaç od na g∏ych ude rzeƒ, jak ser ce, któ -
re za szyb ko bi je. I gdy wy da wa ∏o si´, ˝e in stru ment ju˝ d∏u ̋ ej nie wy trzy ma
i pój dzie w strz´ py, wte dy ch∏o pak prze sta∏ w nie go ude rzaç i wpra wi∏ w dy na -
micz ny ruch wst´ g´. Mu zy kant no si∏ ˝a ∏ob ny bia ∏y strój, któ ry w ze sta wie niu
z dy na mi kà je go ru chów da wa∏ wra ̋ e nie taƒ ca mi ∏o Êci ze Êmier cià21. 

Gdy ch∏o pak od szed∏, Ary ong spoj rza∏ roz cza ro wa ny na Par ka.
– Znik nà∏ tak szyb ko… Nie oszcz´ dza swo jej ener gii w go dzi nie Êwi ni,

co mo ̋ e ozna czaç, ˝e nie po ̋ y je d∏u go – po wie dzia∏ rzeê biarz.
Za my Êli∏ si´, a po chwi li przy po mnia∏ ch∏op cu o wiel kim fe sti wa lu:
– Ary ong, czas na cie bie. Idê si´ przy go to waç do ma ska ra dy, a ja po wiem

˝o nie, by w koƒ cu wy bra ∏a ja kiÊ strój. Wiesz, ona wcià˝ nie mo ̋ e si´ zde cy -
do waç. Zo ba czy my si´ póê niej.
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VII

Choç w wie lu kwe stiach król Son jo by∏ doÊç to le ran cyj nym w∏ad cà, to
wy da∏ edykt za ka zu jà cy bud dyj skim mni chom za miesz ki wa nia w mia stach.
Szlach ta wy ma ga ∏a od nie go twar dej r´ ki i rzà dów opar tych na re gu ∏ach
kon fu cjaƒ skich. A po nad to Son jo za gra ̋ a li eu nu cho wie, dwór hu cza∏ od plo -
tek zwià za nych z ero tycz ny mi przy go da mi z ki sa en gxx w ro lach g∏ów nych,
wi´c Son jo wo la∏ nie ry zy ko waç wal ki z wszyst ki mi opo nen ta mi na raz. Ugià∏
si´ przed ˝à da nia mi ary sto kra tów i za de cy do wa∏ o wy gna niu bud dyj skich
mni chów w gó ry. Po czàt ko wo bu dzi ∏o to ich ostry sprze ciw, jed nak z cza-
sem wszy scy przy wy kli do no wej sy tu acji. 

Mo nar cha prze ̋ y wa∏ trud ne chwi le. Ca ∏e dnie sp´ dza∏ na prze chadz kach
po Se kret nych Ogro dach – pi´k nym par ku pe∏ nym oka za ∏ych pa wi lo nów
i ta jem ni czych la bi ryn tów. Go dzi na mi po tra fi∏ wpa try waç si´ w drze wa so -
sny i kwia ty lo to su w sta wach. Ob co wa nie z przy ro dà da wa ∏o mu po czu cie
wol no Êci, w prze ci wieƒ stwie do klau stro fo bii, ja kà od czu wa∏ w sa li ko ro na -
cyj nej i in nych pa ∏a co wych po miesz cze niach, prze zna czo nych do przyj mo -
wa nia za gra nicz nych am ba sa do rów. 

Cza sem my Êla∏ te˝ o swo ich ma∏ ̋ on kach. Je go pierw sza ˝o na, Liu, za -
cz´ ∏a ma lo waç so bie ma ∏y pie przyk ko ∏o ust, bo wy czy ta ∏a w ksià˝ ce me -
dycz nej, ̋ e ko bie ty z ma ∏ym zna mie niem w tym miej scu sà pe∏ ne pa sji. Z ko -
lei czwar ta ˝o na o imie niu Yeum, za cz´ ∏a go uni kaç, bo po lek tu rze ksiàg
me dycz nych uzna ∏a, ˝e pie przyk ko ∏o oka ozna cza ko bie ty lek kich oby cza-
jów, któ re przy no szà wstyd swo im ma∏ ̋ on kom. 

Son jo zu pe∏ nie stra ci∏ po czu cie rze czy wi sto Êci. Oto czo ny raj ski mi pej za -
˝a mi by∏ prze ko na ny, ˝e na ród jest rów nie szcz´ Êli wy i da rzy go mi ∏o Êcià. 

– Lud Cho son cie szy si´ po ko jem, co jest ce lem ist nie nia ka˝ de go kró le -
stwa. Naj wa˝ niej sze, ˝e nie bo i zie mia sà w har mo nii – roz my Êla∏ Son jo,
wspo mi na jàc s∏o wa z kon fu cjaƒ skiej Ksi´ gi Prze mian. By ∏a to jed na z je go
ulu bio nych lek tur, któ rà ch´t nie czy ta∏ w ogro dzie. 
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Na st´p nie król za jà∏ si´ kar mie niem ko lo ro wych kar pii w sta wie i me -
dy ta cjà w ka mien nych ogro da ch22. W koƒ cu usnà∏. Âni ∏o mu si´, ˝e wy -
sch∏y mu usta, i ˝e za czà∏ grze baç r´ ka mi w zie mi w po szu ki wa niu pod ziem -
ne go êró d∏a. Jed nak, za miast wo dy, z zie mi wy sz∏y j´ zy ki ognia, któ re za j´ ∏y
je go sza ty i cia ∏o. Od sko czy∏ na gle, pad∏ na ko la na, i pro si∏ bo ga o szyb kà
Êmierç. Ma ja czy∏ z bó lu. Wy da wa ∏o mu si´, ˝e wi dzi kro w´, któ ra za mie nia
si´ w pi´k nà ko bie t´. Przy czo∏ ga∏ si´ do jej stóp, a wte dy spa d∏y na nie go
kro ple mle ka. Zga si ∏y p∏o mie nie ognia i wy pe∏ ni ∏y ala ba stro wy kie lich, któ -
ry le ̋ a∏ na tra wie. Wte dy ko bie ta za mia ni ∏a si´ w ma ∏e go ciel ca, a mo nar-
cha za czà∏ jà po iç mle kiem z kie li cha. Sam wy pi∏ ostat nie kro ple i po czu∏,
jak orzeê wia jà cy na pój wy pe∏ nia je go cia ∏o. Po chwi li ca ∏y sp∏y wa∏ zim nym
po tem, a je go usta wy pe∏ ni ∏y si´ nie mle kiem, ale roz to pio nym z∏o tem.
W koƒ cu ca ∏e je go cia ∏o b∏ysz cza ∏o z∏o tym bla skiem. Sta ∏o si´ pi´k ne i moc -
ne jak cen ny kru szec. Mo nar cha za mie ni∏ si´ w po mnik ze z∏o ta. Unie ru -
cho mio ny w tej po sta ci, wo dzi∏ wzro kiem za ciel cem, któ ry od da la∏ si´
z ogro dów, zo sta wia jàc za so bà Êla dy ko bie ty. Chcia∏ biec za tym pi´k nym
i dziw nym stwo rze niem, ale je go sto py by ∏y zbyt ci´˝ kie. W koƒ cu do strzeg∏,
˝e cie lec po raz ko lej ny przy bie ra po staç prze pi´k nej ko bie ty, któ ra wska -
ku je w mor skie fa le. 

Gdy Son jo si´ prze bu dzi∏, we zwa∏ do rad ców, by wy t∏u ma czy li mu zna cze-
nie snu. Trzech m´ dr ców od ra zu zja wi ∏o si´ w kró lew skiej bi blio te ce i pa d∏o
przed kró lem na ko la na. Ten ka za∏ im usiàÊç wy god nie i przy stà piç do pra cy. 

– S∏u cha my Wa szà Kró lew skà Wy so koÊç – po wie dzie li zgod nym chó rem. 
Son jo opo wie dzia∏ im sen z ca ∏ym bo gac twem szcze gó ∏ów.
– Te raz wa sza ko lej. Mów cie! 
– Naj ja Êniej szy Kró lu, uczu cie pra gnie nia mo ̋ e ozna czaç nad miar po si∏ -

ków. Su ge ro wa∏ bym ogra ni cze nie po kar mów, szcze gól nie na noc. Co zaÊ ty -
czy si´ wi zji ko bie ty, to ozna cza ona ch´ç po wro tu w cza sy dzie ciƒ stwa i t´ -
sk no t´ za mat kà. Z pew ne go po wo du Wa sza Wy so koÊç wra ca my Êla mi do
êró de∏ ̋ y cia. Mle ko ozna cza oczysz cze nie i pra gnie nie po wro tu do chwi li na -
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ro dzin. Umys∏ Wa szej Wy so ko Êci pra gnie po ∏à cze nia z si ∏a mi ko smo su, aby
od na leêç naj g∏´b szy sens ˝y cia – zu pe∏ nie jak lo tos, któ ry otwie ra si´ w po -
szu ki wa niu czy ste go po wie trza i wol no Êci. Na ko niec do dam, ̋ e z∏o to ozna-
cza prze szko dy w osià gni´ ciu ˝y cio wych ce lów.

Wte dy do kró la pod szed∏ dru gi do rad ca i ba wiàc si´ pal ca mi jak wa chla -
rzem, po chwi li za sta no wie nia po wie dzia∏:

– Pra gnie nie ozna cza du cho wà pust k´. Wa sza Kró lew ska MoÊç po wi-
nien wcià˝ czer paç ze êró d∏a mà dro Êci i po zna nia. Spo tka nie z ko bie tà-ciel -
cem mo ̋ e zaÊ ozna czaç, ̋ e szu ka Wa sza Wy so koÊç rów no wa gi w ˝y ciu i pra -
gnie jà od na leêç po przez po wrót do êró de∏ ˝y cia, czy li po przez mat k´. Sen
móg∏ si´ po ja wiç z wo li przod ków, któ rzy ̋ y czà so bie, by król zwra ca∏ si´ do
nich w mo dli twie i dba∏ o Êwi´ te ob rz´ dy. Ko bie ta jest sym bo lem ˝y cia
i Êmier ci. To, ̋ e zni ka w mo rzu to znak, ̋ e ostat nie chwi le ̋ y cia Wa szej Kró -
lew skiej Mo Êci b´ dà prze pe∏ nio ne pi´k nem. 

Ja ko ostat ni prze mó wi∏ naj star szy z m´ dr ców By∏ nie wi do my, a je go w∏o -
sy by ∏y bia ∏e jak sre bro. Wy g∏o si∏ naj krót szà mo w´:

– Naj wy˝ szy, pro sz´ si´ o nic nie mar twiç. Bo go wie dba jà o wszyst kie
po trze by Wa szej Wy so ko Êci. Pro sz´ tyl ko pa mi´ taç, ˝e duch i cia ∏o sta no-
wià jed no, a pi´k no – jak ta ko bie ta – jest ulot ne. 

Mo nar cha lek ko si´ uÊmiech nà∏, po czym uczy ni∏ ruch r´ kà, któ ry po -
zwo li∏ m´ dr com odejÊç. Znik n´ li tak szyb ko jak pta ki, któ re roz k∏a da jà
skrzy d∏a, a po chwi li ju˝ ich nie ma. 

Za czà∏ roz my Êlaç nad ich ra da mi i do szed∏ do wnio sku, ˝e po trze bu je
cza su na oczysz cze nie wn´ trza i me dy ta cje. Chcia∏ spoj rzeç na ˝y cie ja snym
Êwie ̋ ym umy s∏em. 

– To do bry mo ment w ˝y ciu, by po zwo liç so bie na chwi l´ od da le nia od
spraw co dzien nych – po my Êla∏, ma jàc na uwa dze fakt, ̋ e w∏a Ênie wi´k szoÊç
kró lew skie go dwo ru uda ∏a si´ do Ha hoe na do rocz nà ma ska ra d´. 

Jak tyl ko wró ci∏ do pa ∏a cu, prze mknà∏ si´ nie po strze ̋ e nie do gar de ro by.
Tam zdjà∏ z sie bie kró lew skie sza ty zdo bio ne w z∏o te smo ki. Wdzia∏ strój
wie Ênia ka i bu ty z ry ̋ o we go sznur ka, któ re trzy ma∏ ukry te w skrzy niach.
Przed wyj Êciem spoj rza∏ jesz cze na ˝o n´, któ ra w∏a Ênie przy mie rza ∏a sza ty

40



od w∏ad cy dy na stii Ming, Shi Tsun ga. Za uwa ̋ y∏, ̋ e zno wu wy ma lo wa ∏a so -
bie sztucz ny pie przyk w oko li cy ust. Po ca ∏o wa∏ jà de li kat nie w czo ∏o i wy-
szed∏ do Se kret nych Ogro dów. Mi nà∏ za gaj nik, prze szed∏ przez bra m´
Wiecz ne go ̊ y cia, i uda∏ si´ w kie run ku La gu ny Do brych ̊ y czeƒ. W jej po -
bli ̋ u znaj do wa∏ si´ Pa wi lon Ubo gich, gdzie mo nar cha chcia∏ sp´ dziç pi´t -
na Êcie dni na me dy ta cjach i asce tycz nym ̋ y ciu o wo dzie, zim nym ry ̋ u i kim -
chi. Za wsze, bo wiem uwa ̋ a∏, ˝e tyl ko asce za po ma ga zbli ̋ yç si´ do
pro ble mów zwy k∏ych lu dzi. 
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VIII
Sta ra Sun zja wi ∏a si´ na ma ska ra dzie znie nac ka, jak by wie dzio na na g∏ym

ude rze niem pio ru na. Mia ∏a na so bie ubra nie ze skó ry ty gry sa i przy cià ga ∏a
set ki oczu. 

– Ci sza! Ci sza! – krzyk nà∏ ktoÊ na znak roz po cz´ cia ma ska ra dy. I wte dy
dwu na stu nie wol ni ków wnio s∏o na sce n´ wiel kà bia ∏à lek ty k´ z wy so kiej
ran gi urz´d ni kiem i je go ma∏ ̋ on kà. M´˝ czy zna w ma sce Êli ma ka ode zwa∏
si´ do ˝o ny do nio s∏ym g∏o sem:

– Ko cha nie – uwiel biam po dró ̋ o waç na ra mio nach nie wol ni ków. Sà jak
zwie rz´ ta, a je dzà mniej ni˝ ko nie i nie po trze bu jà od po czyn ku.

– Tak, je my mniej ni˝ ko nie i nie po trze bu je my od po czyn ku – od krzyk -
n´ li nie wol ni cy.

– Bàdê cie ci cho! – krzyk nà∏ na nich urz´d nik. 
Lek ty k´ po sta wio no na zie mi. Je den z nie wol ni ków po chy li∏ si´ tak ni -

sko, ˝e ary sto kra tycz ne ma∏ ̋ eƒ stwo ze sz∏o po je go grzbie cie na zie mi´. 
– Co za obrzy dli woÊç. Ta ki bla dy i chu dy ten cz∏o wiek, ̋ e wy da je mi si´,

˝e cho dz´ po szkie le cie – syk n´ ∏a ma∏ ̋ on ka.
– Pa ni – ode zwa∏ si´ po kor nym glo sem nie wol nik. – Do tyk twych stóp,

odzia nych w obu wie z piór i je dwa biu, spra wia, ˝e czu j´ si´ bar dziej cz∏o -
wie kiem. Wy bacz, je Êli ci´ ura zi ∏em.

– Nie za s∏u gu jesz na prze ba cze nie – syk n´ ∏a ko bie ta i ude rzy ∏a go drew -
nia nym ki jem po g∏o wie. Na st´p nie ro zej rza ∏a si´ wo kó∏ i po wie dzia ∏a: –
Po win ni za ka zaç tych ma ska rad. Pod nie ca jà mnie, ale i prze ra ̋ a jà. 

W go dzi nie psa roz b∏y s∏y lam pio ny i w tym mo men cie ser ce Ha hoe za -
bi ∏o znacz nie moc niej. Roz po cz´ ∏y si´ przed sta wie nia, taƒ ce, Êpie wy i po -
cho dy. Od twa rza no te˝ wal ki smo ków przy g∏o Ênym wtó rze b´b nów. Po nie -
d∏u gim cza sie wà skie ulicz ki Ha hoe i le Êne po la ny wo kó∏ za pe∏ ni ∏y si´
pod pi ty mi m´˝ czy zna mi. Zbie ra li si´ w grup kach, by po dy sku to waç przy
ry ̋ o wym wi nie, lub by li zu pe∏ nie nie przy tom ni po spo ̋ y ciu mio du i al ko -
ho lu – mie szan ki, któ ra dzia ∏a ∏a jak naj sil niej szy Êro dek usy pia jà cy. Nie mo -
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g∏a ich obu dziç na wet bry za, któ ra prze sz∏a przez wieÊ z sa me go wie czo ra.
W Êwie tle ksi´ ̋ y ca wy glà da li jak nie ru cho me po two ry. 

Wte dy na no wo roz le g∏y si´ g∏o sy urz´d ni ka i ma∏ ̋ on ki, kry ty ku jà cych
nie wol ni ków i wie Ênia ków. 

– Za bar dzo im po b∏a ̋ asz! Po wi nie neÊ cz´ Êciej u˝y waç ba ta! Nie doÊç,
˝e sà bez u ̋ y tecz ni, to jesz cze nas okra da jà! S∏y szysz mnie? Okra da jà nas!

– Tak, ko cha nie, masz ra cj´. Mu sz´ daç im na ucz k´. Gdy umrà, nie po -
cho wa my ich cia∏, ale wrzu ci my je do mo rza, by ich du sze ni gdy nie za zna -
∏y spo ko ju. 

Wi dzo wie za j´ cze li z prze ra ̋ e nia, a nie wol ni cy pa dli na ko la na i b∏a ga li:
– Nie czyƒ te go, Pa nie. Zro bi my co ze chcesz, tyl ko nie czyƒ te go. 
Ary ong by∏ wstrzà Êni´ ty tà sce nà. Czu∏, jak po po licz kach sp∏y wa jà mu

∏zy, i ju˝ chcia∏ zdjàç ma sk´ se ra fi na, gdy przy po mnia∏ so bie, ̋ e prze cie˝ jest
wÊród se tek lu dzi z za kry ty mi twa rza mi. Na gle nie wol ni cy wsta li z kl´ czek.
Dum nie si´ wy pro sto wa li i za mie rza jàc si´ w swych okrut nych pa nów ka -
mie nia mi, krzy cze li:

– Za biç ich! Za biç ich! Za biç ich!
Urz´d nik wraz z ma∏ ̋ on kà pró bo wa li uchro niç si´ przed cio sa mi, ale nada -

rem nie. Ko bie ta zdj´ ∏a ma sk´ ary sto krat ki i oka za ∏o si´, ˝e jest zwy k∏à wie -
Êniacz kà. Wte dy nie wol ni cy ude rzy li ze zdwo jo nà si ∏à i za bi li okrut ni ków. 

Cza row ni ca Sun po de sz∏a do ich zw∏ok i splu nàw szy przez ra mi´ wy -
krzyk n´ ∏a:

– ¸o bu zy! G∏up cy! Sno by!
I na gle wszy scy opu Êci li miej sce kaê ni i zwró ci li si´ ku ta jem ni cze mu dy -

mo wi, ja ki uno si∏ si´ z ga ∏´ zi pa lo nych na po bli skiej po la nie. Ary ong i Ku -
nin po bie gli w stro n´ ognia i zo ba czy li, ˝e to wie Ênia cy dra˝ nià by ki przed
wal kà. Ku ra do Êci wszyst kich za r˝ni´ to jed ne go by ka na po kaz. Tu˝ przed
Êmier cià zwie rz´ wle pi ∏o Êle pia w Ary on ga, a ch∏o piec my Êla∏, ˝e nie wy-
trzy ma tej gro zy. 

– èle si´ sta ∏o… – wy szep ta∏ Ku nin w na dziei, ˝e ca ∏a wal ka i sk∏a da nie
ofiar z by ków za koƒ czy si´ jak naj szyb ciej. 
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Nie cze ka jàc na efekt te go po nu re go spek ta klu, ch∏op cy ode szli w kie -
run ku miej sca, gdzie od by wa ∏y si´ ob rz´ dy sza ma ni stycz ne, zwa ne kut. Sza -
man ka cho dzi ∏a po dra bi nie z ostrzy go ∏y mi sto pa mi i nie ra ni ∏a si´, mi mo
eks ta tycz ne go taƒ ca na no ̋ ach. Otwie ra ∏a przy tym i za my ka ∏a wa chlarz
g∏u chy mi ude rze nia mi, jak by chcia ∏a za s∏o niç nim ca ∏e swo je ˝y cie. Ma ∏y
b´ be nek zwi sa∏ jej u szyi, a za pach po tu i ognia prze pla ta ∏y si´ ze so bà. Bio -
dra sza man ki po ru sza ∏y si´ szyb ko i ryt micz nie ni czym fa le w rytm jej g∏o -
Ênych okrzy ków. W pew nym mo men cie zrzu ci ∏a ma sk´ i za cz´ ∏a przy wo ∏y -
waç ko goÊ glo Ênym wy ciem. Ary on go wi wy da wa ∏o si´, ˝e jest w ciem nej
pie cza rze, któ rej wej Êcia bro nià ogni ste drzwi. Kil ka krot nie pró bo wa∏ uciec
z te go miej sca, ale za ka˝ dym ra zem ja kaÊ nie wi docz na si ∏a przy cià ga ∏a go
z po wro tem. 

W koƒ cu ob rz´d do bieg∏ koƒ ca i ze bra ni us∏y sze li:
– Ha hoe jest ju˝ wol ne od z∏ych du chów. 
Sza man ka prze bra ∏a si´ w pi´k ny han bok i roz po cz´ ∏a no wy ob rz´d –

tym ra zem na przy wi ta nie do brych du chów. Wie Ênia cy roz sta wi li przed nià
sto lik ofiar ny, na któ rym po ∏o ̋ y li g∏o w´ Êwi ni, ry ̋ o we cia sta, ziar na ry ̋ u,
wi no i owo ce. Po czym wszy scy wznie Êli okrzyk:

– Za zdro wie, mi ∏oÊç i szcz´ Êcie! 
Ha hoe ba wi ∏o si´ do bia ∏e go ra na. 
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IX
Do pó ki Ary ong nie roz po czà∏ szko ∏y, cie szy∏ si´ swym bez tro skim dzie ciƒ -

stwem. By∏ jak dzi ki koƒ. W∏o sy pach nia ∏y mu wia trem i desz czem, a on nie
chcia∏ za ak cep to waç my Êli, ˝e b´ dzie mu sia∏ si´ pod daç ostrej dys cy pli nie.

Pew ne go je sien ne go dnia, aku rat, gdy szu ka∏ w skrzy ni swe go ulu bio -
ne go la taw ca, przy sz∏a mat ka i po wie dzia ∏a:

– Sy nu, na de sz∏a chwi la, w któ rej sta jesz si´ m´˝ czy znà. Mu sisz na uczyç
si´ praw dzi we go ̋ y cia i dys cy pli ny. Dla te go po sta no wi li Êmy z oj cem, ̋ e za -
pi sze my ci´ do aka de mii kon fu cjaƒ skiej. 

Na st´p nie mat ka roz ∏o ̋ y ∏a r´ ce, jak by chcia ∏a za ma chaç jak ptak skrzy -
d∏a mi, i do da ∏a:

– Wy ko rzy staj t´ szan s´ i pa mi´ taj, ˝e nie wszy scy w kró le stwie mo gà
ucz´sz czaç do tak zna mie ni tej szko ∏y. 

Ary ong nie mia∏ wyj Êcia, wi´c za ak cep to wa∏ swój los. Prze ra ̋ a ∏a go tyl ko
wspo mnia na dys cy pli na. Ty le ra zy wi dzia∏ mi strza Tae Ha na, któ ry bez li to Ênie
bi∏ dzie ci tyl ko za to, ˝e si´ po my li ∏y w za da niu do mo wym, lub nie uwa ̋ a ∏y
na lek cji… Tak na uczy ciel za skar bia∏ so bie sza cu nek dzie ci i ro dzi ców. 

Pierw sze go dnia szko ∏y Tae Han po in for mo wa∏ uczniów o za sa dach pa -
nu jà cych w aka de mii.

– Ci, któ rzy nie umie jà za pa no waç nad emo cja mi i od ru cha mi, ni gdy nie
osià gnà pe∏ ni cz∏o wie czeƒ stwa. Od dziÊ b´ dzie cie po Êwi´ caç mniej cza su na
za ba w´, a wi´ cej na po zna wa nie na uk przod ków. 

Ary ong wi dzia∏ w mi strzu wiel kà gó r´ nie do zdo by cia. 
– Od dziÊ spró bu je cie ogra ni czaç swo jà wy obraê ni´ – kon ty nu owa∏ Tae

Han. 
Ser ce Ary on ga przy spie sza ∏o za ka˝ dym ra zem, gdy na uczy ciel prze cho-

dzi∏ obok i przy pad ko wo do ty ka∏ ra mie nia ch∏op ca. Wbi ja∏ wte dy wzrok
w go ∏e sto py na uczy cie la, któ re go wszy scy na zy wa li „ten, któ ry ma klu cze
mà dro Êci”. Cza sa mi ch∏o piec pró bo wa∏ si´ zre lak so waç, po szu ku jàc wÊród
in nych uczniów swo ich przy ja ció∏ – Si rie, Ka sa na i Ku ni na. Jed nak bez sku -
tecz nie. 
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Kie dy mistrz wy t∏u ma czy∏ bli sko dwu dzie stu no wym uczniom za sa dy
pa nu jà ce w szko le, wbi∏ w nich swój zim ny wzrok i do da∏:

– Mo ̋ e cie mnie oszu ki waç. Mo ̋ e cie lek ce wa ̋ yç mo je s∏o wa i Êmiaç si´
za mo imi ple ca mi. Jed nak sie bie nie oszu ka cie. Spró buj cie tyl ko, a b´ dzie -
cie jak ty gry sy z pa pie ru, któ re znisz czy pierw szy po wiew wia tru. 

Póê niej za cy to wa∏ Kon fu cju sza i od wró ciw szy si´ na gle na pi´ cie, huk -
nà∏ na Ary on ga:

– I na co si´ tak ga pisz? Ty ka pu Êcia na g∏o wo!
Ary ong moc no po ̋ a ∏o wa∏, ̋ e jesz cze przed chwi là przy pa try wa∏ si´ Êcien -

nym ma lo wi d∏om z dzie si´ cio ma sym bo la mi ˝y cia. Wie le da∏ by za to, by
staç si´ nie wi dzial nym. Oczy mia∏ roz bie ga ne i na wet nie móg∏ spoj rzeç mi -
strzo wi pro sto w twarz. Spu Êci∏ ni sko g∏o w´ i wy jà ka∏ ci che: „Prze pra szam”.

– Mów g∏o Êniej! Nic nie s∏y sz´! – krzyk nà∏ Tae Han. 
Ch∏o piec wal czy∏ ze stra chem, a˝ po chwi li wy jà ka∏:
– Nie za s∏u gu j´ na prze ba cze nie. Ukarz mnie, mi strzu, we dle mo jej winy.
Wi dzàc ta kà skru ch´, Tae Han po sta no wi∏ byç mi ∏o sier ny. Od po wie dzia∏

su cho:
– ˚e by mi to by ∏o ostat ni raz. Je Êli nie in te re su je ci´ na uka, po roz ma-

wiam z two imi ro dzi ca mi. Byç mo ̋ e si´ po my li li. My Êlà, ˝e po win ni ci´
kszta∏ ciç, pod czas gdy ty uro dzi ∏eÊ si´ po to, by pra co waç na ro li. 

Ary ong czu∏ si´ po ni ̋ o ny, ale i wdzi´cz ny mi strzo wi za to, ˝e ju˝ skoƒ -
czy∏. Ta pierw sza lek cja by ∏a po czàt kiem koƒ ca je go bez tro skie go dzie-
ciƒ stwa. 

Ary ong, Ku nin, Ka san i Si rie wy ko rzy sty wa li ka˝ dà chwi l´ na wspól nà
za ba w´ po szko le. Stro ili so bie ˝ar ty z na uczy cie la, prze drzeê nia li je go ge -
sty i sta ra li si´ w ten spo sób za pa no waç nad stra chem, ja ki w nich wy wo ∏y -
wa∏. Pra gn´ li byç od wa˝ ni.

* * *

Tae Han uwiel bia∏ za ska ki waç. By∏ nie prze wi dy wal ny: za ch´ ca∏ do my Êle-
nia, bu dzi∏ z uÊpie nia i ro bi∏ wszyst ko, by za siaç w uczniach zia ren ko wie dzy. 

Pew ne go dnia prze rwa∏ lek cj´ i po wie dzia∏: 
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– Je Êli spo tka cie na swo jej dro dze oj ca – za bij cie go. Je Êli spo tka cie na
swo jej dro dze przy ja cie la – za bij cie go. Je Êli spo tka cie na swo jej dro dze Bud -
d´ – za bij cie go.

Za pa d∏a ci sza, bo nikt nie od wa ̋ y∏ si´ za py taç o zna cze nie tych s∏ów. Tym
bar dziej, ̋ e mistrz za wsze pod kre Êla∏ jak wa˝ ne jest ob da rza nie sza cun kiem
ro dzi ców i Bud d´.

* * *

Pierw sze dni w szko le by ∏y dla ch∏op ców praw dzi wà tor tu rà. Wkrót ce
jed nak za cz´ li ro zu mieç s∏o wa Tae Ha na i po wo li ob ra sta li w cno ty. Z cza-
sem na po mnie nia i dys cy pli na mi strza sta wa ∏y si´ ∏a god niej sze, a ch∏op cy
za cz´ li prze zwy ci´ ̋ aç s∏a bo Êci cia ∏a i umy s∏u. 

– Nie mo ̋ e cie so bie po zwo liç na s∏a boÊç. Pa mi´ taj cie, co mó wi∏ Kon fu -
cjusz o kró lu: za nim za cznie on rzà dziç paƒ stwem, mu si na uczyç si´ rzà dziç
do mem. 

In nym ulu bio nym po wie dze niem Kon fu cju sza by ∏o: Ten, kto zwy ci´ ̋ a
nad in ny mi, jest po t´˝ ny. Jed nak ten, kto zwy ci´ ̋ a nad sa mym so bà, jest
nie zwy ci´ ̋ o ny. 

Z up∏y wem cza su wi daç by ∏o owo ce na uki Tae Ha na. 
Si rie roz ko cha∏ si´ w po ezji i kom po no wa∏ w∏a sne wier sze si jo23. Gra∏ te˝

na fle cie i na uczy∏ si´ wy ra biaç pi´k nà zie lon ka wà por ce la n´ – ce la don. Kie -
dy Ary ong i Ka san sp´ dza li wol ny czas na bi ja ty kach, Si rie go dzi na mi sie-
dzia∏ w po zy cji kwia tu lo to su pod drze wem i me dy to wa∏. Cza sa mi gra∏ na
fle cie, pró bu jàc na Êla do waç sze lest wia tru wÊród ga ∏´ zi. Z ko lei Ku nin wy -
ka zy wa∏ przed wcze sne za in te re so wa nie han dlem. Umia∏ szyb ko ob s∏u gi waç
li czy d∏o i prze li czaç pie nià dze ze zr´cz no Êcià do Êwiad czo ne go kup ca. Je dy ny
pro blem po le ga∏ na tym, ˝e strasz nie po ci ∏y mu si´ r´ ce, gdy trzy ma∏ w r´ -
ku mo ne ty z brà zu. 
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Ary ong mia∏ nie co in ne za in te re so wa nia, co szyb ko do strzeg∏ mistrz sztuk
wal ki, Chun Lee. Uwa ̋ a∏ on, ˝e ch∏o piec w∏a da ∏u kiem w spo sób wr´cz ge -
nial ny, jak by broƒ by ∏a cz´ Êcià je go cia ∏a. Mistrz za czà∏ na zy waç Ary on ga,
po dob nie jak je go ro dzi ce, „ma ∏ym ch∏op cem, któ ry zwy ci´ ̋ y∏ nad Czyn -
gis-cha nem”. 

– Ary ong, pa mi´ taj, ˝e ∏uk jest Êwi´ ty. Na pi na si´ go si ∏à umy s∏u. Mu-
sisz si´ przy tym od pr´ ̋ yç, a two je wn´ trze mu si staç si´ wiel kie jak mo rze.
Strza ∏y mu szà stra ciç swo jà ma te ri´, byÊ móg∏ je wy pu Êciç we wn´trz nà si ∏à
ku ce lo wi – na ucza∏ Lee. 

Z cza sem ch∏o piec za pa mi´ ta∏ sta rà tao istycz nà mak sy m´: Trze ba pa no -
waç nad ma∏ pà umy s∏u i nad ko niem swej wo li24. 

W kró le stwie Cho son ∏uk uzna wa no za broƒ nie mal ma gicz nà, któ rà
ch´t nie przed sta wia no na ma lo wi d∏ach na grob nych. ¸uk, bo wiem sym bo -
li zo wa∏ cia ∏o ludz kie, a strza ∏y per fek cj´. Strze la nie z ∏u ku wy ma ga ∏o ogrom -
nej kon cen tra cji, ˝y cia w har mo nii z bo ga mi i czy ste go wn´ trza. Tyl ko ta cy
za wod ni cy mie li szan s´ na wy gra nà w za wo dach w ∏ucz nic twie, ja kie od by -
wa ∏y si´ w Jin hae – ma ∏ej nad mor skiej miej sco wo Êci, kto rej stro me zbo cza
zwra ca ∏y si´ ku Ja po nii. Naj lep si ∏ucz ni cy cie szy li si´ do ̋ y wot nià s∏a wà i wie -
lo ma przy wi le ja mi. O ta kim w∏a Ênie zwy ci´ stwie ma rzy∏ Ary ong i wszy scy
ko re aƒ scy ch∏op cy. Ma rzy li o wy gra nej w za wo dach i na gro dzie – by ku, któ -
ry by∏ sym bo lem od wa gi.
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X
Pew nej let niej no cy, gdy w´ ̋ e wy pe∏ za ∏y na le Êne Êcie˝ ki a ty gry sy zbli -

˝a ∏y si´ do po to ków, Ary ong prze bu dzi∏ si´ ko ∏o pó∏ no cy, bo prze ̋ y∏ coÊ nie -
zwy k∏e go. Po raz pierw szy w ˝y ciu mia∏ ero tycz ny sen. By∏ mo kry od po tu
i mia∏ wra ̋ e nie, ˝e w ˝y ∏ach p∏y nie mu ogieƒ za miast krwi, a jà dra wy pe∏ -
nia jà si´ ta jem ni czà sub stan cjà. Czu∏ strasz li we dresz cze na ca ∏ym cie le i szyb -
kie bi cie ser ca. W koƒ cu usnà∏ i po zwo li∏, by pta ki no cy za nio s∏y je go du -
sz´ w ko jà cy cieƒ drze wa, któ ry wzmac nia wszyst kich wo jow ni ków. Na je go
twa rzy ma lo wa∏ si´ uÊmiech. Gdy prze bu dzi∏ si´ o po ran ku, usiad∏ na gle na
∏ó˝ ku i prze ra ̋ o ny, ˝e mat ka zo ba czy mo kre pla my na prze Êcie ra dle, za czà∏
je ner wo wo czy Êciç. Tak si´ prze stra szy∏, ̋ e po my Êla∏ na wet o uciecz ce z do -
mu. 

Za raz po Ênia da niu wy mknà∏ si´ z do mu i po bieg∏ do przy ja ció∏, by opo -
wie dzieç o noc nej przy go dzie. Wy zna∏, ˝e ma wy rzu ty su mie nia, i˝ nic nie
po wie dzia∏ oj cu.

– Wiem, ˝e po wi nie nem, ale ba ∏em si´, ˝e ta ta b´ dzie si´ ze mnie Êmia∏,
al bo, co gor sze, ˝e za mknie mnie w do mu do cza su a˝ wy zdro wie j´. 

Ku nin, Ka san i Si rie pa trzy li na Ary on ga jak na tr´ do wa te go. Po chwi li
Ka san ob jà∏ przy ja cie la ra mie niam i po wie dzia∏ na po cie sze nie:

– Nic si´ nie martw. Bàdê dziel ny. I naj le piej by by ∏o, gdy by Êmy o tym
po roz ma wia li z pa nem Par kiem. On roz wie je na sze wàt pli wo Êci. 

Po czàt ko wo Ary ong nie chcia∏ si´ na to zgo dziç, jed nak w koƒ cu da∏ si´
prze ko naç i wszy scy ru szy li do do mu ar ty sty. Park aku rat po pi ja∏ her ba t´.
By∏ dla nich m´ dr cem, któ ry zna wszyst kie taj ni ki ˝y cia.

– Pa nie Park, Ary ong ma pa nu coÊ do po wie dze nia… coÊ, co mo ̋ e za -
wa ̋ yç na ca ∏ym je go ˝y ciu – za czà∏ Ku nin. 

Ary ong nie móg∏ wy krztu siç s∏o wa, wi´c rzeê biarz pró bo wa∏ go oÊmie liç:
– No mów, ch∏op cze. Nie po zwól, by spa ra li ̋ o wa∏ ci´ strach. 
Ch∏o piec zdo by∏ si´ na od wa g´ i w koƒ cu opo wie dzia∏ ca ∏y sen, oraz je -

go smut ki – mo kre prze Êcie ra d∏o. Gdy skoƒ czy∏, wszy scy spoj rze li na Par -
ka, któ ry by∏ moc no uba wio ny tà hi sto rià. 
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– Ary ong, nic z∏e go si´ nie dzie je. Po pro stu sta jesz si´ m´˝ czy znà i zbli -
˝asz si´ do otwar cia dia men to wych wrót.

Ch∏op cy spoj rze li na ar ty st´ py ta jà co:
– Ale co to zna czy „zbli ̋ aç si´ do otwar cia dia men to wych wrot”? – za -

py ta li.
Park od∏o ̋ y∏ na bok czar k´ zie lo nej her ba ty, i wy ja Êni∏:
– To zna czy, ̋ e nie dlu go Ary ong b´ dzie po trze bo wa∏ mi ∏o Êci ta kiej, ja kà

m´˝ czyê nie mo ̋ e daç tyl ko ko bie ta. To, co mu si´ przy da rzy ∏o, przy da rza
si´ m´˝ czy znom od wie ków. Opi sa∏ to na wet tao istycz ny mistrz Sun Ssu
Mo25, któ ry wy raê nie stwier dzi∏, ̋ e je Êli cz∏o wiek nie b´ dzie si´ ko cha∏ z ko -
bie tà, to b´ dzie mie wa∏ sen ne fan ta zje. 

Na st´p nie Park opo wie dzia∏ ch∏op com o swo jej pierw szej przy go dzie mi -
∏o snej, ja kà mia∏ w wie ku trzy na stu lat z miej sco wà ki sa eng. 

– A te raz obie caj cie mi, ˝e za cho wa cie t´ opo wieÊç w ta jem ni cy. 
– Obie cu je my nie pi snàç ani s∏o wa. Niech nam Bud da za mknie usta na

za wsze, je Êli to uczy ni my. 
Od tàd ch∏op cy nie my Êle li o ni czym in nym, jak tyl ko o taj ni kach mi ∏o -

Êci cie le snej i o tym, jak by tu obej rzeç na gà ko bie t´. Zja da li wzro kiem m∏o -
de dziew cz´ ta na wiej skich dro gach i wy obra ̋ a li so bie, jak pi´k nie by to by -
∏o otwo rzyç swe dia men to we wro ta. A˝ pew ne go wio sen ne go dnia Ka san
po wie dzia∏ do ko le gów:

– Za ro bi ∏em na sprze da ̋ y w´ ̋ y. My Êl´, ˝e to wy star czy na wy pra w´ do
An don gu i sko rzy sta nie z us∏ug ki sa eng. Czy˝ by Park, w swo jej mà dro Êci,
nie chcia∏ nam w∏a Ênie te go pod po wie dzieç?

Na st´p ne go dnia wy mkn´ li si´ do An don gu. Po dro dze uda ∏o im si´ z∏a -
paç fur man k´, któ ra aku rat je cha ∏a do mia sta. Po wo zi∏ jà opa lo ny s∏oƒ cem
ch∏op, któ ry przez ca ∏à dro g´ Êpie wa∏ lu do we pie Êni. Oko ∏o dwóch ki lo me -
trów przed An don giem zo ba czy li na wzgó rzu wiel kà rzeê b´ Bud dy Ma-
itreya, opie ku jà ce go si´ przy sz∏o Êcià. Je go wiel ka g∏o wa skie ro wa na by ∏a ku
nie bu, a r´ ce czy ni ∏y gest, mó wià cy „nie bój cie si´”. U je go stóp ze bra li si´
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wier ni, któ rzy przy szli od daç mu czeÊç, po mo dliç si´, za pa liç ka dzi d∏a i z∏o -
˝yç ofiar ny ry˝. 

U bram mia sta ulicz ny han dlarz pró bo wa∏ sprze daç ch∏op com so czy s-
te go ar bu za. Jed nak oni by li tak prze j´ ci po szu ki wa niem do mu pu blicz ne -
go, ˝e nie zwró ci li na nie go wi´k szej uwa gi. Skr´ ci li w wà skà ulicz k´ z ma -
∏y mi dom ka mi, przed któ ry mi sie dzia ∏y m∏o de dziew cz´ ta w za lot nie
pod nie sio nych han bo kach. Wy bra li dom roz ko szy, na któ rym wid nia∏ szyld
„Pod we so ∏ym w´ ̋ em”. By ∏a to go spo da spe cja li zu jà ca si´ w w´ ̋ o wej zu -
pie, zwa nej pen tan. Po nie wa˝ ni gdy w ˝y ciu nie wi dzie li jak si´ ta kà zu p´
przy go to wu je, a tym bar dziej jak ona sma ku je, po pro si li gru bà i we so ∏à go -
spo dy ni´, by po zwo li ∏a im wejÊç do kuch ni. Ko bie ta ski n´ ∏a na zgo d´ i ch∏op -
cy zo ba czy li, jak wyj mu je z wiel kie go gli nia ne go dzba na osiem w´ ̋ y i wrzu -
ca je ˝yw cem do garn ka z wrzàt kiem. Po tem znów wy ∏o wi ∏a ga dy z wo dy
i ude rzy ∏a je trzon kiem no ̋ a mi´ dzy oczy. Za nu rzy ∏a je z po wro tem i do sy -
pa ∏a przy praw. 

Po obie dzie ch∏op cy spo tka li si´ z ki sa eng. Mo g∏y mieç oko ∏o pi´ tan stu
lat. Kur tu azyj nie za py ta ∏y, czy go Êcie ma jà pie nià dze, a gdy do sta ∏y po zy -
tyw nà od po wiedê, za pro si ∏y ich na owo ce i ry ̋ o we wi no. Te raz po zo sta ∏o
ju˝ tyl ko cze kaç na efek ty, ja kie po wo du je w cie le m´˝ czy zny w´ ̋ o wa zu -
pa. Gdy za pa d∏a kr´ pu jà ca ci sza, Ka san pró bo wa∏ ra to waç sy tu acje i za py ta∏
dziew cz´ ta:

– Je ste Êcie z An don gu?
– Te trzy sà z Pu sa nu, a ja je stem z An don gu – od po wie dzia ∏a jed na

z nich, za s∏a nia jàc twarz wa chla rzem. Spoj rza ∏a uwa˝ nie na Ary on ga i za py -
ta ∏a:

– Czu jesz ju˝ coÊ szcze gól ne go po spo ̋ y ciu w´ ̋ o wej po tra wy?
Ary ong rze czy wi Êcie czu∏ si´ roz grza ny w dol nej cz´ Êci cia ∏a. Gdy to wy -

zna∏, ki sa eng do tkn´ ∏a go de li kat nie w czu ∏e miej sce, co do pro wa dzi ∏o go
do roz ko szy. Tymcz sem Ku nin czer wie ni∏ si´ i zja da∏ wzro kiem m∏o dà dziew -
czy n´ sie dzà cà na prze ciw ko. W koƒ cu rzu ci∏ si´ na nià bez opa mi´ ta nia.
Ka san rów nie˝ stra ci∏ nad so bà pa no wa nie i za czà∏ ob ma cy waç pier si ki sa-
eng. Wte dy dziew czy na, któ ra zaj mo wa ∏a si´ Ary on giem, szep n´ ∏a:

51



– Chodê my do se kret nej kom na ty. B´ dzie my si´ ko chaç.
Ary ong zro bi∏ si´ ca ∏y czer wo ny i za czà∏ si´ za cho wy waç jak by wstà pi∏

w nie go de mon. Pod sko czy∏ do gó ry i… uciek∏ z go spo dy.
Po dzie si´ ciu dniach oj ciec przy szed∏ do nie go na roz mo w´ i po wie dzia∏:
– Nic nie wie dzia ∏em o wa szej wy pra wie do An don gu. Chcia ∏em ci tyl -

ko po wie dzieç, ˝e mu sz´ te raz le czyç two ich ko le gow z cho rób za kaê nych.
My Êl´, ˝e ju˝ spo tka ∏a ich za s∏u ̋ o na ka ra. Co praw da Ku nin to tchórz i nie
chcia∏ si´ przy znaç, gdzie si´ za ra zi∏. Po wie dzia∏, ̋ e mu sia∏ to Êwiƒ stwo przy -
nieÊç z pu blicz nej ∏aê ni. Si rie twier dzi∏, ˝e si´ upi∏ i nic nie pa mi´ ta. Za to
Ka san, któ ry wcià˝ jest czy ste go ser ca, przy zna∏ si´ oj cu do wszyst kie go.
Tyl ko ˝e ni cze go nie ˝a ∏u je…

Tym ra zem Ary on go wi si´ upie k∏o i nie zo sta∏ uka ra ny za wy pra w´. Jed -
nak spa li∏ si´ ze wsty du przed mat kà. A ona tyl ko na nie go pa trzy ∏a i po -
wta rza ∏a: 

– Jesz cze wej dziesz na Êcie˝ k´ roz wo ju du cho we go. 
Ary ong zo ba czy∏ na po dwór ku Ku ni na, Ka sa na i Si rie. Pusz cza li bez tro-

sko la taw ce. Wy bieg∏ w ich stro n´ i krzyk nà∏:
– Ale si´ za ka zi li Êcie! Ale si´ za ka zi li Êcie!
Po przy go dach z ko bie ta mi Si rie ju˝ ni gdy wi´ cej o nich nie wspo mi na∏.

Po Êwi´ ci∏ si´ po ezji, oraz na uce ka li gra fii chiƒ skich zna ków. Szu ka∏ har mo-
nii mi´ dzy yin i yang i kom po no wa∏ wier sze tak pi´k ne, jak ga ∏´ zie kwit nà -
cych wi Êni. Bar dzo szyb ko je go przy ja cie le do strze gli wiel kie zmia ny, ja kie
za cho dzà w Si rie, je go roz wój du cho wy i przed wcze snà eru dy cj´. Si rie nie
in te re so wa∏ si´ ju˝ zwy k∏y mi ch∏o pi´ cy mi za ba wa mi, ale wo la∏ sp´ dzaç czas
nad rze kà Na ktong, gdzie przy wo ∏y wa∏ bo gów po etyc kiej in spi ra cji. 

* * *

Si rie po sta no wi∏ wy ka stro waç si´. Pew ne go je sien ne go dnia, gdy s∏oƒ ce
Êwie ci ∏o z∏o tem i pur pu rà, usiad∏ przed do mo wym o∏ ta rzy kiem przod ków.
Chwi l´ po me dy to wa∏, ro ze bra∏ si´ do na ga, ob wi nà∏ jà dra je dwab nà ni cià
i po cià gnà∏ za nià szyb kim ru chem. Po dzia ∏a ∏a na jà dra jak naj ostrzej szy nó˝.
To wa rzy szy∏ te mu ak to wi je go prze raê li wy krzyk i krew bry zga jà ca po ca -
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∏ym po ko ju. Ro dzi ce na tych miast us∏y sze li to pe∏ ne bó lu wy cie sy na. Wpa -
dli w roz pacz. Mat ka, No Ah, krzy cza ∏a z prze ra ̋ e nia tak g∏o Êno, ̋ e s∏y chaç
by ∏o jà w ca ∏ym Ha hoe. Na to miast oj ciec, Lee Sam, wy buch nà∏ p∏a czem
i trz´ sà cy mi r´ ko ma pró bo wa∏ przy k∏a daç od ci´ te ge ni ta lia do cia ∏a mdle -
jà ce go sy na.

– Nie rób te go, oj cze. Chc´ ˝yç w czy sto Êci do koƒ ca mych dni – wy -
szep ta∏ Si rie.

Oj ciec szyb ko chwy ci∏ go na r´ ce, ob wi nà∏ ko cem i ba we∏ nia ny mi r´cz -
ni ka mi krwa wià cà ra n´, i po bieg∏ do le ka rza Shi na. Przez kil ka go dzin pró -
bo wa li ra to waç ch∏op cu ̋ y cie, a˝ w koƒ cu uda ∏o si´. Wte dy Si rie po dzi´ ko -
wa∏ dok to ro wi z ta kà nie win no Êcià, ja kà ma jà tyl ko ci, co otar li si´ o Êmierç.

Po kil ku dniach przy ja cie le Si rie przy szli do nie go w od wie dzi ny. Po-
nie wa˝ koƒ czy li ju˝ szko ∏´, a on za mie rza∏ po Êwi´ ciç si´ aka de mii, po da ro -
wa li mu na po ̋ e gna nie czte ry sym bo le na uki: p´ dzel, tusz, pa pier i ka mieƒ
do roz cie ra nia tu szu.

* * *

Ku nin te˝ od cho dzi∏ ze szko ∏y. Po sta no wi∏ za jàç si´ han dlem. Ostat niej
no cy mia∏ na wet pro ro czy sen – Êni ∏a mu si´ Êwi nia. Na tych miast po prze -
bu dze niu przy bieg∏ ra no do Ary on ga i Ka sa na, by opo wie dzieç im, jak od -
wie dzi ∏a go w no cy bo gin ka do bro by tu. Ni ko go nie dzi wi ∏a je go ˝y∏ ka do
han dlu, bo wszy scy w Ha hoe wie dzie li, ˝e w cza sie pierw szych uro dzin wy -
wró ̋ o no mu przy sz∏oÊç kup ca.

– S∏u chaj cie, Êni ∏y mi si´ ró ̋ o we, z∏o te i srebr ne Êwi nie. Pa trzy ∏y mi pro-
sto w oczy, a jed na z nich we sz∏a mi na po s∏a nie. 

Na st´p ne go dnia Ku nin opo wie dzia∏ przy ja cio ∏om jesz cze in ny sen, tym
ra zem o bo gu gór, San shi nie. Wska za∏ on ch∏op cu pal cem, gdzie znaj dzie
srebr ny ˝eƒ szeƒ skà pa ny z∏o tym bla skiem ksi´ ̋ y ca. Ch∏o piec ucie szy∏ si´
bar dzo, po nie wa˝ uzna∏ ten sen za po twier dze nie szcz´ Êli we go lo su. Od ra -
zu ru szy∏ w gó ry, skàd ju˝ po dzie si´ ciu go dzi nach przy niós∏ dro go cen nà ro -
Êli n´. By∏ to naj pi´k niej szy ˝en szeƒ, ja ki kie dy kol wiek wi dzia no w Ha hoe.
Mu sia∏ mieç z trzy dzie Êci lat, wa ̋ y∏ trzy ki lo gra my, by∏ wiel ko Êci no wo na -
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ro dzo ne go dziec ka i mia∏ wy raê nie wy od r´b nio ny ko rzeƒ i cz´Êç g∏ów nà.
Na praw d´ przy po mi na∏ kszta∏ tem cz∏o wie ka. Mia∏ nie wy obra ̋ al nà war toÊç
na ryn ku, o czym szyb ko do wie dzia∏ si´ kró lew ski przed sta wi ciel w An-
don gu. Ku pi∏ ˝eƒ szeƒ od ro dzi ców ch∏op ca za ta kà ce n´, ˝e mo gli za ∏o ̋ yç
ma ∏y za k∏ad wy ra bia jà cy ba we∏ n´, a z cza sem prze kszta∏ ciç go w wiel kie
przed si´ bior stwo. 

Ka san wy bra∏ in nà dro g´ ˝y cio wà. Po sta no wi∏ zo staç woj sko wym, tak
jak Ki to – po to mek hwa ran gów, eli tar nej gru py woj sko wych, któ ry kie dyÊ
za trzy ma∏ si´ na le cze nie w przy chod ni Shi na. Ch∏o piec od wie dza∏ go re gu -
lar nie w na dziei, ˝e us∏y szy wie le opo wie Êci o wal kach, smo kach i du chach
za bi tych. S∏u cha∏ Ki to z otwar ty mi usta mi. 

– Prze Êla du jà mnie du sze za bi tych. Przy cza ja jà si´ pod zie mià i stra szà
mnie – wy zna∏ Ki to. 

Po dwóch ty go dniach ku ra cji Ki to po czu∏ si´ ju˝ na ty le do brze, ̋ e móg∏
opu Êciç Ha hoe. Wsko czy∏ na bia ∏e go ko nia, a miesz kanƒ cy ˝e gna li go jak
wiel kie go bo ha te ra, któ ry wal czy z wro ga mi kró le stwa. Przed wy ru sze niem
w dro g´ Ki to spoj rza∏ na Ka sa na i po wie dzia∏:

– Ukl´k nij!
I da∏ ch∏op cu swój miecz. 
– Jest twój. Pa mi´ taj tyl ko, by nie ob no siç si´ z nim przed in ny mi, aby

nie prze Êla do wa ∏y ci´ de mo ny bo ga za zdro Êci.
Ka san wzià∏ do r´ ki miecz, a po po licz kach sp∏y wa ∏y mu ∏zy wzru sze nia.

Tym cza sem Ki to znik nà∏ za ho ry zon tem, po zo sta wia jàc po so bie wiel kà
chmu r´ ku rzu.
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XI
Król Son jo uwiel bia∏ p∏y waç po rze ce Han na stat ku w kszta∏ cie kacz ki.

Tym ra zem u je go bo ku sta ∏a ma∏ ̋ on ka, Liu. Ota cza li ich eu nu cho wie, wÊród
któ rych by∏ Si rie. Re cy to wa∏ on kró lew skiej pa rze swo je wier sze, a na je go
twa rzy ry so wa∏ si´ uÊmiech czy sty i nie win ny jak u dziec ka. Je go obec noÊç
wp∏y wa ∏a na mo nar ch´ nie zwy kle ko jà co. 

Si rie nie na wi dzi∏ tej ∏o dzi, któ rà uwa ̋ a∏ za ob ra z´ bo gi ni es te ty ki. Ro bi∏
wszyst ko co mo˝ li we, by uni kaç wzro kiem tych ka czych or na men tów, na
wi dok któ rych ro bi ∏o mu si´ nie do brze. 

– O czym my Êlisz? – za py ta∏ król, wi dzàc, ˝e m∏o dzie niec wbi ja wzrok
w wo d´. 

Si rie pod szed∏ do w∏ad cy mi´k kim kro kiem i po wie dzia∏:
– My Êl´ o swo im we wn´trz nym mi strzu. Ka ̋ e mi on prze zwy ci´ ̋ yç fa∏ -

szy we ja i po zbyç si´ tych wszyst kich warstw, któ re od dzie la jà mnie od rze -
czy wi sto Êci. 

– Two ja de li kat noÊç i wstr´t do wal ki umo˝ li wia ci otwar cie drzwi pro -
wa dzà cych do do mu we wn´trz ne go mi strza. Po wiedz mi, pro sz´, gdy si´
tam do sta niesz.

Son jo skoƒ czy∏ roz mo w´, kla snà∏ w r´ ce i przy wo ∏a∏ mu zy ków. Za gra li
sta re me lo die, któ re by ∏y wpro wa dze niem do wy st´ pu star szej wie kiem ar -
tyst ki. Âpie wa ∏a sta rà ko re aƒ skà pieÊƒ Ari rang. Jej g∏os wi bro wa∏ w po wie t-
rzu i przej mo wa∏ wszyst kich ja kimÊ g∏´ bo kiem smut kiem. 

W tym cza sie kró lo wa prze cha dza ∏a si´ po ∏o dzi, ma rzàc o tym, by za -
nu rzyç swo je pi´k ne sto py w wo dzie. Za zdro Êci ∏a Ja pon kom, któ re mo gà
so bie na to po zwo liç na wet w obec no Êci m´˝ czyzn. Pra gn´ ∏a si´ ro ze braç
i wsko czyç do wo dy na oczach wszyst kich. Wy obra zi ∏a so bie jak wiel ki skan -
dal wy wo ∏a ∏a by ta kim za cho wa niem. Spoj rza ∏a w kie run ku m´ ̋ a, wy raê nie
znu dzo ne go i zde gu sto wa ne go wy st´ pem wie ko wej ar tyst ki. Za uwa ̋ y ∏a te˝
ja kieÊ po ru sze nie na kró lew skiej bar ce. 
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Si rie pod szed∏ na przód ∏o dzi i do strzeg∏ stam tàd sta tek ad mi ra ∏a Yi Sun
Shi na, wiel kie go bo ha te ra walk na là dzie i mo rzu. Si rie pod szed∏ do kró la
i de li kat nie obu dzi∏ go z uÊpie nia.

– Obudê si´, Wa sza Wy so koÊç. Przy by wa ad mi ra∏ Yi Sun Shin.
Król otwo rzy∏ oczy i krzyk nà∏ w kie run ku Êpie wacz ki:
– Do syç! To ju˝ prze sa da! Na Êpie wa ∏aÊ si´ wy star cza jà co!
Ar tyst ka, uzna na za skarb na ro do wy nu mer pi´t na Êcie, sk∏o ni ∏a si´ szyb -

ko i ode sz∏a. W tym cza sie Yi Sun Shin pod p∏y nà∏ do kró lew skiej ∏o dzi, wsko-
czy∏ na po k∏ad i zde cy do wa nym kro kiem pod szed∏ do kró la. Pad∏ przed nim
na ko la na, sk∏o ni∏ g∏o w´ do zie mi i tak trwa∏ ni ru cho mo, a˝ Son jo po wie dzia∏:

– Da ruj so bie te ce re mo ni´. Wstaƒ i po wiedz, cze mu za wdzi´ czam t´
wi zy t´. 

Mo nar cha ka za∏ przy nieÊç ry ̋ o we go trun ku mak ko li.
– Za nim roz pocz nie my roz mo w´ mu sz´ ci, Pa nie, coÊ po ka zaç.
Yi ka za∏ jed ne mu ze swych lu dzi przy nieÊç wiel ki wo rek. Od wró ci∏ go

do gó ry dnem i po zwo li∏ by wy pa d∏a z nie go ca ∏a za war toÊç.
Z wor ka wy to czy ∏a si´ od ci´ ta g∏o wa m´˝ czy zny. Za trzy ma ∏a si´ u stóp

kró la.
– Oto do wód ca ja poƒ skich pi ra tów. Nie b´ dzie ci´ ju˝ wi´ cej nie po ko i∏,

Pa nie – po wie dzia∏ Yi Sun Shin. Od wró ci∏ si´ i za wo ∏a∏ do eu nu chów:
– Chodê cie tu wszy scy! Zo bacz cie tro feum!
Si rie spoj rza∏ na za krwa wio nà g∏o w´ i zro bi ∏o mu si´ tak s∏a bo, ˝e ze -

mdla∏.
Król za Êmia∏ si´ na ten wi dok. Na st´p nie ser decz nie ob jà∏ ad mi ra ∏a i ka -

za∏ do laç mak ko li. 
– Âmierç ja poƒ skim pi ra tom! – krzyk n´ li zgod nie, wzno szàc to ast.
Son jo za pro si∏ ad mi ra ∏a do pry wat nej kom na ty na ∏o dzi i tam po uf nie go

za py ta∏: 
– Mo ̋ e je stem nie cier pli wy, ale czy móg∏ byÊ mi po wie dzieç, jak na praw d´

wy glà da sy tu acja z ja poƒ ski mi pi ra ta mi?
– Na si lu dzie po zby li si´ kil ku przy wód ców i roz gro mi li ich naj wi´k sze

∏o dzie. Nie wy da je mi si´, by jesz cze za gra ̋ a li na sze mu wy brze ̋ u. W ka˝ -
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dym ra zie nie tra ci my czuj no Êci. Bar dziej nie po ko jà mnie lu dzie Za cho du
z Xi ba ny a26, zbli ̋ a jà cy si´ do Ja po nii. Sà wÊród nich mni si ob cej re li gii, któ -
ra mo ̋ e bu rzyç har mo ni´ mi´ dzy nie biem i zie mià. Naj bar dziej oba wiam
si´ te go, ˝e za ty mi mni cha mi pew ne go dnia przyj dà ich woj ska. Gdy tyl -
ko lu dzie przy wyk nà do obec no Êci za kon ni ków i os∏a bià czuj noÊç, wte dy oni
wpro wa dzà ar mi´. Wie my, ̋ e lu dzie Xi ba nya pod bi li ju˝ ob ce zie mie i znisz -
czy li ob ce kul tu ry. Hisz pa nie sà jak or ∏y nad na szà zie mià. Za ata ku jà nas,
gdy po zwo li my so bie na chwi l´ s∏a bo Êci. 

– My Êl´, ̋ e prze sa dzasz. Hisz pa nie nie sà za in te re so wa ni Azjà. Ma jà wy -
star cza jà co pra cy na kon ty nen cie, któ ry od kry wa jà. Po za tym za bra k∏o by
im ar mii i wy spo sa ̋ e nia, by nas pod biç. Pa mi´ taj, ˝e je ste Êmy pod pro tek -
to ra tem Paƒ stwa Ârod ka, któ re nas chro ni przed in wa zjà. 

Yi Sun Shin sk∏o ni∏ ni sko g∏o w´, po czym po wie dzia∏ zde cy do wa nie:
– Wa sza wy so koÊç, chcia∏ bym wie rzyç w te s∏o wa, ale sy tu acja nie wy -

glà da a˝ tak do brze. Xi ba nya pod bi ∏a nie daw no zie mie w po ∏u dnio wo-
wschod niej Azji – Fi li pi ny. Co wi´ cej, po sia da ogni stà broƒ, któ ra nie po -
win na si´ do staç w r´ ce Ja poƒ czy ków. Je Êli tak si´ sta nie, na sze zie mie b´ dà
po wa˝ nie za gro ̋ o ne.

– Uspo kój si´! – po wie dzia∏ wy raê nie znie cier pli wio ny Son jo. – Nie wi -
dzisz, jak s∏a bym je ste Êmy kra jem? Nie uchro ni my si´ przed prze zna cze-
niem. Dla te go te˝ nie war to ˝yç w cià g∏ym stra chu. Nie mó wiàc ju˝ o tym,
˝e nie mo ̋ e my siaç pa ni ki. Je Êli lud do wie si´ o tym za gro ̋ e niu, b´ dzie my
mieç po wa˝ ne k∏o po ty.

– To praw da, Pa nie. Ale nie mo ̋ e my te˝ nic nie ro biç. 
– Wiem. Co pro po nu jesz? 
– Po trze bu j´ pie ni´ dzy na zbu do wa nie od po wied niej flo ty. 
– Skarb kró le stwa jest pra wie pu sty. Mu sisz si´ wstrzy maç. Udaj si´ le-

piej do Chin i po proÊ o po moc.
Yi Sun Shin chcia∏ jesz cze coÊ po wie dzieç, ale król wy szed∏ na po k∏ad za -

czerp nàç Êwie ̋ e go po wie trza. 
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XII
Lee Hua Mog by ∏a ob da rzo na wiel kà in te li gen cjà i uro dà. Ko cha ∏a ̋ y cie

i miesz kaƒ ców swo jej wy spy Je ju – ry ba ków wy ∏a wia jà cych owo ce mo rza
i Êpie wa jà cych pi´k ne pie Êni przy wyj mo wa niu sie ci o za cho dzie s∏oƒ ca. 

W wie ku dwu na stu lat zo sta ∏a wy s∏a na do naj bar dziej pre sti ̋ o wej so jae27

– szko ∏y dla dam do to wa rzy stwa. Od dziec ka uwiel bia ∏a czy taç o ki sa eng,
któ re zo sta wa ∏y ̋ o na mi szlach ci ców, a na wet kon ku bi na mi mo nar chów i mat -
ka mi przy sz∏ych na st´p ców tro nu. Jej naj wi´k szym ma rze niem by ∏o zo staç
ksi´˝ nicz kà, wsko czyç na bia ∏e go ru ma ka, i od je chaç z uko cha nym do raj-
skich pa ∏a ców. Dla te go szko ∏a dla ki sa eng wy da wa ∏a jej si´ wspa nia ∏à dro gà
do zisz cze nia tych snów. Gdy oj ciec Hwan i mat ka Me ju, któ rzy nie da rzy li
cór ki praw dzi wà mi ∏o Êcià, za pi sa li jà do so jae, czu ∏a si´ wy bran kà lo su. 

W koƒ cu nad szed∏ ten wa˝ ny wio sen ny dzieƒ, kie dy Mog ubra ∏a swój
naj lep szy han bok i zo sta ∏a od pro wa dzo na do so jae. W szko le przy wi ta ∏a jà
star sza ko bie ta, Si na, któ ra bez zb´d nych ce re gie li za pro wa dzi ∏a jà do po -
ko ju, gdzie dziew czyn ka mia ∏a sp´ dziç ko lej ne trzy la ta ˝y cia. 

– Od tej chwi li mu sisz si´ staç ko biet kà. Gdy b´ dziesz mieç pi´t na Êcie lat,
uro snà ci pió ra u skrzy de∏ i b´ dziesz mo g∏a stàd od le cieç – po wie dzia ∏a Si na.

Si na prze rwa ∏a na gle, bo zo ba czy la w oczach dziew czyn ki prze ra ̋ e nie. 
– DziÊ skoƒ czy ∏y szko ∏´ mo je ulu bio ne dziew cz´ ta. Wiesz, co to jest? –

za py ta ∏a, wyj mu jàc chu s tecz k´ po pla mio nà krwià. 
– Brud na chu s tecz ka.
– Je steÊ jesz cze bar dzo g∏u piut ka. Ta chu s tecz ka jest do wo dem na to, ˝e

mo ja uczen ni ca, Yi Na, nie jest ju˝ dzie wi cà. Wczo raj spa ∏a z pew nym ary -
sto kra tà, któ re go imie nia nie mo g´ ci wy ja wiaç. Ta kro pla krwi z jej otwar -
tych ja de ito wych wrot jest cen niej sza od naj szla chet niej szego z∏o ta.

Mog wy obra zi ∏a so bie sà czà cà si´ z niej krew i prze stra szy ∏a si´.
– Uspo kój si´, ma lut ka. Przej dziesz na dru gà stro n´ do pie ro, gdy b´ -

dziesz na to go to wa – po wie dzia ∏a Si na. 
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Od tej chwi li Mog przy go to wy wa la si´ do wiel kiej chwi li. Po ma ga ∏o jej
w tym pi´ç ko le ̋ a nek, z któ ry mi dzie li ∏a po kój, a któ re ma rzy ∏y tyl ko o tym,
by zo staç ki sa eng. Na zy wa ∏y jà m∏od szà sio strà. 

Si na wsta wa ∏a pierw sza o go dzi nie ko ta i ob cho dzi ∏a wszyst kie po ko je
z ma ∏ym dzwo necz kiem, by zbu dziç uczen ni ce do dnia wy pe∏ nio ne go na -
ukà. Dziew czy ny my ∏y si´ o brza sku zim nà wo dà na po dwó rzu, ja d∏y lek-
kie Ênia da nie i za sia da ∏y do lek cji po ezji, mu zy ki i ka li gra fii. Mog wy ró˝ nia -
∏a si´ uzdol nie nia mi w ma lar stwie i fi lo zo fii, jed nak naj bar dziej lu bi ∏a jaz d´
kon nà i ta niec. Bar dzo cz´ sto, po ci´˝ kim dniu na uki, wy cho dzi ∏a na po -
dwó rze i taƒ czy ∏a bo so z mie czem w r´ ku. Wie rzy ∏a, ˝e ta ma gicz na broƒ
za pa la gwiaz dy na nie bie. W ta kich mo men tach czu ∏a si´ jak bo gin ka zry -
wa jà ca wol noÊç z drze wa jak jab∏ ka. 

Naj bar dziej przy jaê ni ∏a si´ z Joi, któ ra pra gn´ ∏a miesz kaç w Ha ny an gu
i zo staç kró lew skà kon ku bi nà. Joi i Mog cho dzi ∏y cza sem do go rà cych êró -
de∏ w po bli ̋ u szko ∏y. Sie dzia ∏y na gie w wo dzie tak d∏u go, a˝ ich cia ∏a sta ∏y
si´ ja sne i czy ste jak s∏oƒ ce. Mog uwiel bia ∏a przy glà daç si´ na giej Joi, myç
jej w∏o sy i roz pry ski waç wo d´ po jej cie le. 

* * *

Czas szyb ko p∏y nà∏ i pew ne go dnia Mog zo rien to wa ∏a si´, ̋ e jest ju˝ ko -
bie tà. Si na uÊwia do mi ∏a jej to z ca ∏à mo cà i za cz´ ∏a przy go to wy waç dziew -
czy n´ do spo tka nia z m´˝ czy znà. Przez trzy dni Mog od ̋ y wia ∏a si´ spe cjal -
ny mi da nia mi i kà pa ∏a dwa ra zy dzien nie w ró ̋ a nej wo dzie. Wszy scy
w so jae pa trzy li na nià jak na ksie˝ nicz k´ i spe∏ nia li jej wszyst kie za chcian ki.
W koƒ cu Mog ubra no w prze pi´k ny han bok zdo bio ny z∏o tem i sre brem
i za nie sio no w lek ty ce do pa ∏a cu Naj wy˝ sze go In spek to ra Kró lew skie go na
wy spie Je ju. 

Gdy Mog scho dzi ∏a z lek ty ki, czu ∏a jak dr˝à jej sto py i wy obra ̋ a ∏a so bie,
˝e zbli ̋ a si´ do kró le wi cza, któ ry na pew no za bie rze jà do pod mor skie go
kró le stwa. Kà tem oka wi dzia ∏a Si n´, któ ra wy da wa ∏a ostat nie po le ce nia
trzem po moc ni kom od po wie dzial nym za strój ki sa eng. Gdy wcho dzi ∏a po
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scho dach pa ∏a cu, do strze g∏a se kret ne r´ ce, któ re cze szà jej w∏o sy, po pra wia jà
za pin ki u bu tów i pu dru jà po licz ki. 

Si na otwo rzy la drzwi pa ∏a co wej sa li i wszy scy zo ba czy li w niej sta rusz ka,
któ ry sie dzia∏ na zie mi i ba wi∏ si´ po zy tyw kà. 

– Wa sza Wy so koÊç, przy pro wa dzi ∏am naj pi´k niej szy z kwia tów, o któ ry
wal czy li sa mi bo go wie – po wie dzia la Si na z gle bo kim uk∏o nem. – Ona umie -
ra z pra gnie nia po zna nia Wa szej Wy so ko Êci – do da ∏a. 

Star szy m´˝ czy zna da∏ znak wa chla rzem, by ode sz∏a. Spoj rza∏ na Mog
i po wie dzia∏:

– Chodê tu do mnie, ma leƒ ka. 
Mog zdo by ∏a si´ na od wa g´ i, po raz pierw szy od przy by cia do pa ∏a cu,

pod nio∏ la wzrok. Ku swe mu prze ra ̋ e niu zo ba czy ∏a nie m∏o de go i przy stoj -
ne go ksi´ cia, ale sta rusz ka, któ ry mu sia∏ mieç z ty siàc lat. Dziew czy na chcia -
∏a uciec z pa ∏a cu, ale zda ∏a so bie spra w´, ˝e jest bez szans. Zmu si ∏a si´ wi´c
do uÊmie chu i po de sz∏a do m´˝ czy zny. 

– To dla mnie wiel ki za szczyt dzie liç z Wa szà Wy so ko Êcià ta ki szcze gól ny
mo ment. Dzi´ ku j´ nie bu, ˝e b´ d´ mo g∏a staç przy bo ku oso by o tak wy so-
kiej po zy cji. 

Urz´d nik zlu stro wa∏ jà wzro kiem, ka za∏ przy nieÊç ry ̋ o we go wi na i za -
pro si∏ mu zy ków. Mog za cz´ ∏a si´ do nie go przy mi laç i de li kat nie kar miç sta -
rusz ka z ta le rza, jak by by∏ on wiel kim no wo rod kiem. Wk∏a da ∏a mu do ust
ry˝ za wi ja ny w wo do ro sty, kre wet ki w pi kant nym so sie i ka wa∏ ki bam bu sa
ma cza ne w mio dzie. Ku swe mu zdzi wie niu za czy na ∏a od czu waç przy tym
wiel kà roz kosz, zu pe∏ nie jak ˝a ba, któ ra za nu rza cia ∏o w wo dzie. 

– Je steÊ cu dow na – po wie dzia∏ do niej m´˝ czy zna. Ka za∏ mu zy kom
odejÊç i za mknàç za so bà drzwi. Ry ̋ o we wi no ude rzy ∏o Mog do g∏o wy i czu -
∏a jak wiel ka na mi´t noÊç roz cho dzi si´ po jej m∏o dym cie le. Tym cza sem sta -
ru szek przy cià gnà∏ jej twarz i za czà∏ ca ∏o waç w usta. Ro ze bra∏ jà do na ga
swy mi trz´ sà cy mi si´ ze sta ro Êci d∏oƒ mi. Cia ∏o Mog by ∏o bia ∏e jak Ênieg
i przy po mi na ∏o cia ∏o bo gin ki, któ ra w∏a Ênie wy sz∏a z mor skich fal. Gdy po -
∏o ̋ y li si´ na wiel kim po s∏a niu, star szy m´˝ czy zna wspià∏ si´ na nià i, od szu -
kaw szy pal ca mi jej ja de ito we wro ta, spró bo wa∏ staç si´ z nià jed no Êcià. Jed-
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nak przy po mi na∏ s∏a be go cz∏o wie ka na ru ma ku, i by ∏o to dla nie go wiel kim
wy zwa niem. W koƒ cu do tar∏ na szczyt gó ry. Na tych miast po tym opad∏
z si∏. Za snà∏ w opa rach wi na i chra pa∏ jak Êwi nia. 

Mog nie spa ∏a ca ∏à noc. Pal ca mi jed nej r´ ki do tkn´ ∏a swych skrwa wio -
nych ja de ito wych wrot, a dru gà wy czy Êci ∏a so bie nos. Wy cià gn´ ∏a z nie go
g´ stà lep kà ciecz i przy kle i∏a jà do szyi naj wy˝ sze go urz´d ni ka na wy spie
Je ju. 
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XIII
Gdy ˝a by wy ska ki wa ∏y ze sta wów, zi ma do bie ga ∏a koƒ ca, a lu dzie po -

dzi wia li kwit nà ce wi Ênie, wte dy naj lep si ∏ucz ni cy kró le stwa przy by wa li do
Jin he na za wo dy. Ty sià ce osób chcia ∏o zo ba czyç bo ha te rów, szy ku jà cych si´
do wal ki w obec no Êci ho no ro we go go Êcia, kró la Son jo. Na g∏ów nym pla cu
Jin hae w cià gu jed nej no cy roz sta wio no dzie siàt ki kra mów, któ re two rzy ∏y
la bi rynt przy po mi na jà cy sko ru p´ Êli ma ka. 

Ary ong i Ka san, któ rzy ukoƒ czy li szes na sty rok ˝y cia, szy ko wa li si´ do
swo ich naj wa˝ niej szych za wo dów. Przy by li do Jin hae du ̋ o przed cza sem,
wi´c w∏ó czy li si´ po mie Êcie bez ce lu. Wie czo ra mi cho dzi li mi´ dzy kra ma mi,
po dzi wia li wiel kie kre wet ki, mor ski ̋ eƒ sze ƒ28 i po çwiar to wa ne re ki ny. A gdy
o po ran ku Ary ong i Ka san w∏a Ênie szy ko wa li si´ na ko lej ny pod bój mia sta,
us∏y sze li dêwi´k ro gu wzy wa jà ce go na po je dy nek s∏aw ne go Lim Ta eka z by -
kiem. Przy ja cie le na tych miast po p´ dzi li w stro n´ are ny, któ rà ota cza∏ ju˝
g´ sty t∏um. Lim Ta ek mu sia∏ mieç z pi´ç dzie siàt lat, a prze sko czyl ba rier k´
are ny ze zr´cz no Êcià ty gry sa. Roz po czà∏ wy st´p od dziw ne go taƒ ca, któ ry
mia∏ za grzaç go do wal ki. Mistrz szyb ko po ko na∏ be sti´, wska ku jàc na jej
grzbiet, chwy ta jàc za ro gi i pod ̋ y na jàc jej gar dlo. Byk pró bo wa∏ si´ bro niç,
ale opa da∏ z si∏, a je go ca ∏a moc ucie ka ∏a w po wie trze. Po pó∏ go dzi nie pad∏
bez ˝y cia, co wy wo ∏a ∏o okrzy ki ra do Êci na wi dow ni. Lim Ta eka po dzi wia no
te raz jak bo ha te ra. Ko bie ty mia ∏y ∏zy wzru sze nia w oczach, a m´˝ czyê ni ob -
no si li zwy ci´z c´ na ra mio nach po wà skich ulicz kach Jin hae. 

Resz t´ dnia Ary ong i Ka san sp´ dzi li na za wo dach si ru m29. Bra∏ w nich
udzia∏ je den z lu dzi ad mi ra ∏a Yi Sun Shi na, wiel ki na dwa me try i nie zwy kle
zr´cz ny w tej dys cy pli nie. Na pew no wszyst kie z∏e du chy ucie ka ∏y na je go
wi dok z prze ra ̋ e niem. 
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Pod wie czór przy ja cie le po sta no wi li za biç g∏ód. Przy sie dli si´ wi´c do bie -
siad ni ków sie dzà cych na dwo rzu, i wraz z ni mi ra czy li si´ ry ba mi i owo ca -
mi mo rza.

– OÊmior ni ce w pi kant nym so sie i bu tel k´ so ju! – krzyk nà∏ do kel ner ki
Ary ong. Ko bie ta od po wie dzia ∏a sze ro kiem uÊmie chem. Wy cià gn´ ∏a ˝y wà
oÊmior ni c´ z wo dy, i, pod Êpie wu jàc so bie, rzu ci ∏a zwie rz´ na drew nia nà de -
sk´. OÊmior ni ca wy glà da ∏a jak przy bysz z ob cej pla ne ty, któ ry po my li∏ miej -
sce i czas. Pró bo wa ∏a ucie kaç, roz ∏o ̋ yw szy ka˝ dà ze swych od nóg w in nym
kie run ku, ale po chwi li ostry nó˝ od cià∏ jej g∏o w´ i ka˝ dà z koƒ czyn po ko -
lei. Mi mo Êmier tel ne go ci´ cia, koƒ czy ny wcià˝ si´ ru sza ∏y, zwi ja jàc w krà˝ -
ki. Kel ner ka po la ∏a je ostrym so sem i za nio s∏a ru sza jà ce si´ da nie na stó∏. 

Ary ong chwy ci∏ pa ∏ecz ka mi ru sza jà ce si´ krà˝ ki oÊmior ni cy, i w∏o ̋ y∏ ze
sma kiem do ust. Po pi∏ czar kà so ju i wzniós∏ to ast:

– Ka san, pi je my za ju trzej szy suk ces! Oby je den z nas zwy ci´ ̋ y∏ w za -
wo dach!

Gdy wy po wia da∏ te s∏o wa, cz´Êç oÊmior ni cy, któ ra wcià˝ trwa ∏a przy le -
pio na mac ka mi do wn´ trza je go ust, na gle za pra gn´ ∏a z nich uciec. Ka san
ro ze Êmia∏ si´ na ten wi dok i po wie dzia∏:

– Le piej roz praw si´ z tym stwo rem. 
I przy ja cie le za pi li resz t´ da nia ko lej ny mi czar ka mi ry ̋ o wej wód ki. 
Na st´p ne go dnia trzy stu ∏ucz ni ków sta wi ∏o si´ na za wo dy. Po czte rech

go dzi nach zma gaƒ na po lu zo sta ∏o tyl ko pi´ ciu – po jed nym z Ha ny an gu,
Py on gy an gu, Ka eson gu, oraz dwóch z mniej szych miej sco wo Êci. W po wie -
trzu czu ∏o si´ na pi´ cie i wiel kie ocze ki wa nie na zwy ci´z c´. 

Ta ski la z Py on gy an gu wy pu Êci∏ strza ∏´, któ ra tra fi ∏a nie mal w dzie siàt k´.
Za wod ni cy z Ha ny an gu i Ka eson gu chy bi li i zo sta li wy eli mi no wa ni. Ko lej -
nym by∏ Ka san. Pod szed∏ do li nii i po czu∏, ̋ e ogar nia go strach, a d∏o nie mu
si´ po cà. W koƒ cu za po mnia∏ o so bie, na pià∏ mi´ Ênie, i wy pu Êci∏ strza ∏´ –
tra fi∏ nie mal w dzie siàt k´. 

Ostat ni by∏ je go przy ja ciel. Ary ong czu∏, ̋ e w chwi li wy pusz cza nia strza -
∏y z ∏u ku je go wn´ trze roz kwi ta jak kwiat, a nie opi sa ne szcz´ Êcie wy pe∏ nia
je go wn´ trze. Na wet nie my Êla∏ o zwy ci´ stwie, a gdy ju˝ by ∏o pew ne, ˝e to
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w∏a Ênie on wy gra∏, wprost nie wie dzia∏, jak si´ za cho waç. Lud po chwy ci∏ go
na ra mio na, a wszy scy wy bu chli wiel kà ra do Êcià:

– Niech ˝y je Ary ong! – krzy cze li lu dzie, któ rzy p´ dzi li w stro n´ zwy -
ci´z cy z na dzie jà, ˝e choç do tknà je go ubra nia.

Naj wy˝ szy przed sta wi ciel kró la w Jin hae ocze ki wa∏ ju˝ na Ary on ga i Ka -
sa na, by wr´ czyç im pierw szà i dru gà na gro d´. Gdy przy by li, ski nà∏ r´ kà na
urz´d ni ków, któ rzy przy pro wa dzi li ze so bà by ka ozdo bio ne go gir lan da mi
kwia tów. Ary ong do sta∏ w na gro d´ by ka oraz wie niec. Ale naj wa˝ niej szym
wy ró˝ nie niem by∏ do ̋ y wot ni ty tu∏ Sy na Kró le stwa Cho son. Ka san, któ ry
zdo by∏ dru gie miej sce, do sta∏ z∏o tà sta tu et k´ ̋ ó∏ wia – sym bol po dà ̋ a nia Êla -
da mi przod ków oraz ty tu∏ Wiel kie go Mi strza Jin hae wraz z do ku men tem
pod pi sa nym przez sa me go kró la Son jo. 

Ca ∏e mia stecz ko ba wi ∏o si´ do bia ∏e go ra na, wi no ry ̋ o we p∏y n´ ∏o przez
gar d∏a miesz kaƒ ców ni by rze ka, a ko bie ty taƒ czy ∏y i sk∏a da ∏y ofia ry bo˝ -
kom. 

Tej sa mej no cy, gdy Ary ong i Ka san taƒ czy li jak ma ∏e smo ki, na gle sta -
n´ li twa rzà w twarz z ad mi ra ∏em Yi Sun Shi nem. 

– Pa no wie! Nie wcho dzi cie zbyt wcze Ênie na dro g´ s∏a wy? Je ste Êcie jesz-
cze bar dzo m∏o dzi, ale chcia∏ bym mieç was przy so bie. 

Yi bu do wa∏ w∏a Ênie twier dz´ na ma lut kiej wy spie Na mbang i zbie ra∏
naj lep szych ∏ucz ni ków z kra ju. Po krót kiej roz mo wie za po wie dzia∏, ̋ e ocze -
ku je Ary on ga i Ka sa na w twier dzy. Wsta∏, ob jà∏ m∏o dzieƒ ców i skie ro wa∏
si´ do wyj Êcia. Od wró ci∏ si´ po raz ostat ni i po wie dzia∏:

– Idà strasz ne cza sy. B´ d´ was po trze bo wa∏.
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XIV
Ha hoe Êwi´ to wa ∏o przez trzy dni. Szy ko wa no si´ przy j´ cie bo ha te rów

nie zwy kle uro czy Êcie. Na drzwiach przy bi ja no imio na Ary on ga i Ka sa na,
oraz po dzi´ ko wa nia lo kal nym bo gom za ta ki za szczyt. Ra do Êci nie by ∏o
koƒ ca. 

Mak ko li i so ju la ∏o si´ jak rze ka przez Ha hoe, a set ki kur cza ków po Êwi´ -
co no na spo rzà dze nie wy traw nych daƒ sam gy etan g30. Naj pi´k niej sze dziew -
cz´ ta w naj lep szych han bo kach wy sz∏y na spo tka nie ∏ucz ni ków. W koƒ cu
wszy scy zo ba czy li ich syl wet ki na ho ry zon cie. Za ni mi p´ dzo no by ka w gir -
lan dach, a przed ni mi sz∏o czte rech ˝o∏ nie rzy gra jà cych na b´b nach. Gdy
zbli ̋ y li si´ do bram Ha hoe, dziew cz´ ta za ∏o ̋ y ∏y im na g∏o wy kwia to we ko -
ro ny. Nu mi, bur mistrz mia sta, od czy ta∏ mo w´, z któ rej wy ni ka ∏o, ˝e m∏o -
dzieƒ cy przy nie Êli Ha hoe s∏a w´ i przy chyl noÊç bo gów.

– Wie dzia ∏am, ˝e mój syn da le ko zaj dzie. Od ma ∏e go by∏ prze zna czo ny
do wiel kich rze czy – po wie dzia la pa ni Kim do przy ja ció ∏ek. 

I mia ∏a ra cj´. S∏a wa Ary on ga i Ka sa na szyb ko ro ze sz∏a si´ po ca ∏ym kró -
le stwie, od gór So rak san, po szczyt Pa ek tu san, naj mniej sze wio ski Sok cho
i naj wi´k sze mia sta, ta kie jak Py on gy ang i Ha ny ang. 

* * *

Lee Hua Mog za pra gn´ ∏a po znaç Ary on ga w chwi li, gdy o nim us∏y sza -
∏a. By∏ pierw szym ∏ucz ni kiem od czte rech wie ków, któ ry w tak m∏o dym wie -
ku zwy ci´ ̋ y∏ za wo dy. Przed set ka mi lat do ko na∏ te go bud dyj ski mnich, Tae
Mon, o któ rym mó wio no, ˝e tra fia∏ w ser ce tar czy z za wià za ny mi ocza mi. 

Mog uzbie ra ∏a ju˝ po kaê ny ma jà tek – od pierw szych dni do sta wa ∏a od
sta re go Jin sa dro gie klej no ty. Pew ne go dnia, gdy spa ce ro wa ∏a z nim po ogro -
dzie, a on wma wia∏ so bie, ˝e ki sa eng uwiel bia go za in te li gen cj´, Mog po -
sta no wi ∏a wy ko rzy staç t´ chwi l´ na spe∏ nie nie swe go wiel kie go ma rze nia.
Cze ka ∏a tyl ko na sto sow ny mo ment.
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– Je steÊ je dy nà ra do Êcià mo je go ˝y cia. Graj i Êpie waj dla mnie. 
Mog za taƒ czy ∏a dla nie go ta niec z mie czem, któ re go wi dok spra wi∏, ˝e

sta rzec za po mnia∏ o ca ∏ym Êwie cie. Na st´p nie, on sam chcia∏ za graç dla swo-
jej ko chan ki na kay agu mie.

– Po wiedz, o czym ma rzysz, ko cha nie – po wie dzia∏ prze rwaw szy na chwi -
l´ mu zy ko wa nie.

– Chcia ∏a bym miesz kaç na kró lew skim dwo rze. U˝yj, pro sz´, swo ich
wp∏y wów.

Jin sa po czu∏ jak by strza ∏´ w sa mym ser cu. Wpad∏ w sza∏, a je go oczy za -
pa ∏a ∏y gnie wem.

– Ni gdy w ˝y ciu. B´ dziesz mo jà kon ku bi nà na za wsze! 
Mog wie lo krot nie my Êla ∏a o uciecz ce, ale wie dzia ∏a, ˝e Jin sa ma w∏a dz´,

i ta ki akt nie sub or dy na cji ozna cza∏ by wy rok Êmier ci. 
Wi daç by ∏o, ˝e Mog m´ czy si´ w pa ∏a cu na wy spie: nie je, nie Êpi, i nie

mo ̋ e zna leêç spo ko ju. W koƒ cu jed nak los si´ do niej uÊmiech nà∏. Sta ry
Jin sa za cho ro wa∏ i za pad∏ na cz´ Êcio wà amne zj´. Mie sza ∏a mu si´ prze sz∏oÊç
z te raê niej szo Êcià, a Êwia do moÊç wszyst kich wcze Êniej szych ˝yç z ˝y ciem
obec nym. 

Na gle Mog zro zu mia ∏a, ˝e Je ju jest je dy nie ma ∏à wy spà, i ˝e ˝y cie stoi
przed nià otwo rem. Po sta no wi ∏a wi´c za braç wszyst kie kosz tow no Êci, któ -
ry mi Jin sa ku po wa∏ jej mi ∏oÊç, i uciec. 

Na za jutrz po ̋ e gna ∏a si´ z przy ja ció∏ ka mi i wy bra ∏a si´ w po dró˝ do Ha -
ny an gu. ˚e by nie wzbu dzaç po dej rzeƒ i zdo byç so bie sza cu nek prze woê ni -
ków, prze bra ∏a si´ za m´˝ czy zn´. Obie ca ∏a im po dwój nà staw k´, o ile tyl ko
szyb ko do p∏y nà do Pu sa nu. 

W tym cza sie Ary ong i Ka san od bie ra li w sto li cy do ku men ty, któ re da -
wa ∏y im pra wo za miesz ki wa nia w Ha ny an gu. By∏ to ogrom ny przy wi lej,
z któ re go ko rzy sta li tyl ko lu dzie szcze gól nie za s∏u ̋ e ni dla kró le stwa oraz
uro dze ni w sto li cy. Przy ja cie le szy ko wal si´ te˝ do eg za mi nów paƒ stwo wych.
Przed wy ru sze niem z Ha hoe ˝e gna ∏y ich t∏u my miesz kaƒ ców, mni si bud -
dyj scy wa li li w b´b ny, i na wet cza row ni ca Sun ubra ∏a pi´k ny han bok. 

Oj ciec Ary on ga, pan Shin, po ̋ e gna∏ go ty mi s∏o wa mi: 
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– Sy nu, je steÊ ju˝ do ro s∏y, wi´c mo ̋ esz iÊç w swo jà stro n´. Jed nak nie za -
po mi naj, ˝e co kol wiek by si´ nie dzia ∏o, tu jest twój dom. Nie za po mi naj
o nas i pisz co ty dzieƒ. 

Pa ni Kim przy tu li ∏a sy na jak by szed∏ na woj n´ i jak by wi dzia ∏a go ostat -
ni raz.

– Sy nu, pro sz´ ci´, nie mie szaj si´ w ˝ad ne nie cie ka we spra wy, ja kich
w mie Êcie wie le. I do brze si´ od ̋ y wiaj. A jak tyl ko zdasz eg za mi ny, to wra-
caj do nas. Cze ka my na cie bie z otwar ty mi r´ ko ma. 

Ary ong przy tu li∏ ro dzi ców, wsko czy∏ na ko nia i od je cha∏. 
Po d∏u giej po dró ̋ y w to wa rzy stwie Ka sa na, spa nia pod go ∏ym nie bem

i od po czyn ku nad brze giem rzek, w koƒ cu zo ba czy∏ mu ry Ha ny an gu, a za
ni mi pi´k ne szczy ty gór Pu kan. Stra˝ ni cy ju˝ za my ka li bra my mia sta,
a gwar dia kró lew ska ude rza ∏a w dzwon Po sin gak, oznaj mia jàc miesz kaƒ com,
˝e na de sz∏a go dzi na ko gu ta. Od tej po ry a˝ do ra na nie wol no by ∏o prze by-
waç w mie Êcie ni ko mu bez po zwo le nia. Z∏a ma nie te go roz po rzà dze nia gro -
zi ∏o ka rà Êmier ci. 

Ary ong i Ka san po ga lo po wa li w stro n´ Bra my Po ∏u dnio wej, by zdà ̋ yç
wje chaç do mia sta przed jej za mkni´ ciem. Oka za li do ku men ty stra˝ ni ko -
wi, a gdy ten prze czy ta∏: „Przy szli wy so cy funk cjo na riu sze”, g∏´ bo ko si´ im
uk∏o ni∏. 

– Wszyst ko w po rzàd ku. Wi ta my w Ha ny an gu.
Naj pierw uj rze li oka za ∏y za mek kró lew ski Ky ong bok kung, a na step nie

dziel ni c´ wà skich uli czek, gdzie mie li od na leêç yogwan – ma ∏y pen sjo nat.
Na zy wa∏ si´ Za kà tek Cho son. Otwo rzy ∏a im mi ∏a, star sza ko bie ta, któ ra wr´ -
czy ∏a im klu cze i po ka za ∏a dom. By ∏o tam we wn´trz ne po dwó rze, na któ rym
znaj do wa ∏a si´ stud nia oraz pieç lub szeÊç dzba nów pe∏ nych kim chi.

O po ran ku m∏o dzieƒ cy wy bra li si´ do aka de mii To ege, by za pi saç si´ na
eg za mi ny urz´d ni cze kwa go. Wszy scy, któ rym uda ∏o si´ przejÊç przez t´ na -
uko wà pró b´ mie li wszak pierw szeƒ stwo do naj wy˝ szych urz´ dów paƒ stwo -
wych. Nie ste ty, wszy scy, któ rym si´ nie uda ∏o przejÊç przez to g´ ste si to,
ska za ni by li na sza rà eg zy sten cj´, bez mo˝ li wo Êci zro bie nia choç by naj mniej -
szej ka rie ry w po li ty ce czy woj sku. 
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* * *

Na trze ci dzieƒ Ary ong i Ka san otrzy ma li za ska ku jà cà prze sy∏ k´. By ∏a
to per fu mo wa na kar ta z ma lo wi d∏em przed sta wia jà cym g∏ów ny pa wi lon
w Se kret nych Ogro dach. Za cie ka wie ni od ra zu otwo rzy li li Êcik pach nà cy
aza lia mi, w któ rym per fek cyj nà chiƒsz czy znà na pi sa ne by ∏o:

Wi taj cie w ko leb ce bo gów. Wy ko rzy stuj cie ka˝ dy mo ment wa sze go po -
by tu i roz ko szuj cie si´ nim ni czym m∏o de cze re Ênio we drze wo s∏oƒ cem, tak
by wam nie uciek∏ ten czas jak zwiew ny mo tyl.

Wa sza s∏a wa jest wiel ka. Wasz suk ces w Jin hae przy pra wi∏ mnie o ∏zy
szcz´ Êcia. Je stem do Wa szej dys po zy cji, by do pro wa dziç Was na szczyt Gó -
ry Du cho wej. 

Na za wsze Wasz,
Si rie, S∏u ga Kró lew ski
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XV
Po dró˝ Lee Hua Mog do Ha ny an gu by ∏a wy czer pu jà ca. Gdy tyl ko wy -

do sta ∏a si´ z wy spy w prze bra niu m´˝ czy zny, przy wi ta∏ jà tam przy ja ciel
z so jae, Kant Ta ek.

– Nie wie dzia ∏em, ˝e je steÊ ta kim przy stoj nym m´˝ czy znà.
Mog od po wie dzia ∏a mu nie win nym, dziew cz´ cym uÊmie chem, po czym

spi´ ∏a wy pa da jà ce ko smy ki w∏o sów w kok. Wspi´ ∏a si´ na pal ce i na Êla du -
jàc g∏os Jin sa, swe go do tych cza so we go pa na, szep n´ ∏a mu do ucha:

– S∏y sza ∏am, ka wa le rze, ̋ e masz naj szyb sze ko nie w ca ∏ym Pu sa nie. Udo -
wod nij to, a so wi cie ci´ wy na gro dz´. Mu sz´ jak naj szyb ciej do staç si´ do
Ha ny an gu. 

– W ca ∏ym kró le stwie nie znaj dziesz ko ni szyb szych od mo ich. Za nim
bóg cza su od wró ci ko lej nà stro n´ swej ksie gi, b´ dziesz w sto li cy. 

Kant Ta ek za czà∏ kon tem plo waç pi´k ne w∏o sy Mog, pach nà ce mo rzem
i al ga mi. Ona zaÊ od wró ci ∏a si´ ku mo rzu i po ̋ e gna ∏a je de li kat nym po ca -
∏un kiem w po wie trze. Po moc ni cy Kant Ta eka za rzu ci li jej do by tek na ko -
nie i wszy scy ru szy li w dro g´. Gdy tyl ko Mog z∏a pa ∏a wiatr we w∏o sy, po -
czu ∏a, ˝e w koƒ cu od zy sk∏a wol noÊç. Szyb ko na bra ∏a te˝ zu fa nia do swo ich
prze wod ni ków, któ rzy za cz´ li na zy waç jà swo jà pa nià ka pi tan. 

Na dwa dni za trzy ma li si´ w Ky on gju, gdzie znaj do wa ∏y si´ kró lew skie
gro by i Êwi´ ta rzeê ba Bud dy Sok ku ra ma. Mog chcia ∏a mu po dzi´ ko waç za
uwol nie nie z ràk Jin sy. Po mo dli ∏a si´ te˝ do bo ga mi ∏o Êci, w któ re go ist nie-
nie za wsze g∏´ bo ko wie rzy ∏a. Po krót kim po by cie w Ky on gju uda li si´ do
Ku mi i Ta ejo nu. Kant Ta ek za mie rza∏ prze je chaç przez tam tej szy bam bu-
so wy las, by pro siç bo gów o wró˝ b´. Mó wio no bo wiem, ̋ e, kie dy wie je wiatr,
bam bu sy wy da jà dêwi´ ki po dob ne do ludz kich. Je Êli si´ Êmie jà, ozna cza to
b∏o go s∏a wieƒ stwo, a je Êli p∏a czà, ozna cza to po t´ pie nie. 

Te go dnia bam bu so wy las wy da wa∏ dêwi´k prze marê ni´ tych dzwon ków. 
Mog by ∏a prze ra ̋ o na ty mi od g∏o sa mi. UÊmiech n´ ∏a si´ s∏a bo do Kan Ta -

eka i roz ka za ∏a:
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– Je dzie my stàd. Ko nie za czy na jà si´ baç. Nie mo ̋ e my igraç ze szcz´ -
Êciem, któ re do tàd nam sprzy ja ∏o. 

Kan Ta ek zwró ci∏ si´ do lu dzi:
– Pa ni Ka pi tan roz ka zu je, by Êcie szy ko wa li si´ do dro gi. Z ˝y ciem! Ru -

sza cie si´ jak ˝ó∏ wie!
W chwi li, gdy prze kro czy li gra ni c´ bam bu so we go la su, za ata ko wa ∏o ich

dwu dzie stu ban dy tów. Lu dzie Mog by li bez szans. Po krót kiej sza mo ta ni-
nie przy wód ca ban dy tów do pad∏ wo zu, w któ rym sie dzia ∏a prze ra ̋ o na Mog.
Gdy zaj rza∏ do Êrod ka, dziew czy na pró bo wa ∏a bro niç si´ ma ∏ym ko zi kiem.
Usko czy∏ szyb ko i krzyk nà∏ do zbi rów:

– Chodê cie po pa trzeç na dziw k´ naj wa˝ niej szej oso bi sto Êci na Je ju! A ty,
Êlicz not ko, wy ∏aê z wo zu i po ka˝ gdzie masz te swo je kosz tow no Êci, o któ-
rych tak g∏o Êno w oko li cy!

Mog pró bo wa ∏a wy jàç z r´ ka wa jesz cze je den nó˝, ale ban dy ta schwy ta∏
jej r´ k´.

– Dziw ka ma jesz cze ocho t´ na wal k´, no pro sz´!
Mog ro zej rza ∏a si´ wo kó∏, a wi dzàc swych lu dzi mar twych, rzu ci ∏a si´

z pi´ Êcia mi na na past ni ka:
– Mor der co, za p∏a cisz mi za to!
– Zwià zaç jà. Niech si´ na uczy po s∏u szeƒ stwa! 
Mog zwià za no i pró bo wa no jà wy ko rzy staç. Dziew czy na szar pa ∏a si´,

gry z∏a, a gdy ju˝ opa da ∏a z si∏, na ho ry zon cie po ja wi∏ si´ jeê dziec na bia ∏ym
ko niu. Za bi∏ dwóch na past ni ków, jed ne mu wbi ja jàc strza ∏´ pro sto w otwar -
te z prze ra ̋ e nia usta, a dru gie mu w ser ce. Po zo sta ∏ych pi´ ciu do go ni∏ kon -
no, i do koƒ czy∏ krwa we go dzie ∏a. W ostat nie go z opraw ców wbi∏ miecz
z sied miu gwiaz d31. Na st´p nie, pod je cha∏ do dziew czy ny i zchy la jàc si´ z ko -
nia, roz cià∏ sznur kr´ pu jà cy jej r´ ce i po wie dzia∏:

– Wska kuj! Ro bi si´ ciem no. 
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Ki sa eng otar ∏a za p∏a ka ne oczy r´ ka wem i spoj rzaw szy na swe go wy ba -
wi cie la, za py ta ∏a: 

– Kim je steÊ? Skàd si´ tu taj wzià ∏eÊ? 
Ki to po da∏ jej r´ k´, by wsko czy ∏a na sio d∏o i od po wie dzia∏:
– Nie ma to w tej chwi li zna cze nia. Naj wa˝ niej sze, ˝e ˝y jesz. Je dzie my!
W cza sie dro gi do Ha ny an gu, Mog i Ki to bar dzo si´ za przy jaê ni li.

Dziew czy na otwo rzy ∏a przed nim ser ce i opo wie dzia ∏a o swo ich gorz kich
do Êwiad cze niach w pa ∏a cu na Je ju, o tym jak Jin sa pró bo wa∏ trak to waç jà
jak lal k´, o uciecz ce i o na pa dzie w bam bu so wym le sie. 

– G∏o wa do gó ry! Je steÊ jesz cze m∏o da, a ˝y cie nie przy nio s∏o ci jesz cze
naj lep szych da rów. 

Gdy zbli ̋ a li si´ do Any an gu, roz mo wa ze sz∏a na ∏ucz ni ka Ary on gu, któ -
ry wy gra∏ za wo dy w Jin hae.

– Znam go – wspo mnia∏ hwa rang. Je go oj ciec jest le ka rzem i le czy∏ mi
no g´, gdy spa d∏em z ko nia. Sp´ dzi ∏em w Ha hoe dwa ty go dnie i w∏a Ênie
wte dy za przy jaê ni ∏em si´ z przy sz∏ym Sy nem Kró le stwa Cho son. 

– My Êl´, ̋ e nie bo chce mi coÊ po wie dzieç. W tym sa mym dniu, gdy Ary -
ong zdo by∏ mi strzo stwo, ukoƒ czy ∏am szko ∏´ ki sa eng – za my Êli ∏a si´ Mog. 

– To nie przy pa dek. Bo go wie gra jà z na mi w swo jà ulu bio nà za ba w´ –
od po wie dzia∏ Ki to.

* * *

Gdy by li ju˝ bli sko sto li cy, Ki to opo wie dzia∏ jej o miej sco wych zwy cza-
jach, w tym o za ka zie pi cia wo dy z rze ki Han w miej scu, gdzie od bi ja si´
twarz Bud dy. Zwià za ne to by ∏o ze sta rà le gen dà o bo ha te rze, któ ry tam uto -
nà∏, zra nio ny ostrzem wro ga. Od te go cza su tyl ko kró lo wie mo gà czer paç
ze èró d∏a Zra nio ne go Bo ha te ra.

– Mo ̋ e my zo ba czyç to miej sce? 
– Nie. Mu sisz si´ na uczyç prze strze gaç praw. Przy po mnij so bie le piej, co

si´ wy da rzy ∏o w oko li cy bam bu so we go la su.
Na twa rzy Mog ry so wa ∏o si´ prze ra ̋ e nie. Ni gdy wi´ cej nie wspo mnia ∏a

o swo im ka pry sie. Ki to i Mog z∏o ̋ y li ofia r´ du cho wi bo ha te ra, zo sta wia jàc
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pod drze wem mi secz k´ ry ̋ u. Na st´p nie, skie ro wa li si´ ku twier dzy w Su -
wo nie, by zdo byç za opa trze nie. Tam wto pi li si´ w t∏um, któ ry do pro wa dzi∏
ich do ba za ru. Chcie li ku piç le ki. Kie dy ich szu ka li, tra fi li na sta rusz ka, któ -
ry na le wym ra mie niu trzy ma∏ or ∏a, a w pra wej d∏o ni w´ ̋ a. Po ∏o ̋ y∏ przed
so bà bia ∏o-czar nà szka tu∏ k´ ze zna ka mi yin i yang, w któ rej cho wa∏ ̋ eƒ szeƒ. 

– Elik sir bo gów! Ku puj cie, ku puj cie! Za pew ni wam d∏u gie ˝y cie i do da
ener gii ko chan kom! 

Mog i Ki to wy szli z ba za ru, i skie ro wa li si´ pro sto ku bra mom Ha ny-
an gu. W koƒ cu by li na miej scu. Ki to zna laz∏ dziew czy nie po kój w od po -
wied nim do mu dla ki sa eng, któ ry pro wa dzi ∏a je go przy ja ció∏ ka. Po ̋ e gna∏
si´ z nià ze ∏za mi w oczach, po czym wy je cha∏ z mia sta, by na bez kre snych
dro gach kró le stwa da lej udzie laç po mo cy wszyst kim po trze bu jà cym. 
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XVI
Ary ong i Ka san by li w wie ku, kie dy ka˝ dy wie rzy w swà nie Êmier tel noÊç

i w to, ˝e ni gdy nie do pad nà go trzy cierp nie nia Bud dy – cho ro ba, sta roÊç
i Êmierç. M∏o dzieƒ cy uwie rzy li tak ̋ e w to, ˝e sà pa na mi lo su. Cie szy li si´
s∏a wà i przy chyl no Êcià lu dzi. Co raz cz´ Êciej za glà da li te˝ do do mów pu blicz -
nych, by na cie szyç uszy nie koƒ czà cy mi si´ po chleb stwa mi. Ary ong po lu bi∏
pan n´ Hwang, któ rà ko cha li wszy scy m´˝ czyê ni w mie Êcie. Mia ∏a szes na Êcie
lat, nie zwy k∏à uro d´ i b∏y sko tli wy umys∏. Po nad to, umia ∏a za cho wo wy waç
si´ tak, jak by by ∏a za ko cha na w ka˝ dym m´˝ czyê nie z osob na. A oni wie -
rzy li jej, od wza jem nia jàc si´ ma sà dro gich pre zen tów. 

Pew ne go dnia m∏o dzieƒ cy wy bra li si´ do do mu pu blicz ne go w to wa rzy -
stwie sy na wy so kie go in spek to ra Ha ny an gu, Lim Ko. To le row li go tyl ko ze
wzgl´ du na je go po cho dze nie, oraz fakt, ˝e za wsze p∏a ci∏ za szko dy, ja kie
wy rzà dza∏ po wy pi ciu ry ̋ o we go wi na. A wy star cza ∏y mu za le d wie trzy czar -
ki, by si´ kom plet nie upi∏. 

Trzy da my do to wa rzy stwa na tych miast za j´ ∏y si´ go Êç mi. Taƒ czy ∏y z wa -
chla rza mi, na pe∏ nia ∏y im czar ki al ko ho lem, i gra ∏y na kay agu mie. Jed na
z nich wy re cy to wa ∏a te˝ dwa wier sze, na któ re od po wie dzia∏, rów nie˝ wier -
szem, Lim Ko. Chcia∏ po chwa liç si´ swà eru dy cjà, wi´c na ko niec na wià za∏
jesz cze do Kon fu cju sza. Nie ste ty, nie zro bi∏ w∏a Êci we go wra ̋ e nia. Pan na
Hwang rzu ci ∏a mu ostre spoj rze nie.

– Wiel ki uczo ny nie do koƒ ca mia∏ ra cj´. Ca ∏a mà droÊç Êwia ta tkwi w har -
mo nii mi´ dzy nie bem i zie mià, a nie w cz∏o wie ku. Kon fu cjusz wy wy˝ szy∏
m´˝ czy zn´, ale nas, ko bie ty, spro wa dzi∏ do ro li la lek. Nie po wta rzaj wi´c
m∏o dzieƒ cze je go s∏ów bez za sta no wie nia.

– Nie masz ra cji, ko cha nie – od po wie dzia∏ Lim Ko. – Ko bie ta mu si iÊç
trzy kro ki za m´˝ czy znà, by nie po de ptaç je go cie nia. Pier wiast ki m´ ski
i ˝eƒ ski, yi i yang mu szà si´ sza no waç. 

– Pew ne go dnia ko bie ty wy zwo là si´. I nie b´ dà mu sia ∏y s∏u chaç si´ ani
oj ca, ani m´ ̋ a, ani naj star sze go sy na, gdy owdo wie je. A ju˝ na pew no nie
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b´ dà kro czyç trzy kro ki za m´˝ czy znà, bo b´ dà nie za le˝ ne. Nie mu sisz wi´c
tak bar dzo si´ o nas trosz czyç – od po wie dzia ∏a Hwang. 

– Ca ∏e szcz´ Êcie, ̋ e Kon fu cjusz uro dzi∏ si´ w Chi nach, bo gdy by uro dzi∏
si´ w Ko rei, na sze ko bie ty nie do pu Êci ∏y by go do g∏o su – mruk nà∏ m∏o -
dzieniec. 

Hwang wró ci ∏a zaÊ do sto ∏u i pró bo wa ∏a do tknàç sto py Ary on ga.
– Sy nu Cho son, pra gn´ ci´ po znaç. Tyl ko pa mi´ taj, ˝e tu taj strza ∏y ce-

lu jà pro sto w ser ce. 
Ary ong zro bi∏ si´ ca ∏y czer wo ny. Wsta∏ i ru szy∏ w kie run ku wyj Êcia. Ka -

san chcia∏ wyjÊç z nim, ale le d wo trzy ma∏ si´ na no gach. Naj go rzej by ∏o
z Lim Ko, któ ry by∏ zu pe∏ nie nie przy tom ny i be∏ ko ta∏ coÊ pod no sem:

– Nie ca ∏uj mnie… Je stem dzie wi cà… Do ty kaj mych pier si, je Êli chcesz,
ale mnie nie ca ∏uj!

Ka san i Ary ong pod trzy my wa li si´ wza jem nie w dro dze po wrot nej do
do mu.

– Ary ong, je stem pe wien, ˝e Hwang si´ w to bie za ko cha ∏a. Na pew no
nie d∏u go wpad nie cie so bie w ra mio na.

Ary ong do tar∏ do pen sjo na tu, otwo rzy∏ okno, i spoj rza∏ w gwiaz dy. Wte -
dy roz le g∏o si´ pu ka nie do drzwi. Ku za sko cze niu Ary on ga sta n´ ∏a w nich
pan na Hwang.

– Chcia ∏am zro biç ci nie spo dzian k´, ale bo j´ si´, ˝e prze szka dzam…
M∏o dzi wpa dli so bie w ra mio na, a Hwang wy szep ta ∏a:
– Za bie rasz mi wol noÊç, za bie rasz mi od dech. Przy to bie bra ku je mi po -

wie trza…
I wy bie g∏a. A Ary ong nie móg∏ spaç do ra na. O brza sku pod jà∏ de cy zj´,

˝e po Êlu bi Hwang. Na tych miast po bieg∏ do jej miesz ka nia. Otwo rzy ∏a mu
w∏a Êci ciel ka do mu ki sa eng.

– Przy sze d∏em do Hwang.
Ko bie ta za pro wa dzi ∏a go do du ̋ e go sa lo nu i ka za ∏a usiàÊç. Chcia ∏a mu

coÊ po wie dzieç.
– Hwang prze pro wa dzi ∏a si´ dziÊ do do mu kró lew skie go ku zy na. My -

Êl´, ˝e tam zo sta nie, by s∏u ̋ yç swe mu no we mu pa nu. 
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Ary ong wy szed∏ bez s∏o wa z po czu ciem, ˝e wy rwa no mu ser ce. Od tej
chwi li roz po czà∏ praw dzi wie hu lasz cze ̋ y cie. Nad u˝y wa∏ al ko ho lu i w∏ó czy∏
si´ po do mach pu blicz nych bez opa mi´ ta nia. Po kil ku mie sià cach spoj rza∏
w lu stro i zo ba czy∏ w nim za nie dba ne go cz∏o wie ka, któ ry bar dziej przy po -
mi na∏ mu cza row ni c´ Sun ni˝ nie go sa me go. 

* * *

Zbli ̋ a ∏y si´ eg za mi ny urz´d ni cze. Ary ong i Ka san co dzien nie o brza sku
wy ru sza li w gó ry Pu kan. Tam re cy to wa li wier sze, po wta rza li na uki Kon fu -
cju sza i çwi czy li ka li gra fi´ naj lep szy mi p´dz la mi w wil cze go w∏o sia. Za przy -
jaê ni li si´ rów nie˝ z miej sco wà lud no Êcià, któ ra za pra sza ∏a ich na po si∏ ki. Po
kil ku na stu dniach ta kie go wspól ne go bie sia do wa nia, Ary ong wci snà∏ w r´ -
ce go spo da rza pie nià dze.

– Za go Êci n´ si´ nie p∏a ci – od po wie dzia∏ mu m´˝ czy zna i od da∏ mo ne ty. 
Ta cy by li miesz kaƒ cy ksi´ ̋ y co wych wio se k32. Ary ong i Ka san szyb ko

zdo by li ich ser ca. Gdy nad szed∏ czas eg za mi nów, m∏o dzieƒ cy mu sie li zre zy -
gno waç z wy cie czek. 

Kwa go, eg za mi ny urz´d ni cze, mia ∏y miej sce aku rat na po czàt ku Ro ku
Âwi ni 33. Na wszyst kich drzwiach i bra mach wid nia ∏y ma lo wi d∏a Êwi ni, a na
tar gach w du ̋ ych ilo Êciach sprze da wa no t∏u ste pro si´ ta. 

Z oka zji roz po cz´ cia eg za mi nów nie mal dwa ty sià ce ˝o∏ nie rzy uczest ni -
czy ∏o w pi´k nej ce re mo nii w Se kret nych Ogro dach, ja ka od by wa ∏a si´ pod
pa tro na tem kró la Son jo. Mo nar cha z∏o ̋ y∏ ofiar ne wi no przed o∏ ta rzem Kon -
fu cju sza. Na st´p nie wszed∏ do Kró lew skiej Aka de mii Kon fu cjaƒ skiej, gdzie
ocze ki wa ∏o go trzy stu kan dy da tów na urz´d ni cze sta no wi ska. Wszy scy mie li
na so bie b∏´ kit ne to gi i czar ne ka pe lu sze z koƒ skie go w∏o sia. Naj wy˝ szy s´ -
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k∏a dàc si´ spaç, gdy ksi´ ̋ yc by∏ na nie bie, i wsta jàc, gdy ksi´ ̋ yc ro bi∏ miej sce s∏oƒ cu (F.J.C.).

33 Rok Êwi ni - Chiƒ ski ka len darz sk∏a da si´ z szeÊç dzie si´ cio letnich cy kli, któ re sta no wià kom bi na cj´ Dwu -
na stu Ziem skich Ko na rów i Pi´ ciu Nie biaƒ skich Pni: 12 zwie rzàt (kró lik, smok, wà˝, koƒ, owca (ko -
za), pies, ma∏ pa, ko gut, Êwi nia, szczur, kro wa i ty grys) i 5 ˝y wio ∏ów (wo da, zie mia, drew no, ogieƒ, me -
tal). Opie ra si´ na pre cy zyj nej ob ser wa cji wy so ko Êci s∏oƒ ca oraz faz ksi´ ̋ y ca.



dzia po da∏ mo nar sze ko per t´ z py ta nia mi. Son jo roz cià∏ jà ma je sta tycz nie,
po czym od da∏ kar ty py taƒ urz´d ni ko wi i wy szed∏ z sa li. 

W pierw szym rz´ dzie sie dzie li naj star si kan dy da ci – trzech dzie wi´ç dzie -
si´ ciolatków oraz ci, któ rzy mie li ju˝ oko ∏o pi´ç dzie sie ciu lat. W po zo sta -
∏ych rz´ dach usa dzo no resz t´ kan dy da tów, we dle star szeƒ stwa wie ku. Tam
te˝ znaj do wa li si´ Ary ong i Ka san. 

Pierw sze py ta nie brzmia ∏o:
„Dla cze go bo ha ter z ksià˝ ki Han Fe i34, chcàc by je go syn po dà ̋ a∏ dro gà

cno ty, mu sia∏ za biç Êwi ni´?”
Ary ong na wet si´ nie za sta na wia∏ i per fek cyj nà ka li gra fià na pi sa∏ od po -

wiedê: „Zro bi∏ to, by ukr´ ciç ∏ba w´ ̋ o wi k∏am stwa, i by je go syn ̋ y∏ w praw -
dzie”. 

Na st´p nie, w od po wie dzi na ko lej ne py ta nia, za cy to wa∏ po emat z sty lu
zen i wy t∏u ma czy∏ teo rie Chu-Hsi 35, ele men ty her me neu ty ki do ty czà ce Kro -
ni ki Trzech Kró le stw36, oraz opi sa∏ po czàt ki dy na stii Yi37.

Gdy skoƒ czy∏ eg za min, przy bi∏ pod nim swo jà ala ba stro wà pie cz´ç i od -
cze ka∏ na ude rze nia b´b na, któ re ozna cza ∏y ko niec zma gaƒ dla wszyst kich
kan dy da tów. Po trzech dniach Ary ong i Ka san do sta li za wia do mie nie, ˝e
zda li eg za min z naj wy˝ szà no tà i zo sta li wy bra ni na sta no wi ska urz´d ni cze
wraz z trze ma in ny mi kan dy da ta mi.

* * *

Dzie wià te go dnia dzie wià te go mie sià ca ksie ̋ y co we go ca ∏e kró le stwo
Êwi´ to wa ∏o uro dzi ny kró la. Wte dy te˝ pi´ ciu m∏o dzieƒ ców, któ rzy zda li eg -
za mi ny, wy ru szy ∏o by z∏o ̋ yç po k∏on kró lo wi. Po zdra wia li t∏um bor do wy mi
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na: Gdy po szli na targ, ma lec p∏a ka∏, wi´c by go uspo ko iç obie ca ∏a mu da nie z wie przo wi ny. Gdy wró -
ci li do do mu, mà˝ za bi∏ Êwi ni´ na obiad dla sy na. Chcia∏ by dziec ko ro s∏o w praw dzie i za ufa niu do in-
nych. 

35 Chu-Hsi – neo kon fu cja ni sta z XII wie ku.
36 Kro ni ki Trzech Kró lestw (kor. Sma guk sa gi) – kro ni ki z XIII w., au tor stwa bud dyj skie go mni cha Iry -

ona.
37 Dy na stia Yi – dy na stia pa nu jà ca w kró le stwie Cho son (1392–1910).



wa chla rza mi, i zmie rza li kon no do pa ∏a cu. Tu˝ przed bra mà zo ba czy li lek -
ty k´, któ rej fi ra ny lek ko si´ roz su n´ ∏y i uka za ∏a si´ w niej twarz Si rie.

– Od kie dy to nie wi ta cie si´ z przy ja ció∏ mi z dzie ciƒ stwa? – za py ta∏ Si -
rie z uÊmie chem. Wpa dli so bie w ra mio na, po czym wszy scy uda li si´ do
kró la. Po de szli do tro nu mi´k ki mi je dwa bi sty mi kro ka mi, jak by nie chcie li
zwra caç na sie bie uwa gi, i z∏o ̋ y li trzy g∏´ bo kie uk∏o ny. Król uczy ni∏ znak
pió rem, ˝e mo gà ju˝ wstaç i po wie dzia∏:

– Du ̋ o o was s∏y sza ∏em. Wa sze imio na nie scho dzà z ust miesz kaƒ ców
kró le stwa. Trak tu jà was nie mal jak bo gów. 

Król ski nà∏ na jed ne go z eu nu chów, któ ry przy niós∏ mu wo rek z kosz -
tow no Êcia mi dla go Êci, oraz do ku men ty no mi na cyj ne. 

– Ty, Ary on gu, od dziÊ b´ dziesz pe∏ ni∏ funk cj´ zwierzch ni ka ∏ucz ni ków
i sta niesz na cze le de par ta men tu fi nan sów. A ty, Ka sa nie, b´ dziesz zwierzch -
ni kiem si∏ zbroj nych kró le stwa.

Mo nar cha po ̋ e gna∏ si´ z urz´d ni ka mi i od szed∏. Za nim ode sz∏a ca ∏a
gwar dia i dwo rza nie. W koƒ cu Ary ong, Ka san i Si rie zo sta li sa mi.

– Te raz wszyst ke drzwi sto jà przed wa mi otwo rem – po wie dzia∏ Si rie. 
I wszy scy prze szli do sa li ban kie to wej. Tam us∏y sze li o kil ku bie ̋ à cych

pro ble mach kró le stwa.
– Nie mo ̋ e my so bie po ra dziç z ban dà ka ni ba li – po wie dzia∏ je den z go -

Êci. – Ich ostat nià ofia rà by ∏a ˝o na gu ber na to ra Su wo nu. Wi daç, ˝e miej -
sco wa ˝an dar me ria nie da je so bie z ni mi ra dy. Czy d∏u go ma my cze kaç na
mo ment, gdy zo ba czy my ich Êci´ te g∏o wy?

– Nie d∏u go. Bio r´ was na Êwiad ków, ˝e po ra dzi my so bie z ni mi – od po -
wie dzia∏ Ka san. 

Tak si´ z∏o ̋ y ∏o, ̋ e wÊród go Êci znaj do wa∏ si´ szef ̋ an dar me rii z Su wo nu.
Za wsty dzi∏ si´ i ca ∏y po czer wie nia∏ bar dziej ni˝ od al ko ho lu. Szyb ko si´ po -
˝e gna∏ i wy szed∏. 
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XVII
Ary ong za miesz ka∏ w pi´k nym do mu nad rze kà Han. Od ra zu przy stà pi∏

do pe∏ nie nia obo wiàz ków urz´d ni czych. Za trud ni∏ te˝ lu dzi od po wie dzial-
nych za in for mo wa nie go o naj now szych wy da rze niach w kró le stwie. Nie
chcia∏ bo wiem stra ciç kon tak tu z rze czy wi sto Êcià, i za mie niç si´ w urz´d ni -
ka ja kich wie lu, ta kie go, któ ry trosz czy si´ tyl ko o swo je spra wy. W ga bi -
ne cie ka za∏ za wie siç ka li gra fi´ z po wie dze niem Kon fu cju sza: Gdy na ród ko -
cha swe go w∏ad c´, po zo sta je bli sko nie go, a gdy prze sta je go ko chaç, od da la
si´ od nie go.

Wa˝ nà kwe stià by ∏o dla nie go przy wró ce nie god no Êci naj bied niej szej cz´ -
Êci spo ∏e czeƒ stwa. Wy da∏ wi´c roz po rzà dze nie o rów nej dys try bu cji ry ̋ u.
Chcia∏ by ka˝ dy mia∏ spra wie dli wy do st´p do te go do bra, i by skoƒ czy ∏y si´
spe ku la cje o ce lo wym pod no sze niu cen. Ary ong dzia ∏a∏ szyb ko, ostro, i sku -
tecz nie. Je go no wa po li ty ka spo tka ∏a si´ z apro ba tà kró la. 

Po dej mo wa∏ te˝ od wa˝ ne de cy zje. Gdy us∏y sza∏, ˝e w pew nej wsi lu dzie
udo wod ni li wi n´ gu ber na to ro wi, któ ry spe ku lo wa∏ ce na mi ry ̋ u, po sta no wi∏
uka raç chci we go urz´d ni ka ka rà Êmier ci. Mia ∏a to byç po ka zo wa eg ze ku-
cja. Ary ong ka za∏ usta wiç na g∏ów nym pla cu wiel kà skrzy ni´ wy pe∏ nio nà
po brze gi ry ̋ em i za ko paç w niej gu ber na to ra ˝yw cem. 

Gdy Ka san us∏y sza∏ o roz ka zie swo je go przy ja cie la, na tych miast do nie -
go przy bieg∏.

– S∏y sza ∏em o two im po ka zo wym pro ce sie i ka rze Êmier ci przez za ko pa-
nie ̋ yw cem w ry ̋ u. Mu sz´ przy znaç, ̋ e po dej mu jesz od wa˝ ne de cy zje – po -
wie dzia∏ Ka san. 

– Nie mo g´ po zwo liç na to, by zdzier cy dr´ czy li spo ∏e czeƒ stwo. 
– Nie zaj mu jesz si´ ni czym in nym ni˝ pra cà. Od daw na nie strze lasz

z ∏uku.
– Wiesz, zo staw my mo ̋ e te wszyst kie pro ble my na in ny dzieƒ. Je Êli

chcesz, po ka ̋ ´ ci mo je ar bo re tum. 
Przy ja cie le po szli nad staw za re zy den cjà, gdzie za sa dzo no oko ∏o pi´ç -

dzie siàt drzew bon sai. Ka san, któ ry ni gdy w ˝y ciu nie wi dzia∏ ta kich drzew,
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za styg∏ z wra ̋ e nia. Pod szed∏ do kar ∏o wa tych drze wek, jak by chcia∏ spraw-
dziç, czy sà praw dzi we, i za py ta∏ z wro dzo nà cie ka wo Êcià cz∏o wie ka nie-
zwy kle prak tycz ne go:

– Chy ba mi nie po wiesz, ˝e z ty mi bied ny mi drze wa mi ro bi si´ to sa mo,
co dy na stia Ming ro bi ze sto pa mi ko biet? Wy glà da jà jak uka ra ne swym
skar ∏o wa ce niem za ja kieÊ prze wi nie nie. 

Ary ong spoj rza∏ na Ka sa na nie co ura ̋ o nym wzro kiem, ale po chwi li
wy ba czy∏ mu t´ igno ran cj´ i wy t∏u ma czy∏, ˝e bon sai zo sta ∏y przy wie zio ne
do Cho son z Ja po nii, przez bud dyj skich mni chów, któ rzy chcie li tu stu -
dio waç tek sty ze s∏yn nej Tri pi ta ki, zbio ru bud dyj skich sutr na ka mien-
nych ta bli cach. 

– Bon sai od pr´ ̋ a jà mnie – po wie dzia∏ Ary ong. – Ob co wa nie z przy ro -
dà jest bal sa mem na du sze nas wszyst kich, któ rzy ca ∏e dnie sp´ dzaj my za -
mkni´ ci w czte rech Êcia nach. 

Gdy Ary ong za czà∏ po pra wiaç ka mycz ki ko ∏o drze wek, przy by∏ urz´d -
nik z De par ta men tu Na s∏u chu, Mo on Hok. Wszy scy prze szli do biu ra, by
zo ba czyç do ku men ty, któ re przy wióz∏.

– Pa nie, lud jest za do wo lo ny z two ich roz po rzà dzeƒ. Jed nak jest coÊ, co
chcia∏ by zmie niç. Wie le ro dzin utrzy mu je swo ich ro dzi ców i dziad ków, co
jest oczy wi Êcie ich sy now skim obo wiàz kiem. Jed nak wia do mo, ˝e star si nie
przy no szà do cho du ro dzi nie, stàd ˝y cie wszyst kich jest co raz trud niej sze.
Lu dzie pro szà o po moc, bo nie star cza im ry ̋ u.

Ary ong wal nà∏ pi´ Êcià w stó∏ i od po wie dzia∏:
– Do brze, do sta nà to, cze go chcà. Wpro wa dz´ no we pra wo, mó wià ce

o przy dzia le trzech do dat ko wych por cji ry ̋ u na ka˝ dà ro dzi n´, któ ra utrzy -
mu je star sze po ko le nie. Jed nak mu szà to od pra co waç po za ̋ ni wa mi na rzecz
do bra pu blicz ne go. Ju tro wy dam od po wied nie za rzà dze nie i mam na dzie j´,
˝e szyb ko zo sta nie ono za twier dzo ne przez kró la Son jo. 

Mo on Hok by∏ wi docz nie ucie szo ny tà od po wie dzià. Sk∏o ni∏ si´ ni sko
i wy szed∏. Ary ong zaÊ zwró ci∏ si´ do Ka sa na:

– Mam plan zwi´k sze nia zbio rów ̋ eƒ sze nia. Z te go co wiem, Chi ny sà za -
in te re so wa ne na szym ̋ eƒ sze niem, mo g∏y by ku po waç go dzie si´ç ra zy wi´ cej.
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Wy s∏a ∏em eks per tów do Pe ki nu. Je Êli uda nam si´ pod pi saç od po wied nie umo -
wy, to przez wie le lat b´ dzie my mieç doÊç cza su na strze la nie z ∏u ku.

Jak by dla pod su mo wa nia tych s∏ów Ary ong wy jà∏ z drew nia ne go pu de∏ -
ka oka za ∏y ˝eƒ szeƒ.

– Patrz, Ka sa nie. Oto z∏o to kró le stwa Cho son!
Na la∏ so bie i przy ja cie lo wi po czar ce mak ko li i wzniós∏ to ast za po wo -

dze nie przed si´ wzi´ cia. Na st´p nie obaj wsie dli na ko nie i sta rym zwy cza-
jem po gna li w gó ry Pu kan. Tam spo tka li przy ja ció∏ z ksi´ ̋ y co wych wio sek.
Wszy scy wie dzie li ju˝ o ich zna ko mi tych funk cjach w kró le stwie, ale nie -
zmien nie i z tà sa mà szcze ro Êcià za pra sza li ich na her ba t´. Ary ong i Ka san
czu li, ˝e w tym w∏a Ênie miej scu du chy przod ków po ru sza jà li Êç mi i za pa la -
jà w nich no wà na dzie j´. Gdy wra ca li o zmierz chu do Ha ny an gu, s∏oƒ ce
i ksi´ ̋ yc dzie li ∏y ze so bà skra wek nie ba. 
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XVIII
Ban da ka ni ba li ukry ∏a si´ w oko li cach gó ry Pa ek tu. Po ma ga ∏a im miej -

sco wa lud noÊç, uwa ̋ a jàc ich za w´ drow ne du chy, z któ ry mi le piej nie za -
dzie raç. Ban dy ci nie wie dzie li jesz cze, ˝e po szu ku je ich spe cjal ny od dzia∏
kró lew ski, któ ry wy mie rzy∏ prze ciw nim ak cj´ o na zwie „Ty grys Ognia”.
Sam szef ̋ an dar me rii z Ha ny an gu, Lee Po, roz ka za∏ swym lu dziom nie wra -
caç do sto li cy bez g∏ów prze st´p ców. Ka ni ba le wi dy wa ni by li g∏ów nie na
pó∏ noc nych zie miach kró le stwa. Zna li te zie mie na pa mi´ç. Tam za ata ko -
wa li, ob ra bo wa li i zje dli cia ∏a oko ∏o dwu dzie stu ary sto kra tów i bo ga czy.
Wy wo dzi li si´ z war stwy nie wol ni ków, któ rà w tej pro win cji ska zy wa no na
pra c´ od Êwi tu do Êwi tu w za mian za je den po si ∏ek dzien nie, któ ry w do -
dat ku cz´ sto kroç mu sie li dzie liç z psa mi. Po la tach ta kie go ̋ y cia w upo ko -
rze niu, je den z nie wol ni ków o imie niu Tun Sok wy ko rzy sta∏ chwi l´, gdy
je go pan spa∏ z pro sty tut kà. Za cza i∏ si´ na stra˝ ni ka, i udu si∏ ∏aƒ cu chem,
któ ry mia∏ przy cze pio ny do ob ro ̋ y na szyi. Na st´p nie ukrad∏ mu klu czy ki
do kaj dan i uwol ni∏ oko ∏o trzy dzie stu in nych nie wol ni ków. To oni w∏a Ênie
stwo rzy li mÊci wà ban d´ ka ni ba li, któ ra ata ko wa ∏a ary sto kra tów. Po sta no -
wi li za biç wszyst kich okrut nych mo˝ nych, a˝ ze msz czà si´ swe krzyw dy
i upo ko rze nia. 

– Bo ga ci za p∏a cà nam za ten kosz mar – mia∏ po wie dzieç je den z nich
pod czas sza ma ni stycz nych ry tu a∏ów. Za ini cjo wa∏ dzia ∏al noÊç ban dy, wbi-
ja jàc ostry nó˝ w Êwiƒ ski ∏eb.

Na po czàt ku ata ko wa li tyl ko re zy den cje zna nych so bie ary sto kra tów
z oko li cy Py on gy an gu. Póê niej jed nak do szli a˝ do Su wo nu, skàd wi daç by -
∏o bra my sto li cy. Tam za ata ko wa li dom gu ber na to ra i za da jàc wie le m´ czar -
ni je go ̋ o nie, zje dli jej cia ∏o. Nie by ∏o dla nich ró˝ ni cy, czy ata ku jà star ca, czy
nie mow l´. Je dy nym wy znacz ni kiem by ∏a przy na le˝ noÊç do ary sto kra cji.

Lee Po, ja ko szef ˝an dar me rii, nie za mie rza∏ ba wiç si´ z ban dà w kot ka
i mysz k´. Naj pierw po sta no wi∏ daç do zro zu mie nia wie Ênia kom, ˝e je Êli
wcià˝ b´ dà ukry waç zbun to wa nych nie wol ni ków, to sa mi przy p∏a cà to ˝y -
ciem. Co go dzi n´ zja wia∏ si´ na g∏ów nym ryn ku ka˝ dej wio ski. Po ko lei,
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i do k∏ad nie co go dzi n´, wbi ja∏ nó˝ w gar d∏o jed ne go z lo so wo wy bra nych
wie Ênia ków. Gdy za cz´ ∏a p∏y nàç krew, lu dzie za cz´ li pusz czaç pa r´ z ust.

– My Êl´, ̋ e wy gra li Êmy t´ bi tw´ – po wie dzia∏ z sa tys fak cjà Lee Po po za -
bi ciu bli sko ty sià ca po ten cjal nych wspó∏ pra cow ni ków ban dy.

Ze zna nia wie Ênia ków do pro wa dzi ∏y ich do Nie biaƒ skie go Je zio ra na szczy-
cie Êwi´ tej gó ry Pa ek tu. Miej sce to uwa ̋ a li za ∏o no ma∏ ̋ on ki sy na nie bios i ko -
ro n´ kró le stwa. W po bli ̋ u je zio ra znaj do wa ∏a si´ nie wiel ka gro ta, któ rej wej -
Êcie za kry wa ∏y ga ∏´ zie drzew pach nà ce cie p∏à krwià. ̊ o∏ nie rze oto czy li wej Êcie
do gro ty i za cz´ li wa liç w b´b ny. Po chwi li uka za ∏a si´ w niej nie ogo lo na twarz
ban dy ty, któ ra znik n´ ∏a tak szyb ko, jak si´ uka za ∏a. ˚o∏ nie rze pod ∏o ̋ y li ogieƒ
pod su che ga ∏´ zie u wej Êcia do gro ty, i ju˝ po chwi li us∏y sze li do bie ga jà ce z wn´ -
trza krzy ki. Gdy ban dy ci wy cho dzi li z gro ty, ich cia ∏a p∏o n´ ∏y ̋ y wym ogniem.
A po tem do go ry wa ∏y na oczach ˝o∏ nie rzy. Przy wód ca ban dy do ko na∏ ho no ro -
we go sa mo bój stwa we wn´ trzu gro ty, a z chwi là, gdy je go oczy za bie li ∏y si´
wid mem Êmier ci, Lee Po uzna∏, ˝e spra wa jest za koƒ czo na i mo ̋ e wró ciç do
sto li cy po od biór na le˝ nych po chwa∏. Król za rzà dzi∏ na je go czeÊç ban kiet w Pa -
wi lo nie Wiecz nej M∏o do Êci, a wy so cy przed sta wi cie z Ha ny an gu z∏o ̋ y li ofia ry
sy no wi nie bios, Tan gu no wi, za po myÊl ne za koƒ cze nie mi sji. 

Pod czas ban kie tu Lee Po na ma wia∏ Ary on ga, by po szed∏ z nim oglà daç
od rà ba ne g∏o wy nie wol ni ków, a gdy al ko hol ude rzy∏ mu do g∏o wy, za czà∏
prze chwa laç si´, ˝e w∏a sny mi r´ ko ma za bi∏ przy wód c´ ban dy. Nie wie le
w tym by ∏o praw dy, jed nak im wi´ cej Lee pi∏, tym bar dziej wie rzy∏ w swà
opo wieÊç. 

– Przy ja cie lu – zwró ci∏ si´ do Ary on ga – nie je steÊ ju˝ ta ki m∏o dy. Po ka˝
in nym, ˝e staç ci´ na od wa g´.

– Nie jest istot ne, jak in ni ci´ wi dzà, ale kim je steÊ. Osio∏, któ ry ma ser -
ce i Êwia do moÊç by cia ko niem, na praw d´ mo ̋ e staç si´ ko niem. Ale osio∏,
któ ry je dy nie wie rzy, ˝e jest ko niem, po zo sta nie os∏em przez ca ∏e ˝y cie. 

Ary ong za koƒ czy∏ ostro roz mo w´ i zo sta wi∏ roz mów c´ z je go prze chwa∏ -
ka mi.

– Za bo ga tych! Niech cie szà si´ ˝y ciem wol nym od stra chu przed ka ni -
ba la mi! – Lee Po wzniós∏ ko lej ny to ast.
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XIX
Ka san o˝e ni∏ si´ z Meun Shin, m∏o dà ary sto krat kà, któ rà wi dzia∏ przed

Êlu bem za le d wie dwa ra zy. Zo sta ∏a mu przed sta wio na na jed nym z przy j´ç
ja ko sio strze ni ca pierw szej ̋ o ny kró la. Nie pa trzy ∏a na nie go przez ca ∏y ban -
kiet. Do pie ro gdy od cho dzi∏, zbli ̋ y ∏a si´ na chwi l´ i ˝y czy ∏a mu po wo dze-
nia w no wej mi sji. Wy po wia da ∏a s∏o wa z ta kà de li kat no Êcià, jak by ca ∏o wa -
∏a go ka˝ dym z nich. W cza sie dru gie go spo tka nia w Se kret nych Ogro dach
Meun Shin po ∏o ̋ y ∏a so bie p∏a tek ró ̋ y na war gach, i zdjàw szy trze wi ki, za -
mo czy ∏a sto py w sta wie. Ka san zaÊ wy re cy to wa∏ jej pi´k ny po emat, któ ry
tra fi∏ w jej ser ce jak strza ∏a. 

Âlub od by∏ si´ wio snà w Êwià ty ni kon fu cjaƒ skiej prze zna czo nej tyl ko ary -
sto kra tów. Na za Êlu bi ny sta wi ∏a si´ ca ∏a ro dzi na Ka sa na z Ha hoe. Po go da
sprzy ja ∏a no wo ̋ eƒ com. Nie bo by ∏o nie bie skie, a chmu ry uk∏a da ∏y si´
w kszta∏t owiec. Ku nin ocze ki wa∏ na no wo ̋ eƒ ców przed o∏ ta rzem, ja ko ˝e
mia∏ wy g∏o siç dla nich mo w´. Mia∏ przy so bie od Êwi´t ny wa chlarz z wi ze -
run kiem Lao Tze na by ku. 

O zmierz chu przy by ∏a pa ra m∏o da. Prze wod ni czà cy ce re mo nii za pa li∏
wte dy Êwie ce na o∏ ta rzu nie biaƒ skiej jed no Êci i ude rza∏ w dzwo necz ki. M∏o -
dzi po de szli do miejsc ho no ro wych, gdzie sie dzi li ich ro dzi ce, i pro szàc o b∏o -
go s∏a wieƒ stwo, g∏´ bo ko si´ im uk∏o ni li. Meun Shin z∏o ̋ y ∏a trzy do dat ko we
czo ∏o bit ne uk∏o ny przed przy sz∏y mi te Êcia mi, po czym po da ∏a im czar k´ ry -
˝o we go wi na. 

Ka san na zna czy∏ oczy i usta na rze czo nej mio de m38 i oznaj mi∏:
– Czy ni´ ci´ swo jà ˝o nà.
Mistrz ce re mo nii wy jà∏ z ko sza dwie dzi kie kacz ki, sym bol wier no Êci,

i wy pu Êci∏ je w nie bo. A wszy scy go Êcie gra tu lo wa li m∏o dym ma∏ ̋ on kom
i ba wi li si´ do bia ∏e go ra na. 

Si rie, Ary ong i Ku nin Êwi´ to wa li ze wszyst ki mi i wspo mi na li swo je daw -
ne cza sy, gdy ja ko ch∏op cy ba wi li si´ wwoj n´ z Mon go ∏a mi. Gdy tak roz pra -
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wia li przy sto le, do sa li wkro czy∏ Park, rzeê biarz z Ha hoe. Je go wej Êcie zro -
bi ∏o pio ru nu jà ce wra ̋ e nie, zw∏asz cza, ̋ e za raz po go rà cym przy wi ta niu wzià∏
si´ za Êpie wy i in ter pre ta cj´ sta rych pie Êni. Si rie za czà∏ na zy waç go oj cem,
a Ku nin opo wie dzia∏ Par ko wi o po lo wa niu na ban d´ ka ni ba li. Twier dzi∏, ˝e
tak za an ga ̋ o wa∏ si´ w po Êcig i wal k´, ˝e stra ci∏ dwa dzie Êcia ki lo wa gi. 

– Ku nin, je Êli ka ni ba le zje dli by naj pierw cie bie, to na pew no nikt z ary -
sto kra cji nie mu sia∏ by si´ baç o swo je ˝y cie. Ka ni ba le mie li by wszak doÊç
po ̋ y wie nia na do bre kil ka mie si´ cy – za ̋ ar to wa∏ Ary ong. 

– Zmieƒ my le piej te mat, bo obrzy dza cie mi we sel nà uczt´ – od cià∏ si´
opa s∏y Ku nin.

Park po sta no wi∏ prze rwaç ten spór i wzniós∏ to ast:
– Za przy jaêƒ i za uÊmiech!
O brza sku Ka san wy szed∏ z pan nà m∏o dà z sa li, a trzej przy ja cie le po szli

do do mu Ary on ga na kil ka ko lej nych cza rek wi na. I tak si´ spi li, ̋ e o wscho -
dzie s∏oƒ ca za cz´ li ju˝ roz ma wiaç z zie lo ny mi bon sai. 

* * *

Pla ny Ary on ga nie mo g∏y si´ le piej u∏o ̋ yç. Chi ny pod pi sa ∏y umo w´ na
do sta wy ˝eƒ sze nia, a Cho son zwi´k szy ∏o swo je plan ta cje. Ary ong za jà∏ si´
po nad to dys try bu cjà ry ̋ u. Ka za∏ wy pi saç w swo im ga bi ne cie jesz cze jed no
przy po mnie nie: God noÊç w ˝y ciu, god noÊç w pra cy, god noÊç w cho ro bie,
god noÊç w sta ro Êci. 

Resz ta by ∏a dla nie go tyl ko far sà. My Êla∏ o no wych re for mach. Pew ne go
dnia za pro po no wa∏ kró lo wi:

– Wa sza Wy so koÊç, pro po nu j´, by do eg za mi nów urz´d ni czych mo gli
przy st´ po waç wszy scy miesz kaƒ cy kró le stwa, a nie tyl ko szlach ta. W ten
spo sób nie po mi nie my ˝ad ne go zdol ne go cz∏o wie ka.

– Nie pró buj za chwiaç har mo nii Êwia ta – od po wie dzia∏ Son jo. – Nie
k∏adê ni gdy zie mi na nie bie, bo to nie bez piecz ny eks pe ry ment. Ch∏o pi czu -
jà si´ do brze na ro li, a ry by w mo rzu.

– Ale, Pa nie, nie mo ̋ e my ota czaç mu ra mi praw dzi wych ta len tów. No -
we za sa dy eg za mi nów nie za chwie jà po rzàd kiem Êwia ta. 
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– Ary ong, ja kie ob wo wiàz ki ci po wie rzy ∏em?
– Fi nan se pu blicz ne.
– I te go si´ trzy maj. Eg za mi ny urz´d ni cze nie na le ̋ à do two ich kom pe -

ten cji.
Ary ong po czu∏ si´ ura ̋ o ny, ale nic nie od po wie dzia∏. Uk∏o ni∏ si´ ni sko

i od szed∏.
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XX
Lee Hua Mog po rzu ci ∏a ma rze nia o zro bie niu ka rie ry w kró lew skim pa -

∏a cu. Król Son jo po ko cha∏ szcze gól nie jed nà z kon ku bin i nie wy da wa∏ si´
za in te re so wa ny ˝ad nà no wà ko bie tà. Po czàt ko wo Mog by ∏a nie co sfru stro -
wa na, ale z cza sem od zy ska ∏a spo kój i za j´ ∏a si´ kom po no wa niem wier szy
si jo. Zy ska ∏y one s∏a w´ w ca ∏ym kró le stwie, a szcze gól nie cz´ sto cy to wa no
je w kr´ gach szla chec kich. Mog lu bi ∏a prze by waç w to wa rzy stwie Kim Tae
Woo, pew ne go szeÊç dzie si´ cio letniego do rad cy kró la, któ ry trak to wa∏ p∏eç
pi´k nà szcze gól nie szla chet nie. Uwa ̋ a∏ ko bie ty za wiel kà za gad k´. Nie mia∏
w so bie nic z tych star szych pa nów, któ rzy my Êlà o re la cji z ko bie ta mi je dy-
nie przez pry zmat mi ∏o Êci cie le snej. 

Pew ne go dnia za py ta∏ Mog:
– Dla cze go ko bie ty ma jà ta kie d∏u gie w∏o sy i pa znok cie, a usta ma lu jà

tak, jak by szy ko wa ∏y si´ na bi tw´?
– Nie mam po j´ cia.
– To oczy wi ste. Kie dyÊ tak ̋ e m´˝ czyê ni no si li d∏u gie w∏o sy i pa znok cie,

by od stra szaç z∏e du chy i dzi kie zwie rz´ ta. Jed nak z cza sem prze sta li si´ ich
baç. A ko bie ty, ja ko sól tej zie mi, po zo sta ∏y bli sko lu do wych zwy cza jów.

Kim wy pi∏ ∏yk ja Êmi no wej her ba ty i do da∏:
– Pew ne go dnia m´˝ czyê ni za gu bià si´ w tym Êwie cie i zwró cà si´ ku ko -

bie tom. To one bo wiem roz wi ja ∏y przez wie ki swo jà in tu icj´ i bo skà in te li -
gen cj´. Te raz mnie ro zu miesz?

Mog od rzu ci ∏a do ty ∏u w∏o sy i ze spoj rze niem ty gry si cy od po wie dzia ∏a:
– Je ste Êmy kimÊ wi´ cej. Je Êli m´˝ czyê ni nie zro zu mie jà te go, w koƒ cu ich

po ̋ re my. Ma my w so bie ludz kà god noÊç i chce my byç god nie trak to wa ne. 
– O, bar dzo bym chcia∏ byç po ̋ ar ty przez tak uro czà ko bie t´ – za ̋ ar to -

wa∏ Kim. 
Na st´p nie znów na pi∏ si´ her ba ty i pod jà∏ je den ze swo ich ulu bio nych

te ma tów, czy li wspo mnie nia z cza sów dzie ciƒ stwa w Ja po nii. 
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– Naj bar dziej lu bi´ w Ja poƒ czy kach brak wsty du. Po dzi wiam zwy czaj
wspól nych kà pie li ko biet, m´˝ czyzn i mni chów bud dyj skich w ∏aê niach.

– To zwie rz´ ce… – po wie dzia ∏a z od ra zà Mog. 
Kim od po wie dzia∏ jej na to, ˝e mu si byç ko smo po lit kà i zro zu mieç ob -

ce zwy cza je.
– Na wy spach jest wie lu wy znaw ców re li gii shin to, a oni uwa ̋ a jà na goÊç

za naj czyst szy wy raz na tu ry. Co wi´ cej, ja poƒ scy ma la rze lu bu jà si´ w por -
tre tach gej szy z od s∏o ni´ ty mi pier sia mi i w sce nach ero tycz nych. 

Mog s∏y sza ∏a o ta kich ma lo wi d∏ach w Chi nach, ale nie wie dzia ∏a, ̋ e i Ja -
poƒ czy cy je lu bià. O ko re aƒ skich ni gdy nie s∏y sza ∏a…

– Mo del ki si´ roz bie ra jà przed ma la rzem, ale trze ba przy znaç, ̋ e nie do -
rów nu jà uro dà ko bie tom z Kra ju Spo koj ne go Po ran ka39. G∏o wy ma jà nie -
pro por cjo nal nie du ̋ e w sto sun ku do cia ∏a, a pier si ma lut kie. Zresz tà nie wy -
pa da mi kon ty nu owaç. W mo im wie ku trze ba uwa ̋ aç na ta kie te ma ty.

Mog na chy li ∏a si´ nad je go po marsz czo nym czo ∏em i szep n´ ∏a:
– Jesz cze je steÊ m∏o dy. Jesz cze wie le ko biet chcia ∏o by si´ zna leêç w two -

im to wa rzy stwie.
Kim spoj rza∏ na nià oj cow skim wzro kiem i po wie dzia∏:
– Chcia∏ bym ci ko goÊ przed sta wiç. To m∏o dy, choç przy zna j´, doÊç nud -

ny m´˝ czy zna. Ma na imi´ Ary ong i jest naj lep szym ∏ucz ni kiem w kra ju.
Obec nie od po wia da za re sort fi nan sów. Rzad ko wy cho dzi z do mu i zu pe∏ -
nie nie wi du je si´ z ko bie ta mi. Chcia∏ bym, ˝e byÊ si´ nim za j´ ∏a. 

Mog po czu ∏a jak go ràc ogar nia jej cia ∏o i jak ró ̋ o wie jà jej po licz ki.
– Ary ong? Ten sam, któ ry wy gra∏ za wo dy w Jin hae, gdy mia ∏am le d wie

szes na Êcie lat?
– Ten sam. Zna cie si´?
– Nie. Jed nak wie le o nim s∏y sza ∏am. Po noç kie dyÊ du ̋ o pi∏, ale te raz

wró ci∏ do sie bie. Tak czy owak, i on i je go ko le dzy, sà tu mi le wi dzia ni.
Mog wy sz∏a z sa li i uda ∏a si´ pro sto do ∏aê ni. Tam zrzu ci ∏a lek ki han bok

na drew nia nà ∏a w´ i przy go to wa ∏a si´ do ma sa ̋ u. Jej cia ∏o ob ∏o ̋ o no po ma -
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raƒ cza mi, mle kiem i bi ty mi ˝ó∏t ka mi. Za sta na wia ∏a si´ nad swym lo sem
i mó wi ∏a do sie bie: 

– Chcia ∏am ci´ po znaç, gdy by ∏am w kwie cie wie ku. Jed nak w∏a Ênie
skoƒ czy ∏am dwa dzie Êcia osiem lat i je stem ju˝ sta ra…

* * *

S∏o wa, któ re mó wià praw d´, nie sà pi´k ne.
Pi´k ne s∏o wa nie mó wià praw dy.

Lao Tze

Ary ong zmie ni∏ si´ nie do po zna nia. Zmie ni∏ styl ubio ru na mniej for -
mal ny i prze sta∏ s∏u chaç po rad na te mat zaj mo wa nia si´ wszyst ki mi ma ∏y -
mi za gro ̋ e nia mi w kró le stwie. Je go umys∏ za przà ta ∏a te raz po li ty ka za gra -
nicz na paƒ stwa i bu do wa dro gi ∏à czà cej sto li c´ z twier dzà, Ha ny ang
z Su wo nem. Za rzà dzi∏ te˝ bu do w´ naj wi´k szej w Azji trzy dzie sto me tro w e j
fi gu ry Bud dy. Wszyst kie te pla ny wy ma ga ∏y ogrom nych na k∏a dów pie ni´ -
dzy. Dla te go z∏a go dzo no pra wo han dlo we, by pójÊç na r´ k´ kup com, któ-
rzy w za mian da wa li od po wied niej wiel ko Êci do ta cje. Han dla rze wy ku pi li
na wet zie mie w ksi´ ̋ y co wych wio skach i ska za li ich miesz kaƒ ców na pra c´
za mi sk´ ry ̋ u dzien nie. Ro dzi ny, któ re otrzy my wa ∏y trzy do dat ko we mi ski
ry ̋ u dla star szy zny, sprze da wa ∏y je na ryn ku, by mieç pie nià dze na in ne pro -
duk ty. Licz ba spe ku la cji ro s∏a w prze ra ̋ a jà cym tem pie. O∏ ta rze Bud dy Êwie -
ci ∏y pust ka mi, nie sk∏a da no ju˝ ofiar nych da rów, a szko ∏y przy wià zy wa ∏y co -
raz mniej szà wa g´ do na ucza nia fi lo zo fii, bo wi´k szoÊç m∏o dych lu dzi chcia ∏a
si´ uczyç tyl ko han dlu. Wraz ze zmniej sza jà cym si´ za in te re so wa niem fi lo -
zo fià i nie prak ty ko wa niem bud dy zmu, na pó∏ wy spie po wsta wa ∏o wie le sekt,
a lu dzie zwró ci li si´ ku no wym ru chom re li gij nym. 

Ary ong ko rzy sta∏ z us∏ug ja sno wi dzów i wie rzy∏, ˝e w ten spo sób za ra dzi
wie lu pro ble mom kró le stwa. By∏ co raz su row szy i na wet wÊród swych przy -
ja ció∏ wzbu dza∏ strach. Pew ne go dnia Ka san, któ re mu w∏a Ênie uro dzi ∏o si´
dziec ko, po sta no wi∏ prze ∏a maç swo je opo ry i zwró ciç Ary on go wi uwa g´:
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– Ary ong, jak mo ̋ esz po zwa laç, by na pla cach pu blicz nych ch∏o sta no
lu dzi z ksi´ ̋ y co wych wio sek? Jak mo ̋ esz po zwa laç na to, by nisz czo no pra -
c´, któ rà sam kie dyÊ za ini cjo wa ∏eÊ?

– Ka sa nie, cza sem trze ba po dej mo waç nie po pu lar ne de cy zje i po Êwi´ ciç
jed no po ko le nie dla do bra dru gie go. W ten spo sób bu du je si´ lep szà przy -
sz∏oÊç.

– Nie praw da. Nie zna my przy sz∏o Êci, i ty te˝ nie masz o niej po j´ cia! Nie
mów mi, ˝e przy sz∏oÊç jest wa˝ niej sza od te raê niej szo Êci, bo to tyl ko gra
s∏ów! Mo ̋ esz wma wiaç lu dziom, ˝e by po Êwi´ ca li si´ dla dzie ci swo ich dzie -
ci, ale ja nie je stem w sta nie ci uwie rzyç. Nie je stem te˝ jed nym z tych two-
ich sprze daj nych kup ców, z któ ry mi za czà ∏eÊ ubi jaç tar gu.

Ary ong po czu∏ si´ g∏´ bo ko do tkni´ ty:
– Na iw ny je steÊ! My Êlisz, ˝e zja d∏eÊ wszyst kie ro zu my! Gdy si´ zaj mu je

pu blicz ne sta no wi sko, to trze ba wy pe∏ niaç obo wiàz ki; cz´ sto ro biç nie to,
co si´ chce. Zejdê na zie mi´ i prze staƒ bu jaç w ob ∏o kach!

– Je steÊ naj gor szym z naj gor szych! Chc´ byÊ wie dzia∏, ̋ e od dziÊ nie ma -
my ze so bà nic wspól ne go!

– Nie od chodê!
Ka san spoj rza∏ na nie go jesz cze gniew niej.
– Pa mi´ taj wi´c, ̋ e od dzi siaj wszyst ko mi´ dzy na mi skoƒ czo ne! – krzyk -

nà∏ Ary ong.
Po wyj Êciu Ka sa na, Ary ong pró bo wa∏ me tod me dy ta cji, by od zy skaç spo -

kój. Na st´p nie za ∏o ̋ y∏ od Êwi´t ne sza ty i uda∏ si´ do kró lew skich ogro dów.
Tam cze ka ∏o na nie go kil ku szlach ci ców i kup ców, z któ ry mi mia∏ pójÊç na
no wà ugo d´. Mia∏ te˝ do staç od zna cze nie od mi ni stra spraw we wn´trz nych
za spro wa dze nie sre bra z Hi ma la jów. 

Ary ong wra ca∏ do re zy den cji jak by mia∏ wiatr w skrzy d∏ach, i nie móg∏
si´ do cze kaç, a˝ za wie si na Êcia nie no wy dy plom. Gdy by∏ ju˝ pra wie w do -
mu, uj rza∏ przy dro dze ̋ e brzà ce go sta rusz ka, któ ry w jed nym r´ ku trzy ma∏
pu stà mi secz k´ na ry˝.

– Za trzy maj si´ – po wie dzia∏ do nie go ˝e brak.
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Ary ong ni gdy w ˝y ciu nie roz ma wia∏ z ˝e bra kiem, ale tym ra zem pod-
szed∏ do nie go.

– Dla cze go chcesz bym si´ za trzy ma∏?
– ByÊ zro zu mia∏ kim je steÊ i co ro bisz.
G∏os ˝e bra ka wy da wa∏ si´ Ary on go wi dziw ny. To by∏ g∏os sta ro Êci, któ-

rej jesz cze nie zna∏. 
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XXI 
Do rad cy kró lew scy na ci ska li by Ary ong za dba∏ o od po czy nek w ka˝ dym

mo˝ li wym wy mia rze. Na ma wia li go na wet do sko rzy sta nia z us∏ug do mu
pu blicz ne go o na zwie Ró ̋ a Sha ro nu, gdzie pra co wa ∏a Mog.

Ary ong od lat pro wa dzi∏ asce tycz ne ˝y cie, po Êwi´ co ne wy ∏àcz nie pra cy.
Gdy Kim Tae Woo za pro po no wa∏ mu po raz ko lej ny wi zy t´ w do mu pu -
blicz nym, od mó wi∏. Do pie ro po ko lej nych pró bach, da∏ si´ na mó wiç. Gdy
ju˝ do tar∏ przed dom Mog, po my Êla∏, ˝e to mo ̋ e nie by∏ ta ki z∏y po mys∏.
W koƒ cu nie móg∏ wcià˝ od ma wiaç na mo wom Ki ma i in nych do rad ców.
Za czà∏ si´ wspi naç po wà skich ka mien nych schod kach, któ re pro wa dzi ∏y od
ma ∏e go sta wu z ko lo ro wy mi ˝a ba mi, wprost do sta lo wych drzwi z ko ∏at kà
w kszta∏ cie w´ ̋ a. Czer wo ne oczy ga da zda wa ∏y si´ za pa laç ˝y wym ogniem
za ka˝ dym ra zem, gdy ude rza∏ w ko ∏at k´. 

Drzwi otwo rzy ∏a opie kun ka wszyst kich ki sa eng, któ ra g∏´ bo ko si´ uk∏o -
ni ∏a i po pro wa dzi ∏a go Êcia do sa li dla wy so kich dy gni ta rzy. Ka za ∏a mu za -
cze kaç na Mog, a Ary ong po dzi wia∏ w tym cza sie ma lo wi d∏a na jed nej ze
Êcian. Naj wi´k sze z nich przed sta wia ∏o tao istycz ne go mni cha sie dzà ce go
przy wo do spa dzie. W tle wi daç by ∏o szczyt Hal la sa nu na wy spie Je ju. Mniej -
sze ma lo wi d∏o przed sta wia ∏o zaÊ ma ∏à ∏ódê ry bac kà zma ga jà cà si´ z fa la mi.
Na trze cim by ∏o pa smo gór, nad któ ry mi b∏ysz cza ∏y rów no le gle s∏oƒ ce i ksi´ -
˝yc. Ca ∏a sa la wy pe∏ nio na by ∏a fla ko na mi z ró ̋ a mi Sha ro nu. Po chwi li otwo -
rzy ∏y si´ drzwi, w któ rych sta n´ li Kim Tae Woo oraz Mog w to wa rzy stwie
m∏od szej ki sa eng o imie niu Mi Yu. 

Mog ucze sa na by ∏a w kok i mia ∏a na so bie czer wo ny han bok, moc no
kon tra stu jà cy z bie là jej skó ry. Kim po pro si∏ jà, by opo wie dzia ∏a mu coÊ
o sztu ce, na któ rej ki sa eng tak do brze si´ zna jà. Jednk Mog pró bo wa ∏a prze -
rwaç nie wy god nà ci sz´ nie ty le opo wie Êcià o sztu ce, ile za gad kà:

– Jak my Êlisz, Ary on gu, czy ∏a twiej jest prze rwaç ci sz´, czy na uczyç si´
p∏a kaç?

– Trud no za skle piç ra n´ w ser cu i wy p∏a kaç si´ na do bre. ¸a twiej jest
prze rwaç ci sz´.
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Mog za wsze uwa ̋ a ∏a, ˝e o˝y wia nie dys ku sji to jak ze bra nie z pod ∏o gi roz -
bi te go wa zo nu i skle ja nie go. Te raz za sta no wi ∏a si´ nad s∏o wa mi Ary on ga i przy -
zna jàc mu ra cj´, opo wie dzia ∏a mu o trzy dzie stu dwóch dys cy pli nach, któ re mu -
sia ∏a po siàÊç, by zo staç ki sa eng, i by na uczyç si´ prze ry waç nie wy god nà ci sz´. 

– Gdy za czy na ∏am uczyç si´ tej sztu ki, my Êla ∏am, ̋ e mo im za da niem jest
za ba wia nie go Êci, i uda wa nie wiecz nie za do wo lo nej. Jed nak z cza sem zro -
zu mia ∏am, ˝e to b∏àd. Mi strzo wie uczy li nas, ˝e trze ba byç smut nym w to -
wa rzy stwie osób zga szo nych, i ˝e trze ba mil czeç, je Êli czu je my, ̋ e dru ga stro -
na te go po trze bu je, oraz, ˝e ma my Êpie waç, gdy na si go Êcie ma jà w ser cu
mu zy k´. Je Êli b´ dzie my ra do sne przy oso bach smut nych, to na sza ka rie ra
ki sa eng jest skoƒ czo na.

Mog na la ∏a Ary on go wi mak ko li i po sta no wi ∏a otwo rzyç je go ser ce.
– Ary ong, pa mi´ tasz mo ̋ e Ki to, hwa ran ga, któ ry przed dzie si´ cio ma la -

ty z∏a ma∏ no g´ i le czy∏ si´ w do mu two je go oj ca?
– Oczy wi Êcie, ˝e pa mi´ tam. Za trzy ma∏ si´ u nas na dwa ty go dnie i ca ∏e

Ha hoe sza la ∏o za je go fan ta stycz ny mi opo wie Êcia mi. Jed nak skàd znasz t´
hi sto ri´ i je go imi´?

Mog opo wie dzia ∏a mu o swo im ˝y ciu w so jae, o smut nym uwi´ zie niu
w pa ∏a cu na Je ju, uciecz ce, ata ku ban dy tów w bam bu so wym le sie, i o tym,
jak ura to wa∏ jà Ki to.

– To on opo wie dzia∏ mi o two im zwy ci´ stwie w za wo dach w Jin hae. 
Na gle Mog po czu ∏a, ̋ e mo ̋ e po wie rzyç Ary on go wi swo je ser ce, a on, ̋ e

dziew czy na otwie ra przed nim drzwi, któ re by ∏y od lat za mkni´ te. By∏ zno -
wu wol ny jak ptak, chwi lo wo uwol nio ny od ci´ ̋ a ru obo wiàz ków urz´d ni -
czych. Znik n´ ∏a gru ba Êcia na mi´ dzy ni mi, a oby dwo je po czu li, ˝e nikt nie
mo ̋ e sta nàç na dro dze ich mi ∏o Êci. By ∏o jak w jed nej z bud dyj skich sutr,
któ ra mó wi, ˝e ka˝ dy cz∏o wiek ro dzi si´ ze zra nio nym ser cem. Mo ̋ e je ule-
czyç tyl ko mi ∏oÊç.

Po trzech mie sià cach od te go spo tka nia Mog i Ary ong po sta no wi li wziàç
Êlub. Wia do moÊç o tym obie g∏a ca ∏e kró le stwo, a bal la da ¸ucz nik i Ró ̋ a
Sha ro nu, któ rà skom po no wa∏ z tej oka zji Si rie, zna na by ∏a na wet w naj od -
le glej szych za kàt kach Ko rei. 
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* * *

Gdy mat ka Ary on ga us∏y sza ∏a o pla nach sy na, ze mdla ∏a. Po go dzi nie do -
sz∏a do sie bie, po pro si ∏a o szklan k´ wo dy i b∏a ga ∏a m´ ̋ a:

– Nasz Ary ong i dziew czy na z do mu pu blicz ne go! To nie mo˝ li we. Ki sa -
eng w ro dzi nie… Zrób coÊ! Za broƒ mu te go Êlu bu!

Pan Shin od cze ka∏, a˝ ˝o nie przej dzie. Na st´p nie od po wie dzia∏:
– Nie pró buj zmie niaç prze zna cze nia. Le piej si´ przy go tuj do po dró ̋ y.

Je dzie my do Ha ny an gu.
Po czàt ko wo pa ni Kim nie mo g∏a si´ prze móc, by za ak cep to waç ma∏ ̋ eƒ -

stwo sy na z Mog, ale wkrót ce zro zu mia ∏a, ˝e przy sz∏a sy no wa nie jest zwy -
k∏à dziew czy nà z do mu roz ryw ki. Do wie dzia ∏a si´ o jej s∏yn nych wier szach
cy to wa nych w naj zna mie nit szych szko ∏ach w kró le stwie i o tym, ̋ e król po -
dzi wia jej in te li gen cj´. Do sz∏o na wet do te go, ˝e sa ma za cz´ ∏a uwa ̋ aç ki sa-
eng za ko bie ty szcze gól nie wy bra ne przez bo ga. 

– Gdy by ki sa eng zre zy gno wa ∏y ze swe go za wo du, to by ∏y by ni czym wi´ -
cej ni˝ zie mian ka mi i nie mo g∏y by ju˝ roz pra szaç ciem no Êci Êwia ta – mó wi ∏a.

Âlub od by∏ si´ w tej sa mej Êwià ty ni, gdzie nie gdyÊ po bie ra∏ si´ Ka san.
Jed nak ten ostat ni nie sta wi∏ si´ na ce re mo nii. Za to przy szli Ku nin, Si rie
i rzeê biarz Park, któ rzy za j´ li pierw sze miej sca. Si rie spo glà da∏ dys kret nie
na oj ca Ary on ga, któ ry kie dyÊ ura to wa∏ mu ˝y cie, i pa trzy∏ z roz ba wie niem
na mat k´ pa na m∏o de go, któ ra tak na gle po ko cha ∏a ki sa eng. 

Ku nin spre zen to wa∏ przy ja cie lo wi ∏uk zdo bio ny skó rà niedê wie dzia, któ -
ry na le ̋ a∏ do zna ne go per skie go wo jow ni ka, a któ ry od ku pi∏ za ce n´ z∏o ta
w Pu sa nie. Ary ong ucie szy∏ si´ i po kle pa∏ przy ja cie la po opa s∏ym brzu chu,
su ge ru jàc, ˝e mu si byç w cià ̋ y. Jed nak je go my Êli wcià˝ ucie ka ∏y ku sta-
re mu przy ja cie lo wi Ka sa no wi. Mia∏ na dzie j´, ˝e na gle otwo rzà si´ drzwi
i on w nich sta nie. My Êla∏ o nim przez ca ∏e we se le. W koƒ cu przy j´ cie do -
bie g∏o koƒ ca, go Êcie si´ ro ze szli, a Ary ong zo sta∏ sam na sam z m∏o dà pan -
nà. Jej czar ne Êlnià ce w∏o sy za j´ ∏y ca ∏à prze strzeƒ tej no cy i je go naj in tym -
niej szych snów.

* * *
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Za le d wie po up∏y wie dwóch i pó∏ ro ku od Êlu bu Ary on ga i Mog, sy tu acja
w kró le stwie nie wy glà da ∏a ju˝ tak do brze. Do bie ̋ à cych pro ble mów do sz∏y
kl´ ski ̋ y wio ∏o we, któ re na gle na wie dzi ∏y Cho son. Smo ki wia tru i wo dy roz -
po cz´ ∏y wiel kà bi tw´ w po wie trzu i mo rzach. W cià gu mie sià ca spa d∏o ty le
opa dów, ̋ e lu dziom wy da wa ∏o si´, ̋ e s∏oƒ ce ju˝ na za wsze scho wa si´ za kur -
ty nà wo dy. Za raê li we cho ro by sze rzy ∏y si´ w ca ∏ym kró le stwie, bra ko wa ∏o le -
karstw, a me dy cy nie zdà ̋ a li do cho rych, lub sa mi pa da li ofia ra mi za ra zy. 

Mia sto Ha ny ang wy glà da ∏o strasz nie. Rze kà Han sp∏y wa ∏y spuch ni´ te
mar twe ko nie, a cia ∏a dzie ci, ko biet i m´˝ czyzn wa la ∏y si´ w rynsz to kach.
Ty sià ce osób umie ra ∏y w pro wi zo rycz nych szpi ta lach na obrze ̋ ach mia sta.
Naj go rzej wy glà da ∏y po ∏u dnio we re jo ny, a znacz nie le piej mia ∏y si´ pó∏ noc -
ne dziel ni ce, po ∏o ̋ o ne na wzgó rzu, za miesz ka ∏e przez naj bo gat szych. Ich
naj wi´k szym zmar twie niem by ∏a pla ga szczu rów, któ re ata ko wa ∏y dzie ci.
Po gry zio ne cia ∏a mal ców wpi sa ∏y si´ ju˝ w co dzien ny ob raz mia sta. 

Przez pierw sze trzy ty go dnie po wo dzi Ha ny ang by∏ miej scem praw dzi-
wie dia bo licz nym, pa ra li ̋ u jà cym wszel kie si ∏y je go miesz kaƒ ców. Do pie ro
w czwar tym ty go dniu, gdy opa dy nie co si´ zmniej szy ∏y, lu dzie za cz´ li si´
mo bi li zo waç. Ser ce dzwo nu Po sin gak znów moc no bi ∏o, na uli ce wy cho dzi -
∏a szlach ta, a na wet sam król w to wa rzy stwie eu nu chów i bud dyj skich mni -
chów sta ra∏ si´ pod no siç lu dzi na du chu. 

Ary ong i Mog wraz ze swy mi dzieç mi i przy ja ció∏ mi po ja wia li si´ na uli -
cach Ha ny an gu. Do ∏à czy∏ do nich Ka san z ˝o nà. Dwaj daw ni przy ja cie le
znów pra co wa li ra zem. Kie dy rze ka Han nie za gra ̋ a ∏a ju˝ mia stu, król Son -
jo za rzà dzi∏ se ri´ po grze bów ce le bro wa nych na otwar tym po wie trzu, gdy˝
w ca ∏ym kró le stwie nie by ∏o sa li, któ ra po mie Êci ∏a by ty le cia∏ zmar ∏ych,
wdów, wdow ców, sie rot, i ˝a ∏ob ni ków. O∏ ta rze pe∏ ne by ∏y ka dzi de∏, a Êcia -
ny wy kle jo ne wiel ki mi p∏ach ta mi pa pie ru, na któ rych wy pi sa no na zwi ska
zmar ∏ych i osób za gi nio nych.

Król Son jo oso bi Êcie z∏o ̋ y∏ ofia ry ze zwie rzàt i in nych po kar mów na o∏ -
ta rzu oj ca na ro du, Tan gu na. B∏a ga∏ go o to, by har mo nia znów za pa no wa -
∏a w je go kró le stwie. Po tej ce re mo nii Son jo uda∏ si´ do Gro ty Przod ków, by
po jed naç sym bo licz nie na ród z du cha mi przod ków. Cze ka∏ tam na nie go ka -
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p∏an, któ ry przy go to wa∏ ofia r´, wiel kie go wie prza, na prze b∏a ga nie gnie wu
przod ków. Król pod niós∏ nó˝ po Êwi´ co ny wcze Êniej w Êwià ty ni Tan gu na
i po de r˝nà∏ wie przo wi gar d∏o. Na st´p nie od cià∏ mu ca ∏à g∏o w´. Wzniós∏
pra wà r´ k´ do gó ry, by po ka zaç wszyst kim za krwa wio ny nó˝, a na st´p nie
uczy ni∏ znak r´ kà, ozna cza jà cy „nie bój cie si´”. 

Dal szà cz´Êç ce re mo nii po pro wa dzi li Ary ong i Ka san, któ rzy przy by li do
Ja ski ni Przod ków wraz z ma∏ ̋ on ka mi. Wbi li g∏o w´ wie prza na dràg i usta -
wi li jà wÊród ofiar nych po kar mów. Sza man ka za cz´ ∏a taƒ czyç przed o∏ ta-
rzem, a˝ wpa d∏a w trans. Wte dy na wià za ∏a kon takt z du cha mi zmar ∏ych.
Jej cia ∏o by ∏o lep kie od po tu, na pr´ ̋ a ∏o si´, a˝ w pew nym mo men cie za-
sty g∏o bez ru chu. Si rie pod szed∏ wte dy do niej i po da∏ jej dzban z wi nem.
Wznio s∏a na czy nie wy so ko ku nie bu, jak by chcia ∏a ofia ro waç je du chom.
W ko lej nym eta pie ry tu a∏u król wr´ czy∏ jej drew nia nà skrzy ni´, wy pe∏ nio -
nà po brze gi mo ne ta mi. Chwy ci ∏a pie nià dze i roz sy pa ∏a po o∏ ta rzu, po kar -
mach, i g∏o wie wie prza. 

Król pod szed∏ do Êwi´ te go ognia i d∏oƒ mi sta ra∏ si´ skie ro waç dym na
o∏ tarz. Na st´p nie wy szed∏, a za nim po dà ̋ y li Ary ong i Mog. 

* * *

Wró ci li do re zy den cji, a po skrom nej ko la cji sk∏a da jà cej si´ tyl ko z zu py
i mi ski ry ̋ u, po ∏o ̋ y li si´ do ∏ó˝ ka. Ich cia ∏a by ∏y moc no ze so bà splà ta ne,
gdy Mog po wie dzia ∏a: 

– Ary ong, mu sz´ ci opo wie dzieç mój wczo raj szy sen. Âni∏ mi si´ sta ru-
szek z si wà bro dà, któ ry ofia ro wa∏ mi wo rek pe ∏en kasz ta nów. Prze cie˝ kasz -
ta ny ozna cza jà m´ skie go po tom ka… By ∏o ich tak wie le… Na pew no b´ -
dzie my mieç sil ne go i przy stoj ne go sy na. 

Ary ong po czu∏ wiel kà ra doÊç w ser cu i za czà∏ ca ∏o waç Mog bez opa mi´ -
ta nia. Ich cia ∏a z∏à czy ∏y si´ tak moc no, ̋ e po chwi li oby dwo je czu li bi cie tyl -
ko jed ne go wspól ne go ser ca. Po ak cie Mog ob j´ ∏a ra mio na mi Ary on ga i za -
pa d∏a w sen. Ary ong te˝ usnà∏, ale nie mia∏ spo koj nych snów. Wi dzia∏ w nich
pi´ç dzie si´ cio me t r o w y c h za wod ni ków su mo, któ rzy chwy ta jà dzie ci, ko-
bie ty i m´˝ czyzn z Ha ny an gu, po ̋ e ra jàc ich bez opa mi´ ta nia. Je den z wiel -
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ko lu dów wzniós∏ pa lec w kie run ku s∏oƒ ca, po tem spoj rza∏ pod sto py i zo -
ba czyw szy tam dom Ary on ga, chcia∏ go zdep taç jak ro ba ka. Wte dy Ary-
ong za czà∏ prze raê li wie krzy czeç:

– Nie!
Mog obu dzi ∏a si´, za cz´ ∏a po trzà saç uko cha nym i do py ty wa ∏a:
– Co si´ sta ∏o, ko cha nie? Ju˝ wszyst ko do brze. Je stem przy to bie. 
Ary ong nie móg∏ so bie przy po mnieç snu, ob jà∏ tyl ko Mog, i wy szep ta∏:
– Je steÊ mo jà bo gi nià. Nie wiem, co bym bez cie bie zro bi∏…
W tym mo men cie je den ze stra˝ ni ków wpad∏ do ich ma∏ ̋ eƒ skiej sy pial ni

z krzy kiem:
– Kar ∏y z ar chi pe la gu sà na po ∏u dniu kra ju! Kar ∏y z ar chi pe la gu za ata -

ko wa ∏y Cho son!
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XXII
Sto pi´ç dzie siàt ty si´ cy ja poƒ skich ˝o∏ nie rzy pod wo dzà ge ne ra ∏a Ko ni shi

Yuki na gi za ata ko wa ∏o kró le stwo Cho so n40. Wdar li si´ do por tu w Pu sa nie
i kro czy li pro sto do sto li cy. Nad eks pan sjà w∏a dz´ trzy ma∏ To yo to mi Hi-
dey oshi, któ ry miesz kaƒ ców Pó∏ wy spu na zy wa∏ po gar dli wie „zja da cza mi
czosn ku” i wie rzy∏, ̋ e sà na ty le s∏a bi, ̋ e otwo rzà mu dro g´ do pod bo ju Chin.
Woj ska ja poƒ skie by ∏y wy po sa ̋ o ne w broƒ pal nà, któ rej na kon ty nen cie azja -
tyc kim by ∏o jak na le kar stwo. Zdo by li jà od Eu ro pej czy ków, któ rzy od kry wa li
w tym cza sie Ja po ni´ i chcie li za szcze piç tam swo jà re li gi´ – chrze Êci jaƒ stwo.

Dla Ja poƒ czy ków to by ∏a bar dzo dziw na wia ra. Nie mo gli po jàç, dla-
cze go przy by sze z dru gie go koƒ ca Êwia ta czczà Bo ga tak s∏a be go, ˝e da∏ si´
ukrzy ̋ o waç. W do dat ku wie rzà, ˝e jest je dy nym bo giem. Mi mo ma ∏ej po -
pu lar no Êci wia r´ t´ przy j´ ∏o kil ku ge ne ra ∏ów, w tym Ko ni shi Yuki na ga. Wy -
bra∏ on so bie na chrzcie imi´ Au gu styn w hisz paƒ skiej wer sji Au gustín. Za
nim po dà ̋ y ∏o Êcie˝ kà chrze Êci jaƒ skiej wia ry wie lu day mio s41 i bo ha te rów
wo jen nych, ta kich jak Ari ma, Omu ra, Su mo to i Go to. In ni do wód cy wojsk
ja poƒ skich by li wy znaw ca mi rdzen nych re li gii. Przy k∏a do wo, okrut ny To -
ra nu su que, któ re go na zwa no „rzeê ni kiem”, by∏ bud dy stà. 

Pierw sza bi twa ro ze gra ∏a si´ oko ∏o czter dzie stu pi´ ciu ki lo me trów od sto -
li cy, trwa ∏a oko ∏o trzech go dzin i za koƒ czy ∏a si´ wiel kà po ra˝ kà Cho son. Na
sam ko niec Au gu styn raz jesz cze oso bi Êcie prze je cha∏ kon no przez zbro czo ne
krwià po le bi twy. Gdy do tra∏ do swe go na mio tu, na tych miast za bra∏ si´ do
pia nia li stu do Hi dey oshie go, w któ rym in for mo wa∏ go o swo im spek ta ku -
lar nym zwy ci´ stwie:

Po kor nie przed sta wiam stan fak tycz ny na dziÊ na go dzi n´ 13:17. Trzy
go dzi ny wcze Êniej sta wi li Êmy czo ∏a dwu dzie stu ty siàc om ˝o∏ nie rzy, w tym
trzy dzie stu ka pi ta nom z Ha ny an gu. W bar dzo krót kim cza sie za bi li Êmy ich
g∏ów ne go do wód c´ i oko ∏o dwóch ty si´ cy lu dzi. Resz ta ucie k∏a do la su, wi´c
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ci´˝ ko by ∏o ich wszyst kich za biç. Pod su mo wu jàc, do tej po ry nie mam ˝ad-
nych trud no Êci, by pro wa dziç na sze woj ska przez ten kraj i by go nisz czyç. 

Ocze ku j´ dal szych roz ka zów Je go Wy so ko Êci.

* * *

Na st´p nym ce lem Au gu sty na by∏ Py on gy ang. Je go miesz kaƒ cy bro ni li
si´ za cie kle, ale w koƒ cu mu sie li si´ pod daç. Król Son jo ju˝ po pierw szej
prze gra nej bi twie na tych miast opu Êci∏ sto li c´ i schro ni∏ si´ na po bli skiej wy -
spie Kan gh wa, le ̋ à cej oko ∏o czter dzie stu pi´ ciu ki lo me trów na za chód od
Ha ny an gu. Od tej po ry sto li cy bro ni li Ary ong i Ka san. Ary ong bro ni∏ pó∏ -
noc nej i za chod niej bra my mia sta, a Ka san po ∏u dnio wej i wschod niej. Miesz -
kaƒ cy wy szli na mu ry z no ̋ a mi, sie kie ra mi i zwy k∏y mi ka mie nia mi. Ary-
ong wy s∏a∏ pe ty cj´ do ce sa rza Chin z proÊ bà o po moc dy na stii Ming
w obro nie Pó∏ wy spu. Ocze ku jàc od po wie dzi z Pe ki nu, roz sta wio no dwa ty -
sià ce strzel ców na mu rach oraz ka wa le ri´ we wszyst kich naj bar dziej od le -
g∏ych za kàt kach mia sta. Na wet ma∏ ̋ on ka Ary on ga, Mog, oso bi Êcie cho dzi -
∏a po mu rach z ∏u kiem go to wym do wy s∏a nia wro go wi za bój czych strza∏.
Za grze wa ∏a ˝o∏ nie rzy do wal ki, wle wa jàc w ich ser ce od wa g´ i wia r´ w to,
˝e mu ry Ha ny an gu sà nie do zdo by cia. 

Gdy na ho ry zon cie uka za ∏y si´ pierw sze od dzia ∏y Au gu sty na, obroƒ cy
mu rów wznie Êli groê ny okrzyk, któ ry roz niós∏ si´ po ca ∏ym mie Êcie. Do dat -
ko wo roz pa lo no ogni ska, któ rych dym mia∏ za alar mo waç wszyst kich lu dzi
Ha ny an gu o zbli ̋ a jà cym si´ nie bez pie czeƒ stwie. Tym cza sem fla ga Ja po nii
z sym bo lem bo gi nii s∏oƒ ca, Ama te ra su, by ∏a co raz le piej wi docz na z mu -
rów. Ary ong przy go to wa∏ lu dzi, by ode bra li po sel stwo od Au gu sty na. Oka -
za ∏o si´, ̋ e nie mo g∏o byç ono bar dziej po ni ̋ a jà ce. Ja poƒ czy cy ̋ à da li wy da-
nia im wszyst kich si∏ zbroj nych Ko rei, otwar cia bram Ha ny an gu i wspar cia
w ata ku na Chi ny. Ary ong prze czy ta∏ t´ wia do moÊç z obrzy dze niem a na -
st´p nie po wie dzia∏ do ja poƒ skie go wy s∏an ni ka:

– Idê i po wiedz swo je mu pa nu, ˝e kró le stwo Cho son nie boi si´ ta kich
szczu rów jak wy. Je Êli zaÊ chce cie wejÊç do Ha ny an gu, to z przy jem no Êcià
otwo rzy my przed wa mi wro ta pie k∏a. 
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Ary ong roz cià∏ po s∏aƒ co wi po li czek ostrzem krót kie go ko zi ka. 
– Tak trak tu je my hie ny, któ re k∏a nia jà si´ przed Ko ni shi Yuki na gà. 
Ja poƒ czyk chcia∏ wy cià gnàç miecz i rzu ciç si´ na Ary on ga, ale w mgnie-

niu oka po chwy ci ∏o go czte rech ˝o∏ nie rzy. Cze ka li tyl ko na znak, czy mo gà
mu po de r˝nàç gar d∏o. Ary ong do sta∏ sza ∏u i chwy ciw szy Ja poƒ czy ka za w∏o -
sy, wy krzy cza∏:

– Wsze d∏eÊ do mia sta, skàd je go wro go wie wy cho dzà tyl ko mar twi. Zro -
bi my wy jà tek. Odej dziesz stàd i po wiesz wa sze mu ge ne ra ∏o wi, ˝e nie d∏u go
s´ py b´ dà krà ̋ yç nad je go Êcier wem. 

Gdy Ko ni shi Yuki na ga zo ba czy∏ jak strasz li wie zhaƒ bio no je go po sel-
stwo, je go oczy za pa li ∏y si´ nie na wi Êcià i ka za∏ swo im ge ne ra ∏om przy go to-
waç od dzia ∏y do ata ku na sto li c´ Cho son. Dru gie go dnia walk Ja poƒ czy cy
za cz´ li od no siç pierw sze zwy ci´ stwa. Wte dy Ary ong ka za∏ od pa liç ra kie ty
zwa ne j´ zy ka mi ognia, któ re roz mie Êci∏ mi´ dzy ∏ucz ni ka mi, oraz wto czyç
na mu ry ar ma ty, któ ry mi nie ste ty, ale dys po no wa∏ w nie wiel kiej ilo Êci. Gdy
ostat nie od dzia ∏y Ja poƒ czy ków zbli ̋ y ∏y si´ na od le g∏oÊç oko ∏o pó∏ to ra ki lo -
me tra do mu rów Ha ny an gu, Ary ong wy da∏ roz kaz, by przy wi ta ∏o ich mo -
rze strza∏. Gdy mi mo wszyst ko cz´Êç ˝o∏ nie rzy wro ga zdo ∏a ∏a prze drzeç si´
do mu rów i za rzu ciç na nie dra bin ki, obroƒ cy mia sta za bi ja li ich jed ne go po
dru gim. Au gu styn oce ni∏ sy tu acj´ i ka za∏ wy co faç resz t´ lu dzi. Gdy obroƒ -
cy Ha ny an gu za uwa ̋ y li ten od wrót, po czu li ulg´. M´˝ czyê ni i ko bie ty p∏a -
ka li z ra do Êci ze zwy ci´ stwa. 

Ary ong ob je cha∏ mu ry na swym bia ∏ym ko niu i do pie ro ma jàc pew noÊç,
˝e Ja poƒ czy cy ucie kli, wzniós∏ ∏uk wy so ko ku nie bu, jak by chcia∏ ofia ro waç
bo gu ca ∏e go sie bie. Na st´p nie, ze sko czy∏ z ko nia i zbli ̋ yw szy si´ do uko -
cha nej Mog, za czà∏ jà na mi´t nie ca ∏o waç. Wy szep ta∏ jej do ucha:

– Od rà bie my ten w´ ̋ o wy ∏eb.
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XXIII
Céspe de s42 wpa da∏ to w eu fo ri´ to w de pre sj´. Ba∏ si´, ̋ e Ja poƒ czy cy za -

ata ku jà za mor skie po sia d∏o Êci Hisz pa nii, na przy k∏ad w∏a Ênie co zdo by te Fi -
li pi ny. Oka za ∏o si´ jed nak, ˝e Hi dey oshi i uko cha ny syn du cho wy hisz paƒ -
skie go je zu ity, Au gu styn, mie li in ne pla ny.

Céspe des cie szy∏ si´ na ar chi pe la gu wzgl´d ny mi przy wi le ja mi. Oda No -
bu na ga43 po zwo li∏ mu na wet wy bu do waç ko Êció∏, a dwaj sy no wie No bu-
na gi sa mi prze szli na chrze Êci jaƒ stwo. Wie le Ja po nek wi dzia ∏o przy tym
w no wej re li gii szan s´ na wy zwo le nie z pod rz´d nej ro li spo ∏ecz nej.

No bu na ga zo sta∏ za mor do wa ny dzie si´ç lat wcze Êniej, a je go miej sce za -
stà pi∏ Hi dey oshi, któ ry przy jà∏ no wy ty tu∏ Qu am ba cu, przy na le˝ ny tyl ko
pi´ ciu ro dom w Ja po nii. Hi dey oshi by∏ nie prze wi dy wal ny. Je go lu dzie szep -
ta li o nim „ma∏ pa w ko ro nie”. Sam uwa ̋ a∏ si´ za wy bran ka bo gów i prze -
ko ny wa∏, ̋ e jest w sta nie pod biç ca ∏y Êwiat. Twier dzi∏, ̋ e kil ka dni przed je -
go na ro dzi na mi s∏oƒ ce zstà pi ∏o z nie ba wprost do ∏o na je go mat ki. Ja ko ˝e
Ja poƒ czy cy wiel kà czcià ob da rza li bo gi ni´ s∏oƒ ca, Ama te ra su, ∏a two uwie -
rzy li w t´ hi sto ri´. 

Céspe des wcià˝ ba∏ si´ za mia rów Hi dey oshie go, zw∏asz cza wo bec za mor -
skich te re nów Xi ba nya. Dla te go te˝ wy s∏a∏ wia do moÊç do gu ber na to ra Fi -
li pin, Fran ci sco Tel lo, ostrze ga jàc go przed ata kiem Ja po nii. W ko re spon -
den cji pro si∏ go te˝ o wy s∏a nie Hi dey oshie mu s∏o nia. Wie rzy∏, ˝e ta ki
po da ru nek, w po sta ci nie zna ne go na wy spach zwie rz´ cia, ostu dzi je go wo -
jen ny za pa∏. Po za tym chcia∏ w ten spo sób zy skaç sym pa ti´ miesz kaƒ ców
Kra ju Wscho dzà ce go S∏oƒ ca. 

Po kil ku mie sià cach oka za ∏o si´, ˝e Céspe de so wi uda ∏o si´ prze ko naç
gu ber na to ra Fi li pin. Sta tek pod do wódz twem ka pi ta na Lu isa de Na var-
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re te, ze s∏o niem na po k∏a dzie, przy by∏ do ja poƒ skie go por tu, znaj du jà ce go
si´ oko ∏o czter dzie stu pi´ ciu ki lo me trów na za chód od Me aco44. Je zu ita na -
wet nie wie dzia∏, ˝e sta nie si´ to tak szyb ko. Aku rat chrzci∏ Ma sa mi No -
mo to i Yoshi hi ro Ha to ri, gdy przy bieg∏ do nie go po s∏a niec, Pe dro, z ra-
do snà wia do mo Êcià:

– Jest s∏oƒ! Jest s∏oƒ! Bóg wy s∏u cha∏ twych mo dlitw, Bóg zmie ni ser ce
Hi dey oshie go!

– To nie mo˝ li we. Prze cie˝ Tel lo ni gdy nie trak to wa∏ mnie po wa˝ nie. 
– Ale˝ oj cze, s∏oƒ nie tyl ko przy by∏ do por tu. Ju˝ pro wa dzà to zwie rz´

do Me aco!
Wkrót ce Céspe des na w∏a sne oczy prze ko na∏ si´, ˝e to praw da. S∏oƒ,

o imie niu Ani bal, zbli ̋ a∏ si´ do mia sta. To wa rzy szy∏ mu t∏um Ja poƒ czy ków,
któ rych licz b´ oce nia no na pi´ç dzie siàt ty si´ cy. Wszy scy zmie rza li te raz
wprost do bram pa ∏a cu sho gu na Hi dey oshie go. Gdy ten zo ba czy∏ zwie rz´,
kil ka krot nie prze tar∏ oczy ze zdu mie nia, pró bu jàc spraw dziç czy nie ma przy -
pad kiem ha lu cy na cji. Okrà ̋ y∏ zwie rz´ i raz po raz do ty ka∏ je go trà by.
Uszcz´ Êli wio ny tym po da run kiem, za pro si∏ na ban kiet Céspe de sa, ka pi ta na
Na var re te, i przed sta wi cie la kró la Hisz pa nii, ka pi ta na z mek sy kaƒ skie go
mia sta San Cri sto bal.

– Céspe des, pa mi´ taj, ˝e mo ̋ esz na mnie li czyç. Chcia∏ bym, by two ja
mi sja roz kwi t∏a jak zbo cza gó ry Fu ji na wio sn´. 

Je zu ita schy li∏ g∏o w´ w ge Êcie po dzi´ ko wa nia, a, nie mo gàc ukryç swej
ra do Êci, do da∏:

– Naj wy˝ szy Qu am ba cu, mój Pan wy na gro dzi ci t´ szczo droÊç. 
Hi dey oshi uÊmiech nà∏ si´ i za rzà dzi∏ po da nie g∏ów ne go da nia – gniazd

go ∏´ bic ze zbo czy Êwi´ tej gó ry Fu ji oraz bia ∏ych alg w pi kant nym so sie. Szyb -
ko za uwa ̋ y∏, ̋ e go Êcie ma jà pew ne trud no Êci ze spo ̋ y ciem tych po traw, dla -
te go kla snà∏ w r´ ce i krzyk nà∏:

– Chleb! Pan! Chce my chle ba dla na szych go Êci z Xi ba nya!
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Na var re te nie co si´ zdzi wi∏, ale Céspe des szyb ko mu wy t∏u ma czy∏, ̋ e Ja -
poƒ czy cy na uczy li si´ wy pie ku chle ba, oraz, ̋ e pan to jed no z nie wie lu hisz -
paƒ skich s∏ów, któ re zna jà. 

Hi dey oshi pod szed∏ do je zu ity i szep nà∏: 
– Ko ni shi Yuki na ga zdo by wa kró le stwo Cho son. Nie daw no do sta ∏em od

nie go list z za pew nie niem, ˝e wszyst ko pój dzie bar dzo ∏a two. W zwiàz ku
z tym mam do cie bie proÊ b´.

– Co mo g´ zro biç dla Wa szej Wy so ko Êci?
– Je Êli oka ̋ e si´, ˝e pod bój Cho son, wbrew prze wi dy wa niom, nie jest

jed nak ta ki pro sty, to chcia∏ bym byÊ oso bi Êcie prze do sta∏ si´ na pó∏ wy sep,
by pod nieÊç mo ra le mo ich ge ne ra ∏ów. W koƒ cu je steÊ ich oj cem du cho wym. 

Je zu ita zmu si∏ si´ do uÊmie chu i na dr˝à cych no gach opu Êci∏ sa l´ ban -
kie to wà. Gdy tyl ko do tar∏ do swej re zy den cji, na pi sa∏ list z po dzi´ ko wa niem
do Tel lo, opi su jàc mu, jak bar dzo po da ru nek w po sta ci s∏o nia u∏a twi za ko -
no wi pra c´ mi syj nà w Ja po nii. Opi sa∏ te˝ ogrom ne po ru sze nie, ja kie zwie -
rz´ wy wo ∏a ∏o w Me aco:

„Ani bal przy cià gnà∏ ty lu lu dzi w Me aco, ̋ e a˝ trud no w to uwie rzyç. Oni
ni gdy wcze Êniej nie wi dzie li s∏o nia na oczy. Tak si´ t∏o czy li, ˝e sie dem osób
zmar ∏o na sku tek udu sze nia.”
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XXIV
Obroƒ cy Ha ny an gu uwie rzy li, ˝e woj ska ja poƒ skie wy co fa jà si´ z Cho-

son. Wszak przez trzy na Êcie dni z rz´ du nie uda ∏o im si´ zdo byç sto li cy. Tu˝
za mu ra mi Ha ny an gu wa la ∏y si´ set ki cia∏ sa mu ra jów z g∏o wa mi roz trza -
ska ny mi ka mie nia mi, ja kie rzu ca li w nich miesz kaƒ cy sto li cy. Ary ong i Ka -
san na li czy li po swo jej stro nie stra ty wy no szà ce oko ∏o trzech ty si´ cy zmar -
∏ych i set ki ran nych. Mi mo wszyst ko mia sto sta wia ∏o wro go wi he ro icz ny
opór. Nie któ re cz´ Êci mu ru by ∏y po wa˝ nie uszko dzo ne, dla te go re pe ro wa -
no je w no cy, a za dnia przy st´ po wa no do ko lej nych walk. Wszy scy bez wy -
jàt ku by li za an ga ̋ o wa ni w obro n´ Ha ny an gu. Star cy pe∏ ni li w no cy war t´,
by ˝o∏ nie rze mo gli od po czàç, ko bie ty go to wa ∏y stra w´, a dzie ci po da wa ∏y
strza ∏y z ko∏ cza nów. 

Ko ni shi Yuki na ga nie przej mo wa∏ si´ po czàt ko wy mi po ra˝ ka mi. Wie-
rzy∏, ˝e zdo b´ dzie mia sto, gdy Ha ny ang uwie rzy w zwy ci´ stwo i uÊpi czuj -
noÊç. Sie dzàc w na mio cie, stu dio wa∏ me to dy wal ki sa mu ra jów z ksià˝ ki Prze -
wod nik Sa mu ra jów po Sztu ce Wo jen nej, za ta pia jàc si´ w swo im ulu bio nym
roz dzia le Zwy ci´ stwo bez wal ki. By∏ tak w do brym na stro ju, ˝e na wet za -
pro si∏ na przed sta wie nie ku kie∏ ko we bun ra ku pi´ ciu ge ne ra ∏ów: Su mo to,
Omu r´, To ra nu su que, Ari ma oraz Go to. Sztu ka te atral na by ∏a dla Ja poƒ -
czy ków nie zwy kle za baw na. Przed sta wia ∏a ̋ o∏ nie rzy Cho son, któ rzy na szy -
jach mie li przy wià za ne sznu ry swe go ulu bio ne go wa rzy wa, czosn ku, i ˝o∏ -
nie rzy Kra ju Kwit nà cej Wi Ênii, któ rzy ucie ka li przed ni mi, bo nie mo gli
wy trzy maç smro du czosn ku. W koƒ cu ge ne ra∏ Ja poƒ czy ków ka za∏ swo im
lu dziom za ∏o ̋ yç spi na cze na no sy, bo to by∏ je dy ny spo sób na wy trzy ma nie
prze raê li we go odo ru i zdo by cie Ha ny an gu. 

Ge ne ra ∏o wie Êwiet nie si´ ba wi li na przed sta wie niu, a gdy sztu ka do bie g∏a
koƒ ca, us∏y sze li:

– Zbli ̋ a si´ ko niec Ha ny an gu. DziÊ po raz ostat ni za Êwie ci nad nim s∏oƒ -
ce. Szy ku je my dwa ata ki. O po ran ku b´ dzie my uda waç wiel kà prze gra nà,
a gdy ju˝ na cie szà si´ zwy ci´ stwem, tu˝ przed za cho dem s∏oƒ ca za ata ku je -
my po raz dru gi i zwy ci´ ̋ y my. 
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Woj sko wi pa trzy li na nie go z sze ro ko otwar ty mi ocza mi i ju˝ czu li za-
pach krwi wro ga. Yuki na ga za grze wa∏ ich do wal ki jak nikt in ny.

– Ty, Omu ra, wy sa dzisz bra my mia sta. Two je imi´ ozna cza „ogieƒ”, wi´c
nie mam wàt pli wo Êci, ˝e bo go wie ci po mo gà. Tyl ko nie ˝a ∏uj pro chu.

– Jesz cze dziÊ, Pa nie, b´ dzie my jeÊç w ja dal ni kró la Cho son. Niech mi
od rà bià g∏o w´ i niech ba wià si´ nià moi lu dzie, je Êli tak si´ nie sta nie!

– Pil nuj, Omu ra, swej g∏o wy i przy go tuj lu dzi na woj n´!

* * *

Ja poƒ czy cy przy stà pi li do ko lej ne go ata ku. Ary ong za alar mo wa∏ o tym
ca ∏e mia sto, wy strze li wu jàc w nie bo za pa lo nà strza∏. Po nie d∏u gim cza sie
Ko re aƒ czy cy zdo by li prze wa g´, a Ary ong oso bi Êcie za bi∏ trzech sa mu ra jów,
któ rzy po de szli pod mu ry. Ja poƒ czy cy szyb ko si´ roz pierz chli, a miesz kaƒ -
cy Ha ny an gu Êwi´ to wa li ko lej ne zwy ci´ stwo. 

Ary ong i Ka san od ra zu uda li si´ przed o∏ tarz Tan gu na, by z∏o ̋ yç tam
dzi´k czyn nà ofia r´. Wie dzie li jed nak, ˝e to nie ko niec.

– To jesz cze nie ko niec – po wie dzia∏ Ary ong. Ty le ra zy wy gry wa my i ty -
le ra zy oni wra ca jà z jesz cze wi´k szy mi si ∏a mi… Mam wra ̋ e nie, ˝e w tych
swo ich na mio tach ma jà pa pie ro we la lecz ki ˝o∏ nie rzy, któ re za mie nia jà jed-
nym po dmu chem w praw dzi wych ˝o∏ nie rzy. Tak kie dyÊ prze chy trzy li ˚ó∏ -
te go Ce sa rza.

– Je Êli oni wie dzà, jak o˝y wiaç pa pie ro we ku kie∏ ki ˝o∏ nie rzy, to my wie -
my, jak krze saç ogieƒ, któ ry spa li je na proch – od po wie dzia∏ spo koj nie Ka -
san. Na st´p nie po pa trzy∏ na wy raê nie zm´ czo ne go Ary on ga i do da∏:

– Idê si´ prze spaç. Ja poƒ czy cy ma jà na dziÊ do syç. Do ju tra b´ dà li zaç
swo je ra ny. 

Ary ong nie chcia∏ zo sta wiaç swych lu dzi, ale uwa ̋ a∏, ̋ e Ka san ma ra cj´.
Nie by∏ w do mu od dwóch ty go dni, bo przez ca ∏y ten czas za grze wa∏ lu dzi
do wal ki i spa∏ z ˝o∏ nie rza mi na kle pi sku. Po raz pierw szy od ty lu dni zde -
cy do wa∏ si´ na po wrót do do mu. Od na laz∏ ̋ o n´, któ ra opa try wa ∏a ra ny ̋ o∏ -
nie rzy, i ra zem wró ci li do swo jej re zy den cji. Nic si´ w niej nie zmie ni ∏o. Wy -
glà da ∏a pi´k nie jak daw niej, a jed nak jej go spo da rze nie od czu wa li ju˝ daw nej
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ra do Êci. Wszyst ko wy da wa ∏o im si´ obo j´t ne – i pi´k ne przed mio ty wo kó∏
i dwa mie cze sied miu gwiazd, któ re wi sia ∏y skrzy ̋ o wa ne ze so bà na Êcia nie.
Znaj do wa li si´ w ja kiejÊ zu pe∏ nie no wej rze czy wi sto Êci. Mog po de sz∏a do
m´ ̋ a, po ca ∏o wa ∏a go w szy j´ i przy ∏o ̋ y ∏a je go d∏oƒ do swo jej pier si. Rzu ci li
si´ na sie bie i ko cha li si´ jak ni gdy do tàd. Ta chwi la by ∏a ich ca ∏à wiecz-
no Êcià. 

Pod wie czór ich uszu do bie g∏y strasz ne od g∏o sy woj ny. To Ja poƒ czy cy
przy stà pi li do ko lej ne go, znacz nie moc niej sze go ata ku. Szli na sto li c´ z ca -
∏ym im pe tem i wy da wa ∏o si´, ˝e na wet zie mia ust´ pu je przed ich sto pa mi.
Ary ong i Mog po bie gli na mu ry. O za cho dzie s∏oƒ ca jed na z bram Ha ny-
an gu zo sta ∏a wy sa dzo na, a Ja poƒ czy cy prze rwa li pierw szà li ni´ obro ny i we -
szli do mia sta. Ary ong i Ka san wy co fa li si´ pod Se kret ne Ogro dy, i tam sta -
n´ li na cze le czte ry stu ty si´cz n e g o woj ska. Szyb ko tra ci li prze wa g´, cia ∏a
˝o∏ nie rzy two rzy ∏y co raz wi´k sze Êmier tel ne sto sy, a ran ni pa da li jak mu chy.
W koƒ cu woj ska Cho son mu sia ∏y si´ wy co faç w g∏àb mia sta. Ary ong i Ka -
san zdà ̋ y li wbiec do ogro dów i tam za g∏´ bi li si´ w je go la bi ryn ty. Spo tka li
si´ pod bra mà UÊmiech ni´ te go Smo ka wraz z ma∏ ̋ on ka mi. Ka san i Meun
z dziec kiem na ple cach po sta no wi li ucie kaç pod ziem nym przej Êciem na
wschód, a Ary ong i Mog na za chód. 

– Spo tka my si´ w gó rach – po wie dzia∏ w po Êpie chu i ze ∏za mi w oczach
Ary ong. 

Ucie kli do ksi´ ̋ y co wych wio sek. Tam, u pod nó ̋ a gór Pu kan, z prze ra -
˝e niem od kry li, ˝e na wet te oko li ce zo sta ∏y przez wro ga zu pe∏ nie splà dro -
wa ne, a miesz kaƒ cy wio sek po ucie ka li, lub zo sta li za bi ci. We szli do jed nej
z opusz czo nych cha ∏up i po sta no wi li nie co od po czàç. Zna leê li ma te rac, któ -
ry, choç brud ny i za wszo ny, wy da wa∏ im si´ w tej sy tu acji kró lew skim po -
s∏a niem. Ob j´ li si´ moc no i tak trwa li a˝ do mo men tu, gdy otwo rzy ∏y si´
drzwi cha ∏u py i we sz∏o do niej dwóch sa mu ra jów. Je den z nich pod szed∏ do
prze ra ̋ o nej Mog i w mgnie niu oka wbi∏ miecz w jej na gie cia ∏o. 

Mog spoj rza ∏a po raz ostat ni na je dy nà oso b´, któ rà ko cha ∏a w ˝y ciu i za -
mkn´ ∏a oczy na za wsze. Ary ong ze rwa∏ si´ na no gi i rzu ci∏ na opraw c´. Po -
de r˝nà∏ mu gar d∏o. Prze szy wa∏ go tak moc ny ból z po wo du stra ty ˝o ny, ˝e
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zna laz∏ w so bie wy star cza jà co du ̋ o si ∏y na za bi cie i dru gie go sa mu ra ja. Po
czym wró ci∏ do Mog. Uklàk∏ obok jej cia ∏a i b∏a ga∏ wszyst kich bo gów, by to
wszyst ko oka za ∏o si´ tyl ko sen nym kosz ma rem. Za czà∏ po trzà saç jej za krwa -
wio ne cia ∏o.

– Po wiedz coÊ! Po wiedz mi, ˝e to tyl ko z∏y sen! Po wiedz, ˝e ˝y jesz i ˝e
na za wsze b´ dzie my ra zem! 

Ary ong za wi nà∏ cia ∏o naj dro˝ szej w brud ny ma te ria∏, ja ki zna laz∏ w cha -
∏u pie, i prze niós∏ pod drze wo na po dwó rzu. Tam roz pa li∏ ogieƒ i spa li∏ cia ∏o
uko cha nej. Je go umys∏ za Êle pi ∏a ˝à dza ze msty, je dy ne uczu cie, któ re w nim
po zo sta ∏o. 

Znaj do wa∏ si´ na wznie sie niu, wi´c z gó ry pa trzy∏ na ∏u n´ ognia, ja ka
uno si ∏a si´ nad sto li cà. Tam, gdzie kie dyÊ roz kwi ta ∏y Se kret ne Ogro dy, te -
raz nie by ∏o ju˝ nic, tyl ko zglisz cza i dym w´ dru jà cy w stro n´ bez gwiez-
d ne go nie ba.
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XXV
Ary ong prze do sta∏ si´ nad brzeg Mo rza ˚ó∏ te go. Przy wià za∏ ko nia do

drze wa przy pla ̋ y, a sam po ∏o ̋ y∏ si´ na pia sku, by nie co od po czàç. Wpa t-
ry wa∏ si´ w ho ry zont i wspo mi na∏ ko bie t´, któ ra za mie ni ∏a je go ser ce z ka -
mie nia w pi´k ny kwiat. T́  sk no ta za nià by ∏a g∏´b sza ni˝ wo dy mo rza. Z tru -
dem otrzà snà∏ si´ z za du my, wsiad∏ na ko nia i po ga lo po wa∏ na po ∏u dnie, do
mia sta Osan. Po dro dze spo tka∏ gru p´ pi´t na stu mni chów, któ rzy me dy to -
wa li w po zy cji lo to su i wy da wa li mu si´ tak nie re al ni jak ni gdy przed tem.
W wie lu wio skach wi dzia∏ po p∏och i lu dzi or ga ni zu jà cych za sie ki. Wsz´ dzie
pe∏ no by ∏o nie po cho wa nych, Êwie ̋ o za bi tych i po çwiar to wa nych cia∏ ko biet
i dzie ci. By ∏y to ofia ry bud dyj skie go ge ne ra ∏a To ra nu su que. 

Mi mo ˝e To ra nu su que sam uwa ̋ a∏ si´ za bud dy st´, pod pa li∏ w tej oko -
li cy bud dyj skà Êwià ty ni´ i ka za∏ po çwiar to waç wszyst kich mni chów. Wkrót -
ce zro zu mia∏, ˝e po pe∏ ni∏ o je den b∏àd za du ̋ o. WieÊç o tym strasz li wym
czy nie do sz∏a do uszu zwierzch ni ka za ko nu bud dyj skie go Cho egye, sie dem -
dzie si´ cio l e t n i e g o bud dy sty o imie niu Lim Ye Si. Mó wio no o nim, ˝e osià -
gnà∏ ju˝ oÊwie ce nie, a po zo sta∏ na zie mi tyl ko po to, by po ma gaç lu dziom.
Miesz ka∏ on w Êwià ty ni Ha ein sa, gdzie po Êwi´ ci∏ si´ sze rze niu na uki o po -
ko ju i na uce o ra dze niu so bie z trze ma êró d∏a mi bó lu: igno ran cjà, obrzy dze -
niem, i nie na wi Êcià. Gdy us∏y sza∏ o zbrod niach To ra nu su que, od da∏ si´ ca -
∏o dzien nej me dy ta cji. Pod ko niec dnia otwo rzy∏ oczy, a spoj rzaw szy na swych
bra ci, za py ta∏:

– Co tu jesz cze ro bi cie, gdy oj czy zna gi nie? Nie bo chce, by Êmy wal czy li
z wro giem.

Lim we zwa∏ do wal ki wszyst kie za ko ny w ca ∏ym kra ju, od naj dal szych
za kàt ków przy gra ni cy z Chi na mi po wy sp´ Je ju. Nie d∏u go po tem wszyst-
kie dzwo ny trzech ty si´ cy Êwià tyƒ roz le g∏y si´ na znak te go, ˝e mni si przy -
st´ pu jà do woj ny. Dwa dzie Êcia ty si´ cy bud dyj skich mni chów, eks per tów
w ∏ucz nic twie, zbie g∏o ze swych Êwià tyƒ w gó rach, by ata ko waç i za bi jaç
wro ga bez ̋ ad nej li to Êci. To ra nu sque szyb ko po jà∏, ̋ e wal czy z si ∏a mi ty siàc -
krot nie sil niej szy mi od wojsk Cho son. Mni si by li przy zwy cza je ni do dys cy -
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pli ny, do sil nych mro zów i pa là ce go s∏oƒ ca. Za ska ki wa li wro ga ni czym ty -
gry sy. 

Wkrót ce dy na stia Ming wy s∏a ∏a sto ty si´ cy ˝o∏ nie rzy, by po móc swo-
je mu ko re aƒ skie mu wa sa lo wi. Krwa we wal ki roz gry wa ∏y si´ na wie lu po-
lach, pod czas gdy To ra nu su que wy co fy wa∏ si´ ku Mo rzu Ja poƒ skie mu, pa -
làc po dro dze wio ski, oraz ob ci na jàc uszy i no sy ich miesz kaƒ ców. Lu dzie
Cho son ˝y li w cià g∏ym stra chu przed tym ban dy tà. 

* * *

Cho son ma rzy ∏o o zwy ci´ stwie i od zy ska niu god no Êci. Tym cza sem, mu -
sia ∏o sta nàç do ko lej nej nie rów nej wal ki na po lu zwa nym Smo cze Po s∏a nie,
znaj du jà cym si´ oko ∏o czter dzie stu pi´ ciu ki lo me trów od In cho nu. Si ∏a mi
ja poƒ ski mi, w licz bie pi´t na stu ty si´ cy ˝o∏ nie rzy, do wo dzi∏ ge ne ra∏ Tat suya
Ko bay ashi. Si ∏a mi ko re aƒ ski mi, w licz bie dzie si´ ciu ty si´ cy ̋ o∏ nie rzy, do wo -
dzi li zaÊ Ary ong i Ka san. Ary ong wie dzia∏, ˝e nie ma jà szans na wy gra nà.
Ma rzy∏ tyl ko o tym, by za daç wro go wi jak naj wi´k sze ra ny. Usta wi∏ w trzech
pierw szych rz´ dach ty siàc ∏ucz ni ków, a za ni mi ka wa le ri´. Ko bay ashi wzniós∏
do gó ry miecz i da∏ znak do ata ku. W ku rzu po la roz po cz´ ∏a si´ krwa wa
wal ka. Ja poƒ czy cy Êci na li sa mu raj ski mi mie cza mi woj ska Cho son ni czym
bam bu so we drze wa. Po dwóch go dzi nach wal ki ˝o∏ nie rze Ko rei ucie ka li
w las ni czym sp∏o szo na zwie rzy na, a Ko bay ashi pi sa∏ ju˝ list do Au gu sty na:
„No we zwy ci´ stwo na po lu Smo cze Po s∏a nie. Zja da cze czosn ku ucie ka jà ze
stra chem w oczach”. 

W∏a Ênie od k∏a da∏ pió ro, gdy strza ∏a wbi ∏a si´ w je go pra we oko. Za wy∏
z bó lu, pró bu jàc jà wy cià gnàç, ale oka za ∏o si´, ˝e strza ∏a prze bi ∏a mu mózg.
Po chwi li Ko bay ashi pad∏ mar twy. Wia do moÊç o Êmier ci Ko bay ashie go po -
zba wi ∏a Ja poƒ czy ków du cha wal ki, zu pe∏ nie jak miecz w g∏o wie w´ ̋ a po -
zba wia ˝y cia ga da. Nie trze ba by ∏o d∏u go cze kaç na prze gra nà kar ∏ów
z wysp. Ary ong zre ali zo wa∏ swój plan ze msty. To on tra fi∏ pre cy zyj nie w sa -
mà t´ czów k´ ja poƒ skie go ge ne ra ∏a z od le g∏o Êci stu pi´ç dzie sie ciu me trów.
Ra do Êci wÊród wojsk Cho son nie by ∏o koƒ ca. ˚o∏ nie rze nie Êli na swych r´ -
kach Ary on ga przez nie mal ki lo metr i na zwa li go „Bo skim ¸ucz ni kiem”.

108



* * *

Ge ne ra∏ Yi Sun Shin we zwa∏ Ary on ga na wy sp´ Na mbang, gdzie bu-
do wa∏ swo jà flo t´. Ob jà∏ Ary on ga jak w∏a sne go sy na i po wie dzia∏:

– Oto ten, któ ry star∏ na proch woj ska kar ∏ów! Niech b∏o go s∏a wieƒ stwo
Tan gu na sp∏y nie na cie bie i two ich po tom ków. 

Wzniós∏ do gó ry pra wà d∏oƒ i trzy ty sià ce ˝o∏ nie rzy grom ko wy krzyk n´ -
∏o imi´ bo ha te ra. By ∏y to za pew ne je dy ne od dzia ∏y w kra ju, któ re Êle po wie -
rzy ∏y w zwy ci´ stwo, bo uwa ̋ a ∏y swe go ge ne ra ∏a za po s∏aƒ ca sa me go bo ga. 

Yi Sun Shin za pro si∏ do na mio tu Ary on ga i Ka sa na, i zdra dzi∏ im pla ny
bu do wy ko buk son – stat ku-˝ó∏ wa.

– Czy wie cie, co to jest?
– Nie. Ale ro bi wra ̋ e nie. Wy glà da na nie ma ∏à nie spo dzian k´ – po wie-

dzia∏ Ary ong. 
– Nie tyl ko na nie spo dzian k´, ale na po czà tek kl´ ski wro ga. Chodê cie

tu, a po ka ̋ ´ wam swo je ˝ó∏ wie, któ re roz pra wià si´ z pa pie ro wà flo tà Ja -
ponii.

Yi Sun Shin po ka za∏ przy ja cio ∏om czter dzie Êci stat ków-˝ó∏ wi, przy cu mo -
wa nych w ma ∏ym por cie. 

– Ju tro wszyst kie one wy ru szà do Pu sa nu, skàd za kil ka ty go dni roz -
pocz nie my ostat nià ba ta li´ z kar ∏a mi z wysp. Ze trze my ich na proch.

Ary ong i Ka san ob j´ li ser decz nie Yi, tak jak by ju˝ te raz wi dzie li w nim
wy ba wi cie la na ro du.

Po pro si li go o przy j´ cie do swych odzia ∏ów, ale si´ nie zgo dzi∏.
– Wa sze miej sce jest na là dzie. Po trze bu jà was w gó rach. Tam si´ broƒ -

cie i nie po dej muj cie nie po trzeb ne go ry zy ka wal ki na otwar tej prze strze ni.
Oczy wi Êcie nie po zwól cie, by Au gu styn spa∏ spo koj nie. Niech czu je od dech
w´ ̋ a pod po dusz kà.

Klep nà∏ Ka sa na po ple cach i po wie dzia∏:
– Dni Ja poƒ czy ków sà po li czo ne.
Przy ja cie le uda li si´ w gó ry Ji ri san, gdzie mie li zbu do waç ko lej nà li ni´

obro ny. Przy ∏à czy li si´ do nich mni si, spraw ni w sztu ce wal ki ta ekwon-do
i ∏ucz nic twie. Ary ong ze bra∏ tam swych lu dzi i po wie dzia∏:
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– Je ste Êmy s∏a bym paƒ stwem, od lat nie po ko jo nym przez sil nych sà sia -
dów, Chi ny i Ja po ni´. Jed nak ma my coÊ, co po zwo li nam od zy skaç utra-
co nà god noÊç. Ma my bo ski spryt. Otrzy ma li Êmy go w da rze nie ba w za -
mierz ch∏ych cza sach, gdy s∏o nie kar mi ∏y si´ nie bie sko-bia ∏y mi lo to sa mi.
Zwy ci´ ̋ y my dzi´ ki stat kom-˝ó∏ wiom, któ re bu du je ge ne ra∏ Yi Sun Shin.

– Za pew ne Yi jest wcie le niem bud dy Sa ky amu ni – ode zwa∏ si´ je den
z mni chów. – Nie bo i zie mia za cz´ ∏y si´ roz dzie laç, ale jesz cze za pa nu je mi´ -
dzy ni mi har mo nia – do da∏.

Wkrót ce obiet ni ca Yi za cz´ ∏a si´ spe∏ niaç. Pierw sza bi twa na mo rzu,
w po bli ̋ u por tu w Pu sa nie, by ∏a wy gra na. SzeÊç dzie siàt stat ków Hi dey -
oshie go nie da ∏o ra dy opan ce rzo nym ko buk so nom Cho son. W tym cza sie
dy na stia Ming wy s∏a ∏a ko lej ne sto ty si´ cy ˝o∏ nie rzy. Po mo gli oni Ko re aƒ -
czy kom w od bi ciu miast i prze gna niu od dzia ∏ów wro ga na sa mo po ∏u dnie
Pó∏ wy spu. Wkrót ce roz po cz´ ∏y si´ pierw sze ne go cja cje mi´ dzy Au gu sty nem
i przed sta wi cie lem Chin, dy plo ma tà Yuqu equi. 

Woj na we sz∏a w no wà fa z´, gdzie mia˝ d˝à cà prze wa g´ zdo by wa li Ko re -
aƒ czy cy, wspar ci woj ska mi Chin. Po nad to Ja poƒ czy cy za cz´ li mieç po wa˝ -
ne pro ble my z wy ̋ y wie niem i przy mie ra li g∏o dem. Hi dey oshi po sta no wi∏
pod nieÊç mo ra le swych ge ne ra ∏ów, wi´c wy s∏a∏ im wspar cie du cho we w oso-
bie ich w∏a sne go oj ca du cho we go, je zu ity Céspe de sa. Za kon nik przy by∏ do
Pu sa nu z eskor tà trzy dzie stu stat ków. 

Gdy spo tka∏ si´ z Au gu sty nem, ra do Êci nie by ∏o koƒ ca. Tyl ko bud dyj scy
˝o∏ nie rze za nic nie mo gli zro zu mieç, dla cze go ich ge ne ra∏ kl´ ka przed cz∏o -
wie kiem Za cho du, któ ry czci Bo ga ukrzy ̋ o wa ne go, a w do dat ku ca ∏u je kru -
cy fiks. Sam za kon nik wy da wa∏ im si´ po sta cià dziw nà. Ubra ny w d∏u gi czar -
ny ha bit zda wa∏ si´ za ch´ caç wszyst kich do od da wa nia czci wo bec swe go
s∏a be go Bo ga.

Wkrót ce Céspe des wy bu do wa∏ ka pli c´. Zgro ma dzi∏ tam rzeê by sa kral ne,
w tym fi gu r´ no wo na ro dzo ne go Je zu sa. Przy pro wa dza no tam ko re aƒ skich
jeƒ ców, da jàc im szan s´ na ra tu nek, je Êli przyj mà Chrzest Âwi´ ty. Je zu ita
mia∏ wiel kie zdol no Êci j´ zy ko we, wi´c wkrót ce na uczy∏ si´ ko re aƒ skie go i pi -
sa∏ w han gu lu, wi´c Êwiet nie ko mu ni ko wa∏ si´ z jeƒ ca mi. 
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Au gu styn da wa∏ Céspe de so wi wol nà r´ k´, i wie lu Ko re aƒ czy ków ko rzy -
sta ∏o z te go wa run ko we go pra wa ∏a ski w za mian za Sa kra ment Chrztu. Nie
po do ba ∏o si´ to okrut ne mu ge ne ra ∏o wi To ra nu su que, któ ry ni gdy nie by∏
mi ∏o sier ny i nie sprzy ja∏ chrze Êci ja nom. Szyb ko uzna∏ je zu it´ za swe go naj -
wi´k sze go wro ga. Au gu styn nie chcia∏ zaÊ do pu Êciç do utar czek z bud dyj-
skim ge ne ra ∏em, bo wie dzia∏, ˝e jest on ulu bieƒ cem Hi dey oshie go. Z te go
po wo du go dzi∏ si´ na wy myÊl ne tor tu ry na wi´ê niach, ja kie sto so wa∏ To ra -
nu su que. 

Bud dyj ski ge ne ra∏ szyb ko prze ko na∏ Hi dey oshie go, ˝e je zu ici wca le nie
pod no szà mo ra le je go ̋ o∏ nie rzy, ale, ̋ e wr´cz os∏a bia jà ich wia rà w tak u∏om -
ne go Bo ga, za ja kie go uwa ̋ a jà Je zu sa. Udo wad nia∏ mu, ˝e Hisz pa nie ce-
lo wo naj pierw wy sy ∏a jà za kon ni ków, by zy ska li za ufa nie lu dzi, a póê niej za
du chow ny mi wy sy ∏a jà woj ska na pod bój ob cych te ry to riów. Hi dey oshi da∏
si´ prze ko naç i wpro wa dzi∏ w Ja po nii edykt o prze Êla do wa niu chrze Êci jan.
Wraz z no wym za rzà dze niem Au gu styn tra ci∏ przy wi le je i za ufa nie sho gu na.
Ge ne ra∏ To ra nu su que nie prze sta wa∏ wy sy ∏aç li stów do Qu am ba cu, w któ-
rych de pre cjo no wa∏ osià gni´ cia Au gu sty na.

Tym cza sem Céspe des ˝ar li wie si´ mo dli∏ i gor li wie pra co wa∏ w Ko rei.
Na wró ci∏ na chrze Êci jaƒ stwo nie mal ty siàc ja poƒ skich ˝o∏ nie rzy sta cjo nu jà -
cych od pó∏ to ra ro ku w Ko rei, oraz set ki miesz kaƒ ców Cho son. Pra co wa∏
nad uÊwiet nie niem ka to lic kie go ko Êcio ∏a Co mun gai, oraz wy ru sza∏ na mi -
syj ne dro gi, by opo wia daç lu dziom o cu dach Je zu sa. Na wet nie wy obra ̋ a∏
so bie, ̋ e pew ne go dnia sam Ary ong, naj zna mie nit szy z sy nów Cho son, we -
drze si´ do je go ko Êcio ∏a i… da ru je mu ˝y cie. 
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XXVI
Ary ong po sta no wi∏ za ata ko waç znie nac ka. Chcia∏ przejÊç tak zwa nà „gra -

ni c´ zza któ rej si´ nie wra ca”, ja ka znaj do wa ∏a si´ wo kó∏ twier dzy i ko Êcio -
∏a Co mun gai. Nie chcia∏ nie po trzeb nie na ra ̋ aç ̋ y cia swo ich ̋ o∏ nie rzy. Naj -
pierw wi´c wy s∏a∏ szpie gów w po szu ki wa niu s∏a bych punk tów wro ga. Ju˝
po pierw szej ta kiej eks pe dy cji wie dzia∏, ˝e w pó∏ noc nych re jo nach twier dzy
znaj du je si´ ba rak, gdzie sta cjo nu je oko ∏o dwóch ty si´ cy ja poƒ skich ˝o∏ nie-
rzy. Za sta na wia∏ si´ te raz nad for mà ata ku.

– Bra ku je nam oko ∏o pi´ ciu set ochot ni ków – po wie dzia∏. 
Na st´p ne go dnia zg∏o si ∏o si´ trzy ty sià ce ˝o∏ nie rzy. Ary ong wy bra∏ trzy-

stu ∏ucz ni ków i dwu stu naj lep szych eks per tów w ta ekwon-do. Wszy scy oni
ru szy li na se kret nà mi sj´. Oka za ∏o si´, ˝e szpie dzy mie li ra cj´ – ba ra ki na
pó∏ no cy by ∏y s∏a bo chro nio ne. 

Noc sprzy ja ∏a Ko re aƒ czy kom. By ∏a bar dzo spo koj na i nic nie roz pra sza -
∏o lu dzi Ary on ga. Dzie si´ ciu ˝o∏ nie rzy Cho son po de r˝n´ ∏o gar d∏a stra˝ ni -
kom wro ga bez wi´k szych prze szkód. Wte dy Ary ong, na Êla du jàc po hu ki -
wa nie so wy, we zwa∏ resz t´ lu dzi do zej Êcia z gór i pod ∏o ̋ e nia ognia pod
ba ra ka mi. Ja poƒ czy cy za cz´ li du siç si´ od dy mu, a ich cia ∏a za jà∏ ogieƒ. Wy -
bie ga li z krzy kiem jed ni po dru gich. Tam cze ka li na nich lu dzie Ary on ga
i do kaƒ cza li krwa we go dzie ∏a. Naj sil niej si Ja poƒ czy cy pró bo wa li si´ bro niç,
ale nie mie li szans na wyj Êcie ca ∏o z tej za sadz ki. Ary ong do strzeg∏ jesz cze
je den bu dy nek, nie co od da lo ny od pa wi lo nu ˝o∏ nie rzy. Wszed∏ do nie go
ostro˝ nie, spo dzie wa jàc si´ tam ja poƒ skich sa mu ra jów. Jed nak ku swe mu
za sko cze niu, zo ba czy∏ tam cz∏o wie ka z Za cho du, ubra ne go w d∏u gi czar ny
ha bit, któ ry kl´ cza∏ przed rzeê bà pó∏ na gie go Bo ga na krzy ̋ u. 

Ten dziw ny mnich na wet nie re ago wa∏ na od g∏o sy wal ki, do bie ga jà ce
z ze wnàtrz. Ary ong pod szed∏ do nie go i przy ∏o ̋ y∏ mu szty let do gar d∏a.
Wte dy ten dziw ny cz∏o wiek ode zwa∏ si´ w je go w∏a snym j´ zy ku:

– Je stem go to wy na Êmierç. Nie bo j´ si´ cie bie. Czyƒ to, po co przy sze d∏eÊ. 
Ary ong spoj rza∏ na te go m∏o de go cz∏o wie ka z in ne go Êwia ta, któ re go ry -

sy go od ra ̋ a ∏y i przy cià ga ∏y jed no cze Ênie, a któ re go po sta wa by ∏a pe∏ na od -
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wa gi. Wi dzia∏, ̋ e mnich nie boi si´ Êmier ci. Zwró ci∏ uwa g´ na je go znisz czo ne
san da ∏y i zda∏ so bie spra w´, ˝e za kon nik mu sia∏ prze mie rzyç pó∏ Êwia ta.

– Kim je steÊ i cze go chcesz? – za py ta∏ Ary ong.
Gre go rio de Céspe des od su nà∏ szty let od gar d∏a i po wie dzia∏:
– Kto mie czem wo ju je, od mie cza gi nie. Nie na wi dz´ woj ny, bo wie rz´,

˝e lu dzie znaj du jà mi ∏oÊç tyl ko w cza sach po ko ju. Przy by wam z da le kie go,
mo car ne go kra ju o na zwie Xi ba nya. Ale nie przy s∏a∏ mnie tu mój król. Przy -
je cha ∏em, by mó wiç lu dziom o Praw dzie, któ rej na ucza je dy ny praw dzi wy
Bóg, Je zus Chry stus. On jest mo im Pa nem. Na st´p nie wska za∏ pal cem na
kru cy fiks i do da∏:

– Oto mój król, stwo rzy ciel nie ba i zie mi. Oto Pan Mi ∏o sier dzia. Kto
w nie go wie rzy, ni gdy pra gnàç nie b´ dzie. 

Céspe des spoj rza∏ na Ary on ga i kon ty no wa∏:
– Mo jà mi sjà jest opo wia da nie o je dy nym Bo gu nie tyl ko miesz kaƒ com

Cho son, ale i Ja po nii.
Ary ong spoj rza∏ na kru cy fiks, na któ rym nie wi dzia∏ nic prócz rzeê by

um´ czo ne go cz∏o wie ka, i od wró ciw szy si´ do za kon ni ka, po wie dzia∏:
– Tym ra zem twój Bóg ci´ ura to wa∏. Jed nak nie po k∏a daj w nim zbyt

wiel kiej uf no Êci, by ci´ nie zwiód∏, i byÊ nie zbo czy∏ z w∏a Êci wej dro gi. Do-
brze ci ra dz´, wy jedê z te go kra ju jak naj szyb ciej i ni gdy nie wra caj.

Za kon nik ni sko mu si´ uk∏o ni∏.
– Te raz, gdy po zna ∏eÊ Chry stu sa, je steÊ ju˝ bli ̋ ej zba wie nia. 
Ary ong spoj rza∏ na nie go i uzna∏, ˝e dal sza roz mo wa nie ma sen su. Po -

wtó rzy∏ wi´c tyl ko:
– Odejdê stàd. Do brze ci ra dz´.
Je zu ita ode tchnà∏ z ulgà i wró ci∏ na kl´cz nik, by da lej ad o ro waç swo je go

um´ czo ne go Bo ga. 
Gdy Au gu styn do tar∏ na miej sce wal ki, by ∏o ju˝ za póê no. Zna laz∏ tam

tyl ko cia ∏a swo ich ˝o∏ nie rzy, set ki ran nych i fla g´ Ja po nii zbro czo nà krwià.
Oca la ∏o za le d wie kil ku na stu sa mu ra jów oraz hisz paƒ ski za kon nik, któ ry
wy da wa∏ si´ wy jàt ko wo bla dy. 
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Ary ong stra ci∏ dwu stu ˝o∏ nie rzy. Stu po zo sta ∏ych ucie k∏o do la su i wró -
ci ∏o do twier dzy w gó rach Ji ri san.

* * *

Le d wo Ary ong wró ci∏ z noc nej mi sji, do wie dzia∏ si´ o wiel kim zwy ci´ -
stwie Yi Sun Shi na, któ ry po ko na∏ ja poƒ skà flo t´, sk∏a da jà cà si´ z oÊmiu set
stat ków. W do dat ku do sz∏y je go uszu s∏u chy, ˝e lu dzie Au gu sty na sà ju˝
moc no zm´ cze ni i przy mie ra jà g∏o dem. 

W od dzia ∏ach Ama cu sa i Omu ry po wsta∏ bunt. Ja poƒ czy cy nie wi dzie li
koƒ ca woj ny, a chcie li ju˝ wra caç do do mów. Ty siàc pi´ ciu set ˝o∏ nie rzy zo -
sta ∏o za to przy k∏ad nie uka ra nych. Au gu styn za pro po no wa∏ im ho no ro we
sa mo bój stwo. Wszy scy mie li ukl´k nàç w rów nym rz´ dzie i o za cho dzie s∏oƒ -
ca po pe∏ niç ha ra ki ri. Céspe des b∏a ga∏ Au gu sty na o li toÊç dla ska zaƒ ców, ale
us∏y sza∏ tyl ko, ˝e ich kar ma nie mo ̋ e byç zmie nio na. 

– Le piej idê do ko Êcio ∏a i po módl si´ za mo jà i ich du sze – po wie dzia∏
Au gu styn.

Je zu ita zro zu mia∏, ˝e je go proÊ by nie bà dà wy s∏u cha ne. Za ∏o ̋ y∏ wi´c na
g∏o w´ czar ny kap tur i po szed∏ po roz ma wiaç ze swo im Pa nem. 

* * *

Au gu styn og∏o si∏ na gro d´ za g∏o w´ ad mi ra ∏a Yi Sun Shi na. Ten sa mu raj,
któ ry jà zdo b´ dzie, do sta nie z∏o ta o wa dze dzie si´ cio krot nie prze wy˝ sza jà cej
wa g´ cia ∏a ko re aƒ skie go do wód cy. Yi tak po rzàd nie za laz∏ ju˝ za skó r´ kar -
∏om z wysp, ̋ e ro bi li wszyst ko, by uni kaç spo tka nia z nim na otwar tym mo -
rzu i by z∏a paç go w pu ∏ap k´, gdy nie b´ dzie si´ te go spo dzie wa∏. 

Ko re aƒ czy cy uwiel bia li ad mi ra ∏a. Uwa ̋ a li go za bo ga wcie lo ne go, któ -
re mu pa li li ka dzi de∏ ka na o∏ ta rzach i do któ re go scho dzi li si´ ze wszyst kich
stron tyl ko po to, by ofia ro waç mu swój ci´˝ ko zdo by ty ry˝ i choç by krót -
ko si´ mu po k∏o niç. Yi od bie ra∏ te wi zy ty z sym pa tià i nie prze sta wa∏ mó -
wiç lu dziom, ˝e woj na do bie ga koƒ ca, oraz ˝e wkrót ce mo rze po ch∏o nie
agre so rów. W mi´ dzy cza sie pro wa dzi∏ roz mo wy z Chi na mi, pró bu jàc na -
mó wiç Pe kin, do zde cy do wa ne go ata ku na Ja poƒ czy ków. Jed nak Yeku equi,
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przed sta wi ciel dy na stii Ming, dà ̋ y∏ do za war cia ugo dy z kar ∏a mi z wysp,
t∏u ma czàc to prze po wied nia mi chiƒ skich wi zjo ne rów, któ rzy uzna li ta ki wa -
riant za naj ko rzyst niej szy. Yeku equi po ka zy wa∏ Yi Sun Shi no wi ko re spon -
den cj´, ja kà wy mia ni∏ z Hi dey oshim:

– Wkrót ce znów za pa nu je har mo nia mi´ dzy nie bem i zie mià – twier dzi∏
chiƒ ski dy plo ma ta.

– Nie wie rz´ Ja poƒ czy kom. Je dy nà gwa ran cjà na sze go po ko ju jest zwy -
ci´ stwo nad ni mi – od po wia da∏ Yi. 

– Za ata ku jesz Ja poƒ czy ków tyl ko wte dy, kie dy ja ci na to po zwo l´. Chy -
ba, ˝e wo lisz po ̋ e gnaç si´ ze wspar ciem Chin. 

Yi ostat kiem si∏ po wstrzy my wa∏ si´, by nie udu siç Yeku equ ina go ∏y mi
r´ ko ma.

Za le d wie kil ka mie si´ cy póê niej oka za ∏o si´, ̋ e to Yi mia∏ ra cj´. Sto czter -
dzie Êci ty si´ cy ja poƒ skich ̋ o∏ nie rzy przy stà pi ∏o do trze ciej fa zy ata ku na Pó∏ -
wy sep. Wy ka zy wa li si´ przy tym po dob nym okru cieƒ stwem jak pod czas
pierw sze go ata ku. Tym ra zem woj ska chiƒ skie nie da ∏y im ra dy i sa me mu -
sia ∏y si´ wy co faç w gó ry na pó∏ no cy Cho son. Znak Ama te ra su na ja poƒ skiej
fla dze znów po wie wa∏ nad ko re aƒ ski mi mia sta mi. Agre so rzy pa li li po dro-
dze wszyst kie la sy, nisz czy li ostat nie za bu do wa nia pa ∏a co we i bud dyj skie
Êwià ty nie. G∏ód pu sto szy∏ wsie i mia sta w po dob ny spo sób jak prze marsz
okrut nych Ja poƒ czy ków. To ra nu su que znów usy py wa∏ na pla cach sto sy ludz -
kich uszu i no sów, na po strach tym wszyst kim, któ rzy od wa ̋ à si´ wy stà piç
prze ciw ko Hi dey oshie mu. 
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XXVII
Po dwóch mie sià cach od roz po cz´ cia trze ciej in wa zji przez Hi dey oshie go,

Yi Sun Shin po ko na∏ sto ja poƒ skich stat ków je dy nie pi´ç dzie si´ cio ma opan -
ce rzo ny mi ko buk so na mi. Zwy ci´ stwo to mia ∏o miej sce nie da le ko por tu
w Ul sa nie. Wkrót ce po tym wy da rze niu stat ki Yi krà ̋ y ∏y po wszyst kich
trzech mo rzach kró le stwa. Mu sia ∏o up∏y nàç pó∏ to ra ro ku, by Ko re aƒ czy cy
na do bre ugrun to wa li swo je po zy cje. 

Ka san zgi nà∏ pod czas jed nej z bi tew. Wal czy∏ na cze le swo je go odzia ∏u
z dwu dzie sto ma ty sià ca mi Ja poƒ czy ków, gdy nie spo dzie wa nie, bud dyj ski
ge ne ra∏ To ra nu su que, przy by∏ z do dat ko wy mi dzie si´ cio ma ty sià ca mi ˝o∏ -
nie rzy. Urzà dzi∏ tam praw dzi wà rzeê ni´. Ka sa na okrà ̋ y ∏o trzech sa mu ra-
jów, z któ ry mi wal czy∏ jak smok. Uda ∏o mu si´ ich zra niç, ale po wo li opa -
da∏ z si∏. Po ru sza∏ si´ ze zwin no Êcià ko re aƒ skie go wo jow ni ka, jed nak nie da∏
ra dy mie czo wi, któ ry zra ni∏ mu czo ∏o, ani dru gie mu, któ ry w koƒ cu od cià∏
mu g∏o w´. Po to czy ∏a si´ ona po rów ni nie, by w koƒ cu za trzy maç si´ w krza -
kach, za nu rzo na we w∏a snej krwi. 

Po prze gra nej bi twie Ary ong od szu ka∏ ̋ o n´ Ka sa na, Meung Shin, by po -
wia do miç jà o Êmier ci m´ ̋ a. Ko bie ta upa d∏a na ko la na, wtu li ∏a twarz w sto -
py Ary on ga i z∏o rze czy ∏a Ja poƒ czy kom. Wy buch n´ ∏a tak g∏o Ênym p∏a czem,
˝e nikt nie móg∏ uko iç jej ˝a lu. Na st´p ne go dnia po da ∏a sy no wi Êmier tel nà
daw k´ Êrod ka na sen ne go, a sa ma po pe∏ ni ∏a sa mo bój stwo, zja da jàc tru ci zn´
z w´ ̋ o wych wn´trz no Êci. Ary ong po cho wa∏ jà z sy nem tu˝ obok Ka sa na,
któ re go roz cz∏on ko wa ne cia ∏o za bra∏ z po la wal ki. Usy pa∏ im wiel ki ko piec,
wbi∏ w nie go swój miecz, i wy buch nà∏ p∏a czem. Woj na za bra ∏a mu naj bli˝ -
szych i ob ró ci ∏a wszyst ko w po pió∏.

* * *

Yi Sun Shin zna ny ju˝ by∏ Ja poƒ czy kom z te go, ˝e ata ku je tyl ko wte dy,
gdy ma pew ne zwy ci´ stwo w r´ ku. Tym ra zem znów przy sz∏o mu wal czyç
na wo dach Mo rzaW schod nie go. Pi´ç dzie siàt stat ków-˝ó∏ wi mu sia ∏o sta wiç
czo ∏a ja poƒ skiej flo tyl li stu dwu dzie stu jed no stek. Po trzech go dzi nach ad -
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mi ra∏ Yi stra ci∏ szeÊç stat ków, pod czas gdy Ja poƒ czy cy stra ci ∏i ich a˝ sie dem -
dzie siàt. Ar ma ty ko buk so nów wy strze li wa ∏y s∏u py ognia, od któ rych zaj -
mo wa ∏y si´ drew nia ne stat ki Kra ju Kwit nà cej Wi Êni. Cia ∏a wie lu Ja poƒ czy -
ków za czy na ∏y si´ pa liç, wi´c ska ka li prze ra ̋ e ni wprost do mo rza, in ni sa mi
od da wa li si´ w nie wo l´. 

Gdy wy da wa ∏o si´, ˝e Yi wró ci zwy ci´ sko z tej bi twy, pi´ ciu sa mu ra jów
w nie wy t∏u ma czal ny wr´cz spo sób prze do sta ∏o si´ na je go sta tek. Ko re aƒ ski
ad mi ra∏ wal czy∏ z ni mi jak ty grys, i po ko naw szy czte rech sa mu ra jów, roz glà da∏
si´ za ostat nim z na past ni ków. Ten za ata ko wa∏ go od ty ∏u z za sko cze nia. Prze -
bi∏ go mie czem na wy lot, a na st´p nie pa trzy∏ z nie do wie rza niem, jak na je go
w∏a snych oczach umie ra naj wi´k szy z ko re aƒ skich bo ha te rów.

* * *

Au gu styn czu∏ ju˝ pew ne zwy ci´ stwo i gra∏ na zw∏o k´ z Chiƒ czy ka mi,
by zy skaç na cza sie. To ra nu su que pi sa∏ zaÊ do Hi dey oshie go o przy s∏a nie po -
si∏ ków, któ re po mo gà zdo byç Pe kin.

Nikt nie spo dzie wa∏ si´, ˝e rok póê niej To yo to mi Hi dey oshi umrze. Je -
go odej Êcie po dzia ∏a ∏o na woj sko wych za ska ku jà co: w cià gu za le d wie dwóch
dni od otrzy ma nia wia do mo Êci o je go Êmier ci woj ska ja poƒ skie w Cho son
roz wià za ∏y si´ sa me. ̊ o∏ nie rze mie li doÊç wie lo let niej woj ny i chcie li jak naj -
szyb ciej wra caç do do mów. Na wet ich bez po Êred ni prze ∏o ̋ e ni nie da li ra dy
ich za trzy maç. Oni sa mi te˝ po czu li si´ na gle wol ni od ty ra na. Upro wa dzi li
na stat ki ty sià ce ko re aƒ skich ar ty stów i rze mieÊl ni ków, ukra dli wspa nia ∏e
dzie ∏a sztu ki i… wró ci li do Ja po nii. Wraz z ostat nim ja poƒ skim ̋ o∏ nie rzem
opusz cza jà cym te ry to rium Ko rei, nad Kra jem Spo koj ne go Po ran ka znów
za Êwie ci ∏o s∏oƒ ce, a na nie bie uka za∏ si´ fe niks. 

117



XXVIII
Pierw szym roz ka zem kró la Son jo po po wro cie do sto li cy by ∏o wy bu do -

wa nie wie lu Êwià tyƒ i po mni ków ku czci Yi Sun Shi na. Ja ko mo nar cha Son -
jo no si∏ trzy let nià ̋ a ∏o b´ i na ka za∏ od pra wia nie wie lu ob rz´ dów za du sze po -
le g∏ych. Uj´ ty bo ha ter stwem bud dyj skich mni chów, po zwo li∏ im wró ciç do
miast i wy bu do waç tam Êwià ty nie. Po wo li za ko ny bud dyj skie od zy ski wa ∏y
Êwiet noÊç i zna cze nie w paƒ stwie. 

Ary ong zo sta∏ Wy so kim In spek to rem w dwóch pro win cjach i ja ko pra -
wa r´ ka mo nar chy móg∏ mia no waç i od wo ∏y waç urz´d ni ków wszyst kich stop -
ni, oraz spra wo waç nad ni mi ju rys dyk cj´. Po czàt ko wo chcia∏ od mó wiç spra -
wo wa nia urz´ du i po Êwi´ ciç si´ me dy ta cjom do koƒ ca ̋ y cia, jed nak w koƒ cu
zro zu mia∏, ̋ e na ród go po trze bu je. Pe∏ ni∏ swo je funk cje z An don gu, czu wa jàc
jed no cze Ênie, by znisz czo ne woj nà te re ny od zy ski wa ∏y swój daw ny blask. 

Od ra zu uda∏ si´ te˝ do ro dzin ne go Ha hoe. Op∏a ki wa∏ tam Êmierç ma∏ -
˝on ki i ro dzi ców, któ rych To ra nu su que za mor do wa∏ na oczach wszyst kich
miesz kaƒ ców jesz cze na po czàt ku woj ny. Do wie dzia∏ si´, ˝e po ∏o wa miesz -
kaƒ ców Ha hoe ucie k∏a, a po ∏o wa zo sta ∏a zma sa kro wa na przez agre so ra. Ary -
ong spo tka∏ tam sta re go bur mi strza Na mi.

– Wiesz, ˝e mu dan g45 zgi n´ ∏a wal czàc z sa mu ra jem? – za py ta∏ Na mi.
– Mó wisz o Sun?
– O niej sa mej. Gdy przy szli Ja poƒ czy cy i pod pa li li Ha hoe, wszy scy ucie -

ka li, lub wal czy li z ty mi bar ba rzyƒ ca mi. W tym cza sie dwóch sa mu ra jów
po sz∏o do jej cha ty w le sie. Gdy je den z nich wszed∏ do Êrod ka i spo tka∏ si´
oko w oko z Sun, któ ra przy wi ta ∏a go mie czem i se rià prze kleƒstw, pad∏ na
za wa∏ ser ca za nim ta zdà ̋ y ∏a wbiç mu ostrze w ser ce. Nie ste ty, dru gi za sko -
czy∏ jà z da chu i od cià∏ jej g∏o w´. Lu dzie mó wi li, ˝e g∏o wa Sun, na wet od -
ci´ ta od cia ∏a, jesz cze d∏u go z∏o rze czy ∏a Ja poƒ czy kom. 

Na mi i Ary ong po sta no wi li przejÊç si´ raz jesz cze po znisz czo nym Ha -
hoe. Ary ong wszed∏ do ru in do mu, któ ry kie dyÊ na le ̋ a∏ do je go przy ja cie la,
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sta re go rzeê bia rza Par ka. Ze ∏za mi w oczach zbie ra∏ z pod ∏o gi ka wa∏ ki ma -
sek i po pa lo ne dzie ∏a sztu ki. Czu∏, ̋ e Park pa trzy na nie go z gó ry, z ˚ó∏ tych
èró de∏, ja kie znaj du jà si´ po dru giej stro nie ˝y cia. 

Na st´p nie uda∏ si´ na spo tka nie z Ku ni nem. Wie dzie li si´ po raz pierw-
szy od za koƒ cze nia woj ny.

– Ku nin, nie mo g´ uwie rzyç, ˝e i ty prze ̋ y ∏eÊ woj n´! W do dat ku nie
stra ci ∏eÊ na wet gra ma wa gi! Do praw dy, mo˝ na by to bà wy ̋ y wiç ca ∏e kró le -
stwo przez okrà gly mie siàc!

– Nie oce niaj mnie a˝ tak êle – j´k nà∏ za wsty dzo ny Ku nin. – Cho ru j´,
wi´c strasz nie ty j´. Czy jem du ̋ o, czy ma ∏o, to za wsze tak wy glà dam…

Przy ja cie le na chwi l´ za po mnie li o okro pieƒ stwach woj ny i za to pi li si´
we wspo mnie niach ze szcz´ Êli we go dzie ciƒ stwa, któ re wcià˝ pie l´ gno wa li
w ser cach. Ku nin opo wie dzia∏ mu te˝, jak zro bi∏ for tu n´ na woj nie, bo do -
star cza∏ Yi Sun Shi no wi me tal i drew no na bu do w´ flo ty, a ten p∏a ci∏ mu
szcze rym z∏o tem z ko pal ni na pó∏ no cy kra ju. W mia r´ jak Ary ong s∏u cha∏
tej opo wie Êci, je go oczy co raz bar dziej b∏ysz cza ∏y z o˝y wie nia. W koƒ cu prze -
rwa∏ Ku ni no wi wpó∏ s∏o wa i wy krzyk nà∏:

– Ku nin, je steÊ na szym wy ba wi cie lem!
– Nie ro zu miem…
– Lu dzie ogrom nie cier pià po woj nie, a kraj jest znisz czo ny. Po trze bu je -

my pie ni´ dzy na in we sty cje. Mo ̋ e my na cie bie li czyç?
Ku nin nie wie dzia∏ co od po wie dzieç. Spo glà dam to w gó r´ to w dó∏, jak -

by wo la∏ ni gdy nie us∏y szeç te go py ta nia. Za sta na wia∏ si´ i za sta na wia∏, a˝
w koƒ cu od po wie dzia∏:

– Po wiedz my, ˝e móg∏ bym ci po ̋ y czyç pew nà su m´ pie ni´ dzy. W koƒ -
cu, od cze go ma si´ przy ja ció∏? 

– Tyl ko, ˝e ja nie mó wi´ o pew nej su mie pie ni´ dzy. Ja po trze bu j´ mnó-
stwa pie ni´ dzy na zre ali zo wa nie wie lu pro jek tów od bu do wy paƒ stwa. Zo -
ba czysz, na ród b´ dzie ci´ uwiel bia∏!

Ku nin zro zu mia∏, ˝e Ary ong nie mó wi do nie go jak przy ja ciel, ale jak
wy so ki in spek tor kró lew ski. Sko ro nie mia∏ wyj Êcia, po sta no wi∏ choç tro ch´
na tym za ro biç:
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– Ary ong, wiesz, ˝e zo sta wisz mnie bez gro sza. W ta kim ra zie przy naj -
mniej daj mi wy ∏àcz noÊç na wy do by cie i eks port ˝eƒ sze nia do Chin.

– Zgo da. Ro Êli na d∏u go wiecz no Êci na le ̋ y do cie bie. 
Nie d∏u go po tej roz mo wie Ary ong przed sta wi∏ Ku ni na swo im lu dziom,

a ci przy wi ta li go z naj wi´k szy mi ho no ra mi. 
– Niech b∏o go s∏a wieƒ stwo Tan gu na sp∏y nie na przy ja cie la bo skie go ∏ucz -

ni ka! – wy krzyk n´ li. 
Dzi´ ki no wym in we sty cjom i ci´˝ kiej pra cy Ko rea roz kwi ta ∏a. Mia sta

i wsie wy glà da ∏y jak daw niej, a po la znów by ∏y ˝y zne. Bi ly ser ca dzwo nów
bud dyj skich Êwià tyƒ, a po wie trze dr˝a ∏o od nie ustan nych mo dlitw Ko re aƒ -
czy ków. 
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XXIX
Ósme go dnia czwar te go mie sià ca ksi´ ̋ y co we go, gdy Cho son ob cho dzi -

∏o ty siàc dzie wi´ç set trzy dzie ste uro dzi ny Bud dy, Ary ong z∏o ̋ y∏ dy mi sj´
z urz´ du wy so kie go in spek to ra i od da∏ si´ po szu ki wa niu naj g∏´b sze go sen -
su ˝y cia. Je go ostat nim de kre tem by ∏o u∏a ska wie nie wi´ê niów, cze go wy -
ma ga∏ sta ry oby czaj w uro dzi ny Bud dy Sa ky amu ni. 

Mia∏ ju˝ trzy dzie Êci sie dem lat. Od bu do wa∏ dwie po wie rzo ne mu pro -
win cje i po wo li tra ci∏ za in te re so wa nie spra wa mi paƒ stwa. Pra gnà∏ wy ∏àcz -
nie roz wo ju we wn´trz ne go. Za raz po pod pi sa niu re zy gna cji z urz´ du wy-
szed∏ na uli ce i do ∏à czy∏ do t∏u mu. Ob ser wo wa∏ ra doÊç bud dyj skich mni chów,
któ rzy za wie sza li wsz´ dzie pa pie ro we s∏o nie i smo ki. Za to pi∏ si´ w la bi ryn -
cie wà skich uli czek, gdzie roz ko szo wa∏ si´ wi do kiem stra ga nów z ry ̋ o wy -
mi ciast ka mi, oÊmior ni ca mi i kur cza ka mi na ro˝ nie. Po sta no wi∏ po raz ostat -
ni prze mó wiç do t∏u mu, wi´c wszed∏ na drew nia nà plat for m´ i krzyk nà∏:

– Oby wa te le mia sta! DziÊ Êwi´ tu je my dzieƒ na ro dzin Bud dy w Ogro-
dach Lum bi ni! Pa mi´ ta my te˝ o bo ha ter skich mni chach i ich od wa dze w cza -
sie woj ny z Ja po nià!

– Chwa ∏a mni chom! – krzy cze li zgro ma dze ni.
– Ich pa trio tyzm na pa wa du mà, a ich ofia ra ni gdy nie b´ dzie za po-

mnia na! Gdy kró le stwo za pa d∏o w d∏u gi mrocz ny sen, to oni w∏a snà krwià
po ru szy li gó ry, by Êmy dziÊ oglà da li s∏oƒ ce! – do koƒ czy∏ Ary ong. 

Po nim prze ma wia∏ bud dyj ski mnich i od czy ta∏ su tr´ o tym, jak po zbyç
si´ êró de∏ bó lu po przez osià gni´ cie sta nu ca∏ ko wi tej obo j´t no Êci. Przy po-
mnia∏, ˝e wszyst kie skar by Êwia ta znaj du jà si´ we wn´ trzu cz∏o wie ka. Na -
st´p nie ka za∏ roz po czàç pro ce sj´. 

Wiel kie plat for my z pa pie ro wy mi smo ka mi i ty sià ce lam pio nów w r´ kach
mni chów wpro wa dza ∏y ra do sny na strój. W pro ce sji sz∏y m∏o de dziew cz´ ta,
któ re rzu ca ∏y lu dziom kwia ty pod sto py. W go dzi nie ko gu ta wszy scy skie ro -
wa li si´ ku wiel kiej ka mien nej rzeê bie Bud dy, któ ra znaj do wa ∏a si´ po za An -
don giem. Wszy scy trzy ma li w r´ kach lam pio ny, sym bol mà dro Êci i mi ∏o sier -
dzia. By ∏y oÊwie tlo ne Êwie ca mi i mia ∏y kszta∏ ty smo ków, pa gód i ty gry sów.
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Na prze dzie po cho du szed∏ Ary ong z lam pio nem w kszta∏ cie smo ka. Gdy
do tar li do Êwià ty ni, okrà ̋ y li jà trzy ra zy, a na st´p nie wznie Êli roz Êwie co ne
pa pie ro we smo ki i ty gry sy w kie run ku Bud dy. Za krzyk n´ li sto ra zy:

– O Bud do, spraw by to Êwia t∏o za wsze oÊwie tla ∏o ciem no Êci me go
umys∏u!

Lu dzie po dzie li li si´ na ma ∏e gru py, mo dlàc si´ w ro dzi nach, sk∏a da jàc
ofia ry du szom bli skich zmar ∏ych i spo ̋ y wa jàc ra zem po si∏ ki u stóp Êwià ty -
ni. Ary ong ob ser wo wa∏ to wszyst ko w za du mie, a gdy wzniós∏ wzrok ku ka -
mien ne mu Bud dzie, po czu∏, ˝e wszyst ko w nim p´ ka na ty sià ce ka wa∏ ków
i ˝e ko niecz nie mu si ura to waç swo je we wn´trz ne ja. W tej jed nej chwi li po -
czu∏, ˝e jest ma lut ki i za po mnia ny przez wie lu i ˝e ˝y cie ucie k∏o mu przez
pal ce ni czym piach. Po raz pierw szy od czu wa∏ strach o to, ˝e szed∏ w ˝y ciu
dro gà k∏am stwa. Wró ci∏ tej no cy do do mu z po czu ciem pust ki i nie mo cy,
zu pe∏ nie jak zra nio ny ptak. O po ran ku od zy ska∏ si ∏y i po sta no wi∏ zwal czyç
w so bie ilu zj´, któ rà kie dyÊ ˝y∏. Chcia∏ roz po czàç wszyst ko od no wa. Nie -
ste ty, te go sa me go dnia otrzy ma∏ wia do moÊç od kró la Son jo, któ ry nie przy -
jà∏ je go dy mi sji i na ka zy wa∏ na tych miast sta wiç si´ w pa ∏a cu. Ary ong od-
pi sa∏ mo nar sze krót ki mi s∏o wa mi:

Wa sza Naj wy˝ sza Wy so koÊç,
Na sta∏ czas w mo im ˝y ciu, gdy mu sz´ pod daç si´ wo li nie ba i w∏a snej

kar mie. Po sta no wi ∏em po dà ̋ aç dro gà Bud dy i sp´ dziç resz t´ ˝y cia w Êwià -
ty ni Pul guk. Je Êli pra gniesz, Pa nie, zmie niç mo je za mia ry, to je dy nym spo -
so bem jest za bi cie mnie.

Od po wiedê od kró la ni gdy nie na de sz∏a. Je go gniew mu sia∏ u∏a go dziç
Si rie, któ ry te raz pe∏ ni∏ funk cj´ kró lew skie go szam be la na. Ary ong do tar∏
wi´c bez prze szkód do Pul guk sa, Êwià ty ni po ∏o ̋ o nej w po bli ̋ u Ky on gju,
daw nej sto li cy kró le stwa Shil la. Nikt si´ na je go wi dok nie ucie szy∏, ani nikt
go tam cie p∏o nie przy jà∏. Mni si by li tak zim ni i tak nie do st´p ni jak drew -
nia ne rzeê by stra˝ ni ków u wej Êcia do Êwià ty ni. Je den z mni chów o wà t∏ej
po stu rze po ka za∏ mu ce l´ i wr´ czy∏ sza ry ha bit. W cià gu ko lej nych dwóch
dni ogo lo no mu g∏o w´ i wy t∏u ma czo no obo wiàz ki. Mia∏ zmy waç pod ∏o gi
i po da waç wszyst kim Ênia da nie jesz cze przed pierw szà me dy ta cjà. Po czàt -
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ko wo de ner wo wa ∏a go ci sza i za kaz roz mów, jed nak z cza sem na uczy∏ si´
nie wy ra ̋ aç my Êli i s∏u chaç. W ce li wy pi sa no mu na Êcia nie mot to: Umie -
j´t noÊç s∏u cha nia otwie ra uszy. Umie j´t noÊç ko cha nia otwie ra ser ce. Za po-
mnij o wszyst kim, cze go si´ na uczy ∏eÊ, je Êli chcesz osià gnàç Wiel kie Prze -
bu dze nie. 

Je go pierw sza roz mo wa z prze ∏o ̋ o nym za ko nu, Lee Sa mem, od by ∏a si´
we wschod nim pa wi lo nie. 

– Po co tu przy by ∏eÊ? – za py ta∏ Lee, ba wiàc si´ d∏u gà la skà, ja kà trzy ma∏
w pra wym r´ ku.

– Po na uk´, po na Êla do wa nie kro ków OÊwie co ne go, bym móg∏ wyjÊç
z ciem no Êci. 

Lee wal nà∏ la skà o pod ∏o g´ i krzyk nà∏:
– To g∏u po ta! Jak znaj dziesz lep szà od po wiedê, to wte dy po roz ma wia my.

A te raz zejdê mi z oczu, bo za s∏a niasz mi s∏oƒ ce!
Ary ong wró ci∏ do swo jej ce li i za czà∏ si´ za sta na wiaç nad od po wie dzià,

któ ra usa tys fak cjo no wa ∏ a b y prze ∏o ̋ o ne go. Wszyst ko co wy czy ta∏ w ksie-
gach, wy da wa ∏o si´ nie mieç naj mniej sze go zna cze nia dla Lee. My Êla∏ nad
tym ca ∏y mi dnia mi. Szu ka∏ od po wie dzi o go dzi nie ko ta, kie dy mni si roz po -
czy na li swój dzieƒ przed wscho dem s∏oƒ ca, i o go dzi nie psa, gdy s∏oƒ ce ju˝
za cho dzi ∏o i wszy scy wra ca li do swo ich cel. 

* * *

Lee prze wod ni czy∏ me dy ta cjom trzy ra zy dzien nie, a po za tym nie po ja -
wia∏ si´ w g∏ów nym pa wi lo nie. Mni si tak ̋ e nie by li zo bo wià za ni kon kret-
nym pro gra mem dnia i w prze rwach po za ty mi trze ma me dy ta cja mi od da -
wa li si´ stu dio wa niu Êwi´ tych ksiàg, lub çwi czy li ta ekwon-do. Kil ko ro
od po czy wa ∏o po obie dzie a˝ do wie czo ra, na bie ra jàc si∏ do ostat niej me dy -
ta cji. Po czàt ko wo Ary ong nie móg∏ zro zu mieç ryt mu dnia mni cha. Me dy -
ta cje sa me w so bie wy da wa ∏y mu si´ g∏u po tà. Prze ∏o ̋ o ny wy Êpie wy wa∏ przez
go dzi n´ su try, a póê niej opo wia da∏ wcià˝ t´ sa mà hi sto ri´ i za da wa∏ mni-
chom py ta nia, wcià˝ spraw dza jàc czy idà po w∏a Êci wej Êcie˝ ce na szczyt Gó -
ry Du cho wej. 
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– Co by Êcie zro bi li, gdy by kot wdra pa∏ si´ na g∏o w´ Bud dy? Prze gna li -
by Êcie go ka mie niem, by jej nie za bru dzi∏, czy te˝ po zwo li li by Êcie mu tam
za ∏a twiç swo je po trze by? – py ta∏.

– Ja bym go de li kat nie stam tàd Êcià gnà∏, nie ro biàc mu krzyw dy, a póê -
niej prze pro si∏ bym Bud d´ za to, ˝e prze stra szy ∏em zwie rz´ – od po wie dzia∏
je den z mni chów.

Lee ude rzy∏ go la skà i skar ci∏:
– Bar dzo z∏a od po wiedê. Jak znaj dziesz lep szà, to si´ do mnie zg∏oÊ!
Pod szed∏ do Ary on ga i za py ta∏:
– A ty ju˝ wiesz, po co tu je steÊ?
– Nie, jesz cze nie wiem.
– Znacz nie lep sza od po wiedê ni˝ po przed nio. Jed nak wcià˝ nie w∏a Êci -

wa. Przyj dziesz do mnie, jak znaj dziesz t´ praw dzi wà. 
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XXX
Prze ∏o ̋ o ny Lee przed sta wi∏ si´ Ary on go wi imie niem „Ten, któ ry Uwal-

nia Umy s∏y”. T∏u ma czy∏, ˝e ludz ki umys∏ jest jak lu stro, któ re od bi ja ca ∏y
Êwiat. Je Êli jest brud ne, ze psu te, lub po kry te b∏o tem, to po ka zu je Êwiat wy -
krzy wio ny i lu dzi, któ rzy ̋ y jà je dy nie ilu zjà po zna nia rze czy wi sto Êci. My Êli,
tro ski i ma rze nia sà zaÊ jak chmu ry, któ re to lu stro za kry wa jà. Tyl ko ci, któ-
rzy umie jà si´ zdy stan so waç od swych my Êli, po sià dà zdol noÊç pa trze nia
Okiem Dhar my. Wol noÊç osià gnà do pie ro, gdy uÊmier cà swo je cia ∏o w La -
gu nie Ma rzeƒ, ode rwà si´ od pra gnieƒ i prze tnà niç kr´ pu jà cà ich umys∏. 

– Ary ong, wiesz, co to jest? – za py ta∏ go pew ne go dnia, wyj mu jàc pió ro. 
– To tyl ko pió ro.
– Nie. Pa trzysz na rze czy zbyt ma te rial nie. Je Êli zo ba czy∏ byÊ na gie dziec -

ko, kà pià ce si´ w rze ce, to prze cie˝ nie b´ dziesz w nim wi dzia∏ tyl ko na gie go
cia ∏a, ale wol noÊç, ja kà to dziec ko si´ cie szy. A gdy zo ba czysz ry by w rze ce,
to nie b´ dziesz ana li zo wa∏ sk∏a du wo dy, tyl ko cie szy∏ si´ tym wi do kiem. Zro -
zu mia ∏eÊ?

Lee uÊmiech nà∏ si´ do Ary on ga, za pew ne po raz pierw szy w ˝y ciu. Jed-
nak ju˝ po chwi li znów mu sia∏ go przy wo ∏aç do po rzàd ku, bo ten mu od -
po wie dzia∏:

– Nie, nie zro zu mia ∏em. Mu sz´ oczy Êciç umys∏, za nim osià gn´ stan zwa -
ny „nic nie wiem”. Jed nak chc´ to zro biç i po jàç two je s∏o wa. Chc´ po zbyç
si´ stra chu przed swo im wn´ trzem. 

Lee wal nà∏ la skà o zie mi´:
– Z oczysz cza niem umy s∏u jest jak z prze kra cza niem wiel kiej rze ki. Tyl -

ko naj od wa˝ niej si i naj szczo drzej sze g o ser ca mo gà to zro biç. Mu sisz wy zbyç
si´ stra chu, wyjÊç z ∏o dzi, i przejÊç sto pà po wo dzie na dru gi brzeg. Nie bój
si´ po trza skaç swo jej ∏o dzi na ka wa∏ ki, a na wet zejÊç na sa mo dno rze ki.
A te raz odejdê, bo za bie rasz mi tlen!

Ary ong po kor nie si´ uk∏o ni∏ i od szed∏. Nie móg∏ po jàç, jak mo˝ na opró˝ -
niç swój umys∏ do te go stop nia, by móc pa trzeç na Êwiat Okiem Dhar my.
Ty siàc ra zy za da wa∏ so bie to py ta nie i ty siàc ra zy czu∏ si´ tak ogra ni czo ny,
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˝e nie znaj do wa∏ ˝ad nej od po wie dzi. Do pie ro po wie lu dniach przy szed∏ do
prze ∏o ̋ o ne go i po wie dzia∏:

– Od kry ∏em coÊ in ne go. Wiem, czym jest „brak czy nu”.
– Co ro zu miesz przez „brak czy nu”?
– To jest w∏a Ênie wol noÊç, i za ak cep to wa nie rze czy wi sto Êci ta kà, ja ka jest.

To jest ze zwo le nie na to, by daç si´ po rwaç nur to wi rze ki.
– Ary ong, nie masz naj mniej sze go po j´ cia, czym jest „brak czy nu”. Prze -

cie˝ Sa ky amu ni do ostat nich swych dni by∏ cz∏o wie kiem czy nu. Do osiem -
dzie sià te go ro ku ˝y cia nie usta wa∏ w prze po wied niach i me dy ta cjach. Jak
po znasz w∏a Êci wà od po wiedê, to wte dy po roz ma wia my. 

Ary ong wró ci∏ do ce li i zre zy gno wa ny pad∏ na po s∏a nie. Ko lej ne dni nie
przy no si ∏y ˝ad nych po st´ pów i za nic nie móg∏ zna leêç klu cza do swo je go
ser ca. W koƒ cu nie wi dzia∏ ju˝ in nej dro gi i po sta no wi∏ pod daç si´ asce zie.
Uda∏ si´ do gór skiej ja ski ni, by tam ca ∏y mi dnia mi me dy to waç w po zy cji
kwia tu lo to su. Jad∏ tyl ko jed nà ma ∏à mi sk´ ry ̋ u dzien nie i o za cho dzie s∏oƒ -
ca wy pi ja∏ czar k´ zie lo nej her ba ty. Po trzech ty go dniach ta kich za bie gów
po sta no wi∏ roz trza skaç bar k´ swo ich ogra ni czeƒ. Od mó wi∏ man tr´, któ ra
mia ∏a po móc ode rwaç si´ od my Êli, i w tym mo men cie po czu∏ jed noÊç ser -
ca i umy s∏u. Za czà∏ s∏y szeç i czuç krew, któ ra krà ̋ y ∏a mu w ˝y ∏ach. Je go
umys∏ otwo rzy∏ si´ ni czym kwiat g∏a ska ny de li kat nà bry zà, a je go ser ce ni -
czym p∏at ki te go kwia tu. Ju˝ czu∏, ̋ e prze cho dzi na dru gi ko niec rze ki, gdy
na gle za nu rzy∏ si´ w wo dzie i po zna∏ w jej g∏´ bi nach swo je we wn´trz ne ja.
Wà˝ zie jà cy zim nym ogniem ostu dza∏ naj in tym niej sze cz´ Êci je go cia ∏a. Ary -
ong wi dzia∏ Êwia t∏o po trzeb ne do zro zu mie nia Êwia ta i roz kwi ta∏ w swo im
wn´ trzu ni czym ty sià ce lo to sów. 

Ten stan trwa∏ za le d wie kil ka se kund. Za raz po tym Ary ong zszed∏ z gór.
Za trzy ma∏ si´ nad brze giem rze ki i uÊmiech nà∏. Wpa try wa∏ si´ w wo d´
i czu∏, ˝e wy pe∏ nia go wiecz ny po kój. I na gle zo ba czy∏ smo ka, któ ry za nu-
rza si´ w g∏´ bi nach i wy pi ja ca ∏à wo d´, któ ra oka za ∏a si´ wo dà je go umy s∏u.
Ten smok by∏ po czàt kiem wszyst kie go. Ary ong czu∏, ˝e sta je si´ jed nym ze
smo kiem i ˝e wcho dzi w je go skó r´ i cia ∏o. Na gle be stia za cz´ ∏a przy bie raç
ludz kà po staç i twa rze wszyst kich lu dzi, któ rych po zna∏ od cza su na ro dzin.
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Zo ba czy∏ mat k´ i swo jà uko cha nà Mog, Ka sa na, Céspe des, a na wet To ra -
nu su que… Wszy scy si´ Êmia li. Zo ba czy∏ te˝ w po sta ci smo ka Êmie jà ce go
si´ Bud d´. To by ∏a je go w∏a sna du sza. Ary ong sta∏ si´ Bud dà. 

Po me dy to wa∏ jesz cze na ska le, po czym, pe ∏en ener gii i szcz´ Êcia, zwró -
ci∏ swo je kro ki ku Êwià ty ni Pul guk. Przy wi ta∏ go tam prze ∏o ̋ o ny Lee:

– Ju˝ wiesz, po co tu przy sze d∏eÊ?
Ary ong uÊmiech nà∏ si´ i po pa trzy∏ w oczy swo je go mi strza, któ re nie

ocze ki wa ∏y ̋ ad nej od po wie dzi. Bez s∏o wa wró ci∏ do ce li. Przez ko lej ne dzie -
si´ç mie si´ cy od kry wa∏ spo sób na wej Êcie na Gó r´ Praw dy. Chcia∏ po go dziç
si´ ze so bà i wieÊç pro ste ˝y cie mni cha. Pew ne go dnia, gdy kon tem plo wa∏
ocza mi du szy wy so kie szczy ty gór, któ re ota cza ∏y Êwià ty ni´, zro zu mia∏, ˝e
zna laz∏ swo je miej sce, i ˝e by∏ ca∏ ko wi cie wol ny. 

Po ∏o ̋ y∏ si´ spaç, ale ju˝ po chwi li obu dzi ∏o go g∏o Êne wa le nie do drzwi.
Otwo rzy∏ je nie co nie za do wo lo ny, i ku swo je mu zdzi wie niu zo ba czy∏ w nich
opa s∏e go jak s∏oƒ przy ja cie la. To by∏ Ku nin.

– Co tu ro bisz? Po co przy sze d∏eÊ do Pul guk sy? 
– Je stem ju˝ sta ry – po wie dzia∏ Ku nin. – Chc´ zo staç mni chem i po Êwi´ -

ciç si´ Bud dzie. Na ucz mnie dro gi praw dy. 

* * *
Chiƒ ska dy na stia Ming roz kwi ta ∏a. Ja poƒ czy cy nie za gra ̋ a li ju˝ kró le stwu

Cho son, wi´c Chiƒ czy cy wy co fa li si´ z te re nów swo je go ko re aƒ skie go wa sa la.
Po Êmier ci kró la Son jo no wy w∏ad ca 46 wstà pi∏ na tron. Astro lo go wie do ra dza li
mu roz bu do w´ flo ty i za j´ cie si´ spra wa mi obron no Êci kra ju, ostrze ga jàc przed
nie zmien nà wro go Êcià wo jow ni czych kar ∏ów z wysp. Jed nak mo nar cha wca -
le nie chcia∏ ich s∏u chaç, uwa ̋ a jàc ich s∏o wa za prze sà dy. Wo la∏ po Êwi´ ciç si´
roz bu do wie pa ∏a cu w Ha ny an gu i lek tu rze bud dyj skich ksiàg. 
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46 Gwan ghae-gun (1608–1623) – w∏a Êci we imi´ to Lee Hon. By∏ dru gim z czter na stu sy nów kró la Son jo, pi´t -
na stym w∏ad cà Cho son, zna ny ja ko ksià ̋ ´ Kwan ghae. Oba lo ny w 1623 ro ku. Ko rea za wdzi´ cza mu roz bu -
do wa nie ar mii, za j´ cie si´ obron no Êcià kra ju, wpro wa dze niem bro ni pal nej i eu ro pej skich za sad wal ki. By∏
on ostrym kry ty kiem neo kon fu cja ni stów, któ rych uwa ̋ a∏ za win nych za nie dbaƒ w kwe stii za pew nie nia bez -
pie czeƒ stwa przed na jaz da mi ja poƒ ski mi. Od bu do wa∏ bi blio te ki i zak tu ali zo wa∏ ar chi wa kra ju. W opo wie Êci
przed sta wio ny jest ce lo wo ina czej – bez tro ski mo nar cha, sym bol wie lu in nych w∏ad ców, któ rzy ˝y jà w ode -
rwa niu od rze czy wi sto Êci i nie s∏u cha jà g∏o su na ro du. W przy pad ku Ko rei sym bo li zu je wszyst kich póê niej -
szych mo nar chów i po li ty ków, któ rzy zi gno ro wa li za gro ̋ e nie ze stro ny Ja po nii i do pu Êci li do oku pa cji.



Wydawnictwo Kwiaty Orientu specjalizuje si´ w publikacji ksià˝ek do-
tyczàcych kultury, historii, literatury, zwyczajów i wierzeƒ Korei. 

Autorami naszych ksià˝ek sà znani polscy koreaniÊci i autorzy piszàcy
o Korei oraz tłumacze literatury koreaƒskiej. 

Dotychczas ukazały si´ ksià˝ki:
Zaproszenie na kimchi, Lena Âwiadek
Dzieƒ z ˝ycia pisarza Kubo Pak T’aewon, przekład Justyna Najbar. 
Wampir i inne opowiadania Kim Youngha, przekład Beata Kang-Bo-

gusz, Estera Czoj
MiłoÊç zeszłej jesieni i inne opowiadania Oh Jeonghui, przekład Ma-

rzena Stefaƒska-Adams 
Ptak Oh Jeonghui, przekład Marzena Stefaƒska-Adams
Klara i Hauni Lee Kyung hyun, przekład Kinga Dygulska-Jamro
Czarny ptak Suzy Lee, przekład Edyta Matejko-Paszkowska
Koreaƒczycy Chiƒczycy Japoƒczycy Kim Mun-hak, przekład Maria

Kalisz 
Imperium Êwiateł Kim Young-ha, przekład Anna Diniejko-Wàs
Strach ma skoÊne oczy. Azjatyckie kino grozy Krzysztof Gonerski

128



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


