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TOM II
Zbliżała się wiosna i umówiona pora przybycia młode królowe do Krakowa.

Po dosyć ciężkie do przebycia zimie, król Zygmunt Stary, akby odżywiony naǳie ą
ożenienia, którego tak barǳo pragnął dla syna — czuł się i powiadał silnie szym. Dok-
torowie zna dowali, iż w istocie zdrowie się ego poprawiło.

Biskup Samuel, który coǳiennie starego swego pana widywał, przypisywał to zarów-
no zbliża ącemu się weselu, którego król wielce sobie życzył, ak zmianie zaszłe w obe ściu
się z mężem stare królowe .

Niczy e ona baczności nie uszła, ale ą sobie tłómaczono różnie.
W czasie, gdy mięǳy Wiedniem, Pragą a Krakowem toczyły się ostateczne układy

o owo małżeństwo z młoǳiuchną Elżbietą, Bona wszelkimi sposobami przeszkoǳić mu
się starała.

W e mie sce pochlebiała sobie, że potrafi wy ednać dla syna ancuzką księżniczkę,
córkę Franciszka I. Nienawiść e dla cesarza i dla o ca Elżbiety, przyszłe synowe , podsy-
cana tem, że e trudności robiono w sprawach posiadłości neapolitańskich, a w Węgrzech
i Siedmiogroǳie ukochane córce Izabelli stawiano zawady w popieraniu interesów ma-
łoletniego syna — nienawiść bezsilna, podbuǳała do bezrozumnego szału. Obawiała się
wystąpić awnie przeciwko cesarzowi dla Baru, przeciwko o cu Elżbiety dla Izabelli, tem
więc za adle męża starała się zmusić do zerwania z niemi.

Stary król znosić musiał coǳiennie wyrzuty, sceny ze łzami i krzykami — wybuchy
takie, że Bonę często wynosiły kobiety na rękach, a król po przebyciu takie kryzys kładł
się do łóżka.

Gdy, pomimo wszelkich przestróg lekarzy, powtarzały się ciągle te utrapione waśni,
a Zygmunt po raz może pierwszy złamać się nie dał, bo mu szło o cześć, o słowo dane
i o piastowaną dawno mrzonkę: ożenienia syna z wnuczką brata — choroba i osłabienie
króla znacznie się wzmogły, stały niemal groźnemi.

Późnie nieco, kiedy nieodwołalnie uż termin ślubu i wesela został naznaczony, listy
wymienione, warunki wszystkie postanowione, Bona nagle prawie złagodniała, zamilkła,
poddała się nieuchronnemu następstwu zobowiązań i — zaprzestała zupełnie napaści
i wymówek.

Pokó ten niespoǳiewany wydał się rzeczą tak nienaturalną dla tych, co znali upór
Włoszki, iż co chwila spoǳiewano się powrotu wo ny. Tymczasem królowa pozostała
całkiem spoko ną.

Przychoǳiła coǳiennie do męża ze sprawami różnemi, troszczyła się wielce o ego
zdrowie, sprawy małżeństwa nie poruszyła nigdy, a eśli wypadkiem potrącono o coś
będącego z nią w związku, zacinała usta, zmuszała się do milczenia.

W prostocie ducha król Zygmunt niezmiernie uradowany tą poprawą, przypisywał ą
edynie okazane stałości charakteru.

Wǳięczen był niewymownie żonie, że wo ny zaprzestała i doznany zawód starał się
e wynagroǳić ulega ąc we wszystkich innych sprawach, czyniąc e ustępstwa chętne,
a nawet przeciwko Macie owskiemu często skłania ąc się na e stronę.

W istocie Bona teraz choǳiła tak spoko na, zrezygnowana, ak gdyby z myślą tego
związku zupełnie się prze ednała.

Jedni z królem razem cieszyli się z tego, druǳy, ak Macie owski i Boner, nie dowie-
rzali poko owi. Pan kasztelan biecki powtarzał księǳu Samuelowi:

— Mówcie, co chcecie, to podstęp… a się go bo ę. Na strasznie szy mi nieprzy aciel,
kiedy się przyczai… a zna ąc naturę Włoszki, można się spoǳiewać, że niedarmo wymogła
na sobie tę pokorę.

Mota ona coś i czeka.
— Ale cóż? — odpowiadał ks. Samuel. — Gdy się raz pobiorą, co ona zrobić im

może?
— Nie wiem — mówił Boner — ale o tem przekonany estem, że królowa nie dała

za wygranę. Trzeba się więc, nie zaniedbu ąc, mieć na baczności i nie otrąbywać zawczasu
zwycięstwa.
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Podskarbi miał pewne oznaki, z których wnosił niepłonnie, że to, co się nazywało
spoko em i zgodą, było tylko treugą, roze mem, służącym do zebrania sił i przygotowania
oręża.

Z obowiązku swo ego coǳień bywa ąc w zamku, ociera ąc się o luǳi, których sprawy
pieniężne czyniły zależnemi od niego, Boner miał sposobność więce się dowiadywać niż
inni. Bystrze szym też był może w rozpoznawaniu czynności, które druǳy obo ętnemi
sąǳili.

Wieǳiał dobrze, iż królowa, zwykle tylko pobłaża ąca miłostkom syna, gdy one nie
wychoǳiły za obręb e aucymeru, ale zachowu ąca pewne decorum i niemiesza ąca się do
nich czynnie na pozór, teraz prawie awnie opiekowała się Dżemmą i posiłkowała synowi
do zawiązania z nią, w przededniu ślubu, ak na ściśle szych stosunków.

Do tych nietylko że przeszkód na mnie szych nie było, ale matka e widocznie osła-
niała ak na troskliwie — a miłość e dla piękne Włoszki rosła tak, że w całym dworze
zazdrość obuǳała.

Chociaż miłostki były niby okryte ta emnicą, wieǳiał o nich cały dwór, a Dżemma,
dumna przywiązaniem Augusta, nie wstyǳiła się wcale okazywać, akie mie sce w sercu
ego za mowała.

Uderzało i to, że skąpa zwykle królowa dla Włoszki nic nie żałowała, obsypywała
ą darami, stroiła, okrywała kle notami, a synowi dostarczała pienięǳy dla zaspoko enia
na ǳiwnie szych fantazy ukochane .

Wszystko to w pierwszych miesiącach  r. stało się tak bĳącem w oczy, iż Boner,
zebrawszy dużo wiadomostek na poparcie swego twierǳenia, ednego dnia, wiǳąc króla
zdrowym i silnie szym, odważył mu się o tem napomknąć.

Z twarzy Zygmunta, która się barǳie eszcze niż zwykle zasępiła, mógł się przekonać,
że dotknął przedmiotu wielce niemiłego.

Król wysłuchał, chociaż dawał oznaki niecierpliwości, a gdy Boner dokończył — rzekł:
że wszystko to za wielce przesaǳone uważa.

— Wszyscy wy niedowierzacie królowe — mówił dale — a a powiadam wam, iż
nic złego na myśli nie ma. Słaba dla syna, bo go kocha, ale małżeństwu przeszkaǳać nie
bęǳie, bo się przekonała, iż wszystko to byłoby napróżnem.

Boner spełniwszy obowiązek nie nalegał, ale król, choć oświadczył mu, że nie wierzył
doniesieniom, wziął rzecz do serca, gryzł się akiś czas; naostatek, trzeciego dnia rano,
gdy Bona przyszła go pozdrowić, wystąpił z tem, ażeby swo e ǳiewczęta miała na oku
i trzymała surowo, gdyż plotki choǳą, że młody król miłostki tam zawiązu e — a gdyby
o tem wieści doszły do królowe Anny, w chwili gdy tu córkę wysyłać miała, mogłaby się
niepokoić.

Bona, która długi czas była spoko ną, wybuchnęła naǳwycza gwałtownie, obwinia-
ąc swych nieprzy aciół o potwarz, męża o łatwowierność, i wybiegła płacząc i trzaska ąc
drzwiami.

Zarząǳiła natychmiast poszukiwania, kto w tych dniach u króla bywał i mógł mu
donieść o Dżemmie. Pode rzenie padło na Bonera.

Zapisanym mu to zostało zapewne w ego rachunek, lecz dalszych następstw zaraz
nie miało. Król milczał, Bona gniew stłumiła w sobie, a w postępowaniu młodego króla
z Włoszką, na włos się nic nie zmieniło.

Zygmunt nie wznowił niemiłego przedmiotu.
Coǳień za to sam dawał coraz nowe rozporząǳenia tyczące się przyszłego wesela,

które chciał aby było wspaniałem i świetnem.
Pamiętał nawet o woźnikach do kolebek, o kolebkach samych. Życzył sobie może,

aby stara królowa sławną swo ą całą srebrną kolebkę szkarłatnym aksamitem wybitą dała
do w azdu dla młode królowe — lecz się okazało, że była połamana, w naprawie, a ci co
koło nie pracowali, tak rychło e wystroić się nie obiecywali. Nie nalegano więc, i trzeba
się było obe ść innemi.

Ucichło potem.
W mieście i na zamku wieǳiano o tem, że sto ący przy królu starym, w myśl ego

wcześnie starali się na uroczysty w azd młode królowe przygotować poczty ak na -
świetnie sze. Ks. Macie owski, hetman Tarnowski, pan Andrze z Górki, pan kasztelan
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biecki, nie licząc innych, teraz uż zakupywali barwy, szyć kazali, aby wystroić swe dwory
z niewiǳianą okazałością.

Zbro e, rynsztunki, sprowaǳano z zagranicy.
Na przekorę temu przepychowi, w początku królowa, ak odmówiła swe srebrne

kolebki, tak chciała aby e przy aciele ak na skromnie i wcale się nie wysila ąc, tylko
z konieczności wzięli uǳiał w tym w eźǳie, który chciano uczynić tak świetnym.

Ale tu, Gamrat stanął na przeszkoǳie. Nowy człowiek, który zarazem trzymał dwie
na bogatsze stolice biskupie, z ich dochodami, nie mógł na to pozwolić, aby go inni
zaćmili, iżby on przy nich stanął ubogo i skromnie.

— Nie może to być — zawołał, przybywszy do królowe . — Wo na wo ną, a tam
gǳie tysiące oczów patrzeć na nas bęǳie, nie możemy się wystawić na pośmiewisko.

Niech inni czynią, co chcą, a oświadczam wbrew miłości wasze , że nietylko ak
na większy poczet postawię, ale go wystro ę ak na kosztownie , choćby mi mo e srebra
zastawić przyszło. Nie dam arcybiskupa-prymasa na urągowisko… Kmita sobie postąpi
wedle myśli swe , chociaż sąǳę, że i on się tu zatrzeć nie dopuści… a nie mogę! Zowią
mnie tu wszyscy plebe uszem, co bez butów przybył z Podgórza, choć Gamratowie starą
są szlachtą, niegorszą od innych. Otóż im pokażę, że potrafię i nie pożału ę wystąpić.

Taka była powaga Gamrata i wiara królowe w słowo ego, że Bona się nie sprzeciwiała.
Ona sama postanowiła się nie wysilać wcale, ale nie chciała bronić drugim, postąpić ak
sami życzyli.

Ks. arcybiskup nietylko że chciał wystąpić, ale postanowił zagasić na możnie szych —
i gdy inni po kilkuǳiesięciu, po stu lub mało co więce luǳi przygotowywali do w azdu,
Gamrat zapowiadał, że zbierze ich do trzechset.

Nigdy może w Polsce, akeśmy uż mówili o tem, stro e nie były barǳie urozmaicone,
ak w końcu XVI. wieku i począwszy od te epoki. Właśnie ten w azd dla cuǳoziemców
miał być powodem poǳiwienia razem i szyderstwa, bo niemal każdego pana poczet ina-
cze stro ono. Gamrat swó miał ubrać po polsku.

Inni silili się na na niezwycza nie sze ubiory od stradyotek począwszy, do długich
opończy moskiewskich i kołpaków, do tatarskich, tureckich, hiszpańskich, niemieckich,
węgierskich przybrań.

Barwa czarna była w wielkie moǳie, lecz na uroczystość tę ak na askrawie się stroić
miano, a szkarłat nadewszystko miał górować. Oprócz sukni i zbroi, które musiały być
szmelcowane i złocone, a tych trzeba było szukać zagranicą, bo ich mało w kra u robiono,
same konie i sprzęże poszóstne a poczwórne, które dobierać musiano, stanowiły i trudność
wielką i wydatek niemały.

A że koń każdy musiał iść pod bogatą szytą deką, zawczasu więc dniem i nocą ha-
owano e złotem i perłami, tak że niektóre z nich niemal równie bogato ak ornaty
kościelne wyglądały.

Tylko Bona edna na mnie szych przygotowań niezwykłych nie czyniła.
Chlubić się nawet nie chciała z tą swą sławną kolebką srebrną, o które wyże , i nie

myślała e światu okazać.
Tłómaczyła się tem, że ona i król na synową oczeku ąc w zamku, cale się o w azd

troszczyć i uczestniczyć w nim nie potrzebowali.
Co się tyczy młodego króla, szczodra dla niego w innych razach, matka ścisnęła dłoń.
— Ci, co cię żenią gwałtem, niech do wesela pomogą — rzekła. — Ja go nie życzyłam,

nie chcę i nie myślę się na to ekspensować.
Gdy podskarbi Boner doniósł o tem królowi, Zygmunt mu polecił aby nie skąpiąc,

dostarczył Augustowi wszystkiego czego mógł potrzebować, aby wystąpił godnie siebie
i ak na wspaniale .

Miano na ten cel i kle notów ze skarbca pożyczyć, i zakupić co było potrzeba.
Podskarbi poszedł sam się w tym przedmiocie naraǳić z młodym panem, ale zna-

lazł go tak nieśmiałym, niepewnym, waha ącym się i widocznie z obawą ogląda ącym na
matkę, iż sam musiał większą część niezbędnych przygotowań obmyśleć.

August nie sprzeciwiał się, ale stawił z obo ętnością uderza ącą — i nieustannie od-
woływał się do matki. Był widocznie eszcze pod silnie szym wpływem e niż zwykle.
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Boner dobrze to zrozumiawszy, nie wahał się wziąć na siebie wiele. Jak zwykle Bona
wieǳiała o wszystkiem, co mówiono i postanowiono u męża, co przygotowywano, kto
był na czynnie szy, ale nie stawiła przeszkód.

Osłoniła się na ǳiwnie szą obo ętnością pozorną, akby ą to wszystko nic a nic nie
obchoǳiło.

Ci, co z twarzy młodego króla chcieli czytać wróżbę akąś przyszłości, niewiele mogli
w nie znaleźć. Zawsze wobec obcych panem siebie będąc, milczący i dosyć zamknięty,
król młody okazywał się ostygłym, zimnym ak matka.

Powoływany często do o ca, który starał się go ożywić i natchnąć tą miłością dla
Elżbiety, aką on sam miał dla nie — August słuchał go z poszanowaniem, oświadczał
się z gotowością spełnienia rozkazów, ale nie zmieniał w niczem.

Wszystkie wieczory do późna spęǳał zwykle albo sam na sam z Dżemmą, lub u mat-
ki. Naówczas Włoszka wystro ona powoływaną była na poko e, i gdy Bona rozmawia-
ła z Gamratem, ze swemi przy aciółmi i protegowanemi, młody król mógł swobodnie
w drugie komnacie sieǳieć z Dżemmą, które parę panien towarzyszyło, ale miały roz-
kaz stać na uboczu.

Czasami wieczorem sprowaǳano włoskiego lutnistę, śpiewaka akiego, lub edna
z panien popisywała się nucąc włoskie pieśni. Czas więc upływał tu mile i barǳo szyb-
ko, a dla Bony może za prędko, bo potrzebowała się przygotować do wo ny. A choć
pożądała e i uważała ą za nieuniknioną, wieǳiała że bęǳie upartą. Gromaǳiła więc
sprzymierzeńców gǳie i ak tylko mogła.

Plan postępowania zawczasu był osnuty: Bona postanowiła syna trzymać ak na dale
od żony, niedozwolić mu ani się z nią poznać lepie , ani pokochać. Miłość dla Dżemmy
służyć miała dla odparcia te , które się obawiała.

Znała barǳo dobrze syna, iż łatwym był do za ęcia się kobietami, że nowość dla niego
stanowiła ponętę; obawiała się więc Elżbiety, o które wieǳiała, że była młoǳiuchną,
na pięknie szą z córek królowe Anny, barǳo starannie wychowaną i pełną uroku.

Unosił się nad tym e wǳiękiem wielki znawca niewieście piękności Dantyszek,
świadczyły przywożone portrety, które Bona rzucała precz z gniewem.

Jeden z nich przeznaczony dla syna, nie mogąc mu go odebrać, Bona zakryła tak aby
nie miał na oczach.

Wybór Dżemmy z pomięǳy mnogich ǳiewcząt Włoszek i Polek aucymeru kró-
lowe , dowoǳił barǳo trafne zna omości serca luǳkiego. Włoszka była rozmarzoną,
rozkochaną w istocie w królu, i namiętnie mu oddaną.

Kochała go nie ako przyszłego mocarza i pana, ale ako młodego, pięknego chłopca;
a nic tak nie przywiązu e ak miłość.

Ani piękność, ani talenta, ani żaden urok w świecie nie ma te potęgi aką włada
uczucie. Ono wywołu e wza emność.

Dżemma od lat wielu dorasta ąc patrzała na królewicza ak na ideał, rozmiłowaną
w nim była daleko wprzód nim on to postrzegł, gdy eszcze bawił się z Bianką i innemi
ǳiewczętami, które wprędce rzucał dla coraz nowych. Dżemma nie miała ambicyi, nie
rachowała na żadną przyszłość, potrzebowała być kochaną…

— A potem? — pytała ą szydersko Bianka.
— E poi? morir! (a potem? umrzeć!) — odpowiadała Dżemma, mężnie e patrząc

w oczy.
Miłość tę swą pierwszą wzięła Włoszka z pieśni, z poetów, z powieści, z własnego

wreszcie serca i temperamentu. Nie była nigdy ani płochą, ani zalotną.
Lubiła wszystko co piękne, co wielkie, szlachetne — lubiła wytworny stró i starała

się być czaru ącą, ale tylko dlatego, aby godną była wyboru Augusta.
Teraz, gdy ą nareszcie spotkało to szczęście niewysłowione, że on ą kochał — reszta

świata, wszystko znikło z e oczów. Wiǳiała tylko ego ednego i siebie… nic ą nie
obchoǳiło. Gotową była cierpieć, być prześladowaną, byle on eden nie zmienił się dla
nie .

Bona może w tę namiętność nie wierzyła, bo wcale się e nie lękała, a można było
nastraszyć się zstąpiwszy w to serce, które patrzało w przyszłość, w śmierć, w męczarnie,
nieustraszone niczem.
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Zygmunt August zawcześnie zużyty miłostkami, które dla niego spowszedniały, w tem
nowem przywiązaniu odżył i odmłodniał.

Nie był to stosunek do żadnego z poprzeǳa ących podobny, tak ak Dżemma do
żadnych z ǳiewcząt zapomnianych podobną nie była.

Pomięǳy niemi, z tym diademem miłości heroiczne na czole, występowała ak kró-
lowa. Nie kryła się, nie wstyǳiła, nie rachowała z niczem.

August też, choć wystygły, chwilami przy nie czuł powraca ącą młodość, i miłość
ego rosła razem z doznanem szczęściem niespoǳianem.

W początkach kwietnia, naǳwycza ny ruch tych przygotowań całe miasto zaprzątał;
nie mówiono o czem innem, nie widać było nic innego nad tę gorączkę popisu, z aką
Kraków chciał wystąpić. Wieǳiano dobrze, iż na dworze cesarskim o przy ęciu królowe
będą zawiadomieni z na mnie szemi szczegółami — szło o to, aby stolica Polski i monar-
cha, który tak wysoko stał w szacunku powszechnym, nie zostali upośleǳeni.

Nie mógł naówczas gród pod-wawelski iść w porównanie z Wiedniem, a nawet z Pra-
gą, ale mieszczaństwo tute sze uboższem od innych nie było i barbarzyńskiem okazać się
nie chciało.

Tak samo magnaci i duchowni, prawie wszyscy bez wy ątku, wychowani i obeznani
z obycza em zagranicznym, z Włochami, Niemcami, Francyą, mnie cywilizowanym nad
inne narodem w obycza u być nie chcieli. Może aż nadto też starano się o nadanie w azdowi
barwy obce , a na mnie chciano go polskim uczynić. Z pocztów pańskich kilku zaledwie
charakter ten mie scowy zachowało.

Na ratuszu rozprawiano i rozglądano się w podarkach dla młode królowe , gdyż mia-
sto nie mogło obe ść się bez nich, a ubogo się okazać wstyd było. Kle notów ofiarować
nie mogło, zgoǳono się na kosztowne wyzłacane naczynia i misy, których robota więce
od kruszców wartą była.

Podskarbi sam e wybierał.
Całe to tak żywe za ęcie, rozbĳało się ak fale morskie o skałę — o wyrachowaną ozię-

błość Bony. Nie chciała wiǳieć nic, choć o wszystkiem była zawiadomioną — udawała
obo ętną, głuchą i ślepą.

Ilekroć przyszła do króla i trafiła tu na rozmowę o przygotowaniach, bo stary Zygmunt
tak się niemi za mował, że nawet suknię syna, aką miał włożyć dla powitania żony, sam
chciał oglądać i rozkazał, aby była niemieckim kro em, choć August życzył sobie włoskie
— ilekroć trafiła na taką rozmowę, Bona rozpoczynała o czem innem, a spytana o zdanie,
zbywała potrząsa ąc głową, milczeniem.

Zygmunt August też aby matce się przypodobać, która mu teraz szczególną miłość
okazywała, a może za ęty mocno Dżemmą, zachowywał się zimno i obo ętnie.

W tym usposobieniu utrzymywał go przy boku będący Opaliński, który służył intere-
som Bony. Ten, ilekroć sam na sam był z królem, rozpoczynał użalać się nad losem ego,
nad narzuconem mu małżeństwem z chorowitą i ǳiecinną królewną, z którą pożycie
szczęśliwem być nie mogło.

August słuchał na częście nie odpowiada ąc, lecz powtarzane te ubolewania powoli
czyniły na nim wrażenie.

Im barǳie zbliżał się czas naznaczony na przybycie królowe , tem Bona niepostrze-
żenie miłość ku Dżemmie podsycać się starała i uczynić namiętną.

Nie występowała czynnie, używała ku temu na rozmaitszych sprzymierzeńców, na -
częście takich, którzy sami może nie wieǳieli, iż narzęǳiem e byli. Mieszkanie Włoszki
stało się dla panien dworu, dla ochmistrzyń obu prawie niedostępnem; August w każ-
de porze mógł tu przy ść, nie obawia ąc się spotkać z nikim — Dżemma wymykała się
często wieczorami do poko ów młodego pana. Opaliński pilnował, aby się tu z nikim nie
spotykała.

Cóż ǳiwnego, że w młode parze miłość ta, dla Dżemmy pierwsza w życiu, dla króla
na gorętsza z tych akie prześnił, dosięgła do błogiego akiegoś szału i zapomnienia.

Z takiem uczuciem w sercu któż myśli o przyszłości? kto pamięta na utro?
Gdy August smutnie szy czasem przychoǳił do matki, Bona tłómaczyła natychmiast

smutek ten ożenieniem i pocieszała go zapewnieniami, że tę natrętną małżonkę potrafi
z dala od niego trzymać.
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— Panowie polscy dla swoich akichś rachub mogli ci niemiłą narzucić małżonkę…
niecha się nią nazywa, ale żyć z nią nie masz obowiązku; a przywiązać się do chore ,
do ciągle zagrożone , ciągle potrzebu ące leków, niepodobna. Szczęście możesz znaleźć
gǳieinǳie …

Mięǳy Krakowem a Wiedniem ciągle trwała prawie tycząca się ożenienia korespon-
dencya, z obu stron pełna na uroczystszych zapewnień przy aźni, szczera ze strony stare-
go Zygmunta, który w istocie Elżbietę, wnuczkę po bracie, kochał sercem o cowskiem.
W Wiedniu ednak przez tych, którzy do Krakowa awnie i pota emnie do eżdżali, przez
Herbersteina i innych wysłańców doskonale wieǳiano ak na dworze polskim rzeczy sto-
ą. Cesarz i król o ciec nie wyobrażali sobie tylko, ażeby Zygmunt mógł względem żony
być tak słabym, i rachowali zbytnio na ego opiekę. Oprócz tego o ciec Elżbiety dla Iza-
belli w Węgrzech mógł wiele, musiała go Bona oszczęǳać, a cesarza dla neapolitańskich
posiadłości.

Obu ednak przebiegła pani spoǳiewała się pozorami uwieść, a na swo em postawić.
Dlatego usuwała się od wszystkiego, na pozór nie czyniła nic, a posługiwała się na-

rzęǳiami… aby tego co za ǳie, wyprzeć się mogła.
Gdy się to ǳiało w Krakowie, nieszczęśliwy Dudycz, o którym zupełnie zapomniano,

sieǳiał na pokucie w Wiśniczu, i byłby może tam pozostał niewieǳieć ak długo, gdyby
w końcu nie odważył się drukowanemi głoskami na ǳiwacznie szego listu wystylizować
do Bonera, o litość go prosząc.

Podskarbi wpół żartem szepnął o tem staremu królowi i prosił go, aby on Bony o dwo-
rzanina swego spytał, a o powrót się dopomniał. Boner dodał śmie ąc się, że zesłano
Dudycza dlatego, aby miłostkom Augusta nie był na przeszkoǳie.

Zygmunt, choć powierzchowność Dudycza nie zdawała mu się dla nikogo niebez-
pieczną, przy pierwszym spotkaniu królowę zagadnął o dworzanina i dodał:

— Jest mi potrzebny…
Bona teraz go sobie dopiero przypomniała, a że wcale uż się teraz natręctwa z ego

strony nie obawiała, posłała do Kmity, aby e gońca napowrót z listem odprawił.
Groziło uż Petrkowi na tem wygnaniu, że się na piwie marszałkowskiem mógł roz-

pić, bo nie ma ąc nic do czynienia, zimnego i grzanego nadużywał, gdy szczęściem Biały
przyszedł do niego z wesołą nowiną, że list ǳiś otrzyma i do Krakowa powracać może.

W goǳinę niespełna Dudycz był gotowym, i w podróżnych sukniach poszedł do
Kmity z pożegnaniem i poǳiękowaniem za gościnne przy ęcie. Niebawem też, ścisnąwszy
rękę Białemu, który, choć z niego drwił, ale się nim opiekował — był uż Petrek na koniu
i w droǳe. Komu innemu możeby to przetrzymanie w Wiśniczu i długie oddalenie od
ulubione , z głowy ą i z serca wyrugowało, bo się domyślał, że go od nie chcą odsunąć.
Dudycz miał naturę upartą, a ego miłość cała w głowie mieszkała. Włoszka mu była
potrzebną dla popisu przed światem, a że, zdaniem ego, żadna inna e pod tym względem
zastąpić nie mogła — trwał więc uparcie w zamiarze wzięcia e w spadku po młodym
królu.

Być barǳo może, iż w głowie ciasne Dudycza wspomnienie Kościeleckiego, ożenio-
nego ze Ślązaczką, kochanką Zygmunta Starego, pobuǳało go do naśladowania dawnego
pana.

Nie miał on nikogo, coby, ak Kościeleckiego bracia, mógł go prześladować za to.
Roił zapewne, że Zygmunt August nim i żoną ego opiekować się bęǳie, a może nawet
zrobić go żupnikiem. Wszystko to upor ego wzmagało i na mocnie sze postanowienie
zabiegania, aby mu kto Włoszki nie pochwycił.

Jak teraz miał postępować, kogo się trzymać: czy Bonera i króla, czy królowe stare
— tego nie umiał rozwiązać eszcze.

Zaledwie powróciwszy do Krakowa, gǳie się czuł tak szczęśliwym akby się na nowo
na świat naroǳił, pobiegł naprzód szukać którego z dworzan dla rozpytania się co się tu
ǳiało.

Nikt prawie mówić z nim nie chciał, tak wszyscy byli za ęci i roznamiętnieni tym
w azdem, w którym brać uǳiał mieli.

Stawił się więc do Bony z listem. Stara królowa nie przypuściła go do swego oblicza
nawet, list kazała oddać na ręce swo ego kanclerza, a Dudycza odprawiła z niczem.
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Od nie pośpieszył do Zamechskie , która na widok ego ręce załamała.
— Wróciłeś więc żyw! — zawołała.
— ǲięki Bogu — rzekł Dudycz.
— Patrza że, da pokó Włoszce, aby cię za drugim razem dale eszcze nie zesłano.
Petrek chudego wąsa pokręcił.
— Wybili ci ą z głowy? — zapytała Zamechska.
— Nie — stanowczo odparł Dudycz.
Ochmistrzyni się przeżegnała.
— Trwasz przy swo em? — zawołała zǳiwiona.
Kiwnął głową Petrek.
— Cóż myślisz?
— To się okaże — rzekł po namyśle stary, przybiera ąc oblicze zagadkowe — o edno

proszę miłość waszą, raczcie mi zachować łaskę swą.
— Ja więce w tę two ą niedorzeczną sprawę rąk nie umoczę — odezwała się Za-

mechska. — Nie dokażesz tu nic, a a się mo e pani narażać nie myślę.
Przystąpiła bliże do Petrka i szepnęła:
— Król młody na zabó rozkochany w nie , ona w nim… gǳież tu dla ciebie aka

naǳie a.
— Żeni się — rzekł Dudycz.
Ochmistrzyni ramionami ruszyła.
— To co? — zapytała.
Niewymowny Petrek nie chciał się szerze tłómaczyć, pocałował ą w rękę i poszedł.
Tegoż dnia dano mu w zamku za ęcie, bo teraz wielu potrzebowano luǳi i nawet taki

Dudycz mógł się zdać na coś. Rozumie się, że go do żadnego orszaku nie zaciągnięto,
ale na poko ach powierzono pacholęta i wyrostków posługu ących pod komendę, część
kredensów i sreber do dozoru.

O! te dni wiosenne, te dni młodości, ak to do siebie podobne! Na pięknie sza pogoda
zrana, słońce obmyte rosami u wschodu błyszczy złotem, ani edne chmurki na niebie
lazurowem. Nagle, ak plamka niedostrzeżona z awia się obłoczek, rośnie i rozciąga się,
czernie e, pół niebios ob ął, zasłonił i zaciągnął całe, burza wre ponad ziemią przelękłą,
pioruny bĳą, wicher obala bory… a z za rąbka chmury widać uż szafir pogody — wszystko
przeleciało i przeszumiało, słońce śmie e się znowu.

Nie tak-li w młodości zakochanych, pogoda z uraganem się mienia ą, łzy z uśmie-
chami krzyżu ą ciągle…

Dżemma, choć wychowana pod niebem północy, miała w sobie krew włoską, gorącą,
niemogącą spocząć i ostygnąć. Miłość e była ak ona: niespoko ną, do szału szczęśliwą,
do rozpaczy w chwilę potem roznamiętnioną.

Na mnie sza rzecz starczyła, aby śmiech e w krzyk się przemienił, szczęście obróciło
w zwątpienie. Gdy wieczorem słowy słodkiemi ukołysał ą August, a pozostała potem
samą, przychoǳiło marzenie nieda ąc usnąć i w mie scu szczęścia obrazów, przynosiło
z sobą groźby i postrachy.

Wyobrażała sobie opuszczenie, zapomnienie, zobo ętnienie, pogardę. Wszystko to tak
żywo stawało e przed oczyma, że się zrywała z pościeli płacząc, ak gdyby dokonało się
uż to, czego lękała.

Naza utrz rano król zna dował ą z oczyma zapłakanemi, z głową na piersi zwisłą, ak
zwiędły kwiatek… pół żywą.

Potrzeba było nowych orzeźwia ących pocałunków, przysiąg i długiego rozpraszania
ciemności, które noc w e sercu nagromaǳiła. Wracała pogoda, przychoǳiły uśmiechy,
oǳyskiwała wiarę, rzucała mu się na szy ę, była szczęśliwą, szczęśliwą — na ak długo?

Czasem szczebiotanie ptaszka, niekiedy paplanie Bianki, przypomnienie słowa akie-
goś nagle brwi e ściągało, sprowaǳało niepokó i burzę.

Wszystko to August znosił z uśmiechem cierpliwym, bo w tem wiǳiał dowody przy-
wiązania, które niekiedy bywało arzmem, ale słodkiem.

W miarę ak kwiecień upływał, Dżemma stawała się coraz niespoko nie szą i słonecz-
ne dnie rzadszemi. Bianka, która tu często przychoǳiła, zna dowała ą akby skamieniałą
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akiemiś myślami i starała się odpęǳić chmury dowoǳąc, że e nie były do twarzy.
Czasem udawało się tak dobrze rozbawić Dżemmę, że swawoliły ak ǳieci, i August e
zna dował szale ące po komnatach, co mu się barǳo podobało, bo potrzebował aby ego
smutek coś rozpęǳiło.

Jednego wieczora Dżemma była przy stare królowe , gdy August wszedł do e miesz-
kania, a spoǳiewa ąc się rychłego powrotu, zasiadł na zwykłem swem mie scu i zapatrzył
się w okna, na siną dal pól i lasów. Wtem uchylono zasłonę i zamiast Dżemmy, stanęła
we drzwiach Bianka, wspomnienie młodości swawolne , ǳiś uż obo ętne. Bianka zawa-
hała się czy wnĳść miała, wieǳiała że Dżemma była straszliwie zazdrośną, ale mogłaż ą
posąǳać?

Od tych lat, gdy trzpiotowata czarnooka Włoszka dawała się ściskać i całować ledwie
dorasta ącemu Augustowi, upłynęło czasu wiele. Teraz było to ǳiewczę barǳo do rzałe,
śmiałe aż do cynizmu, lekceważące sobie przyszłość, niewiele ceniące luǳi, ale na dnie
serca noszące wiele zawieǳionych naǳiei i trochę miłości dla istot wybranych.

Taką dla Dżemmy była Bianka, nad którą miała politowanie, bo przewidywała los dla
nie taki, aki samą spotkał — okrutnie szy może, bo w inny ufała i wierzyła.

Ostrzegała często biedną, ale ona słuchać nie chciała.
August zobaczywszy ą, gdy się spoǳiewał kogo innego, niebarǳo rad był może, lecz

śmiała Bianka weszła.
— Dżemma est przy królowe — rzekła — a gdym W. Miłość tu zastała — odezwała

się podchoǳąc — barǳom rada, bo dawno noszę na ustach słowo, prośbę, które nie
mogłam wypowieǳieć.

August podniósł oczy, był pewny, że choǳi o akiś podarek, który śmiałe ǳiewczę
w imię dawnych wspomnień chce wyłuǳić.

— Cóż chcesz, mo a Bianko? — zapytał.
— Nie dla mnie — odparła zatrzymu ąc się w pewnem oddaleniu — coś dla Dżemmy

bym wy ednać chciała.
— Dla nie ? Cóżby to mogło być, czego ona nie chce zażądać sama?
— A! ona tego nie może ani żądać, ani się domyślać — dodała poważnie Bianka.

I spo rzała królowi w oczy smutnem a surowem we rzeniem.
— Miłość wasza gotu ecie Dżemmie los straszliwy — poczęła powoli. — Ona wie-

rzy w miłość wieczną i ani się domyśla ak prędko się te pa ęcze nici rozerwą. Ze mną
było co innego, am nigdy barǳo nie ufała nikomu, nawet W. Miłości, gdyś mi poprzy-
sięgał kochanie, które w trzy miesiące rozwiało się i znikło… ale Dżemma rozkochana,
rozmarzona Dżemma… ą straszny los czeka. Ona sobie może odebrać życie, oszaleć… a
nie wiem. Jeżeli ą kochacie, przygotowu cie ą lepie zawczasu do tego co nieuchronne.
Biedne ǳiecko!

Westchnęła Bianka. Młody król słuchał zmięszany nieco, przestroga z ust ǳiewczyny
była tak ǳiwna, że odpowieǳieć na nią nie umiał.

— Ja wierzę — dodała Bianka — że wy ą szczerze kochacie ǳiś, że miłu ecie gorąco,
że nie chcecie przewidywać ak się to skończy… ale możeż się to inacze skończyć ak
— opuszczeniem! Wam przywiozą żonę młodą, powoli zyska ona wasze serce. Dżemma
znuǳi ciągłemi skargami i samą swą natarczywą miłością.

Ze mną było wam łatwo, odwróciliście się odemnie do Maryi, a a śmiałam się wkrót-
ce do kogo innego, bo mam taką naturę… ale Dżemma kocha inacze ! Ona nie da wam
spoko u, bo go sama nie oǳyszcze więce … ona może umrzeć. Je bogato wydać za mąż
nie potraficie, bo ona niczy ą być po was nie zechce. Nie rozżarza cież tego pożaru, w któ-
rym ona spłonąć może. Nie bęǳież wam żal te istoty, tak stworzone do szczęścia i do
uszczęśliwiania?

— Ja ą kocham — odparł król zasępiony. — Wierz mi Bianko, że wcale się z nią
rozstawać nie myślę.

— Ale Miłość Wasza wiesz dobrze, że to trwać nie może — rzekła pośpiesznie Bianka.
— Kochaliście nie mówię mnie, a byłam może dla was zabawką… a Marietta, a Giulietta,
a Rosa…

Podniosła rączki trochę duże ale kształtne do góry.
— Królu mó , któż zdobycze wasze policzy! — zawołała. — Przypomnĳcie Mariettę!

Nie kochaliście e ak Dżemmę, a przecież…
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Nie dokończyła. August oczy spuścił.
— Nie rozumiem czego chcesz odemnie — rzekł sucho.
— A mnie się trudno wytłómaczyć aśnie — szepnęła Bianka. — Biedna Dżemma,

ona tak wierzy! tak ufa! tak est pewną…
Mówiła eszcze Włoszka, gdy król dał e znak, posłyszał a racze przeczuł nadbiega ącą

Dżemmę, która posłyszawszy zdala rozmowę przyspieszała kroku, leciała zadyszana, za-
rumieniona, rzuciła się wprost na Biankę, która krzyknąwszy uciekła, a potem podbiegła
do króla.

Brwi się e strasznie ściągnęły.
— A! ta podła Bianka! — krzyknęła — korzysta z tego że mnie nie było, aby się

zalecać.
Rozśmiał się August, wsta ąc i podchoǳąc do zagniewane , którą ob ął, chociaż od-

pychać go chciała.
— Bianka, przysięgam ci, mówiła tylko o tobie! — rzekł łagoǳąc.
— O mnie? to zapewne aby mnie, tak ak ona umie, uczynić śmieszną, aby serce

ostuǳić? — zawołała.
— Mylisz się, nie masz lepsze nad nią przy aciółki, brała two ą stronę!
— Przeciwko komu? — krzyknęła Dżemma.
— Przeciw własnym przywiǳeniom — dodał król — zdało się e , że a cię nie tak

kocham, ak powinienem.
— Żartu esz ze mnie — rzekła nadąsana Włoszka łagodnie ąc.
— Mówię prawdę — potwierǳił król — wierz mi, Bianka est płochą ale dobrego

serca ǳiewczyną.
— A a? — wtrąciła żywo Dżemma — a zapewne nie płochą ale złą za to!
August się śmiać zaczął.
— ǲiwaczysz! — rzekł.
Wolnym krokiem odstąpiła od niego piękna Włoszka i poszła usiąść na swem krześle.

Twarzyczka się e nie roz aśniała, milczeli dosyć długo, spogląda ąc ku sobie.
— A! — poczęła wrzeszcie nie mogąc się dłuże utrzymać Dżemma — co a cierpię!

Zazdrość mnie spali!
— O kogoż esteś zazdrośną?
— O tę, która przybywa — mówiła Włoszka. — Wy mnie nie chcieliście pokazać e

wizerunku, chociaż wiem że go macie. Alem wiǳiała u królowe . Młoda barǳo, piękna.
— Nie tak ak ty?
— Ale a‥ żoną nie estem! — westchnęła Włoszka. — Ona mieć bęǳie wszystkie

two e goǳiny, a kraǳione. Przez ten czas, gdy ani wiǳieć ani słyszeć was nie będę,
zazdrość mnie zadławi. Umrę…

Porwała się z sieǳenia.
— Nie, nie, tak pozostać nie może — dodała. — Mam do was prośbę, mylę się, mam

żądanie, które spełnić musicie. Noszę się z niem.
Spo rzała mu w oczy.
— Spełnisz e? — zapytała.
— Jeżeli est w mo e mocy — rzekł August.
— Nie, choćby nie było w mocy wasze , musicie wszelkiemi sposoby postarać u matki,

aby się tak stało ak a chcę.
August czekał, aby się aśnie wytłómaczyła.
— Naznaczone będą panny do dworu młode królowe — rzekła — a muszę być

w ich liczbie, być przy nie i stać na straży…
August ramionami poruszył.
— Abyś siebie i mnie swo ą niecierpliwością zdraǳiła — zawołał — co za myśl ǳiw-

na! Stałabyś się niewolnicą…
— Wolę to, niż stać zdaleka, nic nie wiǳieć i zagryzać się domysłami — rzekła

Dżemma.
— Ja o to królowe prosić nie mogę — odezwał się August — wątpię, ażebyś ty

potrafiła, a matka mo a nigdy na tę myśl nie wpadnie.
— Nie wiem kto i nie wiem ak się to ma zrobić — odezwała się Dżemma — ale

wiem, a tego chcę, pragnę, że wszystkom uczynić gotowa, aby się to stało i stać się musi.
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Nogami uderzyła w podłogę, śliczne oczy e spo rzały ogniście…
— Ja się zamęczę domysłami, a roić będę… i łzami się zalewać — mówiła znowu. —

Będąc przy nie , będę patrzyła, będę się poiła trucizną, ale ona nigdy tak gorzką być nie
może, ak mo e marzenia. Któż wie, przy boku królowe potrafię może odstręczyć was od
nie .

— Ja e nie kocham, Dżemmo — rzekł August spoko nie — wiesz o tem…
— Ale ona o twą miłość starać się musi i bęǳie, temu a chcę przeszkaǳać…
— ǲiecko — odezwał się młody król pomilczawszy — z twoim temperamentem,

niecierpliwością, narażać się na to, aby two ą i mo ą ta emnicę natychmiast odkryto.
Dżemma ruszyła ramionami.
— Jaką ta emnicę? — odparła. — Ja nie mam żadne , i wasza, eżeliście z wasze

miłości dla mnie czynić ą chcieli, dla nikogo nie est zakrytą. Wszyscy wieǳą, że a was
kocham. Chcę aby to na cztery strony świata otrąbiono na krakowskim rynku… Co mi
tam! Tak, estem niczem więce ak kochanką młodego króla, ale mam ego serce, a tamta
bęǳie żoną i nie dostanie nic… oprócz pierścionka i zimne dłoni.

Gdy to mówiła, król wsparty na ręku milczał, słuchał i przestrogi Bianki może mu
na myśl przychoǳiły. Dżemmę trudno pohamować było, a on, łagodny dla nie , słaby bo
rozkochany, mnie mógł to niż ktokolwiek inny.

Nie otrzymu ąc odpowieǳi Dżemma, zbliżyła się do sieǳącego, położyła mu obie ręce
na ramionach, zbliżyła usta do czoła, starała się dobyć słowo, wy ednać obietnicę.

August milczał.
— Mów, dopomożesz do tego? — szeptała — królowa teraz dla ciebie zrobi wszyst-

ko… a ona może co zechce.
— Wiesz, iż ona ak na mnie mięszać się zamierza do tego, co się tyczy młode pani.

Chce pozostać z daleka i obcą — mówił August po cichu. — Na przekór e sprowaǳono
mo ą narzeczoną; miała zamiary inne…

— Tak, ale nawet nie będąc czynną, królowa może wszystko — mówiła uparta Włosz-
ka. — Stary król aby ą zaspokoić na wiele się zgoǳi, a wielkaż to rzecz ednę ǳiewczynę
we aucymerze pomieścić?

— Z ręki mo e matki? obawiać się e będą — rzekł król — tembarǳie gdy, ak sama
powiadasz, wszyscy wieǳą, że a kocham ciebie. W ostatku, królowa Elżbieta prowaǳi
z sobą Niemki swo e, ochmistrzynię własną, cały dwór.

— I wy ą otoczoną temi obcemi zostawicie, aby one spiskowały? — zawołała Dżem-
ma.

Przerwała nagle, odstąpiła kroków kilka.
— Powieǳiałam wam co mam na sercu; eżeli mnie kochasz, uczynisz, postarasz się

zrobić co Dżemma pragnie… lub two a Dżemma powoli wyschnie i umrze z zazdrości
i gniewu, gdy nic wiǳieć, niczemu zapobieǳ nie bęǳie mogła.

— Gorze eszcze męczyłabyś się — odparł król — patrząc, wiǳąc i nie mogąc nic…
— Ja lepie wiem czego i dlaczego żądam — odezwała się Włoszka — a od tego nie

odstąpię! nie!
— Ale to est niepodobieństwem!
Zatknęła sobie uszy Dżemma i odbiegła kilka kroków.
August się zasępił — rozmowa przerwała.
Postrzegła wreście Włoszka, iż zły humor, który ǳiwaczne e żądanie wywołało, po-

trzeba było rozpęǳić… Siadła na podnóżku przy królu, położyła główkę na ego kolanach,
i oczyma szukała ego we rzenia.

Zaczęli szeptać po cichu.
Zapukano do drzwi zlekka. Zerwała się Włoszka gniewna. Od komnat wewnętrznych

przychoǳiła Bianka, niosąc na srebrne misie łakocie, wodę i wino.
Podawano e zwykle w te goǳinie.
Bianka zmierzyła wzrokiem obo e, uśmiechnęła się do Dżemmy i szepnęła e na po-

ciechę, że sama królowa przysłała owoce i cukry.
Lecz ǳień to był, w którym się krzyżowało wszystko i Bianka eszcze nie wyszła

z poko u, gdy do drugich drzwi zapukano, a z samego uderzenia w nie domyślił się August,
że ktoś przychoǳił do niego. Wy rzał przez drzwi. Stał za niemi Opaliński.

— Stary król was wezwać kazał — odezwał się zcicha.
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Goǳina niezwycza na była — ale teraz tyle drobnych spraw nieustannie się nastrę-
czało, że niczemu się ǳiwić nie było można. W istocie Zygmunt korzystał z tego, iż mu
doniesiono, że Bona była z Gamratem na raǳie, chciał ze synem rozmówić się sam na
sam.

Pomięǳy synem a o cem stosunek nie był nigdy zbyt poufały — Zygmunt, pamięt-
ny własne młodości, zna dował obowiązkiem być dosyć surowym dla edynego, którego
kochał, nad którym czuwał, ale okazywać mu zbytnie czułości się obawiał. Powaga o -
cowska, którą utrzymać się starał, cierpiałaby na tem, zdaniem ego. Gdy przed nim zbyt
wychwalano Augusta, na częście powtarzał to co mu późnie w usta kładną.

— Zostawcie też co naganić.
Im barǳie pieściła Bona, tem król był zimnie szym, lękał się zbytniego rozmiękczenia

tam, gǳie męzka siła i wola były niezbędne.
Gdy Zygmunt raz rozkazał i ob awił, czego żądał, nie było żadnych wymówek. August

posłusznym być musiał.
Domagano się teraz dla dwuǳiestokilkoletniego pana więce swobody, akiegoś w rzą-

dach uǳiału — o ciec się na to nie zgaǳał. Obchoǳił się zawsze z synem ak z wyrost-
kiem.

W sercu Augusta poszanowanie dla o ca było wielkie — miłość obuǳić się nie mogła,
zwłaszcza gdy Bona tłumić się ą starała w zarodku, zawsze we własnym interesie, sta ąc
po stronie ǳiecka przeciw o cu.

Idąc do o ca przewidywał August, iż rozmowa tyczyć się bęǳie tego, około czego teraz
obracały się wszystkie rozmowy — małżeństwa; lecz na drobnie szy szczegół ubioru, koni,
powozu, mógł być powodem do wezwania. Nie przywiązywał do niego zbytnie wagi.

Goǳina była wieczorna, stary Zygmunt spoczywał uż na łożu swem i eden dworzanin
stał u drzwi, który na znak dany przez niego natychmiast zniknął.

August ucałował rękę o ca, który mu się przypatrywał długo, bacznie, nim mówić
począł.

— Listy ǳiś z Wiednia nadeszły — rzekł powoli, rzuca ąc słowo po słowie. — Elż-
bieta wkrótce wyrusza w podróż. Jest to chwila w życiu twem ważna, o przyszłości stano-
wiąca. Bóg świadek, żem dla przyszłego szczęścia two ego uczynił co było w me mocy.
Żonę mieć bęǳiesz wychowaną pod okiem dosto ne matki, ǳiecię miłe, łagodne, po-
słuszne… kochać e i z miłością przy ąć potrzeba.

Stary król westchnął.
— Matka ma uprzeǳenia, nie lubi e , nie życzyła sobie — ciągnął dale — wiem

o tem i spoǳiewam się, że się to odmieni. Nie da że w siebie przelać tych uprzeǳeń
i niechęci.

August stał słucha ąc niemy.
— Z tego ǳiecięcia — mówił stary — bo to eszcze est niemal ǳiecię, wszystko

uczynisz co zechcesz… Bierzemy e i za szczęście ego esteśmy odpowieǳialni. Rozu-
miesz?

Syn skłonił głowę.
— Nie da się zniechęcić zawczasu — dodał o ciec.
Nie było odpowieǳi. Zygmunt Stary dużo mówić nie lubił, zamilkł patrząc na syna,

który ze spuszczonemi oczyma stał milczący.
— Miłostkom, które się młodości przebaczały — dodał o ciec — trzeba dać spokó …

i o nich zapomnieć. Nie przystałyby ǳisia , a zatruły pierwsze stadła waszego początki.
I znowu chwila milczenia przykrego rozǳieliła mowę Zygmunta, który się namyślał

w syna wlepia ąc oczy.
— Matka się dąsa, babskie to są kaprysy — rzekł. — Wszystko to prze ǳie, minie,

zmieni się gdy ty rozum mieć bęǳiesz… Na tobie teraz wiele zależy. Nie mogła ci się
Elżbieta nie podobać z wizerunku, a kocham ą uż ak własną córkę. Nakłoń ku nie
serce swo e.

— Nie znamy się eszcze — szepnął August.
— Pisywaliście do siebie — odparł stary. — Piękna est, młoda i ak na lepie wy-

chowana. Niemka, to prawda, ale my z nie zrobimy co zechcemy… to od ciebie zależy…
Taką była nieboszczka matka nasza, a da Boże, aby wszystkie ak ona żonami były i mat-
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kami przykładnemi… Nie kochał e o ciec gdy się żenił ale przywiązał potem na czule ,
i szczęście znalazł w małżeństwie.

Zygmunt westchnął głęboko, przypomniawszy sobie że on go nie miał, tylko przez
ten krótki przeciąg czasu, gdy żył z Barbarą. Drżącą ręką nieznacznie otarł łzę z oka.

— Żąda ą odemnie Litwini, życzą sobie i panowie koronni, abym się z tobą właǳą
poǳielił i dał ci zakosztować panowania — mówił dale powoli. — Chcą abym patrzył
i kierował. Zacznĳże od tego, byś u siebie w domu z żoną rząǳić się umiał i znalazł potemu
wolę własną.

August mógł zrozumieć alluzyę do matki, ale podnosić e nie mógł.
— Spoǳiewam się po tobie, że mi nie zatru esz tych dni, które starość czyni ciężkiemi

do noszenia.
Milczenie przerwało znowu tę naukę o cowską, która z piersi starego powoli i z trud-

nością się dobywała.
— Rozpuszcza ą fałszywe wieści — rzekł cisze — że Elżbieta est słabowitą i cierpi

na akąś tam chorobę zmyśloną. Wszystko to są ba ki tych, którzyby raǳi serce twe od
nie odciągnąć. Słyszałeś o tem? — zapytał.

Nie mógł August zaprzeczyć.
— Matka mi o tem wspominała — rzekł krótko.
— Nie lubi e , więc przy mu e wszelkie baśnie, które ą usprawiedliwić mogą —

ciągnął dale Zygmunt. — Ja mam lepsze wiadomości… fałsze to są. Delikatna, wątła,
pokrzepić się powinna, gdy się uczu e u nas miłością otoczona. Ja będę e na czulszym
o cem… a ty?

Dał czas do odpowieǳi. Syn skłonił się.
— Zastosu ę się do woli wasze — przebąknął zimno.
— To nie dosyć, nie dosyć — żywo przerwał Zygmunt — musisz ą pokochać z własne

woli, bo na to zasługu e.
Po ostatnich słowach milczenie nastąpiło tak długie, iż August sąǳąc rozmowę skoń-

czoną, uż się chciał oddalić, gdy król rzekł eszcze.
— Nie da się powodować babskim intrygom. Stara się matkę nawrócić, tego ocze-

ku ę i wymagam po tobie.
Wyciągniętą rękę ucałowawszy, syn powoli odszedł ku drzwiom i zaledwie e prze-

stąpiwszy znalazł w drugie komnacie, akby oczeku ącego na siebie biskupa Samuela.
Macie owski przystąpił do młodego króla z wyrazem wielkie uprze mości i poszano-

wania i zatrzymał go, gdy chciał iść dale .
— Król JMość — rzekł — uprzeǳił mnie o rozmowie, akie sobie życzył z miłością

waszą; zlecił mi też poufnie, abym w tym przedmiocie mówił z wami.
Spo rzeli sobie w oczy. August stał, akoś biernie się zachowu ąc i racze gotów do

słuchania niż do mówienia. Jagielloński to był obycza , bo wszyscy, z małym wy ątkiem,
skąpi bywali na słowa. Jeden Jan Olbracht i kardynał różnili się od braci.

— Król stary się tem niepokoi — począł Macie owski — iż was zawczasu stara ą się
do młode pani zniechęcić. Dla serca o cowskiego byłby to cios barǳo bolesny, gdybyście
ego miłości dla narzeczone swe nie poǳielali. Król ą kocha ak ǳiecię własne.

— Wiem o tem — rzekł August — ale odemnie, który e nie znam wcale, niepo-
dobna wymagać wczesnego afektu.

— Tak, byleby wczesny i nieusprawiedliwiony wstręt go nie uprzeǳił — rzekł Macie-
owski. — Na dworze, a ǳie e się to na wszystkich dworach, intryg krzyżu e się mnóstwo,
nie da cie się w nie uwikłać.

— Ja nawet ich nie wiǳę dotąd — odparł August.
— To może tem gorze — rzekł biskup z uśmiechem — bo my, co e dostrzegamy,

lękamy się ich dla was.
August poruszył nieznacznie ramionami.
— Królowa JMość ma żal do nas wszystkich — mówił ks. Samuel — żeśmy związek

z wnuczką króla Władysława popierali, lecz myśmy to czynili stosu ąc się do woli pana
naszego. Spełniliśmy czego na goręce żądał… Małżeństwo ze wszech miar roku e się
szczęśliwem.

August z oczyma spuszczonemi słuchał.
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— Nie goǳi mi się — dodał biskup — syna przeciwko matce ątrzyć, i niech Bóg
mnie od tego uchowa, lecz królowa czu e się obrażoną, iż e nie usłuchano… to wszyst-
kiego przyczyną.

— Ale miłość wasza — przerwał August — zaprzeczyć nie możesz, że matka, równie
ak o ciec, pragnęła dla mnie szczęścia; któż ǳiś może rozsąǳić, czy się omylił o ciec czy
ona?

— Szczęście to — miłościwy panie — żywo odpowieǳiał ks. Samuel — zależy zu-
pełnie od was. Wszystko, co e dać może, zna du e się w osobie przyszłe królowe … nie
trzeba tylko odtrącać.

— Alem nie zasłużył, aby mnie o to posąǳano — odparł August — nie estemże
posłusznym?

Biskup skłonił głowę.
Kilka słów zamienili eszcze, i gdy młody pan poruszył się ak gdyby chciał ode ść, ks.

Samuel go nie wstrzymywał. Pożegnali się grzecznie lecz zimno.
Królowa Bona uż wieǳiała o synu; na droǳe zastąpił mu dworzanin wzywa ący go

do nie . Nie była samą, wieczorni goście właśnie do Collazione na sposób włoski zasiadać
mieli. Komnata adalna królowe była oświecona, stół zastawiony i goście uż byli przy
nim.

Bona była więce niż rządną, znano e skąpstwo: nie było w podaniu zbytku ani dla
oka, ani dla podniebienia. Tylko ulubieniec Gamrat, o którym pamiętano, dostawał wino
akie lubił, łakocie które adał i przysmaki dla niego przeznaczone. Królowa nie lubowała
się zbytnio w eǳeniu, a wówczas uż poczynała być cierpiącą. Sieǳiała za stołem, ma ąc
u krzesła swego dwie panny, a edną z nich była Dżemma, która po choǳie poznaw-
szy Augusta, odwróciła się ku wchoǳącemu i pierwsza powitała go wzrokiem śmiało
zmierzonym ku niemu.

Obok Gamrata sieǳiało dwu starszych urzędników. Biskup, od nie akiego czasu po-
nury i smutny, teraz też rozchmurzyć się eszcze nie mógł i sieǳiał posępny.

Bona przypisywała to Sobockie , chociaż nikt właściwie przyczyny te zmiany humoru
odgadnąć nie mógł. Kto dawnie znał wielomównego, wesołego, ożywionego, aż nadto
wesołości i zaufania w sobie okazu ącego Gamrata, teraz go ledwie mógł poznać w suro-
wym i milczącym, nagle starze ącym i akby strwożonym czemś człowieku. Wzrok ego
zdawał się widm akichś szukać dokoła. Pobłaża ący dawnie dla duchowieństwa, stał się
teraz nad miarę surowym i ścisłym w postrzeganiu karności. Słowem Gamrat to był inny.
Przywiązanie ego tylko do królowe i wierna stałość w e usługach, pozostały ak były.
Trzymał stronę Bony we wszystkiem.

Wiǳąc wchoǳącego młodego króla, podniósł się Gamrat — mie sce obok matki
oczekiwało na niego. Bona oczyma uż w twarzy syna czytać się starała, co z sobą przynosił.

Zaledwie usiadł, Dżemma pośpieszyła podać mu wodę i ręcznik, ale młody pan eść
nie chciał i poǳiękował e za nie.

Matka schyliła się ku niemu.
— Byłeś u o ca?
Tu się posypały zapytania, a biskup nachylony słuchał razem z królową odpowieǳi.

Ale August zbył krótko, mówiąc, że o ciec zwykłe mu powtórzył nauki i przestrogi.
Z zaciśniętemi ustami i szyderskim twarzy wyrazem słuchała Bona, zda ąc się mówić:

Napróżno walczyć myślicie ze mną!
Dla Gamrata, a razem dla syna, którego smutek od dni kilku coraz się powiększał,

Bona oprócz wieczerzy przygotowała rozrywkę.
Włoch Monti, sławny muzyk i śpiewak, miał przy ść z lutnią i kilka Canzon odśpie-

wać. Monti od niedawna przybył do Polski, umyślnie na dwór królewski, spoǳiewa ąc
się czasu wesela dobrego żniwa dla siebie.

Było wówczas w obycza u, że nietylko ci co śpiewaka w swym domu mieć chcieli,
opłacali go, ale goście dosto ni, którym się podobał, obsypywali go podarkami. A że
próżność nie ednego skłaniała do popisu z ho ną ofiarą, śpiewak w ten sposób mógł się
dobrze obłowić.

Kilka, kilkanaście dni weselnych, turnie ów a po nich uczt zwykłych starczyły, aby
długą podróż opłacić i do domu wrócić z zapasem. Dawano pieniąǳe, pierścienie, łań-
cuchy, kubki i inne kosztowności.
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Monti, Włoch na czystsze krwi, o którego pochoǳeniu mówiono różnie, bo go na-
wet do barǳo świetnych koligacy z lewe ręki liczono, odebrał był wychowanie staranne
i miał wszystko co go zalecać mogło, w dodatku do pięknego głosu.

Przedewszystkiem śmiałość i brawurę w występowaniu, wiarę w siebie, a przytem
zamiłowanie w stro u i elegancyi. Był to mężczyzna lat około trzyǳiestu ma ący, urody
piękne , brunet z czarnemi ognistemi oczyma, z włosami kruczemi w puklach spada ą-
cemi na barki. Każdy ruch ego, krok, sposób, w aki wǳięcznie powyginanemi palcami
lutni dotykał, ukłon, uśmiech, wszystko było obrachowane zalotnie. Stroił się kosztow-
nie, a obcisłe suknie uwydatniały budowę ciała posągową. Oczy też wszystkich, nade-
wszystko ǳiewcząt, zwróciły się na czaroǳie a, który lutnię niosąc w ręku, krokami
tancmistrza zbliżał się do królowe .

Czarny ubiór czynił go smukle szym eszcze niż był w istocie i płeć białą podnosił. Na
szyi miał łańcuch, dar cesarza, kosztowny, a na strad otce krótkie , rzucony lekki płaszczyk.
Na palcach błyszczały piękne pierścienie.

Królowe Bonie podobał się nietylko z głosu i postawy, ale z pochlebstw któremi ą
obsypywał. Zawczasu mu się uśmiechała.

Cisza nastała w salce, gdy Monti się zbliżył, a gdy na rozkaz królowe podano mu
taboret, którego za ąć odmówił, na mnie szy szelest ustał, tak że pryskanie palących się
świec woskowych usłyszeć było można.

Monti, chociaż na taborecie byłby może równie malowniczo wyglądał, wolał prze-
cie stać bo tym sposobem piękna ego figura eszcze się zręcznie szą wydawała i ruchy,
któremi towarzyszył pieśni, miał swobodnie sze. Można było powieǳieć, że nie śpiewał,
ale odgrywał swe pieśni, tyle było mimiki w we rzeniach, w podnoszeniu i spuszczaniu
głowy, w wyrazie ust, w gestach rąk, które lutnią to szarpały namiętnie, to dotykały e
zaledwie.

Namiętny śpiew i gra, nie ǳiw, że na słuchaczach ogromne czynił wrażenie. Gdy
pierwsza pieśń przebrzmiała, pochwałom nie było końca, a artysta woǳąc oczyma po
przytomnych, odbierał nieskończone ǳięki w spo rzeniach ognistych kobiet.

On — on, choć nie garǳił i na skromnie szą sympatyą, zdawał się głównie dbać
o to, aby się królowe stare i sto ące za nią Dżemmie podobał. Ścigał ą, oblegał swym
ognistym wzrokiem, a piękna Włoszka, choć e to pochlebiało wielce, w końcu czuła się
obrażoną i surową ukazała twarz, odwraca ąc od niego oczy.

Po pierwsze Canzonie, poszła druga i trzecia, po smętne wesołe, po tych figlarne,
a w żadne z nich, ak przewiǳieć łatwo, nie zbywało na motywie miłośnym.

Monti był szczęśliwie usposobiony.
Gamrat podał mu kubek wina, który on, przyklęknąwszy spełnił za zdrowie królowe .
I August nieco się rozweselił słucha ąc ślicznych śpiewów, które go w akiś lepszy,

aśnie szy świat przenosiły.

Kwiecień upływał, gdy w Krakowie sposobiono się na przy ęcie królewne , matka
i o ciec e z trwogą oczekiwali dnia rozstania, gdy młoǳiuchną, słabą, wylękłą istotę
mieli oddać w ręce obce.

Spoǳiewano się wiele po starym królu Zygmuncie, lecz wieǳiano też zawczasu, ak
była usposobioną i co tu znaczyła Bona. Król o ciec tem siebie i matkę pocieszał, że losy
córki Bony, Izabelli i e syna miał w swych rękach, że cesarz brat ego mógł neapolitańskie
księztwa podległe mu, eśli nie odebrać królowe , to zagrozić e prawom do nich.

Spoǳiewano się więc tuta , że młoda pani, ma ąc opiekę o ca i stry a, musi na dworze
polskim być dobrze przy ętą.

Matka, która na czule do tego ǳiecka przywiązaną była, obmyśliła też środki, aby
młoǳiuchne ǳiewczę, nagle się przenosząc w ten świat nieznany, miało u boku troskliwą
piastunkę i służbę własną, do które była przywykłą.

Elżbieta w istocie potrzebowała te opieki i czuwania; był to kwiatek zaledwie się
rozwĳa ący, ale wątły, blady i trwożliwy. Pieszczoszka i ulubienica matki, ciągle przy
nie , nawykła do ob awów miłości wielkie roǳiców, potrzebowała e ak powietrza do
życia. Nie zbywało e na piękności, a nadewszystko na niewinnym, ǳiewiczym wǳięku,
któremu nieśmiałość dodawała wyrazu… Chód e , we rzenie, każde słowo zdraǳały duszę
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łagodną, potrzebu ącą, aby luǳie w obe ściu się z nią, poszanować ą umieli. Pragnęła się
wszystkim podobać, a nikogo nie chciała zaćmić — tak była pokorną i skromną.

Matka napróżno chciała e wmówić, aby więce nabrała odwagi, a mnie się korzyła
przed ludźmi — odpowiadała e uśmiechem i naiwnem słowem:

— Kiedy nie umiem być inną.
I podnosiła oczy ku matce, która e rozczulonym odpowiadała uściskiem.
Elżbietka taką była od ǳieciństwa. Więce energii życzyli e roǳice, wieǳąc o losie

aki ą czekał, ale z wiekiem nie zmieniła się łagodność, nie ustąpiła bo aźliwość. Miała
akby przeczucie przyszłych swych losów. W Polsce czekały na nią złota korona Jadwigi,
cierniowy wieniec i męczeńska aureola… Wszystkiego byłaby się chętnie wyrzekła, lecz
los ą czynił ofiarą — musiała iść ako zakładnik poko u, przymierza, ako węzeł dwu
panu ących roǳin.

Z Polski i Herberstein i inni przywozili zatrważa ące wieści. Ale tu im wierzyć nie
chciano, sąǳono e przesaǳonemi.

Młoda królowa miała oprócz króla, na dosto nie szych mężów w Polsce za sobą. Mat-
kę zastępować e miała ochmistrzyni, kobieta, na którą na więce liczono, energiczna, ro-
zumna, mężna Kätchen Hölzelinowna. Ochmistrzyni ta, na które rękach wychowała się
Elżbietka, pochoǳiła z roǳiny, które kilka pokoleń uż służyło na dworze, a przywiąza-
nie e do wychowanki było macierzyńskie. Niezamężna, sama na świecie Hölzelinowna,
nie miała na nim nikogo, oprócz Elżbietki swe i dla nie gotową była poświęcić życie.

Silnie zbudowana, zahartowana latami, czynna, pracowita, Kätchen miała ten spokó
siły i ten takt zimny, który w bo u szczególnie est niezbędny. Wieǳiała ona dobrze, co
ą w Krakowie czekało i zawczasu się zbroiła. Poprzysięgła wcześnie królowe matce, że
w żadnym razie, postrachem ani intrygą nie da się odciągnąć od Elżbiety i na krok e
nie odstąpi. Wszystkie zresztą sługi ma ące towarzyszyć młode pani do Polski, z równem
były dobrane staraniem. Matka na ich wierność i poświęcenie mogła rachować.

Cesarz Karol V. powtarzał z dumą trwożące się bratowe , że przecież synowicy ego
nic się złego stać nie może!

A ednak w chwili rozstania, wy azdu, gdy potrzeba było ruszyć w tę podróż — prze-
znaczenia, polały się łzy boleśne. Król o ciec, oprócz tych, co otaczali córkę, należąc do
e orszaku, pota emnie wysyłał luǳi, aby zasięgnąć wieści, ak tam ą przy mować się
przygotowywano. Wszystko brzmiało ak na pomyślnie .

Ze strony króla Zygmunta nie zaniedbano nic, aby młode pani na pierwszym kroku
dać ak na lepsze wyobrażenie o kra u, który miał być dla nie nową o czyzną. Wybór
nawet pory roku zdawał się mieć na celu, by w ma owe zieleni, w wiosennych szatach,
młode królowe Polska wydała się uroczą.

Za ęcie przybyciem Elżbiety, z przykrością dla Bony, tak powszechnie opanowało
umysły, tak się stało gorączkowem, tyle współzawodnictw wywołało — iż ona, która
chciała e ignorować, pozostać zimną, bierną, wśród tego poruszenia, znalazła się od-
osobnioną i czuła akby straciła na znaczeniu i powaǳe.

Kmita, Gamrat, Opaliński, inni awni i pota emni sprzymierzeńcy królowe , w te
chwili razem z e nieprzy aciółmi pracowali tylko, aby przy w eźǳie uroczystym nie dać
się zaćmić.

Coǳień przybiegali niemal posłańcy ozna mu ący o podróży Elżbiety, o zbliżaniu się
e ku granicom.

Na przy ęcie tu, oprócz wysokich dygnitarzy, król Zygmunt Stary uprosił dwie na do-
sto nie sze niewiasty, które do ulubionych Bonie nie należały. Jechała z dworem licznym
żona hetmana Tarnowskiego, Szydłowiecka z domu, i siostra e księżna na Oleśnicy.

O tem wszystkiem mówiono coǳień wszęǳie, i w otoczeniu Bony, która słuchała
zimno i dosadnie starała się okazywać, że ą to byna mnie nie obchoǳiło. Kosztowało ą
to wiele, bo zbliżała się walka, do które z namiętnością tem większą, iż gwałtem ta oną,
przysposabiała się Włoszka.

Dwór przyszły królowe młode i króla, do którego wyboru Bona się mięszać nie
chciała, przez samego króla został wyznaczony.

Dżemma, która postanowiła się wcisnąć do orszaku młode pani, z zaciętością starała
się przyprowaǳić do skutku myśl ǳiwaczną, ale spotykała nieprzełamane do tego zawody.
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August nie mógł się wstawić za nią, Opaliński się nie ważył. Ochmistrzynie obie
lękały się o tem napomknąć Bonie, rozdrażnione i nadąsane , nielubiące na mnie sze
wzmianki o Elżbiecie i tem co się e tyczyło.

Dżemma rzucała się próżno na wszystkie strony, i w końcu musiała, padłszy do nóg
Bonie, sama się ważyć na to, aby ą prosić o zalecenie młode królowe do e orszaku.

Gniewem naprzód wybuchnęła pani, i nierychło się uspokoiła, da ąc przebłagać. Dżem-
ma mogła e być pomocną, lecz razem niebezpieczną.

Niechcąc mówić nawet o tem dłuże , odprawiła ą rozpłakaną z niczem.
Ostatnia wiadomość zapowiadała przybycie Elżbiety, po rozstaniu się z matką w Kor-

neuburgu, do Ołomuńca.
Tu na nią posłowie polscy czekali. Panie, orszak przygotowany spotkać miał w Oświę-

cimiu. Seweryn Boner, w pięknym swym dworze w Balicach gotował się pierwszy po-
kłonić młode pani, które sprawą gorliwie się za mował.

W Balicach, czwartego ma a, była uż tak ak w Krakowie i tu zatrzymano się tylko,
aby na ǳień następny ów w azd, co tyle pracy i zabiegów kosztował, urząǳić i zgotować
na ǳień następny.

Z wy ątkiem poko ów Bony, na których pusto było i cicho, na całym zamku wieczo-
rem, przez noc całą, ruch nie ustawał. Młody król temi przygotowaniami tak był za ęty
ciągle, iż do matki nawet zbieǳ nie mógł, a Dżemma zapłakana próżno czekała na niego
do późne nocy.

Na każdy szelest w korytarzu zrywa ąc się i biegnąc ku drzwiom napróżno, wraca ąc
potem zawieǳiona Włoszka na przemiany płakała i przeklinała.

Było uż blizko północy, gdy weszła do nie litościwa Bianka. Ta uż była rozebraną ak
do łóżka, i narzuciła tylko lekki płaszcz łaziebny na siebie, a czarne długie włosy, których
związać nie miała czasu, spływały e na białe ramiona.

Dżemma sukni nawet dotąd nie zd ęła.
Zobaczywszy ą z chustką na oczach, w sznurówce, w pasie i całym stro u, Bianka

rozgniewana, podszedłszy ku nie uderzyła w ręce.
— Dżemmo mo a! — zawołała z macierzyńską troskliwością — co się z tobą ǳie e!

ǲiecko nieszczęśliwe, oczy wypłaku esz nadaremnie, gdy ci właśnie na pięknie szą być
potrzeba.

Ale porzućże te łzy Aryadny, bo nie esteś opuszczoną!
Królowe stare bęǳiesz teraz na potrzebnie szą, na rękach cię nosić każe.
— Przez cały ǳień nie był u mnie! — wykrzyknęła Dżemma, ręce łamiąc — ostat-

niego dnia, gdy mogliśmy eszcze być sami.
Bianka słuchała z uśmieszkiem.
— Bądź pewna, że go za to zobaczysz utro, bo zatęskni za tobą… ale ǳiś on sobą nie

władał.
Zrzućże te suknie, połóż się, spocznĳ, abyś była piękną; my dwie musimy gǳieś sobie

wyszukać mie sce, z któregobyśmy wszystko, wszystkich ak na doskonale wiǳieć mogły.
Nieprawdaż? Stara królowa z zamku się nie ruszy krokiem, a my otrzymamy pozwolenie
łatwo.

— Ja nic wiǳieć nie chcę! — zawołała Dżemma — nic, nic!
— Jakto! nawet two ego króla, gdy bęǳie śliczny taki paradował na koniu.
— Przy e kolebce — zawołała Włoszka.
— A tak! i e powinnaś być ciekawą, ak blada i strwożona echać bęǳie na te kró-

lewskie gody, które dla nie staną się męczarnią królewską!
Dżemma podniosła się.
— Ostygnĳ i pomyśl — dodała Bianka. — Co ci pomoże sieǳieć tu w kącie, gdy

możesz pokazać oblicze i tryumfować, bo nie ma wątpliwości, że esteś od nie pięknie szą.
Tomek, dworzanin króla, właśnie z Balic powraca, wiǳiał ą ak wysiadała do dworu

drżąca, iż pod boki musiano trzymać, bo się słaniała biedna. A była blada ak ściana,
i wydawała się chorą, strwożoną, zmęczoną. To ǳiecko, a ty…

Słuchała Dżemma z za ęciem.
— Wiesz — mówiła Bianka, zwolna poczyna ąc ą rozbierać — musimy się wypro-

sić na miasto. Zna ǳiemy dworzan co nas wyprowaǳą zawczasu i zna dą w kamienicy
pomieszczenie, z które by widać było dobrze orszak cały.
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Monti, piękny śpiewak, który się w tobie kocha.
Dżemma ręką białą zamknęła e usta. Śmiała się Bianka.
— Nie rozumiem ciebie — rzekła — nie chcesz nawet pozwolić na to, aby się w tobie

kochano! Lecz cóż ci to szkoǳi? płacić za to nie potrzebu esz. Ja zaś zawsze rada estem,
gdy ich ak na więce około mnie biega i oczyma się modli. To obuǳa zazdrość i miłość
edyną wzmacnia.

Dżemma rozbierała się machinalnie, zadumana i smutna.
— Jeǳiemy utro patrzeć na w azd, czy nie? — zapytała Bianka — mów, bo a nie

wytrzymam. Ja wszystko wiǳieć muszę. Na zamku zmięsza ą się poczty, nic zobaczyć
nie bęǳie można. Królowa nam pozwoli. Mówiłam z ochmistrzynią. My tu utro nie
bęǳiemy potrzebne.

Bianka napróżno czekała odpowieǳi; zatopiona w myślach Dżemma nie słyszała może
e szczebiotania. Nagle zwróciła się drgnąwszy ku nie .

— Masz słuszność! — rzekła żywo — potrzeba nietylko wiǳieć utro, ale się pokazać.
Niech August wiǳi mnie wesołą, aby mu zabolało serce! Przez cały długi ǳień na edną
chwilkę nie wpadł do mnie!

— Rano więc na miasto? nieprawdaż? — odparła Bianka uradowana. — Ja wszystko
przysposobię, przygotu ę, urząǳę i bęǳiemy miały okno na lepsze.

Zaczęły szeptać. Dżemma z gniewem i namiętnością gotowała się do zemsty.
— Uśmiechnę się szydersko, gdy spo rzy na mnie! — szeptała ciągle za ęta miłością

swo ą — bo że spo rzy, choćby nie chciał, tego a estem pewną. Ja czu ę zdaleka wzrok
i myśl ego, on mó gniew i we rzenie musi przeczuć.

Ruszyła ramionami Bianka.
Musiała wziąć w opiekę towarzyszkę, nad którą się litowała. Zaryglowała drzwi od

korytarza, na którym ruch ciągle słychać było, zgasiła światło, przeprowaǳiła Dżemmę
do łóżka, położyła ą, okryła, pocałowała w czoło i wesoło pobiegła sama odpocząć.

Ale te nocy mało kto zasnął na zamku. Bianka musiała wstać rano, ażeby sobie
i Dżemmie zapewnić pomieszczenie w akie kamienicy w rynku, dla wiǳenia orsza-
ku. Nie wątpiła, iż stara królowa na prośbę swo e teraźnie sze faworyty pozwoli na to.
Lecz trzeba było użyć kogoś, coby stosunkami lub pieniąǳmi okienko od ulicy wy ednał
i to takie, któregoby się panny królowe wstyǳić nie potrzebowały.

Bianka szukała w głowie kogoby użyć do te spóźnione negocyacyi, gdy e na myśl
przyszedł pocieszny Dudycz, o którego passyi dla Dżemmy wieǳieli wszyscy.

Nie miała nikogo pod ręką, komuby z większą pewnością skutku powierzyć to mogła.
Petrek miał naǳór części kredensów i służby, ale co to obchoǳiło zuchwałą Włoszkę?

powinien był usłużyć, bądź co bądź.
Dniało zaledwie gdy przyoǳiawszy się pobiegła tam, gǳie się Dudycza znaleźć spo-

ǳiewała. Spał on eszcze na garści słomy w komórce, w które część sreber była złożona,
ale, ponieważ go w nocy nawet buǳono, na pół ubrany odpoczywał.

— Wstawa śpiochu! — krzyknęła drzwi uchyla ąc Bianka. — Przychoǳę z rozka-
zem. Nie od króla ani od królowe , ani od marszałka, ale od signory Dżemmy. Je Pięk-
ność i mo a Brzydkość chcemy doskonale się przypatrzeć w azdowi, a wasza Usłużność
powinieneś w rynku dla nas wyprosić lub kupić okno, z któregobyśmy i patrzeć mo-
gły i być wiǳiane. A masz wieǳieć, że w lada akiem towarzystwie i u małego okienka
pannom królowe pokazać się nie goǳi!

Nogi za pas! panie Dudycz, w drogę i za goǳinę masz się stawić z odpowieǳią: że
okno w wieńce ustro ono, a ławki dla nas kobiercami obleczono.

Petrek zaledwie przebuǳony słuchał oszołomiony niewiele rozumie ąc w początku
— naostatek wieǳąc o co choǳiło, wstał się ubierać, aby zdawszy na towarzysza srebra
i luǳi, natychmiast bieǳ na miasto. Rzecz na pozór łatwa do wykonania, z powodu
opóźnienia mogła się stać barǳo trudną; lecz Dudycz gotów był zapłacić, byle ubóstwiane
rozkaz został spełniony.

Jakoż w goǳinę potem powrócił spotniały i przez Zamechską ozna mił Biance, że
w kamienicy naprzeciwko św. Wo ciecha na rogu, na dole osobną izdebkę dostał dla
panien.
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Nie przyszło mu to łatwo, lecz o tem nie mówił. Na więce dolegało biednemu, że
on sam z powodu służby, pannom towarzyszyć nie mógł. Na to ednak chciał poraǳić,
pota emnie kogoś zostawu ąc na mie scu swo em. Dla Dżemmy ofiara żadna nie była za
wielką.

Rankiem więc, gdy na zamku wyciągano pozłociste aksamitem purpurowym i suk-
nem szkarłatnem wybĳane kolebki, gdy ubierano konie, ściągano luǳi, gdy orszaki księ-
cia Albrechta i księcia Cieszyńskiego ściągały z miasta dla towarzyszenia młodemu kró-
lowi, który naprzeciwko narzeczone miał wy echać, Dudycz okupiwszy swobodę, w ko-
mórce się z pomocą chłopca przystra ał na ǳiwacznie . Wiemy że stroić się lubił, ale dnia
tego, gdy wszyscy się zmagali na na wspanialsze ubiory, niełatwo było Petrkowi tak się
wyelegantować, aby na siebie oczy mógł ściągnąć.

Skutkiem naǳwycza nego wysiłku na na osobliwszy stró włoski, uczynił się esz-
cze śmiesznie szym niż kiedy. Nie patrzał bowiem na to, ak się po edyncze stro u części
zgaǳać będą z sobą, ale dobywał co miał na wytwornie szego. Zawiesił aż dwa łańcuchy
na szyi, do beretu przypiął pióro na kosztownie sze, a suknię i płaszczyk, choć się kłó-
ciły z sobą wziął na droższe. Pstro wyglądał ak papuga stare królowe , a twarz znużona
eszcze się dnia tego wydawała starszą niż zwykle.

Dżemma tymczasem ubrała się naumyślnie cała czarno, i w te żałobie cudnie e było.
Ponieważ z zamku na Rynek wkrótce, dla natłoku i nieustannie przybywa ących i od-

pływa ących wozów i luǳi, przecisnąć się mogło być trudno, dwie panny musiały zawcza-
su dostać się do miasta. Dudycz w całe paraǳie czekał na nie w korytarzu, spoǳiewa ąc
się przy te zręczności choć we rzenie otrzymać ako zapłatę.

Bianka, akby dla kontrastu, ubieliwszy się i uróżowawszy, asne i młodsze, niż e
przystało, wǳiawszy sukienki, zawczasu była gotową. Dżemmę niełatwo wyciągnąć e
przyszło.

Spoǳiewała się raz eszcze tu na zamku, choć przechoǳącego, zobaczyć Augusta
i ledwie e oczekiwanie Bianka mogła wybić z głowy.

Zapuściła czarny kwef na twarz, tak aby twarzy e nikt rozpoznać nie mógł i naostatek
wyciągnąć się dała.

Dudycz sto ący na straży poszedł na przywitanie, lecz ani słowa ni we rzenia nie zyskał,
a co gorze , w te że chwili, niewieǳieć zkąd dowieǳiawszy się o te wyprawie ranne
Monti (może Bianka się z nią wygadała), o kilka kroków przyłączył się do idących.

Piękny śpiewak w nader smakownem ubraniu zupełnie zaćmił nieszczęśliwego Petrka,
którego zaledwie raczył poprosić o pozwolenie towarzyszenia panienkom.

Dudycz gniewny, chciał za pośrednictwem Bianki wytłómaczyć mu, że mie sca dla
niego brakło, ale Monti nie słuchał i nie słyszał.

Dżemma nie milszą była dla tego drugiego adoratora ak dla pierwszego, ednakże
przyna mnie się obe rzała ku niemu. Chciał rozpocząć rozmowę, zbyła go milczeniem.

Bianka mówiła za dwie.
W podworcu cudowny widok się uż oczom ich stawił, bo właśnie orszak młode-

go króla gromaǳił się tu i wypełniał. Nie był on zbyt licznym może, lecz świetnością,
przepychem, rozmaitością barw zachwycał. Składali go nie zwykli dworzanie, lecz mło-
ǳież na pierwszych, na możnie szych roǳin w kra u; a że każdy chciał i z bogactwem
się popisać i ze smakiem, a nie było prawidła i granicy żadne w doborze sukni i zbroi,
eden więc drugiego starał się zaćmić, a wszyscy razem składali obraz osobliwe piękności,
który, w świetle pogodnego ma owego poranku, wywoływał zdumienie i okrzyki.

Nie było może stro u i narodowości, któraby tu reprezentowaną nie stała w na -
wyższym blasku i przepychu. Przerozmaite węgierskie, tureckie, włoskie, hiszpańskie,
polskie, niemieckie suknie, nakrycia głowy, zbro e, tarcze, rzędy, okrycia na konie, pan-
cerne skrzydła, szyszaki z piórami i godłami, grupowały się prześlicznie, a ci co przywǳiali
ubiory wspaniałe niemnie się oǳnaczali urodą, postawą, młodością kwitnącą lub powa-
gą.

Wesołe uśmiechy i wykrzyki przelatywały nad temi gromadkami, którym właśnie
w te chwili, z otwartego okna na dole, stary pan się przypatrywał z radością na licu
i dumą.

   Dwie królowe, tom drugi 



Augusta eszcze tu nie było, giermek ego tylko przywiódł królowi na okaz ślicznego
gniadego konia, przeznaczonego dla młodego króla, okrytego białą deką, szytą złotem
i perłami, które ak krople rosy zdawały się spływać we wzory misterne.

Bona, które mąż chciał pokazać przygotowania te, odmówiła przy ęcia i oglądać ich
nie chciała.

— Powieǳcie królowi — odparła nadąsana marszałkowi — że a się ǳiś dosyć na-
męczę do wieczora, niech mi teraz da spocząć. Nie ciekawam.

Król zmilczał.
Oprócz towarzyszów młodego pana, orszaku ks. Pruskiego i Cieszyńskiego, podwó-

rze pełne było służby różne , wozów i koni, tak że Dudycz i Monti z trudnością drogę
kobietom utorowali ku bramie.

Ruch był niezmierny i na przekorę Bonie wesoły, ochoczy, a ǳień, chociaż gorący,
zwiastował się słoneczny i piękny.

Cała przestrzeń pomięǳy zamkiem a Rynkiem tak samo mrowiła się ludem poubie-
ranym świątecznie, wesołym, ożywionym, pomięǳy którym krążyli przekupnie z koszy-
kami przekąsek i napo ów.

Ulice miasta przystro one były świątecznie. Z okien powywieszano kobierce, makaty,
drogie tkaniny wzorzyste, wieńce zielone i wiązanki kwiatów.

A choć do w azdu było eszcze długo czekać potrzeba, teraz uż ulice, okna, drzwi,
wrota ciekawych pełne były.

Kiedy niekiedy przez te tłumy przeǳierał się spóźniony eźǳiec stro ny ze skrzydłem
na barkach, lud sykał a wskazywał go, ustępu ąc mu z drogi.

Straże mie skie, viertelnicy i dozorcy z trudnością porządek wśród ciżby utrzymać
mogli. Ponad tem górą wesoło grały ǳwony kościołów, a w niektórych z nich oǳywały
się organy i śpiewy.

Miasto widocznie gotowało się do obchodu ednego z tych dni pamiętnych, o których
pokolenia potem opowiada ą, ako o uroczystościach co się w ich pamięci wyryły więce
uczuciem akie wzbuǳiły, niż wielką świetnością swo ą.

Młoda królowa dla wielu, eśli nie dla wszystkich, była zwiastunem lepsze przyszło-
ści, wybawicielką tą, która z pod despotyzmu Włoszki chciwe , przewrotne , oswoboǳić
miała.

Zygmunt Stary obuǳał poszanowanie i miłość, lecz ona, towarzyszka ego, co go
obezwładniła i w sromotne trzymała niewoli, oprócz garści swoich służalców, nikogo za
sobą nie miała.

Elżbieta mogła przynieść wyswoboǳenie — i radość wszystkich zausznicy Bony
przy mowali chmurno i niespoko nie. Ona sama patrzeć na nią nie chciała, czu ąc, że
przeciwko nie wymierzoną była.

Na całe droǳe do kamienicy narożne naprzeciwko św. Wo ciecha, ciągle się prze-
ǳierać było trzeba nie bez trudności. Dudycz i Monti szli przodem, bo Dżemma żadnemu
z nich ręki podać nie chciała.

W końcu stanęli u wrót i Petrek z kluczem pobiegł przodem drzwi komnatki na ęte
otworzyć.

Staraniem ego była ona wykaǳoną, ukwieconą i edyne e spore okno opatrzono
sieǳeniem wygodnem z podnóżkami, tak że kobiety mogły się ztąd doskonale przypa-
trywać ulicy, a pod oknem zbity tłum stał niże i widoku nie zasłaniał.

Dudycz, który wpuścił rad nie rad Włocha, nie życzył uż tu sobie więce nikogo i go-
tów był drzwi zamknąć za wchoǳącemi, gdy w progu ukazał się mężczyzna, niezna omy
mu, ale natrętny do niepozbycia.

Średnich lat, słuszny, suchy, barǳo ciemne płci i rysów twarzy wcale niepięknych,
ale ożywionych i wyrazistych, ubrany przyzwoicie, lecz nie askrawo i ak wiekowi poważ-
nie szemu przystało, chwycił za rękę Petrka i żywo począł po łacinie, potem po włosku
coś mówić — czego on niebarǳo chciał słuchać i rozumieć.

Niezna omy był upartym, nie puszczał go, a oblicze ego wyrażało zniecierpliwienie.
Szeptał mu coś na ucho.

Dudycz, który się opierał wpuszczeniu do izby, po chwili mrucząc zrobił mu mie sce.
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Natręt z gibkością na swó wiek szczególną, wyłamu ąc się i wygina ąc ak wąż wsunął
do środka i w progu eszcze długo coś Petrkowi szeptał do ucha, ukazu ąc karteczkę, na
którą gdy Dudycz rzucił okiem, schował ą zaraz do kieszeni.

Monti, który zdala się temu przypatrywał, chwilę stał akby niepewny i zdumiony.
Zwrócił wzrok natarczywy na obcego tego, ale spotkały się ich we rzenia i niezna omy
oczy natychmiast odwrócił.

Kto i akiego stanu to mógł być człowiek, trudno było odgadnąć. Typ twarzy wska-
zywał Włocha, a suknie kogoś co zarówno mógł należeć do dworu, i do bogatego miesz-
czaństwa. Twarz niepiękna naǳwycza była rozumną, we rzenie bystre, wyraz oblicza
pełen przebiegłości i energii, która się w zręczność umiała przestroić.

Monti tak patrzał na przybysza ak gdyby szukał w nim kogoś dawnie znanego lub
przyna mnie wiǳianego, co zdawało się niepodobać natrętowi, odwraca ącemu oczy
w inną stronę.

Ponieważ Dżemma z nikim, oprócz Bianki mówić nie chciała, Monti mógł swo-
bodnie odstąpić nieco i zbliżyć się do przybysza. Dudycz korzystał z tego, chcąc Biankę
przyna mnie wciągnąć w rozmowę a przez nią się przypomnieć Dżemmie.

Monti tymczasem zwolna się przysunął do niezna omego.
— Signore — rzekł — zda e mi się, że się nie mylę.
Czarnemi oczyma zmierzył go z wyrazem surowym obcy.
— Jeśli się nie mylisz pan — odparł śmiało — to powinieneś pamiętać, że gdy kto

chce i ma powody nie dać się poznać, uszanować to potrzeba. Mógłbyś panie źle się zalecić
tam, gǳie pewnie chcesz być dobrze zapisanym.

Ostatnie słowa dodał z naciskiem.
— Rozumiecie mnie — powtórzył cisze .
— Doskonale — odparł śpiewak — i możecie być pewni, że esteście dla mnie nie-

zna omym, którego wiǳę raz pierwszy, ale to nie przeszkaǳa dwóm Włochom, spoty-
ka ącym się w kra u obcym, mówić z sobą.

— Tak — rzekł niezna omy — lecz eżeli zdraǳicie mnie, pamięta cie, że ten, na
którego dworzeście wiǳieli… kogoś podobnego do mnie, bęǳie wieǳiał i nie przebaczy.

— A! bądźże Signor spoko ny — dodał śpiewak — lecz przebacz, kim chcecie tu być?
— Jestem kupcem z Wenecyi — rzekł żywo przybysz — a może wysłańcem rzeczy-

pospolite … to mi obo ętne!
Dudyczowi rozmowa z Bianką nie powiodła się barǳo. Tymczasem dwa Włosi prze-

szli ku dalszemu kątkowi izby, Petrekowi straż nad kobietami pozostawiwszy.
Niezna omy, który chciał uchoǳić za kupca, teraz sam pierwszy począł żywo, natręt-

nie, natarczywie badać Montiego, który posłusznie i z pewną odpowiadał mu uniżonością.
— Wiǳieliście starą królowę?
— Coǳiennie śpiewam u nie — rzeki Monti. — Nie szczęǳi mi oklasków, ale

podarków nie szczodra! Winien temu zapewne zły humor, aki ą uciska.
Kupiec błysnął oczyma.
— Przegrała sprawę — szepnął, uśmiecha ąc się.
— Wątpię, by ą miała za straconą. Ona tu pani — mówił Monti.
— Kto są te dwie Signoriny? — zapytał niezna omy wskazu ąc na Dżemmę, która

odsłoniwszy czarny kwef, w całym blasku piękności swe się ukazała.
Monti pochylił mu się do ucha.
— Bellissima est kochanką młodego króla teraźnie szą, a druga przeszłą!
Mówiąc to uśmiechał się.
Kupiec marszczył czoło, a oczy ciekawe zdały mu się z powiek wyskakiwać, tak Dżem-

mę niemi pożerał.
— Ta więc est! — szepnął.
Ponieważ mie sc było niewiele, a dwie panny królowe twarzyczkami wabiły prze-

choǳących, do drzwi się zaczęto dobĳać. Natychmiast Monti porzucił kupca, a Dudycz
poszedł bronić na ęte izby… Ale to się okazało nader trudnem i Petrek musiał wy ść do
sieni, aby tam walkę stoczyć broniąc progu i przystępu do Dżemmy.

Panowie bywa ący na dworze, cuǳoziemcy, którzy mieli protekcyą Bonera, Decyusza
i innych Dudycza zna omych, cisnęli się gwałtem. Petrek nie wieǳiał ak się opierać.
Jakkolwiek go to wiele kosztowało, kilku starszych ichmościów wpuścić musiał.
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Piękna Włoszka na żadnego z wchoǳących nawet oczu nie zwróciła. Bianka za to
wesoła, trzpiotowata, rada gdy ą kto wyzywał, śmiała się i odpierała zaczepki po włosku
i po polsku z odwagą wielką. Kilka razy zamknęła usta Montiemu, który zamilkł nadąsany,
bo śpiewał lepie i prezentował się pokaźnie niż dowcipował, a upokorzonym być nie lubił.

Wśród tego gwaru upłynęło dosyć czasu, i w ulicach nagle ruch się zwiększył, tłum
sto ący w porządku począł się ściskać pod domy.

— Jadą! adą! — wołano ze wszech stron.
Był to ów orszak młodego króla, którego część kobiety wiǳiały na zamku, wyciąga-

ący właśnie naprzeciw Elżbiecie.
Dżemma wstała, poszła do okna, wychyliła się, wsparła na niem i oczy wlepiła w ulicę.

Ale nierychło ukazał się ten, którego szukała, którego wzrok, ak się e zdawało, powinien
ą był tu przeczuć i znaleźć.

Naostatek, w towarzystwie Ks. Pruskiego i Cieszyńskiego, Zygmunt August ukazał
się w sukni białe srebrzyste , niemieckim kro em, na gniadym rumaku w perłowe dece.

Jechał piękny, zadumany, poważny, szlachetnem obliczem królewskiem tak się od-
różnia ąc od wszystkich co go otaczali, iż twarze wyraziste, dumne ale pospolitszych ry-
sów dwóch książąt adących u ego boku, wydawały się ǳiwnie barbarzyńskie… Postawa,
we rzenie, wszystko w nim króla znamionowało.

Dżemma zbladła, a Bianka mogła dostrzeǳ drżenie, którem każdy muskuł e twa-
rzyczki się poruszał.

Oczy nad eżdża ącego Augusta, który dotąd patrzał chłodno przed siebie, nic nie zda-
ąc się wiǳieć, akby pociągnięte akąś siłą ta emniczą, nagle zwróciły się ku narożne
kamienicy, i, tak ak przeczuła Dżemma, padły na nią.

Spotkały się te dwa wzroki i na chwilę utonęły w sobie; gniady wierzchowiec króla,
akby drżenia ręki usłuchał, zatrzymał się chwilę i żywie poskoczył.

Dżemma natychmiast opadła na swe sieǳenie. Więce uż nic wiǳieć nie chciała.
Bianka, Monti i inni wiǳowie wskazywali w orszaku prze eżdża ących, mianu ąc ich

po nazwisku. Dudycz o niektórych miał ciekawe rzeczy do powieǳenia, Włoszka nic nie
słyszała.

W ulicy też, po prze eźǳie króla, znowu się wszystko rozsypało, rozlało, rozluźniło, bo
wieǳiano, że zaledwie za goǳin kilka powracać bęǳie August towarzysząc narzeczone ,
z którą miał się w rozbitych namiotach spotkać za miastem.

Dudycz, ponieważ wiele czasu zostawało eszcze na oczekiwanie, przygotował się na
przy ęcie swych gości. Chciał wystąpić przed Włoszką, ale nie potrzebował niezna omych
i natrętów ugaszczać. Wysunął się więc i sam osobiście przyniósł na tacy wina i słodycze.

Dżemma ręką białą odepchnęła tacę, Bianka zagarnęła wszystko…
Ożywiona rozmowa zawiązała się pomięǳy ǳiwnie tu zgromaǳonemi osobami, mało

lub wcale niezna omemi.
Monti mówił dużo, choć nie miał wiele do powieǳenia, kupiec wenecki tak samo

słuchał pilnie i gorliwie. Zdawało się, że lękał się stracić słowo i uszami był wszęǳie.
Pochylał się, wciskał, łapał lata ące wyrazy, rzucał pytania; a sam tak się umiał obwarować,
aby mu ich nawza em nie zadawano.

Monti, który śleǳił za nim oczyma, mógł się przekonać, że nie było nikogo z przy-
tomnych tu, oprócz Dżemmy, któregoby nie wybadał kupiec wenecki i coś z niego nie
wyciągnął. Ciekawość ta była tak niewinną i naiwną, że nikogo razić nie mogła.

Cuǳoziemcy, po raz pierwszy w kra u obcym, często się tak o wszystko dopytywać
muszą, nie mogąc z nim oswoić. W kupcu tylko to uderzało, że twarz ego niepospolitą
znamionowała po ętność. Śpiewak, który z początku go tak napastliwie zaczepił, teraz
zdawał się uż z umysłu unikać i nie zwracać uwagi na niego. Druǳy też nie mieli powodu
zważać na przybysza, który wśród barǳo licznych naówczas w Polsce Włochów, coǳień
prawie przybywa ących, nie był żadnem osobliwem z awiskiem.

Oczeku ąc na widowisko spoǳiewane, obie Włoszki pozostały na swych mie scach.
Bianka ciągle niezmiernie ożywiona, zaczepia ąca mężczyzn wzrokiem i słowem, zalotna,
wesoła — Dżemma w sobie zatopiona i milcząca.
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Ci, co ą znali, łatwo sobie tłómaczyli smutek, z którym się nie kryła. Żartobliwe, nie-
usta ące szczebiotanie towarzyszki, niekiedy widocznie przykrem było Dżemmie, krzywiła
się, odwracała, ale mie sca swego opuścić nie chciała.

Monti parę razy spróbowawszy z nią zawiązać rozmowę nadaremnie, nie odebrawszy
odpowieǳi, został na mie scu milczący, pożera ąc ą oczyma.

Była tego dnia cudnie piękną w swoim czarnym stro u, z tym smutkiem tragicznym
na twarzy, który wśród ogólnego wesela odbĳał tem wyraziście .

Dość długi czas upłynął, a przed oknem się nic nie odmieniło; lud przepływał gwarząc,
niektórzy stawali, aby się Włoszkom przypatrzeć — zna omi podchoǳili pozdrawia ąc e.
Od czasu do czasu w Rynku, na droǳe do zamku z awiał się ezdny głośno opowiada ąc co
słyszał. Gǳie był młody król, gǳie orszak prowaǳący narzeczoną; a że w ścisku i tłumach
nie obchoǳiło się bez wypadków, ukazywały się to prowaǳone napowrót do zamku
skaleczone konie, to luǳie, którzy szwankowali i musieli się wycofać z pocztów.

Już dobrze zpołudnia, zna omy Dżemmie i Biance, ulubiony sługa młodego Augu-
sta, dworzanin Merło, który do orszaku ego się nie liczył, ale był do posyłek na zamek
przeznaczony, ukazał się czwałem pęǳąc ku Wawelowi.

Przystro ony był, ak wszyscy dnia tego, z wielką elegancyą, ale bez ciężkie zbroi, bo
się musiał ciągle kręcić. Był to chłopak żywy, śmiały, wesół i ulubiony młodemu panu,
bo dla niego na wszystko gotów.

Dla Merły, gdy szło o usłużenie królowi, nie było niepodobieństw i trudności. Nie raz
uż też dla niego naraził się i krew przelał, królowi staremu stał niemiłym, ale wszystko
to przetrwał i służył mu wiernie ak nawykł od ǳieciństwa.

Zobaczywszy Merłę, Bianka śmiała wychyliła się chustką mu da ąc znaki, domyślała
się bowiem, że musiał mieć wiadomość o spotkaniu. Możeby e nie wysłuchał, na zamek
spiesząc do stare królowe , ale zobaczył razem Dżemmę i konia zawrócił pod okno.

Zaledwie tu stanął, kupą ścisnęli się około niego ciekawi.
— Mów — krzyknęła Bianka — wiǳiałeś młodą panią?
Merło z konia się pochylił ku oknu.
— Wracam ztamtąd — odparł — adę od namiotów. Królowa uż przybyła, ale to

biedactwo wątłe i blade, że nie wiem ak ten ǳisie szy ǳień wytrzymać potrafi. Gdy ą
od powozu do namiotów prowaǳili margrabia Jerzy z księciem Lignickim zdało się, że
co chwila nogi e się zachwie ą i padnie. Ubrana cała w złotogłów, okryta kle notami,
uginała się pod ich ciężarem. Nie królową się wydawała, ale nieszczęśliwą ofiarą, aż litość
brała.

Dżemma rzuciła na Merłę okiem gniewnem, a ten ciągnął dale .
— Spotkał narzeczoną August, nasz pan, na pół drogi i tu się sobie pokłonili, u ąwszy

za ręce. Dopieroż mowy się rozpoczęły i nie wiem kiedy temu koniec bęǳie, bo z obu
stron oratorów dosyć, a kto się do mowy przygotował, ten e nie podaru e!

— A król młody? król? — zapytała Bianka.
— No i ten ak skazany stoi — rzekł Merło — blady i umęczony. Złota narzeczona

a srebrny pan! — dodał śmie ąc się. — Gdyby u nas wieǳiano, że panią całą w złoto
oprawią, mybyśmy też może naszego pana choć w szkarłat wystroili, a tak się on ubogo
im wydał.

— A prędkoż się w azd pocznie? — zapytała Bianka.
— Wiǳicie ak się tam ściąga ą na zachoǳie chmury? — rzekł — otóż nie potrzeba

na to proroka, aby zgadł, że nim oni powoli ciągnąc od namiotów do miasta nadążą,
niezawodnie deszcz zacznie kropić i naszym paradnym ufcom atłasy i aksamity pomoczy!

Merło śmiał się wesoło.
— Jeżeli oracye się skończyły — dodał koniowi cugli popuszcza ąc — musieli uż

ruszyć z mie sca, ale choćby deszcz wisiał nad niemi, nie pospieszą, bo takie uroczyste
kawalkacie nie przystało inacze ak stępią.

To mówiąc przyłożył rękę do beretu, pozdrowił kobiety i krzyknąwszy na tłum, aby
mu się rozstąpił, puścił się dale ku zamkowi.

Znowu tedy dobry kawał czasu upłynął, nim od Floryańskie bramy przez ściśnięte
tłumy doszedł szmer ozna mu ący, że uroczysty pochód się przybliżał. I, ak przepowieǳiał
Merło zawczasu, w istocie chmura wiosenna nadciągnęła powoli, niebo się oblekło szaro,
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deszczyk powoli kropić zaczął, a że się to ǳiało ku wieczorowi, starzy luǳie wróżyli iż się
zasłoci.

W ulicy lud się rozstąpił naostatek i pierwsze ufce pokazywać zaczęły. A było patrzeć
na co! Każdy z panów pierwszym chciał być; poczty więc nietylko wspaniałością ale i licz-
bą mieć pokaźne — zatem po dwu echali luǳie, na więce po trzech, aby każdy odǳiał
wydawał się licznie szym i dłuższym. Przy aciele i nieprzy aciele, raǳi nieraǳi, wpo-
śród wszystkich tych dworów pańskich, które królowę młodą otaczały, musieli przyznać
pierwszeństwo arcybiskupowi prymasowi, Gamratowi. Człowiek ten nowy, wyprzeǳił
okazałością i przepychem, a nawet mnogością luǳi, i Tarnowskich i Kmitów. Szło mu
o to. Zadawano mu nieustannie plebe uszowstwo, tu on się większym panem okazać
chciał od na możnie szych panów. Lud ego dobrany był z naǳwycza nem staraniem,
chłop w chłopa, uroǳiwi, silni, postawy piękne . Większa część po polsku była ubrana
w szkarłatne żupany i kontusze z tkaniny złociste barwy, ale czoło składali pancerni ar-
cybiskupi — srebrne zbro e, czerwone czamary, a u bark skrzydła z białych piór strusich
w srebrne oprawie.

Co to wszystko kosztować mogło Gamrata! Z przekąsem mówili nieprzy aźni mu, że
się pewnie srebrom kościelnym dostać musiało, a druǳy szeptali, iż u kupców się zadłużył
sroǳe.

Obok tego pocztu arcybiskupiego, który na oko licząc, mógł do trzechset głów wy-
nosić, eden tylko, ale liczbą mnie szy, hetmana Tarnowskiego wytwornością mógł stanąć
na równi. Lecz stary pan z panów — nie potrzebował się wysilać, nie myślał popisywać,
gromadka ego była nie tak wielka i oǳiana na sposób hiszpański; przystroiłby ą pewnie
po polsku także, lecz dowieǳiawszy się o Gamracie, nie życzył sobie iść z nim o lepszą.
Tu też na pięknie sze konie były, a luǳie nie tak młoǳi, ale za to wielkiego animuszu,
prawi rycerze, którzy nie eden bó zwycięzki przebyli.

Kasztelan poznański, Andrze z Górki, zwłoska sam się ubrał i luǳi poubierał. Książęta
Raǳiwiłłowie roty wiedli polskie, którym dla osobliwości Tatarów litewskich w żółtych
atłasach przydali, a do prowaǳenia koni czterech murzynów stro nych paradnie. I tu
przepych był wielki, książęcy, z akim ród ten lubił występować zawsze.

Chodkiewicz, podczaszy litewski, nie rad im i innym Litwinom ustąpić, urozmaicił
swo e poczty, postroiwszy e różnie. Sam echał przodem w zbroi całe złocone prze-
ǳiwnego kunsztu i szyszaku podobnym, z tarczą misternie rzeźbioną. Za nim naprzód
czterech w szkarłatnym adamaszku, dwa małe poczty po pięciu luǳi w edwabnych suk-
niach białych, dale ośm w srebrnych zbro ach ze srebrnemi przyłbicami, na których
herbowe sieǳiały gry.

Lecz kto to policzy i opisze⁉
Kościeleccy, Rozdrażewski, nawet p. Seweryn Boner, który gorszym od innych być

nie chciał, oǳnaczali się wśród tego nieobrachowanego, długiego orszaku, ciągnącego
zwolna ku zamkowi i poprzeǳa ącego królowę młodą.

Patrzący, którzy w początkach cisnęli się, wyda ąc okrzyki poǳiwienia, znużyli się
w końcu, gdy się królowe doczekać nie mogli. Szedł poczet eden za drugim, mieniały
się barwy, coraz nowe stro e następowały po sobie, ale powozów nie było i nie było. Deszcz
zacząwszy kropić zrazu, padał uż teraz spoko nie, ale tak akby nie myślał ustać rychło.

Dopiero po przeciągnięciu tych hufców, szmer i krzyki zwiastowały powóz królowe .
Dżemma głowę podniosła. Obok nie musiał echać August.

Tak było w istocie.
Młoda pani blada, zmęczona sieǳiała w kolebce złociste , wybite szkarłatnym ak-

samitem, którą ciągnęło ośm siwych koni cudnie dobranych, a przy nie szło piętnastu
paziów po włosku stro nych i sześciu pachołków w aksamitach czerwonych.

Przy drzwiach otwarte kolebki widać było adącego Augusta, któremu ks. Pruski i ks.
Jerzy towarzyszyli. Młody pan w białym srebrzystym stro u wyglądał pięknie i pańsko, ale
twarz ego nie promieniała wcale radością wesela, a oczy się nie zwracały ku narzeczone ,
ale wlepione były w tłumy, przed siebie.

Dżemma podniosła się, zbliżyła się ku oknu żebrząc i wyzywa ąc wzroku — lecz
z gniewem opadła na sieǳenie. Prze echał i pominął kamienicę August, nie obróciwszy
we rzenia, zapomniawszy że ą tam wiǳiał przed chwilą.
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Włoszka nie mogła utaić gniewu swo ego. Chciała natychmiast, zerwawszy się, na
zamek powracać, ale było zupełnem niepodobieństwem przez ulice się przecisnąć. Orsza-
kowi królowe nie było końca, a ciżba wszęǳie tak wielka, że ani Dudycz z Montim, ani
kilku służby gdyby ich w pomoc wzięto, nie zdołaliby utorować drogi.

Kobiety więc czekać musiały, aż tłumy się cokolwiek rozrzeǳą. Tymczasem powozy
szły edne za drugiemi, bo teraz kole na nie przyszła.

Za królową naprzód w takie że pozłociste kolebce z aksamitem czerwonym, sześć koni
pod dekami aksamitnemi, echały Krystyna z Szydłowieckich księżna Oleśnicka i siostra
e żona hetmana, które na spotkanie młode pani wysłane były.

Dwie siostry niechcąc z sobą się ubiegać o wspaniałość, wozy i woźniki miały zu-
pełnie podobne. Za kolebkami ich w kolebkach mało co skromnie szych, sieǳiały panie
i panny aucymeru młode pani, Niemki po większe części, dwór niewieści hetmanowe
i księżne .

Co dale szło, to uż do orszaku uroczystego nie należało i na to ciekawy tłum, który
się począł rozpływać, nie zwracał uwagi.

Wszyscy teraz pragnęli się dostać na zamek, aby tam być świadkami przy ęcia młode
pani, ale podworce były przepełnione, kościół do którego naprzód wstąpić miała przybyła
pani, nie mógł zmieścić tylko wybranych; próżno więc gawiedź mie ska zatoczywszy się
akby falą, u wrót zamkowych strzymana, postawszy nazad ku miastu powrócić musiała.

Włoszka niecierpliwiła się dawno, usiłu ąc wyrwać; chciał i Dudycz powrócić do
swych obowiązków, lecz nierychło można było próbować nawet dostać się na Wawel.
Szczęściem Merło, który to przewidywał, a szło mu o Dżemmę, ulubienicę pańską, zna-
lazł woźnicę i krytą kolebkę dworską nieza ętą i kazał e echać do kamienicy zabrać
panny królowe . Monti i Dudycz wybierali się uż na piechotę z niemi, gdy zbawcza ko-
lebka nadciągnęła. Woźnica niema ący polecenia zabrania nikogo oprócz kobiet, gdy te
siadły, ruszył nieczeka ąc na nikogo więce .

Porzuciwszy Montiego, Petrek, który konia sobie szukać dla pospiechu nie mógł,
puścił się pieszo na zamek.

Wszyscy zgromaǳeni wypadkiem na dole w kamienicy naprzeciw św. Wo ciecha,
rozstali się nie żegna ąc; Włoch tylko ów gibki i żwawy, który dał odprawę Montiemu,
do Dudycza dobrowolnie przystał, i wybrawszy go sobie, akimś szczególnym afektem,
ofiarował się go ku zamkowi przeprowaǳić. U ął nawet dla bezpieczeństwa pod rękę,
i począwszy wesołą rozmowę, okazywał wielką chęć bliższego z nim pozna omienia się.

Dowoǳiło to niepospolite trafności oka w niezna omym kupcu weneckim, bo po-
czciwy ale niedaleko wiǳący Dudycz, do którego luǳie nie zwykli byli lgnąć, przez
wǳięczność dla tych, którzy mu okazywali akąś sympatyę, łatwo do nich przystawał. Raz
zaś z kim zawiązawszy stosunek dobroduszny człek dawał siebie ciągnąć, co kto chciał i był
dla takiego ciekawego cuǳoziemca nieocenionym skarbem. Powiadano o nim żartobli-
wie, że niekiedy od niego o tem się było można dowieǳieć, czego on sam nie wieǳiał.

Gadatliwy, żwawy, wesoły Włoch, naprzód się wyspowiadał Dudyczowi, iż dla han-
delku tu przybył czasu wesela, a handel wymagał stosunków i zna omości. Życzył więc
na dworze się rozsłuchać.

Nawza em ofiarował nowemu przy acielowi, usługi swe, chociaż, czem one być miały
i akie, trudno było wyrozumieć.

Dudycz nie odepchnął Włocha. Powieǳiał mu gǳie mieszka, kiedy i ak się z nim
spotkać można. Tak razem doszli aż do zamku, a z czasu tego doskonale skorzystać umiał
ów niezna omy, iż Dudycz ust prawie nie zamykał, na coraz nowe odpowiada ąc pytania.
Wszystkie one tyczyły się naturalnie osób do dworu należących, gdyż kupiec zapewne
z towarem na więce rachował na nie.

Gdy pożegnawszy Włocha u wrót Dudycz wcisnął się na zamek, uż pierwsze spotkanie
i powitanie w kościele na Wawelu, błogosławieństwo duchowieństwa i modlitwy były
skończone.

Stary król, który się niezmiernie o to troszczył, aby młoda pani nadto zmęczoną nie
była, cały ǳień zmuszona w stro u niewygodnym echać, stać, kłaniać się, słuchać —
uprosił duchownych, aby ceremonia kościelna niedługo się przeciągnęła.
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Dudycz dowieǳiał się w podworcu, iż królowa Bona, która z początku słabą się uczy-
nić chciała aby nie wy ść na spotkanie do kościoła, w końcu zmuszoną została razem
z mężem się tu stawić i trzema córkami swemi.

Na wszystkich młoda przybyła pani uczyniła edno wrażenie: obuǳała politowanie
i sympatyę. Wydawała się biedną, a łagodną i dobrą. Staremu Zygmuntowi uśmiechała
się z naiwnością ǳiecięcia, czu ąc w nim o ca i opiekuna.

Za to królowa Bona ani słowom, ani twarzą nie okazała dla nie na mnie szego uczucia,
nic, oprócz zimne i dumne obo ętności.

Ci, którzy mieli zręczność mówić tego wieczora z hetmanową Tarnowską i ks. na
Oleśnicy, roznosili, iż dwie panie młode przyszłe królowe odchwalić się nie mogły,
wynosząc e dobroć, uprze mość, grzeczność, cierpliwość, a proroku ąc Augustowi z tym
aniołem na szczęśliwsze pożycie.

Dwór, którego oczów nic nie uszło, szeptał, że król August też barǳo zimno się
zachowywał względem przyszłe małżonki, oprócz tego co ceremoniał dnia mu nakazywał,
nie da ąc na mnie szego dowodu roǳące się życzliwości.

W ciągu powolne azdy od namiotów na zamek, oczy młode pani szukały ciągle
narzeczonego, zwraca ąc się ku niemu z ciekawą a serdeczną sympatyą — ale król nie
odpowiadał na te we rzenia. Nie przemówił do nie nawet, gdy do powozu prowaǳąc
miał czas i sposobność do tego.

— Wszystko się to rychło odmieni — mówili edni. — Pani piękna i ǳiwnie dobrą
być musi, król przywiąże się do nie .

Druǳy przewidywali inacze i potrząsali głowami.
Na zamku po powrocie z kościoła wprędce zasiedli goście dosto nie si do stołów.

Posaǳono przyszłą parę obok siebie, lecz naprzeciw sieǳący stary Zygmunt więce się
synowe przypatrywał, częście do nie przemawiał, czule o nią troszczył niż August, który
prawie oczów podnieść nie śmiał na nią.

Królowa Bona sieǳiała też dumnie milcząca, z zakąszonemi wargami, nie ukrywa ąc
gniewu swego, a ile razy we rzała na przyszłą synowę, oczy e złowrogiego nabierały blasku.

Tylko o ciec weselem i humorem, i kółko ego przy aciół, dwie panie towarzyszki,
Tarnowska i Oleśnicka, ożywiały towarzystwo.

Znużenie podróżą, po które naza utrz ślub i koronacya nastąpić miały, zmusiły przez
wzgląd na wątłe siły Elżbiety, do rychłego odpuszczenia e na spoczynek.

Biedna ofiara, upada ąca pod ciężarem sukni i znużenia dnia tego, uśmiechała się do
końca, usiłowała mężnie wytrwać, bladła i rumieniła się, ale nie okazała po sobie, że sił
ostatek dobywała.

Gdy się to ǳiało w komnatach wielkich, oświeconych i stro nych, w całym blasku
i przepychu królewskim, mieszkanie tymczasowo przeznaczone dla Elżbiety aucymer e
spiesznie przygotowywał tak, aby w niem spocząć mogła.

Niespoko na, blada, ale mężna ochmistrzyni, przy aciółka, zastępu ąca matkę, Kätchen
Hölzelinowna, w mgnieniu oka usłała łoże, dobyła suknie i bieliznę, i choǳiła modląc się
niespoko na w oczekiwaniu na swą biedną panią.

Znała ona ą i e siły lepie niż ktokolwiek w świecie, bo była przy nie od ǳieciństwa,
bo ą ak matka kochała. Dlatego taki niepokó ogarniał Kätchen teraz, gdy rozważała czy
ǳiecku starczy mocy na podołanie wszystkim wrażeniom i ciężkim trudom, akie ą tu
czekały.

Kätchen nie chciała nic eść, nie usiadła, nie mogła się uspokoić, ażby swe pani się
doczekała.

Co chwila podbiegała ku drzwiom, przysłuchiwała się szmerom dochoǳącym tu od
poko ów, i łamała ręce, gdy coraz późnie się robiło, a pani e nie przybywała.

Czas wydawał się e nieprzebytym. Naostatek kroki ciche dały się słyszeć w koryta-
rzach, Hölzelinowna porwała świecę i wybiegła. Odprowaǳano e nieszczęśliwą ofiarę,
która szła blada z uśmiechem na ustach, ale edno we rzenie starczyło piastunce, by się
przekonać, że ostatkiem sił uż wlokła się do nie znużona.

Szczęściem nie nalegano u drzwi, gdy Kätchen wprowaǳiła do sypialni, na dłuższe
dworowanie młode pani, i ochmistrzyni mogła natychmiast drzwi zaryglować. Elżbieta
padła na krzesło blada, bez tchu, w oczach e łzy się kręciły, ale uśmiechała się eszcze.
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Z pośpiechem wielkim poczęła ą sama rozbierać piastunka, odpinać suknię, zde -
mować łańcuchy, uwalniać od pasa, zrzucać obuwie. Dwo e ǳiewcząt pomagało, nikt
nie oǳywał się słowa. Skinęła nareście Kätchen na nie aby odeszły, i narzuciwszy nocny
płaszczyk na Elżbietę, chciała ą zaraz położyć w łóżko, gdy biedna ofiara podniosła ręce,
zawiesiła e na szyi piastunki, wybuchnęła płaczem stłumionym; twarz e okryła bladość
śmiertelna, oczy się zamknęły — omdlała.

Byłoż to omdlenie? Hölzelinowna znała pewnie ten stan wątłego swego ǳiecięcia,
gdyż, pomimo przestrachu aki doznała na widok ego, pozostała nieruchoma, nie tchnęła
e palcem, nie usiłowała obuǳić gwałtownie.

Białe ręce młode pani stężały tak, całe ciało się wyprężyło boleśnie, oddech zdał
ustawać w piersi, a na zbladłych wargach ukazała się biała pianka, którą cierpienie dobyło
z piersi.

Kätchen stała nieruchoma, ale nie tracąc przytomności. Złożyła chorą zwolna na kra u
łóżka, i dała e woń akąś do oddychania, zaczęła lekko ocierać skronie.

Nie oǳywała się do nie , nie śpieszyła z przywróceniem przytomności, akby wie-
ǳiała z doświadczenia, że ten stan pewien czas trwać musi i że go gwałtownem niczem
przerywać się nie goǳi.

Marmurowo bladą była twarz Elżbiety, ale wyraz e łagodny niewiele zmieniło cier-
pienie. Przykrze sze nad nią wrażenie czyniły wyprężone, zesztywniałe ręce i ciało.

Hölzelinowna sto ąc nad nią, modliła się ze złożonemi rękami, łzy ciekły e po po-
liczkach, a wzrok ze strachem biegał ku drzwiom, bo lękała się, aby ktoś obcy nie wparł
się nagle i nie zobaczył chore w tym stanie, który dla wszystkich musiał być ta emnicą.

Królowa leżała długo nieruchoma z wyprężonemi rączętami, akby umarła… a pia-
stunka stała tak nad nią niema i drżąca, gdy nareście z ust e dobyło się lekkie tchnienie,
odrętwiałe członki poczęły się uginać i bezsilnie opadać, powieki podniosły się nieco.
Kätchen zlekka ocierała skronie i przygotowany uż napó ostrożnie do ustek przybliżyła.
Niedostrzeżony prawie rumieniec ożywił lica zbladłe, życie powracało.

Elżbieta poruszyła się, powieki otwarły całe; zobaczyła nad sobą sto ącą Kätchen, wy-
ciągnęła ku nie ręce i zarzuciła na szy ę. Uśmiech łagodny, ǳiwny, ak gdyby ze zwykłego
snu przebuǳone przebiegł po e ustach. Nie zdawała się rozumieć, ani pamiętać co się
z nią ǳiało. Wracała do te chwili, w które siły ą opuściły.

Słabszą tylko i straszliwie czuła się zmęczoną, ale napó podany ą orzeźwił.
— Kätchen — szeptała — barǳo, barǳo to wszystko trwało długo! Nieprawdaż.

Wiǳiałaś go? mo ego króla narzeczonego? Nieprawdaż, że barǳo piękny est? Takim a
wyobrażałam go sobie z obrazka przysłanego matce. Co za szlachetne rysy, aka postawa
pańska! I stró dla mnie wǳiał niemiecki. O! a to zrozumiałam dobrze. Nie śmiał spo rzeć
na mnie, abym a barǳie się eszcze nie zmięszała. Nogi się uginały podemną, ćmiło mi
się w oczach!

Z aką wspaniałością oni mnie przy mowali, z aką serdecznością. Stary król ściskał
mnie ak własne ǳiecię. Wiǳiałam i czułam łzy ego. A! będę go kochać ak o ca.

Hölzelin słuchała nie odpowiada ąc, trzymała szklankę w ręku, przykładała e napó
do ust. Smutny wyraz twarzy malował duszną trwogę.

Elżbieta półgłosem mówiła ciągle.
— Prawda że on barǳo piękny? O! a go kocham od dawna i on też kochać mnie musi.

Nieśmiały est. Spoglądałam często na niego gdy echał przy mnie, ale rzadko zwrócił oczy
w tę stronę… obawiał się! Tyle tysięcy luǳi na nas patrzyło.

Z tych tysiąców, prawda Kätchen? on na pięknie szy, on na pierwszy? O! ak a kochać
go będę!

Hölzelin milczała, niekiedy ruchem głowy nieznacznym to potwierǳa ąc, to da ąc
czuć, że słuchała bacznie.

— A starą królowę — szepnęła — wiǳiałaś ą?
Elżbieta uśmiechnęła się ak wprzódy.
— Patrzałam na nią ciągle — rzekła. — Mówiono mi, że zazdrosną est o serce syna,

którego kocha barǳo, ale się przekona, że a, a pomagać mu będę do kochania e … musi
być łaskawą na mnie. Oblicze ma surowe, groźne, ale się dla mnie roz aśni ono, gdy pozna
ak dobrą będę córką dla nie .

Zamilkła nieco i myśl wróciła znowu do narzeczonego.
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— Kätchen, uważałaś ty ak mu na tym koniu przy moim powozie było pięknie? Ani
książe Pruski, ani ten drugi z nim się mierzyć nie mogli. Wyglądali ak pachołkowie.

Rozśmiała się.
Hölzelin pochyliła się nad nią.
— Jutro — poczęła cicho, stara ąc się ą w łóżku wygodnie położyć — utro ǳień

est ciężki dla ciebie, mo e ǳiecko, królowo, zmęczona esteś barǳo, barǳo. Spocznĳ
uż.

— A! tak! — westchnęła młoda pani — ale w głowie tyle obrazów, przypomnień,
myśli się plącze. Nie wiem czy zasnę. I radu ę się i lękam. Kätchen, i śmiaćbym się chciała
i płakać.

Wyciągnęła ku nie rączkę białą.
— Siedź nademną, mo a ty piastunko droga — poczęła — tak ak niegdyś u mo e

kolebki; gdy czu ę cię przy sobie, spoko nie mi, bezpiecznie szą estem.
Powoli oczy się e przymykać zaczęły, ale nagle powieki podniosła.
— Kätchen — rzekła — prawda? on mnie kochać bęǳie? Ja go tak uż kocham teraz,

a stanę się dla niego taką łagodną, posłuszną, tak miłu ącą.
On wygląda smutnie, ale bęǳie musiał być szczęśliwym i wesołym.
— Śpĳże i nie marz! — rzekła otula ąc ą Kätchen. — Zbuǳą cię zrana i męczyć

będą znowu ǳień cały.
Nie dokończywszy westchnęła. Posłuszna Elżbieta przymrużyła powieki, ciągle uśmiesz-

kiem zwoǳąc piastunkę, chociaż czuła się straszliwie znękaną. Hölzelinowna nie odstą-
piła od łóżka, aż ą zobaczyła naprawdę uśpioną — otarła łzy i sieǳąc modlić się poczęła.

Gdy się to ǳiało w sypialni młode królowe , dale w głębi, na korytarzach pustych
i ciemnych żywe nie widać było duszy. Dwór eszcze ucztował na dole. Królestwo tylko
i dosto nie si goście roz echali się i rozeszli.

Królowa Bona w sypialni swe zrzucała z siebie szaty i kle noty nie kry ąc gniewu
i zniecierpliwienia. Panny służebne sto ące i klęczące około nie , drżały od e wzroku
i ruchów gwałtownych, któremi e potrącała. Łańcuchy z brzękiem opadały na ziemię;
zasłony zrywała szarpiąc, pilno e było z tego stro u ak z ka dan się oswoboǳić.

Żadna ze sług słowem się odezwać nie śmiała. Zaledwie rozebrana padła na krzesło
Bona, gdy August eszcze w sukni paradne dnia tego ukazał się w progu.

Matka wyciągnęła ku niemu ramiona, a gdy się zbliżył uścisnęła go namiętnie.
Przytomność sług odezwać się e nie dozwalała, lecz na widok młodego króla, na-

tychmiast wszystkie pierzchnęły.
August sieǳiał ze spuszczonemi oczyma, z pomięszanym i smutnym wyrazem twarzy.
— O ciec twó — poczęła Bona — zmusza mnie, abym ą przy mowała ak synowę…

a ą nienawiǳę! Ona mi chce wydrzeć serce two e, ona est nieprzy aciółką.
Bądź mężczyzną, oprze się uczynionemu nam gwałtowi. Niech weźmie koronę, ale

serca twego, miłości twe mieć nie bęǳie.
To ǳiecko est, a ak wątła!
Choroby wzięła po roǳicach… miłość e , życie z nią może być trucizną. Ja nie chcę

abyście żyli z sobą, a muszę cię bronić!
Mówiąc tak przerywanym głosem, Bona chwytała syna za ręce, natarczywie ścigała

ego we rzenie, starała się myśli odgadywać. August sieǳiał zimny i nieodgadniony.
Niezmierne akieś znużenie tylko poznać w nim było można.
— Idź uż — odezwała się w końcu Bona — idź, nie chcę by cię wiǳiano u mnie.

Doniosą staremu, że a cię buntu ę i podmawiam.
August się schylił do pocałowania ręki matki, która ucałowała go w czoło i powtórzyła:

idź.
W małe komnatce swe Dżemma, w wieczornym stro u zaniedbanym, z rozpusz-

czonemi włosami złotemi, które ą akby płaszczem okrywały, sieǳiała na ziemi, twarzą
w dłoniach, i płakała.

Była samą. Zwykle blada, miała teraz policzki gorączką spalone, oczy zmęczone, usta
zaschłe.

Na mnie szy szmer w korytarzu ą poruszał, akby ku drzwiom bieǳ chciała.
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Usłyszała zbliża ące się zwolna kroki i podniosła się. Rękę przyłożyła do serca, dech
wstrzymu ąc czekała.

Chód powolny zdawał się zwracać ku progowi e mieszkania, zatrzymał, ucho po-
chwyciło szelest u klamki — drzwi uchyliły się zwolna. Przed nią stał August.

Obie ręce wyciągnąwszy ku niemu Włoszka chciała się porwać z ziemi, lecz nim się
poruszyła, on sieǳiał uż przy nie , ob ął ą wpół i całował.

Wśród uścisku odepchnęła go nagle od siebie.
— Nie! ty e kochać nie bęǳiesz! — zakrzyknęła — powieǳ? Ty mnie dla nie nie

zdraǳisz? Ja e nie zazdroszczę korony… bęǳie królową, a pozostanę kochanką.
August odpowieǳiał uściskiem.
— Uspokó się Dżemma — dodał głaszcząc ą po twarzy — powinnaś mi wierzyć

i być cierpliwą.
Muszę spełniać wolę o ca.
— Ale ona za kotarę waszego łoża, w ta emnice życia sięgać nie może — zawołała

namiętnie Dżemma. — Okaż e zawczasu, że na serce i miłość narzucona rachować nie
powinna.

A! zgniotłabym ą i zdusiła to pisklę niemieckie, gdyby ręce mo e e dosiągnęły. Nie-
nawiǳę e . Z akim słodkim uśmieszkiem patrzyła na ciebie, bezwstydna!

Dżemma zakryła sobie oczy.
Po chwili milczenia odsłoniła e, twarz pałała.
— A! mamy królowę matkę za sobą — rzekła — ta nie dopuści, aby ona tu pano-

wała, ta rozǳieli was, bo ą nienawiǳi! Królowa est tu wszechwładną… król musi uleǳ
w końcu. Byleby przeszły te uroczystości weselne, byle się to raz skończyło, byleśmy
zostali sami.

August wstał. Goǳina była spóźniona. Dżemma próżno zawisłszy mu na szyi, wstrzy-
mywała go, służba z Opalińskim czekała na niego, a wkrótce o przygotowaniach do ślubu
i koronacyi myśleć było potrzeba.

Dla królowe Bony były to dni do przebycia na cięższe, na strasznie sze, za które dobrze
się pomścić obiecywała.

Niezdolna do poskramiania się i udawania, czuła, że na e twarzy obcy i swoi czyta ą,
iż została zwyciężoną, że musiała być posłuszną, ona, która tu chciała i była w istocie panią.

Król Zygmunt nie dopuszcza ąc do sporów, dawał rozkazy — potrzeba się było sto-
sować do nich; lecz królowa na każdym kroku, w każdym ruchu dawała czuć publicznie,
iż ulegała tylko chwilowo konieczności.

Twarz e wyrażała oziębłość, pogardę, zaledwie stłumiony gniew i dumę.
Następny ǳień był naznaczony na ślub i koronacyą młode pani, i od wczora uż

w katedrze przysposabiano trony, zawieszano makaty i szpalery, wyścielano kobierce.
Korona Jadwigi ze skarbca koronnego dobyta na aksamitnem wezgłowiu, pokryta kosz-
towną zasłoną, czekała na wielkim ołtarzu na tę wątłą główkę, która pod e ciężarem
ugiąć się miała.

Stary król od rana naglił z gorączkowym pośpiechem, aby się obrzęd rozpoczął wcze-
śnie, troskliwym będąc o synowę, które bladość i lice delikatne obuǳało w nim niepo-
kó .

O świcie posłał się dowieǳieć ak spała? a gdy nadeszła goǳina, gdy do kościoła udać
się było potrzeba, chciał aby go copręǳe wyniesiono na spotkanie z Elżbietą. W wielkie
sali do które go na krześle, na ramionach wnieśli paziowie, Elżbiety nie było eszcze.
Zamiast nie stała Bona z córkami, z twarzą rozpłomienioną i przystąpiła natychmiast,
nie zważa ąc na przytomny dwór i urzędników.

— Na aśnie szy panie — rzekła zburzonym głosem, z ironicznem poszanowaniem.
— Słyszę tu, że młoda wasza synowa ma mnie poprzeǳać w pochoǳie i mie sce za ąć
przedemną…

To nie może być!
Zygmunt zwrócił się do marszałków.
— Takie est prawo i obycza — rzekł eden z nich.
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— Prawo i obycza , mnie starszą, mnie matkę odǳielićby chciało od boku męża
i zepchnąć gǳieś…

— Uspokó się — szepnął król cicho po włosku. — Zmienić tego nie możesz, a dasz
luǳiom na urągowisko… Tace!

Królowe oczy zaświeciły blaskiem krwawym, cofnęła się dumna.
W chwilę potem wszystko się ustawiło w takim porządku, aki ceremoniał dworski

wyznaczał.
Młoda królowa blada, z oczyma zmęczonemi, ale uśmiechem na ustach weszła, a Zyg-

munt Stary naprzód ą powołał ku sobie.
Na czele orszaku postępował król młody, u którego boku szedł książę Pruski; za nim

niesiono na krześle, bo pieszo iśćby nie mógł, Starego Zygmunta.
Tuż za nim szła młoda królowa Elżbieta z rozpuszczonemi na ramiona włosami, z wy-

razem ǳiewiczym, smutnym, czystym, ak Włosi się wyrażali — Madonna starego mi-
strza z Fiesoli. W istocie przypominała e wǳiękiem, słodyczą, czemś anielsko-ǳiecięco-
-panieńskiem. Za nią dopiero mie sce wyznaczone za ęła Bona, które pierś podnosiła się
oddechem gwałtownym, a usta ścięły spazmatycznie. Trzy córki i cały szereg pań i panien
aucymeru ciągnął się za Boną. Na przeǳie, umyślnie za panią Salm ochmistrzynią po-
stawiono Dżemmę, pięknością swą uderza ącą, świetną, chwyta ącą za oczy, przeznaczoną
na to, aby biedną osłabioną Elżbietę zgasiła i uczyniła godną tylko politowania chyba.

W przepełnionym kościele, w którym od tłumu, od świec, mimo pootwieranych
okien panowało nieznośne gorąco, na tronie w chórze ustawionym zasiadł August w ko-
ronie na głowie. Narzeczona stanęła naprzód u boku ego. Ceremonie ślubem się rozpo-
częły. Pruski i Lignicki książęta wiedli Elżbietę do ołtarza.

Wszystkich oczy zwrócone były na nią, obawiano się że może osłabnąć — ale lice e
teraz nabrało wyrazu energii i siły, który piastunkę zdaleka śleǳącą ruch każdy, wprawiło
w zdumienie. Elżbieta zdawała się zmienioną, wzrok e podnosił się śmiało i ruchy stały
żywsze. Prostowała się i rosnąć zdawała u ołtarza.

Stary o ciec patrzał na nią ze łzami w oczach, a gdy korona ciężka spoczęła na e
główce, począł szeptać sto ącemu przy nim Herbersteinowi.

— Gdy na tronie usiąǳie, pó ǳiesz powieǳieć e odemnie, może zd ąć koronę.
Wiem, że to ciężar na e siły. Położą ą na poduszce pod ręką.

W istocie gdy Elżbieta po koronacyi z tą koroną zapowiada ącą męczeństwo, z abł-
kiem w edne , z berłem w drugie dłoni siadła na ma estacie przy mężu, Herberstein
przecisnął się przez tłum i szepnął radę a racze rozkaz starego króla.

Elżbieta spo rzała na męża, nie chciała się okazać słabą w oczach ego i odpowieǳiała.
— Nie, korona mi nie cięży, wytrwam tak do końca!
Po trzykroć w czasie nabożeństwa wracał Herberstein z tem posłannictwem do Elż-

biety nadaremnie. Napróżno zdala błagała ą oczyma piastunka, młoda królowa nie zgięła
się pod tem brzemieniem.

Przebrzmiały wreszcie pieśni ostatnie, młody król wstał z tronu i szedł pierwszy ku
zamkowi, za nim młoda królowa, król stary, Bona i córki stro ne wspaniale na końcu.

Obrzęd i nabożeństwo przeciągnęły się tak długo, a Zygmunt Stary sam uż był tak
znużonym i wątłą swą synowę chciał zaoszczęǳić, iż oprócz uczty na zamku dla dosto -
nie szych gości, nic na ten ǳień zapowieǳianem nie było.

U stołu, oprócz Zygmunta, który wesołość obuǳić się starał i rozmowę ożywić był
rad, da ąc znaki swoim, aby milczeniu ogarnąć się nie dopuszczali, na niczy e twarzy nie
widać było swobodnego wyrazu. Spoglądano na siebie bada ąco, niespoko nie, Bona nie
przemówiła słowa, August sieǳiał martwy z oczyma spuszczonemi przy żonie. Niekie-
dy głośnie sze odezwanie się ks. Samuela, uśmiech wymuszony hetmanowe Tarnowskie
przerywały milczenie uparte, które natychmiast ołowianem brzemieniem wracało. Na
licu młode królowe nie widać było smutku ani zaasowania, choć może połykała łzy,
usta zmuszała do uśmiechu, oczy zwracała na męża.

Powtarzała sobie w duszy.
— O! on mnie kochać musi!
Dla wszystkich, nie wy mu ąc Zygmunta czas ten przebyty u stołu wydał się niezno-

śnie długim, a gdy w ostatku dano znak wstawania, ciężar wielki zdawał się spadać z piersi
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wszystkich. Skinieniem ręki młodą królowę powołał ku sobie o ciec i odezwał się do nie
po niemiecku.

— Kochane ǳiecię mo e, tyś znużona, a stary także… ǳiś potrzebu esz spoczynku,
idź więc spocząć sama, swobodna, abyś na dni następne, na turnie e, na uczty, na skoki
sił nabrała.

Schyloną pocałował w głowę.
Posłuszna młoda pani skierowała się natychmiast ku wy ściu, na próżno próbu ąc

pożegnać królowę matkę, która zdala głową zaledwie skinęła, na e pokłon odpowiada ąc.
August stał w niepewności akie ś, postąpił kroków parę, lecz uż panie, które młode

królowe towarzyszyć miały, wzięły ą mięǳy siebie. Spo rzała tylko na męża wzrokiem
go żegna ąc, chociaż nie była pewną, czy się we rzenia ich spotkały.

Natychmiast cały dwór się rozsypywać począł i komnaty opróżniły.
Miano dosyć do czynienia na utro i dni się gotu ąc następne.
Dudycz, który ze swym odǳiałem dworzan i sług za ęty był od rana i ledwie zdala

miał zręczność na swe bóstwo spo rzeć, gdy szła do kościoła i powracała z niego, nad wie-
czór nareszcie chwilę ma ąc na spoczynek swobodną, wydostał się z murów zamkowych,
powietrzem wiosennem odetchnąć.

Ma dotąd dosyć łaskawy, nie był ani zbyt słotnym, ani tak zimnym ak w kilka dni
późnie .

Myśląc ciągle o Dżemmie, bo mocnie niż kiedykolwiek trwał w postanowieniu do-
bĳania się o nią, sam nie wieǳiał, ak znalazł się u wrót zamkowych. Machinalnie akoś
skierował się ku miastu. W chwili gdy uż miał wnĳść w bramę usłyszał pozdrowienie,
i z nader uprze mym uśmiechem powitał go natarczywie wczora szy kupiec wenecki.

— Jakże się to szczęśliwie stało — rzekł — że a was spotykam. Zna omych nie mam,
błąkam się ǳień cały, nie przemówiwszy słowa do nikogo. Nigǳie się docisnąć nie było
można.

— A! akże chcecie? — odparł Dudycz — ǳiś był na cięższy ǳień ze wszystkich;
ǳięki Bogu, że po stole stary król dał nam i sobie spoczynek.

— A młoǳi państwo? — zapytał kupiec ciekawie. — Poszli zapewne razem?
Uśmiechnął się Dudycz i potrząsnął głową.
— Młoda pani ma być barǳo zmęczona — rzekł — a królowi Augustowi podobno

nie śpieszno do żony.
Włocha twarz wyraziła wielkie zǳiwienie.
— Możeż to być? — zapytał — tak śliczna i miła pani, młoǳiuchna, wychowana…
— Wiǳieliście ą? — przerwał Dudycz, którego z kolei pochwała ta zaǳiwiła.
Włoch się zmięszał.
— Wiǳiałem ą zdaleka tylko — rzekł — ale wszyscy wszęǳie to głoszą.
Szli, chwilę milcząc, ku wrotom. Kupiec u ął Dudycza pod rękę, ak gdyby go puścić

nie chciał, a zależało mu wielce na przedłużeniu rozmowy.
— Od czasu ak tu estem w Krakowie — odezwał się po chwili — ciągle się spotykam

z różnemi pół-słówkami i alluzyami, których niedobrze rozumiem. I nie ǳiw, bo obcy
estem a wiǳę, że u was na dworze niełatwo wszystko zrozumieć i kto chce się zbliżyć do
luǳi, ostrożnie stąpać musi. Boda czy nie ǳieli się i dwór i kra na dwa obozy?

Dudycz, który obszernie się rozgadywać o tem nie lubił, głową tylko kiwnął potwier-
ǳa ąc.

Kupiec uśmiechnął się.
— A wy, czcigodny panie, do którego się obozu liczycie?
— Ja? a? — odparł Petrek zamyśla ąc się — prawdę rzekłszy, trudno mi to ozna-

czyć. Jestem dworzaninem króla JMości starego, miałem zamiar wpisać się do dworzan
młodego, a u królowe stare estem też zapisany niezgorze .

I po chwili namysłu dodał naiwnie.
— Ja trzymam przedewszystkiem z sobą samym.
Zdawało mu się to dowcipnem i uśmiechnął się zadowolony z siebie, patrząc w oczy

kupcowi, który dał mu aprobatę.
— Macie słuszność, to na bezpiecznie — rzekł.
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— Jeśli się nie mylę — dodał Weneta po małym przestanku — przyzna cie się, ta
wczora sza piękna barǳo Włoszka, co tak dumnie sieǳąc, do nikogo się oǳywać nie
raczyła, nieprawdaż? wpadła wam w oko?

Dudycz się nie zaparł, był z tego dumny.
— Ha! nieprawdaż? na królowę wygląda? Taką panią w domu posaǳić byłoby się

czem pochwalić.
— Alem słyszał — przerwał kupiec — akoby młody król się też do nie zalecał?
Petrkowi nie czyniło na mnie sze przykrości przyznać się do tego. Rozśmiał się.
— No to co? — spytał. — Młody król żeni się z piękną i młodą królową, bęǳie więc

musiał Włoszkę pożegnać. Na to czekam i rachu ę.
Kupiec przy ął wyznanie z wyrazem współczucia.
— Można wam bęǳie powinszować — odparł. — Uważałem ą wczora , przypatry-

wałem się pilno: piękna, młoda, pełna uroku, a król przecie o nie i o e mężu pewnie
bęǳie pamiętał.

— To się rozumie — rzekł Dudycz, choć a na to nie rachu ę wiele. Stanie mnie na
zaspoko enie wszystkich fantazy e , bylem się ręki dobił.

— Sąǳicie, że wam to teraz przy ǳie bez trudności? — zapytał Włoch niepomiernie
ciekawy.

Petrek ǳiwnie głową zaczął kręcić.
— Ale, ale! — rzeki zwolna — nie tak to łatwo ak się zda e… Włoszka wysoko

patrzy, a co gorze , stare królowe ona potrzebna, więc ą niełatwo puści.
— Potrzebna? na co? — badał Weneta.
Szli tymczasem ku miastu. Dudycz był w takiem usposobieniu, że z niego wszystko

łatwo mógł pyta ący wydobyć.
— Mięǳy nami mówiąc — odezwał się Petrek, z miną poważną, akby zdraǳał

wielką ta emnicę stanu — królowa Bona, niewiasta naǳwycza przebiegła i zacięta, gdy
co raz postanowi, nie cierpi młode synowe , którą e gwałtem narzucono. Zatrzyma więc
kochankę, aby nie dopuścić syna do żony.

— A stary król czyż na to dozwoli? — mówił Włoch.
— Pewnie, że nie radby, ale czy starowina podoła? — rzekł Dudycz. — On i ego

pomocnicy idą prostą drogą, a królowa przez manowce i na przeła ; rychle więc ona niż
oni celu dosięgną.

— Zatem wasza sprawa źle stoi! — westchnął Weneta.
Dudycz wtórował mu westchnieniem.
— Nie desperu ę — odezwał się — nie desperu ę.
— Cóż myślicie?
— Jeszcze nic nie postanowiłem — rzekł Dudycz. — Ja estem sobie prosty człek,

przebiegłością wielką się nie pochwalę. Mam za sobą dwie rzeczy tylko: upor i trochę
pienięǳy.

— Obie nie do pogarǳenia — odparł Włoch. — Można z niemi za ść daleko. Lecz
— dorzucił — oczywista rzecz, że gdy tak rzeczy sto ą, musicie trzymać ze starym królem.
On i ego przy aciele pomóǳ wam mogą.

— Tak i a sąǳę — przerwał Petrek. — Jednakże ze starą królową niech Bóg mnie
broni zrywać i e się narazić. Takiego robaka ak a zgniotłaby odrazu.

Naǳwycza uprze my kupiec wenecki, w te chwili doszedłszy do Rynku, obe rzał się
po kamienicach.

— Ja tu mieszkam u Montelupich — rzekł — bo mnie gościnnie przy ęli. Nie ze-
chcecie na chwilkę za ść do mnie?

Dudycz się skłonił, a kupiec wprowaǳił go do mieszkania na dole, które za mował.
Tu w progu zaraz spotkała ich służba oǳiana po włosku, skromnie ale z pańska; i z go-
spody też poznać było można, iż Włoch, acz prosty kupiec, musiał być chyba zamożnym
barǳo. ǲiwna rzecz tylko, w ego mieszkaniu nic stanu, do którego się liczył, nie zdra-
ǳało. Na stole leżały książki, w kącie stała piękna broń, dokoła widać było dostatek.
Lecz że wielu naówczas handlu ących za mowało w społeczeństwie stanowiska wysokie,
nie zǳiwiło to Dudycza. Siedli, podano na skinienie wino doskonałe, łakocie wytworne,
a i podróżny sprzęt wyglądał barǳo pokaźnie. Gdy słuǳy się oddalili, kupiec rozmowę
zerwaną zawiązał na nowo.

   Dwie królowe, tom drugi 



— Życzę wam powoǳenia — rzekł — i bylebyście wziąć się umieli do rzeczy, sąǳę
że zwycięzko wy ǳiecie z te imprezy.

Dudycz się uśmiechnął.
— Z osób wpływowych przy królu starym — rzekł — znam dobrze pana Seweryna

Bonera, znany estem panu Decyuszowi i innym. Jak skoro im kochanka króla pocznie
ciężyć i przeszkaǳać, sąǳę, że mi pomogą do ożenienia.

— A ona? — spytał Włoch.
— Ona! teraz — rozśmiał się Petrek — ani chce patrzeć na mnie, bo się e zda e,

że zostanie przy królu młodym. Późnie rozum mieć musi… nikt się e lepszy nademnie
nie trafi, to pewna.

Weneta słuchał ciągle z za ęciem.
— Hę! — rzekł — wyście luǳie północy, u was tu wszystko iǳie inacze , powoli

i nieśmiało. U nas na południu, ktoby ak wy chciał poślubić pannę, a kochał się gorą-
co, zamiast długo czekać, urząǳiłby sobie porwanie e . Potem gdy to królowi na rękę,
wziętoby was w opiekę i wszystko skończyłoby się gładko i prędko.

Dudycz głową potrząsał.
— Jeszcze nie czas, owoc nie do rzał — rzekł. — Królowi staremu nie dosyć dokuczyła

kochanka, mało się o nią troszczy. Trzeba czekać aż poczu e, że mu zawaǳa i młode
królowe serce męża odbiera.

— Ale nie dawa cież się zrazić i odbić — przerwał Weneta — bo ą wam pochwyci
kto inny.

— Oto się nie ma co obawiać — rzekł Dudycz. — Mówiłem wam, upartym estem.
Tymczasem staram się sobie Włoszkę podarkami pozyskać.

— Przy mu e ona e?
— Umiałem prawie gwałtem narzucić — uśmiechnął się Dudycz — ale toż takie były

zaprawdę, żeby i królewnie żal było e odtrącić, kosztowały też niemało.
— Nie żału cie na to — dodał Włoch. — Opłaci się późnie .
Po chwili kupiec znowu rozpoczął badanie.
— Cóż na utro się zapowiada?
— Jutro młode królowe składać będą podarki wszyscy — rzekł Dudycz — no…

i nareście młode małżeństwo z sobą się połączy. Dano ǳiś słusznie spocząć królowe
młode , bo wczora strasznie się wydawała umęczoną.

— Ale nie chorowała? — zapytał Włoch, niespoko nie oczy wlepia ąc w Petrka.
— Nie słyszałem o tem — odparł Dudycz. — Wyda e się delikatną i słabowitą w isto-

cie, a ma przed sobą eszcze kilkanaście dni tych festynów, któremi dobrze się umęczyć
musi. Na turnie e choć z galeryi bęǳie patrzeć zmuszoną, a potem rozdawać nagrody.
Wieczorem od tańca się nie uwolni.

— I myślicie że to potrwa aż dni kilkanaście? — zapytał Włoch.
— Tak mówią — potwierǳił Dudycz.
Zaczęli potem ogólną rozmowę o osobach do dworu wchoǳących, o które się Wene-

ta pragnął poinformować. Zǳiwił tem prostodusznego Petrka, że od niedawna dopiero
przybywszy do Polski, zdawał się uż tu większą część luǳi znać nietylko z nazwiska, ale
ze stosunków i położenia.

Niemnie dopytywał troskliwie, a Dudycz dla niego dogodnym był, bo mu wiernie
powtarzał ten vox populi, który, bądź co bądź, na częście trafnie choć niewykwintnie
ocenia człowieka.

Sam on sądu nie miał o luǳiach i charakterach, lecz słuchał i prze mował co mówili
druǳy.

Rozmowa przy kubku ednym i drugim wina przedłużyła się do późna, i Dudycz
sieǳiał tu eszcze, gdy właściciel domu, poważny, bogaty Montelupi, którego znał zdaleka,
wszedł gościa swo ego odwieǳić.

Obe ście się z Włochem tym możnego i w kupiectwie za mu ącego stanowisko wyso-
kie Montelupiego, dało Petrkowi do myślenia. Był bowiem z Wenetą akby z osobą wyże
od siebie położoną i o które łaski mu choǳiło, z wielkiem poszanowaniem i względami.

Dudycz ztąd ten wyciągnął wniosek, iż nowy ego przy aciel, przyna mnie bogatym
być barǳo musiał, ale z rozmowy całe niepodobna się było domyśleć, ani czem handlo-
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wał, ani akie tu miał interesa; wprost zaś o to się dopytywać nie śmiał Petrek, i wiǳąc
że noc nadchoǳiła, pożegnał go.

Wygadał się tak ze wszystkiem co miał na sercu i w pamięci, iż wyszedłszy z domu
Montelupich, poczuł sam, że może nadto był otwartym i gadatliwym. Ale obcy zdraǳić
go nie mógł.

Powrócił na zamek dosyć zmęczony. Tu wszystko spoczywało na pozór. Po kuryta-
rzach i galeryach było cicho, ale w oknach wszęǳie światła migały i przysłuchu ąc się
szmer wszęǳie pochwycić było można.

Dudycz śpieszył uż do swe izdebki przy kredensach myśląc odpocząć, bo na utro
wiele miał do czynienia, gdy mĳa ąc edne ze drzwi wiodących do mieszkań królowe
Bony, zetknął się w nich z Zamechską.

Szła pośpiesznie i byłaby go pominęła, nie zda ąc się mieć ochoty do rozmowy, gdy
Dudycz, który dawno e nie wiǳiał a chciwy był zbliżyć się, pozdrowił ą.

— Sto lat akem do miłości wasze nie mógł przemówić słowa! — zagadnął.
— Bo też na swobodną gawędę nie pora — odparła ochmistrzyni kwaśno. — Da mi

pokó .
— Chwileczkę! — błagał Dudycz ściga ąc ą do e mieszkania.
— Czegoż chcesz?
— Czyż się pani mo a nie domyślasz? — zawołał rozmiłowany — słodko est choć

pomówić o nie !
Weszli do komnaty ochmistrzyni, która szydersko się rozśmiała.
— Co ci w głowie? Wybĳże to sobie — rzekła — przekonać się mogłeś przecie, że

ona ani na ciebie chce patrzeć!
— A a czekam aż się zmiłu e — dodał Dudycz — i właśnie myślę, że czas na trzeci

podarek, który dwa poprzeǳa ące zakasu e.
— I po nim królowa cię znowu pośle do Kmity — rozśmiała się ochmistrzyni.
— Nie, teraz uż nie — rzekł wesoło Dudycz. — Zmieniło się położenie.
Ochmistrzyni litościwie na niego spo rzała.
Zamechskie , która zmęczona usiadła, w istocie żal być musiało biednego Dudycza.
— Szkoda mi cię — rzekła tonem protektorskim. — Jeżeli kiedy się może co zmieni,

nie wiem, ale do te pory a nie wiǳę nic takiego, coby wam było korzystnem.
— Ależ król się ożenił? — odparł Dudycz — asna rzecz!
Zamechska spo rzała w stronę ku poko om Bony, i wskazu ąc e ręką, szepnęła.
— Tak, ożenił się, ale na przystęp do żony i poznanie się z nią bliższe pozwolenia ztam-

tąd nie ma. Nasza stara zła, zła i roznamiętniona przeciw staremu panu, przeciw młode
królowe , przeciwko wszystkim. Nigdym ą taką nie wiǳiała. Długo się powstrzymała,
teraz wybucha.

Przy koronacyi dano e iść za młodą panią… tego darować nie może. Jest upoko-
rzona, poprzysięgła zemstę. Przy pierwsze zręczności stary pan bęǳie miał co słuchać.
Szczęściem teraz pełno gości i sam na sam się z nim nie spotyka ą, ale nie minie go
chłosta.

A tymczasem na młode bęǳie zemstę wywierać.
Zamechska pochyliła się ku niemu.
— Wiesz gǳie est teraz młody, świeżo ożeniony pan?
Petrek podniósł głowę ciekawie.
— A gǳieżby być miał? u siebie.
Zamechska się śmiać zaczęła.
— Sieǳi u kochanki, a matka pilnować każe, aby mu tam nie przeszkaǳano —

mówiła dale ochmistrzyni.
Skrzywił się słucha ąc dworzanin.
— Jeżeli tak est — rzekł — no, to stary król przecież dowie się o tem, i tempręǳe

zechce pozbyć Włoszki. To na mo e koło woda!
— A! a! — przerwała Zamechska. — Starego króla, chorego, zmęczonego, nikt ta-

kiemi doniesieniami trapić nie zechce, a gdyby nawet się dowieǳiał, myślisz że on może
Bonie pannę z e aucymeru odprawić, i że ona na to zezwoli. Na przekorę ą przy sobie
trzymać bęǳie.

— Miał słuszność Włoch! — szepnął zadumany Dudycz.

   Dwie królowe, tom drugi 



— Jaki? co? — spytała ochmistrzyni.
— Jaki? — odparł Petrek — nie umiem wam odpowieǳieć. Tak sobie, porządny

Włoch, kupiec, z którym się poznałem przypadkiem. Raǳił mi wprost ażebym Włoszkę
porwał gwałtem… królby mi za to poǳiękował.

Spo rzał na zǳiwioną ochmistrzynię.
— A wy, miłościwa pani, wy, a sobie myślę, powinnibyście mi dopomóǳ do tego.
Z załamanemi rękami Zamechska odskoczyła od niego.
— Tobie się w głowie pomięszało? — krzyknęła — albo drwisz sobie ze mnie.
Dudycz wygadawszy się nic do rzeczy, spuścił głowę ak winowa ca.
— Na prawdęby można myśleć, żeś ty z te głupie miłości oszalał — rzekła. —

Nigdym nie przypuszczała nawet, ażebyś coś podobnego wymyślił.
— Ja tego nie skomponowałem — przerwał Dudycz. — Je mość miałaś słuszność,

abym takie sprawy sam się nie domyślił, ale Włoch powiada, że u nich to rzecz pospolita.
Ochmistrzyni wpatrywała się w niego z poǳiwieniem.
— W twoim wieku! w twoim wieku! — zamruczała — tak się zadurzyć w kobiecie,

która na ciebie spo rzeć nie chce, niepo ęta rzecz.
Dudycz był dumny tem.
— Mnie stary estem niż się wyda ę — rzekł — no i zobaczy miłość wasza, że na

swo em postawię.
— Teraz kiedy Włoszka stare królowe na potrzebnie sza? — spytała Zamechska.
— A staremu królowi na większą zawadą? — dodał Petrek.
— Ale cóż nasz dobry, stary król znaczy? — zaszeptała ochmistrzyni.
Dudycz głową potrząsał.
— Da się to wiǳieć — zamknął — da się to wiǳieć.
To mówiąc wstał.
— Łasce i względom wasze miłości się polecam — rzekł z ukłonem.
— Abym ci do wykraǳenia dopomagała! — szydersko zawołała Zamechska. — Nie

takam głupia.
Dudycz uż szedł ku drzwiom, i zawrócił się eszcze ku ochmistrzyni.
— Jutro młoda królowa podarki przy mować bęǳie — rzekł cicho. — Ciekawym co

też Bona dla nie nagotowała. Wszak to nie musi być ta emnicą.
— Mylisz się i w tem — odparła ochmistrzyni. — Da ę ci słowo, żeśmy wszyscy,

równie ak wy ciekawi, dowiadywali się u podskarbiego królowe , a eżeli kto to Brun-
caccio, który tu przybył z Chęcin, wieǳiałby pewnie. Włoszysko mi się zaklinał, że dotąd
na utro żadnego rozkazu nie ma.

— Jak? królowaby miała tak awnie, w obec książąt i panów okazać swą niechęć, nie
da ąc żadnego podarku? To nie może być, nadto est mądrą.

— Zobaczym utro, powiadam ci — potwierǳiła Zamechska — nie da nic.
— Wypowie wo nę.
— Dawno ona zapowieǳiana — zawołała ochmistrzyni.
— Król tego nie przebaczy! — odezwał się Dudycz.
— Potrafi się z nim rozprawić — dodała Zamechska. — Czekała nadto długo, chce

wybuchnąć.
Petrek ręce podniósł do góry.
— Gǳie dwóch się kłóci — rzekł po cichu — tam trzeci korzysta.
Dobranoc życzę miłości wasze .

Na zamku w wielkich salach była uczta zapowieǳiana, lecz wprzódy eszcze urząǳono
z polecenia króla Zygmunta w izbie złote zwaną, owo uroczyste oddawanie darów młode
królowe , o którem była mowa.

Pierwsze naturalnie mie sce i tego dnia za mowała młoda Elżbieta, które twarzyczka
zmęczona, blada, oczy sińcami podbite, odbĳały ǳiwnie od uśmiechu, na który się siliła.
Spoglądała na sieǳącego obok męża i akby z niego siły czerpać chciała, szukała wzroku
ego, który unikać się e zdawał.
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I tego dnia Hölzelinowna wzdycha ąc, czu ąc ak pani ciężko bęǳie to dźwigać na
sobie, musiała ą przybrać ak na kosztownie , obwiesić kle notami, aby przy wszystkich
tych kosztownościach, akiemi ą obsypać miano, nie wydawała się zbyt ubogo.

Bona z nieta oną radością i ironią widoczną przypatrywała się zmęczone , zżółkłe ,
biedne ofierze.

Stary król nie wiǳiał nic, był szczęśliwy. Zdawało mu się, że uż odniósł zwycięztwo.
Naprzód tedy wniesiono dary męża, które stary król sam w ego imieniu z własnego

skarbca przygotować kazał. Były to trzy przepyszne naszy niki: dyamentowy eden, z ru-
binów i szmaragdów drugi, trzeci z szafirów z perłami. U każdego z nich zawieszony był
kle not, roǳa medalionu, który duże wiszące perły kształtu gruszyczek zakończały.

Osiemǳiesiąt par czarnych soboli i na okrycie ich złotogłów wschodni, dopełniały
ślubny podarek. Za nim szedł dar o ca, Zygmunta, znowu trzy naszy niki, eden w kształ-
cie łańcucha do kołnierza dyamentowy cały, dwa z innych kamieni drogich z perłami,
z wiszącym kle notem i krzyżem.

Ostatni był akby błogosławieństwem.
Cesarz Karol V. przez margrabiego Brandeburgskiego słał swo e godło zwykłe, aby

dawcę przypominało. Był to wielki dwugłowy orzeł cesarski z dyamentów i rubinów,
zawieszony na ǳiesięciu łańcuszkach dyamentowych. Z drugie strony ego stały dwie
dumne kolumny dyamentowe, z godłem Plus ultra! Karol V. prześcigał Herkulesowe
słupy.

Drogi kle not do noszenia na szyi z dyamentów i rubinów, oǳnaczał się perłą ogrom-
ną, gruszeczką na hiszpańskim łańcuszku.

Były to zaprawdę piękne kle noty, lecz drobne ich po większe części kamyki, wysokie
wartości nie miały. Wydawały się ednak wspaniale.

Królowa Izabella węgierska złożyła u stóp synowicy cesarza cztery roztruchany po-
złacane roboty Niemców siedmiogroǳkich, łańcuch szmelcowany i kilka drobiazgów
innych.

Od siebie Jerzy Brandeburgski, mąż Jadwigi, córki starego króla, Ludwik Palatyn,
Otto Henryk, książę Palatyn Neuburgski i kilku innych książąt niemieckich, a naostatek
i Piotr wo ewoda multański, każdy przez posła osobnego składali w ofierze po większe
części srebra kunsztownie trybowane i złocone.

Z miast królestwa celowały Kraków z trzema roztruchanami złoconemi, piękne ro-
boty, z których eden z herbem miasta i Gdańsk z misternem naczyniem podobnem, na
którem Judyth wyrażoną była. Elżbieta wcale do nie nie wydawała się podobną.

Żyǳi także nieśli roztruchan złocony.
Mĳamy wiele pomnie szych podarków.
Gdy po królu starym w początku zaraz kole się zdawała przychoǳić na Bonę, za-

trzymał się na chwilę margrabia Brandeburgski z podarkiem cesarza. Zygmunt obe rzał
się niespoko nie. Bona sieǳiała z zaciśniętemi wargami, z wyrazem ironii na twarzy, nie
patrząc ani na synowę, ani na męża, zimna, obo ętna.

W istocie od nie nie było podarku żadnego, nic.
Uderzyło to wszystkich, szczególnie może posłów cesarza i tych co z Elżbietą przybyli.
Stary król spuścił oczy, drgnął, poruszył się spogląda ąc na Macie owskiego, potem

z wyrzutem na Gamrata, który rozparty w arcybiskupim krześle swem w inną stronę
spoglądał. Młoda królowa ǳięku ąca ciągle oczyma i ukłonami, nie zdawała się ani czuć
ani wiǳieć tego braku. W zgromaǳeniu czynił on wrażenie wielkie, które się dawa-
ło rozpoznać po nieśmiałych spo rzeniach, akie przytomni rzucali ukradkiem na swych
przy aciół i na dwór Bony.

Chwilowy ten tryumf odniosła Włoszka wprawǳie, bo w gniewie postanowiła okazać
synowe swą niechęć, ale nadto była przebiegłą, ażeby wnet po fizyognomiach posłów
cesarza i króla, po twarzy pani Solm i innych nie poznała, że się to w Wiedniu i Praǳe
odbĳe, a na Izabelli w Węgrzech i na e posiadłościach neapolitańskich czuć dać może.

Widać było pewne pomięszanie na e twarzy i akby chęć zatarcia zbyt śmiałego kro-
ku.

Trudno ednak było to co się stało odmienić.
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Przy uczcie potem Bona, która sieǳiała obok męża, kilka razy go usiłowała wciągnąć
w rozmowę. Zwracał się do nie chmurny, z twarzą pogardliwą i dumną, lecz nie odezwał
się ani słowa.

Milczenie to wprawǳie u Zygmunta nie było ǳiwnem, ale w dniu tym miało zna-
czenie wielkie. Nie spoglądał na żonę nawet, i za ęty był synową a gośćmi.

Zygmunt August, ak sąǳić było można z ego fizyognomii, miał matce za złe wystą-
pienie publiczne, którego dobra polityka nie doraǳała. Bona czytała potępienie w oczach
wszystkich.

Wprawiało ą to w gorączkę akąś. Gniewać się na siebie nie umiała, zła była na wszyst-
kich.

ǲień ten zatruty od rana fałszywym krokiem Bony, ciągnął się długo niby na za-
bawach, a w istocie w męczących ceremoniach. Królowa stara usiłowała zapobieǳ, aby
małżeństwo młode nie zbliżyło się i nie połączyło dnia tego; ale Zygmunta rozkazy, z góry
oznaczony ceremoniał nieubłagany, zmusił ą uleǳ — i królowę Elżbietę wraz z mężem
do ich sypialni odprowaǳono.

Zaledwie się to dokonało, a król stary kazał się zanieść do swo ego mieszkania, po-
trzebu ąc wielce spoczynku, Gamrat z sali adalne pośpieszył za Boną do e komnat.

Włoszka szła poruszona, zarumieniona gniewem i nie spostrzegła, gdy się zbliżył do
nie . Dopiero gdy się zwróciła w mieszkaniu swem do towarzyszących e panien, zobaczyła
idącego za nią arcybiskupa.

Miał czoło zmarszczone i twarz zasępioną. Królowa rzuciła się na krzesło, odpina ąc
łańcuchy i ściąga ąc kle noty, które na stół ciskała z gniewem.

Arcybiskup stał przed nią.
— Miłościwa pani — odezwał się — pozwólcie powieǳieć sobie, źle się stało! za-

prawdę źle!
— Cóż się stało? — wykrzyknęła podnosząc się Bona.
— Jedna tylko matka nie dała nic synowe ! — rzekł Gamrat — a stało się to wobec

posłów, którzy utro, eśli nie ǳiś doniosą o tem cesarzowi i królowi o cu. Pomszczą się
oni, nie da Boże na Izabelli, na waszych księztwach.

Włoszka trzęsła się prawie konwulsy nie z gniewu.
— Milcz! — krzyknęła groźnie, nie mogąc się pohamować. — Tak chciałam i tak

uczyniłam… źle czy dobrze, stało się. Gdy zechcę, wynagroǳę to.
— Nigdy — odparł Gamrat — żaden dar publicznie wyrząǳone krzywdy nie opłaci.

W. miłość, co gorze , zdraǳiliście się.
— Nie czyń mi wyrzutów — przerwała królowa. — Stało się, stało się.
— A! lecz barǳo źle się stało.
Nogą uderzyła królowa o podnóżek i syknęła. Gamrat skłonił głowę i zamilkł.
Bonie łzy bezsilnego gniewu zakręciły się w oczach.
Wtem szmer we drzwiach się dał słyszeć — marszałek wzywał pokornie na aśnie szą

panią, aby się do króla imości udać raczyła.
Znaczenie tego wezwania łatwo było odgadnąć. Bona się musiała przygotować na sro-

gie, gorzkie wymówki. Przewidywała to z góry i gotową była raz długo odciąganą wo nę
rozpocząć.

Gamrat szepcząc coś, starał się ą napróżno uspoka ać — wstała coraz się mocnie
burząc i rzuca ąc. Nie odpowieǳiała mu nawet, szła szybkim krokiem wprost przez puste
komnaty wewnętrzne do sypialni Zygmunta.

O te porze król stary zwykle w łóżku uż bywał; zastała go sieǳącym w krześle
eszcze, a kapelan, który się do odmówienia z nim wieczornych modlitw, odroczonych,
gotował, stał u drzwi drugich i pod pachę u ąwszy książkę zniknął.

Nim Bona przystąpiła bliże , nie śpieszący się zwykle z mową król, wybuchnął tak,
ak od dawna uż nigdy nie trafiało mu się gwałtownie.

— Przed całym światem potrzeba ci było okazać te rany, które nam zada esz, tę tru-
ciznę, którą nas poisz, kobieto bezrozumna!

Dumnie stanęła Bona, wyciąga ąc rękę.
— Przyprowaǳiliście mnie do ostateczności — poczęła wrzaskliwie. — Chcieliście

ze mnie lalkę akąś zrobić, która tak skacze ak e każą. Taką a nigdy nie byłam i nie
będę. Syna mi odbiera ą.
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Zygmunt po włosku, cicho, po edyńczemi wyrazy, przerywanemi, poprostu uż ła ał
królowę.

— Nie krzyczże — zawołał w końcu — potrzeba ci aby na całym zamku wieǳieli
wszyscy aż do pachołków, że u nas zgody nie ma, ani mięǳy małżeństwem, ani w roǳinie.

Chciałaś uderzyć Elżbietę, a własną córkę, swo ą na ukochańszą Izabellę raziłaś. My-
ślisz, że ci to cesarz przebaczy?

Bona słucha ąc rzucała się i płakała razem, a przeklinała.
— Miałam a e dawać podarki? Za co? Za to, że mi się tu wparła mięǳy mnie a syna,

mięǳy mnie a ciebie… ta blada, wynęǳniała, schorowana ǳiewczyna, która chorobę
może przynieść edynemu synowi memu!

Miałeś się dobĳać o co! Nawet lichych trzyǳiestu tysięcy złotych, na które ze stu
zeszło, nie ma ą czem za nią wiana zapłacić!

Ja tu przecie coś przyniosłam, i coś znaczyć powinnam. Wy mnie chcecie pognębić,
odsunąć, zaćmić dać te niemieckie …

Mówiła ciągle, a Zygmunt edno powtarzał, równie gniewny ak ona.
— Milcz! milcz.
— Nie będę milczała! będę głosić całemu światu — wołała — estem matką, estem

królową, mam tu prawa, których sobie wydrzeć nie dam. Potrafię się zemścić…
Sceny podobnych wyrzutów, kłótni, które dochoǳiły niekiedy do tego, że Bona się

na podłogę rzucała ak bezprzytomna, powtarzały się barǳo często. Zygmunt był do nich
nawykły i wieǳiał też, że nigdy z nich nie wychoǳił zwycięzko. Złamany, osłabiony
musiał ustępować w końcu.

Dnia tego ednak zbyt czuł mocno obelgę synowe uczynioną, by mógł uznać się
winnym i zwyciężonym.

We rzeniem groźnem mierzył Bonę, ręką uderza ąc o poręcz krzesła.
Włoszka lamentowała ak zawsze z tego samego wiekuistego tematu, który się ciągle

przez długie powtarzał lata.
— To wasza wǳięczność za to, żem tobie staremu i two emu barbarzyńskiemu kra-

owi poświęciła mo ą młodość, żem was mo em złotem ratowała, żem tu prześladowana,
nieszczęśliwa! zmarnowała się, otoczona wrogami.

Łzy i przekleństwa przerywały te wykrzyki, Włoszka ruchami rąk konwulsy nemi to
na sobie rwała oǳienie, to na starego króla zdawała się goǳić, który sieǳiał nieruchomy,
zasępiony, ale nieprzebłagany.

— Ty i twoi — wtrącił — nie daliście mi nigdy spoczynku. Czegom a chciał, temuś
się sprzeciwiała. Twoi zausznicy stawali mi na droǳe. Przez ciebie u ludu mo ego i u świata
straciłem poszanowanie.

Two e spiski…
Bona poskoczyła mówić mu nie da ąc.
— Gdyby nie a — zawołała — gdyby nie pieniąǳe mo e, nęǳarzem byś był. Mu-

siałam łożyć na ǳieci, wspomagać ciebie, zasilać skarb.
— A te pieniąǳe nie z twoich neapolitańskich ǳierżaw, ale z moich nadań i łaski

ciągniesz! — rzekł Zygmunt. — Milczże i upokórz się, niegoǳiwa!
Wyrzuty króla wcale do uspoko enia dopomóǳ nie mogły. Bona unosiła się coraz

więce , mocnie coraz i wkrótce niepodobna było zrozumieć co mówiła, tak ǳikim za-
woǳiła głosem.

Walczyć z nią na słowa Zygmunt nie umiał nigdy. Kilkakroć powtórzywszy swe zwy-
cza ne:

— Tace, fatua! — zamilkł, podparł się na ręku i słuchał wołania, ła ania, krzyków,
ęków na obo ętnie . Nie robiły one na nim żadnego wrażenia, czekał końca.

Bona wysilona wreszcie, zamiast na krzesło rzuciła się na ziemię, i łkała zanosząc się
płaczem gniewliwym.

— Słucha — odezwał się Zygmunt poważnie — eżeli ci two e szaleństwo rozumne
słowa da po ąć. Nie sądź ażebym uległ tam, gǳie iǳie o przyszłość edynego syna mo ego
i te synowe , którą ukochałem ak własne ǳiecię! Ty chcesz przed Bogiem poprzysiężone
małżeństwo rozǳielić… a tego nie dopuszczę.

Okażę ci, że panem tu estem i być potrafię.
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Na chwilę ucichłszy gdy mówił te słowa, Bona zerwała się z ziemi i rozśmiała szyder-
sko.

Śmiech ten, niespoǳiany, straszny, biednego Zygmunta przeszył ak na strasznie sza
groźba, pobladł, zatrząsł się, zamilkł.

Nie mówiąc nic Bona, zmierzyła oczyma bezsilnego starca, dumnie wyprostowała,
podnosząc głowę, skrzywiła usta i rzekła obo ętnie:

— Masz mi co więce powieǳieć eszcze? Gróźb twoich wcale się nie lękam. Kocham
syna mo ego i póki żywa bronić go będę.

— Cóż mu to grozi? — przebąknął król gniewnie, co?
— Pożycie z nienawistną, z narzuconą, ze wstrętliwą kobietą, która tu bęǳie szpie-

giem i sługą cesarza i swego o ca, nieprzy aciół moich i Izabelli.
— Mogłaś ich pozyskać ako sprzymierzeńców a robisz ich sama wrogami.
— Bo oni nigdy niczem innem być nie mogą i nie będą — zawołała Bona. — Ciebie

zǳieciniałego starca uwoǳą, mnie nie potrafią.
Zygmunt nakazał znowu milczenie, a królowa odpowieǳiała mu śmiechem.
Sprzeczka i waśń byłyby się przedłużyły pewnie, gdyby nie zaskrobano do drzwi.
Gniewnym wzrokiem rzuciła królowa na nie, nie po mu ąc kto mógł tak zuchwale

dobĳać się tu, gdy ona była na rozmowie z królem. Łatwo się wszakże Zygmunt domyślił,
iż kto inny być nie mógł nad lekarza.

Co ǳiwna nie króla doktór zwykły, ale królowe Nicolo Catignani, ukazał bladą,
długą twarz, otoczoną włosami czarnemi, w prostych kosmykach spada ącemi na ramiona
i do królowe po włosku się odezwał, że Zygmuntowi potrzebnym był odpoczynek o te
goǳinie.

Choć zwykle Catignaniego rady i rozkazów słuchała, Bona była nadto wzburzona tym
razem, aby milcząc przy ęła przestrogę.

— A pocóż mnie tu zawołano? — odezwała się na wpół do doktora, wpół do męża.
— Nie myślałam mu wcale przerywać spoko u. Kazano mi przy ść ak ǳiecku, aby e
skarcić.

Król syknął, nierad był tym zwierzeniom przed obcym — ale Bona dla niego ta emnic
żadnych nie miała.

Catignani wszedł, wcale niezmięszany, pokłonił się Zygmuntowi, rękę kładnąc na
piersi, zbliżył do Bony, z poszanowaniem ale nalega ąc szeptać e coś zaczął i opiera ącą
się, gniewną w ostatku swo ą powagą potrafił do wy ścia nakłonić.

Trochę opodal odedrzwi czekali komornicy ze światłem, którzy Bonę, eszcze całą
poruszoną i ledwie oprzytomniałą do e poko ów odprowaǳać mieli.

Tak była zaślepioną gniewem, iż Catignani po kilkakroć wskazywać e musiał kieru-
nek w akim iść miała.

W poko ach czekał na nią Gamrat, który chciał wieǳieć, na czem się skończyła ze
starym rozmowa. Pytać o to nie barǳo potrzebował. Dosyć było spo rzeć na wywróconą,
zmienioną twarz Bony, istną głowę Meduzy.

Gamrat to wysłał Catignaniego, aby zbyt długi spór i dla obo ga królestwa niebez-
pieczne wybuchy poskromił.

Włoch posaǳiwszy panią swą w krześle, poszedł po lekarstwo na zburzoną krew
i nerwy. Przyniósł kubek zgotowanego napo u, część ego naprzód wypił sam, gdyż
w obawie trucizny Bona nigdy inacze lekarstw i pokarmów nie przy mowała, i otarł-
szy ręcznikiem kubek, podał go pani.

Wzdrygała się wziąć go do ust.
— Lekarstwo? co mi ono pomóǳ może? Jestem prześladowaną, upokorzoną, zagro-

żoną.
Gamrat przerwał uspoka a ąco.
— Miłościwa pani — rzekł — więce zagrożeni są nieprzy aciele twoi. Potrzeba tylko

ażebyś zachowała tę zimną krew, którąśmy tak długo w tobie uwielbiali. Wrogom okazać
że ich pociski nas dosięga ą, est to im dawać zwycięztwo. Oni drżą teraz, a wasza miłość
możesz się im urągać.

Zwolna mowa arcybiskupa razem z napo em lekarza poczęły ǳiałać na Bonę. Otarła
łzy, zacięła usta, słuchała pochlebstw i dumała.
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Catignani sprawiwszy co było ego obowiązkiem, usunął się do drugie izby i siadł
tam na zawołanie, przy pannach, które na służbę wyznaczone, ak on skinienia czekały.

Ze stosunkowo szybkiego uspoko enia Bony wnosić było można, iż wybuch gwał-
towny u króla starego był może umyślnym i gniew wymuszonym dla postrachu, któremu
Zygmunt często ulegał.

— Postawili na swem — szepnęła Bona Gamratowi. — August musiał pó ść tam…
lecz tem gorze , tem gorze . Wiem że ze wstrętem z nią pozostał. Na oczach Elżbiety
zobaczycie utro ślady łez.

Od utra potrafię ich rozǳielić. Catignani i inni lekarze wszyscy zgodnie mówią, że e
choroba może się przenieść na małżonka. Któż wie? Elżbieta ma starą niemkę przy sobie.
Ostrzegłam aby w łożnicy nic nie pił… Mogą mu zadać filtr akiś, mogą użyć czarów, aby
go ku nie pociągnąć.

Nie oǳywał się Gamrat długo.
— Miłość wasza — rzekł w ostatku — trwożysz się zbytnio. Król młody est panem

rozumnym, ostrożnym, włada sobą i nie dopuści się ani upoić, ani oczarować.
Młoda królowa, ǳiecko, do tego nie est zdolną, stara ochmistrzyni nazbyt tu obcą

i onieśmieloną, aby się ważyła.
— Rozǳielić, rozerwać potrzeba koniecznie to małżeństwo wstrętliwe — dodała

Bona pośpiesznie. Postaram się o to co na pręǳe , aby Zygmunta wysłano.
— Dokąd? — zapytał Gamrat.
— Na Litwę — odparła Bona. — Król możeby mu dał rychle Mazowsze, bo o swą

Litwę zazdrośny, ale a nie chcę aby zawładnął Mazowszem. Mam inne zamiary.
Arcybiskup głową potrząsnął.
— Na Litwę — rzekł — gdy wyprawicie go, a posieǳi dłuże , doniosą o tem do

Pragi, dopomni się groźno o ciec aby żona echała za nim. Oprzeć się temu bęǳie trudno.
Stracicie ich z oczu obo e, a naówczas…

Bona rękami strzepnęła.
— Masz słuszność — zawołała — a ich od siebie puścić nie powinnam, ale obo e

razem tu trzyma ąc, zapobieǳ bęǳie trudno, aby się nie zbliżyli do siebie. Król stary
est uparty, August ma serce miękkie… może w nim litość obuǳić. Trzeba ich rozłączyć,
trzeba znaleźć środek akiś…

Gamrat przerwał.
— Nie wiǳę żadnego innego, oprócz wyprawienia na Litwę lub Mazowsze, ale pilno

czuwać przy ǳie, aby mu tam stary król małżonki nie posłał.
— Może się zapobieǳ, ściągnąć — szepnęła królowa. — Będę pracować, czuwać,

przeszkaǳać.
To mówiąc, rękę białą położyła na ramieniu arcybiskupa.
— Jesteś przy acielem moim, ty eden — odezwała się — wiǳisz ak a niebezpie-

czeństwo i pomożesz mi do zapobieżenia złemu.
Dopóki stary król ży e, am tu panią. Jeśli Augusta serce stracę i właǳę nad nim, po

śmierci męża zostać mi przy ǳie służebnicą! Nigdy! nigdy!
Nie stworzoną estem do ulegania, nie potrafię kłamać. Augusta miłość, Augusta

uległość muszę pozyskać teraz, a ta kobieta, to ǳiecko mi go odebrać może.
Wolę wszystko nad to! wolę aby umarła! — dodała zniża ąc głos.
Gamrat nie odpowieǳiał nic, lecz nie dał znaku przyzwolenia. Słuchał zimny i znu-

żony.
Bona mówić nie przestawała.
— Cesarz — ciągnęła dale — ma zbyt wiele do czynienia w cesarstwie, aby się zbyt

pilno dowiadywał, co się u nas ǳie e. Listów pota emnych od nie nie dopuścimy.
Gorze bęǳie z o cem, est bliże , a od niego zależy los Izabelli!
A! trzeba mi było tego, ażeby sprawa ednego ǳiecka z drugiego losem była w prze-

ciwieństwie!
Izabellę i e ǳiecię ratu ąc, musiałabym Augusta stracić. Nie! nie!
— Mamy Turcyą za sobą — rzekł Gamrat — zyszczemy może króla ancuzkiego.

Bądź co bądź, poganin est z nami. Kolą nam tem oczy, że z nim się ta emnie znosimy.
Oburzyła się królowa tym zarzutem.
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— Głupi tylko luǳie mogą mi to mieć za złe — wykrzyknęła. — W polityce nie ma
pogan ani chrześcian, są tylko sprzymierzeńcy i wrogowie!

Gamrat zdawał się być tegoż samego zdania, bo nie zaprzeczał.
— W tych dniach Greka się spoǳiewam, którego mi wysłać obiecano — dodała

królowa. — Przekupię go aby stanęli po stronie Izabelli i Węgrów sobie wydrzeć nie dali.
Francuz wy echał czy nie z listami memi do Paryża?

Arcybiskup głową potrząsnął.
— Niepodobna go było odprawić — rzekł pocichu. — Treść listów trzeba dobrze

rozważyć.
— Ale właśnie teraz — dodała królowa — wśród tego przeklętego zamętu weselnego,

niepostrzeżenie na łatwie było wysłać e.
Pomyślcie o tem.
— Turnie e i zabawy potrwa ą eszcze dni kilka — odezwał się Gamrat. — Czas

mamy. Stary król zda e się bawić niemi.
— On? — rozśmiała się Bona — zmęczony est straszliwie — ale to czyni dla nie-

nawistne te Niemki. Sąǳi, że e tą świetnością oczy zakry e, aby nie dostrzegła ak ą
tu nienawiǳą wszyscy.

— Nareście kiedyś się to skończyć musi — przerwał Gamrat. — Książęta Pruski
i Lignicki długo sieǳieć nie będą. Poroz eżdża się to powoli, zostaniemy sami.

Zadumała się królowa. Gamrat dał e tak ukoić się trochę i wiǳąc uśmierzoną, rzekł
powolnie.

— Powrócić wam trzeba, miłościwa pani, do dawnego trybu, do obo ętności pozorne ,
do chłodu. Wiele rzeczy niewiǳieć, niesłyszeć i nierozumieć.

— Tak, uniosłam się — odparła królowa — przyzna ę to, alem wytrzymać uż nie
mogła, tak długo w sobie zmuszona ukrywać to wrzenie, które przybycie Elżbiety do
wybuchu doprowaǳiło !

— Starego króla ukołyszcie! — dodał Gamrat. — Wnoszę z tego coś miłość wasza
tu z sobą przyniosła, że burza musiała być niemała, a rozstanie bez po ednania.

Bona wstrząsła ramionami.
— Gdy zechcę — odezwała się — ednem skinieniem go uspoko ę. Potrzebu e stary

wypoczynku, ulegnie.
— I z tem bęǳie lepie — dokończył powsta ąc arcybiskup. — Wstępnym bo em

my tu nic nie poraǳimy, ale podstępnym tylko!
Uśmiechnął się, królowa rękę mu podała.
— Nie opuszcza cież mnie — dorzuciła szybko. — Ty, Kmita, Opaliński, na was

rachu ę. Opaliński teraz wiele może. Stanie na straży młode królowe , krokiem od nie
nie powinien odstąpić… ani Augusta, ani e nie spuszczać z oka.

— Na Opalińskiego miłość wasza rachować możesz — odezwał się Gamrat — a on
dobrze rozumie położenie.

— Powtórzcie mu, że na wǳięczność mo ą liczyć może. Jutro rano chcę się z nim
wiǳieć.

— Ta noc, ta noc — szepnęła Bona wsta ąc — a Augusta wyrwać ztamtąd nie mogę.
Zaledwie drzwi się za Gamratem zamknęły, gdy w drugich ukazała się trupia, straszna

twarzyczka mniszki Maryny, te sługi królowe , która ak cień stała wszęǳie i zawsze przy
nie za nią, gdy nikogo nie było, gdy wszystko stało zaparte, a żadne luǳkie oko ni ucho
nie mogło się wcisnąć.

Gdy cała służba odchoǳiła, gdy zamki wszystkie zapadały, gdy Bona pozostawała
samą, Maryna musiała stać przy nie . Szła tak że słychać e nie było, a ednak królo-
wa wieǳiała, że ma ą za sobą. Skinęła ku szafie, nie mówiąc słowa, Maryna poszła ku
nie powolnym krokiem, dobyła szkatułkę, przyniosła ą i postawiła na stole przed Boną.
Z brwiami zmarszczonemi, zwolna królowa kluczyki wzięła z woreczka u pasa, otworzyła
zamek i wzrokiem niespoko nym poczęła się przypatrywać leżącym w nie kle notom.
Z głębi świeciły, błyszczały, promieniały różnobarwnie drogie kamienie, rubiny krwawe,
szmaragdy i szafiry, opasane brylantami; drżącą ręką chwyciła Bona dwa czy trzy kanaki,
które z kolei rzuciła nazad, naostatek dobyła naszy nik podobny do ednego z tych, które
zrana ofiarowano Elżbiecie. Pochoǳił on zapewne z kle notów wyprawnych królowe ,
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gdyż z edne strony herb Sforzów stał wyemaliowany, wąż ów pożera ący ǳiecię — ale
złotnik omyłką, zamiast ǳiecka, w paszczę smokowi rzucił gore ące płomię.

Bona obe rzała kle not bacznie, akby chciała wartość ego ocenić, i wziąwszy w ręce,
zamknęła szkatułkę, którą Maryna na mie sce odniosła.

Podeszła kroków kilka, a służka co e każdą myśl tak doskonale odgadywać umia-
ła, nie potrzebowała wskazówki, by wieǳieć co ma czynić. Wzięła w rękę świecę i szła
poprzeǳa ąc panią.

W kurytarzach panowała cisza, i z dołu tylko od służby i dworu, który eszcze się
nie udał na spoczynek, dochoǳiły stłumione głosy. Bona szła długo za Maryną, a gdy ta
stanęła u drzwi i uchyliła e, znalazła się w mieszkaniu Dżemmy.

Słabe światło sto ące w kątku lampki komnatkę w półmroku zostawiało. Nikogo
widać nie było, tylko ęk akiś stłumiony doszedł uszu Bony.

Dżemma z włosami rozrzuconemi leżała na podłoǳe z twarzą na kobiercu… nie wi-
ǳiała nic, nie słyszała wchoǳące . Królowa stanęła nad nią długo się przypatru ąc, nim
otwarłszy oczy Włoszka ą zobaczyła i poznała.

Zwolna podniosła się, ale ból, który ą rzucił obezwładnioną i bezprzytomną na pod-
łogę, odebrał siły, wstać nie mogła.

A coż dla nie znaczyła w te chwili królowa i wszystkie w świecie królestwa, gdy ten
edyny, co dla nie był światem, porzucił ą, stał się e niewiernym.

Zazdrość odbierała e przytomność — wpatrzyła się w Bonę nie mówiąc słowa, akby
pytała wzrokiem czego ona od nie chcieć może?

— Dżemmo! co tobie? — cicho poczęła królowa, łagoǳąc głos w którym brzmiał
gniew ranny i zburzenie — co tobie poverina? podnieś się, przyszłam cię pocieszyć, ǳiecko
mo e. Ja tak samo ak ty cierpię… i mnie go odebrano, ale to nie potrwa długo, my go
mieć bęǳiemy i nie dopuścim aby wydarto.

Jęknęła Dżemma podnosząc się.
Wstyǳiła się użalać i boleć przed królową, ale czyż cała e postać, łzy, twarz, niemota

nawet nie mówiły za nią?
Bona była ǳiwnie czułą i litościwą, pochwyciła ą za głowę, ścisnęła, zaszeptała coś

i dobywszy kle not z za sukni włożyła go w ręce Dżemmie.
— Wiǳisz — rzekła — wszyscy e ǳiś przynosili podarki, a nie dałam nic, umyśl-

nie! a tobie, ǳiecko mo e, którą serce syna mego wybrało, zawieszam na piersi ten stary
mó panieński kle not, który August zna dobrze. Możesz się w niego przystroić. Ale
męztwa Dżemmo! męztwa. Łzy nie pomogą, bo nikt się nie ulitu e nad nami… trzeba
walczyć zuchwale… w Auguście zna ǳiemy sprzymierzeńca. Ja cię nie opuszczę.

Dżemma całowała, płacząc, ręce królowe .
— Oczu sobie nie wypłaku , serca nie psu … to chorowite ǳiecko oddamy doktorom;

nie ma obawy aby się w nie August rozkochał.
Poszeptawszy eszcze na ucho Dżemmie, Bona pogłaskała ą po twarzy, po głowie,

obe rzała się dokoła i wyszła, a mniszka Maryna w milczeniu, cicho stąpa ąc, odprowaǳiła
ą do sypialni.

Dniało, ale wiosenne niebo całe powleczone było gęstemi chmury szaremi, które le-
niwo, powoli zdawały się z boku na bok obracać. Na wschoǳie, tam gǳie słońce ukazać
się miało, z za oparów różowy, słaby blask przyświecał czasami i sine chmury przysłaniały
go natychmiast.

Nad rankiem dopiero w mieście i na zamku sen zmorzył nawet na zawziętszych opo-
ów i kosterów, którzy korzystali z wesela, aby się upoić i oszaleć. Wśród ciszy te ledwie
szmer akiś z lekkim ak westchnienie wiatrem przebiegał powietrze.

W sypialni młodych królestwa otwarły się zcicha drzwi i kroki ostrożnemi wyszedł
ktoś z nie . Lampka dopalała się zdala, za zasłoną łoża drganie e zdraǳało życie.

Łoże stało na pół opróżnione, a z drugie strony ego sieǳiała, z rękami na piersiach
złożonemi, z włosami rozpuszczonemi, młoda królowa zadumana.

Była sama. Uśmiechniętego owego ǳiewczęcia, które tak wǳięcznie przy mowało
dary i powinszowania, trudno było poznać w te twarzyczce smutne i głęboko zaduma-
ne , akby nagle czaroǳie skie różdżki dotknięciem do rzałe . Oczy e patrzały przed się
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nieruchomie w mrok komnaty, ale nic nie wiǳiały, nie dostrzegły nawet na palcach, po
cichu, ostrożnie zbliża ące się Hölzelinowne , która uchyliwszy kotary, szukała ǳiecka
swego macierzyńskiemi, niespoko nemi oczyma.

Piastunka nie śmiała się zbliżyć długo — z postawy chciała odgadnąć coś. Elżbieta
postrzegła ą wreszcie i obie ręce chciwie ku nie wyciągnęła.

Zbliżyła się Kätchen, a królowa wedle dawnego zwycza u ob ęła ą białemi rączkami
za szy ę, głowę złożyła na ramieniu i pozostała tak milcząca, przymknąwszy oczy, akby
spoczynku potrzebowała.

Westchnienie się z e ust wyrwało.
— A! Kätchen — szepnęła — Kätchen… Co za noc okropna, aka ona była długa.

Kätchen, ak a ą inacze wyobrażałam sobie… On! on! ten, którego a tak kocham od
ǳieciństwa, mó pan, mó król, miał raz pierwszy zbliżyć się do mnie, mieliśmy być
sami. Przygotowałam się tak serdecznie paść w ego ramiona, i płacząc mu powieǳieć
wszystko. Jak go kochałam, ak tęskniłam za nim, ak teraz estem szczęśliwa. Kätchen…
był tak zimny akiś, zastygły, milczący, obo ętny… nie wiem, może nieśmiały, może ak a
bo aźliwy, że usta mi zamknął. Kätchen… nie śmiał się nawet przybliżyć do mnie, akże
a miałam zdobyć się na odwagę?

Westchnęła młoda królowa.
— Ale, nieprawdaż? to tak zawsze z młodemi małżeństwami być musi.
Hölzelinowna nie odpowieǳiała nic, a królowa poczęła po małym przestanku.
— Może on mnie nie kocha? może on się mnie lęka? może on wie, że a czasem nagle

zapadam w ten sen, akbym uż była umarłą i lękał się, abym ze wzruszenia nie omdlała?
Kätchen przerwała nagle.
— Ani on, ani nikt z tych, co tu są nie wie o tem, nikt wieǳieć nie powinien;

powinnaś zapomnieć o tem, nie myśleć, aby się to nie powtarzało. To nie est chorobą
żadną, ale wprost zmęczeniem. Sił ci przybęǳie, sny te ustaną.

Elżbieta zamyśliła się.
— A! żebyś wieǳiała — rzekła — ak się a obawiałam ciągle, aby mnie to nie na-

padło przy nim, teraz. Drżałam i modliłam się. Gdy wszyscy wyszli, zwrócił się ku mnie,
zaledwie siłę ma ąc powieǳieć mi, że muszę być barǳo zmęczoną i potrzebu ę odpo-
czynku. Patrzałam na niego wzywa ąc aby się zbliżył… nie miał odwagi, stanął z daleka.
Wzrok miał roztargniony. Siadł na krześle przy łóżku, głowę pochylił na dłonie… ale
napróżno udawał, że nie patrzy na mnie, spotykałam wzrok ego. Mnie pierwsze ode-
zwać się, Kätchen, wszak prawda? nie wypadało? alem się nie kładła, sieǳiałam na łóżku
zwrócona ku niemu.

Na stare , osmucone twarzy Hölzelinowne malował się niepokó i trwoga a łzy sta-
wały na powiekach.

— A! on dobry est, łagodny — poczęła Elżbieta — a tak szlachetną ma postawę,
a tak miłe, słodkie we rzenie, ale nieśmiały barǳo! Wiem pewnie, że tak ak a musiał
szukać słów, chcieć i nie móǳ się odezwać, że czekał może, abym a poczęła, a mnie
biedne brakło tego czaroǳie skiego słowa, coby emu i mnie usta i serce otworzyło. Ale
utro, utro! a przy ǳie uż łatwie … utro bęǳiemy starzy zna omi, a spoǳiewam się
być śmielszą, nie tak bić mi bęǳie serce!

W miarę ak królowa mówiła, lice Hölzelinowne smutniało coraz, rozpłakana poczęła
drobne, białe, zastygłe rączki ǳiecka swo ego całować, położyła e na poduszki, okryła.

— Zaśnĳże teraz! — zawołała — spocznĳ, potem cię znowu zbuǳą na te festyny
męczeńskie, a ty i tak uż wszystką wyczerpałaś siłę.

Kätchen chwilę pomyślała.
— Król młody — rzekła — postąpił sobie barǳo rozumnie. Kazał odpoczywać, nie

rozpoczynał nawet rozmowy, aby cię nie męczyć, sieǳiał na straży. Trzeba go słuchać.
— On mnie kocha? nieprawdaż? — zawołała królowa — on mnie kocha tak ak a

ego?
— Kocha, kocha, ǳiecko mo e — potwierǳiła piastunka — ale miłość się musi

ośmielać i ob awiać powoli, to prawo rycerskie! Da e ci czas, abyś się z nim oswoiła,
przywykła, spoufaliła.

Elżbieta słuchała. Znała tak dobrze starą swą ochmistrzynię, że ą zaczęła posąǳać
o trochę przesady, o chęć pocieszania tylko.
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— I miłość zawsze z początku est tak zimna? — zapytała królowa.
— Śpĳ mo a królowo, śpĳ, nabierz sił, abyś utro miała rumieńce — przerwała Kät-

chen. — Nie trwoż się, nie myśl o niczem, wszystko bęǳie pomyślnem, pó ǳie szczę-
śliwie, bo nie ma człowieka na ziemi coby na tobie, skarbie mó drogi, nie poznał się, nie
ocenił cię, nie pokochał.

Pochyliła się nad nią, znowu ręce e całować zaczęła, znowu otuliła pościelą — ale
zaledwie przymrużywszy oczy, Elżbieta porwała się niespoko na.

— Kätchen, a bo spać nie mogę! abym tyle, tyle ci miała do powieǳenia, ale ty…
ty…

— Czyż na to nie bęǳiemy mieli czasu utro? późnie ? — nalegała Kätchen. — Tyś
powinna zasnąć, aby mieć rumieniec na utro! Stary król bęǳie się trwożył bladością
two ą, a młody niepokoił.

— A barwiczka? — odparła Elżbieta — od czegoż ona?
— Ona nie zastąpi ci rumieńca — rzekła Kätchen — patrz na pożyczany rumieniec

stare królowe , któż w niego uwierzy?
Posłuszna młoda pani przyłożyła głowę do poduszki, ale oczy się e zamknąć nie

mogły, patrzała na piastunkę sieǳącą u łoża na straży. Usta się mimowolnie poruszać
zaczęły.

— Miałam wczora cały gotowy w głowie obrazek tego pierwszego spotkania — rzekła
— ak to nigdy, nigdy nic odgadnąć niepodobna!

Chciałam całe mo e życie, całe ǳieciństwo mu opisać, opowieǳieć, miałam mówić
o matce, o tobie, o o cu, o siostrach, o naszych zabawach, o tem ak cesarz mnie na kola-
nach posaǳił, ak bawiliśmy się w ogroǳie, ak ego obrazek pierwszy i drugi chowałam
i przypatrywałam mu się, akem go tu zaraz poznała, tylko mi się wydał pięknie szym
nierównie od malowanego!

Ja proszę cię, Kätchen, ani słowa nie mogłam powieǳieć… nic, nic. Patrzyliśmy się
na siebie zdaleka, milczeli, aż do rana.

Hölzelinowna zagryzła usta.
— Królowo mo a, uśnĳ proszę — nalegała.
Elżbieta uśmiecha ąc się zamknęła oczy. Ćwierć goǳiny może trwało milczenie, zda-

wała się usypiać. Kätchen uż na palcach oddalić się chciała, gdy przymrużone powieki
nagle otwarły się szeroko, i edna ręka królowe za suknię chwyciła piastunkę.

— Kätchen! powieǳ mi! czy on mnie kocha? Dlaczegoby on nie miał kochać, kiedy
a tak w nim estem rozmiłowana? Dlaczego on był tak strasznie zimny, tak okrutnie
milczący, tak nielitościwie nieczuły?

— A! królowo mo a! zamiast usnąć, ty się dręczysz — schyla ąc się nad nią zawołała
Hölzelinowna.

Elżbieta porwała się i usiadła.
— Gdyby mnie nie kochał — rzekła — naówczas… naówczas co a pocznę?
Uściskiem zamknęła e usta Hölzelinowna i siadła przy łóżku.
— Gdyby cię nie kochał, byłby chyba ślepym i bezrozumnym! — zawołała. — Ale

miłość, ǳiecko mo e, nie przychoǳi nigdy gwałtownie. Jeżeli on est zimny, ty masz
prawo przymileć mu się i poruszyć ego serce. Jeżeli on est nieśmiały, ty bądź odważną.

Podumała chwilę piastunka czy e odrazu wszystko odkryć mogła.
— Nie zrozumiesz tego — dodała cicho a poważnie — że matki bywa ą o synów

zazdrośne. Zda e mi się, że właśnie taką est Bona, które się może zda e, iż miłość syna
dla ciebie, coś serca ego dla nie odbierze.

— Bona? królowa matka? — szepnęła Elżbieta. — A! ak a się e lękam! aka straszna
kobieta. Zdaleka gdy spotkam e oczy, zda e mi się, że pożrećby mnie chciała.

Ona mi słówka ednego nie powieǳiała, aby ośmielić i pociągnąć ku sobie. A a ą
będę musiała nazywać matką!

Załamała ręce Elżbieta.
— A! tak! tak! tyś doskonale odgadła wszystko — poczęła żywo — temu winna

ta królowa straszna, o które eszcze w Praǳe słyszeliśmy, że ona tu rząǳi wszystkiem
i królem samym.
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Zygmunt taki dobry dla mnie. Lecz czyż stare te Włoszki niczem rozbroić, przebła-
gać nie można? Byłabym tak pokorną, tak posłuszną, byleby mi Augusta kochać i emu
mnie pozwoliła?

Kätchen uśmiechnęła się.
— Przymilać się stare królowe — odezwała się — byłoby napróżno. Zachowa się

poważnie i nie okazu tylko bo aźni. Masz za sobą powagę o ca, opiekę cesarza, których
ona potrzebu e obu, nie waży się nic począć przeciwko tobie.

Nie trwoż się tylko i nie okazu po sobie, gdybyś nawet cierpieć miała. Wszyscy tu
oczy ma ą zwrócone na ciebie, i wszystkie serca uż pozyskałaś sobie. Stary Zygmunt łzy
ma na powiekach gdy patrzy na ciebie, Tarnowska i e siostra z uwielbieniem mówią
o tobie, cały dwór unosi się nad twą pięknością i łagodnością. Bona nie dokaże przeciwko
tobie nic, i luǳie więce tylko niż dotąd będą ą nienawiǳili.

Zamyślona słuchała młoda pani.
— Bona — rzekła po cichu — wiesz ty o tem, gdy wszyscy podarki przynosili, ona

edna nie dała mi nic, nic… Gdy przyszła kole na nią, czekano… wiǳiałam na twarzy
starego króla poǳiwienie i gniew, ale nie okazałam nawet żem to zrozumiała.

A! Boże mó — dodała — czyż a potrzebu ę tych darów, tych bogactw, bylebym miała
ego serce. Oddałabym Bonie co mam, niech tylko kochać się nam nie przeszkaǳa.

ǲień uż był biały. Na zamku ruch w początku słaby, stawał się żywszym z każdą
chwilą. Na podworcach zamkowych, pomimo prze mu ącego chłodu, gotowano plac do
turnie ów, wysypu ąc go piaskiem, bĳąc koły, okrąża ąc go łańcuchami i sznurami.

Do starego króla poczęli się z eżdżać senatorowie, dla odprawienia co pilnie szem było
nimby się rozpoczęły zabawy, igrzyska i przy mowanie cuǳoziemskich gości.

Król Zygmunt po stoczonym wczora bo u z żoną, spocząwszy mało co, wstał znużony,
spoǳiewa ąc się przy pierwsze zręczności nowego wybuchu. Nic go tak nie dręczyło ak
te starcia krzykliwe, gwałtowne, które godności ego uwłaczały.

Postanowił też unikać spotkania z Boną.
Zwykle dowiadywała się ona o zdrowie męża gdy wstawał. Dnia tego nie spoǳiewał

się e Zygmunt, gdy drzwi się otworzyły, Bona weszła, z twarzą pofałdowaną, zmęczona,
dumna, ale na oko spoko na. Za nią kroczył tuż Catignani, co zapobiegało kłótni. Król
odetchnął swobodnie .

— Da mi siły eźli możesz — rzekł do Włocha — wiǳisz że ich potrzebu ę. Człowiek
zarówno, niestety, potrzebu e ich do zniesienia boleści i do podołania szczęściu. Mnie uż
i zabawa cięży.

Catignani wybuchnął narzekaniem na chłód ma owy, naówczas gdy we Florencyi od
skwaru uż wytrzymać nie było można w mieście. Narzekał na kra tak nieszczęśliwy,
w którym przez ośm miesięcy na mnie marznąć było potrzeba.

Król odezwał się półgłosem.
— Signor Nicolo, błogosławić trzeba może chłód ten, eżeli on nie dopuści szerzyć

się morowemu powietrzu, o którem uż słychać, a upały e zwiększa ą.
Catignani zbladł i przeżegnał się.
— Bóg nas od niego uchowa — szepnął.
Królowa stała milcząca, zagryzała usta, rzuciła kilka pytań i razem z doktorem wkrótce

zabrała się do wy ścia.
Król odetchnął swobodnie ; na resztę dnia mógł być spoko nym i zapewnionym, że

burza nie nade ǳie. Jak poprzeǳa ące, ǳień ten cały upłynął na zabawach, które w owych
czasach zwykły były zawsze towarzyszyć każde większe uroczystości.

W podworcu zamkowym urząǳono turnie e, chociaż przeraźliwy chłód, który zimę
przypominał, postro onym rycerzom i giermkom, paniom przypatru ącym się z galeryi,
dokuczał mocno.

Królowa Bona pokazywała się mało; chciano wyczytać z e twarzy co czuła i zamie-
rzała, lecz po gwałtownym wybuchu trzymała się na woǳy. Gamrat i inni zaklinali ą, aby
przy obcych nie ob awiała tak awnie niechęci dla synowe , o które natychmiast donieść
miano do Wiednia i Pragi. Zda e się usłuchała te rady.

Nie była wprawǳie uprze mie szą dla Elżbiety, ale w ciągu turnie ów i następu ące po
nich uczty, rozdawania nagród i tańców, nie okazała po sobie co miała w duszy i obracała
się do otacza ących, rozpoczyna ąc rozmowę.
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Stary król przyglądał się żonie, i dosyć rad był zmianie Pochlebiał sobie, że na tem
wo na się skończyć miała, a synowa swą dobrocią przebłagała Włoszkę.

Wieczorem Bona, nie miesza ąc się do niczego na pozór, potrafiła tak ułożyć wszyst-
ko, iż August nie za rzał nawet do małżonki, powieǳiawszy e sucho i zimno przy od-
prowaǳaniu do sypialni, że powinna spocząć i snem się pokrzepić.

Sam on, z pewną ostentacyą od żony powrócił do matki i u nie pozostał tak długo,
do tak poźne goǳiny, iż go nie wiǳiano gdy wyszedł.

Mało kto wieǳiał o tem, że przez poko e królowe matki prze ście było niepostrzeżone
aż do mieszkania Dżemmy, do które August mógł się prześliznąć pod opieką Bony, nie
zwraca ąc na to oczów. Pomięǳy kobietami ta emnica ta ukryć się nie mogła.

Dżemma z wesołą, zwycięzką twarzą, z ustami uśmiechniętemi przesuwała się znowu
pomięǳy towarzyszkami, które e okazywały uszanowanie.

Król Zygmunt przed którym utaić nie było można, że młody król zaniedbał swą żonę,
zmarszczył się, podumał, naza utrz czulszym eszcze okazał się dla synowe , ale ani Bonie,
ani Augustowi nie powieǳiał nic.

Tylko w miarę ak Elżbiecie starano się zatruć pierwsze chwile pożycia z mężem, on
coraz o nią był troskliwszym.

W parę dni potem stosunki trwały eszcze nie zmienione.
A Elżbieta? zkąd słaba ta istota, które siły powinny się były wyczerpać po takie

próbie straszne , brała e na dalszą walkę, ak ona mogła z wesołem prawie obliczem
występować publicznie, uśmiechać się, tańcować, udawać, że nie słyszy i nie wiǳi coby
ą obrażać mogło? ak to ǳiecię potrafiło na chwilę nie okazu ąc słabości, wahania się,
podołać ciężkim obowiązkom tych uroczystości, to wytłómaczyć trudno.

Być może, iż sama duma i uczucie ucisku dawało e tę moc duszy, być może, iż
rozumna Hölzelinowna dawała e wskazówki, że naostatek miłość dla Augusta natchnęła
ą do wytrwania z twarzą pogodną.

Bona, która w początkach była pewną, iż tę biedną istotę osamotnioną tu, osieroconą,
bez porady, łatwo znęka i zwycięży, nie mogła się wyǳiwić — burzyła się mocnie eszcze
na widok uśmiechów i pogodnych we rzeń swe ofiary.

Przechoǳiło to e po ęcie.
Zygmunt August też może innego skutku się spoǳiewał swe oziębłości dla żony.

Elżbieta wcale mu nie okazywała gniewu, witała go zrana uśmieszkiem i grzecznem sło-
wem, wesoło, bez urazy żegnała go wieczorem. W ciągu dnia nie dostrzegał na lże sze
chmurki na e twarzy.

Dwór poǳielony na dwa obozy, ciekawy, mnie więce wta emniczony w rozpoczętą
walkę, patrzał na to widowisko z na żywszem, można powieǳieć, z gorączkowem za ęciem.

Co było szlachetnie szego, stało naturalnie po stronie ofiary, obuǳa ące współczucie,
politowanie, a umie ące z taką godnością znosić cierpliwie prześladowanie niegodne.

Na mnie sza oznaka nie uchoǳiła oczu luǳi; patrzano na Bonę i Elżbietę, ak na
dwóch zapaśników w arenie stacza ących bó z sobą.

Dotąd, stronnictwo królowe stare wcale się nie miało czem cieszyć, zadawało razy
dotkliwe, ale nieprzy aciela zbro a nawet nie poniosła szwanku. Gamrat, Kmita, Opaliński,
Bona wreście zżymali się, burzyli niedokazawszy w istocie nic.

Co gorze , pochwały Elżbiety będące w ustach wszystkich tak ze wszech miar były
usprawiedliwione, iż nawet nieprzy aciele potakiwać im musieli.

Z zamku wieści o tem co się na nim ǳiało przechoǳiły na miasto, w którem tak
dobrze ak na Wawelu miał swoich Zygmunt, miała i Bona.

Oprócz tego dale od pola walki tłum stał neutralny, sąǳący bez uprzeǳenia. Tu
w ogóle też wszyscy brali w obronę króla, Elżbietę, a sarkali głośno na Bonę, na Włochów
i Gamrata.

Wyraz ten publicznego sądu, dochoǳąc do Bony, raził ą. Obóz więc królowe nie
mógł pokryć tego, że się mu nie po myśli ǳiało.

Arcybiskup Gamrat przypisywał niepowoǳenie temu, iż królowa stara zbyt awnie
okazała swą niechęć i wypowieǳiała wo nę, gdy do nie słusznych przyczyn nie miała,
żadne wymówki.

Pomięǳy królową a e doraǳcą powstały spory — w obozie Bony wszyscy czynili
sobie i drugim wyrzuty.
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Włoszka w końcu wyła awszy Opalińskiego, spo rzawszy groźnie na Gamrata, krótko,
nie tłómacząc się zapowieǳiała, że to wszystko naprawi sama, że niczy ego rozumu nie
potrzebu e.

Oczekiwano więc ciekawie te naprawy.
Z królem nie wznowiły się kłótnie. Parę razy tylko Bona z przekąsem się wyraziła

o posagu synowe , którego ani grosza nie spłacono, a trzecią część ego dopiero obiecy-
wano na przyszłe Boże Naroǳenie

Zygmunt w parę dni potem zǳiwił się mocno, gdy Bona mu zrana zapowieǳiała, że
chce gości, synowę z synem i ego przy ąć u siebie wieczorem i gotu e im collazione.

Staremu się twarz roz aśniła, a że chciwym był spoko u, upatrzył w tem oznakę ego
i nawrócenia Bony. Przez cały ǳień się tem radował, a ktokolwiek do niego przystą-
pił, pytał go czy est zaproszony przez królowę, lub ozna mywał, że wieczorem młoǳi
królestwo u nie będą wraz z gośćmi.

W kołach Bony wiadomość ta sprawiła poǳiwienie. Zdania były poǳielone. Gamrat
wielce ten krok pochwalał, nazywa ąc go dobrą polityką, inni naganiali, bo dawał napozór
zwycięztwo nieprzy aciołom.

Bona wcale się o te sądy nie troszczyła. Wydała rozkazy na wieczorne przy ęcie, które
nie różniło się od zwykłych podobnych, na akie czasem zapraszała.

Dumna a skąpa, chcąca się okazać możną a nie rada do ofiar, Bona umiała połączyć
u siebie pewien roǳa przepychu z oszczędnością. Tak samo gotowano ową collazione
na sposób włoski, przy które miały wystąpić srebra, naczynia, tuwalnie, szkła i przybo-
ry barǳo piękne, ale adła i napo e bywały zawsze i teraz być miały oszczędnie, skąpo
i nieobficie roznoszone.

Króla starego w krześle przeniesiono na poko e żony, gǳie i młode małżeństwo się
zna dowało. Wszyscy się nie mogli odchwalić postawy godne , spoko ne , szlachetne Elż-
biety, która nie okazywała po sobie, ani zbytniego upokorzenia, ani przesaǳone dumy,
ani nadewszystko żeby się czuła dotkniętą czemkolwiekbądź.

Była tak spoko ną i naiwną, akby się tu zna dowała na szczęśliwszą.
Zygmunt August, który z ciekawością śleǳił każdy ruch i wyraz żony, musiał też być

zdumionym, choć nie dawał tego znać po sobie. Pewien roǳa niepoko u chwilami dawał
się postrzegać na ego twarzy.

Bona dotąd tak prawie ak nie mówiła i nie zbliżała się do synowe . W gościnie u siebie
przy ęła ą tak samo zimno, a na pokorny pokłon odpowieǳiała zaledwie skinieniem.

Jakież było miłe zdumienie króla Zygmunta, gdy przed pó ściem do stołu, choć może
w sposób niezbyt czuły i grzeczny, Bona zbliżyła się do Elżbiety niosąc w ręku alsbant
(naszy nik) z przepysznych kamieni, z kle notem zawieszonym przy nim, i kilka niezro-
zumiałych słów rzuciwszy e do ucha, włożyła go na szy ę Elżbiecie.

Stary król czule spo rzał na żonę — Bona tryumfowała.
Wprawǳie spóźniła się z podarkiem, ale ten nietylko wyrównywał innym, lecz może

stosunkową wartością i pięknością e przechoǳił. Posłowie cesarscy i króla nie mogli
zarzucić Bonie okazania niechęci.

Dopełniwszy tego Bona, była zmuszoną udawać wesołą — mówiła wiele, uprze mą
okazywała się dla gości. Sama niektórym przynosiła kubki słodkiego wina.

Hetmanowa Tarnowska, która należała do liczby zaproszonych gości, dostała też akiś
napó z rąk Bony, i szepnęła siostrze w ucho.

— Miałażby Włoszka wszystkich nas tu struć przez zemstę?
Pół żartem to powieǳiała, ale nie e edne na myśl przyszła trucizna, tak naówczas

uż sąǳono Bonę.
Przy wieczerzy, która składała się z owoców, z słodyczy, ciastek i win, wystąpił Monti

ze śpiewem, dwóch cytarzystów z muzyką — ale nie wielką to wesołość obuǳiło.
Zmagano się na nią, nie mogąc przy ść do istotnego rozweselenia. Oczy wszystkich

zwracała umyślnie po za młodą królową postawiona przez Bonę, stro na przepysznie, a-
śnie ąca pięknością naǳwycza ną Dżemma.

Nie było ta emnicą, że król młody się w nie kochał. Mimowolnie porównywano
tę Juno wspaniałą, ze śliczną, ale słabiutką, delikatną królową, które lice blade akieś
wewnętrzne zdraǳało cierpienie. Stary król eden może ani e nie spostrzegł, ani wieǳiał
dlaczego ą tu postawiono.
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Dżemma była stro na, tak że wśród aucymeru, dosyć ednosta nie ubranego, nawet
suknią i kle notami ściągała na siebie oczy.

Na szyi e błyszczący alsbant akby naumyślnie włożony, miał takie podobieństwo
do tego, który Bona dała Elżbiecie, iż w ich zbliżeniu myśli akie ś dorozumieć się było
można.

Zygmunt August postrzegł to na pierwszy może, drgnął, zarumienił się i oczy spuścił,
akby go to niemile dotknęło.

Elżbieta nie wiǳąc sto ące za sobą, nie domyślała się niczego.
Gdy nadeszła goǳina, w które goście się roze ść mieli, oznaczona tem, iż stary król

kazał się odnieść do swe sypialni, goście królowe byli pozornie wszyscy rozgrzani, roz-
ochoceni, uśmiecha ący, ale każdy z nich wyniósł akieś przykre uczucie z tego wieczoru,
który się wydał długim, a zostawił po sobie uczucie niepoko u.

Jak innych dni poprzeǳa ących, August powrócił do matki i pozostał tu do późna.
Nikt nie wieǳiał co się z nim stało.
W sypialni królowa młoda sieǳiała sama ze swą powiernicą i piastunką Kätchen

Hölzelin i obie po cichu szeptały.
Lampka paliła się przez noc całą, można się było każde chwili młodego króla spo-

ǳiewać, lecz ak poprzeǳa ących dni, tak tego, August się nie pokazał u żony.
Zrozpaczona ochmistrzyni potrzebowała całe mocy wypróbowanego charakteru, aby

sama nie upadła i powierzone sobie młode pani nie dała rozpłynąć się we łzach.
Bezsenne noce upływały na naukach, na pocieszaniu, na rozmowach.
Hölzelinowna przewidu ąc i obawia ąc się na gorszych następstw te walki niegoǳi-

we , nie mogła uż nic taić przed Elżbietą, musiała ą uzbroić tak, aby na wypadek wszelki
sama sobie poraǳić mogła. Nie czas było łuǳić się, uwoǳić i pocieszać kłamstwami.

Ma ąc do czynienia z ǳieckiem prawie, nieprzygotowanem do po ęcia wszystkich
życia obrzydliwości i niegoǳiwości, Hölzelinowna była w na trudnie szem w świecie po-
łożeniu.

Potrzeba było nagle przed istotą nieświadomą, niewinną odsłonić niewiǳiane dotąd
przepaście, natchnąć ą męztwem.

Samo wychowanie bogobo ne, ciche, domowe, czyniło przeszłość tak z teraźnie szością
niezgodną, ak gdyby nowy świat oczom królowe się odkrywał.

W ǳieciństwie e wszystko wydawało się miłością, szlachetnością, wszystko czystem
i asnem; tu, na dworze męża, w matce ego trzeba było ukazać potwora, w o cu bezsilną
ofiarę, w mężu słabą istotę powodu ącą się despotyzmowi czy czarom matki.

Czary w owym wieku tłómaczące wszystko co było niezrozumiałem, służyły ako po-
strach — posługiwano się niemi wszęǳie.

Przypisywano więc otwarcie tę właǳę aką Bona miała nad synem czarom, mówiono
o tem powszechnie. Starą Włoszkę równie skłonni byli wszyscy uznawać czarownicą, ak
trucicielką.

A cały czar, akim Bona nad synem uzyskała przewagę, było e uleganie wszystkim
zachciankom młoǳika, fantaz om dorasta ącego.

Król trzymał syna surowo dosyć, nie folgował mu. Karcił często, nie chciał go wiǳieć
rozrzutnym, pamięta ąc na marnotrawstwo Aleksandra, Olbrachta i ǳiada Jagiełły.

Bona akkolwiek skąpa, gdy szło o pozyskanie syna, nie żałowała nic, zasilała go pie-
niąǳmi obficie, obsypywała podarunkami, a naostatek, wiǳąc do miłostek skłonnym,
ułatwiała mu e z roǳa em lekceważenia, które nie było w polskim obycza u.

Cały aucymer Bony był akby haremem młodego pana. Zapobiegano skandalom
przez ożenienia, zamykano usta podarkami, wysyłano do Włoch, wydawano za mąż w od-
dalone strony.

Dżemma nie była pierwszą, chociaż przywiązanie do nie przechoǳiło wszystkie daw-
ne miłostki. Inne ǳiewczęta były płochemi — ta kochała nie króla ale Augusta i przy-
wiązała się do niego namiętnie. Lecz Bona nie wierzyła w to, ażeby miłość ta mogła
późnie stanąć na zawaǳie, stać się ciężarem — rachowała na płochość niewieścią.

W końcu ma a, gdy się to wszystko ǳiało, goście obcy powoli się roz eżdżać zaczęli,
zamek powracał do trybu życia zwykłego, ale królowa młoda ak była tak pozostała —
samą.
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Nic się nie zmieniało, stosunki tylko naprężały, a każdy czuł, iż pozostać nie mogą
takiemi ak się ułożyły ostatecznie.

Niepodobieństwem było, aby August ożeniony nie żył z żoną, aby awnie powrócił do
kochanki, aby królowa odosobniona, coraz nieprzy aźnie szemi otoczona i obcemi słu-
gami, skazaną była na roǳa niewoli. Jadała nawet zwykle sama z Hölzelinowną, która
przez poszanowanie usiąść nie śmie ąc, posługiwała swe pani. Król młody pokazywał się
u nie barǳo rzadko. Z królową Boną spotykały się też nie coǳień i na krótko, a staremu
królowi nawet umiano przeszkaǳać i przystęp do synowe utrudniać.

Cudowną siłę okazywała Elżbieta wśród tego powolnego męczeństwa, choǳąc z po-
godną twarzą, spoko na, ak gdyby nigdy, na chwilę, nie zwątpiła o swe przyszłości.
Małżonkowi nie okazywała na mnie szego żalu, uśmiechała mu się, witała go przy aźnie.

Hölzelinowna obawiała się wielce, aby wzruszenia, akich doznawała Elżbieta, nie wy-
woływały powtórzenia tych napadów choroby, którą starano się ukrywać przed wszyst-
kiemi.

ǲiwną sprawą natury, zmuszona do walki Elżbieta zdobywała się na taką siłę, iż
nawet chorobie, które podlegała zwykle, opierać się mogła.

O tych napadach omdleń długich Bona była zawiadomioną, rachowała na nie, aby one
syna zraziły od żony; tymczasem nawet na silnie podrażniona Elżbieta znosiła wszystko.

Ta emnicą siły te była miłość dla męża.
Poczciwa Kätchen, choć sama może nie wierzyła w to, wmawiała swe wychowance,

iż cierpliwością spoko ną zmoże nieprzy aciół, a męża ku sobie nawróci i pozyszcze.
Powtarzała e to coǳiennie.
— Nie zraża się, on ma serce dobre, wszyscy mu to przyzna ą; matka go psu e, ale

pręǳe czy późnie uczu e błąd, pokocha cię i bęǳie się go starał naprawić.
Elżbieta tę słodką naǳie ę przy ęła — było to edyną e pociechą.
— Kätchen — mówiła do nie wieczorem — wiesz? on ǳiś trzy razy spo rzał na mnie

ukradkiem, gdy Bona tego wiǳieć nie mogła. Uśmiechnął się nieznacznie. Gdyśmy stali
razem w loggĳ, upadł mi wachlarz… zamiast go kazać podnieść paziowi, schylił się, wziął
go i sam mi oddał. Stara rzuciła na nas okiem bazyliszka, a a wachlarz ten pocałowałam.
Nie unika teraz tak odemnie. Parę razy po cichu zamieniliśmy słów kilka. A! Kätchen!
aki on ma głos miły, ak słodko w ego ustach brzmi mowa nasza. On i stary król wcale
dobrze mówią po niemiecku, ale Bona ęzyka tego nie rozumie i boi się go, więc przy nie
oǳywać się bo ą. Gotowa posąǳić, że coś się przeciwko nie knu e, tak ak ona ciągle coś
przeciw mnie snu e i wymyśla.

A w kilka dni potem, rzuca ąc się na szy ę piastunce zwiastowała e Elżbieta, że Au-
gust, gdy byli sami, pytał się e o roǳeństwo, że mogła mu rozpowieǳieć o matce,
o siostrach, o swem życiu, o tem co e było upodobanem.

— Ale wtem Włoszka nadeszła — dodała — i rozmowa przerwać się musiała.
Na dwór swó , z wy ątkiem Opalińskiego, nie mogła się skarżyć młoda pani. Jeden

on, sługa gorliwy Bony, pilno przestrzegał, aby była ak na barǳie odosobnioną.
Hölzelinowna spostrzegła, że i e listy i te które Elżbieta do roǳiców pisywała,

wszystkie przechoǳiły przez ręce Opalińskiego, a zatem pewnie przesuwały się przed
oczyma Bony i mogły albo ginąć lub zdraǳać.

Potrzeba więc było znaleźć akąś drogę, którąby zwierzenia się poufne, opis wierny
tego co się tu ǳiało, mogły do ść do roǳiców i cesarza. Hölzelinowna we dworze nie
wierzyła nikomu, ale pod pozorem pokupek dla siebie, wykradła się na miasto, stara ąc
znaleźć kogoś z kupców, któryby w Wiedniu i Praǳe miał stosunki.

Nie potrzebowała szukać długo — domyślny barǳo, a oddany cały młode pani Se-
weryn Boner sam się e nastręczył. Wieǳiała, że emu zaufać mogła, bo wiernie stał przy
starym królu.

Do niego się więc udała. Podskarbi przyrzekł listy przesyłać i zaręczył za ich całość, ale
trzeba było eszcze pośrednika niepode rzanego, któryby przenoszenie pota emne ułatwiał.

Boner wahał się długo, nie znalazł nikogo lepszego nad Dudycza, który miał w tem
własny interes, aby pomóǳ młode królowe .

Dudycz niepozorny, nieposąǳany, powszechnie za prostaczka uważany, nadawał się
do tego doskonale.

Na wezwanie Bonera odpowieǳiał gotowością do usługi.
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— Jeżeli ty młode pani wiernie pomożesz — rzekł Boner — możesz się tego spo-
ǳiewać, że my ci do twe Włoszki pomożemy, która nam uż kością sieǳi w gardle.

Petrek uśmiechnął się i pokłonił. Położył rękę na piersiach.
— W. miłość możesz na mnie polegać — rzekł — nikogo nigdy nie zdraǳiłem.

Dobrowolnie się pode mu ę, wiem co czynię. Ale miłościwy panie! miłościwy panie, za
posługę tę pamięta cie o mnie. Ja Włoszkę zaślubić muszę!

Boner śmiał się.
— Nieszczęśliwy człecze — rzekł — a ci pewnie nie przeszkoǳę! Bierz ą! a wywieź

ak na dale , aby młody król za nią nie szalał!
Stanęła tak ugoda i Dudycz został Hölzelinownie wskazany.

Drugi uż miesiąc upływał od przybycia królowe Elżbiety do Krakowa, czerwiec się
miał ku końcowi.

Ruch i życie akie tu panowały przez dni kilkanaście ustały, wracał zwykły tryb i po-
rządek, cisza, pod które płaszczem wikłały się intrygi, toczyła walka gorączkowo, ale
ostrożnie prowaǳona przez królowę Bonę.

Włoszka na chwilę w nie nie spoczywała, ale się e zdawało, że potrafi omamić
wszystkich, uda ąc spoko ną, napozór niemal bezczynną.

Tymczasem widoczne skutki e zabiegów wskazywały, że nie próżnowała. Jawnie stała
ona na stronie, lecz młoda królowa coraz barǳie odosobniona, opuszczona, ściśnięta,
dozorowana, czasem tygodniami całemi niewidu ąca męża, cierpliwie znosząca prześla-
dowanie, obuǳała we wszystkich politowanie.

Skarga nigdy się z e ust nie wyrwała, a łzy przychoǳiły w nocy, gdy była sama
z Hölzelinowną i nikt ich ani posłyszeć, ani wiǳieć nie mógł.

Kätchen dodawała pani swe siły i męztwa, ale i w same królowe wyrobiła się energia,
akie się po młoǳiuchne i nieprzygotowane do takiego losu kobiecie spoǳiewać nie
było można.

Raz postanowiwszy nie skarżyć się i znosić w milczeniu los, który się zmienić musiał,
królowa, ile razy się ukazywać publicznie musiała, wychoǳiła z twarzyczką uśmiechniętą,
które bladość tylko zdraǳała wewnętrzne cierpienie.

Bona, która miała wiadomość o chorobie akie podlegała Elżbieta, rachowała na
ucisk, na rozdrażnienie, ma ące wywołać nieochybnie, wedle doktorów, których się ra-
ǳiła, napad może publicznie, wśród akie uroczystości. Rachuby te ą zawiodły.

Na boleśnie szym ciosem aki zadać mogła synowe , było odciąganie od nie męża,
trwa ące dotychczas. Zygmunt August dawał się Dżemmie trzymać przy sobie, a Bo-
na miłostki te ułatwiała. Ale i to nie zdołało młode królowe wycisnąć łez, zniechęcić
i doprowaǳić do rozpaczy.

Piastunka e powtarzała.
— Wytrwa tylko cierpliwie a zwyciężysz. August do ciebie powróci. Zna dą się na-

reszcie co staremu królowi o intryǳe doniosą i Włoszkę potrafi oddalić od dworu.
Z pomocą Dudycza pisała Hölzelinowna ciągle do o ca i matki, donosząc bez ogródki

żadne co się tu ǳiało, skarżąc się na Bonę, wyświeca ąc e czynności.
Zygmunt Stary nie o wszystkiem mógł być zawiadomiony. Chory i osłabiony, nie

znosił wiadomości, które drażniły, musiano go oszczęǳać. Macie owski i inni przy aciele
zna dowali, że nawet interwencya gwałtowna starego króla przeciw Bony knowaniom
niewieleby pomóǳ mogła, i oni więc woleli nalegać na o ca i na cesarza, aby użył edynego
środka, aki być obiecywał skutecznym — zagrożenia Bonie pomstą na królowe Izabelli
i na posiadłościach neapolitańskich.

Lecz wystąpienie stanowcze ze strony o ca, musiało być na czemś oparte, i trzeba było
z umiarkowaniem poczynać, aby Elżbiety położenia nie pogorszyć.

W Wiedniu i Praǳe mówiono sobie, iż król est stary i niedługowieczny, a z ego
panowaniem wszystko się odmienić musi. Zwlekano więc.

Ośmielało to Bonę, chociaż nie zdobywała się dotąd na środki gwałtowne. Szła powoli
i zawsze w ten sposób, aby się wycofać mogła.

Zygmunt August korzystał z tego, aby z rozkochaną Włoszką, ak ona niepomny utra,
spęǳać dni na rozmowach i marzeniach. Obo e się upa ali sobą. Dżemma nie zaglądała
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w przyszłość, lub wystawiała ą sobie fałszywie w barwach na świetnie szych. August też
unikał myślenia o następstwach.

Baczne oko, pomimo ego rozkochania się we Włoszce, która umiała miłość tę roz-
żarzać i utrzymywać, możeby do rzało czasem politowania nad Elżbietą, roǳącego się
akiegoś za ęcia e losem.

Na obo ętnie szy człowiek nawet nie mógłby się był oprzeć współczuciu, akie ta ofiara,
znosząca tak cierpliwie swe męczeństwo, wzbuǳała. Zygmunt August serce miał dobre,
lecz był namiętny, a namiętność czyni samolubnym i zaślepia.

Urzędowa miłość małżonki nie miała dla niego uroku te zakazane , kraǳione a po-
etycznym wǳiękiem akimś przyoǳiane . Nic tak nie wywołu e namiętności ak przy-
wiązanie, poświęcenie, miłość ednem słowem. Dżemma była szalenie rozkochaną. Po-
wtarzała sto razy na ǳień, że gdy ą August opuści, życie sobie odbierze.

Chociaż król młody nie okazywał na mnie szego dla małżonki uczucia tak, aby ono
zazdrość Włoszki obuǳić mogło, Dżemma była szalenie zazdrośną o każdą życia ego go-
ǳinę spęǳoną bez nie , pode rzywała, obrzucała wymówkami, płakała. Sceny te przykre
kończyły się zawsze roznamiętnieniem z obu stron większem eszcze.

Bona, Opaliński, wszystkie kobiety dworu stare pani, stosunkom tym króla z Dżem-
mą starały się posiłkować, zabezpieczać e i ukrywać.

Z młodą królową nawet ci co z nią sympatyzowali nie byli w bliższych stosunkach,
obawiali się awnie e dopomagać, bo na wszystko Bona miała baczne oko.

Dudycz eden barǳo gorliwie służył Hölzelinownie, ale nikt go nie pode rzywał, tak
dalece, że się wyśmiewać poczęto posąǳa ąc go o matrymonialne zamiary, chociaż Kät-
chen, niepiękna, miała lat przeszło czterǳieści.

Nosił listy, choǳił z wiadomościami i skargami do Bonera, z radami od niego po-
wracał.

Jednego dnia czerwcowego właśnie z pismem ukrytem za suknią kroczył na ǳiwacz-
nie ubrany pseudo-Włoch ku kamienicy Bonera, zboczywszy w Rynek dla akiegoś spra-
wunku, gdy z kamienicy Montelupich, około które przechoǳił, usłyszał sykanie. Obe -
rzał się, bo nie było blizko nikogo i domyślał się, że się ono do niego stosować mogło.
W oknie domu stał ów niemal uż zapomniany kupiec wenecki, którego poznał czasu
wesela, da ąc mu znaki.

Dudycz przypomniawszy go sobie, zbliżył się. Włoch miał twarz nadto wyrazistą, aby
ą zapomnieć lub omylić się można.

Pośpieszył do kamienicy i zna omego mieszkania, w którem odwieǳał był Wenetę.
Stał on tu w progu grzecznie i uprze mie wita ąc dawnego zna omego.

Petrek znalazł go akoś innym. Coś w nim było zmienionego, nietylko w postawie
i twarzy, która miała wyraz poważnie szy i pewnie szy siebie, ale stró też, łańcuch na szyi,
paradne ubranie czarne, mieczyk u boku podobnie szym go czyniły do dworaka akiegoś,
do urzędnika, niż do prostego, choćby ma ętnego kupca.

Ta mała metamorfoza niezbyt ednak zǳiwiła Dudycza — stró ten mogły wywołać
okoliczności.

— Szczęściem to nazwać mogę — odezwał się kupiec, biorąc za rękę Petrka i do
krzesła go prowaǳąc — że mi się spotkać z wami nadarzyło. Potrzebowałem wiǳieć się
z wami.

— Jestem na usługi wasze — odparł Dudycz.
— Tymczasem — mówił dale Włoch — nic więce od was nie potrzebu ę nad to,

ażebyście zapomnieli o tem, żeście mnie wiǳieli w Krakowie.
Dudycz się zdumiał nieco.
— Tak — dodał kupiec — potrzeba żebyście mnie nie znali, ani a was. Tym razem

przybywam tu do Krakowa nie ako kupiec, ale ako wysłany od cesarza i o ca królowe
Elżbiety, spoǳiewa ąc się, że mi tu przy młodym królu zostać pozwolą.

Dudycz milczał niedobrze rozumie ąc, a kupiec uśmiechał się i mówił dale .
— Wiem, że wy służyliście Hölzelinownie, a zatem trzymacie z nami. Nasza młoda

pani est tu bez opieki, otoczoną obcemi, potrzeba aby kogoś przy małżonku miała przy-
aznego sobie. Mam zaleca ące listy, mógłbym królowi Augustowi służyć za tłómacza, za
sekretarza. Językami władam kilku.

Dudycz zwolna zaczynał się domyślać celu poselstwa.
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— Rozumiem — rzekł — i życzę powoǳenia. Barǳobyście się tu przydali, ale do
kogóż macie listy poleca ące?

Włochowi oczy wesoło się uśmiechały.
— Do wszystkich — odparł — do króla starego, do młodego, do biskupa Samuela,

do hetmana, do pana Bonera.
Do wszystkich — powtórzył — oprócz do królowe Bony, bo do te pisać było próżno.
Zamyślił się mocno Petrek.
— Życzę aby się wam powiodło — odparł — ale nie wiem zpełna, ak potraficie

ciężkiego dokonać ǳieła.
— Starać się będę — rzekł Włoch z pewnością akąś. — Królowa stara Włoszką est,

a też Włochem, edną bronią walczyć z nią potrafię.
Dudycz milczał.
— Macie więc wieǳieć — dodał kupiec — iż na teraz, kupcem uż wcale nie estem,

ale posłem króla o ca i zowię się, do usług waszych, Giovanni Marsupin.
To mówiąc pokłonił się nizko.
— Przybyłem ǳisia rano — mówił dale po chwili — małom co miał czasu dotąd

rozsłuchać się i rozpatrzyć. Cóż się u was ǳie e?
Dudycz zagadnięty znalazł się w trudnem położeniu; na zapytania po edyńcze byłby

łatwo znalazł odpowiedź, do takiego ogólnego odmalowania położenia nie czuł się na
siłach. Wymównym nie był, a myśli błąkały mu się zwykle samopas po głowie.

Odparł poruszeniem ramion i miną skwaszoną.
— Młodą królowę Bona widocznie postanowiła zamęczyć — odezwał się Marsupin.

— Co ona zrobiła z tego małżeństwa! Prawdaż to, że król August nie ada nawet z mał-
żonką, nie widu e się z nią po dni kilka… nie odwieǳa. Mówią mi, że e zbywa niemal
na wygodach do życia. Zrobiono z nie niewolnicę! Ale co oni sobie myślą? że król pan
mó i cesarz to zniosą, nie stara ąc pomścić?

Milcząc słuchał Petrek — miał edno na myśli, że ego własna sprawa mogła w Mar-
supinie pozyskać walnego sprzymierzeńca.

— Król młody ma kochankę — rzekł. — Wiǳieliście ą! przypomnĳcie sobie…
Wszystko na tem aby ą od niego oddalić!

— Wiem — odezwał się śmie ąc signor Marsupin — i to nawet, że wybyście się
chętnie pod ęli uwolnienia nas od nie .

Dudycz uśmiechnął się także.
— Ale kochanka ta… aszka! — dodał Włoch.
— Jakto? aszka? — przerwał Petrek.
— Tak est — mówił Marsupin — weźmiemy mu tę, Bona potrafi drugą dostarczyć.

Piękna ǳiewczyna est narzęǳiem. Musimy złamać Bonę i nie dać e znęcać się nad
Elżbietą groźbą odwetu na ukochane e Izabelli.

— Ale Włoszka — zawołał niespoko ny o siebie Dudycz — wy ąlekceważycie, wiǳę.
— Byna mnie ! — rzekł Marsupin —piękna est, rozkochana lub dobrze uda e roz-

miłowaną, wszystko to prawda, ale po za nią stoi Bona. Na nią uderzyć potrzeba.
Po chwili milczenia Dudycz, choć nie krasomówca, ąka ąc się wywód rozpoczął.
— Pewna rzecz, że na Bonę trzeba tak czy owak ǳiałać, ale, miły panie, choć wierzę

w to, że bęǳiecie mieć poparcie, choć sąǳę, że wam nie zbęǳie na zręczności, powiem
edno tylko. Król Zygmunt od lat wielu, dwuǳiestu kilku boda ożeniony, a eszcześmy
nie wiǳieli ani ednego przykładu, aby z Boną on czy ktokolwiek inny walcząc wyszedł
zwycięzko.

Marsupin słuchał zmarszczony.
— Tak mi źle wróżycie — szepnął — no, ale a męztwa nie tracę.
— A a wam życzę powoǳenia — dodał Dudycz — ale, wiecie co powiem. Ja przy-

sięgnę, że gdy my tu rozmawiamy z sobą, a o was w mieście i na dworze nikt nie wie,
ona uż o przybyciu, o listach, o wszystkiem est zawiadomioną.

Na dworze cesarza ma swoich, ma ich w Praǳe, ma wszęǳie… sypie gdy potrzeba
pieniąǳmi, a ma ich więce niż król i skarb koronny. Za te pieniąǳe kogo chce kupu e.

Marsupin położył mu rękę na ramieniu.
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— Nie sąǳę ażeby na dworze polskiego króla wszyscy byli sprzeda ni — rzekł —
ani biskup Samuel, ani hetman, ani wielu innych kupić się nie daǳą ak Kmita, Gamrat
i Opaliński. Bona dokuczyła uż wam, est znienawiǳoną, panowanie e się kończy.

— Da Boże! — westchnął Dudycz.
Marsupin żywo począł po izbie się przechaǳać. Petrkowi uż na myśl wróciła ego

nieszczęsna Włoszka.
— Szanowny panie — odezwał się — nie potrzebu ę wam zaręczać, iż na usługi wasze

estem i będę. Że mi wierzy pan Boner i Hölzelinowna, na lepszym dowodem (tu dobył
z za sukni list) oto to pismo, które niosę do podskarbiego. Rób pan co uznasz dobrem dla
młode królowe , ale nie zapomina , że póki tu Włoszka est, póty król młody od żony
stronić bęǳie.

Marsupin śmiać się począł.
Poklepał go po ramieniu.
— Rozumiem — odparł — chociaż zaprawdę ǳiwu ę się akiemi czarami ona was

sobie pozyskać mogła, bo wielkiego z nią szczęścia spoǳiewać się wam trudno.
— To mo a rzecz — zawołał Dudycz. — Ja estem człowiek uparty ak muł, a uporem

się wiele robi. Bylem Włoszkę miał, dam sobie z nią rady.
Wypłacze się, wyzłości, a w końcu zgoǳi ze swym losem, który a e ozłocę.
Dudycz uderzył się po kalecie.
— Bylebym pomocy i opieki pewnym był, choćby wykraść ą gotów estem.
— Jakże? i królowe Bony, którą mnie straszycie, nie boicie się? — zawołał Marsupin.
— Nie tak barǳo, bo ona ma kilkanaście ǳiewcząt eszcze na mie sce te , którą

wezmę.
— To prawda — potwierǳił Włoch — ale gdyby tak było, niewiele nam pomoże

usunięcie edne .
Poruszył ramionami.
— Lecz co tu o tem rozprawiać przedwcześnie — dodał — naprzód potrzeba bliże

poznać młodego króla.
Ja znam go tylko ze słuchu. Opowiada ą, że ma zdolności wielkie, serce i charakter

szlachetny, a słabość ego dla kobiet tłómaczy po części młodość, w części to, że matka
nietylko e pobłażała, ale się starała w nie utrzymać, aby korzystać. Niepodobieństwem
est, aby młody król nie poznał się na tym skarbie aki mu daliśmy. Chwilowo est upo-
ony, lecz wytrzeźwić się musi.

Dudycz wstał nie ma ąc uż co dodać, a chcąc pośpieszyć do Bonera.
— Tak więc — żegna ąc go dorzucił Marsupin, który do drzwi odprowaǳał — pa-

mięta cie że się nie znamy, a razem że macie we mnie chętnego pomocnika w tem wszyst-
kiem, co interesowi młode królowe służyć może.

— Mam o was powieǳieć panu Bonerowi? — zapytał Dudycz.
— Wie on uż o mnie — odparł Marsupin — a utro z listami idę… do młodego

króla naprzód.
Petrek, któremu z awienie się tego posła zdawało się dobrą dla niego wróżbą, wesoło

pośpieszył do podskarbiego; tu krótko zabawiwszy, ponieważ nowe odebrał zlecenie do
Hölzelinowne , powrócił zaraz na zamek, wypatrzył chwilę dogodną i spełnia ąc co mu
Boner rozkazał, ozna mił razem o przybyciu Marsupina.

Niemka wprawǳie tego lub innego posła spoǳiewała się, lecz wiadomość o przybyciu
uradowała ą wielce. Pobiegła z nią do młode królowe ako ze zwiastunką pomyślnie -
szego obrotu rzeczy.

Marsupin znanym był e z wziętości aką miał na dworze króla o ca, który się nim
oddawna posługiwał w sprawach, na większe przebiegłości i wytrwania wymaga ących.

Przebrany pod rozmaitemi postaciami, nieraz Włoch wędrował do Węgier, do Turcyi,
do Włoch, po rozmaitych dworach, to ako kupiec, to ako uczony, to ak cuǳoziemiec
ciekawy.

Gdy potrzeba było coś odkopać, wyśleǳić, wyszpiegować, Marsupin nie miał sobie
równego. Naǳwycza zręcznie robił zna omości, wciskał się, podsłuchiwał, zyskiwał luǳi,
i nie było przykładu aby go pochwycono.
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Na częście dawano mu misye takie, które wcale na aw nie wychoǳiły; teraźnie sza
tem się od poprzeǳa ących różniła, że Marsupin musiał oko w oko stawić się przed kró-
lową starą, przeciw które miał walczyć, zarazem stara ąc się wywieǳieć o wszystkiem co
się młode królowe tyczyło.

Zuchwałem było nieco ze strony o ca królowe Elżbiety polecenie Marsupina na se-
kretarza i tłómacza Augustowi, gdy łatwo było Bonie przewiǳieć w nim nieprzy aciela.

Czy w istocie rachowano na to, że się go tu umieścić uda? niewiadomo. Marsupin
może sam niebarǳo w to wierzył, ale bądź co bądź zaklinał się, że go ztąd niełatwo
wypęǳić potrafią.

Wiadomem było, że Zygmunt August kochał się w luǳiach wykształconych, zna ą-
cych świat, mogących utrzymać rozmowę o tem co w dane chwili za mowało umysły.
Marsupin właśnie miał wszystkie przymioty takiego dworaka umie ącego pana zabawić,
za ąć, rozerwać i dopomóǳ mu do obeznania się z tem co świat na zachoǳie zaprzątało.

Znał signor Giovanni wszystkie dwory, wielu panu ących, wielu uczonych, czytał no-
wości, mówił doskonale ęzykami kilku, a oprócz tego był niezrównanie giętki, zręczny
i w potrzebie wymowny. Ani na energii ani na chytrości mu nie zbywało. Naostatek
przywiązanie ego do roǳiny króla było wypróbowane.

Na dworze polskim wcale Marsupina nie znano, bo się tu nigdy nie pokazywał, ale
Włosi Bonę otacza ący wieǳieli o nim.

Gdy naza utrz ubrany paradnie signor Giovanni ozna mił się Opalińskiemu, ako przy-
bywa ący z listami do młodego króla Marsupin, ostrożny marszałek przy ął go nader
grzecznie, lecz do pana przypuścić akoś nie chciał i zażądał listów na swe ręce.

Marsupin z wielką uniżonością oświadczył, iż miał polecenie tylko do rąk własnych
Augusta e oddać. Prosił o posłuchanie.

Marszałek, który pode rzywał coś Bonie niemiłego, pobiegł do nie .
Królowa uż była nietylko zawiadomioną o przybyciu Włocha, ale wieǳiała kto on

był.
— O! szpiega tu na mnie wysłali — zawołała. — Ta niegoǳiwa Niemka (Hölzelin)

nie wiem akiemi sposobami listy i doniesienia wysyła, opisała mnie w nich. Pomocnik
dla nie przybywa. Moi luǳie go zna ą, na niebezpiecznie sza żmĳa. Okupić go nie można.
Syna a uprzeǳę, posłuchanie odłóżcie do utra, a bądź co bądź, trzeba mu życie uczynić
tak gorzkiem, aby się niegoǳiwiec wyniósł copręǳe . Ja go tu cierpieć nie będę. Za nic,
za nic!

Naza utrz więc dopiero Marsupin mógł listy oddać królowi Augustowi, który go
przy ął, ostrzeżonym będąc, grzecznie ale zimno.

Włoch rachował, że w dłuższe rozmowie przypodobać się, u ąć sobie potrafi króla
— lecz Opaliński czuwał nad tem i nie dopuścił mu się rozgadywać, przypomina ąc pilne
za ęcia.

Przeciw wszystkim tym zawadom Marsupin musiał odegrywać obo ętną pewność
siebie, akby się nie poznawał na tem, iż się go pozbywano.

Ozna mił Augustowi, iż miał listy do młode pani, doda ąc również, iż mu zlecono e
oddać do rąk e własnych i przekonać się o tem ak N. Pani wyglądała i czy zdrowie e
na zmianie życia nie ucierpiało.

Zygmunt August odpowieǳiał nieoznaczoną akąś obietnicą.
Opaliński odprawił Marsupina co żywie , zapowiada ąc, że postara mu się wiǳenie

z Elżbietą ułatwić, a o dniu i goǳinie doniesie.
Przy azd Marsupina Bonę nieco poruszył, bo w nim wiǳiała skutek doniesień, któ-

rych się obawiała. Widocznie Włocha wysłano ako szpiega, aby się przekonał w mie scu
o tem, co dochoǳiło do Wiednia i Pragi.

Tegoż dnia rozpoczęły się narady, biegali posłańce, wszyscy doraǳcy i pomocnicy
królowe zwołani zostali; a ponieważ wiele na starym Zygmuncie zależało, Bona postano-
wiła ego na przód przygotować tak, aby Marsupinowi pozostać tu nie dał, za uwłacza ący
sobie poczytu ąc ten naǳór nad młodą królową, który dowoǳił braku zaufania.

Chwila do ǳiałania na króla była dosyć dobrze wybraną. Zmęczony walką Zygmunt
Stary zna dował się w tym stanie i usposobieniu, które pragnąc spoko u, łacno się pozo-
rami ego łuǳić dawały.

   Dwie królowe, tom drugi 



Macie owski i inni u boku króla będący, choć wieǳieli ak się obchoǳono z młodą
panią, ażeby nie martwić Zygmunta, nie wszystko przed nim mówili, ukrywali wiele.

Bona wstrzymała swe wybuchy, i udawała obo ętną. Stary więc spoǳiewał się, że
zwolna wszystko się ułoży na lepie , bez uciekania się do ostatecznych środków, bez kłótni
i wrzawy.

Gotów był nawet do małych ustępstw żonie, byle go nie zmuszała do gniewu. Elżbietę
widywał ciągle uśmiechniętą, z wypogoǳoną twarzą, nie skarżącą się na nic… i łuǳił się,
pochlebiał sobie, że syn przywiązać się do nie musi.

Przez parę tygodni Bona dawała królowi tak spoczywać, nie drażniąc go niczem —
przychoǳiła dowiadywać się o zdrowie, mówić o swoich osobistych interesach, nie na-
pomyka ąc wcale o synu i synowe . Zygmunt ulegał łagodnie.

Wieczorem dnia tego gdy Marsupin miał posłuchanie u Augusta, postanowionem
zostało, iż Bona króla o nim uprzeǳić musi.

Trochę wcześnie niż zwykle ukazała się w sypialni, a z twarzy e poznał małżonek, iż
niosła coś z sobą, że nie przyszła z próżnemi rękami. Po kilku słowach obo ętnych zasiadła
naprzeciw męża.

— Zapewne ci uż doniesiono — odezwała się — o przybyciu tego osobliwego po-
słańca od o ca Elżbiety?

— Nie wiem o żadnym — rzekł król.
— Przysłano z Pragi Włocha — mówiła coraz się ożywia ąc królowa. — Ma listy

do Augusta, do was i eśli się nie mylę do wielu innych. Chcą go tu nam posaǳić ak
dozorcę, ak szpiega. To rzecz dla ciebie obelżywa! więc wiary w nas nie ma ą? Są więc
luǳie, którzy im donoszą, że Elżbiecie się ǳie e krzywda?

Włoch chce się w akikolwiek sposób wcisnąć tu i pozostać. Poleca ą go za tłómacza
i sekretarza Augustowi, ale ani on, ani my nie potrzebu emy nikogo, mamy dosyć sług
swoich.

— Włoch? któż est ten Włoch? — odezwał się król.
— Nie zna ą go tu, ale ma sławę przewrotnego, niebezpiecznego, zuchwałego czło-

wieka.
Bona wstała z krzesła.
— Nie powinieneś dopuścić, aby ci go narzucono — zawołała.
Zygmunt milczał obo ętny.
— Zobaczymy — rzekł — rozsłuchamy się i rozpatrzymy.
— Włoch bęǳie pewnie utro lub wkrótce dobĳał się o posłuchanie — dodała

Włoszka. — Jeżeli przy miecie, bo ks. Samuel pewnie go przyprowaǳi, nie róbcież mu
naǳiei, żeby tu mógł pozostać.

Królowa z początku dosyć spoko na, w miarę ak mówiła, coraz się barǳie unosić
zaczęła.

— Wieǳiałam dobrze — rzekła — że biorąc tu wnuczkę waszą, kupimy sobie podle-
głość i niewolę, że nam cesarz i król tchnąć nie daǳą bez swo ego pozwolenia, dlategom
się temu związkowi opierała.

Oto masz skutki! Listy pota emne biega ą ciągle, skargi, obwinienia i król o ciec waży
się nam na nasz dwór wysyłać dozorcę, który nad nami rozciągnie straż.

Poruszyła ramionami.
— Godności króla to uwłacza! — dodała.
— Uspokó się — odparł król — pomówię o tem z mo ą radą, a u my sobie wyrząǳić

nie dam.
— Jeżeli przy miesz tego Marsupina — dołożyła Bona — zaklinam, abyś się na słodkie

ego słowa wziąć nie dał, ani pokorą nie pozwolił omamić. Szpieg est… złoczyńca!
Podniosła do góry pięść ściśniętą.
Zygmunt unika ąc burzy, postanowił nie odpowiadać, dał się Bonie wyburzyć, wy-

gadać i odprawił ą nic nie przyrzekłszy.
Lecz był uż przygotowany.
Król naza utrz spytał o posła przybywa ącego zrana biskupa Macie owskiego, który

nie przywiązu ąc umyślnie zbytnie wagi do z awienia się go, odpowieǳiał królowi, iż
w istocie Włocha przysłano, lecz ten szczególnie polecony był młodemu królowi, a kró-
lowe przywiózł listy, pozdrowienia i podarki od matki.
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— Nie napierał się on dotąd o posłuchanie u miłości wasze — dodał Macie owski
— lecz pewnie o nie prosić bęǳie. Królowa e mość zbytnią do tego posła przywiązu e
wagę i nada e mu znaczenie.

Uspokoił się chętnie król stary, bo mu nadewszystko pokó był pożądanym.
Marsupin barǳo zręcznie w istocie zamiast napraszać się do Zygmunta, naglił na

Opalińskiego, aby młode królowe został przedstawiony, bo miał do nie listy i posłanie.
Sługa na wiernie szy Bony, Opaliński, znalazł się w położeniu barǳo trudnem, bo nie

chciał zdraǳić ak dalece tu wszystko od Bony zależało i było w e rękach, nie życzył sobie
aby Włoch asno wiǳiał stosunki. Tymczasem bez stare królowe wieǳy i pozwolenia nie
mógł dopuścić Marsupina. Musiał się więc uciekać do tysiącznych wybiegów — królowa
młoda była nieco znużoną, drugiego dnia nabożeństwo i posłuchania za ąć ą miały i t. p.

Marsupin kłaniał się, czekał, ale dokuczał, bo przychoǳił po kilka razy na ǳień i nużył
marszałka upartem staniem, akby nie rozumiał, że się go pozbywano.

Opaliński pobiegł do Bony.
— Za nic w świecie nie dam mu się z nią wiǳieć na osobności! — krzyknęła stara.

— Trzeba go pilnować.
Po dość długie i burzliwe naraǳie postanowionem zostało, iż dwie królowe, stara

z młodą, naza utrz zrana spotkać się ma ą i… o cudo! przechaǳać razem po wirydarzyku,
który był przez Bonę około zamku założony na wzór włoskich ogrodów.

Za mował on przestrzeń niewielką, ale w nim pełno było kwiatów i wonnych roślin;
ścieżki i małe labirynty, kilka kamiennych naczyń dla ozdoby, nawet wodotrysk urząǳony
przez akiegoś Włocha dla królowe . Widok ztąd dosyć piękny zwabiał tu niekiedy młodą
królowę.

Nie miło e było spotykać się z Boną, która słowa się do nie nie oǳywała zwykle,
wybierano więc goǳiny takie, gdy stara pani za ętą była. Tego dnia Opaliński pod ął się
tak przechaǳkę urząǳić, zachęcić do nie , aby dwie królowe spotkały się nim Marsupin
na zamku się z awi.

Opaliński rzeczy ułożone zawcześnie miał nadać pozór przypadku i zaprowaǳić posła
a okazać mu, iż dwie królowe w na lepsze w świecie zgoǳie obcowały z sobą, prawie się
nie rozǳiela ąc.

Jeżeli sąǳił, że Włocha tem oszuka? mylił się. Bonie tylko zdawać się mogło, iż tak
niezręcznemi wybiegami uniewinnić się potrafi.

Ranek czerwcowy był prześliczny, chociaż po chłodach ma owych, gorąca nadeszły
szybko, i dnie uż były skwarne. Na Wawel wiatr z dolin od rzeki przynosił powiew orzeź-
wia ący.

Królowa Elżbieta wyszła zaledwie z Hölzelinowną swą do wirydarzyka, gdy w drugim
końcu ego ukazała się Bona z dwoma karłami swemi. Młoda pani cofnąć się chciała, lecz
Opaliński przytomny podszepnął, że byłoby to za złe wziętem.

Powolnym więc krokiem, nieśmiała młoda pani poczęła się przechaǳać nie odważa ąc
zbliżyć do Bony, gdy ta sama do nie podeszła. Pozdrowienie było milczące. Zamiast ode-
zwać się do synowe , którą tylko wzrokiem trzymała przy sobie, Bona poczęła rozmawiać
z Opalińskim.

Elżbieta z tym uśmiechem obowiązkowym, który z ust e nie schoǳił, z gałązką la-
wendy w ręku stała milcząca. Niestrwożona dawała patrzeć na siebie i spoglądała spoko -
nie na Bonę, która tem żywszą wiodła rozmowę z marszałkiem, iż się co chwila Marsupina
spoǳiewała.

Opaliński zawczasu tak ułożył wszystko, iż Włoch przybywszy miał tu być przez dwo-
rzanina przyprowaǳonym.

Spełniło się wszystko ak było obrachowane.
Zdala ukazał się Marsupin.
Bona doskonale udała, że o nim nie wieǳiała dotąd wcale i okazała nawet radość

z ego przybycia. Mogło to uwieść patrzących z boku, ale nie Marsupina, który wieǳiał
po akim stąpał gruncie.

Z niewymowną radością, które ukryć nie umiała, u rzała go Elżbieta, przypomniaw-
szy zaraz sobie.

Przynosił e żywe wspomnienie roǳiców, lat szczęśliwszych, był dowodem, że tam
o nie nie zapomniano.
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Postawa przebiegłego Włocha, który bił czołem przed starą królową i z pokorą e się
do kolan kłaniał, Bonę więce przestraszyła niż uwiodła. Czuła w nim nieprzy aciela.

Nie odstąpiła ani na chwilę od synowe i nie barǳo się posłańcowi dała z nią roz-
mówić, sama natychmiast zwraca ąc się ku temu, że w interesie córki Izabelli rada była
Marsupinowi dać zlecenia.

— Spełnię e — odparł Włoch — chociażby listownie, gdyż na teraz, stosu ąc się do
rozkazów pana mo ego, czas akiś tu zatrzymać się będę musiał.

Bona zagryzła usta.
Marsupin odprawy zrozumieć nie chciał. Zwrócił się do Elżbiety, da ąc e wiadomości

o roǳeństwie, o cu i wręcza ąc listy akie miał do nie .
Królowa młoda przy ęła e z radością, lecz nie rozpieczętowu ąc za suknię włożyła.
Pytaniom nie było końca — lecz przytomność uparta Bony zmuszała Elżbietę i Wło-

cha do ograniczenia się ogólnikami… otwarcie się rozmówić nie było podobna. Marsupin
tylko we rzeniem, oczyma dawał do zrozumienia, iż więce przynosi, niż w te chwili od-
dać może.

Nie okazał ani niesmaku, ani zakłopotania — udawał wesołego tak dobrze ak Bona.
Po krótkie rozmowie, gdy Marsupin przekonał się, iż sam na sam z Elżbietą tym

razem pozostać nie bęǳie mógł, nie chcąc być natrętnym, żegnał obie królowe.
Nieco opodal stała, oczeku ąc na swą panią Hölzelinowna. Do te stare zna ome

zbliżyć się nikt nie mógł zabronić. Signor Giovanni barǳo zręcznie z te sposobności
skorzystał.

Doskonały komedyant umiał zdala wcale co innego okazywać postawą, a co innego
mówić ustami. Powitanie Kätchen mogło się Bonie wydawać niewinnem, a Marsupin
pewien, że głosu ego nie dosłyszą, pośpieszył kłania ąc się rzucić e :

— Nie dano mi się nawet wiǳieć na osobności z królową. To na lepszy dowód, że na
sumieniu się nie czu ą czyści. Na miły Bóg, musimy choć my, panno Katarzyno, spotkać
się gǳieś, abym całą prawdę tę wieǳiał, które uż kawałki pochwytałem.

Hölzelinowna tak była przestraszona, iż nierychło mu odpowieǳiała.
— Obmyśl sam środki, a nic nie potrafię, sieǳimy otoczone strażami ak w niewoli.
— Królowa się uśmiecha — dodał Marsupin podwa a ąc fałszywe ukłony — ale akże

e z twarzy patrzy męczeństwo!
— Twarz nie kłamie! — westchnęła Hölzelinowna. — Na Boga — dodała — nie

opuszcza nas, zostań tu, eżeli można, bądź świadkiem tego co się ǳie e. Małżeństwo
wcale z sobą nie ży e. Król młody ma kochankę czy kochanki. Ta nieszczęśliwa wzgarǳoną
est.

Marsupin obawiał się mówić więce , pokłonił eszcze i za murem zniknął, nim dwie
królowe, które uż się zbliżały, nadeszły, bo stara chciała przeszkoǳić pode rzane roz-
mowie.

Pierwsze te kroki Włocha wśród dworu dotąd mu prawie obcego, były ostrożne
i baczne — pochlebiał sobie może, iż bez awnego występowania przeciwko stare kró-
lowe potrafi się obe ść.

Bona też w początku sąǳiła, że łatwo go ztąd wygna.
Obić rachuby zawiodły.
Marsupin dowiadu ąc się coraz lepie o stanie rzeczy, o pożyciu małżeńskiem, o za-

biegach królowe matki, przekonał się, że wystąpienie otwarte bęǳie nieuniknionem.
Większa część faktów biła w oczy, wszyscy o nich byli uwiadomieni. Wo na stała się

nieuniknioną.
Po posłuchaniu w ogroǳie signor Giovanni naprzód zameldował się z poszanowaniem

do starego króla. Boner lub Macie owski mieli go tu wprowaǳić.
Ale podskarbi przed posłuchaniem wziął do siebie Włocha.
— Przed królem starym nie występu z zażaleniami — rzekł — nie wytacza sprawy.

Na nic się to nie przyda. Zygmunt nasz zgryzie się, oburzy, a nie uczyni nic. ǲiałać musisz
w inny sposób. Nie ta się z tem, że król o ciec za córkę pomści się na królowe Izabelli.
Jednym tym postrachem możesz Bonę zmiękczyć i zmusić do zmiany postępowania. Wy
i my zresztą, wszyscy bęǳiemy pracowali nad tem, ażeby młodego króla wraz z żoną albo
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na Mazowsze lub do Litwy wyprawić. Zdala od Bony, od kochanki, aką tu ma, pozna
lepie Elżbietę i przywiąże się do nie . Króla starego nie drażnĳ, a wo ny nie wypowiada
zawcześnie.

— Mnie się zda e — rozśmiał się Marsupin — że Bona zbyt est przebiegłą, aby uż
e nie czuła w powietrzu, a mnie z oczu nie wyczytała, iż się oszukać nie dam.

— Jeżeli król stary was przy mie — dodał Boner — pokłoniwszy mu się, choćbyście
nie chcieli, musicie prosić o posłuchanie u królowe matki, aby e nie obrazić.

Skłonił się Marsupin.
— Nie ulęknę się tego — dodał. — Wieǳiałem wy eżdża ąc z Pragi, co wziąłem na

ramiona. Pobyt mó tuta słodkim nie bęǳie.
Następnego dnia król Zygmunt przy mował Marsupina, ale było to posłuchanie czysto

urzędowe, grzeczne, zimne, na którem nie mówiono o niczem. Dowiadywał się stary
o zdrowie króla, o roǳinę, pytał o nowiny dworu cesarskiego, rozmawiał o rzeczach
obo ętnych.

Nie dotknięto nic drażliwego, a Włoch po sobie nie okazał nawet aką miał troskę na
sercu.

Gdy tegoż dnia wieczorem Bona rozgorączkowana wpadła do męża, domaga ąc się bez
ogródki wypęǳenia Włocha, zowiąc go szpiegiem i zdra cą — król Zygmunt przy ął to
niechętnie, kwaśno i rzucił e w oczy, że się luǳiom okłamywać dawała.

— Włoszysko akieś pokorne, o złem nie myśli — rzekł — i co go masz zniechę-
cać, lepie pozyskać się stara dla Izabelli. Niech powróciwszy popiera e sprawę u króla
Ferdynanda.

Napróżno usiłowała Bona króla nawrócić na swe obawy — Zygmunt słuchać nie
chciał.

Marsupin sieǳiał uparcie i ani myślał się ruszać z Krakowa; wypęǳić go nie było
podobna, a pobyt ten do na wyższego stopnia gniewał i niecierpliwił królowę.

Mówiła tylko o nim, nie myślała tylko o środkach pozbycia się.
— On tu wszystkie kłamstwa i potwarze pozbiera i będą nam niemi wykalać oczy.
Szpiegi nasaǳone choǳiły krok w krok za Włochem; donoszono, że przesiadywał to

u Bonerów, to u Decyuszów, to u biskupa Samuela, to u Andrze a z Górki.
Kilka razy spróbował przebo em do królowe Elżbiety się wcisnąć — Opaliński mu

drzwi zamknął. Zna dował zawsze mnie więce słuszną wymówkę, dla które teraz się
z królową wiǳieć nie było można.

Marsupin dopytywał kiedy mu to bęǳie dozwolonem.
Marszałek ubolewał, że czasu nie mógł oznaczyć. Z edne strony opór, z drugie

naleganie nie ustawały z równą wytrzymałością.
— Mam czas — mówił kłania ąc się Marsupin — będę czekał aż się z królową roz-

mówić mi bęǳie wolno. Nie wy adę przecie inacze .
Gdy się to ǳiało, dnia ednego nadbiegł zatrważa ący goniec z listami od królowe

Izabelli. Błagała ona matkę, aby korzysta ąc ze stosunków z królem Ferdynandem, starała
się opiekę ego i pomoc uzyskać dla wdowy i sieroty.

Ze wszystkich ǳieci swych Bona może na czule kochała Izabellę, na goręce się losem
e za mowała. Cała miłość macierzyńska na aką się zdobyć mogła, przelewać się zdawała
na to edno swe ǳiecię, bo syn pieszczony był tylko dopóki go sobie podbić chciała
i spoǳiewała się.

Odebrawszy listy Bona pół dnia łamała ręce, nie wieǳąc co czynić. Jedno z dwo ga:
potrzeba było albo zmienić postępowanie z Elżbietą, lub poświęcić Izabellę.

Ale oddać Zygmunta Augusta, którego słabość znała, żonie, znaczyło abdykować za-
wczasu!

Miłość dla ǳiecka, przeważył interes własny.
Królowa musiała chwilowo choć spróbować dwie nieprze ednane sprawy pogoǳić

z sobą.
Do późne nocy trwały narady z Gamratem.
Arcybiskup, nie ten uż co był niegdyś (mówiła o nim Bona), smutny ciągle, ostygły,

nie biorący nic do serca, skarżący się na zdrowie coraz gorsze — potakiwał nie raǳił.
Był ednak za tem, aby starać się pozyskać Marsupina.
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— Mówią, iż ma ucho i wiarę u króla swego — dodał — choć człek mały, lekceważyć
go nie można.

— Ale wiem, że się kupić nie da! — wykrzyknęła królowa — a gdy to niemożliwe,
to zdraǳi!

Właśnie gdy się toczyły te narady, Włoch poszedł za skazówką Bonera i królowę Bonę
o posłuchanie prosił.

Oświadczył mu marszałek, iż chętnie przy ęty zostanie.
Królowa pragnęła wystąpić dosyć wspaniale, kazała się przystroić służbie, karłom,

aucymerowi. Sama wǳiała na pięknie sze kle noty, komnatę obrała na okazale przy-
ozdobioną. Synowi naostatek poleciła, aby był przy nie czasu posłuchania.

Występowała z całą dumą królewską w ma estacie.
Marsupin oǳiany czarno, z łańcuchem od cesarza, na którym był wizerunek zło-

ty Karola V, przyszedł z tą pokorą i uniżonością przesaǳoną, niezmierną, która Bonę
gniewała, bo niemal w nie wiǳieć było można szyderstwo.

Zmierzyli się oczyma nieprzy aciele. Bona nie dopuściła w rozmowie ani dotknąć nic
drażliwego, żadnych żalów, żadnych wymagań. Natomiast rozpoczęła o córce i o królu,
którego sobie dla nie z ednać chciała.

Włoch przyrzekał, ale razem usiłował przypomnieć królowę Elżbietę — lecz Bona ani
słuchać nie chciała. Powtarzała edno.

Zdawało się to akby postawionym warunkiem targu i Marsupin w początku tak to
zrozumiał. Chciał ze swe strony też położyć za warunek inne obe ście się z młodą królową.
Bona nie rozumiała.

— Możecie zapewnić króla, że my nad powierzoną nam córką ego, czuwamy ak nad
własnem ǳiecięciem. Zdrowie e niedobre, aleśmy temu nie winni, taką do nas przybyła.

I ak na pręǳe , natychmiast zagaiła o królowe Izabelli, prosząc Marsupina, aby spra-
wę e popierał.

Włoch w końcu przyrzeka ąc donieść co mu polecono, dodał, że nie był upoważnio-
nym do mięszania w sprawy, do których innych pośredników użyćby należało.

Całe to posłuchanie upłynęło na szermierce słów próżne , bo ani Bona sobie mogła
pochlebiać że pozyska Marsupina, ani on że ą rozbroi.

Zamiast zbliżenia, rozmowa pozostawiła po sobie gorzkie wspomnienia.
Gdy po wy ściu Włocha królowa się znalazła sama z arcybiskupem, zawołała gniewna.
— O! król Ferdynand umiał dobrze wybrać posła! Zaprawdę życzyłabym sobie mieć

takiego sługę, ale pozbyć się go ako szpiega, ako na niebezpiecznie szego intryganta…
konieczna!

Nie bęǳiemy mieli poko u, dopóki on tu pozostanie. Precz z nim! precz z nim! Co
to za we rzenie bazyliszka! co za uśmiech, aka podła pokora i udanie, a szyderstwo drga
mu na ustach.

Wieczorem u króla Bona ciągle mówiła tylko o Marsupinie — nie schoǳił e z ust,
aż Zygmunt musiał kazać milczeć.

— Da że mi pokó z tym Włochem, robisz z niego większego niż on est. U stracha
wielkie oczy.

Po wszystkich tych audyencyach skończyło się na tem, iż Opaliński zakazał Włocha
puszczać na zamek.

Jeżeli Marsupinowi udało się oszukać straże i wśliznąć się mięǳy dworzan królew-
skich, którzy mu tak sprzy ali, że go nietylko chętnie przy mowali, ale gotowi mu byli
pomagać, czu na Bona natychmiast zapobiegała przez kogoś ze swoich, aby dale nad
przedpoko e się nie dostał.

Wiǳąc go tak zbieǳonym, biskup Samuel i hetman sąǳili, że mu utrzymać się
w Krakowie o własnym koszcie dłuże bęǳie trudno; chciał więc biskup łożyć nań, a inni
się do tego przyczynić — ale signor Giovanni odmówił. Zna dował, że to dla pana ego
uwłacza ącemby było, gdyby sługa królewski cuǳe potrzebował pomocy.

Ile biedny, zabiegliwy Włoch wycierpiał, co się nabiegał, akich środków używać mu-
siał, aby się rozwieǳić o wszystkiem i choć próbować móǳ docisnąć gǳie go nie pusz-
czano, opisać trudno.

Niezmordowanym był w te pracy, do które go i rzeczywista miłość dla młode kró-
lowe zagrzewała.
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Bona wieǳąc o wszystkiem, powzięła ku niemu nienawiść nieubłaganą. Zaczęła od
tego, iż staremu królowi coǳień tem głowę nabĳała, iż żywił na dworze nieprzy aciela,
szpiega, potwarcę, donosiciela i że dla godności swe pozbyć się był go obowiązanym.

Z początku król zbywał to milczeniem, w końcu znuǳony, słysząc ciągle powtarza ące
się żale, dał się im uwieść i sam na Marsupina przed ks. Macie owskim narzekać zaczął.

Nie przy mował uż Włocha, a król młody, bo ąc się matki, ani go też chciał wiǳieć.
Młoda królowa, choć na mocnie życzyła spotkać się z nim, tak ą trzymano, otaczano,

zamykano a Włocha odpęǳano, że e nawet zdaleka nie widywał, chyba w kościele, gdy
w loży mszy święte słuchała.

Wszystek ego stosunek ograniczał się do tego, że przez Dudycza posyłał listy i przez
niego e odbierał. Był więc doskonale uwiadomionym, co się ǳiało na dworze młodych
państwa: że August zupełnie żonę zaniedbywał, i że ą Bona ak niewolnicę strzegła, sługi
e mienia ąc, liczbę ich zmnie sza ąc, w wielu rzeczach skąpiąc i odmawia ąc wygód nawet
do których była przywykłą.

Czas akiś wytrwawszy na tem stanowisku poleconego Augustowi za tłómacza i sekre-
tarza — Marsupin, wiǳąc że na mnie sze przy ęcia nie miał naǳiei — zrzucił w końcu
maskę i głośno mówił, że był posłem króla Ferdynanda, przeznaczonym do pozostawania
przy osobie królowe Elżbiety.

Bona i o tem słyszeć nie chciała.
— Tłómaczów mamy dosyć, Elżbiety dwór pełen, nikogo ona nie potrzebu e, na

donosicielach nie zbywa. Marsupin musi iść precz.
Tego znowu Włoch zrozumieć nie chciał i nie mógł. Starano go się pozbyć, on ani się

myślał ruszać. Mieszkał u Montelupich. Napadano na nich aby mu wymówili gospodę,
czego oni uczynić nie chcieli. Wiele osób, z obawy prześladowania Bony, unikało go, ale
przystęp do tych, do których miał listy poleca ące, do Bonera, Macie owskiego, Decyusza,
Górki, hetmana, został mu wolny. Tym nikt zabronić nie mógł go przy mować — a Bony
łask wcale się nie starali pozyskać.

Dudycz, który wiele miał do stracenia i obawiał się, unikał z nim otwartych sto-
sunków, ale po nocy choǳił do niego i pomagał mu. Tak samo Boner się nim gorliwie
za mował.

Wszystko to na niewiele się przydać mu mogło, gdy do nikogo uż przystępu nie miał.
Opaliński szczególnie trzymał go na oku i przez swoich śleǳił kroki, a do zamku nie
dopuszczał.

Marsupin począł tedy coraz się awnie dobĳać, ako sługa i wysłaniec króla, tego czego
mu odmawiano. Oǳywał się bez ogródki z tem, iż na nowe listy czeka, a choćby rok tu
miał sieǳieć nadaremnie, odpęǳić się nie da.

Donoszono Bonie iż ciągle to powtarzał, że na Węgrzech królowe Izabelli oddaǳą
to co tu Elżbieta cierpiała. Nie taił się i z tem, że do cesarza pisał nalega ąc, aby księztwa
włoskie Bonie odebrał, a komu innemu e nadał.

Choć na pozór niby garǳiła Bona temi pogróżkami, ednakże niepokó one obuǳały.
Lecz ustąpić dla nich, duma nie pozwalała.

Całą więc siecią intryg opasano Marsupina, próbu ąc czy nie ma słabostki akie za
którąby go pochwycić można. Na pieniąǳe, na wǳięki kobiet, na inne takie przynęty,
Włoch się okazał zupełnie obo ętnym. Miłość własna i przywiązanie do roǳiny panu ące
dawały mu siłę i wytrwanie.

Krzątał się nieustannie, mówił głośno i otwarcie, a że każde ego słowo szpiegowie na
zamek odnosili, Bona wieǳiała iż szerzył pogłoski o e prześladowaniu synowe i znie-
chęcał ku nie luǳi.

Nie pozostawało nic, tylko akimkolwiek kosztem pozbyć się Marsupina! Bądź co
bądź! Niełatwo ednak było to dokonać.

Włoch naigrawać się zdawał z pogróżek, coraz żarliwie zabiega ąc i da ąc się czuć
wszęǳie. Na zamek uż mu się nawet pokazywać nie goǳiło.

Nieustraszony we wszystkiem, Włoch miał edną słabą stronę: ak inni współcześni
wierzył on w czary i obawiał się ich.

Był przekonanym, że właǳa Bony nad starym małżonkiem, nad synem i nad wielu
e zaprzedanemi nie inne miała źródło tylko — czary!
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Wieǳiano, że się często naraǳała ze swym doktorem, astrologiem, Włochem, który
ciągle w tyglach smażył, a królowa do niego nawet późno w nocy z mniszką Maryną
chaǳała. Czyniono ą więc czarownicą, która napo ami, pierścieniami, podarkami luǳi
w moc swą zaprzęgała.

Marsupin za żadne skarby świata nicby był od nie nie przy ął; ostrzegał innych, aby
zetknięcia się z niebezpieczną czarownicą unikali.

Na mieście pospolity lud dość był skłonnym w to uwierzyć. Wiǳiano króla ulega ą-
cego e z ǳiecinnem posłuszeństwem, syna którego na sznurku ako chciała prowaǳiła
— Gamrata posłusznego ślepo, Kmitę dotąd nawet da ącego się e powodować, Opaliń-
skiego naostatek, który ak ostatni ze sług czynił co kazała.

Chociaż cały czar Bony stanowiła silna e wola i środki barǳo proste akiemi sobie
zyskiwała luǳi, było w istocie coś zdumiewa ącego w te kobiecie cuǳoziemce, same
edne tu, słabe na pozór, które wszystko ulegać musiało.

Marsupin lękał się o życie nawet, bo od czarów do trucizny krok był tylko, a włoskim
obycza em, wieǳiał że i w ten sposób się pozbywano zawaǳa ącego wroga. Trwoga ogar-
niała go eszcze niemal większa o młodą królowę, dla które obawiał się także trucizny,
eśli nie w pokarmach i napo ach, to boda w perfumowanych rękawiczkach, w tem co
naówczas noszono na sobie.

Uspoka ało go to edno, że Elżbieta dotąd, z powodu choroby starego króla, adała
sama, osobno — a choć mąż, który powinien był e towarzyszyć, rzadko się pokazywał,
ale podczaszowie i kra czy pokarmy próbowali poda ąc.

Zalecał Hölzelinownie, aby na stół miała baczne oko, a podarków żadnych od stare
królowe przy mować nie dopuszczała.

Sama zresztą poczciwa piastunka, wiǳąc się nieprzy aciółmi otoczoną, czuwała ǳień
i noc nad swem ǳieckiem ukochanem, nie mogąc wy ść z poǳiwienia nad tą siłą ducha
z aką męczennica znosiła wszystko, nieprzy aciołom nawet nie da ąc się ucieszyć wyrazem
boleści… bo cudnie udawała wesołą i spoko ną.

— Anioł est! — wołała stara Kätchen — a nie wiem czy kiedy kobieta to zniosła co
ona, z takiem bohaterstwem. Klękać przed panią mo ą!

*

Wśród te walki, którą Marsupin wiódł z zażartością swego włoskiego temperamentu,
niespoǳiany zwrot nadać e miały, na pozór żadnego z nią związku nie ma ące wypadki.

W drewnianem starem domostwie na Okolu, była od wieków uż gospoda bednarska.
Zamożnemu cechowi temu z dawnaby było przystało wybrać sobie inną pokaźnie szą, bo
budynek był na pół w ziemię zapadły, popodpierany z tyłu, a dach na nim wysoki i ciężki
pogarbił się i powypaczał, lecz stary obycza trzymał tu towarzystwo. Nie chciało one przez
akąś obawę niemal przesądną, przez przywiązanie do pamiątek, opuszczać tych progów,
które nogi pokoleń wielu powyżłabiały.

W ogromne izbie na dole, nizkie i ciemne , mieściły się: tak zwany stół, skarb towa-
rzyski i trunek. Tu się zbierano na rady, na wybory, na przy mowanie czelaǳi, wyzwalanie
e . Tu wędrowni towarzysze stawili się, aby ich wedle obycza u przy ęto.

A kto „obycza nie” (to est wedle zwycza ów i form) żądał, temu się „stawał obycza ”.
Obok izby radne , w komorze mieszkała wdowa po bednarzu, Raczkowa, która się

zwała Matką i sprawiała obowiązki gospodyni.
Niemłoda uż, przygarbiona sciatyką, chaǳała o kĳu, stuka ąc nim i butami kutemi,

ale się poruszała żywo, a odpowieǳi na ęzyku nigdy e nie zabrakło — i co do nie
należało, trzymała pod kluczem strzegąc pilnie.

W pierwsze izbie wielki stół za mował mie sce główne, u przednie ściany mięǳy
oknami, nad nim krzyż Chrystusów i wielki obraz patrona cechu był zawieszony, ale dla
starości na desce mało co, prócz złoceń, rozpoznać było można.

Oprócz stołu, przy którym nie wszystkim zasiadać było wolno, w kącie ławy były
osobne dla trybownych, daclów i chłopców. Stały przy ścianach i sza proste, w których
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różny sprzęt i znamiona zachowywano, była i skrzynia zamczysta, kuta, na przywile e,
księgi i pieniąǳe, a na półkach stało kilka pyłem okrytych misternych, drobnych wy-
robów — owych ma sterskich sztuk, któremi cech mógł się pochlubić, choćby przed
obcemi.

A było na nie warto popatrzeć, bo beczułeczki i baryłki drewniane, choć drewniane
tak były wypieszczone, akby e kunsztmistrz robił z czystego złota i obręczyki się na nich
splatały, akby ze lnianych plecionek nie z drewnianych gałązek.

W cechu bednarskim, ak podówczas w innych też rzemiosłach, wyrobił się uż był
obycza towarzyski, pewne formy, które uż tradycyą uświęcone musiał każdy znać, nauczyć
się ich i przez nie przechoǳić¹.

Tu się towarzysz nowy, zarówno ak wędrowny dowiadywał, kogo miał czcić i sza-
nować: naprzód Pana Boga z wszystkimi Świętymi, Na św. Pannę z aniołami Bożemi,
dale pana o ca domu tego, z panią matką, ǳiatkami i czeladką ego, także gości przy-
choǳących i odchoǳących. Tu się on uczył, że przychoǳących witać należało pełnemi,
a odchoǳących słowy dobremi, że w mie scach u stołu eden drugiego podsiadać nie
powinien (pod winą), ścian u pana o ca nie podpierać (pod winą) — bo pan o ciec miał
cieślę dobrego, co mu ściany dobrze pobudował; stołów sklenicami nie fugować, krzy-
żów na podnóżkach nie zakładać (pod winą), bo pan o ciec miał stolarza dobrego, co mu
stoły dobrze pofugował — sklanic też tłuc nie było wolno, bez czapek za próg pierwszy
wychoǳić, w fartuszkach z orężem za stół siadać.

Uczono tu za stołem ani po łacinie, ani po węgiersku nie rozmawiać; obiecywano,
że w cechu sprawiedliwość na lepsza, bo sprawa u wó ta do tygodnia, u pana burmistrza
do dwóch nieǳiel, a u towarzyszów do zachodu słońca. Przestrzegano, aby wraca ąc do
domu po wesołe wieczerzy, bram nie wysiekiwać (bo ręka w tem), przez mury ścieżek nie
czynić (bo gardło w tem), po bruku szablą ani podkówkami nie krzesać (bo wina w tem),
wieńców, które wiszą nad winem i piwem nie obcinać (ręka w tem), beczkom, które
sto ą na mieście na mie ską potrzebę, obręczy nie rzezać itp. Takich co po nocy chaǳali,
zna dowali się anieli stróże, którzy im oręż odebrawszy, do ciemnego ra u zachowywali
i t. p.

Tu przypominano naostatek, ak poczynać było potrzeba z trybowaniem kątek, szpon-
towaniem, azowaniem, berowaniem, odbĳaniem, z baryłkami, konwiami, konewkami,
wanienkami, donicami, trunkalami, garncami i t. p.

Wieczór nadchoǳił, izba radna dosyć była pełną, a gwar z nie aż na ulicę dolaty-
wał. Starsi o cowie kilku, towarzyszów kilkunastu młodszych i czeladź w kącie ciekawa
zgromaǳenie składała.

W pośrodku przed stołem wędrownik świeżo przybyły właśnie odbywał urzędową
próbę, która poprzeǳała przy ęcie do cechu.

Postawa ego, twarz, cera, wśród rumianych, zażywnych, silnych a barczystych star-
szych, przy towarzyszach, na których policzkach kwitły zdrowe rumieńce, ǳiwnie smut-
no odbĳała.

Słuszny, wyrosły bu nie, młody wędrownik, który z Wielkopolski powracał wyzwolo-
ny do Krakowa, stał zbieǳony ak winowa ca, niezmiernie blady, dysząc ciężko, za piersi
się chwyta ąc i za głowę, a mdłym, złamanym, chorym głosem odpowiada ąc na pytania.
Bladości te i zmęczenia nie można było przypisywać te próbie, aką teraz przebywał to-
warzysz. Widać było z wycieńczenia, że przyniósł z sobą chorobę, z którą walczył całą siłą
woli i młodości.

Chociaż niektórym ze starszych o ców żal było może biednego towarzysza, zmuszo-
nego przechoǳić uciążliwy obrzęd przy ęcia, uwolnić go od tego nie mogli.

Siły biednego wędrownika coraz barǳie zdawały się wyczerpywać, tak że zaledwie się
uż mógł utrzymać na nogach.

Znacznie sza część pytań i odpowieǳi załatwioną została, ale pozostawały eszcze nie-
które.

O ciec zadawał pytania, słuchali towarzysze i matka odpowieǳi głosem coraz słabszym
dawanych, gdy prawie w chwili, kiedy go miano „u ąwszy za boże poszycie na wannę
posaǳić”, biednemu wędrownikowi naraz zupełnie tchu i siły zabrakło. Zachwiał się na

¹Wszystkie szczegóły wedle rękopismów źródeł cechowych. [przypis autorski]
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nogach i zatoczył ak pĳany, choć wieǳiano, że nic w ustach nie miał. Dwóch daclów
podbiegło go za ręce pochwycić.

Przerwano próbę, bo nie było uż odpowiadać komu. Blady ów wędrownik, gdy go
chciano do ławy odprowaǳić, padł ciężko na ziemię całem ciałem i ęczeć począł.

— Panowie! o cowie! księǳa proszę! abym Bogu duszę polecił! Życie ze mnie ucho-
ǳi… Męki dale nie strzymam.

Szedłem, szedłem dopóki sił stało, przebo em się wlokąc, abym nie umarł nigǳie
eno tu, gǳie o ciec leży i matka i gǳie a chcę spocząć, na swo e ziemi… na swo e !
Tum kolebkę miał, tu grób mieć chcę…

Uciekałem od moru, ale mnie niepoczciwe dogoniło powietrze, bo taka snadź była
wola Boża, które nic oprzeć się nie może.

Mówił powoli, cicho, ęcząc, a starszyzna z towarzyszami porwawszy się z ław obstąpili
go załamu ąc ręce, bo nigdy, ak gospoda gospodą, podobny się tu nie trafił przypadek.

Lecz gdy posłyszano z ust wędrowca wychoǳące złowrogie wyrazy: mór, powietrze,
o których uż z różnych stron dochoǳiły wieści, zaczęli się wszyscy bo aźliwie usuwać
i zmięszali a struchleli. Towarzysz Sylwek, chwyciwszy drugiego pod rękę, rzucił się za-
raz po księǳa do Franciszkanów, a ze starszyzny eden pomyślał o lekarzu, rachu ąc do
którego bliże było. Wszyscy zaś prawie mieścili się około zamku, bliże Wawelu i przy
św. Annie a akademii.

Choć wedle ustawy a obycza u cechowego bez czapki nie było wolno za pierwszy próg
wychoǳić, nie zważał na to starszy Skalski, iż z włosami rozwianemi, łamiąc ręce znalazł
się w ulicy przeciw gospody.

Wtem właśnie, akby go tu sam Pan Bóg zesłał, z awił się ów sławny Struś doktor,
powraca ący od chorego. A oka ego nigdy nic nie uchoǳiło.

Przypadł więc ze swą powagą i odwagą doktora, za ramię chwyta ąc Skalskiego.
— Człecze! co ci est?
Skalski ako starszy cechowy, byłby może, choć w tak krytyczne chwili, zaprotestował,

że go po prostu tak człekiem nazwano, ale poznał Strusia, a temu wiele było wolno.
— A! o cze mó ! wykrzyknął. Stało się u nas wielkie nieszczęście w gospoǳie! Przy -

mowaliśmy towarzysza wędrownika, który z Wielkopolski powracał. Krakowianin nasz
est, ǳiecko cechu. Wtem u przy ęcia zaniemógł, osłabł, padł i przyznał się że od moru
uciekał, więc mógł go przynieść ze sobą.

Struś, nic nie odpowiada ąc, ak stał, na bok odsunąwszy Skalskiego, nie oglądał się
uż i biegł żywo ku drzwiom gospody, u których cała gromada czelaǳi i daclów stała.

Rozepchnął ich i wbiegł śmiało do radne izby.
Właśnie promień zachoǳącego słońca, z za chmur się dobywszy, przez okno wpadł

i oświecił leżącego na ziemi, wĳącego się w boleściach, posiniałego wędrowca. Leżał
w pośrodku sam, bo się nikt nie śmiał zbliżyć do niego.

Spo rzał Struś, podszedł tuż, przykląkł nad chorym i wpatrywać się w niego począł
pilno.

Głosem dogorywa ącym umiera ący wołał.
— Wody!
Struś mu e kubek podać kazał, bo miał tę pewność, że natura wie lepie od lekarza,

czego e potrzeba.
Milczący, długo wlepia ąc oczy w tę twarz zsiniałą, na którą uż nadchoǳąca śmierć

kładła piętno swo e, naostatek załamał dłonie.
Wstał i na na bliższe ławie przysiadł, akby i emu sił zabrakło.
Dokoła stało towarzystwo lamentu ąc, szepcząc, stęka ąc, ręce ku niebu podnosząc.
Struś po chwili ruszył się. Przypomniał sobie u Franciszkanów apteczkę i na kawałku

papieru nakreśliwszy coś, bieǳ kazał po lekarstwo. Ale z twarzy ego widać było, że
niebarǳo ufał, aby ono na czas przyszło i pomóǳ miało.

Choremu eszcze wyrazy urywane z ust się dobywały ciężko.
— Na swe ziemi umierać… na swo e ziemi leżeć.
Potem zaczął wzywać opieki Świętych i Matki Boże , a ręką bezsilną chciał się w piersi

uderzyć.

   Dwie królowe, tom drugi 



Nim z apteki lekarstwo przyniesiono, czeladź księǳa od Franciszkanów prowaǳi-
ła. Szedł spiesznie z wiatykiem, ǳwonkiem poprzeǳany, a wszyscy po droǳe klękali
i schylali głowy.

Do niego też doszło straszne to słowo: mór — a wieǳiał i pomniał Kraków dobrze
co ono znaczyło, bo straszna ta klęska uż go kilkakroć nawieǳała i opustoszała.

Lecz kapłanowi tak ak lekarzowi nie przystała obawa; bo eden z nich rycerzem
Chrystusa a drugi żołnierzem miłosierǳia luǳkiego est.

Przykląkł u boku umiera ącego kapłan i spo rzawszy na twarz ostatniemi drgnieniami
życia dogorywa ącego, pospieszył z rozgrzeszeniem i komunią.

Odżył nieco zapowietrzony, oczy mu się podniosły i wnet akby powłoka mglista e
zasnuła. Życie w te chwili uszło w ostatniem tchnieniu, a głowa kamieniem na podłogę
opadła.

Struś zbliżył się do trupa.
Oznaki moru zbyt były awne, aby mógł powątpiewać o nim. Zwrócił się do starszych

nakazu ąco:
— O cowie starsi, siebie i miasto ratu cie. Niech zwłoki nie leżą długo, aby domu,

ulicy a może i całe , uchowa Bóg, stolicy nie zapowietrzyły.
Co rychle ślĳcie po trumnę, po wóz i wywieźcie go na na dalszy cmentarz, a po-

grzebcie ak na głębie … oǳież i rzeczy z nim.
Pod wrażeniem strachu, aki mór sprowaǳał, towarzystwo i czeladź poruszyły się

żywo, spiesząc spełnić rozkaz doktora. Matka gospody w drżących rękach niosła uż za-
palone kaǳidło, oczyszcza ąc niem mieszkanie, otwierano drzwi i okna.

Wynosili się bo aźliwsi, ksiąǳ tylko modlił się eszcze przy zwłokach, i Struś pozostał
chwilę, smutnem, zadumanem we rzeniem wpatru ąc się w umarłego. Zawrócił się potem
ku miastu.

Tu wieść o wypadku w bednarskie gospoǳie błyskawicą obiegła uż wszęǳie, niosąc
popłoch z sobą. Wieczorem przyniesiono ą na zamek do biskupa Samuela i na dworzec
biskupi do Gamrata.

Nie pobiegł ednak z tem nikt ani do króla, ani do stare królowe . Po twarzach
dworu, po cichych szeptach i trwożliwem gromaǳeniu się dworzan, poznać było można,
iż umysły zaniepoko one zostały, a luǳie raǳić sobie nie umieli. Naza utrz w blizkości
gospody mówiono o chorych i umarłych.

Strwożeni mieszczanie spotykali się, edno ma ąc na ustach : Mór! mór! — dokąd
chronić się przed nim?
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