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TOM I
Wieczór esienny ciepły był eszcze, ale w powietrzu czuć się dawała ta woń, która każdą
porę roku oǳnacza. Lekki wietrzyk od Wisły i łąk a pól, od dalszych lasów i zarośli
przynosił wyziewy liści więdnących, usycha ących traw, kiełku ących zbóż zasianych, które
żywo wśród pożółkłych ścierni się zieleniły, i mgły niewidoczne esieni. Niebo złociło się,
rumieniło, barwiło sinemi i liliowemi obłokami, z pod których blady, zielonawy lazur
północy przeglądał. Z dali żaden głos nie dochoǳił, nie widać było na błoniach ruchu
i życia. Jak mrówki przesuwały się tylko gǳieniegǳie trudne do rozpoznania postacie na
płowych ścieżkach i gościńcach, które pola i łąki krzywemi przerzynały paskami.

Cisza wieczoru i esieni kołysała świat Boży do spoczynku…
W otwartem oknie krakowskiego zamku, na pierwszem piętrze, sieǳiało przepiękne

ǳiewczę.
Odbłysk wieczornego światła cudownie lice e łagodnym swym blaskiem oblewał.

Sieǳiała akby za wzór służyć miała do obrazu Luiniemu, Bellinowi, ednemu z tych
mistrzów włoskich, którzy ostatnie ideały niewieście, akby żegna ąc się z niemi, na płótno
przenieśli.

Twarzyczka ǳiwnie regularnych rysów, świeża acz blada, przypominała też Kameę
ręką mistrza na kamieniu drogim wyrzeźbioną.

Smutek i tęsknota poetyczny wyraz nadawały temu obliczu madonny.
Patrzała przez okno na dalekie błonia, lecz pewnie nie wiǳiała nic, oprócz tego co się

na tle ciemnem e duszy malowało. Przechoǳiły po niem akieś cienie przeszłości czy
naǳiei.

Nieruchome oczy czarne pływały akby we łzie, która napełniała powiekę i upaść z nie
nie mogła, tak ak tęsknica e z duszy się na świat wydobyć.

Była to piękność niezwycza na. Klasycznego wǳięku rysy marmurowe, śmiałemi ale
łagodnemi razem liniami wyrzeźbione, otaczał bu ny włos, spleciony w części i na ramio-
na w puklach puszczony, te barwy osobliwe , którą weneccy upodobali malarze. Ciemne
brwi, czarne oczy, odbĳały ǳiwnie od warkoczów złocistych, askrawych nawet, tak bar-
wa ich była silną. Maleńkie usteczka, ściśnięte teraz, boleśnym się zamknęły uśmiechem
i zdawały się wyrzucać zawód losowi i światu, przeznaczeniu i luǳiom.

Jakby stężała tym bólem, sieǳiała nieporuszona, ręce spuściwszy na kolana. Wypadła
z nich dawno robota, ha kolorowy na edwabiu, leżała razem z kłębuszkiem u nóg e —
we wgłębieniu okna, które w grubym murze sieǳiało, oprawne akby w ramę, maleńką
wykutą w nim izdebką.

Stró ǳiewczęcia był smakowny barǳo i wytworny. Suknia z ciężkie edwabne tka-
niny mieniąca się zielono i płowo, cała była naszywana wstęgami, edwabnemi sznury,
kokardami i paciorkami szklannemi. Odpowiadał e bogato ozdobny pas wysaǳany z to-
rebką, a trzewiczek, którego koniec z pod sukni wystawał, także był do całego stro u
dobrany.

Komnatka oknem tem słabo oświecona, nie zbyt przestronna, sklepiona wǳięcznie
w górze, malowana i złocona, pomimo półmroku aki w nie panował, miała w sobie coś
młodego i wesołego, akby na szczęśliwe gniazdko przeznaczoną była.

Smutna twarz na e tle wydawała się ǳiwnie.
Wszystko co w tym wieku XVI., lubu ącym się w wytworności, woni, kolorach,

przepychu, nagromaǳić było można, aby ak cacko przyozdobić mieszkanie pieszczosz-
ki-ǳiewczęcia, złożyło się na ubranie pokoiku.

Posaǳkę marmurową, które tylko u progu domyślać się było można, okrywał wschod-
ni kobierzec przeǳiwne harmonii farb na śmiele pożenionych z sobą… marmurowy
komin zdobiły dwie kar atydy niewieście, uśmiecha ące się mimo ciężaru gzemsu, który
dźwigały. Opasywały e wieńce kwiatów i liści z wielkim kunsztem rzucone. Po nad niemi
wisiało weneckie zwierciadło w ramach ak brylanty połysku ących z ozdób szklannych,
a na gzemsie stały cudne aszki ze szkła, ma oliki, złota i srebra wyrzeźbione.

W ednem z naczyń wiądł bukiet kwiatów esiennych.
Przy edne ze ścian stały sieǳenia z drzewa misternie rzeźbionego, po których biegały

akby nici złociste. Stół okryty lekkim kobiercem cały prawie zarzucony był też aszkami,
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które kształtami swemi pociągały oczy. Stały na nim skrzyneczki saǳone na hebanie,
kością słoniową, bursztynem i złotem, puszki form wykwintnych, na których pokrywach
unosiły się posążki, kubki przeróżnych wielkości i postaci. Razem z rzuconą niedbale na
nie chustą edwabną, składały także obrazek wǳięczny i bogaty.

Na ednem z krzeseł widać było od niechcenia ciśniętą piękną cytrę, również wy-
saǳaną kunsztownie, ze wstęgą niebieską. U komina, w przyciemnionym kąciku, pół
otwarte drzwi, które przysłaniała ciężka przed niemi zawieszona draperya, dozwalały do -
rzeć w drugie izdebce łóżko o rzeźbionych słupkach, o edwabnych płotkach, nad którego
pokryciem unosiły się piór bukiety.

Wszystko tu miało wyraz miękkości, rozpieszczenia, rozkochania się w życiu, rozma-
rzenia w rozkoszy. Smutne ǳiewczę wśród tych zbytków i cacek raziło ak sprzeczność
niezrozumiała.

Wczora eszcze wszystko tu być musiało śpiewem, szczęściem, weselem, zapomnie-
niem smutków życia — a ǳiś?

ǲiś z opuszczonemi bezwładnie białemi rączkami, na których palcach połyskiwały
pierścienie kosztowne, sieǳiało ǳiewczę ak ptaszek w klatce, zadumane, skamieniałe.

Wieczór zwolna tracił askrawe blaski zachodu, barwy oddalenia szarzały i mgła akaś
ak pół prze rzysta zasłona zdawała się e od patrzące odǳielać.

Jedna po drugie niknęły barwy, zacierały się kształty, zlewały przedmioty — dal gi-
nęła uż w pół mrokach. Tylko na rzece odbĳał się eszcze gorący blask słonecznych pro-
mieni… i gǳieniegǳie maleńkie szybki domostw połyskiwały ak oczy ǳiwotworów.
Lecz ǳiewczę lub nic albo mało co wiǳieć się zdawało.

Nagle czy chłód wieczorny owiał ą, czy myśl akaś wstrząsnęła całą istotą — zadrżała,
żachnęła się, rękę przyłożyła do czoła, i westchnienie z piersi w świat poleciało niesłuchane,
stracone. ǲiewczę tak było w sobie i tęsknicy swe pogrążone, iż nie słyszało nawet,
z cicha wprawǳie ale coraz wyraźnie da ących się słyszeć kroków, które z drugie komnaty
ku drzwiom się zbliżyły. Z szelestu szat domyśleć się było można kobiety.

Powoli szła, szuka ąc oczyma i nie zna du ąc smutne mieszkanki tego wesołego kątka.
Stanęła w drzwiach, ciekawie wypatru ąc za nią, i teraz można ą uż całą wiǳieć było.
Była to pani lat średnich, na które licu nieco zmiękłem i rozlanem, znać było szczątki

naǳwycza ne piękności. Wszystko, czego wiek nie mógł zepsuć i nadwerężyć, świadczyło
o nie .

Włos niegdyś asny, oczy ǳiwne barwy nieoznaczone a eszcze osobliwszego wyrazu,
rzymski nosek, nieco wypełniony uż podbródek, czyniły razem wziętą fizyognomię tę
podobną do akie ś żony Cezara ze stare rzymskie monety.

I wyraz też goǳił się z tym charakterem.
Namiętny był, despotyczny, akby pragnący i wyzywa ący do walki. Nic łagodnego,

niewieściego, dobrego w te chwili nie roz aśniło tego profilu pełnego dumy i namiętności.
Głowa w bogatych kle notach i zawiciu, wyniosła szy a biała, popiersie pełne a kształt-

ne eszcze, goǳiły się z figurą ma estatyczną i pańską.
Stró , pomimo wieku, bo młodą uż nie była, wytworny a nadewszystko bogaty

i wspaniały, okazywał, że do na wyższego społecznego kręgu należeć musiała. Suknię
czarną, dobrze barwą obrachowaną, aby świeżość płci podnosiła, aksamit, atłasy, koron-
ki, edwabne wstęgi i szycia ubierały bogato. Na piersiach miała złoty łańcuch misterne ,
delikatne roboty, wyrób weneckich lub genueńskich złotników — podobne ozdoby wi-
dać było u pasa, a białe, pulchne ręce tak okrywały pierścienie kosztowne, iż niektórych
palców końce zaledwie widać było.

W te chwili namarszczone groźno brwi, zaciśnięte wargi blade, wzrok zaostrzony
niepoko em, nadawały przybliża ące się pani wyraz, który mógł przerazić słabą istotę.

Lecz nadchoǳąca nie zdawała się przybywać tu dla wywarcia tego gniewu, który
niosła w sercu, szła ostrożnie, nie chcąc przestraszyć. Stanęła w progu, akby potrzebowała
się namyślać czy wnĳść miała.

Wpatrzyła się w ǳiewczę zadumane, ręką uchyliwszy ciężką zasłonę u drzwi, i stała,
stała długo, nim w końcu umyślnie poruszyła port erę, aby dać znać o sobie.

ǲiewczę porwało się przestraszone, potrzebu ąc chwili do opamiętania gǳie było.
Zatopione w myślach, straciło poczucie i pamięć rzeczywistości.
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Wchoǳąca pani, która od progu powolnym ku nie przybliżała się krokiem, nada-
ła twarzy przed chwilą gniewne i zasępione , wyraz nienaturalny, wymuszony, dobroci
i łagodności.

Lecz, pomimo wysiłku, tak nie przystawał on i niezwycza nym był licu nawykłemu
do swobodnego wyrażania gwałtownych namiętności i wybuchów woli żelazne , że ak
gość przelotny, ma ący zniknąć rychło, zdał się pożyczanym i fałszywym.

ǲiewczę zobaczyło nadchoǳącą i akby zawstyǳone, na uczynku schwytane, drob-
nemi kroczkami pospieszyło znĳść z dwóch wschodków, które wgłębienie okna od po-
ko u odǳielały.

Stanęła naprzeciw te , która tu widocznie panią była.
Z politowaniem przysunęła się niewiasta starsza do ǳiewczęcia, i nie mówiąc nic

eszcze, ręką białą pogłaskała ą po twarzyczce, która zwisła na piersi smutnie.
Oczyma rzuciła po izdebce; tuż u stołu, akby nagotowane dla nie , stało krzesło wiel-

kie, edyne akie się tu zna dowało. Przybyła rzuciła się na nie, oparła twarz na ręku i przed
chwilą łagodne rysy znowu posępnym gniewem zciemniały.

ǲiewczę stało zwrócone ku nie .
— Płakałaś, Dżemma! wiǳę to po twoich ślicznych oczach! — odezwała się po wło-

sku, ale w e ustach nawet ta mowa muzykalna nie brzmiała harmonĳnie; szorstko, ostro
leciały z pod warg drżących wyrazy. — ǲiecko esteś!…

Wiesz uż! tak! wszyscy wieǳą! Nie mogłam zapobieǳ! tak! ale biada temu, co ze
mną rozpocznie wo nę; a nigdy nie uznam się zwyciężoną i nie złożę oręża. Ja zawsze na
swo em postawić muszę. Żenią go więc z Austryaczką!

Uśmiechnęła się złośliwie.
— Teraz, Dżemma, ty mi esteś na potrzebnie szą, teraz zdobęǳiesz trwale, na zawsze

serce ego. Biada te istocie, która tu mimo woli mo e się wciska, aby mi syna odebrała!
Nigdy! nigdy! — zawołała, zapomina ąc się i tupa ąc nogą.
W czasie gdy to mówiła więce sama do siebie niż do słucha ącego pokornie z oczyma

spuszczonemi ǳiewczęcia, ręce e były w ruchu nieustannym, twarz mieniła się i wy-
krzywiała, brwi ściągały, usta momentami karykaturalne maski przybierały charakter.
Straszna akaś burza wrzeć musiała w żywo falu ących piersiach.

— Słucha , Dżemma! — rzekła podnosząc się nieco. — Nie czas płakać, nie powin-
naś mi być smutną, musisz być pięknie szą niż kiedykolwiek; musisz to serce ego, które
miałaś, któregoś nie straciła, nietylko zachować, ale e okuć w ka dany… Ja na ciebie
rachu ę, tyś moim orężem… ale w zamian ci dam…

Tu wstrzymała się nieco i dodała:
— Obsypię cię złotem, dam ci na świetnie sze obok tronu stanowisko… wybierzesz

e sama! Zrobię cię księżną, panią ziem szerokich…
Dżemma sobie obiema rękami oczy zakryła.
— A! królowo! pani — odezwała się głosem słabym — a nic, nic, niczego nie żądam

oprócz serca ego. — I łzy polały się z e oczów.
Uśmieszek przesunął się po bladych ustach królowe , położyła palec na wargach.
— Cichoż! nie płacz! Pracować potrzeba, wytężyć wszelkie siły, aby zwyciężyć. Nie

masz się obawiać czego. Powinnaś mnie znać. Jesteś przy mnie prawie od ǳieciństwa…
patrzałaś na to ilem tu walk zwoǳić musiała, a zwyciężyliż mnie kiedy oni?

Wszyscy ci sęǳiwi, poważni senatorowie, całe to mądre duchowieństwo, krzykliwa
ich szlachta, mówcy, intryganci, wysilali się na to, aby wpływ mó osłabić, aby mi go
odebrać, a mimo to rosnął on z każdym dniem. Nigdy mocnie nie czułam się panią,
nigdy nią nie byłam tak…

Tu przerwała sobie królowa.
— Powiesz mi, że to małżeństwo przeprowaǳili przeciwko me woli. Tak, ożenieniu

zapobieǳ całkiem nie było podobna, kra cały się go domagał. I a nie chcę aby zmarł
bezpotomnym, ale na to czas wielki eszcze. Teraz mi go żona odebrać nie powinna, bo
panować z nim, ak panowałam z o cem, potrzebu ę.

Dopuściłam Austryaczkę — mówiła cisze , po komnacie woǳąc oczyma niedowie-
rza ącemi — dlatego że ten wątły kwiatek prędko tu zwiędnąć musi… dlatego, że każda
inna mogłaby zwycięzko wy ść z te próby aka ą czeka, ona zaś paść musi!

Wstała z sieǳenia.
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— Dżemma! pociesz się — poczęła żywie . — Wiozą mu tę żonę, ale to eǳie ofiara
przeznaczona na zgubę. Z zarodem śmierci tu przybęǳie… On, on nigdy mężem e
rzeczywistym nie zostanie…

Dla ǳiewczęcia słucha ącego chciwie wszystko to były rzeczy mało zrozumiałe, nie
rozwikłane, lecz nawykła wierzyć w słowa te , która przyszła ą pocieszać, uczuła w sobie
odraǳa ące się męztwo… Twarzyczka e blada poczęła zlekka się zarumieniać, piękne
czarne oczy śmiele podniosły, duch znowu wstąpił w znękaną.

Milcząc schyliła się do ręki królowe i złożyła na nie pocałunek, za który pogłaskanie
zapłaciło.

— Nie dręcz się, nie smuć — mówiła pani, stara ąc się głosowi nadać łagodność, choć
gniew brzmiał w nim eszcze. — Nic nie szkoǳi piękności nad troski, a ty, ty szczęśliwa
nie masz się troskać o co! On ciebie edną kochał i kocha, od czasu ak się ta miłość
zroǳiła.

To ǳiecko mo e, dla mnie on nie ma ta emnic! Dżemmo! trzeba przetrwać tę burzę,
która bęǳie może gwałtowną ale krótką. Powtarzam ci, nie byłabym nigdy zezwoliła na
to małżeństwo, gdybym pewną nie była, że e rychło śmierć rozerwie.

Mimowolnie wzdrygnęło się ǳiewczę słucha ąc.
— Nic bó się — odparła śmie ąc się królowa — nie potrzebu e e tu zabĳać nikt,

śmierć ona sama z sobą przynosi.
Oczy ǳiewczęcia domagały się odkrycia te zagadki, ale brwi królowe zbiegły się

groźno i dodała:
— To mo a ta emnica!
Palec przyłożyła do ust.
— Bądź wesołą… gość ten przemknie się ako cień, a a nie dopuszczę, aby on ciebie

dla nie na chwilę opuścił… Bęǳie żoną i królową, ale ani ego serca, ani panowania nie
dotknie… To ofiara!… Cóżem winna, że nam ą narzucono?

Dżemma chwytała słowo każde, ale się odezwać nie śmiała.
Mrok wieczora poczynał coraz większe ciemności rozpościerać w tych mało oknami

roz aśnionych komnatach. Królowa silnie klasnęła w dłonie raz i drugi, i z za zasłony od
sypialni ukazała się główka niewieścia.

— Światła! — zawołała pani… i prędko złożywszy pocałunek na czole Dżemmy, cze-
kała tylko natychmiast z awia ących się świec, aby szybko za niemi wy ść z mieszkania
Włoszki.

Ma ąc ą uż opuścić, szepnęła eszcze na ucho:
— Dżemmo! bądź piękną i wesołą… Smutne twarzy on nie lubi. Udawa że nie wiesz

nic… Śpiewa mu i uśmiecha się do niego. Tyś panią i tyś serca ego królową…
To mówiąc, wyszła poważnym krokiem, a pozostała w mie scu Dżemma oczy sobie

zakryła i trzymała tak ręce przytulone do twarzy, aż póki służąca powraca ąca ze światłem,
z zadumy ą nie rozbuǳiła.

Dwie młode służebne królowe czekały na nią ze świecami w ciężkich srebrnych lich-
tarzach, a drugie dwie, ednako ubrane wszystkie, iść miały za panią, niosąc wachlarz,
rękawiczki, chustkę i okrycie. Wolnym krokiem postępowała pani, przechoǳąc naprzód
izby, które dwór e żeński mieściły, mnie daleko wytworne niż poko e Dżemmy, potem
kurytarzy część i galery zamkowych, z których widok był na podworca wewnętrzne.

Baczne oko królowe rozpoznawało tu wśród koni, służby, kolebek i orszaków osób,
które się na zamku zna dowały, barwę każdego dworu i zaprzęgi panów. Naprzemiany
ruchoma i wrażliwa twarz e dumna to się roz aśniała, to chmurzyła.

Byli to e sprzymierzeńcy i nieprzy aciele, bo wyższe klasy społeczeństwa ǳieliły się
wówczas na dwa obozy nieprzy acielskie, walczące ze sobą awnie, które choć się czasem
ocierać musiały o siebie, prze ednać się nie mogły. Na czele ednego z nich stała królowa
Bona, która sama wszystkiem rząǳić chciała i wymagała, aby się e Polska poddała a legła
u stóp pani, aby mogła czynić z nią co e się żywnie podobało — drugiemu zdawał się
przewodniczyć król Zygmunt Stary, ale w te dobie życia ǳiwnie zobo ętniały, z góry
spogląda ący na wszystko, co się ǳiało na świecie, nie miał ani sił, ni ochoty do wo ny.
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Z ma estatyczną powagą, z roǳa em filozoficzne ironii patrzył on, uśmiecha ąc się, na
igraszki losu, na gniewy aż do wściekłości posuwa ące się żony, na opór, który e dosto ni
mężowie senatu stawili, na zwycięztwa kole ne swoich przy aciół i zauszników Bony. Coś
z milczącego, zimnego, wytrzymałego charakteru o cowskiego miał w sobie Zygmunt
i w wielu razach go przypominał, przewyższa ąc tylko wielkim ma estatem, dosto nością,
o którą dbał, i ociężałością, aką lata ostatnie ściągnęły.

Przy aciele, zausznicy, sprzymierzeńcy, ulubieńcy Bony brali z każdym dniem górę,
a król nie zdawał się oceniać nawet klęski aką ponosił.

W edne tylko sprawie małżeństwa syna z powinowatą blizko Elżbietą, wnuczką Wła-
dysława czeskiego, barǳo dawno umówionem, któremu Bona uparcie się sprzeciwiała —
król właśnie energicznie szym ob awem woli zwyciężył. Małżeństwo zostało postanowio-
ne. Bona się oprzeć temu nie mogła, ale poprzysięgła zawczasu zemstę i prześladowanie
te , która mimo e woli miała przybyć, odebrać serce syna, może męża, i ǳielić, eśli nie
wydrzeć, e panowanie.

Przechoǳąc kurytarze, królowa rzucała oczyma roztargnionemi, z wyrazem gniewu,
na luǳi, których pomĳała.

Wszyscy oni niemal, zna ąc tę twarz pani, starali się przesuwać niepostrzeżeni —
Bona była rozdąsana i gniewna!

W tych chwilach rozdrażnienia wieǳiano, ak na mnie sza rzecz do szaleństwa mogła
przyprowaǳić panią, która namiętności swych ani ukrywać, ni hamować się nie starała.

W komnatach, które zarówno do izb króla i królowe prowaǳiły, gǳie się wielu
oczeku ących na posłuchania gromaǳiło, gǳie spoczywali dworzanie pana i pani, ko-
mornicy królewscy, dwór duchownych przybywa ących na zamek — niedaleko od tych
podwoi, któremi Bona wnĳść miała na poko e swo e — stał akby umyślnie na przesmy-
ku postawiony mężczyzna w cudackiem ubraniu, z niemnie oryginalną fizyognomią, na
którego patrząc zdala dworzanie chichotali, ukazu ąc go sobie.

Wystro ony ów średnich lat mężczyzna, wcale się na to zważać nie zdawał.
Za panowania Zygmunta w Polsce, ak nigdy, namnożyło się było stro ów tak rozma-

itych, tak ǳiwacznych, z różnych stron świata pochwyconych, iż narodowe sukni, ak
świadczą współcześni pisarze, prawie oznaczyć nie było podobna.

Staroświecka, prosta opończa edna ą zastępowała.
Wśród te mnogości ubrań włoskich, tureckich, ancuzkich, niemieckich, czeskich,

wiele raziły ǳiwactwem, ale właśnie przez to tych co e nosili pociągały. Zwracały oczy
na nich, czegoby w inny sposób nie dostąpili.

Sto ący u drzwi mężczyzna, Petrek Dudycz, na teraz komornik królewski, choć ko-
mory pańskie wcale nie patrzył, wyglądał nader osobliwie.

Nie młody, przystroił się kuso, nader barwnie, niby z włoska, bez smaku, a ego
sucha, długa, koścista figura w obcisłe oǳieży, eszcze się chudszą i przeciągle szą wyda-
wała. Na obnażone szyi opalone , którą żyły oplatały, sieǳiała głowa niewielka, z włosami
rzadkiemi, starannie utrefionemi i twarzą pocieszną a brzydką.

Krągła, płaska, oprócz mocno wysta ących policzków, z oczkami małemi, twarz ta się
oǳnaczała nosem ledwie dostrzeżonym, sieǳącym na nie ak spore zaczerwienione ziar-
no bobu, i niezmiernie od niego oddalonemi ustami szeroko od ucha do ucha rozciętemi.
Przestrzeń stosunkowo wielką pomięǳy noskiem a gębą chciał za ąć wąsik, wymęczony
ale nieobfity i nastrzępiony.

Brzydki był okrutnie Dudycz, a barǳo mu się pięknym być chciało, co dowoǳił
ów ubiór z włoska, wykwintny, kosztowny, kro em wymuszonym — czyniący go akąś
maszkarą.

Dudycz, niegdy ubogie chłopię, wątpliwego szlacheckiego pochoǳenia, służył na
dworze owego sławnego podskarbiego Kościeleckiego, po którym Boner wziął żupy.

Kościelecki ten nieszczęśliwy rozmiłował się w Szlązaczce owe , którą ze sobą dawnie
przywiózł Zygmunt, matce Janusza z książąt litewskich, i poślubił ą, mimo że kochanką
królewską była.

Nie przebaczyli mu tego bracia, zerwawszy z nim, i takie go od nich i od panów
a szlachty spotykały despekta, że zagryzłszy się zmarł biedny.
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Przy tym wielkiego męztwa, na pięknie szych duszy przymiotów mężu, który serce
tylko miał miękkie, Dudycz spęǳił długie lata — a że do żup był przez niego przezna-
czonym, z soli się dorobił ma ątku i stał się człowiekiem dostatnim.

Śmiali się z niego luǳie, bo i za ąkliwym był i śmiesznie wyglądał, ale kaletę miał
nabitą, więc mu się podczas i kłaniał nie eden.

Jakim sposobem Dudycz dostał się na dwór pański i komornikiem go mianowano,
o tem on tylko wieǳiał eden.

Na zamek się dostawszy, umiał tak się z ludźmi obchoǳić, że choć królowi służył,
choć ks. Macie owskiego w rękę całował, niemnie nizko kłaniał się Gamratowi, a na
poko e królowe miał wstęp dozwolony.

Nikt go tak dalece nie kochał, ale też nikt nie wzdragał się i nie odpychał.
Dudycz miał pewnie lat przeszło czterǳieści, był dotąd nieżonatym, i teraz dopiero

zamyślał wstąpić w święty stan małżeński… serce miał miękkie i wielką miłością zapałał
dla — nie do uwierzenia — na pięknie sze z ǳiewcząt dworu królowe Bony, dla te
uwielbiane , opiewane Dżemmy (Gemma) Pagliari, na które cześć poeci składali ody…
a po cichu mówiono, że młody król Zygmunt August oddawna śmiertelnie w nie był
rozkochany.

Zuchwalstwemby to było niedarowanem Dudyczowi, gdyby Dżemma nie była ubogą,
ubogą ak myszka kościelna, a on nie patrzał uż na pana.

Wieǳiano, że pan komornik kilka wsi posiadał w Krakowskiem, a oprócz tego na
groszu mu nie zbywało.

ǲiewczę patrzeć na niego nie chciało, mówiło, że wstręt w nie wzbuǳał nie do wy-
rażenia… ale królowa Bona opiekunka Dżemmy, za mu ąca się e losem, wieǳiała dobrze
o tem, iż Dudycz wzdychał do piękne Neapolitanki, uśmiechała się czasem złośliwie i nie
wypęǳała go, nie zrażała. Owszem zdawać się mogło czasami, że do wytrwania zachęcała,
że mu akieś czyniła naǳie e.

Dudycz był e widocznie na coś potrzebnym.
Ci, co na zamku krakowskim i na dworze królewskim stosunki mieli a wieǳieli co

się tam ǳiało, utrzymywali, że królowa zarówno miłostkom syna pobłażała, nietylko na
nie patrzyła przez szpary, ale nieznacznie do nich dopomagała i ułatwiała e ta emnie.

Dżemma była u nie w wielkich łaskach, a od nie akiego czasu mianowicie pieszczot-
ką i ulubienicą. Królewicz ze swe strony, matka od siebie obdarzali śliczną ǳieweczkę,
obsypywali wszystkiem, czego tylko zapragnąć mogła.

Jak się u królowe stare goǳiło protegowanie Dudycza i sprzy anie miłości syna, dla
wielu było zagadką.

Jak ǳiś, tak niemal coǳień Petrek Dudycz szukał wszelkich zręczności pokazania
się i przypomnienia Bonie, pochwycenia od nie słówka, rozkazu, skinienia, na których
budował naǳie e.

Stał i teraz na przesmyku, spoǳiewa ąc się że wraca ąca królowa obdarzy go choć
uśmiechem, ale nadchoǳąca pani niosła na twarzy zachmurzone ak noc, w brwiach
zmarszczonych, tylko gniewu i złości zapowiedź.

Spo rzała na sto ącego u drzwi długiego Dudycza i zatrzymawszy się na oka mgnienie,
skinęła mu aby wszedł za nią. Komornik posłuszny wcisnął się we drzwi razem z idącemi
za królową ǳiewczętami. Bona dała im znak, aby szły dale , a sama podniosła oczy na
Dudycza, który pochylony czekać się zdawał rozkazów.

Przez chwilę namyślała się królowa. Myśl akąś musiała rozważać eszcze. Dudycz
nie mówił po włosku, ale ze szkół i życia wyniósł trochę łaciny, a królowa doskonale,
wprawnie i wytwornie mówiła tym ęzykiem.

— Cóż Dudycz? — zapytała — masz tam dużo do roboty przy starym panu?
Petrek się uśmiechnął.
— Nic a nic — rzekł ąka ąc się powoli — mo a służba stać kilka goǳin w antyka-

merze, aby gawiedź się śmiać miała z kogo. Nikt nigdy nie raczył mnie użyć do niczego.
Marszałek oczy odwraca.

— Bo est ich tam dosyć przy moim panu — dodała Bona żywo, chcąc skrócić roz-
mowę. — Powinieneś szukać inne służby… Młody król się żeni, wiesz? — dodała ze
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złośliwym przekąsem — wiesz? Służby więce albo dla siebie lub dla żony potrzebować
bęǳie. Życzę ci, abyś się tam zapisać starał.

Dudycz skłonił się posłusznie.
— Byleby mnie przy ęto — zamruczał.
— O to się postaramy — dokończyła Bona, uż zwraca ąc się akby w głąb poko ów

swych pilno e było — ale Dudycz ma pamiętać, że gǳiekolwiek est i bęǳie, przedew-
szystkiem moim ma być sługą.

I ręką wskazawszy na siebie, Bona oddaliła się krokiem nieco przyspieszonym.
Dudycz krótką chwilę pozostał zadumany w progu, sam eden — otworzył potem

drzwi i powrócił do antykamery, w które cichy gwar dworzan i komorników panował.
Na ławach pod oknami w pół mroku niektórzy grali w warcaby i szachy, inni śmie ąc

się stłumionemi głosami coś sobie rozpowiadali. Sieǳieli edni, przechaǳali się druǳy,
a niektórzy śmielsi, przez drzwi otwarte i tylko kurtyną z kobierca odǳielone od anty-
kamery, zaglądali do dalszych poko ów, w których głębi dopiero król stary swych gości
przy mował.

Dudyczowi wśród tego towarzystwa, dla którego się czuł obcym, było też nieswo o.
Nikt spotyka ąc się z nim nie okazywał ochoty do rozmowy, żaden z dworzan nie zbliżył
się do niego. Dlaczego tego wieczora dłuże chciał tu pozostać, sam może nie wieǳiał.
Spoǳiewał się li akim przypadkiem choć przesuwa ącą się zdala wiǳieć Dżemmę?

Po krótkim namyśle Dudycz ostrożnie się przesuwa ąc, tak aby nikogo z zebranych
tu kupkami nie potrącił, doszedł do kurtyny, podniósł ą i cicho stąpa ąc wsunął na puste
poko e.

Szeregiem stały one otworem, mało co oświecone, nie było w nich prawie nikogo.
Przesuwały się pacholęta niosące do króla ǳbany srebrne na misach złocistych, służba
zamkowa i akieś postacie do rozpoznania trudne.

Z ostatnie komnaty dość oddalone , w które król zasiadał, zaledwie niekiedy głosy tu
dochoǳiły. Ciszą i mrokiem obleczone stały puste izby te, dosyć wspaniałych rozmiarów,
ale ak na królewskie dość przybrane skromnie.

Ławy okryte poduszkami i kobiercami stały ciężkie, krzesła na których poręczach
rzeźbionych gǳieniegǳie połyskiwało złocenie, na ścianach obrazy ciemne, na innych
malowania spłowiałe, od sklepień wiszące świeczniki z niepozapalanemi żółtemi świecami
— nie widać było nic więce .

Dudycz wszedłszy tu, zwolnił kroku, mógł spocząć na ławach pustych i rozmyślać bez
przeszkody… Nikt mu tu ani śmiechem, ni rozmową nie waǳił. Posunął się, przeszedłszy
pierwszą komnatę, do drugie , w które więce cokolwiek światła było. Oprócz kilku świec
przy ścianach, przez okno na podwórce wychoǳące wpadał blask pochodni, których kilka
niezgaszonych palili woźnice i pachołkowie pańscy.

Petrek miał uż siąść w kącie i opatrywał mie sce, gdy zwróciwszy w głąb oczy, zobaczył
naprzeciw sieǳącego na ławie, rozpostartego wygodnie, z nogą na nogę założoną, starca.

Należeć on musiał do dworu, a nie był ani wysokim urzędnikiem, ani pospolitym
posługaczem.

Sam wiek ego podeszły świadczył, że tu akieś odrębne stanowisko za mował.
Dudycz zobaczywszy starca, zatrzymał się z pewną obawą i poszanowaniem razem.
Postać była niepowszednia.
Blask od okna bĳący oświetlał ą ostro, wydatnemi czyniąc rysy, którym starość nie

od ęła życia, akie w nich drgało.
Twarz była długa, czoło wysokie, wypełzłe, usta ironiczny, łagodny uśmiech trzymał

akby obo ętnością zamknięte na wszystko, co oczy przeszywa ące chwytały. Marszczki
niezliczone, fałdy i zapadliny, akby siecią poszarpaną okrywały policzki aż do czoła, które
było wygłaǳone i lśniące… tam na sklepieniu, gǳie królowała myśl, panowała pogoda.

Roǳa litościwe wzgardy wybitny charakter nadawał piękne te głowie filozofa.
Nie w rysach, ale w ich znaczeniu było coś Sokratycznego.
Widać było, że człowiek ten wiele cierpieć, wiele przebyć a wszystko uż lekcewa-

żyć musiał. Salomonowe vanitas vanitatum mówiło z każde z tych uśmiecha ących się
marszczek. Lecz gniewu w tym śmiechu nie było.

Ubiór wcale się na królewskie nie nadawał poko e. Miał na sobie suknię długą na
kształt opończy, z kapturkiem, pod którą innego domyślać się było można stro u.
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Rękę edną suchą, pomarszczoną, żylastą trzymał opartą na roǳa u kĳa, który sam
tylko tłómaczył kim był ten starzec, spoczywa ący tu na ławie ak gdyby był u siebie
w domu.

Do kĳa tego pstrego przyczepionych było kilka lisich ogonów i ǳwonków, którym
serca wy ęto, aby brzękiem nieustannym nie dokuczały.

Starcem tym był ów sławny królewski trefniś, Stańczyk, który uż trzem królom,
trzem braciom rzucał w oczy prawdę gorzką, sarkazmem nielitościwym i gryzącym.

Kto on był, ów Stańczyk, którego szanowali wszyscy, bał się każdy — starzec, co
innego życia nie pożądał i spoczynku nie zapragnął, o tem uż nawet pamięć się zatarła.

Mówiono go szlachcicem i miał powagę swego stanu, podanie głosiło niegdyś żoł-
nierzem, który życie ledwie uniósł z Bukowiny za Olbrachta… a potem? ak się wyrzekł
szczytu i nazwiska, ak spadł czy podniósł się aż do trefnisia na dworze, gadki choǳiły
różne. On sam o sobie nie mówił nigdy. A znał całą Polskę, wszystkie rody, luǳi, związki,
charaktery, akby żywą był kroniką.

Na prawdę nie trefnisia on tu miał urząd i obowiązki, bawił rzadko, chociaż boleśnie
często, oǳywał się mało. Błąǳił po zamku i uśmiechał się sam do siebie. Gdy kto mu
rzucił pytanie, eżeli na nie odpowieǳieć raczył, to po długim namyśle i kilku krótkie-
mi słowami, często ak ostrze noża włoskiego, wbĳa ącemi się w pierś i pozosta ącemi
w pamięci na zawsze.

Nie ǳiw, że Dudycz niewymowny, bo aźliwy, znalazłszy się oko w oko wobec te
potęgi, które się lękał, nie wieǳiał co ma począć — cofnąć się po cichu, czy pokłonić,
ode ść spiesznie czy się zbliżyć.

Stańczyk uż miał wlepione w niego oczy. Karykaturalna ta postać bawiła go… usta
zamknięte nieznacznie się ściągnęły.

— Siada Petrek — odezwał się stary wskazu ąc na ławę. — Cóżeś się ty tak ǳiś
wystroił akby w swaty lub na wesele? A po nocy tu u nas wszystkie koty czarne i mo a
stara opończa warta two ego nowego sa anika.

Dudycz nie wieǳiał co odpowieǳieć, lecz nie śmie ąc się sprzeciwiać, za ął mie sce
na ławie w przyzwoitem od trefnisia oddaleniu.

Stańczyk za nim powiódł głową.
— Słucha no — rzekł — tyś się to do bab tak przystroił? Czy one eszcze nie do adły

ci dosyć?
Powstał Dudycz i głową potrząsnął.
— Jam ich znać nie miał czasu.
— A teraz osolony, bezpieczny — rzekł Stańczyk — myślisz na drugie pół wieka

puścić się gonionego! He ! taniec to niebezpieczny!
Spuściwszy głowę słuchał nauki Petrek, nie ważył się ust otworzyć.
— Powiał wiatr żeniący — zamruczał Stańczyk — młodemu królowi da ą panią.

Zaprawdę czas aby miał edną, nakosztowawszy się ich tylu…
Drgnął Dudycz niecierpliwie i poruszenie to ławie zapewne a Stańczykowi się czuć

dało.
— Fraucymer stare pani odetchnie — mówił — gdy królowę przywiozą, a piękna

Dżemma oczy śliczne wypłacze‼
Na wspomnienie swe bogini, bo tak ą Dudycz nazywał, żywo się znowu poruszył

dworzanin.
— Dżemma! — powtórzył głosem ǳiwnym, w którym więce coś brzmiało, niż py-

tanie obo ętne.
Stańczyk popatrzył nań złośliwie.
— Włoszkę chciałbyś sobie wziąć — przerwał trefniś — ale dla nas Polaków, po-

wiadam ci, wszelka włoszczyzna niezdrowa. Z eść ą można, smaku e czasami, strawić
trudno.

Mówił nie spuszcza ąc oczu z Dudycza, a twarz śmiała mu się smutnie, tą mięszaniną
bolu i ironii, która est zwątpienia luǳkiego cechą.

Niekiedy z awia się ona w fizyognomiach filozofów, czasem na licu szalonych. Schoǳą
się w nie mądrość i obłąkanie.

Dudycz wahał się ust otworzyć, wstyd mu było przed tym szydercą do słabości swe
się przyznać.
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Stańczyk, który zgadywał czego wieǳieć nie mógł, czytał w tym biednym Petrku ak
w otwarte książce.

— Po co ci się kręcić i wisieć przy dworze — począł z cicha. — Dorobiłeś się z soli
chleba, możesz mieć do woli ednego i drugiego… a służyć ci się chce! Nałóg do arzma!
kark świerzbi, gdy go co nie gniecie! Jechałbyś rzepę siać i Boga chwalić.

Dudycz się czuł dotkniętym.
— Cóż to a? dworum nie wart? prostak taki! — zamruczał.
— Hę! — zawołał stary — może ten dwór nie wart i ciebie!
Ramiona mu się poruszyły, odwrócił głowę. Petrek pod nosem sobie coś mruczał

nadąsany.
— A wy? czemu przy dworze wisicie? — dało się słyszeć w końcu. — Hm!
Trefniś twarz skierował ku mówiącemu, wyciągnął ogromną rękę swą i ciężko rzucił

ą na ramię Dudyczowi.
— Prawdę mówisz — rzekł — i am tu na nic. Stary król ogłuchł, więc nie słyszy

co Stańczyk prawi, młody słuchać nie ma czasu, królowe tylko trefnisiów lubią… a no,
mnie uż tu nie długo i nie mam dokąd, a ty…

Rozmowa przerwaną została. W sąsiednie komnacie króla słychać było ruch i pod-
niesione żywie głosy, akby goście, którzy tam byli, zabierali się do wy ścia. Dudycz
zmięszany, nie chcąc aby go tu z trefnisiem razem na edne ławie wiǳiano, wstał żywo
i nie pożegnawszy starego pospieszył ku drzwiom bocznym uchoǳąc.

Stańczyk pozostał… zadumany — obie ręce sparłszy na ławie, zgarbiony, z głową
spuszczoną — nie podniósł nawet oczów, gdy głośno otwarły się drzwi komnat pańskich
i na asnem tle ich ukazały się poważne postacie senatorów niewielu, żegna ących starego
pana.

Przodem szedł podkanclerzy Macie owski.

Na zamku krakowskim, który podówczas ciągle eszcze restaurowano i przyozdabia-
no, ku czemu też z Włoch mnogich ściągano kamieniarzy, budowniczych, rzeźbiarzy, co
kolonię italską, uż i tak liczną z każdym dniem powiększało — na zamku nie było izb
tak wiele, aby nawet na potrzebnie szych królowi senatorów pod bokiem ego umieścić.

Znaczną część komnat za mowały kobiety, służba, dwór stare królowe , która dla
siebie luǳi wielu potrzebowała, a w miarę ak wpływ e rosnął, około Zygmunta stawało
się puście coraz, przy Bonie ludnie .

Ci nawet, których król nieustannie raǳić się i posiłkować niemi musiał, na mie-
ście szukali kwater u dostatnie szych kupców. I na wiernie szego a na niezbędnie szego
doraǳcę pańskiego biskupa płockiego Macie owskiego los ten spotkał, że na zamku go-
ściem bywał tylko, choć tu kancelarye się ego mieściły. Może też dosto ny mąż ów rad
był temu, że choć przez chwilę edną dnia swobodnie , szpiegów, oczu i uszu niechętnych
nie lęka ąc się, mógł odetchnąć a z przy acioły swemi się naraǳić i spocząć.

Smutne zaprawdę było położenie tych niewielu doraǳców króla starego, którzy przy
nim sto ąc, resztę ego dosto eństwa ratu ąc, całemu wo sku licznemu, nieprzebiera ącemu
w środkach, zauszników Bony czoło stawić musieli. Coraz trudnie szą walka się stawała,
a rycerzy do nich brakło. Szeregi zacnych mężów się przerzeǳały… Król z każdym dniem
starzał i stawał się słabszym. Dawna energia uparta Jagiellonów, żelazny opór o ca, miękły
złamane chorobą i umie ętnemi napaściami Bony, która znała dobrze małżonka i nie
wahała się dla postawienia na swo em, uciekać do ostatecznych środków.

Naprzeciw Macie owskiego ze spoko em, męztwem i powagą wiodącego bó ten z kró-
lową, stał ów osławiony, z małego wyrosły Gamrat, ǳisia przeciwko kościelnym pra-
wom i obycza owi razem zasiada ący na dwóch na wyższych stolicach biskupich, Gniezna
i Krakowa. Kto był ten Gamrat, do którego się Sulimowie niechętnie dawnie przyzna-
wali, o którym prawiono ak o Ciołku (a był ego wychowańcem i domownikiem), że
w kurpiach z Podgórza, pieszo o kĳku do szkół krakowskich przywędrował?

Człowiek-zagadka był niezawodnie wielce zdolnym i równie przewrotnym, odważ-
nym, zuchwałym dorobkowiczem.

Ciołek, co z syna karczmarza doszedł za łaską Aleksandra na wyższych w kościele
dosto eństw, był mu wzorem, królowa Bona narzęǳiem, ak on e sługą i powiernikiem.
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Pomimo króla, który go nie lubił, pomimo wszystkich zacnych i poczciwych, co się nim
brzyǳili… mimo niesławy aką był okryty, Gamrat dobił się czego tylko pragnął, i był
wraz z Boną panem niemal Polski te , które słabnący Zygmunt zwał się królem.

Około biskupiego pałacu przy Gamracie gromaǳiło się co służyło Włoszce, przy Ma-
cie owskim i Tarnowskim hetmanie co wiernem pozostało królowi.

Kamienica, którą w rynku za mował Macie owski, gdy do willi swe nad Prądnikiem
uciec dla spoczynku nie mógł, wprawǳie na zewnątrz od innych się nie różniła wielce,
ani od nich była pięknie szą, ale wszedłszy wewnątrz łatwo się poznawało mieszkanie
człowieka, który wykwintnego nabył smaku, długim za granicą, szczególnie we Włoszech
pobytem.

Stosunki ówczesne dwu kra ów były tak ścisłe, akby ich wielkie nie ǳieliły prze-
strzenie.

Małżeństwo królewskie z Boną ze Sforziów ożywiło e, lecz ono też było skutkiem
barǳo dawnych i nieustannych Polski z Włochami związków.

Dość est przerzucić spisy ówczesnych dosto ników kościoła, profesorów akademii,
lekarzy naszych, panów, woǳów, aby się przekonać, iż mało który z nich nie uczył się we
Włoszech, nie wywiózł z nich idei, nauki, smaku, kierunku przyszłego życia.

Nie było miesiąca w roku, ażeby ktoś z Krakowa nie został wysłany do Rzymu, lub
ztamtąd nie wrócił. Roiło się młoǳieżą naszą w Padwie i Bononii. Uczyli się tam i katedry
za mowali Polacy, ak ów Struś, na sławnie szy z lekarzy w Polsce, który dla nie katedrę
medycyny porzucił.

Podkanclerzy Macie owski, liczny — dla samych spraw, które się w ego kancelaryi
gromaǳiły — dwór młoǳieży utrzymywać musiał. Ztąd mieli wy ść ci, co późnie zasły-
nęli na na wyższych dosto eństwach… tu się młoǳież kształciła do praktycznego życia.

Oprócz nie , do Macie owskiego się garnęło wszystko co z boleścią patrzyło na rządy
Bony, faworytów, Gamrata, cuǳoziemców bez miłości kra u wyzysku ących go… Tu,
eżeli raǳić nie było można, zaboleć otwarcie było wolno.

A bolano tem więce , że przyszłość nie obiecywała się aśnie szą, bo młody król Zyg-
munt August, którego teraz żenić miano, był więce wychowańcem królowe niż króla,
Włochów niż Polaków, aucymeru Bony, niż rycerzy z pod Obertyna.

Liczny szereg izb na pierwszem piętrze składał biskupa Samuela mieszkanie, gdy na
dole dwór i służba się ściskała, ako tako ak śleǳie w beczce, niby na obozowisku ży ąc.

Nie było przepychu około biskupa Samuela, bo on sam skarbów nie miał, nie zbierał
ich i nie trwonił, ale komnaty się oǳnaczały poważną wytwornością wielkiego smaku.

Włoskiego pęzla obrazy, włoskie marmury i bronzy, flamanǳkie opony, rzeźby z drze-
wa ubierały izby, którym prosty człek nie barǳo się ǳiwił, bo nie błyszczały nadto, ale
znawca miał tu na co patrzeć.

Wieczór nadchoǳił właśnie i biskup Samuel powróciwszy od króla spoczywał u siebie,
domowników przywołu ąc i łagodnie im da ąc rozmaite rozkazy.

Piękną, ak dusza Samuela, była zewnętrzna postać ego, pańska bez dumy, dosto na
bez wyniosłości, szlachetna bez wymuszenia, miła oczom, choć się o to nie starała.

Wiek nie wiele ą potrafił nadwerężyć. Rysy oblicza zachowywały się tym spoko em
mężnym duszy, który da e spokó sumienia i wiarę w cel żywota.

Macie owski wiǳiał go przed sobą, w służbie kościołowi i kra owi. Stan kapłański do
obo ga go namaszczał.

Sieǳąc przy stole, rozmowę prowaǳił ze spartym na nim marszałkiem dworu swego,
gdy w dalszych poko ach szmer zmusił go przerwać naradę.

Wieczorni przybywali goście, na których tu nigdy nie zbywało. Nie bywało tu tłu-
mów, bo nie było biesiad, zabaw i gwaru, ale też nigdy pustkami komnaty nie stały.

W te obwili przybywał Tarło biskup przemyski, a tuż za nim szedł żupnik Seweryn
Boner, gdy na wschodach świecono Andrze owi z Górki, kasztelanowi poznańskiemu,
wielkorząǳcy wielkopolskiemu.

Wszyscy oni spoǳiewani byli, pożądani.
Brakło tylko dnia tego hetmana Tarnowskiego, który doma dla pilnych spraw swych

był wstrzymany.
U progu witał Macie owski przy aciół swych, do których wkrótce i mnie głośnych,

a niemnie mu wiernych garstka się przyłączyła.
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Twarze widać było wesołe… lecz po te wesołości umiarkowane , ciche , znać było
luǳi, którzy ani boleć krzykliwie, ani się wrzaskliwie bawić nie umieli.

Tarło począł Macie owskiemu winszować zwycięztwa.
— Przemogliście owe mocy nieczyste — rzekł. — Króla młodego żenicie, a przez to

go może z pod właǳy matki wydobęǳiecie, odǳielicie od nie .
Przebóg! — dodał — cóż to za czasy, co za położenie nasze, gdy musimy cieszyć się,

żeśmy syna matce wydarli.
— Dałby to Bóg — przerwał pan z Górki, rycerskiego wielce oblicza mąż, który wraz

z Tarnowskim laury zdobył pod Obertynem — lecz ǳieło niedokonane eszcze…
— A! i daleko do końca — rzekł Macie owski siada ąc sam, gdy druǳy goście zwy-

kłe mie sca swo e za mować zaczęli. — Zda e się, że w końcu małżeństwo to u kolebki
obiecane, ciągle będące na celu, przy ǳie do skutku, mimo oporu Bony… ale co za los
czeka tę biedną młodą panią!

Milczenie odpowieǳiało na ten smutny wykrzyk, który się wyrwał z piersi biskupa.
— Młoǳiuchna, nieśmiała, a co gorze pono wątła i słabowita — rzekł Tarło — ak

ona tu sama edna potrafi temu (tu zniżył głos) potworowi się opierać.
— Przypomnĳcie legendy stare — rzekł Macie owski — Bóg sta e w niewinności

obronie, a ma ona siłę, które rozum nie potrafi ocenić. Ileż takich ǳiewic, potworom
na pastwę rzuconych, niewiǳialne ręce aniołów osłoniły…

— Co da Boże! — westchnął Tarło.
— Królam nie wiǳiał eszcze — odezwał się pan Andrze z Górki, zwraca ąc ku

biskupowi — akże est?
Macie owski nie odpowiadał długo, akby mu ciężko było otworzyć usta — smutkiem

się okryło oblicze.
— Nie łudźmy się, kasztelanie — rzekł powolnie. — Wprawǳie a, obcu ąc z nim

oddawna coǳiennie, nie wiǳę schyłku ego ako druǳy, a mimo to, król straszliwie
osłabiony, znękany, zobo ętniały… niepodobna nie dopatrzeć, nie można zaprzeczyć…

— Miał on zawsze chwilki słabości — odezwał się pan Andrze — gdy go niewieści
pisk i krzyki zmogły, ale w nim owa Kaźmirzowa o cowska stałość myśli mieszkała, że się
chwilowem ustępstwem z prawe drogi sprowaǳić nie dawał.

— I ǳiś on wiǳi asno — rzekł biskup Samuel — ale spoko ny akiś fatalizm starości
go ogarnął. Mówi snadź sobie, iż Opatrzność luǳkie sprawy do pewnego wieǳie końca,
i choć ulega, niebezpieczeństwa w tem nie wiǳi.

Macie owski wstrzymał się chwilę i dodał z uśmiechem:
— Miłość ego dla przewrotne te gaǳiny włoskie dawno ostygła, zna ą lepie od

nas wszystkich. Na wskróś przegląda każde e słowo, zamiar i czynność, niekiedy ła e
i w oczy ą głupią zowie albo szaloną… cóż potem? Gdy przywieǳiona do ostateczności
stara pocznie krzyczeć, płakać, rzuci się na ziemię, poszarpie suknie na sobie, włosy roz-
rzuci, bluzgać pocznie i Polskę przeklinać… Zygmunt w końcu woła: Idź, idź, rób co ci
się żywnie podoba.

W milczeniu słuchano, aż przerwał biskup Tarło.
— Króla mi i pana mo ego żal — rzekł — boć w nim wielki mąż był i monarcha

wielki.
— Bez wątpienia — potwierǳił Macie owski. — Nadszedł wiek, sęǳiwe lata, cho-

roba uczyniły swo e. Nie tym est, akim był w początkach. Wiǳi asno, poczynać nie ma
siły; ratu e się więc w sumieniu swem, tem com wskazał… wiarą w Opatrzność. A abym
ą, taką aka ona est, rychle fatalizmem nazwać mógł. Dobre est zdanie się na wolę Bo-
żą, bo bez nie nic się nie ǳie e, aliści i człowiekowi dana wola w pewne mierze, które
zażyć ma obowiązek.

— Qiud sine viribus ira! — szepnął Tarło wzdycha ąc. — Tem też nasza Polska
wǳięcznie szą być wam powinna bracie Samuelu, żeście z panem hetmanem przy mał-
żeństwie młodego króla obstali i przyszłość niem ocalili.

— Utinam! — westchnął Macie owski. — Uczyniono co było można, ale nie łudźmy
się, powtarzam. Stanęliśmy do walki, eden Bóg wie przy kim bęǳie zwycięztwo.

— Przy dobre sprawie — zawołał p. Andrze z Górki.
— Tak, ale my, co walczymy za nią, garstką esteśmy, a złych co przeciw sto ą, ćmy

i legiony — rzekł gospodarz.
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— Jakże Włoszka przy ęła porażkę? — odezwał się p. Seweryn Boner, żupnik, męż-
czyzna rozumne twarzy, choć niepięknego oblicza kwadratowego i rysów dość pospoli-
tych.

— Złość swą musiała wywrzeć za kurtyną na karlicach i sługach, na tych co e słu-
żyli a zawiedli… lecz gdy raz uchwała stanęła — mówił Macie owski — co począć miała?
Uśmiechnęła się ironicznie, wyzywa ąco, akby mówiła: nie otrąbia cie zwycięztwa, pó-
kiście go niepewni.

— A cóż pocznie? — spytał Tarło.
— Mó Boże! — mówił Macie owski — spyta cie racze czego nie pocznie? azali

włoskich sztuk nie znacie? Pewna rzecz, że tam w tym kra u i wszelkiego dobra i siła
złego się nauczyć można. Krew u nich żywie płynie a ludźmi miota.

Nie wiecież co tam może trucizna, sztylet i strasznie sza nad nie przewrotność? Wszyst-
kiego tego zażyć przeciwko nam mogą, przeciw te niewinne ofierze.

Zamilkł urywa ąc nagle.
— Grzesznymbym był — dodał — gdybym bez dowodów, iż się to stać może, tak

sroǳe obwiniał… lecz patrzyłem, wiǳiałem i wiem wiele. Dałby Bóg, byśmy pokonali tę
potworę, która w herbie Sforziów ǳiecko pożera! Omen to est!

Wzdrygnął się Tarło i rękę podniósł edną do góry.
— Młody król przecież żonę umiłować musi; goǳi się na niego rachować, że e

przeciwko matce bronić bęǳie.
Wstał pan Boner potrząsa ąc głową.
— Przeciwko miłości dla żony, est tu miłostek bez miary, coraz świeżych, a coraz

poważnie szych, są dawne ulubienice… a ona matka, Boże mi przebacz porównanie, ak
ona Neronowa Agryppina nad umysłem syna potęgę ma wielką.

— Tak est — potwierǳił biskup Samuel — Patrzaliśmy na wychowanie królewicza,
które na to edynie obrachowanem było, aby właǳę wielką nad umysłem ego osięgnąć.

Domagali się głośno a mocno panowie wszyscy, aby młody pan wychowanie ode-
brał męzkie, rycerskie, bo choć chwilami pokó mamy, nigdy bezpiecznemi od sąsiadów
nazwać się nie możemy. Wo na est przeznaczeniem naszem, wo na rzemiosłem. Nie da-
ła Bona uczynić syna wo ownikiem, odebrała i w aucymerze zawarła, pieszcząc go aby
zmięknął… od o ca go trzyma daleko, od luǳi odǳiela, od świata zasłania podwiką…
czegóż się po nim spoǳiewać?

Wtem pan Seweryn Boner przerwał.
— Tak ci ostatecznie źle może nie est, akby być mogło — rzekł. — Znam a młodego

króla od ǳiecinnych lat ego. Pan niepospolitych umysłu przymiotów, a i serca wielkiego,
szlachetności wielkie .

— Co po tem, eśli zniewieściał? — spytał Tarło. — Słabość w mężczyznie przywarą
wielką… sprężyny nie ma, półzegarze nie iǳie… cóż dopiero w panu ącym, który wolę
winien mieć za tysiące?

— No — odezwał się pan Andrze z Górki — przyszłością się nie trapmy do zbytku,
gotówem i a ze starym królem zostać fatalistą! Bóg się ulitu e nad nami. Tymczasem
myśleć potrzeba ako te młode pani, która tu przybyć ma, zastęp utworzyć, obrońców
z ednać, czuwanie zapewnić.

— Ja — rzekł po małem milczeniu Macie owski — na więce liczę na starego króla.
Szczególną bowiem w nim zawsze upatrywałem miłość dla te narzeczone syna, a tak
blizkie powinowate .

Krew ci to nasza, wnuczka Władysława czeskiego, i czy temu, czy e młodości, czy
myśli zawcześnie powzięte a długo piastowane , winna Elżbieta, że ą uż ǳiś Zygmunt
ak własne ǳiecko miłu e.

Żadne ze swych córek, nawet Izabelli, ulubione Bony, nie kochał tak, a Dantyszek
i Lutalski, co ą wiǳieli, twierǳą, że miłość ta est całkiem usprawiedliwioną.

Śliczne ma być ǳiecię, skromne, miłe, obycza u pięknego, wychowane w bo aźni bo-
że , serca przeǳiwnego, umysłu rozbuǳa ącego się; a że wcześnie ą naszemu Augustowi
przeznaczano, że listy nawet pisywali do siebie, więc w młodem sercu uż est uczucie dla
przyszłego męża.
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— I ta to gołąbka niewinna — zamruczał głową potrząsa ąc Andrze z Górki — ma
paść ofiarą sępów!

— Zna ǳie obrońców! w Bogu naǳie a — dodał Macie owski.
Czasu te rozmowy, ak pospolicie u biskupa Samuela wieczorami, gdy wiǳiano świa-

tło, ten i ów z przy aciół ego wchoǳił. Znaleźli się Bo anowski rozumny, Lupa Podlo-
dowski i kilku innych. Ale na nich nie zważa ąc, bo wszyscy swoi byli, rozprawiano dale ,
a nikt się z myślą swą nie ukrywał.

Wtem u drzwi szelest powstał i niektórzy głowy zwrócili ku nim, bo się ktoś śmiałym,
posuwistym krokiem zbliżał ku rozmówcom… a był człowiek, dla niezna omych wielce
oczy ściąga ący i niepospolite powierzchowności.

Takiego się na mnie na poko ach biskupa Samuela spoǳiewać było można, bo tu
wszyscy pańsko i barǳo ochędożnie wyglądali, a przybywa ący, choć mu na fantazyi nie
zbywało, barǳo z prosta i zaniedbanie był oǳiany.

Stro ów onego czasu ǳiwnych nie brakło, a co człek, można było niemal coraz inną
modę wiǳieć na nim, ale po wchoǳącym trudno było poznać, do akiego należał narodu.

Buty miał długie akie w Polsce pospolicie noszono, spodem suknię ak sa anik skro-
oną, ale wytartą i wyblakłą, choć materya na nie była niegdyś kosztowna i piękna. Wierz-
chem zaś na nie , wyszarzanym aksamitem okryte miał futerko z popieliczych wiewiórek,
akieby ledwie staremu słuǳe na powszedni ǳień przystało. W ręku zaś trzymał koł-
paczek futrzany, tak dobrze stary ak oǳież cała. Za paskiem na sa aniku zatknięta była
para rękawic wyszywanych, zużyta — u boku ani miecza ani szabli, tylko pod pachą laskę
kutą niósł.

Niepozorny ten człek, średnich lat, przed czasem postarzały, głowę miał ogromną,
nad którą czoło wypełzłe ak bania sterczało; twarz chuda, długa kończyła się spiczasto.
Brzydki był, ale w oczach tyle rozumu miał, a w te twarzy życia tyle, iż poszanowanie
akieś wzbuǳał. A musiał się mieć za niepośledniego sam on, gdyż owi dosto ni mężowie,
owe bławaty, szaty i łańcuchy, mięǳy które poufale tak wchoǳił, byna mnie go nie
onieśmielały.

Ci co na droǳe mu stali, ustępowali z ukłonem, zdala będący witali go z uprze mością
wielką, a ks. Samuel ręką wcześnie go pozdrawia ąc, życzliwie się uśmiechał.

Zbliżywszy się do stołu nowy gość, z tą śmiałością z aką wszedł, dokoła się pokłonił
i stanął.

— Gościem wy u mnie rzadkim a wielce pożądanym, Strusiu miły — odezwał się
biskup — bądźcież pozdrowieni!

Struś głowę skłonił nieco.
— ǲięki Bogu, mnie tu nie było potrzeba — rzekł — a gǳieinǳie mus iść i ko-

nieczność. Doktorowi wszyscy raǳi, a no boda go nie wołać.
Struś ten był naówczas na zawołańszym z lekarzy w Krakowie; choć tu na nich nie

zbywało, bo i Polaków co się we Włoszech uczyli, i Włochów i różnych cuǳoziemców
siła było można naliczyć.

Struś boda innych nauką i bystrem okiem w rozpoznawaniu chorób luǳkich i tem-
peramentów przechoǳił. Szanowano go powszechnie z nauki wielkie , ale i z charakteru
niemnie pięknego. Jako to lekarzom wielu się trafia, coǳiennie z widokiem śmierci
oswo onym i sprawy luǳkie nawykłym wiǳieć ak marnemi są, Struś swobodę umy-
słu i mowy w pośród na dosto nie szych osób zachowywał, a nie korzył się przed nikim.
Tak mu było prawdę łatwo powieǳieć królowi, ako parobkowi, a zawsze była zdrowa
i ędrna. Nie lękał się też nikogo, gdy ego wszyscy pożądali.

Ostatnie wyrazy rozmowy toczące się o królewnie Elżbiecie, wchoǳąc Struś po-
chwycić musiał, bo gdy się uciszono, rzekł.

— Nie radbym przerwał Encomium przyszłe pani nasze , a dowieǳiećby mi się było
miłem, że też dosyć siły a zdrowia mieć bęǳie, aby tu i miłości ednych i nienawiści
drugich podołać mogła biedaczka.

— Co do zdrowia e — zniża ąc głos rzekł biskup z powściągliwością pewną — różne
wieści krążą, da Boże, nieprawǳiwe a złośliwe… Słabowitą być ma a wątłą.

Strusiowi się słucha ąc rozrosłe brwi pod wysokiem czołem ogromnie marszczyły.
— Jam coś też zasłyszał — rzekł — i dlatego pytam. Powiada ą, że matka e mości

niedobrego est zdrowia, a i w o cu pewne przypadłości mogły z niego prze ść na ǳieci…
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chociaż to koniecznem prawem nie est, aby one ǳieǳiczyły e. Trafia się ten spadek
często, lecz niewszęǳie, edne ǳieci mĳa, drugie obarcza.

Macie owski milczał zamyślony.
— Zkąd a to wiem — rzekł — nie raczycie mnie badać; słyszałem wszakże od tych,

co często ostatniemi dniami królową starą widywali, że ma pociechę z tego wielką, acz
może przedwczesną, iż u przyszłe królowe o chorobie akie ś skryte wie, która e życia
długiego nie obiecu e…

Wszyscy chwilę milczeli, a pan Seweryn Boner po cichu szepnął biskupowi Tarle,
obok którego sieǳiał:

— Może zawczasu choroby przepowiada ą, aby się e nie ǳiwowano, gdy potem
włoskim kunsztem ą w kubku lub woni zadaǳą!

Struś dosłyszawszy smutnie się uśmiechnął.
— Zowiecie to włoskim kunsztem — odezwał się — chociaż on i we Francyi i po

równi w innych kra ach, pod ten czas zły do wielkie doskonałości doprowaǳony został.
Zaprawdę ohyda to i smutek, gdy człowiek rozumu swego i nauki na to zażywa, aby

pota emnie i bezkarnie broił.
Doszliśmy do tego, że i Lokusta lepie smażyć nie umiała nad nasze trucicielki.
Srom wyznać, że i pomięǳy doktory są tacy, którzy nad tem pracu ą, aby ak na -

subtelnie sze trucizny urząǳać umieli, które potem nie na wagę złota, ale za ogromne
sumy sprzeda ą…

— Ale sąć antidota — odparł po chwili biskup — i mówią o kamieniach takich,
które nosząc nigdy otrutym być nie można.

Struś się uśmiechnął.
— Przeszła do nas ta wiara od starożytnych, tak ako o ametyście głoszą, iż upić się

nie da e, ale cudny to by kamień być musiał, żeby samo nań we rzenie i noszenie go,
połknięty ad niszczyło… Baśnie to są.

— A toż prawda? — zapytał Boner — że i zapachem zabić można?
— Pręǳe niż we rzeniem na kamień uleczyć — rzekł Struś — lecz smutna to treść

rozmowy… rzućmy ą lepie .
— O wesołą bo trudno — przerwał biskup Samuel.
Po tych słowach rozǳielili się mówiący i każdy z nich po edynczo z kimś cichą zawiązał

gawędę. Wszystkie zaś one mnie więce ednego się tyczyły przedmiotu — młodego króla
i królowe przyszłe , na których wielkie pokładano naǳie e… tak ak Bony i królowania
e coraz się rozwielmożnia ącego lękali wszyscy, tem pociesza ąc tylko, iż ono z żywotem
starego pana ustać miało.

Słowo to było w ustach wszystkich, i dosłyszawszy e biskup Samuel, rzekł: że i to
niepewna, ażali Bona, która na pozyskanie serca syna pracowała od ǳieciństwa ego, nie
potrafi go zatrzymać, tysiączne na to ma ąc sposoby.

— Jakie one są — mówił znowu podniósłszy głos Macie owski — wszyscy wiemy,
bośmy na nie patrzyli. Młody pan wiele potrzebu e, bo do wykwintnego i zbytkowego
życia est nawykły, kocha się we wszystkiem co piękne, a co piękne est, szacowne być
musi.

Stary król nie rad na aszki mu dostarcza i ostrze by go chciał wziąć, czemu Bona nie
przeszkaǳa, zarazem okazyę ma ąc ta emnie ze skarbca go swego zasilać, co miłość edna
i utrzymu e. Jest w Chęcinach na zamku z czego wszelki zbytek żywić.

Gorsze drugie — kończył biskup oczy spuściwszy — boć na krewkość wielką mło-
dego króla obrachowane. Ma Bona zawsze przy sobie podostatkiem pięknych ǳiewcząt,
Włoszek i Polek, a przez szpary patrzy na miłostki syna.

— Cośbym i a o tem powieǳieć umiał — szepnął Struś — wczora bowiem młody
król przez dworzanina mnie swego prosić kazał, abym nie wy awia ąc, że to z ego naprawy
poszło, Włoszce Dżemmie coś raǳił, gdyż chorą być ma.

— To wiadomo — wtrącił Boner — iż piękna barǳo Włoszka, bo to perła na dworze
królowe , oddawna młodemu panu w oko wpadła… a źli luǳie mówią, iż Bona sama tego
życzyła i ułatwiała.

— Byliście na zamku u nie ? — zapytał ciekawie Andrze z Górki.
Struś głową potrząsł.
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— A akżebym chore i królowi odmówić miał? — rzekł. — Dworzanin Merło, co
mnie prowaǳić miał, tak się starał czas i drogę wybrać, aby nas nie baczono.

Nie wiem czy kto do rzał mnie po pustychb łąǳącego kurytarzach, zanim Merło
przodem pobiegłszy dał mi znak, iż wnĳść mogę.

Gdym na próg wstąpił — mówił dale Struś — w te że chwili u drugich drzwi opa-
dała kurtyna, i nie mylę się, bom młodego pana uchoǳącego poznał. W komnatce tak
ochędożne a przybrane , akie nigdy królewny nasze nie miały, bo około tych skromnie
est i ubogo, zastałem ową piękność, u które nóg eszcze świeżo porzucona lutnia leża-
ła i struny e niedograną pieśnią cicho dźwięczały. U rzawszy mnie zapłoniła się wielce
i stała nieruchoma ak posąg, tak żem czas miał się dobrze przypatrzeć zbliża ąc powoli.

Oczów na mnie długo podnieść nie śmiała.
— Na prawdę barǳo piękna! — odezwał się Boner.
— Ani we Włoszech nawet takich wiele — potwierǳił Struś — choć tam niewiasty

za młodu słyną pięknością, tylko że ona nietrwałą est, gdy naszych e mości, ak się trafi
hoża, to i w pięćǳiesięciu leciech mięǳy ǳiewkami stanąć może… gdy Włoszka do
trzyǳiestu ledwie doszedłszy, uż stara.

Ozwałem się do wylękłe , pyta ąc czy chorą była.
Podniosła dopiero oczy śliczne na mnie i cicho rzekła: — Nic mi nie est.
U ąłem za rękę i puls badałem, który barǳo pospieszny był i nieregularny. Niepokó

duszy we krwi się czuć dawał.
Na pytania mo e ledwie mi odpowiadać chciała, wciąż na drzwi spogląda ąc, których

zasłona drgała, akby za nią kto stał ukryty.
Chorą ą nie znalazłem, ale zdrową się nazwać nie goǳiło, bo z takiego niepoko u

w całem ciele luǳkiem srogie nieporządki powstać mogą i śmierć nawet sprowaǳić.
Ani tu mo e leki aptekarskie mogły być skuteczne. Rzekłem więc aby w sobie spokó

starała się utrzymać i dobrą myśl, rozrywki szukała, muzyki zaniechała.
Ziółko też usypia ące i uspoka a ące przysłać obiecałem.
— Łacno odkryć te choroby przyczynę — przerwał pan Boner. — We dworze uż

wieǳą wszyscy, bo i stara królowa ęzyka utrzymać nie umie nigdy, że król młody się żeni.
Ztąd kochanicy troska sroga, bo że była i est Augustową miłośnicą, o tem na dworze
nie wątpi nikt. Królowa stara obsypu e ą łaskami, a przez nią syna przy sobie trzyma
i zachować go się spoǳiewa.

— Niewątpliwa, iż plan taki est osnuty — przerwał Macie owski — łacno go i pod-
patrzeć odgadnąć, aliści nie wiem czy równie bęǳie lekko przywieść do skutku.

Zamilkli wszyscy.
— Na to królowa stara wcześnie obmyśla sposoby — odezwał się Górka — czasu ma

dosyć.
Rozsiewa ą uż wieści, że przyszła żona chorobę akąś wiezie z sobą, nie dla czego

innego, tylko aby do nie zrazili. Bęǳie to dobry powód aby oddalić Augusta, którego
Dżemma pocieszać nie zaniedba…

Westchnął biskup Samuel, ale wtem marszałek dworu otworzył drzwi adalni i ozna -
mił, że wieczerza podaną była, i akby dla nie wszedł też śmie ąc się brat biskupa —
a wszyscy razem, oprócz Strusia, który za chleb wieczorny poǳiękował, ruszyli do są-
siednie sali.

Zdawna dwór biskupi krakowski, choć na nim sieǳiał Oleśnicki i kardynał Jagiel-
lończyk, takiego przepychu i świetności nie zaznał, ak pod ten czas za Gamrata.

Stara to i udowodniona prawda est, iż ten co od kolebki nawykł do dobrego bytu,
do dostatków, mnie do chlubienia się nim est pochopnym.

O Gamracie mówiono, że w łapciach przyszedł z Podgórza, tak ak o Ciołku, że karcz-
marza czy szewca synem był, a oba oni bez wielkich zbytków się obe ść nie mogli.

Nadworne straże, liczni komornicy, służba, aż do na mnie szego pachołka, eżeli nie
na coǳień, to na uroczystości Gamratowi w takich stro ach, zbro ach i przyborach to-
warzyszyli, iż gasili barwą swą i rynsztunkiem na możnie szych domów poczty.
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Prawda iż arcybiskupstwo razem gnieznieńskie i biskupstwo krakowskie ǳierżąc,
dwa książęce beneficya, mógł Gamrat starczyć na przepych książęcy i sprostać choćby
Tarnowskiemu, Górkom, Zebrzydowskim i na ma ętnie szym magnatom.

Gdy u innych wspaniałość z wytwornym smakiem połączoną była, Gamrat się szcze-
gólnie w tem kochał, co oczy pospólstwa zachwycało i połyskiem e pociągało.

Więc od złotych bramowań były barwy, kapy na konie, złotem świeciły i szkarłatem
kolebki, a i liczba pocztów dosto ności odpowiadała. Dwór ego więce na świeckiego pana
orszak, niż na duchownego drużynę wyglądał — ale i on sam też, mimo na wyższego
dosto eństwa w hierarchii kościelne , o kapłańską mnie stał powagę.

Panem przedewszystkiem chciał być, przeto i dobroczynnym bywał po pańsku, bo
gdy w podróż się puszczał po dobrach swych, szły za nim wozy oǳieżą i chlebem dla
ubogich naładowane. Sypał tak ho nie, ak mu zbierać łatwo było.

Nie poskąpiła natura szczęśliwemu ǳiecku wyposażenia, da ąc mu oblicze piękne,
choć się ono uż w tych leciech ego znacznie było rozlało i zgrubiały rysy — postawę
przytem miał wspaniałą, wzrost i tuszę pańską. Z oczów tryskał rozum i przebiegłość,
ako też umysłu był prędkiego i odgadywał łatwo to nawet, czego się nigdy nie uczył.

Głębokie nauki Macie owskich i Tomickich nie miał nigdy, ale dowcip żywy i giętki,
słowo łatwe i roǳa wymowy bu ny i kwiecisty, który stał za mądrość.

Z ludźmi, których sobie pozyskać chciał, był tak miłym a tak się szczerym zdawał,
choć nim nie był, że za serce łatwo chwytał.

W środkach wcale nie przebierał, i życiu ego awnie wiele zarzucić było można, lecz
o to nie dbał. Namiętności swych poskromić nie umie ąc, gdyby nawet cnotliwego uda-
wał, nikogoby nie oszukał.

Gdy z edne strony obycza ów ego uniewinnić niepodobna było, miał ednak ten
srom akiś w sobie, że za nie płacić usiłował głośnemi czyny.

Sypał pełną garścią na ubogich, szczególnie tam gǳie nietylko lewica, ale tysiące
oczów z prawe i lewe strony wiǳieć to mogło. Młoǳieży do nauki pomagał chętnie,
grosza na to nie żału ąc, dla przy aciół ho nym był, a im głośnie mógł co sprawić, tem
ochotnie robił.

Ale tak samo ak się z dobrem chwalił, tak złego nie ukrywał, i miłośnica ego z So-
bockich ǲierzgowska, a e roǳina, niemal na dworcu arcybiskupim zamieszkiwała. Wi-
zerunek piękne pani wisiał w poko u na ścianie, a gdy się arcybiskup w podróż puszczał,
szła za nim kolebka te , którą żoną arcybiskupią publicznie zwano.

Ona się też nie sromała być ulubienicą Gamratową, a ośmielać ą musiało to, że u kró-
lowe Bony na poko ach także włoskiego pęzla wizerunek e wiǳieli wszyscy i stara pani
mówiła o miłości arcybiskupa dla nie , ako o rzeczy goǳiwe i uprawnione .

Zżymało się na to duchowieństwo, bo od Pawła z Przemankowa zgorszenia podobnego
na stolicy krakowskie nie wiǳiano. Rozwięzłe życie wiódł kardynał Jagiellończyk, ale
osłaniano e przecie, aby w oczy nie biło.

Gamrat się z niego prawie chlubił, a zwano to z przekąsem „włoskim obycza em”.
Pospolicie, gdy królowa stara na zamku krakowskim mieszkała, Gamrat e nieustan-

nie bywał potrzebnym. Obe ść się bez niego nie umiała, i do rady i do wykonania służyć
musiał, więc znacznie szą część dnia spęǳał na Wawelu i późno powracał.

Ale rzadki ǳień się obszedł potem bez nocne biesiady, bo biskup i eść dobrze i pić
lepie eszcze lubił, a gdy adł lub pił nigdy sam nie siadł do stołu, towarzystwem się
otacza ąc wesołem, luǳi coby go zabawić mogli i dobre myśli przyczynić.

Przy owych tedy sławnych Gamratowych wieczerzach, które letnich dni nieraz trwały
do poranku, brano na zęby wszystkich co do obozu królowe nie należeli, a słowo grube
i żart plugawy nie były nowiną.

Na niczem tym biesiadom nie zbywało, cokolwiek rozbuǳić i rozochocić mogło, ani
na trefnisiach, ani na muzykantach, ani na pochlebcach dworu ących faworytowi, tylko
na pomiarkowaniu i skromności.

Niewiastom też z panią ǲierzgowską wstęp nie był wzbronionym, choć duchowni
u stołu przeważali liczbą.

Lecz kto z nich u Macie owskiego bywał, ten u Gamrata nie postał, i nawza em. Gdy
zmuszony czasem profesor akademii, prałat aki u stołu za ął mie sce, przed końcem uczty
się wynosił, bo im ona dłuże się ciągnęła, tem swawola była większa.
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A taka est moc nieszczęsna właǳy, znaczenia i wszelkie siły, że choć sam Gamrat
w prawie powszechne był ohyǳie, kłaniało mu się możnych luǳi coraz więce , gościło
dosto nych coraz mnie tu spoǳiewanych.

I na głośnie szych imion luǳie, ak Opalińscy, ak Kmita, nie uchylali się od arcybi-
skupa, bo co stało przy królowe , z Gamratem trzymać musiało. Szczególnie w ostatnich
latach, gdy król coraz widocznie starzeć począł, a żona nad nim przewagę coraz większą
brała, Gamrat też rosnął i potężniał. Ani do urzędu, ani do ucha króla dobić się nie było
można bez niego. Nie starczył datek, choć królowa sobie za wszystko płacić kazała —
pokłon był niezbędnym.

A im kto dłuże kłaniać się nie chciał, tem potem niże musiał.
Wieczoru tego na dworcu się też gotowano z wieczerzą, gdy biskup powróci, i z otwar-

tych okien kuchni aż na podwórze dolatywała woń zamorskich korzennych przypraw, bez
których żadna się pańska kuchnia nie obchoǳiła. Smakowały one komu czy nie, dla sa-
me swe ceny używać się kazały, aby okazano, że stać na to było, by imbierem, szaanem,
muszkatelą, cynamonem półmiski zaprawne były.

Liczny dwór dosyć nieswornie kręcił się w podwórcu ze śpiewkami na ustach, pobrzę-
ku ąc na cytrach, odprawu ąc gonitwy takie, akby to nie był księży dwór i duchownego
mieszkanie. Zbro ne też gawieǳi więce oko spotykało niż sukni kapłańskich, które wie-
lu zrzucało lub tak przykrawywało, że się świeckim nadać mogły.

Synody wprawǳie ostro nakazywały i tonsurę i sutanny, i bezbronność i wyrzeczenie
się świecideł, lecz sam pasterz stroił się i nikomu nie ganił tego, kto mu przy aznym był.

Kolebka Gamratowa eszcze nie nadążyła z zamku, gdy Sobocki, którego naonczas
na wo ewóǳtwo gwałtem siostra forytowała, wraz z nią za echał kolebką szkarłatną ze
świecidłami mosiężnemi przede drzwi główne.

Z e mością razem (ǲierzgowską) przybywała druga e towarzyszka i pokrewna, So-
bocka także. Stry eczny brat e , który e przeprowaǳał, stał na stopniu kolebki, trzyma ąc
się balasów, na których pokrycie spoczywało… Mężczyzna był tak uroǳiwy ak siostra,
z które łaski u Gamrata był w zachowaniu, ale uż wiekiem i życiem roztyły, ociężały i na
twarzy zbyt rumiane , napiętnowany od napo ów gorących… Stroił się ednak młodo,
dbał o swą piękność i chciał się nią eszcze chlubić.

Wysiada ąca z kolebki ǲierzgowska, ulubienica Gamrata, cała w edwabiach, łańcu-
chach, kle notach, forbotach i plecionkach złotych, niewiastą była uż przeszło trzyǳie-
stoletnią, piękne kibici, kształtna, silna, rumiana i biała.

Twarz zalotnie uśmiechnięta, z wielkiemi oczyma szafirowemi, mówiła równie ak
malinowe usta, że e mość wesołe życie lubiła. Śmiała się wysiada ąc, gdy ą Sobocki wraz
z nadbiega ącym marszałkiem dworu na ręku niemal wynieśli z powozu. Tuż za nią szła
druga Sobocka, piękna też, ale niemogąca z siostrą się równać. Mnie sza od nie , pulch-
na, pełna, tylko białem licem i zbyt nastrzępionym oǳnaczała się stro em. Marszałek
arcybiskupi w progu ozna mił, że arcybiskup dotąd z zamku nie powrócił.

— A! — zawołała śmie ąc się ǲierzgowska — gdyby Bona nie była starą i królową,
byłabym zazdrośną. Goǳina dobrze druga lub trzecia na całym zegarze… użby doma
dawno spocząć powinien.

Marszałek poruszył ramionami.
— Opóźnienie — rzekł cicho i poufnie — toby eszcze nie było nic. Wiadomo, że

nasz arcypasterz na swe głowie i ramionach tyle dźwiga, iż mu podołać trudno. Nic się
nie ǳie e bez niego. Gorsza to, że od dwóch dni uż choǳi ks. arcybiskup ak struty,
z troską akąś, które nic rozproszyć nie może. Jeszczem go takim nie wiǳiał nigdy.

Zmarszczyła się pani ǲierzgowska.
— Ale cóż mu się stało? — zawołała nasępiona — mieliżbyście nie wieǳieć nic?
Rozmawia ąc tak, weszli do wielkie sali rzęsiście oświecone , w które stół wspaniale

był nakryty. Na drugim obok stały wyzłacane nalewki i takież misy, z ręcznikami szytemi
bogato, przygotowane dla gości do umywania rąk przed wieczerzą. Służba w kącie gotowa
była na skinienie.

— Nie wiecie nic? — zapytała ǲierzgowska.
Marszałek pokręcił wąsa i usta wydął.
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— Nie tai nic przedemną — rzekł — ale tym razem nie mogłem się dowieǳieć co mu
est. Rzecz tem osobliwsza, że wczora kładąc się spać był na lepsze myśli, śmiał się, żarto-
wał… Położył się potem, a rano wstał blady, spotniały, zmęczony, do siebie niepodobny,
tak żem po pana Strusia lub innego lekarza chciał słać, ale ofuknął że go nie potrzebu e.
Przez cały czas gdy się oǳiewał, wzdychał zadumany, co nie est ego obycza em. ǲiś we
dnie eszcze się te chmury nie rozproszyły…

ǲierzgowska i Sobocki spoglądali na siebie, bada ąc się wza em. Marszałek stał na-
słuchu ąc czy kolebki arcybiskupie , które oczekiwał, turkotu nie posłyszy. Ale cicho
było dokoła, tylko z podwórca dolatywały śmiechy, śpiewki i gwary.

Upłynęło tak ze ćwierć goǳiny w oczekiwaniu, gdy w ostatku zatętniało w dali i mar-
szałek naprzeciw pana swo ego pospieszył razem z Sobockim, a dwie kobiety same w sali
pozostały, zbliża ąc się tylko nieco ku progowi. Pochodnie mignęły u okien, arcybiskup
przybywał.

Po chwili z awiła się piękna ego postać we drzwiach, ale tak zasępiona, z wyrazem
takie trwogi akie ś i srogiego niepoko u na twarzy, iż pani ǲierzgowska się przelękła.

— Co wam est? — zapytała żywo.
— Co mi est? — butnie odparł arcybiskup, zmusza ąc się do uśmiechu — a któż

wam mówił, że mi się co stało?
— Z twarzy to widać!
— Lica kłamią pod czas ak i usta — zawołał Gamrat. — Zmęczony człek wyda e się

zatroskanym, znużony smutnym…
W chwili, gdy arcybiskup do sali adalne wchoǳił ednemi drzwiami, drugiemi

z bocznych komnat uż na niego oczeku ące zwykłe coǳienne towarzystwo cisnęło się
tu także. Duchowni stro ni akby niemi nie byli, świeccy po włosku, po usarsku, po
węgiersku, po niemiecku poubierani, dwa karły, trefniś, wszystko się to razem wtoczyło.

Marszałek, który rozkaz uż odebrać musiał, natychmiast misy na stół przynosić kazał,
a Gamrat uż szedł do nalewek, któremu wodę chłopięta na ręce zlewać poczęły… Zatem
i paniom i innym gościom podstawiano misy i podawano tuwalnie.

Gwar wesoły rozszedł się po sali oświetlone i błyszczące od sreber i szkła weneckiego.
Wszyscy ednak ku arcybiskupowi spogląda ąc wiǳieli zarówno, że nie takim przybywał
ak zwykle… Zły ten humor powszechnie przypisywano temu, że i królowa stara i Gamrat,
pobici zostali w sprawie małżeństwa młodego króla.

Żeniono go pomimo nich — zapowiadały się burze i ciężkie walki.
Gdy Gamrat za ął swe sieǳenie, obok którego po obu stronach ǲierzgowska i So-

bocka się umieściły, a inni też wedle dosto eństwa krzesła zasiedli, zapach polewki roz-
szedł się po izbie i słychać było przez czas akiś tylko brzękanie łyżek i dźwięczenie mis
potrącanych niemi.

Arcybiskup ledwie tknąwszy eǳenia, porzucił e, nalać sobie kazał wina, wypił nie
mieszka ąc i siadł oparłszy się na ręku.

Nawykli przy biesiadach widywać go zawsze rozbuǳonym, do wesela powołu ącym,
ochoczym, zdumieni potrącali się łokciami.

— Co mu to est?
Na to pytanie nikt nie umiał odpowieǳieć, bo takim go nigdy nie wiǳiano, takim

on nigdy nie bywał.
ǲierzgowska cicho badać go zaczęła. Spo rzał z góry na nią, chciał się łagodnie

uśmiechnąć, lecz skrzywił tylko i rzekł:
— Źle się czu ę na zdrowiu. Sam nie wiem, co mi est. Do melancholii nie miałem

nigdy skłonności, ani mnie hipochondrykiem kto wiǳiał, racze cholerykiem niekiedy.
Prze ǳie to wszakże i zwolna się zatrze… Bądźcie wy dobre myśli, abym a z nie się
cieszył, gdy własne nie mam.

— Mówicie tak — odparła ǲierzgowska czule — dobre to dla drugich nie dla mnie,
która mam to szczęście dobrze was znać. Strapienie akieś wam dolega, a ciężkie nad miarę
być musi, gdy tak widocznem się stało.

Westchnął Gamrat nic nie odpowiada ąc.
Więc i ǲierzgowska, Sobocki i marszałek i wszyscy ci, którym szło o to wielce, aby

wesołym pana wiǳieli, poczęli szeptać, krzątać się, różne wymyśla ąc sposoby.
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Wystąpił tedy włoski lutnista i pobrząknąwszy o struny, na ławie pod oknem za-
ął mie sce, śpiewać poczyna ąc pieśń starą, którą arcybiskup lubił, bo mu młode lata
w Rzymie przy Ciołku spęǳone przypominała. Spo rzał Gamrat ku lutniście, czoło mu
tęsknota akaś oblała… i zasłuchał się w pieśni.

Nie roz aśniło mu się oblicze.
Skończył śpiewać lutnista, któremu kubek podał sam Gamrat ǳięku ąc, a przy stole

cisza panowała. Ci co zwykle tu re woǳili, ǳiś się czuli bezsilni…
Wystąpił z kąta trefniś, którego Pokrzykiem zwano, co znaczy toż ak włoska: Man-

dragora, upatrywano bowiem w niezgrabne ego postaci akieś z ǳiwaczną tą rośliną
podobieństwo.

Krzywy, na obłączystych nogach, garbaty szpetnie, z głową ak garnek ogromną i nie-
kształtną — Pokrzyk słynął eśli nie z dowcipu trefnego, to z cynizmu wielkiego, który
też nazwisko mu nadane usprawiedliwiał.

Zbliżywszy się do stołu, Pokrzyk rozpoczął błaznowanie… śmiech obuǳił w kilku, ale
Gamrat nie zdawał się go ani słyszeć ni rozumieć. Napróżno się wysilał na coraz śmielsze
wybryki, wszystkie pozostały bez skutku.

— Co to ci o cze nasz dobry? — spytał niemal pod łokieć mu się wciska ąc.
— Chciałżeś abym ak ty szalonym był? — zapytał Gamrat.
— Krzta szaleństwa i rozumnym mężom nie szkoǳi — odparł Pokrzyk — zwłaszcza

przy biesieǳie.
Ano, patrzcie, nietylkoście wy smutni, ale wszyscy pociemnieli… tak ak gdy słońce

za ǳie, a mrok padnie na ziemię.
Arcybiskup ręką rzucił, a potem nią czoło znużone potarł i od trefnisia się odwrócił.
— Hm! — rzekł Pokrzyk na ucho ǲierzgowskie — rychle wy niż a poraǳicie na

melancholię, a ręce umywam…
I od stołu odstąpił.
Ten i ów z gości, zwłaszcza ci co więce w dowcip swó ufali, poczęli się z tem i owem

wyrywać głośno, sąǳąc że chmurnego i zadumanego rozrusza ą. Nie pomogło nic.
Wieczerza owa, co miała podochocić wszystkich, zeszła posępnie, a pod koniec e ,

czoła się wszystkim pofałdowały i gdy znowu do mycia rąk przyszło, milczenie panowało
trwożliwe.

Nawet dla ǲierzgowskie Gamrat nie miał słówek tych słodkich, któremi ą był zwykł
karmić…

Zaraz więc po krótsze niż zwykle biesieǳie, poczęli się goście mieć ku wy ściu. Ten
i ów żegnał się i znikał, rada nie rada ǲierzgowska z siostrą pożegnały Gamrata, który
ich nie wstrzymywał, i do kolebki siadły.

Sobocki tylko pozostał, odprawu ąc e, z mocnem postanowieniem wybadania arcy-
biskupa i wy ścia z te trwożliwe niepewności, w aką go niezwycza ne zasępienie ego
wprawiało.

Gdy kobiety od echały, goście się rozeszli, a Gamrat sam został z domownikami i So-
bockim, skinął na niego i z komnat pustych przeprowaǳił za sobą do komorki zaciszne ,
małe , która do sypialni przytykała.

Ulubione to było ego gniazdo, do którego tylko na poufalsi przystęp mieli; całe ko-
biercami wysłane, dokoła miękką szeroką obwieǳione ławą, zaciszne, wygodne i obcym
nieprzystępne.

Arcybiskup za ął tu mie sce na rozłożystem sieǳeniu, które tak urząǳone było, że
na niem położyć się mógł, zeprzeć i ak chciał umieścić. Sybaryta tylko mógł podobne
wymyśleć.

Obok pod ręką stało zawsze na nizkim stoliczku wszystko, czego tylko przy spoczynku
pożądać było można… ǲban z wodą zimną, nalewki z winem gotowanem i surowem,
łakocie różne i owoce w cukrze kandyzowane.

Sobocki za ął mie sce nieopodal od niego.
— Pietrze — rzekł do niego poufale, gdyż byli z sobą ak bracia i wza em ta emnic

nie mieli — drugim sobie mów co wola twa, a no mnie tem się nie zbęǳiesz. Coś cię
dotknęło okrutnie, nigdym cię takim nie wiǳiał.

— Zaprawdę — westchnął Gamrat — bom nigdy nie był takim!
Zamilkł krzynę i mówił dale .
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— Niemałom żył, a tego co mi się przygoǳiło ǳiś nocą, nie doświadczyłem nigdy.
Dlatego zbliżanie się goǳiny nocne tak mnie trapi i przeraża.

— Nocą? — podchwycił niespoko ny Sobocki.
Gamrat skinieniem głowy to potwierǳił.
— Idź — rzekł — opatrz drzwi, aby nawet z domowników moich nikt nas nie pod-

słuchał. Przed tobą mogę, przed nikim innym z tegobym się nie potrafił spowiadać dla
sromu.

Znasz mnie, że ducha mężnego mam, a zmogło go.
Poszedł natychmiast Sobocki za drzwi na oglęǳiny, i prędko, niespoko ny powrócił.
Siadł naprzeciw Gamrata, w twarz ego wpatru ąc się z trwogą.
Arcybiskup milczał czas akiś, odetchnął po tem ciężko i cichym głosem tak opowia-

dać zaczął:
— Znałeś Kurosza? Wiesz ak blizki był sercu mo emu. Pierwszy to człowiek, który

do mnie przystał gdym maluczkim był, i został mi wiernym do zgonu.
Płakałem po nim, ak nigdy po nikim eszcze.
Pomnisz co to on za życie prowaǳił i czasu peregrynacyi swych za granicą i powró-

ciwszy do kra u. Tak zuchwałego hulaki a zawadyaki nie wskaże mi nikt drugiego. A życia
zażywał pełną… Gdy zmarł, uż pewnie nie zostało nic na te ziemi czegoby nie sprobo-
wał, z czemby się nie zmierzył, czegoby nie zakosztował choć zakazanego… A co zakazane
owszem na lepie mu smakowało…

Dość powieǳieć: Kuroszem był… bo drugiego takiego, sąǳę, nie zna ǳie ani u nas
ni w żadnym kra u.

Do ǳiś dnia go opłakać nie mogę… Ten mi eden przy acielem był, choćbym krwi
od niego zażądał.

Westchnął Gamrat.
Sobocki słuchał, nie po mu ąc eszcze aki zmarły Kurosz ze smutkiem Gamrata mógł

mieć związek, gdy ten dale ciągnąć począł.
— Wczora do łoża szedłem ako zwykle wesołe będąc myśli, nie ma ąc powodu do

żadne trwogi, ani troski. Z zamku wy echawszy, przetrząsałem w głowie wszystkie środki,
akie stara królowa zwierzyła mi, że ich przeciw młode pani zażyć zamierza.

Położyłem się rozmyśla ąc o nich, a nie wątpiąc, że wszystko się uszyku e gwoli nasze .
Zasnąłem twardo.
Nagle zdało mi się akbym oczy otwierał, choć powieki miałem zawarte… W sypialni

światło akieś, akby od ognia dalekiego łuna odbita, się z awiło.
Na tle ego stał ktoś naprzeciwko mnie, którego mi rozpoznać było trudno.
Tymczasem światło rosło i wkrótce roz aśniło tak całą komnatę, żem wszystko w nie

mógł rozeznać, i tego który naprzeciwko mnie stał, wpatru ąc się we mnie, poznałem
też… Kurosz był.

Osobliwa rzecz. Pamiętałem we śnie, iż go mięǳy żywemi nie ma, a z awienie się ego
wcale mi się nie wydawało ǳiwnem.

— Miły mó Kurosz — odezwałem się — pozdrawiam cię. Jako tam ǳie e się z tobą?
Patrzał na mnie długo z politowaniem akiemś, nim mówić począł.
— Bogu miłosiernemu i przena świętsze Matce ego niech będą ǳięki — rzekł. —

Tam estem, gǳiem się dostać nie spoǳiewał.
A gdym milczał zdumiony barǳo, ciągnął dale .
— Życie mo e pomnisz, boś ego świadkiem był. Zbluzgany i obłocony niem zszedłem

z tego świata, a eśli mnie ciężar grzechów nie miał na dno pchnąć piekielne, długa i sroga
czekała pokuta.

Tego słowo luǳkie nie wyrazi ako burzliwym wirem porwana dusza mo a z ciała
wyszła, przez ciemności straszne lecąc ku pożarnemu morzu płomieni.

Wtem zaszeleściły skrzydła aniołów, pęd się ten powściągnął, i asna biała światłość
oblała mnie. Po nad sobą u rzałem gwiazdami siany płaszcz, który spadał z ramion bia-
łe , w asności wielkie sto ące ǳiewicy… Maryi. Chwyciłem rąbek ego i natychmiast
pierzchnęło co mną rzucało. Lekki stałem w powietrzu, a głos z góry dał się słyszeć:

— Ten czci mo e był obrońcą.
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Naówczas przyszła mi na myśl przygoda owa w hiszpańskie ziemi, gdym pĳanego
a zuchwałego heretyka, który przeciw Matce Boże bluzgał słowy wszetecznemi, na rękę
wyzwał za to i ubiłem go.

Skrucha za grzechy wstąpiła we mnie tak potężna, iż naraz całego przeistoczyła. Czu-
łem ako opadały grzechów mych sprośne łupieże i trądy, akom znowu do ǳiecinne
powracał niewinności.

Tak mówił Kurosz, a słowa ego prze mowały mnie grozą wielką, trwogą i bolem.
— Słucha Gamracie — dodał — żywota masz eszcze dwie lecie i kilka miesięcy.

Pó ǳiesz potem rachunek zdać z niego. Jakom cię niegdy miłował, tak cię ǳiś żału ę. Czas
est ka ać się, czas upamiętać, pora pokutować… Pomnĳ na to, a nie wątp o miłosierǳiu
Bożem.

To gdy rzekł Kurosz, akby we mgle się rozpłynął i z oczów mi zniknął. Światło w izbie
zagasło, a a dopiero teraz rzeczywiście powieki podniósłszy, przebuǳiłem się.

Cóż chcesz, Sobocki, ze snem tym choǳę ǳień cały, pozbyć się go nie mogąc. Wiǳę
ciągle przed oczyma, słyszę głos ego.

Sobocki, który z natężoną słuchał uwagą, nie rzekł nic zrazu.
— Cóż o tem sąǳić — odezwał się pomyśliwszy trochę. — Sen to est ako drugi:

sen mara, Pan Bóg wiara, o czem za dnia człowiek myśli, to mu nocą powraca mimowoli.
Za duszę Kurosza mszęby odprawić.

— On e uż nie potrzebu e — odparł Gamrat.
— Albo… albo… — wtrącił Sobocki. — Ja to mam za ułudny sen zwykły.
— A a za wiǳenie prorocze — przerwał Gamrat. — Dwie lecie i para miesięcy…

a potem…
Spuścił głowę.
— Za pół wieku grzechów, mało czasu na pokutę!
— A! — zawołał Sobocki — nie esteście więce grzeszni nad innych, a Pan Bóg tym

co brzemiona wielkie noszą, więce niż innym przebacza.
Goǳina była spóźniona — Gamrat podumawszy szepnął, znak da ąc Sobockiemu,

aby się zbliżył.
— Słucha bracie, trwogę mam przed tą nocą, a nikomu się z nią zwierzyć nie chcę.

Spĳ obok w drugie izbie, raźnie mi bęǳie, gdy nie sam pozostanę.
To mówiąc powstał Gamrat i drzwi do sypialni otworzywszy, klasnął w dłonie na

służbę.
Sobocki, mało co oǳienia zrzuciwszy, pas odpiął i legł na ławie.
Jak noc upłynęła, powieǳieć potem nie mógł, nie pamiętał nic. Gdy pozostał sam,

było mu akoś nie ochoczo i sen z powiek uciekał, więc ze ǳbana wina sobie korzennego
spory kubek nalawszy, ednym łykiem go wypróżnił, po czem gdy zasnął, nie zbuǳił się
aż o dniu białym.

Arcybiskup stał nad nim uż oǳiany, ale z twarzą od wczora sze nielepszą.
Zapytał go po cichu Sobocki, czy noc spoko nie przeszła? — na co nie otrzymał

odpowieǳi, ale blade i zachmurzono lice świadczyło, że wczora sze wrażenie eszcze się
nie zatarło.

Następnego dnia, król stary wcześnie się udał na spoczynek, czu ąc znużonym; poufała
gromadka domowników około Bony, na e poko ach gwarzyła eszcze.

Izby te, które Włoszka za mowała, choć im na wygodach nie zbywało, ǳiwnie się
wydawały ogołocone i akby na czas krótki tylko przybrane w to co było niezbędnem,
przepych królewski łączył się z zaniedbaniem akiemś i skąpstwem ǳiwacznem. Gdyby
Bona, co się trafiało często, wyruszyć ztąd chciała do Chęcin lub ednego z licznych zam-
ków swych i posiadłości, łatwo było ztąd zabrać wszystko i nie zostawić nic nad ściany
nagie. Cały sprzęt kosztownie szy był przenośnym. Pewien nieład i pospieszne a obo ętne
urząǳenie na prędce, było widocznem.

Królowa razem skąpą była, chciwą i o powagę ma estatu swego zazdrośną — uspo-
sobienie to dawało się poznać w tem co ą otaczało.
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Komnata, w które przy mowała, dość oszczędnie była oświeconą, służba wieczorem
uż powszednie szaty przywǳiała, a karły i panny, które się posługu ąc pokazywały, niemal
ubogo były przyoǳiane.

Obok królowe przy stole, Gamrat, wyrocznia e , pierwsze mie sce za mował; reszta
mężczyzn, mięǳy któremi widać było Opalińskiego, ochmistrza młodego króla, w dru-
gim końcu rozmawiała po cichu. Około arcybiskupa troskliwie choǳiła królowa, od dni
kilku wiǳąc go ak nigdy ponurym i zasępionym.

Nawet po te sławne scenie publiczne , tak upokarza ące , gdy Gamrata do tego przy-
wieǳiono, że wstał ǳiękować za biskupstwo, którego nie miał otrzymać, i musiał zawsty-
ǳony siąść, aby Cho eńskiemu ustąpić — nie był tak w sobie zanurzonym i przybitym.
Zwykle przynosił z sobą męztwo, uspoka ał, rozweselał niecierpliwiącą się panią — teraz
ona ego musiała ośmielać, doda ąc mu odwagi.

Wymowny i wielomówny, akby się wyczerpał, sieǳiał tego wieczora milczący, blady,
drżący za każdym szelestem, a przyczyny Bona dobadać się nie mogła. Była tem widocznie
podrażnioną, wszystko co się opierało, zawsze gwałtowny e temperament wszelkiemi
sposobami podbić, u arzmić, przełamać usiłował.

Mściwa, chytra, przewrotna, nie miała powściągliwości i panowania nad sobą, gdy
szło o pokrycie uczuć. Z trudnością przychoǳiło e coś ukryć w sobie… wybuchała, aż
do szału się unosząc, choć ą to zdraǳało i narażało na szyderstwa nieprzy aciół.

Tak samo postępowała z mężem, gwałtownością zdobywa ąc wszystko; tak samo z sy-
nem, tak z innemi. Potrzeba było ostateczności, na wyższego niebezpieczeństwa, aby się
potrafiła na krótko poskromić. Naówczas milczała, zacinała usta, próbowała kłamać, ale
tak niezręcznie, iż każdy zgadywał co się w e duszy ǳiało. Wszystkie środki dobre dla
nie były, gdy szło o to, aby na swo em postawić — panowanie nad sobą i cierpliwość ze
wszystkich przychoǳiły na trudnie .

Gamrata smutek, zmiana humoru nagła, mocno ą dotknęły. Znała człowieka, nie
mogło to być bez przyczyny. Badała napróżno. Gniew nią miotał uż, bo miała przed sobą
ta emnicę, a domysły ą przerażały.

— Mów, co ci est? — nalegała na niego.— Trwożysz mnie. Sąǳić muszę, że ukry-
wasz przedemną większą klęskę niż ta, którąśmy awnie ponieśli.

Gamrat musiał w końcu usta otworzyć.
— Miłościwa pani — odezwał się — na tę cześć i poszanowanie, aką mam dla nie ,

przysiąǳ mogę, że chwilowe strapienie, którego przemóǳ nie zdoławszy, przyniosłem e
z sobą, nie tyczy się ani osoby miłości wasze , ani żadne ze spraw ważnych, ale tylko mnie
samego.

— Masz więc sprawy, które taisz przedemną? — odparła Bona nie ustępu ąc.
— Dlatego tylko, iż małe są, liche, a uszu miłości wasze nie warte — rzekł biskup.
— A przeczże cię tak mocno obchoǳą?
— Bom czasami słaby ak ǳiecko — rzekł Gamrat. — Łaski miłości wasze mnie

popsuły.
Pomyślała chwilę królowa
— Wiem uż — odezwała się — pewnie ǲierzgowska ci czem dokuczyła… Lecz

niech mi się nie pokazu e na oczy! Niewǳięczną est.
Gamrat nie stanął w obronie przy aciółki, chcąc się w ten sposób zbyć natrętnego

nalegania. Usiłował się otrząsnąć z czarnych myśli, co mu się nie powiodło; w ostatku
wygadał się z tem, że przepowiednia krótkiego życia we śnie strwożyła go.

Bona wzięła to do serca…
— Sny są bałamutne — rzekła — na częście e na odwrót tłómaczyć trzeba… Na

to zresztą są astrologowie, aby pewnie szego coś wywróżyli; ale pytać ich nie trzeba, bo
człowiek potem trwoży się i ochota mu do wszystkiego odpada… nie myśl o tem. Ja —
dodała zagadu ąc żywo — o co innego musiałam mo ego astrologa i doktora badać; chcę
wieǳieć, co gwiazdy proroku ą młode królowe . Z Wiednia dostałam horoskop e , Da
Bari pracował uż nad nim.

Gdy to mówiła, ciemne e oczy złośliwą pałały uciechą.
— Nie długo cieszyć się nią bęǳiemy — dodała — słabowita est i wrażliwa… Na-

rzucili nam ą gwałtem, niech się nie ǳiwią, że tu e posłania na różach nie gotu emy.
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Mó syn się do nie przywiązać nie może, a dopilnu ę tego… Jednego ego mam, nie
mogę narażać na to, aby obcu ąc z chorą sam zdrowie postradał…

— Chora est? — zapytał Gamrat.
Królowa ǳiwnie ściągnęła usta.
— Jeżeli chorą nie est, to nią bęǳie — dodała cicho — a na to nie potrzeba ani

filtrów zadawać, ani szukać sposobów mądrych. ǲiecko wątłe, matka była słabowita…
pieścić ą nie bęǳiemy.

Mówiła przerywanemi słowy.
— Nie dopuszczę, aby syn mó żył z nią — powtórzyła dobitnie na wpół do same

siebie i całe myśli swe nie chcąc wypowieǳieć. — Król coǳień na siłach upada. Sy-
na muszę być pewną, abym mo ą właǳę utrzymała. Jeżeli kiedy, to teraz wszyscy mi
potrzebni esteście… rachu ę na was, liczę na Kmitę.

Gamrat nieznacznie barǳo głową potrząsnął. Królowa to spostrzegła.
— Wątpisz o kasztelanie? — zapytała gorączkowo i ciekawie.
— Nie miałem dotąd powodu — odparł arcybiskup — niewątpliwie trzyma z nami,

ale z nim ak z ogniem potrzeba obchoǳić się ostrożnie. Ogień to est, przy którym
i ogrzać się można i oparzyć. Buta straszna, krew gorąca, życie gotów stawić edne chwili
za to, co utro oknem wyrzuci. Wszelki opór go drażni. Któż przewiǳi, co utro mu w te
głowie zaświta… ambicya nienasycona.

— Możeż się skarżyć na mnie? — zapytała królowa. — Mimo wszystkich ego wy-
bryków, wbrew królowi, z na większą trudnością go doprowaǳiłam do na wyższego do-
sto eństwa.

— Tak, a utro mu wasza miłość bęǳiesz musiała aszki odmówić i dla te aszki
stanie się nieprzy acielem. Nic go to kosztować nie bęǳie.

— Ja tak czarno go nie wiǳę — przerwała Bona — nie miałam powodu uskarżać się
na niego. Oprócz Kmity mamy wielu innych, a tych, których potrzebować bęǳiemy…

Bona cynicznie uderzyła się po kaletce uwieszone przy pasie i szepnęła:
— Kupię resztę!
Zdawała się być tak pewną siebie, że Gamrat nie śmiał e przeczyć.
— Tych luǳi ak Macie owski, ak Tarnowski — mówiła dale — których pozyskać

nie można, zostanie garść nieznaczna, ci groźnymi nam być nie mogą. Liczba zawsze
przemaga…

— Młody król — wtrącił Gamrat.
Bona mówić mu nie dała.
— Dotąd est moim. Czuwam nad tem, trzymam go przy sobie, pieszczę, dogaǳam…

Król stary dla niego surowy, królewscy stronnicy przeciwią się mu, wymaga ą rzeczy
wstrętliwych, chcą go mieć rycerzem i woǳem. Obawia się ich, odstręczony est i nieufny.
Zresztą i on tu także…

Dodała wskazu ąc na kaletkę.
— Nie da ą mu dosyć… a go żywię, a mu pienięǳy da ę na fantazye, a potrzebu e

wiele, bo charakter ma szlachetny i upodobania pańskie. Od króla wraca zawsze namarsz-
czony i smutny, przychoǳi skarżyć się do mnie… wie, że staram się życie mu osłoǳić.
Każdy krok ego mi wiadomy, Opaliński o wszystkiem donosi… mięǳy sługami mam
moich, staram się go otoczyć takiemi, którzy popsuć nie mogą.

Goǳina była spóźniona, Gamrat posępny i nierozmowny wstał nakoniec znużony
i cału ąc podaną rękę królowe wyszedł, aby powrócić do siebie.

Troskliwy o niego Sobocki czekał w przedsionku.
Zwolna światła pogasły na zamku, ucichł ruch i straże tylko zwolna przechaǳa ące

się słychać było w mroku przy bramach i murach.
W te tylko części zamku, którą za mowała królowa, od czasu do czasu dawały się

wiǳieć przemyka ące światełka, naprzemian ukazu ące się w różnych oknach, niknące
nagle i wraca ące po chwili, akby tu życie nie ustawało.

Niespoko na, niezmordowanie czynna, pode rzliwa, zawsze coś ma ąca do spełnienia,
co się ta emniczo i w ciemnościach dokonywać musiało, zdawała się nie usypiać nigdy,
tak ak e służba spoczynku nigdy nie miała. Wstawano tam, gdy wszyscy się spać kładli,
zasypiano na chwilę gdy inni wstawali, a gorączkowe krzątanie się i niepokó , wszęǳie
otaczały Bonę.
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Oprócz znanych luǳi co ą otaczali i któremi się posługiwała, nie było dnia, ażeby
tu nowi, obcy przybywa ący z różnych stron świata się nie z awiali. Włosi ze wszystkich
prawie państewek i miast, Niemcy, cuǳoziemcy z zachodu, a teraz też Turcy i Grecy,
z któremi Bona ukrywać się musiała, prowaǳąc politykę na swą rękę dla Izabelli w Wę-
grzech.

Pod różnemi pozorami, ako kupcy, ak mnichy zbiera ący ałmużnę na klasztory
wschodu, z awiali się tu wysłańcy z Konstantynopola, szpiegi i luǳie z listami.

Z mnogich ma ętności, które królowa trzymała w różnych częściach Polski, z e
księstw włoskich, ze wszech kra ów świata krzyżowali się tu e posługacze i pomocnicy.

Na pilnie szy naǳór nie mógł odkryć tych wszystkich nici ta emnych, akiemi ona
oplątywała starego króla, oszukiwała na bacznie szych stróżów, częstokroć w niwecz ob-
racała wszystkie zabiegi przeciwników swoich.

Skąpa i chciwa, tam gǳie było potrzeba szafowała pieniąǳmi i rachowała nade-
wszystko na nie, rzadko się myląc w rachubie.

Zaledwie noc przeszła i na brzask się zbierało, na wcześnie też w części zamku przez
Bonę za mowane ruch się dał uczuć i luǳie snuć zaczęli.

Królowa zaledwie zbuǳona przy mowała ednych w łóżku, drugich powstawszy z nie-
go, nie tracąc chwili edne . Z rana i wieczorami ułatwiały się te sprawy, których ǳień
i światłość nie powinny były oglądać.

Nieodstępna faworyta pani, ak ona niespoczywa ąca nigdy, na zawołanie ciągle przy
nie , z awia ąca się na skinienie, była wychowana i ułożona przez nią do te służby, do
milczenia, do posłuszeństwa niewolniczego, ǳiewczyna Włoszka, którą zwano mniszką
Maryną. Przydomek mniszki winna ona była czarnemu, niepozornemu, kro em niemal
zakonnym ubraniu, i kwefowi który nosiła, nigdy nie zmienia ąc tego stro u, i pokorne
a skromne , nic niemówiące twarzyczce.

Mniszka Maryna nie opuszczała e ani dniem, ani nocą. Obo ętna na wszystko, dla
wszystkich była to nie uż sługa, ale martwe akby narzęǳie. Na e licu wyżółkłem rysów
nieregularnych, które ą starą przed czasem czyniły, nikt nic wyczytać nie mógł. Były ak
kamień niezmiennie edne, bez wyrazu. W oczy nikomu nie patrzyła, ani sobie za rzeć
nie dawała. Mówiła rzadko i półsłowami tylko. Obawiali się e wszyscy, nikomu się do
siebie zbliżyć nie dawała.

Kiedy i gǳie odpoczywała mniszka Maryna, nikt nie wieǳiał; o północy równie ak
nadedniem przychoǳiła na znak ubrana zawsze ednako, gotowa zawsze do posługi. Bona
nie potrzebowała mówić z nią wiele, Maryna rozumiała e we rzenie.

Pod rozkazami te sługi, acz niewidocznie, cały aucymer królowe czuł się i zostawał.
Jedno słowo Maryny często stanowiło o niełasce i wygnaniu, a prosić e o pobłażanie

było próżnem.
Nie gniewała się nigdy, to est nie okazywała nikomu gniewu, lecz mściwą była bez

litości i nieprzebłaganą dla tych, co się e narazili.
Do pomnie szych posług stało zawsze u drzwi kilka panien, a w izbie w kącie para

karłów. Nocą i dniem ktoś zawsze czuwać musiał w antykamerze, ktoś na posyłki gotów
był, bo w goǳinach na niezwycza nie szych królowa wydawała rozkazy, które bez zwłoki
spełnione być musiały.

I następnego poranka, nim około komnat starego króla życie się powoli ob awiać
zaczęło, a stróże cicho wymiata ący korytarze, drzwi otwarli na krużganki, u królowe
paliły się światła, i Bona w krześle ostawionem poduszkami, nogi sparłszy na podnóżku,
przy stole czytała papiery, które czekały od wczora i te które Maryna rano e przyniosła.

Cicho przesuwali się uż w ciemnościach luǳie do tego dworu należący.
Pierwszym, który nie pyta ąc otworzył drzwi i wsunął się do izby, był lekarz zwykły

Bony, Jan Antonio z Maceraty, Włoch i sługa e zaprzedany.
Doktorów kilku i astrologów miała przy sobie Bona, Jan Antonio był eśli nie na -

cudownie szym, to tym, który ą znał na lepie i na zręcznie obchoǳić się z nią umiał.
Bona miała w nim zaufanie, chociaż i on, gdy lekarstwo dać musiał królowe , podlegał

temu prawu co inni: sam wprzódy zmuszony będąc się go napić, aby nie było trucizną.
W obawie o swe życie, posąǳała nieprzy aciół, że na nią czyhali. Nie zrzucała też z palca

i z piersi kamieni i amuletów, które wedle ówczesnych przekonań antidotami przeciwko
truciznom być miały.
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Jan Antonio był mężczyzną w sile wieku i czyste krwi Włochem, z tą fizyognomią
ruchomą, pełną wyrazu i życia, z temi gestami dobitnemi rąk, głowy i całe postaci, od
których Włochom wstrzymać się tak trudno. Zwano go na dworze pospolicie Maceratą,
a słynął z niezachwianego dobrego humoru, którego nie ma ąc często, silił się zręcznie
z nim popisać. Obracać zwykł był w żarty na groźnie sze rzeczy, o tyle, o ile Bony wzrok
pozwalał… Znał on swą panią tak dobrze, iż niemal z fałdów sukni mógł odgadnąć, w a-
kiem była usposobieniu.

Nim skłoniwszy się w progu doszedł do stołu, przy którym sieǳiała pani, Macerata
uż wieǳiał, że Bona była podrażnioną i niespoko ną.

Trzymała w ręku rozłożony półarkusz papieru, którego zgięcia listu się kazały domy-
ślać. Spo rzała nie rzuca ąc go na Maceratę.

Nic nie mówiąc u ął podaną mu rękę i chwilę potrzymał. W milczeniu popatrzył na
ęzyk, i skłonił się.

Wyszeptane słowo cichutko miało oznaczać, że wszystko znalazł w ak na lepszym
porządku, Bona milczała. Czekał sto ąc rozkazów. Rzuciła papier na stół.

— Giovantonio — odezwała się — pilno mi czuwa nad Dżemmą! Jestem o nią
niespoko na.

Macerata głowę pochylił.
— Zdrowa ak rybka — rzekł pokazu ąc zęby białe.
— A czyni się chorą? — przerwała Bona.
— Kaprysy rozpieszczonego ǳiecięcia — rzekł lekarz.
— Którym do czasu dogaǳać potrzeba — szybko dodała Bona.
Macerata dał do zrozumienia miną, iż doskonale wieǳiał o co choǳiło.
Królowa palec przyłożyła do ust.
Włoch nachylił się ku nie i szeptać coś począł.
Wtem w przedpoko u ledwie dosłyszany szmer pochwyciło ucho stare pani, wypro-

stowała się i Maceracie wskazała drugie drzwi do wy ścia, w których za kurtyną blada
twarz czu ne Maryny się pokazała. Cichemi kroki wyniósł się na palcach idąc Giovan-
tonio.

Maryna podbiegła ku drugiemu wnĳściu, uchyliła drzwi, i w nich ukazał się słuszne-
go wzrostu mnich w czarnych sukniach zakonników św. Franciszka. Czarny, bu ny włos
wieńcem okala ący mu wygoloną nieco głowę, wielkie oczy wypukłe, twarz rysów pięk-
nych ale zbyt grubo wyciosanych, szerokie usta z wargami mięsistemi, rozumnego ale
namiętnego zapowiadały człowieka. Pokory te i uniżoności, akiemi oǳnaczali się mnisi
te reguły, wcale w nim widać nie było. Wchoǳił śmiało i pewien siebie.

Królowa nie ruszyła się na powitanie i nie okazała mu zwykłego dla duchownych,
będącego w obowiązku uszanowania. Ukłonił się kilka razy zbliża ąc ku nie , na co ledwie
skinieniem głowy odpowieǳiała.

Maryna uż w drugich drzwi zasłonie znikła, gdy się do stołu przybliżył.
— Padre Francesco — odezwała się Bona — dlaczego tak was dawno na zamku nie

było?
I nie da ąc mu się tłómaczyć, niecierpliwie ciągnęła dale .
— Wiesz, prosiłam was, abyście mi młodego króla zabawiali. Wiesz ak go wasze

kościelne te kwestye za mu ą, ak rad czyta i słucha o nich. Powinniście mu dostarczać
ksiąg, starać się go rozrywać waszą rozumną rozmową…

— Miłościwa pani — odparł O ciec Franciszek Lismanin — nie estem na dwo-
rze zbyt dobrze wiǳianym przez duchowieństwo polskie, sarka ą na mnie, pode rzywa ą
nawet o herezyą.

— Co cię to ma obchoǳić — zawołała Bona — nie powinieneś się ani lękać ich, ani
zważać. Arcybiskup Gamrat obroni was zawsze.

Lismanin głową pokręcił.
— Szanu ę Jego Eminencyę — rzekł — ale w tych sprawach, gdy o herezyę choǳi,

obawiam się e … Któż tu w Polsce inkwizycyę tak surową zaprowaǳił? kto dał spalić
staruszkę Malcherowę, która nie wieǳiała sama co plotła?

Bona poruszyła ramionami.
— Gamrat zrobi co mu każę — rzekła. — Młody król właśnie te wasze drażliwe

kwestye śleǳi i niemi się za mu e… on przecież was nie zdraǳi.
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— Tak — ale mury ma ą uszy — rzekł Lismanin.
— Boisz się aby i ciebie nie spalono? — rozśmiała się Bona, rusza ąc ramionami.

— Proszę cię, otrząśże się z tych ǳiecinnych postrachów. Bądź ǳisia u młodego króla,
potrzebu e roztargnienia… Przynieś mu akie księgi nowe… Kocha się w nich.

Lismanin słuchał nie odpowiada ąc.
— Po księgi — dodał po chwili — należałoby właściwie echać za granicę. Tu ich

niedostać, bo duchowieństwo polskie surowo czuwa i nad tem co z Niemiec iǳie, i co-
kolwiek bibliopole przywożą.

— Poślĳ kogo! — szepnęła Bona.
Lismanin ręce złożył.
— Nikomu, nikomu w te sprawie zawierzyć nie można — rzekł pospiesznie —

o gardło iǳie. Ja sam musiałbym się chyba ważyć, i to nie inacze ak polecenie ma ąc
królewskie, bo by mi celnicy na granicach zabrali co tylko drukiem pachnie.

Poruszył ramionami mnich.
— Po adę eśli W. K. Mość rozkażesz — dodał.
— Nie teraz — szybko i kwaśno przerwała królowa i rzuciwszy nań okiem, dokoń-

czyła:
— Idź ǳisia do młodego króla!
Skłonił się mnich. Posłuchanie było skończone, anciszkanin wychoǳił po cichu.

Zasłona ledwie za nim zapadła, gdy piękne postawy, dorodny mężczyzna, typ prawǳiwie
polskie krwi i wielkiego rodu, ukazał się w progu.

Spo rzawszy na tę twarz pogodną, asną, na oczy śmiało spogląda ące, na całe obli-
cze nacechowane odwagą i rycerskim wyrazem, zaǳiwić się było można, zna du ąc ą tu
o mroku w komnacie stare królowe . Lepie się dopiero wpatrzywszy w zwodnicze te
rysy, dostrzeǳ w nich się dawała skryta przebiegłość akaś i udanie otwartości pokryte
butą szlachecką.

Królowa z przy emnością wpatrywała się w piękne to męzkie oblicze. Nowy gość był
ochmistrzem młodego króla, Opalińskim.

Przyciągnęła go tu do Bony w części ambicya wielka, która z e pomocą spoǳiewała
się zaspokoić, po części nieprzy aźń z Macie owskiemi i Tarnowskim różniąca.

Opaliński awnie i skrycie służył Bonie, on e donosił o każdym kroku syna, o każ-
de myśli, zamiarze, pragnieniu ego. Pomnie sza służba przekupiona pomagała e do
skontrolowania tego co Opaliński przynosił.

Bona uśmiechnęła mu się wǳięcznie, da ąc ręką znak aby się zbliżył. Jako oznakę łaski
białe pulchne palce, okryte pierścieniami, wyciągnęła do pocałowania.

— Nic nowego u nas — odezwał się Opaliński — ale też nic złego. Król zdrów
i chmury smutku powoli uchoǳą. Staramy się go rozrywać i weselem naszem obuǳać
w nim myśl dobrą.

— Co robił wczora wieczorem? — spytała Bona.
Znakiem tylko akimś niezrozumiałym, wskazu ąc ręką odpowieǳiał Opaliński, i do-

dał prędko.
— Czekamy na wysłańca, który miał nam rzeźbione kamienie zamówione we Flo-

rencyi i medale przywieźć. Niecierpliwie król ich wygląda, chociaż — rzekł cisze — nie
wiem czy e bęǳiemy mieli czem opłacić.

Królowe ta wiadomość nie zdała się być przykrą, uśmieszek usta e przebiegł.
— A! tak — szepnęła — bęǳie się musiał uciec do matki, bo o ciec skarciłby go

tylko surowo. Wie że na mnie rachować może, choć i mnie barǳo est ciężko… Moi
rząǳcy i ǳierżawcy źle się wypłaca ą. Pienięǳy nie ma a rachunków podostatkiem!

Opaliński złożył papier na stole, cichym szeptem go ob aśnia ąc. Bona włożyła go za
pas sukni… krótkie posłuchanie się skończyło.

W oknach coraz aśnie szy ǳień przeglądał z za zasłonek, ǳwony w katedrze wołały na
ranne nabożeństwo, na zamku słychać było rżenie i tentent koni, turkot wozów, wołanie
pachołków.

Maryna przyszła niepotrzebne uż zabrać światło… a w progu pokazał się pokornie
barǳo, do ziemi kłania ący się szlachcic, niepocześnie ubrany starą modą. Rękę, w które
trzymał czapkę, tak wyciągnął, że nią prawie zamiótł ziemię.

   Dwie królowe 



Gdy podniósł potem wygoloną głowę, nie śmie ąc przystąpić bliże — twarz się uka-
zała ogorzała, wąsata, rysów pospolitych ale energią napiętnowana… Pozdrowił królowę
po łacinie. Był to Stanisław Falczewski, rząǳca ówczesny Krzemieńca, który królowa
trzymała.

Przy eżdżał z pieniąǳmi i raportem. Pierwsze uż wczora oddał był do skarbca, drugi
miał złożyć ustnie.

Począł więc od utyskiwania. Nigǳie i nigdy trudnie iść nie mogło, ak Falczewskiemu
w Krzemieńcu. Waǳili mu tu wszyscy: mieszczanie, żyǳi, sąsieǳi, duchowieństwo…
Ponosił same klęski, nie mógł zapobieǳ stratom, ledwie żyw uż broniąc interesów swe
pani, zwlókł się aby uniewinnić i prosić o pomoc, o listy królewskie, o większą właǳę
itp.

Całe te mowy królowa wysłuchała spoko nie, nie okazu ąc aby ą barǳo poruszyła.
Spoglądała to na Falczewskiego, który się wysilał na retorykę, to na posaǳkę, a gdy
nareście wyczerpawszy się skończył — zaczęła zadawać pytania.

Zdumiewać się było potrzeba te pamięci z aką badała Bona o stan swych krzemie-
nieckich posiadłości i pan Stanisław nieraz słucha ąc powiódł ręką po czole, bo poty nań
biły.

Królowa pamiętała o wszystkiem, o mostach, młynach, stawach, o swoich karczmach,
o szynkach, o sporach granicznych, o na mnie szych gospodarskich szczegółach.

Falczewski ledwie na wszystko odpowieǳieć umiał i za ąknął się nieraz.
Nastąpiły rozkazy i rozporząǳenia, którym równie zdumieć się było można, tak ro-

zumne były i obrachowane, aby stan posiadłości polepszyć.
Na różne po edynczych luǳi prośby i skargi odpowiadała w większe części odmownie.

Falczewski nie mógł wy ednać wiele.
Królowa też czasu uż nie miała na dłuższą z nim naradę, w drugich drzwiach czekały

na nią córki, które przychoǳiły z rannem pozdrowieniem do matki, a goǳina się zbliżała,
w które Bona zwykle starego króla odwieǳała.

Cisze , spoko nie , było w komnatach, które Zygmunt za mował. Około Bony wrzało
nieustanne życie, tu wszystko obrachowanem się zdawało, aby sęǳiwemu panu pożąda-
nego nie zakłócić poko u.

Tam pośpiech widać było wszęǳie, tu rozważną powolność. Na swych mie scach
z rozpoczyna ącym się dniem byli dworzanie, urzędnicy, służba i ci, których król pierw-
szych mógł potrzebować.

Duchowieństwo w większe liczbie razem z świeckiemi panami dwór składało.
Cierpiący na bole w stawach, na łamanie w kościach, znużony długiemi życia walkami,

król był ociężałym i zobo ętniałym, milczącym i smutnym.
Rzadko barǳo i to na małą chwilę uśmiech blady twarz ego zasępioną ożywiał.
W młodości uż miała ona wyraz surowy, który z wiekiem i cierpieniem stał się prawie

groźnym, choć natura łagodną była i dobrą.
Nigdy Zygmunt nie miał wymowy Olbrachta, ani żywości charakteru kardynała, teraz

słowo dobywało mu się z ust trudno, krótkie i rzadko weselsze.
Ulegał Bonie, bo sił uż w sobie nie czuł do walczenia z nią, a Włoszka aż do szaleństwa

się posuwała, eśli opór znalazła… i padała na ziemię krzycząc, aby na swo em postawić.
Widok też królowe teraz czynił na nim wrażenie przykre. Wieǳiał że nigdy mu nic

nie przyniesie dobrego, ale wymówki, wyrzuty, żądania lub narzekania na luǳi, których
on znał na lepszemi przy aciółmi swo emi.

Z obawą też wyglądał przy ścia — i szelest e sukni eszcze czarnie szą chmurą twarz
ego posępną oblekał.

Lecz ile razy mocnie zachorzał, rozbra ała go Bona naǳwycza wielką troskliwo-
ścią o ego zdrowie. Naówczas nocami nie odchoǳiła od ego łoża, sama mu podawała
lekarstwa i pokarmy, żadną siłą od niego oderwać e nie było można.

Wstał był król późno i z kapelanem odmówił zwykłe modlitwy, po których przyby-
li lekarze opatrzyć nogi, dowieǳieć się ak noc spęǳił… i przyniesiono ranną polewkę
i śniadanie.
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Król sieǳiał eszcze za stołem, na którym naczynia stały z resztkami adła, gdy Bona,
czarno ubrana, z głową zakwefioną ukazała się na progu.

Przy ście e zawsze było znakiem dla służby i dworu, ażeby się oddalili i nie z awiali
chyba na zawołanie.

Często rozmowa ta ranna, z początku cicha, stopniami coraz głośnie sza, przeraǳała
się w tak krzykliwą i gwałtowną, że dworzanie truchleli o pana, bo po każde potem
odboleć musiał i goǳinami sieǳiał ak martwy, odrętwiały, milczący.

Poprzeǳa ącego dnia królestwo źle się rozstali z sobą, Bona czyniła mężowi wy-
mówki, podnosiła głos, rzucała się, zaciskała pięści, chwytała się za włosy, król milczący
patrzał i chwilami mruczał: — Głupia (Fatua). Wyrzuty wszystkie tyczyły się małżeń-
stwa z Elżbietą, którego nie życzyła sobie Bona — król obstał przy swo em. Rozeszli się
nieprze ednani. Wieczorem króla chwyciły w nogach i stawach boleści, ale zakazał dać
o tem znać Bonie; lekarz zwykły, Polak, Błoński go opatrzył.

I tego więc dnia spoǳiewać się było można burzy, wybuchu, wznowienia walki, cho-
ciaż ona uż królowę do niczego doprowaǳić nie mogła, bo układy ostateczne w Wiedniu
zostały zawarte i na przyszłą wiosnę oznaczono termin przybycia młode pani.

Zna ąc niepokonany upór Bony, król z rezygnacyą wyglądał nowe napaści. Sieǳiał
ponury, spo rzał ku wchoǳące zimno, surowo i nie spieszył e pozdrowić.

W izbie, oprócz króla, zna dował się eden stary ego sługa Lula Skotnicki, który
eszcze czasy szczęśliwsze Barbary Zapolĳ, pierwsze małżonki Zygmunta pamiętał, i ka-
pelan ks. Słomka. Oba oni natychmiast się przez na bliższe drzwi wycofali. Małżeństwo
pozostało same.

Stary oczekiwał uż zgryźliwego akiego słowa, gdy powtórnie we rzawszy na królowę,
spostrzegł na e twarzy znany sobie wymuszony spokó , który wprawǳie nie obiecywał
nic dobrego, ale chwilowe zawieszenie broni zapewniał.

Długie pożycie z tą kobietą nauczyło Zygmunta wszystkich e podstępów wo ennych,
manewrów strategicznych. Gdy chwilowo tego co zamierzała do skutku przyprowaǳić
nie mogła — królowa wówczas przybierała tę upokorzoną postawę zwyciężone — a choć
udawanie przychoǳiło e ciężko i nikogo właściwie oszukać nie mogło, oznaczało, że
wyczekiwać postanowiła.

W tym stanie ciała i ducha, w akim król się zna dował — i ten chwilowy spoczynek
był mu pożądanym. Osłabły rad był spocząć czas akiś. Nie łuǳił się wygraną, bo znał
nieprzy aciela, lecz miło mu było nie słyszeć wrzawy i nie znosić nieznośnego krzyku.

Bona, ak gdyby o dniu wczora szym zapomniała, zbliżyła się, kręcąc głową, sznuru ąc
usta i cichym, złagoǳonym głosem dopytu ąc małżonka o zdrowie.

Wyciągnięte na podnóżku i okryte futrem nogi świadczyły uż same że był cierpiący.
Zygmunt spo rzał na nie i wskazał ręką.

— Jak zawsze — rzekł — miałem nocą boleści w kolanach, w stawach, ale mi Błoński
dał smarowanie, które ulżyło nieco.

— Dlaczegóż nie dali mi znać o tem? — żywo odparła królowa — abym była sama
dopilnowała… i przyprowaǳiła z sobą Maceratę.

— Nie potrzeba go było — rzekł Zygmunt.
— Wolisz swoich Polaków? — zaczęła Bona z przekąsem — choć to są zarozumia-

łe nieuki. Lecz my wszyscy Włosi straciliśmy pańską łaskę, a ednak powinniśmy byli
zasłużyć na nią, bo bez wymówki, wieleśmy tu przynieśli z sobą.

— A! nie przeczę! — odparł król z uśmiechem — wǳięczen estem. Włosi się na
mnie skarżyć nie mogą. Służyli mi, alem niewǳięcznym nie był.

Królowa siadła na krześle, sparła się na ręku u stołu, twarz stara ąc uczynić smutną,
cierpiącą, akby zbolałą.

Natura e gwałtowna nie dozwalała długo utrzymać się w mierze, musiała, choć z in-
nego tematu, wznowić żale.

— Kra ten byłby dotąd na pół barbarzyńskim — odezwała się — gdyby nie nasi
budowniczowie, kamieniarze, artyści. Teraz on inacze wygląda, ǳięki Włochom.

— Włosi też twoi dość ztąd pienięǳy wynieśli — rzekł król — bo kazali sobie płacić
dobrze.

— Zapracowali na to — odparła królowa.
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Zygmunt rękę położył na stole, przebierać zaczął palcami po nim, wpatrzył się w pod-
łogę i milczał. Ból w stawach nowy wycisnął z ust ego syknienie, królowa poruszyła się
zaraz dopytu ąc czyby nie potrzebował czego.

— Nie, nie, przeszło to uż — zamruczał stary.
Bona usiadła, milczenie panowało chwilę.
— Gamrat też chory czy nie wiem co mu est — odezwała się po przestanku. — Na

twarzy i humorze się zmienił, posmutniał, akieś przeczucia krótkiego życia go opanowały.
Zygmunt brwiami poruszył i potrząsł głową.
— Gamrat? — powtórzył — ależ nie stary wcale est i życiem się nie zmęczył, chyba

nadużyciem…
Królowa się zżymnęła.
— Zawsze te potwarze — odparła. — Zaprawdę nie gorszy est od innych, ale wielu

solą w oku. Naraził się i heretykom i katolikom, bo nam służył wiernie.
— My też emu! — zamruczał Zygmunt. — Lepie się nie obliczać, bo niewiadomo

ktoby został dłużnym.
I akby znużony uż temi odpowieǳiami, król na piersi zwiesił głowę. Bona znała go,

że mówić wiele nie lubił. Dała mu spocząć nim się znowu odezwała.
— Cóżeście postanowili — rzekła — dla syna? Panowie litewscy ciągle się go dopo-

mina ą, aby echał do Wilna uczyć się rządy sprawować, ale zawczasu go zaprzęgać, nie
wiǳi mi się.

— W tem esteśmy zgodni — odparł Zygmunt. — Późnie zobaczymy. Naprzód
ożenić go potrzeba i wiǳieć ak się to stadło dobierze. Właǳy rozdwa ać nie myślę. Nie
mam e nadto, abym się nią ǳielił. Na każdym kroku opór spotykam.

— Zbytnią powolnością ich rozzuchwaliłeś sam — rzekła Bona. — Miałeś przykład
na włoskich książętach wielu, którym miasta i patrycyusze z ludem także stawili opór
nieraz; kilka głów spadło… i panowanie się ustaliło.

— Krwi rozlewu nie lubię — rzekł król krótko, porusza ąc głową znacząco — inny
kra , inny obycza . Polska nie Włochy.

— Wiǳi mi się, że tuby łatwie eszcze pożyć ich można — wtrąciła Bona — ale ǳiś
zapóźno: kto zawczasu nie począł, porywać się późnie nie może.

Nie odpowieǳiał Zygmunt.
— A! to małżeństwo — wyrwało się akby mimowoli stare pani, które oczy się

zaiskrzyły i usta sfałdowały namiętnie — a! to małżeństwo. Napróżnom odraǳała, próżno
błagałam, twoi przy aciele postanowili mnie na przekór.

— Wiesz, że to zdawna było umówione w Wiedniu. Byli ǳiećmi, gdyśmy ich zaręczyli
— zamruczał król niechętnie — daćby uż pokó zapóźnym żalom.

— A! wiem barǳo dobrze — poczęła ożywia ąc się Bona — że to ǳiś uż wszystko
próżne. Stało się, co się stać nie było powinno. Da ecie mu żonę, z którą on żyć nie bęǳie
mógł.

Król spo rzał z roǳa em poǳiwienia.
— Mówiłam wam: to ǳiecko schorowane, wątłe, które odrazę nie miłość wzbuǳić

może…
Nie chcąc odpowiadać Zygmunt, niememi ustami poruszał. Zrezygnowany był słuchać

wyrzutów i pogróżek, nie podsyca ąc rozmowy o niemiłym przedmiocie.
Wszystko to uż słyszał nie raz i nie raz odpowiadać na to był zmuszonym. Zadu-

many nie zważał nawet na sypiące się z ust Bony słowa, i królowa spo rzawszy na niego,
przekonać się mogła, że był myślami gǳieinǳie .

Nie wstrzymało ą to od tych narzekań, które, ak wczora, nie przeroǳiły się wpraw-
ǳie w krzykliwe i gniewliwe wyrzuty, ale niemnie dokuczliwemi były.

Król zdawał się wyglądać i czekać na coś, coby go wybawiło.
Bona w końcu umilkła, wiǳąc niemożność wywołania sporu, od którego stary się

bronił milczeniem.
Kilka spraw mnie sze wagi było na porządku ǳiennym. Zażądała podpisów na przy-

wile e dla swoich miasteczek. Rów miała na Bar przerobić. Dla swoich przy aciół chciała
tytułów i urzędów. Zygmunt na wszystko przystawał. Małemi temi ustępstwami rad był
pokó okupić. Zgaǳał się, poruszeniem głowy tylko okazu ąc, że się nie przeciwi.

Dnia tego nawet czynił zadość żądaniom daleko łatwie niż zwykle — znużonym był.
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Bona otrzymawszy co chciała, powstała z sieǳenia, powtórzyła raz eszcze, aby kancle-
rzowi i podkanclerzemu król listy wyprawić nakazał, i głową żegna ąc męża zdala, wyszła.

Na twarzy Zygmunta, gdy zasłona opadła za nią, odmalowało się widocznie uspo-
ko enie. Oddychał swobodnie teraz. Myśl starca pobiegła w przeszłość i łza zakręciła się
w oku. Przypomniał sobie tego anioła, Basię swą, pierwszą żonę, z którą pożycie było tak
szczęśliwe, którą kra cały kochał z nim razem, a po zawczesnym zgonie dotąd opłakiwał.

Sam się wiǳąc, ostrożnie dobył król ze stolika, w kształcie pugilaresu złożone ksią-
żeczki… otworzył ą i wpatrzył się w wizerunek Barbary. Łagodnie, smętnie ona też pa-
trzyła nań z tego obrazka, na którym malarz wyobraził ą młoǳiuchną, taką aką tu raz
pierwszy przybyła, pokorną, pobożną…

Przez całe też życie nie zmieniła się dobra, pół święta pani, które modlitwom i postom
przypisywano powszechnie zwycięztwo pod Orszą odniesione.

Jak anioł cicho, sypiąc dobroǳie stwy, łagoǳąc bole, zapomina ąc o sobie przeszła
przez ten świat, nie skarżąc się nigdy i opuszcza ąc go z modlitwą na ustach.

Po Barbarze nie miał męzkiego potomka, po cóż go naówczas panowie senatorowie
zmusili wziąć drugą żonę? po co pięknością Włoszki i e bogactwami u ęci posłowie tak
mu ą zalecali?

Tak prędko owa ǳiewica pełna rozumu, nauki, nieporównanego wǳięku postaci,
zmieniła się w zrzędnicę nieznośną, która i królowi i królestwu nie dawała poko u.

Tak! ale ona dała obo gu tego upragnionego potomka płci męzkie , w którym płynęła
krew Jagiellonów i z niego rozroǳić się miała.

Westchnął Zygmunt, zaszeleściło około drzwi, schował prędko pugilares zamknięty,
przeszłość szczęśliwa musiała pierzchnąć ustępu ąc rzeczywistości.

W progu pokazał się ten sam Lula Skotnicki, stary, siwie ący uż dworzanin królewski,
który przed królową ustąpił. Zaglądał on do pana, czy nie potrzebował czego. Zygmunt
zwrócił ku niemu łagodnie roz aśnione oblicze.

— Lula — szepnął — zobacz czy nie ma ks. Samuela?
— Oddawna w kancelaryi czeka — odparł Skotnicki.
— Niech przy ǳie — rzekł Zygmunt.
Dworzanin pośpieszył z rozkazaniem i po chwilce ks. Samuel z wiązką papierów i par-

gaminów stał przed królem, który milcząco witał go poruszeniem głowy.
Zobaczywszy brzemię, które niósł podkanclerzy, uśmiechnął się brwi w górę poru-

szywszy.
— Jest co podpisywać miłościwy panie — zaśmiał się biskup, który na rogu stołu

złożył listy i przywile e. — Poprzednicy miłości wasze nie zadawali sobie pracy rękę
własną przykładać do listów, dość było pieczęci…

— Ha! — zaśmiał się król — trzebaż okazać, że król choć pisać umie.
I wskazał mie sce Macie owskiemu, który nie spiesząc do pracy spytał o zdrowie.
— Cierpiałem w nocy — rzekł król — we dnie zawsze bole mi folgę da ą. Jesień

nadchoǳi, est to pora w które na więce cierpię, trudno senectus ipsa est morbus¹.
— Pomnĳcie, miłościwy panie, na ǳiadka waszego Jagiełłę — rzekł Macie owski —

krew macie i siłę ego, a ten do późnie sze starości zachował moc i zdrowie.
— Tak — odparł Zygmunt — ale żył inacze . Jam może przeszedł go siłą, bom łamał

podkowy w rękach i gniótł puhary srebrne, ale ǳiś uż i spruchniałego kĳa bym nie
skruszył.

Westchnął stary i zadumał się.
Nie mówili o tem więce .
— Młodego (król czasem tak zwał syna) nie wiǳieliście? — zapytał Zygmunt.
— Od wczora nie — rzekł Macie owski.
— Nie wiecie ak przy ął wiadomość o postanowionem małżeństwie? — dodał stary

król.
— Wcześnie przeciwko niemu go starano się usposobić — począł Macie owski —

trudno się spoǳiewać, aby temu wpływowi oparł się o własne sile. Lecz rzecz to nie
nowa. Narzeczoną swą zna z listów, wie że mu serce zawczasu przeznaczone przyniesie,

¹senectus ipsa est morbus (łac.) — sama starość chorobą (Terenc usz, Phormio, akt IV, scena I). [przypis
edytorski]
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że est pobożnie przez matkę wychowaną. Nie da e nic znać po sobie… miłostki młode
zapomnieć się muszą, aleby dobrze było zawczasu im tamę położyć.

Król począł się marszczyć.
— Jak? — spytał krótko.
— Ze dworu królowe oddalić miłośnicę — szepnął cicho Macie owski.
Zygmunt oburącz głowę ob ął… nie mówiąc nic okazywał, ak wielką w tem wiǳiał

trudność.
— Wydaćby ą za mąż wyposażywszy — dodał ks. Samuel — zna ǳie się nie eden,

co się o ładną lalkę pokusi…
— Nikomu e ǳiś nie daǳą — szepnął Zygmunt — nadto est potrzebną. Musiał-

bym o nią rozpocząć wo nę.
— Nie mo a rzecz intrygę zwalczać intrygą — mówił dale , ciągle szepcząc Macie-

owski — stan mó na to nie pozwala, charakter się tem brzyǳi. Ktoś innyby to powinien
dokonać i uwolnić nas od nie zawczasu.

Nie odpowiadał król długo, ale myślał zasępiony, westchnął razy parę i w końcu za-
mruczał.

— Na co się to zdało? alboż druga w e mie sce podstawiona się nie zna ǳie, gdy e
za narzęǳie użyć bęǳie potrzeba?

Jest ich dosyć we aucymerze, co się chętnie pode mą kusić…
Zamilkł.
Ks. Samuel, akby zwyciężony tym argumentem, milczał także; ale myślał że popró-

bować usunąć tę o które wieǳiano powszechnie, iż młodemu panu na ulubieńszą była,
nie szkoǳiłoby ednak — wstręt miał wszakże do takich się uciekać sposobów, choć
w poczciwe sprawie. Oręż to był nieprzy aciół, nie ego.

Zwrócił się ku papierom i przerzucać e zaczął, przysposabia ąc się do poddania ich
królowi, który uż do blizko sto ącego kałamarza i pióra sięgnął, aby się do podpisywania
przysposobić.

Podkanclerzy czytał treść każdego dokumentu, a często nie potrzebował nawet do
końca e dopowieǳieć, bo Zygmunt dawał mu znać iż rzecz, o którą choǳiło, pamiętał.

ǲiwnem to było, że złamany na ciele i na duchu, często się zapomina ący w potocz-
nych sprawach, gǳie o ważnie sze choǳiło, buǳił się akby z uśpienia Zygmunt i całą
dawną żywość umysłu oǳyskiwał.

Gdy niewieści krzyk i swar mu nie dokuczał, wracała pamięć, rozwaga, rozum —
starość czuć mu się nie dawała. Lecz teraz były to błyski pogody rzadko trwa ące długo,
każda waśń z Boną, każda przeżyta goǳina e wyrzutów, odbierały mu siły i pogrążały
go w te odrętwiałości, z które potem trudno mu dźwignąć się było. Naówczas wszystko
przy mował obo ętnie, zimno, milcząco, zda ąc się mówić: ǲie się co chce! Opatrzność
niech rząǳi! Stanie się co e wola!

Temi nawet słowy zniechęcony odpowiadał czasem ks. Samuelowi, wyrzeka ąc się
walki, z które nie spoǳiewał się wy ść zwycięzko.

Tym bezsilnym chwilom zobo ętnienia, z których umie ętnie korzystała Bona, winna
ona była wzrost swe właǳy stopniowy, i zwątpienie ogarniało przy aciół króla, przewi-
du ących, że wkrótce wszystkiem ona edna zawładnie.

Młody król mieszkał na zamku, choć ten naǳór nieustanny, na aki go wystawiał
pobyt pod bokiem o ca i matki, ciężył dwuǳiestokilkoletniemu panu.

Litwini domaga ący się od dawna, nalega ący aby go im dano na wielkie księstwo,
mieli w nim chętnego ale milczącego sprzymierzeńca. Więce swobody pragnął i wyrwać
się był rad dawno z pod opieki roǳiców.

Któż wie? król byłby zezwolił może, aby się zawczasu wprawiał do przyszłych rzą-
dów, aby pracował więce a mnie się rozrywał, ale królowa opierała się temu pota em-
nie, wymyślała niebezpieczeństw tysiące, była przeciwną ofierze choć na mnie sze cząstki
właǳy, którą całą sobie chciała przywłaszczyć.

Zabiegi o to czyniła tak skrycie, iż syn nie domyślał się w nie przeciwnika, wiǳiał
go w o cu.
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Matka zresztą na czulszą była dla niego, ale chciała, aby wszystko co miał, otrzymywał
z e ręki, aby e winien był wszystko.

Zygmunt August wychowany przez nią, choć miał kilku Polaków przy sobie, choć
dwór ego z nich się składał, ǳięki wpływowi i staraniom matki, wychował się racze na
książątko kosmopolitę, niż na polskiego tronu następcę.

Nawykły do pieszczot, elegancyi, ogłady włoskie , do świata wytwornego, choć umy-
słowo rozwinął się ak na szczęśliwie , umiał wiele — na mnie był rycerzem, tam gǳie
przeważnie królowi nim być przystało.

Przepowiednia owa starego szlachcica, gdy z pierwsze wyprawy królowa strwożo-
na doniesieniami zawróciła go do Krakowa — przepowiednia, iż na woǳa i rycerza nie
urośnie, w pełni się ziściła.

August lubił księgi, muzykę, sztukę, wszystko piękne i wytworne, żołnierska sprawa
była mu eśli nie wstrętliwą to obcą.

Do łowów nawet, te ulubione Jagiellonów zabawy, które tak namiętnie oddawał się
Jagiełło, Kaźmierz, nawet stary Zygmunt — August nie czuł pociągu żadnego.

Piękne i pańskie postawy, oblicza poważnego i zawczesną akąś tęsknotą łagodną
obleczonego, miał w sobie wǳięk arystokratyczny krwi stare panów. Jagiellońska dobroć
łączyła się w nim ze Sforzów umysłową bystrością. Właǳami ducha przechoǳił pewnie
wszystkich swych poprzedników, lecz energii ich, siły, uporu mu brakło.

Matka zawczasu starała się go zmiękczyć, obezwładnieć, aby nim rząǳić — powiodło
się to e w zupełności…

Były to zresztą ostatki może lat na szczęśliwszych życia Zygmunta Augusta, w których
nic na nim nie ciężyło. Nie miał żadnych obowiązków… a matka starała się, aby wszelkie
ego pragnienia młoǳieńcze zaspoko one zostały…

Przysposabiał się do życia, nie przeczuwa ąc w niem żadne walki, lecz samo tylko
rozszerzenie pragnień i swobodę używania…

Mógł marzyć, bawić się, słuchać lutnistów, uczyć się pieśni, wpatrywać we wǳięczne
twarzyczki, które mu się wyprzeǳa ąc uśmiechały… dobierać przy aciół, eżeli oni Bonie
nie zdawali się niebezpiecznymi, fantazyom chwilowym dogaǳać… królowa pierwsza za-
wsze o nich wieǳiała, aby z e pomocą mogło się spełnić czego pożądał. Życie upływało
akby w akimś półśnie rozkosznym. Trosk dotąd tak ak nie znał. O przyszłe swe żo-
nie słyszał oddawna, pisywali do siebie, miała być piękną, lecz małżeństwo w początku
zdawało się tak dalekiem, a do miłostek sposobność tak blizką.

Bona przez szpary patrzyła na zawiązywane i rozwiązu ące się stosunki z pannami swo-
ego dworu. Zawsze w porę zna dował się ktoś, co pomógł do uniknienia skandalu, do
zapewnienia milczenia. Z kolei piękna Dżemma była kochanką młodego króla, na pięk-
nie sza z ǳiewcząt, to mało, na wykształceńsza z nich: umysłem, dowcipem, talentami
przechoǳąca o wiele swe współtowarzyszki.

Królowa od ǳiecka wiǳąc w nie naǳwycza ne zdolności, za mowała się nią szcze-
gólnie. Miała mistrzów, nauczycielki, wychowywała się tak starannie, może świetnie niż
królewne. Z tamtemi obchoǳono się dosyć surowo, ta była pieszczoną.

Królowa, która umiała zużytkować wszystko, rachowała na nią ako na potężne na-
rzęǳie, które zawsze użytecznem być mogło… Nie miała może na myśli syna w początku,
potem miłostki z piękną Dżemmą przyszły e w porę i na rękę.

Despotyczne zdawać się mogło, że potrafi gdy zechce pokierować niemi, zawiązać
gdy bęǳie potrzeba, rozwiązać łatwo, gdy się staną zawadą. Myliła się w tem ednakże,
nie dosyć zna ąc charakter ǳiewczęcia, którego podstawę stanowiła duma i rozkołysana
wyobraźnia. Była to Włoszka w całem znaczeniu tego wyrazu, z namiętnościami gwałtow-
nemi i niepohamowanemi, z po ęciem o miłości idealnem. I piękność i umysł i talenta,
w e przekonaniu, powołać ą mogły choćby do tronu a przyna mnie na ego stopnie.

Płochych miłostek nie rozumiała Dżemma; miłość ze sztyletem w dłoni, z trucizną
w czarze, walczącą i gotową na śmierć.

Wykarmiona poezyą włoską, pieśniami włoskiemi, które o miłości mówiły ako o na -
ważnie sze sprężynie żywota — Dżemma wierzyła w nią i czekała na nią. Przyszła do nie
w postaci ładnego, młodego, rozmarzonego królewicza.

August powoli skradał się do nie , akby przeczuwał, że raz zawiązany stosunek nie
da się łatwo rozwiązać… ale zbliżywszy, poznawszy ą lepie , znalazł w nie kobietę swo-
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ich marzeń. Pierwsze ego miłostki były płoche i ǳiecinne ta odrazu przedstawiała się
tragicznie i nęciła tem właśnie.

Bonie się zdawało, że gdy raz nie bęǳie potrzebną Dżemma, łatwo się e pozbęǳie ak
innych, wyda ąc za mąż; trzymała na to gotowego, rozmiłowanego, ma ętnego Dudycza,
który był i dostatecznie ślepy i ak należy zakochany.

Dżemma patrzyła teraz na niego z pogardą, ale wszystko to zmienić się musiało, gdy
stara królowa rozkazała.

Dosyć zawsze pieszczona Dżemma, teraz gdy miała serce syna odciągnąć od mło-
ǳiuchne królowe przyszłe , i została na to przeznaczoną, z naǳwycza ną troskliwością
pielęgnowaną była przez królowę.

Wbĳało ą to w pychę i utwierǳało w tem przekonaniu, że wielkie i świetne losy
czekały na nią w przyszłości.

Nic nie uchoǳiło oka Bony, która szpiegów swych miała wszęǳie, wieǳiała więc
o każdym kroku syna, o każdem słowie Dżemmy. Dudycz miał być ze dworu starego
króla przesaǳony do młodego pana, aby i on donosił o nim. To rozporząǳenie nim
było dosyć niezręczne, lecz Bona nie rozumiała, aby się e kto mógł sprzeciwić… zresztą
Dżemma po królewiczu była dla Dudycza eszcze aż nadto wielkim skarbem.

Mieszkanie młodego króla łączyło się zblizka korytarzami z izbami królowe i e au-
cymeru. Prze ście do Dżemmy było łatwe i nie narażało na spotkanie z nikim obcym.

Zygmunt August żył tu, zawsze w oczekiwaniu akie ś zmiany, bo mu wysłanie na
Litwę obiecywano, akby na obozowisku; ale do czasu musiał około siebie zgromaǳić,
co życie znośnem czyniło.

Lubił wszystko piękne, poko e więc pełne były darów królowe i nabytków różnego
roǳa u ciekawych i oǳnacza ących się artystycznem wykończeniem. Zbro e, których ni-
gdy prawie nie wǳiewał, zachowane tu starannie, były arcyǳiełami kunsztu płatnerskie-
go połączonego ze złotniczym. Szyszaki, napierśniki złotem nasaǳane tysiącami dukatów
opłacano dla niego.

Oprócz tego zbiory pierścieni, gemm, medalów, rzeźb małych, stanowiły uż mały
skarbiec, który młody król namiętnie coraz nowemi nabytkami powiększać się starał.
Cokolwiek się tu zna dowało, musiało się czemś niepospolitem oǳnaczać. Od szysza-
ków rytych i złoconych, do mieczów, których ręko eści rzeźbione poǳiwiać trzeba było
ako cacka, do kobierców i pokryć na konie, wszystko prawǳiwie królewskim aśniało
przepychem.

Szkatuły pozamykane, szafki zamczyste, skrzynie rzeźbione z drzewa, na stołach zamy-
kały te zbiory, któremi król bawić się lubił i chwalić niemi przed poufałemi. W sypialni
i komnatce przy nie , stoły oprócz tego zarzucone były księgami, tak zachowanemi, aby
nie każdy mógł e przepatrywać i dowieǳieć się co królewicz czytywał. Tu nie każdy miał
przystęp. Księgi sprowaǳane z zagranicy, we wspaniałych acz prostych oprawach ze skó-
ry ǳicze , gromaǳiły się przy sypialni. Treść ich byłaby zǳiwiła ciekawego badacza, tak
naǳwycza urozmaiconą była.

Począwszy od poezyi do rozpraw teologicznych, do historycznych badań, było tam
wszystko, co w obecne chwili świat za mowało. Pisma surowo zakazane niemieckich
reformatorów, rozprawy Melanchtonów, Rotterdamusa, Lutra obok namiętnych trak-
tatów politycznych obrońców katolicyzmu. Z zakładek i znaków widać nawet było, że
pierwsze z nich pilnie czytywane były.

Obok tego poeci włoscy, łacińscy, księgi o sztuce, opisy kra ów, historyę państw,
nawet rozprawy o czarnoksięztwie znaleźć było można.

Zygmunt czytał wszystko lub przyna mnie przerzucał tak aby mu nic obcem nie było.
Na dworze mało czuć się dawał ten prąd idei polemicznych, które wiodły z sobą walkę

o swobodę sumienia.
Właśnie w tych latach panowała akaś cisza pozorna. Gamrat ustanowił inkwizycyę.

Spalono staruszkę Malcherowę, wielu duchownym zagrożono… trwoga wywołała mil-
czenie. Lecz pod tą ciszą łatwo się było domyśleć nurtu ących pota emnie prądów, które
tem były niebezpiecznie sze, im mnie się na oko pochwycić dawały.

Zygmunt Stary pobożnym był, nie będąc zbyt gorliwym; Bona modliła się i obcho-
ǳiła z duchowieństwem na sposób włoski, posługu ąc się niem i płacąc mu za to, ale
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wymaga ąc posłuszeństwa. Z Rzymem wolała być dobrze, lecz nie szanowała go zbytecz-
nie — a gdy tam nie mogła przeprowaǳić co chciała, ła ała i zżymała się namiętnie…

Pod takiemi wpływy Zygmunt August się wychował, w rzeczach religĳnych racze
obo ętny i zimny, niż gorliwy.

Dopiero ruch reformatorski w Niemczech, który ak fala tłukł o granice Polski i wǳie-
rał się tu pod na rozmaitszemi postaciami, obuǳił w młodym królu za ęcie tą polemiką,
która go zabawiała.

Lismanin, któregośmy wiǳieli u królowe , przebiegły Włoch, sieǳący na dwu stoł-
kach a skrycie sprzy a ący reformatorom, przychoǳił, ostrożnie bada ąc stan umysłu kró-
la, oswa ać go powoli z gotu ącym się wielkim przewrotem w kościele.

Lecz akkolwiek młody i żywy, król tak był w sobie zamknięty i ostrożny, iż słucha ąc
go, nigdy poznać nie dał po sobie, gǳie się ego sympatye skłaniały.

Tak samo ak tą teologią namiętną, za mował się chętnie muzyką August, słucha ąc
e z przy emnością. Naostatek miał eszcze upodobanie w pięknych koniach, których nie
często dosiadał, ale lubił mieć osobliwe i uż naówczas myślał o ich hodowli i stadach.

Takim akim był naówczas młody pan, można go było sąǳić wielce obiecu ącym
na przyszłość. Nad wiek poważny, dbały o każdy krok, nie rażący żadnym wybrykiem,
umysłowo wykształcony, mógł monarchę znakomitego zapowiadać.

Szlachta i panowie polscy możeby go innym mieć byli woleli, otwartszym, więce
rycerskiego ducha, mnie ostrożnym Włochem, lecz odmówić mu nie mogli nad wiek
do rzałości i taktu.

Mało się czem za mował, ale to nie było ego winą — nie pociągano go do pracy.
Królowa starała się go od nie odsuwać, stary Zygmunt też nie powoływał.

Były to, bądź co bądź, lata szczęśliwe młodości dla młodego króla… mógł marzyć,
zabawiać się ak chciał, iść za swemi skłonnościami i upodobaniami, a eśli o ciec mu
skąpił i był dlań surowym, matka za to płaciła, stara ąc się serce i zaufanie pozyskać.

Dnie upływały swobodnie. Często kilka ich uchoǳiło a August nie wiǳiał o ca, przy-
choǳił do niego na chwilę, niewiele słów zamieniał, i powracał do swoich lub królowe
apartamentów.

Bona za to widywała syna nie raz ale po kilka na ǳień razy, zapraszała go do siebie,
starała się zabawiać… Zrana prze eżdżał się konno, polował rzadko, adł z roǳicami lub
matką, czytał, przeglądał swe kamienie i medale, przy mował tych, których królowa dla
towarzystwa ego dobierała. Wszyscy oni tem się oǳnaczali, że nigdy o państwowych
sprawach, o polityce nie mówili z Augustem. Mało się też nią za mował, lub przyna mnie
nie dawał znać po sobie, że go to pociągało. Ale wzrok miał bystry, a szkołę milczenia
przeszedł w ǳieciństwie i umiał nosić w sobie na większe brzemiona, nie zdraǳa ąc ich
ciężaru.

Tego dnia królowa zastała go nad księgą, którą szybko złożywszy i zasunąwszy mięǳy
inne, na stole nagromaǳone, wyszedł na e spotkanie.

Bony czułość dla niego zawsze się namiętnie ob awiała, akby ego miała ednego. Dla
córek, oprócz Izabelli, była surową i nieprzystępną, dla Augusta wylaną.

Oczyma, wszedłszy, przebiegła pokó , aby z na mnie sze akie ś oznaki poznać uspo-
sobienie syna… Znalazła go smutnym, więc zapragnęła być wesołą… usiłowała wyciągnąć
na słowo akieś, lecz nic się dowieǳieć nie mogła. Poleciła mu na dworzanina Dudycza,
chwaląc go ako posłusznego sługę — August przy ął to obo ętnie. W chwilę potem,
poszeptawszy eszcze, biegła napowrót do swoich poko ów.

Zaledwie wyszła, czu ąc się uż swobodnym, August poprawił na sobie włoski stró
czarny, i cichemi kroki przemknął się korytarzem do Dżemmy.

Sieǳiała znowu, tak akeśmy ą wiǳieli, w oknie małe komnatki swe , i lutnia leżała
przy nie i szycie miała w ręku, choć nie zdawała się niem za mować. Zwróciła głowę gdy
drzwi się uchyliły, rumieńcem oblała się twarz, wstała spiesząc na spotkanie króla, który
rzucił się obe mu ąc ą i przyciska ąc do piersi.

W tym niemym uścisku upłynęła chwila… Patrzyli sobie w oczy… Dżemma i on,
obo e byli smutni, ale wielkie szczęście czasem się tak czarno ubiera umyślnie… Szeptali
z początku tak, że ledwie sami się słyszeć mogli.

Dżemma poszła zwolna wiodąc go za sobą ku krzesłu, a August obycza em dawnym
na podnóżku u kolan e usiadł, patrząc w piękne oczy.
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— Nie prawdaż? zdrowszą ǳiś esteś? — szeptał król. — Uwierzyłaś że niemasz
trwożyć się czego?

— A! — przerwało ǳiewczę, machinalnie ręką białą sięga ąc ku leżące blizko lutni,
a drugą poprawu ąc pukle ciemnych włosów króla — a! nie ma miłości bez trwogi! Każdy
skąpiec drży o skarby swo e.

— Bo aźńby szczęście zatruła, gdyby tak zawsze dręczyć nas miała — odparł August.
— Drogich chwil szkoda e dawać na pastwę.

— A chwile te tak krótkie! — westchnęła Dżemma — obliczone! niestety.
Zmarszczył się król i u ął rękę e w dłonie.
— Nie przewidu gorsze przyszłości niż się ona obiecu e — począł mówić. — Nie-

stety, królowie żenić się nawet, tak ak żyć muszą nie dla siebie ale dla poddanych, za to
małżeństwa ich serca nie wiążą. Zmusić mnie mogą do podania ręki przed ołtarzem, ale
serca mo ego nikt nie weźmie gwałtem… to do ciebie należy.

— Na długo?
— Na zawsze! — zawołał August — dopóki two e dla mnie bić bęǳie, piękna Dżem-

mo!
Zwolna kołysać się zaczęła piękna e główka, a uśmiech smętny błąkał się po wargach
— ǲielić się będę musiała z nią — mówiła — a! nienawiǳę tę kobietę!
— To ǳiecko — rzekł August — zabawiać ą bęǳie stary król, który podobno kocha

barǳo synową… a mnie zasłoni matka, która wie co mnie szczęśliwym uczynić może,
i ży e tylko dla mnie.

Gdy to mówił, we rzenia ich się spotkały, Dżemma zacisnęła usta, Augustowi zdało
się, że w oczach e znalazł wyraz wątpliwości i niedowierzania.

— Dżemma! — zawołał — ty e nie znasz, ty ą sąǳisz ak druǳy. Ona co czy-
ni wszystko dla mnie, i eśli się naraża luǳiom, a tego estem przyczyną. Od kolebki
pamiętam ą zawsze tak czułą, tak dla mnie wylaną. Siostry nawet zaniedbu e.

Włoszka nic nie odpowiadała, lecz we rzenia e nie okazywały aby przekonaną była.
— I ciebie — dodał król — winienem e ! Ona, tak surowa dla drugich, nam zosta-

wu e swobodę, nami się opieku e… ciebie kocha ak ǳiecię własne.
Podniósł głowę ku nie , akby się domagał odpowieǳi. Dżemma eszcze milczała,

westchnęła tylko.
— Da Boże — odezwała się po przestanku — aby się to nie zmieniło… Wiǳiałam

nieraz królowę przechoǳącą z miłości do nienawiści tak skoro, tak gwałtownie.
— Nigdy bez przyczyny — począł król — oburza ą niewǳięczność, nie umie prze-

baczyć zdrady… a my na dworze, wśród luǳi, których łaskami obsypu emy, wystawieni
esteśmy ciągle na niespoǳiewane ciosy… Bona po królewsku wǳięczną być umie, lecz
też i po królewsku karze.

Wzdrygnęła się ze strachu akiegoś Dżemma.
— My we dwo e — ciągnął król dale — my się przyna mnie od nie nie mamy czego

obawiać, a wszystkośmy e winni. Przyrzekła mnie bronić od przyszłe małżonki, z którą
żyć nie będę zmuszony.

— A stary król? — spytała Dżemma.
— O ciec nie zdoła nic, gdy królowa się oprze — mówił August. — Zmusi go ustąpić

i pozostać obo ętnym.
Myślała długo Włoszka, które lice się roz aśniło nieco.
— Mówią, że was z nią, z nią — poczęła, z przyciskiem wymawia ąc wyraz ostatni

— chcą wyprawić na Litwę… a a! a mnie!
August głową potrząsnął.
— Ach nie — odparł — król est temu przeciwny, matka mnie obronić potrafi. Litwa

się oddawna domaga w. księcia, ale polscy senatorowie obawia ą się rządów osobnych.
Kra e połączone na pozór, ciągle się rozdwa a ą… trzeba unikać wszystkiego co e rozǳiela.

— Co za życie! — ręce podnosząc i zakrywa ąc twarz niemi, przerwała Włoszka. —
Drżę na myśl e przybycia, tego wesela, te niewoli! Wiǳiałam e portret u królowe ,
piękna est i młodsza odemnie!

— Nie! — gwałtownie zawołał August — ani krasy two e ani duszy two e nie ma,
ǳiecko trwożliwe… Matka powiada że chora i że słabość e wstręt obuǳić musi.
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Ale dlaczego ty mnie zmuszasz — dodał — karmić się tą rozmową okrutną? po co
przewidywać? na co zawczasu goryczą się poić… Zaśpiewa , marzmy!

I głowę złożył na e kolanach.
— A, nie! to nie est śpiewu goǳina — odezwała się rzuca ąc lutnię Włoszka —

a nie mogę śpiewać, gdy w duszy mam łzy… ani nakazać sobie pieśni, gdy mi się serce
ściska… nie, nie…

Król nie nalegał.
W milczeniu u ął e rękę białą i cału ąc palce po ednemu lubował się tak, marzył,

uśmiechał. Dżemma schyliła się nad skroń ego i położyła pocałunek na nie .
Tak byli zatopieni w sobie, że żadne z nich ani dosłyszało, ani postrzegło, ak cichutko

podniosła się w drzwiach sypialni zasłona i twarz Bony z oczyma iskrzącemi ukazała.
Królowa patrzyła na nich długo z radością akąś, ostrożnie opuściła kurtynę i znikła.
Dżemma podniosła się, August wstał, ob ął ą wpół i poszli razem stanąć w oknie,

szepcząc niepochwyconemi wyrazy. Były to przysięgi miłośne.
Coś się zdawało czuwać nad niemi, w kurytarzach nie było na mnie szego ruchu, od

komnat dalszych nie dochoǳił szelest żaden. Zapomnieli się tak długo, długo, i wcho-
ǳąca dopiero karlica rozbuǳiła ich do życia.

Król natychmiast opuścił komnatę.

W nieszczęśliwą goǳinę biedny Petrek Dudycz podniósł oczy i serce swe skłonił ku
Włoszce. Zdawało mu się, że dla ubogie sieroty, która nic oprócz łaski królowe nie miała,
ego osoba i ma ętność były czemś barǳo ponętnem.

Karykaturalne postaci, Dudycz którego wyszukane stro e czyniły brzydszym i śmiesz-
nie szym eszcze, na wiele rzeczy był ślepym… a im dłuże się tą spoźnioną miłością roz-
grzewał, tem mocnie szego nabierał przekonania, że ona mu piękną Dżemmę z ednać
musi.

Przystęp do nie , ak do innych panien aucymeru, wprawǳie napotykał trudności
i przeszkody, lecz Petrek wiele ich podarkami i groszem umiał zwyciężać.

Skąpy dopóki z soli fortunę budował, teraz rozkochany gotów był na na większe ofiary.
Nad polskim aucymerem królowe naówczas zwierzchni miała dozór ochmistrzyni

wdowa, nie młoda uż e mość Klara Zamechska. Winna ona była to mie sce edynie temu,
że za młodu obraca ąc się w kołach mieszczan i kupców włoskich w Krakowie, których za
Kaźmierza dosyć tu napłynęło, nauczyła się nieźle po włosku.

Otyła, ociężała ale zdrowa i silna Zamechska, choǳiła namarszczona, uda ąc surową,
starała się królowe przypodobać — ale ani Bona e polubić, ani ona królowe pokochać
się nie nauczyła.

Obawiała się i nienawiǳiła.
Lecz że obycza wymagał ciągłych zapewnień miłości, wierności, poświęcenia, och-

mistrzyni miała e ciągle na ustach.
Dudycz, który znał dobrze dwór, nie znalazł sobie lepszego nad nią sprzymierzeńca.

Wieǳiał, że Zamechska chciwą była — począł od obsypania ą podarkami.
Baba kuta doskonale wieǳiała o co choǳiło, śmiała się w duszy z poczwarnego ele-

ganta… ale go nie odtrąciła. W zbliżeniu się do niego nie było niebezpieczeństwa, bo
Dudycz miał pewne zachowanie u królowe .

Petrek znalazł wreście raz wieczorem zręczność rozmówienia się sam na sam ze starą
ochmistrzynią.

— Je mościuniu — rzekł — śmie się ze mnie eśli chcesz; powiesz może, że w starym
piecu d abeł pali, ale com a temu winien, że oczy mam i serce w piersi. Zakochałem się‥

— We mnie? — odparła biorąc się w boki Zamechska.
Dudycz począł się śmiać i w rękę ą pocałował.
— W Dżemmie — szepnął.
Zamechska ręce załamała.
— A toś się wybrał! — rzekła — prawda że późno, ale za to smacznego ci się kąska

zachciało. Na całym dworze pięknie sze nie masz.
— Pewnie — odparł z dumą Petrek — bo a smak mam; ale ta piękność uboga est,

a a, ǳięki Bogu, węzełek sobie przysposobiłem.
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— I ǳięki soli — szepnęła Zamechska.
— Sól zdrowa — rzekł Dudycz. — Sąǳę, że królowa pani mo a na łaskawsza, nie

bęǳie temu przeciwną.
— A ǳiewczyna? — spytała ochmistrzyni.
— Kto ą zgadnie? — począł Dudycz — raz patrzy tak akby się gniewała, czasem

akby się litowała.
— No… a akby się kochała? — przerwała Zamechska — hę?
Dudycz głową potrząsnął.
— Nie — rzekł — ale toby może z czasem przyszło. Jabym ą złotem obsypał, abym…

— nie mógł dokończyć, ręce ego wyrażały tylko, że gotów był dla nie poświęcić wszystko.
Stara Zamechska miała czasem poruszenia dobrego serca. Żal się e zrobiło tego czło-

wieka śmiesznego, brzydkiego, który całe życie pracował na to, aby dla edne ǳiewczyny,
wyśmiewa ące się z niego, patrzące wysoko, wszystko a może nawet i życie w końcu stra-
cił. Zbliżyła się do sieǳącego i położyła mu rękę na ramieniu, litościwie spogląda ąc na
niego.

— Słucha Dudycz — rzekła — chyba oczów nie masz. Ży esz na dworze, a nie
wiǳisz tego co wszystkim wiadome… Dżemmę kocha młody król, ona szale e za nim…
nasza pani na to przez szpary patrzy. Gǳieś tobie się z nim mierzyć!

Petrek słuchał na wpół osłupiały.
— Przecie się z nią nie ożeni! — dodał pomilczawszy.
Ochmistrzyni się rozśmiała.
Dudycz dodał spuszcza ąc oczy.
— To co? — albo się luǳie z wdowami nie żenią?
Upór był nie do przełamania, Petrek począł dale ciągnąć rzecz swo ą.
— No, tak, pracowałem życie całe, uciułałem grosza. Choǳiłem w proste opończy

ǳiurawe długo, a teraz wiǳicie ak się stro ę. Otóż na to pracowałem, żeby mieć wszystko
ak druǳy. Bławaty, aksamity, łańcuchy, woźniki, kolebki i żonę taką, aby mi e luǳie
zazdrościli. Inne nie chcę ak ta, a tę muszę mieć, niecha bęǳie co chce…

I pięścią uderzył się w kolano.
— Cóż z tobą mówić — odparła ochmistrzyni. — Ja ci nic nie pomogę, ona teraz na

ciebie patrzeć nie zechce.
— A potem? — zapytał Dudycz podnosząc oczy.
Śmiała się Zamechska; patrząc na śmiesznie wystro onego, brzydkiego, niezgrabnego

człowieka, razem litość i śmiech ą porywał.
— Mam a ci to tłómaczyć — rzekła — czegoś się powinien sam był domyśleć?

Królowe ona teraz potrzebna, aby młodego króla od te żony, którą dla niego przywieźć
ma ą, odciągała. Młody pan i stara pani nasza obsypu ą Włoszkę podarkami, ona teraz
pierwsze oko w głowie… cóż ty możesz przeciwko nim?

Dudycz wstał z krzesła i zbliżył się do ucha prawie Zamechskie .
— Nie takim a głupi — odparł zniża ąc głos i ręką osłania ąc usta. — Królowa

i młody pan będą ą pieścili, bo im potrzebna, ale stary król także też coś znaczy; ks.
Samuel, hetman, podskarbi, także ręce ma ą… Oni pewnie się zechcą pozbyć Włoszki…
hę?

— A ty myślisz, że oni wszyscy, ile ich est, nasze stare Włoszce i młode podoła ą?
— odparła ochmistrzyni.

— Młoda królowa także też coś bęǳie znaczyła — rzekł Dudycz.
— Więc żonę chcesz wziąć na upartego? gwałtem? a co ci potem bęǳie z nie ? —

spytała Zamechska. — Dasz e radę?
Gburowata, głupowata twarz Dudycza przybrała na chwilę akiś wyraz ǳiki i ǳiw-

ny, błysnęły oczy — i Zamechska zrozumiała, że w tym człowieku, który się układał na
dworaka, był drugi ukryty… z wolą żelazną i nielitościwym uporem.

Petrek milcząco spuścił oczy.
— To mo a sprawa — rzekł. — Mówiłem e mości: chcę mieć piękną i pokaźną

żonę… ak ą dostanę, to ą sobie ułożę.
— Znalazłbyś przecie łatwie drugą — przemówiła Zamechska.
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— Kiedy mi ta w oko wpadła — rzekł Dudycz. — Ja wiem, że niełatwo ą przy ǳie
uchoǳić, alem na wszystko gotów… na wszystko…

To mówiąc, z kieszeni płaszczyka Petrek zaczął coś dobywać starannie obwiniętego
w edwabną chusteczkę. Ochmistrzyni przypatrywała się tym przygotowaniom z cieka-
wością.

Powolnie, systematycznie Dudycz rozwinął węzełek i dobył naprzód piękny pierścień
z okiem, który, milcząc, sam włożył na palec ochmistrzyni. Nie opierała się temu i poǳię-
kowała mu skinieniem głowy i uśmiechem. Stara lubiła kle noty, które wówczas zresztą
wszyscy, mężczyzni i kobiety, nosili i cenili daleko więce niż ǳisia .

W chustce było eszcze edno pudełko, które Dudycz otworzył niemal z poszanowa-
niem. W niem, na dnie atłasowem, leżała spinka, w złoto oprawny rubin duży, który sam
przez się był cenny, ale wartość kamienia nikła przy cudne oprawie. Poznać było łatwo
w robocie te rękę włoskiego mistrza, który z miłością i zapałem rzeźbił to arcyǳieło.
Kamień obe mowały dwie figury kobiet, które się go dźwigać zdawały. Ciała ich, lekkie
draperye, wieńce kwiatów oplata ące dokoła ramę, były z różnobarwnego złota, srebra
i emalĳ.

Zamechska patrzała zdumiona, a Dudycza twarz uśmiechała się tryumfem.
— Myślicie — rzekł — że tę aszkę łatwo za psie pieniąǳe kupić było? Ho! bo!

wioseczkęby może dostał za to, co mnie ona kosztowała. Królowaby się nie powstyǳiła
e nosić.

To mówiąc, zwolna zamknął pudełko i wręczył e ochmistrzyni.
— Zna dźcie sposób oddać to odemnie piękne Dżemmie — rzekł. — Ja o nic w za-

mian nie proszę, nic a nic, nawet o spo rzenie. Chcę żeby przy ęła i nosiła…
— A ak nie przy mie? — spytała Zamechska.
Rozśmiał się Dudycz.
— Nie byłaby Włoszką — rzekł. — Naprzód e pokażecie, niech się przypatrzy,

potem…
Dudycz wydał się ochmistrzyni nie tak głupim ak wprzódy.
— Nawet Bóg zapłać nie żądam — dodał. — Nic, tylko żeby czasem to cacko włożyła.

Są kle noty, które ma ą czaroǳie ską siłę…
Stara, która święcie wierzyła w czary, pudełeczko bo aźliwie postawiła na stole.
Petrek się uśmiechnął.
— Będę wam barǳo wǳięczen, gdy e to oddacie i powiecie tylko że odemnie, który

estem i będę e sługą i niewolnikiem.
Ochmistrzyni milczała, nie miała uż co mówić z upartym, który wszystko przewidy-

wał a niczem zrażać się nie dawał.
Dudycz też, akby spełnił to po co się tu wcisnął, pożegnał zaraz Zamechską. Miał

uż na myśli co innego. Otworzyły mu się oczy. Zamiast protekcyi stare królowe , po-
trzebnie szą mu była daleko pomoc tych luǳi, którzy przy starym królu stali, bo tym
Włoszka miała się stać zawadą.

Dudycz miał z niektórymi stosunki a szczególnie z Bonerem, który w sprawach żup
solnych ako doświadczonego raǳił się nieraz. Oprócz tego łączył ich z sobą stosunek
inny, wątły wprzódy, lecz teraz dla Petrka nabiera ący wagi.

W milczeniu, niepostrzeżenie prawie reforma Lutra szerzyła się w Polsce. W te dobie,
zwłaszcza na oddalonych krańcach, miała ona charakter wcale różny od tego, aki przybrała
późnie , gdy awnie wybuchnęła.

W historyi nowych religĳnych idei za mało zwraca ą uwagę na ten peryod, który
pierwsze symptomata prądu reformatorskiego ǳieli od stanowczego zerwania z Rzymem.

Można śmiało powieǳieć, że w początkach trzy czwarte tych, którzy chwytali chciwie
idee nowe, ak e u nas zwano, nowinki, nie przypuszczało nigdy, ażeby one do zupełnego
rozbratu z papieztwem i katolicyzmem doprowaǳić mogły.

Barǳo wielu duchownych, którym ciężyło narzucanie corteggianów z Rzymu do be-
neficiów, rząd po za granicami, nadużycia różne — barǳo wielu marzycieli, którym re-
ligia zdawała się wymaga ącą oczyszczenia, uproszczenia, uczynienie popularną ęzykiem
i t. p., barǳo wielu humanizmem doprowaǳonych do niewiary i theizmu — nakoniec
ogromny lik luǳi, co nie rozbiera ąc nowości, na wędkę ich pochwycić się da ą, cisnęło
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się do nowatorów. Nikt ednakże rozprawia ąc o tem, da ąc schronienie apostołom refor-
my, z kościołem nie zrywał. Wielu ograniczyć się chciało tem co nazywano puryfikacyą.
Żądano wiele, lecz ograniczyliby się gardłu ący i mnie szemi ustępstwami.

Gamrat, który spaleniem Malcherowe i ustanowieniem inkwizycyi zatrwożył no-
watorów, na kilka lat wstrzymał awne ukazanie się protestantyzmu… Spiskowano po
cichu, wielu na dwu stołkach sieǳiało — Boner, Decyusz sprawiali urzęda syndyków
przy kościołach katolickich, a w domach swych gospodę dawali przybywa ącym z Nie-
miec apostołom.

Znaczna część duchowieństwa młodszego, żwawszego umysłem a niema ącego nic lub
niewiele do stracenia, biegła słuchać predykantów i żwawo roztrząsała zasady przez nich
głoszone.

W poufałych kółkach, szczególnie niemieckiego pochoǳenia mieszczan krakow-
skich, było modą rozprawiać o bałwochwalcze czci obrazów, o spowieǳi, o obrzędach,
o bezżeństwie księży, i t. p.

Prąd ducha czasu est ak owe burze wielkie, które obala ą gmachy, ale też kurzu
tumany podnoszą. Tak samo i wielkie umysły porywa ą idee, i na płytsze zawraca ą. Nie-
eden iǳie wprost za drugiemi przez naśladownictwo, tak samo ak sprawia czapkę i pas
nowym kro em.

Otóż Dudycz, który nagle został elegantem i nosił włoskie suknie, chcąc się do przy-
zwoitych luǳi zbliżyć, począł szukać nowatorów i z niemi zawiązywać stosunki.

Ich propaganda czyniła przystępnemi.
Człowiek ma ętny, który w swoich dobrach na wsi mógł dać schronienie akiemu

zbiegowi, pobudować zbór, postarać się o druk księgi — był pożądaną zdobyczą. Du-
dycz miał wszystkie te warunki, a w dodatku zdawał się dosyć ograniczonym, tak że nim
zawładnąć było można.

Przez któregoś z dworaków, bo tych wielu chaǳało na reformatorskie koncyliabu-
ła, Dudycz się wcisnął pomięǳy spisku ących. W istocie nie można ich było naówczas
nazwać inacze . Kryli się eszcze, przysposabia ąc umysły starego króla, ale nadewszystko
Zygmunta Augusta.

Lismanin, którego suknia mnisza długo od pode rzeń broniła, ma ący wstęp do stare
królowe , przez nią się wwiódł do młodego pana, umiał mu podobać, stał się potrzebnym,
i przygotowywał go do uznania wolności sumienia, ako dopełnia ące swobody prawami
poręczone narodowi.

Dudyczowi wiadomem było, że w domu Bonera, przy Floryańskie ulicy, za wielkiem
pierwszem podwórcem, na tyłach, w mie scu mnie dostępnem i widocznem, w izbie
barǳo przestronne zbierali się nowe wierze pozyskani uczniowie. Odbywały się tu ciche
modlitwy, narady i rozprawy, tu zwykle przybywa ący z Niemiec stawali gospodą, albo
się o nią dowiadywali.

U Bonera, który na pozór katolikiem był i miał nawet wziętość u ks. Samuela, a unikał
rozmów drażliwych — ogniskowały się wszystkie zabiegi protestantów, przygotowu ących
do lepsze , ak sobie obiecywali, przyszłości.

Kamienicę tę znał Dudycz, ale pewna obawa wstrzymywała go dotąd od uczęszczania
na nowe nabożeństwa, a w rozprawach chyba ako słuchacz mógł uczestniczyć — i na
prawdę niewiele go one obchoǳiły. Człek praktyczny myślał tylko o tem, ak z każde
sposobności dla siebie skorzystać.

Tym razem nie do zboru, ale do pana Seweryna Bonera zbliżyć się mu było potrze-
ba. Obrachował, że ako sprzymierzeniec mógł służyć tym, co popierali sprawę młode
królowe . Rozumował po gburowsku, zprosta, i szedł prosto też do celu.

Zmierzchało uż gdy znalazł się przy ogromnych wrotach kamienicy, w które kan-
celarye czynnego Bonera, ego dwór, roǳina, domownicy i skarbiec się mieściły. Ruch
tu zawsze był wielki, bo Boner miał niezmiernie rozgałęzione stosunki, interesa ogromne
i rozliczne, a za mował stanowisko wy ątkowe. Szlachta go miała za swego, mieszczanie
wiǳieli w nim też brata i woǳa, bo z ich stanu wyrosnął. Był to zarazem pan, ma ątkiem
magnatom równy, urzędnik skarbowy ma ący króla zaufanie, kupiec i handlarz, a ak na
owe czasy i bankier, bo przez niego na pewnie przesyłały się pieniąǳe w na dalsze kra e.

Mało który cuǳoziemiec zawitał do Krakowa, nie ma ąc do niego listu poleca ącego,
karty na odebranie pienięǳy.
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Wszystkim wiadomem było, że ta potęga stała po stronie króla Zygmunta Starego,
ks. Samuela i hetmana.

Boner nie wo ował awnie z Boną, czynił e nawet małe przysługi, lecz tak się u ąć,
ak ona chciała, nie dawał.

Dudycz potrzebował się z nim rozmówić. Wchoǳił właśnie we wrota, gdy młodego
zna omego sobie mieszczanina Krieglera spotkał, który spo rzawszy nań tylko, u ął pod
rękę i z sobą poprowaǳił, nie pyta ąc nawet po co i do kogo iǳie.

Dudyczowi zdawało się, że i on pewnie Bonera szuka. Dopiero w połowie podwórza,
gdy ciągle eszcze szli dale , dowieǳiał się od Krieglera, który mu to szepnął na ucho,
iż właśnie wieczorne miało się odbywać nabożeństwo. Ponieważ na niem spoǳiewał się
zobaczyć Bonera, a przytomnością swą polecić mu i zyskać ufność ego, Dudycz się dał
poprowaǳić.

Izba przeznaczona na ten zbór tymczasowy, zna dowała się w same głębi drugiego
podwórza na pierwszem piętrze, na które po ciemnych wschodach drapać się było po-
trzeba. Szło z niemi razem osób kilka. Nie sprawǳał nikt kto wchoǳił i czy miał tu
zna dować się prawo, bo się zdrady nie obawiano. Czu ność wielka, uśpiona kilkoletnim
pozornym spoko em, ustała.

Weszli do przyciemnione sali, którą teraz dopiero kilku świecami zaczęto oświecać.
W głębi stał okryty kobiercem i białym obrusem stół, a na nim krucyfiks srebrny. Żadne-
go zresztą obrazu, godła, sprzętu zwykłego mie scom modlitwy, widać nie było. Oprawna
w skórę biblia leżała pod krzyżem.

W sali było uż osób kilkanaście, które oczekiwać się zdawały — edne sieǳąc na
ustawionych we dwa rzędy ławach bez poręczy, drugie po cichu rozmawia ąc gromad-
kami. Twarzy przytomnych trudno było z początku rozpoznać w mroku, ale więce niż
połowa przytomnych tu miała na sobie odróżnia ące ich od świeckich suknie duchowne-
go kro u. Barwa czarna dla mężczyzn i kobiet była w te epoce wielce używaną i modną,
ona więc sama nie stanowiła różnicy… ale płaszcze, birety, pasy, sutanny a nawet tonsury
wskazywały duchowieństwo. W znacznie sze części byli to luǳie młoǳi a buta i gorącz-
ka patrzyła im z twarzy. Oglądali się niespoko nie zdraǳa ąc trochę obawy, nadrabia ąc
zuchwałą miną.

Dudycz, którego Kriegler u drzwi opuścił, został sam, a wszedłszy niemal mimowoli
i zbytnie nie ma ąc ciekawości, usiadł sobie na ławie.

Zwolna pusta izba napełniać się zaczęła, a rozproszeni goście za mować mie sca na
ławach. Petrek postrzegł zdala i Seweryna Bonera i znanego wszystkim Justa Decyusza,
i kilku innych przewóǳców.

Po upływie ćwierć goǳiny, w sposób barǳo prosty, rozpoczęło się owo zapowie-
ǳiane nabożeństwo. Zanucono psalmy po niemiecku, niebarǳo głos podnosząc. Czuć
było, że się nie chciano zdraǳić. Śpiewy szły nie dosyć sworno i niepotrwawszy ustały.
Naówczas mężczyzna czarno ubrany, w sukni długie kro u duchownych przypomina ą-
cego, wystąpił za stół przed krucyfiks i mówić rozpoczął. Głos ego w początku był cichy,
twarz blada, oczy nieśmiało biegały po słuchaczach, ale wnet rozgrzał się i własnemi sło-
wy i okazywanem mu awnie współczuciem. Oczy wszystkich chciwie były zwrócone ku
niemu, niektórzy na palcach z dalszych ław do bliższych się przesuwali, aby lepie słyszeć
mogli. Kaznoǳie a mówił po niemiecku, Dudyczowi ęzyk ten nie był całkiem obcym,
lecz rzecz cała dla niego zbyt ponętną nie wydawała się — pozostał więc na swe ławie
zdala, i z mowy ledwie kilka azesów mógł pochwycić.

Predykant przybyły z Witenbergi, gwałtownie występował przeciwko despotyzmo-
wi Rzymu — powtarzał wszystko, co przeciw papieztwu naówczas głoszono, stara ąc się
e oczernić i wstrętnem uczynić. Mówił o kościele Chrystusowym, o idealnym groǳie
Bożym, o przyszłe szczęśliwości świata odroǳonego i oczyszczonego z bałwochwalstwa.
W końcu akiś szał proroczy nim owładnął, i to co mówił stało się prawie niezrozumiałem.
Apokalypsis, wyciągi z ksiąg proroczych, zastosowane do czasów nowych, fantastyczne
obrazy — ognistemi rysy piętnowały się w umysłach słuchaczów.

Wrażenie było ogromne, a gdy skończywszy uzno ony apostoł zamilkł… cisza zapa-
nowała grobowa i, choć inni mówcy zapowieǳeni byli, nikt się odezwać nie śmiał.

   Dwie królowe 



Po długich szeptach i naradach zanucono pieśń ǳiękczynną także po niemiecku i na
tem skończył się ów obrzęd wieczorny.

Dudycz postrzegł ak potem kołem otoczono bladego predykanta, który eszcze będąc
pod wpływem natchnienia, akie mu kazanie ego dyktowało, ocierał czoło i ust prawie
otworzyć nie mógł.

Niektórzy z duchownych zbliżyli się ku niemu. W sali poskupiały się gromadki.
Wszyscy byli pod naciskiem tych wyrazów natchnionych, widocznie napełniały ich one
ak na lepszemi dla przyszłości tego kościoła naǳie ami.

Petrek patrzał, słuchał, lecz naprawdę pragnął, aby się to wszystko ak na pręǳe
skończyło i żeby wychoǳącego ztąd gospodarza przyłapał. Ale ten był tak oblężony, że
Dudycz w końcu postanowił się wymknąć i czekać na niego w ǳieǳińcu.

Tu uż ciemno się tak zrobiło, że po chwili przeniósł się do bramy, i długo czekać
musiał, nim nareszcie spostrzegł idącego Bonera, którego pośpieszył pozdrowić.

Roztargniony podskarbi niebarǳo nań zważał i byłby pominął, gdyby Petrek nie szep-
nął mu, iż chce z nim mówić na osobności.

Boner, w sile wieku, pańskiego oblicza, postawy piękne mąż, zmierzył go od stóp
do głów oczyma, akby pytał: co on, biedny człeczyna, z nim privatim mieć może do
czynienia? Ale snadź przypomniał sobie, iż sam go kilkakroć używał do porady w sprawach
żupy, i kazał mu iść za sobą do mieszkania.

Wewnątrz kamienica tego bogacza i możnego dygnitarza nie ustępowała na wspanial-
szym domom książęcym.

Zbogaceni mieszczanie lubili okazywać, że razem z fortuną nabyli upodobania pań-
skie, więc przepych był wszęǳie. A że stosunki dozwalały im z zagranicy, z kra ów prze-
mysłu i sztuki z łatwością i szybko sprowaǳać wszystko — nowości kosztowne zaledwie
się gǳie z awiły, wnet się tu znaleźć musiały.

Przeszedłszy szereg izb tak stro nych, że Dudyczowi ak obraz zaczarowanego akiegoś
pałacu mignęły przed oczyma — Boner wprowaǳił go do małe komnatki, która do
poprzeǳa ących ą izb wspaniałych wcale nie była podobną.

Tu oprócz stołu, kilku krzeseł i ław dokoła, a rzeźbione sza, nie było nic. Włoska
lampka ole na czekała na gospodarza sto ąc na stoliku, zarzuconym kartami papierów,
listów i księgami wązkiemi a długiemi, zawiera ącemi rachunki.

Panu Bonerowi awnie było pilno, wskazał sieǳenie Dudyczowi, i z obo ętnością
wielkiego pana, który rad zbyć się natrętnego klienta, rzekł do niego.

— No, Dudycz, cóż ty mi przynosisz ze dworu? Masz co do mnie?
Petrkowi akoś wytłómaczyć się na razie było ciężko; niewymówny, szukał po głowie

od czegoby miał począć.
— Ja do W. Miłości w mo e własne sprawie przychoǳę — odezwał się nieśmiało.
— Mówże, proszę.
— Chciałbym — dodał Dudycz niezgrabnie — chciałbym się żenić…
— A któż ci broni? — śmie ąc się odparł Boner. — Jesteś pełnoletni oddawna.
Zczerwienił się Dudycz.
— Ale bo — rzekł — iǳie tu o pannę z aucymeru królowe JMci.
— I chcesz, aby ci król JMć był swatem — począł Boner wesoło. — Ale, Dudyczu

mó , to ci rychle zaszkoǳi niż pomoże. Stara pani nasza dąsa się na nas.
— Ja to wiem — począł Petrek widocznie skłopotany tem, ak przystąpić do sprawy

— ale właśnie się tak rzeczy składa ą, że mo e ożenienie królowi staremu bęǳie barǳo
na rękę, więc myślałem że mi do niego pomoże.

— Królowi? two e ożenienie? — rozśmiał się Boner, z góry spogląda ąc na biednego
zaasowanego petenta — nie rozumiem, mów asno.

Dudycz zniżył głos i począł nieśmiało.
— Mówią, że młody król na tę samą pannę rzucił okiem i że królowa, aby go od

przyszłe małżonki odstręczyć, patrzy na to przez szpary… hm!…
Boner zrozumiał, ale się zmarszczył.
— Mówisz o piękne Dżemmie? — zapytał.
Głową potwierǳił Dudycz, a uśmiech politowania prześliznął się po ustach pana

podskarbiego.
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— Żal mi cię, mó Dudycz — rzekł — ale na miłość, ak na śmierć, lekarstwa nie
masz!

Poruszył ramionami i zamilkł.
— Czegóż tedy właściwie chcesz? — odezwał się po dość długie przerwie, w czasie

które Dudycz się aśnie nie zebrał tłómaczyć. — Król nie ma mocy nad aucymerem
żony; eżeli Bona sobie tego nie życzy, Włoszka owa także pewnie młodego króla bęǳie
wolała, niż starego dworzanina… w czemże my ci pomóǳ możemy?

Petrek podniósł oczy.
— A eśli staremu panu dokuczy to, że młoda królowa przybywszy, źle bęǳie przy ę-

tą… bo młody król gdy się rozkocha… nie zechce do nie przystać? Juścibyście się Włoszki
pozbyć raǳi zawczasu, a a ą gotów estem wziąć.

Boner słuchał, ale obo ętnie i dumnie.
— Wiesz Dudycz — rzekł w końcu — rachunek twó nie głupi, to prawda, ale

przeciwko nam, to est przeciwko na aśnie szemu panu naszemu, może kto chce używać
broni intryg nikczemnych, podstępów i zdrady, on nigdy, nawet w obronie na świętszych
praw, te podłe broni nie uży e. Stara królowa niech czyni co chce, spoǳiewamy się ą
zwyciężyć w sposób barǳo prosty i asny, młode małżeństwo usuwa ąc z pod e wpły-
wu. Naostatek, mó Dudycz, łowisz ryby przed niewodem, wszystko to tylko pro ekty
i domysły.

Przykro było taką obo ętną odpowieǳią zbytemu, z niczem odchoǳić Dudyczowi…
sieǳiał eszcze zadumany. Boner tymczasem z innego tonu, poufale rozpoczął mówić do
niego.

— Żal mi cię, mó stary — rzekł — bo wcale uż młodym nie esteś, że się ważysz na
prawǳiwe szaleństwo… Po co ci to? Padniesz w każdym razie ofiarą…

— A kiedy komu to miło! — odparł Dudycz. — ǲiewczyna mi się haniebnie podo-
bała… chcę mieć taką piękna, żeby mi e wszyscy zazdrościli. Na to całe życie pracowałem,
abym miał za co szaleć na starość!

Rozśmiał się Boner.
— Znałem takiego — odparł — co wiǳąc człowieka zarzuca ącego sobie pętlę na

szy ę, aby się powiesić, stał, patrzał i ani się ruszył, a powiadał potem: wolna wola ego!
kiedy mu życie obmierzło… Jabym ci też to powinien rzec.

Skłonił się Dudycz nic niezmięszany.
— Wątpię, abyś Włoszkę miał za sobą, eżeli młodemu panu w oko wpadła — odezwał

się podskarbi.
— Teraz pewnie patrzeć na mnie nie bęǳie, ale poczekawszy — rzekł chłodno Dudycz

i na chwilkę zamilkł, kończąc potem:
— Poczekawszy, panie podskarbi… am nie prorok, ale powiem panu, że i król stary

i wszyscy wy bęǳiecie raǳi, że a ą sobie zechcę wziąć. Otóż a zawczasu się polecam…
To mówiąc skłonił się.
Boner, który go znał i nigdy o nim wielkiego nie miał wyobrażenia, teraz tak był

zdumiony i miłością tą i cierpliwą e rachubą i przewidywaniami Dudycza, że stał moment
nie wieǳąc co powieǳieć.

— Zwierzyłeś mi się — rzekł w końcu — a ci za to nie mogę inacze zawǳięczyć ak
dobrą radą: nie rozplątu zawczasu niepotrzebnie, co w końcu sam może późnie bęǳiesz
musiał porzucić i zaniechać.

Energicznie podniósł głowę Petrek.
— Nigdy w świecie — odparł stanowczo — a co sobie raz postanowię, panie pod-

skarbi, to muszę dokonać. Mało nie trzyǳieści lat o chlebie i woǳie pracowałem, żeby się
dorobić grosza… no, mogę lat kilka starać się o taką żonę, aką sobie mieć zapragnąłem.

Skłonił się mówiąc to i wziął za beret włoski, który był na krześle położył.
Boner patrzył za odchoǳącym w milczeniu. Poruszył ramionami i tak się rozstali.

W znane nam piękne komnatce z oknem na szerokie błonia za Wisłą, sieǳiała na-
stępnego ranku piękna Dżemma, ale dnia tego wyglądała całkiem inacze . Twarz miała
świeżą, rozweseloną, odmłoǳoną, uśmiecha ącą się, dumną… promieniała zwycięztwem.
W ręku trzymała robotkę, edwabną chustkę, którą wyszywała we wzory, ale myślała
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o czem innem, a wzrok e niekiedy zwracał się na komnatę, w które widać było rzuco-
ną na poręcz krzesła sztukę atłasu różowego, cudne barwy, i wiązkę złotych forbotów,
przeznaczonych do e przyozdobienia. Tuż na stoliku leżał przepiękny różaniec z koralów
oprawnych misternie w złoto. Były to, ak się łatwo domyślać można, dwa świeżo otrzy-
mane podarki. Ale nie one może tę wesołość na lica wywołały, coś więce miała w duszy,
gdy tak zwycięzko na świat patrzyła. Kiedy niekiedy srebrnym głosem, ale zcicha próbo-
wała włoską akąś nucić piosenkę, lecz myśli e przerywały.

Wtem zaszeleściało od strony drzwi, które do sypialni prowaǳiły, i weszła młoda,
piękna, ze śmiałem czarnych oczu we rzeniem, ǳiewczyna. Rysy twarzy świadczyły, że
Włoszką była i choć młoda, uż postradała przedwcześnie tę ǳiewiczo-ǳiecięcą świe-
żość i urok, akim Dżemma czarowała. Namiętny wyraz tłómaczył prędkie rozstanie się
z młodością. Pomimo to była i czuła się eszcze barǳo piękną, a wǳięk stracony zastą-
piła pewność siebie i akaś zuchwałość, która też ma wielką siłę. Szła na palcach, akby
Dżemmę podchwycić na czemś chciała…

Typ to był zupełnie odmienny, a na pospolitszy pod włoskiem niebem: bu ny włos
krucze czarności, nieco kęǳierzawy, oczy ak węgle, brwi bu ne, usta koralowe, pełne,
owal twarzy wǳięczny, formy bogate i uż rozwinięte nieco zanadto może. Biała, bez
rumieńców prawie, w twarzyczce miała wypisaną nieustraszoną odwagę, energię i akby
urąganie się światu. Usta i oczy piętnowało usposobienie namiętne…

Po choǳie musiała ą Dżemma odgadnąć, rzuciła robotę, podniosła oczy, czekała…
— Pracowita pani z ciebie — zawołała szydersko przybywa ąca, które oczy padły na

różowy atłas i koralową koronkę i usta się uśmiechnęły. — Trzebaż było choć te dary
pochować.

— Chcę się niemi nacieszyć — odparta Dżemma — a kryć się z niemi nie myślę.
— Szczególnie przedemną — szydersko i ze śmiechem zawołała czarnooka, która

uż w białych paluszkach trzymała atłas a we rzeniem pożerała złote forboty. — Szcze-
gólnie przedemną — powtórzyła — która to wszystko wiem na palcach, bo… bom i a
to przeżyła, odplakała…

Dżemmy brwi się ściągnęły.
— Bianko mo a — odezwała się dumnie — nie wiem czy to coś ty przeżyła czeka

mnie, ale mi się zda e, że mięǳy tobą a mną est wielka różnica.
Blade lice Bianki zarumieniło się nieco.
— Sąǳisz? — podchwyciła — a! zobaczymy wkrótce, mo a droga! Na co ci mam

krótkie dni szczęścia zatruwać…
Wypuściła z rąk atłas.
— I a odbierałam takie podarki, atłas tylko był inne barwy, a różaniec z kamieni…
Rozśmiała się szydersko, lice Dżemmy powlokło się chmurą.
— Zazdrościsz mi! — szepnęła.
— Nie, uż teraz, nie — rzekła Bianka — bo wiem, że te rozkosze nie mogą trwać

i że e potem łzami zapłacić potrzeba, a raz płakałam uż długo, długo… i ze łzami poszła
miłość.

Ręką w powietrzu pokazała, akby ptaszek uleciał.
— On był naówczas młodszy — poczęła po małym przestanku — a taki namiętny!…

Zaprzysięgał kochać mnie całe, całe życie… a am wierzyła w to święcie… Tymczasem
Carita dorastała i wypiękniała, a nakoniec i tyś na pięknie sza z nas, zakwitła… Jam była
zawsze pewną, że ten los cię spotka…

Dżemma słucha ąc w początku cierpliwie, w końcu rzuciła robotę z ruchem namięt-
nym.

— Nie mów mi tego — zawołała. — On wie, że z mo em sercem tak ak z waszemi
igrać nie można… Ono raz tylko w życiu może kochać…

— Dżemmo — odezwała się spoko nie Bianka — mo e też kochało raz, a teraz się
bawi.

— Mo eby pękło, gdybym miała być zdraǳoną — przerwała Dżemma.
Bianka spo rzała na nią z politowaniem, zbliżyła się do nie z powagą starsze , ob ęła

wpół i lekki pocałunek złożyła na e czole.
— Siada — rzekła — uspokó się; a estem niepoczciwa, że cię po ę tą goryczą, lecz

tak mi żal biedne Dżemmy zawczasu.
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Włoszka siadła znowu w oknie ak wprzódy i sparła się na ręku zadumana. Tymczasem
Bianka kręciła się po komnatce, zagląda ąc wszęǳie, przypatru ąc się wszystkiemu. Na
chwilę rozmowa została przerwana.

Bianka Giorgi miała uż rozpocząć ą na nowo, gdy ciężki chód dał się słyszeć u drzwi
od kurytarza, uchyliły się one ostrożnie i okrągła, rumiana, rozlana twarz ochmistrzyni
Zamechskie w nich się ukazała.

Dżemma ako Włoszka nie należała do e wyǳiału, mało widywała i niebarǳo lu-
biła… Domyślała się więc akiegoś szczególnego powodu tych odwieǳin, które przy ęła
dość zimno.

Ochmistrzyni mówiła wprawnie po włosku.
— Tak dawno, dawno nie wiǳiałam piękne Dżemmy — rzekła wchoǳąc — iż

mĳa ąc e drzwi nie mogłam się oprzeć pokusie… Pozwolisz się pozdrowić?
Ulubienica młodego króla i stare królowe była teraz tak z pochlebstwy oswo oną i do

dworowania sobie przywykłą, że ą to nic nie zǳiwiło. Przy ęła wymuszonym uśmiechem
ochmistrzynię.

Bianka, które brwi się ściągnęły, bo musiała mieć akiś wstręt szczególny do Polki,
zakręciła się tylko i wyszła.

Zamechska na pierwszem krześle na bliższem okna usiadła.
— Ślicznie mi wyglądasz ǳiś, mo a królowo — odezwała się do Dżemmy — choć

ty zawsze esteś tak piękna!
— A wy, tak łaskawi! — szepnęła kwaśno Włoszka.
Nie wiodło się z rozmową. Ochmistrzyni wspomniała o kilku dnia tego wypadkach,

o tem co królowa rozkazała, co na utro się gotowało, o pannach wyznaczonych na służbę…
Dżemma milczała główką potrząsa ąc.

Tymczasem zwolna, akby od niechcenia Zamechska poczęła z boczne dobywać kie-
szeni pudełeczko, które uwagę Dżemmy zwróciło na siebie.

— Ty co piękną będąc lubisz i umiesz cenić wszystko co piękne — poczęła zwolna
ochmistrzyni — powinnaś zobaczyć to cacko… Właściwie zaszłam do ciebie tylko, aby ci
e pokazać. Co też ty powiesz na nie?

I zwolna otworzywszy pudełko, Zamechska na kolanach Dżemmy położyła ową spinkę
z rubinem, którą Dudycz e wręczył.

Włoszka nic się pewnie tak naǳwycza pięknego nie spoǳiewała, zwróciła oczy obo-
ętnie, lecz po chwili uchwyciła pudełeczko i wpatrzyła się zachwycona w maleńkie arcy-
ǳieło. Kle not ten na chwilkę ą rozchmurzył.

— Prześliczna! — zawołała, kładnąc na kolanach pudełko.
— A! a się na tem nie znam tak ak wy — odparła ochmistrzyni — ale i mnie się

zdawało, że to kle not goǳien królowe .
— I zapewne należy też do na aśnie sze pani — przerwała Dżemma.
Zamechska głową potrząsnęła.
— A czy eż to est? — spytała ciekawie.
Uśmiech akiś niewytłómaczony dla Włoszki, przebiegł po szerokich wargach Za-

mechskie .
— To mo a ta emnica — rzekła — ale że u mnie nie ma gǳie nawet schować tak

drogich rzeczy, tymczasem zostawię spinkę u ciebie. Bęǳiesz mogła przypatrzeć się e
i nacieszyć.

We rzenia ich spotkały się, poǳiwienie odmalowało na twarzyczce Dżemmy. — Mil-
czała.

— Co to ma znaczyć? — zapytała.
Namyślała się Zamechska z odpowieǳią dość długo.
— Hm — rzekła — toby mogło znaczyć, że ktoś się w tobie kocha gorąco, szalenie

i radby bóstwo swo e przystroił, ale się lęka przystąpić do niego.
Dżemma natychmiast pochwyciła pudełko, zamknęła e i milcząc położyła na rękach

ochmistrzyni.
— Ja podarków nie przy mu ę — rzekła sucho.
— Nawet gdy za nie ǳiękować nie trzeba? — dodała uśmiecha ąc się Zamechska —

możesz nawet nie pytać kto ci to przesyła.
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— Nie estem ciekawa — odezwała się Dżemma.
Pudełeczko leżało zamknięte, stara e mość otworzyła e znowu, wy ęła spinkę i pod-

nosząc ą w palcach przeciwko światłu, całą e piękność starała się ukazać. Zwolna oczy
Dżemmy spuszczone, zwróciły się na prześliczne cacko i spoczęły na niem długo.

— Bądź co bądź — mówiła Zamechska składa ąc nazad spinkę na atlasowe posłanie
— będę cię prosiła, piękna Dżemmo, abym spinkę mogła przyna mnie zostawić u ciebie.
U mnie tyle się ciekawych ǳiewcząt kręci, a a tak zapominam zamykać, otwieram tak
często…

Dżemma nie mówiła nic, ale usta się e skrzywiły dumnie.
— Królewski podarek — szepnęła ochmistrzyni, i wstawszy z krzesła położyła pudełko

na stole obok różańca.
Oczy Włoszki szły za nią, nie zaprotestowała przeciwko temu. Stare zdawało się, że

o ile mogła i umiała, spełniła co e zlecono. Nie obiecywała więce . Kle not miał w rę-
kach Dżemmy pozostać i czarowna ego siła powoli ǳiałać na kobietę, dla które był
przeznaczony.

Uśmiechem i poruszeniem głowy pożegnawszy sieǳącą, zadumaną Włoszkę, Za-
mechska z pośpiechem, nie da ąc e czasu na odpowiedź, wyniosła się za drzwi.

Zaledwie się one za nią zamknęły, gdy Dżemma wstała ze swego w oknie sieǳenia.
Zbliżyła się żywo do stolika, pochwyciła pozostawione pudełko, dobyła z niego spinkę
i powróciła z nią do okna.

Teraz dopiero mogła się przypatrzeć ze wszelkiemi szczegółami temu arcyǳiełu nie
złotnika ale rzeźbiarza, który maleńkim figurkom taki wǳięk i takie umiał nadać ży-
cie. Zapomniała pewnie o pochoǳeniu tego ta emniczego podarku, cała była prze ęta
zachwytem. Spinka wydawała się e niezrównane piękności.

Po długiem obracaniu e na wszystkie strony, szła uż złożyć do pudełka z westchnie-
niem, gdy w otwartych nagle drzwiach ukazał się powraca ący z prze ażdżki Zygmunt
August, w czarnych włoskiego kro u sukniach, w płaszczyku na ramionach… piękny
a tak królewsko wygląda ący, iż w nim każdy musiał domyślać się pana.

Nim miała czas schować spinkę Dżemma, król młody uż ą zobaczył. Był on miłośni-
kiem wielkim drogich kamieni i wytwornych, kunsztownych robót złotniczych, których
późnie ogromne po nim zostały zbiory.

Widok kle notu, w ręku te które on tylko teraz miał prawo przynosić podarki, zdu-
miał go i zaciekawił. Postąpił żywo i pochwycił spinkę, a uśmiech po ustach mu przeleciał.

— Nieprawdaż? cudnie piękna! — zawołał. — Znam ą, bo mi przynoszono na sprze-
daż, ale była za droga, a a bez pienięǳy. Więc dobra matka mo a kupiła, aby kochaną
Dżemmę w nią ustroić. O! akże wǳięczen estem…

Włoszka się zarumieniła mocno, lecz nie śmiała czy obawiała się zaprzeczyć od razu…
milczała. August trzymał w ręku spinkę i oczy mu się do nie śmiały.

— O! ci Włosi — zawołał — ci Włosi… co są za kunsztmistrze; żaden naród w świe-
cie nie pochlubi się takiemi ak oni malarzami, rzeźbiarzami, rękoǳielnikami. Ani Fran-
cuzi, którzy piękne też robią cacka, ani Hiszpanie, których broń bywa cudną, walczyć
z Włochami nie mogą.

Król położył spinkę na stole, a oczy zwrócił na Dżemmę, która spragniona we rzenia
tego czekała. Obe rzał się dokoła, przyciągnął ą ku sobie i pocałunek złożył na ustach…

— Czeka ą na mnie — szepnął — do wiǳenia wieczorem…
Aż do progu towarzyszyła mu Włoszka… eszcze edno pocałowanie i sama wróciła do

— nie do okna i sieǳenia, ale do spinki zaczarowane . Wzięła ą w ręce. ǲiwne myśli
plątały się po główce…

— Dla młodego króla spinka była za drogą! — mówiła sobie — a ten ktoś nieznany
kupił ą… dla mnie!

Któż to być może? Bogaty więc. Może który z książąt co na dworze bywali, co ą
widywali przy królowe ? Ostrogski aki? szlązkie książątko czy niemieckie?

W myśli przebiegała ich wszystkich, ale obo ętnie, szydersko, bo sercem i duszą by-
ła z Augustem. Na co e byli ci wszyscy panowie, ci rozmiłowani książęta! miała ego
ednego, a ten starczył na całe życie… Była pewną ego serca, kochał ą mocno.

Wtem na myśl przyszła e Bianka i zarumieniła się z gniewu i dumy.
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Jak ta ǳiewczyna śmiała swo e płoche miłostki z młoǳiuchnym królewiczem po-
równywać do te miłości wielkie , poważne , poprzysiężone , która ą, Dżemmę, łączyła
z królem, która nigdy ustać nie mogła!

Co ą to obchoǳiło, że go ożenić miano! On nigdy kochać nie mógł ani żyć z żoną.
Narzucono mu ą, zadano gwałt — był królem, musiał to uczynić dla korony, dla starego
o ca.

W Bonie miała Dżemma taką opiekunkę, matkę, obronicielkę.
A potrzebaż e było innego sprzymierzeńca nad własny uśmiech i we rzenie, nad siłę

aką miała?
Piosenka wyrwała się z piersi wesoło…
Patrzyła na spinkę ednakże i mówiła sobie, ot tak, przez ciekawość pustą: ktoby to

mógł być taki?
Zgadywała, ale odgadnąć nie mogła.
Potrzeba było spytać Zamechską, która ta emnicy czynić z tego nie potrzebowała.
Zaczęła kle not układać znowu na ego atłasowem posłaniu, chciała zamknąć, ale się

go napatrzeć nie mogła — taki był śliczny.
Wypadałoż go zatrzymać? Trzeba go było oddać?
Nie żądano zań nic a nic… więc dlaczego nie miała zachować podarku. We rzenie e

padło razem na piękny różaniec koralowy, który się wydał pospolitym i ubogim. Nie mógł
iść w porównanie z rubinem, który miał w sobie coś gorącego ak luǳkie spo rzenie?

Dobrą goǳinę przemarzyła Dżemma sam na sam ze spinką, i tak akoś z nią się po-
przy aźniła, tak się do nie przywiązała, że się uż wydawało niepodobieństwem ą zwrócić.

August król był tak roztargniony, tak mało zazdrośny, że pewnie uż ani mógł spytać
o pochoǳenie podarku tego. Wyobraził sobie, że był ofiarą stare królowe i więce pewnie
się o to nie troszczył. Tylko przy Bonie spinki wziąć i pochwalić się nią nie było można.
Oko stare królowe wiǳiało wszystko i wieǳieć musiała wszystko co się tu ǳiało. Onaby
się nie dała zbyć domysłem, spytałaby i doszła kto przysłał, a może pogniewała się?

Ale czyż królowa sama podarków nie brała?
Wieczorem miał przy ść król ak zwykle; ale przed tą goǳiną spoǳiewała się Dżemma

Zamechskie , którą wypytać chciała.
Coś e mówiło, że przy ǳie.
W istocie przed zmrokiem wsunęła się stara i uśmiechem na szerokich wargach.
— A co! królowo mo a — rzekła — przypatrzyłaś się te śliczności?
Dżemma nie taiła zachwycenia.
— Prawda! — zawołała — cudnie ładne cacko; ale, gdybym nawet miała ochotę e

zatrzymać, cóż powiem królowe , królowi? Zwrócą na nie oczy?
Ochmistrzyni się zadumała.
— Mnie się zda e — rzekła — że byleś chciała i umiała, król pomyśli że to dar matki,

a królowa że dar syna… Nie zmuszą cię do tłómaczenia…
Czule niż zwykle Włoszka zbliżyła się do Zamechskie , wǳięcząc do nie ak ǳiecię

pieszczone.
— Ale wy powiecie mi, od kogo ten dar pochoǳi? — szepnęła.
— Siądźmy no — odparła ochmistrzyni — a estem ociężała, cały ǳień na nogach

i stać mi trudno. Mam z tobą mówić otwarcie?
ǲiewczę głową rzuciło żywo:
— A! proszę cię.
Pochyliła się ku nie Zamechska.
— Miarku esz, że taki podarek książęcy wielkie miłości dowoǳi. Czy ona tobie miła

czy nie, czy za nią zapłacisz lub nie dasz nic… co ci ona szkoǳi? Mieć w zapasie miłość
mężczyzny, choćby dla przyszłe zemsty… zawsze rzecz dobra.

Kochanek może nie podobać się wcale, ale zda się dlatego!
Westchnęła ochmistrzyni.
— Tobie ǳiś o tem mówić, wiem że cię oburzy — dodała — ale am stara, przeżyłam

wiele. Wierz ty mi, królów miłość nie trwa długo…
Dżemma się oburzyła.
— Miłość nie równa miłości! — zawołała.
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— Tak, mo a droga, ale i na gorętsze się kończą, a która z nich na żywie się pali, tem
pręǳe w popiół obróci… Króla młodego ożenią.

Włoszka potrząsała głową.
— Przysiągł… nie opuści mnie.
Zamechska zamilkła.
— Powieǳ mi tylko, kto przysłał ten podarek? — zapytała Włoszka.
Stara się mocno zakłopotała.
— Jeżeli sąǳąc z niego, bęǳiesz go szukała wysoko — rzekła — to się omylisz sroǳe.

Człowieczek mały, biedny, ale cię kocha okrutnie.
— Mały! biedny! — powtórzyła Dżemma — i brwi się e zmarszczyły, a usta dumnie

wydęły.
— Mały, biedny… i śmiał oczy podnieść na mnie! — zawołała zcicha wlepia ąc wzrok

w posaǳkę akby w nie szukała słowa zagadki.
Ochmistrzyni przestała mówić.
— Któż taki? kto? — nalegała Dżemma — a trafić nie mogę…
— Bo nie wiem czyś nawet kiedy na tego biedaka spo rzała, a ednak zawróciłaś mu

głowę. Cóżby to było, gdybyś chciała go sobie pozyskać? Naówczas nie spinkę dałby dla
ciebie… życie. Mieć człowieka tak oddanego sobie… a! Dżemmo! to coś warto.

Włoszka podniosła się z sieǳenia z powagą królowe .
— Dla mnie? — odparła dumnie — ale zapominasz, że a mam za sobą królowę,

która tu est wszechmocna, i młodego króla, który eśli nie ma eszcze w ręku berła, to
utro e mieć bęǳie! Na cóż mi inni pomocnicy?

— Jeśli ty nie przewidu esz, aby ci byli potrzebni — odezwała się Zamechska — cóż
a ci mam mówić?

— Chcę ednak wieǳieć, kto mi spinkę przysłał! — nalegała Dżemma.
— Dobrze, z ednym warunkiem — rzekła ochmistrzyni — eśli mi dasz słowo, że

ą bądź co bądź zatrzymasz… On żadne nie żąda wǳięczności, nie, nie!
— Zgoda — wesoło odpowieǳiała ǳiewczyna. — Co mi tam! kle not barǳo ładny,

choćby człowiek co go ofiaru e był brzydki.
— Zgadłaś — odparła śmie ąc się też stara. — Juściż musisz wieǳieć o Petrku Du-

dyczu?
Krzyk wyrwał się z piersi ǳiewczyny, która załamała ręce.
Ten śmieszny, niezgrabny, wystro ony na pokaz i pośmiewisko, stary, gburowaty

dworzanin, z którego dwór cały drwił sobie… ten, śmiał na nią podnieść oczy.
Gniew i oburzenie nie dało e mówić. Chciała bieǳ po pudełko, aby e rzucić pod

nogi Zamechskie , która patrzała na nią cierpliwie.
— Nie gniewa że się! — rzekła. — Słońce i żabom świeci! Śmieszny est, ale pan

całą gębą. Nie eden z tych, co tu paradu ą ako magnaci, nie wyrówna mu zamożnością.
Możesz z podarku wnosić, że mu o pieniąǳe nie trudno.

— Ale a nie chcę znać ani ego, ani bogactw tych — zawołała Włoszka zrozpaczona.
— Nie zniosę aby się miał zbliżyć do mnie, nie pozwalam aby na mnie patrzył! Nie, nie…

— Tego trudno mu zabronić — przerwała Zamechska — ale od ciebie on nic nie
żąda.

To mówiąc ochmistrzyni, która za pierścień się wypłaciła, wstała, nie chcąc dłuże
przedłużać rozmowy. Poszeptała coś cicho Dżemmie i wyszła a spinka została.

Co się późnie ǳiało z Dżemmą, aż do te goǳiny uroczyste , gdy ustro ona, z lut-
nią w ręku przy ęła wchoǳącego po cichu młodego króla, ile razy wzdrygnęły się e
białe ramiona na wspomnienie Dudycza, ak sobie obiecywała przy pierwsze zręczno-
ści wzrokiem go spiorunować… ak postanowiła zniechęcić i odstręczyć, opowiadać nie
bęǳiemy.

Naza utrz Petrek wieǳiał uż, że podarek przy ęty został, i zatarł ręce wielce szczęśli-
wy, akby mu nie szło o nic więce .

Ochmistrzyni razem nie kry ąc się przed nim opowieǳiała ak go przy ęto — ak
ǳiewczę było dumne, nieprzystępne — i ak mało mógł się po niem spoǳiewać.
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Wszystko to na Dudyczu zdało się barǳo mało czynić wrażenie. Miał akieś własne
swo e po ęcia, plany i rachuby. ǲiękował ochmistrzyni akby mu na większą wyświad-
czyła łaskę.

Z edne strony rachu ąc na zachowanie dobre u stare królowe , z drugie na pewne
stosunki z ludźmi otacza ącemi króla… ma ąc obietnicę umieszczenia u boku młodego
pana, wahał się teraz do akiego obozu przystać było na korzystnie .

Sympatyi szczególne nie miał dla nikogo, przedewszystkiem kochał siebie.
Iść pod woǳą pana Bonera przeciwko Bonie i młodemu królowi, mogło coś obiecy-

wać; ale Włoszki się obawiał. Z Boną trzymać? znaczyło że musiał długo czekać nimby
Dżemma e stała się niepotrzebną?

W te niepewności, ak dawnie tak i teraz pozostał na stanowisku neutralnem, wy-
patrywać, czekać, a pierwszą zręczność nada ącą się zużytkować.

Wieǳiał, że za kilka miesięcy przybyć miała młoda królowa… Walka rozpocząć się
musiała natychmiast po e przy eźǳie, a pociągnąć długo nie mogła, bo Bona powoli
ǳiałać nie umiała… Król był stary i coraz słabszy… Nie taił przed sobą, że ciernistą miał
do przebycia drogę; ale gdy spo rzał zdala na to cudo piękności, które miało być trudów
nagrodą i powieǳiał sobie: Bęǳie mo ą!… żadna ofiara nie zdała mu się za wielką.

Wszyscy mieli Dudycza za barǳo ograniczonego człowieka; trudna i niezgrabna ak
on sam mowa, eszcze mocnie przekonanie to utwierǳała — żartowano sobie niemal
z ego głupoty. On sam nigdy się za barǳo rozumnego nie miał, ale czuł że teraz akaś
gorączka, na pół ambicyi, pół miłości, nadawała mu siły i rozum akich nie miał nigdy.

Patrzał na luǳi i zdawało mu się, że ich na wskróś wiǳiał i rozumiał, obmyślał plany
i czuł że nie były na gorsze. Nie oǳnaczały się one wymysłami zbyt skomplikowanemi,
proste były niezmiernie, lecz zna omość pospolite natury człowieka służyła im za podsta-
wę. To pewne, że kto na słabości luǳkie, miłość własną i próżność, chciwość, pragnienie
zemsty itp. rachu e, ten się rzadko myli.

Dudycz też nie był teraz tak głupim, ak go sąǳono.
Parę razy pokazał się przy dworze starego króla, do którego zawsze eszcze się liczył,

nawĳał się na oczy Bonerowi i innym, ale nikt go tu ani potrzebował, ani nawet raczył na
niego spo rzeć. Poszedł więc na przesmyku czatować, ażali stara królowa okiem na niego
nie rzuci, nie powie mu dobrego słowa… Tu mu się powiodło lepie .

Bona wieǳiała wszystko i zda e się, że miłość śmiesznego Dudycza dla piękne Dżem-
my nie była dla nie ta emnicą, może więc uż teraz rachowała na niego, gdy się Włoszki
pozbyć bęǳie potrzebowała.

Znała syna, przewidywała, że miłostki te ostygnąć i skończyć się muszą. Naówczas
Dudycz służyć mógł na to, aby się pozbyła ciężaru. Czy z tego powodu, czy że potrzebowała
sług wielu, a oderwać ich chciała przeciwnikom, królowa łaskawą twarz okazała Petrkowi.

Przechoǳąc w parę dni potem około niego, stanęła.
— Masz tam co do czynienia przy królu? — spytała.
— Tam mnie nie potrzebu ą — odparł Dudycz.
Bona głową skinęła i poszła, ale upłynęło sporo czasu, a zapytanie to żadnych nie

wydało owoców.
Petrek regularnie przychoǳił na zamek, na ǳiwacznie ubrany, akby śmiechy chciał

wyzywać, stawał to tu, to ówǳie w oczekiwaniu rozkazów — nikt mu ich nie dawał.
Do wieczora męczył się tak błąǳąc po antykamerach, przysiada ąc na ławach, ofiaru ąc
posługi, których nie przy mowano; na częście późno powracał do miasta, kogoś sobie
potrzebnego zaprosiwszy na wino.

Unikano Dudycza, bo ego towarzystwo ośmieszało luǳi, co z nim trzymali, lecz ci
co potrzebowali pienięǳy, przypochlebiali mu się. Dudycz, gdy wyrachował że datek się
opłaci, dawał choć oszczędnie.

Od czasu ofiarowania spinki piękne Dżemmie, chociaż Włoszka wzgardliwie, ostro,
dumnie patrzała na niego i widocznie unikała — Petrek niezrażony, uparcie się e na-
stręczał.

Ła ała go czasem — kłaniał się — a naza utrz miała znowu przed sobą tę niezgrabną
postać z małym nosem, szerokiemi ustami i chudym wąsem na przestronnem polu.

Wielce ą to niecierpliwiło, gniewała się, a w końcu Zamechskie powieǳiała, aby
Dudyczowi zakazała tego prześladowania.

   Dwie królowe 



Mówić do niego o tem, było to groch rzucać na ścianę — słyszał ale nie słuchał.
Spinka była przy ęta.
Dudycz łamał głowę, coby teraz miał posłać takiego, tak pięknego i ponętnego, ażeby

Włoszka na żaden sposób odmówić przy ęcia nie mogła…
Wieǳiał, że drugi podarek trudnie daleko bęǳie e narzucić niż pierwszy, a stał przy

swo em, że u mie piękną ǳiewczynę książęcemi podarkami.
Sam on nie znał się tak dalece na wyrobach kunsztu i nie umiałby był może rozróżnić

włoskie roboty od domowe , ale miał Włocha artystę, którego u ął był sobie. Kazał mu
szukać znowu co na przeǳiwnie szego kle notu. Nie zbywało na nich naówczas w Pol-
sce, bo stosunki z Włochami i handel wszelkiego roǳa u wyrobami ożywiły. Z Wenecyi
i Genui płynęły tak misterne filigranowe łańcuchy, pasy, naszy niki, pierścienie. Zwycza
dawania podarków, przedaż ich zapewniał — wielu możnych miało takie w kle notach
upodobanie, że niemi całe skrzynie napełniało.

Łatwo więc przyszło Dudyczowi, który na to pienięǳy nie żałował, napatrzyć pas
filigranowe roboty, tak piękny, iż się luǳie oglądać go zbiegali. Był barǳo drogi, ale
Petrek nie dbał o to, choǳiło mu aby nie miał równego. Z kolei więc z ǳiesiątek upro-
szonych znawców prowaǳił, aby pas ocenili i powieǳieli ak się im wyda e. Wszyscy
uznawali go arcyǳiełem. Dudycz potargował się trochę, zapłacił i zabrał. Łamano sobie
głowy, dla kogo? a że niemłody był i niezgrabny, wyśmiewano się z niego.

Jednego ranka Zamechska zobaczyła go wchoǳącego znowu. Zaczął od tego, że po
przywitaniu złożył e w ofierze kilka par drogich naówczas, szytych misternie, wonnych
i barǳo ozdobnych rękawiczek. Poznała zaraz, że czegoś od nie żądać bęǳie.

— W. miłość użeś raz mi okazała łaskę swo ą… a znowu się cisnę pod e skrzydła…
— A! panie Pietrze — żywo odparła stara — skrzydeł nie mam, a co się raz udało,

to drugi uż pewno się nie powieǳie.
Dudycz głową potrząsnął i dobył z pod płaszczyka pudełko, nie mówiąc słowa, otwo-

rzył e i pokazał złocisty pas — istne cudo. Zdawał się z cieniuchnych ak włos nici
upleciony, wyǳierzgany, wyhaowany. Każde kółko, każde ogniwo, każda cząstka tyle
miała w sobie splotów, zgięć misternych, fantazy nych linĳ, że oko się w tem gubiło.
Jakie to pracy i cierpliwości, ile czasu było potrzeba, aby z tych cząsteczek tak ślicznie
i starannie wykonanych, utworzyć ǳieło tak bogate i rozwinięte szeroko?

Zamechska stanęła osłupiała i zamyślona.
— Jak ten człowiek ą kocha! — myślała sobie.
Dudycz uśmiechał się.
— A co? — rzekł — albo dar nie wart królowe ? Niech się nim zabawi, a nic za

niego nie chcę, nic… nawet żeby na mnie spo rzała; niecha tylko wie, żem uparty…
— Ale do czegóż ci to — rzekła zaasowana Zamechska — kiedy tem sobie serca

nie pozyskasz?
— Co w. miłości szkoǳi, że się głupi człek durzy? — odparł pokornie Dudycz. —

Byle przy ęła, byle się nim opasała, a więce nie chcę nic…
— Toć luǳie zobaczą! — zawołała Zamechska.
— Pomyślą, że ą tak król stroi — odparł Dudycz.
— A król?
— Król na to zważać nie bęǳie.
Ochmistrzyni się wahała eszcze, gdy Petrek w rękę ą pocałował, pudełko porzucił

i poszedł.
Iść z tym darem nie miała stara odwagi.
Dumała i namyślała się długo.
W południe gdy panny wszystkie były przy królowe , stara ochmistrzyni ostrożnie się

wkradła do komnaty Dżemmy, pudełko położyła na stole i wyśliznęła się niepostrzeżona.
Wkrótce potem piękna Włoszka wróciła do swego mieszkania. Siadła w oknie odpo-

czywać, była smutna i nierychło szuka ąc roboty na stole, spostrzegła pudełko.
— Król był i musiał e zostawić! — zawołała klaszcząc w dłonie.
Z niecierpliwością otworzyła i krzyknęła z poǳiwu i radości. Takiego właśnie coś

życzyła sobie — filigranowy ów pas to było e marzenie!
Ubrała się natychmiast. Tak przypadał e do pasa, do sukni, do miary, akby robiony

był dla nie . Chciała w nim przy ąć wieczorem Augusta…
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Lecz akież było zdumienie piękne Dżemmy, gdy August zimno a nawet trochę
gniewnie oświadczył e , że nie on ten pas tu położył, że wcale nie wieǳiał o nim.

Królowa dać go nie mogła, był zanadto kosztowny, a ona zwykle małemi podarkami
zbywała nawet na ulubieńszych sobie.

Późno uż, niespoko na pobiegła do Zamechskie .
Ochmistrzyni była do tych odwieǳin przygotowaną.
Włoszce twarz się paliła z gniewu… może nie żeby ą podarek obraził, ale że musiała

go odrzucić, nieprzy ąć, a tak szkoda pozbyć się było te ozdoby, którą przez chwilę miała
uż za swo ą.

Zamechska się zaparła. Nie wieǳiała o niczem…
— Może być i na pewnie sza to, że on ci go przysłał — rzekła — nikt inny, ale nie

przezemnie. Użył kogo innego… Ja o tem nic nie wiem, a ty siedź cicho. Schowa go i nie
łam sobie głowy.

Rozprawiwszy się burzliwie z ochmistrzynią, Włoszka z pasem wróciła do siebie.
W nocy myślała i przemyśliwała długo. Bona, która wieǳiała o wszystkiem pręǳe ,
późnie i o tem się dowieǳieć musiała. Nie pozostawało nic, tylko e wyznać prawdę
i poddać się rozkazom. Ona miała osąǳić winowa cę.

Coǳień prawie rano królowa sama obchoǳiła mieszkania żeńskiego dworu swo e-
go, gǳie nic e oka nie uchoǳiło. U Dżemmy siadała czasem odpocząć chwilę, ta była
w łaskach teraz.

Zaledwie królowa za ęła mie sce zwykłe, gdy Dżemma u kolan e uklękła. Miała
skargę, żal wielki do powierzenia swe pani. Opowieǳiała otwarcie o zabiegach Dudycza,
o tem zuchwałem narzucaniu podarków, prosiła o karę na przestępcę.

Zimno wysłuchała opowiadania Bona i kazała sobie poprzód pokazać kle noty, na
których widok okrzyk zdumienia z ust się e wyrwał. Umiała doskonale ich wartość
ocenić. Potrząsała głową i śmiech szyderski zakończył wykrzykniki i pochwały.

Gniewu nie okazała na mnie szego.
— Schowa to — rzekła — nigdy podarków, zwłaszcza tak pięknych i kosztownych,

odrzucać nie należy. Co ci to szkoǳi, że stary szale e za tobą!
— To mi dokucza! to niemal mnie śmieszną czyni! — odezwała się Dżemma. —

Ściga mnie oczyma, choǳi za mną, miłość ego mi uwłacza.
Bona słuchała zimno.
— Chcesz się go pozbyć na czas akiś?
— A! radabym na zawsze — odparła Dżemma.
ǲiwnie spo rzała na nią królowa.
— Nie zważa na niego — dodała — tymczasem a się postaram o to, abyśmy z Krako-

wa go się pozbyli! Naganić mu nie mogę, że się w tobie kocha… miłość wszelką przebaczyć
potrzeba. Szkoda, że tak brzydki i stary.

Łzy stanęły w oczach Dżemmie.
— A! a żadne miłości, nikogo na świecie nie potrzebu ę — odezwała się.
Bona wstała nie odpowiada ąc e na to, przeszła w milczeniu komnaty i zostawiła ą

samą.
Wieczorem Dudycz stał na przesmyku, aby się królowe pokłonić i przypomnieć,

i sąǳił że go pominie ak zwykle, gdy Bona zatrzymała się i skinęła aby się zbliżył.
— Przy ǳiesz do mnie utro rano!
Miało-li to oznaczać łaskę, czy przeciwnie, skarcenie może — nie odgadł Dudycz.

Twarz stare Włoszki nie zdawała mu się zbyt gniewną. Łamał sobie głowę domysłami,
i raniuteńko był w przedpoko u.

Tu czekać musiał dosyć długo, nim go, po innych wielu, wpuszczono.
Bona sieǳiała w swem rannem poduszkami ostawionem krześle ogromnem, z gło-

wą zawiniętą czarną chustą koronkową, z nogami wyciągniętemi na wysłanym wysoko
podnożku, w rękach przebiera ąc papiery, któremi stół przy nie sto ący był zarzucony.

Szydersko popatrzyła na strwożonego nieco Dudycza, który na to ranne posłucha-
nie ustroił się równie pretensyonalnie i ǳiwacznie ak zwykle na poko e. Stró ten od
fizyognomii zestarzałe i brzydkie odbĳał w sposób rażący, czyniąc ą śmieszną.

W chwili gdy się spoǳiewał napomnienia może, Petrek usłyszał głos dosyć łagodny.
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— U króla nie masz pono co robić — rzekła — est ich tam bez ciebie dosyć; a mnie
trzeba pewnego posła. Prosiłam aby mi cię użyć pozwolono.

Po eǳiesz z listem.
Tu królowa akby naumyślnie się wstrzymała. Po eǳiesz z listem, mogło oznaczać

zarówno kilkomilową podróż i na dłuższą w świat wędrówkę. Dudyczowi opuścić teraz
Kraków było tak okrutnie trudno! Lecz królowe się sprzeciwić, starać wymówić nie było
sposobu. Na mnie sza rzecz ą obrażała… Dudycz się skłonił.

— Po eǳiesz z listem — powtórzyła po chwili.
I znowu nastąpiło drażniące niepewnością milczenie. Stał biedny ale ak na żarzących

węglach.
Dokąd miał echać.
— Przygotu się do podróży — dodała Bona —a potem przy dź po list. Po eǳiesz

do Wiśnicza do Kmity, lub gǳiekolwiek on est, bo i w Przemyślu może przy ǳie go
szukać. Musisz mi przywieźć odpowiedź…

To powieǳiawszy królowa, wzięła papier inny, a Dudycz wyszedł oddycha ąc wolnie .
Podróż do Wiśnicza była barǳo małą prze ażdżką, a w każdym razie Kmita nie mógł być
daleko.

Cały ǳień ten Dudycz poświęcił swemu wyborowi w drogę. Nadchoǳiła zima, czas
był do azdy niezbyt miły, ani też wygodny — ale odległość nie wielka. O Kmicie, gǳieby
on był, naówczas w Krakowie z pewnością się dowieǳieć nie mógł. Mówiono różnie…

Dudycz w każdym innym razie mógł śmiało wycieczkę tę odbyć z ednym konnym
sługą, ale ako poseł królowe i ako możny człowiek pragnął przyzwoicie wystąpić. O ile
dotąd skąpił i łatał stare opończe (które zamknąwszy się sam na sam i teraz donaszał),
o tyle ako zbogacony ziemianin krakowskie ziemi, a przyszły mąż piękne Włoszki, pra-
gnął świetnie się okazywać, aby nikt nie wątpił, że do możnych należy. Jak cię wiǳą tak
cię piszą, powtarzał sobie.

Zamiast więc ednego pacholika, brał ezdnych pięciu i roǳa ednosta ne barwy, ed-
nakie rzędy na konie, oręż itp. musiał im obmyśleć. Na rzeczy szedł wóz okryty skórami,
w którym mieściło się co potrzebnem było do podróży i dla wystąpienia na poko ach.

Kmitę znał dotąd Dudycz z tego wielkiego rozgłosu aki miało ego imię, z opowiadań
które o nim krążyły, zdaleka go widu ąc gdy w Krakowie przebywał. Chociaż z listem tylko
od królowe echał do niego, przystęp do człowieka takiego, akim głoszono Kmitę, wcale
tak prostą rzeczą, ak się wydawało, nie był.

Kmita uż naówczas był edną z na wybitnie szych, na głośnie szych osobistości w Pol-
sce, którą edni wynosili pod niebiosa, druǳy czynili warchołem zuchwałym i niebez-
piecznym.

On i hetman Tarnowski, nieprze ednani wrogowie, wiedli z sobą walkę, która o ile
hetmanowi była obrzydłą i nieznośną, o tyle Kmicie dogaǳała, bo go podnosiła.

Można powieǳieć o tym panu, że on pierwszy w nowszych ǳie ach wewnętrznych
Polski uosabiał całą butę zuchwałą magnata-szlachcica, ze wszystkiem co ona miała w so-
bie szlachetnego i zgubnego. Nienasycone ambicyi, niezrównane dumy, wszęǳie i za-
wsze pragnący być pierwszym, Kmita nie wzdragał się sobie do tych stopni, których chciał
dosięgnąć, drogę torować mieczem i krwią. Gǳie nie mógł do ść goǳiwemi środkami,
gotów był dobĳać się sposobami na niegoǳiwszemi. Miał czy nie słuszność, kto mu się
opierał, zwyciężyć musiał, boda to niewiem co kosztować miało.

Dla rozgłosu, dla sławy, dla potęgi, tak samo ponosił ofiary czyniąc dobrze, pomaga ąc
luǳiom, zakłada ąc klasztory, wyposaża ąc duchownych.

Lecz z drugie strony, po nadaniach dla kościołów i zakonów, naza utrz przez chci-
wość, bo był żądny grosza zawsze, zabierał ǳiesięciny, za eżdżał pola, grabił ma ątki du-
chownych.

Pieniąǳe ednego dnia rozrzucał z marnotrawnością niezmierną, naza utrz rabował
na cynicznie .

Czysta, wspaniała, bohaterska postać spoko nego hetmana Tarnowskiego, góru ąca
po nad innemi tego czasu, ten ideał woǳa i obywatela, był dla niego solą w oku.
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Obok Tarnowskiego postawiony, w istocie musiał się wydawać Kmita przy całe swe
potęǳe magnata, akim został po śmierci brata, warchołem tylko i awanturnikiem.

Gdyby nawet zmienił obycza późnie i nabrał potrzebnego umiarkowania, wspomnie-
nie wybryków młodszych lat ciężyłoby na nim i prześladowało go. Ale ani temperament
wiekiem nieposkromiony, ani nałogi nabyte, ani naostatek luǳie, któremi się otaczał,
nie dozwalali mu się odmienić.

W Przemyskiem drżało cokolwiek z nim sąsiadowało i teraz… a dwór Kmity, złożony
z luǳi po większe części wywołańców, znano niemal ako sza kę rozbó niczą. Nie było
mięǳy niemi ani ednego, któryby głośnym nie był z kilku popełnionych morderstw —
ni ednego, któryby opuszczony przez Kmitę nie goǳił się pod miecz katowski. Protek-
cya i osłona marszałka dawała im ednak bezpieczeństwo. Rozumie się, że on życie ich
trzyma ąc w swem ręku, rozporząǳał też niemi ak chciał, i że na rozkaz ego musieli być
na wszystko gotowi. Dla pokazania mocy swo e , Kmita tak samo teraz dawał na dworze
schronienie wszystkim, co byli w walce z właǳą duchowną i kościołem. On się opie-
kował Orzechowskim ożenionym, on wychowywał Marcina z Opoczna i Krowickiego.
Nie zrywał z katolicyzmem ednakże, liczył się do gorliwych nawet, lecz gdy szło o popis
potęgi, gotów był na wszystko. Jemu bezkarnie uchoǳiło na poczwarnie sze urąganie się
z prawa.

W człowieku tym, ak w wielu emu podobnych, było dwu luǳi: eden gładki, okrze-
sany na cesarskim niegdyś dworze, postacią piękną i pańską, słodką mową u mu ący —
drugi rozpasany, ǳiki, niepohamowany.

W Krakowie, w pośród magnatów i książąt, otoczony świetnym dworem, który żad-
nemu innemu nie ustępował, Kmita należał do tych wybranych wychowańców zachodu,
ówczesną Polskę na wytwornie szym dworom europe skim czyniących równą i podobną.
Tu tylko olbrzymia duma mogła go odróżniać od uczniów innych akademĳ włoskich, od
dworzan królów rzymskich i cesarzów, bo miała w sobie coś ǳikiego niemal.

Zupełnie innym znowu był Kmita u siebie w domu w Wiśniczu, na łowach, we dwo-
rach swoich w Przemyskiem, gdy go otoczyli owi osławieni Szczerbowie, Pełkowie, Roz-
borscy, Kumelscy i Odolińscy.

Kmita z niemi zapominał się, zrzucał swe dosto eństwo i rozpasywał w ucztowaniu,
które się często krwawo kończyło.

Biesiad tych pamięć pozostała długo… On sam może ich się wstyǳił, lecz wyrzec się
nie umiał. Skąpy, nienasycony w chciwości złota, przy stole gdy się napił, rozsypywał e,
rozdawał ziemie, marnotrawił co wczora wydarł i w towarzystwie zbó ów ǳiczał a szalał.
Następowało potem obrzyǳenie ich i samego siebie, lecz kto się raz związał z takiemi
ludźmi, temu pozbyć się ich, mimo ohydy, trudno. Kmita zresztą ich potrzebował tak
ak oni ego, bo ambicya, współzawodnictwo z Tarnowskim, mnoǳy wrogowie, akich
sobie życiem przysporzył, poko u nie dawały. Musiał się bronić — gwałt eden wywoływał
drugie.

Dudycz wybiera ąc się do Wiśnicza, myślał o tem wszystkiem co kiedykolwiek słyszał
o Kmicie, nie był bez pewne trwogi tego spotkania się z faworytem i powiernikiem
królowe ; a byłby daleko mocnie się asował, gdyby mógł przeczuć co wiózł pod pieczęcią
w liście Bony…

Było w nim pozdrowienie, kilka słów niełatwych do zrozumienia i żądanie do mar-
szałka, aby przywożącego list starał się przez czas akiś zatrzymać u siebie, choćby pod
pozorem odpowieǳi.

Królowa, chcąc Dżemmę oswoboǳić od natrętnego wielbiciela, wyprawiła go, a do
instrukcyi należało, eśliby Kmity nie znalazł w Wiśniczu, echać za nim tam, gǳie się
mógł zna dować.

Z osławione gromady Kmitowczyków, Dudycz znał kilku. Pełka, Janko i Piotr Biały
gościli u niego niegdyś w pobliżu Wieliczki i był z niemi dosyć dobrze. Na te stosunki
z dworem marszałka liczył też Petrek wiele.

Nie do echał eszcze do Wiśnicza, gdy na nocleg zaciągnąwszy do gospody we wsi
Kościelne , gdy konie zobaczył wierzchowe u żłobu, a rozpytywać począł czy eby były,
dowieǳiał się, że w izbie u żyda w betach leżał ranny właśnie ten Pełka, którego znał
dawnie .
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Na rękę mu było dowieǳieć się coś od niego, wszedł więc do alkierza, z którego
gwałtem wyrzuciwszy roǳinę gospodarza, rozgospodarował się w nim Jacek Pełka. Z po-
duszek i pierzyn, w które się zaszył sławny rębacz i zbó , ledwie wąsata a wygolona głowa
wyglądała i oczy w nie krwią zabiegłe. Nie poznał go zrazu ęczący od ran sługa Kmity,
dopiero gdy mu się Dudycz przypomniał, spo rzał nań łagodnie .

Drugi ǳień temu na popasie tu Pełka z echawszy się z dwoma ziemianami, gdy o po-
stawienie koni do sporu przyszło, dobywszy szabli głowę ma ąc zapruszoną, tak się zciął
z niemi, że padł na ziemię krwią zlany. Uciekli oni wieǳąc z kim mieli do czynienia,
a Pełka musiał czeka ąc na wóz położyć się w gospoǳie, ledwie rany poobwiązywawszy.

Zaczął więc rozmowę od opowiadania i wyklinania tych, co się ośmielili napaść ode-
przeć i klął się, że oba dwory popali, a ich powiesza.

Nierychło się Dudycz mógł od niego coś dowieǳieć, ozna mu ąc, że z listem od kró-
lowe eǳie do Kmity do Wiśnicza.

— Darmo go tam nie szuka — odparł Pełka. — Wybrali się z Rozborskim nad
San, ziemian uczyć rozumu. Kupa ich pociągnęła duża i że zwycięzko wy dą a na swem
postawią, wątpliwości nie ma; ale potem tryum obchoǳić będą i ak ucztować poczną,
nierychło się wytrzeźwią, by do Wiśnicza mogli powrócić!

Dudyczowi wcale nie smakowało gonić za tą wyprawą, do które czynnie się mięszać
nie chciał, bo z Kmitą idąc mógł też łatwo za niego oberwać. Wolałby był oczekiwać na
marszałka w Wiśniczu, lecz rozkaz królowe był wyraźny.

Wątpić o tem, co Pełka powiadał, nie miał na mnie sze przyczyny; nikt nad niego
lepie wieǳieć i przewidywać nie mógł, gǳie się Kmita obraca.

Trzeba więc było ciągnąć nad San, dale , a choć rad był spełnić polecenie królowe
ak na rychle , iść w ogień nie miał ochoty. Postanowił więc ciągnąć dale , nie śpiesząc
zbytecznie, opiece Opatrzności się poleca ąc.

Pełka, któremu w betach żydowskich z ranami tęskno było, zmusił go niemal ǳień
z sobą pozostać i musiał z nim warcabami się zabawiać a na rybie po żydowsku poprzestać.

Za to dalszą drogę mu tak dobrze wytknął Jacek, iż nie potrzebował uż rozpytywać
nikogo. Pełka bywał w tych wyprawach przemyskich nieraz, znał drogi, był pewnym że
Kmita innemi się nie uda. Zyskał więc Dudycz zawsze na spotkaniu, a że naza utrz i wóz
po Pełkę nadciągnął, pomógłszy go w nim umieścić, kabłąki przymocować i okryć —
sam, w imię Boże, ruszył tropem Kmity ku Sanowi.

Jechał Dudycz smutny barǳo, choć miał raz pierwszy w życiu tę przy emność, że
po droǳe go, dla towarzyszące pokaźne kawalkaty i wozu, z pewnem poszanowaniem
przy mowano.

Drogi były okropne, pora na przykrze sza w roku. Prze ście z esieni do zimy, z zimy
do wiosny, zwłaszcza w tych latach, gdy zima nie ostrą ma być i niełatwo się ustala,
w naszych kra ach nieznośnem się sta e. Mróz naprzemiany z wilgocią, błoto z grudą,
śnieg z deszczem, wichry gwałtowne, czas ten na mnie sposobnym do podróży czynią.
A że Dudyczowi nietyle może siebie (zahartowanym był) ile koni paradnych żal było,
wlókł się więc opieszale.

Zbliża ąc się ku teatrowi owe wyprawy na krnąbrnego sąsiada, Dudycz dostał wcze-
śnie ęzyka o Kmicie. Głośnym on był na dalekie przestrzenie, bo się nie obeszło, aby
i sąsiadom sąsiada i powinowatym a przy aciołom nie dostało się, gdy Kmita moc swą
chciał okazać. Drżeli więc i dalsi obawia ąc się, aby mu droga kędy nie padła około nich.

Jak się spoǳiewać było można, głoszono, iż Kmita a racze Rozborski, bo marszałek
wyprawiał go ze Szczerbą tam, gǳie trzeba było ścisnąć i wieszać a palić, sprawiedliwość
uż sobie uczynił, że dwu ziemian ubito, nowe granice pozarąbywano i kopcami obsypano,
i że wkrótce wszystko być miało skończone.

Na ostatek prawie do mie sca krwawych tych za ść dotarłszy, naza utrz Dudycz spo-
ǳiewał się spotkać z Kmitą. ǲieliło go od niego parę mil tylko.

Drugiego dnia gdy z noclegu ruszył, niespoǳianie zerwała się śnieżna zawie a, i Petrek
tak dobrze pobłąǳił, że, gdy się z południa roz aśniło, znalazł się w tem samem oddaleniu
od Kmity ak był zrana. Złożyło się więc, że go albo wieczorem chyba w ego własnym
dworze w Sanicy zna ǳie, lub przybycie do rana odłoży. Tymczasem nocować z końmi
nie było gǳie, pod noc więc ciągnąć musiał.
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Po droǳe uż Rozborskiego i Szczerby widome ślady były… Tam gǳie stał dwór
szlachcica sąsiada, około którego przechoǳił gościniec, natrafił Dudycz na świeże, dy-
miące eszcze zgliszcza, a nad samą drogą kilka trupów leżało. Wilcy e nocą poszarpali
okrutnie. Widok był przeraża ący, bo oprócz tego na dwu drzewach trupy wisielców wiatr
okręcał. Ze wsi, ze dworu, wszystko co żyło w lasy zbiegło, psy tylko wyły w pustkach
i opalonych płotach i ścianach.

Dudycz wieǳiał barǳo dobrze, iż tak sroǳe pokarany ziemianin inne winy na sobie
nie miał, oprócz że własności swe przeciwko silnie szemu panu bronić próbował.

Petrkowi nader było niemiłem zawsze gǳie się dwu za łby brało, ze swoim przybywać,
którego bronił i szczęǳił — i tu po nim ciarki przeszły, myśląc, czy aby ta rzecz była
skończona, a do nowych zapasów nie przy ǳie?… Lecz do Sanicy bądź co bądź zdążać na
nocleg musiał.

Na noc się zbierało, gdy chłopek powraca ący z lasu, wskazał Dudyczowi wieś dużą
i dwór zdala światłami gore ący, w którym Kmita się miał zna dować. Pod echawszy bliże
okazało się akby na prędce we dworze rozbite obozowisko, moc wielka wozów, koni, luǳi
i spęǳonego bydła.

Zaledwie tentent koni Dudyczowych tu posłyszano, czy się napaści lękano, czy od-
wetu, ruszyło się wszystko z wrzaskiem ogromnym, i możeby z bronią w ręku przywitano
gościa, gdyby Dudycz ednego ze swoich nie wyprawił przodem z ozna mieniem, że poseł
od królowe z listem echał, nie kto inny.

Uspokoili się tedy upo eni i rozpasani żołnierze Kmity, a Dudyczowi na podwórze
wrota otwarto. W niem ednak i dokoła w zabudowaniach, szopach, pod płotami, gǳie-
kolwiek daszek był, taki tu ścisk znalazł, iż ani się było myśleć umieścić.

Dwór cały stał rzęsisto oświecony, a gwar, śpiewy i brzękanie ǳikie muzyki słychać
z niego było. Z luǳi, którzy naprzeciwko przybywa ącemu wyszli, ani ednego Dudycz
trzeźwym nie znalazł. Wpadłszy w ten wrzątek, niedobrze wieǳiał co miał począć, gdy
naprzeciwko niemu wyszedł zna omy, cioska ego Piotr Biały.

Biały był ednym z na zapamiętalszych zbó ów u boku Kmity. Małego wzrostu, krępy,
z krzywemi nogami, za adła bestya, który ani swo e ani cuǳe krwi nie żałował; słynął
z tego, iż z okrucieństwem łączył ǳikie szyderstwo, i zabĳa ąc ryczał ze śmiechu. Kto
Białemu popadł w ręce, nie mógł się litości spoǳiewać. Potrzeba było kata, Biały się
ofiarował męczyć i uśmiercać.

Wychoǳący w przedsień, gdy Dudycz zsiadał z konia, poznał go Biały i krzyknął
z poǳiwu.

— Co! tyś się tu zawieruszył!
— Królowa mi listy zwierzyła i kazała szukać z niemi marszałka.
Biały się zadumał.
— Toś go znalazł — rzekł — ale chyba ǳiś do niego nie przystąpisz. My do przy -

mowania posłów nie gotowi. Pan nasz odpoczywa, a nie lubi, żeby mu dobrą myśl prze-
rywano.

— Da cież mi aby posłanie gǳie w ciepłe izbie i gǳie konie postawić — odparł
Petrek — am też zmęczony, poczekam chętnie do utra.

Skinął na niego Biały. Weszli wewnątrz dworu, którego wszystkie izby pełne się być
zdawały, a wrzawa w nich i krzyki panowały takie, akby żaden dygnitarz się nie zna dował,
ale rozpo one żołdactwo tylko. Nikt na nowo przybywa ącego nie spo rzał. Przez sień
przeprowaǳił go Biały do ciemnego ganku, a z niego do puste komory, podobno edyne
w które nikogo nie było, bo ciasna nie nadała się do ucztowania. Przytykała ona edną
ścianką nie barǳo szczelną do ogromne izby, w które Kmita ze swemi ulubieńcami uż
drugi ǳień za stołami sieǳiał.

Przez szpary Dudycz nietylko słyszeć mógł ale wiǳieć wszystko co się tu ǳiało. Na
spoczynek i nocleg kąt był nieosobliwie dobrany, lecz gdy innego nie miał, musiał się
Petrek nim zaspokoić. Biały mu tu obiecał przysłać wszystko czego mógł potrzebować,
aby głodnym nie był i położyć się miał na czem. Oprócz tego zapewnił, że o luǳiach,
słuzbie i koniach mieć będą staranie. Nakoniec rzekł.

— Kto z obcych naszego pana zobaczy takim, akim on teraz est, temu on tego póki
żyw nie daru e i nie zapomni. Jutro gdy go wiǳieć bęǳiecie, strzeżcie się mu dać poznać,
żeście cokolwiek tu wiǳieli lub słyszeli.
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To mówiąc, Biały palec podniósł i pogroził Dudyczowi, który i bez tego uż był dość
nastraszony.

Nocleg wprawǳie miał pod dachem i w dosyć ciepłym kącie, a wkrótce potem przy-
niesiono mu kawał pieczeni sarnie , misę klusek i spory ǳbanek wina; ale to co go
otaczało, nie dawało spoko nie się posilić. Dwór drżeć się zdawał od tego co się w nim
ǳiało. Tuż przez cienką ścianę Kmita dokazywał ze swemi, a Dudycz, który za młodu
był nawykły nieraz się zna dować wśród pĳanego tłumu robotników z żup w Wieliczce,
parobków, woźnic i na ǳiksze gawieǳi — choć oswo ony z tem bladł ze strachu, takie
wrzaski, śpiewy, kłótnie, krzyki o uszy się ego obĳały. Było to istne piekło.

Ostrożnie i z obawą Petrek wyszukał sobie szparę, przez którąby mógł przypatrzeć się
temu sabatowi zbó ów, i przyłożywszy oko do ściany, uż go nie mógł oderwać.

Sala była wielka, a racze szopa prosta na grubych słupach drewnianych sparta, oświe-
cona pochodniami, których płomień dymiący czerwonem światłem oblewał biesiadu ą-
cych u ogromnego stołu zastawionego w pośrodku nie .

Kmity zrazu spostrzeǳ nie mógł.
Sieǳiał w końcu, nad stołem biesiadników, na podwyższeniu okrytem suknem szkar-

łatnem, w krześle nakształt tronu, ma ąc przed sobą stolik osobny, bogato zasłany ob-
rusem szytym złotem. Na dwu mnie szych stołach po bokach ustawione były naczynia
srebrne i beczułki takież, konwie, ǳbany i kubki.

Rozparty w krześle swem, na pół leżąc marszałek, okryty delią futrem podbitą, w koł-
paku sobolim z kitą, którego nie zrzucił z głowy, zwrócony był ku biesiadnikom.

Twarz ego piękna, szlachetnych rysów, ale płonąca ogniem, zaczerwieniona, lśniąca
od potu, z oczyma akby łez pełnemi i iskrzącemi się razem namiętnością, miała wyraz
niesłychane dumy i siły. Ręką ednak trzymał się w bok i z góry spoglądał na swych
współbiesiadników. Dwóch z wygolonemi głowami wyrostków za podniesieniem, na
którem on sieǳiał, stało tuż, gotowi do spełnienia rozkazów; stary, chudy, bogato oǳia-
ny, z łańcuchem na szyi marszałek ego dworu, za niemi na straży.

Na edną chwilę nie spoczywał Kmita. Rzucał się na sieǳeniu, rękami w powietrzu
ciągle coś wskazywał, krzyczał, dawał rozkazy, zrywał się, padał na sieǳenie, pił, nale-
wać dawał kubki i to e rozsyłał współbiesiadnikom, to sam spełniał a racze pochłaniał
żarłocznie.

Lice mu się paliło, ręce drżały, oczy piorunowe rzucały we rzenia, był akby w gorączce
akie ś szalonego wesela i rozpasania… Dudycz słyszał nieraz o tych ucztowaniach Kmity
na częście krwawo się kończących, lecz nic podobnego nie mógł wyobrazić sobie. To co
wiǳiał przechoǳiło ego po ęcie.

Strach go ogarniał patrząc, i choć ściana ǳieliła od Kmity, obawiał się oczów podnieść
ku niemu, zwłaszcza gdy dostrzegł miecz obnażony, który miał tuż pod ręką.

Niże nieco przy stole zasiadali woǳowie i ulubieńcy Kmity, ego zemsty posługacze,
katy i zbó e, dla których nic świętego nie było.

Każdy z nich, ak mówił Rozborski, na roǳonegoby o ca się rzucił, gdyby mu Kmita
go wskazał.

Twarze też tych luǳi, oprócz Kumelskicgo, powiadały od razu co zacz oni byli.
Na każde z nich wycisnęły się długie lata życia tego, pomięǳy mieczem kata a zbó-

ectwem, bez naǳiei powrotu do spoko u i do pospolitego trybu luǳi. Wieǳieli oni
wszyscy, że żaden z nich śmiercią swą w łóżku nie umrze, ale gǳieś padnie w walce, albo
na dnie wieży zgnĳe.

Żaden z tych woǳów nie miał domu, w którymby mógł choćby edną noc bezpiecznie
przepęǳić. Ci, którym Kmita dawał u siebie schronienie, bez broni stąpić nie mogli i bez
straży; ci, co ak Rozborski mieli własne wioski, gośćmi się w nich tylko ukazywali.

Kumelski różnił się od nich powierzchownością mogącą oszukać, choć od innych lep-
szym nie był. Natura dała mu pozór osobliwy pieszczonego papinka, eleganta, człowieka
co na dworaka grzecznego wyglądał, choć zbó był srogi, a okrutnik od innych sroższy.

W ręce Kumelskiego się popaść, znaczyło dostać się człowiekowi, który męczył dla
przy emności znęcania się i wyciskania krzyków boleści.

Czynił on to z udaną grzecznością, z szyderstwem, z zaciętością szatana. Ale kto go
wiǳiał wystro onego na dworze Kmity, z rękawiczkami u pasa, z beretem na uchu, we
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włoskich kosztownych sukniach i łańcuchach, z ustami słodyczą namaszczonemi, wątłego
na pozór i delikatnego, brał go za stworzenie bezsilne i wyżyte.

Tymczasem żelazną wytrzymałością tak samo ak okrucieństwem Kumelski innych
przechoǳił. Był to ulubieniec Kmity, robił z nim marszałek co chciał, bo ten każdą rolę
odegrać potrafił.

Inni, począwszy od Białego, dwa Szczerbowie, Pełka, Baranowski, Odoliński, Jur-
ko, na policzkach posiekanych krwawemi bliznami pozapisywane mieli lata swe służby
u Kmity.

Za niemi dale za mowali mie sca wychowańcy, młoǳież, która się pod woǳą tych
nauczycieli usposabiała na toż samo życie zbó eckie.

To także była okrutna i niezbłagana gawiedź na wszystko gotowa, aby dowieść, że uż
była do rzałą i że na własną rękę puścić ą było można.

Ogromne płótnem poobwĳane deski, na których leżały pieczone mięsiwa, poobrzy-
nane ze wszystkich stron przez biesiadników, za mowały stół, zastawiony oprócz tego
misami z polewką, kaszą, kluskami, owocami, serem w dużych gomółkach i twarogiem.
ǲbany gęste przy każdym prawie z biesiadników stały pod ręką, a oprócz nich Kmita, to
temu to drugiemu posyłał od siebie nalany przednie szem winem kubek srebrny, często
kosztowny, który spełniwszy biesiadnik śmie ąc się chował pod ławę i nie powracał uż
więce .

Niektórym rozochocony Kmita, dowoǳąc ak im wǳięczen był, posyłał ǳbany i mi-
sy. Przed ednym nawet stało półmisię pełne złotych pienięǳy.

Skąpy pan, gdy się przy biesieǳie rozraczył, nierzadko tysiące rozposażał, czego potem
żałował. Zbó e umieli z tego upo enia ego korzystać i po całych dniach i nocach go
strzymywali u stołów.

Kmita, który w towarzystwie dosto nie szem, z cuǳoziemcami umiał się znaleźć po
pańsku, dobierać słów i okazać żeć przecie nie darmo dworował przy cesarzu, tu się zdawał
lubować w mowie rozpustne , ǳikie , bezwstydne . Na pospolitsze ła ania witał uśmie-
chem, a gdy się gbury z sobą waśniły i porywały do siebie, przyklaskiwał im, ątrzył,
pokaleczonych dopiero każąc rozrywać; przy stole też co chwila powstawały takie po e-
dynki słów i grożono sobie pięściami, a na pokrwawionych twarzach nie zbywało.

Dudycz przyległszy do ściany, z początku ani wyraźnie nic rozeznać nie mógł, ani
w te wrzawie coś dosłyszeć. W oczach mu się ćmiło i w głowie zawracało.

Gdy hałas zbyt był wielki, naówczas marszałek sto ący za Kmitą, z ego rozkazu pod-
nosił laskę swą białą do góry i po kilkakroć uderzał nią silnie o ziemię — cisza powoli
wracała.

Biały właśnie przystąpił do pana z doniesieniem, ale Kmita nic posłyszeć nie mógł.
Nakazano uciszyć się wrzawie.

Dudycz naówczas mógł wyraźnie rozmowę usłyszeć.
— Dworzanin przybył z Krakowa od stare królowe — odezwał się.
Namarszczył się Kmita.
— Aż tu? — krzyknął — potrzeba mu było mnie gonić? Nie mógł to czekać w Wi-

śniczu?
— Pono miał takie rozkazy — rzekł Biały.
— Czegoż to stare babsko chce odemnie? — zapytał pogardliwie marszałek. — Spo-

ko nie chwili usieǳieć e trudno.
Coście z tym posłańcem zrobili? kto on taki? — zapytał Kmita.
— Dworzanin starego pana, Dudycz, stary też.
Marszczył się Kmita.
— Dać go było na folwark gǳie, aby mnie tu nie podpatrywał. Pyski ma ą rozpusz-

czone sługi królewskie.
— Schowałem go do kąta, zmęczony est — dodał Biały — nie macie się miłość

wasza co troszczyć o to. Rad że spocznie.
— A list królowe ? — kwaśno zapytał na pół podnosząc się Kmita.
— Mówił mi, że go do własnych tylko rąk miłości wasze zdać może — odezwał się

Biały.
Wiadomość o przybyciu Dudycza, która ochotę przerwała, nie w smak była marszał-

kowi. Twarz ego przybrała wyraz posępny i prawie gniewny.
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Chciał uż odchoǳić Biały, gdy się zwrócił ku niemu.
— Mówiłeś z tym posłańcem? — spytał — nie przywiózł on akie wiadomości?
— E! nic tam pewnie nowego nie ma — rzekł Biały — oprócz tego co nam wiadomo,

że małżeństwo młodego pana postanowione, i że stara królowa się niem gryzie.
— Hę! — krzyknął Kmita — ona się gryzie? powieǳ lepie , że zagryzie młodą tę

owieczkę, gdy ą tylko szponami swemi dosiąǳ potrafi. Oh! dostać się w ręce Bonie…
I rozśmiał się ǳiko.
— Kumelski e nie zrówna! — dodał spogląda ąc ku rozpartemu nieopodal wystro-

onemu ulubieńcowi.
Ten skromną przybrał postawę.
Przymusowa cisza trwa ąca około stołu, gwałtowne to zamknięcie ust wszystkim, po-

wiało akimś chłodem po biesiadnikach i odbiło się nim na Kmicie, któremu ta przerwa
dała się czuć dotkliwie.

— Katby ą porwał tę starą babę — zawołał — z e listem i posłańcem… nie da e mi
spocząć tu nawet i zażyć uciechy, aka mi należy.

Nieuszanowanie, z akiem się oǳywał o królowe Kmita, choć był e sługą i liczył się
do zaprzedanych zwolenników, zdumiało barǳo Dudycza. Zdało mu się niepo ętem takie
lekceważenie te potęgi — osłupiał.

— Zabawną komedyę bęǳiem mieli na dworze — począł Kmita głośno — dwie
królowe! Stara ak szatan zła, ak on zazdrosna, z trzosem nabitym, z Gamratem i całem
wo skiem sług i służek z edne strony; z drugie stary król zmęczony i młoda ǳierlatka,
obca tu, nieoswo ona… a po które stronie stanie młody król August, he ! któż to zgadnie?

Śmiał się Kmita.
— Hm — dodał — my żołnierze, a gǳie wo na się toczy, choćby mięǳy babami,

zawsze się coś upiecze dla wo ska…
Gdy to mówił Kmita, wrzawa, która była ustała, w drugim końcu stołu na nowo się

powoli wszczynała, a że biesiadnicy wszyscy nietrzeźwi byli, wkrótce rosnąć i wzmagać się
ęła tak, że Dudycz reszty słów Kmity dosłyszeć nie mógł.

Dolatywały go tylko naǳwycza zuchwałe wykrzyki przeciwko Bonie i Włochom
i wyśmiewanie się ze starego króla, które go zgorszyło wielce.

Cóż to się ǳiać musiało gǳieinǳie , gdy tu na dworze przy aznego Bonie pana, który
stronę e trzymał awnie, tak sobie pozwalano?

Dudyczowi, przypatru ącemu się biesiadnemu stołowi, eść i pić się odechciało, o spo-
czynku, którego tak pragnął, zapomniał. Prawda że o ścianę od tych burzliwych biesiad-
ników, sen był trudny.

Krzyki ich, tupanie, bicie kułakami o stoły, szczęk naczyń, pada ących mis i ǳbanów,
tłuczonych kubków i szklanic, śpiewy ǳikie, śmiechy do ryczenia podobne, zlewały się
w eden chór szatański, który uszom Kmity wcale się nie zdawał dolegać. Nie bronił
swoim przy aciołom tak się tu zna dować ak im się zachciało. Dopiero gdy do bó ki
przyszło na dobre, występowali roz emcy i gwałtem rozrywali pobitych, bo nigdy zawczasu
nie zapobieżono porywa ącym się do siebie.

Noc była późna barǳo, gdy naostatek sto ącemu u szpary Dudyczowi nogi się poczęły
uginać, i musiał rzucić się na przygotowane mu posłanie. Była to garść słomy, siana i skóra
wytarta niedźwieǳia.

Znużony, wylękły legł Petrek, nie zapomniawszy pacierza, gdyż nie barǳo się tu czuł
bezpiecznym, i Boże opiece chciał się polecić.

Położył się myśląc, że mimo hałasu ze zmęczenia zasnąć potrafi, ale czy ono nie było
eszcze tak wielkie, czy wrzawa zbyt okrutna, oczu zamknąć nie mógł, kleiły mu się sto-
kroć do snu, ale natychmiast łomot akiś lub krzyk przeraża ący buǳił, a gdy naostatku
drzemać zaczął, dostał akby gorączki i zdało mu się, że go zbó cy napada ą, a on bronić
się im musi. Rzucał się i krzyczał też w niebogłosy, ale nikt go szczęściem posłyszeć nie
mógł.

Przez całą noc do białego dnia trwało to ucztowanie szalone, i Kmity głos towarzyszył
mu do końca. Zwolna wreście uciszać się zaczęło, Petrek zasnął.

Gdy się obuǳił, zobaczył nad sobą sto ącego Białego z palcem na ustach.
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— Wstawa a żywo — rzekł do niego — oǳie się, bo przy dę po ciebie abym do
pana zaprowaǳił.

Pacholę Dudycza stało uż z wodą, ręcznikiem i oǳież miało przygotowaną. Zerwał
się więc poseł co żywo i nie tracąc czasu ubierać się począł w co miał na lepszego.

W sali obok, która wczora noc całą trzęsła się od wrzasków, panowała cisza grobo-
wa. Dudycz za rzał przez szparę, stała pustą, a na stołach walały się niezebrane szczątki
wieczerzy. Mroczno wyglądała i brudno.

Zaledwie czas miał wǳiać na siebie stró włoski, list królowe w edwabną chustkę
zawinąć i włożyć za suknię, gdy Biały wszedł.

ǲiś tu i on i wszystko wyglądało do wczora szego dnia wcale niepodobnie. We dwo-
rze panował spokó , cisza, a nawet pewien porządek.

Biały wyprowaǳił gościa drugiemi drzwiami w podwórze, na którem obóz był roz-
łożony; nic tu nie widać było rozpasanego, po za wrotami choǳiły straże. W pośrodku
na drągu wysokim powiewała chorągiew Kmitów ze Śreniawą.

Marszałka mieszkanie było w drugiem skrzydle rozległego dworu. Tu u drzwi, oprócz
straży zbro ne , w barwie bogate stali dworzanie i urzędnicy możnego pana, utrzymu ący
karność. Ci co wczora dokazywali u stołów, ǳiś tu choǳili wytrzeźwieni, ak inni luǳie,
ledwie śmie ąc po cichu szeptać do siebie.

Przeszedłszy sieni pełne służby, dostał się Dudycz do antykamery, w które co dosto -
nie si byli zebrani dworzanie, poubierani wytwornie, z twarzami blademi, ale poważnemi
i surowemi.

Kazano czekać Dudyczowi, na którego oczy wszystkich się zwróciły. Dopiero gdy
ze drzwi zapuszczonych kobiercem wyszedł akiś dorodny mężczyzna, w sukni księże ,
marszałek skinął na Petrka i drzwi mu kazał otworzyć.

W izbie bogato przystro one , stał za stołem z papierami Kmita — akby inny czło-
wiek: postawa pańska, duma na czole, powaga wielka — ani go było poznać.

Dudycz się tak zdumiał, iż ęzyka w gębie zapomniał i dwakroć musiał się odezwać
do niego marszałek nim zebrał się na odpowiedź. Dobył chustę z listem i papier wręczył
Kmicie, który z uszanowaniem wielkiem wziąwszy go w ręce, spytał tonem łagodnym.

— Jakże się ma Miłość Je , królowa nasza? Jak król stary? Nic złego mi, spoǳiewam
się, nie przynosicie?

— Sąǳę że nie ma ani złego, ani zbyt nowego nic — odparł Dudycz — ale królowa
JM. radaby zawsze wieǳieć o tych, których liczy do przy aciół swoich.

Spo rzał, Kmita skłonił głową. Zwolna rozwarł list i poszedł z nim do okna.
Petrek śleǳił go oczyma, usiłu ąc odgadnąć co pismo zawierało; ale twarz Kmity to

tylko zawsze okazywała co chciała, i dowieǳieć się z nie ta emnicy trudno było. Czytał
list zmarszczywszy brwi, powoli, parę razy z ukosa popatrzył na Dudycza, powrócił do
pisma, zatopił się w niem znowu, zamyślił. Nie ruszył się od okna, choć widocznem było,
że list skończył czytać dawno.

Zadumany potem przeszedł się po komnacie, akby nie wieǳiał eszcze co pocznie.
Nie było mu pisanie to zbyt miłem, tego zdawał się móǳ dorozumiewać Dudycz.

Zbliżył się wreście ku sto ącemu u drzwi.
— Masz waszmość kogo zna omego na moim dworze? — spytał Kmita.
— Kilku, mięǳy innemi i Biały mi zdawna z Krakowa znany.
— To dobrze — przerwał, nie da ąc dokończyć Kmita. Niechże on waść tu przy mu e

i ugaszcza, bo a mam na głowie spraw wiele, ważnych, pilnych, a to co królowa życzy
sobie bym e doniósł, trzeba wprzódy zbadać. Potrzebu ę czasu na to. Czekać musisz!

Dudyczowi się chłodno zrobiło.
— A! gdyby miłość wasza raczyła mnie nie wstrzymywać — zawołał — barǳo mi

pilno z powrotem.
Bystro spo rzał mu w oczy Kmita i zmarszczył się.
— Aleś waszeć sługą królowe , i nie o was tu iǳie, ale o e sprawę — zawołał. —

Czy wam pilno czy nie, to mi wszystko, zaprawdę, edno. Gdy mówię, że się zatrzymać
potrzeba, nie ma odpowieǳi.

Dudycz zamilkł.
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— Prosiłbym miłość waszą — odezwał się po chwili milczenia — przyna mnie o tę
łaskę, abym wieǳieć mógł ak długo to czekanie potrwać może?

Kmita się zżymnął.
— Ciekawym esteś do zbytku — odrzekł dumnie i kwaśno. — Ja sam nie wiem ak

długo to trwać może. Nie esteście tu z woli własne i nie rozporząǳacie sobą.
Zbladł Dudycz, z człowiekiem tym nawet się rozmówić było trudno. Zląkł się nieco,

obawiał go więce zniechęcić. Czekał uż tylko odprawy.
Kmita przeszedłszy się po izbie, klasnął w dłonie. Weszło pacholę.
— Zawołać mi Białego — odezwał się marszałek.
Nie mówił nic do Dudycza, a nawet nie patrzył na niego. Po małym przestanku wto-

czył się na swych krzywych nogach Biały.
Kmita wskazał mu Dudycza.
— Jest to posłaniec królowe JMci, który tu ma oczekiwać na odpowiedź mo ą, a ta

nierychło być może daną. Znasz go, ak powiada, weźże w opiekę. Proszę aby mu na
niczem nic zbywało, rozumiesz?

Masz z sobą luǳi? — zapytał.
— Pięciu — rzekł z dumą Dudycz.
Kmita ramionami ruszył.
— Luǳiom i emu nie ma zbywać na niczem — mówił do Białego Kmita — ale bez

mo e wiadomości nie ma się ztąd oddalać.
Wiǳę — dodał — że mu się barǳo czekać nie chce.
— Ale gdy w. miłość rozkazu e — przerwał Dudycz.
Kmita dał znak akiś Białemu.
— Umieśćże go, karm i pó , i niech czeka… niech czeka!
To mówiąc, rozśmiał się marszałek ǳiwnie, przypatru ąc się szyderczo Petrkowi, który

ak zawsze w swym stro u askrawym włoskim dosyć pociesznie wyglądał.
Skłonił się Dudycz pokornie.
Wyszli razem z Białym nic nie mówiąc aż w podwórze. Po namyśle krótkim, opiekun

poprowaǳił posła do dworku o kilkanaście kroków odległego.
— Nasz pan w liście coś musiał niedobrego wyczytać — rzekł Biały.
— Na gorsza to, że a tu sieǳieć muszę — zawołał Dudycz — bo mnie pilno do

Krakowa. Mówiłem o tem panu.
— Toś niedobrze zrobił — przerwał Biały — bo on na przekorę czynić lubi. Bęǳie

was naumyślnie trzymał.
Załamał ręce Dudycz.
— Ale za to — rzekł śmie ąc się Biały i klepiąc po ramieniu gościa — mogę wam

zaręczyć, że głodu ni pragnienia nie doznacie.
Nie wiem czy was do stołu wzywać będą, rozumie się do marszałka dworu, bo Kmita

pospolitego czasu sam ada lub tylko z równemi sobie… no, ale a w tem, że nie poskarżycie
się na nas.

— A wy tu długo sieǳieć myślicie? — zapytał Dudycz, któremu nowe mieszkanie
wskazywał Biały.

— Było się spytać Kmity — śmiał się krzywonogi — byłby ci tak odpowieǳiał ak na
pierwsze pytanie. Z nim nigdy nikt nie wie co on utro postanowi. Możemy tu sieǳieć
pół roku, albo wyruszyć nagle wieczorem.

Nie było uż co pytać więce . Dudycz rzucił się na ławę i rzeczy swo e znosić kazał do
izby. Zdało mu się, że go w niewolę wzięto.

Do stołu dworzan Kmity dnia tego nie powołano go, ale obesłano wszystkiem, czego
mógł potrzebować w obfitości.

Z adłszy Dudycz, z rozpaczy spać się położył, a że wczora szą noc spęǳił w gorączce
i bezsenności, teraz mu się sen tak udał, że noc była gdy się przebuǳił na wieczerzę.

Nikt tu do niego nie za rzał, nawet Biały.
Na zapytanie, co się ǳiało we dworze, luǳie mu odpowieǳieć nie mogli. Wysłano

akiś odǳiał zbro ny, Kmita sieǳiał zamknięty.
Z biesiadowania nocnego, akby ono marzeniem akiemś było, nie pozostało teraz nic

— ani wspomnienia, ni śladu. Nikt się nie ważył mówić o niem.
Pomięǳy dworem, strażą, ludźmi panował znowu rygor i porządek na większy.
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Dla Dudycza, który nie miał się do kogo przyczepić, a prawdę rzekłszy, nie śmiał —
pobyt dłuższy zapowiadał się barǳo ciężkim.

Nie wieǳiał co robić z sobą?
Wy ść się lękał, aby nie pomyślano, że podpatrywał i szpiegował, coby pana Kmitę

rozgniewać mogło.
Biały nie z awił się aż naza utrz rano.
Znalazł Dudycza milczącym i przybitym.
— Wyspałeś się? — zapytał.
— Cóżem miał robić?
— Na eǳ się teraz — śmiał się Biały — a gdy nie stanie za ęcia, pĳ. Co wolisz? Miód

est dobry, piwo niczego, wino nie pochwalę się.
Dudycz wzdychał. Biały, uż zapewne wta emniczony przez Kmitę, uśmiechał się. Za-

wadyaka, do wybite doskonały, bo się nikogo i niczego nie uląkł nigdy, ta emnicy żadne
ukrywać nie umiał.

Popatrzył na zbieǳonego, milczącego Dudycza.
— Powieǳ mi — odezwał się nagle — co ty królowe przewiniłeś, że cię tu za karę

wysłała do nas?
— Jak to, za karę? — obruszył się Dudycz — ale a u Miłościwe Pani mam wielką

łaskę.
Biały począł się śmiać, spogląda ąc z politowaniem na towarzysza.
— Tak ci się nieboraku zda e — odezwał się. — Kto tę Włoszkę zrozumie i spenetru e.

To d abeł est nie kobieta. Uśmiecha ci się, a (tu się w piersi ogromną pięścią uderzył) a
powiadam tyś coś przeskrobał.

Dudycz aż się z ławy pochwycił.
— Zkądże tobie to przyszło? — krzyknął.
— Tego nie pyta — rzekł Biały — tylko powiadam ci, porachu się dobrze z sumie-

niem.
Zamyślił się Dudycz głęboko.
— Nie może to być — odparł — gdybym nawet chciał, czemże a, mały człeczyna,

mogłem te miłościwe pani, która u nas wszystkiem trzęsie, zawaǳić albo się narazić.
Naostatek a e łaski potrzebu ę, służę e … nie… to być nie może!

Biały walczył z wielką chętką wygadania się.
— Nie zdraǳisz mnie? — szepnął.
Petrek palce na palce założył i krzyż z nich zrobiony pocałował.
— No, to ci powiem — szepnął Biały — że w liście do marszałka stoi nic więce nad

to, aby ciebie starał się ak na dłuże zatrzymać przy sobie, nie da ąc ci odpowieǳi.
Zbladł słucha ąc biedny Dudycz, bo rozkaz ten nie mógł mu się w ciasne głowie

pomieścić. Nie po mował co mogło tę banicyę spowodować.
Siadł zrozpaczony na ławie.
— Źle ci u nas nie bęǳie — dodał Biały — Kmita swoim czasem poskąpi obroku,

ale obcym nigdy, bo chce wielkim panem być w oczach luǳi. Tylko się tu zamęczysz…
no, i kto wieǳieć może, nuż przy ǳie do akie rozprawy, i guza gotóweś oberwać.

Nie odpowiadał Dudycz, tak był w sobie zatopiony, Biały, który przez okno zobaczył
w podwórzu akiś nieład, nie żegna ąc go wybiegł. Został tedy z ciężkiemi myślami sam
na sam.

Niepodobna mu się było dorozumieć co znaczyło postępowanie królowe , bo że ono
było w związku z Dżemmą, tego się wcale nie domyślał.

Pozostać tu długo było dla niego męczarnią niewysłowioną, właśnie z powodu Włosz-
ki, które oblężenie podarkami rozpoczął.

Narozmyślawszy się długo, postanowił w końcu do kogoś list napisać do Krakowa,
prosząc o ratunek, ale nie umiał wymyśleć komuby się mógł powierzyć.

Nierychło dopiero przyszedł na pamięć pan kasztelan biecki Boner, bo wyrozumował,
że kiedy królowa chciała go mieć daleko, to może właśnie dla króla dobrzeby było, gdyby
się zna dował blizko?

Napisanie listu myślą było szczęśliwą, bo eden z pięciu luǳi, co mu towarzyszyli,
mógł go zawieźć cichaczem do Krakowa; szło tylko o to, ak list napisać.
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Dudycz nie odebrał żadnego prawie wychowania. Wprawǳie przypominał sobie, że
choǳił do szkółki w Wieliczce przy kościele, nauczył się tu czytać drukowane, a co do
pisania, do tego nie ma ąc zdolności, późnie dopiero, gdy rachunki trzymać musiał, na-
uczył się sam grzyzmolić naśladu ąc litery drukowane. List więc ego, sam on to czuł,
wiele musiał zostawiać do życzenia, a posłużyć się na tym dworze kimkolwiekbądź, nie
było bezpiecznie. Westchnął na to, że nie przewiǳiał, ak się pisanina w życiu na wiele
przydać mogła.

Następnych dni nie było co robić. Biały, chociaż nie zapominał o gościu, nadto był
za ęty, ażeby przy nim goǳinami sieǳiał. Na adłszy się, napiwszy, wyspawszy, dowie-
ǳiawszy do koni, pogawęǳiwszy ze starszym sługą, Dudycz zostawał sam i nie miał co
innego do czynienia, oprócz, że na ławie w oknie siadłszy, w podwórze patrzył.

Ta zaś część ego, którą miał przed oczyma, zbyt urozmaiconego nie dawała widoku.
Przeprowaǳano tędy konie do wodopo u, przenoszono siano i obroki do sta en, szli pa-
robcy, przeciągali żołnierze, a pod wieczór wiatr zamiatał rozsypane siano i śmiecie, lub
resztki suchego śniegu, który uż pruszyć zaczynał.

Biały, niewymowny, prawie coǳień edno powtarzał przyszedłszy.
— Na adłeś się?
— A akże.
— Napiłeś?
— ǲięku ę.
— Połóżże się spać, bo więce do roboty nie masz nic.
Nierychło barǳo Dudycz wpadł dopiero na myśl, że może miłość ego dla piękne

Włoszki, wygnania tego mogła być przyczyną.
— Ochmistrzyni mnie zdraǳiła! — mówił sobie.
We dwa tygodnie dopiero ruszył się Kmita nazad do Wiśnicza, a z ego dworem i ów

niewolnik, o którego odprawieniu do Krakowa mowy nawet nie było.

Dwie królowe
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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.

   Dwie królowe 



— 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.

   Dwie królowe 



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.
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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.

   Dwie królowe 



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.
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— 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.
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— 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.

   Dwie królowe 



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.

   Dwie królowe 



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.

   Dwie królowe 



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.

   Dwie królowe 



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.

   Dwie królowe 



— 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.

   Dwie królowe 



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.
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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.

   Dwie królowe 



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 przechoǳić².

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

²Wszystkie 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.
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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?

Dwie królowe
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TOM III
Skwarnego dnia lipcowego, w edne z izb kamienicy Seweryna Bonera, przy otwartem
oknie, stał pan podskarbi z młodym człowiekiem, po którego stro u poznać było można,
iż zaledwie z kurzu się otrząsnął po długie podróży.

Oba zdawali się oczekiwać na kogoś, bo Boner często się przez okno wychyla ąc,
spoglądał na ulicę, a młody ego towarzysz także niespoko nie śleǳił prze eżdża ących nią
ku Floryańskie bramie.

Okno otwarte, dla wielkiego gorąca, niewiele powietrze ochłaǳało, a co gorze ,
wpuszczało do komnat dym gorzki, który się z wielkie kupy liści nagromaǳonych u wrót
podnosił. Kraków bowiem uż zagrożony morem, ratował się od złego powietrza, z prze-
pisu lekarzy paląc po placach i ulicach liście dębowe i piołunowe.

— Cóż się Marsupinowi stało — odezwał się młodszy — iż dotąd nie przybywa?
— Nic zapewne złego — rzekł Boner — ale poczciwy Włoch lata i pracu e niezmor-

dowanie, mógł go posłaniec w domu nie zastać.
A, ma co robić! zaprawdę, bo wypowieǳiał wo nę otwartą Bonie, która też w środkach

nie przebiera ąc, odpiera ǳielnie ego zamachy.
Gdyby nad tą sprawą, biorąc do serca los młode królowe , krwawemi łzami płakać

nie było potrzeba — dodał podskarbi, — zaiste śmiać by się można, wiǳąc złość Bony
i do akie wściekłości ą zuchwalstwo Marsupina doprowaǳiło; ale czeka my, on to wam
sam rozpowie.

— Sprawiłże co Marsupin? — spytał młody podróżny.
— Dotąd nic, zaprawdę — rzekł Boner — ale się położenie wy aśniło, i ucisk awny

nie est dla nikogo ta emnicą. Zawsze to zysk est oczewisty.
— Niewielki — szepnął młody — a przyznam się wam, że i a tu, na poparcie Mar-

supina przysłany umyślnie, wiele więce zyskać się nie spoǳiewam.
Niestety! panie mó ! Smutna to rzecz, ale cała naǳie a nasza w tem, że król stary, że

życie ego nie długie, zatem i panowanie Bony…
— Tak — odparł podskarbi smutnie — ale do ǳiś dnia, tak dobrze panu e Bona

młodemu ak staremu, synowi ak o cu. Marsupin wiǳi w tem czary! W istocie trudno
po ąć ak młody pan, tak wielkiego umysłu, tak szlachetnego serca, w tak ciężką i sro-
motną popaść mógł niewolę.

— U matki? — podchwycił podróżny.
— My mówimy u matki i przypisu emy to czarom zbrodniczym — rzekł Boner —

lecz ponoby właściwie było rzec, popadł w niewolę namiętności! a czarem est ta piękna
maseczka kochanki!

Rozmawia ąc nie dosłyszeli ak na wschodach szybkie kroki zatętniały, i drzwi otwarły
się z trzaskiem, nagle. Wszedł Marsupin.

Lecz akże go pobyt ten w Krakowie, nieustanne utrapienia, praca, troski, obawy
o życie zmieniły! Wychudł, poczerniał, wysechł, i podróżny, który go witać pośpieszył,
da ąc mu rękę wykrzyknął.

— Nie chory esteś, signor Giovanni?
— Chory! zabity! zamęczony, półżywy estem! ledwie dyszę — zawołał Włoch. — Że

mnie ta żmĳa w śmierć nie zagryzła, Panu Bogu ǳięku ę! Zwĳam się ak ryba w ukrop
rzucona! ǲięki Bogu, że wy mi na pomoc przybywacie!

— A! a! — zawołał młody zakłopotany. — Wprawǳie estem posłem króla i cesarza,
ale cóż a tu zdołam, gdy wy nie mogliście nic uczynić. Chyba powaga o ca mo ego…

Przerwał nagle zadumany.
Był to syn Justa Decyusza krakowianina, służący przy królu Ferdynanǳie.
Marsupin padł znużony na ławę.
— Do wszystkich utrapień — rzekł — doda cie to, żeśmy w Krakowie morem za-

grożeni, że w każde chwili śmierć może pochwycić za gardło.
— Więc i dwór ztąd uchoǳić powinien — rzekł Decyusz.
— Stanie się to zapewne — odparł Marsupin.
— Cóż natenczas z wami bęǳie? — spytał Boner Włocha.
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— Ze mną? Ja pociągnę za dworem — szepnął, czoło z potu ociera ąc Marsupin
i westchnął ciężko.

Decyusz się przysiadł do niego.
— Mówcież mi, ak stoicie z Boną?
— Ha! po włosku! na noże! — rozśmiał się Marsupin. — Robiłem com tylko mógł,

aby ą przebłagać i w dobry sposób przy ść do akiegoś porozumienia, napróżno.
Prosiłem o posłuchanie naprzód, a to ak na pokornie . Jednego dnia, stałem u drzwi

napróżno, ochmistrz dworu przyszedł mi powieǳieć, że była zatrudnioną i przy ąć mnie
nie może.

Sąǳiła zapewne, że nie będę śmiał naprzykrzać się więce , ale wróciłem naza utrz.
Ochmistrz mi przyszedł ozna mić znowu, że królowa lekarstwo bierze, odszedłem po

raz drugi z niczem.
Trzeciego dnia gdym nalegał i wiǳieli, że się mnie nie pozbędą, naznaczono mi go-

ǳinę ǳiewiętnastą. Dobrze przed nią czekałem uż w antykamerze.
Sekretarz wyszedł, królowa mnie zobaczyła przez okno i ozna mił, że goǳina ǳie-

więtnasta za ęta, abym się stawił zaraz po obieǳie.
Lęka ąc się aby mnie to nie chybiło, pozostałem na zamku.
Sekretarz dotrzymywał mi barǳo grzecznie towarzystwa, usiłu ąc wybadać z czem

przychoǳiłem, i co mam mówić królowe . Zbyłem go żartobliwie.
Skończył się obiad, wiǳiałem ak stara odprawiła młodego króla, ak kazano ustąpić

wszystkiemu dworowi.
Dwie tylko starsze e moście ze dworu Bony pozostały przy nie . Ona z Elżbietą uka-

zały się na galeryi i stara dała mi znak abym szedł za niemi.
Gdyśmy na poko e królowe przyszli, młoda pani usunęła się, zapewne z rozkazu Bony

w głąb, zostałem tak ak sam na sam ze starą.
Z na większą pokorą, pomimo że twarz e gniew i pogardę wyrażała, przykląkłem

przed nią.
— Mów! czego chcesz odemnie? - poczęła głosem, w którym złość wrzała.
— Wiadomo W. K. Mości, iż przychoǳę w sprawie młode królowe , z polecenia

roǳiców!
— Cóż się to ǳie e te młode królowe , że takie opieki potrzebu e — poczęła z ironią.

— Wiǳisz ą przecie, zdrowa, wesoła, krzywda się e żadna nie ǳie e!
— Królowa młoda — rzekłem — nadto est bogobo nie, skromnie i miłościwie

wychowaną, aby się uskarżała na to co cierpi; znosi ona, ale cały świat wie, że pożycie
młodych małżonków nie takie est akiem być powinno.

Bona aszczurczem okiem rzuciła na mnie.
— Tak est — dodałem — młody król wcale nie ży e z żoną, unika e , ani we dnie

ą odwieǳa, ani się nią za mu e.
— A cóż to do mnie należy? — odparła Bona - ma swo ą wolę.
— Wiadomo przecież — dodałem — że est synem posłusznym. Dla czegóż W. K.

Mość, która masz nad nim właǳę, nie nakażesz mu, aby nie zaniedbywał żony. Jeżeli od
dawnych miłostek odrazu się uwolnić nie może, niechby przez to nie cierpiała żona. Taka
wzgarda dla córki pana mo ego, dla synowicy cesarskie est dla obu obraża ącą. Cesarz
nie zniesie zniewagi takie .

Rzecz est publiczności wiadoma, opowiada ą o nie w Niemczech, Czechach, po całe
Polsce, a tu w Krakowie piosenki o tem składa ą.

Przybyłem w te sprawie; zamiast załatwienia e , W. K. Mość awnie starałaś się mnie
ztąd wygnać. Gdybym nie miał wytrwałości w służbie pana, musiałbym dawno precz iść.

Gdym to mówił, twarz e się mieniła, bladła, purpurową się stawała, gniew nią taki
owładnął, że się utrzymać nie mogła.

Jakiemi wyrazami wpadła na mnie, powtórzyć nie mogę, bobym wiary nie zyskał.
Wprost ła ać mnie poczęła, trzęsąc się i pięści nastawia ąc.
— Zamknę a ci usta, zuchwalcze… pokażę ci co to est przeciwko mnie się porywać.
Pan Bóg łaskaw, iż z zupełną zimną krwią wytrzymawszy tę napaść, odpowieǳiałem

e z na większem uszanowaniem; ale przyznam się, złośliwie nader.
Dałem e uczuć, że wszystko mi est wiadomem, że wyliczyć mogę ile razy król młody

odwieǳał żonę i że od nie po nocach chronił się do panien aucymeru, za wieǳą e .
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— Jesteś podłym, nikczemnym szpiegiem! — krzyknęła.
— Tak — odparłem — niestety! Pan mó szpiegów potrzebował, bo nie tak W. K.

Mość obchoǳisz się z córką ego, ak na królowę matkę przystało.
Wszczęła się tedy walka mięǳy nami na słowa, w które a tę miałem wyższość, żem

krew zimną zachowywał ciągle, gdy ona ą coraz barǳie traciła, unosząc się i zamiast
argumentów obsypu ąc mnie obelżywemi wyrazami.

W ciągu rozmowy byłem zmuszony nietylko własne mo e przekonanie wygłosić, ale
się podeprzeć tem com słyszał z ust ks. biskupa Samuela i oto tu przytomnego Bonera.

Podskarbi słysząc to uśmiechnął się i skłonił.
— Wie ona zdawna co trzymam o nie — rzekł zimno.
Marsupin ciągnął dale opowiadanie.
— Przyszło do tego, że się Bona ze złości rozpłakała.
— Byłam i estem królową — zaczęła wołać — chcecie mnie tu sługą uczynić i nie-

wolnicą.
Na to ednem słowem odpowieǳiałem.
— Nie, tylko matką!
Na wyrzuty na rozmaitsze, sprawę ma ąc dobrą, znalazłem zawsze odpowiedź słuszną,

gotową, które odeprzeć nie mogła.
W ostatku mnie przyparła posagiem, że z wielkich obietnic, grosza ednego dotąd

niewiǳiano. I na to rzekłem, że przecie termin nie przeszedł, a w nim należytość spłacona
bęǳie.

Wieǳiałem o tem od ks. Samuela, że królowa, gdy nie może nic ze starym królem,
ucieka się do łez i gniewu… toż samo było ze mną. Znowu się e łzy rzuciły, a złość ą
dusiła, łkała i ła ała.

Potem odwiódłszy mnie dale , aby nas nie usłyszano, wpadła na mnie.
— Ty, sługo nikczemny — krzyknęła — ak ty, robactwo plugawe, śmiesz mnie,

królowe , mówić takie rzeczy, czynić takie wyrzuty?
— N. Pani — rzekłem — to com mówił, niczem est eszcze. Mam zlecenie pana

mo ego powieǳieć daleko więce , i to takich rzeczy, o których W. K. Mość sąǳisz, że
ednemu Panu Bogu są wiadome, a te a będę obowiązanym cesarzowi przedłożyć, wraz
z tem com tu wiǳiał, słyszał i wyrozumiał.

Usłyszawszy to, wiǳiałem ak pobladła, drżeć zaczęła i wielką siłą zdawała się uspo-
ka ać pozornie. Głos zniżyła razem i złagodniała, zmieniła przedmiot, tak że osłupiałem.

Spo rzała mi w oczy ǳiko.
— Spoǳiewam się — rzekła — że wy cesarzowi polecicie córkę mo ą Izabellę, żądam

tego po was. Zaświadczcie i o mnie, że nie estem złą matką, że to są potwarze luǳi
podłych, którzy chcą nas poróżnić.

Osłupiałem w początku, nie po mu ąc nagłego zwrotu.
— Dosyć, dosyć — rzekła — niech się to wszystko skończy, niech o tem więce

mowy nie bęǳie, niech nastanie zgoda. Milcz, proszę.
Sąǳąc, że na tę obietnicę rachować mogę — mówił dale Marsupin — zapewniłem

ą, że co do mnie, obowiązkiem czu ę pokó i miłość, o ile sil moich, popierać.
Tak się owo sławne mo e posłuchanie u królowe skończyło, a racze walna bitwa,

w które ak sobie pochlebiałem, odniósłem zwycięztwo. Lecz któż zna tę przewrotną
i chytrą niewiastę?

Naza utrz po te porażce dowieǳiałem się od biskupa Samuela, że szła z płaczem do
starego króla skarżyć się na mnie, iż bez należytego poszanowania, grubiańskie śmiałem
e czynić wyrzuty, na co Zygmunt miał odpowieǳieć poła aniem a groźbą, że ona sama
temu winna, i że postępowaniem swem, uchowa Boże śmierci na niego, narobi sobie
nieubłaganych nieprzy aciół i zgotu e los ciężki.

Tegoż samego dnia, pomiarkowawszy się snadź, poszła do młode królowe , uda ąc
wielką dla nie serdeczność. Rozmawiała z nią długo, i Hölzelinowna zaraz mi o tem
z na większą wǳięcznością doniosła.

— A no! — przerwał młody Decyusz — toć lepie poszły sprawy niż mówicie i po-
chlubić się tem możecie.

— Posłucha cie do końca! — westchnął Marsupin. — Pokó ten i naǳie e po ednania
nie trwały długo. Wprawǳie na roze mie zyskała młoda pani nasza, która sił nowych
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nabrała. Musieliśmy na nią patrzeć z uwielbieniem, z poǳiwem nad mocą ducha, nad
męztwem akie okazywała.

Ze strony Bony, chwilowym strachem wywołane pomiarkowanie, udawana czułość,
nie potrwały długo. W sercu gaǳiny ad się zbierał. Nie śmiała występować awnie, ale
w drobnych rzeczach, gǳie tylko młode pani dokuczyć mogła, nieomieszkała.

Jednego ranka przychoǳi do mnie poczciwy Dudycz… (spo rzał Marsupin na Bo-
nera, i uśmiechnęli się oba) i powiada, że kilka dni temu, nasza pani młoda posłała do
szafarza stare królowe prosząc o kawałek sera parmezanu. Szafarz go dał natychmiast, ale
Włoszki, które młode królowe nie lubią, bo im kochanka odebrać może, natychmiast
o tem doniosły Bonie, mówiąc, że młoda pani sobie pozwala rozkazywać, nie pyta ąc
matki.

Rozgniewana królowa natychmiast wydała szafarzowi rozkaz, aby się nie ważył nic
dawać młode królowe .

Śmiech mnie wziął z tego i przyszedłszy tu do pana Bonera, powieǳiałem mu o tem.
— I, rozumie się — rzekł Boner — żem natychmiast kazał trzyǳieści funtów parme-

zanu posłać młode królowe , prosząc, aby się do mnie z rozkazami udawała, a a dostarczę
czego tylko potrzebować bęǳie.

— Ser uż był u królowe — ciągnął dale Marsupin. — Marszałek się o tem dowie-
ǳiał, zaczęto mówić o nim, a am też głośno się nie wahał oǳywać, że królowa Bona nie
zbyt uprze mie i teraz się obchoǳi z synową, opowiada ąc na dowód history kę o serze.

Szpiegowie Bony, dworzanie młodego króla, cała gromada zauszników, okrutną zaraz
tragedyę zrobili z tego sera. Bona ą wzięła do serca.

Przysyła do mnie sam pan marszałek Opaliński, domaga ąc się abym wyznał, kto mi
o tym serze mówił.

Obróciłem to w żart, niechcąc biednego Dudycza gubić, który truchlał, bo by się na
nim mszczono.

— To nie są żarty — odparł mi marszałek Opaliński — królowa domaga się koniecz-
nie imienia tego, który ą o ser oskarżał.

— Imienia tego ani na mękach nie powiem — odpowieǳiałem stanowczo — nie
przystało mi nikogo zdraǳać. Moim obowiązkiem tu wszystko słyszeć, wszystko wiǳieć,
wszystkiego dochoǳić, to służba mo a, ale nikogo oskarżać i mianować nie mogę.

Naza utrz przybiega komornik stare królowe , wzywa ąc mnie do nie ; byłem prawie
pewien, że o ser choǳi. Jakoż się nieco myliłem.

Biegnę, grzecznie mi chwilkę czekać każą. Patrzę, ciągną ak na wielkie sądy, panowie
senatorowie, marszałek Opaliński, dale ks. Samuel Macie owski, który śmiech ma na
ustach, za nim Gamrat… dworzanie do sali wnoszą podnóżki, kobierce, opony, gotu ą
sieǳenia, stoły… trybunał się układa.

Wpuszczono i mnie, obwinionego. Dworzanom i komornikom na ustęp iść kazano.
Nadeszła Bona w całym ma estacie, nakazu ąc za ąć mie sca Gamratowi, Macie owskiemu,
Zebrzydowskiemu, naostatek mnie i panu Bonerowi.

Można było sąǳić, wiǳąc ten poważny areopag, że się tu miała rozpocząć narada
o na ważnie sze sprawie państwo obchoǳące , o poko u z Turcyą, o królestwo dla Izabelli
na Węgrzech, o przymierze lub wo nę!

W istocie o serze zapomniałem, ǳiwu ąc się tylko, że i mnie do tak ważne narady
wezwać raczono, gdy królowa poczęła:

— Śmiać się panowie bęǳiecie, że tak dosto nych dygnitarzy, radę króla JMości,
wezwać musiałam dla barǳo błahe sprawy, ale dla mnie ona niemałe wagi est, tkwi
w nie zaród wielkiego zła. Iǳie tu o mnie, o potwarze, akiemi mnie obrzuca ą; chcę,
abyście byli wszyscy świadkami niewinności mo e .

Wskazała na mnie palcem.
— Oto ten, ten, co tu przysłany został dla zgody i poko u, waśnie i swary mięǳy

nami krzewi. Rzecz iǳie o mizerny sera kawałek. Muszę wieǳieć, kto mnie przed Mar-
supinem oskarżył, kto mu mówił o tym serze. Proszę was, wymóżcie to na nim, aby
zdra cę mianował, a muszę o nim wieǳieć. Nie zdołacie wy nic, udam się do królów
obu, aby oni właǳą swą zmusili go do zeznania, kto mu to doniósł?
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Pierwszy tedy pośpieszył ze zwykłą swą żywością Gamrat, dowoǳąc: że potwarzom
bezkarnym nie ma końca, że raz trzeba pomścić królowę i że Marsupin powinien imię
winowa cy wyznać.

Zatem Opaliński, akby na se mie był, długą mowę zwrócił do mnie i nalegał usilnie.
Rozumie się, iż oblężony sroǳe nie zachwiałem się, bo o cześć mo ą choǳiło; oparłem

się całą siłą, biorąc winę na siebie, lecz na żaden sposób nie chcąc wydać człowieka, który
mi zaufał. W końcu dodałem trochę szydersko, iż zaprawdę szkoda było takich dosto nych
osób dla takie aszki.

Królowa wpadła w niezmierny gniew i krzyknęła do mnie.
— Co ty mi bęǳiesz prawa przepisywać? pleciesz od rzeczy! Mów coś powinien, a nie

powiesz kto ci to podszepnął, oskarżę cię, żeś sam zmyślił.
— N. Pani — odparłem — quod dixi, dixi; więce odemnie się nikt nie dowie.
Królowa wstała z krzykiem i gniewem, wybiegła do przyległe komnaty pana Bonera

za sobą woła ąc — i zgromaǳenie się rozeszło.
— Poleciła mi o tem donieść królowi — dodał śmie ąc się Boner.
— Myślicie że na tem koniec? nie eszcze. Opaliński poszedł do królowe Elżbiety,

domaga ąc się od nie , aby ona mi nakazała wydać tego człowieka sernego.
Ale i na żądanie młode królowe , która mi e ob awiła łagodnie, odparłem, że estem

sługą króla JMci Rzymskiego nie czyim innym, i tylko ego rozkazów słucham.
Oto macie próbkę tego co się tu ǳie e, i co a tu cierpię.
Marsupin zamilkł głowę zwiesiwszy. Młody Decyusz stał zadumany.
— Nie wiǳę — rzekł po chwili — co a bym tu mógł pomóǳ i na co się przy-

dać potrafię, gdy signor Giovanni, który zna lepie teraźnie sze położenie niż a, zdawna
uż bawiący na dworze Ferdynanda, ledwie się umie obronić napaściom i wy ednać dla
królowe ulgę małą.

— Tyle możecie — odrzekł Marsupin, głowę podnosząc — iż się rozpatrzywszy w po-
łożeniu, zdacie z niego sprawę, aby środków szukano ratowania biedne królowe , które
mo e zabiegi mało co pomogły.

Król młody ak nie żył z nią, tak nie ży e; poszedłszy za mąż odrazu wdową została.
— A teraz — dodał Boner — nowe się święcą rzeczy. Mór w Krakowie, choć esz-

cze nie groźny, ale się z każdym dniem wzmaga. Zaprzeczyć temu nie można. Z przed-
mieścia we ǳie rychło na miasto, a ztąd na zamek. Królestwo gǳieś bezpiecznie szego
schronienia szukać muszą. Boda to nie było nowym pozorem do rozłączenia młodego
małżeństwa, pod pokrywką troskliwości o nie. Już słyszę Bona młodą królowę chce przy
sobie zatrzymać, a Augusta albo na Litwę, lub na Mazowsze odprawić.

— Wy adą więc z Krakowa? — zapytał Marsupin.
— Rzecz to eszcze niepostanowiona — odparł Boner — ale wkrótce się rozstrzygnąć

musi.
— Młody król! młody król — przerwał Marsupin — żeby się zaś dał tak powodować

matce, akby eszcze ǳieckiem był, woli nie miał… niepo ęta rzecz! Mówcie co chcecie!
ona i e astrologowie, czarnoksiężnicy, doktorowie po ą go i rozum mu ode mu ą, a kto
wie akich zażywa ą środków.

Trzebaż eszcze na domiar wszystkiego, aby mór przyszedł, który nas może porozpę-
ǳać, dwór wygnać.

Włoch zamilkł, ręce we włosy swe gęste utopiwszy, akby e sobie chciał powyrywać.
— Ja tu nie pomogę nic — dodał zamyślony Decyusz — odniosę tylko królowi com

wiǳiał i słyszał.
— Nie, nie dosyć na tem — przerwał Marsupin — musicie prosić o posłuchanie

u starego pana i powieǳieć mu z czem przybyliście, poprzy cie mnie. Królowa Bona
obwinia, że na swo ą rękę czynię bez rozkazu co mi do głowy przy ǳie. Poświadczycie, iż
mam polecenia i że internuncyuszem tu estem.

Boner poruszył ramionami.
— Jak gdyby ona posłów szanowała! — rzekł. — Jednym strachem pomsty cesarza

nad Izabellą i e księstwami można ą pokonać, musicie w to bić.
— Wyróbcież mi posłuchanie u Zygmunta — odparł Decyusz zwraca ąc się do Bo-

nera.
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— I u młodego musicie być, i u młode królowe — dodał Marsupin — ale ani pan
Boner, ani nawet ks. biskup Samuel nie potrafią nic, eżeli stara żmĳa przeszkaǳać zechce.

Stali tak wszyscy ze smutnemi twarzami, gdy Boner chód posłyszał, a że się tu ni-
kogo ani spoǳiewał, ani życzył sobie, poszedł ku drzwiom. Ukazał się w nich z twarzą
pomięszaną, trwożliwie Dudycz, ak zwykle fantastycznie i śmiesznie ustro ony, co przy
ego twarzy postarzałe i brzydkie , odbĳało ǳiwnie i oczy Decyusza ciekawe ściągnęło.

Marsupin, który tego sernego człowieka wielkim strachem nabawił, ale go cenił, bo
mu służył dobrze, poznawszy z miny, iż troskę akąś niósł z sobą, postąpił ku niemu.

Boner skinieniem głowy go witał.
— Z zamku iǳiesz? — spytali.
— Tak est — zawołał głosem niespoko nym Dudycz. — Znowu podle zamku kilku

luǳi zapowietrzonych zmarło. Strach wielki u nas. Ks. Samuel nalega, aby stary król e-
chał do Nowego miasta albo na Mazowsze, gǳiekolwiek bądź, byle w mie sce bezpieczne.
Rozumie się, że królowa Bona go samego nie puści.

— A August? — zapytał Marsupin.
Dudycz ruszył ramionami.
— Nie wiem — rzekł — ale zda e się, że ego pręǳe eszcze wyprawią.
Bona chwyciła się moru, aby małżeństwo rozǳielić.
Mowa o tem est, aby król młody echał sam na Litwę, a królestwo z młodą królową

do Korczyna.
Wszyscy milczeli chwilę, Marsupin się oburzył pierwszy.
— Znowu coś nowego! — zawołał — królowa Elżbieta na to pozwolić nie powinna

i oświadczyć, że z mężem po eǳie. Nie est niewolnicą, est małżonką… ma obowiązki.
Nikt się nie oǳywał przez długą chwilę. Marsupin się odwrócił do Bonera.
— Gdyby podróż nie po myśli się składać miała — rzekł — pan Boner ma moc e

przeszkoǳić.
— A to ak? — spytał podskarbi.
— Łacno — rzekł Marsupin. — Młodemu królowi na Litwę pienięǳy bęǳie po-

trzeba, gdy ich mu nie dacie, nie poślą go.
— Albo pieniąǳe w me woli? — odparł Boner — pod moim kluczem, prawda, ale

nie a rozporząǳam. Zresztą, po co się to zdało. Królowa Bona ma więce w Chęcinach,
niż a w królewskim skarbcu w Krakowie; uprze się, to da synowi pienięǳy.

— Skąpa est — odparł Marsupin.
— Ale nie tam, gǳie e iǳie o panowanie — rzekł Boner. — Nie pożału e na nie.
Dudycz słucha ąc przewracał oczyma, widocznem było, że mu coś po głowie choǳiło,

z czem się odkryć wahał. Wziął Marsupina w stronę.
— Wiecie — rzekł — mnie się zda e, że pora przyszła, gdy a przy ednym ogniu

dwie pieczenie upiekę, swo ą i waszą.
— Jakie? — zapytał Marsupin, który w rozum i przebiegłość Dudycza nie wierzył.
— Jeżeli król młody wy eǳie a porzuci swą Włoszkę, pora bęǳie się swatać do nie

i was od nie uwolnić.
Rozśmiał się Włoch.
— Słucha no — rzeki — albo ci ą Bona da, a wtenczas nam po nie nic; albo, eśli

się to na co przydać nam może, nie dopuści.
Dudycz potrząsnął głową.
— Zobaczymy — rzekł — ale a wam tylko to z góry zapowiadam, że kto mi do

Włoszki pomoże, temu a służyć będę.
— Choćby Bonie? — spytał Marsupin.
— Choćby staremu szatanowi! — zawołał zapalony Dudycz.
Wieczór nadszedł, wniesiono światło, w ulicy nie ustawał ruch. Wyglądano oknami

otwartemi, dwa czy trzy wozy z trumnami przesunęły się pod oknami.
— Mrą luǳie okrutnie — odezwał się Boner. — Nie iǳie zatem, aby to uż powietrze

być miało, lecz śmiertelność z upałów duża. Ja eszcze w mór nie wierzę.
— Ba! — przerwał Marsupin — wiǳiałem kilku doktorów; starsi, co uż patrzyli na

powietrze, twierǳą, iż na trupach znaki ego wiǳieli: sine plamy i wrzody. Nie szerzy się
ono eszcze zbyt gwałtownie, lecz że przyszło, to pewna.
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— Różnie twierǳą — rzekł Boner — lecz eżeli istotnie zaraza się wzięła, nic pilnie -
szego nad to, by dwór ztąd wyprawić. Na królu naszym starym i życiu ego leży wiele.

Rozmowa o powietrzu rozpoczęła się nieśmiało, bo nikomu o niem mówić nie było
miło; a i ci co wierzyli, iż mór się szerzył, woleliby byli o tem wątpić.

Lecz z każdą chwilą smutne wiadomości się potwierǳały.
Pomimo spóźnione goǳiny, Boner postanowił na zamek echać i konia, który za-

wsze pogotowiu stał, podać sobie kazał. Chciał i o przybyciu Decyusza ozna mić królowi
i dowieǳieć się co myślano i zamierzano na zamku.

Gości więc pożegnawszy, bo młody Decyusz do o ca wracał, sam w bramie dosiadł
spoko ną szkapę i dwóm pachołkom rozkazawszy za sobą echać, ruszał do zamku.

W ulicach pusto było uż, ale w niektórych mie scach, tam gǳiekolwiek przypadek
śmierci się trafił, cisnęli się luǳie dowiadu ąc.

Wprawnemu oku podskarbiego łatwo rozpoznać było stan miasta niezwykły, akby
w przededniu klęski. Wszęǳie po ulicach, pod domostwami zamożnie szych, po placach
dymiły palące się liście i zioła różne, a że powietrze było ciężkie, gorzkie dymy przepełniały
e i oddychać było trudno. Tu i owǳie przesuwał się za latarką ksiąǳ z wiatykiem, o któ-
rym ǳwonek chłopca ozna mywał. Gǳieniegǳie z wrót buchała wrzawa niespoko na,
a, ak się to pod na cięższe czasy ǳie e, gdy trwoga luǳiom głowy ode mu e, gospody,
browary, piwnice pełne były luǳi, co się odurzyć chcieli i z trunku zaczerpnąć odwagi.

Na zamek z trudnością wpuszczano, ale Boner klucz miał od furty każdego czasu.
W izbie sypialne króla postrzegł światło, równie ak w komnatach stare pani, około

których na galeryach przemykały się kobiety i służba. Około króla starego uż nikogo nie
było z Rady, kapelan tylko, starych dworzan kilku i doktor Polak.

Zygmunt zabierał się do spoczynku.
Boner chcący się dowieǳieć coś, nikogo nie znalazł w pustych antykamerach nad

drzemiącego na ławce, na kĳu swym spartego Stańczyka, który gdy nie błaznował, do
ascety i filozofa podobnie szym był niż do trefnisia.

Podskarbi zbliżył się do niego.
— Czołem! — rzekł.
— Hę? — odparł stary. — Jeżeli wy mnie czołem, a czemże a wam się pokłonię?
Rozśmiał się Boner.
— Co słychać u was? — spytał.
— Zawsze edno — począł trefniś — od lat wielu nic innego nie słyszę, eno narze-

kanie.
— ǲiwicie się temu — rzekł Boner.
— ǲiwię się — zawołał Stańczyk — bo za głupca mam, kto gdy go słuchać nie chcą,

edno klekce zawsze i próżno gębę stuǳi.
Boner popatrzał na zastygłego akby, ze spuszczoną głową sieǳącego starca.
— Człowiekowi lże gdy się wystęka, sercu spoko nie gdy się wypłacze — rzekł zci-

cha.
A po chwilce dodał.
— Dwór, słyszę, od moru chce z Krakowa precz. Prawdali to? cóż wy naówczas my-

ślicie sobą?
— Ja? — rzekł trefniś — muszę iść za dworem — bo eśli kiedy, to czasu utrapienia

błazen potrzebny, aby choć odrobinę dobre myśli wlał do te goryczy.
— Słyszeliście co o podróży? — dodał Boner.
— Nie wiem nic — rzekł Stańczyk — a am zawsze do wszelkie gotów, choćby z tego

świata na lepszy. Skrzyń i sepetów nie mam, czapkę i kĳ zabrawszy, wszystko mo e niosę
w ednem ręku. Reszta w głowie.

Ze Stańczyka nigdy się tak nic dopytać nie było można. Dał więc podskarbi pokó ,
i postawszy chwilę, rzekł tylko:

— Jeżeli wam moru nie strach, a podróż dla was ciężka, wiecie że u mnie wam gospoda
otwarta zawsze!

Stańczyk podniósł bladą swą twarz pomarszczoną i uśmiechnął się.
— Chcielibyście u waszego skarbca takich stróżów mieć ak a, którzy na złoto nie

łasi? hę? ale Stańczyk wie, że pilnu ąc skarbów na łatwie dostać po grzbiecie! Bóg zapłać.
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Naza utrz ak świt na korytarzach zamkowych roiło się dworzanami i posłańcami.
Stary król dodnia posłał po swoich panów Rady a na pierwe do podkanclerzego, królowa
wyprawiła komornika po Gamrata, młody król sieǳiał uż u nie , a Opaliński te nocy
spać się wcale nie kładł.

Z miasta ten to ów prawǳiwe i fałszywe przynosił wieści o luǳiach nagle zmarłych.
W istocie mór zdawał się nagle szerzyć i ci co go w wątpliwości podawali z początku,
przeczyć uż nie mogli, że na mieście umierano. Ale edni spoǳiewali się, że po upałach
burza nadchoǳąca oczyści powietrze, druǳy że zaraza sama przez się za łaską Bożą ustanie.

Po kościołach wystawiano relikwie i odprawiano modły uroczyste. Doktorowie wszy-
scy byli na nogach, a po aptekach gotowano napo e i kaǳidła przez nich zalecane.

Królowa Bona, ze wszystkich członków roǳiny królewskie , na większym była ogar-
nięta strachem.

W e komnatach wszęǳie paliły się trociczki wonne, balsamy różne i powietrze prze-
ęte było wyziewami silnemi środków, które doktorowie przynosili i edne nad drugie
zalecali.

Nie zmnie szało to niepoko u e o siebie, o męża i syna.
Lecz nawet w chwili te grozy nie zapominała Włoszka o tem co na sercu miała,

o swe nienawiści dla młode królowe , o obawie aby ona ze swą łagodnością, cierpliwością,
wǳiękiem serca syna e nie wydarła.

Morowe powietrze dawało zręczność wysłania syna, pod pozorem bezpieczeństwa
ego, na Litwę.

Dniem wprzódy mówiła o tem Zygmuntowi, który długo ani Litwy ani Mazowsza
puścić mu nie chciał, namawia ąc aby Augusta dał do Wilna, bo go tam Litwini z upra-
gnieniem oczekiwali.

Stary pan zgaǳał się na wysłanie syna, lecz chciał aby, ak przystało, żona z nim
echała.

Oparła się temu Bona.
— We dwo gu tam po echawszy, dworu, luǳi, pienięǳy we dwó nasób potrzebować

będą, na to skarb nie starczy. Niech eǳie sam.
Nie było zgody, przerwała się rozmowa bez żadnego skutku.
Bona miała tysiące argumentów na to, ażeby syna osobno odprawić, a Elżbietę mieli

starzy królestwo zabrać z sobą.
Zrana, nim Bona z nowemi naleganiami przyszła, król o tem mówił z Macie owskim.

Biskup głosował naturalnie za tem, ażeby małżeństwa nie rozǳielać.
Bona wcześnie niż zwykle wcisnęła się do małżonka, który czuł się więce cierpiącym

niż zwykle.
Pozostawiono ich samych z sobą.
Długo trwała sprzeczka, nalegania, spór, których do sąsiednich komnat po edyńcze

tylko głosy i wyrazy dolatywały.
Naprzemiany to głos starego króla, to piskliwe krzyki Włoszki górowały.
Dworzanie, którzy w antykamerze stali, z doświadczenia wnioskowali zawczasu.
— Królowa długo sieǳi, postawi na swo em. Znak to pewny. Chceli król się e

oprzeć, rychło pozbyć musi. Im dłuże trwa, tem pewnie wygra.
Stało się tak w istocie.
Bona wyszła z rozpłomienionemi policzkami, z zapłakanemi oczyma, ale z uśmiechem

zwycięztwa na ustach. Zygmunt zmęczony w końcu zgoǳił się na wszystko; ktoby o tem
nie wieǳiał, domyśliłby się z twarzy Włoszki.

Wprędce potem rozeszła się wieść (była to sobota), iż młody król na Litwę eǳie
sam… i to nie późnie ak w ponieǳiałek.

Hölzelinowna, która z panią swą i barǳo szczupłym e aucymerem, zawsze wśród
zamku i dworu odosobnione wiodła życie, czu ąc się nieprzy aciołmi otoczoną, nie ry-
chłoby się może dowieǳiała o tem, gdyby wiadomość dla pani e złą i smutną nie była.

Ze złem zawsze ktoś pośpieszy.
W korytarzu przebiega ąca Włoszka schyliła się e do ucha.
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— Postanowiono — rzekła szybko — młody król na Litwę eǳie sam. Wasza pani
z nami kędyś w świat z Krakowa na lepsze powietrze.

Hölzelinowna nie uwierzyłaby była temu, lecz przechoǳący Opaliński, którego spy-
tała, potwierǳił ten posłuch.

Ścisnęło się serce stare piastunce, gdy z tem weszła do swe pani. Bolało ą nowym
ciosem zranić biedną a ǳiwnie cierpliwą męczennicę.

Przez cały ten czas niemal trzech miesięcy, które się długiemi ak lata wydawały,
mężnie walczyła Elżbieta z tem co ą tu spotykało. Wszyscy co, ak Marsupin, stawali
w e obronie, choć chwilowo, pozornie czasem wy ednali akąś folgę — staraniami swemi
drażnili Bonę, nienawiść e powiększali, pragnienie zemsty rozbuǳali.

Położenie Elżbiety wcale się nie polepszyło, lecz moc e duszy urosła, męztwa przybyło
młoǳiuchne pani. Wieǳiała że nie est przez roǳiców opuszczoną, osamotnienie swe
przypisywała tylko Bonie, na mnie obwiniała męża, i była pewną, że wszystko się skończy
szczęśliwie, tryumfem, po ednaniem i słodkiem pożyciem z tym, którego kochała.

Hölzelinowna utrzymywała ą w tych przekonaniach, które stan obecny znośnie szym
czyniły.

Pomimo coǳiennych ukąszeń te matki męża, którą Marsupin żmĳą nazywał, Elż-
bieta nie płakała, nie skarżyła się obliczem, udawała szczęśliwą i często nawet, ak po
historyi sera parmezanu, śmiała się po cichu, gdy prześladowanie się nie powiodło.

Kätchen ǳiękowała Bogu, ak za osobliwą łaskę ego, że ta słaba istota z taką niesły-
chaną mocą ducha i wytrwałością opierała się prześladowaniu.

W istocie na twarzyczce królowe , która w początkach znacznie była pobladła i nosiła
wiadome ślady cierpienia, odkwitał znowu rumieniec świeży. Patrzyła śmiało — edna
tylko Bona, na którą patrzeć nie mogła, wrażała w nią trwogę, które zwyciężyć nie umiała.

Nawet naówczas gdy Włoszka się starała być dla nie uprze mą, gdy przemawiała słod-
ko (przy świadkach), Elżbieta nie czuła się ośmieloną.

W głosie tym zawsze brzmiała nienawiść, warczała akaś groźba.
Wiele czasu spęǳa ąc sam na sam z Hölzelinowną i kilku pannami dworu, królowa

ożywiała się, czytać sobie kazała, modliła się, za mowała robótkami.
Przynoszono e plotki, których słuchała, zbytnie do nich nie przywiązu ąc wagi.
Raz w dni kilka czasami przychoǳił do nie mąż, który z obawy Bony, śleǳące każdy

krok ego, nigdy nie bawił długo, zaledwie słów kilka obo ętnych zamieniwszy, uciekał.
W nim ten strach matki był tak widoczny, iż Elżbieta mu nawet za złe wziąć nie mogła

zimnego obe ścia się z sobą.
— Któż wie — mówiła sama sobie, powtarza ąc to co e Hölzelinowna szeptała —

gdyby okazał na mnie szą czułość, Bona mogłaby mnie kazać otruć.
Obawa trucizny była powszechną, mówili o nie wszyscy i królowa Elżbieta rzeczy

pochoǳących od Bony tknąć nie śmiała. Rękawiczki, tkanina, kle noty mogły być zatrute
tak, że edno dotknięcie do nich zabiłoby.

Potrawy i napo e ze stołu Bony próbowano, albo e niezużytkowane precz wyrzucano.
Ostrożności te czyniły życie nieznośnem.
Stara ąc się pani swe cierpień oszczęǳić, Hölzelinowna sama, ǳień i noc zalewała

się łzami, które ocierała tylko gdy Elżbiecie chciała pokazać twarz asną.
Wiele rzeczy taiła przed nią, ale Marsupin wieǳiał na mnie szy szczegół, a choć pilno

śleǳono, kto ztąd donosił Włochowi o każdym kroku młode królowe , dotąd zdra cy
wykryć nie zdołano.

Dudycz był naǳwycza ostrożny, a przed królową starą kłaniał się tem niże , im się
czuł winnie szym. Wszystkie ego czynności eden cel miały: dostać Włoszkę, którą wybrał
sobie.

Hölzelinowna wszedłszy ze złą wiadomością do swe pani, potrzebowała chwili, aby
twarz ułożyć.

Elżbieta szyła w krośnach, a zobaczywszy ą w progu, uśmiechnęła się.
— Nie znałabym mo e Kätchen — rzekła — gdybym nie odgadła, że nie z próżnemi

rękami przychoǳi!
— Gdybyż te dłonie co dobrego wam przynieść mogły! — westchnęła Hölzelinowna.
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— Alem a i do złego przywykła — odparła zimno królowa, bada ąc piastunkę oczy-
ma.

— Złe też przynoszę — odezwała się Kätchen. — Król nasz młody eǳie, a eǳie
sam pono na Litwę. My także eǳiemy, od moru ucieka ąc, ale razem ze starą królową,
która nas ze swych szpon nie chce wypuścić, nie wiem dokąd.

— A! — powsta ąc od krosien odezwała się Elżbieta. — Mnie się zda e, że to tylko
początek podróży tak smutny. W Bogu naǳie a, że gdy król pan mó osieǳi się w Wilnie,
zatęskni za mną i przy eǳie po mnie… albo, albo a się zbiorę na męztwo i pogonię za
nim.

— A! a! — wykrzyknęła Kätchen — gdybyż synowica cesarza, przed którego potęgą
drży świat, zebrała się na to postanowienie, na to męztwo.

Elżbieta zamyśliła się.
— Kätchen mo a — zawołała — miałabym e przeciwko wszystkim… edna est

w świecie istota, która mnie strachem śmierci prze mu e. Je głos dreszczem mnie prze-
choǳi, e chód oǳywa się w sercu mo em, akby każdy krok stawiła na niem, e do-
tknięcie ziębi mnie ak ostrza miecza, e wzrok ak oko bazyliszka zabĳa. Mam odwagę
gdy e nie wiǳę, gdy się zbliży siły mnie opuszcza ą, nie śmiem podnieść oczów, głos mi
zasycha w gardle, życie usta e.

Hölzelinowna milczała, nie chciała się przyznać do tego, że i na nie Bona niemal takie
same czyniła wrażenie.

— Król pan mó eǳie? — zapytała Elżbieta zadumana nieco. — Mówisz Kätchen,
że to zła wiadomość? Ja nie wiem, mnie się zda e, że chwila wyzwolenia naszego się zbliża.

Spo rzała na piastunkę.
— Jeǳie sam — dodała cisze — nie bierze mnie, ale też i przy aciółek swych ztąd

zabierać z sobą nie może.
— Zna ǳie inne gdy zechce — szepnęła Kätchen.
— A! nie sądźże tak źle o nim — przerwała Elżbieta. — To są pozostałości z dawnych

czasów, on teraz bęǳie innym. Ze starych więzów rozkuć się trudno.
— Dałby to Bóg.
Królowa pomyślała chwilę, uściskała piastunkę i usiadła do krosien spoko nie.
W te same chwili Opaliński przychoǳił Zygmunta Augusta wzywać do matki.
Bona w bok u ąwszy się ręką edną czekała na syna z obliczem tryumfu ącem. Usta

się e uśmiechały.
Chciano ą oderwać od syna! ona wy azd ten miała uczynić nowym węzłem łączącym

go z nią, a rozłącza ącym z żoną!
Zaledwie ze swą twarzą, zawsze akieś znużenie ale razem powagę wyraża ącą, August

ukazał się na progu, gdy matka odezwała się szydersko.
— Na aśnie szy Pan, z woli o ca eǳiesz do Wilna! Jeǳiesz sam, bo żony na podróż

długą, niewygodną teraz narażać nie można.
Uśmiech ǳiwny, złośliwy towarzyszył tym wyrazom.
— Tak est — dodała Bona — eǳiesz sam do Wilna! Wiem — poczęła żywie —

żeś W. K. Mość życzył sobie, będąc uż królem koronowanym i W. książęciem, zacząć
rząǳić i okazać, że potrafisz miecz i berło podźwignąć. A więc winszu ę.

Skłoniła się przed synem.
— Co się tyczy królowe — rzekła — bądźcie spoko ni! Po eǳie z nami, na niczem

e zbywać nie bęǳie. Wprawǳie i nasz i e dwór zmnie szyć musimy, ale pozostanie
zawsze próżniaków dosyć!

Skrzywiła się królowa, patrząc na syna, w którego twarzy chciała dopatrzyć się wra-
żenia, akie ta niespoǳiana wiadomość na nim uczyniła.

Oblicze Zygmunta Augusta, nawet w ego młodości, wcześnie złuǳeń pozbawione ,
niełatwo w sobie czytać dawało. Zachowywał zawsze powagę i chłodną krew stanowi
swemu właściwą. Ale matka odgadywała łatwo na lże szy odcień twarzy synowskie . Pa-
trzała na nią pilno, spoǳiewa ąc się poruszenia radości, a dostrzegła, a racze domyśliła
się pewnego pomięszania i zaasowania racze .

Zǳiwiło ą to.
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— Jakże? — podchwyciła zawsze w tym tonie. — W. K. Mość nie cieszysz się tem?
Król o ciec długo się temu opierał, masz nareście czego sobie życzyłeś sam i druǳy dla
was życzyli.

August stał akby zadumany.
— Jestem królowi o cu wǳięczen za zaufanie — rzekł — adę na Litwę z ochotą,

ale się lękam, czy na pierwszym kroku nie obuǳę w Litwinach więce politowania niż
radości. Wy, miłościwa matko mo a, lepie to wiecie niż ktokolwiekbądź, ak szczuple
byłem i estem wyposażony.

Nie mam stosownego ani dworu, ani luǳi, ani zapasów i skarbu, który panu ące-
mu est potrzebny. Mamże począć panowanie od tego, że będę rękę wyciągał do moich
poddanych, aby oni mi dali zasiłek?

Bona zdawała się przygotowaną na to pytanie, uśmiech nie schoǳił z e ust, a wyraz
tryumfu malował się coraz dobitnie na promienie ące twarzy.

— Zapominasz, że masz kocha ącą matkę, zawsze dla ciebie do ofiar gotową, która
dumną est synem i upokorzyć go nie dozwoli. Byłam odrazu pewną, że Boner, zwłaszcza
gdy się dowie że Elżbieta z wami nie eǳie, wyposażyć was na tę drogę nie zechce, ak
należy. Ale od czegoż stara włoska księżniczka, która z sobą posag przyniosła w złocie i dla
ǳieci przyzbierać coś umiała!

August stał akby zawstyǳony, ze spuszczonemi oczyma. Matka mu pieszczotliwie
rękę położyła na ramieniu.

— Jedź — rzekła. — Brancaccio ma uż rozkaz odemnie. Da ę ci na tę podróż pięt-
naście tysięcy czerwonych złotych, a że i występować musisz, a w Wilnie pewnie edne
misy srebrne nie zna ǳiesz i nie masz ich wiele do zabrania ztąd, a żona też nie ma ci co
dać, kazałam półsetka puharów srebrnych i mis wydać ze skarbca, odłożyłam łańcuchów,
kle notów com mogła.

August pocałował ą pokornie w rękę, ǳiękował; ale ani ten dar, ani wiadomość nie
czyniły go tak szczęśliwym ak się Bona może spoǳiewała.

Zrozumiała ona opacznie chłód aki się ob awiał w nim; na myśl e przyszło, że roz-
stanie się z Dżemmą mogło być powodem smutku. Dwuznacznie, zawsze z tym samym
ironicznym uśmiechem, dodała.

— Co się tyczy towarzystwa, akie z sobą zabierzesz w podróż, a także o tem pomy-
ślę… bądź spoko ny.

Rozumiem dobrze, iż ci się z wielą osobami, do których nawykłeś, rozstawać bęǳie
boleśnie.

Postaram się o to, aby ci w Wilnie nie zbywało na niczem i na nikim. Ale, musimy
być ostrożni. Luǳie mnie oczernia ą, za mo ą miłość dla ǳiecka, wymyśla ą potwarze…

Zna ǳiemy środki, aby ci, co z tobą nie po adą, za tobą wyruszyć mogli. Rozumiesz
mnie…

Trzeba tylko nadać temu pozór akiś, ażeby w tem znowu przeciwko mnie i tobie
przy aciele Elżbiety nie znaleźli oręża. A! kochany Marsupin! ma dobre oczy… oczy kota
i kocie pazury… niegoǳiwy! zuchwalec!

Samo wspomnienie o Marsupinie uż ą wprawiało w gniew. Czoło się zachmurzyło,
usta zatrzęsły się. Przeszła się dla uspoko enia parę razy po komnacie. August stał, akby
eszcze z nowem tem rozporząǳeniem potrzebował się oswoić — zadumany.

Bona zbliżyła się z pieszczotami do niego.
— Zrobiłam co tylko mogłam dla ciebie — rzekła. — Kosztowało mnie to niemało

u o ca twego, bo stary im więce sił traci, tem est upartszy a ks. Samuel więce nad nim
ma właǳy. To coby się mnie należało, po tylu latach pożycia, wyǳiera ą mi z rąk zausz-
nicy. Łzami się nieraz zalewać muszę… serce, zaufanie, wiarę tracę, gdy ich mi na więce
potrzeba.

Bądźże dobre myśli, proszę; wiǳisz, że wszystko się składa, eźli nie dla mnie to dla
ciebie na lepie ? Wiem, że i teraz będą krzyczeli na mnie: że a was z Elżbietą rozǳielam…
ale obo gu echać było niepodobieństwem.

August milczący zawsze, nic nie odpowieǳiał na to. ǲiękował tylko matce, ale twarz
miał ciągle posępną.

— Wy azd twó na ponieǳiałek naznaczony — dodała Bona. — Mówiłam o tem
Opalińskiemu; wyda stosowne rozkazy, a eżeli ci co eszcze zabraknie, mów mnie, uda
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się do mnie, nie do Bonera, nie do nich… tam… a dostarczę ci co potrzeba. Brancaccio
est na twe rozkazy.

Augustowi nie pozostawało nic nad nowe poǳięki matce, która nie wiǳąc w nim
radości, szepnęła na ucho.

— Niepodobna Dżemmy natychmiast wysłać, ale wkrótce bęǳie w Wilnie i to tak,
że nikt nie potrafi nam tem oczu wykałać. Bądź spoko ny, obmyślę, zrobię wszystko czego
potrzeba do two ego szczęścia. Pamięta , że masz kocha ącą cię matkę, że nikt lepie ci
nie życzy i lepie poraǳić nie potrafi. Radź się mnie… mam stare doświadczenie, znam
luǳi, wiem ak z niemi postępować potrzeba, czem ich u ąć… Dla ciebie ży ę.

I namiętnie pochwyciwszy go za szy ę zaczęła ściskać.
Serce Augusta poruszyło się też temi dowodami macierzyńskie miłości, całował ą po

rękach i ǳiękował.
Bona zaczęła szeptać poufnie, przygotowu ąc go do postępowania wedle e wskazó-

wek, chcąc zapobieǳ, aby oddalenie się syna nie oderwało go od nie i nie wyzwoliło
z pod tego wpływu, aki dotąd na na mnie sze ego czynności wywierała.

Długo dosyć trwała ta narada poufna z matką, po które Bona z uśmieszkiem wskazała
synowi drogę zwykłą przez swo e poko e do mieszkania Dżemmy.

— Idź ą pociesz — rzekła — musi być biedna w rozpaczy, bo uż we dworze o twoim
wy eźǳie wieǳą. Poverina!

Młody król w istocie pożegnawszy matkę, wprost udał się do Dżemmy.
Teraz, ak w początku rozmowy z Boną, piękne ego lice nosiło na sobie to niezmazane

piętno, które przez życie całe skazanym był dźwigać, nieprzezwyciężone tęsknicy. Nigdy
nikt nie wiǳiał Zygmunta Augusta prawǳiwie wesołym i swobodnym, ak gdyby losów
swoich miał przeczucie i świadomość; ostatni z Jagiellonów napróżno usiłował życie swe
czemś umaić, wszystko mu się z rąk wyślizgało — nie miał szczęścia.

Szedł pogrążony w myślach, gdy trzpiotowata Bianka, nim się zbliżył do drzwi miesz-
kania Dżemmy, zabiegła mu drogę, z zuchwałym swym na koralowych wargach uśmie-
chem.

Jak stara, dobrze z nim spoufalona dworka, podbiegła wprost do króla.
— A! — zawołała — śpiesz W. K. Mość pocieszyć tę biedną Dżemmę, bo się we łzy

rozpłynie, choć dobrze wie, że zapomnianą nie bęǳie… i że ǳiś czy utro po eǳie przecie
za wami.

— A! a! — dodała — Dżemma! Dżemma, ale wam, miłościwy królu, potrzebaby
racze takie łotrzycy wesołe ak a, ak stara Bianka, aby fałdy waszego czoła wygłaǳała.
Weźcie-bo mnie z sobą.

August się uśmiechnął do nie , a żwawe ǳiewczę, poprzeǳa ąc go, otworzyło mu
drzwi sypialni Dżemmy. W głębi w drugie komnacie widać ą było z rozpuszczonemi
włosami, w rozpięte sukni przechaǳa ącą się po izbie. Posłyszawszy szelest, rzuciła się ku
wchoǳącemu królowi i wykrzyk płaczliwy z ust się e wyrwał.

Zimno akoś, chociaż z politowaniem August się zbliżył do nie ; oko bacznie sze mogło
dostrzeǳ pewne zmiany w obe ściu się z nią Augusta i nie uszła ona pewnie we rzenia
Bianki, a może sama Dżemma przeczuwała uż pewne ostygnięcie.

W istocie trzy te miesiące, nieznacznie, powoli odǳiałały na serce króla.
Miłość ego dla Włoszki od początku była więce podsycaną e namiętnością ku Au-

gustowi, niż uczuciem ego własnego serca. Było w nie więce zmysłowego pociągu,
uroku wielkie piękności, młodości, niż uczucia głębokiego.

Samą gwałtownością swą Dżemma stawała się ciężarem, buǳiła obawę, nużyła króla,
który potrzebował spoko u.

Kochał ą eszcze — lecz uż nie tak ak w pierwszych chwilach, gdy się ten węzeł
zaǳierzgnął, gdy cały był tylko nią za ęty i nie wiǳiał nic, oprócz nie .

Przyczyniła się do tego ostygnięcia królowa Elżbieta. August zaczął od tego, że ą
przy ął z uprzeǳeniem, ze wstrętem, podbuǳany przez matkę, podmawiany do okazy-
wania obo ętności.

Niezmierna cierpliwość i poddanie się swemu losowi młode pani, zdumiały naprzód,
potem wywołały ciekawość, naostatek współczucie.

Począł od tego młody król, iż się ulitował nad nią, iż barǳo nieznacznie, ostrożnie
ostrzegał ą i podszeptywał co czynić miała, aby nie drażnić Bony.
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Łagodność królowe , e posłuszeństwo, bo mu się ani narzucała, ani wymówek nie
czyniła, pociągnęły go powoli ku nie .

Byłby może August okazał awnie to współczucie żonie, ale wieǳąc ak ą Bona
nienawiǳiła, ak się e obawiała, lękał się, aby na mnie sza oznaka przybliżenia się do
Elżbiety nie wywołała zemsty i prześladowania.

W ciągu tych kilku miesięcy, ostyga ąc dla Dżemmy, August nabierał poszanowania,
współczucia, za ęcia serdecznego dla te ofiary ciche , która z uśmiechem anielskim witała
go, przy mu ąc wszystko wǳięcznie i nie uskarża ąc się nigdy.

Czy się tego królowa młoda domyślała, czy przeczuwała ten szczęśliwy zwrot, który
e Hölzelinowna przepowiadała? trudno było odgadnąć.

Jeżeli naǳie a wstąpiła w e serce, nawet te piastunce, dla które nie miała żadnych
ta emnic, nie powieǳiała nic, nie przyznała się do nie .

Obawiała się zawodu, drżąc czekała czy się to sprawǳi, czego zdawała się blizką, a lę-
kała utracić. Oczy dwo ga małżonków spotykały się czasem trwożliwe i natychmiast od-
wracały. Dosyć było takiego pochwyconego ednego we rzenia, któreby w Bonie obu-
ǳiło pode rzenie, iż małżeństwo się zbliżyło, porozumiało, a Elżbieta mogła zyskać łaskę
w oczach męża, aby Bona do ostateczności doprowaǳoną została.

Syn nawet nie łuǳił się, wieǳiał dobrze, iż była zdolną namiętności panowania po-
święcić wszystko, chwycić się na okropnie szych środków. Ci co ą otaczali, gotowi też
byli na edno skinienie dopuścić się na większe zbrodni.

W obawie te o żonę, Zygmunt August, którego serce uż ku nie ciągnęło, musiał się
okazywać zupełnie zimnym i obo ętnym.

Dosyć było, aby na e twarzy za aśniał promyczek radości, a Bona mogła się mścić,
dorozumiewa ąc co go wywołało.

Litością naprzód zyskała Elżbieta męża, potem łagodną cierpliwością swą i spoko em
w męczeństwie.

Teraźnie sza podróż na Litwę, chociaż go rozǳielała chwilowo z żoną, nie wydała mu
się groźną. Zyskiwał na nie więce niezawisłości, mógł potem odebrać żonę, musiał się
o nią upomnieć. Sam król rzymski powinien był mu w tem dopomóǳ i młoda pani mogła
rychle być wyzwoloną, a ręka Bony, chociaż sięgała daleko, nie tak uż silnie dawała się
czuć na Litwie.

Wszystko to snuło się po głowie młodemu panu, gdy szedł zamyślony do Dżemmy.
Włoszka na widok ego wybuchnęła płaczem, rzuca ąc mu się na szy ę.
— Chcą nas rozǳielić — poczęła wołać — a się zabĳę, a nie przeży ę rozłączenia.
Król począł ą uspoka ać pieszczotami.
— Nie trwóż się — rzekł — idę od królowe matki, przyrzekła mi znaleźć sposób,

abyś mogła połączyć się ze mną wkrótce.
— Na cóż tu szukać sposobów — wybuchnęła Włoszka. — Cóż nas to obchoǳi, że

mnie palcami wytykać będą ako królewską kochankę? Ja o to nie dbam wcale, a się tem
pysznię. Siądę na wóz, kolebek bęǳie dosyć i po adę.

— Tak — rzekł August zimno — tak, a matce i mnie to wyrzucać będą. Przy aciele
i szpiegi króla rzymskiego patrzą, wieǳą wszystko, królowę i tak czernią, zrzucą winę na
nią, mścić się będą na królowe Izabelli.

Dżemma z niecierpliwością zaczęła włosy rozrzucać na głowie i suknię szarpać na
sobie.

— Nie kochasz mnie uż — zawołała — chcesz śmierci mo e — mówiła płacząc. —
Ja tego nie przeży ę.

— Musisz dla mnie i dla siebie przeboleć tę chwilę — odparł August. — Uspokó
się. Ja i królowa matka postaramy się o to, ażeby rozłąka nie trwała długo.

Dżemma stanęła nagle przed królem z brwiami ściągniętemi.
— Więc cóż? ak? Mam tu pozostać? królestwo obo e adą także z młodą panią, nie

wiem dokąd. Dwór bęǳie zmnie szony, przy królowe tylko kilka nas zostanie. Cóż ze
mną?

— Zda e mi się, że nic eszcze nie postanowiono — odezwał się August — ale mam
przyrzeczenie królowe na uroczystsze, iż wkrótce po eǳiesz za mną, a matka mo a umie
spełnić to, co zamierza.

Włoszka zadumała się rozpaczliwie.

   Dwie królowe 



— A! — zawołała — królowie! wy, królowie! esteście niewolnikami tylko… Boicie
się oczów luǳkich, nie śmiecie słuchać serca, kochać i nienawiǳieć musicie ak wam
każą wasze polityczne interesa… Wolałabym pachołka kochać niż króla, bo ten, gdybym
serce ego miała, mógłby mi swo ą miłość okazać, a wy…

Zakryła sobie oczy.
Milczał August nie odpowiada ąc.
Dżemma po cichu płakać zaczęła.
— Tak więc skończyło się owo krótkie marzenie szczęścia — zawołała rzuca ąc się

na podłogę u nóg Augusta — nielitościwa ręka losu buǳi do cierpienia… Szczęście nie
wróci…

— Dżemmo! — przerwał król czule.
— Nie pociesza cie mnie — odparła. — Wy nie wiecie nic ak a, esteśmy na łasce

losu, a co on pocznie z nami, któż zgadnie? Serce mo e czu e, iż wszystko skończone…
żyć mi się nie chce… Co było nie wróci!

Płakała znowu.
— Dżemmo — szeptał August — nie wierzysz chyba we mnie ani w siebie. Praw-

ǳiwa miłość cierpliwą est i więce ufa własne sile. Ja wierzę obietnicom matki, adę
i spoǳiewam się was wkrótce zobaczyć w Wilnie. Pozostawiam cię pod opieką na lepszą.

— Na co mi to wszystko — odparło ǳiewczę, spuszcza ąc głowę smutnie. — Chcę
umrzeć. Szczęście nie wróci… a! nie wróci!

W przededniu wy azdu na Litwę, sama królowa Bona kazała przywołać syna za ętego
wyborem w podróż.

Przybycie Decyusza młodego od króla Ferdynanda, który dla nie był szpiegiem nie-
bezpiecznym, zmusiło do pewnych dla Elżbiety względów. Obawiała się, aby ą nie oskar-
żano, że małżeństwo rozrywała, a że wszystkiem chciała sama rozporząǳać, że na mnie szy
krok syna musiał być przez nią obrachowany, zapytała wchoǳącego:

— Kiedy i ak myślisz się z żoną pożegnać?
August myślał o tem wprawǳie, ale się obawiał narazić matce, i był pewnym że ona

wcześnie ułoży ak się ma odbyć pożegnanie. Sąǳił nawet, iż zechce mu być przytomną.
Lęka ąc się narazić żonę, zmilczał. Spo rzał pyta ąco na matkę.
— Nie wiem eszcze — rzekł.
Bona podeszła ku niemu; obo ętność ta udana podobała się e .
— Późnie nie bęǳie czasu, idź ǳiś, nie baw długo, kilka grzecznych słów, to dosyć

— rzekła. — Nie trzeba abyś e więce okazywał, niż est w istocie… niech się nie łuǳi.
Narzucona nigdy nam miłą nie bęǳie.

Syn starał się szczególnie w te chwili okazać posłusznym.
— Pó dę ǳisia — rzekł chłodno.
Bona spytała o wozy, kolebki, konie, sługi, ich liczbę, bo o każde rzeczy zawiado-

mioną być chciała — rozporząǳiła kto i ak miał echać. Szło kilka krytych szkarłatem
kolebek, szły nieokryte wozy, konie powodne, dwór był niezbyt liczny, lecz po królewsku
i wytwornie dobrany.

Bona w wyborze służby nalegała na to, aby wiernych sobie dodała synowi. Chciała
coǳiennie mieć listy od niego.

— Do żony pisać nie potrzebu esz — dodała. — To co się zna ǳie w listach moich
dla nie , a e sama powiem. Zwierzać się e nie możesz ze wszystkiego, bo przez nią
nieprzy aciele nasi dowieǳą się o tem, czego nie powinni być świadomi.

Ja potrzebu ę mieć coǳień gońca, koniecznie.
August przyrzekł być posłusznym.
Wprost od matki poszedł do poko ów żony.
Tu on był, niestety, barǳo rzadkim gościem, chociaż wielce pożądanym.
Nawet przy Hölzelinownie, które wierności był pewnym, nie mógł okazać żonie na -

mnie szego współczucia. Radość, akąby ono obuǳiło, mogła zdraǳić.
Jak zawsze tak i tym razem August wszedł żywym krokiem, a gdy mu piastunka

drzwi otworzyła do poko u w którym sieǳiała Elżbieta, na widok ego żywo powsta ąca
od krosien, zbliżył się ku stołowi, o który stanęła oparta.

   Dwie królowe 



Rumieniec oblał ǳiecinną twarzyczkę młode królowe ; król mógł dostrzeǳ, gdy go
pozdrawiała, drżenie i wzruszenie. Podniosła ku niemu oczy.

— W. K. Mość wy eżdża? — spytała cicho.
August obe rzał się niespoko nie, chciał mówić i obawa wyrazy mu na ustach wstrzy-

mywała… milczał dość długo.
— Tak — odparł nareście z akiemś wahaniem, wzrokiem niespoko nym okazu ąc, iż

się lękał być zbyt otwartym — tak — powtórzył — muszę echać na Litwę, sam.
Zniżył głos barǳo i prawie niedosłyszanym szepnął.
— Mie cie cierpliwość… Bóg da, wszystko skończy się szczęśliwie.
Elżbiety twarz rozpromieniała — oczki, w których krążyły łzy, błysnęły wyrazem

wǳięcznym.
Więce eszcze niż mógł usty, król powieǳiał także we rzeniem.
— Mam na lepszą naǳie ę — dodał — proszę mie cie i wy ą, a ufność we mnie.
Podał nieśmiało rękę królowe , która ą pochwyciła, lecz wtem zdało się Augustowi,

akby u drzwi dosłyszał szelest akiś i cofnął się natychmiast przelękły, doda ąc głośno po
niemiecku.

— Bądźcie zdrowi.
Ukłonił się i nieogląda ąc uż na królowę, która szła za nim ku drzwiom, pośpieszył

wy ść. W progu tylko we rzenie, które Elżbieta zrozumiała, nakazało e ta emnicę.
Wszystko to razem zaledwie kilka minut potrwało, a król właśnie chciał tego, aby

rozpowiadano, iż pożegnanie było zimne i krótkie.
Hölzelinowna oburzona tem wbiegła do poko u królowe z załamanemi rękami i za-

stała ą w progu spoko ną, niemal wesołą.
Nie mogła zrozumieć uż swe wychowanicy, Elżbieta przyznać się e nawet nie śmiała.

Mięǳy nią a mężem była teraz ta emnica, które ona zdraǳić nie chciała, która ą wbĳała
w dumę i czyniła szczęśliwą.

Ciężko e było zaprawdę kłamać wobec piastunki, lecz czuła potrzebę, obowiązek.
Rzuciła się e na szy ę, aby ukryć twarz, ak gdyby płakała, a Kätchen pocieszać ą

zaczęła.
Serce biło żywo.
Ta radość, którą musiała osłaniać łzami, prze mowała całą e istotę. Tak błogo się e

stało na sercu, tak asną i piękną u rzała przed sobą przyszłość, iż blask ten zaćmił e
umysł i po błyskawicy szczęścia otoczyły ą mroki.

Na rękach piastunki skostniała i zastygła… wyprężyły się ręce, podniosła głowa, otwar-
ły usta. Kätchen przerażona poznała w tych symptomatach napad choroby, którą ukrywa-
ła tak starannie i która, szczęściem, tak długo w na przykrze szych goǳinach oszczęǳała
biedną ofiarę.

Teraz przychoǳiła ona we śnie szczęścia, ale Hölzelinowna nie wieǳiała o niem i tłu-
maczyła ą sobie, ako skutek wielkie , przenika ące boleści.

Zwolna, nietyka ąc prawie, zdołała ą na rękach przenieść na łóżko i złożywszy na
niem, pośpieszyła drzwi zaryglować, aby żadne żywe oko królowe w tym stanie, na który
czyhała Bona, zobaczyć nie mogło.

Hōlzelinowna edna wieǳiała z doświadczenia, iż ani buǳić, ni trzeźwić ak w zwy-
kłem omdleniu królowe nie było można — że potrzeba było spoko nie czekać, aż to
odrętwienie straszne prze ǳie samo i życie powróci.

Naza utrz Elżbieta spoko nie przez okno przypatrywała się od azdowi męża, którego
kolebki, konie, dwór, służba, psy, musiały przeciągać w podworcu przed oknami starego
króla. Chciał e wiǳieć i przekonać się, że syn ani nadto wspaniale, ani zbyt ubogo nie
wystąpi przed Litwinami, niecierpliwie na niego oczeku ącemi.

August czy za wyraźnie ob awioną wolą matki, czy aby e nie drażnić, nie przyszedł
uż w ostatnie chwili pożegnać żony. Bona tylko wyprowaǳiła go aż na galeryę, z całym
swoim dworem, ale oczy ciekawych napróżno w nim szukały Dżemmy.

Włoszka, niepohamowana w ob awianiu swych uczuć, byłaby się zdraǳiła; nie do-
zwolono e wy ść i Biankę posaǳono na straży. Płacząc i łka ąc rzucała się po swe iz-
debce, odgraża ąc na wszystkich, a nawet na ukochanego, którego w dniach ostatnich
zna dowała ostygłym i obo ętnie szym dla siebie.

   Dwie królowe 



Serce e przeczuwało, że miłość ta, na które ona trwanie liczyła, doszedłszy do na -
gorętszego rozpłomienienia, stygła i słabła.

Augustowi nie mogła zarzucić nic, nie zaniedbywał on e , nie chybił w niczem, ale
też same dowody miłości, które dawnie starczyły, teraz e zdawały się skąpemi.

Królowa też matka, w początkach tak troskliwa i pieszcząca Dżemmę, teraz ą powoli
zaniedbywała nieco. W chwili od azdu zdawało się Włoszce, iż powinna była starać się ą
pocieszyć i upewnić o tem, iż wkrótce ą wyprawi za synem do Wilna.

Tymczasem ǳień cały upłynął, Dżemma rozpływała się we łzach naprzemiany i wybu-
chała gniewem, a oprócz Bianki, nikt nie przyszedł e pocieszyć, nikt nawet dowieǳieć
się do nie .

Na zamku wszyscy byli za ęci przygotowaniami do podróży. Mówiono o wy eźǳie
do Nowego miasta Korczyna, królowa wyznaczyła uż była kobiety, które e towarzyszyć
miały — Dżemma nie wieǳiała eszcze aki ą los spotka.

Sama się królowe przypominać nie chciała, miłość Augusta wbĳała ą w dumę; sąǳiła
się potrzebną i godną tego, aby Bona pierwsza krok uczyniła ku nie .

Tymczasem Bianka, która się nią na więce za mowała, po kilkakroć wybiega ąc na
zwiady, powraca ąc i przynosząc różne wiadomości — o tem co postanowiono o Dżemmie,
albo się dowieǳieć nie mogła, lub eśli wieǳiała coś, powieǳieć e nie chciała.

Opuszczenie to, zaniedbanie coraz mocnie , dolegliwie dotykało biedną Dżemmę.
Płakała, ale płacz e przy temperamencie namiętnym, przeraǳał się w gniew i pragnienie
zemsty, tak że Bianka zaledwie ą wstrzymać potrafiła od krzyków i wybuchów.

Drugiego dnia eszcze nie nadszedł nikt, a Dżemma do królowe iść pytać, żalić się,
prosić nie chciała. Zawsze się eszcze nadto czuła potrzebną, aby się do błagania za sobą
poniżać miała.

— August mnie kocha, estem mu dla życia konieczną, mówił mi to i poprzysięgał
razy tyle… nie obe dą się bezemnie.

Królowa Bona w istocie myślała o tem, ak miała synowi wysłać kochankę, które była
pewną, że ą zdraǳić nie powinna, lecz daleko trudnie szem się to okazało w wykonaniu,
niż sąǳiła.

Marsupin czuwał, młody Decyusz sieǳiał w Krakowie, biskup Macie owski był o wszyst-
kiem zawiadomiony i nie wahał się królowi staremu donosić o tem co czci królewskie
i powaǳe szkodliwem sąǳił. Nie można było wprost, awnie Włoszki wysłać, mówio-
noby o tem nadto, a Marsupin doniósłby nieochybnie o cu królowe .

Cicha doradczyni Bony, mniszka Maryna, która przez akąś niewytłómaczoną zawiść
Dżemmy cierpieć nie mogła, pierwsza szepnęła e , że luǳie mieli na kochankę zwrócone
oczy, i zawczasu królowę obwiniali, iż ą za synem wyprawi.

Królowa się wahała, chociaż mocne miała postanowienie, przez Dżemmę zapobieǳ,
aby kto inny nie opanował syna.

Tak stały rzeczy, gdy Dudycz, który wiǳiał że ta chwila dla niego stanowczą być
mogła, nadaremnie przez dni parę nastręcza ąc się oczom Bony, która na niego uwagi nie
zwróciła, pobiegł do Zamechskie .

— Królowo mo a! — zawołał od progu — ratu mnie! Włoszka została na koszu, król
od echał, nikt o nie nie myśli… przypomnĳcie e , królowe , komu chcecie, mnie, który
się ofiaru ę żenić.

Ochmistrzyni zdumiona popatrzyła na niego.
— Da ty mi pokó — odparła — a żadnego się pośrednictwa nie pode mu ę. Gdy-

byś się powiesić chciał a mnie o stryczek prosił, pręǳe bym ci może go dała. Ja nad
Włoszkami żadne mocy nie mam, a z królową też niewiele poufałości. Idź sam, proś, to
bęǳie na lepie .

Napróżno ubłagać ą i u ąć się starał Dudycz, tyle tylko wymóǳ potrafił, że mu czas
i mie sce wskazała, kiedy i gǳie Bonę bęǳie mógł znaleźć mnie za ętą i otoczoną.

Dudyczowi tak było pilno, tak się obawiał aby go kto nie uprzeǳił, iż o mało się na
gniew Bony nie naraził. Schwycił ą przechoǳącą ze skarbca do komnat swych, rzucił
się do nóg; naprzód ła ać go poczęła królowa, precz kazawszy. Ale ą Petrek przebłagał
pokorą, pozwoliła mu iść z sobą, gotowa prośby wysłuchać.

Musiała się nawet domyślać o czem mówić bęǳie, gdyż nie okazała się zǳiwioną gdy
Dudycz oświadczył, że prosi o rękę Dżemmy.

   Dwie królowe 



Długie milczenie nastąpiło potem, Bona zacięła usta, popatrzyła na ǳiwaka tego, nie
od powieǳiała nic, kazała mu przy ść naza utrz rano.

Dudycz nabrał otuchy.
Wieczorem, gdy Włoszka choǳiła coraz więce zrozpaczona po swo e komnatce,

w które każdy sprzęt e króla przypominał, cicho, powolnym krokiem wsunęła się Bo-
na.

Dżemma nadto była swem położeniem prze ęta i poruszona aby dostrzegła ak teraz
inną tu przychoǳiła królowa matka, dawnie pieszczotliwie i serdecznie się z nią obcho-
ǳąca.

W istocie zimna, zamyślona, obo ętna, dumna, stanęła przed zbolałą Włoszką, któ-
ra w pierwsze chwili nie wieǳiała ak ma ą witać. Rzucić się do nóg? okazać rozpacz
i zwątpienie? prosić o litość?

Oko stare pani badało pilno Dżemmę i wszystko około nie , nim się do nie odezwała.
Chciała wyrozumieć, w akim stanie ą znalazła i do tego zastosować rozmowę.

Dżemma popłakiwała, ale z za łez spoglądała płomiennemi oczyma na Bonę.
— Da pokó tym łzom — odezwała się Bona — powoli za mu ąc mie sce w krześle

— pomówmy rozumnie. Uspokó że się, słucha !
Włoszka usiłowała łkanie stłumić napróżno.
— Oddawna chciałam mówić z tobą — poczęła sucho i z wyrazem nieukontentowania

królowa — ale ze łzami i lamentami rozmówić się trudno, a a czasu nie mam słuchać
próżnych słów. Cóż ty myślisz?

— Spoǳiewałam się, spoǳiewam, król mi przyrzekł, miłościwa pani, wy wiecie ak
a go kocham! a muszę echać za nim, do niego, gdy z nim echać nie mogłam.

— Tak! — przerwała Bona — tak! gdyby to była rzecz tak łatwa do wykonania ak
do powieǳenia! Ale to wszystko na mnie spada! wam z tem nic, emu to nie szkoǳi, a
pokutu ę za niego… na mnie rzucą kamieniem.

Jutro, gdybyś wyruszyła po nocy nawet i nikt cię nie wiǳiał, utro wszyscy na dworze
i w mieście powieǳą, a raporta poślą do Pragi i do Wiednia, że Bona cię wyprawiła dla
syna, aby mu obmierzić żonę!

Dżemma sobie oczy zakryła.
Królowa oddychała ciężko, bo gniew na wspomnienie młode królowe , współzawod-

niczki, ą ogarniał.
— Ja muszę coś poświęcić dla syna — dodała — ale i ty z siebie powinnaś akąś

uczynić ofiarę.
Włoszka od ęła od oczów ręce i facolet, którym e osuszała.
— A! miłościwa pani, am na wszelkie ofiary gotowa! Cześć mo ą, młodość, wszystko

oddałam.
Jak gdyby trudnem e było wypowieǳieć o co choǳiło, królowa się zatrzymała nieco,

spuściła oczy i machinalnie palcami po poręczy krzesła przebierać zaczęła.
Dżemma oczekiwała.
— Ja cię tak samą wysłać nie mogę — rzekła po barǳo długim przestanku. —

Poszuka sama w swo e główce, akby się to ułożyć dało, abyś miała prawo opuścić dwór
i nie naraża ąc mnie wy echać, gǳie ci się podoba.

Rozwiązanie tego zadania, które Bona rzuciła z uśmiechem ironicznym, nie było ła-
twem dla Włoszki, która usłyszawszy e stała zdumiona, zamyślona, nie po mu ąc co ono
znaczyć miało.

— Jakto? więc ty rozumna i przebiegła sama na tę myśl wpaść nie możesz? — zapytała
królowa — a ednak rzecz to barǳo prosta.

Słuchała Dżemma.
— Możesz być swobodną tylko wychoǳąc za mąż! — dodała królowa.
Włoszka wydała okrzyk boleśny.
— Ja? za mąż? — zawołała z odrazą — a stać się emu niewierną? a!
— A! — odparła Bona obo ętnie — ak gdyby nie mógł znaleźć się człowiek, który

cię poślubi i nic za to od ciebie wymagać nie bęǳie, pozostawi cię wolną.
— Ale abym przysięgać musiała.
— Przysięgi te natychmiast dotrzymywać nikt cię nie zmusi. Mąż się zgoǳi być

powolnym — szepnęła Bona.
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Włoszka, które się to ni w głowie ani w sercu pomieścić nie mogło, rzucać się zaczęła
ǳiwnie i niezrozumiałemi wyrazy urywanemi protestować.

Bona powstała z sieǳenia.
— Pomyśl o tem — rzekła — to sposób edyny, a innego nie wiǳę.
Dodam tylko, że takiego powolnego męża wyna dę może dla ciebie. Musisz się przy-

gotować wszakże, iż powabnym nie bęǳie, ani młodym, ale za to posłusznym.
Nie tłómacząc się więce Bona powstała, popatrzyła na osłupioną Dżemmę i wyszła.
Zostawszy samą biedna Włoszka, długo się z mie sca nie poruszała. Myśli choǳiły

e po głowie poplątane, ǳiwne, niezrozumiałe; dreszcz ą prze mował na samo przy-
puszczenie małżeństwa akiegoś, związku, któryby moc nad nią dawał nienawistnemu
człowiekowi obcemu.

Jeszcze w myślach tak zatopioną stała, gdy w progu dały się słyszeć kroki nadbiega ące
Bianki. Szła tak prędko, akby była posłaną na pociechę biedne ǳiewczynie.

Dla te poczciwe ale ze wszystkiemi przewrotnościami dworu oswo one ǳiewczyny,
która się nigdy nie ǳiwiła niczemu, myśl królowe nie wydała się byna mnie zdrożną,
ani wstrętliwą, racze zręczną i zamyka ącą usta wszystkim.

Bianka wieǳiała o nie . Polecono e przy aciółkę z nią oswoić.
Wbiegła wesoło.
— Cóż ty się we łzach tak kąpiesz — zawołała — gdy właśnie wszystko się ak na lepie

składa!
— Co? ak?
— Wy ǳiesz za mąż, bęǳiesz panią swe woli! po eǳiesz za królem, usta zamkniesz

luǳiom!
Zbliża ącą się ku sobie, Dżemma odepchnęła zlekka.
— To okropne! — zawołała.
— Mó Boże! cóż w tem tak strasznego? — szczebiocząc i około Dżemmy biega ąc,

poczęła Bianka. — Mąż ten przyszły na wszystko się zgoǳi! Rachu e na łaski króla, da ci
swobodę zupełną. Alboż to raz się tak luǳkim plotkom zapobiegało? to rzecz nie nowa!

— Bianko — krzyknęła odsłania ąc twarz Dżemma — dla mnie, dla mnie est ona
nową i niespoǳiewaną, nie przewidywałam tego nigdy. Nie dosyć, że emu narzucono
żonę, mnie tak samo chcą narzucić męża.

Bianka śmiać się zaczęła.
— Ale ty go znać nie bęǳiesz, tylko chybaby mu ak słuǳe rozkazywać.
Włoszka znużona zwolna, pozornie się uspoka ać zaczęła. Nogi pod nią drżały, rzuciła

się na sieǳenie we amuǳe okna.
Myślała ktoby to mógł być ten mąż, który e miał dać nazwisko, swobodę i sprzedać

się za łaskę królewską. Wzgardę miała ku temu człowiekowi nie zna ąc go.
— Kogoż królowa stręczy? — przebąknęła ze wstrętem.
— Królowa nie stręczy, ale on się sam naprasza — odparła Bianka. — Przypomnĳ

sobie te ta emnicze podarki.
Lice Dżemmy okryło się rumieńcem. Zupełnie inacze wyobrażała sobie tego co ą

tak po królewsku obdarował, i tego co teraz tak podle sięgał po e rękę.
Nie umiała pogoǳić z sobą tych dwóch, tak w e po ęciu różnych luǳi.
Podniosła głowę. Bianka patrząc na nią uśmiechała się ciągle.
Na twarzyczce Włoszki mie sce oburzenia za ął poǳiw akiś, zdumienie, ciekawość.

Towarzyszce zdawało się, że mogła począć odsłaniać ta emnicę.
— Mam ci powieǳieć kto on est, ten zakochany w tobie, którego miłość iǳie tak

daleko, że się gotów two emu szczęściu poświęcić?
Milczała Dżemma, ale milczenie to znaczyło: mów!
Zawahała się Bianka nieco.
— Człowiek est — rzekła — bogaty barǳo, wcale niemłody, a niestety figurą i twa-

rzą śmiech obuǳa ący. Wielu mówi, że dobry ma być, nikt nie powiada, że złym być
może. Czegoż można więce wymagać od takiego słomianego męża?

Myśli Dżemmy, w miarę ak mówiła Bianka, musiały biegać i szukać we dworze kogoś
coby wizerunkowi odpowiadał, ale go znaleźć nie mogły.

Poruszyła ramionami i eden wyraz tylko z ust się e wyrwał:
— Bogaty?
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Bianka śmiała się.
— A! tak! powiada ą, że est barǳo zamożnym — odezwała się — a na lepszym

dowodem tego są podarki, za które nawet spo rzenia nie wymagał.
Włoszka eszcze błąǳiła gǳieś myślami, po łysinach starych dworaków, gdy towa-

rzyszka e uderza ąc w ręce, zawołała.
— Piotr Dudycz! królewski dworzanin.
Nazwisko to, niemal zapomniane, nieznane prawie, nierychło Włoszce na myśl po-

cieszną postać przywiodło, do które się odnosiło.
Skrzywiła usta z odrazą, drgnęła cała ze wstrętu i nie odpowieǳiała nic.
— Nie będę się starała dowoǳić, że się do ego maszkary przyzwyczaić można —

wtrąciła Bianka — możesz bowiem niepatrzeć na niego. Królowa powiada, że się na
wszelkie warunki zgoǳi, byle w oczach luǳi za męża two ego uchoǳił.

Z drugie strony, kochana Dżemmo, możesz być pewną, że inacze ak czy ąś żoną,
królowa ci nie pozwoli echać za synem. Nadto uż mówiono o tem, że ona się opiekowała
tobą, na złość młode królowe . Chce żebyś echała, ale boi się aby na nią to nie spadło.

Nie masz wyboru… biedna!
A gdy Dżemma ciągle eszcze ani słowa nie odpowiadała, dodała prędko.
— Tak! nie masz wyboru, i wiesz co? Przy miesz go czy nie? zrobisz co ci się podoba,

pozwól mu się wiǳieć z sobą, rozmów.
— To znaczy ak gdybym go uż przy ęła — odparła Dżemma — a warunki tylko

chciała układać, a a ego i małżeństwa nie chcę! nie chcę!
— Zostaniesz więc w Krakowie — odezwała się Bianka. — Szkoda mi cię barǳo.

Wiem od nasze ochmistrzyni, że na regestrze tych co królowe towarzyszyć ma ą, ty się
nie zna du esz. Zatem bęǳiesz tu męczyć się na zamku, wśród powietrza, które uż na
mieście panu e, a utro i tu, na Wawel ten ogień wtargnąć może.

Dżemma załamała ręce i poczęła płakać pocichu. Bianka nawet, dawno ostygła i pło-
cha, nie mogła na nią patrzeć bez litości i poczęła pieszczotami, słodkiemi słowy starać
się ą pocieszyć a ból ten łagoǳić.

Lecz czemże mogła osłoǳić gorycz takiego położenia bez wy ścia innego nad edno
— upokarza ące i sromotne.

Popłakały się obie i długiem milczeniem zamknęła rozmowa.
Biance ednak zdawało się, że po głębszym rozmyśle, nieszczęśliwa ofiara zgoǳić się

była powinna na warunki, akie e podawano. Cała noc pozostała do rozmysłów.
Naza utrz zaś potrzeba było stanowczo coś odpowieǳieć, bo królestwo wybierali się

uż w drogę i wy echać mieli wkrótce. Jeden tylko arcybiskup Gamrat, dopóki on tu był,
a on też wybierał się precz z Krakowa, wraz z tą którą naówczas arcybiskupową nazywano,
mógł ślub bez żadnych wymaganych formalności dać kazać albo sam pobłogosławić na
żądanie Bony.

Wszystko to pocichu wyszeptała Bianka na ucho Dżemmie, gdy ą opuszczała późno
uż w noc, namówiwszy aby szła spocząć.

Naza utrz Dudycz, który stawił się do Bony, eszcze pięknie ubrany niż zwykle, otrzy-
mał pozwolenie wiǳenia się z Dżemmą.

— Idź sam swo ą sprawę popierać — odezwała się Bona — a przymuszać e nie
mogę. Wszystko zależy od tego, ak sobie poraǳisz. Pamięta tylko, że dumną est i że
bądź co bądź, ona tobie, nie ty e wyświadczasz łaskę.

Dudycz pokłoniwszy się do ziemi, wyszedł; ale zaledwie za progiem postrzegł, że mu
samemu iść nie wypadało i nie było dogodnem.

Zamechska, którą niemal na kolanach prosił o pomoc, wręcz mu odmówiła. Bianka,
czatu ąca na niego także z nim wchoǳić nie chciała, ale dodała mu odwagi, doprowaǳiła
do samych drzwi, wpuściła go i uciekła.

Dudycz wszedłszy drżący do znane komnatki, w które oknie Włoszka zwykła była
siadać, nie znalazł e tu. Dopiero po chwili wy rzała z sypialni, zmarszczyła się, pochwyciła
zasłonę we drzwiach wiszącą, zawahała chwilę czy wnĳǳie, i gdy ą Dudycz zobaczył
a pokłonem pozdrowił, powoli, krokiem ma estatycznym wsunęła się do izby. Szła tak
nie mówiąc nic, opina ąc na sobie suknię, z brwiami ściągniętemi, gniewna ale panu ąca
nad sobą.

Dudycz szukał po głowie od czego rozpocznie.
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— Królowa JMość — począł ąka ąc się, cicho — królowa JMość uczyniła mi na-
ǳie ę, że zechcecie mnie wysłuchać!

— Wiem co mi powieǳieć macie — odparła sucho Dżemma, po krótkim namyśle.
— Ważycie się na sprawę trudną a dla was… no i dla mnie sromotną. Mnie zresztą niewiele
obchoǳi co luǳie powieǳą, wiem co mi za to zapłaci, ale wam!

Dudycz się zmięszał
— Dawno uż, dawno — odezwał się — serce mo e wam oddałem. Na wszystkom

gotów.
— Aby nic za to oprócz wzgardy nie otrzymać — przerwała mu Włoszka. — Nie

rozumiem rachuby wasze . Rękę wam dać mogę być zmuszoną, ale więce nic, nic… nawet
litości.

Dudycz podniósł oczy ku nie . Nie pałała w nich namiętność — on sam przestraszo-
nym się wydawał, ale byna mnie rozkochanym.

Dżemma odstąpiła kilka kroków, poszła ku oknu nie patrząc na niego. W ciągu
długie nocy porachowała wszystko, gotową była wy ść za tego nikczemnego w swem
przekonaniu człowieka, lecz chciała zawczasu od ąć mu wszelką naǳie ę, aby małżeństwo
to kiedykolwiek czem innem być mogło nad udanie i kłamstwo.

Dudycz zaś postanowił na wszystko się zgoǳić, rachu ąc iż przyszłość zmieni warunki,
a Włoszka bęǳie musiała się im poddać.

Milczeli obo e, gdy Dżemma się odwróciła, stanąwszy zdaleka przy oknie.
— Wiecie warunki — rzekła — rękę wam dam, więce nic. Żadne mocy nademną.

Po ślubie natychmiast wy eżdżamy za młodym królem do Wilna.
— Wiecie że a się zgaǳam na wszystko — rzekł krótko Dudycz.
— A wy powinniście wieǳieć — dodała Włoszka — że eźli myślicie mnie oszukać,

zawieść, siłą przemóǳ, zawieǳiecie się na tem. Mam obrońcę w królu, w królowe , ale
i w sobie same , tak.

To mówiąc z za sukni dobyła sztylecik w misterne oprawie, obnażyła ego ostrze
i schowała napowrót.

Dudycz milczał.
— Przygotu cież się do ślubu razem i do podróży. Jedna z moich towarzyszek po eǳie

z nami, ale i służby i wozu, aki przystał mi, potrzebu ę.
— Kolebkę mam szkarłatem wybitą — odparł Dudycz. — Cztery woźniki ak na -

lepsze. Służbę zna dę i dwór pokaźny. Na niczem wam zbywać nie bęǳie.
— Oprócz kle notów moich, sukień i sprzętów — dodała zimno Włoszka — nie

mam nic. Pienięǳy, gdyby mi e dała królowa, nie poǳielę z wami, ani wam dać tknąć,
muszę e mieć na wszelką przygodę.

— Ja ich nie potrzebu ę — odparł Dudycz, który wiǳąc, że wszystko się nadspo-
ǳiewanie ego lepie i łatwie składało, oǳyskiwał męztwo i zaufanie w sobie.

Dżemma stała straszliwie blada i drżąca. Spełniła ofiarę, ale w głowie e eszcze nie
mogła się pomieścić ta straszna myśl umowy z człowiekiem wstrętliwym, który w nie
obawę obuǳał, równą i odrazę — i łzy rzuciły się e z oczów.

Dudycz postąpił kroków parę, akby rękę e chciał u ąć i pocałować — Włoszka
z krzykiem się schroniła we amugę okna, odpycha ąc go rękami.

— Nie zbliża ! nie zbliża się do mnie. Idź przygotowu co potrzeba… ǳięku królowe ,
mnie nie! Nigdy…

Zmięszany Petrek cofnął się do progu i zamruczał, że i dla ślubu i dla wy azdu naraǳić
się z nią, aby wedle myśli e postąpić, bęǳie potrzebował.

— Możecie przy ść, ak teraz — odparła dumnie — lecz żadne poufałości. Nie znoszę
e , pamięta cie o tem.

Petrek posłuszny, zwolna doszedłszy do drzwi, wysunął się z komnaty, a znalazłszy
się w kurytarzu, ak pĳanym się uczuł, otarł czoło okryte potem, musiał stać chwilę nim
oprzytomniał.

Dżemma po swo e izdebce latała także ak oszalała, chwyta ąc i rzuca ąc co e pod
rękę wpadło, sta ąc zadumana i rwąc piękne swe włosy, a Dudycz zbierał myśli rozbite,
doszedłszy nagle do celu, i nie wieǳąc sam czy dobrze czy źle się stało. Wierzył w to, że
Włoszkę ugłaszcze i pokona, ale teraz wydała mu się zblizka daleko ǳikszą niż ą wyobrażał
sobie.
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Przywykły do oszczędności Dudycz, obrachowywał też w myśli na ak wielkie ofiary
narażą go wymagania kobiety, która wcale żałować go nie myślała.

Zamechska, do które poszedł z tak zwieszonym smutnie nosem, ak gdyby mu się
nie powiodło, teraz mu uż nie odmówiła pośrednictwa. Zwołano Biankę, Dudycz po-
trzebował wieǳieć ak się miał do podróży przygotować, aby w samym początku nie być
wystawionym na przykre z żoną zatargi.

Przy aciółka pod ęła się chętnie wybadać Dżemmę, ale nietylko ą, trzeba było pytać
królowę o pozwolenie na służbę i wybór w drogę.

Dudycz musiał dobrych parę goǳin sieǳieć, nim mu przyniesiono wyrok na niego
wydany. Potrzeba było dwie kolebki przysto ne pod panią i e dwór. Królowa chciała aby
e towarzyszyła Bianka, która donosić miała o wszystkiem. Oprócz tego dwo e ǳiewcząt
służących i stara Włoszka wyznaczona przez Bonę, miały towarzyszyć pani Dudyczowe .

Choć niemłody uż, Petrek nie miał prawa sieǳieć w kolebce z żoną, powinien był
wraz z ludźmi echać konno przy e mościne kolebce.

Nie koniec na tem; gǳie szły dwie kolebki, z których edna musiała być aksamitem
obitą i złoconemi mosiężnemi balasami przyozdobioną, druga suknem szkarłatnem — co
na mnie dwa wozy pod skórami trzeba było mieć dla przyborów podróżnych, pod skrzy-
nie i sepety e mości, pod żywność dla luǳi i koni, pod zapaśną zbro ę, pościele, wo łoki,
kobierce, wezgłowia, poduszki, które każdy z sobą woził, kto wygody potrzebował. Dale
eszcze przy czterech wozach i tylu wożnikach, luǳi też musiało być dla bezpieczeństwa
i posługi na mnie kilku i to nielada akich.

Gościńce leśne ku Litwie niewszęǳie były bezpieczne, często po kilka i więce mil
piasczystą drogą wlec się było potrzeba nie zna du ąc ani gospody, ani wsi, ani szopy. Na
wszelki przypadek i namiocik eden, drugi, i żłoby a sochy do nich dla koni wieźć z sobą
było potrzeba, a do kuchni miedź i naczynie, a dla pragnienia baryłek parę. Wszystko
to, ze śmie ącą się Bianką, która awanturnicze podróży dosyć była rada, rozmówiwszy się
i ponotowawszy Dudycz za głowę się pochwycił, choć miał ochotę za mieszek u ąć, bo
rachował co to go kosztować bęǳie.

Włoszka wiǳąc go zaasowanym, krzyknęła mu.
— Zawczasu się rozmyślcie! macie eszcze czas się wycofać, utro bęǳie zapóźno!

Klamka zapadnie.
Ale Dudycz przez samą miłość własną cofać się nie myślał i odparł, że mu nie o pienią-

ǳe szło, ale o czas krótki na pościąganie wszystkiego, bo w Krakowie, choćby Dżemma
się nawet nie tak niecierpliwiła, powietrze coraz groźnie występu ące pozostać dłuże nie
pozwalało.

Dudycz więc pobiegł co rychle na miasto, gǳie za pieniąǳe zawsze wszystkiego
dostać było można. A choć przy aciół nie miał, pomocników płatnych stręczyło się po-
dostatkiem.

Po droǳe spotkawszy się z panem Bonerem, nie zaparł się przed nim, że Włoszkę
miał zaślubić, ale więce mu nie powieǳiał nic. Resztę dnia tego, nie spoczywa ąc na
chwilę, użył Petrek na zamawianie luǳi, kupno koni, uprzęży, edne kolebki, które mu
brakło, wozów itp.

Późno w nocy w gospoǳie eszcze gwarno u niego było… i izba zarzucona uprzężą,
bronią, naczyniem, wyglądała ak szpichrz nieporządny, gdy wpadł do nie Marsupin.

Wieǳiał on uż od podskarbiego o małżeństwie, ale mu niespełna dawał wiarę —
przybiegł się czegoś dowieǳieć.

Wyszli razem do alkierza.
— Wiǳę z waszmości za ęcia, że chyba prawda iż żenisz się, i z żoną do ma ątku wraz

eǳiesz. Prawdali to?
— Prawda — odparł Dudycz — ale co mam wam kłamać, kiedy to rychło na wierzch

wynĳǳie. Jadę z żoną do Wilna.
Marsupin odskoczył od niego i spo rzał z pogardą.
— Że się z kochanką króla żenisz — zawołał — to eszcze mnie sza; znalazłoby się

wielu coby ą wzięło, lecz żebyś ą potem królowi wiózł, toć nie do wiary!
— A któż mówi, że a ą wiozę królowi — odezwał się Dudycz. — Jeǳiemy, aby

z ego łaski korzystać i pod opiekę się oddać. Na Litwie ziemi ma do rozdania dosyć.
Włoch ruszył ramionami.
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— Ślepy esteś ak kret — rzekł. — Królowa matka na to wesele ǳwoni, za e wieǳą
eǳiecie, awna rzecz o co choǳi, aby król do żony nie tęsknił i z nią nie żył.

Cóż wasza za powinność bęǳie — rozśmiał się szydersko Marsupin — na straży stać,
gdy się J. K. Mość z waszą żoną zabawiać bęǳie.

Dudyczowi twarz pobladła i poczerwieniała zaraz, zabełkotał coś niewyraźnego.
— Pozwólcie — dokończył — to mo a sprawa, niczy a!
— Pewnie — odparł Marsupin — ak sobie pościelesz tak się wyśpisz; ale pamięta cie,

że gdyście dotąd niewiele mieli miru u luǳi, teraz go mnie eszcze pozyskacie, choćbyście
łaskę młodego króla mieli.

Włoch, któremu pono o to tylko szło, aby się przekonał, ak rzeczy stały, a nie o na-
wrócenie Dudycza, którego upor i głupotę znał dosyć, pożegnał go od niechcenia i precz
szedł.

Wszystko potem wedle programu się dokonało, z tym dodatkiem, iż, mimo skąpstwa
swego, Bona stara ąc się u ąć kochankę syna, około które ciągle teraz pilno się krzątała,
wyprawę e dała obfitą i kosztowną. Nie brakło ani tkanin na suknie, ani futer, łańcuszków
i naczynia, ani pięknych drobnostek, tak, że Dudyczowi Bianka dała znać, iż boda ednego
wozu pod skrzynie bęǳie mało, a Dżemma nic nie chciała w Krakowie zostawiać. Ślub
potem odbył się zrana o świcie w katedralnym kościele, przy którym mało co świadków
było i wkrótce po nim, padłszy do nóg Bonie płacząc, Dżemma wraz z dworem swym
wyruszyła ku Litwie.

Bianka i stara Włoszka dodane e były nie tak dla nie same , ak dla interesu Bony,
która o synu chciała być zawiadomioną, a na rozkochaną Włoszkę nie mogła się zdać we
wszystkiem.

Chociaż ożenienie pośpieszne i zaraz po niem wy azd z Krakowa Dżemmy trzymany
był w ta emnicy, cały świat wieǳiał i mówił o nim. Bona tylko głośno się oǳywała,
że Dudycz z żoną do ma ętności swych wy echali w Krakowskie, a nie, ak fałszywie
utrzymywano, na Litwę. Marsupin głową potrząsał i głośnie eszcze twierǳił, że Bona
trwała w niegoǳiwym zamiarze rozǳielania młodego małżeństwa, i że ona to małżeństwo
skleiła, aby Dżemmę do Wilna wyprawić, nie naraża ąc siebie.

Wy azd królowych obu i starego pana, przybory do niego, popłoch aki powietrze
w Krakowie obuǳało, nie dozwalały w pierwsze chwili barǳo się szerzyć tym pogłoskom.
Wysłano młodego króla, wy eżdżała reszta dworu, uciekał Gamrat do dóbr arcybiskupich,
panowie wszyscy opuszczali nieszczęśliwy Kraków, więc i bogatsze mieszczaństwo i kupcy
uciekali gǳie kto mógł, w lasy, na wsie i folwarki, gǳie bezpiecznie szemi czuli się od
zarazy.

Nieszczęśliwego Marsupina los był nie do pozazdroszczenia. Gdy pierwszych dni
sierpnia naostatek królestwo z młodą panią wy eżdżali na Mazowsze, napróżno domagał
się, prosił, napierał, zabiegał, aby go dopuszczono do Elżbiety. Bona czuwała tak i przez
Opalińskiego ostawiła strażami synowę, że Włoch się do nie docisnąć nie mógł w żaden
sposób.

Opaliński mu z zimną krwią dowoǳił, że poselstwo, akie sprawiał do królowych,
królów obu i innych osób, spełnił uż, że nie miał tu nic więce do czynienia, a uwłacza-
ącego sobie szpiegowania czynności królestwo obo e dopuścić nie mogą. Nalegano na
Włocha aby precz echał.

Lecz tu się w istocie sprawǳiło przysłowie: trafiła kosa na kamień. Nikt nigdy Bonie
tak sroǳe i zuchwale nie do adł i nie dokuczył ak ziomek e , Włoch, ów Marsupin.
Oprócz gorącego temperamentu człowieka, przywiązania ego do króla rzymskiego, któ-
remu służył, politowania nad losem królowe młode , w grze była dla Marsupina ego
miłość własna. Im barǳie starała się go poniżyć, odepchnąć Bona, tem za adle trwał na
stanowisku nie da ąc się ni u ąć, ni ustraszyć.

Było w tem i coś zemsty za pomiatanie nim i grubĳańskie obchoǳenie się i chęć
gorąca postawienia na swo em.

Odepchnięty od dworu, gdyż i król Zygmunt Stary dał sobie wmówić, iż szpiega
cierpieć był nie powinien, Marsupin pozostał pomimo powietrza w Krakowie, wysławszy
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listy do króla, prosząc o nowe pełnomocnictwo, o pismo dla doręczenia Elżbiecie, o coś
takiego, coby go upoważniało dobĳać się do drzwi zamkniętych.

Mówiono, iż królestwo po kilkodniowym spoczynku w Nowem mieście Korczynie,
udać się mieli na Mazowsze i tam w lasach przebyć ten czas, dopókiby mór w Krako-
wie nie ustał. Spoǳiewano się, że za parę miesięcy, gdy upały ustaną, esień i zima się
zbliżą, powietrze zniknie. Włoch gotów był, ak tylko listy otrzyma, ruszyć za dworem
i do Korczyna i na Mazowsze, chociaż pienięǳy mu uż brakować zaczynało, zdrowie
szwankowało, a pomocy od nikogo nie przy mował, aby panu swemu u my przez to nie
czynić.

Włoch krzyczał w niebogłosy przeciwko rozłączeniu młode pary, dowoǳił, że si-
łą wstrzymano królowę Elżbietę, która i chciała i powinna była towarzyszyć mężowi do
Wilna; bił w to, ażeby e dozwolono natychmiast się z nim połączyć.

Dopomagali mu w tem i potakiwali biskup Macie owski i podskarbi Boner, ale oni nie
występowali pierwsi, emu pozostawia ąc aby intonował i trąbił o te krzywǳie i ucisku.

Z pewną pociechą dla siebie, Marsupin w pustym i coraz puście szym Krakowie po-
zostawszy sam prawie, dowieǳiał się trzeciego dnia po od eźǳie obo ga królestwa z Elż-
bietą, że król Zygmunt Stary czy to skutkiem wzruszeń akich doznawał, czy podróży
w porę skwarną, zaraz do Niepołomic ledwie do echawszy zachorował, a lekarze mu tu
spoczywać kazali, dopókiby sił nie oǳyskał. Chociaż zameczek w Niepołomicach i mie-
ścina niebarǳo do długiego pobytu się nadawały, położenie wśród lasów, odosobnione
było ręko mią, iż powietrze tu niełatwo przeniknie.

Wszelkie oprócz tego ostrożności przedsięwzięto, aby z Krakowem zapowietrzonym
zerwać całkiem stosunki, nikogo tu nie dopuszczać i odosobnić dwór zupełnie.

Włoch wieǳiał o tem i przeczuwał, że mu do Niepołomic niełatwo się bęǳie dostać,
ale upartym był i rachował na biskupa Macie owskiego, który mu powinien był przystęp
ułatwić.

Oczekiwane listy od króla Ferdynanda zaledwie nadeszły, gdy uż naza utrz Marsupin
siadł na koń i ruszył ku Niepołomicom.

Ledwie milę u echawszy, spotkał dworzanina królowe stare , Morawę, którego często
widywał i który go znał dobrze. Zǳiwionym był barǳo dowiadu ąc się, iż o ego zamiarze
dostania się z listami do króla, Bona uż była zawiadomioną i kazała mu powieǳieć, żeby
się nie ważył zbliżać, bo dopuszczonym nie bęǳie.

— Muszę być dopuszczonym — odparł Włoch.
— Z Krakowa nikomu nie wolno do nas — odparł Morawa — królowi i wszystkim

przez to grozi niebezpieczeństwo. Darmo echać bęǳiecie, straże sto ą i rozkaz ma ą.
Włoch się rozsierǳił.
— Mam listy i przesyłkę od o ca królowe — zawołał — z królem i młodą królową

wiǳieć się muszę. Niczyich rozkazów nie słucham. Moru nie przywiozę, bom ǳięki
Bogu zdrów, a lada czem się zastraszyć nie dam.

Tak odprawiwszy tego posła, Marsupin gniewny i roz ątrzony, sam, gdy się ten za-
wrócił, podążył za nim dale ku Niepołomicom.

Ustąpić nie mógł.
Już prawie pod samemi Niepołomicami, bo miasteczko w dali widać było, zabiegł mu

drogę sekretarz biskupa Macie owskiego, młody Drwęcki. Wysłanym on był umyślnie
i z asobliwą miną zbliżył się do Włocha.

— Na Boga miłego — zawołał wita ąc Włocha — ani myślcie się do nas dostać,
królowa Bona przeciwko wam rozżalona, gniewna, gotowa na wszystko, a e luǳie nie
będą was szczęǳić… ks. biskup w na większe o was trwoǳe. Życie możecie stawić na
kartę. Zaklinam was, nie edźcie.

Marsupin się nie strwożył.
— Życie oddawna ważyłem — rzekł — cofnąć mi się niepodobna. Listy mam, które

mi polecono oddać, rozkaz spełnić muszę i spełnię.
Drwęcki ob ął Włocha, odwiódł na stronę i łagoǳić go począł.
— Wiecie dobrze, iż ks. biskup płocki sprzy a młode królowe , a waszą gotowość do

e usług wysoko ceni, posłucha cie go. Nie naraża cie się nadaremnie. Do króla z listami
czy bez listów nie dostaniecie się, bo chory est; a gdy choru e, Bona go na krok nie
odstępu e i ona przy ego łożu panią. Nikt i nic nie pomoże.
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— Wrócić nie mogę — odparł Marsupin.
— Ks. biskup raǳi udać się tymczasem do Bochni i tam czekać — rzekł Drwęcki. —

Tymczasem on wyrobi to przyna mnie , ażebyście listy odesłać mogli. Co się tyczy was,
Bona się zaklęła, że was nie dopuści.

— A am się zaklął, że przebo em dostanę się boda — zawołał Marsupin. — Po-
wieǳcie ks. biskupowi, iż dla czci króla pana mo ego, ako poseł ego ustąpić nie mogę.
Mam listy, mam szkatułkę dla królowe Elżbiety, nie oddam inacze ak do rąk własnych.

Chciał Drwęcki eszcze trwogę wrazić Marsupinowi, ale napróżno.
— Wiecie — rzekł — iż Bona luǳi ma, którzy gdy awnie czego nie potrafią do-

kazać, nie zawaha ą się i zasaǳkę uczynić i pota emnie człowieka sprzątnąć. Królowe
dokuczyliście wielce, odgraża się przeciwko wam, bądźcie ostrożni.

Po długim sporze Włoch się dał przekonać o tyle tylko, że tymczasowo obiecał cze-
kać w Bochni, ale prosił Drwęckiego, aby biskupowi oświadczył, że co odłożone to nie
porzucone, i że on poselstwo, bądź co bądź, spełnić musi.

Wskazał tedy Drwęcki drogę do Bochni Włochowi, kawałek go eszcze przeprowa-
ǳiwszy — i tak się rozstali.

Marsupin ruszył do Bochni ak przyrzekł i tu w liche barǳo gospoǳie postanowił
czekać.

Jak mu się tu ǳiało, mówić nie trzeba. Wygód wszelkich brakło, lecz Marsupin na
to był obo ętnym. Kawałkiem chleba i zieleniną obchoǳić się był gotów.

Cały tyǳień upłynął na tych smutnych rekollekcyach bocheńskich Marsupinowi,
który uż i żupy opatrzył i z ludźmi się poznał i do proboszcza trafił i czem tylko mógł
czas zabĳał.

Zniecierpliwiony Włoch, dłuże uż czekać bez wiadomości żadne ze dworu nie mo-
gąc, wystosował list błaga ący do króla starego, aby mu poselstwo sprawić dozwolono.

Ale list wyprawić nie dosyć było, musiał posłańca wyszukać takiego, któryby się pod ął
to pismo oddać do króla naówczas, gdy przy nim się zna dował Macie owski, na którego
pomoc rachował.

Nastręczył się urzędnik od żupy, który pieniąǳe wiózł, a którego Włoch sobie u ął
datkiem, zakląwszy go, aby nie inacze ak przy ks. Samuelu list wręczył. Tak się też stało.

Ale oprócz biskupa, nieodstępna Bona sieǳiała u łoża, bo ile razy król chorował,
choǳiła około niego z pieczołowitością wielką, wieǳąc, że życie małżonka stanowiło o e
panowaniu.

Ufała miłości syna, lecz przewidywała, iż zawsze nad nim właǳy aką miała utrzymać
nie potrafi.

Zaledwie ks. Samuel list otworzywszy czytać rozpoczął, gdy królowa się porwała
z krzykiem.

— Za nic w świecie nie chcę tu mieć Marsupina… za nic!
Król zwrócił się flegmatycznie z zapytaniem ku nie .
— Dlaczegóżby nie miał przybyć do nas? — zapytał.
Nim królowa zebrała się na odpowiedź, Macie owski się odezwał.
— Wiem o tem na pewno, że Marsupinowi zabroniono przystępu na dwór w Krako-

wie i zakazano mu echać za nami. Musiał pozostać. Jest to obraza dla króla rzymskiego,
gdy się ego posła poniewiera.

Bona krzykiem i płaczem mówić biskupowi nie dała, który zamilkł.
Krzyknęła Bona, coraz się barǳie unosząc.
— Nie chcę tu tego zuchwalca. Dosyć od niego cierpiałam. Nie dopuszczę go. Nie

pozwolę.
— Pozwolisz W. K. Mość mnie przyna mnie — przerwał Macie owski — iż a słowo

rzeknę za posłem, bo dla króla i dla nas igrać z cesarzem i królem rzymskim niebezpieczna.
Mścić się będą, Włocha racze trzeba ugłaskać niż ątrzyć.

— A a! a tu uż u was nic nie znaczę — poczęła wrzaskliwie królowa. — Wszystko
dla młode czynicie, dla mnie nic. Cóż wam ta młoda przyniosła? co? a wam skarby
wniosłam, a ona grosza nie ma.

Zygmunt się począł gniewać i zawołał.
— Tace fatua! (milcz głupia). Tyś mi nic nie przyniosła! nic!
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— Jakto — przerwała z wściekłością Bona — nie przywiozłam-że . dukatów
i skrzynkę drugie tyle warta ącą?

Macie owski nie wtrącał się uż, ale król aż drżał z oburzenia i powtórzył.
— Niceś mi nie przyniosła! Co przyniosłaś, to trzymasz dla siebie, a two ego szeląga

nigdy nie wiǳiałem, a niemałom dał. Elżbieta est tak ak córką mo ą, za córkę ą mam,
krew to mo a; nie da posagu o ciec, a go e dam, bo chcę, aby posag miała.

Zawrzało tedy okrutnie.
— Tak! — krzyknęła królowa — synowi swemu odbierzesz a e dasz.
— Synowi dosyć po mnie pozostanie — rzekł król uspoka a ąc się — a ona est

córką mo ą. Jakem raz powieǳiał tak bęǳie i słowa dotrzymam. Gdybym utro umarł,
to przedewszystkiem ze skarbu mego przeznaczyłem dla nie . sztuk złota, a z tego
co zostanie, kto wie? może i grosza synowi nie dam, gdy mi się podoba.

Tu nastąpiła zwykła scena, na które zawsze się w takich razach kończyło. Gdy Bona
nic słowami, prośbami, groźbami wymóǳ nie mogła, poczynała krzyczeć, włosy rwać na
głowie, na podłogę padać, i ak szalona się rzucać, nie zważa ąc na przytomnych, na służbę,
na nikogo.

Król na częście zmożony nieznośnym wrzaskiem ulegał i odpuszczał ą, goǳąc się na
wszystko dla spoko u, lecz tym razem przytomność biskupa, czy przywiązanie do Elżbiety
nie dozwoliły mu uleǳ.

Bona unosząc się krzyknęła.
— Polacy są na gorsi luǳie w świecie.
Biskup obrażony wstał i odparł.
— N. Pani, Polacy źli nie są, ale do zbytku cierpliwi.
Zygmunt natychmiast ręką uderzywszy o krzesło silnie, nakazu ąco zawołał.
— Milczeć!
Bona z płaczem padła na krzesło.
Korzysta ąc z tego Macie owski, ciągnął dale .
— Okazu e się z listów, że Marsupin, oprócz nich, ma dwie szkatułki do wręczenia

królowe . Byćby mogło, że się w nich część posagu zna du e.
Zygmunt słysząc to spo rzał na Bonę. Nastąpiła chwila milczenia.
— Więc niech przy eǳie — zawołała królowa — niech przy eǳie, odda szkatułki,

ale potem natychmiast precz! Ja tu szpiega tego cierpieć nie mogę, tego niegoǳiwego
potwarcy.

Ks. Macie owski wstał, czeka ąc rozkazów króla.
— Pisz do niego ks. biskupie, aby przybywał.
Naza utrz Marsupin uszczęśliwiony odebrał list i chwili nie tracąc siadł na koń do

Niepołomic. Miał zezwolenie, ale zna ąc usposobienie królowe dla siebie, wieǳiał dobrze,
co go tu czekało.

Niechęć Bony miała go ścigać zawsze, bo Włoszka nie zapominała nic i nie przebaczała
nigdy.

Przed miasteczkiem eszcze na droǳe od Bochni spotkał Marsupina sekretarz bisku-
pa.

Niepołomice strzeżone ze wszech stron, wyglądały ak czasu wo ny, a około zameczku
pozapalane kupy liści dymiły i wyziewem gorzkim przepełniały powietrze.

Marsupin echał z miną tryumfu ącą.
— A co? — zawołał wesoło, wita ąc nizkim ukłonem Drwęckiego. — Wiǳicie? Ja

i mo e szkatułki zdobyliśmy szturmem nieprzystępne Niepołomice. Cóż królowa?
Drwęcki miał poważną twarz i lice niewesołe.
— Tak — odparł — księǳu biskupowi i szkatułkom winniście, że was tu dopuszczo-

no, ale nie pochlebia cie sobie, ażebyście wielkie i trwałe odnieśli zwycięztwo. Królowa
musiała ustąpić, ale tem gorze . Nigdy ona wam tego nie przebaczy. Wszyscy co ą zna ą
wieǳą, że nienawiść i chęć zemsty ku wam wzmogła się przez to. Mie cie się na baczności.

Marsupin był w tak szczęśliwem usposobieniu czu ąc, że na swem postawił, iż się
śmiać począł.

— Oczarować mnie, tak ak czarami starego i młodego króla przykuła do siebie, nie
bęǳie miała czasu — rzekł śmiało — otruć się nie dam, bo eść u e stołu nie będę,
a zechce nasaǳić zbirów na mnie, mam naǳie ę w Bogu, że obroni.
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— Zbytnio nie ufa cie tylko gwieźǳie wasze — dodał Drwęcki.
Od sekretarza dowieǳiał się Włoch, że miał wprawǳie pozwolenie oddania listów

i szkatułek, ale razem zastrzeżono, że natychmiast potem oddalić się musi.
Nie dozwalano nikomu, pod żadnym pozorem, przybywa ącemu z Krakowa pozosta-

wać dłuże w Niepołomicach, zerwano ze stolicą wszelkie stosunki, i nie bez przyczyny,
gdyż w istocie powietrze coraz się więce srożyło w mieście, a uż w Niepołomicach i po
droǳe, mimo wszelkich ostrożności, kilku pachołków i służby poumierało.

— Ks. biskup Macie owski — dodał Drwęcki — kazał was ostrzeǳ, że zaprawdę
nie wie, eżeli noc wam tu przepęǳić przy ǳie, gǳie się pomieścicie. My na zameczku
w Niepołomicach tak ciasno sieǳimy, że ks. Samuel ma ledwie edną izbę dla siebie,
drugą dla nas, a służba i zarząd dworu cała w rękach królowe , więc pewnie wam kwatery
nie zna dą. Na mieście wszęǳie pełno, a gǳie luǳi gęsto tam pod ten czas powietrza,
nie est bezpiecznie.

Marsupin ręką zamachnął.
— Ale! ba! — zawołał — o to się a byna mnie nie troszczę i gotówem pod go-

łem niebem koczować, bylebym spełnił polecenie mego pana, listy do rąk pooddawał,
a z królową Elżbietą się wiǳiał.

Nie będę nawet, wieǳąc o tem, nikogo prosił o pomieszczenie, a gǳie konie mo e
w akie szopie staną, tam i poseł króla rzymskiego na słomie lub na ziemi spocznie.

Oczekiwano uż w Niepołomicach na Marsupina, aby się go pozbyć co na pręǳe .
Zaledwie przed pierwszem podworcem z koni zsiedli, tuż przy owych kurzyskach z liści
dębowych i piołunu, ledwie Włoch zdołał dobyć szkatułki owe sławne, w których nie
było posagu, ale małe podarki matki, o ca i roǳeństwa dla królowe , wysłani dworzanie
szeregiem postawieni, ofiarowali się Marsupina prowaǳić do Elżbiety.

Włoch złośliwy a chytry, umyślnie — dopiąwszy uż celu — zwółczył tak, aby z tą
ceremonią oddawania listów i szkatułek przeciągnąć prawie do wieczora. Wieǳiał barǳo
dobrze, iż w skrzynkach ozdobnych nie było pienięǳy, ani tak dalece nic kosztownego,
ale nadał te ceremonii taką cechę uroczystą, akby skarby lub relikwie przywoził.

Urągał się tem królowe Bonie.
Sam stro ny, przy szpaǳie, z miną pełną powagi, służba napuszona akby święto-

ści dźwigała, skierowali się pochodem wolno wskazaną drogą, do poko ów szczupłych,
w których Elżbieta oczekiwała posła.

Marsupin pysznił się zwycięztwem, nasycał niem, przedłużał z namysłem przy ęcie,
tak aby dnia tego nie spełnić całego poselstwa i mieć powód pozostania dłuże na przekór
królowe .

Zobaczywszy Elżbietę, która go barǳo uradowana, wesołą twarzą i wzrokiem asnym
przy ęła, zǳiwił się nieco wiǳąc ą daleko rzeźwie szą, mnie cierpiącą, odżywioną więce
niż się spoǳiewał.

Obok Elżbiety tylko e piastunka i pozostałe cztery panny cały dwór składały.
Długą, rozwlekłą mową Włoch począł ą pozdrawiać, położył listy, oddał dwie szkatuły

i w końcu oświadczył, że ponieważ dnia tego późno było, musiał rozmowę z królową do
innego odłożyć, a oprócz tego i królowi Zygmuntowi i królowe Bonie oddać dla nich
przeznaczone pisma.

Królowa spytała o zdrowie roǳiców, wymieniono słów kilka i Włoch, gdy uż zmierz-
chać zaczynało, usunął się, wprost zmierza ąc do ks. biskupa Samuela.

Znalazł swo ego protektora i pośrednika zakłopotanym wielce.
— Spełniliście poselstwo wasze? — zapytał go wprowaǳa ąc do siebie Macie owski

— chwalcież Boga za to i nie drażnĳcie złego!
— Ale a mo ego poselstwa zaledwie cząstkę spełniłem — odparł nizko się kłania ąc

Marsupin. — Choćbym miał podrażnić, nie ustąpię aż się z królową Elżbietą rozmówię
i powiem e co mi nakazano, aż królowi wręczę list, no i królowe też Bonie.

— Lecz wiecie ak dla was usposobiona est? — odparł biskup.
— Wiem i mam tego dowody — rzekł zimno Marsupin — ale to mnie od spełnienia

obowiązku nie powstrzyma. Nie ruszę się ztąd, aż mi miłość wasza wy edna posłuchania.
Biskup westchnął.
— Nie wiem — rzekł — czy to dobra polityka z wasze strony, że Bonę zagniewaną

przywoǳicie do ostateczności.
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— Ustąpić nie mogę — odparł Marsupin. — Com zamierzył, dokonać muszę. Mam
za sobą króla rzymskiego i cesarza, a pogróżek się nie obawiam.

Biskup spo rzał nań błaga ąco.
— Żal mi was, są tysiączne sposoby pozbycia się dokuczliwego człowieka, bez ścią-

gnienia za to odpowieǳialności. Miarku ecie…
— Ważyłem uż — zimno odezwał się Marsupin — o edno proszę, abyście mi wasze

opieki nie odmawiali.
— O ile ona starczy! — westchnął Macie owski.
Chwilka milczenia przerwała rozmowę.
— Frasu ę się o nocleg wasz — odezwał się biskup. — Wiǳicie ak a tu się mieszczę,

przy ąłbym was, ale nie mam gǳie, a na zamku w istocie ak śleǳie w beczce się ściskamy.
W miasteczku nie lepie .

Marsupin się rozśmiał.
— Prosić o gościnność nie będę, aby nie mieli przy emności mi odmówić e . Ko-

nie gǳieś w szopie które ś musiały znaleźć pomieszczenie, przenocu ę przy nich na lada
barłogu.

Tak się w istocie stało i Włoch, gdy po dłuższe rozmowie rozstał się z Macie owskim,
naprzód musiał iść uż po ciemku koni swych i luǳi szukać. Znalazły się one po za
zameczkiem w nęǳne , na pół rozwalone szopie, w które oprócz nich gawiedź od wozów
na brudnie sza i na lichsze szkapy się mieściły. Ciasno było, a co gorze , szopa w cieniu za
murami i u ścieków leżąca, wpół zgniła, ziemię miała wilgotną. Słomy na posłanie za nic
dostać nie mógł Marsupin.

Królowa zakazała surowo, aby mu w czemkolwiek, choćby płacił, usłużono.
Kątek zdobywszy prawie przebo em, Włoch na zgniłych liściach i śmieciu rozesławszy

kobierczyk, musiał leǳ i całą noc nie śpiąc nad ranem poczuł prze mu ące go dreszcze.
Znał się z tem, wieǳiał że dostał febry uparte , z którą mu długo walczyć przy ǳie.

Lecz rycerski ów duch, który go utrzymywał w te walce z królową, chorego nie opuścił.
Wstał ak złamany, ubrał się i powlókł do biskupa, którego nie zastał, bo uż u króla

był. Tu go Drwęcki przez litość, polewką winną, ciepłą napoił i orzeźwił trochę.
Biskup nierychło wrócił od króla z oświadczeniem, że dla cierpień pedogrycznych

w nogach przy ąć posła nie bęǳie mógł Zygmunt; raǳąc Marsupinowi aby się o posłu-
chanie nie upierał i emu wręczył listy.

Włoch zgoǳił się na to, choć niechętnie.
— Przecież — rzekł — z królową starą i młodą wiǳieć się muszę.
Nie sprzeciwiał się Macie owski, a po chwili odwrócił się do Marsupina, szepcząc

cicho.
— Nienasycony człecze! cieszże się tem coś zdobył, nie żąda nadto abyś sprawy nie

popsuł. W istocie wczora otrzymałeś wiktoryę wielką, bo gdy się król Zygmunt o owych
uroczyście niesionych i oddawanych szkatułkach dowieǳiał, które wam usłużyły tak do-
brze, choć, zamiast posagu zawierały pono wachlarze i kolce, począł się tak śmiać, iż mi
potem sam rzekł, że od lat ǳiesięciu nigdy tak się nie uśmiał serdecznie ak wczora.

Marsupin skrzywił się nieco.
— Da mu Boże na zdrowie! — dodał — barǳo się z tego cieszę.
ǲiś do królowe Elżbiety się wpraszam, bo z nią rozmówić się sam na sam muszę.
Z tem żądaniem posłany Drwęcki, nie rychło powrócił.
Bona pragnęła co na rychle nieznośnego Marsupina pozbyć się z Niepołomic, znała

upor ego, zgoǳiła się więc w końcu na to, aby go puszczono, saǳąc, że po te konferencyi
precz nazad do Krakowa go odprawi zaraz, gdyż tu go cierpieć nie mogła i nie chciała.

Marsupin żegna ąc biskupa zapowieǳiał mu po cichu, iż co na mnie goǳin kilka
pozostanie u młode pani, a przyna mnie na dłuże ak bęǳie mógł.

Dla Włocha wczora sze krótkie wiǳenie się z Elżbietą było w istocie niewystar-
cza ącem. Nie mógł eszcze zrozumieć położenia, wytłómaczyć sobie twarzy pogodne
i rozweselone przy tym ucisku o akim wieǳiał.

Chciał rozmówić się otwarcie, obszernie, szczerze.
Elżbieta rozumiała to dobrze, ale zupełnie się zwierzyć Marsupinowi nie chciała. Ta

naǳie a pozyskania serca męża, którą teraz żywiła wspomnieniem ostatnich słów wy-
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rzeczonych przy pożegnaniu, była e na droższą ta emnicą, serdeczną, nikomu, nawet
piastunce niedostępną. Wyznać e Marsupinowi nie mogła.

Wchoǳąc znalazł ą samą Włoch, sto ącą przy stoliku, świeżo ubraną i tak ak wczora
uśmiechniętą, spoko ną, bez troski na czole. Nie mogło to być skutkiem nieczułości,
obo ętności, bo choćby męża nie kochała, sama miłość własna obrażona musiała uciskać.
Marsupin te mocy ducha w młoǳiuchne pani po mował.

— Przynoszę W. K. Mości — odezwał się na wstępie — pozdrowienia na czulsze, ale
razem wyrzuty i wymówki, których zataić nie mogę. Kazano mi nastać na to, aby W. K.
Mość ako córka potężnego monarchy, synowica cesarza, rzuciła tę ǳiecinną nieśmiałość,
to posłuszeństwo niewolnicze, które ą tu niewolnicą czyni.

Elżbieta wzrokiem go błagać się zdawa ąc, milczała.
Marsupin mówił dale , coraz się barǳie ożywia ąc.
— Królowa Bona korzysta z nieśmiałości wasze , rozkazu e dlatego, że słuchacie, ale

nie bęǳie mogła nic uczynić, gdy ob awicie otwarcie wolę waszą, a z pewnością król
Zygmunt ą poprze.

Dlaczegoż byś W. K. Mość nie echała za mężem, eśli sobie życzysz tego?
Zawahała się nieco Elżbieta i rzekła nieśmiało.
— Dlatego, że nie wiem czy to est życzeniem króla, pana mo ego, a emu się sprze-

ciwiać nie chcę.
Marsupin odparł żywo:
— Król August z pewnościąby tego nie miał za złe, i owszem. Co się tyczy stare

królowe , ta się uzuchwala posłuszeństwem. Wiem o tem, że nawet sługi wasze, więce
Bony niż was słucha ą.

Uśmiechnęła się królowa obo ętnie.
— Cierpliwością i łagodnością — odezwała się — wiele też dokazać można — rzekła

cicho.
— Nie ze wszystkiemi? — przerwał Marsupin — nadewszystko nie z królową Boną!

Iǳie tu o godność waszą, o cześć roǳiny; nie można się tak dać deptać, upokarzać,
i w Bonie eszcze coraz zuchwalsze tą uległością obuǳać zachcianki.

Elżbieta akby się lękała aby rozmowy nie podsłuchiwano, dawała mu znaki; Marsupin
wcale na to nie zważał, akby e nie rozumiał. Owszem unosił się coraz mocnie , otwarcie
mówiąc przeciw Bonie, co zdawało się mięszać i onieśmielać Elżbietę.

Rozmowa cała w ten sposób prowaǳona, chociaż się Marsupin wysilał na to, aby
natchnęła męztwem i przekonała młodą panią, że zmienić była powinna postępowanie,
na młode , bo aźliwe , słabe na pozór Elżbiecie, barǳo małe uczyniła wrażenie.

— Zostawcież mi też coś własne woli — rzekła. — Może to nie est chwila w któ-
re bym mogła wystąpić i powinna.

Marsupin czuł, iż nie chciała się przed nim otwarcie wynurzyć, usiłował wydobyć
z nie wyznanie akieś, zwierzenie się i zǳiwił naǳwycza nie, w istocie te tak bo aźliwe
i wątłe zna du ąc opór łagodny wprawǳie, ale niezwyciężony.

Im Elżbieta mocnie przy nim obstawała, tem Włoch upierał się silnie chcąc ą na-
wrócić — nadaremnie.

Nadeszła wśród tych rozpraw Hölzelinowna, która potakiwała Marsupinowi i chciała
mu przy ść w pomoc, lecz i ona nie potrafiła zmienić usposobienia wychowanicy.

Naostatek Elżbieta odezwała się łagodnie.
— Iǳie mi o zdobycie serca małżonka a pana mego, nie o chwilowe zwycięztwo nad

królową JMością. Dlatego pozwólcie, abym naprzód uniknęła wszystkiego co może króla
Augusta podrażnić. Wiecie ak est przywiązanym do matki.

— To nie przywiązanie syna — wybuchnął Marsupin — to są niegoǳiwe czary i uro-
ki, które ta kobieta rzuciła na starego i młodego. Ale trwać one nie mogą. Król młody
wyzwolony otrząśnie się z tego zdrętwienia.

Zaczął ponownie nalegać Marsupin na to, aby królowa do męża echała. Elżbieta
odpowieǳiała, że musi czekać aż August tego zażąda, a est pewną, iż to nastąpi.

Czy Marsupin pochwycił tę pewność, z którą się wygadała Elżbieta, trudno było się
domyśleć, lecz Hölzelinowna posłyszała o tem zdumiona, a zna ąc swą panią nie wzięła
tego za próżną przechwałkę.
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Wedle postanowienia swego Marsupin, wieǳąc iż długi ego pobyt u królowe Elż-
biety do na wyższego stopnia zniecierpliwi Bonę, umyślnie się kilka goǳin zasieǳiał,
zwlekał, a gdy w końcu zmuszonym był ą opuścić, eszcze na odchodnem nalegania po-
nowił.

Bystry i przenika ący Włoch, tym razem wobec pełne prostoty młode królowe zna-
lazł się w tem niepo ętem dla siebie i upokarza ącem położeniu, że odchoǳąc, wyznać
musiał, iż e nie rozumiał.

Jak go witała tak pożegnała uśmiechem asnym, poda ąc białą rączkę do pocałowania,
i upewnia ąc go, że da Bóg, wszystko szczęśliwie się ułoży.

Broniła Augusta, nie skarżyła się na nikogo.
Chociaż późno dnia tego było, Bona chcąc się pozbyć Włocha, byłaby może dała mu

posłuchanie, wieǳąc iż miał listy, ale Marsupin, który dla szpiegowania i rozsłuchania
się, rad był tu ak na dłuże pozostać, poszedł do biskupa i do dnia następu ącego odłożył
audyencyę.

Resztę dnia przesieǳiał u ks. Samuela, przeszedł się po miasteczku, przegadał na
ustroniu z różnemi ludźmi.

Czekał go nocleg taki sam ak poprzeǳa ący, którego skutkiem febra we dnie zgu-
biona, powróciła gwałtownie szą eszcze. Pierwszą rzeczą naza utrz było dreszcze okrutne
przemóǳ gorącym i mocnym napo em, i lekarza się poraǳić, ale doktorów królowe
Bony Marsupin się obawiał, lekarstw od nich nawet biskup ma przy ąć nie raǳił, musiał
więc poprzestać na akichś babskich lekach.

Blady, zmęczony, ledwie się na nogach trzyma ąc, bo gorączka wewnętrzna go trawiła,
poszedł z listami do Bony.

Łatwo było przewiǳieć, ak zostanie przy ęty. Królowa wcale nie myślała udawać
nawet, iż nienawiści dlań nie ma.

Posłuchanie trwało barǳo krótko.
Włoch listy odda ąc, dołożył do nich nietylko gorące życzenia króla Ferdynanda, ale

żądanie ego usilne, aby małżeństwo połączone zostało.
— A cóż to do mnie należy? — ofuknęła królowa. — Król syn mó może żonę wezwać,

przy echać do nie , robić co mu się podoba. Czynicie mnie odpowieǳialną za niego!
To nie mo a rzecz!
Odwróciła się pogardliwie, a Włoch dodał.
— Cały świat wie o tem, że tu się tylko to ǳie e co W. K. Mość rozkażesz. Dlatego

też na nią oczy wszystkich są zwrócone.
Bona z oburzeniem poruszyła się.
— Pozdrów króla Ferdynanda odemnie uprze mie i powieǳ mu, że syn mó ma

własną wolę.
Na tem skończyło się posłuchanie. Bona wyszła.
Naza utrz gdy zrana przyszedł biskup do króla i zastał tam ą, z rozpłomienioną twarzą,

odezwała się do niego.
— Oddał mi ten zuchwalec list króla Ferdynanda! Co ten łotr plecie i kłamie, a w oczy

mi rzuca! W liście nie ma nic. Ja go każę kĳmi obić.
Macie owski, który nierad drażnił królowę, tym razem nie mógł się wstrzymać i stanął

w obronie Marsupina.
— W. K. Mość przebaczysz — rzekł — ale Włoch to powtarza co wie cały świat, i co

na dworze królewskim i cesarskim est we wszystkich ustach.
Zarzuca ą W. K. Mości obchoǳenie się z synową nielitościwe, królowe Elżbiecie nie

wolno est mieć własnego lekarza, w taki czas ak ǳisie szy. Każde e słowo, każdy ruch
i czynność podlega ą rozkazom, kroku stąpić samowolnie nie może.

Dlaczego nie ma własne służby, kuchni własne ? Z tego plotki i pode rzenia rosną,
że W. K. Mość awnie e nie lubiąc, czyhasz na e życie.

— Myślą, że a ą chcę otruć? — podchwyciła Bona gwałtownie.
— Jeżeli głośno tego mówić nie śmie ą, to niezawodnie pota emnie pode rzenie to

est we wszystkich — odezwał się Macie owski. — Przykro mi to wyznać, ale spytany
prawdę mówić muszę.

ǲiało się to w sypialni króla i Zygmunt słuchał rozmowy, co biskupa ośmielało.

   Dwie królowe 



Zwykły więc koniec nastąpić musiał — Bona z krzykiem, łkaniem, płaczem rzuciła
się na podłogę.

Stary król patrzył obo ętnie, z ukosa niekiedy rzucał oczyma ku biskupowi — oba
milczeli.

Po chwili porwała się królowa z ziemi.
— Odtąd — krzyknęła — a e nic posyłać nie będę. Niech dla nie kupu ą i gotu ą

osobno. Niech robi co chce.
— Tak bęǳie lepie — dodał biskup spoko nie.
Padła potem na krzesło Bona i sieǳiała dysząc ciężko długą chwilę, aż się e z ust

wyrwało.
— A! gdybym nie miała dóbr, które są w mocy cesarza! dałabym a naukę temu

łotrowi, który mi się tu urągać śmie, i sieǳi na przekorę mnie, kiedy a go mieć nie chcę.
Ks. Macie owski powróciwszy od króla zastał u siebie Włocha, który się upierał po-

zostać eszcze w Niepołomicach.
— Czyń ak chcesz — rzekł ks. Samuel — ale i mo ą i króla est radą, abyś do

ostateczności nie przywoǳił królowe . Wierza mi, iż ci grozi niebezpieczeństwo. Gdyby
ona nie wydała rozkazów, ma sługi, które się domyślą co e miłem być może. Życie ratu
dla usług królowi. Jedź, proszę.

— Nie dale ak do Krakowa — odparł Marsupin — i to do czasu. Chociaż mi tam
powietrze grozi, choć sam chory ztąd ruszam, nie opuszczę Polski, dopóki mnie tu nie
bęǳie komu zastąpić lub odwołanym nie zostanę.

Po rozmowie z ks. Macie owskim, wiǳąc że dłuższy pobyt w Niepołomicach stał się
niemożliwym, szczególnie dla febry, które się tu pozbyć nie mógł — Marsupin zmu-
szony został wracać do Krakowa.

Choroba w sta ni nabyta na noclegu nie opuściła go rychło, lecz walcząc z nią, uparty
Wioch nie zszedł ze stanowiska.

Otoczony morem, narażony na niebezpieczeństwo, wycieńczony febrą złośliwą, trud-
no było wieǳieć czy przez wierność panu swo emu, czy przez za adłość przeciw Bonie nie
chciał z mie sca ruszyć.

Hetman Tarnowski słał, aby na wieś się schronił do niego, Marsupin odmówił, aby
dworu i królowe z oczów nie tracił.

Wyprawa młodego króla na Litwę, w oczach wszystkich uchoǳiła za ustępstwo rzą-
dów wielkiego księztwa na rzecz syna.

Mówiono powszechnie: — Puścił stary W. księztwo Augustowi.
Wyposażenie przez Bonę zdawało się to potwierǳać. Wieǳiano że zdawna litewscy

panowie się o to dopraszali.
Młody pan wy echał do Wilna, ale o zdaniu mu rządów i właǳy przez o ca mowy nie

było tymczasem. Zdawało się akby pobyt ten miał go przygotować do rząǳenia, ułatwić
mu poznanie luǳi, obycza u i kra u.

Tłómaczeniem, dlaczego nie zabrał z sobą żony, mogło być, że przed niewielu laty
spalony dolny zamek wileński, w którym wielcy książęta mieszkali, potrzebował odno-
wienia i wyporząǳenia.

Litwa cieszyła się samym odgłosem podróży, wiǳąc w nie nieochybną zapowiedź
nowych rządów, o które teraz tem natarczywie się upominać miała, że nic im nie zdawało
się stawać na zawaǳie.

Blizko trzy wieki upływały od połączenia dwu narodów pod dynastyą edną. Polski
obycza i prawa silnie odǳiałały na organizacyę kra u, wychoǳącego z barbarzyństwa
wiekowego, ze stanu pierwotnego. ǲiałanie to ednak nie zlało dwóch państw choć e
połączyło, a swobody akie Polska przynosiła Litwie, same się przyczyniały do wyrobienia
pragnień autonomii i odǳielności pewne .

Niebezpieczeństwo od Moskwy i Tatarów, od czasów Aleksandra przekonało Litwę,
iż so usz ścisły z Polską był dla nie ręko mią ocalenia od zagłady — niemnie ednak
chciano mieć wielkich książąt uǳielnych i stanowić całość odrębną.

Mimo swobód zdobytych racze obycza em niż prawem, Litwa zawsze odmienną była
od Polski, rządy w nie więce właǳy dawały panu ącemu, który tu był ǳieǳicznym nie
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wybieralnym — szlachta mnie miała znaczenia, wielkie roǳiny kniaziowskie przeważały
w zarząǳie i raǳie.

Jagiellonowie czuli się tu aż do ostatniego swobodnie szymi panami niż w Polsce. Li-
twa też wyglądała, żyła, mówiła, obradowała inacze . Ogłada europe ska tylko w wielkich
roǳinach czuć się dawała. W szlachcicu widać było niedawno kle notem ozdobionego
ba orasa.

Jak szaraczkowa barwa sukni oǳnaczała szlachtę litewską, tak i prostota obycza ów.
Łączyły się małżeństwami dwa narody, wiązały rozlicznemi stosunkami, lecz odrębność
ich była eszcze barǳo wyrazistą. Bronili e szczególnie magnaci, choć znaczenie swe
i głos przeważny winni byli od Polski zapożyczanym prawom i obycza owi. Dla młodego
króla chwila ta wyprawy na Litwę była w życiu ego stanowczą. Po raz pierwszy czuł się
sam, wyzwolony z pod czułe , troskliwe , ale ciężące opieki macierzyńskie .

Teraz mógł być sobą i próbować spełnić marzenia te, które do rzalsza młodość zroǳiła.
Wychowaniec luǳi takich ak Lismanin i Włosi, którzy go otaczali, Zygmunt August stał
umysłowo na wysokości wszystkich zadań wieku.

Wiǳiał w Polsce i Litwie wiele do zrobienia, do poprawienia, do dźwignięcia. Tem-
perament i charakter zmiękczony wychowaniem niewieściem nie czyniły go zdolnym do
walki, do zdobywania praw utraconych przez poprzedników, ale w granicach swe właǳy
miał pole szerokie do ǳiałania.

Pomimo przywiązania do matki, które zarazem było pewną obawą i znużeniem a nało-
giem dla spoko u przy ętym, Zygmunt August wiǳiał asno, aki nieład, akie zgorszenie,
ile zła roǳiło przekupstwo, faworyci, Gamrat i Kmita.

W Polsce i w Litwie obiecywał sobie po tych latach rozstro u, świetne nowe odro-
ǳenie.

Na szlachetnie sze, młoǳieńcze popędy biły w sercu ego, marzył iż uczyni dobre-
go wiele. Wprawǳie miękkim był, leniwym nieco, rozpieszczonym, zawczasu zużytym
młodością, na które rozwięzłość matka patrzyła przez szpary, ale emu samemu znużenie
wydawało się skutkiem tego, że do czynu nigdy powołanym nie był.

Opuszcza ąc Kraków, Zygmunt August wiǳiał przed sobą na świetnie szą przyszłość,
na którą uż teraz mógł pracować.

O ciec obchoǳił się z nim zawsze surowo, czu ąc że go matka popsuła, a naprawić
nie ma ąc odwagi — wyzwolenie od niego dawało mu swobodę. Lecz zarówno musiał
pragnąć oswoboǳenia z więzów matki, na pozór nie tak ciężkich, a w istocie daleko
groźnie szych. Nie mógł nie wiǳieć tego, że dawała mu pieniąǳe, kochanki, aby sama
w ego mie scu kra em z faworytami rząǳić mogła.

O wartości takich luǳi ak wszechmocny Gamrat, ak dumny a chciwy Kmita, w po-
równaniu ich do Macie owskiego i hetmana Tarnowskiego, Zygmunt August zdrowo są-
ǳił, choć nie mógł dać tego poznać po sobie. Matka stała po stronie, dla które szacunku
nie miał nikt, nawet może ona sama.

Dwa obozy przeciwne matki i o ca wiodły z sobą walkę, do które on nie należał wcale,
lecz w pierwszego z nich był mocy.

Małżeństwo z Elżbietą, ǳieło o ca, który w nie krew swo ą braterską ukochał, zna-
lazło Augusta obo ętnym. Matka aby się zabezpieczyć, poddała mu Dżemmę, dla które
miłość i namiętność przewiǳiała, obrachowała z góry.

ǲiewczę było urocze, niewinne, rozmiłowane, a August zna dował w nie wǳięk
nowy i miłość ta zdawała się na długo zabezpieczać od wszelkie inne . Przez Dżemmę
miała nim rząǳić Bona.

Dotąd składało się wszystko po myśli stare królowe , która choremu Zygmuntowi
wmawiała co chciała. Marsupin łamał e szyki. Dlatego pałała taką nienawiścią ku niemu,
nie domyśla ąc się, że w samym charakterze syna zna ǳie wkrótce niebezpiecznie szego
nieprzy aciela.

Na mocnie roznamiętniony król młody, nawykł był do zmiany płoche , żadna kobieta
długo utrzymać go nie mogła.

Dżemma gwałtownością przywiązania wkrótce zaczęła być mu ciężarem.
Na Elżbietę patrzył zrazu obo ętnie, późnie z politowaniem. Ta biedna wygnanka

prześladowana przez matkę, osamotniona, dla które on musiał chłód okazywać i niemal
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pogardę, obuǳiła w nim współczucie. Była młodą i piękną, a charakterem łagodnym tak
się różniła od Dżemmy, że sam kontrast z nią czynił ą ponętną.

Zniewieściały August serce miał miękkie, nowość była zawsze dla niego urokiem.
W przeciągu kilku miesięcy odpychany przez Bonę od żony, Zygmunt przywiązał się

do nie pota emnie. Zresztą, chcąc się wyswoboǳić z więzów matki, nie miał lepszego
sposobu, mnie gwałtownego, skutecznie szego nad to przywiązanie się do żony.

Lecz, dopóki byli w Krakowie, musiał zmyślać obo ętność, lęka ąc się narazić żonę na
prześladowanie, którego rozmiary i doniosłość znał dobrze. Wieǳiał, że matka nie cofnie
się przed na ostatecznie szemi środkami. O życie nawet Elżbiety obawiać się było można.

Udawał więc chłód i wstręty, choć w chwili wy azdu myśl połączenia się z żoną uż
go za mowała. Rachował na o ca, a potem na oddalenie, gdyż w Wilnie, Bona zmuszona
czuwać nad chorym mężem, czynną być nie mogła.

Wyprawu ąc w drogę matka, która chwilowo sobie go z ednała, nakazała do siebie
pisywać coǳiennie, do żony listy były zakazane, Bona miała ą żywić swo emi.

Na rękę było młodemu królowi rozstawać się z Włoszką, do które zmysłami tylko
i nałogiem był w ostatku przywiązany. Je wymówki, wymagania, zazdrość, nużyły go uż
wielce.

Matka szepnęła mu na wy ezdnem, iż zna ǳie sposób wyprawienia za nim Włoszki,
lecz rzecz ta nie zdawała się łatwą. Bona była wystawioną na potwarze, patrzono zblizka
na to, co poczynała; na Dżemmę zwrócone też były oczy — nie spoǳiewał się e Angust
rychło.

W podróży ǳiwnie się uczuł swobodnym i wesołym. Świat mu się uśmiechał cały.
Chociaż podróż w początkach na Mazowsze pro ektowana, w Litwie nie była ozna -

mioną — zaledwie się o nie wieść rozeszła, natychmiast Litwini zna du ący się w Kra-
kowie znać o nie dali do Wilna.

Tam ona radość obuǳiła i naǳie e. Kto mógł tylko śpieszył i wybierał się naprzeciw
młodego króla, aby mie sce przy nim zdobyć, pozyskać łaski i zapewnić sobie stanowisko
na przyszłość.

August echał zwolna, gdyż musiał wymĳać mie sca zapowietrzone; poprzeǳiły więc
gońce na Litwie i panowie Raǳiwiłłowie, Chodkiewicze, Wirszyłłowie, Kiszkowie, Pruń-
scy, kto mógł pobiegli ku granicy na powitanie młodego pana.

Wszystkim im wydał się wielce poważnym, nad wiek swó rozumnym, umiarkowa-
nym i pełnym ma estatu. Zna dowano go tylko nieco zamkniętym w sobie i dumnym.

Przy azd do Wilna, choć z licznem uż gronem panów, którzy się po droǳe przy-
łączyli, nie miał żadnego charakteru uroczystego. Nie był to w azd na W. księztwo, bo
Zygmunt August rządów ob ąć nie miał eszcze prawa.

Zamek dolny, chociaż naprędce przez Wirszyłła w części na przy ęcie króla przygo-
towany, po pożarze ostatnim smutną przedstawiał ruinę. Przez długie lata stał pustkami,
otacza ące go place, ogrody, budowy, wszystko było zaniedbane, a że się nigdy nie od-
znaczał wytwornością, po Krakowie, po włoskich budowach, akie się tam wznosiły, robił
wrażenie przykre.

Na pierwszy rzut oka Zygmunt August mimowolnie wykrzyknąć musiał, że zamek
z gruntu trzeba było odnowić i przebudować, a po zdolnych robotników słać do Krakowa.
Miał odrazu pilne i niewstrętliwe za ęcie.

Tymczasem w ednem skrzydle oczyszczonem naprędce, król i dwór się pomieści-
li. Zygmunt August zamieszkać tu stale nie myślał, dopókiby zamek nie był gotów na
pomieszczenie ego i żony, ale miał do poznania Litwę, kra cały prawie sobie nieznany.

Stare zamczyska w Trokach, w Liǳie równie były zaniedbane ak w Wilnie; mieściły
się tam szczupłe załogi, a na lepsze izby nie miały nic nad ławy i stoły, nie wszęǳie nawet
podłogi, częście tokowiska.

Panowie otacza ący króla, zapraszali w gościnę — młody pan nie był od tego.
Zaledwie się rozpatrzywszy, począł wycieczki dokoła.
Gdy powracał do Wilna, zastawał tu zawsze oczeku ących panów wo ewodów z ziem

odległych, którzy uż przyszłemu panu czołem bić śpieszyli.
Czynności nad to nie było innych, oprócz coǳiennych doniesień matce. Myśl króla

czasem biegła ku Krakowu i Niepołomicom.
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Matka w listach, które prze ęte być mogły, o Dżemmie nic nie donosiła. Król dla nie
tem więce mógł ostygnąć i spoǳiewał się być oswoboǳonym.

Tymczasem Dudycz z żoną wyruszywszy w podróż, kosztował pierwszych osobliwego
z nią pożycia przy emności, ciężko e opłaca ąc. Je mość od ślubu ani słowa się nie odezwała
do niego. Gdy potrzeba było wydawać rozkazy, posługiwała się Bianką.

Petrek w paradnym stro u podróżnym, na koniu wytwornie przybranym, z rzędem
i siodłem świecącemi od srebra, pozłoty i kamieni, echał u stopni kolebki na straży, od
strony po które sieǳiała Dżemma.

Włoszka niekiedy spoglądała na niego, przypatrywała mu się, krzywiła i w końcu
wydała rozkaz, aby e widoku nie zasłaniał, a echał po drugie stronie kolebki. Dudycz
musiał spełnić wolę małżonki.

Na popasach i noclegach wnĳść do izby za mowane przez kobiety nie było mu do-
zwolonem. Całą ego pociechę stanowiła litościwa, wesoła, trzpiotowata choć uż nie zbyt
młoǳiuchna Bianka, która wybiegała niosąc rozkazy, a przytem pocieszała go i bawiła
rozmową.

Dżemma echała milcząca, dumna, niecierpliwiąc się długością podróży, zna du ąc
wszystko niedogodnem, a unika ąc nietylko spotkania z mężem, ale nawet wspomnienia
o nim.

Dudycz, gdyby był chciał, stanu rzeczy tego zmienić nie mógł, miał przeciwko sobie
cały pułk kobiecy, a na ego czele, oprócz Dżemmy, starą, złośliwą, krzykliwą Włoszkę.
Petrek nie eden raz ze dworem odbywał podróże, znał wszystkie ich w kra u niedogod-
ności, ale mu one nigdy się ak teraz nie dały we znaki.

Podróż wszystkim równie wydawała się długą, a Dudyczowi musiała stać się nieznośną,
gdyż te nawet pociechy nie miał, aby swobodnie oblicze małżonki oglądać. Sieǳiała
w głębi kolebki, na częście zasłoną twarzyczkę tak ma ąc obwiązaną, że e mało co lub
nic widać nie było.

Gdy stawali wchoǳiła do izby, do które mężowi przystęp był wzbroniony. Skarżył się
o to Biance, powiada ąc zprosta: „ użci bym nie z adł oczyma”, Włoszka się śmiała i raǳiła
cierpliwość.

W końcu podróży, gdy się uż do stolicy zbliżali, Dudycz przeszedłszy przez rozmaite
roǳa e i stopnie męczarni, dobił się aż do gniewu i pragnienia zemsty. Przeklinał piękną
swą panią, która z nim obchoǳiła się ak ze sługą i niewolnikiem. — Czeka -no! —
mówił w duchu — przy ǳie koza do woza, naówczas a ci za te wszystkie męczarnie mo e
zapłacę.

Nie wieǳiał tylko, kiedy do tego szczęśliwego terminu mógł się dobić.
Nie do eżdża ąc do Wilna wydała rozkaz Dżemma, iż nie gǳieinǳie tylko wprost

do zamku za echać ma ą.
Nie rozumiała inacze położenia, tylko że tu, gǳie nad Augusta nikogo wyższego nie

było, gǳie on rozkazywał, ona musiała otwarcie za ąć mie sce ego ulubienicy.
Wstyǳić się tego nie myślała wcale; ak wprzódy, tak teraz była swoim tytułem dum-

ną.
Dudycz oparł się w początku za eżdżaniu do zamku, chciał szukać gospody w mieście,

Włoszka się pogniewała, poczęła go ła ać i stanęło na tem czego żądała. Bianka wprawǳie
czyniła e uwagi, iż młody król może tu w obcem mie scu nie rad bęǳie tak awnemu
ukazaniu się kochanki — Dżemma nie dała e mówić nawet.

Cały więc tabor bramą od Trok w echał, powoli ciągnąc w mury miasta, a Dudycz
po droǳe uż dowieǳiał się, że króla w Wilnie nie było, sieǳiał pod czas w Olicie i nie
wieǳiano kiedy powróci.

Ozna mił o tem Biance, ona Dżemmie, ale Włoszka nie zmieniła postanowienia, har-
do odpowieǳiawszy, iż ą przecie zna dwór i urzędnicy młodego pana.

Zwolna przyciągnęli aż do bram zamkowych, zkąd widać było dolną budowę całą
ostawioną rusztowaniami, na których mnóstwo robotników pracowało. Na edne części
dolnego zamku dach kryto, drugą murowano eszcze, niektóre ściany tynkowano.

Gdy stanęli u bramy, powychoǳili dworzanie królewscy niektórzy i służba, a na-
ostatek podkomorzy starszy i Merło ulubiony Augusta komornik. Dudycz ozna mił im
o Dżemmie, która sama się wychyliwszy z kolebki, upominała o gospodę na zamku.

Merło, zna ący ą dobrze, głową potrząsa ąc przystąpił.
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— Króla nie ma — rzekł — a co gorze izb nie ma. W zamku wszystko się przerabia,
ani kąta, gǳieby spocząć można.

Szepnął cisze zaraz, że król mu na wszelki wypadek dał zlecenie, aby Dżemma przy-
bywszy gospodą stanęła w mieście.

Gǳie? Merło nie dostał żadnego w te mierze rozporząǳenia.
Włoszka zapaliła się gniewem wielkim i rozpłakała klnąc i narzeka ąc razem, na wzór

królowe Bony. Bianka musiała ą tulić, uspoka ać, a Merło Dudyczowi wskazał w mieście
dom dostatniego kupca, do którego się wprosić mogli, szepnąwszy mu na ucho, iż król
się tą niewiastą za mował i miał ą w opiece. Kupiec zwał się Sopoćko.

Tak tedy zawróciwszy od zamku, nazad musieli, a Dżemma sobie oczy zakrywała ze
wstydu. Przez zamkową bramę wrócili do miasta i tu dopiero przy Trockie ulicy Sopoćkę
odszukali.

Kupiec, pół Rusina, pół Litwina, trochę po polsku mówiący, skrobał się po głowie,
bo miał roǳinę, a dla Dżemmy kilka izb trzeba było opróżnić. Lecz dla króla i Wielkiego
księcia nie goǳiło się odmawiać posługi.

Tu nim kobiety do wygód nawykłe i Dżemma, co się niemal za królowę miała, znośnie
się rozłożyły, nim im dostarczono wszystkiego co potrzebowały — parę dni upłynęło.
Dudycz na dole w małe komórce razem z chomątami, uprzężą i siodłami, na podłoǳe
legiwał, a o żonie tylko tyle wieǳiał, że mu dla nie Bianka ciągle pieniąǳe z kalety
wyciągała. Do zamku posyłano dwa razy na ǳień, bo się Dżemma niecierpliwiła, ale król
nie powracał, a Merło nie wieǳiał wcale kiedy się go spoǳiewać było można.

Wielka i gorąca miłość Dżemmy, zaczynała się w rozpacz zamieniać i gniewy. Nie
po mowała tego, że o nie tak zapomniano, tak zaniedbano ą i nie przewiǳiano przybycia.
Na przemiany Bianka to łzy e ocierać musiała, to zburzenie i odgrażania się uśmierzać.

Chciała gonić za ukochanym do Olity, ale Merło stanowczo się temu sprzeciwił, opo-
wiada ąc, że młody pan otoczony był litewskimi senatorami i musiał dawać baczność na
siebie, więcby pewno niemile przy ął przybywa ącą.

Wszystko to w główce rozkochane Dżemmy pomieścić się nie mogło.
Dudycz się cieszył i czekał.
Tak upłynęło długich dni ǳiesięć, a o królu wiadomości nie było żadne ; Merło kłamał

czy prawdę mówił, zapewniał, że August uż Olitę opuścił i gǳieinǳie przebywał, zatem
cierpliwie na niego czekać było potrzeba.

Bianka pierwsza ednego poranka, wyszedłszy na ulicę do blizkiego kościoła św. Du-
cha, dowieǳiała się o powrocie króla i co pręǳe dobrą tę wiadomość przyniosła przy-
aciółce. Dżemma porwała się z łóżka, w którem większą część dnia spęǳała, kazała się
stroić, czesać, chciała uczynić na pięknie szą i była pewną, że ak tylko król się o nie
od Merły dowie, natychmiast pośpieszy. Chciała zaraz wszystko kazać pakować, zbierać
rachu ąc na to, że tego dnia eszcze na zamku bęǳie panować.

Upłynął czas do południa, rosła niecierpliwość, nadszedł wieczór, Dżemma płakać
i narzekać zaczęła, noc ciemna w końcu okryła miasto — króla nie było, a nawet żadnego
posła od niego.

Bianka na zamek nie chciała się ważyć, stara Włoszka obawiała się, musiano posłać
Dudycza.

Barǳo nierychło wrócił Petrek donosząc, iż król był barǳo za ęty, miał z Kĳowa
i Smoleńska gości, i na chwilę oddalić się nie mógł.

Merło raǳił cierpliwość a zaprzysięgał się, iż panu natychmiast o Dżemmie ozna mił,
na co otrzymał w odpowieǳi tylko głowy skinienie.

Dla dumne a biedne ǳiewczyny upokorzenia tego i zawieǳionych naǳiei było za
wiele, wpadła więc w takie rozdrażnienie, iż dom cały poruszyła i ledwie ą około północy
ukołysano.

Następny ǳień cały zszedł znowu tak samo na próżnem oczekiwaniu i uż noc nad-
choǳiła, gdy sam, w towarzystwie tylko wiernego Merły, przebrany i z twarzą okrytą
nad echał król.

Dżemma wybiegła naprzeciw niemu z wyrzutami, z płaczem, zostawiono ich samych;
słychać było szlochanie, krzyki, ęki, potem gwałtowny słów potok płynący z ust Włoszki,
a wkrótce potem wyszedł król zimny, blady, zniecierpliwiony wewnątrz, zasępiony — siadł
na koń i od echał.
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Bianka, która wbiegła się dowieǳieć od przy aciółki ak się skończyła rozmowa, znala-
zła ą w stanie ǳiwnym, rozgorzałą gniewem tłumionym, milczącą, niechcącą się przyznać
do doznanego zawodu, lecz widocznie okrutnie cierpiącą.

Z początku przed przy aciółką nawet żalić się nie śmiała, bała się zarówno urągania
i litości, ale boleść ą zmogła.

— A! — zawołała, zapłakane oczy tuląc do ramienia Bianki — wszyscy oni są ednacy,
królowie i chłopi, serca nie ma ą, kochać z nich stale nie umie żaden. Padamy ofiarami.

August, August! który mi żonę poświęcił, poprzysiągł miłość wiekuistą, przestał mnie
kochać… Serce ego wystygło.

Jestem nieszczęśliwa… na nieszczęśliwsza.
Bianka usiłowała ą tem pocieszać, że król młody musiał tu wiele rzeczy poświęcać,

aby się nie narazić Litwinom, nie dać powodu do plotek, któreby doszły do Krakowa do
króla starego, że potrzeba było mieć cierpliwość.

Dżemma wszystkiego tego nie rozumiała, chciała za ąć mie sce na zamku, a król
wprost e oświadczył, że to ani ǳiś, ani późnie nie bęǳie możliwem, że musi pozo-
stać w mieście. Obiecywał zresztą postarać się o osobny dwór, w którymby ą umieścił,
ale i o ten łatwo nie było, bo zamek restaurowano i robotnika było mało, a dwory książęce
na mieście stały prawie wszystkie opuszczone.

Oprócz tego, według Dżemmy, młody król tak się e okazał zmienionym, tak okrut-
nie chłodnym, obo ętnym, iż na wspomnienie ego Włoszka w rozpacz wpadała.

Do późne nocy musiała przy e łóżku sieǳieć Bianka, stara ąc się ą pocieszyć.
Dżemma miała eszcze naǳie ę dawną miłość wskrzesić w sercu Augusta, lecz widać
uż było, że zawieǳiona, okrutną akąś zemstę mu gotowała.

— ǲiecko ty mo e — westchnęła nad nią Bianka. — To co ciebie spotyka ǳisia ,
przez tośmy przeszły wszystkie, nie w nasze mocy się pomścić, nie mamy na to siły!
Jedno ci pozostało tylko, dawne miłości wspomnienie, eżeli ona nie powróci, wyzyskać.
Zgoǳić się ze swym losem i zostać bogatą panią Dudyczową.

O Dudyczu, z obrzyǳeniem imię ego wymawia ąc, Dżemma ani słuchać nie chciała.
Biedny Petrek od sta ni choǳił do ciemne komory, w które miał legowisko, wysuwał

się czasem w ulicę na piwo lub miód i powracał, czeka ąc co bęǳie dale .
Chociaż mu się nie zwierzano, ak stały z królem stosunki, sam on doskonale e wiǳiał

i oceniał. Cieszył go ten zwrot nad wszelkie naǳie e pomyślny.
Żona musiała przeboleć, wypłakać się, a on po ednany z nią, obiecywał sobie korzystać

z łaski królewskie , na którą rachował.
Po pierwszem burzliwem wiǳeniu się z królem, Dżemma się go zaraz naza utrz spo-

ǳiewała, ale się nie pokazał i nie przysłał nawet nikogo. Czekała dwa dni na niego, z awił
się znowu wieczorem, pota emnie, skarżył się że go oblega ą panowie litewscy, że swo-
bodnym nie est itp.

Napróżno go Dżemma starała się ubłagać, ani wyrzuty, ani łzy nie pomagały. Następ-
nego dnia długie listy do stare królowe ze skargami przygotowano, przypisu ąc zmianę
intrygom — któż wie, zabiegom może pota emnym młode królowe . Listy potem za
listami biegły do Niepołomic, opisu ące życie króla.

On sam pisywał też do Bony w początku coǳiennie, potem zwolna coraz rzaǳie .
Królowa stara, która te podróży na Litwę obawiała się wielce, z listów Dżemmy

i z pism syna wyrozumiała, że w istocie dla nie położenie to było groźnem.
August się starał widocznie z pod właǳy matki wyłamać, pisał mnie , chłodnie , nie

ze wszystkiego się zwierzał, nie słuchał e ak wprzódy.
Samo pode rzenie o chęć wyzwolenia się, Bonę, która wielkie dla syna w swem prze-

konaniu uczyniła ofiary, wprawiła w gniew straszny!
Wielka miłość dla syna w edne chwili mogła w e sercu zmienić się w nienawiść ku

niewǳięcznikowi.
Lecz nie chciała wierzyć eszcze ogarnia ącym ą obawom. Czekała.
Z Niepołomic wyprawiony pota emnie zaufany dworzanin, przybył do Wilna podpa-

trywać młodego króla, rozsłuchać się w tem co się tu święciło.
Wprawǳie August pokornie zawsze matce zdawał sprawę ze wszystkiego, lecz w to-

nie listów, w sposobie postępowania czuć było odmianę, większą niezawisłość, różnicę
przekonań, które nie taił tak barǳo.
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Nie dała po sobie poznać Bona co się w duszy e ǳiało, lecz wrzała wewnątrz gniewem
po chybionych rachubach. Jeżeli syn ą miał zdraǳić, przyszłość stawała się okropną. Ona!
ona zepchnięta ze stanowiska, które za mowała, Elżbieta królu ąca nad nią! Tego znieść
nie mogła

Przy aciele pomóǳ e musieli, gotową była kra zawichrzyć, wo nę ściągnąć we-
wnętrzną, ale nigdy się poddać…

W Niepołomicach król chory prawie miesiąc odpoczywać musiał. Bona, Elżbieta,
dwór, byli przy nim. Pomimo zerwania wszystkich związków z Krakowem, nie było pra-
wie dnia, żeby ktoś ze służby nie zmarł nagle. Powietrze okazywało się w sąsieǳtwie,
w Krakowie gǳie Marsupin leżał na febrę chory, mór się szerzył z gwałtownością coraz
większą.

Do wszystkich utrapień królowe , strachu o króla i siebie, walki z Elżbietą, obaw
o przyszłość — Marsupin niepozbyty był dla nie ednym z na nieznośnie szych; nie tyle
się go może obawiała, ile obrażoną była tem, że ą lekceważył.

Wieǳiała Bona, iż się ciągle odgrażał boda ścigać dwór i młodą królowę, czyby mu
dozwolono czy nie.

Macie owski, o którego uszy się obĳały gniewy królowe , przestrzegał Włocha na-
próżno aby się nie narażał. Marsupinowi szło o postawienie na swo em.

Gdy uż z Niepołomic się wybierać miano do Korczyna naprzód, potem do hetmana
Tarnowskiego do ego ma ętności, dotąd od moru wolnych — Włoch zaczął się także
wybierać w ślad echać za dworem.

Chory, bo febra go dotąd nie opuszczała, pomimo to konie i luǳi gotował do podróży,
która była postanowioną. Ta tylko zaszła zmiana w przygotowaniach do nie , że niewielu
swym sługom Marsupin kupił oręż lepszy, aby nie być bezbronnym, w razie napaści.

Sam on ednak w nią nie wierzył, choć biskup, Boner i posłaniec hetmana usiłowali
go przekonać, iż Bona szczęǳić nie bęǳie życia ego.

Ażeby doniesienia Marsupina o Elżbiecie osłabić, Bona barǳo zręcznie zwróciła się
do zna omego sobie Herbersteina z listami, w których dowieść usiłowała, iż to co szpiegi
donosiły fałszem było wierutnym.

Herberstein wiele miał względów dla możne pani, ale odpowieǳi ego dały Bonie
do zrozumienia, że w Wiedniu i Praǳe miano barǳo dokładne wiadomości o losie aki
spotkał młodą królowę. Raǳił więc zmianę, większą troskliwość, więce względów dla
młode pani, a w grzecznych ego listach czuć było groźbę i niepewność przyszłości.

Wszystko to Bona przypisywała Marsupinowi. On to ą oczernił, on donosił, on
pierwszy obuǳił pode rzenie. Nienawiścią i pragnieniem zemsty pałała niewypowieǳia-
nem.

Odgrażała się przed Macie owskim biskupem, iż obić każe Włocha, ale w kółku swo-
ich powierników, groziła mu śmiercią i wołała, że tenby się e zasłużył, ktoby ą od łotra,
wroga nikczemnego wyswoboǳił.

Słuchali tego luǳie, do Krakowa nie było daleko.
Marsupin właśnie się miał wybierać naprzód do Bochni, potem w ślad za dworem,

odprawiwszy listy do króla Ferdynanda, w których gwałtowne środki doraǳał, odebranie
Bonie księztw włoskich i t. p., gdy ednego wieczora, leżąc uż na łóżka, wychudły Włoch
u rzał wsuwa ącego się, płaszczem otulonego, zgiętego człowieka, który ostrożnie oglądał
się dokoła.

Z pod płaszczyka cieńki koniec mieczyka, aki Włosi nosili, dał mu się w niezna omym
domyślać ziomka. Lecz że Włosi prawie wszyscy tu do Bony obozu należeli, Marsupin
ostrożny, zobaczywszy wsuwa ącego się bo aźliwie gościa, natychmiast z łóżka się zerwał
i za pas sztylet wepchnął.

Lampka maleńka słabo izbę dużą oświecała, twarzy więc zbliża ącego się nie mógł
łatwo rozpoznać. Dopiero gdy podszedłszy kroków kilka, gość kołnierz płaszcza odrzucił
i stara pomarszczona ego twarz z głową łysą płomykiem lampki oświeconą została. —
Marsupin poznał w nim ednego ze sług królowe Bony, starego Moncaccio, z którym
lepie był niż z innemi. Moncaccio Neapolitańczyk należał do tych, którzy z Boną tu
pierwsi przybyli. Na dworze pełnił funkcye różne.
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Uchoǳił za zaprzedanego swe pani i gotowego na wszystko. Chociaż go nigdy nie
schwytano na uczynku, przypisywano różne ta emnicze a krwawe zamachy.

Człowiek był niebezpieczny, lecz dla Marsupina mnie może niż innych. Włoch miał
zręczność w początkach swego pobytu oddać mu wielką przysługę. Moncaccio miał córkę
zbiegłą, do które był przywiązany barǳo, Włoch pomógł do e odszukania. Po kilka-
kroć zaklinał się zbir stary, że tego nigdy Marsupinowi nie zapomni, a bęǳie, da Bóg,
odwǳięczyć mu się starał.

Ta obietnica przyszła teraz na myśl Włochowi, gdy niespoǳianie u rzał go przycho-
ǳącego po nocy, a wieǳiał o nim, iż z królową był w Niepołomicach.

Nie okazu ąc po sobie na mnie sze trwogi, Marsupin powitał go zapytaniem: — co
tu robi?

Moncaccio nie odpowieǳiał, zamruczał coś, kapelusz rzucił na stół, obe rzał się dokoła
pilno, pochylił ku gospodarzowi i spytał.

— Jesteśmy sami?
— Na zupełnie .
— Wy się słyszę utro wybieracie w drogę? — rzekł Moncaccio.
— Tak est.
— Jeżeli do Pragi, z Bogiem — mówił dale przybyły — eżeli za królową i królem,

signor Giovanni, wam dobrze życzę, nie edźcie.
— Dlaczego?
— Szkoda mi was — odparł Moncaccio.
Marsupin się rozśmiał.
— Strachem mnie nie wziąć — rzekł.
Zmilczał gość patrząc na stół.
— Wiem, że się nie boisz — rzekł po chwili — ale echać nie życzę.
Zawahał się chwilę.
— Mam dla was obowiązek wǳięczności, ostrzegam — dodał — królowe naraziliście

się śmiertelnie. Ona wam nie przebaczy, życie wasze zapłacone, zabĳą was.
Marsupin podparty na ręku dumał.
— Słucha — dodał Moncaccio — a wiem o wszystkiem. Zrobiliście co tylko było

w mocy luǳkie uczynić, więce nie zdołacie nic. Życie więc dacie nadaremnie.
— Ależ mó Moncaccio — odparł Marsupin — kto na mo e nastawać bęǳie, ten

swo e też narazić musi, nie wiadomo kto kogo zabĳe.
— Ilu was bęǳie? — rzekł zimno Włoch.
Marsupin nie chciał kłamać, razem z nim mogło być na wyże pięciu.
— Gdy przeciwko wam młodych, zręcznych, niespoǳiewanie, w obrachowanem

mie scu i czasie stanie piętnastu — żadna siła was nie obroni.
Zdraǳam mo ą panią — dodał — ale wasza śmierć nic e nie da oprócz tego, że

e zemstę nasyci. Na droǳe w trzech mie scach na was czeka ą zasaǳki, nie u ǳiesz
ich. Czyń co chcesz. Jam swo e spełnił, nie będę miał nic na sumieniu, i eżeli się zna dę
naprzeciw was, tak dobędę miecza ak i druǳy.

Marsupin pogardliwą miną odpowieǳiał na to.
— Jeżeli życie masz za co ważyć — dodał przybyły, biorąc za kapelusz — czyń co

wola.
Chciał uż powstać, gdy Marsupin rękę ego pochwycił i zatrzymał go.
— Nie są to próżne strachy, aby się mnie pozbyć? — zapytał.
— Na patrona mo ego świętego Januaryusza, na krew ego żywą — odparł Moncaccio

— przysięgam ci, że nietylko nie powiększam niebezpieczeństwa, alem ci oszczęǳił tego
co uż zbyteczne, a co e znacznie czyni strasznie szem. Czyń co chcesz.

Marsupinowi znękanemu chorobą zabrakło sił, westchnął i zadumał się.
— Zostanę przyna mnie na stanowisku w Krakowie — odezwał się — aż mnie od-

woła ą a kogo innego wyślą.
— Tak uczyń — wtrącił żywo Moncaccio — bo życie dasz daremnie. Nie uczynisz

nic. Naraziłeś się tak, że gdybyś teraz królowe Izabelli synowi przyniósł koronę, a Bonie
inwestytury na księztwa, eszczeby ci nie przebaczyła.

— A! nieszczęśliwa Elżbieta mo a! — zawołał w uniesieniu Marsupin — ǳiecko
niewinne w szponach takie harpii… Co ą czeka!
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Moncaccio spuścił głowę, usta ścisnął, nie rzekł ani słowa pociechy.
— Nie znacie — odezwał się po długim przestanku — królowe nasze . Nigdy dotąd

nic się e oprzeć nie zdołało. Panowała, panu e, rząǳi, kupu e luǳi lub strachem ich
łamie; na starość nie dopuści, aby e dyktowano prawa.

— Ale król stary chory est i życie mu obiecu ą niedługie — rzekł Marsupin.
— Bęǳie władała młodym.
— Czary są, czary! — szepnął zabobonny Włoch — nic innego.
Moncaccio uśmiechnął się tylko.
— Gdyby niczem innem nie mogła, pewnie, że i czarówby się użyć nie zawahała —

odezwał się. — Astrologowie patrzą dla nie w gwiazdy, aby chwilę pomyślną wyznaczyli,
doktorowie przyprawu ą napo e, Brancaccio zbiera złoto, dla młodych i rozpustnych ma
swe ǳiewczęta, starego króla zmoże zawsze łzami i krzykiem; sług e takich ak Gamrat
i Kmita nie zbywa.

Ruszył ramionami nie kończąc.
— Tak — rzucił chmurno Marsupin — wszystko to waży, ale niech Bona strzeże

się zemsty króla rzymskiego i cesarza. W ich mocy est za Elżbietę odpłacić, eźli włos
z głowy e spadnie.

Nie odpowiada ąc na to Moncaccio, powtórnie kapelusz u ął i ruszył się z sieǳenia.
— Męztwo wasze uwielbiać muszę — rzekł — wolałbym z pięciu zbó ami naraz mieć

do czynienia, niż z powietrzem, wśród którego wy sieǳicie. Wbiegłem tylko do Krako-
wa, aby was ostrzeǳ, a to com tu wiǳiał strachem mnie prze ęło. Naostatek — dodał
ma ąc się ku drzwiom — nie potrzebu ę mówić, że idąc do was, gardło mo e stawiłem,
dotrzyma cie mi ta emnicy.

Marsupin podał rękę smutny.
— Bądźcie spoko ni — rzekł — wiecie żem przecie człowieka sernego nie zdraǳił,

choć mi królowa kĳmi groziła, a miałżebym wydać tego co życie mo e ocalił?
Znikł Moncaccio. Włoch choǳił po izbie długo nim się układł na spoczynek.
Naza utrz listy wysłał do Pragi, prosząc o nowego posła coby go zastąpił, gdyż on uż

wyczerpał wszelkie środki dopomożenia młode królowe .
Pobyt w Krakowie stawał się ze dniem każdym mnie możliwym, tak luǳie marli

strasznie, a ratunek przypadkowy, nieumie ętny, nie mógł szerzeniu się moru zapobieǳ
Jedynym środkiem skutecznym było rozbieganie się ludności, chronienie się po lasach.
Mór wprawǳie niekiedy się tym sposobem roznosił też, ale ustawał gdy mu pastwy za-
brakło.

Opustoszało znacznie miasto, wyludniło się z uczniów, pozamykano szkoły, na ratu-
szu, na zamku sieǳieli tylko urzędnicy, a duchowieństwo zastępowało z cudowną rezy-
gnacyą poświęceniem, gǳiekolwiek brakło roǳiny, opieki i pomocy.

Pobożność też wzrosła, ak zwykle gdy ciężka ręka losu luǳi dotyka, którzy w nie-
szczęściu dopiero wraca ą do Boga.

W kilka dni potem, chory eszcze Marsupin, pożegnawszy Decyuszów na Woli i swo-
ich kilku zna omych w Krakowie, zniknął z miasta nie opowiada ąc się co miał uczynić
z sobą.

Niespoko na królowa Bona, która się nauczyła niedowierzać mu i lękać się człowieka,
nieda ącego się zastraszyć niczem, gdy e doniesiono, że Marsupin wy echał, a nikt nie
wieǳiał dokąd, tem większą czu ność nakazała, zawsze się obawia ąc aby nie wtargnął
znowu.

Nigdy może tak ściśle nie strzeżono młode królowe , króla starego i biskupa Macie-
owskiego, o którym Bona była przekonaną, że Włochowi pomagał.

Nie edna ta troska nie dawała e spoczywać. Król stary, około którego zdrowia cho-
ǳiła z naǳwycza ną troskliwością, bo ego życie stanowiło o e panowaniu, pomimo
starań lekarzy nie miał się dobrze. Zaledwie uspoko ony cokolwiek sił oǳyskał, na -
mnie sze znużenie, asunek, zniecierpliwienie e wyczerpywało.

Królowa, otacza ąc go strażą pilną, zapobiegała aby wiadomości żadne nie dochoǳiły
do niego, tylko te, które przez nią były dopuszczone. Ale naǳoru tego nie mogła rozciągać
nad Macie owskim, z zimną krwią, bez obawy, z powagą duchownego, spełnia ącym swe
obowiązki, a króla nieodstępu ącym. Tego ani pozyskać ani zastraszyć nie było można,
a czytała w nim, że ą znał i że żaden krok e nie uszedł baczności ego.
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Drugą przyczyną niepoko u dla Bony był syn.
Wychowywany od ǳieciństwa tak, aby matkę miłować i słuchać e tylko się nauczył,

częstokroć na przekorę o cu, August aż do te pory zależał od nie i szedł niewolniczo za
e wskazówkami.

Nawet po ożenieniu tryumfowała tem, iż go od żony młode , piękne , dobre , mimo
o ca, mimo luǳi, całego świata, potrafiła odciągnąć.

Wy azd na Litwę obmyślany troskliwie czynił ą ednak niespoko ną. Z początku listy
syna były coǳienne i poufne, zwolna dawała się w nich czuć pewna emancypacya z pod
właǳy matki, pewne zachcianki własne woli, nieco zobo ętnienia.

Drażliwa, pode rzywa ąca, nieufna, czytała w listach, wnioskowała z doniesień może
więce niż na pozór dozwalały, miała przeczucie, że August wyswoboǳić się zechce i że
się ku żonie zwróci.

Obawę tę potwierǳiły listy rozpaczliwe Dżemmy i Bianki, ustne opowieści posłańców
z Wilna.

Odepchnięcie obo ętne Włoszki, którą mu posłała królowa, obeszło ą ako symptom
groźny.

Przestraszyła się wpływu panów litewskich, nowych luǳi, któż wie? może zwrotu
ku Elżbiecie. Listy Bony pośpieszyły, nieokazu ąc obawy, przypomnieć Augustowi ego
zobowiązania względem matki i wszystkie ofiary akie ona czyniła dla niego.

Oczy Bony niespoko nie odtąd poczęły się zwracać na Wilno.
Nakoniec, ostatnim niepoko u dla nie powodem była niepo ęta, niezrozumiała dla

nie Elżbieta. Tu wszelkie rachuby zwykłe okazywały się chybionemi.
Bona rachowała na łzy, na rozpacze, na skutek zmartwienia, który powinien był spro-

waǳić chorobę i, któż wie, przyśpieszyć rychły zgon, który e astrologowie przepowia-
dali.

Tymczasem Elżbieta, ak to uż Marsupin przy wiǳenia się z nią uważał, nietylko
nie wyglądała gorze , ale oǳyskała rumieńce. Uśmiech e był weselszy, spokó ducha
niezachwiany.

Zdawała się zupełnie szczęśliwą, nie czyniła wymówek, nie uskarżała się, nie obwiniała
Bony, a okazu ąc e poszanowanie wielkie, unikała wszelkiego pozoru rozdrażnienia.

Ale właśnie ten spokó , ta zimna krew, to wesele młode pani na mocnie Bonę roz-
drażniło. Chciała aby płakała i cierpiała, a doczekać się tego nie mogła.

Elżbieta znosiła wszystko. Odbierano e sługi, ograniczała się pozostałemi, osamot-
niano ą, zna dowała za ęcie w samotności i żyła ze swo ą Hölzelinowną.

Bona byłaby rada i tę pode rzaną powiernicę usunąć, oddalić pod pozorem akimś,
oskarżała ą o fałszywe doniesienia, lecz dowodów nie było, a matka Elżbiety zawczasu
zastrzegła sobie aby stara piastunka przy nie pozostała i nie mogła być odsuniętą.

Ją i Hölzelinownę szpiegowano na każdym kroku; w liczbie czterech panien, które
pozostawiono przy Elżbiecie, połowa była przekupioną przez Bonę i służyła e racze niż
swe pani.

Żadne słowo, czynność, nie uszły baczności Włoszki, ale zręczna Kätchen umiała się
tak urząǳić, iż starą królowę dochoǳiło to tylko co ona chciała

Od czasu wy azdu młodego króla, stosunki ego z żoną były zerwane. Nie pisał do
nie .

Bona tem głośnie , na złość synowe , podnosiła to, iż do nie listy przychoǳiły co-
ǳiennie. Ale i to nie zdawało się wielkiego na Elżbiecie czynić wrażenia.

Słuchała opowiadań królowe i zaspaka ała się niemi.
Hölzelinowna zniecierpliwiona, uż w Niepołomicach nalegać zaczęła na swo ą panią,

ażeby ona pierwsza pisała do męża i przypomniała mu się. Ze zwykłą swą chłodną krwią
pozorną, Elżbieta odpowieǳiała e , że powinna czekać aż mąż pierwszy do nie sam
napisze, że naówczas chętnie pośpieszy z odpowieǳą, ale e się narzucać mu nie przystało.

Kätchen napróżno starała się e dowieść, że to byna mnie by e godności nie uwłacza-
ło, a dowiodło przywiązania — młoda królowa, w obawie aby Bony tem nie zniechęciła,
oparła się.

Każdego posłańca z Wilna dopytywano o listy od Augusta, żaden z nich nie przyniósł
nic do żony. Ale i do matki posły się stały rzadszemi.
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Jak skoro król cokolwiek się uczuł silnie szym, Bona, które sąsieǳtwo Krakowa by-
ło niedogodnem, przyśpieszyła wy azd do Korczyna. Tu, nie zapowiadano ak długo się
miano zatrzymać, a o dalszych planach podróży głucho było.

Jednego dnia ruszyły się tabory królewskie, przodem niektóre, inne wraz z kolebkami,
które wiozły Zygmunta, Bonę i Elżbietę.

Młoda pani echała z Hölzelinowną, ze swoim barǳo szczupłym dworem i służbą, tuż
za starym, który się pilno o tę — ak ą nazywał — córkę dowiadywał.

Podróż barǳo powolna, naprzód obmyślana tak aby się nigǳie z powietrzem nie
spotykać, a mie sca zarażone, eżeli ominąć ich nie było podobna, prze eżdżać bez zatrzy-
mywania się, szła nieznośnie długo, a nie zawsze wygodnie. Rzadko gǳie się rozłożyć
było można i pomieścić bez ścisku. Elżbieta znosiła to z ǳiecinną niemal wesołością
niedoświadczone , którą wszystko bawiło — sam nawet czasem niedostatek czegoś i po-
zbawienie tego, do czego była nawykłą.

Pięknie sze dni esienne, ostatnie kwiatki, blade słońca promyki, widoki osad, zam-
ków, dworów, spotykanych luǳi, rycerstwa, duchownych, buǳiły e ciekawość i nie
dawały uczuć znużenia.

Wszystko to nieznośnem było dla Bony, która echała niespoko na, gniewna, a widmo
Marsupina, nagle znikłego, prześladowało ą wszęǳie.

Obawiała się spotkać go na każdym noclegu, wiǳiała w każdym spotykanym prze-
eżdża ącym, dopytywała swó dwór, zalecała baczność. Ta emnicze nagłe usunięcie się
Włocha, którego upor znała, napełniało ą strachem.

W Nowym Korczynie pobyt nie był długi. Hetman Tarnowski zapraszał króla do
edne ze swych ma ętności, w które spoko nie i bezpiecznie mógł przebyć czas akiś.
Zygmunt rad był przy ąć ofiarę, ale Bona niecierpiała, obawiała się hetmana. Był to wróg
Kmity, nieprzy aciel Gamrata, sprzymierzeniec Macie owskiego, awny królowe stare
antagonista, mąż wielkiego i niepodległego ducha, eden z tych niewielu barǳo, których
Włoszka ani złamać, ani oszukać, ani ugłaskać nie mogła.

Piastu ąc na wyższą godność hetmańską, Tarnowski nie miał uż nic do zdobycia,
ogromne posiadłości na swó czas czyniły go ednym z na bogatszych magnatów nietylko
w Polsce, ale na cywilizowanym świecie. W XVI. wieku pięćǳiesiąt tysięcy czerwonych
złotych dochodu, przy buławie hetmańskie i wielkiem imieniu, stanowiły potęgę ogrom-
ną.

Bona rozporząǳała wielkiemi skarbami ak on, ale daleko od niego zależnie szą była,
a tylko przebiegłość e , intrygi, nieprzebieranie w środkach czyniły ą niebezpieczną.

Kmita, którym się ona posługiwała przeciwko Tarnowskiemu, wróg ego ogłoszony,
przy całym wysiłku do walki z hetmanem, nie dorósł do ego powagi i znaczenia.

Tarnowski obchoǳił się z nim niemal lekceważąco, nie wyzywa ąc nigdy, ale tam,
gǳie starcie było nieuchronne, utrzymu ąc wyższość swo ą. Oba oni w oczach kra u,
który ich znał, powagą i zacnością mierzyć się nie mogli i nie stali na równi. Kmicie
zarzucano gwałty, szaleństwa, wybryki, ego bandę złoczyńców, akiemi się posługiwał,
gdy hetmanowi nigdy, nikt nic nie mógł zadać, coby sławę ego zaćmić zdołało.

Zwycięzca w tylu bo ach, był czystym i niepokalanym i cnotę swą nosił wysoko, nie
lęka ąc się nawet potwarzy, która do niego przystać nie mogła.

Nie było powodu odrzucenia zaprosin Tarnowskiego, które, choć Bonie były niemiłe,
przy ęte zostały.

Dwór przeniósł się do spoko ne osady, przygotowane naprędce na ego przy ęcie.
Pobudowano tu szopy, wzniesiono nowe dwory, a hetman z gościnnością staropolską
przy mował pana, nie da ąc mu nic pożądać, bo życzenia były przewiǳiane.

Wie skie to było schronienie, ale nic nie brakło i w porównaniu z Niepołomicami,
wygodnie sze od nich. Król e upodobał sobie. Dokoła nigǳie o strasznym morze słychać
nie było i z Krakowa tylko zawsze złe przychoǳiły wieści, tak że o powrocie do niego
prędkim marzyć nawet nie było podobna.

Elżbieta zna dowała się tu, ak wszęǳie, szczęśliwa ze wszystkiego i cierpliwą na to
co ą spotykało.

Bona przeciwnie coraz ob awiała większy niepokó , z edne strony o zdrowie i życie
męża, z drugie o syna. August pisywał rzaǳie .
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Nie wchoǳiło w plan Bony, aby synowi Litwę król oddał do rządów; chciała go mieć
u boku swo ego, pod bezpośrednim wpływem.

Tymczasem pobyt w Wilnie, zbliżenie się do panów tute szych, podbuǳiło naǳwy-
cza dawne ich wymagania, aby Zygmunt im syna dał na W. księztwo.

Wszyscy posłańcy ztamtąd przybywa ący przynosili listy z naleganiami, z pochwałami
dla młodego pana, z prośbami o niego.

Wieǳiano uż w Polsce, że na przyszłym se mie, którego się Litwa domagała dla
spraw pilnych, ednozgodnie wszyscy będą o Augusta prosili.

Aby zapobieǳ temu, by Zygmunt skłonić się nie dał do zadośćuczynienia prośbom,
Bona zawczasu starała się mężowi dowieść, że właǳą się ǳielić nie powinien. Chciała
mieć syna przy nim, na oku, zna dowała go młodym i niedoświadczonym.

Król, który unikał sporów, milczał.
Im mocnie przekonywała się Bona z doniesień, które e słano, że August niezupełnie

szedł za e wolą, tem więce nalegała na męża, aby dopóki żyw nie puszczał z rąk woǳów.
Ze wszystkich na dworze osób, znoszących cierpliwie tę wędrówkę po kra u dla zabez-

pieczenia się od moru, Bona na mnie umiała z nią się pogoǳić i poddać konieczności.
Wyrzekała i niecierpliwiła się, co nie pomagało wcale. Brakło e kogoś i czegoś, coby

ą za ąć mogło żywie .
Męczennica, ofiara, królowa Elżbieta, była nieczułą, milczącą — August, którego rada

chciała napowrót sprowaǳić, nie słuchał e i zna dował się na Litwie swobodnie szym.
Z polecenia Bony, aby dokuczyć synowe , podszeptywano Hölzelinownie o tem, iż

wydana za mąż Dżemma, kochanka Augusta, po echała do Wilna. Sąǳono że ona o tem
ozna mi swe pani, ale piastunka zmilczała, a Elżbieta, gdyby e o tem doniesiono nawet,
zbyłaby uśmiechem obo ętnym wiadomość.

Ona żyła ostatniemi słowy męża i tą błogą naǳie ą, aką one e przyniosły. Kochała
go i wierzyła mu.

Całe ego postępowanie tłómaczyło się obawą matki tak dobrze, iż ą zupełnie uspo-
ka ało.

Naostatek po długiem oczekiwaniu, eden z posłańców przywiózł list od męża do
młode królowe .

Był-li on z rozkazu, za pozwoleniem, czy mimo wieǳy Bony pisany, nie umiała dociec
Elżbieta, lecz miarku ąc z tego ak Bona o nim wieść przy ęła, stanowczo musiał e być
niemiłym.

Królowa młoda rozpromieniona, nosiła go na piersiach, nie rozstawała się z nim i na-
tychmiast zaczęła myśleć o odpowieǳi.

Było to dla nie zadanie trudne. Jak w liście pogoǳić czułość, którą chciała wyrazić
w nim, a nie obuǳić w Bonie pode rzeń? (bo ta nieochybnie czytać go miała — szedł
przez e posłów do Wilna).

Hölzelinowna nalegała na wyrażenia ak na czulsze, na opis szczegółowy życia, akie
wiodła królowa, tęskniąca za mężem. Elżbieta potrząsała główką, milczała, a gdy list był
gotowym i odczytała go piastunce, wydał się e zimnym; Elżbieta nic w nim zmienić uż
nie chciała, nie mogła.

Szepnęła tylko Kätchen swe , że Bona czytać go bęǳie, że się przed nią ze zbytnią
czułością zdraǳać nie trzeba.

Kätchen była przeciwnego zdania zawsze. Ona, ak Marsupin, raǳiła śmielsze postę-
powanie, nie tyle uległości i pokory, a żadne obawy.

— Król rzymski ma w ręku losy Izabelli, córki Bony, ona wie o tem dobrze! Macie
w nie na lepszego zakładnika i nic się wam stać nie może.

Lecz nawet przed tą piastunką nie śmiała królowa wydać się z tem, że liczyła więce
na męża teraz niż na o ca, na miłość, którą zdawało się e że zdobyła, niż na łaskę akąś.

Hölzelinowna próżno listu wyprawienie zwlec chciała, wyszedł on takim akim go
obmyśliła Elżbieta i brzmiał ak następu e:

„Lubo powinnam mieć naǳie ę, że się wkrótce z sobą z eǳiemy, ponieważ czas mi
się dłuższym daleko wyda e niżbym chciała, postanowiłam tym listem eszcze gonić za W.
K. Mością. Gdy nie mogę ręki podać, ani z Nim ustnie rozmawiać, niechże nieobecna
choć listem się przypomnę.
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Niech W. K. Mość to o swe wierne małżonce i słuǳe wieǳieć raczy, iż niczego tak
nie pragnę, ak żebyś mnie W. K. Mość w pamięci swe zachować raczył i szczerze z duszy
kocha ącą, nawza em miłował. Niech Pan Bóg zachowa W. K. Mość w dobrem zdrowiu
i zsyła nań pomyślność wszelką, a mnie ak na pręǳe z W. K. Mością, królem, panem
i małżonkiem moim na mile szym połączy”³.

List ten Hölzelinowna zna dowała za słabym, za krótkim, mówiącym za mało, nie
bacząc na to, że miał być otwartym i czytanym, że w nim szukać miano pozoru do nowego
ucisku.

Elżbieta czuła, że więce napisać się e nie goǳiło, a że mąż zrozumie ą.
Naówczas uż, gdy go do Wilna wysyłano, młoda królowa po pobycie na wsi u Tar-

nowskiego, potem w Piotrkowie, zna dowała się z Zygmuntem Starym w Warszawie. Była
wiosna, długi czas upłynął od wy azdu Augusta. Se m dla Litwy zapowiadano w tym roku
wkrótce, a August miał przybyć z panami litewskiemi do Brześcia.

Wszystkiemu temu Bona, przy całe swe zabiegliwości, zapobieǳ nie umiała. Zwle-
kała ma ąc naǳie ę, że coś z azdowi przeszkoǳi, ale naǳie e wszelkie ą zawoǳiły.

Zygmunt Stary, listami króla Ferdynanda i naleganiami Macie owskiego pokonany,
mimo odraǳań Bony, postanowił zawczasu iż Elżbieta się z mężem połączy i po eǳie
z nim do Wilna.

Otwarcie Bona się nawet sprzeciwiać temu nie mogła. List Herbersteina dawał e do
myślenia, trwożyła się zarówno o córkę ak o zagrożone neapolitańskie dobra swo e.

Cała e polityka polegała na odkładaniu, na zwłokach, na wyna dywaniu pozorów
w stanie zdrowia króla, w pogłoskach o powietrzu, które wszęǳie groźnie szem się sta-
wało, gǳie było wielkie zbiegowisko luǳi. W Brześciu właśnie se m ten miał się zgro-
maǳić ze wszech stron.

Lecz mór srogi naostatek i w Krakowie ustawać począł, mnie o nim słychać było,
a Litwa nalegała mocno.

Postanowiono więc w czerwcu z Mazowsza się udać na granicę do Brześcia, gǳie uż
przygotowania czynić poczęto na pomieszczenie dworu.

August obiecywał przybyć nieochybnie.
Elżbieta wyglądała przy azdu ego ak wybawienia z niewoli, ale niemnie niespoko nie

czekała na niego Bona.
Miał e on powrócić tak poddanym i posłusznym ak był, czy zmienionym i zbunto-

wanym? Ostatnie listy kazały się tego domyślać, a przyna mnie ciężkiego prze ścia nimby
wyrywa ący się niewolnik znowu został w ka dany zakuty.

Ze wszystkiego miarku ąc, co e donoszono, królowa nie rachowała uż na Dżemmę.
Na dworze swym miała ą czem zastąpić.

Oprócz tego liczyła na znaną sobie rozrzutność syna a skąpstwo o ca, gdy szło o niego.
Musiał potrzebować posiłków, które matka była dać gotową, nawza em żąda ąc za nie
powrotu do dawne uległości.

— Hölzelin, duszo mo a! — wołała, dni licząc młoda królowa — w czerwcu przy-
bywa! Dwa księżyce nowe się zmienią, a my go zobaczymy!

Kätchen z akąś nieufnością i niedowierzaniem całowała ą po rękach.
— Królowo mo a — szeptała — boda lepszym wrócił niż od echał.
Dwuznaczny uśmieszek Elżbiety i milczenie e dla piastunki były zagadką.

Losy nieszczęśliwego Dudycza i piękne ego małżonki, nie mogą nam być obo ętne.
Dżemma spoǳiewała się zawsze powrotu króla do dawne miłości, roiła, że zostanie na
zamek wprowaǳoną, oczekiwała coǳień nagłe zmiany szczęśliwe .

Ale naǳie e te okrutnie zawieǳione zostały.
Gdy znowu przez dni kilka nie ukazał się król na Trockie ulicy, a Dżemma sobie

wytłómaczyć nie mogła tego zaniedbania, choć Bianka usiłowała ą tem pocieszać, iż miał
gości dosto nych i za ętym był barǳo — zniecierpliwiona uż chciała bieǳ na zamek,
i Bianka obawia ąc się porywczości e , musiała sama ofiarować się w zastępstwie.

Na zamek dostać się było niełatwo. Jedna ego część nieprzystępną się stała, bo koło
nie pracowano, w drugie ciasno było od natłoku dworu i urzędników. Ale Włoszka była

³Przezǳiecki, Jagiellonki. [przypis autorski]
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rozważną, zręczną i ostrożną. Potrafiła niezbyt na siebie oczy ściąga ąc dostać się do Merły,
ulubieńca Augusta.

— Mó miły panie — zawołała zobaczywszy go nadchoǳącego — radź coś na to, aby
król egomość tak okrutnym nie był dla biedne Dżemmy. Ona oszale e z rozpaczy.

— A cóż a na to raǳić mogę — odparł Merło. — Król nasz w Wilnie, to nie ten
co był w Krakowie. Tu się on musi na wsze strony oglądać, bo zewsząd na niego patrzą.
Dobre est miłowanie, ale całego życia oddać mu nie można.

— Niechże o nie nie zapomina! Litość mieć powinien! — zawołała Bianka.
— A ona też nad nim — rzekł Merło. — Królowi ona zawsze miłą, ale teraz gdy

męża ma…
— Męża? — rozśmiała się Włoszka. — Aleć to sta enny nie mąż. On na próg do nie

we ść nie śmie!
— O to mnie sza — dodał dworzanin, który z przy emnością z piękną eszcze, choć

przywiędłą Bianką gawęǳił. — Król się wszakże opamiętał, że żonę wziął i myśli o nie .
— Król? a w Krakowie ani znać e nie chciał! — odparła Włoszka.
— Co innego było w Krakowie — począł poufnie Merło. — To pewna, że teraz do

nie nabrał serca. W Krakowie obawiał się matki, a tu my nikogo się nie lękamy.
— Zapomnieliście, że królowa stara długie ręce ma — rzekła Bianka.
— Na Litwę przecie niemi sięgnąć bęǳie trudno — odparł Merło — a eżeli królowa

matka syna kocha, to mu żony odbierać nie zechce, gdy się przekona, że się do nie
przywiązał.

Śmiać się poczęła Włoszka.
— Przywiązał się! teraz, nie wiǳąc e ! Co wy prawicie, akbyście ze mnie żartowali.
— Mówię prawdę — począł Merło — i mam na to dowody. Powtarzam wam, że

w Krakowie co innego było, a tu się inacze święci. Na lepszy dowód, że król o niczem
nie myśli, tylko o tem aby na zamku ak na pręǳe izby dla swe pani godne e urząǳił.
Śpieszą robotnicy ak mogą, a on sam się niemal coǳień dowiadu e. Sprowaǳa kobierce,
opony, malarzy i pilno się stara aby gniazdo usłał piękne i miękkie.

Chcecie wiǳieć? — dodał Merło — poprowaǳić was mogę. Komnaty uż ma ą
przeznaczenia.

Chodźcie.
To mówiąc, zǳiwioną i smutną Biankę wprowaǳił do wnętrza dolnego zamku, gǳie

w istocie luǳi dużo się krzątało.
Jedni zewnątrz wygłaǳali ściany, druǳy w środku układali podłogi, wstawiali okna,

dopasowywali drzwi, malowali i przybĳali.
Merło pokazał e naprzód poko e dla króla przeznaczone, potem wspólne, około

sypialni przeǳiela ące e rozłożone, naostatek dla aucymeru, dworu, sług i dla pani.
Ostatnie były ozdobnie sze, asne i wesołe, akby młodości królowe odpowiadać chciały
świeżością swo ą. Pod oknami saǳono drzewka i kwiaty.

Merło tłómaczył e przeznaczenie każde komnaty i przeprowaǳiwszy tak milczącą
przez cały szereg sal i izb, które pośpiesznie kończono, a część ich uż tak ak gotową była
na przy ęcie — dodał po cichu.

— Mnie się wiǳi żeśmy się wszyscy mylili, a biedna Dżemma na barǳie , gdy tak
na królewską miłość rachowała. Wieǳiał on co czynił!

Teraz mu tu na Litwie nie przystało, żonę rzuciwszy, kochankami się chwalić, bo
starzy panowieby mu to barǳo za złe mieli. Tu obycza surowszy.

A król też sam dla żony wcale nie est tak usposobiony ak się nam zdawało. Boda
obo ętność dla nie udawał tylko, aby nie narażać na niebezpieczeństwo, na prześladowa-
nie.

Bianka słuchała uszom nie dowierza ąc.
Merło się e do ucha nachylił.
— Król z żoną swą ma pewnie pota emne stosunki i est w porozumieniu. Nie wiem

a nic, bo i przedemną się z tem tai, ale domyślam się na pewno.
Mówię wam dlatego o tem, że mi Dżemmy żal. Niech się darmo nie uwoǳi. Co

niemożliwe, to niemożliwe. Król ci ą wyposaży i dopomoże im do gospodarstwa, ale
dawna miłość nie powróci.
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Włoszka tak zdumiona eszcze była i przerażona tem co e Merło zwierzał, że się
w początku słowa odezwać nie mogła.

— Co się z mo ą biedną przy aciółką stanie — rzekła wreście — nie wiem zapraw-
dę. Ona kocha, może ǳiś gwałtownie niż kiedy, ale o e los nikt się oprócz mnie nie
zaasu e. Taka nasza dola, bo my wam tylko służymy za igraszkę.

Z Dżemmą król uczyni co chce, ale coż bęǳie z matką?
Myślicie że Bona zniesie połączenie się małżeństwa, którego nie chciała i poprzysięgła

e rozłączyć. Nie zapomina cie, że dopóki król stary ży e, ona tu wszechmogąca.
Kochała syna barǳo, prawda — dodała Bianka — ale gdy się pogniewa i nienawiǳieć

zacznie, choćby ǳiecku własnemu zdrady nie przebaczy.
Merło wąsa pokręcał.
— Nie uż my mieliśmy być wiecznie w niewoli u nie ? — rzekł po cichu.
— Młody król — przerwała Włoszka — rachu e może nadto na miłość matki, sąǳąc

że ona mu dla nie przebaczy wszystko, ale…
Bianka nie kończąc, po włosku, ruchami rąk i twarzy starała się pokazać Merle, iż

Bona raz roz ątrzona bęǳie nieubłaganą.
— Ale my od nie ucieczemy na Litwę — śmie ąc się rzekł dworzanin. — Co ona

nam tu zrobi?
Ironicznie uśmiechnęła się Bianka.
— Zobaczycie — rzekła. — Co zrobi, a nie przepowiem, lecz że nie przebaczy ani

synowi, tego estem pewna.
I zatrzymawszy się chwilę, szepnęła zamyślona.
— Ma więc z żoną pota emne stosunki?
— Ale, a tego nie mówię — rzekł zmięszany nieco Merło. — Domyślam się, nie

wiem nic. Patrzę że dla żony obmyśla wszystko, słucham że o nie tylko coǳień mówi,
wiǳiałem że wizerunek e przywiózł z sobą i przygląda mu się coǳień… akże nie mam
posąǳać że ą kocha?

Bianka, która do serca brała sprawę swe przy aciółki, stanęła słucha ąc z załamanemi
rękami, i łzy się e w oczach zakręciły.

W piersiach e zawrzał gniew, może obuǳony tem, że sobie własny los przypomniała.
— A zatem — odezwała się po chwili, wychoǳąc z zamku na podwórze ku miastu

— nie mam a tu co robić, a teraz myśleć tylko muszę ak smutną prawdę powieǳieć
Dżemmie, która się e ani domyśla, ani przeczuwa.

Bądźcie zdrowi — dodała żegna ąc wymuszonym uśmiechem Merłę — muszę po-
śpieszać do te biedaczki

Przez całą drogę myślała w istocie posłana z czem powróci do domu. Odrazu wszelką
odebrać naǳie ę Dżemmie nie chciała.

Skłamała więc na pytania natarczywe odpowiada ąc, że Merło był za ęty, że na zamku
nieład wielki panował, bo pośpiesznie odnawiano mieszkalne komnaty, i z tego powodu
nic się prawie dowieǳieć nie mogła.

Dżemma chciała uż lecieć sama, ale ą towarzyszka powstrzymać zdołała. Nie prze-
ciwiła się gdy zrozpaczona i zniecierpliwiona, znowu króla się spoǳiewać zaczęła i czekała
na niego.

Lecz ǳień ten i następny upłynął, a król nie dał znaku życia. Zniecierpliwienie i gniew
rosły z każdą chwilą.

Trzeciego dnia uż utaić nie było można, iż król znowu na czas dłuższy wy echał do
Olity, żadnych nie wydawszy rozkazów względem pobytu i pomieszczenia Włoszki.

Wiǳąc ą podrażnioną i oszalałą, Bianka naostatek postanowiła nie taić dłuże i nie
dać się e próżną uwoǳić naǳie ą. Wieczorem przysiadła się do e łóżka i począwszy od
narzekania na niestałe serca mężczyzn, w końcu wy awiła co mówił Merło.

Domysły ego w ustach Bianki przybrały barwę inną; Włoszka zaręczała, że była pewną
stosunków pota emnych króla z żoną.

Wrażenie, akie te smutne wieści sprawiły na Dżemmie, było niezmiernie gwałtowne,
krzyki e i łkania całą kamienicę rozbuǳiły, ukoić nie było podobna przywieǳioną do
szaleństwa.

Nad ranem uż Dżemma poprzysięgała zemstę królowi i szukała środków akiemiby
ą na nim i na żonie ego wywrzeć mogła.
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Rachowała na Bonę, będąc pewną, że ona we własnym interesie sprawę e poślubi.
Sama niewieǳąc co czynić, to się zrywała echać, goniąc Bonę do Piotrkowa lub

Warszawy, to namyśliwszy się potem, gońca wyprawić do nie .
Ale kogo? List nie mógł wypowieǳieć wszystkiego. Dudycz, który e przyszedł na

myśl, nie był zdatny do sprawienia poselstwa, zaczęła prosić o to Bianki.
Włoszka sama edna obawiała się podróżować.
Cały ǳień następny strawiły na naradach, do których stara Włoszka też wezwaną

została. Ale, ani ona, ani Bianka nie chciały się puścić w tę podróż i narazić na pierwszy
wybuch gniewu stare królowe .

Stanęło więc na tem, iż Dudycz z listem miał echać.
Bianka poszła mu ozna mić o tem, nie rozszerza ąc się nad treścią listów, które miał

do rąk oddać królowe .
Rozkaz pani swe , posłuszny dotąd Petrek, przy ął zimno.
— Nie po adę — rzekł krótko. — Dosyć uż wam zadarmo się wysługu ę, żebym

miał stare kości tłuc po drogach dla e mościne fantazyi. Niecha śle kogo chce, a się nie
ruszę.

Niespoǳiany opór, którego Bianka przełamać nie mogła, zǳiwił Dżemmę — pierw-
szy raz śmiał się e niewolnik przeciwić.

Lecz teraz, nawet ego oszczęǳać było potrzeba, bo gdyby i on opuścił?
Po namyśle Włoszka go przywołać kazała. Ten dowód łaski eszcze go dotąd nie spo-

tkał. Dudycz poszedł się ustroić, wąsy posmarował i poważnym krokiem wszedł do po-
ko u żony. Dżemma musiała udawać łagodną, ale nie mogła wesołe .

— Pierwszy raz mam prośbę do was — rzekła — a i te zadość uczynić odmawiacie.
— Bo mi uż ciężko dźwigać to arzmo — rzekł Dudycz. — Jam oprócz rozkazów,

dobrego słowa od was nie słyszał.
Dżemma spo rzała na niego i wzdrygnęła się. Wydał się e okropnym, pomyślała że

to był mąż, pan, i łzy się e z oczu puściły.
— To czego po was wymagam — odezwała się — nie dla mnie same potrzebne. Jest

to pilny interes królowe matki, która wam wǳięczną bęǳie. Dlatego, skarbiąc dla was
e łaskę, chciałam abyś waćpan sam pośpieszył.

Niewymowny Dudycz, z oczyma spuszczonemi, strzępił machinalnie pióro od kape-
lusza, który trzymał w ręku.

— Po eǳiecie? — zapytała Dżemma łagodnie.
— Ten raz, cóż robić! — odparł Petrek — choć przyznam się, że i dla królowe nawet,

ochoty nie mam. Koń ciągnie — dodał — ale mu też obroku dać potrzeba, a am go nie
wiǳiał eszcze.

Dwuznacznie się uśmiechnęła Włoszka.
— Zda e mi się — rzekła — że obrok i za mnie i za siebie da królowa.
Jedźcie tylko śpieszno, sprawcie się dobrze, a będą was pytać, potwierǳcie to co kró-

lowa w liście moim zna ǳie.
Bianka pod ęła się na wpół wta emniczyć Dudycza, który się powoli udobruchał.
Tak w końcu, po naradach, pisaniu i wyborach, które się parę dni przeciągnęły, Du-

dycz wyruszył, zostawiwszy luǳi żonie, samowtór z ednym pacholikiem.
Jak przebył Litwę do granicy, ak się potem rozpytywać musiał gǳie królowe sta-

re szukać, bo mu o nie coraz inacze mówiono i edni kazali do Piotrkowa, druǳy do
Warszawy echać, tego opowiadać nie potrzebu emy.

Miał czas Dudycz o sobie i swem położeniu rozmyślać, stękać i wzdychać na ciężką
pańszczyznę aką dla pięknych oczu swe pani odbywał. Królestwo byli naówczas w Ma-
zowieckim groǳie nad Wisłą, zkąd im do Brześcia na se m litewski bliże być miało.
Gród ten nieznany Dudyczowi, opasany lasami dokoła, na małem wzgórzu nad samą
Wisłą, ciasno murami opasany, po Krakowie mu się nie wydał zbyt pokaźnym, a i Wilno
przy nim nie traciło. Zameczek stary, budowany i przebudowywany składał się z murów
polepionych razem i niewiele obiecu ących. W mieście gospody niełatwo wyszukać było.

Petrkowi, który zły przy echał i wszystko mu kwaśno smakowało, nawet wymowa
mazurska śmieszną, a ak on powiadał, chłopską się wydała.

Zmuszony niebarǳo się wydawać ze swoim przy azdem i celem podróży, Dudycz
strawił ǳień niemal na rozpatrywaniu się, nim kogoś zaufanego ze dworu Bony natrafił,
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któremu się opowieǳiał, iż z panią pota emnie wiǳieć się potrzebował, bo przywoził
ważne wiadomości.

Zaledwie zmierzchło, gdy do gospody ego podle Panny Maryi, nieopodal zamku, bo
tam wszystko eszcze było na kupie, przyszedł Włoch, aby go zaprowaǳić do Bony.

Posaǳono go naprzód w ciasne antykamerze, gǳie skrzyń i sepetów podróżnych
pełno było, listy mu odebrawszy. Upłynęło sporo czasu nim e odczytano i samego Du-
dycza przyprowaǳono do królowe , za które krzesłem stała edna tylko owa mniszka
Maryna, z aszczurczemi oczyma, towarzysząca pani wówczas, gdy nikogo nie dopuszcza-
no więce ze dworu.

Na stole zobaczył Petrek poszarpane listy, które przywiózł, a Bona sieǳiała z twarzą
akby obrzękłą, pomarszczoną, obwisłą, tak straszna ak e sobie nie przypominał Dudycz.

Nim się zbliżył, zdawała się go piorunować oczyma, i krzyknęła ręką potrząsa ąc listy.
— Coś mi to przywiózł? prawdali to? Nie może być, Dżemma oszalała! Cóż się tam

w Wilnie ǳie e?
Petrek zimno, ale ze szczegółami opowiadać zaczął, ak się napróżno do króla dobĳali,

który tak dobrze ak znać ich nie chciał.
Potwierǳił i to, że zamek dla młode królowe pośpiesznie przygotowywano, a co się

tyczy pode rzeń, iż August pota emnie znosił się z żoną, nie umiał powieǳieć nic.
Bonie wiadomość ta tak była nieprzy emną, iż niebarǳo e wierzyć chciała. Oǳy-

skać straconą właǳę nad chorym mężem było e łatwo, ale nad synem, który się raz
z rąk wyrwał, wieǳiała, iż się stać może niepodobnem. Znała ego słabość, serce miękkie
i przeczuwała, że tak samo żona go opanu e, ak wprzódy ona nim władała.

Odstępstwo syna wprawiało ą w rozpacz. Przypisywała e niezręczności Dżemmy,
głupocie Bianki i na wszystkich wyrzekać zaczęła, ła ąc ich i grożąc.

Dudycz niewielu słowami uniewinniać się starał.
Po krótkie rozmowie, gdyż królowa nadto była rozgniewaną aby ą prowaǳić długo,

Dudycza odprawiono do utra.
W przedsieni czatu ące pochwyciły go panny dworskie Bony i zaprowaǳiły do siebie,

domaga ąc się, aby im o żonie swe i Biance opowiadał. Ale Dudycz ostrożnym był i mało
co się od niego dowieǳiały; z humoru tylko ego i królowe domyślać się mogły, iż zaszło
coś niespoǳiewanego i niepożądanego.

Dudycz nie mogąc na króla, narzekał na „boćwinę“ litewską, ak on ą zwał, na obycza
ǳiki, na wszystko.

Drugiego dnia o zmroku zaprowaǳono go do królowe , która uż była nieco ostygła,
ale rozczytawszy się w listach i rozmyśliwszy, doniesienie Dżemmy wzięła do serca. Nie
wątpiła uż o zdraǳie syna, o podstępach Elżbiety, o ta emnych stosunkach.

Nienawiść e ku synowe spotęgowała się eszcze obrażoną miłością własną, iż ą śmia-
no i potrafiono pode ść i oszukać. Odgrażała się w duchu zemstą srogą.

Jedyną pociechą było, że astrolog e ciągle w gwiazdy patrząc, stanowczo młode pani
nie obiecywał długiego życia.

Ale i krótki tryumf odniesiony nad nią, był nieznośnym.
Serce Augusta straciła, a czy e oǳyskać mogła, było wątpliwem. Myślała uż w mie -

sce Dżemmy wyprawić do Wilna inne ǳiewczę młoǳiuchne, urody wielkie , na które
niegdy król rzucił był okiem, lecz niedoświadczone ǳiecko samo edno nic nie mogło
sprawić.

Ostro nakazała Bona Dudyczowi, aby się z żoną z Wilna nie ruszał i starał dostać ko-
niecznie do króla, a do Dżemmy napisać poleciła, aby e donosiła o wszystkiem i utracone
względy (własną winą) starała oǳyskać.

Poselstwo to w ogóle barǳo dla Bony pożądane, dla królowe Elżbiety groźne, Du-
dyczowi nie przyniosło nic a nic. Bona mu ani dała ani obiecała od siebie nagrody za
służbę, zburczała i odprawiła nazad do Wilna.

Petrek nie śmie ąc w Warszawie gościć długo i nie ma ąc też co poczynać, niebawem
też wyruszył z powrotem, niebarǳo śpiesząc, bo nic się dobrego w Wilnie zastać nie
spoǳiewał.

W czasie te ego podróży, Włoszka wysławszy zażalenie do królowe , nie zaniedby-
wała mimo to kołatać do króla, u mować Merłę przez Biankę, którą on mile widywał,
i czatować na Augusta, rzadko i na krótko pokazu ącego się w Wilnie dla rozpatrzenia
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w robotach zamkowych, tak że często, gdy Dżemma się dowieǳiała iż przybył, i słała do
niego, on uż do Trok lub do Lidy wyruszył.

O zobo ętnieniu króla wątpić uż nie było podobna, nietylko ostygł zupełnie, ale nawet
zapominał, że coś dla nie uczynić był powinien.

Merło się przysięgał, iż panu przypominał Dżemmę, ale za każdym razem król mil-
czeniem i spo rzeniem znaczącem go zbywał.

Męczyła się namiętna Włoszka, płakała, chorowała, wymyślała rozmaite sposoby zbli-
żenia się, których wykonać nie mogła, naostatek śmiertelnie nuǳić się zaczęła.

Był wówczas na dworze Augusta mięǳy innymi Włochami eden, który się zwał Testa,
a dano mu od ego obowiązków przydomek il Cavalcatore, bo konie królewskie u eżdżał.
Mężczyzna był urody i postawy barǳo piękne , młody eszcze, wesół, a że łaski u pana
miał, butny i śmiały.

Raz natrafiwszy na Biankę gdy z Merłą rozmawiała, rad był, że Włoszkę znalazł i na-
za utrz po wy eźǳie Dudycza do nie się stawił.

Bianka, która go przy ąć nie miała gǳie, choć rada mu była, zaprowaǳiła do Dżemmy.
Tę Włoch zobaczywszy, łatwo się domyśleć aką dla nie miłością rozgorzał.

Dumna pani, choć e to pochlebiało, w początkach go barǳo surowo przy mowała,
nie da ąc przystępu do siebie, lecz Włoch był zręczny, pochlebnik, znał kobiety i wcale
się tem nie zraził.

Oprócz innych talentów Testa śpiewał choć nie uczenie ale przy emnie wesołe pio-
senki ludowe.

Nieznacznie weszło w zwycza , że przychoǳił wieczorem, siadywał bałamucąc obie
Włoszki, niekiedy e do śmiechu pobuǳa ąc, a w końcu i pożądanym się stał, bo e bawił.

Dżemma zaczęła na niego patrzeć okiem łaskawszem. Miał łaski u króla, chciała go
użyć za pośrednika, bo Merło się e wydawał niezręcznym.

Włoch przyrzekał więce daleko niż się spoǳiewał dotrzymać, bo w istocie nie miał
te poufałości i zaufania u Augusta, aby śmiał mu coś powieǳieć.

Łuǳona obietnicami Dżemma, coraz Włocha więce potrzebowała i dała mu wstęp
do domu, w którym się on zasiadywał.

Tak się to dosyć długo ciągnęło, a Augusta w ciągłych prze ażdżkach schwycić nie
mogła Włoszka, aż naostatek za poradą Testy, wybrała się za miasto, gdy miał wieczorem
z Trok powracać i zuchwale mu zastąpiła drogę.

Szczęściem król tak ak sam był, bo nie miał nikogo oprócz dworzan przy sobie.
Zatrzymał się zobaczywszy ą, bo litość może powziął nad nią, i oddawszy konia dworza-
ninowi, pieszo dale szedł z nią razem.

Dżemma wieǳąc, że się e może niełatwo uda drugi raz z nim spotkać, wybuchnęła
wyrzutami i narzekaniem straszliwem.

Przypominała mu dawne obietnice i przysięgi, opłakiwała swą niedolę, groziła, że życie
sobie odbierze. Scen takich August nie lubił, a serce miał miękkie.

— Uspokó się, na Boga — rzekł — nie zapomniałem o tobie, ale się okoliczno-
ści zmieniły; król nie est panem siebie, a rychle by nas niewolnikami niż królmi zwać
przystało. Nie wymaga odemnie czego dać nie mogę.

— Ja nic nie chcę oprócz serca! — płacząc odparła Włoszka.
— Nie odebrałem ci go, masz e — rzekł król — lecz przed całym światem z tą

miłością się okazywać nie mogę. Nie dość, żem a żonaty, ty wyszłaś za mąż nie spytawszy
mnie, a to samo nas rozǳiela.

— Jako? — krzyknęła Dżemma — mo e małżeństwo żadnem est! Męża mo ego nie
znam. Wzięłam go edynie dlatego, abym mogła sobą władnąć i tu przybyć, a wy mnie,
królu i panie, karzecie za to, co mnie na więce kosztowało i było ofiarą dla ciebie.

Zygmunt nie odpowieǳiał nic, zwolnił kroku.
— Słucha Dżemmo! — rzekł stanowczo — uczynię dla was i dla ciebie co tylko

mogę, lecz na życie ze mną nie rachu . ǲiś ono niepodobieństwem. Samo przebywanie
two e tuta niemiłem mi bęǳie, edź dokąd chcesz. Mężowi i tobie dam zapomogę, gdy
tylko właǳę oǳierżę, a to nastąpi wkrótce.

Usłyszawszy wyrok ten Dżemma zachwiała się i byłaby z krzykiem padła na ziemię,
gdyby nieopodal sto ąca Bianka nie pochwyciła e w silne ramiona. Król natychmiast
konia sobie podać kazał i na zamek od echał.
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Gdy do siebie przyszła pani Dudyczowa, rozpacz e zmieniła się w gniew i pragnienie
zemsty okrutne. Straciła wszelką naǳie ę, życie e było zwichnięte.

Przez dni kilka Bianka musiała czuwać nad nią, chować sztylety i zapobiegać aby
nie dostała trucizny. W końcu ednak uspokoiła się tyle, iż z odgróżkami na ustach,
postanowiła powrócić do królowe .

Merło z rozkazu Augusta w parę dni potem przyniósł paręset czerwonych złotych
i radę, aby się z Wilna oddaliły. Dżemma rzuciła pieniąǳmi o ziemię, ale e Bianka
skrzętnie pozbierała. Nie chciała nawet czekać na powrót męża, a że Testa wypraszał się
do Krakowa i ofiarował e towarzyszyć, wszystkie Włoszki razem z nim puściły się w drogę
ku Warszawie.

Los ǳiwny chciał, by z Dudyczem się gǳieś rozminęli niepostrzeżenie, tak iż ten do
Wilna przy echawszy, znalazł izby puste i dług tylko niezapłacony, który uiścić musiał.

Gospodyni mu bez ogródki opowieǳiała, że żona ego z Włochem kawalkatorem
w świat ruszyła.

Co się tam z Dudyczem ǳiało, gdy się dowieǳiał o swoim losie, nikt nie odgadł, bo
zasępił się, gębę zwarł mocno, zębami zgrzytnął, ale słowa nie powieǳiał.

Milcząc dług zapłacił, koniom odpoczął, sam się wyspał, a gdy nie było tu co robić,
poszedł Merłę pożegnać i zabrał się żonę gonić.

Zobaczywszy go dworzanin królewski zǳiwił się wiǳąc tak na pozór obo ętnym.
O Włochu kawalkatorze mowy nie było. Dudycz wy azd e mości składał na nieporozu-
mienie. Spytany o to kędy bywał i co słyszał, powieǳiał że nic nie wie nad to, iż stara
królowa z młodą w Warszawie sieǳą.

Zamkniętym i milczącym znalazł go Merło aż do zbytku.
Naza utrz rano Dudycz uż był na koniu i ruszył rozpytawszy o ak na bliższą drogę

do Warszawy, pewien, że tam żonę zastanie.
Ponieważ królowe nie była uż potrzebną, myślał ą zabrać na wieś do siebie i tam

zamknąwszy ugłaskać a zmusić do lepszego z sobą pożycia.
Lecz Petrek lepie się znał na soli i na handlu nią, niż na sercach kobiet i włoskim

temperamencie.

Próżne były wszelkie starania Bony, aby z azd w Brześciu został odroczony. Wydano
listy i stary król, choć nie zbyt silny, na dni kilkanaście przed terminem wyprawił część
dworu, za którym sam i dwie królowe z nim puściły się małemi dniami, kieru ąc ku
Bugowi.

Bona echała milcząca, blada, z oczyma zapłakanemi, nie mówiąc do synowe , mierząc
ą wzrokiem z adliwym, którego wyraz prze mował trwogą Elżbietę. Pokora, uległość,
posłuszeństwo, wszystkie środki przebłagania tego tłumionego gniewu, który nie wybu-
chał, bo nie miał na mnie szego pozoru, coby go mógł usprawiedliwić, napróżne były ze
strony Elżbiety.

Coǳień prawie spotykały ą dotkliwe przykrości, które w milczeniu połykać musiała,
taić i twarz, na przekór im, okazywać wesołą. Bona za poradą swego astrologa i lekarzy,
przestrzeżona, iż młode królowe drażnienie niebezpiecznem być mogło, właśnie zdawała
się rachować na nie, aby chorobę, o które wieǳiała, na które ob awy czatowała, wywołać.

Lecz szczególnem zrząǳeniem akiemś, Elżbieta, którąby może szczęście zmogło,
ucisk wytrzymywała bohatersko. Hölzelinowna, czuwa ąca nad nią, każdego dnia ǳię-
kowała Bogu, gdy przeszedł bez wypadku. Lękała się, aby kiedy paroksyzm ów straszny
nie pochwycił królowe w chwili, gdy na nią dwór i stary król patrzał.

Zygmunt dotąd, gdy o chorobie synowe Bona mu mówiła, kłam e zadawał. W istocie
kilka razy ze znużenia, po łzach, po wielkiem zmartwieniu w nocy dostawała Elżbieta tego
zdrętwienia, gdy oprócz piastunki, nikt nie był ego świadkiem. Przechoǳiło to snem do
rana, a choć naza utrz bladą była i twarz świadczyła o znużeniu, Hölzelinowna zaprzeczała
chorobie i sama Elżbieta zaręczała, że est zdrową. W tem, ak w innych sprawach, nie
powoǳiło się teraz Bonie, a przy e charakterze gwałtownym łatwo się domyśleć do
akiego stanu to ą doprowaǳało. Gotowa się była chwycić środków ostatecznych.

Coǳienne pota emne narady z lekarzami, nie samym stanem zdrowia króla były spo-
wodowane.
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Podróż do Brześcia, osłabioną wiosennem powietrzem królowę Elżbietę, naǳie a po-
łączenia się nareście z mężem, wyzwolenia z więzów nieznośnych, dźwignęła cudownie.
Twarzyczka e zarumieniła się znowu, usta uśmiechały eszcze mile , ściskała Kätchen
i zaręczała e , że nigdy, nigdy uż chorować nie bęǳie.

Hölzelinowna echała z wielką i nieusta ącą obawą. Wieǳiała ona, iż wszelkie wstrzą-
śnienie moralne, cierpienie duszne mogło nagle sprowaǳić paroksyzm, a na tych nie
zbywało, ǳięki Bonie.

Naostatek po długie , powolne podróży nad rozlanym eszcze szeroko Bugiem wio-
sennym, ukazał się naprzód Błotków, a potem szary, po większe części z drewnianych
domostw składa ący się Brześć litewski.

Wiosenna pora dobraną była na z azd, dlatego też, że w miasteczku Litwa zebrana na
żaden sposób pomieścić się nie mogła.

Leżała obozem dokoła.
Oprócz panów litewskich, prócz szlachty, Polaków też urzędników znacznie szych

i senatorów do boku króla przystawiło się niemało.
Gdy Zygmunt Stary i obie królowe przy echały do Brześcia, Augusta tu eszcze nie

było, obiecywano go na utro.
Jeżeli kto to Bona czekała na syna z na żywszą niecierpliwością, czu ąc że spotkanie

to o przyszłości wyrokować miało. Nie żeby się ona e wyrzec chciała, zna du ąc Augusta
zmienionym dla siebie, miała eszcze siły do walczenia z nim, ale wolałaby była uniknąć
gorszącego za ścia z ǳieckiem własnem, które liczbę e przeciwników zwiększyć musiało.

Serce matki, kobiety, ma przeczucia i wiǳenia wczesne — i Bona, choć się eszcze
łuǳić starała tem, iż Augusta potrafi znowu pozyskać, że mu się wyzwolić nie da, czuła
iż miał e , po edenastu miesiącach spęǳonych na Litwie, innym niż echał powrócić.

Wszyscy ci panowie litewscy, którzy go tu poprzeǳili i króla wy echali na moście
mięǳy Błotkowem a Brześciem powitać, zgodnie wynosili Augusta, chwalili go i ǳię-
kowali zawczasu o cu, że im takiego pana miał dać do rządów.

Król tych zbytnich pochwał nie lubił i przy ął e w milczeniu. Bona oczami zdawała
się nakazywać oratorom powściągnięcie się od nich. Elżbiecie serce rosło.

Naza utrz wedle obietnicy przybył Zygmunt August, wieǳąc uż o o cu, matce i żonie,
i uroczyście w kościele się spotkał z niemi. Wszyscy co go tak długo nie wiǳieli, żona
pierwsza, wielce na korzyść znaleźli zmienionym.

Wy eżdżał z Krakowa, można było powieǳieć, młoǳikiem, powracał z Wilna po-
ważnym mężem.

Do rzałość ta malowała się w we rzeniu, twarzy, w postawie i ruchu każdym. Pięknym
był i krasa młodości niezwiędła kwitła na ego obliczu.

Przy powitaniu o ca i matki, oko ego padło na sto ącą za niemi żonę, która od te-
go wzroku zadrżała, poczuła nawet ów ta emniczy powiew⁴, który zwykł był poprzeǳać
odrętwienie, lecz wielka siła woli zwyciężyła to niebezpieczeństwo.

Z żoną powitanie publiczne było stosunkowo chłodne, ale Bonie wydało się obra-
chowanem na oszukanie ą kłamstwem.

August, zna ący dobrze matkę, która w te chwili radość udawać usiłowała, wiǳiał,
że była gniewną i zmagała się tylko na okazanie mu czułości.

Burza nadchoǳąca była nieuniknioną… król młody na nią zrezygnowany.
Po odśpiewaniu hymnu ǳiękczynnego i błogosławieństwie, królowie stary i młody,

obie królowe, towarzyszący im dwór świetny, wszyscy na zamek echali.
Kilka goǳin za ęły uczta, rozmowy, przy ęcia osób przybywa ących, i Bona cofnąwszy

się pierwsza do swoich komnat, przez dworzanina ozna miła synowi, że tam na niego tegoż
dnia czekać bęǳie, a wiǳieć się i rozmówić nieoǳownie potrzebu e.

Dawnie szym obycza em byłby August pośpieszył zaraz do matki, tym razem ednak
dosyć na siebie czekać kazał, tak że wysłany dopiero po niego Opaliński przyprowaǳił go
Bonie.

Królowa sieǳiała oparta o stół i nie rzuciła mu się na szy ę ak niegdyś, oczy e pałały
ogniem, usta drżały i ręce, pierś miotała się gwałtownie.

Syn wszedł z twarzą wesołą, ale chłodny.

⁴ów tajemniczy powiew, który zwykł był poprzeǳać odrętwienie — Aura epileptica. [przypis autorski]
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Milczenie Bony było uż groźne.
— W. K. Mość — odezwała się z przekąsem — barǳo mi spoważniałeś na Litwie

i zapomniałeś o matce. Nie wiem czy a na to zasłużyłam…
Oddech e mowę zatamował.
Nie schyliwszy się do pocałowania ręki matki, August stanął.
— Zda e mi się — odparł — że i a na wymówki nie zasługu ę. Czemże zawiniłem?
Bona poruszyła się na krześle.
— Nie kłam — zawołała unosząc się nagle — powracasz innym. Dałeś się u ąć lu-

ǳiom, którzy są wrogami moimi.
— Ja? — odparł August — a? do tego się wcale nie czu ę…
— Wierz mi — przerwała gwałtownie Bona — iż każdy twó krok, niemal myśl est

mi wiadomą. Kochałam cię i kocham, pragnę two ego dobra. Jesteś niewǳięcznym.
— Ale czemże zawiniłem? — chłodno zapytał Zygmunt August.
— O! uderz się W. K. Mość w piersi! — poczęła szybko królowa. — Łatwie to uczuć

mnie, matce, niż wypowieǳieć i wyliczyć. Od kilku miesięcy listy ustały prawie, ton się
ich zmienił, w kilku znalazłam zdania zupełnie moim przeciwne. Naostatek…

Zamilkła nagle, chustkę, którą miała w ręku, rzuciła na stół i dłonią otarła oczy płakać
poczyna ąc.

Wtem we drzwiach, które się po za królową zna dowały, tak iż ona ich wiǳieć nie
mogła, drgnęła zasłona ciężka, część e uchylono i blada twarz Dżemmy, z oczyma gniew-
nemi, wlepionemi w Augusta, ukazała się na tle ich ciemnem.

Młody król spo rzał groźno i uż ma ąc odpowiedź na ustach, wstrzymał się z nią,
Bona poruszyła się gwałtownie na sieǳeniu — widmo Włoszki znikło.

Królowa tak była nawykłą zawsze do gniewu mięszać łzy i odegrywać sceny z mężem,
któremi go nużyła a w końcu pokonywała, iż mimowoli z synem teraz miała rozpocząć
podobną sprzeczkę, gdy spo rzenie na niego zmieniło to usposobienie. Nie potrzebowała
z nim używać tych wybiegów, miała prawo powagą macierzyńską go pokonać.

Podniosła głowę dumnie.
— Dałeś mi W. K. Mość uczuć — poczęła głośnie — iż nawet na ǳiecko własne

liczyć nie można, że a tu estem otoczona zdra cami i zdradą. Od kilku miesięcy zmieniłeś
się widocznie, królowa Elżbieta i e przy aciele pozyskali sobie afekt W. K. Mości.

— Nie miałem z niemi stosunków — rzekł August.
— Jawnych nie, ale pota emnie.
— Ja nic nie robię skrycie — odparł król.
— Maż to być wyrzutem, że a sobie w ten sposób poczynam? — krzyknęła królowa.
August zmilczał.
— Starałam się godność królewską roǳiny wasze ocalić opiera ąc się rozkazom kró-

la rzymskiego, który wraz z cesarzem chciałby z nas niewolników swych uczynić. Szlą
nam tu posłów z wymaganiami coraz cięższemi, grożą, zmusza ą, a my mamy uleǳ i być
posłuszni? Na mnie spada cała ich złość dlatego, że a was bronię z narażeniem moich
dóbr w Neapolitańskiem, siebie…

Zamiast wǳięczności, król stary, ego rada przekupiona przez cesarza, który, wiem
że ks. Samuelowi podarki przesyła, a nareście i wy bierzecie stronę Elżbiety przeciwko
mnie…

August wysłuchał te mowy cierpliwie, a Bona dodała eszcze w końcu.
— Nawet tu, do Brześcia, eszcze wysłali znowu posła z nowemi wymaganiami.
— Ale pozwól mi W. K. Mość powieǳieć — rzekł młody pan — iż domagania się

te są słuszne.
Zmarszczyła się Bona i uderzyła o stół ręką.
— Tak uż teraz sąǳicie! tak — zawołała — a a broniąc was od pożycia z niewiastą

chorą, która i was może zakazić swo ą chorobą, nie miałam słuszności?
— Królowa Elżbieta wcale nie est chora.
— A zkądże o tem wiesz W. K. Mość, coś e edenaście miesięcy nie wiǳiał, gdy a na

nią coǳień patrzę? — podchwyciła Bona. — Wyzna esz więc sam, że miałeś pota emne
doniesienia, mnie nie wierząc.

— Nie pota emnie, ale awnie świadczą o królowe ci, co ą też widywali ciągle —-
rzekł August.
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Bonie, wiǳąc że e syn nie ustępu e, łzy stanęły w oczach.
— Myślisz więc — wykrzyknęła — zgiąć się przed królem Ferdynandem i posłuszny

rozkazom ego żonę zabrać? Słyszałam, żeś dla nie na zamku przygotował uż pomiesz-
czenie?

— Tak est — odparł król sucho. — Nie mam i nie mogę mieć żadne wymówki,
estem e mężem, powinienem z nią żyć.

Sama W. K. Mość w liście do Herbersteina pisałaś mu, że a mam własną wolę i mogę
postąpić ak chcę. Czynię więc wedle rady W. K. Mości, korzystam z prawa mo ego.

Bona się podniosła z krzesła.
— Któż W. K. Mości mówił o liście do Herbersteina? — krzyknęła.
— Aleć on ta emnicą nie był — odpowieǳiał Zygmnnt August.
Królowa uż nie miała co rzec na to, płakała gniewna, ociera ąc łzy i porusza ąc się na

krześle, ak gdyby z trudnością na niem utrzymać się mogła.
— Tak więc — dodała z za łez — W. K. Mość także zrywasz ze mną, nie chcesz ani

rady, ani dobroǳie stw moich, ani serca! Barǳo dobrze! ale raczcie pomnieć, że ze mną
rozbrat wziąć można, ale mnie przebłagać potem, nigdy! raczcie pomnieć, że a tu eszcze
w tem królestwie, dopóki pan mó i król żyw, coś znaczę, a gdyby nawet Bóg mi go wziął,
mam przy aciół i obrońców mieć będę.

— Boli mnie — zimno odezwał się August — że W. K. Mość mnie uż ǳiś akby
nieprzy acielem swym a nie ǳieckiem liczysz, gdy nic nie uczyniłem.

— Jakto nic? — przerwała Bona. — Przypomnĳ akeśmy się rozstawali, a ak się ǳiś
spotykamy. Padałeś mi do nóg, gdym wyposażyła na drogę, bo nie miałbyś z czem pó ść
na Litwę, gdyby nie dobroǳie stwa mo e.

— Za które i ǳiś wǳięczen estem — odparł August — ale nie wiem ak mam
okazać wǳięczność mo ą.

— Ja nie potrzebu ę żadnych oznak wǳięczności… dla siebie nic — poczęła podno-
sząc głos Bona — a pragnę waszego dobra. Nie powinniście się dać upokarzać królowi
Ferdynandowi i pozwalać narzucać żonę.

Spo rzała na syna, którego twarz wyrażała stałe postanowienie.
— Nie dla króla Ferdynanda ani dla cesarza to czynię, iż żonę zabiorę — rzekł sucho

— ale dla sumienia własnego. Jest to obowiązek. Biedna królowa wycierpiała dość, czas
est, aby za ęła stanowisko, do akiego ma prawo.

— Prawo⁉ — ironicznie powtórzyła Bona — prawo? Jednego grosza posagu dotąd
nie wniosła, ży e z nasze łaski.

To niezręczne wtrącenie przymówki o posag, rumieńcem okryło twarz młodego króla,
który dodał żywo.

— W liście swym król Ferdynand zapowiada wypłatę części znaczne posagowe sum-
my za kilka miesięcy.

— A! na obietnicach u nich nigdy nie zbywa — rozśmiała się Bona.
Rozmowa zdawała się wyczerpaną. Królowa wieǳiała to o czem się przekonać chciała,

młody król też czuł, że stosunek dawny z matką może na zawsze został zerwany i zmie-
niony.

Wielką, namiętną miłość miała zastąpić nienawiść.
Nie zbliża ąc się nawet do matki, która w krześle swem sieǳiała rozparta, skłonił

się nizko i zwrócił ku drzwiom. Bona, zapewne spoǳiewa ąc się czegoś więce , rzuciła
się akby gonić za nim chciała i pomiarkowawszy zaraz, głową skinęła, padła na poręcze
sieǳenia.

Zygmunt August krótko się zatrzymawszy w przedsieni, gǳie na niego czekali ko-
mornicy, zwrócił się do mieszkania żony, którą wiǳiał tylko zdaleka.

Za mowane przez nią izby były tak szczupłe i niewygodne, że w główne z nich zasło-
na wielka zawieszona w połowie odǳielała część e od sypialni, w które Hölzelinowna
sieǳiała.

Elżbieta zdawała się oczekiwać na męża, sieǳiała przy stole przebiera ąc w otwarte
szkatułeczce, zawiera ące listy o ca, matki i roǳeństwa. Wyraz niemal ǳiecinnego we-
sela twarzyczkę e nieco bladą ożywiał. Widać było, że w te chwili naǳie a czyniła ą
szczęśliwą.
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Zdala posłyszawszy kroki, domyśliła się ukochanego, upragnionego męża, którego we
drzwiach zapowieǳiawszy dworzanin, sam ustąpił.

August wszedł z postawą swobodną i obliczem asnem, obe rzał się po mieszkaniu,
uśmiechnął.

Królowa powstała i nieśmiało, hamu ąc się, kilka kroków naprzód postąpiła, nizkim
ukłonem go pozdrawia ąc.

— Przychoǳę na chwilę tylko — rzekł August — śpiesząc ozna mić W. K. Mości
pani me miłe , że ztąd razem połączeni po eǳiemy do Wilna. Chcie cie więc do tego
czynić przygotowania.

Elżbieta złożyła ręce i nie umie ąc słowem, odpowieǳiała wǳięcznem spo rzeniem
długiem.

— Jak długo w Brześciu zostać musimy, nie wiem — dodał August. — Wierz W. K.
Mość, iżbym rad ak na króce .

Mówiąc młody król, który zdawał się nie śmieć przystąpić bliże , i ręki e nawet nie
dotknął, badał ą pilno oczyma, a twarz ego świadczyła, iż skromna, łagodna, bo aźliwa
pani młoda za serce go chwytała.

— Mamy tu luǳi tylu do wiǳenia, tyle spraw do załatwienia — dodał August — iż
mi się ǳiwić nie bęǳiesz W. K. Mość, że wiele z nią czasu spęǳać nie mogę. Nagroǳę
to sobie w podróży i na mie scu w Wilnie.

Mówiąc to skłonił się z galanteryą rycerską, ręką pozdrowił królowę, która schyliła się
przed nim, i wyszedł szybko.

Hölzelinowna tak się dla pani swe obawiała silnego wrażenia przy tem spotkaniu,
iż przez cały czas u zasłony stała na straży, a zaledwie się drzwi zamknęły, przypadła do
Elżbiety, która osiadła w krześle.

Z niepoko em, przykląkłszy przed nią, badała e twarzyczkę, która na chwilę zbladła,
lecz rumieniec życia powrócił na nią. Ręce królowe splotły się na szyi piastunki.

— Wiǳiałaś go? — szepnęła — Jaki on śliczny, ak bosko piękny, ak poważny, ak
głos ust ego słodki, akie we rzenie życiem karmiące, co za muzyka w tych słowach, co
za wǳięk w ruchach! Wiǳiałaś gdy mnie żegnał.

A, ale ty, ty, mo a Hölzelin, nie czytasz ak a w ego oczach, głosie i mowie, która
dla mnie ma znaczenie inne. Ja czu ę to co on chce powieǳieć a nie mówi, co myśli.
Kätchen! my bęǳiemy szczęśliwi!

I przytuliwszy się e do ucha szepnęła:
— A! Bona! Bona się bęǳie wściekała, ona co mnie tak chciała wiǳieć pod nogami

swemi, błaga ącą litości!
Uspoko ona piastunka wstała, stara ąc się rozerwać panią swą, aby się nazbyt uczuciom

silnym opanowywać nie dała, usiłowała ą zabawić, poprowaǳiła do okna okazu ąc poczty,
konie i oryginalne stro e ciągle na zamek przybywa ących panów.

Brześć był pełen, z azd ogromny i nawet posłowie króla Ferdynanda się tu znaleźli,
którzy, za radą Marsupina, poko u nie dawali królowi staremu.

Zygmunt August zaledwie powrócił do kamienicy, którą za mował w mieście, gdy mu
ozna miono podkanclerzego, ks. Samuela.

Biskup płocki pośpieszał tu, chcąc uprzeǳić wpływy inne, i ǳiałać na korzyść młode
królowe , nie wieǳiał bowiem ak młody król był usposobiony, a Bony się obawiał.

Wyszedł na spotkanie ego Zygmunt August z tą twarzą weselszą, którą przywiózł
z Litwy.

Biskup powitał go uprze mie… siedli we dwu w pierwsze komnacie.
— Śpieszyłem powitać W. K. Mość — odezwał się ks. Samuel — a uprzeǳić ą,

iż król o ciec pragnie tego mocno, aby się raz nieporozumienia z królem Ferdynandem
skończyły. Przybyły aż tu posły nalega ąc na to, aby królowa Elżbieta na Litwę z W. K.
Mością echała.

— Ale to est rzecz postanowiona — rzekł młody król — przeszkody ku temu nie
wiǳę żadne . Zgodni esteśmy wszyscy. Dotąd naprawdę nie było gǳie w Wilnie po-
mieścić królowe , zamek po pożarze nie był wyrestaurowany, a nim przy eǳiemy, stanie
gotów.
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— ǲięki Bogu! — odparł, ręce składa ąc. — Stanie się więc zadość prawom boskim
i luǳkim, słusznym żądaniom roǳiny i starego króla.

— Tak est — potwierǳił August — a się tem równie cieszę ak król o ciec mó ,
bom tego pragnął.

Znalazłszy tak niespoǳiewanie powolnym młodego pana, biskup uż tylko mógł win-
szować i błogosławić. Niemnie nagła w nim zmiana buǳiła ciekawość, bo zgoda na
przy ęcie żony albo zwiastowała zerwanie z matką, lub z e strony podstęp akiś.

Tego się biskup obawiał i pragnął lepie ob aśnić.
— Tak więc — odezwał się — W. K. Mość potrafiłeś szczęśliwie niż my, cośmy nad

tem nadaremnie pracowali, przekonać królowę matkę, iż dłuże się zwlekać nie goǳiło.
Spo rzał na młodego króla, który oczy trzymał wlepione w posaǳkę.
— Królowa JMość ma uprzeǳenia, które nie łatwo zwyciężyć — rzekł. — Inacze

się na to zapatru e, nie zgaǳa się dotąd, lecz będę musiał wbrew e życzeniom postąpić.
Sama ona, odpowiada ąc Herbersteinowi, wyraziła w liście, iż mam własną wolę, któ-

re użyć est w me mocy. W ten sposób całą odpowieǳialność zrzuciła na mnie.
Musiałem to J. K. Mości przypomnieć i do tego się odwołać.
Podniósł oczy na biskupa, który radośnie przyklasnął.
— Barǳo szczęśliwie! barǳo słusznie postąpiłeś W. K. Mość. Biorąc do słowa od-

powiedź królowe , całą winęby na W. Miłość składano.
— Królowe Elżbiecie ozna miłem, że ztąd razem eǳiemy do Wilna — dodał August.
Macie owski odetchnął. Rozmowa o przyszłym se mie przeciągnęła się eszcze czas

akiś, poczem od echał Macie owski.
Na chwilę pozostawszy sam, król podkomorzego dworu swego przywołać kazał.
— Włochowi kawalkatorowi Testa zechcie cie ozna mić — rzekł — iż usług ego na

przyszłość potrzebować nie będę. Wypłacić mu polecić ego lenung i niech wraca zkąd
przybył.

Nie tłómacząc się więce , król na tem zakończył. Obrażonym się czuł przez Dżemmę,
naprzód tem wy ściem za mąż, potem płochem przy ęciem za towarzysza podróży Wło-
cha. W ten sposób dawna kochanka królewska czyniła panu u mę, okazu ąc się lekką
i pospolitą dworką.

Dżemma powróciła na dwór Bony ak wiǳieliśmy, która może eszcze na e chęci
pomszczenia się i na piękności i na miękkiem sercu syna coś budowała.

Przed przybyciem króla, z awił się też ściga ący żonę Dudycz, która znać go nie chciała.
Musiał prosić o posłuchanie królowe Bony, aby się skarżyć przed nią i prosić o wy-

danie małżonki, ale zagniewana królowa wyła ała go, że się z żoną obchoǳić nie umiał,
że na e względy nie zasłużył, że wcale goǳien nie był takie połowicy i pozbyła się go
nic nie obiecu ąc.

Dżemma została przy aucymerze, a dla męża była niedostępną.
Dudycz niewieǳąc co począć, gǳie się zwrócić, czekał na przy azd Augusta, poszedł

z prośbą do Merły, aby mu posłuchanie wy ednał i postanowił prosić pomocy ego.
Nie łatwo było przy takim natłoku luǳi i za ęć o chwilę wolną. Król młody nie miał

też ochoty wdawać się w tę sprawę, ale dozwolił Merłowi zrana, gdy się ubierał, wpuścić
biednego Dudycza, który do ziemi się skłoniwszy, skargi wywoǳić zaczął.

Żalił się na Testę; wtem król mu usta zamknął tem, że uż odprawę dał i sługą ego
nie był.

— Wstaw się W. K. Mość do na miłościwsze matki swe — dodał Petrek — aby mi
żonę oddała.

Król ramionami poruszył.
— Mogę to uczynić — rzekł — lecz z góry przewidu ę, iż mo e prośby nie posłucha.
Piszczał i bolał sroǳe Dudycz, rachu ąc straty ogromne, akie uż poniósł na nie-

wǳięczną. Kazano mu przy ść dnia następnego.
Sam na sam z matką rzadko się teraz zna dował August i unikał tego, aby na próżne

wymówki się nie narażać; ale szło mu o to, aby Dżemmę oddalić. Wstyǳił się e teraz.
Na chwilę po obieǳie zszedłszy w adalne izbie na stronę, August przebąknął, iż mu

się skarżył Dudycz i o żonę domagał.
— Gotowi i o to mnie luǳie obwiniać — zakrzyknęła Bona — iż a e da ę przytułek!

Ale to dawna mo a wychowanka i sługa. Schroniła się pod opiekę do mnie, bo męża ma
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gbura nieokrzesanego, który się z nią obchoǳić nie umie. Nie trzymam e , może echać
kędy chce, ale wypęǳić nie mam serca.

Spo rzała akby z wymówką na syna, że on serca nie miał.
August szepnął o tem, iż z Wilna uszła z Testą i okazała się płochą.
— Testa! — odparła Bona — towarzyszył e razem i Biance. On też litość miał nad

opuszczoną przez wszystkich, boś i W. K. Mość w Wilnie ą nieluǳko przy ął, choć mu
dawnie była barǳo drogą.

— W Wilnie na mnie tysiące oczu patrzało — odparł August. — Nie mogłem tego
uczynić co chciała, bo się wprost na zamek dobĳała.

— Kocha cię — rzekła Bona cisze — winy e nie wiǳę.
Król zamilkł.
— Zda e mi się — dodał odchoǳąc od Bony — że na lepie by uczyniła ǳiś do męża

powraca ąc.
— A! powracać nie może — rozśmiała się Bona — bo nigdy z nim nie była!
Na tem się skończyło pośrednictwo króla. Zagadnięta Dżemma, dumnie odparła, że

Dudycza, prostego parobka znać nie chce i żyć z nim nie myśli. O Tescie nie było mowy,
który ako kawalkator dawny młodego króla szukał sobie mie sca na dworze u ednego
z możnych panów i łatwo e mógł pozyskać.

Gdy potem Dudycz stawił się do młodego króla, Merło mu w ego imieniu powieǳiał,
że u królowe i u Dżemmy nic nie zyskał.

— Cóż a mam robić? — lamentował Dudycz.
— Ba! na waszem mie scu — odparł Merło śmie ąc się — dałbym takie e mości za

wygranę i znaćbym e nie chciał.
— To nie może być — zawołał Dudycz — śmiać się ze mnie będą luǳie.
— Oni się uż i tak śmie ą — rzekł Merło.
— No, to trzeba przekonać, że a kiedym co postanowił, umiem na swem postawić.
— Jak? — zapytał Merło.
Petrek miał, ak się okazało, plan uż cały w głowie.
Królowe panny choǳiły się kąpać do Buga, towarzyszyła im pani Dudyczowa. Mie sce

w którem pod wierzbami i łozą szukały chłodku i wypoczywały, było od miasta i obozów
oddalone. Uparty Petrek chciał urząǳić tu zasaǳkę, porwać żonę i uwieźć ą do domu.
Przyznał się do tego Merle, który śmiał się a potakiwał.

— Jak sąǳicie — spytał Dudycz — każe mnie stara królowa ścigać, bęǳie prześla-
dować?

— Nie myślę — rzekł Merło — ma ona tu dosyć do czynienia, a Dżemma e teraz
nie tak potrzebna, aby miała zbytnio się o nią troszczyć. Jeżeli wy to potraficie, aby na
razie wam e nie odebrano, nikt pewnie za nią gonić nie bęǳie, chyba Testa, a ten siły
nie ma i luǳi nie zbierze.

W kilka dni potem wieczorem wieść się rozeszła, iż z aucymeru królowe stare pięk-
ną Włoszkę porwano i wpadła ak w wodę, poszedłszy do kąpieli. Ochmistrzyni i panny,
które z nią były, szczególnie Bianka, opowiadały, że wiǳiały gdy ą luǳie acyś zbro ni
pochwycili, usta e zawiązali i do wozu zanieśli, który natychmiast w czwał puścił się ku
gościńcowi.

A że i Dudycz zniknął, a Merło do zachowywania ta emnicy nie był obowiązany,
wieǳiano wkrótce, iż on własną swą żonę odebrał, czego mu tak barǳo za złe nie miano.

Testa też, który u Chodkiewiczów znalazł mie sce, nie mógł ani myślał gonić za nią.
Królowa Bona skarżyła się o gwałt ten synowi, który na mocnie ręczył, że nie wieǳiał
o niczem.

— W. K. Mość wydaliście ą za tego człowieka — rzekł — o czem a wcale nie
wieǳiałem, nie można się ǳiwić, że o własność swą się upomniał.

Królowa Elżbieta wieǳiała dobrze o Dżemmie i zawsze się e obawiała, wielki więc
ciężar spadł z e piersi, gdy Hölzelinowna przyszła ozna mić, iż Włoszkę mąż porwał
i wywiózł, dokąd, nie wiadomo.

— Byle królowa Bona winy tego wypadku na nas nie złożyła — odezwała się Elżbieta
— bo co się kolwiek stanie, zawsze to na mó rachunek składa ą!
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Odgadła dobrze młoda pani, gdyż w istocie puszczono ze dworu stare pani wieść, że
posłowie i luǳie króla rzymskiego, z naprawy królowe Elżbiety, podmówili do wykra-
ǳenia i dopomagali do niego.

Chociaż Włoszka nie wydawała się uż niebezpieczną, cieszyli się wszyscy iż się e
pozbyto, a August na opowiadanie o tem Merły, nie odparł ani słowa. Miłość ego dla
nie dawno była wygasła.

Im więce zbliżał się oznaczony ǳień zamknięcia se mu i wy azdu młodych królestwa
na Litwę, tem Bona gorączką większą miotana, zabiegała na wszelki sposób, aby eżeli nie
wzbronić od azdu, przyna mnie go odroczyć.

Przyszło do tego, iż okazywała politowanie nad Elżbietą, która na Litwie lekarzy miała
być pozbawioną, gdy w Krakowie do wyboru ich było, a stan zdrowia pilne wymagał
pieczy.

Ale August miał dwu doktorów — Polaka i Włocha, którzy, choć może Strusiowi
i astrologom, doktorom Bony sławą nie równali, zdaniem ego starczyli.

Wieǳąc ak dalece każde zbliżenie się czulsze do żony matkę rozdrażnia, król młody
w czasie pobytu w Brześciu, mało, krótko i zdala ą tylko widywał, co ona rozumiała
dobrze i nie żaliła się na to.

Żyła cała w te błogie przyszłości, aką sobie obiecywała.
Napróżno też pota emnie zabiegała Bona, aby puszczenie rządów Litwy Augustowi

choćby odroczyć. Dotąd powolny Zygmunt, usilnym naleganiom nietylko Litwy ale se-
natorów polskich uległ, zna du ąc słusznem, aby ten, co po nim miał ob ąć rządy całego
kra u, uczył się na części ego trudne sztuki rząǳenia ludźmi.

Rzecz została postanowiona, ogłoszona, i Bona ze swym obozem, który w Litwie
miał mało sprzymierzeńców, poniosła wielką klęskę.

Było to akby zapowieǳią strat większych eszcze.
Nadewszystko bolało ą to, że syn w ciągu pobytu w Brześciu nietylko się nie starał

oǳyskać łask, poddać na nowo, prze ednać, ale widocznie unikał wszelkich zręczności
widywania sam na sam i z wielkiem poszanowaniem, ale z większym eszcze chłodem się
z nią obchoǳił

Płakała temi łzami gorzkiemi gniewu, które boleści ulgi nie przynoszą, ale zatruwa ą
eszcze. Wszyscy co się do nie zbliżali, zna dowali ą ǳikszą, przykrze szą, niedostępnie -
szą niż kiedykolwiek. Pozostawał e oręż eden tylko, niezmierne skarby nagromaǳone
w Krakowie i Chęcinach, które i teraz eszcze powiększać umiała. Król stary, choć osła-
bły, żyć eszcze obiecywał, a dopóki on był na tronie, czuła się panią. Na syna uż nie
rachowała wcale, lecz nie myślała mu ustąpić.

ǲień zgonu Zygmunta miał być rozpoczęciem walki.

Jakim sposobem z azd zwołany do Brześcia, ściągnąwszy tu królów obu, zatrzymał ich
w te nadgraniczne mieścinie, na niewygodnem obozowisku aż do paźǳiernika?…

O rozwiązanie tego pytania potrzeba było może spytać starą królowę, która na pozór
nie mięsza ąc się do niczego, umiała, nie sama ale przez swoich zabiegać tak zręcznie, iż
zawsze coś wy azd z Brześcia hamowało.

Im pilnie było młodemu małżeństwu połączyć się z sobą, a Augustowi ob ąć naostatek
rządy Litwy, tem Bona rachu ąc eszcze na rozǳielenie syna z żoną, na utrzymanie się
przy swe właǳy, zwlekała mądrze ostateczne rozwiązanie.

Chlubiła się ona tem, że na Litwie miała wielu przy aciół i sprzymierzeńców; tymcza-
sem ci co za panowania Starego Zygmunta istotnie przez nią i Gamrata stanowiska tam
wy ednywali i płacili za nie, czu ąc że Bona traci właǳę nad synem, zwrócili się wszyscy
ku niemu. Pomoc, na którą rachowała, zawiodła ą.

Z Augustem zaś, zamiast prze ednania, stosunki tak się stały nieprzy aźne, iż uż
w Brześciu dwór młodego króla, który mu był oddany, z dworem Bony i Gamrata stanął
na awnie nieprzy acielskie stopie.

Gǳiekolwiek Augustowi zetknęli się z Bony służalcami, przechoǳiło do przymówek,
odgróżek, i starsi tylko zapobiegali, aby do bó ki nie dopuścić.
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Młody król z dobre woli nie przychoǳił do matki, widywał ą tylko przy o cu lub
publicznie, nie zapraszał się do nie , a ona też, okazu ąc mu gniew, nie przywoływała go
do siebie.

Roz ątrzona i gniewna dawała to czuć Elżbiecie równie ak Augustowi i obo gu starała
się szkoǳić u o ca.

Co do pierwsze , ak dawnie tak i teraz nie wiodło się królowe , co do drugiego
Zygmunt, trochę zazdrośny iż synowi miłości wiele okazywano, łatwie potwarzom i po-
sąǳeniom ucha nakłaniał. Nie okazywał mu i teraz twarzy łaskawsze , burczał, żalił się
i zawsze coś miał mu do wyrzucenia. Przez cały ten czas Bona trzymała Elżbietę przy sobie
i Zygmuncie, tak, że przystęp do nie mężowi był prawie niemożliwy. August przychoǳił
żonę pozdrowić na krótko, podszeptywał e aby miała cierpliwość, ona mu się uśmie-
chała biedna, w we rzeniu ego czerpiąc do wytrwania siłę, i tak miesiące całe upływały
na wyczekiwaniu.

Tymczasem Zygmunt, eśli nie chorzał, to słabł i siły tracił widocznie, a ze zdrowiem
moc ducha dawnie sza uchoǳiła. Aby pozyskać swobodę, często, sam nie wieǳąc czego
Bona się domagała od niego, przystawał na wszystko. Włoszka umiała wyzyskiwać to
położenie.

Naostatek gdy po tych wysiłkach nadaremnych podróż Augusta na Litwę niezmiennie
trwała na programie, a esień nadchoǳąca groźną być zaczynała dla dróg i powietrza,
trzeba było oznaczyć ǳień wy azdu.

Z aką radością usłyszała o nim młoda królowa, August i Litwini, którzy oczekiwali
na swego przyszłego W. księcia aby go prowaǳić na stolicę Witołdową — opisać trudno.
Bona zacinała usta a oczy e mówiły: — I tam was mo a dłoń dosięże!

Naostatek nadszedł ten ǳień pożegnań uroczysty, z nabożeństwem w kościele, z po-
kłonami, z uściskami, ze łzami, i cały orszak młodemu królowi towarzyszący puścił się
ochoczo ku Tykocinowi, Grodnu do Wilna.

Okazały był ten poczet na możnie szych panów, na znakomitszych roǳin potomków,
który Augusta otaczał. Z dumą spoglądać nań mogła młoda pani.

Raǳiwiłłowie, Chodkiewicze, Pruńscy, Wirszyłłowie, Gastoldowie w tych stro ach,
akie onego czasu w używaniu były po całym Bożym świecie, każdy z dobraną i stro ną
też garstką ludu, z kolebkami, końmi powodnemi, paziami, giermkami, otaczali kolebkę
szkarłatną młode swe pani.

Pomięǳy temi młodemi i poważnemi magnatami, niektóre postacie oǳnaczały się
takim smakiem i elegancyą, iż oczy porywały.

Starzy z brodami spływa ącemi na zbro e, młoǳież w piórach na hełmach i złocistych
napierśnikach, z tarczami barwnemi u siodeł, z Tatarami, których barki przyozdobiały
kołczany złotem szyte, barwy służby askrawe, przepyszne konie, na gościńcu ciągnęły się
milę drogi. Z kolei to edna to druga garstka zbliżała się do kolebki i straż około nie
obe mowała.

August też nie mógł razem z żoną odbywać podróży w kolebce, ale siadł na koń
w towarzystwie Raǳiwiłłów i Chodkiewicza towarzysząc e u stopni.

Elżbieta z Hölzelinowną za mowała powóz na poły otwarty, tak, że swobodnie wzro-
kiem mogła ścigać ukochanego małżonka. Naostatek po tak długiem utęsknieniu byli
razem, byli sami i nic i nikt nie mógł im przeszkoǳić miłować się a być z sobą, wiecznie,
wiecznie…

Z bĳącem sercem myślała o tem tylko królowa i zdawało się e , że w oczach męża
czytała myśl tę samą, obietnicę stałe miłości.

A! straszne, długie przebyli próby miesiące, przeboleli przystęp do tego ra u, który ich
czekał.

Gdy teraz na myśl e przychoǳił surowy, naigrawa ący się wzrok Bony, drżała eszcze.
Zdawał się ą ścigać, zdawała się te oczy nachmurzoną okryte powieką wiǳieć przed sobą.

Naówczas zwracała we rzenie na Augusta, który echał wesół, uśmiechnięty a tak
piękny…

Trącała Kätchen i szeptała e na ucho.
— Patrz! patrz! nie widaćże w nim króla i pana! nie estże to na pięknie szy z rycerzy

i na szlachetnie szy z luǳi?
A w duchu powtarzała:
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— Teraz nic, nic nas rozǳielić uż nie może, nic, chyba śmierć. Nawet śmierć nie
rozłączy, bo nasze trumny na wieczny spoczynek staną obok siebie.

Wiǳąc ą tak wzruszoną, Kätchen z trwogą wielką starała się ą uspoka ać. Obawiała
się ona tego wstrząśnięcia całą istotą rozkochane długo, a teraz nagle szczęściem swem
aż do szału uniesione wychowanki.

Jesień choć późna, ak gdyby niebo sprzy ało długo prześladowanym, zdobyła się na
dni pogodne i piękne. Na drzewach trzymały się liście pofarbowane żywo barwami esieni,
w powietrzu ulatywały srebrne nici czaroǳie skie przęǳy, słońce łagodnie świeciło na
błękicie turkusowym. W powietrzu była woń liści zwiędłych i kłosów, nad drogą ostatnie
kwiatki blademi główkami witały królowę, która wszystkiem się bawiła ak ǳiecko.

A choć kra po droǳe nie był wcale piękny, choć często długo żółte piaski z czar-
nemi odłami i czarnie szemi eszcze krzakami ałowców się ciągnęły, królowa wszystko
zna dowała pięknem, zachwyca ącem.

Noclegi i popasy z powodu znaczne liczby luǳi i koni musiały być tak wyznaczone,
aby dla młode pary przyna mnie parę izb się znalazło na spoczynek. Reszta obozowała
po chatach, szopach i pod bogatemi a zawczasu rozbitemi namiotami, w których nieraz
może wygodnie było niż pod dachem.

W obozie panowała wesołość, uczucie akiegoś wyswoboǳenia, które się na wszyst-
kich odbĳało twarzach, odbrzmiewało w każdem słowie.

Na kogo spo rzała młoda pani, uśmiechał się e każdy, biegł rad usłużyć i przydać się
na coś.

Zdawali się wszyscy, panowie i słuǳy, równie w nie rozkochani. Nie słychać było
nic, tylko przechwały piękności, wǳięku i wyrazu dobroci rozlanego na e twarzy.

Słońce zaszło askrawo za ciemne lasy, gdy cały orszak ten stanął wreście u starego
dworu, który stanowniczowie przygotowali dla króla i królowe .

Ówczesnym obycza em na takie przy ęcie dosyć było ścian czterech, ław i stołów,
reszta na wozach echała. Rozścielano kobierce, rozpinano opony, okrywano podłogę,
stoły, drzwi nawet i okna, przynoszono sprzęt podróżny i w mgnieniu oka pustka się
czaroǳie sko przeistaczała w coś do pałacu podobnego.

Zupełnie tak samo na zamku krakowskim, gdy w edne z sal pustych królestwo mieli
zasiąść z gośćmi, służba e wyporząǳała.

Na kominie płonął uż ogień z suchych drewek olchowych, które tak ślicznym róż-
nobarwnym, spoko nym płomykiem się palą.

Izb dosyć było dla wszystkich i sypialnia uż z zasłanem łożem czekała na małżeństwo;
a naprzeciw na stołach okrytych misy i ǳbany pełne przynoszono, aby na wieczerzę nie
czekali.

Wszystko się czaroǳie sko składało a na pięknie to, że wzroku Bony nie lękała się
spotkać nigǳie Elżbieta, że mogła śmiało podnieść oczy, patrzeć i mówić do męża, a on
się też nie obawiał e okazać miłości swo e .

Nigdy też Hölzelinowna od lat ǳiecięcych nie wiǳiała swe ukochane pani tak szczę-
śliwą, tak wesołą i tak szczęściem tem piękną, promienie ącą. Nie mogła się e napatrzeć.

Tylko ten blask e oczu niezwykły, to poruszenie wielkie, trochę ą niepokoiły.
— A Boże mó ! — myślała sobie — eżeli przetrwała boleści tyle bezkarnie, czyżby

szczęścia znieść nie mogła. Ono uzdrawia i życie da e!
Przy stole królestwo obo e sieǳieli razem i piła Litwa zdrowie młodych państwa

długich lat życząc, a wierność i miłość im poprzysięga ąc.
Nawet zwykle poważna i trochę smętna twarz Augusta nabrała wyrazu weselszego —

odmłodniał.
Hölzelinowna stała ciągle za krzesłem pani swe sama e służąc, akaś obawa nie do-

zwalała się na krok oddalić.
Niekiedy czu ąc ą po za sobą Elżbieta zwracała się z uśmiechem, nalewała e wino,

podawała potrawy, ale stare ani się pić ani eść nie chciało.
Po wieczerzy król z Litwinami wyszedł przed dwór, bo noc była gwiaźǳista i piękna,

a dokoła ludek się weselił, aż miło słuchać go było.
W duszy Augusta ak w sercu Elżbiety ǳiwny spokó akiś i uczucie wyswoboǳenia

zalegało. Pierwszy raz był panem woli swe i panem nad kra em, nad którym daleko
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większą miał właǳę niż o ciec w Polsce. O cowie ego i prao ce królowali te ziemi, to
była ego o czyzna. Czuł się tu w domu i było mu błogo.

Było mu błogo myśląc o te biedne żonie, od które go okrutna dłoń matki ǳieliła tak
długo. Obiecywał sobie te ofierze nieszczęśliwe nagroǳić wszystko co ona wycierpiała
dla niego. On na lepie wieǳiał czem być mogło to prześladowanie na każdym kroku, ta
nienawiść nieprzebłagana.

W sypialni Hölzelinowna sama nie da ąc nikomu zbliżyć się do królowe , zde mo-
wała z nie suknie podróżne, które dość e ciężyły, bo w kolebce na oczach luǳi stro ną
być musiała. Sama rozpuściła e włosy, aby e u ąć na noc w siatkę edwabną; sama wło-
żyła suknię białą do łoża przeznaczoną, zapaliła lampkę, opatrzyła czy czego nie brakło
i cofnęła się ucałowawszy e ręce, nie dale ak do drzwi, które wiodły do izby dla kobiet
przeznaczone .

Z bĳącem sercem, modląc się, stanęła tu na czatach.
Szpara we drzwiach i uchylona umyślnie zasłona, dozwalały e wiǳieć wszystko, co

się w sypialni ǳiało. A niezdrożna ciekawość przykutą ą trzymała u proga — lękała się
o biedne ǳiecko swo e. W mroku u rzała ak się ukazał król, który tylko lekką, futrem
okładaną, długą suknię miał na sobie.

Elżbieta, które głowa spoczywała na poduszkach, podniosła się.
Wolnym krokiem August zbliżył się do łoża i u rzał dwie białe ręce wyciągnięte ku

sobie.
— Królu mó ! panie mó ! — szeptały usta.
— Elzo ty mo a! — odezwał się pochyla ąc ku nie August — tak długo na tę chwilę

szczęścia czekać nam było potrzeba… tak długo…
— A! wszystko zapomniane — szepnęła królowa — tyś mó , am służebniczka two a.
I wiǳiała Hölzelinowna ak August pochylił się ku Elżbiecie, aby pocałunek złożyć

na e ustach, ak ręce go ob ęły białe — i krzyk rozpaczliwy wyrwał się z ust króla.
Ręce te, które ob ąć go chciały, nagle ostygły, wyprężyły się, stężały, opadły; oczy

powlokły się mgłą, głowa na poduszki się zsunęła; Augustowi zdało się, że trupa uż tylko
trzymał w drżących dłoniach.

Okrzyk ten zaledwie posłyszawszy, wpadła Hölzelinowna przerażona. To czego się
obawiała, o czego odwrócenie się modliła, przyszło ak piorun zatruć pierwszą szczęścia
goǳinę.

Król stał przelękły, gdy piastunka da ąc mu znaki, wcisnęła się do łoża i zwolna kró-
lowę układa ąc, uklękła przed nim.

August stał niemy i akby obłąkany.
— Omdlenie — odezwała się cicho Kätchen — miłościwy panie, trzeba ą tak zo-

stawić, nie tykać, nie czynić nic, to prze ǳie samo… A! to nic! to nic!
Ale mówiła napróżno, August akby nie słyszał. Przychoǳiło mu na myśl co opo-

wiadała matka; uczucie to, że trupa trzymał na rękach dreszczem strachu zabobonnego
i wstrętu akiegoś go prze ęło.

Tak więc wszystko, los sam spikał się przeciwko niemu i w momencie tym, gdy miał
być szczęśliwym, rozpocząć żywot błogi z kocha ącą go istotą, ręka zimna przeznaczenia
stawała mięǳy nim a nią.

Z oczyma wlepionemi w bladości trupie , zastygłą twarz żony, August stał, ruszyć się
nie mogąc; stał ak przykuty, i oczy mu paliły łzy, które z nich wytrysnąć nie mogły.

Przekleństwo matki… fatalizm akiś‥ nieprzebłagane przeznaczenie… Szczęście ak
rozbite naczynie wątłe leżało u nóg ego. Pozostawała istota biedna, niewinna, którą litość
kochać kazała, a od które strach odpychał.

Hölzelinowna nachylona nad królową śleǳiła znamiona, po których o trwaniu pa-
roksyzmu nauczyła się wnioskować.

Tym razem musiał on być długim i długim snem po nim pokrzepić się musiała kró-
lowa.

Ułożywszy ą na wezgłowiach, okrywszy, piastunka ciągle sto ącego w osłupieniu Au-
gusta zlekka pociągnęła za suknię i poprowaǳiła z sobą ku drzwiom.

Uklękła przed nim ze złożonemi rękami.
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— Miłościwy królu — poczęła głosem, który łkanie przerywało — miłościwy królu,
panie! A! nie trwoż się. Zbytek szczęścia sprowaǳił omdlenie… królowa tak was kocha,
a tak długo była nieszczęśliwą i wycierpiała tyle! A! niech e to serca waszego nie odbiera…

I chwyciła kra sukni króla, cału ąc ą a oblewa ąc łzami. Podniosła oczy. August stał
posępny, blady, przybity.

— To nie było omdlenie — odezwał się, z ciężkością zdobywa ąc na słowo — to nie
było omdlenie! To była, to est ta nieszczęsna choroba, którą mi grożono.

Załamał ręce. Hölzelinowna umilkła spuszcza ąc głowę.
— Jutro — rzekła cicho — ona o niczem wieǳieć, nic pamiętać nie bęǳie! Przysię-

gam wam N. Panie, przez cały rok niemal nie było nigdy podobnego wypadku. Zbytek
wzruszenia…

August powiódł ręką po oczach i czole.
— Taka est dola mo a i e — odezwał się sam do siebie. — Gǳiekolwiek sięgnie

dłoń mo a, wszystko się w proch rozsypie. Nie doniosę do ust nic, czegoby mi los nie
zatruł. Serce o ca od ęła mi matka, serce matki od ęła mi żona, a żonę wyrywa mi ręka
Boża!

Załamał ręce.
— Czem zawiniłem?
I nie odpowiada ąc ani patrząc na Hölzelinownę, August akby senny, wszedł do izby

swo e , dopadł zaledwie krzesła i rzucił się na nie, głowę kry ąc w dłoniach.
U łoża Elżbiety klęczała Kätchen i płakała we łzach się rozpływa ąc. Patrzała na martwą

twarzyczkę, na skostniałe, wyprężone ręce, na trupią postać ǳiecięcia.
Nierychło począł paroksyzm odchoǳić, poruszyły się palce u rąk i usta zdały znowu

składać do uśmiechu. Westchnienie się z nich wyrwało lekkie. Ale oczy się nie otwarły.
Opanował znużoną i osłabłą sen głęboki, kamienny, który Hölzelinowna znała dobrze.
Miał on trwać do rana, a po nim następowało osłabienie straszne i długie.

O świcie uż w obozie ruch się czuć dawał, lecz około starego dworu podkomorzy
z rozkazu króla na głębsze zalecił milczenie. August obo ętnie zapowieǳiał, że sam się
czu e trochę niezdrów i może spocząć tu bęǳie musiał.

Dowieǳiawszy się o tem niespoko ny nadbiegł podczaszy Raǳiwiłł. Wszystka tu
Litwa, co otaczała króla, luǳie byli eszcze starego kro u i obycza u. Żaden z nich nie
rozumiał ani choroby, ani znużenia. Padali na gołą ziemię dla spoczynku po kilkodnio-
wych trudach, a wstawali z nie rzeźwi i zdrowi.

Chorzy szli do łaźni i pili stary miód.
Raǳiwiłł też królowi nic innego raǳić nie umiał nad łaźnię.
— Nie potrzeba mi nic, oprócz spoczynku trochę — rzekł mu król, gdy go do izby

wprowaǳono. — Sąǳę też, iż królowa spocznie trochę rada, bo wątła est i dosyć się
umęczyła w Brześciu.

Niektóre poczty uż przodem wyruszyły o świcie, potrzeba więc było słać za niemi,
aby się do te zmiany zastosowały.

ǲień uż był, ale przysłonięte okna nie wpuszczały go do sypialni, gdy królowa się
obuǳiła i u rzała przy łóżku swem sieǳącą Hölzelinownę.

Z we rzenia e poznała piastunka, iż sobie przypomnieć nie mogła, ani gǳie była, ani
co się z nią stało.

Z przestrachem oglądała się dokoła.
— Kätchen mo a — szepnęła cicho — gǳie my esteśmy? Co się stało ze mną?

Śniłam? nieprawdaż? śniłam. A! to było rozkoszne marzenie.
On przyszedł do mnie, czułam go przy sobie, pochylił się ku mnie, wtem mroki nocy

osłoniły mi wszystko… ciemność pożarła szczęście mo e… zasnęłam kołysana akby na
morzu czarnem, cała w całunach. I spałam.

— Uspokó że się królowo mo a — odparła Hölzelinowna. — Byłaś barǳo, barǳo
znużoną podróżą. Cóż ǳiwnego! Sen przyszedł nagle.

— A on? — spytała niespoko nie królowa.
— On kazał, aby cicho było i żeby cię nie buǳono — rzekła piastunka.
— Wiǳiał mnie?
— Śpiącą, zdaleka. Ja pilnowałam u drzwi.
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— A! — odezwała się Elżbieta ręce łamiąc — ten sen nieszczęsny! zawsze ten sen, co
ak kamień spada na mnie.

Łzy poczęły płynąć z e oczów.
Szmer rozmowy posłyszeć musiał król z komnaty sąsiednie , wszedł na palcach.
Uczuła go i trwożliwie osłoniła się okryciem. August zbliżał się powoli z widoczną na

twarzy obawą, układa ąc ą do uśmiechu.
Królowa się zarumieniła, spo rzała na Kätchen, która umyślnie nie ustępowała. Nie

zważa ąc na nią August, podszedł zwolna aż do łóżka i rzekł łagodnie.
— Potrzebu ecie spoczynku, kazałem się tu zatrzymać. Używa cie, proszę, wczasu, bo

podróż eszcze długą i nużącą mamy przed sobą.
To mówiąc schylił się ku nie i zawahawszy nieco, w czoło ą pocałował.
Elżbieta podniosła się zarumieniona i szczęśliwa.
— Królu mó — zawołała — a! ak mi wstyd, akim a śpiochem estem niegoǳiwym.

Powinieneś mnie ukarać.
Ta wesołość, która trochę zdumiała Augusta, zdawała się go uspoka ać. Usiadł na

sto ącem przy łożu krześle.
— Sąǳę — odezwał się — iż na lepie bęǳie, gdy cały ǳień tu przesto emy, a wy,

królowo mo a, pozostaniecie w łóżku i wypoczniecie lepie . Nikt wam nie zakłóci spoko u,
a a się nie oddalę.

Elżbieta schwyciła milcząc rękę króla i chciwie całować ą zaczęła, ale poczuł na nie
łzy ciepłe i drgnął biedny król.

Zwrócił się do piastunki.
— Proszę was, czuwa cie nad królową — rzekł — a gdy dla was przy ǳie obiadu

czas, każcie tu nakryć i mnie przywołać. Nie chcę, aby się królowa ubierała do luǳi, a do
mnie nie potrzebu e.

Wyszedł.
— Hölzelinowno mo a! — zawołała ręce drobne składa ąc królowa. — Słyszałaś? nie

estże to anioł dobroci? nie estże to ze wszystkich luǳi na lepszy człowiek, ze wszystkich
mężów na lepszy małżonek, a a na szczęśliwszą z istot na ziemi.

Hölzelinowna zbliżała się żywo, lecz nim zdołała u ąć główkę królowe , padła na po-
duszki oblana bladością trupią, zamknęły się oczy, otwarły usta, wytężyły ręce. Elżbieta
leżała nieprzytomna, a piastunka u łoża wiła się łamiąc ręce z rozpaczy.

Długi, długi przeciąg czasu upłynął, młody król z żoną sieǳiał na zamku w Wilnie.
Luǳie, co na pożycie małżeństwa patrzyli zdala, cieszyli się szczęściem ego.

Gdy młoǳiuchna, ǳiewiczo wygląda ąca, blada, wątła ale piękna ak biały kwiatek
wykwitły w cieniu, królowa ze spuszczonemi oczyma, w towarzystwie swe ochmistrzyni
przechoǳiła do zamkowego kościoła, do kaplicy grobu św. Kazimierza, zwracały się ku
nie wszystkich we rzenia, odkrywały głowy i ciągnęła serca za sobą.

Nie pominęła żadnego ubogiego bez ałmużny, uśmiechnęła się na biednie szemu,
ǳieci biegły do nie ośmielone z wyciągniętemi rączkami.

Ci co bliże dworu stali, co ą częście widywali, nie mogli się dosyć nachwalić łagod-
ności i dobroci.

Nazywali ą edni Lilią białą, druǳy Aniołem i nie było człowieka, coby nie wielbił
te królowe .

Duchowni sławili pobożność e , dwór łaskawość, młoǳież unosiła się nad pięknością,
poeci porównywali do Heleny greckie i opiewali ą wierszem łacińskim.

Król zdawał się troskliwie czuwać około skarbu tego.
Ale ani na twarzy ego, ani na obliczu postarzałem piastunki, nie widać było tego

wesela i błogiego uczucia szczęścia, akiego luǳie się tu domyślali.
August choǳił poważny nad wiek, zadumany, smutny, akby mu życie i rządy, z któ-

rych się wszyscy cieszyli, ciężyły.
Czasami nagle wśród tego spoko nego, ednosta nego trybu życia, zachmurzały się

czoła, królowa się nie pokazywała. Nie widać e było idące do kościoła, ani na przechaǳce
w ogroǳie, który pod zamkiem nad rzeką król założył, i gǳie Elżbieta karmić była zwykła
białe łabęǳie swo e.
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Naówczas gdy się niespoko nie pytano Hölzelinowne o zdrowie pani, przeczyła żeby
była chorą, mówiła że spoczywa znużona trochę.

I po nie akim czasie, ukazywała się znowu na drożynie wiodące do kościoła z tym
samym uśmiechem ǳiewiczym i pogodą na twarzyczce blade .

Do Krakowa kto przybywał z Litwy, a pytał go stary król ak się tam syn rząǳi,
wszyscy mu odpowiadali wynosząc go pod niebiosa, a Bona usta zakąsywała ironicznie.
A stary nasłuchawszy się pochwał, mruczał ak zwykle:

— Zostawcież też co do naganienia.
Gdy o młode królowe mówiono, odwracała się Bona słuchać nie chcąc, zburzona,

a choć z Wilna o zdrowiu e przychoǳiły wieści uspoka a ące, ona zawsze wieǳiała o a-
kie ś chorobie, i staremu mężowi nie przestawała wyrzucać, że synowi dał żonę, która mu
życie zatru e i wstrętnem uczyni.

— Chorobę ma — powtarzała — z które ą nikt nie uleczy.
— Baśnie to są — zaprzeczał Zygmunt i milczeć nakazywał żonie.
Wtem naraz przyszły do Krakowa zatrważa ące wieści, potwierǳały e i listy Dan-

tyszka, wielkiego wielbiciela Elżbiety. Królowa ciężko, niebezpiecznie zapadła.
Skarżył się na to sam August, posłano po lekarzy do Krakowa.
To co dotąd ta emnicą było, stało się przez nich awnem — królowa miała straszną tę

chorobę którą wielką zwano, a na nią doktorowie lekarstwa nie znali żadnego.
Przez czas akiś zwątpiono o życiu. August choǳił pogrążony w smutku wielkim.

Gdy uż wszelka prawie naǳie a stracona została, Elżbieta cudem podniosła się z łoża
i powróciła do życia.

A gdy do nie przyszedł mąż potem, chwyciwszy rękę ego, patrząc mu w oczy z mi-
łością wielką, szepnęła mu:

— Wyprosiłam u Boga, aby mi eszcze z wami, królu mó , pozostać pozwolił.
Stanęły Augustowi w oczach łzy, i wyszedłszy od żony gdy spotkał Strusia, który

z Krakowa był sprowaǳony, wziął go do swe komnaty.
— Proszę was — rzekł — uczyńcie co eno w luǳkie mocy est, abyśmy się żywotem

i zdrowiem ukochane małżonki cieszyć mogli.
Nie ma ofiary, które byśmy dla tego nie byli uczynić gotowi.
— Miłościwy panie — odparł lekarz, który pochlebiać ani kłamać nie umiał — co

w luǳkie mocy est, nie na wiele się przyda. Myśmy z nauką naszą ślepi, a Bóg eden
wszechmocny.

Westchnął stary i zamilkł.
— Hipokrates, o ciec nasz — począł po chwili — całą księgę o chorobie te napisał,

a tyle z nie wiemy, żeśmy przeciw nie bezsilni.
— Mówią — odparł król — iż angielscy monarchowie moc ma ą od Boga przy na-

maszczeniu daną, leczenia chorób takich dotknięciem lub przesłaniem pierścienia, o któ-
ry postarać się bęǳiemy musieli.

Struś spuścił oczy.
— Wszystkiego próbować należy — rzekł chłodno — choćby i pierścienia. Mocy

ta emnicze rzeczy nie znamy, ale eżeli choroba ǳieǳiczną est, trudno ą zmóǳ.
August odparł.
— O chorobie w roǳinie nie słyszałem, a w Praǳe, się nieprzyzna ą do tego. Astrolo-

gówby pytać potrzeba. Królowa ǳięki staraniom waszym ma się znacznie lepie , coǳień
życie i siły wraca ą, mam otuchę, iż napady te nie powrócą.

— Miłościwy panie — rzekł Struś — ako kwiatu delikatnego strzeǳ potrzeba wą-
tłe pani od wszelkiego powiewu gwałtownie szego, czy on z południa, czy z północy
przychoǳi.

Zarówno wielka radość ak smutek wielki szkodliwe e są, nad tem czuwać należy.
Zygmunt August wieǳiał o tem barǳo dobrze, czuwano nad królową, osłania ąc ą

zewsząd.
Lecz Bona też przez swoich lekarzy wieǳiała to samo, a nienawiǳiła kobietę, która

e serce syna wydarła.
Z piekielnem wyrachowaniem Włoszka dobĳała swą ofiarę. Trucizny, o którą ą po-

mawiano, dawać e nie potrzebowała, dosyć było aby zręczna ręka podrzuciła paszkwil
Elżbiecie, aby e do uszu dopuszczono wieść, która nią wstrząsnąć mogła.
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Ani król, ani Hölzelinowna zapobieǳ nie mogli, by w ogroǳie na uliczce, w zamku
na ścianie, nawet w książce pobożne królowe , na klamry złote zamknięte , nie znalazł się
świstek, po którego przeczytaniu Elżbieta bladła i padała ak nieżywa.

Po każdym takim paroksyzmie wstawała słabsza, a sama obawa nowe napaści życie e
czyniła nieznośnem.

Nieprzy aciółkę oddaloną, nieubłaganą czuła i wiǳiała nieustannie, krok w krok idącą
za sobą, sto ącą w nocy u łoża, we dnie za sieǳeniem.

Je siepacze skryci, niewyśleǳeni, tak umieli się osłonić, tak kłamali wierność, iż ich
pochwycić nie było podobna. Sprawę tylko rąk tych niegoǳiwych każdy niemal ǳień
przynosił.

Mnóstwo papierów niszczyła Hölzelinowna, król naznaczył znaczną nagrodę na wy-
krycie sprawców tego katowskiego prześladowania — nie pomagało nic. Śladu odkryć
nikt nie umiał.

Ostatnia, na cięższa słabość spowodowaną była paskwiluszem niemieckim, który Elż-
bieta w ławce swe zamczyste znalazła w kościele.

Podłe piśmidło urągało się e i przepowiadało śmierć rychłą, obrachowane było aby
dobiło. Wyniesiono Elżbietę zdrętwiałą z kościoła, długi czas była na skra u grobu i cudem
potem powstała eszcze.

Odżyła, akby zapomniała co wycierpiała.
Wtem nadeszła wieść z Krakowa radośna, że posłowie króla rzymskiego przybyć tam

mieli wioząc znaczną część posagu we złocie i srebrze. Wzywano Elżbietę i Augusta na
odebranie i pokwitowanie. Zygmunt Stary zapraszał obo e do siebie, rad pragnął wiǳieć
uzdrowioną synowę.

August przyszedł żonie odczytać listy. Zarumieniła się i pobladła. Stała zadumana
i stroskana, i długo musiał czekać na odpowiedź.

— A! królu mó , panie mó — rzekła głosem drżącym — am służebniczka two a,
am na rozkazy gotowa w ogień i wodę, ale, czy a tam potrzebna estem w Krakowie?

O ciec mi rad może być, ale druǳy? Widok mó gniew rozżarzy, podrażni. Jedźcie
sami.

Zapłakała, otarła łzy i mówiła dale :
— A! rozstać się z wami, królu mó , panie mó , tak mi ciężko bęǳie ak z życiem.

Wolałabym u twego boku dotrwać do końca, a taka trwoga mnie ogarnia gdy z oczów
stracę słońce mo e.

Powiedźcie, trzebaż bym echała do Krakowa?
— Poradźmy się lekarzy — odparł August. — Wolałbym was mieć z sobą, a wiem ile

to kosztować bęǳie. A! i mnie też, królowo mo a. Ani a, ani wy nie wyroku cie, niech
dekret wydaǳą doktorowie.

Spytano ich dnia tegoż, ale wszyscy zgodni byli aby królowa w Wilnie pozostała.
Starcia z królową Boną w Krakowie były nieuchronne, a dla Elżbiety groźne.

Gdy ręce nieubłagane nieprzy aciółki sięgały aż tu nad Wiǉę, akże daleko silnie
musiały się dać czuć tam, gǳie ona wszystkiem władała.

Królowa musiała więc pozostać.
Lecz gdy przyszła chwila pożegnania z mężem, rozpłynęła się w łzy, straciła odwagę

i Hölzelinowna ledwie potrafiła zapobieǳ nowemu napadowi choroby.
August napróżno ą upewniał, że wróci rychło, że chwili nie zabawi nad konieczny

czas do odebrania pienięǳy i pokwitowania.
Stosunki z matką były z powodu tych prześladowań Elżbiety tak naprężone, iż król

młody postanowił zawczasu nie stać nawet na zamku, zamówić kazał dla siebie kamienicę
w Rynku, a cały dwór ego, urzędnicy, komornicy dali sobie słowo ani znać, ani wiǳieć,
ani mówić, ani eść i pić razem z ludźmi Bony i Gamrata.

Przy pożegnaniu słów zabrakło, łzy e zastąpiły.
Dopiero gdy August na koń siadł, a królowa od eżdża ącego krzyżem z relikwiami

żegnała, odezwała się do Hölzelinowe .
— Kätchen, coś mi mówi w serca głębi, akby głos słyszę akiś, a go więce nie

zobaczę.
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Nie dała e mówić piastunka, używa ąc tego środka co zwykle, gdy się obawiała bar-
ǳo, naówczas groźno i surowo powstawała i Elżbietę zmuszała do milczenia.

Poczęła e czynić wymówki, iż była Bogu niewǳięczną, który ą z choroby ciężkie
podźwignął do życia, że teraz miała się lepie niż kiedykolwiek, a przywiǳeniami sobie
truła życie i zdrowie niszczyła.

Elżbieta zamilknąć musiała.
Z podróży listy od męża przychoǳiły często.
Jechał młody król niespoko ny, wieǳąc co go w Krakowie czekało, bo otwartą wo nę

z matką prowaǳić musiał, a usposobienie Bony odbĳało się w królu Zygmuncie, we
wszystkich co dwór składali, w całe niemal ludności te , o którą się ocierać było potrzeba.

Nie było dla nikogo z dworzan Augusta ta emnicą położenie to i ego wymagania.
Młody król umiał taką miłością ku sobie natchnąć tych co go otaczali, iż nie było ednego,
któryby z zapałem nie gotował się do walki.

Owe paskwilusze podle przeciwko Augustowi, przeciw niewinne królowe , rozpusz-
czane wieści, potwarcze plotki i zmyślane baśnie, do szału doprowaǳały dwór, w którym
domyślano się zdra ców.

Choǳiło im o cześć wiernych sług. August też echał z mocnem postanowieniem dać
uczuć matce, iż e prześladowanie przypisywał i że e brał do serca.

Jakby naumyślnie przygotowano się na przy ęcie uroczyste młodego króla w Krakowie.
Dnie były ciepłe, stary król kazał się zanieść do kościoła, wyszła Bona z córkami, a choć
Gamrat uciekł z Krakowa, znalazło się duchowieństwo na powitanie przyszłego pana.

Zygmunt August musiał się poddać temu ceremoniałowi i wobec świata okazać się
ako syn uległy i miłu ący roǳiców.

Bona, w kościele nawet i wobec Boga, nie przybrała oblicza kłamanego — zasępiona,
z zagryzionemi wargami, dumna przy ęła syna.

Dwa dwory stały naprzeciw tak groźno, milcząco, ak gdyby wnet rzucić się miały na
siebie.

Wedle rozporząǳenia młodego pana, miał on za ąć mieszkanie w Rynku, dom dla
niego stał gotowy, ale Zygmunt o ciec nie pozwolił na to. Bona chciała go mieć na zamku.

August o cu poddać się musiał. Tem strasznie sze było to zbliżenie się w obawie starcia
awnie nieprzy aźnych dwóch dworów.

Zaraz pierwszego dnia u wspólnego marszałkowskiego stołu, gdy przezdrowie pić
poczęto, wstawali edni, druǳy wino wylewali.

Młody król ednak zaraz surowo zakazał, aby z ego otoczenia nikt pierwszy nie dał
powodu do za ścia. Bona też i luǳie e ostrożni byli. Obchoǳono się wza em milcząc,
oczyma sobie urąga ąc i wyzywa ąc.

Sam na sam z matką August się nie zszedł ani razu, ona też nie wyzywała do tego.
Król stary badał o synowę pilno, mówiono mu że się ma lepie i że do nóg ego kłaniała
się i pozdrawiała.

Nie chciał długo tu pozostać August i natychmiast liczenie, ważenie, a pisanie po-
ręczeń i kwitów się poczęło. Lecz znalazły się formalności, papierów brak było, akby
naumyślnie zwlekało się ukończenie i wy azd z powrotem na Litwę.

Król od Elżbiety w początku listy niemal co dni parę odbierał. Pisała ona, donosili
urzędnicy o zdrowiu królowe i nie było żadnych zatrważa ących wieści.

Z szatańską za adłością coǳień Bona przy starym królu, łagoǳąc głos, zapytywała
syna:

— Jak się ma królowa JMość? mieliście wiadomości?
W głosie e było szyderstwo i akby zapowiedź nieszczęścia, oczekiwanie ego.
August w końcu znużony, odpowiadał matce tylko mruczeniem niewyraźnem, a Zyg-

munt Stary podnosił oczy znużone ku Bonie, ale wymówek e czynić nie śmiał, bo moż-
naż było wyrzucać e tę troskliwość o zdrowie synowe ?

Pobyt Zygmunta Augusta uż się zbliżał ku końcowi, mówiono o wy eźǳie, gdy na-
gle listy i posły z Wilna przybywać przestały. Nie uderzało to w początku, nie obuǳało
niepoko u, lecz po kilku dniach milczenia, młody król trwożyć się począł.

Matka zawsze prześladowała go pytaniem tem szyderskiem, na które teraz wieǳiała
dobrze, iż nie otrzyma odpowieǳi, bo ona również miała swe sługi na Litwie.

Zygmunt Stary niespoko nym się okazał i posyłać uż chciał do Wilna.
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Lecz około dwunastu dni naówczas potrzeba było, aby mieć odpowiedź, a listy co
chwila były spoǳiewane.

Wśród dworu młodego króla niepokó coraz większy przeroǳił się w posąǳenia Bo-
ny, że ona prze mowała listy.

Niektórzy wyrywali się echać, aby przywieźć wiadomość.
August milczał usiłu ąc zapanować nad niepoko em, aki go ogarniał.
Dnia ednego gdy Bona, sto ąc przy Zygmuncie, rzuciła znowu owo urąga ące pytanie

synowi, August zamruczał zniecierpliwiony.
— W. K. Mość wiesz ak a, że wiadomości z Litwy nie mamy.
— Nie było mi to wiadomem — odparła Bona zimno.
Późnym wieczorem August sieǳiał w swych izbach w niewielkiem kółku urzędników

i starych zna omych, gdy w progu ukazał się, teraz unika ący młodego pana, Opaliński
i z miną ta emniczą ozna mił mu, iż królowa matka do siebie go prosiła.

W tem zaproszeniu było coś tak naǳwycza nego, groźnego, niezrozumiałego, iż w pierw-
sze chwili August się zawahał czy ma być posłusznym.

Ale Bona w oczach luǳi była zawsze ego matką, należało e poszanowanie.
Nie mówiąc nic, wstał i udał się za Opalińskim, który dość długo idąc przy królu, nie

odezwał się ni słowa, a August, czu ąc w nim nieprzy aciela, w rozmowę wdawać się nie
chciał.

W progu komnat stare królowe znikł Opaliński.
Bona nie sieǳiała, ak zwykle, na swem krześle, na kształt tronu wysłanem i pod-

wyższonem. Stała z podniesioną głową, a twarz e i we rzenie takim ǳiwnym aśniały
blaskiem, że Augusta dreszcz przeszedł.

Brwi namarszczone starały się napróżno oblicze to posępnem uczynić — usta iro-
niczny uśmiech wykrzywiał. Tak śmiać się mógł tylko kat, patrząc na ofiarę swą w pętach
u nóg leżącą.

August zbliżył się. Bona akby dla przedłużenia chwili niepewności i trwogi, milczała;
podobną była do zbira, który waży ak na głębie sztylet zatopić w piersiach skazanego.

W. K. Mość kazaliście mi się stawić — wy ąknął syn.
— Tak, chciałam osłoǳić W. K. Mości boleśną wiadomość, która z ust matki, nie

wyda się może tak srogą, bo usta te zawczasu ą przepowiadały.
Królowa Elżbieta, żona W. K. Mości nie ży e.
August stał ak wryty, bladość śmiertelna okryła twarz ego, wyrazów mu zabrakło

w ustach.
Było to nowe okrucieństwo, osłonione szyderstwem bezlitośnem.
Długiego czasu potrzebował młody król, nim potrafił odpowieǳieć.
— Sroǳe dotknęła mnie ręka Boża!
Bona zbliżyła się, chcąc z chwili korzysta ąc zawiązać rozmowę i rachu ąc na złamane

serce syna, ale August nie chciał dopuścić, aby się napawała ego rozpaczą, a swo em
zwycięztwem.

Skłonił głowę.
— W. K. Mość — rzekł — skróciłaś e życie.
Poruszył się żywo i usłyszawszy tylko krzyk za sobą, nieprzytomny pobiegł do swoich.
Lecz uż w kurytarzach otoczyli go dworzanie — goniec z Litwy nad echał. Jeden

z nich padł królowi do nóg płacząc i ściska ąc e zawołał.
— Królowa! królowa nasza…
— Módlmy się za e duszę — odparł mężnie Zygmunt August — albo racze prośmy,

aby się ona do Boga za nami wstawiła. Męczennicą umarła!

Właśnie w czasie, gdy Zygmunt August był w Krakowie, na ulicach miasta zaczęto
widywać człowieka milczącego, w odarte i wyszarzane opończy, który, do nikogo nie
mówiąc, przesuwał się powoli pod domostwy, zachoǳił do kościołów, stawał na Rynku,
błąkał się akby niewieǳiał co ma począć z sobą.

Niektórzy przypatru ąc mu się, zna ome akieś, dawnie widywane rysy sobie przypo-
minali.

On nie znał i nie poznawał nikogo.

   Dwie królowe 



Raz eden z dworzan królowe Bony, blizko się o niego otarłszy i za rzawszy w oczy,
pochwycił za rękę i zawołał.

— Dudycz! — ale niezna omy wyrwał mu się i mówić z nim nie chciał.
Druǳy potem śleǳąc poznali w nim także zbieǳonego wielce i na pół obłąkanego

Petrka. O nim i o żonie oddawna nikt nic nie słyszał.
Gdy dworzanie ozna mili o nim królowe , kazała go przyprowaǳić na zamek do siebie.
— Co się z two ą żoną stało? — spytała Bona.
— Jam temu nie nie winien! — zamruczał Dudycz.
— Gǳież ona est?
— Pewnie w piekle — odparł Dudycz.
— Nie ży e?
— Nosiła zawsze sztylet u pasa, am nic nie winien — rzekł Dudycz.
I więce od niego trudno się dopytać było.
Sąsieǳi Petrka powiadali, że ą pochowano ze sztyletem w piersi i ręką na nim skost-

niałą. Żyć nie chciała.
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Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

   Dwie królowe 
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