Flus* na dwa tuzy** 
 
– Trynka mości panie kapitanie!
Kapitan posmutniał. Stos złota topniał przed nim z wolna, a do wygranej było równie daleko, co do brzegów Nowego Świata. Filował smętnie swoje dwie kralki, jednego króla; kilka słabych wyżników i niżników, siódemkę i szóstkę. Zastanawiał się, czy próbować jeszcze odmienić los, czy też kazać na trynkę, ryzykując, że przeciwnik być może ukrywa w garści ze dwa króle. 
– Dobieram – mruknął i wymienił karty.
Zasiadający na wprost niego chudy i żylasty Nils Berg strzyknął krwawą śliną na podłogę karczmy.
– Podwajam – wycharczał, a potem sypnął garścią czerwonych złotych i talarów. W sumie jakieś czterdzieści i kilka florenów, które nieco wcześniej obciążały jeszcze kabzę kapitana, a teraz raptownie zmieniły właściciela. Znów zapłacił srogo za podwyższenie stawki. 
– Przyjmuję – rzekł widząc, że dostał do ręki kolejnego króla. Czyżby los w końcu się odwrócił?
Berg podniósł wzrok. Kapitan ujrzał jego oczy – czerwone, złe i pokryte siecią krwawych żyłek oraz zasuszoną gębę przypominającą łeb maszkarona obciągnięty pergaminem. 
– Chcecie tego, kapitanie?! Jesteście pewni? Może już dosyć?
Jasne, że chciał, bo czy była jakaś inna droga zdobycia złota? Przegrał już prawie wszystkie pieniądze, które na ręce Mollera złożyli jego dawni kompani ze szpitala. Wycofałby się może, gdyby stracił tylko swoje własne floreny. Ale postawił na szalę wagi dziadowski grosz zebrany przez dawnych towarzyszy i nie mógł odejść od stołu inaczej niż z tarczą i nabitym trzosem. Pchnął w stronę kostery kolejny rulon monet wyciśniętych z parcianych mieszków, kubraków, wamsów nędzarzy żyjących od lat na łaskawym chlebie szpitala świętego Jakuba. Jeśli przegram – przemknęło mu przez głowę – powinienem krwawymi łzami odkupić w piekle ich krzywdę.
– Odmieniam. 
– Ja też.
Zamienili karty i kapitan omal nie ryknął tryumfalnie. Widać szczęście postanowiło raz jeszcze postawić na swego wiernego sługę, gdyż poza kilkoma blotkami miał w ręku cztery króle! Czterech władców losu i przeznaczenia, prężących się jak filary wrót otwierających mu drogę na bezkresne morze. 
– Ot jestem – mruknął. – Trynka! Dawaj bracie stawkę.
Odsłonił karty ukazując cztery króle. Berg nawet nie spojrzał na niego. Pokasływał i siniał, jakby poza suchotami miał jeszcze trafić go szlag, podagra, paralusz i cholera.
– Dokładam – dorzucił do puli resztę monet.
– Ja też.
– Możesz się jeszcze wycofać.
– Łżesz jak sobaka, mości Berg – mierzyli się wzrokiem. Koster zakaszlał, zakrztusił się, splunął krwią na podłogę.
– Tedy patrz pan – wycharczał. 
Jednym ruchem wyłożył karty na stół. Na kapitana załypały złowieszczo cztery dwuokie tuzy.
I cały świat zawalił się jak kościelna wieża rażona gromem. 
Ale jak to? Skąd?
– Nie kantowałem – wycharczał Berg. – Zagrałem uczciwie, po starej znajomości. Sprawdzałeś karty, patrzyłeś mi na ręce. A jeśli chcesz, możesz zajrzeć mi w pludry, albo nawet do samego dna rzyci. I ręczę, że prędzej znajdziesz tam łajno, albo żywego żołędzia, niż parę żołędnych wyżników.
Kapitan patrzył w przestrzeń. Berg zgarnął monety ze stołu, składał je w stos, układał jedne na drugich niezręcznymi ruchami. A we łbie kapitana kołatało wciąż tylko jedno nawracające jak morska fala pytanie: co teraz będzie? Co czynić na Boga?
Wstał, zatoczył się i sięgnął po kapelusz. Chciał ruszyć do drzwi, ale w tej samej chwili Berg porwał go za kaftan, przytrzymał chudymi, przypominającymi ptasie szpony rękoma.
– Zaraz – wycharczał. – Czekaj. Jeszcze nie skończyłem.
– Przegrałem więcej niż myślisz. Tu nie chodzi tylko o floreny...
Berg pchnął leżący na stole stos złota w stronę kapitana. Dukaty, czerwone złote, talary, ordy i szóstaki zabrzęczały; kilka krążków stoczyło się na podłogę, potoczyło z brzękiem w różne strony.
– We... weź zło... to – Berg chrypiał, jakby zaraz miał wywrócić sobie płuca na nice. – Jest twoje. Ja go nie chcę. 
Kapitan zmarszczył brwi. Ta niespodziewana jałmużna wprawiała go w jeszcze większą furię, niż niedawna przegrana. Nie chciał być w niczym zależny od Berga, teraz, kiedy wstąpił do floty królewskiej, bo taki dług mógł być znacznie groźniejszy, niż podpisanie diabelskiego cyrografu. Nie ufał Bergowi bardziej, niż wściekłemu psu, choć oczywiście nie mógł mu odmówić pewnego, dość dziwacznie – dodajmy – pojmowanego poczucia honoru i fantazji.
– To nie jest jałmużna – Berg wypluł w końcu na podłogę kolejną porcję krwawej plwociny. Kapitan wolał nie sprawdzać, czy razem z nią wyleciał mu kawałek płuca, albo żołądka. – To... Jezu, Chry... Zapłata. Za przysługę.
Pokręcił głową.
– Zabierzesz mnie na morze. 

* Flus  - to stara nazwa tryszaka (trynki), gry, w którą grają bohaterowie
** Tus  -  to dawna (używana także na zachodzie) nazwa asa.




