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ALOYSIUS BERTRAND

Kapitan Lazare
 .  

(Oblężenie Berg-Op-Zoom¹)

Zasiada w fotelu krytym aksamitem utrechckim imć pan Jan Blaz usz, podczas gdy Pieniąǳ, Obycza e

zegar u Świętego Pawła² dźwięcznie wyǳwania południe dachom próchnie ącym i zady-
mionym.

Rozsiada się za swą ladą na ławie z drzewa irlanǳkiego ów podagryk lombarǳki, aby Żołnierz
wymienić mi dukat złoty, który wy mu ę z portek bufiastych — ciepły od pierdnięcia.

Jeden z dwóch tysięcy, które krwawy przeskok fortuny i wo ny przerzucił z trzosa Wo na, Morderstwo
opata benedyktynów do mieszka kapitana lancknechtów³.

Boże, bądź mi miłościw! Ladaco ogląda go przez szkiełko i waży na swych szalkach,
ak gdyby mó kord wybił fałszywą monetę na czerepie mnicha.

Hola! pośpieszmy się, dychawiczny lisie. Nie mam ochoty, ni dosyć czasu, by na-
straszyć tych hulta ów w dole, którym two a żoneczka rzuciła właśnie bukiecik przez
okienko.

A przydałoby się duszkiem wychylić kilka szklenic — gdym rozpróżniaczony i me- Pokó , Pĳaństwo
lancholiczny, od kiedy pokó w Münster zamknął mnie w tym przeklętym zamczysku,
ak szczura w latarni.

¹Berg-Op-Zoom (Berg Op Zoom) — miasto w Holandii na płd. zach. od Amsterdamu, blisko granicy
z Belgią. Dwukrotnie oblężone podczas wo ny holendersko-hiszpańskie , tzw. wo ny osiemǳiesięcioletnie
(–). Wyzwolone ostatecznie w  r. [przypis edytorski]

²zegar u Świętego Pawła — prawdopodobnie choǳi o zegar astrologiczny w Katedrze Świętego Pawła
w Münster. [przypis edytorski]

³lancknecht — żołnierz zaciężnych odǳiałów piechoty w XV i XVI w. w Europie. [przypis edytorski]
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