
Drodzy Czytelnicy! 

 

 Jak pewnie wiecie, w Sigil 

zachodziły pewne... zmiany, które 

pospołu z małymi kłopotami wy-

dawniczymi, utrudniły nam druk 

tej odsłony Śpiewki. 

 W tym numerze prezentuje-

my Wam ostatni artykuł opowiada-

jący o sigilijskich gettach. 

 Jednocześnie polecamy no-

wy cykl wywiadów – tym razem 

redaktor Feithynn rozmawia ze 

znanymi i (niekoniecznie) lubiany-

mi osobistościami z całego wielo-

świata. W tym odcinku rozmawiał 

z Malhlevikiem Nawróconym, po-

tomkiem czartów, który zamiesz-

kał na Celestii. 

 Jeśli zaś planujesz wyciecz-

kę do Pandemonium, drogi Czytel-

niku, przeczytaj stronę czwartą. 

  Jeśli stęsknionyś uciech ducho-

wych zajrzyj na  stronę szóstą 

gdzie znany szerokim gremiom 

bard Cervix Uttero zamieścił frag-

menty swoich  utworów w mono-

grafii Wiersz na Każdą Pogodę 

Ducha. 

 

    Miłej lektury! 

Wypis z  „Kronik Sigil” pióra nieznanego kronikarza ... 

 Cervix  Uttero od zawsze był bardem. Przewędrował 

wszystkie plany wzdłuż wszerz i po skosach znacząc swoją drogę 

bękartami wszelkiej maści i koloru, bowiem Bard ten jest kobiecia-

rzem. Kobieciarzem o tyle nałogowym co niewybrednym… Ballady 

Cervixa są śpiewane (choć to mocne słowo) we wszystkich karcz-

mach, knajpach, barach, pijalniach i mordowniach . Chodź nikt 

naprawdę nie wie, kto jest ich twórcą…  
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 Poprzedni numer zawierał ostatni odcinek wywia-

dów z cyklu Wojny Krwi. Oznacza to początek serii wywia-

dów niezależnych. 

Poznajcie słynnego 

mieszkańca Celestii 

– Mahlhevika Nawró-

conego, dla którego, 

mimo jego biesiej krwi, 

otworzyły się niebiosa i 

przyjęły w swe złote 

progi.  

F: Witaj, Mahlheviku. 

Co skłoniło 

Ciebie do podjęcia 

naszej rozmowy ?  

M: Lubię przedstawiać 

światu swoje racje. O 

ile pytania nie będą 

dotyczyć moich badań 

oraz eksperymentów, 

których nie zamierzam 

ujawniać przed osią-

gnięciem pełnego suke-

su, możemy w spokoju 

konwersować.  

F: Skupię się na kwe-

stiach jawnych. Za-

cznijmy od Twojej 

osoby. Jesteś diabel-

stwem. Różki, czerwo-

ne włosyzi oczy. Żyły 

toczą krew biesów, a 

sam mieszkasz „na 

górze”, gdzie śnieg 

iskrzy się złotem, a co 

wschód rozbrzmiewają 

trąby archontów. Jak 

natura planów przyjęła wybrańca zła w stolicy  jasności ? 

M: Słyszałem te pytanie nieraz, ale za każdym razem muszę 

udzielić innej odpowiedzi. I każda jest prawdziwa. Plany to 

nasz dom, równiny i horyzonty naszego przelotnego dzieciń-

stwa, dały nam krew i wiarę, na których same są zbudowane. 

Nawet, jeśli piętno pochodzenia odciska się w duszy bardzo 

boleśnie, nic nie jest jeszcze stracone. Nigdy nie jest za póź-

no, by kierować swoją świadomość w przeciwną stronę, 

pognać wzdłuż nowej drogi. Należy tą szansę znaleźć w 

sobie i mieć odwagę, by ją wykorzystać. 

F: Rilmani mnie uczyli, że każda akcja pociąga za sobą ce-

nę. Czasem płacimy ją nieświadomi, w rzeczywistości odda-

jąc swoją duszę nadprzyrodzonym bytom.  

M: Prawda. Moje dziedzictwo nie pogodziło się z podjętą 

decyzją. Ceną było szaleństwo – rozszczepiło mą duszę na 

dwie jednostki. Ale nie żałuję, że tej ceny. Była mi ona jak 

najbardziej na rękę. <śmieje się, drapiąc prawy róg> Szaleń-

stwo było kluczem do zrozumienia pewnych rzeczy, o któ-

rych istnieniu nigdy nie rozmyślałem. Dało mi podstawy do 

badań cudownego stanu, doznałem klarownego piękna, w 

całości wykorzystując potencjał, jaki mi oferuje. 

F: Jak na szaleńca, mówisz raczej normalnie. 

M: Szaleństwo to niekoniecznie zlepianie pojedynczych 

słów w chaotyczne litanie, szybkie przewracanie oczami i 

chodzenie na czterech kończynach po suficie. Szaleństwo 

może być czymś estetycznym, 

nawet dostojnym. Dzięki utracie 

metaforycznych zmysłów, me 

oczy dostrzegły szansę na speł-

nienie najskrytszych marzeń. 

Zamierzam stworzyć wielki, 

międzywymiarowy portal. By to 

uczynić, muszę stworzyć filak-

terium i poświęcić swoje życie, 

zawisnąć między światami ży-

wych i umarłych. Zostać liczem. 

Zdaje sobie sprawę z tego, jakie 

tego mogą być konsekwencje. 

Ale jak już mówiłeś, za wszyst-

ko jest cena. .  

F: Czy Otchłań upomina się o 

Ciebie ? 

M: O mnie upominają się tylko 

marzenia. Są na tyle silne, iż nie 

muszę ich już spełniać – to one 

mnie spełniają. Jakkolwiek to 

brzmi, wiedz, że ogarnia mnie 

błogie szaleństwo. Nawet naj-

prostszy chłop może zdobyć 

serce najchłodniejszej arysto-

kratki, a złoczyńca wybaczenie i 

pokutę, jak to przed wieloma 

laty uczynił Mahlhevik Nawró-

cony… Ponieważ Sfery  każde-

mu dają szansę, synu. 

F: Rozważę to. Żegnaj.  

M: Mam nadzieję, iż lunijskie 

wino przypadło ci do gustu. 

Ruszaj w pogoni za swoimi 

marzeniami. 

Sfery każdemu dają szansę 

S t r .  I I  S i g i l i j s k a  Ś p i e w k a  

Pomniejszy słownik: 
Genasi – zależnie od dialektu, nazywani też 

sferotkniętymi lub planokrwistymi.Genasi to 

potomkowie żywiołaków i innych istot, 

zazwyczaj bardzo płodnych ludzi, choć jest 

również możliwość poczęcia  poprzez 

bezpośrednie  potknięcie esencji planu 

rozwijającego się płodu – a nawet spontaniczne 

zapłodnienie. Genasi  zazwyczaj posiadają 

specyficzne cechy żywiołów lub energii.  

 

Rilmani – neutralni stworzenia, które obrały 

sobie za cel chronienie równowagi w 

wieloświecie. Mieszkają u podnóża Iglicy na 

zewnetrzu 

“Nigdy nie jest za późno, by skierować swoją świadomość w przeciwną stronę, pognać 

wzdłuż nowej drogi. Należy tą szansęznaleźć w sobie i mieć odwagę, by ją wykorzystać  



ści się małe osiedle githzerai. Żyją tam niecałe trzy tuziny 

githów, którzy najmują się jako ochroniarze i wykidajła w 

pobliskich karczmach. Od 

czasu do czasu walczą z 

yankami z Githaribanu, 

lecz ostatnio, 

dzięki staraniom Gildii 

Ochroniarskiej, owe za-

mieszki są coraz rzadsze. 

Tutejsze walki zapaśnicze 

to źródło niemałych pie-

niędzy. Wszystkim kieruje 

człowiek, dobry przyjaciel 

githów i sprawny zapaśnik 

o imieniu Cień. Wzbrania 

się on od kontaktów z 

mediami, lecz obserwowa-

łem jedną z organizowa-

nych przez niego walk. 

Śpiewka głosi, że są usta-

wiane, lecz nie można w to 

do końca wierzyć. Githze-

rai to istoty niezależne i 

trzeźwo myślące, nie po-

dejrzewam, by dały sobą 

tak rządzić. Jeśli szukasz 

pracy, możesz spróbować 

szczęścia w Kręconym 

Szczycie. Radzę uważać, 

gdyż większość towarów 

jest nielegalna, a Gildia 

Ochroniarska i Planarna 

Milicja są tam częstymi 

gośćmi. Jeśli nie zależy ci 

na 

robocie, a chcesz się szyb-

ko dorobić i masz trochę 

siły, odwiedź githów i ich getto. Przekazałem wam wszyst-

ko, co chciałem. Co z tym zrobicie – nie mój problem.    

 Czy Thanatos, czarnoskrzydły Destrudo, ostrzem swym przepołowić chce nici twego życia, zależne jedynie Antropos? Alboż to Eros, pożą-

dliwy Libido, strzałą, rażoną z siłą hekatonchejra, serce twe przebija i zatruwa jadem żądzy? Czyż ten drenaż psyche nie jest nieludzki? - S. Fraud  

 Twoje życie traci sens. Nie umiesz odnaleźć się w świecie, trapi Cię nienamacalny ból. Czujesz 
smutek. Melancholia. Pustkę. Porzuć niebieski frak i żółtą kamizelę, to symbole smutku! Doctus medicus, S. 

Fraud, odkrywając na nowo starożytną naukę o meandrach ludzkiego umysłu, pomoże Ci! "Prawda was oswo-

bodzi! "- Jan, były kapłan, obecnie zadowolony właściciel domu publicznego 
 S. Fraud, jest rekomendowanym specjalistą z Loży Ponurych, działa za darmo*! Zajmuje się wszyst-

kimi chorobami umysłowymi, gwarantuje skuteczność niespotykaną nigdzie indziej**! Jego pacjenci całkowi-

cie zmieniają punkt widzenia, a mury ich słabości padają, zmiażdżone taranem prawdy! Porzuć depresję, odrzuć 
strach! "My, samarytanie, Fraud i ja, żyjemy tylko dla naszych pacjentów..." - Radnir Tetch, Medicus Optimus 

Przychodni Znękanej Psyche. Fraud organizuje także wykłady i seminaria, prowadzone przez wybitnych filozo-

fów, poetów i pisarzy, mające odsłonić przed Tobą prawdziwy sens życia!  
W ciągu najbliższych tygodni odbędą się: 

* "Jak traktować damę" - wykład znanego myśliciela, Aritara Shopinhauera, traktujący o kobietach i ich wpły-

wie na życie mężczyzn! 
* Odczyt "Zmierzchu Zewnętrza", słynnego dzieła Swalda Openglera, traktującego o końcu wszyskiego i o tym, 

co stało się potem! 

* "Epoche i Ataraksia" - seria kursów, prowadzonych przez filozofa Pyrrona, które wyjaśnią absolutnie wszyst-
ko, co chcieliście wiedzieć o wydawaniu sądów! 

Doctus Fraud rezyduje w Przychodni Znękanej Psyche, na piętrze trzecim. Przyjdź już dziś! 
*Zgodnie z zasadami PZS, jedyną zapłatą, jaką mogą żądać jej pracownicy, jest majątek zmarłych pacjentów; 

także tych, którzy popełnili samobójstwa w trakcie leczenia. 

**Zgodnie z ósmym paragrafem rozdziału trzeciego Sigilijskiego Kodeksu Karnego, jesteśmy w obowiązku 
poinformować o ilości podobnych przychodni: odliczając wyżej wymienioną i Dom Bramny, jest ich dokładnie trzy.  

Kręcony Szczyt 

S t r .  I I I  
S i ó d m y  R o k  E d y k t u  P a n i  

 Kręcony Szczyt to ostatnie sigilijskie getto, które 

postanowiłem opisać. Jest to prowadzona przez niziołki re-

stauracja, granicząca z 

pozostałymi rejonami 

monorasowymi. Dzięki 

temu, mieszkańcy Szczytu 

mają najlepiej prosperują-

cą siatkę informatorów w 

całym Sigil. Jeśli Las jest 

wytwórnią narkotyków, 

Githariban terenem gan-

gów i przemytników, a w 

Gunderharvel powszechną  

praktyką jest ustawianie 

wyścigów, to z całą pew-

nością Kręcony Szczyt jest 

tego sercem. Można tu 

kupić to wszystko i jeszcze 

więcej. Od pączków po 

kobiety. Mieszkające tu 

niziołki mają potężnie 

wyposażone  towarów 

mieści się w piwnicy, po 

której z chęcią oprowadzą 

potencjalnego nabywcę. 

Jeśli zaś wejdziesz do 

„Magazynu Cudów” , jak 

same nazywają ten skład, 

musisz coś kupić, gdyż 

możesz obudzić się na-

stępnego dnia w kajda-

nach. Jeżeli chcesz stracić 

pieniądze na nielegalnym 

towarze, odegrać rolę 

przemytnika czy po prostu 

„dobrze się zabawić” - to 

miejsce dla ciebie. Nieopo-

dal Szczytu, dosłownie kilka metrów od wieży, w której 

mieszkają niziołki (i od której wzięła się nazwa getta), mie-

Rodowici  mieszkańcy Kręconego Szczytu 

Doctus medicus, S. Fraud. 



Drogi Bobie! 

 

 Zacznijmy od tego, że niechcesz wybierać się do 

Pandemonium.Absolutnie i ponad wszelką wątpli-

wość,wolisz zostać w domu i zająćsię czymś mądrym. Ale 

czyż jestemstróżem brata swego? Pozwól, że wytłumaczę, 

czym jest owy plan. 

Wyobraź sobie nieskończoną sieć tuneli, całkowicie pozba-

wionych najdrobniejszego nawet światła. To jednak nie jest 

najgorsze; po pewnym czasie zaczynasz odczuwać dotkliwe 

zimno, które przynosi ze sobą wiatr. Wielu podróżników 

ginie z powodu wyziębienia organizmu. Prąd jest tak silny, 

że bez większych problemów może porwać nawet najcięższą 

istotę i cisnąć ją wprost na skały. To, oczywiście, optymi-

styczny wariant, bowiem nie wymieniłem tego, co sprawiło, 

że wiatry Pandemonium są słynne na cały wieloświat: nie-

wyobrażalnej, porażającej i niepowstrzymanej kakofonii 

umarłych dusz, która doprowadza do szaleństwa każdego 

niemal przybysz. Podsumujmy więc, co będzie Ci potrzebne 

na tą szaleńczą wędrówkę: 

 Ciepłe odzienie – wykonane z bardzo trwałego 

tworzywa. Zwyczajne ubranie może zostać zmiecione przez 

wiatr lub uszkodzone przez wędrujące tumany pyłu skalne-

go. Zatroszcz się o 

ochronę dla oczu. Dobrze by było, gdyby odzienie amortyzo-

wało jednocześnie upadki. Ach, nie  hcesz mieć na sobie 

zbroi płytowej, gdy zastanie Cię wichura. 

 

 Liny – rozmaite sznury, ewentualnie łańcuchy 

(obwiązane czymś, by nie dzwoniły; może to doprowadzić 

do szału), by podczas postoju „zabezpieczyć” siebie, swoich 

towarzyszy 

i ekwipunek.   

 

 Oświetlenie – wbrew wszystkiemu, może to być 

najtrudniejsze. Wichry z łatwością zgaszą pochodnie i ogni-

ska. Nawet osłonięte źródła światła mogą zgasnąć (nie wiem, 

czy wiesz, ale bez dostępu pewnego ważnego składnika 

powietrza ogień gaśnie). Być może powinieneś skorzystać 

z magii i zaopatrzyć się w magiczne oświetlenie. Zanim 

przejdę do najważniejszej sprawy, chciałem 

oznajmić, że owe przygotowania nie muszą wcale się przy-

dać; nie musisz koniecznie trafić w tunel, gdzie akurat bę-

dzie panować przerażająca wichura. Jednakże, odwołując się 

do Złotej Zasady Poszukiwaczy Przygód (Słyszałeś, że w 

danym miejscu może się coś wydarzyć? Więc z całą pewno-

ścią możesz założyć, że właśnie tak się stanie.), podróżny 

zawsze powinien być zabezpieczony. 

 

 Ochrona na uszy – Dźwięki na Pandemonium 

można odróżnić tylko wtedy, gdy mają źródło blisko Ciebie. 

Cała reszta przeradza się w niewyobrażalną kakofonię. Mi-

mo wszystko, nauszniki powinny wystarczyć, 

przynajmniej do czasu, gdy hałas nabierze na sile. Komuni-

kacja werbalna nie jest zalecana na tym planie; wszystkie 

istoty (używające słuchu, rzecz jasna), wystawione 

na działanie wiatru, są narażone na ogłuchnięcie. Często 

spotyka się także objawy szaleństwa, spowodowane nie-

ustannym hałasem. Zaleca się skorzystanie z magii. 

Ewentualnie z pszczelego wosku. 

 

 Na co, możesz natknąć się w mrocznych tunelach 

Pandemonium? Cóż, czasem lepiej nie wiedzieć wszystkie-

go, jednakże… Na pewno znajdziesz kilka małych osiedli, 

zamieszkanych przez przedstawicieli różnych ras. Zazwyczaj 

ich mieszkańcy są szaleni lub głusi. Nazywa się ich Wy-

gnańcami, choć nie znam tego przyczyny.  

 

 Na Pandesmos, jednej z warstw planu, można 

odnaleźć największe osiedle na całym Pandemonium – Dom 

Szaleńców. Zapewne spodziewasz się, kogo można tam 

odnaleźć. Dokładnie – Lożę Ponurych! Jakoś nie  To najbar-

dziej cywilizowane miejsce na planie. Kolejnym miastem 

jest Przybite Wiatrem, jednak odradzałbym 

wizytę. Jedynie jedna gospoda przyjmuje tam obcych, jed-

nak jej nazwy nie pomnę. Nie zdziw się, jeżeli 

natkniesz się na tanar’ri, w końcu Pandemonium jest w swej 

naturze chaotyczne. 

 Jest jeszcze Erythnul, bóg rzezi. Nie pragniesz go 

poznać. Nie lubi gości. I wręcza strasznie dużo ulotek, trak-

tujących o naborze do jego 

legionów; ma ich cztery tysiące i wszystkie wyrzynają się 

nawzajem. 

 Warstwa Kokytus jest wielbiona 

przez romantyków. Być może znasz historię o kochanku, 

który został rozłączony ze swoją wybranką 

i w akcie desperacji wspiął się na Rumowisko Wyjców i 

wykrzyczał, że ją kocha? Albo o młodych poszukiwaczach 

przygód, którzy odnaleźli portal do swojego domu, zwanego 

„Wesołym Miasteczkiem”, w mroźnych 

ruinach Harmonijki? I tak dalej, w nieskończoność. 

  

 Jeżeli chodzi o Agation, to lepiej zapomnij. Nie 

powiem, że o portalu do tej warstwy wie Mrożek, zbuntowa-

nymodron- morderca. Nie wyciśniesz ze mnie, że przebywa 

aktualnie w Ysgardzie! Nigdy Ci tego nie powiem (druga 

warstwa)! Jak mógłbym to zrobić naszym kochanym tanar’ri 

i tylu mocom wieloświata? W końcu trzymają tam swoje 

skarby.  

  

 To tyle. Pamiętaj, daj sobie spokój. Pandemonium 

to prehistoryczne miejsce, nie chcesz poznać niektórych 

tajemnic, które kryje; nieskończonych aksjomatów chaosu, 

ułożonych w szaleńcze równania, na ścianach Kokytos; nie 

chcesz dowiedzieć się, kto jest budowniczym Harmonijki, 

dziwnej sieci krużganków i tuneli kolumn; nie pragniesz 

poznać, co znajduje się pod Domem Szaleńców i jaki zwią-

zek ma z Wieżą Bramną, w Sigil. 

 

 

Bądź rozsądny! 

 

Wyrazy szacunku, Biaxnil Grax 

 

PS: Łam czego rozum nie złamie. Łam zakazy. 

 

Pandemonium 
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“Witaj! 

Chciałbym dowiedzieć się czegoś 

o Pandemonium! Warto zwiedzić? 

Na co trzeba uważać? Gdzie można 

się zatrzymać na postój?” 

- Bob Wojownik, Pierwszak 



 – Poszukiwany był za wielokrotne rabunki w swojej 

Pierwszej, połączone z licznymi rozbojami, morderstwami i gwał-

tami, nie wspominając o takich drobnostkach jak puszczanie z 

dymem całych wiosek lub porwania – relacjonuje Szafir, łowca 

nagród o solidnym alibi - Nagroda była tylko za żywego. Skazany 

na dwadzieścia cztery powieszenia, przybrał adekwatny pseudo-

nim. W końcu trafiła kosa na kamień. Pewnego razu ruszył na 

wioskę, w której znajdował się nieznany paladyn. Zmobilizował 

obrońców, którzy co prawda ponieśli klęskę, jednak zdołali się 

schronić w pobliskich lasach. Banda Wisielca została przetrze-

biona, lecz musiała 

atakować następną wioskę, 

by zdobyć pożywienie. Cu-

dem, śmiertelnie ranny pa-

ladyn przedostał się i tam. 

Agresorzy nie mieli szans. 

Dowódca musiał uciekać. 

Kiepsko wybrał. 

 – Po kilku latach 

od przybycia do Sigil zaczął 

zajmować się haniebnym 

procederem wykorzystywa-

nia naiwności innych Pierw-

szaków, którzy zamierzali 

zostać bohaterami – komen-

tuje Maroni Avogardo, sza-

nowany przez Radę Sigil 

menadżer herosów. – Twier-

dził, że rany swe otrzymał 

podczas chwalebnych bitew 

z siłami ciemności. Trzeba  

rzyznać, że potrafił ładnie 

kreować historie z fikcyjnej 

przeszłości. Nawet pozosta-

wał konsekwentny. Jestem 

pewien, że gdyby zgodził się 

na moją propozycję połącze-

nia sił, sprawa skończyłaby 

się dla niego inaczej. Wisie-

lec nigdy nie dorównał panu 

Maroniemu w ilości i jako-

ści zleceń. Ograniczał się do 

kolekcjonowania informacji 

o misjach, na które potrzebni 

są awanturnicy. Dawał trochę zaliczki, żeby mogli wykupić odpo-

wiedni sprzęt i zaklęcia. Następnie spisywał umowę, według któ-

rej otrzymywał czwartą część zarobionego złota.  

 – Niektórzy próbowali kantować, ale prędzej czy póź-

niej pojawiali się w Sigil ponownie, witani przez uśmiech szefa. 

Większość wracała i grzecznie płaciła, by otrzymać następne 

zlecenie. Część umierała lub przepadała z pieniędzmi; ryzyko 

zawodowe, jak mawialiśmy – wspomina jeden z pracowników 

firmy „Wisielcza prośba”. 

 

  Synowie Łaski starają się zbierać alibi od dziesiątek 

osób, które mogły chcieć jego  mierci. Pan Maroni zaproponował 

stworzenie wystawy 

dotyczącej największych bohaterów naszych czasów w domu 

zmarłego. Podkreśla, iż wernisaż przygotowałby osobiście. 

 

C. 

Utopiony Wisielec 

S t r .  V  
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 Zeszły piątek, Kanał. Nikt nie pamięta jego imienia, 

nikt nie zna pochodzenia. Ale twarz Wisielca zapada w pamięć, 

nawet w Klatce. Czoło naznaczone zmarszczkami, blizny ota-

czają zasłonięty czarną opaską oczodół. Chociaż na co dzień 

mieszkańcy miasta omijają 

miejsca tragedii, tym razem 

nikt nie boi się kosy w 

żebrach. Z mieszaniną zain-

teresowania i przygnębienia 

patrzą, jak Synowie Łaski 

wyławiają i obserwują 

ciało. Bez zdziwienia przyj-

mują informację o  śladach 

garoty na szyi. 

 – Jego los był 

przesądzony, choć nie tra-

ciliśmy nadziei – komentuje 

jeden ze strażników. – Od 

czasu, gdy opinia publiczna 

dowiedziała się, kim jest 

naprawdę, czekaliśmy. 

Mogliśmy jedynie przydzie-

lić mu przybocznych gwar-

dzistów. Jak widać, bez 

efektu. Zbrodnia, jak  czę-

sto w takich przypadkach, 

doskonała i dawno zapla-

nowana, dopracowana w 

najmniejszych szczegółach. 

Strażników była piątka, 

dwa krasnoludy, człowiek, 

genasi ognia i elf. W  

karczmie, w której pojawił 

się Wisielec, podszedł do 

niego przybysz, oferujący 

mu ostatnią pracę. Wypili 

wspólnie piwo. Jeden napój 

był doprawiony. Parę mi-

nut po rozstaniu Wisielec musiał pójść za potrzebą. Wtym sa-

mym czasie elf dosłyszał wołania o pomoc. Zgodnie z przewidy-

waniami, rzucił się na ratunek, zaś płomienny temperament 

genasi zadziałał instynktownie. Człowiek zawołał do krasnolu-

dów, by uważali na przyszłego denata, który właśnie odlewał się 

do rzeki. Niezbyt czułe zmysły krasnali nie zarejestrowały, gdy 

skrytobójca podkradł się do swej ofiary. 

 – Zawsze wiedziałam, że to dobry chłopak. Pierwszak, 

ale godny zaufania – wspomina starsza bariuarka, sąsiadka 

zmarłego. – Jeżeli potrzebowałam w domu pomocy lub chcia-

łam posłać kogoś po zakupy, nie musiałam się przy nim martwić 

o brzdęk. Nie wierzę, żeby naprawdę mógł zamordować tych 

wszystkich wieśniaków.  

  

 Wisielec, pochodzący z nieokreślonej kryształowej 

sfery, przez cały swój pobyt w Sigil grał. W pracy, zachowywał 

się głośno i przyjacielsko, czasem nawet rubasznie. W wolnych 

chwilach, spędzanych z nielicznymi znajomymi, był człowie-

kiem cichym i opanowanym, skorym do słuchania i umiarkowa-

nym w przyjemnościach  

 

Miejsce zdarzenia. Źródło: Archiwa Synów Łaski 

W sigilijskim Kanale 

wyłowiono zwłoki Wisielca, znanego 

oszusta przemysłu bohaterskiego. 



 Kącik z Poezją  

Czyli Barda Cervixa Uttero Wiersz na Każdą Pogodę Ducha  

Trefniś i Wesołek Cervix Uttero ma 

zaszczyt przedstawić: 

 

Ballada o Barbagasie 

 

Barbagas jak wojownik żył 

Wrogom rozdawał razy 

I pewnie Wodzem już by był 

Gdyby nie jego gazy 

 

Do piekła adwersarzy swych 

Posyłał całe masy 

Lecz przetrącone były ich 

Nochale nie kulasy 

 

I przybył do stolicy raz 

I rzekł -Osiądę jo tu 

Lecz popłoch wzbudził straszny gaz 

I pierd o mocy grzmotu.. 

 

I rzekł mu król, okrywszy się 

W maskę mocno magiczną 

Odtąd mianuję bracie cię 

Mą bronią Alchemiczną.. 

 

Odtąd wędrował Barbagas 

Samotnie a nie w grupie 

I armii zaczadzonych las 

To dzięki jego dupie.. 

 

I morał jest, a jakże tu: 

Tak jak Piwo na ławie 

Że znajdzie diament mądry król 

Nawet w śmierdzącej sprawie. 

Imperialny Bard Cervix Uttero ma 

zaszczyt przedstawić: 

 

Pieśń Rycerzy Śmierci 

 

 W stal zakuty z Orężem 

Śmierci Nieubłagany Siewca 

Mocą, Toporem, Pawężem 

Żywą Stalą zwycięża 

  

W ogniu Piekieł spalany 

Na kowadłach losu 

Z Czarnej Stali odlany 

Prawa dłoń Chaosu 

  

Wojna to przeznaczenie 

Stal Śmierć i wieczny bój 

Siać Chaos i Cierpienie 

Wszystko inne to ch...j. 

Zmęczony podróżą Bard Cervix 

Uttero ma zaszczyt przedstawić: 

 

Elegia dla ofiar głodu 

 

Białym podmuchem zefir głodu 

Nadobnym śpiewom sens nadaje 

Matnia szaleństwa, otchłań grobu 

W czas człeka, staje się udziałem 

  

Znów szczerzy Los zepsute zęby 

Pacholąt mogił brudne cienie 

Ojców spalone święte dęby 

Pustka w ich duszach i Cierpienie 

  

Szaleństwo niczym dobra matka 

Przytuli w szarej matni głodu 

Nadzieja jak łódź, ból jak klatka 

Na śmierci oceanie lodu 

  

To los twój bracie, spójrz na pola 

Krwi i Szaleństwa, bieli kości 

Tysiące dusz, to twoja dola 

Pomścić w imię Sprawiedliwości. 

Bojowo nastawiony Cervix Uttero 

ma zaszczyt przedstawić. Bojową 

pieśń Gwardii Azghorra 

(kimkolwiek był): 

 

Rżnij pod Ziobro 

 

Rżnij pod Ziobro  

Szablą dobrą 

Że aż chluśnie krew 

Użyj Dziwy 

Żyj Szczęśliwy  

Że twój wróg już zdech 

 

Wal Toporem 

Wilków sforę 

Trupy rzuć na stos 

łam kulasy 

drżą dupasy 

Śmiej się z śmierci w głos 

 

Łaźnia krwawa 

Dobra sprawa 

Wrogów przyszła pora 

wbić na pale 

i żyć w chwale 

Staruszka Azghorra. 

Okrutnie skacowany Cervix Uttero ma 

zaszczyt przedstawić Limeryk o Pijącej 

Pannie: 

 

Samotne picie 

 

Raz pewna młoda dama 

Rum piła chyłkiem sama 

Nazajutrz sprawa prosta 

Samolubstwa riposta 

Kaca ta dama sama ma.  

Serfiks Uttero  upalony po skręcie 

przreztafia fraszke na Śmierci Za-

dencie: 

 

Fraszka Na Poważną Śmierć 

 

Nic tak Śmierci zadęcia 

Niż Nekromanty zaklęcia 

Nie zniszczy, proszę obwiesi  

Jak to gdy martwaka się wskrzesi 

  

S i g i l i j s k a  Ś p i e w k a  S t r .  V I  

Wielmożny Pan Bard Cervix Uttero  



Egzekutor – Marcin „Corrick” Godzierz, odpowiedzialny za przewodnik po gettach, uważanie siebie za ostatniego 

sprawiedliwego oraz bycie redaktorem bezczelnym, czy jakoś tak. 
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nia, co zamierza nadrobić przy następnym numerze. Przynajmniej sądzimy, że tak właśnie mówił, ale pewni być mo-

żemy, bo jednemu z nas nie chciało się z nim gadać, drugiemu słuchać, a trzeciemu spisać. 
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Cervix Uttero - Przemysław „RatBlaster” Adamski 

 

 

Rysunki: RatBlaster 

   

Skład i opracowanie graficzne: RatBlaster, Klebern 

Materiały zebrali i opracowali: 

S i ó d m y  R o k  E d y k t u  P a n i  

S t r .  V I I  

P i e n i a  D z i ę k c z y n n e  

 

 

 

 Chcieliśmy podziękować Joannie „mindark” Chołdzie, która - mimo uprzedzeń - dała nam kolejną 

szansę. Niestety, szansę tę zaprzepaściliśmy, czego żałujemy. Mindark – dzięki Ci za pół roku wspólnej 

pracy, składania gazetki i  wysłuchiwania jęków na wpół szalonych redaktorów. Jednocześnie chcieliśmy Ci 

pogratulować iście anielskiej cierpliwości, którą musiałaś mieć (albo i dalej masz), aby składać Śpiewkę i 

zmieniać wszystko po kilka razy. To był kawał dobrej roboty  

 

– dziękujemy. 
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