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ǲień siódmy
 .  

Już ze wschodniego nieba zniknęły wszystkie gwiazdy z wy ątkiem edne , Lucyferem
zwane , która zza białych obłoków świtu eszcze wyglądała, gdy marszałek wstał z łoża
i z całym taborem wyruszył do Panieńskie Doliny, aby tam, zgodnie z wolą i wska-
zówkami króla, wszystko przygotować. Wkrótce i król podniósł się z pościeli, bowiem
obuǳił go szmer kroków przy ładowaniu wozów i tupot koni. Po czym natychmiast całe
towarzystwo obuǳić przykazał.

Promienie słońca eszcze słabo ziemię oświetlały, gdy wszyscy uż w drogę wyru-
szyli. Nigdy śpiew słowików i innego ptactwa milszy ak tego poranku im się nie wy-
dawał. Towarzyszył im przez całą drogę, aż przy we ściu do Panieńskie Doliny nowa,
eszcze licznie sza kapela ich przywitała. Można by było pomyśleć, że ptaszkowie radu-
ą się z przybycia gości. Wszyscy rozeszli się w krąg po dolinie, aby e się eszcze raz
przy rzeć. O wczesne porze dnia eszcze pięknie sza im się wydała niźli wczora wieczór,
gdyż poranek zdawał się barǳie zgodny z e urodą. Pokrzepiwszy się nieco ciastem i do-
brym winem, zaczęli śpiewać, aby ptactwu nad sobą przewagi nie dawać. Pobliskie skały
towarzysząc im powtarzały echem tony piosenek, a ptaki, akby o zakład idąc, wytężały
dźwięczne garǳiołka.

Gdy czas obiadu nadszedł, zastawiono stoły pod laurami i innymi drzewami, zgodnie
z wolą króla tuż obok pięknego stawu, tak aby ucztu ący mogli nasycić się widokiem
tysiąca igra ących rybek, które nie tylko oczy cieszyły, ale i do rozmowy materii eszcze
dostarczały. Po obieǳie, gdy ze stołów uprzątnięto, zabrzmiały na nowo eszcze weselsze
śpiewy. Tymczasem marszałek rozkazał tu i tam po małe dolinie łoża porozstawiać, ko-
biercami e nakryć i baldachimami osłonić, aby ci, których sen morzy, mogli wczasowi¹
się oddać, a kto spać nie chce, mógł wybierać wedle woli wśród zwykłych rozrywek. Gdy
zaś po krótkim odpoczynku wszyscy z powrotem się zgromaǳili, rozkazał król niedale-
ko od brzegu stawu kobierce na trawie rozłożyć, na których wszyscy zasiedli, po czym
rozpoczęcie opowieści Emilii polecił. Emilia z wesołym uśmiechem w te słowa zaczęła:

 .   

Gianni Lotteringhi słyszy, że nocą ktoś do drzwi jego domu kołata. Buǳi żonę, a ta prze-
konywa go, że za drzwiami stoi zjawa. Białogłowa wypowiada zaklęcie, po czym kołatania
ustają.

— Mile by mi było, o królu, gdybyś był komu innemu powierzył zaszczyt rozpoczęcia
opowieści na tak piękną materię, ǳisia naznaczoną. Ponieważ chcesz ednak, abym a
wszystkim towarzyszkom moim otuchy dodała, chętnie wolę two ą wypełnię. Pragnę,
miłe słuchaczki, abyście z mo e opowieści choćby niewielki pożytek odniosły. Może być,
że esteście równie bo aźliwe ak a i może równą trwogę żywicie przed z awami, których
ednakoż nigdy w życiu nie wiǳiałam, ani nie spotkałam niewiasty, co by z nimi miała
do czynienia. Wysłucha cie mo e noweli, a nauczycie się skuteczne modlitwy i zaklęcia,
którym każdą z awę przepłoszycie.

¹wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
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„Za dawnych czasów we Florenc i w ǳielnicy Św. Pankracego mieszkał pewien tkacz
wełny, nazwiskiem Gianni Lotteringhi. Rzemiosło swo e znał nieźle, chocia poza nim
zbytnio mądrością nie grzeszył. To zresztą nie stanęło na przeszkoǳie, że nabożna kon-
aternia kościoła Santa Maria Novella wybrała go na preceptora śpiewaków i powierzyła
mu przełożeństwo nad ich ćwiczeniami. Gianni często różne podobne piastował godno-
ści, z których wielce się chełpił. Przypadały mu zaś one, gdyż luǳie duchowni sprzy ali
mu barǳo, ako że był człowiekiem bogatym i mnichom poczęstunków nie szczęǳił.
Święci o cowie wyłuǳali od niego spodnie, opończe lub kaptury, a w zamian za to do-
starczali mu o czenasza po włosku, Pieśni o świętym Aleksym, Żalów świętego Bernarda,
Hymnu na chwałę błogosławionej Matyldy i wielu innych eszcze andronów. Gianni wielce
te wszystkie dary sobie cenił i pilnie przechowywał dla zbawienia duszy swo e . Lot-
teringhi miał piękną, pełną powabu żonę imieniem Tessa, córkę Mannucia z Cuculli,
która ǳięki sprytowi, aki posiadała, poznała się prędko na głupocie swego małżonka.
Miłowała ona uroǳiwego i młodego chłopca, nazwiskiem Federigo di Neri Pegolotti,
a on także wza emnością e odpłacał. Tessa za pośrednictwem służące wyznaczyła mu na
mie sce spotkań należącą do męża piękną winnicę w Camerata. Przebywała tam zwykle
całe lato w samotności, Gianni bowiem przy eżdżał tylko niekiedy na wieczerzę i na noc,
przepęǳa ąc resztę czasu w warsztatach lub w towarzystwie swych śpiewaków. Federigo,
pragnąc wielce zobaczyć się z swo ą umiłowaną, przybył do nie o zmroku, a że dnia tego
Gianni się nie z awił, więc z adł z nią wieczerzę. Późnie w ob ęciach młode białogło-
wy nauczył się pół tuzina pobożnych pieśni e męża. Neri ani Tessa nie chcieli, aby ich
pierwsze miłosne spotkanie ostatnim było. Pragnąc ednak uniknąć pośrednictwa służki
za każdym razem, postanowili na przyszłość inacze poczynać sobie.

Federigo posiadał dom, zna du ący się nieco dale od Florenc i i wyże niż willa Tessy.
Młoda białogłowa poraǳiła swemu miłośnikowi, aby coǳiennie, gdy bęǳie przechoǳił
koło domu Gianniego, spo rzał w głąb winnicy, a zobaczy oślą głowę, która dla postrachu
ptactwa na kĳu zatknięta była. Jeżeli u rzy, że łeb ośli est pyskiem ku Florenc i obróco-
ny, bęǳie to znakiem, że bez obawy tego dnia o zmroku przybyć może do nie . Jeśliby
przypadkiem drzwi zamknięte znalazł, ma trzy razy zapukać. Jeżeli pysk osła patrzeć bę-
ǳie ku Fiesole, niecha się ma na baczności, bowiem Gianniego w domu zastanie. Tym
sposobem nie edną uż schaǳkę do skutku doprowaǳili. Pewnego razu ednak, gdy pani
Tessa zaprosiła Federiga na wieczerzę i gdy oczeku ąc na niego, dwa tłuste kapłony upiec
kazała, zdarzyło się, iż Gianni niespoǳiewanie do domu późno powrócił. Nie barǳo to
pani żonce na rękę było. Toteż poczęstowała męża swego tylko kawałkiem solonego mięsa
a służce kazała wziąć czyste płótno, zawinąć w nie kapłony, butelkę dobrego wina i sporą
ilość świeżych a , odnieść to wszystko do ogrodu i tam złożyć pod brzoskwinią rosnącą
na brzegu małe łączki. Do ogrodu, w którym nieraz uż wieczerzę z Federigiem adała,
można się było dostać, nie przechoǳąc przez dom. Pani Tessa, będąc rozdrażniona i sro-
ǳe gniewna, zapomniała uprzeǳić ǳiewczynę, aby czekała na Federiga i dała mu znać,
że Gianni w domu się zna du e. Niecha zatem nie stara się z nią zobaczyć, a tylko weźmie
spod brzoskwini wszystko, co dla niego przygotowane zostało.

Małżonkowie i służka wkrótce się do łóżek położyli. Po chwili przybył Federigo i lekko
zapukał do drzwi, zna du ących się tak blisko sypialne komnaty, iż Gianni natychmiast to
puknięcie usłyszał. Tessa także słyszała e, nie chcąc ednak wzbuǳić w mężu pode rzenia,
udawała, że śpi. Po chwili Federigo po raz drugi zastukał. Zǳiwiło to Gianniego tak, że
trącił żonę i zawołał:

— Tesso, czy słyszysz? Wydawało mi się, że ktoś do naszych drzwi zakołatał.
Tessa, która to kołatanie lepie od męża słyszała, udała, że się zbuǳiła z głębokiego

snu, i pyta:
— Co się stało?
— Powiadam — rzekł Gianni — że ktoś do drzwi naszych zapukał.
— Ktoś do drzwi kołata? — szepnęła z trwogą żona. — Ach, miły Gianni, zali²

nie wiesz, kto to puka? Jest to duch pokutu ący, który mnie w ostatnich czasach nieraz
nocami śmiertelnego strachu nabawiał. Słysząc to pukanie, chowałam głowę pod poduszkę
i nie śmiałam pierwe wy rzeć na świat, aż ǳień biały się zrobił.

²zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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— Uspokó się, żono — odrzekł na to Gianni — i zbądź się wszelkie trwogi. Nim
się spać położyliśmy, odmówiłem Te lucis, Intemerata³ ako i tuzin innych na lepszych
modlitw, a krom⁴ tego pobłogosławiłem łóżko całe od krawęǳi do krawęǳi w imię O -
ca, Syna i Ducha Świętego. Uspokó się zatem, bowiem gdyby to był nawet akiś duch
na gorszy, to po takich zabiegach przystąpić do nas się nie ośmieli.

Gdy mąż słowa te mówił, pani Tessie przyszło na myśl, że Federigo może akieś nie-
słuszne pode rzenie wobec nie powziąć, co by go do kłótni z nią doprowaǳić mogło.
Postanowiła tedy⁵ wstać i dać mu do poznania, że to Gianni w domu przebywa. Sprytna
białogłowa, namyśliwszy się, w te słowa rzekła:

— Wszystkie te modlitwy skuteczne są może — to ednak pewne, że nie zaznam snu
ani spoko u, dopóki nie zaklniemy tego ducha.

— Jak się to robi? — zapytał Gianni.
— Niedawno nauczyłam się stosownego sposobu — odparła żona. — Kilka dni te-

mu, bawiąc na odpuście w Fiesole, rozmawiałam z edną z tamte szych mniszek. Ach,
Gianni, akież to święte istoty! Otóż edna z nich ulitowała się nade mną i nauczyła mnie
pięknego zaklęcia, którego, ak mnie zapewniała, używała nieraz sama, nim eszcze ha-
bit przywǳiała, a zawsze z dobrym skutkiem. Dotychczas, póki byłam sama, bałam się
przegnać ducha zaklęciem. Teraz ednak ty przy mnie esteś. Pode dźmy do drzwi!

Gianni oświadczył, że chętnie się na to zgaǳa. Po czym wstali obo e i przystąpili na
palcach do drzwi, za którymi stał ciągle Federigo, ma ący uż nie akie wątpliwości. Pani
Tessa, zatrzymawszy się na progu, rzekła do męża:

— Uważa , abyś splunął, gdy skończę zaklęcie.
— Dobrze — odparł Gianni.
Pani Tessa po chwili milczenia zaczęła w te słowa:

O duchu z zadartym chwostem,
Wróć, skąd iǳiesz, szlakiem prostym!
Słysz, czu , słucha woli mo e .
Tam, gǳie krzak brzoskwini stoi,
Zna ǳiesz dla się zapas wszelki:
Owoc kurzy, tłuszcz i mięso,
Jeǳ — aż uszy się zatrzęsą,
Ale opuść w dobry czas
Mnie i mego Gianni wraz.

Tu urwawszy zawołała:
— Gianni, spluń!
Gianni splunął.
Federigo, który za drzwiami całą rozmowę słyszał, pozbywszy się wszelkich pode rzeń,

mimo smutku, aki odczuwał, o mało się nie rozpukł ze śmiechu. Gdy Gianni splunął,
nie mógł się wstrzymać od mruknięcia:

— Boda byś i zęby wypluł zarazem!
Pani Tessa po trzykroć eszcze powtórzyła potężne zaklęcie, a potem wróciła z mę-

żem do łóżka. Federigo zasię, zrozumiawszy dobrze wskazówki, w ta emniczym zaklęciu
zawarte, nie omieszkał pośpieszyć do ogrodu, tym barǳie że dotąd nie wieczerzał, ocze-
ku ąc biesiady z ukochaną. Zabrał znalezione pod brzoskwinią kapłony, a a i wino do
domu i tam pożywił się ak należało. Odwieǳiwszy po kilku dniach panią Tessę, naśmiać
się nie mógł do syta z e egzorcyzmów.

Według zdania niektórych, pani Tessa łeb ośli pyskiem ku Fiesole obróciła, aliści ro-
botnik akiś, przez winnicę przechoǳąc, uderzył weń kĳem, tak że łeb ten, obróciwszy się
kilkakrotnie, pozostał w postawie ku Florenc i wskazu ące . Dlatego Federigo, w mnie-
maniu, iż ten znak go przyzywa, do domu pani Tessy zapukał. Ci, co o tym przypadku
opowiada ą, twierǳą że pani Tessa takiego wówczas użyła zaklęcia:

³Te lucis, Intemerata — pobożne pieśni popularne w średniowieczu. [przypis edytorski]
⁴krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Idź precz, o duchu, i zważ mo ą mowę!
Nie a skręciłam mylnie oślą głowę.
Tego, co sprawił to, pokara , Boże,
Ja zaś tu z prawym mężem ǳielę łoże.

Po czym Federigo miał ode ść, nie znalazłszy ani wieczerzy, ani ciepłego łoża.
Jednakoż edna z sąsiadek moich, białogłowa w podeszłym uż wieku będąca, zarę-

czała mi, że obie te historie są prawǳiwe, ak o tym uż w ǳieciństwie słyszała. Ostatnia
przygoda przytrafiła się ednak nie Gianniemu Lotteringhi, ale nie akiemu Gianniemu di
Nello, który mieszkał przy bramie Św. Piotra i nie więce od naszego Gianniego rozumu
posiadał. Od was tedy zależy, czcigodne damy, które z tych zaklęć w pamięci swo e prze-
chować zechcecie. Wiǳiałyście, że oba są wielce skuteczne. Nauczcie się ich, bowiem kto
wie, czy się wam przy podobne okaz i barǳo nie przydaǳą!”.

 .   

Peronella, gdy mąż powraca, ukrywa swego miłośnika w kaǳi. Mąż oznajmia, że kadź
sprzedał, na co żona odpowiada, że przed jego przybyciem sprzedała już kadź człekowi, który
teraz wewnątrz niej się znajduje, by zobaczyć, czy nie ma w niej braku. Miłośnik Peronelli
wyskakuje z kaǳi, każe mężowi ją ochędożyć, a potem zanieść do swego domu.

Opowieść Emilii wywołała wiele śmiechu, a zaklęcie wszyscy za skuteczne i zbożne
uznali. Po czym na rozkaz króla Filostrato zaczął w te słowa:

— Miłe damy! Mężczyźni, a szczególnie mężowie, tyle figlów wam płata ą, że eśli
które ś z was uda się mężczyznę w pole wywieść, możecie mieć słuszną przyczynę nie tylko
cieszyć się z tego, ale i same chwalić się tym winnyście przed całym światem. Mężczyźni
bowiem przekona ą się z tego, że eśli im na przebiegłości nie zbywa, to i białogłowy
dosyć sprytu ma ą. To tylko pożytek wam, kobietom, przynieść może. Jeżeli bowiem
ednemu wiadome est, że drugi zna się też dobrze na chytrych sztuczkach, nie tak łatwo
mu na oszustwo się zdobyć. Dlatego też mężczyźni, wysłuchawszy wszystkiego, co ǳisia
opowiemy, dobrze się namyślą, nim was oszuka ą. Nieraz im na myśl przy ǳie, że i wy
przy sposobności uprzeǳić ich bęǳiecie mogły. Któż by zresztą mógł wątpić o tym?
Mam tedy⁶ zamiar opowieǳieć wam, co uczyniła pewna młoda a prosta niewiasta, niemal
w okamgnieniu, aby się przed mężem ocalić.

„Niedawno temu w Neapolu żył pewien ubogi murarz. Po ął on za żonę kształtną
i piękną ǳieweczkę, imieniem Peronella. Żona przęǳeniem, a mąż swoim rzemiosłem
niewiele na życie zarabiali, da ąc sobie radę, ak mogli. Otóż zdarzyło się, że pewien gła-
dysz⁷, zauważywszy Peronellę, zakochał się w nie . Nie szczęǳąc starań i zalotów dla
pozyskania e , zdołał do ść wreszcie do pożądanego celu. Dla zapobieżenia wszelkiemu
niebezpieczeństwu miłośnicy umówili się, że Giannello Scrignario (tak się zwał kochanek
Peronelli) ma stać gǳieś w pobliżu domu i czekać, aż mąż, zwykle o świcie śpieszący do
pracy, wy ǳie z mieszkania. Po czym Giannello miał pośpieszyć bez na mnie sze oba-
wy do Peronelli. Zaułek ten, zwany Avorio, był pusty i od środka miasta oddalony. Gdy
mąż do pracy wychoǳił, miłośnik ego żonę odwieǳał. Przez długi czas kochankom
wszystko bezkarnie uchoǳiło. Pewnego poranka zdarzyło się ednak, że gdy Giannello
przybył i Peronellą się cieszył, mąż, który zwykle przez cały ǳień do domu nie wracał, na-
gle o wczesne goǳinie powrócił, a znalazłszy drzwi od wewnątrz zawarte, pukać począł.
Stuknąwszy zaś, pomyślał sobie:

»Boże, wieczysty dank⁸ Tobie i chwała! Ubóstwem mnie, co prawda, dotknąłeś, aleś
za to pobłogosławił mnie zacną i młodą żoną. Patrzcie, od chwili gdy zaryglowała drzwi
po moim wy ściu, dotąd dla uniknięcia pokusy ich nie otwarła«.

Peronella tymczasem, poznawszy męża po sposobie pukania, zawołała:

⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁷gładysz (daw.) — piękny młoǳieniec; piękniś, przysto niak. [przypis edytorski]
⁸dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]

  Dekameron, ǲień siódmy 



— Biada mi, Giannello! Zginęłam! Mąż mó , którego oby kaduk⁹ porwał, stoi przed
drzwiami! Zachoǳę w głowę, co to ma znaczyć, bowiem nigdy o te goǳinie nie powracał.
Może spostrzegł, gdyś wchoǳił do mnie? Aliści nie ma czasu na namysły! Właź do te
kaǳi, a zaś tymczasem pó dę mu otworzyć i dowiemy się, co ten ego ǳisie szy tak
wczesny powrót ma oznaczać.

Giannello, nie mieszka ąc¹⁰, schował się do kaǳi. Peronella zasię¹¹, otworzywszy mę-
żowi, rzekła z gniewnym wyrazem oblicza:

— Cóż to znów za ǳiwne obycza e? Dlaczego tak wcześnie ǳisia powracasz? Wiǳę,
że wszystkie narzęǳia z sobą przynosisz, może więc próżnować zamyślasz? Z czegóż żyć
bęǳiemy, eśli tą modłą¹² postępować bęǳiesz? Czy sąǳisz, że pozwolę, abyś ostatnią
sukienkę mo ą i tę trochę bielizny, aką eszcze posiadam, zastawił? Przez ǳień i noc
nie wsta ę od kołowrotka, ciała uż prawie pod paznokciami nie czu ę, a ledwie mogę
zarobić na ole do lampy. Ach, mó mężu, mó mężu, wszystkie sąsiadki cierpliwości
mo e naǳiwić się nie mogą i drwinki sobie ze mnie stro ą! Ty tymczasem powracasz do
domu w goǳinie, o które przy robocie przecie zna dować się powinieneś…

Rzekłszy te słowa, zalała się rzewnymi łzami, a potem, nie da ąc mu przy ść do słowa,
tak ciągnęła dale :

— Och, a nieszczęśliwa! W złą przyszłam na świat goǳinę i w złą przestąpiłam przez
próg domu mego męża. Boda bym była racze świata tego nie oglądała! Mogłam wy ść
za mąż za szlachetnego i ǳielnego młoǳieńca, a ednak nie chciałam tego. Kogóż to
wybrałam? Próżniaka, który o mnie nie dba wcale! Inne białogłowy ma ą większy rozum.
Używa ą życia z miłośnikami. Nie zna ǳiesz takie , która by dwóch lub trzech kochanków
nie miała. Te białogłowy umie ą wmówić w mężów swoich, że w nocy słońce świeci. Ja
zasię, głupia, za mo ą cnotę i odrazę do podobnych rzeczy tylko zgryzotę i troski w nagrodę
odbieram. Dalibóg, nie wiem, co mnie wstrzymu e od naśladowania przykładu innych
kobiet? Bądź pewien, że gdybym tylko ręką skinęła, stu kochanków bym miała. Wielu
uroǳiwych młoǳieńców kocha się we mnie i o mnie zabiega. Obiecu ą mi pieniąǳe,
kle noty i piękne stro e, aliści a zawsze odmownie odpowiadam, bowiem uczciwa matka
mnie wychowała. Jakiż ednak mam zysk z tego? Taki, że mąż wraca do domu spać w te
porze, kiedy pracować powinien.

— Ależ, żono — odparł wreszcie mąż — nie zapala się tak barǳo! Wiem, ak cię
cenić. Wyszedłem do pracy o te porze, co zwykle, ednakże nie było mi wiadome, ako
i tobie, że ǳisia , w dniu świętego Galeone, pracy żadne nie ma. Dlatego też tak wcześnie
powróciłem. Jednakoż nie niepokó się, pienięǳy wystarczy nam co na mnie na miesiąc
cały. Czy wiǳisz tego człeka? Przyprowaǳiłem go tuta , chce on bowiem kupić naszą
wielką kadź, która nam tylko w domu zawaǳa. Da e za nią pięć złotych florenów.

— Otóż to właśnie! — zawołała Peronella. — Jako mężczyzna, co krąży po świecie,
winieneś się znać lepie ode mnie na cenie różnych rzeczy. Sprzedałbyś naszą kadź za pięć
złotych florenów, podczas gdy a, biedna kobieta, która ledwie za próg głowę wychylam,
znalazłam lepszego kupca, co siedem florenów za kadź da e. Właśnie przed chwilą zgo-
ǳiliśmy się na tę cenę i teraz człek ten wszedł do kaǳi, aby ą wewnątrz obe rzeć, zali¹³
est mocna.

Mąż, nowiną tą nad wyraz uradowany, rzekł do kupca czeka ącego w sieni:
— Idź z Bogiem, przy acielu! Żona mo a, ak słyszysz, sprzedała kadź za siedem flo-

renów, a ty tylko pięć za nią dać chciałeś.
— Da Boże szczęście — odparł czeka ący, po czym odszedł.
Peronella rzekła do męża:
— Kiedyś uż powrócił, to chodźże i dobĳ targu.
Giannello, który przez cały ten czas, chcąc się dowieǳieć, ak ma postąpić, słuch

wytężał, usłyszawszy ostatnie słowa Peronelli wyskoczył z kaǳi i zawołał:
— Gǳie esteście, gospodyni?
— Czego sobie życzysz? — rzekł mąż, podchoǳąc do niego.

⁹kaduk (daw.) — diabeł. [przypis edytorski]
¹⁰nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
¹¹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹²modła (daw.) — sposób. [przypis edytorski]
¹³zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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— Kim esteście? — spytał Giannello. — Chcę mówić z kobietą, z którą przed chwilą
kadź tę targowałem.

— Możecie ze mną dobić targu, estem bowiem e mężem.
— Mocna est dosyć ta kadź — rzekł na to Giannello — ale musieliście chyba trzymać

w nie drożdże, bowiem wewnątrz pokryła się cała akimś osadem, tak wysuszonym, że go
paznokciami odłupać nie byłem w stanie. Nie kupię, póki ochędożone ¹⁴ e nie obaczę.

— To przeszkodą do kupna nie bęǳie — odparła Peronella — bowiem mąż mó
oczyści kadź na poczekaniu, ak się należy.

— Oczywista — rzekł mąż — i zd ąwszy zwierzchnią szatę, kazał sobie świecę zapalić.
Po czym zsunął się do kaǳi i zabrał się do skrobania e . Peronella zasię, pochyliwszy się
i włożywszy do ogromne kaǳi głowę i ramiona, całkowicie sobą otwór zasłoniła, akby
robocie ego przy rzeć się chciała, po czym co chwila dogadywać ęła¹⁵:

— Skrob tu, skrob tam! Patrza , tu eszcze troszeczkę zostawiłeś!
Podczas gdy Peronella mężowi swemu takie wskazówki dawała, Giannello, który tego

dnia z powodu niespoǳiewanego przybycia męża nie całkiem się eszcze nasycił, do te
myśli przyszedł, że należy wziąć, co się da i ak się da. Przysunął się tedy¹⁶ do Peronelli,
stanął tuż za nią i zadowolił swo ą chuć młoǳieńczą w ten sam sposób, w aki na stepach
ǳikie i rozkiełznane rumaki to czynią. W ciągu tego czasu Peronella zasłaniała sobą otwór
kaǳi. Gdy Giannello cel swó osiągnął i na stronę odstąpił, ednocześnie i mąż skrobanie
kaǳi zakończył. Wówczas Peronella wy ęła ręce i głowę z otworu kaǳi i wypuściła męża,
który wielce z swe pracy ukontentowany, na wierzch się wydobył. Peronella za rzała do
kaǳi i rzekła, zwraca ąc się do Giannella:

— Przy acielu, weźże świecę i obacz sam, czy nie całkiem czysto, ak żądacie.
Giannello spo rzał i rzekł, że zupełnie est zadowolony. Po czym zapłacił siedem flo-

renów i do domu kadź odnieść polecił”.

 .    

Mnich Rinaldo często kumę swoją odwieǳa. Mąż zastaje go w jej sypialnej komnacie. Wów-
czas żona oświadcza mu, że mnich odprawiał zaklęcia nad ǳieckiem, które robaki gnębiły.

Choć Filostrato nie asno o stepowych rumakach wspomniał, słowa ego wywołały
śmiech bystrych słuchaczek. Udawały ednak, że zgoła z czego innego się śmie ą. Król
zasię¹⁷, wysłuchawszy do końca ego opowieści, zwrócił się do Elizy z rozkazem rozpo-
częcia nowe . Eliza w te słowa zaczęła:

— Drogie przy aciółki! Zaklinanie ducha przywiodło mi na myśl opowieść o innych
zaklęciach, a chocia mo a opowieść nie est tak piękna ak nowela Emilii, przecie wybrałam
ą, ponieważ dotyczy ona materii, która nas obecnie za mu e. Lepsze opowieści na ten
czas przypomnieć sobie nie mogę.

„Wieǳcie tedy, że w Sienie żył niegdyś uroǳiwy młoǳieniec, z znaczne pochoǳą-
cy roǳiny, imieniem Rinaldo. Zakochał się on w piękne damie, sąsiadce swo e , żonie
bogatego człowieka. Był prawie pewien, że gdyby mu się udało porozumieć się z nią bez
wzbuǳenia pode rzeń, osiągnąłby cel swych pragnień, aliści¹⁸ trudność istniała właśnie
w znalezieniu po temu sposobu. Przypadkiem dowieǳiał się, że pani Agnesa est właśnie
ciężarna, dlatego też, lepsze drogi nie wiǳąc, postanowił za kuma¹⁹ e się ofiarować.
Wybrał się tedy do e męża, w grzecznych słowach prośbę mu swo ą wyraził i uzyskał
wreszcie e przy ęcie.

Zostawszy zasię kumem pani Agnesy i pozyskawszy tym sposobem pewien pozór
do częstszego obcowania z nią, wypowieǳiał e pewnego razu pragnienie swo e, które

¹⁴ochędożony (daw.) — oczyszczony. [przypis edytorski]
¹⁵jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁷zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹⁹kum (daw.) — tu: chrzestny. [przypis edytorski]
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uż dawno ze spo rzeń ego wyczytała. Aliści chocia wyznania ego przychylnie przy ęte
zostały, przecie mało z tego zysku odniósł.

Po akimś czasie, nie zgadnąć zresztą z akie przyczyny, Rinaldo mnichem został Religia, Ksiąǳ, Korzyść,
Rozkoszi choć nie wiadomo, czy wszystko było mu do smaku, życia zakonnego porzucić nie my-

ślał. Wstąpiwszy do klasztoru, wyrzekł się wszelkich pragnień tego świata, a więc i miłości
do pani Agnesy. Wkrótce ednakoż, nie zde mu ąc habitu, do dawnych swych upodobań
powrócił, począł się w delikatnych szatach lubować, o stro e wymyślne i ozdobne dbać,
sonety i ballady układać, piosenki śpiewać i za rozrywkami się uganiać. Po cóż ednak
mówić o przemianach, akie w duszy brata Rinalda zaszły? Jestże mnich, który by ina-
cze postępował? O hańbo naszego wieku, pełnego zepsucia! Nie wstyǳą się oni tłustych
swych postaci i czerwonych oblicz wszęǳie pokazywać i za miękkimi stro ami przepa-
dać. Podobni są racze nie do pokornych gołębi, ale do hardych kogutów z nastawionymi
grzebieniami. Cele ich pełne są puzder ze słodyczami, puszek z maściami kosztownymi,
flaszek i butelek napełnionych pachnidłami i ole kami, ǳbanów z małmaz ą i na przed-
nie szymi winami greckimi i innymi, tak iż cele te przybyszowi nie schronem mnicha,
ale racze kramem z wonnościami i składem delikatnych przysmaczków się wyda ą. Bez-
wstydnie przyzna ą się, iż ich podagra trapi. Mniema ą, akoby luǳiom wiadome nie było,
że ciągłe posty, nie częste a pospolite pokarmy i żywot wstrzemięźliwy — czynią chudym
i wątłym, ale po większe części w zdrowiu zachowu ą. Jeżeli zaś ktoś, tak ży ąc, niemocą
bywa złożony, to w każdym razie nie podagra go dręczy, dla które uleczenia zalecana est
czystość i wszelkie inne przymioty wyróżnia ące skromnego braciszka. Mniema ą oni,
akoby luǳie nie wieǳieli, że długie czuwanie, modły i biczowania muszą człeka czynić
bladym i wyczerpanym, nie mówiąc uż nawet o niedostatkach wyżywienia. I że ani świę-
ty Dominik, ani święty Franciszek nie mieli po cztery habity na zmianę, że nie oǳiewali
się w barwione i wytworne szaty, ale w grube suknie naturalne barwy, które im nie za
stró , eno²⁰ za ochronę od zimna służyły. Oby Bóg we rzał w te sprawy, ak tego trzeba
duszom prostaczków, którym oni karm da ą!

Jakeśmy tedy powieǳieli, w bracie Rinaldo dawne namiętności znów do głosu doszły.
Od tego czasu ął postępować z eszcze większą śmiałością i często kumę swą nawieǳać,
nagabu ąc ą usilnie. Piękna Agnesa wieǳiała o słabości mnicha. Rinaldo wydał się e
znacznie uroǳiwszy niż pierwe .

Gdy pewnego dnia mocno na nią nalegał, uciekła się do wybiegu, aki stosu ą wszyst-
kie niewiasty chcące uczynić zadość prośbom do nich zwróconym. Rzekła tedy:

— Bracie Rinaldo, zali²¹ mnichowi w ten sposób postępować się goǳi?
— Gdy zde mę habit mniszy, o co nie trudno — odparł Rinaldo — obaczycie, że

estem takim samym człekiem ak i każdy inny.
— Jakże mi przykro! — zawołała białogłowa, składa ąc usta do uśmiechu. — Jestem

waszą kumą, miłość do was byłaby wielkim grzechem! Słyszałam bowiem nieraz, że miłość
do kuma est rzeczą występną wielce. Gdybym się kary nie obawiała, ochotnie bym waszą
prośbę spełniła.

— Nie bądźcie taką prostaczką — odparł Rinaldo. — Oczywista, est to grzechem,
ale luǳiom okazu ącym skruchę Bóg eszcze cięższe grzechy odpuszcza. Rzeknĳcie mi,
kto est bliższy waszemu ǳiecku, zali a, który e przy chrzcie na rękach trzymałem, czyli
też wasz mąż, który mu dał życie?

— Wiem, że mó mąż — rzekła Agnesa.
— Tak, ani chybi — ciągnął dale Rinaldo — skoro uż byliście nieraz tak łaskawi dla

swego męża, który bliższy est waszemu ǳiecku niźli a, dlaczegóż tedy nie chcecie mo e
namiętności poǳielić?

Agnesa, która logiki nie znała, pragnęła tylko ednego: aby ą ktoś przekonał. Uwie-
rzyła Rinaldowi albo też uczyniła pozór, że mu wierzy, i rzekła:

— Któż by mógł z waszymi mądrymi wywodami się nie zgoǳić?
Z tymi słowy, mimo powinowactwa, przystała na prośbę swego kuma. Miłośnicy

często się spotykali. Kumostwo ochraniało ich od różnych pode rzeń. Pewnego dnia Ri-
naldo przyszedł do kumy z swoim towarzyszem. W domu nie było nikogo krom²² Agne-

²⁰jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
²¹zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
²²krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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sy, e ǳiecka i służki, wǳięczne i uroǳiwe wielce. Rinaldo wysłał przy aciela wraz ze
służką do gołębnika, prosząc go, aby ǳieweczkę różnych modlitw nauczył, sam zasię²³
z niewiastą, ǳiecię na ręku trzyma ącą, do sąsiednie komnaty przeszedł. Wszedłszy do
nie , drzwi za sobą zawarli. Usiadłszy na łożu, które stało w te izbie, igrać z sobą poczęli.
W tym czasie powrócił kum brata Rinalda. Nikt go nie usłyszał. Gdy do drzwi zapukał,
woła ąc swe żony, Agnesa krzyknęła:

— Zginęłam! To mó mąż! Teraz zrozumie uż, dlaczego w takie przy aźni z sobą
ży emy.

Brat Rinaldo był właśnie bez habitu i szkaplerza, w spodnie oǳieży tylko.
— Macie słuszność — rzekł do swe kochanki — gdybym był ubrany, moglibyśmy

znaleźć eszcze akiś środek ocalenia. Jeżeli ednak we ǳie teraz i zobaczy mnie, wszelki
wybieg niemożebny się okaże.

— Ubiera cie się tylko co pręǳe — rzekła pani Agnesa, nagłą myślą oświecona —
weźcie chrześniaka na ręce i zważa cie dobrze na mo e słowa, którymi się do męża obrócę.
Resztę mnie uż pozostawcie.

Mąż tymczasem nieustannie do drzwi kołatał, gdy nagle głos żony usłyszał:
— Idę uż, idę!
Po chwili pani Agnesa otworzyła mężowi drzwi, ukazała mu wesołe oblicze i rzekła:
— Mó mężu, ach, gdybyś wieǳiał, akie to szczęście, że nasz kum, brat Rinaldo,

przyszedł! Sam Bóg musiał mi go zesłać, bowiem gdyby nie on, z pewnością stracilibyśmy
nasze ǳiecko!

Na te słowa mąż-poczciwina o mało nie umarł ze strachu.
— Cóż się ǳiecku zdarzyło? — zapytał po chwili.
— Ach, mó miły! — ciągnęła dale pani Agnesa — wystaw sobie, że ǳiecię nagle

zemdlało, tak iż e uż za umarłe miałam. Nie wieǳiałam, co robić, i byłabym sobie nigdy
nie poraǳiła, gdyby nie szczęśliwe przybycie brata Rinalda. Gdy wszedł i zobaczył, co
się ǳie e, wziął natychmiast naszego chłopca na ręce i rzekł do mnie: »Nie lęka cie się,
kumoszko, ǳiecię ma w ciele robaki, które mu uż pod serce podpełzły. Mogłyby go były
zadusić, aliści teraz bądźcie spoko ni, zamówię e bowiem tak, że wszystkie pomrą. Zanim
wy dę z domu, oddam wam chłopca tak zdrowego, akim eszcze nigdy nie był«.

Ciebie, mó mężu, trzeba nam było do odmówienia pewnych modłów, że zaś służka
znaleźć się nigǳie nie mogła, dlatego Rinaldo kazał towarzyszowi swemu udać się na dach
naszego domostwa i tam modły na wysokości odprawić, a sam pospołu ze mną wszedł
do te komnaty, gǳieśmy się zamknęli, bowiem przy obrzęǳie zamawiania robaków nikt
obecny być nie może, krom matki ǳiecięcia. Kum Rinaldo eszcze dotąd trzyma chłopca
na ręku, czeka ąc tylko, aż ego towarzysz modlitwy swo e odmówi. Zda e mi się ednak,
że wszystko uż się szczęśliwie skończyło, bowiem ǳiecię ocknęło się z omdlenia i est
całkiem przytomne.

Prostak uwierzył twardo w te wszystkie słowa. Miłość ego do ǳiecka tak wielka była,
że ani na chwilę przez myśl mu nie przeszło, że żona oszukiwać go może. Westchnąwszy
ciężko, rzekł:

— Muszę to zobaczyć.
— Na miłość Boską — odparła Agnesa — poczeka eszcze chwilę, gdyż wszystko

swym pośpiechem zepsu esz. Pozwól, abym a tam pierwe weszła i zapytała, czy ci uż
we ść wolno, po czym cię zawołam.

Brat Rinaldo słyszał to wszystko. Przyoǳiawszy się bez przeszkód i wziąwszy ǳiecko
na ręce, gdy wszystko uż po myśli swe ułaǳił, zawołał:

— Kumo! Czy to nie kmotra²⁴ głos słyszę?
— Tak, o cze! — odparł poczciwiec.
— Chodźcież tedy²⁵ tuta — odezwał się mnich.
Mąż wszedł do komnaty, a wówczas Rinaldo rzekł doń:
— Weźcie na ręce swego synaczka! Łaska Boska do życia go przywiodła. Do niedaw-

na eszcze pewien byłem, że do wieczora nie doczeka. Raǳę wam, abyście kazali zrobić

²³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
²⁴kmotr — kumotr, kum; określenie roǳa u powinowactwa, tu: o ciec ǳiecka dla chrzestnego tegoż ǳiecka.

[przypis edytorski]
²⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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figurę woskową wielkości ǳiecięcia i ustawili ą przed posągiem świętego Ambrożego,
za poplecznictwem którego tego cudu dostąpiliście.

Chłopiec, u rzawszy o ca, począł obycza em małych ǳieciątek wyrywać się doń i przy-
milać. O ciec ob ął syna, zalał się radosnymi łzami i począł ǳiękować mnichowi za to, że
ǳiecię do życia powrócił.

Towarzysz Rinalda wyuczył tymczasem ǳieweczkę nie ednego, ale kilku pacierzy
i podarował e dla pamięci biały niciany woreczek, który mu wręczyła pewna mniszka,
często z nim pospołu pokutę odbywa ąca. Wielkie też ku swe osobie wzbuǳił w nie
nabożeństwo. Usłyszawszy zaś w komnacie rozmowę męża z Agnesą, podszedł cicho do
drzwi, tak że mógł popatrzeć i podsłuchać, co ǳiało się wewnątrz. Wiǳąc, że wszystko
ak na lepie poszło, wszedł do komnaty i rzekł:

— Bracie Rinaldo, odmówiłem uż cztery zalecone mi przez was modlitwy.
— Mó bracie — odparł na to Rinaldo — winszu ę ci zapału, z akim nabożne ćwi-

czenia odprawiasz. Co się mnie tyczy, to ledwie dwie modlitwy do czasu przybycia kuma
odmówić zdołałem. Jednakoż Bóg nas wysłuchał i trudy nasze razem policzył, bowiem
ǳiecko zdrowe est uż zupełnie.

Mąż Agnesy kazał przynieść przedniego wina i ciasta i ugościł zacnie Rinalda i ego
towarzysza. Pokrzepia ące środki barǳo się im przydały. Po czym odprowaǳił ich do
klasztoru, niebu polecił i bez zwłoki ulepić kazał woskową figurę. Postawił ą, obok innych,
przed posągiem św. Ambrożego, aliści nie tego z Mediolanu”.

 .   

Tofano zamyka w nocy drzwi swego domu i nie zważając na prośby żony, nie wpuszcza jej do
wnętrza. Wówczas żona udaje, że się rzuca do studni, ciskając do niej wielki kamień. Tofano
wybiega jej na pomoc. Za czym białogłowa wpada do domu, zamyka drzwi i obelgą a drwiną
męża swego obrzuca.

Gdy Eliza zamilkła, król zwrócił się natychmiast do Lauretty i wezwał ą do opowia-
dania. Posłuszna Lauretta, nie mieszka ąc²⁶, w te słowa zaczęła:

— O miłości, akże wielka i przemożna est two a potęga! Jakżeś bogata w różne
chytrości, ho na w rady i pomysły! Jakiż mędrzec czy artysta wymyślić by zdołał takie
fortele, wybiegi i figle, akie ty ulubieńcom swoim niespoǳiewanie podda esz! Zaiste,
żadne nauki nie lza²⁷ równać z twymi naukami. Jawnie to widać z tych opowieści, które
uż poznaliśmy. Do poprzednich nowel chcę dołączyć swo ą i opowieǳieć wam o fortelu
pewne poczciwe prostaczki. Ani chybi, Amor natchnąć ą musiał.

„W Arezzo mieszkał niegdyś bogaty człek, imieniem Tofano, który zostawszy mę-
żem barǳo piękne białogłowy imieniem Ghita, bez na mnie szego powodu niezmierną
zazdrością ą dręczył. Po upływie pewnego czasu te prześladowania poczęły wielce draż-
nić młodą kobietę. Pytała męża nieraz o przyczynę zazdrości, ale wiǳąc, że zawsze tylko
ogólnikowymi lub niedorzecznymi słowami odpowiada, postanowiła dać mu rzeczywisty
do zazdrości powód.

Spostrzegłszy tedy poprzednio, że pewien zacny ( ak e się zdało) młoǳieniec o łaskę
e zabiega, poczęła z nim po kry omu w porozumienie wchoǳić. Wnet rzeczy tak daleko
zaszły, że słowa tylko na czyn trzeba było przemieniać. Wówczas pani Ghita poczęła łamać
sobie głowę nad stosownym środkiem ku temu. Wieǳiała, że mąż e , krom²⁸ wielu
innych złych nałogów, ma także wielki pociąg do pĳaństwa. Ghita nie tylko przestała go
gromić za hołdowanie temu nałogowi, ale i zachęcać podstępnie do picia poczęła. Tofano
stał się tak niepowściągliwy, że za e sprawą, ilekroć tylko było to po e myśli, w zupełne
odurzenie popadał. Wówczas sprytna żona kładła go do łóżka i posyłała co pręǳe po
kochanka. Zdarzało się to nie raz i nie ǳiesięć razy. Pani Ghita wnet tak ślepo wierzyć
poczęła, iż mąż e często w nietrzeźwym stanie się zna du e, że nie tylko nie wahała się

²⁶nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
²⁷nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
²⁸krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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kochanka u siebie przy mować, aliści²⁹ nieraz część nocy spęǳała nawet w ego domu,
zna du ącym się w pobliżu.

Tymczasem Tofano, akkolwiek winem odurzony, spostrzegł, że żona, zachęca ąc go
do picia, sama nigdy nie pĳe. Wzbuǳiło to w nim pode rzenie, że upa a go umyślnie,
ażeby podczas snu ego pełne swobody używać. Postanowił tedy³⁰ przekonać się, czy tak
est w same rzeczy. Pewnego wieczora, ani kropli przez cały ǳień do ust nie wziąwszy,
słowami i zachowaniem udał, że est pĳany okrutnie. Ghita tym razem na hak przywie-
ǳiona została. Nie częstu ąc uż męża winem, do łożnicy go czym pręǳe zawiodła. Po
czym obycza em swoim pobiegła do domu kochanka i bawiła tam do północy.

Tofano tymczasem, spostrzegłszy, że Ghita wyszła, wstał żywo z łóżka, zaryglował
drzwi i usiadł przy oknie, aby czekać na e przybycie. Chciał pokazać, iż odkrył e sposób
postępowania. Pani Ghita długo nie wracała. Wreszcie ukazała się na placu przed domem
i chwyciła za klamkę od drzwi. Wiǳąc ednak, że zamknięte, zmieszała się niezmiernie
i poczęła próbować, czy ich siłą nie otworzy.

Tofano, który dość długo tym usiłowaniom się przyglądał, zawołał wreszcie z okna:
— Próżne będą two e wysiłki, mo a żono, bowiem do domu nie we ǳiesz. Wraca

tam, gǳieś dotąd była, i bądź przekonana, że nie pierwe przestąpisz przez ten próg, aż
w obecności krewnych swoich i sąsiadów wyświadczę ci za to wszystko cześć, na akąś
zasłużyła.

Usłyszawszy te słowa, żona poczęła go zaklinać i błagać, aby e otworzył, upewniała
go, że się myli, posąǳa ąc ą, iż go zdraǳiła, wraca bowiem od sąsiadki, która cierpi
na bezsenność i która, bo ąc się w samotności długie noce przepęǳać, o towarzystwo ą
prosiła.

Wszystkie te prośby i przełożenia na nic się nie zdały, bowiem mąż-głuptak posta-
nowił rozgłosić po całym Arezzo hańbę swo e żony, które nikt dotąd ani się nawet
domyślał. Żona wiǳąc, że z błagań nic nie wy ǳie, przystąpiła do gróźb i zawołała:

— Jeżeli mi w te chwili nie otworzysz, uczynię cię na podle szym człowiekiem na
świecie!

— A to akim sposobem? — spytał szyderczo Tofano.
Żona, które widać sam Amor w te ciężkie chwili dowcipu³¹ dodał, odrzekła:
— Nim ten srom³², którym mi niezasłużenie grozisz, na mo ą głowę spadnie, rzucę

się do studni, którą tu wiǳisz w pobliżu. A gdy mnie w nie martwą zna dą, każdy
przekonany bęǳie, że to ty po pĳanemu mnie w nią wtrąciłeś. Wówczas albo bęǳiesz
musiał uciekać, tracąc wszystko, co posiadasz, i żyć na wygnaniu, albo też ako morderca,
którym bęǳiesz naprawdę, dasz gardło.

Tofano ednakoż i tą groźbą od głupiego zamiaru odwieść się nie dał.
Wówczas Ghita wykrzyknęła:
— Dobrze tedy! Tak dłuże żyć nie podobna! Niech ci Bóg przebaczy! Każ zabrać mó

kołowrotek, który tuta zostawiam.
Rzekłszy te słowa, pobiegła do studni. Ciemność była tak wielka, że o kilka kroków

przed sobą nic spostrzec nie można było. Ghita chwyciła wielki kamień, leżący obok
cembrowiny, i krzyknąwszy: »Niech mi Bóg przebaczy!«, rzuciła głaz z całe siły w wodę.
Na ten odgłos i plusk Tofano, przekonany, że żona naprawdę do studni wskoczyła, porwał
co żywo za kubeł i powróz i popęǳił ku studni w celu ratowania Ghity. Pani Ghita,
która przy drzwiach się zaczaiła, u rzawszy męża biegnącego ku studni, wpadła do domu,
zaryglowała drzwi i stanąwszy w oknie, zawołała:

— Wody do wina dolewa się w ǳień, a nie w nocy!
Na te słowa Tofano po ął, że żona drwi z niego. Wpadłszy w wściekłość, począł się

gwałtownie do drzwi dobĳać. Wówczas Ghita, podnosząc głos, czego dotychczas starannie
unikała, zawołała piskliwym i donośnym tonem:

— Na mękę Pańską, obrzydliwy pĳaku, nie wpuszczę cię ǳisia do domu. Nie będę
uż dłuże twoich haniebnych nałogów znosiła. ǲisia wreszcie każdy dowieǳieć się musi,
akiego to łotra mam za męża i o które goǳinie on do domu powraca.

²⁹aliści (daw.) — ednakże; tu: ale też. [przypis edytorski]
³⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
³¹dowcip (daw.) — inteligenc a, spryt. [przypis edytorski]
³²srom (daw.) — wstyd, hańba. [przypis edytorski]
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Tofano, pełen wściekłości, odpowieǳiał na tę przemowę gradem obelg. Żona od-
płaciła mu ho nie z swo e strony. Wrzask się podniósł niepomierny. Zbuǳeni sąsieǳi
przystąpili do okien pyta ąc, co się stało. Wówczas Ghita wybuchnęła płaczem i zawołała:

— Spó rzcie na tego bezwstydnego człowieka, który co ǳień pĳany do domu przy-
choǳi albo noce w szynkowniach przesypia, nigdy wcześnie , ak o te porze, nie powra-
ca ąc! Znosiłam to długo, barǳo długo, ale wreszcie cierpliwości mi zabrakło. Ponieważ
mo e prośby żadnego skutku nie odnosiły, postanowiłam go zawstyǳić i drzwi mu przed
nosem zawrzeć³³. Może go to wreszcie poprawi!

Tofano, zamiast zmilczeć, dusząc się ze złości, opowieǳiał, ak się rzecz istotnie mia-
ła, i groził okrutnie swo e żonie. Wówczas Ghita, obróciwszy się do swoich sąsiadek,
zawołała:

— Patrzcie, co to za człowiek! Cóż byście powieǳiały, gdybym to a stała na ulicy,
a on był w domu? Jak Bóg na niebie, uwierzyłybyście ego oskarżeniom! Teraz ednak
same osąǳić możecie, ak nikczemny est ten człowiek, skoro całą winą za to, co sam
popełnił, mnie chce obarczyć. Ani chybi w chęci nastraszenia mnie rzucił akiś przedmiot
do studni. Szkoda, że sam do wody nie wskoczył i nie rozcieńczył trochę tego wina,
którym się tak upił.

Wysłuchawszy słów białogłowy, sąsieǳi ęli gromić Tofana; ze wszystkich stron po-
sypały się na niego obelgi i wyrzuty. Wnet wieść o tym, co się stało, z ust do ust prze-
choǳąc, dobiegła do krewnych pani Ghity. Ci, sroǳe oburzeni, przybiegli co żywo na
mie sce wypadku i o mały włos biednemu Tofanowi wszystkich kości nie połamali. Po
czym, wszedłszy do domu, zabrali panią Ghitę i wszystkie rzeczy do nie należące i odeszli,
obiecu ąc Tofanowi zemstę.

Tofano dopiero teraz poznał, w aką wpadł biedę i dokąd go zazdrość zawiodła. Pełen
skruchy i żalu, miłował bowiem żonę swo ą niezmiernie, zwrócił się do kilku przy aciół,
aby byli pośrednikami mięǳy nim a Ghitą.

Gdy wreszcie młoda białogłowa na powrót doń się zgoǳiła, Tofano całą duszą się
cieszył. Przyrzekł swe żonie, że nigdy uż zazdrosnym nie bęǳie i że da e wolność
czynienia, co sama zechce, byleby tylko rozumnie postępowała i aby on o niczym nie
wieǳiał. Tak tedy³⁴ powtórzyła się historia głupiego chłopa, który wówczas szuka zgody,
gdy mu kości policzą”.

  .  

Zazdrośnik, za mnicha przebrany, żonę swoją spowiada i dowiaduje się, że miłuje ona pewnego
kleryka, który co noc ją odwieǳa. Gdy zazdrośnik staje na czatach przed domem, białogłowa
każe swemu miłośnikowi dostać się do jej komnaty przez dach i z nim przebywa.

Gdy Lauretta swo e opowiadanie skończyła, wszyscy pochwalili postępowanie pani
Ghity i stwierǳili ednogłośnie, że mąż otrzymał to, na co zasłużył. Po czym król, nie
mieszka ąc³⁵, zwrócił się uprze mie do Fiammetty i z kolei e głosu uǳielił.

Fiammetta odezwała się przeto w te słowa:
— Szlachetne damy! Poprzednia historia zachęca mnie do zaczęcia opowieści również

o pewnym zazdrośniku. Mężowie, którzy bez przyczyny żony swo e ustawicznie o nie-
cnotliwe rzeczy pode rzewa ą, ze wszech miar na srogą karę od nich zasługu ą. Gdyby
prawodawcy byli tę rzecz dobrze zważyli³⁶, mniemam, że nie sroże by niewierne żony
karali, niż karzą luǳi, którzy w obronie własne drugich zabĳa ą lub ranią. Zazdrośnicy
bowiem na życie młodych białogłów się usaǳa ą i czynią, co mogą, aby się stać przyczyną
ich śmierci. Białogłowy sieǳą przez cały tyǳień w domu, za ęte robotą i gospodarstwem.
Cóż więc ǳiwnego, eżeli żąda ą przyna mnie w ǳień świąteczny trochę wczasu, spoko u
i przy emności, których nie odmawia się nawet wieśniakom pracu ącym na roli, robot-
nikom — w mieście i sęǳiom — w sądach? Sam Bóg tę przy emność uświęcił, siódmy

³³zawrzeć (daw.) — zamknąć. [przypis edytorski]
³⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
³⁵nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
³⁶byli (…) zważyli — daw. forma czasu zaprzeszłego: zważyli wcześnie , uprzednio wzięli pod uwagę. [przypis

edytorski]
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ǳień na odpoczynek własny przeznacza ąc. Podobnie prawa kościelne i świeckie, ma ące
na wzglęǳie cześć bożą i dobro powszechne, wszystkim wspólne, różnicę czynią mięǳy
dniami pracy a dniami odpoczynku. Ale zazdrośnicy po ąć tego i uznać nie chcą, przeciw-
nie — postępowaniem swoim dni, radosne dla innych, na smutnie szymi i na cięższymi
dla żon swoich czynią. Pilnu ą ich wówczas sto razy więce i pod surowszym trzyma ą
e dozorem. Jak okropną i dręczącą est to rzeczą, osąǳić mogą tylko białogłowy, które
tego doświadczyły. Raz więc eszcze oświadczam, że każdy figiel, wyrząǳony niesłusz-
nie pode rzewa ącemu zazdrośnikowi, nie tylko zganionym być nie może, ale nawet na
pochwałę zasługu e.

„Żył niegdyś w Rimini bogaty kupiec, który posiadał wielkie dobra i pieniąǳe. Był
on okrutnie zazdrosny o swo ą uroǳiwą żonę, nie ma ąc ednak ku temu żadnego po-
wodu. Miłu ąc ą wielce, zna du ąc ą piękną i wiǳąc, że wszelkich sił dokłada, aby mu
się podobać, do te myśli przychoǳił, że i innych bęǳie się starała w sobie rozkochać
i wszystkim piękną się wyda, buǳąc w nich miłość. Tylko głupi i zły człek mógł równy
powód do zazdrości znaleźć. Strzegł e i pilnował ściśle niźli dozorcy więzienni skaza-
nych na śmierć. Mnie sza uż o to, że na żadną zabawę, wesele, a nawet do kościoła wy ść
e nie pozwalał, aliści zabronił e nawet pod akimkolwiek pozorem przez próg domu
przestępować, a nawet przez okno na ulicę wyglądać. Biedna kobieta wiodła smutne życie,
które tym nieznośnie sze dla nie było, im niewinnie szą się czuła. Wreszcie, doprowa-
ǳona do ostateczności, postanowiła, o ile tylko zdoła, pociechę sobie znaleźć i eśli uż
cierpieć, to cierpieć przyna mnie nie bez winy. Wprawǳie nie wolno e było wyglądać
przez okno, dlatego też żadnemu przechodniowi pokazać nie mogła, że nie pogarǳiłaby
ego miłością. Inna za to sposobność wkrótce e się nadarzyła, bowiem w sąsiednim do-
mu mieszkał uroǳiwy barǳo młoǳieniec. Białogłowa nasza poczęła rozmyślać, akim
by tu sposobem w murze ǳielącym oba domy otwór uczynić, aby czatować na sposob-
ność i porozumieć się z owym młoǳieńcem, miłością swą go darząc, eśli tylko przy ąć ą
zechce. Nie wątpiła bowiem, że późnie zna ǳie uż sposób, aby się z sąsiadem widywać
i ǳięki temu posępny żywot swó nieco rozweselić. Przez długi czas pod nieobecność
męża szukała daremnie choćby na mnie sze szparki w murze, wreszcie ednak usiłowania
e pomyślny skutek uwieńczył: odkryła bowiem w nieznacznym mie scu małą szczelinkę.
Spo rzała przez nią i tyle tylko niewyraźnie dostrzegła, że akaś komnata po drugie stro-
nie się zna du e. »Ach, gdyby to była komnata Filipa (tak się nazywał ów młody sąsiad)
— rzekła sama do siebie — rzecz byłaby na pół dokonana!«.

Trzeba się było ednak przekonać. Pomogła e w tym służka, która, współczuciem
powodowana, wyszła na zwiady i wróciła z ozna mieniem, że istotnie w te komnacie
pewien młoǳieniec sam eden sypia. Białogłowa, dowieǳiawszy się o tym, często choǳiła
w to mie sce i gdy tylko spostrzegła, że Filip est w komnacie, ęła³⁷ rzucać piaskiem
i patykami przez ową szczelinę dopóty, póki nie zwróciła uwagi młoǳieńca na te osobliwe
szmery. Zaciekawiony, przystąpił do szpary, a wówczas ona zawołała nań po cichu. On
zasię, poznawszy e głos, odpowieǳiał; za czym³⁸ w krótkich słowach całe położenie swo e
mu odkryła. Młoǳieniec, uradowany nad wyraz, postarał się o powiększenie otworu,
o tyle ednak, aby nikt tego nie zauważył. Młoǳi luǳie rozmawiali z sobą często, a nawet
rękami się dotykali, ednakowoż na tym wszystko się kończyło, bowiem zazdrosny mąż
zbyt dobrze pilnował.

Tymczasem nadeszła Wielkanoc; żona ozna miła mężowi, że chciałaby pó ść w pierw-
szy ǳień świąt rano do kościoła, aby przystąpić do spowieǳi i komunii, ak to wszyscy
chrześcĳanie czynią.

— A akież to grzechy popełniłaś — spytał zazdrośnik — że chcesz się spowiadać?
— Jakie? — odparła żona — zali³⁹ sąǳisz, że świętą się stałam, ponieważ mnie w za-

mknięciu trzymasz? Mam i a swo e grzechy, ak i każda inna śmiertelna istota, ednako-
woż nie mam obowiązku tobie ich wyznawać, bowiem nie esteś księǳem.

Słowa te wzbuǳiły nowe pode rzenia w duszy zazdrosnego męża. Poczuł niezmierną
chęć dowieǳenia się, akie to grzechy żona ego popełniła, i nie przestał łamać sobie gło-

³⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
³⁸za czym — tu: po czym; następnie. [przypis edytorski]
³⁹zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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wy, aż wymyślił sposób podsłuchania spowieǳi. Odrzekł e tedy, że się zgaǳa, aliści⁴⁰
pod warunkiem, aby nie do innego kościoła, tylko do parafialne kaplicy o ranne goǳinie
spowiadać się poszła. Spowiednikiem e ma być proboszcz lub też wskazany przez niego
zakonnik. Po czym niezwłocznie do domu powrócić winna. Żonie zdało się, że przenik-
nęła zamysły zazdrośnika, ednakoż nie rzekła ani słowa i na wszystko się zgoǳiła. Ran-
kiem dnia świątecznego wstała o świcie, przyoǳiała się i poszła do kościoła wybranego
przez męża. Zazdrosny mąż uż czekał na nią w kaplicy. Umówiwszy się z proboszczem,
wǳiał na się co pręǳe habit zakonny, nasunął sobie wielki kaptur na głowę i zasiadł
w stallach. Żona ego weszła tymczasem do kościoła i oświadczyła, że chce się wiǳieć
z proboszczem. Proboszcz przybył i wysłuchawszy e , odrzekł, że nie ma czasu sam e
spowiadać, ale że przyśle natychmiast swego zastępcę. W same rzeczy po chwili przysłał
zazdrosnego męża, którego ciężkie chwile teraz czekać miały. Zazdrośnik nasz zbliżył się
do nie uroczystym krokiem. Chocia kaptur miał na oczy nasunięty, a w kościele ciemno
eszcze było, żona poznała go od razu i pomyślała sobie: »Olaboga, toż to mó zazdrośnik,
w mnicha przemieniony! O , dam a mu ciężki orzech do zgryzienia!«. Udała wszakże,
że go nie pozna e. Gdy zasiadł w konfes onale, uklękła przed nim. Zazdrośnikowi przez
myśl nawet nie przeszło, że mógłby być poznany, sąǳił bowiem, że suknie dostatecznie
go zmieniły; wziął przy tym do ust kilka kamyków, aby i głos swó odmienić.

Wkrótce zaczęła się spowiedź. Białogłowa oświadczyła, że est zamężna, i wyznała,
że kocha się w pewnym księǳu, który ą co noc nawieǳa. Słowa te ostrym sztyletem
przebiły serce zazdrośnika. Gdyby nie chęć dowieǳenia się bliższych szczegółów, byłby
niezawodnie z mie sca się porwał. Pohamował się ednak i spytał:

— Jak to? Więc twó mąż nie sypia z tobą?
— Owszem, o cze — odparła białogłowa.
— Jakimże tedy sposobem — spytał zazdrośnik — ów ksiąǳ może sypiać z tobą

także?
— O cze! — odrzekła kobieta — ǳięki akim czarom on to robi, odgadnąć nie

mogę, ale to pewna, że w całym domu nie ma tak mocno zawartych drzwi, które by za
ego dotknięciem się nie otwarły. Zbliżywszy się do mo e sypialne komnaty, zanim próg
e przekroczy, szepce pewne ta emnicze słowa, które ma ą dar sprowaǳania niezwłocznie
snu na mo ego męża. Wówczas, przeświadczywszy się, że mąż śpi głęboko, wchoǳi, bawi
przy mnie noc całą, i nigdy to nie zawoǳi.

— Madonno! — zawołał zazdrośnik — źle się z wami barǳo ǳie e i powinniście
temu kres położyć.

— O cze — odrzekła kobieta — wątpię, abym znalazła siłę po temu, bowiem zbytnio
go kocham.

— W takim razie nie mogę ci dać rozgrzeszenia — rzekł zazdrośnik.
— Martwi mnie to wielce — odparł białogłowa — ale cóż mam czynić? Nie przyszłam

tuta , aby kłamać. Ponieważ nie sąǳę, ażebym mogła dotrzymać tego, czego ode mnie
żądacie, z góry wam tego nie przyrzekam.

— Zaprawdę, pani — odezwał się na to zazdrośnik — żal mi wielce duszy wasze ,
które wiekuiste potępienie grozi; dlatego też nie będę szczęǳił modłów na waszą intenc ę,
a może Bóg mnie wysłucha. Od czasu do czasu przysyłać będę do was młodego braciszka,
któremu powiecie, zali⁴¹ modły mo e i wstawiennictwo za wami do Boga akiś skutek
odnoszą. A eśli okażą się skuteczne, dale rzecz poprowaǳimy.

— O cze — odrzekła białogłowa — nie przysyła cie do mnie nikogo, mąż mó bowiem
est zazdrosny wielce. Gdy kogo obcego obaczy, pewien bęǳie, iż w złych zamiarach
przychoǳi, i gotów mnie za to przez cały rok gnębić.

— Nie bó się — odparł zazdrośnik — uż a tak wszystko ułaǳę, że na mnie sza
przykrość z tego powodu od męża cię nie spotka.

— Jeśli tak, to się zgaǳam — rzekła kobieta.
Na tym spowiedź się skończyła. Po czym zazdrośnik naznaczył żonie swo e pokutę

i kazał e mszy święte eszcze wysłuchać, sam zasię⁴², dusząc się z wewnętrzne wściekło-
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ści, pośpiesznie zrzucił habit i podążył do domu, aby pomyśleć nad sposobem pochwy-
cenia żony i owego księǳa na gorącym uczynku i ukarania ich obo ga przykładnie.

Żona, powróciwszy z kościoła, poznała doskonale po minie męża, że po e spowieǳi
niewesoła Wielkanoc go czeka, mimo że starał się ukryć przed nią to, co zrobił i czego
się dowieǳiał. On zasię postanowił następne nocy zasiąść przed bramą domu na czatach
i zdybać owego księǳa. Dlatego też przed nocą rzekł do żony:

— Zaproszony ǳisia estem na wieczerzę w gościnę. Zamkniesz dobrze drzwi od
ulicy, od schodów i od swo e sypialne komnaty i położysz się spać sama, gdy zechcesz.

— Dobrze — odparła żona i znalazłszy odpowiednią chwilę, pobiegła do szczeliny.
Na umówiony znak zbliżył się Filip. Wówczas białogłowa opowieǳiała mu o wszystkim,
co ǳisia z rana uczyniła i co mąż e po obieǳie powieǳiał.

— Jestem pewna — rzekła — że nie wy ǳie z domu, lecz że zaczai się przy drzwiach
i bęǳie czekał na księǳa. Skorzysta tedy⁴³ ze sposobności i stara się przedostać się do
mnie przez dach, byśmy mogli być społem.

Młoǳieniec, uradowany tymi wieściami, odrzekł:
— Da cie mi, pani, tylko swobodę ǳiałania.
Wkrótce noc nadeszła. Zazdrośnik z bronią w ręku ukrył się po cichu w komórce

przytyka ące do bramy domu. Żona po ego wy ściu zamknęła wszystkie drzwi, a zwłasz-
cza te, które były w połowie schodów, aby się zabezpieczyć od niespoǳiewanego powrotu
męża. Po czym dała znak sąsiadowi, który upatrzywszy stosowną chwilę, wkradł się do
nie . Podążyli do łoża i przepęǳili pełną rozkoszy noc. O świcie młoǳieniec powrócił do
swego mieszkania. ǲięki dusznym zgryzotom zazdrosny mąż nic na wieczerzę nie adł.
Głodny, szczęka ący zębami od zimna, całą noc przepęǳił z bronią przed bramą, czeka ąc
na księǳa. Gdy ednak ǳień się zbliżył, nie mogąc czuwać dłuże , położył się nasz nie-
szczęsny czatownik w komórce swo e i zasnął twardym snem. Wreszcie otwarto bramę
domu. Kupiec wstał wówczas, wyszedł ostrożnie z komórki i uda ąc, że z miasta powraca,
wszedł do swo e komnaty, gǳie się śniadaniem pokrzepił. Po upływie kilku goǳin zasię
wysłał chłopca, któremu polecił nazwać się klerykiem, wysłańcem księǳa spowiednika,
do swo e żony z zapytaniem, rzekomo od księǳa, czy wiadoma osoba nawieǳiła ą zno-
wu. Żona, wieǳąc dobrze, kto posłańca przysłał, odrzekła, że te nocy człeka tego u nie
nie było i że eśli przez dłuższy czas on nawieǳać e nie bęǳie, to być może, iż uda się
e zapomnieć o nim, czego zresztą byna mnie nie pragnie.

Cóż więce mam wam powieǳieć? Zazdrośnik w ciągu wielu nocy czatował u wrót
na księǳa, a żona ego tymczasem życia z miłośnikiem używała. Mąż ednak wreszcie
nie wytrzymał i pewnego poranka spytał żony z gniewną miną, co na ostatnie spowieǳi
księǳu wyznała. Białogłowa odrzekła, że nie powtórzy mu tego, nie byłoby to bowiem
uczciwą ani przysto ną rzeczą. Zazdrośnik, niezdolny dłuże panować nad sobą, zawołał:

— O kobieto bez sumienia! Otóż na złość tobie wiem, coś mu powieǳiała, i żądam
teraz wyznania, kim est ten ksiąǳ, w którym się tak zadurzyłaś i który ǳięki swym
czarom całe noce z tobą spęǳa! Mów albo cię uduszę!

Żona odrzekła, że kłamstwem est, akoby akiegoś księǳa kochała.
— Co? — wykrzyknął mąż. — Nie wyznałaśże tego sama na spowieǳi? — Tu po-

wtórzył własne e słowa i dodał: — Ośmielisz się temu zaprzeczać?
— Może być, że ksiąǳ, który mnie spowiadał, opowieǳiał ci o wszystkim tak do-

kładnie, akbyś był przy tym. A więc tak, oświadczyłam mu to!
— Powieǳ mi tedy zaraz, ak się zowie twó miłośnik-ksiąǳ?
Białogłowa odparła z uśmiechem:
— Podobneż to do wiary, aby prosta białogłowa woǳiła za nos rozumnego człeka, Zazdrość, Mąż, Żona

wiodąc go niby barana na rzeź? Ale to nie ǳiwota! Od chwili gdy szatan zazdrości bez
powodu tobą owładnął, straciłeś rozum, im zaś głupszy esteś i barǳie otumaniony, tym
mnie sza mo a chwała. Myślisz, że oczy mo e są tak ślepe ak two e pode rzenia? Wierę⁴⁴,
tak nie est! Wiǳiałam bowiem i poznałam od razu, kto słuchał mo e spowieǳi. Po-
nieważ wieǳiałam dobrze, żeś mnie chciał pode ść tym sposobem, dlatego pozwoliłam
ci łuǳić się dotąd, że ci się podstęp udał. Gdybyś był istotnie rozumnym człowiekiem, za
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akiego się uważasz, nie byłbyś się starał taką drogą dowieǳieć się o ta emnicach swo e
uczciwe żony i próżnych nie szuka ąc pode rzeń, po ąłbyś od razu, że prawdą est to, co
ci na spowieǳi wyznała, i że winy w tym nie masz nĳakie . Powieǳiałam ci, że kocham
księǳa — czyż ednak nie przebrałeś się ty, którego na mo e nieszczęście kocham, w stró
duchowny? Powieǳiałam, że wszystkie drzwi przed owym gościem sto ą otworem, gdy
zechce ze mną iść w łoże — któreż były kiedy zamknięte przed tobą? Powieǳiałam ci
wreszcie, że ksiąǳ ten co noc mnie odwieǳa — kiedyż to nie było cię w nocy przy
mnie? W tym czasie, gdy chłopca do mnie przysyłałeś, nie nocowałeś w domu i dlatego
odpowiadałam, że »wiadome osoby nie było«. Tylko two a głowa, zazdrością odurzona,
na tym poznać się nie mogła. Udawałeś, że wychoǳisz w gościnę, a stałeś przy wrotach
na czatach przez noc całą. Oto stosowna kara! Skorzysta z nie teraz i popraw się, stań się
znowu tym dobrym mężem, którym dawnie byłeś, nie naraża się na pośmiewisko luǳi
zna ących usposobienie two e równie dobrze ak a i da pokó temu ciągłemu trzymaniu
mnie pod strażą. Dowieǳ się, że gdybym ci chciała rogi przyprawić, to nie tylko dwo e
oczu, które posiadasz, ale sto nawet przeszkoǳić by mi w tym nie zdołało.

Zazdrośnik poznał teraz dopiero, że nie on żonę, ale że żona ego na hak przywiodła.
Dlatego też, nie odpowieǳiawszy e ani słowa, od te pory uważał ą za na mądrze szą
i na czystszą z kobiet, wyrzekł się przy tym zazdrości właśnie wówczas, kiedy na więce
mógł mieć po temu rac i, tak ak w nią popadł, gdy żadne po temu nie miał przyczyny.
Sprytne kobiecie ta ufność męża barǳo na rękę była. Nie potrzebowała uż odtąd spro-
waǳać kochanka swo ego szlakiem kocim przez dach; drzwi stały dla niego otworem.
Ponieważ zasię⁴⁵ ostrożność i rozwaga nie opuszczały e nigdy, długo więc i spoko nie
życia z nim wesołego używała”.

 .  

Do willi Izabeli, w czasie gdy u niej Leonetto bawi, przyjeżdża niespoǳianie miłujący ją
rycerz Lambertuccio. Wkrótce powraca także i mąż Izabeli. Wówczas Lambertucciowi każe
ona wybiec z domu z mieczem w ręku, po czym mąż Izabeli Leonetta do Florencji odwozi.

Opowieść Fiamnetty wszystkim osobliwie się podobała. Każdy twierǳił, że młoda
białogłowa odpłaciła ak należy głupiemu prostakowi. Po czym na rozkaz króla Pampinea
w te słowa zaczęła:

— Wielu mniema i głosi, że miłość odbiera rozum i luǳi akoby w głupców za-
mienia. Zda e mi się, że to mniemanie est mylne. Wszystko, cośmy dotychczas słyszeli,
niesłuszności tego sądu dowoǳi. Postaram się nadto opowieǳieć historię, która bęǳie
dowodem, że sąd ten est błędny wielce.

„W mieście naszym, bogato we wszystkie dobra fortuny wyposażonym, żyła niegdyś
młoda, wielce uroǳiwa i szlachetna białogłowa, żona ǳielnego i szanowanego wielce
rycerza. Często wiǳimy, że człek prędko edną i tą samą potrawą się przesyca i że zmiana
potrzebna mu est barǳo. Tak się też i z damą ową zdarzyło. Ponieważ mąż niezupełnie ą
zadowalniał, zakochała się tedy w pewnym młoǳieńcu, imieniem Leonetto. Ów młoǳian
z niezbyt wysokiego szedł rodu, celował ednak wǳiękiem i dwornością. I on również
w nie się rozmiłował. Jest rzeczą wiadomą, że eśli dwo e luǳi czegoś usilnie pragnie,
to ich życzenia rzadko do skutku przywieǳione nie zosta ą. Tak i miłośnicy nasi rychło
porozumieli się z sobą. Pod ten czas zdarzyło się, że w te że damie dla e urody zakochał się
namiętnie pewien rycerz, imieniem Lambertuccio. Miłość ego nie znalazła wza emności.
Wydawał się damie tak odraża ącym i wstrętnym, że za żadne skarby świata serca swego ku
niemu by nie skłoniła. Rycerza ednakoż to nie zraziło. Prześladował ą ustawicznie swoimi
poselstwami, wiǳąc zasię⁴⁶, że wszystkie starania na nic się nie zda ą, ako człek niemałego
znaczenia ął⁴⁷ e grozić, iż w razie, gdy bęǳie żąǳom ego dalszy opór stawiała, przed
ludźmi ą osławi. Dama, zna ąc ego mściwość i wpływ przemożny, tak się tych gróźb
przeraziła, że wreszcie musiała ulec ego woli.
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Pewnego dnia Izabela (takie było imię owe damy), zna du ąc się w wie skie willi
swo e , do które , zgodnie z powszechnym u nas obycza em, na lato się przeniosła, po-
słała do Leonetta z wezwaniem, aby do nie przybył. Leonetto, dowieǳiawszy się z listu,
że mąż pani Izabeli od echał i że w ciągu kilku dni nieobecny bęǳie, pełen radości po-
śpieszył niezwłocznie do swo e umiłowane . Aliści⁴⁸ i pan Lambertuccio dowieǳiał się
o od eźǳie męża pani Izabeli i postanowił skorzystać z te sposobności. Wsiadł więc na
koń i przybywszy samopas do e domu, do drzwi zapukał. Służka u rzawszy go z dale-
ka, pobiegła zawiadomić panią swo ą, która właśnie pospołu z Leonettem w sypialne
komnacie się zna dowała.

— Pani — zawołała — pan Lambertuccio przy echał sam eden i do drzwi kołata.
Na tę wieść dama zawrzała gniewem, tak ednak wielka była e obawa przed owym

rycerzem, iż wymogła na Leonetcie, że ukry e się za kotarą i zaczeka, dopóki ona natręta
się nie pozbęǳie. Leonetto, który równie ak i dama Lambertuccia się obawiał, ukrył
się co pręǳe . Tymczasem służąca na rozkaz pani pobiegła otworzyć drzwi rycerzowi.
Lambertuccio zeskoczył w podwórzu z rumaka, przywiązał konia obok wrót i wszedł
do domu. Dama nader uprze mie go przy ęła, wyszła do wierzchołka schodów na ego
spotkanie, łaskawymi słowy go przywitała i spytała, co go do nie sprowaǳa?

Rycerz uścisnął ą, pocałował i rzekł:
— Dowieǳiałem się, na droższa mo a, że męża twego nie ma w domu. Przybywam

tedy⁴⁹, aby szczęśliwą chwilkę z tobą spęǳić.
Po tych słowach weszli obo e do komnaty damy i tam się zamknęli, a pan Lam-

bertuccio przystąpił do ǳieła. Gdy tak pospołu byli, całkiem nieoczekiwanie mąż pani
Izabeli powrócił. Służka obaczywszy, że się do willi zbliża, podbiegła prawie bez tchu do
drzwi komnaty swo e pani i zawołała:

— Madonno, pan powrócił i uż na ǳieǳińcu być musi!
Dama na te słowa za zgubioną się poczytała. Wieǳiała, iż w domu ma dwóch męż-

czyzn i że rycerz ukryć się nie zdoła, gdyż rumak ego pozostał na ǳieǳińcu. Nie tracąc
ednakże przytomności umysłu, ułożyła plan ratunku, zeskoczyła z łoża i rzekła do pana
Lambertuccio:

— Jeżeli mnie, panie, choć trochę miłu esz i eśli od śmierci wybawić mnie pra-
gniesz, to uczyń, czego od ciebie zażądam w te chwili. Wydobądź miecz swó z pochwy
i z gniewnym a zapamiętałym obliczem zbiegnĳ po schodach, woła ąc: »Biada mu! Na
Boga, zna dę go, choćby się pod ziemię zapadł«. Jeżeli mąż mó zechce was zatrzymać
albo zapytać o coś, nie odpowiada cie mu ani słowa, siada cie eno⁵⁰ na koń i rusza cie, za
żadną cenę z nim nie przysta ąc.

Pan Lambertuccio przyrzekł ak na ściśle prośby damy wypełnić.
Wy ąwszy miecz, zaczerwieniony, czy to ze zmęczenia, czy też z gniewu, że wrócił pan

domu, uczynił, ak mu kazano.
Tymczasem mąż, stanąwszy na ǳieǳińcu, zaǳiwił się wielce na widok obcego ru-

maka. Wchoǳił właśnie do domu, gdy obaczył pana Lambertuccia biegnącego na dół
z wielce gniewnym wyrazem oblicza i groźnym okrzykiem. Mąż pani Izabeli zawołał
w osłupieniu:

— Stó cie, panie! Czegóż szukacie tuta ?
Aliści Lambertuccio włożył nogę w strzemię, wskoczył na siodło i krzyknąwszy tylko:

»Na mękę Pańską, potrafię go znaleźć wszęǳie!«, pomknął przed siebie ak strzała.
Wówczas mąż pani Izabeli pobiegł w górę i spostrzegł na schodach swo ą żonę, bladą

z trwogi i całym ciałem drżącą.
— Co się stało? — zapytał. — Kogo szuka rycerz Lambertuccio i komu tak straszliwie

grozi?
Dama zbliżyła się do drzwi sypialne komnaty, tak aby Leonetto mógł ą usłyszeć,

i odrzekła:
— Ach, mó mężu! Nigdy w życiu moim większe nie zaznałam trwogi. Jakiś mło-

ǳieniec, całkiem mi nieznany, schronił się tuta , ścigany przez pana Lambertuccia z mie-
czem w ręku. Nieszczęśliwy wpadł przypadkiem do mo e komnaty, która stała otworem,
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i u rzawszy mnie, zawołał, drżąc całym ciałem: »Madonno, na miłosierǳie boskie, nie
pozwól, aby mnie zamordowano w two e przytomności⁵¹!«.

Na te słowa zerwałam się z krzesła, nim ednak zapytać zdołałam, kto zacz, wpadł na
ǳieǳiniec z dobytym mieczem pan Lambertuccio. Z groźnym okrzykiem: »Gǳie esteś,
zdra co?«, zbliżył się do drzwi mo e komnaty. Zastąpiłam mu drogę; rycerz, wiǳąc, że
go do komnaty wpuścić nie chcę, o tyle był powściągliwy, iż oddalił się, wiele gniewnych
słów wypowieǳiawszy.

— Żono — odrzekł gospodarz — dobrześ uczyniła. Wielka hańba spadłaby na dom
nasz, gdyby w nim kogokolwiek zamordowano. Pan Lambertuccio wielce mnie swoim
zuchwalstwem obraził. Jakże się mógł odważyć aż tak daleko tego człeka ścigać? Gǳie
est ów młoǳian?

— Nie wiem, gǳie się ukrył — odparła pani Izabela.
Wówczas mąż pani Izabeli zawołał gromkim głosem:
— Młoǳieńcze, wy dź bez obawy!
Leonetto, który wszystko wybornie był słyszał, przerażony niemało, ako że strachu

zaznał nie na żarty, wyszedł z swo e kry ówki. U rzawszy go, gospodarz spytał:
— O co się waǳicie z panem Lambertuccio?
— Nie wiem, panie — odparł Leonetto — o co mu poszło, i dlatego zda e mi się, że

albo musi być niespełna zmysłów, albo też wziął mnie za inną osobę. Spostrzegłszy mnie
na gościńcu, niedaleko od willi wasze , natychmiast wydobył miecz i krzyknął: »Zginąłeś,
zdra co!«. Oczywista, że nie pytałem, w czym rzecz, ale zemknąłem co tchu i wpadłem
tuta , gǳie ǳięki Bogu i te szlachetne damie ratunek znalazłem.

— Rad estem z tego niezmiernie — odrzekł mąż pani Izabeli. — Zbądź się teraz
wszelkie obawy, odwiozę cię bowiem cało i zdrowo do domu. A potem ty uż stara się
do ść z nim akoś do ładu.

Po czym mąż pani Izabeli zaprosił Leonetta na wieczerzę, a po wieczerzy do Florenc i
go odwiózł. Leonetto tegoż eszcze wieczora, wedle pouczenia chytre niewiasty, poro-
zumiał się ta nie z rycerzem Lambertuccio. ǲięki te rozmowie, chociaż wiele o tym
późnie gadano, mąż pani Izabeli nie dowieǳiał się nigdy, ak z niego żona zadrwiła”.

 .   

Lodovico wyznaje miłość pani Beatryczy. Beatrycze wysyła swego męża, Egano, ubranego w jej
niewieście szaty, do ogrodu, sama zasię przez ten czas Lodovica łaskami swymi obdarza, po
czym Lodovico udaje się do ogrodu, aby Egana kĳem wygrzmocić.

Towarzystwo wyraziło ednogłośnie poǳiwienie nad pomysłowym figlem pani Iza-
beli. Po czym Filomena na rozkaz króla zaczęła w te słowa:

— Na milsze damy! Jeżeli się nie łuǳę, to fortel, o którym wam zaraz opowiem,
niemnie zręcznym wam się wyda. Posłucha cie tylko!

„Przed laty żył w Paryżu pewien florencki szlachcic. Ubóstwo zmusiło go do parania
się handlem. Fortuna tak mu sprzy ać zaczęła, że wkrótce barǳo znaczny ma ątek zebrał.
Miał on ednego tylko syna, imieniem Lodovico. Nie chciał go na kupca przeznaczyć, ale
pragnął, by szlacheckiemu stanowi swego o ca wierności dochował, i dlatego oddał go na
dwór króla ancuskiego. Młoǳian na dworze tym wielu pożytecznych rzeczy i obycza ów
układnych się nauczył.

Pewnego dnia Lodovico przebywał w towarzystwie dworzan i rycerzy, którzy właśnie
z podróży do Grobu Świętego powrócili. Rozmawiano o uroǳiwych białogłowach we
Franc i, Anglii i innych kra ach. Jeden z młoǳieńców przysłuchiwał się długo te roz-
mowie, wreszcie rzekł, że wiele uroǳiwych wielce kobiet wiǳiał, wędru ąc po świecie,
ale że nigǳie nie znalazł pięknie sze od pani Beatryczy, żony Egana de’Galluzzi z Bo-
lonii. Wszyscy rycerze, którzy z nim pospołu w Bolonii przebywali, poparli ego zdanie
ednogłośnie.

Lodovico, który do te pory żadne kobiety eszcze nie kochał, usłyszawszy o nie-
porównane uroǳie pani Beatryczy, zapłonął taką żąǳą u rzenia e , że niezdolny był
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o niczym innym myśleć. W końcu postanowił wybrać się do Bolonii, poznać panią Be-
atryczę i eśli mu się spodoba, pozostać przez dłuższy czas w tym mieście. Od o ca uzyskał
z trudem pozwolenie na wy azd, pod kłamliwym pozorem, że chce udać się do Grobu
Zbawiciela. Przybył do Bolonii pod przybranym nazwiskiem Anichina i ǳięki szczęśliwe
okoliczności, następnego dnia poznał w czasie uczty panią Beatryczę. Znalazłszy ą sto-
kroć pięknie szą, niż sobie wystawiał⁵², Lodovico zakochał się w nie gorąco i postanowił
dopóty Bolonii nie opuszczać, dopóki e wza emności nie pozyska. Długo myślał nad
środkami wiodącymi do uskutecznienia pragnień swoich, wreszcie przyszedł do przeko-
nania, że na lepie bęǳie zaciągnąć się na służbę do męża urocze damy, który wielki
dwór utrzymywał.

Dlatego też sprzedał swo e konie, odprawił ho nie służbę z rozkazem, aby udawała, że
go nie zna, a następnie zwrócił się do swego oberżysty z zapytaniem, czy nie wie o akimś
dosto nym panie⁵³, który by go na dwór swó chciał przy ąć.

— Zda e mi się, że pan Egano, eden z na bogatszych szlachciców naszego miasta,
chętnie przy ąłby cię na swó dwór, wielu bowiem utrzymu e dworzan, oǳnacza ących
się uroǳiwym pozorem⁵⁴ i dwornymi obycza ami. Powinieneś mu do serca przypaść.
Pomówię z nim o tobie — odrzekł oberżysta.

Oberżysta wypełnił swo ą obietnicę i ku wielkie radości Anichina zaprowaǳił go do
Egana, który go dobrotliwie przy ął. Anichino, dostawszy się do domu umiłowane i po-
zyskawszy sposobność częstego widywania e , tak dobrze służbę swą spełniał, że wkrótce
Egano obyć się nie mógł bez niego, przychylnością bezmierną go obdarzył i pieczę nad
wszystkimi sprawami swymi mu powierzył.

Tymczasem zdarzyło się, że gdy Egano bawił na łowach, a Anichino w domu po-
zostawał, pani Beatrycze, dotychczas afektów ego nieświadoma, pełna wszakoż uznania
dla ego przymiotów, do szachów z nim zasiadła. Anichino, pragnąc e ukontentowanie
sprawić, zręcznie dał się zwyciężyć, czym piękną białogłowę wielce uradował. Pod ten
czas⁵⁵ dwórki pani Beatrycze odeszły i samych ich przy grze zostawiły. Anichino wes-
tchnął głęboko. Piękna dama, usłyszawszy to westchnienie, spo rzała nań i rzekła:

— Co ci się stało, Anichino? Zaliżby⁵⁶ ci było smutno z tego powodu, że cię poko-
nałam?

— Madonno — odpowieǳiał Anichino — z daleko ważnie sze przyczyny westchną-
łem.

— Jeśli masz ufność do mnie — rzekła dama — wyzna mi tę przyczynę.
Anichino na to wezwanie ze strony te , którą tak kochał, nie mógł pohamować eszcze

głębszego westchnienia.
Wówczas pani Beatrycze poczęła nalegać na niego silnie , aby e odkrył przyczynę

tych westchnień.
— Madonno — odrzekł Anichino — lękam się mocno, że eśli wam powiem całą

prawdę, w srogi gniew wpaść możecie, a także i innym ta emnicę mo ą zdraǳić.
— Obiecu ę, że się gniewać nie będę i że nikomu słów twoich nie powtórzę, chyba

że sam tego chcieć bęǳiesz!
— Skoro tak — zawołał Anichino — wszystko wam opowiem!
Wyrzekłszy te słowa, ze łzami opowiadać e zaczął, kim est, akim sposobem do-

wieǳiał się o nie , ak się w nie rozmiłował i dlaczego dworzaninem męża e został.
Po czym ął⁵⁷ błagać ą kornie⁵⁸, aby miała miłosierǳie dla niego i aby wielką a uta oną
ego miłość nagroǳić zechciała. Jeżeli zaś nie chce uczynić tego, to niecha przyna mnie
pozwoli mu, ak dotąd, pozostać przy sobie i kochać ą w milczeniu.

O wspaniała i szlachetna krwi bolońska, akie że pochwały esteś godna! Nigdy nie
byłaś nieczuła na łzy i westchnienia. Po wszystkie czasy miękką byłaś na błagania i pod-

⁵²wystawiać sobie coś — wyobrażać sobie coś. [przypis edytorski]
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dawałaś się chętnie uniesieniom miłości. Gdyby ęzyk mó godnie wysławić cię zdołał,
nigdy by nie zamilkł w pochwałach dla ciebie!

Przez cały czas mowy Anichina dama wpatrywała się weń. Pełna ufności w prawdę
słów ego, słysząc te prośby, zapłonęła naraz tak gwałtowną ku niemu miłością, że sama
wzdychać poczęła i wreszcie zawołała:

— Bądź dobre myśli, mó na droższy Anichino! Podarki, obietnice i starania wielu
panów i rycerzy, którzy zalecali się do mnie, nie mogły wymóc mo e wza emności, ty
natomiast w parę chwil swoimi słowy podbiłeś całkiem serce mo e, tak iż teraz należę
barǳie do ciebie niż do siebie same . Uzna ę, żeś goǳien est mo e miłości, ofiaru ę ci
ą i obiecu ę, że cię owocami e obdarzyć nie omieszkam, nim eszcze ǳisie sza noc upły-
nie. Aby się to dopełniło, stara się przy ść o północy do mo e sypialni. Drzwi pozostawię
otworem. Wiesz, po które stronie łoża leżę, zbliż się więc do mnie; eślibym spała, zbudź
mnie dotknięciem, a możesz być pewien, że ci wynagroǳę długi czas tęsknoty i pragnie-
nia. Abyś zasię⁵⁹ temu uwierzył, weź ten pocałunek na zadatek — to mówiąc ob ęła go
za szy ę i pocałowała drżąc z miłości. Młoǳieniec oddał e pocałunek.

Po czym opuścił damę i krząta ąc się około spraw swoich, ął w na wyższym uniesie-
niu nade ścia nocy oczekiwać. Egano tymczasem powrócił z polowania i będąc barǳo
znużonym, natychmiast po wieczerzy położył się do łoża. Żona wnet znalazła się obok
niego, nie zapomniawszy ednakoż zostawić drzwi otworem.

O oznaczone goǳinie Anichino wszedł na palcach do sypialne komnaty małżonków,
zasunął rygiel od drzwi, zbliżył się do krawęǳi łoża, na którym dama leżała, i dotknąwszy
e piersi, przekonał się, że nie śpi. Beatrycze poznawszy, że to on, chwyciła go obiema
rękoma za rękę i poczęła się tak przewracać na łożu, iż Egano, który uż zasnął, obuǳił
się i spytał, co ta e niespoko ność znaczy.

— Egano — odrzekła na to dama — wieczorem po powrocie wydawałeś mi się tak
znużony, że nie chciałam z tobą w pewne materii rozmowy wszczynać. Teraz natomiast
chciałabym się zapytać, którego z swoich dworzan poczytu esz za na uczciwszego i na -
barǳie oddanego ci człeka.

— Po cóż mi podobne pytanie zada esz, mo a żono — odparł Egano. — Wiesz prze-
cież, że nie mam dla nikogo tyle zaufania i miłości, ile dla mego drogiego i wiernego
Anichina. Więc po co o to pytasz?

Anichino, wiǳąc, że Egano nie śpi, i słysząc podobną o sobie rozmowę, usiłował
wyrwać swą rękę z uścisku Beatryczy i uciec, był bowiem pewien, że dama go zdraǳi
i mężowi wyda. Aliści Beatrycze trzymała go tak mocno, iż żadnym sposobem wydrzeć
się e nie mógł.

Dama ciągnęła dale na ten kształt:
— Ciekaw esteś, Egano, co znaczy to mo e pytanie. Zaraz się dowiesz. I a sąǳiłam

to samo o Anichinie i poczytywałam go za na wiernie szego z dworzan twoich. Aliści on
sam wywiódł mnie z tego błędu. ǲisia bowiem, gdyś na łowach bawił, zdra ca ten został
w domu i wybrawszy stosowną chwilę, miał odwagę prosić mnie, bym powolną była ego
woli. Dla wyleczenia cię raz na zawsze z ufności, aką w tym niegoǳiwcu pokładasz, i na-
ocznego przekonania cię o ego przewrotności, udałam, że się zgaǳam, i przyobiecałam,
że o północy spotkam się z nim pod pinią w ogroǳie. Oczywista, że nie myślę tam iść
byna mnie , aliści⁶⁰ ty, dla przekonania się o wierności ukochanego sługi, znaleźć się na
tym mie scu powinieneś. Jeśli chcesz, aby cię poznał, włóż na się mo ą suknię i zasłoną
mo ą się okry . Obaczysz, czy przy ǳie; pewna estem, że czekać nie bęǳiesz na próżno.

Egano, wysłuchawszy słów żony, zawołał:
— Wierę⁶¹, muszę to uczynić!
Po czym wyskoczył z łoża, po omacku zarzucił na siebie szaty swo e żony, udał się do

ogrodu i stanął pod pinią w zamiarze czekania na Anichina.
Dama, usłyszawszy odgłos oddala ących się kroków, wyszła z łoża i zaryglowała drzwi.
Anichino, ak nigdy dotąd, przeżył chwile na wyższego strachu w trakcie rozmowy

małżonków i wszystkich sił dokładał, aby wyrwać się z rąk damy, i po sto razy wyrzucał
sobie, że tak ślepo Beatryczy i e miłości zawierzył. Wiǳąc ednak, aki obrót sprawa

⁵⁹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁶⁰aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁶¹wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]

  Dekameron, ǲień siódmy 



przybiera, poczuł się na szczęśliwszym z luǳi. Ledwo się mógł doczekać na zawarcie⁶²
drzwi. U rzawszy Beatryczę w łożu, zrzucił z siebie szaty i znalazł się obok nie . Po czym
obo e na wyższe rozkoszy się oddali. Czas szybko mĳał. Dama nie zapomniała o tym
i wiǳąc, że uż pora się pohamować, kazała Anichinowi wstać, ubrać się i tak doń rzekła:

— Weź, mó na droższy, tęgi kĳ i ze dź teraz do ogrodu. U rzawszy Egana, uda , że go
bierzesz za mnie i żeś mnie tylko chciał wypróbować. Ła a go, ile sił, i bĳ, co się zmieści!
Bęǳie to krotochwilnym⁶³ przydatkiem do rozkoszy, które użyliśmy.

Anichino schwycił gruby kĳ i udał się do ogrodu. Gdy znalazł się opodal pinii, Egano,
u rzawszy go, postąpił kilka kroków mu naprzeciw, tak akby się radował z ego przybycia.
Anichino wykrzyknął:

— Ach, wiarołomna, przewrotna białogłowo! Przyszłaś tuta , uwierzywszy, że będę
w stanie memu panu podobną zniewagę wyrząǳić? Przeklęta bądź po tysiąc razy!

Egano, słysząc to i wiǳąc kĳ, nie mówił wiele, lecz rzucił się do ucieczki, ile tchu
w piersiach. Anichino biegł za nim nieustannie, woła ąc:

— Umyka ! Niech cię Bóg skarze! Jutro o wszystkim Eganowi opowiem.
Chocia mąż Beatrycze żwawo umykał, przecie wiele razów na ego plecy spadło.

W komnacie sypialne spotkała go żona, pyta ąc, zali⁶⁴ Anichino był w ogroǳie.
— Lepie by się stało, gdyby był nie przyszedł — rzekł Egano — bowiem, wziąwszy

mnie za ciebie, wygrzmocił mnie tęgo kĳem i sroǳe słowami znieważył. ǲiwię się tylko,
że śmiał cię podobnym sposobem doświadczać. Ani chybi, nabrał te śmiałości wobec
ciebie, wiǳąc, że ustawicznie się śmie esz i żartu esz.

— Chwała Bogu — odparła Beatrycze — że mnie tylko słowami, ciebie zasię i czy-
nami doświadczył. Teraz może rzec słusznie, że a cierpliwie słów ego słucham, niż ty
czyny ego znosisz. Jest ci tak oddany ednakoż, że go miłować powinniśmy i cześć mu
świadczyć.

— To prawda — rzekł Egano uwierzywszy od te chwili, że nie ma na świecie cnotliw-
sze białogłowy niż Beatrycze i wiernie szego od Anichina sługi. Nieraz też w przytom-
ności⁶⁵ Beatryczy i Anichina z tego zdarzenia żartował. Anichino i Beatrycze tymczasem,
ǳięki te przygoǳie, cieszyli się swo ą miłością z większą swobodą, niżby to kiedy inǳie
było możliwe, póki młoǳieniec w Bolonii u Egana pozostawał”.

 .   

Żona zazdrośnika przywiązuje sobie nocą do palca nić, aby dowieǳieć się, kiedy jej miłośnik
przed domem staje. Mąż to spostrzega i rzuca się w pogoń za kochankiem. W tym czasie
żona kłaǳie do łoża swoją służkę. Arriguccio po powrocie bĳe ją i włosy jej obcina, po czym
sprowaǳa braci żony, którzy przekonawszy się, że im nieprawdę mówił, lżą go sroǳe.

Fortel pani Beatryczy wydał się towarzystwu aż nadto wobec męża złośliwy. Każdy
też wystawiał sobie, ile strachu musiał zaznać Anichino, gdy Beatrycze, nie puszcza ąc
ego ręki, opowiadała mężowi o ego miłosnym wyznaniu. Wreszcie ednak król koniec
te rozmowie położył, wezwawszy Neifilę do opowiadania z kolei. Ta, uśmiecha ąc się
z lekka, tak zaczęła:

— Piękne damy! Trudne, wierę⁶⁶, miałabym zadanie, gdybym chciała uraczyć was
równie piękną historią ak te, któreście dotąd słyszały; spróbu ę ednak z pomocą bożą
z obowiązku swego niezgorze się wywiązać.

„Wieǳcie tedy⁶⁷, że w mieście naszym żył niegdyś bogaty kupiec, nazwiskiem Ar-
riguccio Berlinghieri. Arriguccio, ak to za naszych czasów często z kupcami się zdarza,
wpadł na głupią myśl uszlachcenia się przez żonę. Dlatego też po ął w stadło małżeń-
skie ǳieweczkę szlacheckiego rodu, niezbyt dla niego odpowiednią, imieniem Sismon-
da. Mąż, obycza em kupców, często wy eżdżał na długo — nie ǳiwota tedy, że młoda
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białogłowa rozkochała się z nudów w młoǳieńcu, imieniem Roberto, który przez długi
czas starał się o e względy. W zażyły weszła z nim stosunek i może dla wielkie przy em-
ności, aką w obcowaniu tym zna dowała, nie dość była ostrożną, tak iż Arriguccio, czy
to spostrzegłszy coś, czy też domyśla ąc się czegoś, stał się na zazdrośnie szym mężem na
świecie. Wyrzekł się podróży, zaniedbał swo e sprawy i niczym prawie innym się nie za -
mował, eno⁶⁸ pilnowaniem żony swo e . Nigdy nie zasnął pierwe , póki Sismondy w łożu
nie obaczył. Martwiło to wielce damę, niemogącą teraz żadnym sposobem ze swoim Ro-
bertem się widywać. Długo myślała, ak temu zaraǳić, napierana przy tym żywo przez
kochanka, aż wreszcie wpadła na następu ący pomysł. Komnata e wychoǳiła na ulicę.
Zauważyła zaś, że mąż późno zasypia, ale że zasnąwszy śpi potem ak kamień. Postanowiła
tedy uwiadomić Roberta, by o północy przyszedł pod bramę domu, a wtedy mu otworzyć
i podczas gdy mąż trwać bęǳie w śnie głębokim, spęǳić z Robertem kilka szczęśliwych
chwil. Choǳiło tylko o to, ak dowieǳieć się o ego przybyciu przed dom, bez obuǳenia
akiegokolwiek pode rzenia.

Umówiła się tedy z Robertem, że co noc przywiązywać sobie bęǳie do wielkiego
palca u nogi grubą nić, które drugi koniec spuści przez okno, tak aby dostawał do same
ziemi. Za ten koniec miał Roberto lekko pociągnąć ozna mia ąc o swoim przybyciu; eśli
mąż bęǳie we śnie pogrążony, ona wypuści nić i ze ǳie mu otworzyć; w razie zaś gdyby
męczyła męża bezsenność, sama z kolei za nić pociągnie, ǳierżąc ą mocno, aby uprzeǳić
kochanka, że nie ma po co czekać.

Robertowi ten środek porozumienia wielce się podobał. Spróbował tego fortelu i od
te pory często pod dom przybywał. Niekiedy udawało mu się być razem z ukochaną, kiedy
inǳie znów nie. Pewnego razu ednak zdarzyło się, że pani Sismonda sama niespoǳianie
zasnęła z nitką przyczepioną do wielkiego palca u nogi. Arriguccio zaczepił nogą o tę nitkę
przypadkiem i zaciekawiony, co to być może, pociągnął ą ku sobie. Wówczas spostrzegł,
że koniec e uwiązany est u palca ego żony. Zwietrzył w tym natychmiast akiś podstęp
i pomyślał: »Wierę, nie bęǳie to bez kozery!«.

Utrwalił się w pode rzeniu, gdy doszedł, że nitka spuszczona est przez okno na ulicę.
Na ten widok, tknięty nagłą myślą, uciął nić przy samym palcu pani Sismondy, przywiązał
ą do swo e nogi w ten sam sposób i czekał, co bęǳie dale . Po upływie kilku chwil
Roberto stanął pod oknem i pociągnął za nitkę, wedle obycza u. Arriguccio uczuł to
pociągnięcie. Nitka przytwierǳona była słabo, Roberto zasię⁶⁹, który silnie ą szarpnął,
u rzał nagle drugi e koniec w swoich rękach. Kochanek wziął to za znak, że ma czekać.
Arriguccio zaś, u rzawszy, ak nić znika, po ął, że tam na dole ktoś czekać musi; uzbroił
się więc naprędce i pośpieszył przekonać się, kim est ów gość nocny, obiecu ąc sobie,
że go podobnych fortelów na zawsze oduczy. A choć kupiec, chłop to był na schwał
i silny wielce. Tymczasem Roberto, usłyszawszy, że ktoś drzwi gwałtownie otwiera, nie
tak, ak to pani Sismonda czyniła, odgadł od razu, co się święci, i nie namyśla ąc się długo,
wziął nogi za pas. Arriguccio ścigał go z wszystkich sił. Wreszcie Roberto, czu ąc, że nie
u ǳie, ubiegłszy spory kawał drogi stanął, dobył miecza i bronić się przed naciera ącym
Arrigucciem począł.

Tymczasem pani Sismonda obuǳiła się na odgłos gwałtownego otwarcia drzwi. Spo-
strzegłszy, że nitka odcięta, po ęła w lot, że wszystko na aw wy ść musiało. Wieǳąc, że
Arriguccio ściga w te chwili e kochanka, pomyślała o ratunku. Namysł e był krótki.
Przywołała służkę wta emniczoną we wszystko, i skłoniła ą do za ęcia swo ego mie sca
w łożu. Następnie wymogła na nie , że nie da ąc się poznać, zniesie wszystko, cokolwiek
by Arriguccio w pierwszym zapęǳie gniewu mógł z nią uczynić — i przyrzekła, że za
tę usługę ho nie ą wynagroǳi. Po czym zgasiła światło płonące w sypialne komnacie
i ukryła się w inne części domu, aby czekać, co dale bęǳie.

Tymczasem Roberto i Arriguccio, walcząc na ulicy, rozbuǳili wszystkich sąsiadów,
którzy pokazawszy się w oknach ła ać ich sroǳe poczęli. Arriguccio, prze ęty obawą, aby
go nie poznano, cofnął się i popęǳił do domu. Był wściekły okrutnie, że nie mógł poznać
ani ukarać przykładnie zuchwałego młoǳieńca. Pieniąc się ze złości, wpadł do sypialne
komnaty i zawołał:

⁶⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁶⁹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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— Gǳie esteś, bezwstydna białogłowo? Zagasiłaś światło, abym cię nie znalazł, aleś
chybiła celu!

I z tymi słowy dopadłszy do łoża chwycił za gardło ǳiewczynę, którą wziął za swo ą
żonę, i począł ą tak pięściami walić i nogami kopać, że całe e oblicze pokryło się siń-
cami. Wreszcie obciął e włosy, obsypu ąc ą bez przerwy na strasznie szymi obelgami.
ǲiewczyna zalewała się łzami, prosząc pokornie: »Na miłość boską, dosyć! Biada mi,
litości!«. Arriguccia taki gniew zaślepił, iż nie mógł rozeznać, że to nie głos żony, przy
tym ǳieweczka od szlochów ochrypła.

Pofolgowawszy swemu gniewowi, wstrzymał się wreszcie i rzekł:
— Teraz dam ci uż spokó , występna białogłowo, ale za to w te chwili pó dę do

twoich braci i opowiem im o twoich pięknych sprawkach. Niecha przy dą, zabiorą cię
i uczynią z tobą, co im cześć i sumienie nakaże. Zabrać cię muszą, bowiem edne chwili
dłuże w tym domu zostać ci nie pozwolę.

Wyrzekłszy te słowa wyszedł z sypialne komnaty, zaryglował drzwi i wybiegł z domu.
Pani Sismonda, która to wszystko słyszała, u rzawszy męża oddala ącego się, otworzyła
drzwi od komnaty i zapaliła światło. Sroǳe pobita służka tonęła w gorzkich łzach. Pani
Sismonǳie żal e się zrobiło. Pocieszyła ą więc, ak mogła na lepie , i odesłała do alkierza,
wydawszy uprzednio rozkaz, aby się nią troskliwie za ęto. Wynagroǳiła ą takoż ho nie
pienięǳmi Arriguccia za doznaną krzywdę, po czym pośpieszyła do sypialne komnaty,
doprowaǳiła łoże swo e do porządku, tak aby się zdawać mogło, że te nocy nikt eszcze
w nim nie leżał, zapaliła lampkę nocną, ubrała się, uczesała, akby nie szła eszcze na
spoczynek, i zasiadła z robotą niedaleko schodów, czeka ąc, co bęǳie dale .

Tymczasem Arriguccio prawie bez tchu w piersiach przybiegł do domu braci żony
swo e i póty się do drzwi dobĳał, póki mu ich nie otwarto. Trze bracia pani Sismondy
oraz matka e , poznawszy, że to Arriguccio przybył, wstali natychmiast, kazali światło
zapalić i wyszli mu naprzeciw z zapytaniem, co go o tak późne goǳinie sprowaǳa?
Wówczas Arriguccio opowieǳiał im wszystko, od chwili gdy na wielkim palcu nogi swe
żony nitkę znalazł, i wyznał, co z żoną uczynił. Na dowód prawdy ostatnich słów swoich
wręczył im włosy, które ak mniemał, żonie obciął, po czym zażądał, aby przybyli po panią
Sismondę i uczynili z nią, co — wedle mniemania — honor im nakazu e, on bowiem ani
chwili dłuże w domu swoim niewierne żony znosić nie chce.

Bracia pani Sismondy, przygnębieni sroǳe, zapaleni gniewem na nią i pełni wiary
w słowa e męża, rozkazali zapalić pochodnie i pośpieszyli z Arrigucciem do ego domu
w zamiarze ukarania winowa czyni. Matka, zalewa ąc się łzami, biegła za nimi i zaklinała
ich, by nie wierzyli pochopnie oskarżeniom Arriguccia i dobrze raz eszcze całą rzecz
zbadali i rozważyli. Przedstawiała im, że mąż, rozgniewany na żonę z innego powodu, mógł
ciężko ą pokrzywǳić, a teraz dla usprawiedliwienia siebie podobną potwarz wymyślić.
Starucha mówiła także, że nie może e się w głowie pomieścić, aby białogłowa, którą
znała tak dobrze od ǳiecka i która tak troskliwe wychowanie odebrała, mogła być do
podobnego występku zdolna.

Gdy bracia wraz z matką doszli do domu Arriguccia i poczęli wstępować na schody,
pani Sismonda, usłyszawszy kroki nadchoǳących, spytała przez drzwi:

— Kto tam?
Na to eden z braci odpowieǳiał:
— Zaraz się dowiesz, występna białogłowo!
— Co to ma znaczyć? — zawołała pani Sismonda. — Boże, mie nas w opiece! —

I otwiera ąc drzwi, dodała: — Wita cie mi, mili bracia! Cóż was wszystkich trzech o tak
późne goǳinie tuta sprowaǳa?

Bracia wiǳąc ą szyciem za ętą, spoko ną i bez na mnie szych śladów pobicia na twa-
rzy, chocia Arriguccio im twierǳił, że oblicze e est siniakami pokryte, zǳiwili się
niepomiernie i od razu zapęd swego gniewu pohamowali. Po czym powtórzyli e skargi
Arriguccia i srogo e zagrozili w wypadku, eśli nie wyzna im otwarcie całe winy.

— Nie rozumiem, czego ode mnie chcecie, o co przed wami mógł mnie oskarżać
Arriguccio — odrzekła na to pani Sismonda.

Bracia opowieǳieli pokrótce pani Sismonǳie, na co Arriguccio się skarżył, wspomi-
na ąc o nitce i o pobiciu. Usłyszawszy to, pani Sismonda zwróciła się z zaǳiwioną miną
do męża i zawołała:
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— Biada mi, cóżem usłyszała? Człeku, po cóż na hańbę własną przedstawiasz mnie
ako rozpustną kobietę, którą nie estem, a siebie samego ako gbura i okrutnika, nie
będąc nim także? ǲisie sze nocy nie byłeś w domu, nie przestąpiłeś przez próg sypialne
komnaty, przeczże więc twierǳisz, żeś mnie pobił? Opamięta się na miłość boską!

— Co? — wrzasnął Arriguccio. — Jeszcze kłamać się ośmielasz, przewrotna kobieto?
Czyżeśmy się nie położyli razem do łóżka? Zalim⁷⁰ nie wrócił do domu po daremne
pogoni za twoim miłośnikiem? Zali nie zbiłem cię na kwaśne abłko i nie obciąłem ci
włosów?

— W tym domu przyna mnie — odparła żona — nie kładłeś się spać ǳisia . Ale
mnie sza o ten szczegół, którego prawdy w te chwili udowodnić nie mogę; prze dźmy do
innych rzeczy. Mówisz, żeś mnie bił pięścią i żeś włosy mi obciął. Popatrzcież tedy wszyscy
na mnie uważnie i powieǳcie mi, czy na moim obliczu zna du e się choćby na lże szy ślad
uderzenia. Zresztą, gdybyś był o tyle zuchwały, aby rękę na mnie podnieść, klnę się na
krzyż Pański, że inacze byś teraz wyglądał, bowiem oczy bym ci wydrapała. Co się zaś
tyczy włosów, to mi ich nie obciąłeś, przyna mnie a nie wiǳiałam ani nie czułam tego.
Możeś ednak uczynił to tak zręcznie, żem tego nie zauważyła. Przekona my się tedy.

To mówiąc zd ęła zasłonę z głowy i pokazała, że włosy e są starannie uczesane i nie-
tknięte. Na ten widok bracia i matka zwrócili się do Arriguccia i rzekli:

— Cóż ty na to, Arriguccio? Całkiem co innego słyszeliśmy od ciebie. Któż ma tu
słuszność? Na czym teraz swo e oskarżenia gruntować bęǳiesz?

Arriguccio stał ak we śnie. Wreszcie ocknął się i chciał odpowieǳieć, aliści⁷¹ nie
wieǳiał, co ma mówić; to, czego był pewny i czego dowieść zamierzył, okazywało się
czymś całkiem innym; więc w końcu zamilkł. Wieǳiał dobrze, ile ciosów e zadał, dlatego
też po ąć nie mógł, dlaczego młoda białogłowa nie ma na twarzy na mnie szych znaków
pobicia ani zadrapania.

Wówczas pani Sismonda, korzysta ąc z ego zakłopotania, zawołała:
— Wiǳę z boleścią, bracia moi, że mąż mó chce mnie przywieść do wyznania,

którego nigdy w życiu bym nie uczyniła. Choǳi tu o haniebny sposób ego życia i po-
stępowania ze mną. Wieǳcie tedy, że upewniona estem, iż w same rzeczy zdarzyło mu
się to wszystko, o czym wam opowieǳiał, aliści byna mnie nie tuta . Ten zacny czło-
wiek bowiem, za którego na nieszczęście mo e mnie wydaliście, chciałby za porządnego
kupca uchoǳić i powszechnym zaufaniem się cieszyć. Pragnie, aby luǳie poczytywali go
za wstrzemięźliwszego od księǳa i obycza nie szego od młode ǳieweczki. Tymczasem
rzadko taki wieczór minie, aby się nie upił w szynkowni, a potem nie wdał z pierwszą
lepszą gamratką⁷², podczas gdy a do północy, a czasem i do świtu samotna sieǳę i cze-
kam, ako to wiǳieliście. Otóż estem upewniona, że i tym razem, pĳany ak bela, położył
się z akąś hulta ką do łoża. Zbuǳiwszy się znalazł nitkę u e nogi, dokonał owych bo-
haterskich przewag⁷³, o których słyszeliście od niego, potem powrócił raz eszcze, pobił
swo ą miłośnicę, ostrzygł e włosy i nie całkiem eszcze wytrzeźwiony, wystawił sobie,
że wszystko to w moim domu się stało. Wierzy w to pewnie do te pory. Tak być musi,
ani chybi, a na dowód spó rzcie tylko na niego. Jeszcze na pół pĳany być musi. Spo-
ǳiewam się tedy, że wszystkie ego słowa bęǳiecie za breǳenie opo a uważali i że przez
wzgląd na nieprzytomność umysłu przebaczycie mu tę całą niedorzeczność, tak ak i a
mu przebaczam.

Na te słowa pani Sismondy matka e , do tego czasu milcząca, zawołała gniewnym
głosem:

— Nie, mo e ǳiecko, na krzyż Chrystusowy, tak dale być nie może! Tego obrzy-
dliwego i niewǳięcznego człeka należałoby ak psa zabić za to, że nie umie szanować
podobne , ak ty, białogłowy, które całkowicie est niegodny. Gdybyż to z błota cię wy-
ciągnął! Niech go Bóg pokarze! Miałabyś znosić obelgi od ednego z tych kramarzy,
oślim ła nem kupczących, którzy odłączywszy się od akie ś bandy opryszków, przyby-
wa ą ze wsi do miasta w zgrzebne koszuli i w ǳiurawych butach, a gdy się kilku groszy

⁷⁰zalim nie wrócił (daw.) — konstrukc a z przestawną końcówką czasownika; znaczenie: czy nie wróciłem.
[przypis edytorski]

⁷¹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁷²gamratka (daw.) — prostytutka. [przypis edytorski]
⁷³przewaga (daw.) — zaleta; tu iron.: czyn chwalebny. [przypis edytorski]
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dorobią, wyciąga ą natychmiast ręce po córki dosto nych roǳin, sprawia ą sobie herby
i mówią: »Pochoǳę z wysokiego rodu, przodkowie moi to a to uczynili«? O, bogda by
twoi bracia byli mnie posłuchali i oddali cię grabiemu Guidi! Żyłabyś teraz szczęśliwie,
aczkolwiek ubogo, w ego domu. Aliści podobało im się uczynić inacze , niechże tedy
patrzą teraz, ak ten wybrany przez nich człek siostrę ich o północy rozpustnicą nazywa
i życie e zatruwa, te na lepsze i na cnotliwsze z florenckich młódek, którą wszyscy tak
dobrze znamy. Co się mnie tyczy, to bym mu taką łaźnię sprawiła, żeby mnie przez całe
życie wspominał:

Po czym, zwraca ąc się do synów, dodała:
— ǲieci mo e, zali wam nie mówiłam, że to wszystko kłamstwem est wierutnym?

Wiecie uż chyba, ak wasz szwagier, ten nęǳny kupczyk, z waszą siostrą postępu e. Cze-
mu tedy⁷⁴ stoicie ak niemi? Czyż mało eszcze słowem i czynem wobec nie przewinił?
Gdybym na waszym mie scu była, nie spoczęłabym pierwe , pókibym tego hulta a leżą-
cego bez tchu na ziemi nie u rzała. O czemuż mężczyzną nie estem! Nie pozwoliłabym,
by mnie ktoś w tym uprzeǳił! Jest ednak Bóg nad nami, który skarze tego nęǳnego
opo a pozbawionego sumienia i wstydu.

Trze młoǳieńcy, tym, co wiǳieli, i słowami matki swe podburzeni, obsypali Ar-
riguccia gradem obelg, gróźb i wyrzutów. W końcu zasię⁷⁵ rzekli:

— Na ten raz przebaczamy ci przez wzgląd, żeś pĳany, aliści⁷⁶ strzeż się, abyśmy na
przyszłość o czym podobnym nie usłyszeli, bowiem zapłacisz wówczas od razu za wszystko.

Rzekłszy te słowa, wyszli z komnaty.
Po ich ode ściu Arriguccio stał eszcze długo w odurzeniu, nie wieǳąc uż, co est

złudą, a co prawdą, co uczynił, a czego nie uczynił, przyszedłszy zaś wreszcie do siebie,
postanowił żonę w spoko u zostawić i udać, że zapomniał o wszystkim. Pani Sismonda
nie tylko ǳięki swemu sprytowi wywinęła się z grożącego e niebezpieczeństwa, ale od
tego czasu używała całkowite swobody i bez na mnie sze trwogi przed mężem czyniła
wszystko, co się e tylko podobało”.

  .  

Lidia, żona Nikostrata, miłuje Pyrrhusa, który na dowód miłości trzech rzeczy od niej się
domaga. Lidia życzenia jego wypełnia. Później, w przytomności Nikostrata, z Pyrrhusem
miłosnym igraszkom się oddaje, wmawiając w męża, że to, co wiǳiał, czystym było jeno
przywiǳeniem.

Opowieść Neifili tak wszystkim do smaku przypadła, że śmiechy i rozmowy o nie
wśród niewiast nie ustawały, mimo iż król, kilkakrotnie milczenie nakazawszy, Panfila do
rozpoczęcia nowe opowieści wezwał. Wreszcie ednak, gdy wszyscy umilkli, Panfilo tak
zaczął:

— Miłe damy! Mniemam, że nie ma na świecie tak niebezpieczne i trudne rzeczy,
na którą by się prawǳiwie kocha ący człek nie odważył. W poprzednich opowieściach
mieliśmy uż liczne tego dowody, sąǳę ednakoż, że zdarzenie, o którym zamierzam wam
opowieǳieć, lepie eszcze tę prawdę na aśnię poda⁷⁷. Usłyszycie opowieść o białogłowie,
które racze szczęście niż rozum pomogło. Dlatego też nie raǳiłbym, abyście ą naślado-
wały, bowiem nie zawsze los w sukurs⁷⁸ nam przychoǳi i nie wszyscy mężowie tak ślepi
i łatwowierni bywa ą.

„W Argos, wielce starożytnym mieście Achai, barǳie sławnym ǳięki dawnym wład-
com niźli z wielkości swo e , żył niegdyś zacny człek, imieniem Nikostrato, którego w póź-
nym uż wieku los młodą małżonką obdarzył, nie mnie śmiałą niż piękną, imieniem
Lidia. Ów Nikostrato, ako człek bogaty i szlachcic, trzymał liczną służbę, chował psy
i ptaki łowcze i często łowami się z zapałem parał. Spośród dworzan swoich wyróżniał
pewnego wǳięcznego młoǳieńca, imieniem Pyrrhus. Nikostrato lubił go barǳo tak dla

⁷⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁷⁵zasię (daw.) — zaś. [przypis edytorski]
⁷⁶aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁷⁷na jaśnię podać — wy aśnić. [przypis edytorski]
⁷⁸przyjść w sukurs — przy ść na pomoc. [przypis edytorski]
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uroǳiwe postaci ego, ak i dla zręczności, aką we wszystkim celował, a krom⁷⁹ tego
bez granic mu ufał.

Po pewnym czasie Lidia zakochała się w młoǳieńcu tak gorąco, że dniem i nocą tylko
o nim myślała. Nie wiadomo, czy Pyrrhus te miłości nie spostrzegł, czy też spostrzec nie
chciał, dość, że obo ętny wobec Lidii pozostał.

Obo ętność młoǳieńca niezmiernie piękną białogłowę dręczyła, tak iż w końcu po-
stanowiła pierwsza miłość swo ą mu odkryć. W tym celu wezwała zaufaną służkę swo ą,
imieniem Luska, i tak do nie rzekła:

— Lusko, dobroǳie stwa, których ci nie szczęǳiłam, powinny były uczynić z ciebie
wierną i oddaną mi służkę. Posłucha tedy, co ci powiem, i strzeż się, aby nikt o tym nie
uznał⁸⁰ krom osoby, którą ci wskażę. Wiǳisz wszak, że estem piękna, młoda i bogato od
losu we wszystko uposażona. Na edno tylko skarżyć się muszę, a mianowicie na różnicę
wieku mięǳy mną a moim małżonkiem zachoǳącą. Mogę się słusznie żalić na los, iż
przy emności, których inne młode niewiasty ma ą pod dostatkiem, a zazna ę niewiele.
Ponieważ zaś mam takie same pragnienia ak i inne białogłowy, nie od ǳiś postanowi-
łam nie być dla siebie wrogiem i na wszelki sposób sobie raǳić. Wiem, że w ob ęciach
Pyrrhusa wielkie szczęśliwości dostąpić bym mogła. Młoǳieniec ten z pewnością miło-
ści mo e est na godnie szy. Miłu ę go, miłu ę go tak mocno, że wielce nieszczęśliwa się
czu ę, gdy go nie wiǳę przez chwilę; wiem przy tym, że umrę niezadługo, eżeli do niego
należeć nie będę. Jeżeli tedy dbasz o życie mo e, odkry mu w sposób, aki za na barǳie
stosowny uznasz, afekt, którym do niego płonę, i proś go, aby gdy tylko znak przez ciebie
otrzyma, co pręǳe przybywał do mnie.

Służka zgoǳiła się ochotnie na to pośrednictwo. Wybrawszy odpowiednią chwilę
i stosowne mie sce, odwiodła Pyrrhusa na stronę i ak umiała, na lepie przedstawiła mu
uczucia swo e pani. Pyrrhus, wysłuchawszy tych słów, sroǳe się zaǳiwił, do te pory nie
wieǳiał bowiem nic o afekcie Lidii. Przyszło mu na myśl, że małżonka ego pana chce
go tylko próbie poddać, i dlatego też odpowieǳiał szorstko:

— Nie wierzę, Lusko, abyś podobne zlecenie od nasze wspólne pani otrzymała.
Zważ tedy, co mówisz. Gdyby zaś nawet tak w same rzeczy było, to i w takim razie
mniemałbym, że mnie tylko doświadczyć chciała. Jeśliby zasię⁸¹ istotnie mnie miłowała,
to i wówczas nie mógłbym wyrząǳić podobne hańby panu memu, który mnie ponad
zasługę mo ą łaskami obdarza. Teraz dosyć na tym! Na przyszłość nie ośmiela się nigdy
z podobnymi poselstwami do mnie przychoǳić!

Luska nie dała się zbić z tropu gniewnymi słowy⁸² młoǳieńca i rzekła:
— Pyrrhusie, ilokrotnie pani mo a mówić mi z tobą poleci, będę to czyniła, nie zwa-

ża ąc na to, czy cię to cieszyć, czy gniewać bęǳie. Na ten raz zasię oświadczam ci, że
głupcem esteś!

To rzekłszy, w wielkim rozdrażnieniu powróciła do pani swo e i powtórzyła e odpo-
wiedź Pyrrhusa, co tak zmartwiło młodą białogłowę, że w głos śmierci przyzywać poczęła.
Po kilku dniach ednak przywołała znowu pani Lidia Luskę i tak rzekła do nie :

— Wiadomo, że ednym cięciem dębu obalić nie sposób. Dlatego też myślę, iż do-
brze bęǳie, eśli udasz się raz eszcze do tego człeka, którego niebo na zgubę mo ą takim
poczuciem wierności obdarzyło, i spróbu esz wzruszyć go obrazem cierpień, żąǳy i tę-
sknoty mo e . Zrób to i za wszelką cenę stara się rzecz przywieść do skutku, bowiem
eśli stan ǳisie szy dłuże potrwa, czu ę, że umrę. Zresztą, kto wie, może Pyrrhus czeka
na powtórne poselstwo ode mnie. Gdyby go nie otrzymał, mógłby sąǳić, że zadrwiłam
z niego, a wówczas znienawiǳiłby mnie na zawsze.

Luska pokrzepiła swo ą panią słowami otuchy i udała się do Pyrrhusa. Znalazła go
w wesołym i korzystnym usposobieniu. Nie zwleka ąc tedy⁸³, rzekła do niego:

— Przed kilku dniami ozna miłam ci, Pyrrhusie, o wielkie miłości, aką żywi pani
nasza do ciebie, teraz zasię powtarzam ci eszcze raz, że eśli prośbami zmiękczyć się nie
dasz i nadal okrutnym pozostaniesz, wkrótce ą na marach u rzymy. Zaklinam cię tedy,

⁷⁹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁸⁰uznać (daw.) — tu: dowieǳieć się. [przypis edytorski]
⁸¹zasię (daw.) — zaś. [przypis edytorski]
⁸²słowy — ǳiś popr. forma N.lm: słowami. [przypis edytorski]
⁸³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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uspokó ą, w przeciwnym razie bowiem będę cię musiała uważać za głupca, a nie za ro-
zumnego człeka, którym mi się dotąd wydawałeś. Powinieneś być dumny z tego, że tak
dosto na i piękna dama cię miłu e, powinieneś takoż gorący dank⁸⁴ złożyć swemu loso-
wi, zważywszy na to, czym cię on obdarza i akie źródło pomocy w ciężkie potrzebie ci
odkrywa, spełnia ąc marzenia two e młodości. Któż by w większe od ciebie opływał roz-
kosze, gdybyś tylko chciał być rozumnym człekiem? Któż posiadałby pięknie sze rumaki,
broń, oǳież i trzos pełnie szy niż ty, eśli tylko miłować ą zechcesz? Posłucha tedy słów
moich i namyśl się dobrze; pamięta przy tym, że szczęście zazwycza raz tylko uśmiech
i pełny podołek człowiekowi ukazu e, a kto z tego w czas korzystać nie chce lub nie umie,
nęǳny i opuszczony próżno się potem żali i sam siebie tylko oskarżać może. Zważ tak-
że, że sługa tego czy innego pana nie ma wobec niego te święte powinności co wobec
krewniaka i przy aciela. Słuǳy winni tylko w miarę możności postępować z panami tak,
ak oni z nimi postępu ą. Zali⁸⁵ mniemasz, że gdyby two a matka, córka, żona lub siostra
Nikostratowi się podobała, on miałby dla ciebie tyle względów, ile ty teraz emu okazu-
esz? Głupcem esteś, eśli tak mniemasz! Przysięgam ci, że gdyby prośby i pochlebstwa
skutku nie odniosły, Nikostrato, nie zwraca ąc uwagi na ciebie, do gwałtu by się uciekł.
Postępu my tedy z nimi i z ich własnością tak, ak oni z nami i ze wszystkim, co do
nas należy, postępować są zwykli. Powtarzam ci raz eszcze, korzysta z darów losu, nie
odtrąca ich, ale racze wyciągnĳ po nie rękę. W przeciwnym razie bowiem kiedyś tak
gorzko bęǳiesz żałował stracone sposobności, że sczeźniesz ze zgryzoty, nie mówiąc uż
o tym, że sumienie two e obarczy niezawodnie śmierć nasze pani — nieczułości two e
ǳieło.

Pyrrhus uż po pierwszym poselstwie Luski rozmyślał długo, co ma zrobić, i postano-
wił uczynić zadość woli Lidii w wypadku, gdyby ta eszcze raz służkę swo ą doń przysłała.
Chciał eno⁸⁶ upewnić się, że nie est wystawiony na próbę. Gdy tedy Luska mowę swo ą
skończyła, rzekł do nie w te słowa:

— Wszystko to, com od ciebie słyszał, Lusko, za prawdę uzna ę. Znam ednak pana
mego ako wielce roztropnego i przebiegłego człeka, który ufa ąc mi do te pory bezgra-
nicznie, teraz, być może, za pośrednictwem żony swo e wierność mo ą chce wypróbować.
Otóż, eśli pani Lidia chce mnie uspokoić i pozyskać, niecha naprzód trzy rzeczy wy-
pełni. Potem wolno e bęǳie wszystkiego ode mnie żądać. Te trzy życzenia mo e takie
są: po pierwsze, ma zabić w obecności Nikostrata na ulubieńszego z ego sokołów, po
drugie, przysłać mi trochę włosów z brody swego męża, a po trzecie, wręczyć mi ząb ego,
i to na lepszy z tych, akie mu eszcze pozostały.

Warunki te wielce uciążliwymi Lusce się wydały, a eszcze cięższymi e pani. Miłość
ednak, która luǳi bo aźliwych w zuchów, a dobrodusznych w przebiegłych zamienia,
podszepnęła e , ak te warunki wypełnić. Odpowieǳiała tedy pani Lidia przez służkę
Pyrrhusowi, że wszystko, czego on żąda, wkrótce spełnione zostanie. Krom⁸⁷ tego, po-
nieważ Pyrrhus uważa Nikostrata za tak mądrego człowieka, tedy ona przyrzeka mu, że
w przytomności⁸⁸ męża miłosne igraszki z nim uży e, a w męża swego przy tym wmówi,
że to, co wiǳiał, przywiǳeniem było.

Pyrrhus, taką odpowiedź odebrawszy, czekał z ciekawością, ak dama sobie poraǳi.
Po upływie kilku dni Nikostrato wydał wielką ucztę, na którą, ak zwykle, wielką ilość
różnych panów sprosił. Gdy się biesiada skończyła i gdy stoły uprzątnięto, weszła do
komnaty pani Lidia w szacie z zielonego aksamitu, obsypane kle notami. Pozdrowiwszy
obecnych podeszła do drążka, na którym sieǳiał na milszy sokół Nikostrata, zd ęła go,
akby chcąc się z nim pobawić, a potem na oczach Pyrrhusa i wszystkich obecnych rzuciła
nim o ścianę tak silnie, że upadł martwy na ziemię.

Na ten widok Nikostrato wykrzyknął:
— Dla Boga, coś uczyniła?
Lidia nic nie odpowieǳiawszy zwróciła się do przytomnych panów i rzekła:

⁸⁴dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
⁸⁵zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁸⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁸⁷krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁸⁸w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
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— Zemściłabym się na królu, gdyby mnie skrzywǳił, dlaczegóżbym tedy⁸⁹ nie miała
się pomścić z tego samego powodu na sokole? Wieǳcie, że ten ptak pozbawiał mnie
od dawna towarzystwa mego męża w porze, kiedy mężczyzna zwykł dbać o zapewnienie
przy emności kobiecie. Gdy tylko świt się uczynił, Nikostrato zrywał się z pościeli, brał
sokoła, siadał na koń i pęǳił przed się po to edynie, aby napatrzyć się do syta lotowi
swego ptaka, a a zasię przez ten czas samotna pozostawałam w łożu. Dlatego też dawno
przyrzekłam sobie, że uczynię to, co uczyniłam przed chwilą. Jeśli dotychczas hamowałam
się, to edynie dlatego, aby te pomsty dokonać w przytomności⁹⁰ takich ak wy rycerzy,
którzy ak mniemam, całkowitą słuszność mi przyznacie.

Przytomni⁹¹, do których pani Lidia z podobnymi słowy się obróciła, w przekonaniu,
że istotnie miłość do Nikostrata do takiego kroku ą pobuǳiła, roześmieli się serdecznie
i rzekli do wielce gniewliwego Nikostrata:

— Powinieneś się cieszyć, że żona two a za tak wielkie przykrości tylko na sokole
twoim zemstę wywarła.

Nikostrato nic na to nie odparł. Aliści⁹² gdy pani Lidia komnatę opuściła, wszyscy
tak wesoło z tego zdarzenia dworować⁹³ ęli, że wreszcie i ego gniew mie sca wesołości
ustąpił. Pyrrhus zasię, który był temu wszystkiemu przytomny, rzekł sam do siebie: »Za-
iste, pięknie z pierwsze obietnicy się wywiązała — dałby Bóg, aby dale równie dobrze
poszło«.

Po upływie kilku dni zdarzyło się, że Nikostrato, bawiąc u swo e żony i żartu ąc
z nią pociągnął ą lekko za włosy. Pani Lidia skorzystała w lot z te sposobności, a chcąc
drugiemu żądaniu Pyrrhusa zadość uczynić, wśród śmiechów i żartów, schwyciła za brodę
Nikostrata i pociągnęła za nią tak mocno, że garść włosów w ręku e pozostała.

Nikostrato porwał się gniewny, aliści Lidia rzekła pieszczenie⁹⁴:
— I za cóż to gniewne oblicze mi pokazu esz? Za to, że ci sześć włosków z brody

wyrwałam? Mnie daleko więce bolało, gdyś mnie za włosy ułapił, a przecie ani się nie
skrzywiłam.

I obróciwszy wszystko w śmiech, kosmyk zmyślnie ukryła, a poczciwego męża zdołała
nieco udobruchać. Po ego ode ściu bez zwłoki posłała włosy Pyrrhusowi.

Aliści trzeci warunek młoǳieńca wydawał się Lidii na trudnie szym zadaniem. Jed-
nakowoż i tu przyroǳony rozum, któremu miłość eszcze chytrości dodała, nie opuścił
nasze damy, tak iż w końcu obmyśliła skuteczny środek.

Na dworze Nikostrata zna dowało się dwóch otroków⁹⁵, których mu o cowie pod
opiekę oddali, z prośbą, aby im pozwolił w domu swoim nauczyć się dobrych obycza ów
i innych rzeczy, stosownych ich szlachetnemu pochoǳeniu. Jeden z tych otroków, gdy
Nikostrato przy stole sieǳiał, kra ał mu mięso, a drugi wina nalewał. Otóż pani Lidia
wezwała ich obu do siebie i wmówiwszy w nich, że oddech niemiły ma ą, kazała, aby
obsługu ąc Nikostrata, twarz o ile możności od niego odwracali. Zabroniła im ednak
o tym poleceniu swoim komukolwiek wspominać.

Chłopcy, uwierzywszy e , ęli od te pory postępować wedle e rozkazu. Po pewnym
czasie pani Lidia spytała Nikostrata:

— Czyś zauważył, akie miny ci chłopcy stro ą, obsługu ąc cię?
— Tak est — odparł żywo Nikostrato — i miałem ich się nawet spytać, co znaczy

to uparte odwracanie głowy.
— Nie czyń tego — odrzekła pani Lidia — i dowieǳ się o edne rzeczy, którą dotąd

zata ałam z obawy urażenia cię. Teraz ednak, przekonawszy się, że i innych to mierzi,
powieǳieć ci o tym muszę. Wieǳ tedy, że masz oddech barǳo niemiły, nie wieǳieć,
wierę⁹⁶, z akie przyczyny, bowiem nigdy tego dotąd nie bywało. Należy ednak, abyś
wieǳiał o tym i starał się temu zaraǳić, rzecz to bowiem przykra wielce, zwłaszcza dla

⁸⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹⁰w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
⁹¹przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
⁹²aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁹³dworować (daw.) — żartować. [przypis edytorski]
⁹⁴pieszczenie — ǳiś: pieszczotliwie. [przypis edytorski]
⁹⁵otrok (daw.) — chłopiec, młokos. [przypis edytorski]
⁹⁶wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
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człowieka, który z tak znacznymi ludźmi przebywa. Warto by się tedy przekonać, skąd to
zło płynie, i poszukać stosownego na nie środka.

— Cóż to być może? — zawołał niespoko nie Nikostrato. — Chyba któryś ząb mi
się psu e.

— Barǳo być może — odrzekła pani Lidia.
Po tych słowach podeszli obo e ku oknu. Nikostrato szeroko usta otworzył. Ledwie

ednak pani Lidia w głąb ust mu za rzała, krzyknęła głośno:
— Jakżeś ty mógł tak długo cierpieć, Nikostracie⁈ Przecie z prawe strony masz ząb

nie tylko ǳiurawy, ale całkiem popsuty. Jeżeli go się nie pozbęǳiesz, wszystkie sąsiednie
psuć ci się zaczną. Raǳę ci więc, każ go wyrwać, póki czas eszcze.

— Słusznie mówisz — odparł Nikostrato — poślĳ tedy zaraz po cyrulika⁹⁷, aby mi
go wyciągnął.

— Niech mnie Bóg broni — żywo zawołała żona — abym tu miała cyrulika sprowa-
ǳać. Ci luǳie okrutni są wielce; serce mi mdle e na samą myśl, że mogłabym u rzeć cię
w rękach ednego z nich. Wolę uż sama zabrać się do wy ęcia go, co zresztą nie wyda e
mi się rzeczą trudną, bowiem ząb ten w dobrym mie scu się zna du e. Krom⁹⁸ tego, eśli
cię uż zbyt boleć bęǳie, ząb w spoko u ostawię, czego by cyrulik nigdy nie uczynił.

To rzekłszy, kazała przynieść sobie potrzebne narzęǳia, wyprawiła wszystkich oprócz
Luski z komnaty, zamknęła drzwi na klucz i wezwawszy Nikostrata, ażeby się na stole
położył, przystąpiła do zabiegu. Luska krzepko swego pana trzymała. Lidia w edne chwili
pochwyciła obcęgami ząb Nikostrata i pociągnęła zań tak mocno, iż mimo wrzasku męża
i szarpania się z korzeniem ząb mu wyrwała. Nim ęczący i na pół martwy Nikostrato
przyszedł do siebie, Lidia zamieniła zdrowy ząb na inny, całkiem popsuty, który umyślnie
w tym celu przygotowała, a gdy nieszczęsny mąż oczy otworzył, rzekła poda ąc mu ów
kawałek spróchniałe kości:

— Popatrz, coś tak długo w ustach nosił!
Wzdrygnął się Nikostrato na widok zęba, który mu żona pokazała, i pomyślawszy,

że się takie obrzydliwości pozbył, mimo mocnego bólu, którego wciąż eszcze doznawał,
poczuł się akby uleczony. Pokrzepiwszy się nieco różnymi trunkami, gdy ból złagodniał,
radosny prawie wyszedł z komnaty. Pani Lidia zasię⁹⁹ czym pręǳe posłała ząb męża
Pyrrhusowi. Pyrrhus, uwierzywszy w miłość Lidii, gotów był wszystkie e życzenia wy-
pełnić. Aliści pani Lidia, mimo że każda chwila ǳieląca ą od szczęścia wiekiem e się
zdawała, dotrzymać chciała w całości tego, co przyrzekła, i upewnić go całkowicie. Mi-
nęło kilka dni. Pewnego razu pani Lidia, gdy Nikostrato w towarzystwie Pyrrhusa po
południu ą odwieǳił, udała, że czu e się barǳo słabą, i poprosiła ich, aby e pomogli
ze ść do ogrodu i świeżym powietrzem odetchnąć. Nikostrato i Pyrrhus, posłuszni temu
wezwaniu, wzięli ą pod ręce, powoli znieśli do ogrodu i posaǳili na świeże murawie
u stóp piękne gruszy. Odetchnąwszy chwilę, pani Lidia, która uż wprzódy porozumiała
się szczegółowo z Pyrrhusem, odezwała się do niego:

— Pyrrhusie, czu ę niezmierną chęć na te piękne gruszki, wiszące nad mo ą głową.
We dźże na drzewo i strząśnĳ ich kilka.

Pyrrhus żywo wdrapał się na gruszę i począł z nie owoce strząsać; nagle ednak za-
trzymał się i zawołał:

— Ach, panie, co też wyrabiacie? A tobie, pani, czy nie wstyd na podobne rzeczy
w przytomności¹⁰⁰ mo e pozwalać? Czy myślisz, że estem ślepy? Przed chwilą skarżyłaś
się, że esteś tak barǳo chora, teraz zasię wyzdrowiałaś uż, ak wiǳę, bowiem ci na zapale
nie zbywa! Tak się nie goǳi! Macie przecie tyle pięknych komnat, w których ukryć się
możecie, ile razy wam na podobne rzeczy przy ǳie ochota, w każdym razie byłoby to
obycza nie szą rzeczą niźli wobec mnie tak figlować.

Na te słowa pani Lidia obróciła się do męża i zawołała ze zǳiwieniem:

⁹⁷cyrulik a. balwierz— daw. osoba pełniąca funkc e yz era, kosmetyczki i pielęgniarza zarazem, za mu ąca się
goleniem zarostu, strzyżeniem włosów, przygotowywaniem kąpieli itp., a także wykonu ąca pospolite zabiegi,
takie ak wyrywanie zębów czy upuszczanie krwi. [przypis edytorski]

⁹⁸krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁹⁹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]

¹⁰⁰w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
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— Co on plecie? Zaliżby¹⁰¹ oszalał?
— Byna mnie — odparł Pyrrhus z drzewa. — Anim nie oszalał, ani ślepy nie estem

i nie trzeba było na to liczyć!…
Nikostrato, równie zǳiwiony, rzekł:
— Wyczmuć¹⁰² się ze snu, Pyrrhusie, breǳisz bowiem okrutnie.
— Panie — odparł Pyrrhus — wiem na pewno, że nie śpię, a wiǳę takoż, że i wam

na sen się nie zbiera, bowiem trzęsiecie się i ruszacie tak zapalczywie, że gdyby to drzewo
naśladować was zechciało, ani eden owoc na nim by nie pozostał.

— Co to znaczyć może? — szepnęła na te słowa pani Lidia do swego męża. — Mia-
łożby mu naprawdę wydawać się to wszystko, o czym mówi? To rzecz osobliwa! Dalibóg,
gdybym nie była tak słaba, weszłabym na drzewo, aby się przekonać na własne oczy, czy
podobne przywiǳenie est możliwe?

Tymczasem Pyrrhus, sieǳąc na drzewie, to samo ciągle powtarzał, co tak wreszcie
zniecierpliwiło Nikostrata, że zawołał:

— Zleź!
Pyrrhus posłuchał, zsunął się z gruszy i stanął przed Nikostratem.
— Coś wiǳiał, ako powiadasz, z drzewa? — zapytał Nikostrato.
— Możecie mnie za głupca lub urzeczonego poczytać — odparł Pyrrhus — ednakoż

skoro uż wieǳieć chcecie, opowiem o wszystkim, com wiǳiał. Nie zaprzeczycie mi chy-
ba, panie, że pieściliście gorąco swo ą żonę, podczas gdym a sieǳiał na drzewie. Dopiero
gdy schoǳić zacząłem, zerwaliście się i usiedliście na tym mie scu, gǳie was teraz wiǳę.

— Zaiste, chybaś zmysły postradał! — zawołał Nikostrato — od chwili ak wszedłeś
na to drzewo, a ani żona nie ruszyliśmy się z mie sca, na którym nas zostawiłeś.

— Da my więc temu pokó , com wiǳiał, tom wiǳiał — odrzekł drwiąco Pyrrhus.
— Zresztą używaliście, panie, swo e własności, nikt wam więc tego za złe wziąć nie może!

Nikostrato, zaǳiwiony coraz barǳie tym, że Pyrrhus tak uparcie przy swoim twier-
ǳeniu obsta e, zawołał:

— Czeka ! We dę tedy¹⁰³ sam na drzewo i przekonam się, czyś ty oszalał, czy też ta
grusza zaczarowaniu podlega.

To rzekłszy, na wierzchołek drapać się począł. Dama i Pyrrhus, u rzawszy go na gałęzi,
ęli się pieścić nawza em. Na ten widok Nikostrato wrzasnął z drzewa:

— Do pioruna, bezecna białogłowo, i ty, Pyrrhusie, któremu tak ufałem, co wyra-
biacie?

— Sieǳimy spoko nie — odrzekli obo e zapytani. Po chwili, wiǳąc, że Nikostrato
schoǳić z drzewa poczyna, rozǳielili się co pręǳe i na dawnych mie scach usiedli. Tym-
czasem Nikostrato stanął na ziemi i zwróciwszy się do obo ga, lżyć ich począł. Pyrrhus
odparł mu w te słowa:

— Wstrzyma cie się, Nikostracie! Teraz dowodnie przekonywam się, że w same
rzeczy, ak to niedawno rzekliście, uległem złuǳeniu, sieǳąc na te osobliwe gruszy.
W mniemaniu moim gruntu e mnie to, że i wy podobne złuǳie podlegliście. Cóż wam
bowiem do głowy przychoǳi? Jak możecie o podobną rzecz posąǳać żonę swo ą, która
est wielce obycza ną i szlachetną białogłową? Gdyby pani Lidia chciała podobną u mę
wam wyrząǳić, pewnie by tego na waszych oczach nie czyniła. Siebie nawet bronić nie
myślę, czu ę bowiem, że pierwe na ćwierci dałbym się porąbać, niżbym o czymś podob-
nym odważył się pomyśleć, a cóż dopiero dokonać tego, i to eszcze w przytomności¹⁰⁴
wasze ! W gruszy te , wierę¹⁰⁵, szatańska moc akaś sieǳieć musi, ona to tumanem luǳ-
kie oczy przesłania. Wiǳiałem, ak trzymaliście żonę swo ę w ramionach, i nigdybym
nie uwierzył, że to nie była prawda, gdybym od was, panie, się nie dowieǳiał, że i wam
się podobne niedorzeczności przywiǳiały, które mnie ani przez myśl nie przeszły.

Lidia, która przez cały ciąg mowy Pyrrhusa gwałtowne okazywała poruszenie, wstała
i zwraca ąc się do Nikostrata, zawołała:

¹⁰¹zaliżby (daw.) — czyżby. [przypis edytorski]
¹⁰²wyczmucić się — rozczmuchać się, otrząsnąć się. [przypis edytorski]
¹⁰³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁰⁴w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
¹⁰⁵wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
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— Niech cię niebo ukarze za to bezecne posąǳenie, którym mnie obraziłeś… Zarzu-
ciłeś mi nieuczciwość i głupotę zarazem. Gdybym chciała rogi ci przyprawić, z pewnością
nie przyszłabym tuta , aby na oczach twoich rozkoszy używać, eno¹⁰⁶ bym się z grze-
chem swoim dobrze w komnatach naszych przed tobą zataiła, iżbyś się nigdy o tym nie
dowieǳiał.

Nikostrato, zbity całkiem z tropu słowami Pyrrhusa i gniewem żony, zważył, że istot-
nie nikt z nich dwo ga do czegoś podobnego na ego oczach posunąć by się nie mógł.
Zaprzestał więc gniewnych słów, a rozwoǳić począł się nad niezwykłością tego czaru,
który tak łuǳi wzrok osoby sieǳące na gruszy.

Pani Lidia uczyniła ednak pozór, że nadal na męża swego się gniewa i zawołała:
— Przysięgam, że ta przeklęta grusza nigdy uż podobnie hańbiącego posąǳenia na

żadną białogłowę nie ściągnie. Biegnĳ, Pyrrhusie, przynieś siekierę i pomścĳ mnie i sie-
bie zarazem. Zrąb to obrzydliwe drzewo, chociaż, wierę, racze by tą siekierą Nikostrata
ugoǳić należało za to, że tak łacno i bez rozwagi niedorzecznemu złuǳeniu dał się owład-
nąć… Bo choćby nawet oczom twoim wydało się prawǳiwym to, o czym mówiłeś, za
nic na świecie nie powinieneś był dać temu wiary twym umysłem.

Pyrrhus pobiegł po siekierę i przyniósłszy ą począł z gniewem gruszę podcinać. Po
kilku uderzeniach drzewo runęło. Wówczas pani Lidia zwraca ąc się do Nikostrata rzekła:

— Teraz, gdy zginął wróg czci mo e , uż się więce na ciebie gniewać nie będę.
Na te słowa Nikostrato przystąpił do nie i poprosił o przebaczenie, którego mu

uprze mie uǳieliła, pod warunkiem ednak, że nigdy uż e , miłu ące go nad życie, tak
haniebnym posąǳeniem nie skrzywǳi. Po czym biedny i sprytnie oszukany małżonek
z żoną i Pyrrhusem do pałacu powrócił. Miłośnicy w nim nieraz eszcze z wielką swobodą
rozkoszy używali. Oby i nas niebo podobnym szczęściem obdarzyło!”.

  .    

Dwóch Sieneńczyków miłuje pewną białogłowę, będącą kumą jednego z nich. Kum umiera
i zgodnie z obietnicą, pojawia się przyjacielowi, aby opowieǳieć, jak na tamtym świecie mu
się wieǳie.

Już tylko król w tym dniu miał opowiadać. Gdy damy, żału ące tak niewinnie ukarane
gruszy, nieco się uspokoiły, zaczął w te słowa:

— Zaiste, każdy sprawiedliwy król musi być na troskliwszym stróżem praw, nada-
nych przez samego siebie; inacze bowiem nie królem, ale godnym kary niewolnikiem
nazwać by go należało. Obawiam się, że a, król wasz, akby z konieczności, na podobną
naganę zasłużę. Gdy wczora podałem wam materię do ǳisie szych opowiadań, uczyni-
łem to w chęci niekorzystania na ten raz z mo ego przywile u i osnucia powieści mo e na
tym samym przedmiocie, na którym wy swo e osnuliście. Tymczasem nie tylko to, com
opowieǳieć zamyślał, ktoś inny uż opowieǳiał, ale nadto podana przeze mnie materia
tak pięknie i tak obficie przez was wyzyskana została, że wiǳę, iż w tym przedmiocie
nic uż równie pięknego znaleźć nie potrafię, choćbym nie wiem ak szperał w pamięci.
Muszę tedy wybrać inną materię i sam przeciw nadanemu przez siebie prawu zgrzeszyć.
Podda ę się z góry wszelkie karze, aką mi za to wymierzyć zechcecie, aliści¹⁰⁷ przedtem
skorzystam z mego przywile u. Nowela Elizy o kumotrze i kumoszce tak mi się podo-
bała, a głupota Sieneńczyków tak mnie pociąga, że ostawia ąc na stronie figle mądrych
białogłów, oszuku ących swoich nierozgarnionych mężów, opowiem wam także pewną
sieneńską historię. Wiele rzeczy w nie niepodobnymi do wiary wam się wyda, niemnie
ednak historia ta wielce zabawną i godną wysłuchania być mi się zdawa¹⁰⁸.

„W Sienie żyli niegdyś dwa młoǳieńcy z ludu, z których eden Tingoccio Mini,
a drugi Meuccio di Tura się nazywał. Mieszkali oni przy Porta Salaia; nie przestawa-
li z nikim prawie, tylko z sobą, bowiem ak się zdawało, gorąca przy aźń ich łączyła.
Zdarzyło im się często słyszeć na kazaniach o rozkoszach lub mękach, które na tamtym

¹⁰⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁰⁷aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹⁰⁸zdawa się — ǳiś: zda e się. [przypis edytorski]
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świecie wedle zasługi sta ą się uǳiałem zmarłych. Młoǳieńcy zapragnęli gorąco dowie-
ǳieć się czegoś pewnego o zagrobowym świecie. Długo myśleli nad tym, aż wreszcie,
wedle swego mniemania, stosowny środek wymyślili. Obiecali sobie mianowicie nawza-
em, że ten, kto z nich pierwe umrze, eśli zdoła, pozostałemu przy życiu przy acielowi się
po awi i wiadomość o tamtym świecie mu przyniesie. Przyrzeczenie to obopólną przy-
sięgą późnie potwierǳone zostało. Po pewnym czasie zdarzyło się, że Tingoccio stał
się kumem nie akiego Ambrogia Anselmini, zamieszku ącego Camporeggi, i ego żony,
pani Mity, trzymał im bowiem do chrztu syna. Spostrzegłszy wǳięki kumoszki, która
była świeżą i uroǳiwą białogłową, na przekór powinowactwu rozmiłował się w nie , przy
tym tak często przed Meucciem ą wychwalał, że ten zapragnął również tak miłą osobę
poznać. U rzawszy ą, także się w nie zakochał. Obydwa afekt swó starannie skrywali,
każdy z inne przyczyny. Tingoccio strzegł się miłość swo ą Meucciowi wy awić, sąǳił
bowiem, że grzech popełnia, miłu ąc kumę swo ą, i że każdy, kto by się o tym dowieǳiał,
za grzech by mu to poczytał. Meuccio zasię¹⁰⁹ milczał dla te przyczyny, iż piękna pani
Mita Tingucciowi się podobała. »Jeśli mu wyznam, że ą kocham — myślał — poczu e
zazdrość względem mnie, a ponieważ, ako kum, ma wszelką łatwość przebywania z nią,
ile razy zechce, bęǳie się starał przy każde sposobności mi szkoǳić. Tym sposobem
zagroǳi mi raz na zawsze drogę do osiągnięcia moich pragnień«.

Taki stan trwał przez czas pewien. Wreszcie Tingoccio, ma ący więce sposobności do
ob awienia pani Micie afektów swoich, słowami i podarkami tak e zalecić się potrafił,
że do gorących ego pragnień się przychyliła. Meuccio wkrótce ku wielkie przykrości
swo e to zauważył, choć mu to nie w smak było, z obawy ednak, aby Tingoccia sobie
nie narazić i przeciwko sobie nie obrócić, w naǳiei, że i na niego kiedyś może kole
przy ǳie, udał, że nic nie wiǳi i nic nie odgadu e. Tak żyli nasi dwa przy aciele, eden
szczęśliwy, drugi w oczekiwaniu szczęścia, gdy nagle Tingoccio, który z wielkim zapałem
nad uszczęśliwieniem swo e kumoszki pracował, widocznie ze zbytnie gorliwości tak
ciężko zachorzał, że po kilku dniach rozstał się z tym światem.

W trzy dni dopiero po śmierci swo e (ani chybi bowiem pierwe nie mógł), wierny
dane przez się obietnicy, pokazał się w nocy Meucciowi, w głębokim śnie pogrążonemu.
Na dźwięk ego głosu ocknął się Meuccio i zawołał:

— Kto to?
— To a, Tingoccio — odrzekł duch — zgodnie z daną obietnicą przynoszę ci wieści

z tamtego świata.
Meuccio przeraził się tymi słowy, zebrawszy się ednak po chwili na odwagę, rzekł:
— Wita mi, bracie, zali¹¹⁰ zgubiony esteś?
— Zgubiony? — odparł Tingoccio — zgubione są tylko rzeczy, których odnaleźć

nie sposób, a akżeż a mógłbym być tuta , gdybym był zgubiony?
— Źle mnie po ąłeś — przerwał mu Meuccio — pytałem się bowiem, czy zna du esz

się mięǳy duszami w trawiącym ogniu piekielnym?
— Tak źle nie est — odparł Tingoccio — w każdym razie ednak z powodu popeł-

nionych grzechów wielkie i okrutne męczarnie znoszę.
Meuccio począł wypytywać ducha, akie kary spotyka ą umarłych na tamtym świecie

za ten lub ów grzech za życia popełniony, a Tingoccio na wszystko szczegółowo odpo-
wiadał.

Po czym Meuccio zapytał, czy nie mógłby w czymkolwiek mu dopomóc, na co Tin-
goccio odparł, że owszem, a mianowicie, da ąc na mszę, modląc się i ałmużny sypiąc, to
bowiem na tamtym świecie wielką ulgę duszom przynosi. Meuccio przyrzekł mu uro-
czyście uczynić to dla niego i zamilkł, gdy ednak u rzał, że Tingoccio uż do ode ścia
się zbiera, przypomniał sobie o kumoszce Micie i zatrzymał ducha, dźwignąwszy głowę
nieco w górę.

— Ach, Tingoccio! — zawołał — dobrze, że mi to na myśl przyszło; aką też karę
naznaczono ci za to, żeś na tym świecie sypiał tak często ze swo ą kumą?

— Bracie — odparł Tingoccio — przybywszy tam, spotkałem istotę, która zdała się
wszystkie grzechy mo e na pamięć umieć. Istota ta kazała mi udać się w pewne mie sce,

¹⁰⁹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹¹⁰zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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gǳie z ciężką skruchą wśród strasznych mąk winy mo e opłakiwać musiałem pospołu
z wieloma towarzyszami skazanymi na podobną pokutę. Gdy mi kumoszka mo a na myśl
przyszła, ąłem¹¹¹ oczekiwać sroższe eszcze kary od te , co mnie uż spotkała, zadrżałem
ze strachu, mimo żem wśród żaru piekielnych płomieni się zna dował. Wówczas eden
z towarzyszów mo e niedoli, spostrzegłszy stan mó , zapytał:

— Musiałeś chyba popełnić grzech cięższy niż grzechy wszystkich tuta przytomnych,
skoro drżysz pośród płomieni?

— Ach, dobry przy acielu — odrzekłem — drżę z obawy srogiego wyroku, który na
mnie niezawodnie spadnie za grzech wielki, aki popełniłem.

Duch zapytał mnie, aki to grzech mam na sumieniu.
— Sypiałem tak często z kumą mo ą — odparłem — żem siły swo e zupełnie sterał.
Usłyszawszy to, duch roześmiał mi się w oczy i zawołał:
— Nie bó się, głupcze, bowiem tu o kumoszki nikt nie dba.
Słowa te całkiem mnie uspokoiły.
W te chwili świt się uczynił. Duch Tingoccia rzekł:
— Bądź zdrów, Meuccio, dłuże pozostawać tuta nie mogę.
Po czym zniknął.
Meuccio zasię usłyszawszy, że na tamtym świecie kumostwa pod uwagę się nie bie-

rze, obiecał sobie żyć zgoła inacze . Przypomniawszy sobie, ile razy w życiu od stosunków
z kumoszkami się wstrzymywał, obawia ąc się za to kary na tamtym świecie, rozśmiał
się sam z siebie i postanowił na przyszłość być pod tym względem rozumnie szym. Gdy-
by bratu Rinaldowi wiadoma była ta okoliczność, nie byłby potrzebował uciekać się do
wybiegów logicznych dla skłonienia swo e kumy”.

Już słońce ku zachodowi się pochyliło i lekki wiatr się zbuǳił, gdy król, ostatni
z mówców tego dnia, dokończywszy opowiadania swo ego, wstał, zd ął wieniec z głowy,
włożył go na skronie Lauretty i rzekł:

— Pani, tym wieńcem, uwitym z liści rośliny, które nazwa twemu imieniu odpo-
wiada, koronu ę cię na królowę naszego grona. Jako władczyni, nakazu wszystko, co za
pożyteczne dla uciechy i rozkoszy naszego towarzystwa uznasz.

Lauretta, zostawszy królową, poleciła natychmiast przywołać do siebie marszałka
i rozkazała mu nieco wcześnie niż zwykle w urocze dolinie stoły zastawić, tak aby towa-
rzystwo po posiłku miało czas bez pośpiechu do pałacu powrócić. Wydała także rozpo-
rząǳenie co do innych spraw na cały czas swoich rządów, a potem zwróciła się do całego
grona i tak rzekła:

— Dioneo kazał nam wczora opowiadać o figlach, które żony mężom swoim wy-
płatały; gdybym się nie obawiała, że zostanę przyrównana do owych złośliwych kundli,
które skwapliwie sposobność do zemsty chwyta ą, poleciłabym, abyście utro opowia-
dali, ak to mężowie żony swo e nieraz na hak przywoǳili — ostawia ąc to ednak na
stronie, wzywam, aby każdy opowiadał, ak to powszechnie mężczyźni białogłowy, bia-
łogłowy mężczyzn albo też mężczyźni mężczyzn oszuku ą. Mam naǳie ę, że daǳą się
z tego przedmiotu wydobyć rzeczy równie krotochwilne¹¹² ak z materii ǳisie sze .

Rzekłszy te słowa, wstała i dała towarzystwu swobodę aż do wieczerzy. Korzysta-
ąc z wolności, mężczyźni i białogłowy podnieśli się żywo ze swoich mie sc; kilka osób,
zd ąwszy obuwie, poczęło broǳić po prze rzyste woǳie, inni zasię¹¹³ ęli się przechaǳać
po zielone łące pod cieniem pięknych, wysmukłych drzew.

Dioneo pospołu z Fiammettą śpiewali długo pieśń o Architasie i Palemonie. Wśród
tych rozrywek czas im mile i szybko do wieczerzy upłynął. Po czym zasiedli za stołem,
ustawionym wzdłuż pięknego stawu. Biesiada była wesoła wielce. Dokoła rozlegał się miły
szczebiot tysiąca ptaków; od góry wiał łagodny wieczorny wietrzyk, nie dokuczały muchy.

Towarzystwo, wstawszy od stołu, eszcze przez chwilę przechaǳało się wkoło po uro-
cze dolinie, a potem gdy wieczór się przybliżył, na wezwanie królowe ruszyło wolnym
krokiem w powrotną drogę. Wśród żartów i gawędy o różnych rzeczach — tych, co były
przedmiotem opowieści, ako też i innych — doszli do pięknego pałacu uż o zmierz-
chu. Pokrzepiwszy się chłodnym winem i ciastami po trudach niedalekie przechaǳki,

¹¹¹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹¹²krotochwilny (daw.) — wesoły, żartobliwy, zabawny. [przypis edytorski]
¹¹³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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towarzystwo zebrało się koło fontanny, aby oddać się tańcom pod wtór dudów Tyndara
i innych muzycznych narzęǳi. Wreszcie królowa rozkazała Filomenie pieśń zanucić. Ta
zaczęła w te słowa:

Kiedyż mnie dola wspaniała
Znów na to mie sce powróci
Szczęśliwe, którem ze łzami żegnała?
W tęsknocie długie pamięć mnie odbiegła,
Nie wiem, którędy do ść na mie sce ono,
Gǳie mi tak słodko wiosna życia zbiegła;
Więc ty, kochanku, moich snów korono,
Wiedź mnie tam. Kogoż innego o drogę
Śmiałabym pytać albo spytać mogę⁈
O, niech twa ręka w piersi mo e rzuci
Promień naǳiei — a odkwitnę cała.

Jakimiż słowy wypowiem, co czu ę —
Ten płomień, co mnie trawi bez pomocy,
Co sercu nie da spocząć w ǳień ni w nocy,
Szczęściem napawa, a wraz i mordu e.
Cierpienia zmysły mo e odrętwiły,
Dłuże uż czekać nie starczy mi siły!
Jeżeli dobroć twa męki nie skróci,
Ucieknie dusza mo a z ka dan ciała!

Więc powieǳ, czy cię u rzę kiedy eszcze
Na onym mie scu, gǳiem wypiła ady
Z ust twych, palące razem i złowieszcze?
Za miłość mo ą, niezna ącą zdrady,
I ból tak długi, pokorny i niemy —
Powieǳ mi, kiedyż znów się tam ze ǳiemy.
Da krótko czekać, a niech czas się zwróci
Niech się zatrzyma, gdy cię będę miała!

O, wtedy przeklnę po stokroć tę chwilę,
Gdym pozwoliła ode ść ci od siebie;
Już się nie oprę twoich pragnień sile,
Wszystko, ach, wszystko uczynię dla ciebie!
Słucha — mó okrzyk ciszę nocną kłóci¹¹⁴ —
Przy dź, mó na milszy, czekam drżąca cała.

Piosenka Filomeny dała całemu towarzystwu poznakę o nowe i szczęśliwe w e
życiu miłości. Ponieważ ze słów e wnieść można było, że nie tylko oczy swe nasyciła,
niektórzy z obecnych zazdrościli e szczęścia. Gdy wreszcie pieśń przebrzmiała, królowa
przypomniawszy sobie, że naza utrz piątek przypada, powstała i odezwała się uprze mie:

— Wiadomo wam, szlachetne damy, a także i wam, młoǳieńcy, że utro est ǳień
poświęcony rozpamiętywaniu bolesne męki naszego Zbawiciela, ǳień, który eśli sobie
dobrze przypominam, za rządów Neifili pobożnie spęǳiliśmy, odda ąc się rozmyślaniom.
Podobnie postąpiliśmy w sobotę. Pragnąc naśladować dobry przykład Neifili, uważam,
że obycza ną bęǳie rzeczą, gdy utro i po utrze opowieściom spokó damy, a natomiast
przyzwiemy na pamięć to, co w dniach owych dla zbawienia naszego się dokonało.

Wszystkim podobała się barǳo zbożna przemowa królowe . Tymczasem większa część
nocy uż przeszła. Co wiǳąc, królowa wraz ze wszystkimi na spoczynek się udała.

¹¹⁴kłócić — tu: zakłócać. [przypis edytorski]
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