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Piątkowy świt, początek pamiętnego dnia trzynastego lipca, został przez obie 

armie stacjonujące pod Ekorzynem całkowicie olany. W obu obozach panowała makiem 

szał cisza. Poświęćmy więc chwilę na opisanie dzielnych wojsk, które miały się zmagać w 

tym historycznym starciu. 

Po wschodniej stronie stacjonowało bitne i pitne rycerstwo sarmackie pod wodzą 

równie pitnego Mikołaja Piotra oraz - jak potem dopisano w kronikach – dreamlandzcy 

chłopscy powstańcy. Choć to ostatnie nie musi być całkiem wymysłem kronikarzy – jak 

wieść niesie, na melanże wojsk sarmackich wpadali wszyscy. Przy okazji wojen w Teutonii 

doprowadziło to do krępującego odwołania bitwy pod Zielnymborem, kiedy okazało się, 

że biesiadnicy wychodząc do bitwy ustawili się w jednej formacji, naprzeciwko pustego 

pola.  

Tym razem jednak naprzeciw sarmackich najeźdźców stały Wysokie Strony 

Sprzymierzone, czyli armia Dreamlandu złożona głównie z zaciężnej piechoty, 

niezrównani w swych intrygach Zakonnicy Szpitala Najświętszego Mariana Prawiczka 

Domu Scholandzkiego i potężne wojska Cesarstwa Leblandii, w sile swojego dowódcy. 

⁂ 

Cisza i spokój nie mogły jednak trwać wiecznie. Wszak obie strony przybyły tu 

zetrzeć się w boju okrutnym, jedni po chwałę i potęgę, inni ku obronie swych ziem i 

wolności. Dlatego też, gdy słońce wspięło się na szczyt swej podróży w obozie Sarmackim 

Książe Mikołaj Piotr rozpoczął stosowne działania. 

‐ Chrrr…‐ zachrapał i przewrócił się na drugi bok. 

⁂ 

W drugim obozie trwała już od dłuższego czasu nerwowa aktywność. 

‐Ajn! Cwajn! Ajn! Cwajn! – rozgrzewali się zakonnicy scholandzcy, zgodnie z zaleceniami 

medyków stosując szwedzką gimnastykę w pełnych zbrojach.   



‐Uaaaa! Uaaaa! – Rozziewali się w swojej części obozu wyrwani ze snu dreamlandzcy 

piechociarze. 

‐ Żołnierzu! Przybyłeś tu, aby walczyć za swoją ojczyznę, honor i Cesarza! – 

przemawiał do swojego wojska generał leblandzki, starając się wzmocnić w sobie morale 

i wzbudzić wojenny zapał. 

Przy takim poświęceniu i ofiarności, nic dziwnego, że wkrótce siły sprzymierzone 

w większym lub mniejszym porządku wyszły w pole i poczęły zajmować swoje pozycje. 

W tej oto minucie do Króla Dreamlandu, Piotra Nievoli, podjechał konno Niezwykle 

Wielki i Potężny Arcymistrz Zakonu Szpitala Najświętszego Mariana Prawiczka Domu 

Scholandzkiego, aby ustalić strategiczne założenia bitwy. 

‐ Ty, to jak? Atakujen ich od tyłu?  

‐ Eee... To jakoś tak… niegodnie? – zmarszczył brwi dreamlandzki Król - Poza tym i tak 

są naprzeciw nas. – zauważył przytomnie. 

‐ No ja, ja. – stropił się Scholandczyk - To może… wyślijmy do nich posłów. Niech im 

zaniosą te oto dwa tępe sztylety w darze i poproszą, żeby się odwrócili do nas plecami! 

‐ Ty, a zgodzą się? 

‐ Muszą. To by było nieuprzejme jakby wzieli sztylety i nie posłuchali grzecznej prośby. 

Taki jest protokół. Hans, Armin, bioren te cwajn sztileten i hajda raus do Sarmaten w 

posłen! 

‐ Ja, majn herr! 

⁂ 

Tymczasem w obozie Sarmackim nastąpiła eksplozja aktywności (ofiar kronikarze 

jednak nie odnotowali). 

‐ Aaaaa… – skacowane jęki słychać było ze wszystkich namiotów. 

W lepszej kondycji był dowódca wojsk sarmackich. 



‐ Aaaaa…spiryny… Księstwo za aspirynę…. – zdołał wyjęczeć Mikołaj Piotr. 

Giermkowi zaświtała w głowie wizja bogactwa i tronu. Przez chwilę walczyła z kacem, ale 

szybko musiała pogodzić się z niepowodzeniem. 

‐ Aaaaa… weź se sam… I mi przynieś… 

‐ Aaaaa… kuuurwa! Co to ma być do cholery jasnej? Ja Książę – ty giermek! Rusz dupę do 

kurwy nędzy! 

‐ Aaaaa… dobra. Tylko proszę jaśnie panie… nie tak głośno… 

⁂ 

Po jakiejś godzinie, w trakcie której z bezwzględnością i brutalnością 

doprowadzano Sarmatów do stanu używalności – kronikarz z litości dla czytelnika 

pominął tu dokładny opis - sarmackie wojsko ustawiło się w słynny później szyk 

ekorzyński. Polegał on na tym, że lewe skrzydło przerzucono na prawe, centrum 

przerzucono pośpiesznym marszem do centrum, a zapomniane prawe skrzydło 

próbowało samoistnie przerzucić się na lewo, ale jako że nie mogło się przepchać, 

zrezygnowało i poszło na piwo. Szyk ten, z niewielkimi korektami, Sarmaci z 

powodzeniem stosowali podczas kolejnych kampanii. Został on zarzucony dopiero po 

klęsce pod Cracoffią, kiedy to dowodził markiz Grzelązka, znany z tego, że miał dwie lewe 

ręce.  

Naprzeciw na swoich pozycjach tkwiły wojska sprzymierzone. W centrum 

ustawiła się zaspana piechota zaciężna Dreamlandu, naprzeciw przerzuconego na prawo 

lewego skrzydła Sarmatów stanęli (a raczej klęknęli, gdyż nadszedł czas modlitwy) 

zakonnicy scholandzcy, a z nieistniejącym skrzydłem lewym miały zetrzeć się posiłki 

leblandzkie. 

Tu parę słów o wojsku Leblandii. W związku z ówczesnymi brakami kadrowymi 

Największego Polskiego Państwa Wirtualnego Według Tygodnika Wprost Z 2002 Roku, 

zdecydowano się na wyekspediowaniu wojsk najemnych. Po kilku nieudanych ofertach, 

dowódca zdecydował się na eksperymentalną Al Rajńską armię klonów. Z racji tego, że 

techniki klonowania nie były jeszcze specjalnie rozwinięte, Rajńczycy wykorzystywali 



podówczas manekiny z drewna klonowego, wg. modeli podpatrzonych za granicą 

baridajską cywilnych strachów na kukuły. Takaż też armia stanęła, a raczej została 

ustawiona na odcinku leblandzkim.  

  W owym czasie pyekyelnym, jako że słoneczko przygrzewało całkiem-całkiem, 

Król Dreamlandu wezwał do siebie Niezwykle Wielkiego i Potężnego Arcymistrza Zakonu 

Szpitala Najświętszego Mariana Prawiczka Domu Scholandzkiego i spytał go:  

‐ Tyy, co z tymi posłami? – mówiąc to Nievola otarł ściekający mu z czoła pot. 

‐ Wróciliren! Sztylety zostawili, prośbę powtórzyli. Książe wtedy spał, więc musimy 

poczekać na ich reakcję. – podsumował misję zadowolony z siebie Arcymistrz. 

- Czy takie potraktowanie posłów nie jest... tak jakby... lekceważące? – zastanowił się Król. 

– Może... powinniśmy jakąś wojnę z tego wywołać? – znowu wytarł czoło. 

- Najn, najn. – oburzył się Arcymistrz – Przypomnij sobie co stało się przy odprawie 

posłów brugijskich. Podobno nadal nie mogą im wyciągnąć tych kijów hokejowych. Jak na 

sarmackie standardy dzisiaj naszych posłów bardzo łaskawe przyjęcie. To dobrze wróży 

naszej propozycji – podsumował. 

‐ Dobra, nie ma sprawy. Czekajmy choćby do wieczora. W sumie – im bliżej wieczora, tym 

chłodniej... A Sarmaci będą wtedy tak pijani że nie odróżnią konia od wojskowej latryny. 

A jeśli nawet, to zapomną gdzie ów koń ma uszy a gdzie ogon. 

- A zatem – czekajmy! 

⁂ 

Jak wiadomo wszelkim historykom i kronikarzom, zamiary ludzi na wojnie to 

jedno, a wojenna fortuna się toczy...  owocem? Być może.  W tym wypadku jej owocem 

ciśniętym w wojenne gniazdo ospałych szerszeni był niczego niespodziewający się 

osobnik imieniem Mariusz. 

Mariusz Przepszeżechowicz, bo o nim to mowa, był – jak wskazuje nazwisko – w 

prostej linii przodkiem słynnego Zenona Przepszeżechowicza, znanego lepiej jako 

towarzysz Wanda, Ten Który Nie Chciał Scholandczyka. Nie był nikim szczególnym – 



zwykłym, pańszczyźnianym dreamlandzkim chłopem. Wracał on właśnie z miejskiej 

gospody do domu, a najkrótsza ścieżka wiodła przez pastwisko – które stało się w tym 

czasie również polem bitwy. Wanda sprawił (choć się jeszcze nie narodził), że nieco 

chwiejny krok jego praszczura zniósł go w bezpośrednią bliskość formacji leblandzkiej. 

Będąc świetnie poinformowany, jak na kogoś kto miał się pojawić z kilkanaście 

wieków, co do okoliczności fizycznych tego miejsca Wanda zesłał także efekt przemiany 

materii krowy pod stopę swego przodka. Skutkiem połączenia powyższych był dłuuuugi 

poślizg i upadek, jednocześnie z wyrzuceniem dzierżonego w dłoni glinianego gąsiorka 

po siarkofrucie, na trajektorię  paraboliczną. Pech chciał (bądź tow. Wanda, w zależności 

od postawy filozoficzno-religijnej czytelnika), że na końcu trajektorii znalazła się czaszka 

leblandzkiego generała, który w tym czasie opieprzał jednego ze swoich klonowych 

wojaków za niedoheblowane drzazgi na mundurze.  

Bohaterska śmierć na polu bitwy ze strony jednego z dowódców miała fatalny 

wpływ na położenie jego wojska. W szczególności położenie to, wskutek przyjętego 

ścisłego szyku odmieniło się z pionowego na poziomy. Tzw. efekt domina był jednym z 

powodów, dla których kolejne wersje armii klonów trzymały się konsekwentnie szyku 

rozproszonego, odnosząc znaczne sukcesy, w tym w słynnej wojnie o Sukcesję Surmeńską 

(wywołaną gdy ustępujący władca nie mógł się zdecydować, która z jego pozostałych 

tożsamości ma wstąpić na tron). 

⁂ 

Nagły upadek sojuszniczego dowódcy i następujące po nim załamanie się jednego 

ze skrzydeł wojsk sojuszniczych wzbudził w pełni uzasadnione obawy Niezwykle 

Wielkiego i Potężnego Arcymistrza Zakonu Szpitala Najświętszego Mariana Prawiczka 

Domu Scholandzkiego. Krótkim rozkazem nakazał przegrupowanie sił: 

‐ Spierdalanten jak kto możen! 

Widząc ten pogrom armii jednego swojego sojusznika i ucieczkę… pardon, odwrót 

na wcześniej upatrzone pozycje armii drugiego, Król Dreamlandu, Piotr Nievola, poczuł 

potrzebę reakcji. Jako dzielny potomek wielkiego rodu nie mógł ustąpić. Powstał ze 

swojego polowego tronu, zebrał się w sobie i zwrócił się do swoich poddanych. 



- Ludu, mój ludu! Oni mogą uciekać, ale my – pozostaniemy! Ja pozostanę! Celem 

monarchy jest sytuacja, w której nie musi robić nic – i dlatego poddanie się nie wchodzi w 

grę. Czy znajdę wśród was kogoś, kto mnie wyręczy w naszym niechybnym zwycięstwie? 

Gwardia umiera, ale się nie poddaje! 

Gromki okrzyk kończący przemowę obudził jednego z Dreamlandzkich 

piechurów, który – tak jak wszyscy - drzemał, oparty o drzewce wbitej w ziemię piki. 

Ziewnął, po czym uchylił jednego oka, którym wyjątkowo sprawnie ocenił sytuację na 

polu bitwy. Wyprostował się, przeciągnął aż w plecach trzasnęło, po czym zwrócił się do 

pozostałych: 

- Eeej, chopy! Skończyło się! Wracamy, może zdążymy do domów na sjestę?  

Na nic nie zdały się okrzyki, groźby i prośby czerwonego z wściekłości króla Piotra 

Nievoli. Poziewujący zaciężni rozeszli się, ciągnąc za sobą po ziemi drzewca broni.  

Śmiertelnie urażony król, powłóczywszy nogami, wrócił wreszcie do zamku. Parę tygodni 

później zmarł, zatruwszy się oparami atramentu podczas pisania listów z wyrzutami, 

które postanowił wysłać do wszystkich poddanych.  

⁂ 

  Po drugiej stronie pola Mikołaj Piotr wdrapał się właśnie na beczkę wina, aby 

wygłosić toast. W pijanym widzie wszedł jednak na nią tyłem do swoich i spojrzał na puste 

pole. Chwilę potrwało zanim przetrawił to co ujrzał. Zwrócił się do swoich i wykrzyknął: 

- O kurwa! Wygraliśmy!  

I spadł. 

 


