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I

Szaro było na ziemi i niebo oponą się szarą oblokło. Nad źródliskami ciepłemi ledwie
gǳie wątła, blada ma aczyła zieloność niby wiosenna, ponad którą sterczały zeschłe, trupie
badyle i wymokłe trawy przeszłego lata.

U strumieni sto ące wierzby uż się okrywały puchem, akby nim przyszłe liście od
chłodu otulić chciały, — lecz liści eszcze nie było i pączki stały szczelnie otulone i za-
mknięte. Wcześnie przybyłe bociany smętne włóczyły się po dolinach, stały u moczarów
strzepu ąc skrzydłami zmęczonemi długą podróżą.

Ponad rolami ulatywał skowronek, patrzał w niebo a piosnkę mu chłód w ǳióbku
tłumił, i oczy próżno niebios lazurowych w górze szukały.

Smutno było po świecie, tylko stada kruków unosiły się w powietrzu gwarliwe, krzy-
kliwe, wesołe akiemś strasznem naigrawaniem się te żałobie. — Co przysiadły na su-
chych drzew gałęziach, to się zrywały kołować w powietrzu. I wirowały niby pĳane, to
podnosząc się do góry, to spada ąc, szuka ąc akie ś pastwy obiecane .

Aby do rzeć kędy ona była, zrywały się tak czasem w obłoki, a nie do rzawszy e
spadały na drzewa i ziemię. — Ze wszech stron nadciągały one chmurami ak na zawołanie
wiecowe, ak po wiciach do wo ny. Gdy się spuściły na łąkę czerniała od nich, ruszała się
akby potwora legła na nie , a gdy się zerwały w obłoki, wiły się w nich ak smok czarny —
a gdy krakały, nie słychać było ani szumu drzew, ani pochwistu wiatru, ani szczebiotania
innego ptactwa, ani mruczenia strumieni, które od deszczów i śnieżysk wezbrały…

Na puste dolinie, u skra u lasu chata stała, zamiast płotu obrzucona gałęźmi na kupę
nagromaǳonemi wysoko, tak wysoko, że ledwie z po za nich dach słomiany, okopcony,
z odartym dymnikiem widać było. Sama sobie na ustroniu, wśród puszczy stała chiżyna
niby straż wysunięta — niby zabity kół na znak, że się tu życie poczynać miało luǳkie,
gǳie niedawno zwierz i pustynia panowali sami.

Po nad dachem dymiło, ak opar szły wszystkiemi szczelinami kłęby sine i wisiały nad
nim leniwe, a snuły się senne dokoła i kładły aż na dolinie. — W górę się im chciało, aby
wiatr nie poszarpał na sztuki.

Wrota stały otworem, akby uż trzoda wyszła na paszę w las, na młode gałęzie i pączki.
Kiedy niekiedy mimo wrót przemknęła biała spódnica niewiasty i znikła. Naprzeciw nich
pies kudłaty duży sieǳiał i patrzał w dal, to ziewa ąc, to burcząc.

Na stada krucze co spo rzał to drgnął, zrywał się akby na nie chciał rzucić, ale rozum
ego psi powiadał mu, że przeciw nim niemocen był.

Ciągnął powietrze nosem. Wiatr mu różne wieści przynosił, psisko się od nich zżyma-
ło, rozumie ąc tę mowę woni, która doń przylatywała zdaleka. — Dla niego były w nie
i od zwierza w lesie wiadomości i od luǳi wieści i od obcych włóczęgów swędy i z góry
od niebios przestrogi i z dołu ziemskie ęzyki.

Dlatego pies nosa nastawiał, a głową rzucał. Dużo mu przychoǳiło, nie wszystko
rozumiał, zżymał się coraz więce , coraz mocnie , aż wstał, zerwał się ak do chodu i siadł
znowu i rzucił się ze szczekaniem naprzód — i cofnął, głowę opuszcza ąc zadumany.
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ǲiewczę się wyśliznęło z chaty, przyszło go pogłaskać. Odwrócił łeb, polizał rękę,
ale na straży pozostał, miał poczucie obowiązku… Uszy mu się eżyły i sierść na grzbiecie
pręgiem długim rosła do góry.

Wiatr znużony przypadł gǳieś w lesie, zrobiło się cicho. Kruków stado pociągnęło
nad lasy, puszcza szumiała teraz sama głucho i posępnie.

Wśród milczenia tentent i krzyki rozeznać było można, tentent akby pęǳoné trzody,
krzyk akby luǳki, urywany, to szyderski, to przelękły — poza nim śmiech i hukanie.

Pies stał i trząsł się cały, zerwał się, odbiegł naprzód kroków kilkanaście, a czu ąc się
bezsilnym przysiadł, pysk do góry podniósł — zawył.

Wył urywano, bo słuchał razem, oczy mu się iskrzyły — sierść uż eżyła cała.
Z drugie strony doliny, przesmykiem z lasu biegła ku chacie pędem, rozbita, roz-

proszona trzoda owiec burych, czarnych i białych. Przodem bydło z ogonami poddartemi
do góry. — Po dolinie rozsypało się to na wszystkie strony w popłochu, ak szalone dróg
szuka ąc ku chacie.

Tuż za trzodą, za bydłem, za krzyczącemi pastuszkami, przemknął się konny człek,
z nim dwu eszcze i psów zgra a. Psy się niosły za owcami dusząc e, chwyta ąc, kalecząc,
a co który zgniótł i do ziemi przybił barana — z koni się oǳywały wesołe okrzyki.

Tętnienie i wrzawa obuǳiły luǳi w chacie, wszystko wybiegło ku wrotom. Stary
z włosy siwemi, niewiasta w zawiciu białem, ǳieweczka w wianku z kosami długiemi,
chłopie małe na pół nagie.

Pies ak wściekły u adał, ale bezsilny cofał się też ku wrotom i wył. Tuż bydło spłoszone
co przodem biegło, poczęło nie bacząc na luǳi ak szalone cisnąć się we wrota. Owce,
które uszły psich zębów, ak pĳane na podwórko wpadły. Tuż za niemi ogromne molossy
z pokrwawionemi paszczękami gnały, za niemi na koniach trzech eźdźców.

Gonili weseląc się, śmie ąc, huka ąc.
Pierwszy, co przodem echał, panem był albo pańskim synem… bo i koń pod nim

ubrany a piękny z nozdrzami rozdartemi, z oczyma pała ącemi czuł, że dźwigał na sobie
takiego, co wszystko rozbĳać ma prawo.

Paniątko co na nim sieǳiało, ledwie z lat ǳiecięcych do młoǳieńczych dochoǳi-
ło. Wyrostek był smukły, giętki, silny, twarz cała ze zmęczenia aż krwawa, oczy czarne
a ogniste, włos na ramionach długi, nad czołem kołpaczek z piórami, na nim suknia cała
bramowana, cała szyta, obwieszana w sznury, róg przez ramiona pozłocisty, łuk kowany,
pas nabĳany, nóż u boku świecący. Cała ta ozdoba nie stała za nic przy obliczu chłopa-
ka tak zuchwałem, tak rozpalonem radością ǳiką, szałem akimś, iż zdawało się świat
do bo u wyzywać. W ręku żylastem podnosił do góry oszczepek i machał nim psy swe
zagrzewa ąc.

— A! huż‼
Z otwartych ust ego zęby białe choć się śmiały, zdały się kąsać, wargi krwawe trzęsły

się, na młodych policzkach drgała krew rozszalała — pĳany był sobą i młodością.
Dwa towarzysze ego lecieli za nim też bez głów, krzykiem ego ak psy zagrzewani,

ale wśród tego szału gdy spo rzeli po sobie, przebiegał ich akiś strach, nagle im coś usta
zamykało, obawa czy litość.

Psy, eźǳcy, trzoda, wszystko razem niemal ścisnęło się we wrotach, które starzec
napróżno chciał zamknąć…

Rzucił e w końcu. I on i niewiasty zbiegać poczęli przerażeni do chaty. ǲiewczę
tylko wyrostek, któremu owiec żal było, a strach nogi podciął, zawięzło w progu.

Z konia piorunem skoczył panicz i pochwycił ą uż w pół mdle ącą i krzyczącą. Spo -
rzawszy w oczy załzawione niebieskie, porwał na konia, który zbywszy pana otrzęsał się
właśnie… Dwa towarzysze stali osłupieni, gdy uż chłopak ze swą zdobyczą mdle ącą
a wyzywa ącą ratunku, począł znów dosiadać siwego.

— He ! to łup! to łup, na którym a czyhał dawno! — krzyknął zanosząc się ǳiko —
do lasa z nią!

ǲiewczyna ręce podnosząc wołała ratunku…. lecz drzwi chaty stały zaparte, nikt nie
śmiał wybieǳ na obronę, tylko pies eden za nogę pochwycił panicza, ale wnet dwa ogary
z krwawemi paszczęki padły nań i zdusiły.
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W podwórku uż one dużo nagospodarowały. Młody byczek leżał rozciągnięty na
ziemi z oczyma zeszklonemi, a z gardła mu ciekącą krew chciwie chłeptały psy… Kilka
owiec dyszało i broczyło.

Chłopak śmiał się wielkim głosem.
— Do lasu! — woła ąc. — Uszłaś ty mi nieraz, gdym cię gnał na agodach… przyszedł

na ciebie czas…
Drzwi chaty otwarły się nagle, wypadł z rękami załamanemi siwowłosy.
— Zlitu cie się! zlitu cie! — ęczał.
Na krzyk ego psy pańskie przybiegły i poczęły na nim szarpać oǳienie, poczęły kąsać

ciało…
Nie czuł tego i wołał.
— Zlitu się!
Młody szaleniec nie słuchał. Dwa pachołkowie pobledli, z ich twarzy zeszedł szał,

strach i groza e ściągnęły. Patrzali na pana — to na siebie. Wahali się. — On nie zważał
na nic, w silne ręce u ąwszy ǳiewczę saǳał e uż na konia i sam za niem się sadowił.

Stary, którego psy szarpały, wlokąc e za sobą przybiegł i ęcząc pochwycił go za no-
gi. Z chaty zawoǳąca płaczliwie ukazała się niewiasta, ręce łamiąc nad głową i wy ąc
nieluǳkim ękiem.

Wszystkiego tego chłopak nie słyszał, koniowi ściąga ąc woǳe i uż do wrót się ma ąc
z ǳiewczyną.

Wtem we wrotach nagle eźǳiec się ukazał.
Człek był stary na silnym koniu, w proste opończy z głową nieokrytą. Przez plecy

miał sznur z trąbą myśliwską z prostego rogu.
Siwe włosy wiatr mu porozrzucał i na ramiona i czoło rozsypał. Twarz bladą miał ak

trup, oczy zagasłe a straszne, czoło pomarszczone w grube wały — pierś szeroką, dyszącą.
Siłę w nim czuć było wielką i moc akąś, taką, że gdy się ego oczy z we rzeniem chłopca
spotkały — czerwony, oszalały panicz zbladł, zęby mu się ścięły akby zgrzytał.

— Szatan cię tu przyniósł, Wo usz! — zakrzyczał nagle wścieka ąc się ze złości i próżno
usiłu ąc się wrotami wymknąć z ǳiewczyną.

Wo usz w poprzek ich stał ak mur, mówić eszcze nie mogąc dyszał, a choć nie mówił,
oddechem tym był groźny — wrzało w nim.

— Pawlik! — puść mi wnet ǳiewczynę! — zakrzyczał wreście głosem ogromnym…
Coś było w tym głosie rozkazu ącym takiego, że ręce co trzymały pochwycony łup,

siłę straciły i ǳiewczę skorzystawszy z chwili te , wyśliznęło się ak wąż, zsunęło na ziemię,
padło ku starcowi, który e pochwycił, a z nim do chaty… Drzwi e zawarły się z łoskotem
ogromnym.

Psy, które za uchoǳącemi goniły, mordami biły o drzewo — wewnątrz zapadała za-
pora.

Pawlik, gdy mu się zdobycz wymknęła, uż nie za nią, ale na Wo usza wściekły ął się
miotać i oczyma błyskać groźno. Ten się nie uląkł. Patrzali tak na siebie wo u ąc we rze-
niami piorunu ącemi — aż chłopię głowę spuściło.

Stary Wo usz dyszał zgrozą, rozpaczliwą boleść akąś widać w nim było.
— O ty niegodny synu Jazdona! — począł głosem grubym i warczącym. — Ktoby

w tobie poznał o ca? Na to my cię wypiastowali, na tom a na ręku nosił, abyś na zbó a
wyszedł i zbytnika? Jeszcze ci się wąs nie wysypał…

Podniósł pięść do góry…
— Za mną! na zamek! — dodał — za mną! Tym razem a nie uta ę przed starym,

nie! Dosyć tych psot… My cię nie utrzymamy, a stary, na ciebie żelazne ręki potrzeba.
Popatrzał na krwawe psów ofiary.
— To two a zabawa! to two e łowy! Mało ci zwierza w lesie, byś biednemu zagrod-

nikowi trzodę dusił psy two emi, wściekłemi ak ty! i ǳiecko mu chciał porywać.
Pawlik ak skamieniały słuchał, ale gniew w nim drgał.
Wo usz skinął.
— Na zamek! Psy na sznury! służbo ty pana warta!
Odwrócił się do dwu pachołków, którzy wnet skoczyli z koni.
Pawlik eszcze stał niemy, gdy Wo usz powtórzył głośnie .
— Na zamek!
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Młody odwrócił głowę i zamruczał.
— Długo ty mi myślisz rozkazywać? ty?
— Póki mnie o ciec twó od tego ciężaru nie zwolni — odparł Wo usz, — dopóki a

za ciebie odpowiadać muszę Bogu, Jazdonowi i pamięci twé matki.
— Na zamek! — powtórzył raz eszcze.
Ale chłopię zuchwałe, uparte, nie ruszało się.
— Związać każę i powiozę ak barana! — krzyknął stary. — Potem o cu do nóg

padnę, niech z wami robi co chce. — Mnie uż was dosyć! Wolę śmierć niż dozór nad
tobą.

Na zamek‼
Psy uż były na sznurach i zmęczone posiadały dysząc, a krwawe liżąc pyski. Pachoł-

kowie posłuszni dosiedli koni, tylko Pawlik się nie ruszał. — Wo usz przybliżył się doń,
konia mu za uzdę targnął. Młodemu ręka drgnęła, w które oszczep trzymał, akby się
bronić chciał — i opadła. Zamruczał coś, spuścił głowę i koniowi dał ostrogę.

Milczeli wy eżdża ąc z podwórka, tylko Wo usz gniewem dyszał eszcze. Pawlik ze
złością spogląda ąc na starego dał się koniowi za nim ciągnąć, pachołkowie wlekli psy za
sobą.

Wy echali tak z podwórza a drzwi chaty eszcze się odemknąć nie śmiały i byli uż
o stai kilkoro, gdy naprzód okno się otwarło i głowa siwa wysunęła, potem chwie ąc
się na pokrwawionych nogach wybiegł siwowłosy ręce łamiąc — stanął, posoką oblane
pobo owisko oglądać. U progu leżał stary druh domowy, pies z wywieszonym ęzykiem
i wysaǳonemi z pod czaszki oczyma.

Przodem Pawlika puściwszy, w ślad za nim echał Wo usz, opodal ciągnęli szepcząc
z sobą pachołkowie, których odeszła ochota i wesele. Chmurno spoglądali to na siebie
to na panicza, to na starego, który w pole wy echawszy, gdy powietrza w piersi szerokie
wciągnął, splunął raz i drugi, i groźno spoziera ąc na milczące chłopię, począł wywoływać
w pół do niego, pół do siebie.

— A! piękny to mi syn mężnego Jazdona, Comesa na Przemankowie, co go książęta
we czci mieli i do rady przyzywali, którego Leszek, błogosławione pamięci, choć chorego,
na każdy sąd wyzywał, a gdy on słowo rzekł, ważyło ono za ǳiesięć innych!

A! piękny mi syn roǳica sławnego, dobry wychowanek starego Wo usza, co go od
kolebki rozumu uczył i cnoty! Na co się to wszystko zdało? Na co? Groch o ścianę! Jakiem
źdźbło było, gdy kiełkowało, takiem i wyrosło — badylem. W kolebce niańkom włosy
obrywał i twarze drapał, psy i koty męczył — teraz bydłu i luǳiom poko u nie da e!

A piękny to syn Jazdona! dobra roǳicowi pociecha! Puść go z oczów na goǳinę,
nie wycierpi żeby krwi nie pokosztował, psoty komu nie wyrząǳił, biednym luǳiom nie
zalał za skórę!

Syn Jazdona! — powtarzał stary, to śmie ąc się szydersko, to bucha ąc niemogącym
utamować gniewem.

Burczał tak a młody ak pod chłostą echał z głową zwieszoną, nie odwraca ąc się,
akby nie słuchał. Czasem konia spiął aby od tych słów uciec, ale stary go doganiał.

Choć Pawlik się nie odwracał i nie chciał dać poznać po sobie, że czuł gorące słowa,
któremi go smagano, wydawał się z tem mimowoli iż cierpiał. Drgały mu ramiona, ręce
ściągał, — pięści ściskał, głową rzucał nie zwraca ąc e , nogami konia dusił. Trzymał tak
w sobie młody gniew, aż wreście buchnął…

— E! ty — stary wywłoko! milczałbyś! Grzybie zgniły! W tobie uż krwi nie ma
i kropli — to siedź u ognia… grze się, a młodym tobie nie rozkazywać. Myślisz że mnie
ty czy kto słowem czy pięścią strzyma, kiedy we mnie krew zagra i zakipi? albo że ą klecha
zażegna? albo ą strach zastuǳi?

Rozśmiał się ǳiko i szydersko.
— A pocoby mnie życie, gdybym e miał związany w kącie pęǳić! Mnichem nie

estem, mnie trzeba swobody… a muszę wszystkiego pokosztować i nacieszyć się życiem…
Na pokutę i na gnicie dość bęǳie czasu.

— A któż ciebie bęǳie trzymał w amie i kuł w dyby — zakrzyczał stary sierǳisto. —
Puszczą cię przecie! puszczą w świat! Masz ledwie ǳiewiętnasty rok. Pó ǳiesz! pó ǳiesz!
abyś tylko powrócił… A no, ǳiś ty eszcze chłystkiem!
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— Nie! — zaprzeczył Pawlik. — Nie! Krzywoust młodszy był gdy wo ował, drugim
żony dawali w tym wieku! a a co? W podwórku mi każą biegać, ak koniowi na postronku,
za wrota ni rusz! Ksiąǳ pół dnia więzi nad księgą, trzyma i w łeb kłaǳie co mi na nic!
Pisarzem a nie będę…. ani kanclerstwa chcę! Ty, ciemięgo, włóczysz się za mną ak cień,
abym sam sobie nawet nosa nie utarł. Co za ǳiw, że gdy się wyrwę to szale ę? E! ty, stary!
niby ty nie wiesz, że ak hacią wodę zaprzesz, to ci ona i hać i młyn i dom wyniesie!

Stary zżymnął się, zły był eszcze, ale widać było, że wymowa chłopca nań ǳiałała,
niemal się nią cieszył. — Rozbra ała go. Uśmiech po ustach mu się prześliznął. Wszelako
chciał być nieprzebłaganym i gniewnym.

Jechali dale tak, sporząc ciągle.
— O! kaznoǳie a z ciebie dobry! — mówił stary. — Więce u ciebie ęzyka niż

statku! Żeby cię, ako teraz, na gorącym uczynku złapać, potrafisz się wyłgać! Chłystek,
mleko pod nosem, a uż mu cuǳe ǳiewczyny się zachciało! Coś ty powinien wieǳieć
o ǳiewkach, ty, coś niedawno na pasku choǳił!

Pawlik parsknął i nic nie odpowieǳiał, — a gdy stary zmilkł, mruknął.
— Toćbym e był nie z adł! A co wielkiego zagrodnika ǳiewka, żeby e panu tknąć

broniono? Jak grzyb wyrosła na mo e ziemi…
— Milczałbyś gołowąsie akiś! — przerwał stary. — Dość mi tego! Myślisz, że Jędrek

nie przy ǳie do miłościwego naszego na skargę? A toć mu pół trzody twe psy niepoczciwe
wydusiły! ego pokąsały, a ǳiewka odchoru e ze strachu.

Pawlik się znów rozśmiał.
— ǲiewka ma chorować ze strachu! — krzyknął. — Porzućże stary. Wiǳiała żem

ni wilk ni wilkołak i krwi e pić nie będę. Jutroby się była śmiała…
Lekceważył coraz barǳie gniew starego, przychoǳąc do siebie i uż poświstywać

począł. W te wesołości udane było ednak nieco trwogi.
— Staremu Jędrkowi, — dodał — za trzodę i za strach co się da.
— Kto da? co da? — wrzasnął Wo usz. — Ty chłystku nic nie masz, na łasce o cow-

skie esteś! Z panem o cem, ty wiesz! nie żarty!
Pawlik za całą odpowiedź ramionami poruszył.
— Na pół on martwy — ciągnął Wo usz dale , — ale te połowy, co żywa została

dosyć bęǳie, aby ci dobrą dał pamiątkę.
— Gdy ty mnie zaskarżysz! ty — wtrącił Pawlik.
— A a mam zataić? duszę gubić? tobie dać szaleć, abyś się do reszty rozwydrzył —

zawołał stary. — A! niedoczekanie twe! Miałem a litość nad tobą, dosyć, nadto… Czas
cię w żelazne kleszcze wziąć!

— Czas mi wolę dać! — przerwał młody.
— Ufasz w to, żem a cię wyniańczył, two e psoty pokrywał — ale uż tego dość!

dość!
Wy eżdżali z doliny i zarośli, na polu, na wzgórzu widać było zagrodę dużą, wały i wodę

dokoła, z pośrodka drzew sterczące dachy, półwieżyce i strażnice.
Był to gródek Przemankowski. — Do niego adąc tak ak oni echali, uż i pół goǳiny

drogi nie było…
Młody musiał wszakci na ten czasu przeciąg rachować, iż on starczy aby mu się stary

Wo usz wyburzył. Zwalniał kroku dla większe pewności, tak, że adący równo z nim
stary, stanął obok z koniem — i pierwszy raz sobie znowu w oczy spo rzeli.

Młody, w którym uż ostygło, uśmiechał się, stary burczał ochłonąwszy też znacznie.
Pot tylko z czoła ocierał.

Jechali dobry czas nic nie mówiąc do siebie.
Chłopak teraz, gdy się w nim namiętności ukołysały, krew wzburzona uspokoiła,

wyglądał ślicznie, rozkwitły bu ną młodością.
Samo szaleństwo ego miało pewien wǳięk, któremu mógł się dać u ąć stary dozorca.

Łatwo to po ąć było.
— Żebym był do sta en nie poszedł, chorego konia pańskiego opatrywać — odezwał

się Wo usz — konia, na którym on uż nigdy sieǳieć nie bęǳie, a coǳień go sobie
przyprowaǳać każe… żeby nie ten koń! nie byłbym ci a dał się wyrwać ze psy i z temi
psubraty, co za tobą poszli na rozpustę!… Co tobie o ciec sprawi, łaźnię czy kaźnię — to
ego rzecz — ale że a (dodał zwraca ąc się z pięścią do adących z tyłu), że a tym łozami
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do krwi skórę wygarbu ę, to tak pewna ak żem ǳiś żyw, i że się zowię Wo usz Sowa,
i żem zawołania Półkoza, i żem ciebie na trutnia wychował…

— A wiesz, czemuś mnie na trutnia i nicponia wychował? — dosyć chłodno odparł
Pawlik.

— Wiem — bom za dobry był — huknął stary. — Trzeba cię było siec a siec, a tłuc
i ducha słuchać, nic nie darować… Jam głupi był i często śmiał się, gdy płakać było trzeba.

— A! nie! nie! — przerwał Pawlik. — Gdybyś ty mnie tak nie niańczył, na pasku nie
woǳił, dał mi się zawczasu wybrykać, ak chłopskim ǳieciom, a zakosztować swobody
i guzów sobie nabić, tobym a teraz na swobodę i guzy tak łakomy nie był…

Stary Wo usz usłyszawszy te słowa, z pewnem poǳiwieniem głową potrząsł. Może
w duszy prawdę im przyznawał, a potwierǳić e nie mógł i nie chciał.

Zbliżał się uż ku dworowi Przemankowickiemu. Wo usz, który niedawno z niego
wyskoczył, za zatraconym goniąc wychowańcem, bo wieǳiał, że gdy się wyrwie, szalo-
nego coś pocznie — patrząc zdala na gródek, głową trząsł, bo się około niego coś ǳiało
niezwycza nego.

Pusty to był kąt, zaszyty w lasy, gościńce wielkie tędy nie wiodły, rzadko kto obcy
zawitał. Około dworu cuǳych luǳi ledwie parę razy do roku spotkać było można i to
albo do zawołania Półkozów należących, albo zabłąkanych na puszczy.

Teraz zaś pod wałami się roiło ludem. Z kilku stron widać było ciągnące kupki zbro ne,
podąża ące ku dworowi. Niektóre się uż były na podgroǳiu porozkładały obozami, akby
dla nich w środku mie sca zabrakło.

Widok to był tak niezwykły, że i Pawlik mu się zdumiał.
— Patrzno? co to est? — zawołał. — Co to tam za luǳie naszli?
— Wiǳęć, ale, Bóg skarż, nie wiem acy — odparł cały uż tem z awiskiem za ęty

i niespoko ny Wo usz. — Przecieżem niedawno z gródka wy echał, niespoǳiewano się
tam nikogo; o nikim słuchu nie było. To są akieś zbro ne kupy!

W Pawliku krew zagrała, oczy mu się zaiskrzyły, nie mówił nic. Stary odgadł, że mu
się do tych orężnych chciało…

Na rękę też było chłopcu, iż na gródku coś zaszło, co porządek pomięszało i mogło
dać o nim zapomnieć. Wo usz tak był zǳiwiony i zmięszany tem, że chłopcu przestał
czynić wymówki i zapomniał go karcić.

Ze zmarszczonemi echał brwiami, myśląc a zgadu ąc, co się stać mogło, iż na starego
Jazdona tak na echano.

Jazdon ów, Półkoza, możny sobie pan, za Kaźmierza i Leszka w raǳie książęce i na
wo nach sławny, do Baronów i Comesów się liczył, póki stało siły około dworu i wo ska
się zaprząta ąc.

Po one Gąsawie nieszczęsne i po zawieruchach a wo nach książęcych, które potem
niemało się lat ciągnęły, ręce mu do wszystkiego opadły… Nie było widoku, aby z nich
co dobrego wy ść mogło.

Jazdon miał edno na sercu i myśli, znowu ową monarchię sławną Mieszków i Bolków
przywrócić i właǳę w edną dłoń skupić, a tu się one ziemie i powiaty coraz barǳie
rozpadały. ǲielili się książęta, mnożyli, ziemi i grodów ledwie dla nich stało. Każdy sobie
brał akiś spłacheć i krwawił się oń boda z roǳonym bratem, boda z o cem, aby co
na więce ziemi urwać, a potem mieć co mięǳy ǳieci ǳielić.

Już było tedy owych ǳielnic nie policzyć a wo en nie powstrzymać. Nad karkiem
wisiała Ruś i Połowcy, Prusacy poganie i Litwa, co się w siłę wzbĳała. Królestwa ro-
sły dokoła silne, wrogów zewsząd wstawały zastępy a w krainie Mieszkowe kotłowało
i wrzało, a adło się co żyło.

Jazdon choć z Leszkiem trzymał wprzódy, gdy go nie stało, a książęta Ślązcy, co
niemczeli strasznie i także się ziemią ǳielili, nie wiele obiecywali; — przystał był duszą
i ciałem do Konrada Mazowieckiego.

Krwawy to był pan, straszny człek, ale mąż taki, co mógł wszystkich zwo ować i pod
eden płaszcz całą ziemię zagarnąć. Nie było mu co wierzyć, bo słowa łamał, nie można go
było kochać, bo on nie miłował nikogo, ale dłoń miał żelazistą, potężną i głowę, w które
edna myśl tkwiła — panować szeroko…
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Więc Jazdon mu służył i wspomagał, a cały był z nim, nie zsiada ąc z konia prawie, bo
eźli się nie bił, to mu szpiegował, posłował, chwytał eńców, gotów będąc posługi pełnić
na lichsze, aby się raz to ciało na sztuki rozpadnięte znowu zrastać poczęło.

Lecz żaden znó nie pomagał, bo nie nadeszła była eszcze goǳina, którą Pan nazna-
czyć miał, aby się ten cud stał, o akim u grobu męczennika Stanisława powiadano, że
ciało ego poćwiertowane orłowie znieśli znowu kawałami i zrosło się, ako za żywota by-
ło. Jazdon na duchu padł, patrzeć uż nie chcąc na kalectwo ziemi swe i ak raz powrócił,
mało co cięty w ramię z wo ny, obległ uż doma i więce ruszać się nie chciał…

— Oczy mo e uż nie zobaczą, czego dusza pragnie! — mawiał.
Puścił potem brodę stary, aby rosła, i w Przemankowie swym siadł, a zaraz mu, czy

od owego cięcia, czy od tego smutku pół ciała od ęło, tak, że edną połową żył, a drugą
był, ak umarły.

Jedno oko zamknęło mu się na wieki, połowica ust nie ruszała, ręka edna i noga nie
miały właǳy.

Przecież leżeć tak, ak kłoda, nie chciał. Całe życie spęǳiwszy na koniu i na nogach,
i teraz nie mógł w izbie usieǳieć. Miał więc dwu luǳi barczystych, niewolników rusinów
czy połowców, z postrzyżonemi głowy, silnych ak niedźwieǳie, coby wołu na barkach
unieśli. Tym się nosić kazał czasem po całych dniach. Brali go oni na ręce, a lewicę ego,
która martwą była, eden sobie wiązał do szyi, i tak się ze starym po groǳie, po szopach,
po wałach włóczyć, dźwiga ąc go, musieli. Mieniali się tylko to na prawo, to na lewo,
z kolei przechoǳąc, boby żaden dnia całego nie wytrzymał po edne stronie. Stary bo-
wiem zły był, porywczy okrutnie, a gdy się rozsierǳił, ręką, która właǳę miała, tłukł
i bił, lub za włosy niosących go targał, sińce nabĳał, ba i do krwi raził nieraz.

Niucha i Mucha, dwa niewolni, znosili to w milczeniu, ledwie że który się śmiał
otrzeć, gdy mu krew popłynęła. Nawykli byli do tego. Karmił ich też i poił, ak bydło
na rzeź — co w nich wlazło. Mało co przy nim mieli spoczynku, bo i w nocy u proga
legiwać musieli na zawołanie, a stary, gdy mu co przyszło do głowy, buǳił ich po nocach
czasem, kazał pochodnie zapalać i po ogroǳie się naszać.

Człek był srogi, popędliwy, ale też sprawiedliwy. W życiu domowem, mówiono o nim
cicho, że za dawnych czasów więce sobie pozwalał, niż przystało — szalał okrutnie i żył
obycza em pogańskim. Gdy żonę stracił, która syna mu dawszy, zmarła, dwór był, ak
u ǳikich, niewiast różnych pełen, które kupowano dlań w dalekich stronach… Pĳano
też nad miarę i dokazywano okrutnie… Nie ednego ubitego Jazdon miał na sumieniu, ale
za krew płacił sowicie i ka ał się, choć — byle go kto zadrasnął, naza utrz znów łby gotów
był ścinać.

Syna edynego dał chować Wo uszowi, który mu był powinowatym akimś. — Sowa
o cowiznę pozastawiał i posprzedawał, potem do Jazdona przyszedł raz odarty i u ognia
mu siadł, mówiąc. — Już ztąd nie pó dę. Ostatni chłapeć ziemi dałem za dwa sokoły, dwa
psy i opończę… Sokoły mi przepadły, psy się powściekały, opończa podarła…. teraz wy
mnie żywić musicie, bom swo a krew, zwalać się e nie możecie dać. Półkozać estem!

Na to mu Jazdon rzekł. — Siedźże, ale mi syna weź w ręce dobrze i trzyma ostro, bo
w nim tak, ak ongi we mnie, kipi krew szalona. Odsłużysz za chleb, bo ci ta bestya oczy
wydrze… Nie strzyma go nikt, chyba drugi Półkoza, ako my.

A był ǳieciak Jazdonów istny borsuk młody, którego się nie tkniesz, żeby cię nie
pokąsał. Miał z nim Wo usz nieustanną wo nę, czasem zmuszony i siec i karcić strasznie,
chociaż to nie pomagało, bo chłopak zbity gorszym eszcze się stawał. Dodali mu potem
z Krakowa od św. Jędrze a klechę, pół-księǳa, co go miał w religii ćwiczyć i do nauki
akie sposobić. Zwano go mistrzem Zulą, ten gorzkiemi łzy opłakiwał swą dolę, tak ów
Pawlik nieunoszony był.

Poskarżyli się czasem o cu, kazał siec, więzić, głoǳić. Pawlik dawał się chłostać, ściąw-
szy zęby, ani pisnął, albo tych, co go trzymali, za ręce kąsał. Dawał się zamykać, adł chleb,
wodę pił, z amy się nie wypraszał. Gdy go puszczono, wnet znów broił tak samo.

Było z nim trudu strasznego niemało…. do tych ǳiewiętnastu lat, których teraz do-
szedł. Stary Jazdon przecież, ǳiwna rzecz, choć go sam, bywało, zdrową ręką za włosy
wytargał i obił, nie brał do serca te krnąbrne natury. Czasemby był przysiągł Wo usz,
że się z chłopca śmiał i cieszył, tak mu wąsy i broda z edne strony drgała. Niekiedy
mruknął. — Bęǳie z niego człek, z gno u nie ma nic!
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Na to Wo usz głową trząsł — nie dowierza ąc, choć i ten go kochał… Klecha zaś Zula,
którego chłystek żywcem zamęczał, miał doń przywiązanie, ak do własnego ǳiecka.

Takie to było stworzenie ǳiwne, że ani go znienawiǳić, ani z nim w zgoǳie pół dnia
przeżyć nie było podobna.

II
Gdy się ku gródkowi zbliżać zaczęli — a echali teraz wolno, Wo usz pierwszy poznał,

iż owemi gromadami zbro nemi na Poǳamczu kto inny nie mógł być, tylko wo skowe
dwory rycerstwa krakowskie ziemi i okolic ode Ślązka. Ale poco się one tu ściągały i co
robiły, nie po mował, ni się domyślał…

Do Jazdona na radę nie eźǳił teraz nikt, bo stary się uż tu tak zamknął, że o Bożym
świecie nie wieǳiał nic.

Więc akaś bieda, czy potrzeba, tych luǳi zapęǳić musiała w lasy. Albo od nieprzy-
aciela uchoǳili, lub tu czyhać nań chcieli, w puszczy się gromaǳąc.

Wo na tych lat nie była rzeczą osobliwą, ale powszednią. Od Wisły i Wieprza począw-
szy, po Wartę i Łabę niemal, książątek sieǳiało Piastowiczów różnych, poniemczałych,
poǳiczałych, kłótliwych tyle, że ich i policzyć było trudno…

Jeden drugiemu ziemi zazdrościł, grody na eżdżał, powiaty obrywał… Chwytali się po
kościołach na modlitwie, eden drugiego — saǳali do więzień, nietylko sami, ale żony
i ǳieci, zabĳali się i mordowali o ǳieǳictwa, do których prawa rościli. Nie ten, to ów
wo ował i wichrzył.

Nie stało tych waśni domowych, na eżdżała Ruś, napadali Prusacy, Jaćwieże, Litwa,
Połowcy. — Nie było ani dnia spoko u, chyba w takich kątach, do których przez błota,
moczary i puszcze dostać się nie było podobna. A Przemanków taki był, mówili luǳie,
że sieǳiał, ak u Boga za pazuchą.

Pod echawszy pod gród, gdy Wo usz się począł rozpatrywać w tych kupach, pozdra-
wiali go przybylcy, — wiǳąc, iż domowym być tu musiał…

Luǳie stali wszystko zbro ni mocno, ak na wyprawę gotowi, ale strwożeni acyś
i niebutni.

Kładli się opieszale, niby obozem, akby nie wierzyli, że tu długo potrwa ą.
Już do wrót otwartych pod eżdża ąc, stary Wo usz, oczyma rzuciwszy po tych, co

go, Boga chwaląc, witali, poznał podeszłego, ak on, rycerskiego człeka, z którym niegdy
razem w polu bywał — Rokitę.

Huknęli do siebie zdala. Sowa stanął.
— A was co tu przyniosło? — zapytał.
— Nie pyta ! Cóżby mogło, eźli nie bieda — począł podchoǳąc ku niemu Rokita,

który, że eszcze czasu nie miał nic zd ąć z siebie, ak eż, był cały nasrożony łukami,
kołczany, oszczepami i nożami. — Zdało się, że co miał doma żelaza i broni, wszystko na
się wziął.

— Co za bieda? — pytał Wo usz.
— Jakbyście to nie wieǳieli? — mówił Rokita. — Choć wy w lesie sieǳicie, ale

uż kąta nie ma na te ziemi, gǳieby nie ęknęło i nie zadrgało trwogą. Alboście to nie
słyszeli o te tłuszczy, o te szarańczy, o te chmurze, co na nas, ak potop, się le e, Ruś
uż zawo owawszy całą?

Wo usz zżymnął ramiony.
— Juścim o tych słyszał, co ich nasz klecha zowie Gogami i Magogami — rzekł

powoli — akoby się oni odgrażali całą ziemię podbić sobie, ak o nich w piśmie ma stać,
i że chcą całe chrześciaństwo wygubić. — Hę! — ale Pan Bóg nie dopuści!

— Dopuścił! — wtrącił Rokita gorąco. — Wyście tu, wiǳę, pogłuchli i poślepli,
a tam uż ziemia się trzęsie i krew rzekami płynie. Oniż uż u nas, na karkach — uż
w popiołach całe powiaty…. bo ta ǳicz nie żywi nikogo!

— Drugie Połowcy! odparł spoko nie Wo usz… a ich znam!
— Co? Połowcy? To byli luǳie eszcze, choć luǳi zabĳali, a to ǳiki zwierz co trupami

ży e! A iǳie tego taka moc straszna, z wozami, z końmi, z babami, że na piętnaście mil
szlaki zalega ą ławą.

Westchnął mówiący i pot otarł.
— Więc cóż? — spytał Wo usz dosyć obo ętnie.

   Syn Jazdona, tom pierwszy 



— Mamy ginąć, — dodał Rokita — pan wo ewoda krakowski powiada, gińmy po
rycersku: po chrześciańsku. Uciekać uż i nie ma dokąd, plądru ą oni wszęǳie a płyną
falą ogromną ak woda. Trzeba stanąć i dać życie z cześcią, nie w amie się dać brać —
nie bezbronnym.

Westchnęli oba spogląda ąc ku sobie; w tem słucha ący dotąd Pawlik, któremu twarz
znowu gorzeć zaczynała, wyrwał się:

— Pó dę i a z Wo ewodą!
Wo usz nań spo rzał, ramionami rusza ąc.
— A co po takim chrząszczu! — odezwał się pogardliwie.
Pawlik aż za nóż się pochwycił, bo mu obcego wstyd było.
— Pó dę! — powtórzył — pó dę!
Rzekłszy to, nagle zęby zciął i zamilkł.
Wo usz z Rokitą, poszeptali coś eszcze i stary z chłopcem, który mu się uż naprzód

wyrywał, echał na zamek. O owem szaleństwie, za które go karcić miano, mowy uż nie
było.

W podwórza barǳo przestronne za wałami, ledwie się mogli wcisnąć i to woła ąc
ciągle aby ich przepuszczono, bo domowi są i to się im należy.

Ludu wszęǳie było pełniusieńko, a przed dworcem pańskim, starszyzna co się uż
w izbie pomieścić nie mogła, kołem stała we zbro ach niemieckich, w hełmach, w szatach
asnych i pstrych, otacza ąc starego Jazdona, który się swoim niewolnym, Niusie i Musie
na dwór do panów braci wynieść kazał.

Widok był osobliwy, bo stary pan, którego słuǳy na barkach trzymali, górował nad
tłumem, akby podniesiona chorągiew. Ogromny tułów ego wisiał na pół bezwładny na
ramionach tych obrów silnych, z bladą twarzą długą o ednem zamkniętem oku, z brodą
siwą co mu, nie kręcąc się, rosła gdyby trawa prostemi grubemi włosy, z usty krzywemi,
zapadłemi, z tą edną ręką białą akby trupią, chustą przywiązaną do szyi Musze, z drugą
w pięść gulowatą zbitą, kościstą, żyłami grubemi oplecioną…

Suknia na nim prosta, wełniana, na piersiach była rozwarta i z pod brody przeglądało
wyschłe ciało, ze sterczącemi żebry, z pofałdowaną skórą żółtą.

Słuchał opowiadania Jazdon, to usta bezzębne otwiera ąc na pół, to e zaciska ąc.
Oko zamknięte drgało mu, a z otwartego, zakrwawionego płynęła łza długa, po bladym
zmarszczonym policzku.

Obok te twarzy pół umarłé a eszcze życiem akiemś tętniącé , dwa łby ostrzyżo-
ne krótko z obliczami śniademi, bezwłosemi, krągłemi, ze lśniącemi bydlęcą tłustością
policzki, obumarłe, zmęczone — stały ak dwa kamienne posągi.

W koło rozprawiali przybyli gwarno, przerywa ąc sobie, wtrąca ąc słowa z bólem
wielkim, z ogniem rozpaczliwym. Wśród rycerstwa zbro nego widać było i kilku du-
chownych. Stał tu wcisnąwszy się i Mistrz Zula domownik Jazdona, nauczyciel Pawlika
i kilku księży przy ezdnych z posępnemi twarzami, ak gdyby po nich śmierć przeszła.

Gdy Wo usz i chłopak z koni pozsiadali a poczęli się zbliżać ku dworowi, co z niemałą
przychoǳiło trudnością, bo i koni i luǳi było ak nabito — urywana tylko, kawałkami
dochoǳiła ich rozmowa. Chwilami przerywało ą milczenie, to znów głosy się podnosiły
razem gwarne i edne drugie głuszyły.

Luǳie się wynosili z tego koła i cisnęli doń. Zamęt wielki widać było mięǳy niemi,
akby głowy potracili i nie wieǳieli co czynili.

Wo usz przybliża ąc się postrzegł, tuż obok Jazdona, którego niewolni dźwigali, po-
prawia ąc mu to rękę, to nogę bezwładną, znanego dawnie Sulisława, brata krakowskiego
Wo ewody.

Ten eden miał oblicze wygłaǳone i spoko ne choć posępne, ako ten, co z Bogiem
się po ednawszy wie iż na śmierć iǳie, i nie dba o to. Odbĳał on sam od wszystkich
tych rozpłomienionych, po których rysach biegało i męztwo i trwoga, i ból, i co tylko ze
zburzonego serca luǳkiego na wierzch krew wynieść może. Jedni rękami chwytali się za
włosy i po czołach uzno onych tarli, druǳy podnosili e ku niebu drżące, inni załamywali
bezsilnie. U wielu słowo się kłóciło z dłońmi a mowa z postawą.

Stary Jazdon słuchał, a uż Wo usz i Pawlik, docisnąwszy się tu, mogli lepie chwytać
te rozbu ane słowa, lata ące ak wicher czasu burzy.
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— Koniec nam! w więzy wszyscy pó ǳiemy, lub pod rzezak ich! Koniec nam! —
mówił ogromny mąż z wąsy szpakowatemi, które zagryzał. — Nie oparło się nic te ǳiczy,
zale e ona i nas…. a po trupach naszych powali się dale , het, póki świata stanie, póki
ziemi, póki pastwy.

— Nie z edliż nas połowcy, ani drugich prusacy, a i Jaćwa, choć nieraz tysiącami u nas
bywali! — przerwał drugi. — Wszystkich nie pożrą i ci.

— Ale bo ich takie mnogości plugawe niebyło ak świat światem — wtrącił inny.
— Posłucha cieno tych co od Lublina, od Zawichostu, od Sandomierza zbiegli… Wo sko
to nic, tłum nic, ćma nic, aleć ich tyle, że ode Dniepru het zawalili ziemię ako mrówię,
ako gad. Sta stu tysięcy wylało się tego ze stepów — kto to zmoże⁇

Wśród milczenia, począł eden z duchownych.
— Na zgubę poszło imieniowi chrześciańskiemu, ako stoi w piśmie! A co wolą Bożą

i dopustem est, przeciw temu człowiek mizerny nie może nic! Ruś w ręku ich cała;
kneziowie służyć im muszą, a który głowy nie dał, w łykach strzemiona im poda ą. Mało
kto z nich ocalał‥ nie da ą życia nikomu, prócz młoǳieży, którą w niewolę na pastwę
chuci bydlęcych pęǳą‥ Starych rzeżą wszystkich, niewiasty, mężów, ǳieci‥ a krew ich
pĳą… trupy eǳą…

Sulisław słuchał milczący, i trochę oczów spuszcza ąc rzekł zwolna.
— Toć nie ma ąc uż przed sobą nic tylko śmierć — trzeba ważyć resztę życia, aby

poczciwości nie postradać. Co nas rycerstwa est, musiemy się zebrać do kupy i czoło
stawić‥ a ginąć to ginąć!

— Bęǳie nas może eden na ich stu! — zamruczał ktoś z boku.
— Choćby eden na tysiąc — odparł chłodno Sulisław — śmierć zawsze równa‥

Albo musiemy sami przeciwko nim iść, lub się z księciem Henrykiem łączyć, który pod
Lignicą zbiera siły‥ Oni tam pono Wrocławskiego grodu nie dostawszy, ciągną.

— A któż z księciem Henrykiem? Juści nie sam? — zamruczał siwy wąsaty.
— Garną się ku niemu wszyscy, — mówił Sulisław. — I nam iść tam potrzeba, a ginąć

po rycersku. Niemieckiego żołnierza bęǳie tam dosyć, bo i na Niemce i na cesarza strach
padł. Przez nasze ziemie oni na nich idą. Trwoga u nas, ale ogarnęła też świat cały, bo
ich nie strzyma nic. Pó dą, wywrócą Cesarstwo i Rzym zawo u ą, przepowieǳiane im
panowanie nad światem.!

— Tak mówią! tak oni głoszą — z westchnieniem rzekł duchowny — ale w mocy
Boże wszystko. Kto może wieǳieć ażali się nie nawrócą, bo do nich O ciec Święty po-
słał kapłanów i apostołu ą u nich bracia nasi, a powiada ą inni, że są mięǳy niemi, co
w Chrystusa uwierzyli i chrztu pragną.

— Wiatry niosą baśnie i kłamliwe ęzyki — odezwał się eden z koła. — Tyle teraz
fałszu, iż w nim odrobiny prawdy nie rozeznać.

— Tylko to prawda, że za niemi pustynia i trupy, że się im nie oparł nikt — zamruczał
inny, ruch czyniąc rozpaczliwy.

Zaczęto się sprzeczać. Jedni drugim zadawali strach i trwogę, aż wyrwał się Wierzbięta
i począł na głos wołać.

— Żeleziec, chodź ino tu! Żeleziec! Ten ci był w Lubelskiem, gdy przyszli i wie
na lepie , co są‥ Patrzał się na nich, niech opowie.

Zaczęli się oglądać i rozstępować wszyscy, owego Żelezca szuka ąc pilno mięǳy so-
bą. Ten się podczas w drugie kupie zna dował, uż pono po raz setny prawiąc, ak się
z pod miecza i łyk tatarskich wyzwolił cudem łaski pańskie . Ledwie Żelezca z pośrodka
ciekawych wydobyto i ściągnięto.

Wo ak to był niegdyś, stary uż człek, chudy strasznie, wysoki, łysy, skóra a kości,
blady, kaszlący tak, że mu co chwila tchu nie dostawało, a piersiami robił ak miechy
i ręką się za nie ustawicznie chwytał.

Oǳież miał na sobie poszarpaną i oplamioną, na którą mu ktoś opończę dał z mi-
łosierǳia, a ta mu ledwie do kolan sięgała. Szedł kaszląc i spluwa ąc, choć tak mizernie
wyglądał, przecie ako tu edyny świadek czu ąc się drugim równy na teraz i od wielu
lepszy. Dawał się prowaǳić starszyźnie akby na stolicę, a gdy wszyscy zamilkli, głowy
ku niemu pozawracawszy, chrząknął, pogłaǳił się po czole i rozpoczął.
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— Już myśmy o nich, tych best ach krwiożerczych, słuch mieli wprzódy nim nad-
ciągnęli. Co nocy niebo gorzało. Nie chciało się temu wierzyć, co luǳie przynosili…
W powietrzu smród był zgorzelizny i trupów na trzy dni przed niemi. Krucy niebo za-
słaniali; nocą gdy cicho było, coś czasem przeleciało z poświstem, akby tysiąc płaczów
i ęczenie kona ących…

Żegnali my i księża krzyżem świętym tamtą stronę — nic nie pomogło. Z lasów
popłoszony zwierz zaczął stadami bieǳ ak oszalały, bo puszcze gorzały… Pomyśleliśmy
— przyszła ostatnia goǳina. Trzeba było z chaty precz. Wzięliśmy się ładować na wozy…
do lasów… na błota… Było rano. Smród i dym coraz strasznie szy, wiatr przynosił. Tętniała
ziemia, ręce się nam uż trzęsły…

Jedno zbawienie w las — eżeli go nie zapalą, w głąb, za moczary‥ My ładu emy tu
eszcze, kiedy za nami trzęsie się, huczy, świszcze, wy ą głosy ǳikie, niby wilcy głodni‥
Pochwyciliśmy na ręce ǳieci‥ wozy rzuca ąc, aby pręǳe do lasu z życiem.

Spo rzałem a na lewo, gǳie dolina była ak okiem za rzeć. Ruszało się coś akby edno
wielkie ciało szare a plugawe‥ żmĳ‥ Po nad niem opary i dym akiś, a głos, akiegom a
w życiu nie słyszał. Gdyby ǳikich besty tysiąc wyło — nic! włosy wstawały na głowie.
Jakby chmura padła na dolinę — nic na nie rozeznać nie było można, tylko niby ścierw
ogromny, co się sunął naprzód. Przed nim, akby nogi powyciągał z pod siebie, sznurkami
wysuwały się stworzenia akieś i ruszały szybko naprzód.

Wybiegliśmy szybko do lasu, bo się i to besty stwo chyżo dźwigało i pełzło ako gad
coraz bliże . Co żyło z nas pęǳiło, druǳy padali na droǳe, z sąsiedniego przysiółka
luǳie tylko co się dobywać zaczęli — po niewczasie! My z żoną i ǳiećmi zapomniawszy
o wszystkiem, akeśmy stali, w koszulach ednych‥ puściliśmy się do lasu, aż na droǳe
z tego popłochu białogłowie tchu i sił zabrakło, z ǳieckiem na ręku obaliła się na ziemię
krzycząc. Obe rzałem się ku nie , bo uż była o sta ę za mną, chcąc bieǳ na ratunek —
o! Boże miłosierny! uż było zapóźno!

ǲicz ta, co przodem przed zgra ą gnała, przypadła, eden strzałą w pierś é ugoǳił,
drugi ǳiecko mo e schwyciwszy za nogi, rozdarł e w sztuki… Inni na czeladź wpadli
rzeząc i nikomu nie przepuszcza ąc.

Stałem skamieniały — bom ruszyć się nie miał siły i nie wiem, akim cudem łaski
Boże niepostrzegli mnie‥ Ocalały‥ dobiłem się do lasu sam o sobie nie wieǳąc, tylko
krew mo ą niewinną, przelaną ma ąc przed oczyma…

Jakem się ratował — Bóg świadek, nie wiem, nierychło oprzytomniałem‥ Tak ak
zwierz aki bez myśli zbawienia życia szukałem, choć śmierć by mi milszą była! Co mnie
do lasu poniosło? aka siła? Bogu tylko wszechmogącemu wiadomo. Za sobą słyszałem
wycie i ziemi trzęsienie, świst i turkot, akby sądny ǳień nadszedł, ęki i płacz, bo tam całą
wieś rzezali uż i palili. Gdym za siebie spo rzał, uż to czarne mrówię, wszystko na małych
włochatych koniach, osmolone, z psiemi pyski szerokiemi zataczało tuż pod skra lasu.
Ledwiem miał czas — nie pomnąc co czynię — zwierzem się prawie stawszy — kroków
kilkanaście uskoczyć w głąb. Jakem się na gęstą choinę dostał po gładkim pniu, prawie do
wierzchołka — Boże mnie skarz, eżeli ǳiś przypomnieć mogę. — Od młodości nigdym
na drzewa nie łaził, nawet dla własnych barci, a ze strachu i bolu, nogi i całe ciało drżały
i dygotały… opatrzyłem się zaś dopiero, gdym na rosochatych dwu gałęziach się oparł.
Już dale leźć nie było gǳie.

Tum dopiero mó popłoch i głupotę kląć począł, bom się wrzekomo zgubił tem drze-
wem… Lepie było dale bieǳ w puszczę… a tu uż dobĳała się ta ǳicz, za eżdżała pode
drzewa, poczęła stawać i mościć się.

Złazić nie było uż czasu, bo by mnie łacno postrzegli. Poleciwszy więc duszę Bogu,
gdym u pasa wiszący nóż zobaczył — rzekłem sobie, że gdyby mnie go brać chcieli, to go
sobie w pierś wrażę, abym męczeństwa uniknął…

Psiarstwo to ednak zwĳało się na skra u, mnie dotychczas nie wiǳąc, tylko psy duże
kosmate, na nogach wysokich, które zaraz za mną nadbiegły, poczęły tropem gonić aż pod
sosnę. Tu łby popodnosiły, pociągnęły nosami, łapami się pospinały i nuż u adać‥ Bóg
łaskaw, że nikt na to nie zważał. One też trochę tak nau adawszy za mną, nazad pędem
zawróciły, żer gǳieś czu ąc.

Jakom tu ǳień cały przetrwał, żem patrzał i serce mi nie pękło, żem nie krzyknął,
a nie padł z bolu, cud est, ak to wszystko, co się ze mną stało, ednym cudem było.
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Poczęli się u lasu z wozami ustawiać, a były one, akichem w życiu nie wiǳiał, na dwu
kołach ogromnych, wysokich, ponakrywane wo łokami, akby namioty, ciągnione bawoły
i końmi… W tych pół nagie baby gospodarzyły, wyglądały z nich śmie ąc się, wywĳa ąc
rękami gdy rzeź zobaczyły…

A tu zaczęli gnać a napęǳać naszych. O! Jezu miłosierny! arkanami za szy ę poła-
panych, niewiasty i ǳiewczęta ciągnąc, bĳąc pletniami. Niektórzy żywym uszy i nosy
nożami rzezali, druǳy głowy ucięte i krwawiące eszcze na ǳidy zatykali.

Tak mi Boże dopomóż, akom wiǳiał, gdy Salmonowe ǳiewce piersi poobrzynali
i edli e, a drugi do krwi płynące przycisnąwszy usta, ssał, póki nieszczęśliwa żywą była.
Spęǳili z Dubinek naszych całe stado pod las, na koniach za niemi gna ąc. Dopieroż za
włosy co młodszych wyrywać poczęli na stronę i pęǳić, a który się opierał, bić i kale-
czyć, potem, który kaleką był, dorzynać‥ W ostatku, gdy eno starzy zostali, niewiasty
i mężowie, padli na nich mieczami łby ścina ąc ze śmiechem na wyprzódki. Uszy zasię
wprzódy im poobrzynawszy, które eden adący w koło do wielkiego wora skórzanego
zbierał.

Com cierpiał — Boże edyny! naprzemiany płacz mi się rwał z wnętrzności, akbym
krwią płakać miał, to szaleństwo napadało, że się chciało rzucić i mścić, ednemu prze-
ciw tysiącom — boda paść! Oczy mi chwilami ślepły. Ślochałem głośno, a że mnie nie
posłyszeli, nie wiem ak się stało.

Prawda, że w owym tłumie gwar był okrutny i z doliny, hen — huczało, akby ciągłym,
głuchym grzmotem. Czego się mo e oczy napatrzyły tego dnia‥ żem nie oszalał‼

Żeleziec umilkł trochę, łzy począł ocierać, druǳy stali posępni wstrzymu ąc łkanie.
Księża płakali wszyscy. Jazdon pięść zdrową ścisnął, tak, że mu długie paznogcie w mięso
się wpiły i krew kapała na ramię Niusie — Pawlik zęby ściął, oczy mu się paliły ako dwa
węgle żarzyste.

— Com z sobą począć miał? — ciągnął dale Żeleziec. — Powaliłem się mięǳy
gałęźmi oczy zasłoniwszy, ale co wrzask się dał słyszeć, tom musiał akby gwałtem powieki
otwierać i patrzeć. Rozwierały mi się same. W końcu i one akby skostniały, patrzałem
ak trup — niewiǳąc.

Zdawało mi się, nie mierząc, akbym uż nie był żyw, tylko śnił krwawo — i nie na
świecie był, ale kędyś w otchłani za grzechy rzucony, szatanów ma ąc przed sobą.

Ani bym przysiągł czy to luǳie byli, czy tylko podobne do luǳkiego lice pobrali
— zwierzęty będąc, bo tam żadne luǳkie litości nie pokazał ni eden… Na trupach się
wylegali śmie ąc, a który nie dobity drgnął, biegli go chichocząc dorzynać i znęcać się nad
kona ącym.

Na tem mie scu pod lasem, gǳie wszystek lud spęǳili z wiosek okolicznych, aby
z niego przebrać wyrostki, gdy poczęli starszych zabĳać krew popłynęła strumieniami.

Jakbym wiǳiał ą eszcze‥ krew tę naszą, gdy pieniąc się biegła i bąblami a szu-
mowinami się okrywała, do któré psi się zbiegali i chłeptali ą chciwie. Leżały do koła
poobcinane ręce i nogi. Poznawałem luǳi, com ich wczora żywych wiǳiał, ǳiś po-
ćwiertowanych. — Siadło potem to besty stwo eść i pić, akieś mięsa surowego sztuki
dobywa ące z pod wo łoków, na których na koniach sieǳieli, i akiś napó ze skórzanych
worów nalewali sobie. Baby im podawały drewniane miski z tych wozów, na których
echały, a drugie stare, na pół nagie wiǳiałem mięǳy niemi na koniach się upęǳa ą-
ce zarówno z mężami, strzela ące ak oni, tak rzeżące ak tamci… Te uszy też obcinały
trupom i żywym, innym głowy, a cieszyły się niemi nosząc i podrzuca ąc ak zabawką.

Spęǳili pod las do kupy co pobrali ludu z okolicy, rycerstwo, duchownych i chłopów,
pooǳieranych na pół, pokrwawionych i powiązanych, wszystką młoǳież krzepką, bo
innym żyć nie dawali. Ci posinieli z zimna, strachu i głodu, tylko, że się obracać mogli.
Niektórzy padali i uż się nie podnosili.

Na bliże mnie wozy te ich stanęły, za któremi bym nic nie wiǳiał, gdyby nie owa
sosna wysoka, na które wierzchołek się wdrapałem. Po owe rzezi i pęǳaniu poczęli się
na ziemi kłaść, ognie palili gǳieniegǳie, kotły stawiali i zbierali się kupkami, każdy pod
dozorcą czy sotnikiem, który pletnię ma ąc w ręku rozkazywał i ćwiczył. Zaraz za wozy
temi, co ak chaty okrągłe i namioty wyglądały, leżeli eńce obok trupów i na nich… Dale
nieco zatoczył się ogromny wóz, o którym domyślałem się, że woǳa ich musiał być, bo
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poobszywany był świecidełkami różnemi i chwosty… Ale same w nim baby echały, bo
woǳa onego zobaczyłem zaraz na koniu, ak druǳy przed nim padali na kolana i na
twarz, a on ich siec kazał i dwu łby ściąć, na com patrzał. Sami szy e nastawili przyszedł
kat i zamachem ednym postrącał im z kadłubów głowy, a ścierwa wnet sprzątnięto.

Tchnął znowu Żeleziec, a eden z duchownych wtrącił pytanie:
— Cóżeście mówili, iż do luǳi mało podobni są?
— Bom takich mord akom żyw nie wiǳiał — rzekł Żeleziec. — Wszyscy do siebie

podobni ako roǳeni, śniade, blade, na twarzy włosa mało albo i nic, policzki szerokie
i wypukłe, oczy małe głęboko wciśnięte, nosy płaskie a szerokie, twarze bydlęce i straszne,
zęby gdyby u zwierza kły, ostre i białe… Nie olbrzymy to, choć na koniach się zdaǳą duzi,
bo nogi krótkie ma ą, przecie siła ich straszna. Wiǳiałem ako naszemi ciskali tak, że się
o ziemię rozbĳali.

W głębokiem milczeniu słuchali wszyscy — szmer ustał. Żeleziec zakaszlawszy się uż
mówić nie mógł, gdy eszcze go słuchano.

— A akżeż się ztamtąd ocalił? — zapytał zwraca ąc się ku niemu Sulisław.
— Jak, i po co? albo a wiem? — ęknął Żeleziec. — Wszystko, co się ze mną tego

dnia i nocy ǳiało, stało się nieświadomo. Ani wiem czym sobą władał, czy siła aka
obca. Oschły mi oczy patrza ąc, w gębie i w gardle ogniem piekło, głowa pękała. Tylem
przytomny był, żem pacierz eden zaczynał ciągle, dokończyć go niemogąc.

Gdy mrok nadchoǳić począł, nie wieǳiałem czy się noc we mnie poczyna czy na
świecie, czy rok sieǳiałem czy ǳień eden, czym żywy czy umarły. Wiatr eszcze od
ogniów ich dym precz mi pęǳił na las i oczy wygryzał. A kurzyło i od kotłów ich i z tych
wozów, które u góry miały dymniki, przewĳało się przedemną różnych, do siebie podob-
nych starszyzny i szui mnóstwo… Niektóre ich wyrostki, okrutnie sze eszcze od starych,
pod wieczór szli ak na igraszkę do eńców, aby ich kłuć, strzelać, ǳiewczęta za włosy
wywlekać i pastwić się nad niemi.

Otroki te dusiły dla igraszki za szy ę u ąwszy młodszych… na com wszystko patrzeć
musiał, aż póki ciemności nie padły. Postawili niby straże akieś, uczynili porządek i tuż
kładli się na spoczynek… A ak surowe mięso gdyby wilcy żarli, tak i posłania im nie było
trzeba. Mało który wo łok wziął pod się. Baby też ledwie płachtami pookrywane choǳiły
i eźǳiły.

Konia który za grzywę lub łeb ułapił, to uż na nim sieǳiał. Wiǳiałem też, gdy
do kruków strzelali pod wieczór co na trupy naciągnęły ze psy razem, że ich strzałami
w powietrzu ubĳali, nie chybia ąc nigdy… a potem mięso ich edli.

Żadne tam modlitwy ani Bożego nic nie było, tylko u wozów, gǳie wo łoki wisiały
u wnĳścia, poczepiane były bałwanki akieś, którym się baby kłaniały i palce do nich
przykładały.

Jednego, co krztę napo u akiegoś na ziemię wylał, z wielkim krzykiem zaraz za to
ścięto… Drugiego wrzeszcząc baby wygnały z namiotu, który się napitym zdał, a znać
czemś splugawił swą chatę, bo go też zaraz za karę uśmiercili.

Gdy noc padła a zimno się stało większe eszcze, użem czuł, że na drzewie nie wy-
trzymam dłuże , chyba padnę. Best alstwo to poczęło spać, opodal tylko niektórzy stró-
żowali. Wziąłem się spuszczać na dół po drzewie — więc o sęki i wysta ące suche gałęzie
poraniwszy się i ciało do krwi podarłszy, więce em spadł niż zsunął się na ziemię lecąc.
Myślałem, że od szelestu tego pobuǳą się i wezmą mnie. Psy tylko zdala zaszczekały,
a niektórzy śpiący głowy popodnosili, z wozu ednego baba też się wytknęła, a am leżał
rozbity, ruszyć się nie ma ąc siły.

Ucichło. Las przedemną był gęsty, noc ciemna, począłem się nierychło na nogi zbierać
i na czworaku pełznąć, nim się zdołałem rozkurczyć, podnieść, a na ostatek, iść — albo
wlec się. A że ciemności były wielkie, o drzewam się tłukł, na korzeniach padał. Nic mnie
nie bolało, ani rany com e sobie poczynił z drzewa upada ąc, ani guzy od stłuczenia.
Szedłem, pełzałem, wlokłem się niewieǳąc dokąd, pókim tylko słyszał za sobą gwar ich
obozowiska. Wreście niewiem kiedy i ak padłem pod kłodą pół martwy — i co się uż
ze mną ǳiało, — nie pamiętam.

Gdym do przytomności przyszedł, poczułem boleści wielkie i kłócia‥ Całego mnie uż
mrówki czarne obsiadły. Chciałem wstać, alem siły nie miał, dopiero nierychło ostatek
e dobywszy ruszyłem się zgartu ąc z siebie to plugastwo całemi dłońmi, z twarzy, z szyi,
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z rąk, z ciała, bo wszęǳie się uż rozlazły. Nimem się otarł i wyrwał, namęczyłem się nie
mało.

Szczęściem że obok woda była, choć ak lód zimna, w które obmywszy się, oǳienie
zrzuciwszy, potem wǳiawszy e znowu, orzeźwiałem akoś. Począłem się rozpatrywać po
lesie i nierychłom poznał gǳiem był… Na uroczysku Wąsoczem, z któregom uż drogę
wieǳiał.

A no — gǳie iść? kędy była ta szarańcza? gǳie e nie było? kędy uciekać⁇
Głód począł mnie trapić straszny, którego nie było czem ukoić. Bóg łaskaw, żem

na grzyby akieś natrafił, któremim życie podtrzymał, potem pączki młode gryząc. Same
mnie nogi niosły ku Rząǳinom.

Gdym z lasu wyszedłszy spo rzał na znaną okolicę, ręcem załamał.
Wsi, gǳie stała, nie było śladu, kościoła edna ściana okopcona sterczała, na polach

wkoło żywego ducha. Nie zostawili po sobie nic, ino zgliszcza. Stado krucze pokazywało
kędy trupy leżały.

Dopierom nad wieczór w lesie innych zbiegów natrafił, co się nademną ulitowali.
Z niemim w puszczy sieǳiał, ażem od ednych do drugich w borach obozów wlokąc się,
tu dostał…

Gdy Żeleziec mówić przestał, na twarzach słucha ących widać było politowanie —
ale i niewiary trochę. Patrzali nań niektórzy koso, chrząkali i milczeli, druǳy po sobie
spoglądali. W tem Sulisław, brat wo ewody, odezwał się do bliższych.

— To co a o nich wiem, goǳi się z tem, co powiada. Co się z nim ǳiało, Bogu
ednemu wiadomo, bo mu się i w głowie pomięszać mogło.

Ruszyli ramionami starsi. Żeleziec domyślał się może niewiary, bo się tłuc w piersi
począł mocno i przysięgać, że nie inacze mówił, tylko tak, ak się rzecz ǳiała, z dopustu
Bożego, a że mu luǳie z pełna wiary dawać nie chcieli, nie ǳiwował się, gdy on sam nie
pewien był tego, co oczy wiǳiały…

Ścisnęło się koło starszyzny, obradować cisze zaczęto. Rady inne nie było nad tą
edną, aby do księcia Henryka Ślązkiego kupić się, bo przy nim większa siła się zbierała.
Po chrześciańsku na śmierć iść, po rycersku ginąć.

Jazdon, który słuchał narady, głowę na piersi zwiesił, pięść, którą trzymał zawartą,
otwarła się. Nogą, którą władał, kopnął Muchę i skinął aby go niesiono do izby, bo Pawlika
zobaczywszy i Wo usza, brew mu się namarszczyła i usta skrzywiły groźno.

III
Razem z Jazdonem, którego niewolni wnieśli do izby, we drzwiach nizkich opuściwszy

starca na rękach — wszedł też powołany Pawlik, a w ślad za nim Wo usz.
Stary mruknął coś niewyraźnie, lecz luǳie do te mowy nawykli, wieǳieli, że drzwi

kazał za sobą zamykać. Pawlik pozostał trochę u proga.
Wo usz śmiało, chociaż posępny szedł za Jazdonem, groźno się ogląda ąc ku chłop-

cowi.
Gdy stary legł na posłaniu, a Niucha i Mucha, ociera ąc pot z czół, pod próg wrócili

wodę pić, odezwał się głos ǳiwaczny, a racze bełkotanie, które z ust na pół bezwładnych
starca wychoǳiło.

Ci tylko, co przyzwycza eni byli go słuchać, mogli tę mowę niewyraźną, akby z gro-
bu wychoǳącą, ponurą, niby łkaniem poprzecinaną zrozumieć. Przypominała ona wycie
akiegoś zwierzęcia, gdy dogorywa, choć luǳką była. Połowa słów połknięta nie mogła
się dobyć z te piersi zeschłe i skostniałe . — Gdy starzec mówić chciał, a niemoc go ta
okowywała, wpadał zwykle w złość wielką, rzucał połową ciała, okiem edynem miotał
groźno.

Wo usz stał przed nim.
— Gǳie ten niecnota był? gǳie? Jakeś śmiał na edną chwilę z oczów go spuścić? ty!

ty!
— Winienem — rzekł krótko Wo usz, — ale słucha , stary, — nie złość się. Ja tego

twego źróbaka dłuże u eżdżać nie myślę i chleba twego nie chcę, łaski nie żądam, pó dę
ztąd precz! Dosyć!

— O! o! — zagrzmiało z piersi Jazdona — o! ty‼
Mów, gǳie był?

   Syn Jazdona, tom pierwszy 



I pięść podniósł ku synowi. — Ten stał ledwie nie wyzywa ąco patrząc o cu w oczy.
— Milczał.

— Pytasz gǳie? — przerwał gniewem starego podraźniony Wo usz — a gǳież ta
two a krew szaleć miała, eźli nie tam, gǳie mogła luǳi i bydło dusić a znęcać się albo
ǳiewki dostać! Bo i to mu uż pachnie! Spyta go się, spyta gǳie był, ak konia porwał,
dwóch pachołków zmusił z sobą, psy wykradł i po echał zagrodnikowi barany mordować,
trzodę rozpęǳać, a w końcu sobie na koń ǳiewczynę wyrostka wsaǳił, z którą uż w las
chciał bieǳ, gdym a naskoczył…

Jazdon drgnął, ale złość, która miała zeń wybuchnąć, gǳieś w piersi w kłąb się zwĳała
i tylko chrapanie głuche a straszne słyszeć się dało.

— Do amy z nim, na chleb i wodę, trzymać dopóki nie powiem! do amy. A żeby
mi nad suchy chleb nie miał nic! Wiur niech stanie na straży. — Jak stoi rzucić go do
amy! wnet! — wy ąkał stary.

Pawlik żywo podbiegł do o ca.
— Nie pó dę do amy! — krzyknął — nie! tego dość! nie pó dę!
Milczenie nastąpiło straszne akieś, a obry dwa sto ące u progu, dech w piersi wstrzy-

mały ze trwogi.
— Nie pó dę! — powtórzył Pawlik, nabiera ąc coraz śmiałości. Jam uż nie chłystek!

wąs mi się sypie! W niewoli się trzymać nie dam, na Tatary pó dę z innemi.
Jazdon ze spuszczoną głową słucha ąc, nie rzekł nic, Niusie tylko i Musie znak dał

akiś, wskazu ąc syna. Zrozumieli, iż go wziąć mieli i wlec, ale ich trwoga ogarnęła, gdy
Pawlik na nich rzucił młodemi, pańskiemi swemi oczyma, parząc we rzeniem ak ukro-
pem.

Zawahali się. Stary powtórzył rozkaz nie słowem uż żadnem, ale rykiem. Zadrżeli
Niucha i Mucha, postąpili krok, w tem drzwi nie zaparte otwarły się i w progu ukazał się
Sulisław Jaksa, brat Wo ewody.

U rzawszy go Jazdon namarszczył brew, czoło mu się ściągnęło, nie chciał mieć świad-
ka sprawy domowe .

Za późno się opatrzył wszakże, bo Sulisław nim drzwi otworzył, rozmowę całą pod-
słuchał i zrozumiał. Pawlik ku niemu się zwrócił oczyma błaga ącemi, akby go sobie
chciał pozyskać.

— O cze miły — odezwał się podchoǳąc Sulisław, którego rycerska, szlachetna po-
stać mimowolne wrażała uszanowanie — nie czas teraz krnąbrne karcić ǳieci, gdy Bóg
nas tak wszystkich smaga…

Nim Jazdon miał czas wy ąknąć odpowiedź, Pawlik go uprzeǳił.
— Chcę z wami iść! chcę iść! Dość mi doma gnić było! Weźmĳcie mnie z sobą —

na miłość Bożą! weźmĳcie mnie z sobą.
I ten ǳiki przed chwilą chłopak do ręki Sulisława przyskoczywszy, — stał się niemal

pokornym.
— Da cie mu iść ze mną, kiedy serce ma! — zawołał Sulisław.
Wo usz na bok ustąpił, nie mięszał się — czekał. Co się w starcu ǳiało, Bóg eden

mógł wieǳieć, nie poruszał się, nie mówił, nawet edyne oko przywarła powieka. Długo
zdawał się nie dychać nawet, akaś walka wewnętrzna nim miotała, i pół ciała mimowol-
nemi ruchy drgało tylko.

Sulisław smutnie a poważnie na sto ącego przy sobie, proszącego o opiekę Pawlika —
spoglądał…

Nagle ręka spuszczona Jazdona podniosła się gwałtownie i opadła, wybuchnął z gnie-
wem.

— Bierz go! bierz…
Pawlik piorunem do nóg mu się rzucił, ale Jazdon edyną nogą z łoża zwieszoną kopnął

go tylko i nie patrząc nań, zwrócił się do Sulisława.
— Bierz go‥ tego łotra‥ ale na powróz!
Pawlik wstał z ziemi i cofnął się. Raz eszcze spróbował się do o ca przybliżyć —

odepchnął go Jazdon z akąś rozpaczą.
— Ma być takim akim był, niech licho ginie poczestnie! — krzyknął‥ — Precz mi

z oczów ty gaǳie! precz!
Pawlik ku’ drzwiom się puścił i zniknął.
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— E! e! — rzekł zwolna Sulisław — młode piwo! Kiedyż chcesz, aby w nas żywie
grała krew? Synowi przebacz… nie o tem myśleć teraz…

Wo usz ciągle czekał na uboczu. Jazdon spo rzał nań.
— Kiedy on iǳie, toć i a z nim! — zamruczał Półkoza. — Ja tobie tu na nic, dosyć

masz bab i sług, a szalonego urwisza trzeba strzeǳ. Kto go za łeb weźmie tam, kiedy nie
a? Na mnie się on ręki podnieść nie waży.

Gdy to posłyszał starzec, twarz mu się ǳiwnie zmieniła, spadł z nie wyraz surowy,
rękę wyciągnął drżącą ku Wo uszowi, który podszedłszy prędko, do piersi ą przycisnął.

Sulisław przysiadł na ławie.
— Jedź z nim! — odezwał się przerywanym, niewyraźnym głosem Jazdon, — edź

z nim. Konie na lepsze bierz, zbro e na lepsze… Co est, bierzcie. ǲiesięć, piętnaście luǳi
z wami, dobrze zbro nych‥ ile zna ǳiesz!

Mówił coraz pręǳe , Sulisław mu przerwał.
— A żwawo z wyborem się zawĳa cie, my tu leżeć i czekać nie mamy czasu! ǲiś

eszcze ztąd ciągnąć potrzeba. Pod Lignicą na nas czekać nie będą. Przy ǳie paść to
przyna mnie w kupie, ze swemi, nie gǳieś w kącie, schwytanym. Ks. Henryk i inni
z nim luǳie wo enni, eżeli się nie oprą — to uż chyba nikt! ani Cesarstwo nawet…

Wo usz do drzwi się zawróciwszy spieszył, lecz te się zaledwie otwarły, gdy inni ze
starszyzny w podwórzu sto ący poczęli do izby się wǳierać z różnemi pytaniami i potrze-
by. Od tatarskich zagonów, co chwila nowe przybywały wieści, od Wrocławia i Lignicy
nadchoǳiły gońce.

Wszyscy oni o te straszne ćmie na ezǳców, którą na sta tysiąców liczono, bo całemi
powiatami zalewała ziemie — opowiadali toż samo, że się e nic oprzeć nie mogło, że
szła ak ogień, rwała ak wody wiosenne, ak chmura pęǳiła, ak burza, która wszystko
niszczy co spotyka.

Ci co szli przeciwko nie , pewni śmierci kroczyli z zimną krwią rycerską, aka przy-
choǳi w ostatnie goǳinie, gdy uż żadnego nie ma ratunku, a mężowi okazać trzeba, iż
go postrach śmierci nie złamie.

Czasem wspomniawszy na swą cichą zagrodę, westchnął który i stłumił wnet nie
męzki żal, a przeżegnał się opęǳa ąc słabości pokusę.

— Dopust Boży! — powtarzali.
Pawlik z izby wybiegłszy z zaiskrzonemi oczyma, wprost do swe komory spieszył.

Drzwi zaledwie nie wybił, tak w nie się cisnął gwałtownie, na czeladź swą krzycząc. Jeszcze
w progu stał, gdy Mistrz Zula nadbiegł za nim przestraszony.

— E! Klecho! — wykrzyknął u rzawszy go Pawlik — bywa mi zdrowy! Dosyć ty
mnie nad księgami namordowałeś. Skończyło się panowanie two e.

Ksiąǳ oniemiały stał i żegnał się.
— Co ci to? Pawlik?
— Co mi? Klecho! otom swobodny! Na konia siadam! Rozumiesz, na konia! i wylecę

raz przecie z te obrzydłe ǳiury na świat! Tak!
Czeladź nadbiegła. Wnet Klechę porzucił, który stał osłupiały w progu, eszcze się

ruszyć niemogąc, tak był zdumiony tą mową.
— Konia siodłać! Zbro ę dawa ! słyszysz! Szmyga pó ǳie podemnie‥ Was dwóch

ła daków ze mną! a zbró cie się po uszy!
Chwycił za miecz ze ściany, który zerwał niecierpliwie razem z kółkiem na którem

wisiał, tuż i za zbro ę porywa ąc, rozrzuca ąc wszystko do koła siebie ak szalony.
Pĳany był — pamięć postradał nie wieǳiał co czynił.
Na tę chwilę nadbiegł Wo usz, do którego Zula się zwrócił, oczyma pyta ąc go, co

to wszystko znaczyć miało. Pawlik spo rzał nań z ukosa, pode rzliwie, bo Sowa zaczynał
czelaǳią rozporząǳać i dawać rozkazy.

— ǲiesięciu na mnie na koń, z nami. Jontek, Brzyż, Duma, Kołek…
Pawlik zwrócił się dumnie.
— Co to, z nami? — spytał — nie z nami, tylko — ze mną!
— Nie z tobą tylko z nami! — zakrzyczał Wo usz. — Tak! Jeszcześ ty mi się z garści

nie wyrwał! nie! Po eǳiesz ale a cię poprowaǳę.
Pawlikowi z rąk wypadł mieczyk, który trzymał.
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— O tak! tak! — burczał stary — nie zbęǳiesz się mnie łatwo. Trzeba bęǳie ginąć,
poginiemy razem, a można bęǳie szałuna za uszy wyciągnąć z topieli, eszcze się zda
stary…

Pawlik się uśmiechnął, odeszła go nieco buta. Po chwili namysłu zaczął znów napęǳać
do pospiechu.

W podwórcach uż były wydane rozkazy do drogi, oǳywało się z różnych stron trą-
bienie, luǳie zgromaǳeni tu, skupiali się, nawoływali i zwolna na poǳamcze wy eżdżali.

Niektórych dokarmiano eszcze z necułek, po ono z wiader, opóźniali się przy nich,
inni nalewali w podróżne beczułki, chwytali mięsiwo do torb, większa część z odrętwia-
łością akąś szła bezmyślna, czu ąc niechybną zgubę, nie dba ąc o nic.

Starszyzna edna szła żegnać się ze starym Jazdonem, druga zmawiała się ak i kiedy
ku Lignicy do księcia Henryka ciągnąć mieli.

Nie wszyscy przecie byli tak złe myśli, ak ci, co się o Tatarów uż otarli. Wieǳiano
o wielkich siłach na Szlązku się gromaǳących, i że im też czeskie posiłki w pomoc cią-
gnęły, krzyżacy ( ak mówiono) całym zastępem z pod Prus, z Morawy książe i inni polscy
Piastowicze.

Choćby mrówia pogańskiego na więce było, tym, co się eszcze łuǳić chcieli, nie
zdawało się podobnem, aby niemiecka broń i ład tłumom ǳikim nie podołały; zwłaszcza,
że owe Tatary, ak Żeleziec i inni opowiadali, zbroi żadnych osobliwych nie mieli, ale
liche tylko skórzane, bawole pancerze z przodu a miecze małe i kuszy żadnych, tylko łuki.
Zdało się mężom okutym w żelazo, wo ować umie ącym, iż tę hałastrę, choć mnogą,
znieść będą mogli i rozpęǳić łatwo.

Tak sobie gwarząc serca dodawano. Inni słucha ąc milczeli i ramionami poruszali.
Pawlik rwał się, aby co na pręǳe gotowym być, a tu mu z rąk w pospiechu padało

wszystko‥ Czeladź na pożegnanie rozbiegła się do ǳiewcząt, konie ledwie oǳiewać za-
częto. Wo usz nawet stary głowę straciwszy latał i klął, nie mogąc pozbierać, co mu było
potrzeba.

Pawlikowi tym czasem chłopcy zbro ę rzemykami przymocowywali, ksiąǳ stał z zała-
manemi rękami. Poczciwy Klecha przywiązał się był do ucznia swo ego. Szalony chłopak
choć do ksiąg ochoty wielkie nie miał, gdy go do nich i do nauki przyparto, zdolności
zdraǳał wielkie, tak, iż nieraz powolnego umysłu ks. Zulę w zdumienie wprawiał.

Klecha powiadał czasem, że gdyby eno Pawlik chciał, a łaska Boża nań zstąpiła, łatwo
by mógł zostać wielkim kościoła świecznikiem.

Ile razy to mówił Mistrz, Pawlik się za boki brał ze śmiechu i poświstywał, zaklina ąc
się, że wolałby głowę stracić, niż się dać postrzyǳ i wǳiać suknię kleszą.

— Jam się do tego niezdał, — wołał — a gdybym pastorał do rąk dostał, byłby
w rękach moich kĳem i dałby się we znaki grzbietom waszym.

Pamięć chłopak miał szaloną, tak, że raz przeczytawszy lub przesłuchawszy pieśń czy
modlitwę, zaraz ą powtarzał bez omyłki, i uż raz na zawsze umiał. Nauczył go był ks.
Zula czytać dobrze, a i pisać podczas, gdy mu ochota przyszła, potrafił tak ak na lepszy
kaligraf lub skryba, wywĳać około liter zygzaki i floresy, bo go to, gdy ze psami iść w las
nie mógł — zabawiało. — Miał zaś naturę tak rzeźką, że do góry brzuchem nigdy leżeć
nie mógł i musiał zawsze coś robić, gzić się, prześmiewać, uǳić drugich, biegać, psoty
wyrząǳać — byle spoko nym nie sieǳieć.

Wyrywał się z rąk nauczycielowi, Wo usz go też utrzymać nie mógł, luǳie co mu
służyli, choć który z nich miał łaskę, wszyscy od niego cierpieć musieli, bo na mnie szego
przeciwieństwa swe samowoli nie znosił.

Gdy mu który odbąknął, gotów był ubić, a w uniesieniu namiętności nie zważał na
nic, w ogień, w wodę, byle postawić na swo em…

O ciec cicho czasem mruczał skarżącemu się Wo uszowi.
— Takim ci a był!
Trzeba go było kochać albo nienawiǳieć, bo umiał zarówno łaskę sobie pozyskać

gdy chciał, i wrogiem zrobić człeka, a — co ǳiwna, większą mu pono radość sprawiało
zalać komu sadła za skórę, do wściekłości doprowaǳić, do szaleństwa rozłaskotać, niż się
kochać kazać.

Natura była taka z adliwa, co się cuǳym bolem napawała z akąś rozkoszą okrutną…
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Luǳie eszcze byli ǳicy w tych czasach, przyna mnie ci, których relig a nie czy-
niła namiętnie pobożnemi, wszystko przebierało miarę; wiara przechoǳiła w fanatyzm,
męztwo w okrucieństwo, pokora we Franciszkowe spłaszczenie się i nęǳę. — ǲieci
roǳiców takich ak Jazdon, ǳieǳiczyły po nich krew wrzącą.

Znał to na lepie piastun Pawlika Wo usz, który od ǳieciństwa przy nim będąc, nie-
raz słowy nie mogąc mu dać rady, pięści nań zażywać musiał. Przychoǳiło do walki
z wyrostkiem, który ak zwierzę kąsał swego dozorcę. Naówczas Sowa silnie szy eszcze,
brał na ręce rozwścieklonego i spętanego kładł na pokutę, dopóki się nie wyburzył.

Rosło to niepoprawne, tak, że z oka go spuścić nie było można na chwilę. Wo usz
wieǳiał to i wieǳiał, że żadne wyrwanie się na swobodę bezkrwawe i bezkarne być nie
może.

Wszystkie namiętności rozwinęły się w nim bu no i przedwcześnie. Zapamiętale gnał
na łowy, na ǳikie, nieu eżdżone skakał konie, chłopców danych mu do posługi mordował,
czeladź niewieścią ścigał po kątach bezwstydnie. Chłosta, głód, ła anie nie pomagały nic.
Czasem uż Wo usz z rozpaczy próbował łagodności, słów dobrych, ksiąǳ Zula czytał
przykłady, kazania prawił. Lecz że Klecha powolny był i trwożliwy, a ǳiecko zuchwałe,
na częście się na tem kończyło, że mistrzowi gębę zamknął szyderstwem bezbożnem,
które posłyszawszy truchlał.

Ka ać mu się kazać próżno było; nie lękał się niczego, siłę w sobie czuł niezwyciężoną.
Wo usz myślał czasami że gdy się to piwo wyrobi, rycerz z niego bęǳie ǳielny, bo

był łowiec namiętny, a we wszystkich igrzyskach wo aczych barǳo zręczny. Mimo to
ducha prawǳiwie rycerskiego nie miał. Przykrzyło mu się myśliwstwo, gdy długo trwa-
ło, gonitwy gdy się przeciągnęły nawet koń i psy, potrzebował ciągłych zmian, aby mu
smakowało życie.

Jedno tylko tkwić mu się zdało ak gwóźdź w głowie i sercu — to chęć przewoǳenia
wszystkim i rozkazywania. On sam słuchać nie umiał, lecz wolę swą gotów był przemocą
narzucać drugim. Na gródku, gdy się eno ukazał, luǳie uciekali, starych i młodych
natychmiast brał w garść, a rozkazywał im takie szaleństwa, akie sam popełniał.

Naumyślnie wydumywał niemożliwe rzeczy, aby czeladź dręczyć niemi. Toż samo robił
z innemi stworzeniami. Oparł mu się koń, to się z nim borykał, tłukł, bił, aż na częście
i sam się pokaleczył i ego zamordował.

Pokąsał go pies podrażniony, to go za gardło chwycił i zdusił.
Bali się go we dworze ak ognia, a mało było takich, coby śladów igraszek nie nosili

na sobie.
— Rycerzem ci nie być chyba zbó em! — mruczał Wo usz.
Pawlik ramionami trząsł.
— Albo a wiem czem będę? — odpowiadał śmie ąc się, — będę takim co rozkazu e.

Mnie edno czy z konia, czy ze stołka, czy z pod ołtarza… bylem nikogo nie słuchał, a za
łby woǳił drugich…

Wo usz kręcił głową.
— Biskupi też rozkazu ą, ak i książęta, — mówił szyǳąc zeń, — łatwie zostać

biskupem niż księciem… Chce ci się widać plechy na głowie i pierścienia, a co naówczas
bęǳie z ǳiewczętami, na któreś tak łasy?

Pawlik pogardliwie się uśmiechał.
— Czem a będę? — wołał dumnie, — ani a wiem, ani two a głupia głowa odgadnie…

To pewno, że zginąć zginę a słuchać nie myślę, bo mi karku nikt nie ugnie.
Takiego to wychowanka miał na krwawą wo nę prowaǳić Wo usz, który się doń

przywiązał i żal mu go było puszczać samego. Wieǳiał, iż ocalić go może i że zginie
pewnie. Staremu uż ochłap życia pozostały, nie wiele był wart, ceny doń nie przywiązywał.
Śmierć lekceważył i wybierał się obo ętnie na tę wo nę, pewien, że z nié nie powróci.

Jazdon przemyśliwał duma ąc, ażali uż syna zobaczy, ale trzymać go nie miał siły, ani
on, ni Wo usz, nikt.

Mięǳy ludźmi mógł się otrzeć i guza napytawszy złagodnieć. — Wola Boża.
Gdy Pawlik przywǳiawszy zbro ę, przypasawszy miecz, dumny swą rycerską postawą,

która go ak ǳiecko bawiła, przyszedł do o ca żegnać się i do nóg mu padł, stary się
rozrzewnił, milcząco go do piersi wyschłe przycisnął, zapłakał i pobłogosławił.
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— Statku , nie szale ! — za ęczał, — Wo usza słucha , a zda ę nań właǳę o ca! Bóg
z tobą, Bóg z wami.

Wskazał im ręką, aby odeszli pręǳe , bo mu tak we łzach rozmięknąć wstyd było.
Gdy za sobą zamknęli drzwi izby i wyszli siadać na konie, uż było owo rycerstwo,

z którem echać mieli, wytoczyło się z gródka na pole i szło nie czeka ąc dalé . Pawlik
wieǳiał, że e łatwo dogoni, a tu eszcze czeladź chciał żegnać, która mu się, choć pobita
i potłuczona — kłaniała do ziemi, mało nie szlocha ąc…

Żal im go było.
Dale stały u drugiego dworu białym pasem, ściśnięte w gromadę, stare i młode nie-

wiasty, które wszystkie powybiegały patrzeć na wy eżdża ącego pana. Niektóre fartusz-
kami łzy ocierały. Nie mógł wstrzymać się Pawlik i choć zgroza była wielka, a Wo usz mu
drogę zapierał, wyrwał się z koniem wprost na ten zastęp babi.

Jadąc śmiał się i mrugał na nie bezwstydnie.
— Słucha ty! mała Dońka, żebyś mi wianka nie straciła, dopóki a nie wrócę! —

krzyczał na głos — Kto ci go weźmie, łeb mu ukręcę, tak mi Boże dopomóż. Stara Rę-
ǳicha pilnu mi e ak oka w głowie, bo i tobie bicz plecy poskrobie…

Ty, Marusza! nie szale też, a do parobków zębów nie szczerz… Jeszcze a powrócę!
Niektóre się pochowały przed nim, inne śmie ąc się głowy podnosiły, on do konia się

przytuliwszy, ryhotał też i znaki im dawał.
— A to srom i hańba! — krzyknął Wo usz — co by miał, psia wiara, echać do

kaplicy, żeby mu Zula choć pobłogosławił na drogę, iǳie do ǳiewcząt, niezdara, po
błogosławieństwo! A dam a ci, ty…

Zamachnąwszy się z koniem za nim popęǳił Wo usz, aby go od bab odegnać, ale
Pawlik uż umknął, i w drugi koniec ǳieǳińca poleciał. Tam w istocie stał kleryk Zula
z kropidłem i książeczką, z modlitwą i łzą w oku.

Strzymał przed nim konia chłopak.
— Słucha , Zula! co ty tu bęǳiesz sieǳiał sam eden w te ǳiurze? Albo ty to

dwóch rąk nie masz? Nibyś ty klecha ale nie święcony pono ze wszystkiem. Na koń ci
lepie z nami siąść, niż ze staremi babami zostać, bo do młodych masz obrzydliwość! Jedź
i ty ze mną! Coś ty, nie mężczyzna? a no? — edź! Bęǳiesz nam błogosławił po droǳe
i modlitwy czytał, abyśmy o panu Bogu nie zapomnieli. Zula! na koń! z nami!

Blady klecha drgnął… Głos był nakazu ący akiś, nie dozwala ący, by mu się opierano.
— Zula, na koń! — powtórzył Pawlik.
Wo usz obok sto ący milczał z poǳiwienia. Wiǳiał, że powolny klecha uż się wahał

i nie ledwie go był gotów usłuchać.
A Pawlik — śmiał się. Właśnie mu to robiło rozkosz wielką, iż klechę gził i stawił go

w trudnem położeniu.
— Zula, na koń! Czykor, poda klesze wołochatego, tego co lekko nosi. To dla niego

sam koń! Baba by na nim z garnkiem mleka echać mogła, a nogi żelazne…
Z Zulą stało się coś takiego, iż gotów był uż usłuchać rozkazania i zamiast w podróż

błogosławić, sam się w nią wybrać. Sowa ciągle ramiony ruszał i spluwał. — Na przekorę
emu chłopak nalegał.

— Zula, edź! Przyna mnie z tobą dusz nie pogubiemy, o Bogu nie zapomnim,
a padniemy, bęǳie komu Requiem zaśpiewać.

Dwie swory psów i klechę — dodał zuchwale — muszę z sobą wziąść‥ to darmo‥
Nie po adę bez nich…

Wo usz buchnął ła aniem.
W tem stała się rzecz niepo ęta, klecha akby rażony nagle myślą akąś, zawołał, aby

mu dano opończę i poszedł do konia.
Rzekł stanowczo:
— Jadę!
Wiǳąc to pachołkowie śmiechem parsknęli. — Wo usz się gniewał. — Zaczął bur-

czeć.
— Jedną tylko gębą więcé ! Ciemięztwo bęǳie! klecha się podbĳe i zostanie gǳie…
Lecz w mgnieniu oka Zula uż był oǳiany, agendkę do kieszeni kładł.
— Tak — rzekł — słuszna rzecz, Boga wam przypominać będę, zdam się. Chleba nie

od em wiele.
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Postawiwszy na swo em Pawlik, zdawał się uż o to nie wiele dbać. Odwrócił się od
księǳa, który z tyłu pozostał.

Konia ściągnął chłopak, po podwórcach butnem rzucił okiem, akby e żegnał i nim
się Wo usz opatrzył w czwał puścił się za bramę… Za nim konie czelaǳi, nawykłe go
ścigać, wyrwały się ak szalone, nie było ich strzymać.

Wo usz i Zula musieli doganiać. Stary Półkoza klął:
— Boda eś karku nakręcił!
Z tym szaleńcem nie można było inacze .
Rycerstwo z Jaksą Sulisławem uż, dobrze się od gródka odbiwszy, w eżdżało w las

i ogon tylko pochodu widać było w dolinie, gdy Pawlik z wrót wyskoczywszy, gonić
począł ak szalony.

Po koniu i po nim znać było, że się z długie niewoli na swobodę wyrwali. Zamiast
echać wprost na luǳi, Pawlik począł kręgami wywĳać po dolinie na złość Wo uszowi,
saǳąc przez rowy i opłotki. Psy za nim, czeladź za niemi. Harce się niepotrzebne zawzięły,
a Sowa piersi zrywał woła ąc opamiętania.

Zula, którego koń nosił, trzymał go z sił całych nie mogąc powściągnąć, aż zdawszy
się na wolę Bożą, dał szkapie szaleć ak chciała.

Nagle Pawlik zerwał swo ego i stanął ak wmurowany, wyprostował się i echał stępią…
Poplątawszy się chwilę, wszyscy zdyszani zaczęli się przy nim i za nim ustawiać. Wo usz

dopadłszy ła ał i klął w niebogłosy… Chłopak śmiał się.
Jechali tedy uż po luǳku, naprzód krok za krokiem, aby się szkapy wysapały, potem

kłusem, by dogonić Sulisławowych, którzy się mieli czas oddalić.
W lesie przed niemi słychać było nuconą przez wo sko pobożną, starą pieśń do Bo-

garoǳicy.
Jeden bowiem Pawlik może echał tak rozszalały, reszta wszystka smętna była i po-

ważna. Wieǳieli, że niosą życie na ofiarę za wiarę, kościoły, roǳiny i domy…
Każdy echał na śmierć się sposobiąc‥ Obawiano się, aby z niewielkim odǳiałem

zdąża ąc ku Lignicy, nimby się z księciem Henrykiem połączyli — nie wpadli gǳie na
zagon tatarski, któremuby ze słabą garścią opierać się nawet nie mogli.

Trzeba więc było lasami się przeǳierać, słać na zwiady przodem, aby bezpiecznie się
prześliznąć. Rzadko gǳie ǳicz tatarska, i to tylko popłoszona, zapuszczała się w gąszcze
i lasy.

Nawykli do stepów na ezdnicy, czuli się w polu bezpiecznie szemi.
Sulisław mądrze swoich prowaǳił. O Tatarach też wieści łatwo było dostać. Szli,

prawda, i spadali na nieopatrzne ziemie, kędy się ich nie spoǳiewano, lecz poprzeǳały
ich łuny i dymy, a małemi odǳiałami nie wyrywali się naprzód.

W lasach też wszęǳie spotkać było można tych, co pospieszyli uchronić się przed
nawałą. Zbieg był na pewnie szym znakiem zbliżania się ǳiczy. Spustoszenie, które ona
niosła z sobą, rozciągało się na mil kilkanaście w koło, lecz pasem szło, szerokim szlakiem,
edną wielką ławą — a co zbieżało w czas, ocalało z żywotem…

Dla tego po owych na azdach tatarskich, morderczych i strasznych — klęski były nie-
zmierne, straty niepowetowane, ale się kra prędko odżywiał, bo więce zawsze uratowało
się zbiega ąc, niż padło.

Gdy z małą swą drużyną Pawlik nareście się z odǳiałem Sulisława połączył, trafił
w nim zaraz, na niemal tak młodego ak sam był rycerza, do którego — śmiałym będąc
zawsze — natychmiast się zbliżył, pod echał i zagadnął go poufale ako brata po mieczu.

Był to mężny, sławny uż z nie ednego rozgłośnego czynu Janisław, młoǳian uroǳi-
wy, piękne postawy, w którym widać było rycerskie męztwo, ale razem statek i powagę,
nad wiek może. Nadrabiał miną, aby się starszym wydał.

Pawlik mu dość w oko wpadł, domyślił się w nim kto był, bo uż po wo sku rozpo-
wiadano, że syn Jazdona miał się do nich przyłączyć. I, ak zawsze, dwie natury sprzeczne
ku sobie ciągną, Janisław ten, co z karności słynął, upodobał sobie warchoła.

Pawlikowi też nikt milszym być nie mógł nad takiego ednolatka, z którym mógł być
akby z bratem.

Poczęli rozmowę, naprzód o koniach, bo Tatarów w głowie nie miał syn Jazdona, a był
im barǳo wǳięczny że mu do wyzwolenia z domu w pomoc poszli.
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Miał i ten przymiot Pawlik szalony, że gdy o myślistwie albo o koniach rozpowia-
dał, niestworzone rzeczy lubił wymyślać. Śmiał się z tego sam, bawiło go, gdy luǳie się
zdumiewali i sarkali. Poważny Janisław dał mu się tem rozrywać.

A że reszta odǳiału sroǳe była posępna, Pawlik zaś pustował i śmiał się, wszyscy się
za niemi oglądali, raǳi temu, że im eszcze ktoś trochę wesela przyniósł do ich czarnego
smutku.

Raǳi mu byli akoś, że on eden serca nie stracił, co drugim go dodawało.
Niemal do nocy, adąc przy nim, gdy mu się gęba nie zamykała, Janisław więce słuchał

niż mówił. Aż gdy uż ku spoczynkowi noclegowemu się zbliżali i zaczęto obozowisko
wytykać, z którego przed świtem ruszać mieli dale , nowy towarzysz rzekł do swobodnie
poczyna ącego sobie Pawlika.

— Patrza cie no, abyście gdy na spoczynek zatrąbią, nie szaleli, bo z naszym panem
Sulisławem igrać nie zdrowo… Słuchać potrzeba i patrzeć skinienia.

Pogroził mu nieco.
— Słuchać? — powtórzył oniemiały na chwilę Pawlik, patrząc mu w oczy ciekawie.

— Słuchać! No! ciury uściż powinni tchu słuchać, ale my⁇
Janisław uśmiechnął się doń łagodnie.
— My tu wszyscy ciurami — rzekł, — gdy właǳa przy ednym. Ktoby się ważył na

co przeciw woli woǳa, łeb mu zetną ako nic.
Pawlik brałto za żarty, poruszył ramiony… i, stanęli na nocleg w lesie obozem…

IV
Klasztór w Krośnie ledwie mógł pomieścić gości, którzy doń szuka ąc schronienia

zbiegli z Trzebnicy.
Księżna Jadwiga, po Henryku Brodatym wdowa, pobożna pani, które życie upływało

w na sroższe katowni własnego ciała a posługach na pokornie szych siostrom zakonnym
i ubogim, pani, która uż na pół duchem była w niebiesiech, a po ziemi szła zda ąc się
e nie czuć i nie tykać, przybyła do warownie szego Krośna, ciągnąc za sobą kilkaǳiesiąt
sióstr Cystersek, swó dwór cały i tych trzynastu ubogich, na których nęǳy i chorobach
uczyła się bezmiernego miłosierǳia.

Uchoǳiła ze swe Trzebnicy, z pięknego klasztoru, od swego drogiego kościoła i szpi-
talu, z tych mie sc, które na e skinienie wśród trzęsawisk i moczarów akby cudem
murami się okryły — nie dla własnego bezpieczeństwa, bo męczeństwo dla nie upra-
gnionem było, ale dla tych sióstr swych, co z trwogi marły w Trzebnicy, modlić się nawet
nie mogąc i Boga chwalić.

Napróżno tę ich lękliwość karcąc surowo, księżna Jadwiga przypominała im, że bez
woli Boże włos nie spada z głowy człowieka, a przed wyrokiem Bożym żadna warownia
nie obroni, lękliwego ducha siostry błagały ą tak, że w końcu, litu ąc się im księżna
wszystkim, co Trzebnicę zaludniali, ruszyć kazała do Krośna.

Tu świeżo wzniesiony klasztór dla klarysek, przy ąć ich musiał i dać schronienie męż-
ne pani z e trwożliwemi towarzyszkami.

Je edne w na strasznie szych życia próbach nigdy spokó nie opuścił, na który patrząc
truchleli luǳie, tak do nieczułości i odrętwienia był podobnym.

Nigdy łza niepostała na e licu, chyba, gdy rozgorzała na samotne modlitwie; nigdy
ęk się z e piersi nie dobył.

Tego czasu księżna Jadwiga była uż choǳącym posągiem święte .
Wychudła, wybladła, woskowo-żółta niewiasta, w edne zawsze sukni wełniane na

włosiennicę narzucone , bosonoga zimą i w lecie, z poranionemi stopy — ak cień a-
kiś ǳień i noc snu ąca się po korytarzach, po kościele, po barłogach na wstrętliwszego
ubóstwa, którego plugawe rany całowała z rozkoszą — żyła uż tylko akimś cudownym
naǳiemskim żywotem.

Nie miała nigdy spoczynku, nie znała łoża, nie siadała do stołu, żyć się zdawała niczem,
krwią własną, siłą woli. Nocą zna dowano ą w kościele na extatyczne modlitwie, dniem
albo wymiata ącą śmiecie klasztorne, lub cału ącą ślady sióstr i pĳącą wodę, w które się
myły.

Pokora akaś okrutna nad sobą, nadawała e ma estat ǳiwny.
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W twarzy te zastygłe , martwe , nieporusza ące się niczem, oczy zaiskrzone, śmiałe
patrzały tak, akby człowieka aż do wnętrza duszy ego na wskroś prze rzeć mogły.

I miała tę moc, że go wiǳiała w istocie. Nie eden raz przychoǳącą zakonnicę, gdy
oczyma zmierzyła, dobyła z nie , o czem Bóg eden mógł wieǳieć.

— Idź ztąd — mówiła do strwożone — idź i spowiada się z tego ciężkiego grzechu,
którym obrzemieniona tu przychoǳisz.

Zawstyǳona grzesznica uciekała zasłania ąc oczy, rażona tem asnowiǳeniem cu-
downem.

Gdy Henryk Brodaty, mąż e , z którym uż oddawna nie żyła, nawieǳał ą w Trzeb-
nicy, a zapytywał o śmierć swo ą, westchnąwszy raǳiła mu, ażeby nie wy eżdżał z Lignicy.

Pomimo przestrogi, udał się książe Henryk do Krośna i tam nań śmierć przypadła.
Nim e o zgonie ego wieǳieć dano, wieǳiała uż o nim, ale gdy klasztor rozległ się

płaczem i żalem po dobroczyńcy swym, poczęła karcić siostry surowo.
Sama nie wylała łzy edne .
— Należy się zgoǳić z wolą Bożą, a nie szemrać przeciw nie i wyrzekać — mówiła

spoko nie.
Widok zwłok męża nie zmienił te żelazne bezlitości pobożne a straszne , bo ona

w nie luǳkie wysuszyła serce.
Patrzano z trwogą na tę istotę błogosławioną, które śmierć sama zatrwożyć, ani po-

ruszyć nie mogła.
Z tego wyrzeczenia się wszelkiego uczucia luǳkiego nic ą wyrwać nie zdołało; nie

była uż żywą niewiastą, ale cieniem z drugiego świata wygnanym na ziemię.
Miała litość w sercu ale tylko nad temi maluczkiemi a nęǳnemi, którzy swą nęǳą

spadli uż na ostatni szczebel ǳielący zwierzę od człowieka.
Trzynastu takich nęǳarzy, pokrytych rany obrzydliwemi, krostawych, brudnych, ro-

pie ących, połamanych, miała przy sobie zawsze na wyprobowanie chrześciańskiego mi-
łosierǳia. Tych ona sama wybierała sobie na poczwarnie szych, na wstrętliwszych, na -
ǳikszych, wpół oszalałych, aby od nich i przez nich ak na więce cierpieć mogła.

Tych trzynastu kaleków obchoǳiło się z nią bezlitośnie, wieǳąc, że im wszystko
wolno było.

Luǳie ci, albo racze potwory, znęcali się nad świętą niewiastą, która od nich z roz-
koszą znosiła wszystko. Im więce ą dręczyli, tem szczęśliwszą była.

Wszystka ta gawiedź potworna, na wozach, ak na droższy skarb księżne , do Krośna
za nią przewiezioną została.

Tuż u drzwi klasztornych musiała mieć tę wrzawliwą gromadę dobrocią e rozzuchwa-
lonych bab i ǳiadów. Dla nich szło na lepsze adło, okrycie na droższe, napó na czystszy,
gdy ona sama żywiła się tem tylko, co wstręt obuǳać mogło.

Oprócz tego osobliwszego dworu, wiodła z sobą księżna Jadwiga synowę, nieszczęśliwą
a zbolałą niewiastę, żonę Henryka Pobożnego, matkę kilkorga ǳieci, które mąż właśnie
się przygotowywał w Lignicy na odparcie ǳiczy tatarskie .

A gdy Anna zalewała się łzami o mężu myśląc, kamienna święta matka, zawczasu uż
wiǳiała, że syn e polegnie śmiercią męczeńską i synowe nie czyniąc żadne naǳiei —
powiadała e .

— Zabĳą go! zabĳą! Ty stracisz męża, a syna, ale umrze święcie za wiarę chrześciańską,
w walce z pogany i odkupi krwią grzechy swo e.

Bezlitośnie, okrutnie, nie szczęǳąc synowe ni siebie, powtarzała te słowa mieczowe,
wprost e miota ąc do e serca.

— Tak est, Anno! padnie mąż twó , padnie syn mó , a nam się go opłakiwać nie
bęǳie goǳiło. Łza grzechemby była.

Taką była Jadwiga wyschła od postów, z poranionemi od mrozów i choǳenia po
kamieniach nogami, z ciałem od chłost coǳiennych popadanem — ubłogosławiona za
życia, lecz nic uż luǳkiego nie ma ąca w sobie.

Czczono ą też ak świętą, lecz na widok e nie miłością a trwogą napełniały się dusze.
Dorównać e nie mógł nikt, wstyǳić się musiał każdy — spo rzenie napełniało stra-

chem.
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Był ǳień wczesne wiosny, zimny i wietrzny. Księżna, która i te nocy do snu się nie
kładła, spęǳiwszy ą na modlitwie w kościele, gdy rano wyszła ku dworowi swemu, rzekła
obraca ąc się do kapelana swego Lutolda i komorników.

— Patrza cie, aby na stół była strawa gotową, bo tylko nie widać Henryka, który tu
nadbieży z Lignicy.

Przytomna synowa księżna Anna sto ąca za nią, zbliżyła się w rękę ą cału ąc.
— Matko kochana — zawołała żywo i rumieniec na twarz e zbladłą i zmęczoną

wystąpił — matko! mieliście więc posłanie od Henryka?
Księżna Jadwiga potrzęsła głową.
— Posłaniec niebieski powieǳiał mi na modlitwie, iż go tu ǳiś wiǳieć bęǳie-

my! Tak, przybęǳie tu raz eszcze po błogosławieństwo mo e, na pożegnanie z tobą‥ raz
ostatni — —

Spo rzawszy na synową zachoǳącą się od płaczu, zamilkła ks. Jadwiga, ale twarz e
smutna zawsze, przybrała wyraz surowy.

— Nie płacz że — dodała sucho — nie goǳi się przeciwić woli Boga, ani żałować
tych, co idą ku niemu do wiekuiste światłości.

Księżna Anna nieśmie ąc odpowieǳieć, stłumiła łzy swo e.
Przepowiednia przybycia radośna walczyła w nie ze straszną wieszczbą śmierci, w któ-

re niechybność wierzyć się nauczyła.
Nieporuszona temi łzami, które łkanie zdraǳało, księżna Jadwiga poszła wedle zwy-

cza u do ubogich… Izby u furty dla nich wyznaczone, nizkie, ogrzane i okaǳone —
pełne były ǳikiego, niesfornego gwaru. Wybrańców tych księżne żadna siła poskromić
nie mogła, czuli że tu panami byli.

Izba przedstawiała obraz wstrętliwy i ohydny.
Na posłaniu ze słomy do koła leżeli luǳie z nieluǳkiemi twarzami, ranami okryci

szpetnemi, z narościami, które ich twarzom i głowom nadawały potworne, niebywałe
kształty.

Zaraz u drzwi leżący, kĳem wywĳa ąc kłócił się wszetecznemi słowy człek z okiem
wysaǳonem z powiek, ogromnem, sinem, sterczącem ak szyszka.

Był to na zuchwalszy z nich — krzyk ego, a racze wycie namiętne, rozlegało się
po izbie. Dale na przemiany w łachmanach brudnych i kosztownych płachtach przez
księżnę darowanych, które się wśród śmiecia z niemi tarzały, — leżeli garbaci, chromi,
okryci trądem śliznącym, ranami ciekącemi, ulubieńcy księżne .

Wszystko to rwało chciwie z mis sto ących mięǳy niemi, piło z kuflów drewnianych
i rozzuchwalone waśniło się, wyrazy plugawemi i sprośnemi w oczy sobie rzuca ąc.

W chwili, gdy się otwarły drzwi, a księżna stanęła w nich z dwiema towarzyszkami,
ulubioną Rasławą i Pianozą — syknął eden z ubogich, i nagle nastąpiło milczenie. Nie
trwało ono długo, wrzawa nastąpiła strasznie sza eszcze.

Bliżsi drzwi wyciąga ąc ręce poczęli za szaty chwytać wchoǳącą, która się ku nim
z kolei dobrotliwie pochylała — druǳy przywoływali ą ku sobie. Nie unika ąc zetknięcia
z niemi, szuka ąc go księżna szła zwolna lubu ąc się widokiem tego cielesnego plugastwa,
które dla nie wszystką świata marność i brzydotę uosobiało.

Tu na te męczarni oczów i oddechu, wśród tych wyziewów choroby i zgnilizny było
e na lepie , tu uczyła się pogarǳać skorupą życia, tu nie spotykała ani zwodniczego
wǳięku, ani urocze młodości, ani tego, co świata kusi ponętą. Tu się e usta nieco
uśmiechnąć umiały, nawet niezdarnym wyrazom tych istot potwornych, które uszanować
e nie nauczyły się.

Dwie towarzyszki księżne szły za nią strwożone ale posłuszne, na licach ich widać
było obrzyǳenie, wstręt do te rozpasane zgrai.

Drgały i bladły, a gdy spowiednik księżne opat Gunther otworzył drzwi woła ąc, iż
książe Henryk przybywa — odetchnęły lże , bo księżna iść musiała na powitanie syna,
które dla nie ostatniem było żegnaniem. Żywym oglądać go miała, a wiǳieć martwym
w duszy.

Orszak książęcy nadciągał właśnie. — Był on nie wielki ale świetny. Nie ustępował
blaskiem ani okazałością żadnemu z na wspanialszych niemieckich książąt, a cuǳoziemski
miał pozór i był w istocie prawie z samych obcych złożony.
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Rycerstwo uż na śmierć przeznaczone, akby po raz ostatni wystąpić chciało pańsko,
świeciło całe zbro ami polerownemi, hełmy pozłocistemi, przepaskami edwabnemi, pa-
sami saǳonemi i łańcuchy‥ Sam książe Henryk miał na sobie płaszcz fioletowy sobolami
podbity, zbro ę misternie rysowaną, a na głowie szyszak zamknięty, którego wierzchołek
zdobił czarny orzeł rozpięty.

Męzka to była postać i o ca przypomina ąca, z twarzą ogorzałą wyrazu dumnego,
z wzgardą akąś na ustach, z wielką siłą we wzroku.

Za nim echali dobrani doń, dorodni, butni towarzysze broni, przednich rodów nie-
mieckich i ślązkich mężowie, wszyscy niemal tego co i książe wieku, lat do rzałych, ale
eszcze trzyma ący się ǳielnie i młoǳieńczo.

Na widok matki ak na uboższa zakonnica oǳiane , bo Jadwiga tylko w razach, gdy
obcych przy mowała, lepszy płaszcz ciemny na ramiona sobie narzucać kazała; — Henryk
wzruszony z głową spuszczoną pośpieszył ku nie ‥ Za nią stała z zapłakanemi krwawo
oczyma ks. Anna, żona ego, które się uśmiechnął smutnie.

Skłonił się do kolan matce, która rękę położyła na głowie ego i razem z nią weszli
wewnątrz klasztoru.

Rycerstwo księcia Pobożnego, choć samo też pobożnem było, a o płochości teraz
myśleć nie miało czasu — przecież do młodszych zakonnic, które z za furty ciekawie
wyglądały, uśmiechać się zaczęło.

Takie to były — czasy. Z edne strony surowość bezlitośna, z drugie namiętno-
ści luǳkie niczem się poskromić nie da ące, wyrywa ące z żelaznych oków, akie na nie
wkładano. Nie za edną też nowicyuszkę te na sroższe reguły ręczyć by trudno, by się
zapłoniona rycerzowi nie uśmiechnęła nawza em. Tem gorętszą była potem modlitwa.

Księżna za sobą wiodąc w milczeniu syna, który żonę trzymał za rękę i po cichu szeptał
coś do nie , weszła do małe komnaty, w które obcych zwykła była przy mować. Nie była
to ta cela, w które się biczowała i noce trawiła czasem na twardem z desek posłaniu, gdy
znużenie uż e się na nogach utrzymać nie dawało.

Tu eszcze księżnę poznać w nie było można po bogatym sprzęcie, gdy w celi swe
ako zakonnica uboga mieszkała. Tam wisiały tylko krzyże, obrazki patronek, Maryi Mag-
daleny, Katarzyny, Tekli, Urszuli — i lampki gore ące przed niemi.

Jak zwykle, księżna Jadwiga nigdy nie wypuszcza ąca z ręki małego z kości słoniowe
wyobrażenia Matki Boskie , które z sobą ciągle nosiła — zbliżyła e naprzód do ust bladych
i pocałowała, nim do syna mówić zaczęła.

W te praktyce pobożne czerpała akąś siłą. Wychudłe e palce, kości skórą powle-
czone — z namiętnością obe mowały, ściskały ten wizerunek Matki boleści. Ona sama
była nią też w te chwili, ale ból okrywała chłodem, tak, że oko luǳkie dostrzec go nie
mogło.

Rozmowa toczyła się, ak zawsze, po niemiecku.
— Przybyłem po błogosławieństwo wasze — westchnął książę Henryk. — ǲicz

z pod Wrocławia, którego dobyć nie mogła, ciągnie na nas na Lignicę — czekamy na
nią. Na Dobrem Polu rozstrzygną się losy nasze, a może — dodał książe — i całego
chrześciańskiego świata, a pewnie te całe ziemi nasze sto ące otworem.

Księżna słuchała cału ąc wizerunek Matki Boże i nie przerywa ąc synowi, oczy e
patrzały gǳieś daleko, zdawała się go nie wiǳieć.

— Pięć silnych odǳiałów — ciągnął dale syn — postawiemy przeciwko nim, mąż
w męża dobrani luǳie‥ każdy z nas przeciw temu gadowi, eden na ǳiesięciu ustoi.

— A ich est stu na ednego z was — zawołała księżna Jadwiga. — Wiǳą ich oczy
mo e, wiǳą! Jest ich mnogość wielka, nieprzeliczona, tak, że gdybyście zgnietli e połowę,
starczy drugie , by was pochłonęła‥ Plaga to niebieska‥ karanie Boże za grzechy… Umrzeć
musicie za wiarę waszą, aby krew zmyła winy…

Księżna Anna słucha ąc matki, zanosić się z płaczu zaczęła — surowe we rzenie e
zmusiło łzy połknąć.

— Nie zwyciężycie ich! nie! — mówiła powolnie. — A akżebyście mogli, Henryku
mó , tam pobić nieprzy aciela, na tem Polu Niedobrem, gǳie — w piersi się uderz —
ty, z własnym niegdyś walczyłeś bratem?

Tak było w istocie, na polu pod Lignicą w krwawe walce potykali się zwaśnieni
Henryk z Bolesławem, roǳonym swym. Usłyszawszy to wspomnienie, drgnął książe.
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— Nie mogłem uczynić inacze , — zawołał — wyzwanym był!
— Lecz walczyłeś z bratem i nie o sprawiedliwość, ale o panowanie marne, o ziemię

tę lichą, które na grób tak mało potrzeba, a dumie wasze zawsze e nie sta e do syta.
Więc ǳiś, gdy o życia swe i za sprawę świętą, bić się bęǳiecie — poginiecie! bo taki est
— sąd Boży!

— O, matko mo a! — ęknął Henryk, którego głos powtórzył się w piersi żony.
— Wyrok to nie mó a Boży! — chłodno odparła Jadwiga cału ąc pobożnie wizerunek

— a go tylko wam zwiastu ę, abyś ty i rycerstwo twe wieǳiało, że na śmierć iǳiecie,
żebyście się po ednali z Bogiem, wzięli błogosławieństwo kapłana, tak ak a wam mo e
da ę…

To mówiąc ręką, w które trzymała posążek, krzyż zakreśliła nad schyloną głową syna
i usta e cichą akąś poczęły szeptać modlitwę, którą łkanie tylko księżne Anny, sparte
na ramieniu męża i płaczące — przerywało…

Henryk stał z twarzą smutną, ale męzką. Przepowiednia ta może goǳiła się z prze-
czuciem ego, chociaż po cichu starał się uspaka ać żonę.

Przypomnienie te krwawe rozprawy z bratem pod Lignicą, serce mu boleśnie ści-
skało.

— Mamy — odezwał się, chcąc rozmowę odwrócić — mamy rycerzy niemieckiego
zakonu z sobą i polski odǳiał nadciągnął niepośledni‥ Morawianie też przy dą i Czesi.
Wszystek lud dorodny i mężny.

Księżna Jadwiga potrząsnęła głową.
— Stu na ednego i więce ich bęǳie — rzekła — nie zmożecie! Stoi w piśmie, iż

przy ǳie lud ze wschodu, który chrześciaństwo wytrzebi, aby ono może zakwitło bu nie
na pogno u luǳkich ciał i grzechów.

Wartli ten świat i ten wiek, aby nad niemi miał Bóg miłosierǳie? — dodała wzdy-
cha ąc ciężko. W grzechach broǳiemy, brniemy w nich. Usty wyzna emy Chrystusa
a sercami ciało miłu em, pruchno i zgniliznę! kto z nas goǳien miłosierǳia?

— Ty, matko kochana! — zawołał książe Henryk prze ęty — ty! I gdyby Bóg, ak
stoi w piśmie, dla ednego sprawiedliwego gród był gotów ocalić, czyż dla cnót twych nie
powinienby nas uratować?

Z groźnym krzykiem oburzenia przerwała mu matka.
— Nie bluźnĳ! Azali wiesz, ile a grzechu na duszy me noszę? ile słabości — ile plam,

których pokuta zmyć nie może⁇
I pocałowała obrazek gorąco.
— Inne są sądy Boże a sądy luǳkie, bo On na serca patrzy, nie na twarze.
Książe Henryk spuścił głowę smutnie. Milczała modląc się księżna stara.
— Ciało posilić trzeba, — odezwała się po przestanku, słysząc ǳwonek, który się

oǳywał zdaleka. — Tam dla was uż stoi przygotowane adło… Idźcie więc, a a do kościoła
muszę…

Zawróciła się prędko ku celce swé , księżna Anna u ęła męża pod rękę i wywiodła go
z sobą do izby adalne , która po za klasztorem żeńskim dla gości była przeznaczoną. Tu
towarzystwo księcia Henryka zna dowało się czeka ąc nań.

Osobny stół zastawiony był dla książąt na podwyższeniu. Siadła przy nim księżna
Anna posługu ąc mężowi, który mimo smutku i złych wróżb, znużony drogą, chciwie
począł głód zaspoka ać.

Inni też przy stołach zasiadłszy chwytali uż z mis i z drewnianych naczyń mięsiwa.
Uczta była więce klasztorna niż książęca, a życie wówczas nawet po dworach pańskich

dostatnie barǳie niż wykwintne. W ǳień powszedni mięsiwo, polewka, kasza, składa-
ły całą zastawę, w post ryby i mączne potrawy. Piwo stało przed panami, wino przed
księciem, woda obficie.

Całe prawie towarzystwo, gdy głośnie oǳywać się zaczęło, okazało, iż wcale nie stra-
ciło ducha. Była chwila zwątpienia, gdy Ślązacy sąǳili się osamotnieni, teraz przy nad-
ciąga ących posiłkach nabrali otuchy.

— He ! — odezwał się Henno z Rohrsteinu, — nie ǳiw, że to chłopstwo pogańskie
Ruś pokonało, bo tam nigdy dobrego oręża i sprawy wo enne nie było. U nas w Niem-
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czech inacze est. Pogańska wo na wszęǳie edna, dość popatrzeć, ak krzyżacy prusów
motłochy rozpęǳa ą i Litwę gonią a mordu ą kupami… Ta hołota zbroi nawet nie ma.

— Kilku ich zabitych nasi luǳie pod Wrocławiem wiǳieli, — rzekł drugi. — To
bydło i nie rosłe nawet, chuderlawe, mizerne, tylko zuchwale na śmierć iǳie. Z przodu
ledwie cokolwiek okryci są, a pospolity lud ledwie w łachmanach, na pół goły.

— Zbro e nasze pewnie coś warte, — odparł zdala zasłyszawszy zasępiony książe
Henryk, — ale liczba też znaczy! Liczba nie est bez wagi. Nie zmogą nas, eden przeciw
drugiemu sto ąc, ale zasypią i zduszą…

— O! o! Bóg przecie z nami! — ozwał się akiś głos z cicha.
— A grzechy nasze przeciwko nam, — wtrącił duchowny, który sieǳiał w końcu

stoła. — Gdyby nie one, bylibyśmy zwycięzcami w Palestynie i oǳyskalibyśmy grób
Pański a ziemię Świętą, przecież i tam Pan Bóg nie chciał błogosławić orężowi naszemu
dla grzechów i przestępstw naszych… Saraceni precz wygania ą Franków, z tych mie sc,
które uż za ęli…

— Cesarz by nam przyszedł pewnie w pomoc, rzekł książe Henryk, bo niebezpie-
czeństwo i emu grozi, gdy nas zmogą, ale ten est we Włoszech za ęty.

— I Krzyżacy niepewni — szepnął eden z rycerzy. — Obiecu ą się oni przybyć do
nas, ale wątpię czy staną w słowie, bo im ze Świętopełkiem na Pomorzu wo na grozi,
a poganie, których tylko siłą ponawracali, barǳo się burzą.

— Nie odbiera cież sobie serca! — odezwał się książę. — Wola Boża! Stanie się co
on postanowi, my nasz obowiązek spełniemy.

Rozmowa ciągnęła się tak niebarǳo ochoczo przy stole, bo choć ą kto na weselszy
ton nastroił, wnet drugi posępnie szą nutą chmurzył czoła.

Już poczynała czeladź misy uprzątać, gdy pacholę księcia Henryka wpadło woła ąc od
progu:

— Do Miłości wasze , goniec przybył z Lignicy!
Drgnął Książe, wszyscy przytomni ku drzwiom się zwrócili, niektórzy z ław wstawali,

ciekawi i niespoko ni, bo się dobrego poselstwa spoǳiewać nie mogli.
W całe sali poruszyło się wszystko… Księżna Anna ręce w górę podniosła i zakryła

niemi oczy. Książe Henryk posunął się ku drzwiom, pomyślał trochę i gońca przywołać
kazał.

Ten stał niedaleko za progiem cały zbłocony, słania ąc się od zmęczenia, oparty o ścia-
nę. Nie potrzebował mówić, bo z twarzy ego czytać mógł każdy, że był posłańcem Hio-
bowym.

— Książe Mieszko wysłał mnie tu‥ — rzekł osłabłym głosem. — Tatarzy uż ciągną,
ledwie czas W. Miłości powrócić do Lignicy!

Zagony uż coǳień się bliże ukazu ą. Wstrzymało ich to tylko, że gwałtem grodu we
Wrocławiu chcą dostać. Wszyscy błaga ą, abyś W. Miłość powracał, bo bez Was w pole
nie wy dą.

Książę usłyszawszy to, z krwią zimną i energ ą wielką zawołał natychmiast:
— Na koń! na koń wszyscy!
Zła wieść zdawała mu się dodawać męztwa.
Mówiąc to spostrzegł, iż żona o stół się oparła, ażeby nie paść, podtrzymał ą słowem

i ręką.
— Na koń! — powtórzył raz eszcze — i wypadł z adalni.
Rycerstwo sypnęło się z wrzawą i szczękiem precz z izby, nie czeka ąc uż na księcia,

który szedł zwolna, ledwie wlokącą się za sobą, prowaǳąc żonę.
W mieszkaniu księżne matki nie znaleźli e , poufne e służebne Katarzyna i De-

munda milcząc na kościółek wskazały.
Stał on pusty, gdy z żoną wszedł do niego książe Henryk, posępny ǳień eszcze ciem-

nie szym niż zwykle czynił wnętrze. Jedna lampka paliła się przed wielkim krucyfiksem
na ołtarzu. Księżna Jadwiga, bosa ak zawsze, klęczała na kamieniach zimnych z podnie-
sionemi do góry rękami wyschłemi, modląc się duchem nie ustami. Oczy e pływały
we łzach, ale twarz wybladła promieniała uniesieniem, akby z tego krzyża czarnego, na
którym wisiał Chrystus, spłynęło na nią świeżo słowo pociechy. Zatopiona w sobie nie-
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usłyszała kroków syna i synowe . Musieli stanąć za nią i czekać, nie śmie ąc e przerywać
modlitwy. Księżna Anna uklękła i płacząc modlić się też zaczęła.

Książe Henryk stał zadumany, tylko ręce złożyły mu się ak do modłów. We wnętrzu
kościołka cisza panowała uroczysta, a przez drzwi otwarte od podwórza niekiedy wpadał
odgłos wrzawy, gdyż towarzysze księcia gwarząc i wykrzyku ąc, co pręǳe koni dosiadali.

Księżna matka padła nareszcie u stopni ołtarza, cału ąc ziemię z taką gorącością, akby
na nie świętych akich stóp chciała uczcić ślady, podniosła się, zwróciła i przeżegnawszy
a ucałowawszy trzymany w ręku wizerunek, zaczęła syna powoli prowaǳić od ołtarza ku
drzwiom. Lice e promieniało natchnieniem, ona sama wydawała się ubłogosławioną.

— Idź, synu mó — mówiła — idź. Wybiła goǳina ofiary! Bóg cię woła! Idź i nieś
życie twe za świat chrześciański, albowiem u trupa two ego stanie wał i fala, która miała
świat zalać i pochłonąć — cofnie się potop krwawy, i chrześciaństwo ocale e! Idź, mę-
czenniku mó , którym a dumna estem, po wieniec i koronę twą! Idź! Nie będą po tobie
płakać oczy mo e! ani serce mo e, albowiem wybrany esteś i błogosławiony. Idź w imię
O ca i Syna i Ducha Świętego!

Księżna Anna płakała ciągle, tuląc się do mężowskiego ramienia. Stali w progu ko-
ścioła. Dotąd nieporuszony książe Henryk schylił się drżąc do nóg matki, łza mu błysnęła
w oku. Nie mówiąc nic, żonę ucałował w czoło, ta z uścisku ostatniego puszczać go nie
chcąc, uwiesiła mu się na szyi i księżna Jadwiga u ęła ą słabemi na pozór rękami, aby
oderwać od męża.

— Niewiasto małego serca! — rzekła, — nie stawa mu grzeszną miłością swą na
droǳe, nie odwódź go od przeznaczenia, nie kuś go łzami‥ Niech iǳie! niech spieszy!

Henryk stał eszcze, gdy w podwórze wpadł posłaniec drugi od Opolskiego księcia.
— Tatarzy ciągną! — wołać począł z konia. — Wszyscy woǳa woła ą. Przybywa cie!
Na głos ten, któremu rycerstwo wtórowało okrzykiem zapału razem i trwogi, książe

spo rzał uż tylko na żonę, na matkę i skoczył na konia, sto ącego przed nim. Chłopię
podało mu strzemię, drugie małą tarczę, którą u siodła przywiesił.

Zd ął hełm żegna ąc kościół, matkę, żonę i cały odǳiał z łoskotem ogromnym rzucił
się z podwórza cisnąc we wrota. Czeladź klasztorna i niewiasty, zaniosły się od płaczu.

Księżna Anna zmożona żałością wielką, ak stała padła na stopniach kościoła i rękami
oczy zakrywszy płakała. Księżna matka ak posąg stała wryta, nie uroniwszy łzy, z oczyma
w dal wlepionemi, akby tam, gǳieś, wiǳiała więce niż luǳie wszyscy, — przyszłość
całą, krew co się przelać miała i chwałę, co z nie miała wykwitnąć.

Po niebie gnały się szare obłoki akiemiś krwawemi blaski z dołu zarumienione, —
niby krew też przelaną, przelać się ma ącą, zwiastu ąc. Wiater pęǳił e z tamte właśnie
strony zkąd lała się owa czerń mongolska na nieszczęśliwą tę ziemię. W powietrzu, mimo
wichru, brak było, czemby pierś luǳka swobodnie odetchnąć mogła. Wszystkim zatruty
wyziew akiś tamował tchnienie, gryzł i szarpał spalone gardła.

Klasztorna służba długo niemogła ode ść od progu, patrzyła osłupiała na tę garść luǳi,
która pęǳiła drogą wprost na śmierć wiodącą!

V
Na wieży kościoła Panny Maryi w Lignicy stali oknem wązkiem rozpatru ąc się po

okolicach, książe Henryk Pobożny, Mieczysław Opolski, Bolesław Morawski od poplą-
tane mowy Szepiółką zwany i Sulisław Jaksa brat krakowskiego wo ewody, stali i patrzali
niemi.

Widok, aki na skra u doliny nad Nissą mieli przed oczyma, na chwilę myśli im od ął
i mowę.

Tam, czerniały pola szeroko zasypane ak mrowiem czarnem tłumem, którego ruchy
ledwie się ztąd dostrzeǳ dawały.

Wśród tego całuna olbrzymiego, co się po ziemi rozściełał, wznosiły się słupy dymu,
wiatr ztamtąd przynosił wycia akieś i huczenie głuche.

Wiało trwogą i groźbami ku Legnicy.
— Siedźmy tu zamknięci w wałach i murach — odezwał się ponuro książę Mieczysław

— to eszcze ze wszystkiego na rozumnie sza.
Przecie ani połowy ich niebyło w Krakowie, tych co się u Ś. Jędrze a obronili te

nawale i wziąć nie dali.
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W polu — —
Nikt mu nie odpowiadał, wszystkich oczy wlepione były w tę potworę leżącą na wid-

nokręgu, która ǳiś, utro do stóp grodu przypełznąć miała.
Książe Henryk po namyśle obrócił się ku niemu.
— Nic, — rzekł — lepsza wy ść i z tą czernią się rozprawić, niż opasanym tu się

męczyć i dusić, wystawionym na szyderstwo. Mężom po męzku stanąć przystało, a choćby
i ginąć. —

— Mamy wiadomość pewną, że król Wacław za dwa dni nadciągnie, — począł beł-
kocąc niewyraźnie Szepiółka — czeka myż na niego‥ Silnie si bęǳiemy…

— A któż ręczy, że brat Wacław zastraszony tą powoǳią nie cofnie się? My próżno się
wyczekawszy nań, głodni i słabsi na duchu, bęǳiemy musieli iść sami. Krzyżacy obiecani
nas zawiedli, Wacława nie estem pewny.

— Mistrz zakonu miał przy ść tam z całą siłą, — rzekł Mieczysław, — a przysłał nam,
ak na urągowisko kilku braci i knechtów garść lichą, bez które byśmy się obeszli!

Milczeli znowu zadumani.
Książe Henryk sparł się o mur, wychylił głowę, popatrzył i dał znak schoǳenia z wieży

pierwszy wstąpiwszy na drabinę, która wiodła do górnego piętra.
Za nim ze spuszczonemi głowy, milcząc, zwolna zchoǳić zaczęli druǳy.
Od kościoła do zamku było niedaleko. Tu na ǳieǳińcach, w ulicach, na placach,

wszęǳie wśród wałów tłumy ściśniętego w szczupłym ich obrębie rycerstwa stały wycze-
ku ąc niespoko nie rozkazów.

Henryk Pobożny nabrawszy mocnego postanowienia, by na nikogo nie czeka ąc, sta-
nowczą stoczyć walkę, wpadł do wielkie izby na dole, do które za nim wtłoczyli się
wszyscy.

Twarz ego, nigdy nie tracąca rycerskiego wyrazu siły i energĳ, teraz zdawała się po-
dwó ną potęgą przekonania napiętnowana. Brew miał ściągniętą i usta zaciśnięte dumnie.

Inni patrzali nań ak na tego, któremu wyrokować przystało; — mnie pewny sie-
bie Szepiołka był zmięszany i podrażniony. Opolski dumał zasępiony, Sulisław nieco na
uboczu stanąwszy czekał, rozglądał się do koła.

Książe okrążył wielkiemi idąc krokami do koła, stół sto ący w pośrodku sali. Kroki
ego śmiałe i pewne rozlegały się, mówić zda ąc równie wyraziście ak ego słowa, iż nie-
zmienne uż powziął postanowienie‥ Zgadywano iż chciał Bogu się poleciwszy, stanąć do
walki. Zwrócił się do Mieczysława dłoń mu poda ąc.

— Bracie — rzekł — wystąpim przeciw nim utro. Każdy ǳień zwłoki nas wycieńcza.
Zamek nie starczy żywności dla tylu luǳi — w piersiach męztwa przebrać się może, gdy
mu wystygać damy… Idźmy!

Słowo to wyrzekł głosem podniesionym, z tak silnym i głębokim wyrazem przeko-
nania, tak nakazu ąco i stanowczo, z męztwem tak wielkiem a ufnem w siebie, że wszyscy
niem porwani, odezwali się ednogłośnie z zapałem.

— Idźmy‼
Było to stanowcze słowo, nie wahał się uż nikt, nie rozprawiał, nie przeczył. Pierwszy

ruszył się z mie sca Sulisław do swoich iść i wydać na utro rozkazy.
Książe Henryk klasnął w dłonie i przywołał Rościsława, komornika swego, który go

prawie nigdy nie odstępował. On i Jan Iwanicz, drugi przyboczny księcia sługa, oba w sile
wieku, mężowie dorodni, straż przyboczna — natychmiast się w progu ukazali.

— Na utro się gotować — wszystkim! Wyda cie rozkazy! — rzekł książe. — O świcie
u Panny Maryi nabożeństwo i spowiedź — potem — ciągniemy!

Przeżegnał się i ręką w powietrzu zakreślił, akby mieczem zamachnął.
— Dać hasło na utro! Noc została do spoczynku i przygotowania.
Posłuszny wyszedł natychmiast książe Mieczysław do swoich luǳi w podwórce, spie-

sząc z podobnemi rozkazy.
Szepiołka zawahawszy się w ślad za nim pociągnął.
Rościsław spełniwszy zlecenie księcia, powrócił spiesznie ku niemu, gdyż książe Hen-

ryk znowu wydawał rozkazy.
— Patrz, Rostek — odezwał się do niego z przymuszoną wesołością — co utro

przyniesie eden Bóg wie, w którego rękach losy nasze, ǳiś powinniśmy być dobre myśli.
Nie potrzeba adła i napo u oszczęǳać. Da rozkaz piwnicznym i tym co warzą, aby nam
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wieczerzę ostatnią zgotowali ak należy dla tych, co utro… uż może eść nie będą. Nie
żałować nic, ani dla rycerstwa co tu ze mną sięǳie, ani dla tych co inǳie wieczerzać
będą.

Rękę położył na ramieniu Rościsławowi.
— Każ, by mi było po książęcemu, po królewsku, bośmy tego wszyscy godni. Ostatnie

sobie sprawmy gody, niech nam nic nie żału ą! A stołów przymnóżcie, abym sam nie był
i w dobrem otoczeniu z adł pożegnalną wieczerzę…

Rościsław skłonił się, uśmiechnął do pana rękę ego ucałował i wybiegł spiesznie.
Zamek i okolica wieczora tego wyglądały, akby walka za chwilę rozpocząć się mia-

ła. — W ruchu niezmiernym było wszystko, luǳie wśród wrzawy i ścisku ledwie się
porozumieć mogli. Jeden ostrzył pospiesznie miecz na lada toczydle, drugi strzały liczył
i próbował ich ostrza, inny obuch nasaǳał krzepko, — inni konie opatrywali.

Czynność wszęǳie widać było pospieszną, gorączkową.
— Jutro! utro! — powtarzano spotyka ąc się…
Kościół stał ciągle otworem. W tym wieku wielkie swawoli i pobożności nie mnie sze

— cisnęli się wszyscy do ołtarzów, bo każdy miał kamień na sumieniu. Szukano księży,
aby od nich błogosławieństwo uzyskać, duszę oczyścić, wreście dostać coś może, relikw ę
aką, pobłogosławiony krzyżyk, medalik, talizman któryby od śmierci ochronił, albo od
cięższego nad nią kalectwa i niewoli.

Po domkach rozsypani żołnierze od bab brali różne węzły i ziela, które również ob-
raniać miały.

Wierzono również w cuda ak w gusła i czary. Byli nareście i tacy, co niewiele dba ąc
o życie, używali tym czasem dostatku napo u i mięsiwa, którego im dodawano obficie —
tyle ak skazanym w przededniu stracenia.

W orszaku pana Sulisława Jaksy złożonym z przedniego krakowskiego rycerstwa i zie-
mian innych okręgów, nie mnie szy ruch panował. Odǳiał ten cały miał swe osobne
obozowisko, ku któremu ciągle z innych taborów goście napływali. Tu też na hucznie
było, na ochotnie , na wesele .

Pawlik ze swemi, klechą Zulą, Wo uszem i czelaǳią wo enną, wprosił się był do
mieszczanina, który mu izby świetlne dość przestronne ustąpił, ale ta nie starczyła na-
wieǳa ącym, bo syn Jazdona częstował z taką szaloną, rozpasaną szczodrobliwością, tak
wesoło, iż się tu wszyscy cisnęli.

Wabił ku sobie luǳi, dodawał serca, ochotę wielką buǳił, tak że wszyscy lgnęli do
niego.

Pierwszy raz w życiu panem będąc, mogąc trochę po swe woli wygadać się, wyśmiać,
z ludźmi swobodnie drażnić — zażywał tego chłopak tak, że Wo usz ciągle go musiał
hamować. On go ani uż chciał słuchać.

Popierali młokosa nowi przy aciele, nie było rady.
Do pustego śmiechu wszystko mu powód dawało, luǳie, mie sce, słowa i ruchy.

Niemiłosiernie szyǳił z tych zwłaszcza, którzy o utrze mówili z obawą lub powątpiewa-
niem. On na pewnie szym był, że Tatarów pobĳą i pola zaścielą trupami. Ta buta gniewała
Wo usza, a gniew ego ą pomnażał. — Zula z agendą choǳąc modlił się, zżymał na swa-
wolnika, a że mu przeszkaǳano do modlitwy, często się aż na podwórze wysuwał. Tu mu
też nie lepié było, wrzawa młokosa i niepokó o niego ciągnęły go na powrót. Po chwili
z awiał się we drzwiach i niemogąc w ścisku wytrzymać, uciekał znowu.

Wo usz sieǳiał na ławie o stół się podparłszy a głowę położywszy na ręku. Co raz to
na młokosa zerknął, i ramiona mu się trzęsły.

A Pawlik dokazywał.
Zmierzchało uż. Sulisław, który na wieczerzę do księcia Henryka miał prawo z sobą

wziąć kilku przednie szych, przez pamięć na o ca, przysłał po Jazdonowego syna, aby mu
towarzyszył. Wo usz go samego puścić nie chciał, lecz młokos szybko na się wǳiawszy
suknię co na lepszą, miecz co na pięknie szy przypasawszy, wyrwał się nie pyta ąc. Byłby
mu uszedł, gdyby stary silną dłonią nie u ął go za poły i nie przymusił iść z sobą.

Choć Wo usz tam mie sca mieć nie mógł, gotów był boda z tyłu stanąć za chłopcem,
aby go w danym razie od szaleństwa akiego powstrzymać.

Wielka izba na dole w zamku wypełniała się akby na uroczystość aką zbiera ącemi
się gośćmi. Na twarzach ich widać było pogodę, aką da e męzkim duszom nieunikniona
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konieczność. Chmurzą się i marszczą czoła, póki na dwo e głosować, na obie strony chylić
się można, dopóki trwa losu niepewność; — gdy raz wyrzeczono słowo, naówczas umysł
męzki z niem się goǳi, śmiało patrząc w oczy temu co nieuchronne.

Tak teraz było z ludźmi waha ącemi się przed goǳinami niewielu. Książe Henryk
pogodny był i spoko ny, — on co posiłków króla Wacława czekać nie chciał, i druǳy
z niego ak z woǳa czerpali naǳie ę zwycięztwa, odwagę do walki nierówne .

Szepiółka patrzał nań ak w tęczę, potakiwał mu akby sam siebie chciał przekonać.
Mieczysław poprawiał długich włosów, usta zacinał, głową potwierǳał co mówiono. Su-
lisław pomny mężne śmierci swego brata, poległego w walce z Tatarami, nie chciał onie-
śmielać innych. I emu dodawała otuchy mężna rezygnac a księcia Henryka.

Inni zapomnieli może o utrze dla tego wieczora, który się wesoło zwiastował.
Izba trochę nizka, ale przestronna, oświecona pochodniami, które czeladź u ścian sto-

ąca trzymała, przedstawiała obraz ruchomych świateł i cieni, pełen wyrazistych sprzecz-
ności. Jedne postacie oblewał mrok gęsty, gdy drugie świeciły w pełnym blasku, iskrząc
się swemi kruszcowemi ozdoby, płonąc barwami askrawemi, połysku ąc złotemi bramo-
waniami.

Gǳieniegǳie wychylała się z mrocznych cieniów głowa napiętnowana rycerskim wy-
razem męztwa, zbladła twarz zawiędłego starca, akby z szarego kuta kamienia, lub kwit-
nące lice młoǳieniaszka, eszcze coś w sobie niewieściego ma ące.

Światło pochodni drga ące poruszało i suwało cienie, które po ścianach i luǳiach
przechoǳiły, osłaniały ich, spadały, nikły i powracały. Czasem świeżo otarta, gorętszem
światłem zapłonęła pochodnia i edną część obrazu pomarańczową barwą oblała, — inne
przygasa ąc i dymiąc, miękkiemi oblekały półcieniami postacie.

Mienili się w tych światłach zmiennych luǳie i twarze do niepoznania; nikli edni
i występowali druǳy.

Duchownych kilku zblizka otaczało księcia. Jeden z nich, gdy Henryk mie sce miał
za mować, stanąwszy począł modlitwę i stołu błogosławieństwo. Nigdy e może rycer-
stwo nie słuchało tak cicho, nie powtarzało tak pobożnie. Każdemu przychoǳiła myśl,
wróci on się eszcze do spoko nego stołu, do roǳiny, — pod strzechę! Ten pokó do-
mowy zdawał się teraz stokroć droższym, nieopłaconym skarbem. Śmierć niczem była,
ale zwycięztwo takiego wroga, ale niewola w pętach te ǳiczy, o które srogości i barba-
rzyństwie opowiadano tyle — ścinały krew w żyłach.

Stół był, ak książe przykazał, zastawiony obficie, pańsko… Całe pieczenie olbrzy-
mie domowych i ǳikich zwierząt, stały na deskach wyziewami mięsiwa izby napełnia ąc.
Ogromne misy cynowe i srebrne, mieściły potrawy z mąki, sera, kasze z przyprawami
różnemi. ǲbany i kubki nie dawały do rzeć gości, tak gęsto mięǳy niemi stały, a do
góry się podnosiły.

Książe, który pragnął umysły rozweselić i wlać w serca otuchę, kazał i gra ków zawołać,
którzy u drzwi poczęli na gęślach i skrzypicach ochocze zawoǳić pieśni. Nie była to
zbyt głośna muzyka, biesiada głuszyły ą, rozmowy — lecz i taka trochę wesela buǳiła.
Naza utrz zamiast nie , mieli wrzaski tatarskie posłyszeć.

Brzmiała ǳiwnie, akby wesołą e być kazano, a smętną być musiała. I co zabrzękła
raźnie, rozkwiliła się tęskno i płaczliwie.

Choć gospodarz pilno chciał uniknąć wszelkié o Tatarach mowy i o tem co się w nie-
szczęśliwym kra u ǳiało, — niepodobieństwem było spętać tak myśli i słowa, aby nie
potrąciły czemś o tę sto ącą za wrotami rzeczywistość, która uż do nich pukała. Gdy
nadeszła noc, wszyscy wiǳieli z wałów na ogromne przestrzeni porozpalane ognie ta-
tarskie, nad niemi unoszące się, kołyszące krwawe dymy, poszarpane w kłęby ogniste.

Wieǳiano, a przyna mnie tak naówczas opowiadano sobie, że Mongołowie w szcze-
gólne czci ogień mieli, że przezeń oczyszczali wszystko, posłom do nich wyprawianym
przez ognie przechoǳić kazali, różne u ognisk odprawia ąc obrzędy i czary.

U stołu książęcego sieǳiał podżyły uż rycerz, wielce bywały, co się do ego dworu
przybłąkał, a niegdyś w Syryi wo ował i wiǳiał tam Saracenów, a bywał gościem u Tem-
plar uszów, w ich Castrum Peregrinorum. Ten o wo nach z niewiernemi prawić umiał,
ale to co o nich powiadał, nie goǳiło się wcale z obycza ami Tatarów, i z obliczem ich
nawet.
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Rycerz ów, Bertrand imieniem, zachował pamięć o niewiernych niemal dla nich przy-
aźną — tak, że nań z poǳiwem, gdy rozpowiadał swe przygody, patrzano. Lubił sławić
ich szlachetność w bo u, bogactwo i piękność ich zbroi, obycza e rycerskie. Za złe mu to
miano, ale z za ęciem słuchano.

I tego dnia rozpoczął on dłuższą powieść o oblężeniu Damietty. Nie znalazł ednak
tak ochoczych słuchaczów, ak dni innych, przerywano mu, a książe Henryk nie da ąc
ucha obcemu, Sulisława, który nieopodal sieǳiał, spytał co słyszał od swoich o sposobie
wo owania Tatarów.

— Miłościwy panie — rzekł Jaksa — wiemy to od Rusinów i od naszych niedobit-
ków, że u nich w liczbie cała siła. Pęǳą też nawet przodem niewolników kupami, aby na
nich pierwsze strzały nieprzy acielskie padały. Jeżeli w natarciu gwałtownem nie zwyciężą,
uchoǳą, ale gonić za niemi zdradna rzecz, bo na zasaǳki wiodą i do koła opasu ą.

— Stara to sztuka! — odparł książe Henryk.
— Ale się ona zawsze powoǳi, — rzekł rycerz Bertrand. Wiǳąc uchoǳącego wroga,

zapomina się o niebezpieczeństwie, puszcza się na oślep.
— Na rzadsza to rzecz w zaciętym bo u, krew zimna, — ozwał się książe — a na po-

trzebnie sza. Mieć męztwo i nie szaleć, to prawǳiwa sztuka.
Mówili niektórzy o tatarskie broni.
— Strzały puszcza ą gęsto — dodał Sulisław, — chmurą one lecą, ale rzadko która

utkwi w zbroi‥ Ma ą też obuszki i o ednem ostrzu miecze, krzywe i proste, a gorsze niż
niemieckie. Zamiast tarczy, skórzane napierśniki z przodu. Na głowie też żelaza mało. Ale
bawolich skór ich w kilkoro zbitych, ani łuk, ni kusza nawet bełtem nie przebĳe.

— Ma ą słuszność — wtrącił Bertrand, — ci co ich do plagi Boże ta emnicze po-
równywa ą, szarańczą zwane , na które skrzydłach napisano, iż zesłana est za karę na
ziemię. Tak oni też chmurą lecą, tak pola okrywa ą, tak wygląda ą plugawo i ak one, co
napadną gryzą aż do ścierwa.

Gwar coraz stawał się większy. Pawlik, który w końcu stołu sieǳiał mięǳy niemcami,
rozmówić się z niemi nie mogąc, płatał im psoty minę stro ąc na swó wiek do zbytku
poważną‥ Wo usz nieopodal sto ąc go pilnował.

Skarcić nie było eszcze za co. Jeden z niemców zagadał doń swym ęzykiem. Pawlik,
który go nie rozumiał, raźno mu odpowieǳiał, ale bełkotem przez się stworzonym, a do
żadne mowy niepodobnym.

Niemiec zǳiwił się mocno temu ęzykowi obcemu sobie, zagadał powtóre i odpowiedź
dostał eszcze ǳiwacznie brzmiącą.

W przekonaniu, iż to ęzyk przecie luǳki akiś być musi, niemcy mięǳy sobą sprze-
czać się zaczęli o to, aki by był. Czuli, że nie polski, bo z tego dźwiękami i wyrazami byli
oswo eni.

Pawlik trwa ąc przy swem, niekiedy im, twarz układa ąc poważną, po kilka słów na -
osobliwie wykręcanych dorzucał — tak, że wszyscy się ponachylali ku niemu.

Stanęło na tem mięǳy niemcami, że mowa ta być musiała akaś przyniesiona z połu-
dnia, lecz do zrozumienia trudna. Tyle było anków różnego roǳa u i italów ze swemi
d alektami, iż się to prawdopodobnem zdało.

W pół wieczerzy rozmowa ogólna ożywiła się barǳo, a goście na gromadki poǳielili.
Pawlik nie ma ąc z kim mówić w blizkości, wyrwał się z ławy, na które sieǳiał i poszedł
krążyć do koła stołu, przysłuchu ąc się rozprawom, szuka ąc nowe zręczności do spłatania
psoty akie . Wo usz nie spuszczał go z oka i krok w krok choǳił za nim.

Tak się naprzód zbliżyli ku Sulisławowi, potem do księcia. Henrykowi twarz zuchwała
młoǳieniaszka wpadła w oko, skinął nań, aby podszedł.

Śmiało przystąpił doń Pawlik. Z twarzy poznał książe, iż polakiem być musiał, i złą
polszczyzną zapytał go kto by był‥

— Jestem syn Comesa Jazdona z Przemankowa, — odparł chłopak raźno, — przy-
byłem tu z panem Sulisławem, pragnę się dorobić rycerskiego pasa.

Nie pokryta eszcze puchem młoǳieńczym świeża twarzyczka młodo barǳo wy-
gląda ącego chłopaka, uczucie akieś politowania obuǳić musiała w księciu. Żal mu się
zrobiło tego ǳiecka, które tak zawcześnie na śmierć szło z takiem w obliczu weselem
i rzekł przygląda ąc mu się z uśmiechem.
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— I ty się więc z nami na wo nę wybrałeś?
— Wyprosiłem się u o ca, bo gdy druǳy idą, niegoǳiło mi się doma pozostać —

zawołał Pawlik nie spuszcza ąc oczów.
— A siłyż ty masz? — niedowierza ąco odparł książe.
Uśmiechnął się syn Jazdona. Mieczyk miał u pasa, który mu się właśnie pod rękę

nawinął. Niewy mu ąc go z pochew podniósł nieco, u ął w obie dłonie, pocisnął i złamał.
To była ego odpowiedź na książęce pytanie. Potem z pańską butą, złamany nóż odcze-

pił i choć bogato był okowany, rzucił go od siebie precz, sto ące z pochodniami czelaǳi
pod nogi.

Książe Henryk rozśmiał się wesoło, pokazu ąc go sieǳącym obok siebie. Ci głowami
potrząsali wpatru ąc się w niego ciekawie.

— Kiedyś tak silny a ochotny do probowania się i zapasów, — rzekł książe — stań
że utro z Rościsławem i Janem Janiczem przy mnie. Rad patrzeć będę na spotkanie się
wasze w pierwszem polu‥ Niech Bóg szczęści.

Skłonił się Pawlik radośnie zarumieniony — choć Wo usz zdala sto ący syknął. Nie
było uż na to rady. Wieǳiał stary Sowa, że przy księciu stać, było to na na większe narażać
się niebezpieczeństwo, bo Henryk tam musiał być zawsze, kędy bó wrzał na sroższy.

Nic nie dorównywało radości Pawlika, który zdawał się w oczach urastać i nadymał
się okrutnie. Buty mu przybyło eszcze.

W tem opodal u drugiego stołu zanucił ktoś pieśń niemiecką i wszyscy zwróciwszy się
doń przysłuchiwać zaczęli. Henryk tylko namarszczył się, bo to był śpiew miłosny a dość
płochy i chwila na nucenie źle dobrana. Dano ednak dokończyć ów Minnelied, a książe
po ostatnie strofie odezwał się głośno, iż eżeli śpiewać chciano, przystało tylko pobożną
lub rycerską, aką pieśń zanucić.

Do tego ednak nie przyszło, a gwar coraz większy powstawał. Książe przepĳał do
sąsiadów, zachęca ąc ich.

— Dobre myśli bądźmy — mówił — ako prawi rycerze‥ Serca sobie zagrzewa my,
aby i w rękach silnie krew płynęła.

Zmagano się na wesołość — ale myśli odbiegały ku domom. W pośród żartów i śmie-
chu, ten i ów, szepnął nowinę o zniszczonych klasztorach, o miastach leżących w gruzach,
o Sandomierzu i Krakowie, o liczbie eńców pęǳonych w niewolę.

— Nasz książe — wtrącił Sulislaw — ǳięki Bogu, ocalony. Niechcieliśmy tego, co
nam na droższe ważyć na niepewne losy, musiał do Niemiec uchoǳić, bośmy dlań sił
dostatnich nie mieli.

— Lepie by był zrobił — zabełkotał niewyraźnie Szepiołka, spoziera ąc ostro na Su-
lisława, — żeby był żonę do Węgier wyprawił, a sam przybył do nas. Pobożny pan —
dodał — to prawda, a ona, dosyć rzec, że Jadwigi siostrzenica, ale do rycerskie sprawy
za mało pochopny.

Sulisław u ął się gorąco za pana swego.
— On radby był iść, wyrywał się nam — rzekł, ale myśmy go nie puścili. Żył eszcze

brat mó podówczas, gdyśmy go na Węgry zmusili. Zamkowi krakowskiemu niebyło co
dowierzać, a w polu stanąć samym nie mieliśmy z czem…

Nikt uż nie odpowieǳiał na to. Książe Henryk poruszył się z mie sca swego.
— Czas — odezwał się — boda północ blizko! Roze dźmy się wypocząć trochę, by

wstać rzeźwie szemi o świcie.
Ręką skinął ku swym gościom.
— ǲisie sze nocy mało kto snu zakosztu e, — odparł Szepiołka powsta ąc.
Poczęli się ruszać inni, lecz powoli. Niemców dużo przy kubkach zostało. Pawlik też

z wielkie niecierpliwości wcale się kłaść nie chciał do snu. Z sali wyszedłszy pospieszył
do Rościsława i Jana Janicza, ozna mu ąc im o rozkazaniu książęcem, a prosząc aby go do
orszaku przy ęli. Biegł potem do chaty, a za nim Wo usz niespoko ny.

Tu, choć dobrze na noc uż było, po droǳe uzbierawszy towarzyszów, Pawlik nie-
słucha ąc starego, nagania ącego do spoczynku, swawolę na nowo rozpoczął. Niebyło
sposobu ǳbany mu poodbierać, ani gości rozpęǳić. Rozległy się piosenki wcale nie po-
bożne, których słucha ąc nieszczęśliwy klecha, zmuszony uż w izbie na posłaniu zostać
— uszy sobie zatykał.

Tak noc przeszła prawie cała.
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W miarę ak się ku ranu zbliżało poważniały lica, ruch w całym obozie zaczął się dawać
czuć coraz żywszy. Niektóre odǳiały uż za wały wyciągały.

Tym czasem co przednie sze rycerstwo do kościoła Panny Maryi spieszyło, do którego
się uż docisnąć było trudno. Światła płonęły w wielkim ołtarzu, a ksiąǳ eden nieustannie
klęczących obchoǳił z komunią świętą. Druǳy duchowni tu i owǳie poprzysiadawszy
na stopniach, w ławach, sto ąc nawet spowiadali przychoǳących żołnierzy, prawie wyznań
ich nie słucha ąc, rozgrzesza ąc co żywie , bo druǳy tuż z płaczem i błaganiem naciskali
się i wpraszali.

Tłum wlewał się i wylewał nieustannie z kościoła, msze edna wychoǳiły po drugich,
zaczynało świtać. — Kwietniowe noce krótkie uż były.

Rycerstwo ks. Henryka szykowało się do bo u, wedle ego rozkazów, on trwał na
modlitwie eszcze.

Języka miano pewnego, że Tatarowie na pięć kup byli poǳieleni, więc i książe Henryk
na tyleż chciał swoich luǳi rozłożyć.

Szykowali się żołnierze zwolna, bo wielu z nich eszcze przy kościele na wiatyk ocze-
kiwało, a tego nikomu odmawiać się nie goǳiło.

Z wieży kościoła panny Maryi, postawiona na nie straż, dawała znać co wiǳiała.
Tatarzy uż się z legowiska ruszali. Można było ztąd nawet rozeznać ich niby pięcioro kup
odǳielnych, a po nad niemi powiewa ące płachty akieś, niby chorągwie.

Zdala wiatr czasem przynosił akby głuche wrzaski… ǲień się zdawał na pogodę wy-
bierać, lecz rannych chmur eszcze nie mogło rozpęǳić słońce. Starszyzna się na koniach
tu i owǳie zwĳa ąc napęǳała i stawiła do szyków…

Ks. Henryka na placu nie było eszcze, tylko u wrót kościelnych czekał nań przy-
boczny odǳiał ego z Rościsławem i Janiczem, a Pawlik z niemi‥ Niemców stało uż
siła na koniach pookuwanych w żelazo, pooǳiewanych w koszule druciane, w hełmach
ciężkich, na których rogi, trąby, skrzydła i ptaki różne sterczały.

Każdy z tych mężów zbro nych tak pięknie, zdawał się niezwyciężonym. Cóż mogły
przeciw nim strzały? co mogły choćby i tatarskie miecze? konie nawet zbro ami od nich
obwarowane były.

Na polu coraz się ludu roiło więce , a ks. Henryka nie było eszcze.
Modlił się długo u stopni ołtarza, nie trwożąc ale czerpiąc coraz mężnie szego ducha.

Duch matki zdał się wstępować w niego i wlewać mu męztwo wielkie.
Od ołtarza ksiąǳ staruszek siwy, skończywszy obǳielanie host ą, błogosławił do góry

podniesionym kielichem — chyliły się głowy, robiła cisza, książe Henryk w piersi uderzył,
wstał…

Za nim wszyscy ruszyli się z kościoła — goǳina była uż późna, słońce wstawało.
Cisnęli się za nim ci co eszcze modlili, gdy w samym uż progu sto ący książe usłyszał

trzask akiś nad głową swą i kamień z górnego muru nagle spada ąc legł u nóg ego, tak
że kęs szyszaka, który książę wkładał, potrącił¹. Książe Henryk cofnął się na krok, zbladł
trochę.

Pawlik, który tu też stał i patrzał na to, pół głosem odezwał się wesoło.
— Dobra wróżba! kamień padł a nie obraził pana naszego. Czartowska moc go cisnęła,

a o Bożą opiekę się rozbiła! I ta, co nas tam czeka w polu, bezsilną bęǳie…
Książe usłyszawszy to smutnie się uśmiechnął i wǳięcznie spo rzał na śmiałka. Kamień

zgruchotany upadkiem, wielki ak spory bochen chleba czarnego leżał u nóg ego —
potrącił go ze wzgardą, zszedł z proga i konia kazał podawać.

Kto żyw, pośpieszył za nim.
Na tak zwanem Dobrem Polu nad Nissą szykowały się zastępy.
Pierwszy, który się uż był naprzód wydał i był gotowym, gdy książe go oglądać przy-

echał, składała różna drużyna, zbierany lud, rycerstwo ze stron wielu nadbiegłe, niemców
na przoǳie dosyć, którzy tu re woǳili, Bertrand stary co był pod Damiettą i tak o e
oblężeniu rozprawiać lubił, stał tu także.

Nierówno zbro ny tu był żołnierz i nie ednaki, a że niewiele się go zebrało, przybyli
też górnicy ze Złotogóry, lud silny, krzepki, zahartowany, ale zbro ny więce we młoty

¹Historyczne. [przypis autorski]
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i obuchy niż w oręże, łuki ma ący lada akie. Niektórzy z nich tylko nieśli tarcze proste,
skórą ako tako obleczone.

Co niestało prawego żołnierza, dopełniano górnikami, wiele okazu ącemi serca. Na
woǳa się tu wybrał Szepiółka, którego, że trudno było czasem zrozumieć, Morawianin
Stempek półkowóǳca ego, rozkazy zań wydawał.

Górnicy, z których sobie lepié uzbro one rycerstwo niemieckie żarty stroić chciało,
wzięli to tak do serca, iż wołać i domagać się zaczęli, aby pierwsi do walki wystąpili.

Książe Bolesław wcale sobie tego nie życzył pono, lecz górnicy nalegali coraz mocnie
i gdy książe Henryk się zbliżył, krzyczeć poczęli z szeregów.

— Pó ǳiemy przodem!
Obuszki podnosząc w górę — powtarzali zgodnie.
— My przodem! my pierwsi!
Niemcy też im w męztwie ustąpić nie chcieli, i spierać się nie śmieli.
Książe Henryk zgoǳił się na ich żądanie.
— Bóg eden wie w czem siła — rzekł — prawda, że pierwsze starcie często o losie

bitwy stanowi, lecz gdy ochotę ma ą wielką i serce…
Szepiółka zgoǳić się na to musiał…
Tak za przekąsy krwawo się pomściwszy, górnicy wyciągnęli przodem na Dobre pole,

raźno zanuciwszy pieśń do N. Panny.
Rozległa się nią wnet okolica, bo inne wszystkie odǳiały za niemi śpiewać zaczęły.
Z wieży Panny Maryi coraz lepie sunących uż ku polu Tatarów widać było. Z góry

patrzący mierzyli oczyma aką przestrzeń swo e i ich odǳiały za mowały.
Niestety! każda z tych kup pięciu Tatarskich, ǳiesięćkroć liczbą przechoǳiła gro-

madki wo ska, skupia ącego się na równinie nad Nissą.
Drugi szyk, którym Sulisław dowoǳił, cały był z Krakowian i Wielkopolan złożony,

dobrze zbro ny, w asnych pancerzach, chorągiew nad nim czerwona, co się uż nieraz we
krwi skąpała. Tu było mie sce Pawlika, lecz chłopię rade że się wyrwało, echało przy księ-
ciu. Wo usz tuż za nim w ślad. Krakowian i poznańczyków nie było więce niż pierwszych,
a choć się rozstawili szerze , nie celowali liczbą, pokaźnością i postawą znaczyli.

Sulisław obycza em rycerskim wybrał się do bo u ak na gody, bo naówczas brał każdy
co miał na lepszego, gdy się miał z nieprzy acielem potykać i ǳień starcia uroczystością
był wielką. Więc i on wǳiał pancerz lśniący, a na hełmie rozpierał się mu Gryf złoty,
godło wszystkich ego rodu. — Na tarczy też Gryfa miał z paszczą otwartą i ęzykiem
wywalonym, malowanego i złoconego…

Opolanie składali nie dostatnie szy też liczbą odǳiał trzeci. Lud rzeźki, postawny,
zbro ny dobrze, bo tu niemiecki oręż wprowaǳony był dawno i obycza też niemiecki
panował. Mieczysław Opolski prowaǳił swoich, a przy nim sporo różnych przybłędów,
szwabów, sasów, anków, turyngów, bo się w nich kochał, ak wszyscy Ślązcy Piastowi-
cze, co z Niemiec matki mieli.

Gdy książe Henryk nad echał i zbliżył się, pozdrowili się i ob ęli po bratersku, ale słowa
rzec nie mógł żaden. Goǳina to była, w które usta niemiały, goǳina wielka, w które
mówiły oczy.

Słońce powoli, ciężko z po za chmur się dobywało. Wiatr od Tatarów smród przynosił
końskiego potu i spalenizny.

W czwartym odǳiale stało kilku braci i trocha knechtów, których niechętnie przysłali
Krzyżacy, ale na tych wiele rachować nie było można, tyle tylko, że z sobą na obłudę
chorągiew zakonu przynieśli, ak gdyby ich tam więce było… W rzeczy garść przyszła
licha, a resztę niewielkie kupki, różny lud niezbyt rycersko wygląda ący zapełniał. Tych
książe Henryk pominął, ledwie pozdrowiwszy. — Nie wiele z nich spoǳiewał się korzyści.

W ostatnim odǳiale widać było przedni wybór rycerstwa księcia samego, na którym
waga była na większa. Tu się kwiat i śmietanka zebrała. Więc naprzód Niemcy zaciągowi
i dworscy, Franki, Szwaby, Sasi od Brandeburczyków, wszystko luǳie, co uż nie w edne
ziemi i nie z ednym wo owali napastnikiem. Dużo też było od Wrocławia i z całego Ślązka
osiadłych ziemian, co na wszystkie wo ny chaǳali, a wówczas na nich nie zbywało. Dobry
lud, wo acy ogromni, zbro e doskonałe, szyk zręczny. Każdy z nich gotów na ǳiesięciu,
z kop ą, mieczem, z obuszkiem, z łukiem, niektórzy z cepami żelaznemi. Wielu też kusze
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miało silne, których bełty człeka na wylot przebĳały. Ci ak mur twarǳi byli, ale ak
kamień też ciężcy w ruchu.

Już się tak wszystko ustawiło, chorągwie podniesiono mężnie, i pieśń brzmiała znowu
pobożna.

Każdy mie sce swe za ął i trzymał e… Tatarska moc owa z przeciwka uż się okazywała.
Szary tłum, niepokaźny był a ruchliwy. Plugastwa tego odǳiały sunęły tak wielkie,

że każdy z nich połknąłby był wszystkie razem Henrykowe, gdyby się one nie rozstawiły
szeroko…

Ziemia poczęła tętnić i drgać pod stopami koni i luǳi. Szmer zrazu dolatywał ǳiwny,
akby wody płynęły wiosenne, potem gęste stad końskich stąpanie.

I zdało się patrzącym, akby tam same niemal konie były, a luǳi mało gǳie wytykała
się głowa; mało gǳie sterczał łuk górą lub włócznia.

Z szumu tego coraz wyraźnie wyrywały się hałasy, pisk akiś, wycie, nawoływanie…
— Surun! Surun!
Z tysiąca piersi brzmiało coraz dobitnie :
— Surun!
W szykach księcia Henryka spoko nie kończono pieśń pobożną.
Stały murem, konie tylko niektóre niby spłoszone, wylękłe pod eźdźcami drżały,

przysiadały, i ledwie e w mie scu utrzymać było można.
Chrapanie ich głuszyło śpiew luǳi. Pieśń w końcu wyciem Tatarów przemożona,

ucichła. Usta przestały dźwięk wydawać, dech zaparto, oczy wszystkich zwrócone były na
ten tłum, który rósł w nich, posuwał się, olbrzymiał — rozpościerał coraz szerze .

Dostrzeǳ uż było można przodem adących luźno luǳi i u każdego z eźdźców ko-
nia na sznurze bez człeka, tak, że gromada niemi zwiększona, strasznie szą się eszcze
wydawała.

Trochę otuchy dodało to Ślązakom; nieprzy aciela więce się wiǳiało niż było.
Liczba ednak i tak straszną była… z wieży ak za rzeć końca temu wylewowi nie

wiǳiano‥ Sunęli się, sunęli, rośli, nieprzeliczeni…
Zdawali się wyrastać z pod ziemi, mnożyć akimś czarem.
W prawo i w lewo zabiegali kołem zatacza ąc się szeroko, obe mowali ako gad, który

ofiarę swą obwĳa pierścieniami, nim zdusi ą i pożre. Rzeka tylko od nich zdawała się
osłaniać z edne strony, lecz dla tych stworzeń ǳikich woda nie była przeszkodą żadną.
Rzucili się w nią gęstą kupą, gromadą, tak, że rzekę zdawali tamować, która się pokryła
cała mnóstwem łbów końskich i luǳkich.

Książę Henryk z za wzgórza stał za swemi — patrzał.
Po za sobą tylko uż miał plac wolny, przed nim Tatarzy za mowali go ze stron wszyst-

kich.
W tem od ǳiczy, razem z krzykiem — Surun! zaszeleściało, niebo się zaćmiło chmurą

gęstą strzał tatarskich, które nagle bić poczęły i dźwięczyć na żelaznych zbro ach…

VI
W oknie na wieży kościoła Panny Maryi stał siwy ak gołąb ksiąǳ z rękami załama-

nemi, w których krzyż trzymał ściśnięty. Nie czuł tego, iż ręce znak zbawienia skruszyły
w konwulsy nym uścisku. Usta ego usiłowały szeptać modlitwę, lecz co chwila kostniały
od trwogi.

Widok był straszny, potop luǳi akichś ledwie do stworzenia Bożego podobnych,
wściekły, rozhukany, szalony — upo ony… ak fala morska poruszał się i płynął rozbĳa ąc
co spotkał przed sobą. Nigdy wiatr esienny co ęczy po górach i skał czeluściach nocami
nie wy e takim głosem zniszczenia i śmierci bezlitośnym.

Staruszek zatykał uszy, krzyż schowawszy za pierś i słyszał wrzask zawsze…. zamykał
oczy i wiǳiał tę czerń ak dokoła opasywała, ściskała rycerzy bożych. Zaćmiła mu niebiosa
chmura pocisków, zakryła tych, co stali przeciw nim. — Opadła wnet, ksiąǳ odetchnął
— rycerze stali ak mur nietknięci. W tem drugi taki obłok świszczący zakrył mu ich
znowu.

Na czele posuwali się ze zbieraną drużyną śmieli górnicy. Rzucili się na ǳicz z siłą
wielką i ak klin wbili w tę potworę. Widać było Tatarów, którzy gnali przeciw ak się od
pierwszego uderzenia zgięli, ulegli, zachwiali. Zwracać się zaczęły małe ich konie i padać…
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Niektóre pozrywały się z sznurów lecąc samopas na swoich i mnożąc zamięszanie. Ksiąǳ
staruszek ǳiękczynne dłonie podniósł do góry.

ǲicz płynąca potęgą wielką, z równą gwałtownością, odparta cofać się i dusić zaczęła.
Górą płynęła chorągiew górników Złote -Góry, pęǳili nie da ąc się powstrzymać. —
Naprzód! Naprzód!

Ksiąǳ począł modlitwę na chwałę Bogu zwycięstw, gdy oczy otworzywszy znowu,
chcąc do rzeć swoich, zobaczył uż tylko wrzątek akiś kipiący, tłum, w którym nikogo
nie mógł rozeznać.

W pośrodku ciżby niewidać uż było tych co w nią ak w otchłań wpadli. Chwilami coś
się poruszało w tym motłochu samym, coś błysło niby ci zwyciężcy. Pożarła ich w końcu
ta nawała. Nie zostało nic, tylko znowu tłum ten sam szary, warczący, pełznący i wy ący
ǳiko:

— Surun!
Książę Henryk stał, patrzał i modlił się… żelazny, nieporuszony… Widać go było

z orszakiem.
Pułki co na przeǳie stały za górnikami którzy znikli, znowu ten grad strzał zasypał.
Niebyło wątpliwości, że Bolesław i cały odǳiał ego, co tak mężnie padł na nieprzy a-

ciela, uż przezeń został pożarty. Z wieży widać było wśród czarnego mrówia akby plamę
krwawą, w które się promienie słońca gǳieniegǳie świeciły odbite — i trupem usłaną
polankę. ǲicz okrążała ą, naciskała się i rozpierzchła znowu.

Sulisław z Krakowiany i Opolanie ruszyli się naprzód śmiało. Nie stracili oni męztwa
straciwszy przodowników. Zamęt wielki widać było na polu i okrzyki doleciały na wieżę.
Dwa polskie odǳiały stały przeciwko trzem tatarskim i walczyły za adle — nie mogły
naprzód się posuwać, ale nie ustępowały ni kroku.

Jak dwa zapastnicy, co się za barki pochwycą, tak sparły się dwa owe pułki i ǳicz
w gęste zbita ciało. Padali z koni i z końmi Tatarzy, lecz na ich mie sce cisnęli się nowi,
nie przebierało się ich, zdawali mnożyć z trupów poległych. Sulisław dotrzymywał im
kroku, Opolanie mu posiłkowali, dwa odǳiały w eden się zlały. Jak opoka stali w mie scu,
aż z odǳiału ks. Henryka ozwały się okrzyki radośne. Chcieli na obronę swoich lecieć
pozostali w odwoǳie, książe wstrzymywał.

Nie czas było!
Ostatnią siłą nie mógł szafować. — Z wieży widać było ak ǳicz się znowu zachwiała,

ak zawirowała w mie scu, sparła się hardo, zlała w edną bryłę ani chcąc ustępować —
ani mogąc zwyciężyć. W tem drgnęło coś w tych kupach, zachwiały się. Krzyknęli Polacy,
Tatarzy złamani zostali. Sulisław powoli postępował za niemi, Opolanie równym z nim
szli krokiem.

Pułki z tyłu sto ące poruszyły się. Książe Henryk dał znak. Jechali z razu wolno —
lecz kipiało w nich, a akąż siłą wstrzymać można żołnierza. Wóǳ i ciury stracili głowę
— nieprzy aciel uchoǳił, wymykała się z rąk zemsta… Naprzód! naprzód!

Ksiąǳ zakrył oczy. Znikły mu pułki wszystkie wśród ruchome powoǳi luǳi. Kto
zwycięzcą? kto pobity? zgadnąć nie można. Pasami gǳieniegǳie świecą żelazne zbro e,
szaremi płachty rusza ą się tatarskie zgra e.

Wężem zwĳa ą się pułki wśród otacza ące e ǳiczy, która ucieka i okrąża, uchoǳi
i zasypu e strzałami.

Z wieży nie widać nic. Ksiąǳ pokląkł, czoło położył na krawęǳi zimnego kamienia
i patrzeć uż nie śmie.

Jak zasłona, którą wiatr miota, cała ta gąszcz to się sunie naprzód, to ugina, to prze-
chyla, ak strzępki przy rąbku zasłony, po brzegach widać rozpierzchłe mrowie. Wrzawa
luǳkich głosów, końskiego rżenia, ęków kona ących, okrzyków zwycięzkich — wszyst-
ko się zmięszało w edno wycie i huk potężny, niby szum wałów morskich, co bĳą o brze-
gi.

Książe Henryk pęǳił z oczyma pała ącemi Tatarzy mu uchoǳili, pierzchali, lecz stało
się że w te ucieczce razem z awili mu się ze stron wszystkich; strzały ich sypały się ciągle.
Wśród własnych luǳi wytykały się ich głowy, które gnietli i ścierali, a pełzły i wyrastały
nieprzebrane.

Książe Henryk znalazł się uż obok Opolan. Sulisław gǳieś był na przeǳie, Polacy
kupkami, rozbici lecieli walcząc i mordu ąc.
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Nikt uż nie wieǳiał gǳie est i w którą sunie stronę — ciemność i zamęt był wszę-
ǳie. Opolski prąc konia naprzód coraz nowe i coraz twardsze spotykał zapory. Uchoǳący
drogę mu zapierali sobą.

Wśród wrzasku usłyszał nagle głos z góry:
— Biegnĳcie! biegnĳcie!
Kto wymówił te słowa? Zdały się z tatarskiego wychoǳić tłumu, echem akimś słychać

e było powtarzane ze stron wszystkich:
— Biegnĳcie! Zbiega cie!
Książe Mieczysław zbladł, obe rzał się w koło. Lignickie mury widać za nim było

eszcze.
Sam koń czy on się zawrócił?
Ci, co go otaczali chwie ą się, kręcą — uchoǳić zaczyna ą, popłoch się mnoży —

po edyńczy zbiega ą, pochyliwszy się na kark koniom.
Henryk odrętwiał — nie umiał słowa znaleść na okrzyk boleści i począł wołać.
— Gore! gore!
Spostrzegł Opolan, którzy zwrócili się do ucieczki, pęǳi aby zabieǳ im drogę; Tatarzy

mu ą zastępu ą…
Opolanie uchoǳą!
ǲicz naciska za niemi. Jak fala odepchnięta od brzegu, idą, wraca ą nazad, są wszę-

ǳie…
Wśród te czerni zbite , pułk Sulisława z chorągwią swą czerwoną eszcze kupą się

przerzyna, broǳi w nie , trzyma się spó ny. Pada ą przed nim wałami łupy, ale na nich
żywy ów zwierz pustyni podnosi się, mrówi, naciska.

ǲiw nad ǳiwy! Po nad głowami czarnego tłumu coś nagle zaszeleściało, wiatr powoli
rozwiewa chorągiew akąś ubarwioną krwawo.

Lśni się ona ak posoka gdy zastyga, purpurą, żółcią i zielenią, które się na przemiany
mienia ą; a pod nią tkwi głowa luǳka olbrzymia, rozczochrana, straszna, z otwartemi
usty, z ęzykiem wywisłym, z oczyma trupio zeszklonemi, blada i niby żywa. Z nozdrzów
e bucha kłębami para smrodliwa, akby wyziew zgniłych trupów; oczy e łzawią i dymią,
włos zda e się szeroko rozpływa ąc obracać w dymy, które się nad pobo owiskiem wloką —
kto spo rzy na tę głowę poczwarną, mdle e na siłach; komu do piersi dym od nie zaleci,
ten słabnie i pada. Trwoga bezimienna, bezprzyczynna ogarnia serca, bĳą niespoko ne,
zmusza ą do szalone ucieczki.

Chorągiew szatańska zda się rosnąć w powietrzu, głowa olbrzymieć, rzekłbyś płasz-
czem krwi okryła pobo owisko. Dym czy ona ciąży nad wo skiem i gniecie e. Pod fał-
dami tego złowrogiego proporca zastęp pana Sulisława się chwie e ale walczy… Jeszcze
gna i naciera, lecz słabie coraz. Piersi rycerzy nie ma ą czem tchnąć, oczy ich nic nie
wiǳą, w uszach tętni tatarski — Surun! i śmiech akiś ak świst szatana szyderski. —
Szyk polski, który się rozpościerał szeroko i odbĳał od siebie napływa ące fale zmnie sza
się, zwęża, skupia, male e, rozbĳa, niknie. Jeszcze chorągiew ego czerwona podnosi się
w powietrzu, ale po nad nią tkwi akby ą pożreć miała owa głowa olbrzymia dymiąca
tru ącym smrodem, z które śmiech się trupi rozlega… I nic nie widać tylko pluska ące
czarne fale Tatarów.

Książe Henryk ze swemi mężnie się trzyma, został im na pastwę ostatnią. Dano mu
było dla zwiększenia męczarni patrzeć ak ginęli druǳy, ak naǳie a oparcia się nikła, ak
śmierć męczeńska przystępowała wolnym krokiem…

Musiał cierpieć za nich i za siebie, ale nie zwilżyło mu się oko. Spo rzał na swą wierną
gromadkę, podniósł do góry miecz i z nią padł na niewiernych tłumy.

— Miłościwy książe — zawołał Rościsław — życie wasze więce warte niż wszystkiego
żołnierza, bo wy ludom woǳem esteście! Ocalić was musiemy, przebić się trzeba przez
nich — do lasu… tam bezpieczni bęǳiemy!

Książe nie słuchał, — rąbał i siekł za adle… Poznali w nim woǳa Tatarzy i opasali go
kołem, które się ak pierścień ściska. Co zaskoczy śmielszy to ginie…

Rościsław, Janicz, Ślązaków i Niemców co na silnie szych garść dosta ą kroku przy
księciu, zasłania ą go piersiami. Pawlik ǳieciak zwĳa się ak szalony z nieopatrznością
tego, co nigdy w bo u nie bywał… Wo usz zabiega i zasłania…
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Naprzód! — krzyczy Rościsław. —
I naprzód prą się rycerze — ale napróżno. Konie się potyka ą i pada ą na trupach, na

kona ących, co im rzeżą wnętrzności, luǳie zsuwa ą się na ziemię i uż z nie nie wsta ą.
Rycerze eżą się strzałami, które w nich utkwiły.

Na Klemensa z Pełcznicy bies akiś zarzucił sznur, zdusił go za szy ę i z konia obalił.
Rościsław nie przesta e naglić. —
— Naprzód!
Ale ścianą edną sto ą naprzeciw w edno ciało zbici konie i eźdźcy tatarscy‥ Łyska ą

im oczy z pod czoła, biele ą zęby w ustach rozwartych, śmie ą się policzki kościste.
Wśród tego zastępu, nawet trupy sto ą ak żywi, zabite konie, ak kamienie w murze

się trzyma ą. Ani go złamać ni obalić.
— Naprzód! — woła Rościsław i Janicz. — Tną po łbach końskich i luǳkich‥ krew

tryska… ale ściana stoi… wyłomu przebić nie można.
Pawlik, który stał z tyłu, przebĳa się z koniem przed księcia, ogromny miecz trzyma ąc

w ręku. Spuszcza go na obnażony łeb Tatara. Raz uderzył i drugi, koń wyrwał się naprzód
sam, uchoǳąc mięǳy ślązaków. Pawlik się rzuca w tą szczerbę, Janicz za nim, Henryk
z niemi.

— Naprzód!
Cisną się i sieką.
Cudem akimś rozstąpiło się tatarstwo a racze przypadło na ziemię — konie spłoszone

wyrwały się, próżnią wśród tłumu ciśnie się Szlązkie książę, a mieczem rąbie co dosięże.
Wśród dymu las, zbawczy las zama aczał uż przed niemi. Suche ego gałęzie zaryso-

wu ą się w dali.
— Naprzód! — nie przesta e wołać ochrypły Rościsław.
Pawlikowi krew le e się z rąk i z piersi. Wo usz ma twarz przeszytą, hełm mu strącono.

Strzała utkwiła w policzku, którą na próżno wyrwać się sili.
Od zbroi księcia Henryka odbĳa ą się pociski, ale koń pod nim broczący pada, wy-

cieńczony ranami…
Zastęp otacza ący księcia male e, Wo usz stary zachwiał się, zsunął na ziemię, zniknął.

Pawlik utonął w gąszczy.
W tem Sulisław znalazł się u boku woǳa, z nim Klemens Wo ewoda głogowski,

Konrad, Janicz, Rościsław.
Garstka ich uż tylko — lecz dotąd eszcze zwycięzka. Las widać. Tatarzy pierzchnęli

w bok nieco, ostatkiem sił książe bieży naprzód.
W tem zadudniało, tłum wraca, oblega ich z wrzaskiem, zaparł drogę od lasu! otoczył.
Bó o życie lub śmierć się poczyna.
Janicz z Pawlikiem, który uż pogrzebiony pod trupami, zmartwychwstał znowu, ko-

nia chwycił i otłuczonym mieczem się broni — przodem idą toru ąc księciu drogę. Ta-
tarzy ustępu ą im — poznali po hełmie woǳa, na niego czyha ą…

Jednego uż tylko widać mężnego księcia, ak coraz miecz podnosi do góry. Obnażył
pachwinę, na które zbroi nie było, Tatarzyn pchnął z całych sił w nią i przebił. Hełm
książęcy zadrgał i padł z głową, włosy rozsypały się na ramiona, padł syn Jadwigi…

Wnet kupą ǳicz się rzuciła na tą zdobycz z wrzaskiem, który ak grom poszedł po
pobo owisku…

Na wysokie żerǳi sterczy szlachetna głowa męczennika odcięta, drga ąca eszcze‥
wargi e zda ą się kończyć modlitwę. —

Głowa to Henryka Pobożnego — zginął ostatni!
Janik z Pawlikiem gnali tymczasem, niewieǳąc co się ǳiało za niemi — przerznęli

się cudem przez tłumy — gonią!
ǲiewięciu Tatarów na małych koniach ich ściga. Janicza hełm ich kusi, a Pawlika

młodość.
Lecz konie obu rycerzy prześcignęły tatarskie. Co się obe rzą za siebie, wiǳą pogoń

tylko. Gǳież książę⁇
Janicz i Pawlik myśleli że ocalał‥ Pęǳili więc naprzód, ma ąc za sobą tylko tych

ǳiewięciu pogoni. Z boku przyskoczył do nich oszalały z trwogi Luzman niemiec, na
pół ze zbroi odarty.

Zostało ich trzech na pogan ǳiewięciu.
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Ogląda ą się ciągle ich ma ąc za sobą. Tatarzy pokładli się na koniach, wy ą i gonią.
Czasem poślą im strzałę, która świśnie w powietrzu, czasem puszczą powróz długi, który
opada na ziemię.

Uchoǳą, — uszli!
Obe rzeli się, z ǳiewięciu zostało sześciu — obe rzeli, tylko trzech widać eszcze, —

otóż i znikli wszyscy.
Lecz i koniom ich tchu uż braku e. Potrzeba stanąć. Właśnie wygorzałą wieś znaleźli

na droǳe.
Żywego w nie nie było ducha, a eszcze niby żywa stała. Z chat opalonych widać

było prosty statek wieśniaczy, który ocalał po kątach. Studnie z żurawiami, które wiatr
poruszał, całe w podwórkach, gǳieniegǳie płot i wrota gwałtownie rozwarte. Na droǳe
chusta krwawa legła ak zabita, trup ǳiecka rozcięty w progu nagi i poczerniały…

Pawlik, Janicz i Luzman strzymali konie.
Niemiec skoczył do studni po wodę, za rzał w głąb i krzyknął, pełną trupów była. Tuż

płynął strumień, poszli z niego zaczerpnąć, brzegiem widać było zastygłą krew.
Pawlik tym czasem z sukni sobie i z ciała powbĳane strzały wyrywał. —
Janicz dyszał sparty o słup. Luzman ęczał, patrząc na poranione ciało. Z dala z wia-

trem dochoǳiły ich krzyki zwycięzkie tatarów.
Ledwie odetchnęli trochę, gdy niemiec wskazał na droǳe miga ących trzech Tatarów.

Biegli za niemi, a racze toczyli się po gościńcu, akby trzy kule czarne.
Janicz drgnął, Pawlik na koń uż siadał. Z tych trzech pogońców wnet urosło sześciu.

Chwila, a oto ǳiewięciu znowu napęǳa drogą i krzyczą‥
— Janicz, konie uż nie pó dą dale ! — zawołał Pawlik, — ale my bić się z tem

plugawstwem możemy eszcze. Trzech na ednego? nie dużo!
ǲikie chłopię, pomimo grozy od które tylko co uszło, rozśmiało się sercem więce

zuchwałem, niż rycerskiem.
— Bĳmy się!
Janicz siadł też na konia, Luzman milcząc, poszedł za ego przykładem.
Stali ścisnąwszy się, zwraca ąc ku nadbiega ącym tatarom, którzy ak wicher, konie

okłada ąc pletniami, parli na nich. Janicz i Pawlik mieli eszcze ostatek włóczni w garści,
Luzman obuch, który mu cudem u siodła pozostał.

Gdy pierwszy z pogoni przyskoczył do Pawlika, ten ednem cięciem w łeb, trupem
go położył. Zwalił się z konia‥ Nim drugi pośpieszył go pomścić, Luzman skrwawił go
i okaleczył, a że konia wściekłego miał, gdy tatarzyn padł, stratował go gniotąc pod sobą.

Janicz się też mężnie potykał, a wśród bo u powtarzał tylko ciągle.
— Jeśli żywot ocalę — Bogu go na ofiarę złożę!
Pawlik żadnych ślubów nie czyniąc, rąbał i siekł‥ Ośmiu tatarów leżało pobitych,

ǳiewiąty ranny bronił się rozpaczliwie, gdy Luzman padłszy nań, sznurem go oplątał
i skrępował.

Tak bó się ten skończył. Na gościńcu nie było widać więce pogoni.
Znużeni wo ownicy siedli na ziemi trupom się przypatru ąc. Pawlik ak ǳiecko cie-

kawe poruszał ich końcem strzaskane włóczni, aby się stworzeniom tym przy rzeć lepie .
Podobnych luǳi niewiǳieli ak żyli. W krzyku ostatnim usta im podrętwiały obnaża ąc
wilcze zęby białe, a oczy wywrócone do ślepi ǳikiego zwierza były podobne…

Pawlik westchnął — na myśl mu przyszedł ego Wo usz stary‥ Wiǳiał, ak goniąc za
nim i osłania ąc go upadł.

— Wieczny mu spoczynek! — szepnął — a nom a teraz wolny!
Niedługo spoczywać tu mogli, szczęściem Janicz w okolicy znał dobrze drogi.
Zdało mu się obowiązkiem przeǳierać do Krośna, aby być posłem nieszczęścia biedne

matce, bo choć niewiǳieli pada ącego księcia Henryka, nie mogli wątpić, że pozostał na
Dobrem polu.

Żałośnie milczący puścili się powoli ku lasom.
Z wieży kościoła Panny Maryi nikt uż nie patrzał na pobo owisko, na którem męż-

ni luǳie śmierć przeczuwa ąc, zginąć poszli. Kilku nęǳnych zbiegów do bram dotarło,
brocząc po droǳe. Przynieśli zamkniętym w murach żałobne słowo:
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— Książe Henryk padł w bo u… Bolko Morawski padł w bo u… Zginął Opolski,
zabity Sulisław mężny i Klemens głogowski wo ewoda i Konrad i wszyscy, którzy szli na
to aby za wiarę ginęli.

Na zamku Lignickim niewielka garść załogi została, trochę księży i mieszczańskiego
ludu.

Zamknęli bramy — czekali.
Naza utrz o świcie, gdy do kościoła ǳwon na mszę wołał, horda mu krzykiem odpo-

wieǳiała z za wałów. Zamek był ze wszech stron opasany.
Na przeciw wrot stał na koniu tatarzyn, na żerǳi wetkniętą trzyma ąc głowę luǳką.

Stary ksiąǳ, który z wierzchu murów patrzał, poznał zsiniałą, trupią twarz pana swo ego,
i padł z płaczem na ziemię.

Z tą głową poganie zaczęli do koła zamku obiegać, a gǳie na wałach ukazał się lud,
podnosili ą i nachylali.

— Patrzcie, oto pan wasz!
Rusinów, których z sobą wiedli, posłali naglić aby się im zamek poddawał. Odpo-

wieǳiano milczeniem. Mieszczanie zawarli się postanowiwszy bronić do ostatka.
ǲień, dwa, leżeli pod wałami Tatarzy, trzeciego ranka ich niestało.
Wrota zawarte trzymano eszcze przez ǳień cały. Obawiano się podstępu i zdrady.
Czwartego dnia wysłano nocą na zwiady… Zagon odsunął się ku Odmuchowu i tam

legł obozem.
Dopiero gdy z Bolesiska nawrócili ku Morawie, ostrożnie otwarto wrota, aby iść na

pobo owisko i ciałom chrześcĳańskich rycerzy pogrzeb sprawić poczciwy.
Leżały eszcze kupami ak popadały trupy poległych, bez głów, bez uszu, porąbane

i zeszpecone strasznie, odarte z oǳieży, obłupione ze zbroi, z ciały przez kruki i wilków
poszarpanemi.

Poznać ich uż nie mógł nikt, więc do mogił składano e razem, a zwłoki ks. Henryka
po szóstym palcu u nogi cudownie poznane, przewieziono do Wrocławia.

Pawlik z Janiczem dobili się do Krośna; oni tu pierwsi przynieśli straszną nowinę.
Janiczowi, gdy u wrót stanął, zabrakło serca by zwiastować matce i żonie, że syna

i męża nie miały.
Gdy im furtę otwarto, zwlókł się przez nią Janicz, na wszelkie pytania odpowiada ąc

tylko, że ranni uszli, bitwa była przegrana, a o losie księcia niewieǳieli.
Obstąpiono ich kołem, posiadali na ziemi ranni wszyscy, zboleli, niemi, na pytania

potrząsa ąc głowami.
W tem z boku rozwarły się drzwi kościelne. Stała w nich blada niewiasta w sukni

szare , zbrukane , wychudła, z zapadłemi policzki, w ręku trzyma ąc biały posążek Matki
Bozkie .

Oczyma szukała przybyszów. Za nią ak cień sunęła się z oczyma zamknionemi, wy-
płakanemi księżna Anna.

— Nie pyta cie ich — odezwała się księżna starsza — nie pyta cie z nadaremną na-
ǳie ą, albowiem co przeznaczonem było, stać się musiało. Polała się krew chrześciańska
na odkupienie ziemi te . Syn mó padł. Wiǳiałam go z głową odciętą, leżącego na po-
bo owisku krwawem, wiǳiałam we śnie i na modlitwie.

Cześć Ci i chwała, Panie, i ǳięki Ci, żem wydała na świat takiego syna, który był
dla mnie ǳiecięciem miłu ącem, a nie wycisnął mi łzy żadne . Radowałam się życiu ego
i szczęściu, ale radu ę się śmierci pobożne .

I nie wylawszy łzy edne , księżna się modlić zaczęła.
— Matko, — odezwała się księżna Anna — O śmierci ego niema eszcze wieści!

Ocalał może gdy ci co z nim byli na bliże , uratować się zdołali. Janicza pozna ę! Ten nie
odstępował go nigdy.

W tem przeze drzwi wcisnął się człowiek odarty i strwożony, do ziemi skłania ąc się
pozdrowił księżnę.

— Z Lignicy mnie posłano! — wy ąknął.
— Mów, — przerwała mu mężnie księżna Jadwiga — mów!
Posłaniec ręce tylko podniósł ku niebu i opuścił e ku ziemi milczący — słów mu

zabrakło.
— Zginęli wszyscy? — spytała księżna.
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— Zginęli!
Płacz rozległ się za księżną, która z surowym obliczem zwróciła się ku niewiastom za

nią sto ącym.
— Nie grzeszcie, opłaku ąc śmierć rycerską i chrześciańską!
— Książe, pan mó ! — krzyknęła Anna wychyla ąc się ku posłańcowi.
— Poległ, — rzekł krótko poseł.
Księżna zachwiała się i osłoniwszy twarz, siadła na ziemi, rękami obe mu ąc głowę,

księżna matka głosem mężnym odezwała się po chwili:
— Znaleźliście ciała poległych? syna mo ego!
Poseł łka ąc i płacząc odpowiadać nie miał siły, księżna Jadwiga patrzyła nań z poli-

towaniem…
Nieugięta boleścią zwróciła się ku kościołowi i szła z marmurową twarzą do ołtarza

— ǳiękować Bogu.
Pawlika, Janicza i niemca zabrano do klasztoru, aby się z ran leczyli. Wszystko tu było

w żałobie, po te klęsce, która ani edne nie oszczęǳiła roǳiny. Jęk i płacze słychać było
od rana do wieczora, tylko Pawlik trzeciego dnia uż, poobwiązywawszy rany, począł z izby
się wykradać, aby narzekań Janicza i opowiadań innych ocalonych nadciąga ących tu nie
słuchać.

Wracała mu ta szalona natura, niecierpliwa, gorąca, potrzebu ąca kipieć ciągle, śmiać
się, dokazywać i bu ać.

Gdy Janicz opłakiwał poległych, Pawlik ramionami ściskał.
— Zdrowaś Marya za duszę zmówić, uści się należy — mówił doń — a wypłakawszy

się myśleć o życiu. Ci co pomarli, oprócz mszy nie potrzebu ą uż nic. Tatarzy przecie nie
wysiekli wszystkich, zostanie choć trochę ludu.

Niewiasty i służba przy klasztorze, które powierzone było doglądanie rannych, na -
milszem się stały towarzystwem Pawlika. Nie zważa ąc na ich zakonne i półzakonne suk-
nie, wiǳiał w nich tylko białogłowy, a do tych pociąg miał wielki.

Szczególnie nowic uszka Luc a, ǳiewczę ze spuszczonemi oczyma, z asnemi włosy,
z których ledwie się pukielek z pod osłony wykradał, wyrostek bo aźliwy, rumieniący się
— wpadła w oko synowi Jazdona. Zwano ą po klasztornemu Siostrą, chociaż wiek e nie
dozwalał złożyć ślubów zakonnych, i była tu tylko na próbie.

Gdy ze Starszą Gaudenc ą wsuwała się niosąc koszyk z adłem lub bielizną, Pawlik uż
był zawczasu na czatach, aby go od nie odebrać, pozdrowić cicho i coś szepnąć. ǲiewczę
w surowe karności klasztorne utrzymywane nie odpowiadało, ale mimowoli podnosiły
się e długie rzęsy i powieki, i wzrok padał na uroǳiwego młoǳieniaszka ǳiecinny,
niewinny a tak mówiący wiele, iż Pawlikowi mrówię przechoǳiło po kościach.

Gdy sam na sam z Janiczem sieǳiał, choć ten, uż ślub uczyniwszy, gotował się wstąpić
do Dominikanów, a wszelkie płoche mowy unikał, Pawlik niemiłosiernie go drażnił,
rozpowiada ąc ak mu się ta Luc a podobała się okrutnie. Janicz surowo go gromił i ła ał.

— Panu Bogu byś ǳiękował, — mówił, — żeś cudem uszedł śmierci, i to życie, które
ocaliła opatrzność, powinienbyś ak a na usługę kościoła poświęcić — a tobie chłystku!
ledwie z ran wylizawszy się trochę, uż lada akie myśli po głowie się zwĳa ą. Już ci ta
służebnica Boża w oko wpadła‥ a toć świętokraǳtwo…

— Cóżem a temu winien, — odpowiadał Pawlik — takim grzesznym mnie Pan Bóg
stworzył, że niewieściego, młodego wzroku strzymać nie mogę, żeby we mnie niepoczci-
wa krew nie zakipiała. Matka Gaudenc a choćby na mnie patrzała ǳień cały — nic nie
szkoǳi, ale ta! ale ta!

— Milcz-że paskudny trutniu! — gromił Janicz.
Ła anie wcale nie pomagało. Pawlik coraz częście wymyka ąc się z izby, stał w progu

i czatował, ǳiewczę łapał, drogę zachoǳił i zmuszał niemal do rozmowy. Napastliwy był
nad wyraz wszelki.

Rany od strzał prędko mu się akoś goić zaczęły, bo krew miał zdrową, i siły młode,
byłby się uż mógł śmiało czy do Przemankowa do o ca, czy gǳie w świat wybrać, ale ta
nieszczęsna pokusa przy klasztorze go trzymała.

Było mu tu zresztą niezgorze , bo księżna matka ak ubogich tak rannych i chorych
z miłosierǳiem pańskiem we wszystko opatrywała, a roboty nie mieli żadne . Janicz z ka-
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pelanem Lutoldem goǳinami całemi o swem przyszłem powołaniu rozprawiał. Spierali
się o to tylko, czy miał zostać synem Dominika czy Franciszka.

Pawlik, pusta głowa, za Franciszkiem był dla tego, że i książe Bolesław krakowski
i księżna Jadwiga synów ego po kra u rozmnażać chcieli, łaskami ich obsypywali —
a może też, iż więce swobody mieli Franciszkanie, choǳąc po świecie niż Dominikanie
w celach klasztornych pozamykani.

Janicz zaś Dominika synem być wolał, bo pisma cokolwiek znał, nauki łaknął, a te tu
więce potrzebowano.

Trzeci ich towarzysz, niemiec Luzman, który się też tam wylegał z ranami, a ako
niemiec miał u księżne łaski szczególne, nie mieszał się do niczego, adł, pił, spał, do
kościoła choǳił, gǳie też drzemał w kątku, ale się mógł księżnie zalecić. Piwo klasztorne
barǳo mu było do smaku. —

Pawlik w krótkim czasie wielu tu sobie przy aciół i zna omych z ednał. Nie mówiąc
uż o siostrze Łucyi, którą powoli sobie zyskiwał, ukradkiem zawsze nastręcza ąc się e
po kilka razy na ǳień, łaził do izby chromych i kaleków, wszęǳie go było pełno. Po-
mięǳy żebrakami po swo emu sobie poczynał, na większą dlań rozkoszą było ątrzyć ich
przeciw sobie, swary ich oliwą podlewać, i doprowaǳać do tego, aby się kłócili, za ada-
li i tłukli. Gdy tak wrzawę okrutną wywołał dopiero sam śmie ąc się wymykał i cicho
w izbie wspólne przysiadał, akby niewieǳiał o niczem.

Trwało życie takie do Ma a, więc nieǳiel cztery. Pawlik był uż zdrów zupełnie, ale
mu się eszcze z Krosna w świat nie chciało.

Janicz uważał, że z izby się coraz częście wysuwał, w podwórzach dłuże bawił —
zaczynał być zadumanym i mnie mownym.

Jednego dnia stękać począł, że by mu uż do domu potrzeba, a tylko tęgiego konia do
podróży braknie. Koń, na którym przy echał, na nogę nakuliwał.

Janicz mu swo ego dać był gotów aby się go pozbyć, bo mu uż płochością i prześmie-
waniem się ze wszystkiego dokuczył.

Poczęły się targi o dodatek, stanęło wreście na umówione liczbie groszy pragskich,
które Pawlik dopłacić obiecywał. Lecz dostawszy konia, wy eżdżać znowu mu nie było
raźno. Zwlekał.

— O cze mó — mówił Janicz do kapelana Lutolda — wy tego młokosa przeklętego
mie cie na oku. On świętego mie sca uszanować nie umie i za ǳiewczętami pono się
włóczy. Żeby zgorszenia nie było.

Ksiąǳ się oburzył mocno.
— Co za myśl — zawołał — a toż tu są niewiasty pobożne, Bogu poświęcone, klasztor

est przecie, w którym duch księżne nasze ożywia wszystkich…
Zmilczał Janicz i uż więce mówić się o tem nie ważył.
Jednego wieczora Pawlika długo w izbie nie było, a się ku nocy zabierało. W klasztorze

szmer akiś i bieganinę posłyszał Janicz. Wpadł ktoś z czelaǳi, obe rzał się po kątach
i wybiegł.

Po chwili kapelan Lutold z rękami załamanemi, dysząc, przypadł do Janicza.
— Gǳie ten Pawlik wasz?
— Alboż a wiem?
Uderzył się ksiąǳ po głowie i z izby nazad wypadł co żywie .
Janicz domyśleć się nie mógł, co się stało. Luzman, który uż po piwie spał, rozbu-

ǳony poszedł na zwiady.
Wrócił nie rychło, chmurny ramionami porusza ąc, kręcąc głową. Janicz dowieǳiał się

od niego, że Pawlik konia pochwycił, ale i siostry Lucyi w klasztorze nie stało. Domyślano
się, że ǳiewczę porwał i uwiózł z sobą.

Pogoń uż na wszystkie strony rozesłano za niemi.
Słuchał osłupiały Janicz, bo mu się takie zuchwalstwo w głowie niemogło pomieścić.

O goǳinie w które tu zwykle wszystko spało, ruch eszcze był wielki, niepokó straszny.
Wracali luǳie z pogoni nadaremne , o zbiegłych ni śladu, ni słuchu. Dopiero po

północy zawrzało coś u furty. Klimek, dworzanin ks. Jadwigi z dwo giem czelaǳi wysłany,
prowaǳił związanego Pawlika, ale poraniony był, pocięty, bo mu się bronił wściekle.

Wzięto i siostrę Łuc ę, zaklina ącą się, iż bez e woli, usta e zawiązawszy swawolny
chłopiec na konia porwał i z łupem swym poczwałował w lasy.
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Skrępowanego tak ak stał posaǳono winowa cę do kuny. Kara mogła go czekać
sroga, bo księżna podobnych napaści, przebaczać nie była zwykła… Luǳie zuchwalstwu
i zręczności z aką było dokonane, wyǳiwić się nie mogli. Mówili wszyscy zgodnie, iż za
to szy ę powinien był dać.

Naza utrz, gdy się właśnie coś o sąǳie i wyroku spoǳiewano usłyszeć, przyszedł Lu-
zman do Janicza, splunął i rzekł.

— Otóż go uż nie ma!
— Co? dano go ściąć? — krzyknął Janicz — a spowiadał że się?
Niemiec ręką zamachnął.
— Z kuny się po nocy wyłamał, łotr, o, uż go nie kazano gnać.
Gǳieś przepadnie w lesie, bo się boda wyrwał bez broni.

W Przemankowie u łoża starego Jazdona, cudem się z Legnicy wydobywszy, sieǳiał
ksiąǳ Zula, opowiada ąc mu opłakane ǳie e na azdu tatarskiego, gdy drzwi się otworzyły
i — ktoś stanął w progu.

Nie mógł z razu poznać Zula kto był, bo strasznie odarto wyglądał przybylec.
Zbliżywszy się doń dopiero radośnie wykrzyknął, pozna ąc, iż ten, którego za zginio-

nego mieli, żyw przed nim stoi.
Stał się zarazem cud, bo stary Jazdon, który od lat tylu w połowie ciała właǳy nie

miał, na edno oko nic nie wiǳiał, gdy o synu posłyszał i ruszył się aby go uściskać, rękę
obumarłą podniósł, oko zagasłe otworzył, na nogi obie powstał…

Niucha i Mucha, którzy przygotowani byli go podnosić, przerażeni widokiem tym,
rozbiegli się krzycząc…

I była w domu radość wielka, ale krótka. Stary o ciec, któremu Bóg dał oburącz
ǳiecko uściskać, te że nocy usnąwszy, na wieki zamknął oczy…

Radość wielka uleczyła go i zabiła…
Został tedy sam nieletni chłopiec panem włości wielkich i woli własne . Zula, który

pozostał przy nim, modlił się, aby teraz cugli sobie puściwszy, rychło nie przepadł.
Chociaż wychowańca swo ego kochał barǳo, choć mu tu dobrze było i zaciszno,

klecha po pogrzebie starego ledwie mógł kilka miesięcy przetrwać w Przemankowie. Istne
się tu piekło poczęło, z którego ani wyrwać się z razu nie miał siły, ani mógł patrzeć
obo ętnie na to, co się ǳiało. Walczył z sobą długo poczciwy klecha, aż dnia ednego
agendę pod pachę wziąwszy, parę swych ksiąg w rękę, pieszo z gródka wypadł o kĳu,
i uż go więce tam nie wiǳiano, bo do Ś. Jędrze a do Krakowa powrócił.

Koniec Prologu.


Ćwierć wieku upłynęło od opisanych wypadków, i ci co wyrostkami pamiętali Dobre
pole pod Lignicą, mężami się stali, ci co starcami byli za pierwsze tatarskie powoǳi, do
grobów dawno poszli spoczywać.

W wigiǉę Mateusza świętego, roku tego (), zmarł świątobliwy pasterz krakowski
Prandota. Jako błogosławionego uż za życia, czczono go uroczystym pogrzebem. Cuda
się ǳiały u grobu.

Po osieroceniu stolicy krakowskie , nowego potrzeba było obierać pasterza i kapituła
cała zebrała się dla narady.

W izbie nie zbyt obszerne , dosyć ciemne , nim się eszcze rozpoczęły rozprawy,
z obecnych twarzy i postawy poznać było można, iż wieǳieli zawczasu, że zgodnego
wyboru nie bęǳie.

Byli to po większe części duchowni lat średnich i podeszłych, twarze ednych wy-
więdłe i blade, drugich krągłe, i mocno zaognione, wychudli i otyli — przedstawiali dwa
obozy, tych, co żywot wiedli duchowy zapomina ąc na ciało i tych, którzy pielęgnowali
e, staranie o duszy zostawia ąc ostatnie goǳinie.
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Jednym z tych, około których na więce się skupiano, z wielkiemi znakami uszano-
wania, był ksiąǳ Jakób ze Skarzeszowa, starzec uż barǳo w lata podeszły, nie wielkiego
wzrostu, niepozorny, szczupły, niziutki, z czarnemi ale mocno przerzeǳonemi włosami,
skromny i bo aźliwy.

Był on i ǳiekanem krakowskim i scholastykiem bambergskim, i kanonikiem wro-
cławskim i papiezkim, a króla czeskiego kapelanem. Uczony prawnik, człek pobożny,
miał u luǳi sławę, a zachowanie i w kapitule głos przeważny. Ten milczący stał, na-
chmurzony, z głową spuszczoną, zaasowany, a zarzuca ącym go pytaniami, odpowiadał
tylko ruchami dosyć obo ętnemi akby zwątpił, iż tu się na co przydać może.

Ksiąǳ Gerard, proboszcz wiślicki należący do rumianych, mistrz Szczepan otyły
i słusznego wzrostu a silny mąż, kanonik Wyszon, na którego okrągłem licu zdrowie
bu no wykwitało — na boku z sobą po cichu rozmawiali.

Inni księża zbierali się też w gromadki i szeptali. Niepokó uż się dawał czuć w ka-
pitule, choć eszcze nie zasiadła.

Na ostatek odmówiono modlitwę do Ducha świętego i wszyscy mie sca za ąwszy cze-
kali, aż się kto odezwie pierwszy.

Z oczów widać było, iż na księǳa Jakóba ze Skarzeszowa, ako na starszego wiekiem,
przodu ącego dosto eństwem, oglądano się.

Więc gdy ten i ów potrącał z lekka, staruszek akby zmuszony, odezwał się słabym
głosem.

— Mili bracia! Wzywaliście Ducha Świętego, ten niech was natchnie‥ Kościoło-
wi potrzeba takich luǳi, akim był święte pamięci, za życia ubłogosławiony Prandota,
i poprzednicy ego, wielcy kościoła obrońcy, wielcy kra u opiekunowie. Silnego męża
obierzcie, takiego nam na nasze czasy potrzeba…

— Was by okrzyknąć! — przerwał mu eden z bladych, uczeńszego nie mamy, po-
bożnie szym nikt być nie może, ani gorliwszym o wiarę. — —

Staruszek rękę podniósł i kończyć mu nie dał.
— Brzemię to nie na mo e ramiona, — o grobie myślę nie o infule…
Ruch żywy ręki drżące i głowy dokończył, czego ks. Jakób powieǳieć nie chciał.

Stanowczo wyboru odmawiał.
Rumiano wygląda ący kanonicy spo rzeli po sobie wesoło, da ąc sobie znak porozu-

mienia. Uśmiechali się.
Mistrz Szczepan, ów mąż poważny, otyły, wesół, pogodne twarzy, dodał.
— Nam potrzeba pasterza w sile wieku, do tęgie walki zahartowanego. Kościoło-

wi zewsząd grożą książęta nawet wrzekomo na pobożnie si, ak ten pan nasz Bolesław.
Potrzeba nam na stolicę żołnierza! żołnierza!

— Byle szermierzem Bożym był — odparł eden z bladych z przekąsem. I znacząco
odchrząknął.

— Jeśli głosować mamy, a zdania poǳielone — wtrącił kanonik Wyszon, — mówmy
wprzód otwarcie…

— Tak! tak! otwarcie! — potakiwali mu druǳy.
— Zatem — przerwał Stefan głośno — a mo ego wnoszę i z innemi braćmi wielą.

Mąż est ducha wielkiego. Wprawǳie święceń niema, ale te otrzyma, gdy nań wybór
wypadnie. Na Pawła z Przemankowa głosu emy. Pan est możny, głowa otwarta, mąż
żelazny.

Szmer się dał słyszeć, który różnie tłumaczyć było można. Wszyscy bleǳi i wyschli
kanonicy wstali ako eden mąż. Kanonik Janko z oczyma ognistemi, ascetyczną twarzą,
uderzył ręką niecierpliwie o ławę.

— Nigdy w świecie się na niego nie zgoǳiemy. Wilka chcecie wprowaǳić do owczar-
ni! Osławiony człek, na żołnierza zdatnie szy niż na biskupa, cielesnym chuciom brzydko
ulega ący, praw naszych kościelnych mało świadomy… Człowiek, rzeknę śmiało, zepsuty
i niegodny…

Hałas powstał, zakrzyczano mówiącego.
— Potwarze to są, głosy nieprzy aciół tego dosto nego męża! Mocnego ducha i dłoni

człowiek… My za nim! za nim!
— A my przeciwko niemu! — odparli niemnie gwałtownie druǳy.

   Syn Jazdona, tom pierwszy 



— Nie wiecie chyba, — wołał usiłu ąc się dać słyszeć kanonik Janko — nie wiecie,
akie życie wiódł, ile popełnił gwałtów, ile rozsiał zgorszenia. Człek to, któremu suknia
nasza nie przystała. Niech Bóg nas uchowa od pasterza takiego.

Rumiani i opaśli zahuczeli tak, iż dalszą mowę kanonika stłumili. Na ławach i sie-
ǳeniach ruch powstał gorączkowy, mistrz Szczepan wołał:

— Ten lub żaden! ten, lub żaden! Gdy ksiąǳ Jakób nie chce, Pawła wybierzemy!
— Zlitu cie się, luǳie zaślepieni! — krzyknął z wysileniem Janko — kościołowi

plamę na białą szatę ego rzucicie!
Rozwarł ręce ak do modlitwy.
— Panie! odwróć od nas ten srom i klęskę!
— Paweł z Przemankowa biskupem! — krzyczeli tłuści, — kapituły znacznie sza część

za nim.
— Chyba dla tego, że was karmił i poił z echawszy tu umyślnie, żeście u niego dobre

myśli zażywali nad miarę, — wołał blady ksiąǳ Janko. — Na dusze wasze baczcie, nie
sprzedawa cie kościoła za półmisek soczewicy!

Rumiani i tłuści śmiechem go szyderskim głuszyli.
— Nam tu nie świętoszków potrzeba, ale ǳielnych ak ten człek! — krzyczeli głosy

podnosząc.
— Nieuk est! — przerywano.
— Co? nieuk? — podchwycił ksiąǳ Szczepan. — On nic nie umie ąc więce wymyśli

i zgadnie, niż wszyscy co nad pergaminami i papierem zęby z edli. Bystry umysł, serce
gorące! Pó ǳie on górą a z nim i biskupstwo nasze i prawa i dochody.

— Nigdy w świecie sprosnemi obycza ami skażonego gwałtownika, nie dopuścim na
stolicę, — zawrzał ksiąǳ Janko. — Pół kapituły protest zaniesie! Pó ǳiemy do Rzymu!
Nie dopuścim go! Syzma bęǳie…

Zagotowało się mocno, kanonicy rozstąpili na dwa obozy przeciwne, krzyki za i prze-
ciw wyrywały się równie namiętne, powstało zamięszanie i wrzawa… Ruszano z mie sc
na środek, a koryfeusze obu stronnictw gorąco się z sobą ucierać zaczęli.

Ksiąǳ Jakób ze Skarzeszowa sieǳiał w swem mie scu z głową ku ziemi spuszczoną,
w twarzy ego ból się malował i smutek prze mu ący. Do sporu ednak czynnie mięszać
się nie chciał.

Zapomniano prawie o starcu, a on zatopiony w myślach, może też równie odbiegł od
kapitularza.

Nie było na mnie sze naǳiei, aby do porozumienia przy ść mogło.
W końcu nadaremnym sporem wszyscy byli znużeni; otyli ocierali pot z czoła, bla-

dym usta zasychały. Narada skończyła się stanowczem rozłamaniem na dwa stronnictwa
nieprze ednane, które sobie wo nę wypowieǳiały.

Tymczasem noc nadeszła, kapituła rozpierzchła się rozgorączkowana. Domowa wo na
gotowała się w e łonie.

Gdy edni spiesznie ztąd wychoǳili, rozprawia ąc eszcze z sobą głośno w sieniach
i podwórzu, coraz śmiele i zuchwale , ksiąǳ Jakób pozostał w swe ławce, czapeczkę
tylko wǳiawszy na głowę.

Wiek ego, rozum, doświadczenie, czyniły go na wszelkie luǳkie słabości wyrozu-
miałym. Co drugich roz ątrzało, dla niego zwykle wytłomaczonem było. Litował się tyl-
ko.

Patrzał na wychoǳących, sam uż zwolna przygotowu ąc się do wy ścia, gdy u rzał
przed sobą sto ącego kanonika Janko, z głową na piersi spuszczoną, rękami na piersiach
skrzyżowanemi. Brwi miał ściągnięte i usta zagryzione. Był to mąż surowy, nieustraszo-
nego ducha.

— Źle czynicie, — odezwał się otwarcie do staruszka. — Przebaczcie mi, że do was
oǳywam się tak zuchwale! Źle czynicie odrzuca ąc infułę! Należała wam ona! a wy esz-
czeście e potrzebnie si niż ona wam. Choćby dla tego należało po nią rękę wyciągnąć,
aby e nie pochwycił kto inny — niegodny!

I pięść ednę groźno podniósł do góry.
— Połowę kapituły spoił, nakarmił, drugą obietnicami łuǳi… Wszystkich obałamu-

cił człowiek ten, który bęǳie nam zakałą. Paweł z Przemankowa! Biskupem! — dodał
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ironicznie — toćby równie na Lucypera i Belzebuba głosować mogli! O cze Jakóbie!
ratu cie! póki czas‼

— Janko miły — rzekł łagodnie ksiąǳ Jakób — nie unoście się. Nic to nie pomoże.
Niedoścignione są wyroki Boże! My we dwu czy w kilku nie przemożemy kapituły! Oni
go obiorą!

— Tośmy zginęli! — namiętnie wykrzyknął Janko.
— Ale nie! — rzekł zimno ksiąǳ Jakób. — Przez ednego człowieka ani kościół ani

diecez a zginąć nie może.
Wybiorą — rózgę Bożą na samych siebie…
Spuścił głowę.
— Choćbym sam eden przy swem pozostać miał, — dołożył Janko, — nie ustąpię!

protestować będę. Sumienie mi nakazu e.
— Ja z wami, protestować będę, — dodał staruszek, — ale bez gniewu, tak ak mnie

wiǳicie… spoko nie! Namiętność nawet w dobrem złą est, bo zaślepia. Strzeǳ się e
potrzeba zawsze.

To mówiąc maleńki człowieczek wysunął się z ławy, rękami ob ął księǳa Janko —
i potuptał ku drzwiom wy rzeć, czy chłopak nań z latarką czekał.

Kanonik choǳił eszcze po izbie kapitulne , uspokoić się nie mogąc. Mierzył ą kro-
kami wielkiemi, sam do siebie mówił, zżymał się, śmiał szydersko — gdy kroki dały się
słyszeć z sieni, pytania akieś powtarzane żywo i do kapitularza wpadł pośpiesznie ksiąǳ
kanonik Szczepan.

— Ja was szukam, bracie, — odezwał się od progu.
Zagadnięty podniósł głowę i zmierzył go oczyma z wyrazem nieukrywane pogardy.
— Jeszczeście się nie wyburzyli! — dodał pierwszy.
Ksiąǳ Janko nie odpowiadał.
— Wróciłem umyślnie aby pomówić z wami — ciągnął dale . — Wasz opór przeciw

wyborowi Pawła, nie zda się na nic, a narazicie sobie człowieka, który nigdy nie przebacza.
Raǳę wam, bo was szacu ę, nie chcecie głosować? macie sumienia wątpliwość, usuńcie
się.

— Właśnie to sumienie stać mi każe! — odparł dumnie ksiąǳ Janko.
— Nie sprawicie nic…
— Ale spełnię powinność — począł rozgrzewa ąc się ksiąǳ Janko. — Księże Szcze-

panie! Boga mie cie w sercu, pamięć mie cie na świętych poprzedników, co sieǳieli na
te stolicy; nie prowadźcie na nią człowieka, któremubyście ochmistrzostwa w domu nie
powierzyli. Znacie go akim est! Psy mu są droższe niż luǳie! Życie wiódł bezżenne
z nałożnicami, które do ǳiś trzyma. Mężobó ca! gwałtownik, pieniacz, mściwy! A wy
go chcecie postawić na świeczniku tym, obok na starszego księcia, którego on est wro-
giem!

— Właśnie dla tego, że mu est wrogiem! zgadliście, — przerwał Szczepan. — Książe
Bolesław pobożny, czystych obycza ów est, ale słaby, ale niedołężny. Nam tu innego
potrzeba!

Tu się wstrzymał.
— Ranae regem petentes! — rozśmiał się szydersko a boleśnie ksiąǳ Janko. Chwycił

czapkę z ławy i chciał uchoǳić, gdy ksiąǳ Szczepan go zatrzymał.
— O cze! to wasze ostatnie słowo?
— Dwu ich nigdy nie miałem! Pierwsze mo e est zawsze ostatniem! — odparł sucho

ksiąǳ Janko.
I stuknąwszy drzwiami, wyszedł.
Ksiąǳ Szczepan wziął się za boki, popatrzył za nim, podumał trochę, ale po krótkie

chwili, gdy sługa się wsunął do kapitularza, aby w nim lampki pogasić — i on wyszedł
w ulicę.

ǲiesiątek może drewnianych domów z ogrodami ǳieliło budynek kapitulny od
dworu, do którego dążył. Można było zdala poznać, że tu ktoś zamożny przemieszkiwał.
W podwórzu paliła się beczka smolna, aką zwycza nie stawiano tam, gǳie wieczorną
dobą goście byli proszeni, a koniom i luǳiom w podwórzu przyświecać było potrzeba.
Około nie gromaǳiła się czeladź służebna, konie i wozy. Beczka piwa, do które szli
czerpać, służyła do rozrywki i wesoło wykrzykiwały pacholęta z nie obficie czerpiące.

   Syn Jazdona, tom pierwszy 



Okna domu aśniały wszystkie oświecone, a za każdem drzwi otwarciem słychać było
rozhowor i śmiechy wybucha ące ze wnętrza.

Od kuchen w podwórzu szli luǳie z misami do dworu nieustannie, służba zwĳała
się raźno. Sieni pełne były psów, które z trudnością luǳie drzwi pilnu ący precz mogli
odegnać, bo się ak nawykłe dobĳały do komnat pańskich i skomlały.

Gdy ks. Szczepan wszedł tu, znalazł wielką izbę uż gości pełną. Przeważnie byli to
duchowni, lecz niezbyt ściśle przestrzega ący przepisy, które stró włos i powierzchow-
ność luǳi tego stanu określały. Ledwie ich od świeckich i rycerskich panów można było
rozróżnić z tego, że trochę mieli głowy wygolone w pośrodku, oręża nie nosili a suknie
ich ciemnie sze barwy były.

Ale pasy, bramowania, kołnierze ich ubrań zdraǳały niemal u wszystkich chętkę
emancypowania się z surowych ustaw synodalnych.

Wszyscy ci panowie zażywni byli, twarzy okrągłych, barczyści, rumiani i pokory,
a świątobliwości wcale po nich domyślać się nie było można.

W pośrodku mięǳy niemi, pół głową ich wszystkich przerasta ący stał mężczyzna ak
żubr zbudowany, w sile wieku, z twarzą dosyć przysto ną w stro u pół świeckim, rozpiętym
wygodnie, obiema rękami żylastemi trzyma ąc się za boki.

Postawę miał pańską, dumną, nakazu ącą. Oblicze to było godnem wpatrzenia się
w nie pilnego, bo edno we rzenie nie starczyło do zbadania go. Miało ono i dar przy-
podobania się i razem coś odpycha ącego. Oczy naprzemian były to wabiące to groźne.
Twarz, która eszcze zachowała pewną świeżość młoǳieńczą prawie, ǳiwnie ruchliwa,
potargana, konwulsy nie się fałdowała i drgała, niestara ąc byna mnie ukryć uczuć we-
wnętrznych, których była wiernym obrazem. Człowiek był co kłamać nie umiał i nie
chciał, zbyt będąc na to dumnym.

Wśród otoczenia swo ego, gdy po niem okiem wiódł, widać było, że tu nikogo rów-
nym sobie nie uznawał, że czuł się wyższym nad tych luǳi a pewnym, iż z niemi uczyni
co zechce.

Był to ten sam Pawlik, co kilkunastoletni walczył pod Lignicą, co potem szalał la-
ta długie, co młodość przeszalał, przepolował i przeucztował, a któremu przyszła myśl
w ostatku, gdy mu się wszystko przykrzeć zaczęło, zostać — księciem kościoła!

Była w tém fantaz a pańska, ale i duma człowieka pragnącego panowania, do którego
czuł się stworzonym. Możny pan nie mógł się ednak dobić stanowiska akiego pożądał.

Na łatwie szą ku temu drogą zdało się obrać stan duchowny, a w niem energią się
dorabiać tego, co na inne droǳe zdobyć było niepodobieństwem.

Biskupi stali wówczas na równi, eżeli nie wyże , niezależnie od książąt świeckich.
Rzym był daleko, a właǳa potężna.

Raz postanowiwszy to Paweł, z tą siłą woli aką miał gdy czego pożądał, zgrzybiałe-
go dawnego nauczyciela swego, ǳiś księǳa Zulę, będącego gǳieś wikar uszem około
Bochni, wydobył z ukrycia, wziął się z nim do nauki nanowo, i chwycił co było stanowi
duchownemu niezbędnem.

Obdarzony pamięcią naǳwycza ną, zdolnościami wielkiemi, łatwo sobie przypomniał
to, czego początki wziął był niegdyś od klechy. Resztę chciwie połyka ąc, eśli nie zupełnie
przyswoił sobie, to dotyla zrozumiał, iż obe ść się bez nie zręcznie potrafił.

Na myśli uż ma ąc przyszłe opanowanie stolicy biskupie w Krakowie, zawczasu Paweł
zaczął ugaszczać i ednać sobie kapitułę; z razu przybiera ąc postawę skromną, a gdy lepie
luǳi poznał, oswobaǳa ąc się od przymusu tego. Sieǳiał w Krakowie umyślnie, stół
trzyma ąc zawsze dla kapituły nakryty, obdarza ąc kanoników, śląc im beczułki z winem
i zwierzynę, na którą polować nie przestawał po swoich i cuǳych lasach, choć nieco uż
się z tą namiętnością ukrywał.

Pierścienie i łańcuchy ze skarbcu pana Pawła szły na palce i piersi kanoników. Sta-
ruszkowie wielbili szczodrobliwość ego, podobała się im wesołość, a ci, których wielka
surowość i świątobliwość Prandoty znużyła, zna dowali go daleko wygodnie szym, bo
i sam dla siebie ostrym nie był i na drugich obiecywał patrzeć przez szpary.

Wśliznął się tak do kapituły łatwo pan Paweł, choć święceń nie miał. ǲiało się to tak
akoś zręcznie i stopniowo, że, nim się luǳie opatrzyli czem to grozi, on uż zdobył sobie
pożądane stanowisko.
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Życie swe nakłonił wprawǳie do planów przyszłych, ale go nie zmienił wcale. My-
śliwstwo, które namiętnie miłował i teraz dlań było na ulubieńszą rozrywką, popisu z nie
tylko nie czynił. Na dworze niewieścia usługa do zbytku liczna, dobrana wǳiękami i mło-
dością nie zbyt się nawet ukrywała z sobą. Nie edną noc przy kubkach prześpiewano za
stołem u niego, niekoniecznie pobożne nucąc pieśni.

Ale za to na nabożeństwa Paweł szumnie i dworno uczęszczał, pokazywał się na nich
i do wspaniałości ich wiele przyczyniał.

Baldachimy, chorągwie, świeczniki, kręgi wosku olbrzymie, kielichy i naczynia wspa-
niałe rozsyłał kościołom.

Tem potrafił sobie z ednać miłość znacznie sze części kapituły i w porę rzucił tę myśl
e , iż on ako nikt na pasterza pod te czasy był stworzony.

Miała czas ona urosnąć, nim zmarł ks. Prandota, a po ego zgonie zausznicy Pawła,
głośno i śmiało się z nią oǳywać zaczęli. Nie całe ednak duchowieństwo uległo zasta-
wionym sidłom — surowsi, bacznie si ani się dali u ąć, ni zaślepić. Tych opór wybuchnął
teraz silny, nieprzebłagany i na dwa obozy rozǳielił kapitułę.

Przy aciele Pawłowi co z razu ufali w to, iż zakrzyczą i przemogą, zaczynali się obawiać
zbyt awnego oporu i rozbicia.

Po tem pierwszem zebraniu kapituły roz aśniło się barǳie eszcze, iż wybór nie łatwo
przy ǳie do skutku.

Lecz do walk przywykły Paweł z Przemankowa, wcale się tem nie zrażał, ustępować
nie myślał — owszem, trudność ta zagrzała go eszcze.

Otaczali go teraz sami ci, co mu ciałem i duszą byli oddani. Wszystkie owe ramiona
i błogo uśmiechnięte postacie, co w kapitule za Pawłem głosowały, znalazły się wieczorem
na ego dworze. Kilku ziemian i starsza służba pańska, dopełniali wesołego towarzystwa.

Gdy wszedł ks. Szczepan, ak zawsze butno i zamaszyście, wszystkich oczy padły nań.
Był to główny pracownik w pańskie winnicy.

— No! o cze! Co nam tam przynosisz? — zawołał Paweł wesoło. — Czy w sak nasz
choć edną a dobrą ułowiłeś rybę?

Ks. Szczepan ręce rozstawił…
— Próżny więcierz wyciągnąłem! — odparł. — Woda wielka, ryby się nie łowią.
— No! no! — odrzekł gospodarz, — zna ǳiemy może środki by e napęǳić. —
To mówiąc, choć twarz zmarszczył, uderzył się raźno po bokach.
Wszyscy ku niemu patrzali, a gdy on powiódł po nich wzrokiem, znalazł na twarzach

druhów pewne niedowierzanie.
— Obliczywszy głosy na ściśle , odezwał się ks. Szczepan — nie bęǳiemy mieli żą-

dane większości. — Umysły poburzone, nikt się nie cofnie. Trudna sprawa.
Paweł w boki się u ąwszy, przeszedł po izbie parę razy. Nie widać było po nim na -

mnie szego zwątpienia. Czoło się nieco marszczyło więce od myśli niż od troski. Ducha
nie tracił.

Skinął potem na ks. Szczepana, ego i kilku wybranych duchownych wywoǳąc do
boczne komory…

Na przyszłego biskupa izba ta dosyć ǳiwnie urząǳoną była.
Wprawǳie na stole leżała wielka księga edna i pomnie szych parę, stał krucyfiks

— ale na ścianach sterczały elenie rogi, a na nich wisiały trąbki, kołczany, oszczepy
myśliwskie i miecze. Obok biblĳ z malowanemi obrazkami niedopity kubek się zapomniał
i chusta szyta wzorzysto, akby niewieścia.

— Nie można prostą drogą do ść — odezwał się Paweł gromaǳąc koło siebie du-
chownych — to trzeba szukać ob eżdżki. I na łowach często zwierza z boku osaczać trzeba!

Co począć!
Niech się kapituła rozerwie! niech się roze ǳie! Niech awnie wystąpią ci, co są prze-

ciwko mnie.
— A cóż z tego? — zapytał ks. Szczepan.
— Posłucha cie no, — zimno począł Paweł. — Wy ks. Szczepanie, i ks. Wyszon mu-

sicie mnie zdraǳić i dać się nawrócić! Tak! Gardłu cie przeciwko mnie! proszę! a gorąco!
a bez miary! Mówcie, żem taki i owaki, bez czci i wiary! Nie szczędźcie! Zna ǳiecie czem
mi rzucić w oczy!

Uśmiechnął się to mówiąc lekceważąco i ciągnął dale .
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— Gdy wybór stanie się niepodobnym, przy ǳie do naznaczenia arbitrów, bo innego
sposobu nie ma. Wy w kapitule macie wagę i powagę, musicie tak czynić, ażeby was
w nagrodę za waszą ku mnie zdradę — wybrano. Reszta! mówić e wam niepotrzeba‼

Plan ten tak śmiało nakreślony zdumiał wszystkich mocno. Ks. Szczepan nawet mil-
czał długo.

— Czy zechcą nam uwierzyć, gdy się przeciw Wam zwróciemy? — przebąknął.
— To wasza rzecz! — zawołał Paweł. — Od utra musicie przeciw mnie wykrzyki-

wać okrutnie, a mąćcie tak, aby do wyboru żadnego nie przyszło! Zmęczą się w końcu
przewielebni. Stolica długo opróżniona stać nie może‥ Zdaǳą się na arbitrów! zdaǳą!

I śmiał się spoziera ąc po słuchaczach.
— Zwlekać potrzeba nie napęǳać — dodał — rozrywać, mięszać szyki. Niech się

zawieruszy, zakotłu e w kapitule, tak, aby uż innego zbawienia nie było, eno w arbitrach.
—

Rzucona myśl utkwiła widocznie w głowach ǳiałaczów, poczęli rozprawiać żywo —
Paweł słuchał patrząc na nich z góry.

Jakim wzrokiem! Gdyby z nich który był zrozumiał to we rzenie zwiastu ące pana
i na strasznie szego despotę!

— Mnie nie pilno — dorzucił dawszy się im wygadać. — Spoǳiewamy się Legata
papiezkiego, tymczasem wy adę naprzeciw, aby go sobie pozyskać. Reszta zrobi się sama.
Oporu tych luǳi nie złamiemy inacze , ak zwłoką. Niech się wybór odkłada.

Niektórzy probowali zarzuty czynić, lecz ks. Szczepan, który uż plan ten sobie przy-
swoił i korzyści ego zrozumiał — całkiem się z nim goǳił.

Ks. Wyszon małomównie szy, dawał tylko znaki, iż nań przystawał także i rolę, aka
nań przypadła, przy mował.

Rozmawiali eszcze, gdy starszy komornik Pawłów dał znać, że do wieczerzy czas za-
siąść było.

Szli więc na przeciwek wszyscy, gǳie ona zgotowaną uż stała, a że Paweł ucztować
umiał i lubił, zawczasu wierna ego drużyna wieǳiała, czego się spoǳiewać miała.

Po książęcemu przy mował elekt przyszły. Sama woń potraw łechtała podniebienie.
Na droższe przyprawy korzenne, które ze Wschodu sprowaǳano, drażniły powonienie
z mis na wpół polewkami, wpół mięsiwem przepełnionych paru ąc. W pośród nich inne
nałożone były owocami i przysmakami, a gęsto wszęǳie porozstawiane ǳbany obiecywały
wesołą biesiadę.

U drzwi też gra ków nie brakło. Służba, z chłopców wyrostków złożona, niewieścio
prawie wygląda ących, nie można było ręczyć, czy się choć w części z ǳiewcząt po męzku
przeoǳianych, nie składała. Na stołach kwiatów nawet i liści wonnych ponarzucano, aby
zapach ich więce gości odurzał.

Samym powietrzem te adalni upić się uż było można.
Jeden z duchownych, więce ze zwycza u niż z pobożności, z roztargnieniem, po cichu

odmówił modlitwę, stół przeżegnał, a druǳy ledwie ręce popłukawszy i otarłszy, co żywie
mie sca za mowali.

Nie było bowiem obo ętnem, kto gǳie usiąǳie, bo mis naówczas nie roznoszono,
stawiano e pośród stołu i kto co miał przed sobą, po to sięgał. Należało się więc pilnować,
aby zbyt daleko od pachnące nie usiąść misy, a niepotrzebować rąk wyciągać i do cuǳe
się dobierać. —

U Pawła z Przemankowa obawa była mnie sza bo misy prawie się z sobą styka ąc sta-
ły gęsto, co szczodrobliwość gospodarza oznaczało. Zaledwie zaś która opróżnioną była,
chłopaki owe uśmiechnięte figlarnie, których po gładkich licach głaskali panowie, żar-
tu ąc z niemi, — natychmiast nowe zastawiali. Podczaszy barǳo pilny nalewał wciąż, do
spełniania zachęcał. Wino też było gotowane, zaprawne i słoǳone, mile się pić da ące,
choć do głowy szło prędko.

Zasiadłszy do te uczty duchowni, zdawali się o powołaniu swem zapominać. Paweł,
który adł nie wiele, uśmiechał się patrząc ak ręce w misach czerpały żwawo, a pootwie-
rane usta pokarmy chciwie pochłaniały. Rozmowy stroiły się na ton wesoły — dowcipo-
wano…

Gospodarz z nie aką litością, eśli nie z roǳa em pogardy patrzał na swych gości. —
Trudno było myśli ego odgadnąć. Dumał.
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Z razu szmer słychać było tylko, przerywany śmieszkami, dale , gwar rosnąc stał się
taki, iż ciche gędźby u drzwi nikt uż nie słyszał. Ta też piwem się racząc odpoczywała.
Gęsto kręciły się żwawe chłopaki, z gośćmi sobie śmieszki stro ąc poufałe.

Gdy po północy ostatni z gości powstawali, ociężałym krokiem szukać płaszczów
i opończy, aby się zawlec do domów, gospodarza uż u stołu nie było dawno. — Znikł
im niepostrzeżony, a ksiąǳ Szczepan i kanonik Wyszon także się wcześnie wymknęli.

Naza utrz znowu gromaǳiła się kapituła, tylko księǳa Jakóba ze Skarzeszowa nie
było. — Ten wieǳiał, że się uż tam na nic przydać nie może.

Pierwszy wystąpił kanonik Janko z długą, ułożoną zawczasu mową przeciw elekcyi
człowieka, na którego życie przeszłe gwałtownie powstał, w żywych e malu ąc barwach.
Oczy miał zwrócone na księǳa Szczepana, który dnia tego stał niemy, posępny i nie
oǳywał się wcale.

Inni przy aciele Pawła występowali gwałtownie — on — milczał.
Gdy się tak burzyło sroǳe, eden z przy aciół pana z Przemankowa wezwał księǳa

Szczepana, aby przecie stanął w obronie tego, którego stronę popierał.
Uparte milczenie zdumiało wszystkich.
— Mili o cowie — odezwał się akby z wysiłkiem wielkim i skruchą. — ǲisia nic

mówić nie będę, bom w sumieniu mo em powziął wątpliwość… Wolę się wstrzymać.
Zǳiwiło to na mocnie kanonika Janka. Spo rzał nań ostro.
— Tak, — dodał Szczepan, — wy przyczyną tego esteście, że się zachwiałem. Nie

powiem ażebyście mnie nawrócili, ale zachwianym się czu ę.
Janko zbliżył się doń, ob ął i uścisnął. W tem kanonik Wyszon zamruczał.
— Ja także.
Ledwie słów tych dokończył, wrzawa powstała ogromna od drużyny Pawłowe , zaczęto

wołać iż zdra cy są niegodni, zmiennicy, z których ust ciepło i zimno na przemiany płynie.
Sroǳe się u adano wza em, tak, iż to posieǳenie burzliwie się eszcze skończyło niż

poprzeǳa ące, a ksiąǳ Szczepan i Wyszon opuścili e ścigani wyrzutami na gwałtow-
nie szemi.

Zgody nie było — noc przyszła ako roz emca, sporom kładnąc koniec.
Ksiąǳ Janko naǳwycza szczęśliwy Bogu ǳiękował za cudowne nawrócenie obłą-

kanych, a naza utrz po tem co spotkało księǳa Szczepana i Wyszona, uż ich liczył do
swoich. Tych dwu pozyskanych nie dawało eszcze większości. Zwołano kapitułę na no-
wo. Rozeszła się gorze eszcze podrażnioną i rozdwo oną.

Szyzma zupełna groziła. Ksiąǳ Jakób ze Skarzeszowa raǳił dać czas do rozwagi,
namysłu i modlitwy… Lecz z dniem każdym umysły się mocnie rozgrzewały, niechęci
wza emne rosły.

Naostatek rzucił ktoś cicho myśl, aby, unika ąc gorszących waśni w łonie kapituły,
wybrać arbitrów trzech i im stanowczy wybór powierzyć.

Nim ednak do zgody na to przyszło i do wyznaczenia roz emców, niemało upłynęło
czasu.

Ksiąǳ Janko sto ący na czele tych, którzy przeciw wyborowi Pawła opór stawili, za-
chorował mocno. Inni woǳa pozbawieni, gdy i ksiąǳ Jakób ze Skarzeszowa na kapitułę
nie przychoǳił — osłabli znacznie na duchu. Ciągnęło się bez końca bezkrólewie, nużące
uż wszystkich, nawet na cierpliwszych.

Jednego wieczora niespoǳianie zaczęto się dopominać o wybór arbitrów… Jak prze-
widywano, padł on na księǳa Szczepana i kanonika Wyszona, pota emnie sprzy a ących
Pawłowi z Przemankowa.

Dnia tego był on uż pewien, że obranym zostanie i sposobił się do tego.
Pomięǳy duchowieństwem świeckiem i zakonnem Krakowa i okolicy, o przyszłym

biskupie na sprzecznie sze choǳiły wieści. Tęskno oczekiwano pasterza i woǳa, a Do-
minikanie i Franciszkanie coǳień się o to do Ducha świętego modlili.

Aż dnia ednego uderzono we ǳwony o niezwycza ne goǳinie. Ruch wielki widać
było około kapitularza, i wołanie w ulicy.

— Habemus Episcopum!
Luǳie, którzy tęsknie oczekiwali na to, niepyta ąc uż o imie, poczęli bieǳ do ko-

ściołów, księża do ołtarzów aby zanucić zwycięzkie — Te Deum…
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W świetnym orszaku tych, co po niego pospieszyli, Paweł tryumfu ący echał do
kapitularza, w którym z posępnemi twarzami pół duchowieństwa oczekiwało nań w głę-
bokim smutku, ze łzami w oczach.

Blady, ledwie z choroby powstawszy ksiąǳ Janko, łamał dłonie powtarza ąc:
— Zbaw Ty nas Panie, bo upadliśmy głęboko i ręka Twa chyba podźwignąć nas może.
Lud wiǳąc Elekta wołał:
— Niech ży e!
Za nim szli arbitrowie uśmiecha ący się do siebie…


Pod Krakowem, u Prądnika na Skale, gǳie niedawno stanął klasztór Klarysek, przez
królowę wdowę, Bolesława krakowskiego siostrę roǳoną Salomeę założony — smutnego
dnia esieni widać było akiś ruch niezwykły w tem mie scu ciszy i spoko u.

Ustronie to, wzniesione wysoko, odosobnione od świata, odǳielone od niego nie-
tylko murem, ale całem życiem swem, kryło w swem wnętrzu drugą Jadwigę pobożną,
naśladownicę e , Salomeę.

W święte niewiasty wiek to był obfity, bo i Kinga poślubiona Bolesławowi, bratu
Salomei, szła w tamtych ślady a w tropy swe święte patronki, Cesarzowe Kunegundy.

Ten poryw ducha ku niebiosom z pogardą wszech ziemskich rzeczy, zaraźliwym był!
Imał się on na pięknie szych kwiatów, szerzył po książęcych dworach.

Zawierano małżeństwa aby żyć bezǳietnie i z osobna, nie zbliża ąc się do siebie, zde -
mowano szaty kosztowne dla przyozdabiania kościołów niemi — nie wiǳiano nic oprócz
niebios nad sobą.

Niewiasty pobożne nawracały mężów; mężowie szli za niemi posłuszni. Rycerstwo
świeckie przeistaczało się w duchowne, włosiennice zastępowały zbro e. Śmierć była celem
nie życie.

Na Skale ze swemi Klaryskami dokonywała tak świątobliwego żywota Salomea kró-
lowa, równie pobożna ak Jadwiga Ślązka, cichszego ducha, zatopiona w sobie, osamot-
niona, bezǳietna, wyschła od dobrowolnego męczeństwa. Przyszła tu pod sam Kraków
położyć się ze swym obozem zakonnic, może dla tego, aby żonę brata zyskać niebu a wy-
rwać małżonkowi.

Z Salomeą częście obcowała księżna Kinga, niż z mężem, którego unikała. Tu e
na lepie było; wzdychała do tego świętego ustronia.

Posły coǳiennie biegały z Krakowa do Skały i ze Skały do Wawelu.
Na droǳe co kilka dni widać było kryty wóz pani Kingi, spieszące do królowe , którą

czciła ak matkę. Raz tu przybywszy pobożna pani, wyrwać się ztąd nie mogła.
Dnia tego niespoko ne poruszenie akieś panowało od rana w klasztorze. Królowa

Salomea przepowiadała śmierć swo ą. Przerażone siostry wysłały po księżnę Kingę, po
kapłanów i lekarzy.

Lecz nic się nie zdawało awnie końca tego zwiastować święte pani, która mówiła
o nim z uśmiechem i spoko em. Jak coǳień, kazała się wieść na modlitwę, klęczała na
nie długo, na licu e białem, ślicznem, anielsko wypogoǳonem, choć wiek e uż okrywał
zmarszczkami, młodość ducha nieśmiertelnego aśniała. Coś niebiańskiego promieniało
z oblicza, którego ani starość, ni cierpienia nie potrafiły zasępić.

W tych rysach lekko poszczerbionych, zdała się z wnętrza na wskróś przebĳać młodość
niespożyta czyste duszy. Nie była to owa Jadwiga Ślązka z twarzą surową i groźną, która
o walce akie ś z sobą i światem świadczyła.

Na e obliczu aśniało uż zwycięztwo i niezmącona niczem cisza błogosławiona.
Tamta karciła często, wiǳiała w luǳiach grzech ukryty, sięgała wzrokiem do ciem-

nych głębin — ta patrzała w niebo i uż, oblubienica niebieska, z oczyma zwróconemi
ku światłości, która ą zaślepiała, nie znała może świata.

Anielska ta postać tem się wydawała aśnie szą, iż orszak towarzyszących e sióstr
Klarysek, wcale różną miał barwę.

Były to niewiasty i ǳiewczęta pozbierane z różnych stron, z różnych stanów, przez
miłosierǳie, w większe części nieobyte eszcze z życiem zakonnem, które, choć e star-
sza Matka, Czeszka Klara, starała się nałamywać do surowe reguły — ǳiko się z nie
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wyrywały. Przykład pani nie starczył, a Salomea surową być nie umiała… Serce miłością
wielką osłaniało wszelką winę…

ǲiwnie wydawały się te młode siostry Klaryski, gdy się tylko cokolwiek z pod su-
rowego oka Klary wyrwać mogły.

Naówczas w tych eszcze nieokiełznanych ǳiewczętach, oǳywały się pragnienia świa-
ta, tęskniące za swobodą, pokuśne pieśni przychoǳiły im na pamięć, wspomnienia ǳie-
cięcych lat i życia wśród luǳi…

Wybiegały do ogródka, ku murom, ku wrotom, aby choć tchnąć wolnie , choć okiem
rzucić dale , choć popłakać i pośmiać się cicho. Matka Klara miała z tą swą trzódką nie-
barǳo sworną, troskę wielką, a gdy się na to skarżyła, królowa Salomea odpowiadała e
łagodnie.

— Łaska nie przychoǳi od razu, z pokusami walczyć potrzeba, czas i modlitwa
oczyszczą i wybielą te duszyczki.

Na pięknie szą z tych siostrzyczek młodszych, ale na mnie da ącą się powodować
matce Starsze , była Bietka z Krakowa. O ciec e , zubożały ziemianin, był akimś urzęd-
nikiem przy książęcym dworze; on i matka odumarli ą sierotą barǳo młodo. Kinga pani
dała ą na wychowanie Salomei, ulitowawszy się opuszczone . Cud był urody to ǳiecię;
czarne oczy ogromne, usta maluśkie, nosek prosty ak wyrzeźbiony, nizkie gładkie czo-
ło, policzki rumiane i cała postać zręczna, gibka, zwinna, silna. Coś wschodniego, niby
południowego miała w licu, płeć odrobinę śniadą, w we rzeniu ogień wielki i śmiałość.

Taką, aką się ǳieckiem obiecywała, wyrosła szesnastoletnią. — Mimo klasztorne ,
surowości, ǳiką, nieunoszoną, buntu ącą się duchem. A że wszyscy ą dla naǳwycza ne
piękności lubili i dużo pobłażali, królowa Salomea się nią opiekowała wraz z Kingą, matka
też Klara nie karciła e zbyt surowo. Przyszła zakonnica rosła sobie dość swobodną.

Przychoǳiły na nią dnie i goǳiny, gdy się w pobożność wielką rzucała gwałtownie,
wszystkie inne siostry prześciga ąc w postach, modlitwie, biczowaniu i mękach, akie
sobie zadawała.

Wśród tych uniesień namiętnych, często upadała na siłach, — zniechęcała się, i akby
nie otrzymała tego co się spoǳiewała, zrażona buntowała się potem straszliwie.

Pod pozorem choroby kryła się po kątach, biegała po ogroǳie, widywano ą płaczącą,
leżącą na ziemi, woła ącą śmierci i wyzwolenia.

Królowa, uwiadomiona o tem, przypisywała to szatanowi, matka Klara raǳiła leczyć
modlitwą, lecz nie pomagało nic, aż siły się wyczerpały, wróciło odrętwienie, spokó ,
rozpacz niema, a po nie nowe porywy i modlitwy.

Mimo tych ǳiwacznych przemian, wiele sobie po nie obiecywano. W klasztorze,
wśród ǳiewcząt innych, ona była niby panią, ona wiǳiała na aśnie , rozumiała wszystko
na lepie , uczyła się na łatwie — gdy chciała. Głos e w kościele gdy śpiewała poruszał
do łez czasami, słucha ąc e zapominano o modlitwie. Miała łzy i łkanie w głosie…

We wszystkich niewieścich robótkach, dozwolonych zakonnicom, ona celowała…
Zdało się, akby się ich uczyć nie potrzebowała, akby z sobą na świat wiadomość ich
i wprawę nawet przyniosła.

Dość e było spo rzeć na coś, aby wynaśladować, odgadnąć, coś swo ego dodać eszcze.
Jedną z cnót akich reguła wymagała — pokory i łagodności, na trudnie wpoić e

było. Choć się czasem do nich zmuszała, natychmiast krnąbrna natura brała górę, twarz
płonęła dumnym wyrazem, oko się czarne zapalało ogniem, podnosiły ramiona i nie-
okiełznana, ǳika ǳiewczyna wychoǳiła z pod brunatne sukni zakonnicy.

W tym habicie grubym, z tą zasłoną prostą nad czołem, Bietka bez żadnego stro u,
z obciętemi włosy, które e ciągle z niezmierną siłą odrastały bu ne — była tak piękną,
że kto ą u rzał po raz pierwszy, musiał stanąć zdumiony.

Inną akąś zdawała się, wyższą istotą nad te co ą otaczały, wszystkie się przy nie
wydawały chłopkami, ona królową.

Czuła ona to dobrze i rozkazywała milcząc nawet.
Dnia tego z kolei przypadła na nią służba przy królowe Salomei, która słabość miała

do nie . Nie była ona ciężka, bo pani ta nie potrzebowała prawie żadne posługi, nie żądała
nic, żyła nieustannie zachwytem nad ziemią.

Ziemskie życie należało e przypominać, inacze nie adłaby była, nie piła, nie poszła
na spoczynek. Spowiednik zmuszał ą do pamiętania o sobie, tak ak księżnę Jadwigę.
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Teraz, gdy sobie zgon rychły przepowieǳiała, to oderwanie się od ziemi większe esz-
cze było i zupełnie sze. Zapatrywała się w niewidoczne dla drugich niebiosa, odpowiadała
na głosy dla innych nie pochwytne, które po nad nią ulatywały, uśmiechała się do nie-
wiǳialnych otacza ących ą postaci.

Leżała tak z rękami założonemi, rozmarzona szczęśliwa, akby ą uż mieli pochwycić
skrzydlaci posłowie w obłoki.

Z lekka zaledwie pierś e podnosiła się westchnieniem. Matka Klara i siostra Bieta
patrząc na nią, wiǳiały ak się im w oczach mieniła, roz aśniała, rozpromieniała, odmład-
niała. Coś cudownego było w tem obliczu w przededniu zgon odkwita ącego młodością.

Pierwszy raz teraz matka Klara uwierzyła, że zgon się e zbliżał, bo oblicze to do życia
nie było stworzone.

Nadchoǳił wieczór, gdy w podwórzu szmer się zrobił — przybywała Kinga pani.
Była dopiero we wrotach klasztornych, gdy Salomea zbuǳiła się ak ze snu niebiańskiego,
zwraca ąc ku wnĳściu oczy, płonące radością nową i inną.

Było to ziemskie uczucie, choć z niebieską miłością pokrewne.
Kinga biegła niespoko na, nie pyta ąc nikogo po droǳe, choć zakonnice przyklęka ąc

przed nią, spotykały ą i wiodły, szepcząc coś‥ Nie słuchała ich, lękała się może złą usłyszeć
nowinę‥ Spieszyła.

I to była święta pani, duchem roǳona siostra Salomei i Jadwigi, lecz młodość z całą
swą krasą, czyniła ą akby białą liǉą, co się zaraniem wiosennym rozwinie.

Piękna była, aśniała wǳiękiem ǳiewiczym, choć wszystka ta krasa nie zdała się
stworzoną dla ziemi, nie było w nie nic luǳkiego, oprócz tęsknicy dusz wygnanych. —

Blada i bez rumieńca, płci nie świetne , przygasłe , twarz miała narysowaną przeǳiw-
nie, oczy czarne i rzęsy, co ak zasłony spadały u tych okien ducha, bo aźliwie otwiera ą-
cych się ku światu.

Maleńkie usteczka ledwie widocznym prążkiem przecinały owal twarzy nieco zwężo-
ny i schudły‥ Wyraz ich był łagodny i przelękły, a mimo to na czole w we rzeniu coś
zwiastowało silną wolę, czu ną i nieuśpioną baczność‥ Piękne e włosy czarne starannie
były pokryte czepcem, prawie do zakonne podobnym zasłony. Suknię miała szarą i nie-
ozdobną, żadnych błyskotek na nie , tylko do podróży, ako oznakę dosto eństwa musiała
wǳiać płaszcz, który się z ramion e zsuwał. Suknia wielkiemi fałdy spadała na postać
szczupłą i wiotką — którą posty, bezsenność i modlitwy wysuszyły.

Coś cichego, skromnego było w te pani królewskiego ma estatu, a anielskie skrom-
ności. Głos, którym się odezwała w progu stanąwszy i u rzawszy Salomeę, brzmiał, ak
ǳiecinny, słodko i łagodnie.

Wyciągnęły ręce ku sobie.
— Siostro mo a!
— Królowo!
Poklękła Kinga przy łożu i uścisnąwszy się, pozostały tak długo połączone z sobą, nie

mogąc przemówić słowa. Obie czuły, że to był może uścisk na ziemi — ostatni.
Matka Klara i inne zakonnice, które do progu księżnie towarzyszyły, cofnęły się od

niego.
Dwie święte niewiasty zostały same.
Wśród tego milczenia ǳwonek klasztorny dał się słyszeć, woła ąc do chóru na mo-

dlitwę. Dla obu ich był to znak, iż trzeba było o sobie dla Boga zapomnieć.
Salomea siadła składa ąc ręce wychuǳone, a Kinga pozostała przy nie na klęczkach

— pochyliwszy głowę. W korytarzu słychać było spiesznie przesuwa ące się zakonnice
i nowic uszki, które do chóru spieszyły.

Duchem z ednoczone z niemi dwie pobożne niewiasty, poczęły odmawiać modlitwy
wieczorne. Wkrótce też wśród ciszy dały się z dala słyszeć śpiewy, a po nad niemi góru ący
siłą namiętną — która się ǳiwnie odbĳała w uszach słuchaczek — śpiew Biety‥ Ta nawet
do Boga się oǳywa ąc, nie mogła zmusić do pokory, a w dźwięku e brzmiała boleść,
wyrzut, coś zbuntowanego i przeraża ącego zuchwalstwem…

Na twarz królowe Salomei wystąpił wyraz boleści i niepoko u. Lecz śpiewy wnet
ucichły, zagłuszone szmerem modlitwy…

Noc uż nadchoǳiła, sługa wniosła lampkę oliwną. Skończyły się pobożne ćwiczenia,
królowa zwrócona ku Kinǳe, odezwała się głosem drżącym.
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— Radu się siostro mo a, szczęściem mem, albowiem maluczko oczy te u rzą oblu-
bieńca i zrzucą z siebie szatę cielesne niewoli.

— Królowo ma! królowo! a a zostanę tu sierotą! — odparła Kinga. — Tyś mi była
siostrą, matką, nauczycielką, przykładem, pociechą i tarczą! Cóż pocznę bez ciebie?

— Walczyć bęǳiesz akom a walczyła‥ cichym głosem mówiła Salomea — o siostro
mo a droga! Skarb ten, dla którego tu cierpiemy nie est że wart te ofiary?

— A! — ciągnęła dale Kinga wciąż na kolanach u łoża królowe — chciałabym ak ty
czystą pó ść do niebios w białe chrztu szacie, niezmazane żadną ziemską namiętnością,
lecz życie długie! Stan mó ciężki! ten, którego mi za męża dano pobożny, lecz po ziemsku
eszcze miłu ący mnie…

Zakryła twarz śliczną rękami.
— Siostro mo a — poczęła Salomea. — Ty mi własne mo e powtarzasz ǳie e. I am

przetrwała toż samo, i mó Koloman kochał mnie ziemską miłością, pókim w nim nie-
bieskie rozżarzyć niepotrafiła.

Tu akby e głosu zabrakło, sparła twarz na ręku — milczała chwilę.
— Posłucha — odezwała się po namyśle nie patrząc na Kingę — posłucha ! Byłam

eszcze młodą naówczas, barǳo młodą… pokusy cielesne miały eszcze właǳę nademną.
Staczałam bó z niemi. Musiałam nietylko miłości Kolomana, ale własne dla niego się
zapierać. Raz! pomnę ten ǳień próby! Ja, com zawsze choǳiła ubogo i skromnie oǳiana,
stara ąc się pozbyć znikome piękności, ma ące pó ść robactwu na pastwę, raz, gdy męża
mo ego nie było na zamku, uległam myśli grzeszne . Do koła mnie wisiały mnogie szaty
wytworne, kle noty piękne, których nigdy nie tknęła ręka mo a. Byłam sama, ǳiecinny
umysł mó , nie wiǳiał niebezpieczeństwa‥ Dokuczała mi myśl uparta, abym choć raz,
raz w życiu zobaczyła się taką, akąbym mogła być, gdybym się nie wyrzekła świata.

Prędko zwlekłam z siebie szaty potargane, znoszone, ubogie, które mnie pokory uczy-
ły. Gorączkowo poczęłam się przystra ać, ubierać, wkładać na siebie te stro e bogate i na -
droższe kle noty…

Piekły mnie one ak uścisk grzechu… ale żąǳa akaś nie dopuszczała tych ka dan
pokruszyć. Stałam tak stro na, drżąca, przelękła i uradowana sobą, gdy się drzwi otwarły.

Mąż mó stał w progu, zdumiony u rzał mnie w całym piękności blasku, które nigdy
nie oglądał. Zapłonęło mu lice, rzucił się ku mnie, namiętnie chwyta ąc i cisnąc ku sobie.

Księżna Kinga słucha ąc, krzyknęła.
— A! straszna to była chwila, am postradała pamięć z trwogi wielkie , czułam serca

ego bicie, oddech ego żarzący na twarzy — westchnęłam o ocalenie do Boga! W tem
Koloman, któregom usiłowała odtrącić, puścił mnie, załamał ręce i krzyknął — Boże!
akąż a dla ciebie czynię ofiarę!

Zapłoniona padłam na ziemię, modląc się i szlocha ąc. Wyszedł. Odtąd nie wǳiałam
uż nigdy tych sukni grzechu…

Siostro mo a — i ty tak czynić musisz, abyś nie znikomą pięknością, ale cnotą twą
stała się mężowi drogą.

— Królowo mo a — odparła Kinga. — Ty wiesz! Już on raz odepchnął mnie gniewny
i porzucić chciał — uż byłam raz w klasztorze… i u tego portu byłabym została — ale
nie o mo ą edną szło mi duszę‥ Na to nas Bóg związał ślubem małżeńskim, abym go
prowaǳiła do światła! abyśmy razem zyskali wieczną szczęśliwość!

Długie życie, długą walkę mam przed sobą.
— A dla mnie ona z utrem się kończy! Jutro, — zawołała radosnym, ale uż słabym

głosem królowa Salomea — Jutro! Bóg mnie do siebie powoła.
Całą noc spęǳiła Kinga przy łożu królowe , która, akby w oczekiwaniu przy ścia

oblubieńca, gotu ąc się na gody — to drżała radością naǳiemską, to modliła się, całowała
i błogosławiła bratowę.

Dla obu tych niewiast pobożnych noc to była uroczysta, ǳiwna. Mroki e roz aśnia-
ły wiǳenia, sen przeplatała modlitwa. Była pół snem, pół marzeniem, potęgu ącem się
gorączką, coraz większą i podniesieniem ducha.

Wśród ciszy klasztorne , którą tylko szum wiatru obĳa ącego się o mury przerywał,
oǳywał się czasem czu ny ǳwonek i pieśni zakonnic brzmiały zdaleka…

Zakonnice też nie spały, przepowiednia królowe , która była duszą klasztoru, napeł-
niała siostry trwogą. Co miały począć bez tego opiekuńczego anioła, bez tego woǳa, bez
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te siły, co niewidoma nigǳie na każdym podpierała e kroku? Niewysłowione dobroci
królowa zdawała się cichym gościem tylko, lecz świątobliwością swą była panią i mistrzy-
nią.

Od utra miało e zabraknąć!
Wieść o te przepowiedni, o które nikt nie wątpił, bo każde słowo Salomei się iściło

— ze Skały uż doszła była do Krakowa.
Wieǳiano o tem na Wawelu, a tegoż dnia i na Wiślne ulicy w biskupim dworze

u ks. Pawła z Przemankowa.
Pasterz ten nowy, ak powiadali wszyscy, postrachem stał się dla kapłanów, co czasy

pobożnego Prandoty pamiętali. Wǳiawszy suknię we Wrocławiu, wyświęcony razem na
kapłana i pasterza, za łaską papiezkiego Legata, któremu zabiegłszy drogę, zyskać go sobie
potrafił — zaledwie dni kilka powściągnął się od starego swo ego obycza u.

Wkrótce na dwór powrócili myśliwcy, zausznicy, drużyna wesoła, czeladź pańska płci
obo e , rozpasanie ziemianina ży ącego w pogańskie swawoli. Ze zgrozą patrzali na to
starzy duchowni, ak ks. Jakób ze Skarzeszowa i kanonik Janko.

Jeśli nie ze słów, to z twarzy mógł rozpoznać Biskup, akie w nich buǳił uczucia, ale,
zuchwały pan, szyǳił z nich i na grawał się z nieprzy aciół, a odgrażał!

Książe Bolesław i żona ego Kinga, szanu ąc w nim o ca duchownego, przerażeni byli
tem, co im co ǳień o nim donoszono, co awnem było i świadomem wszystkim.

Zżymał się książę Bolesław, lecz poczynić nic nie śmiał przeciwko Biskupowi, nad
którym właǳy nie miał. Księżna Kinga wierzyć nie chciała temu, co rozpowiadano.

Coǳień z nowemi przychoǳono na dwór wieściami. Szczególnie Toporczycy dwa ,
księciu ulubieni, łowów ego towarzysze, Biskupa potępiali przed panem, i z oburzeniem
się o nim oǳywali.

Przychoǳiły skargi z miasta, ze wsi — od księży. Jak pamięć luǳka sięgała, nikt
takiego pasterza nie pomniał.

Część surowsza kapituły zwała go Antychrystem.
Szemrano na dworze, a ze dworu szmer ten dochoǳił na Wiślną ulicę. Biskup nań

wzgardliwem ruszeniem ramion odpowiadał…
— Niech siebie pilnu ą, a za me sprawy odpowiadam. Nic im do nich!
Dawnie sza niechęć ku Bolesławowi rosła coraz w Biskupie, o pobożnym księciu od-

zywał się lekceważąco. — Jemu nie księciem a mnichem zostać było, a żonie zakonnicą.
Nie powinien był na stolicę wchoǳić, które obronić nie umie.

E! Konrada nam tu trzeba i Mazurów, aby za łby wzięli tych świętych i rozpęǳili ich,
a panowali nam po rycersku‥ Wszystko to niemce są, a przez nich i my poniemcze em!

Nie taił się z tem ks. Paweł, że nie w smak mu były rządy ówczesne. Nie zrywał
przeto ani z panem, ani z dworem, tylko gdy się z niemi spotkał, dumnie szym się stawał
i szorstkim umyślnie.

Gdy wieść o umiera ące królowe Salomei nadeszła na dwór biskupi, noc uż była,
wesoły stół obsiadali zwykli ks. Pawła towarzysze.

Biskup zadumał się nieco.
— Tamby mi przystało być, — rzekł, — eżeli królowa zemrzeć ma. Rozporząǳa

eszcze znacznemi skarby, które z sobą z Węgier przywiozła. Dla kościoła i dla nas cośby
się z nich dało pozyskać.

— Wszystko pono wezmą ulubione Klaryski — odezwał się butny ksiąǳ Szczepan.
— Niema się tam uż czem pożywić.

— Ale probować potrzeba, — odrzekł Biskup. — Bez tego, utro piątek, polować
nie mogę. Ci długo ęzyczni zaraz paplać będą, trzeba im gęby zamknąć. Niech mi utro
woźniki gotowe będą do Skały.

— A komu, miłość Wasza każecie z sobą? — zapytał młody księżyna kapelan, ulu-
biony biskupowi.

— O! chce ci się za rzeć do młodych zakonniczek, — rozśmiał się rubasznie Biskup.
— A no! nic z tego! Wezmę starego księǳa Piotra, aby świętych niewiast nie bałamucił.

Niektórzy uśmiechali się ukradkiem, inni szeptali wesoło mięǳy sobą.
Naza utrz rano do dnia, kolebka stała u drzwi, a Biskup Paweł z sęǳiwym księǳem

Piotrem, z kilku dworzany, wyruszał do Skały.
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Przybył tu właśnie o te goǳinie, gdy zakonnice z chóru wychoǳące przechaǳki po
ciasnym podwórku używały.

Trochę słońca świeciło na szarem niebie.
Traf chciał, aby Biskup, dla którego klauzura stała otworem — wchoǳąc na próg

spotkał Bietę, które nigdy eszcze nie wiǳiał.
Zakonnica, wedle zwycza u, przyklęknęła przed nim z pokorą, sięgnęła po błogosła-

wiącą rękę do ucałowania, podniosła oczy, ukazała twarz prześliczną.
Ksiąǳ Paweł osłupiał zdumiony.
Przybrana powaga opuściła go, oczy mu się zaiskrzyły, zapomniał o szatach i dosto-

eństwie, z namiętnością zepsutego człowieka począł się uśmiechać do klęczące i głaskać
po twarzy. Wzrok Biety spotkał się z temi oczyma pożądliwemi, ad le ącymi z siebie.
ǲiewczę zbladło ze wzruszenia, zasromało się, o mało nie mdle ąc.

Scena ta niema, straszna w tym progu klasztornym ak świętokraǳtwo, strasznie sza
eszcze myślą o kona ące tuż, o trzy kroki błogosławione pani — byłaby się przeciągnęła
może, gdyby matka Klara nie zbliżyła się na powitanie pasterza. Bieta zaledwie mogła
podnieść się z ziemi, sparła o ścianę i oczy swe czarne, które łzami zaszły, zwróciła eszcze
ku odchoǳącemu Biskupowi.

Ksiąǳ Paweł zadrżał, chciał zawrócić się, ale mu uż zasłoniono Bietę — oprzytomniał.
Prowaǳono go do izby królowe .

Gdy ozna miono o przybyciu Biskupa, na twarze dwóch niewiast wystąpiła bladość
trwożna. Potrzeba było przełamać wstręt do człowieka a uczcić pasterza.

Ksiąǳ Paweł tam, gǳie ako Biskup występował, godność swą wysoko nosił, i tu
wszedł ako dosto nik kościoła, ako poseł niosący pociechę. Z pokorą niemą przy ęły
go dwie pobożne panie, Salomea spuściwszy oczy, unikała we rzenia nań, księżna Kinga
w cieniu usiadła na boku.

Ofiarował się ksiąǳ Paweł do modlitwy.
Tu zniknąć musiał człowiek, grzeszne naczynie, przez które łaska zstąpić mogła.
Cicho — z prze ęciem szeptano za nim modlitwy.
Po skończeniu ich, Biskup wystąpił ze słowami pociechy, napomyka ąc o tem, iż

kościół za duszę królowe modlić się bęǳie, i pamięć e uczci. Umie ętnie wspomniał
o ubóstwie kościoła i swo em, kościół właśnie ołowianego potrzebował dachu, bo wieże
zaledwie nim pokryte były…

Królowa akby zatopiona w sobie nic na to nie odpowieǳiała. Musiał więc, zawsze
niecierpliwy, nie mogący długo na ednem wytrwać mie scu, duszący się tą atmosferą
klasztorną Paweł pożegnać błogosławiąc królowę, która uż ostatnie pomazanie rano z rąk
spowiednika swego Wo ciecha przy ęła. Testamant był też spisany, do którego na świadka
tylko został wezwany wraz z dwoma gward anami, lektorami i innemi duchownemi.

Niema ąc uż tu co czynić, byłby od echał Biskup nazad, gdyby go grzeszna myśl nie
wstrzymała.

Wyszedłszy od królowe począł badać matkę Klarę. Salomea na ten ǳień przepowie-
ǳiała zgon swó , chciał dotrwać, aby być świadkiem.

Otwarto refektarz dla niego…
Po korytarzach przechoǳąc śmiało woǳił oczyma. Zakonnica wiǳiana nie wycho-

ǳiła mu z pamięci.
Zażądał zwieǳić cele klasztorne‥ a choć zakony reguły Ś. Franciszka nie należały

właściwie do biskupie właǳy — któż mógł Pasterzowi wzbronić ich wiǳenia?
I znowu to, co się zowie trafem, a co est zagadką nierozwikłaną przeznaczeń luǳkich

— sprawiło, iż pierwsza celka, do które wszedł, była tą właśnie w które Bieta, zmieszana
w oknie, sparta na łokciach stała zamyślona — o tym wzroku, co ą przeszył, od którego
drżała eszcze…

Gdy Biskup wszedł, odwróciła się szybko ku niemu zarumieniona, stokroć pięknie sza,
niż gdy ą oglądał raz pierwszy — bo oko namiętne rozeznać w nie mogło niepokó
zmysłów i ducha.

U rzawszy ą, ks. Paweł zwrócił się do matki Klary, prosząc, aby mu wody szklankę
przynieść kazała. Spoǳiewał się na chwilę sam pozostać z zakonnicą.

Tak się stało. Matka zamiast wysłać Bietę, pobiegła sama.
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— Kto ty esteś? — zapytał żywo z zuchwalstwem świeckiego człowieka, zbliża ąc się
do nie Biskup i chwyta ąc ą za rękę drżącą.

ǲiewcze znowu na pół omdlałe ze wzruszenia akiegoś, ledwie się na niewyraźną
zebrało odpowiedź.

— Co cię do klasztoru wpęǳiło? — zapytał natrętnie Biskup. — Nie zda esz się do
niego stworzona? piękną esteś…

Spo rzał e w oczy natrętnie i nieczeka ąc odpowieǳi dorzucił:
— Chcesz z niego wy ść? a ci pomogę do tego!
Słysząc szelest sukni i chód matki Klary, odstąpił Paweł od zakonnicy. — Bieta cofnęła

się ku oknu.
Przyniesioną wodę podano Biskupowi na klęczkach… Pił ą patrząc z ukosa na zakon-

nicę, która też ostrożnie mierzyła go oczyma, wcale nie bo aźliwemi. Była w nich asna
odpowiedź na pytanie — Chcesz-li wy ść?

Słowo to szatańskie pokusy w piersi e tkwiło — tętniało w uszach, biło krwią
w sercu falu ąc…

Biskup wyszedł z matką Klarą, Bieta została sama — niewieǳiała co się z nią ǳiało.
Słyszała tylko powtarza ące się ciągle:

— Chcesz-li wynĳść ztąd?
Wy ść! wy ść na świat otwarty, wesoły, na którym była swoboda, spoczynek, sen,

radość — wszystko o czem marzyła nieszczęśliwa — wy ść! Za wrotami we snach ra
wiǳiała!

Śluby, przysięga, niebo, znikły z e oczu… To, za czem tęskniła, mogło się ziścić. On
obiecywał e wolność, On co był tu panem i władcą! Wy ść! brzmiało e na modlitwie,
wy ść! piekło ą ak żagiew do serca przyłożona.

Zdawało się koniecznością uciec ztąd — wrota stawały otworem!
W świat — którego nie znała!…


Uroczysty był pogrzeb królowe Salomei, którą świętą głoszono za życia. W boczne ka-
plicy przy kościele na ten cel zbudowane , miano złożyć e zwłoki.

Z Krakowa książę Bolesław, Kinga, dwór, duchowieństwo, płynęło dnia tego do Skały,
tysiące ludu spieszyło do zwłok tych świętością wonnych, których dotknięcie sprawiało
cuda.

Biskup Paweł musiał tu być z obowiązku, ale nie spieszyłby może tak z ego speł-
nieniem, gdyby grzeszna namiętność nie ciągnęła go do Skały. — Zepsuty a bezwstydny
człek dawny obuǳił się pod tą suknią, która powinna go była oczyścić i odroǳić. Walczył
z sobą, przemóǳ się niechcąc i niemogąc.

Cóż zresztą znaczyła edna zakonnica biedna, i czy to był pierwszy przykład ucieczki
z klasztoru? Książęta porywali za żony oblubienice Boże i uchoǳiło im to bezkarnie.

Życie Biskupa było wprawǳie na oczach luǳkich, każdy krok ego liczony i sąǳony
— lecz czyż ukryć się z tem nie było sposobu?

Myśli te dręczyły księǳa Pawła, nawet gdy sprawiał smutny a uroczysty ów obrzęd,
który we wszystkich buǳił na gorętszą pobożność.

Dnia tego wiodąc zwłoki, przewodnicząc duchowieństwu duszą był gǳieinǳie , a oczy-
ma szukał za kratami chóru one Biety…

I znalazł ą tam. Nie ą samą ale z pomięǳy szczebli patrzących na się dwo e oczu
rozżarzonych, w których całe piekło gorzało.

Oczy te gonić się za nim zdawały, i rozpłomieniły go na nowo…
Gdy po odbytem nabożeństwie poszedł spocząć do refektarza nie pozdrowiwszy nawet

księcia i ego małżonki — rozmyślał tylko akimby sposobem mógł matkę Klarę rozpytać
o tę zakonnicę, nie buǳąc pode rzenia.

I byłby zapewne znalazł pozór do tego, gdyby również potrzebu ącego wypoczynku
nie wprowaǳono tu księcia Bolesława. Towarzyszyła mu żona, lecz niechcąc zeprzeć się
na ego ręku, szła opodal za nim nieco.

Wiemy uż, aki był stosunek dworu książęcego i pasterza. Dwa Toporczycy, główni
nieprzy aciele księǳa Pawła, właśnie towarzyszyli Bolesławowi.
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Książe był naówczas w sile wieku, postać miał wǳięczną, człowieka ednak zawczasu
uż dosyć znużonego życiem. Z twarzy z oczyma obo ętnie patrzącemi, wiało znękanie
i zastygnięcie. Zgasł w oczach płomień rycerski, męzka buta, pańska siła; panowanie
i dosto ność ciążyć mu się zdawały. Dźwigał e ak człowiek co się od brzemienia uwolnić
nie może, nawykł doń, lecz złamany uż zwątpił o sobie i zobo ętniał na wszystko…

Książe, ak cały dwór ego, ak większa naówczas część Piastów, stro ny był i zbro ny
z niemiecka.

Język też ten wśród ego dworu, na częście się słyszeć dawał.
Szaty pańskie dosyć niewykwintne, leżały na nim ułożone bez starania, noszone bez

dbałości o nie. Pas się zsuwał na ednę stronę, suknia pod płaszczem była porozpinana
i nie bacznie na guzy pozaciągana tak, że się kurczyła i wyginała na nim. Włos niedbale
rozrzucał się na głowie.

Zobaczywszy Biskupa, Bolesław go chłodno pozdrowił, Biskup skłonił się chmurny
i zasępiony, nie spiesząc panu dworować. Kinga na boku stanęła w żałobnych szatach,
owinięta płaszczem, akby księǳa Pawła wiǳieć nie chciała. Książe i Biskup, od dawna
wstręt czu ący ku sobie, edno mieli wspólne upodobanie, — oba równie byli zapalonemi
myśliwcami.

Dla księcia Bolesława łowy i psy stanowiły edną żywszą w życiu przy emności po-
zbawionem zabawkę. Mówiono o nim, że za sforę psów łaskę sobie u niego kupić było
na snadnie .

Biegał po lasach polu ąc namiętnie, bo to była edyna dozwolona rozrywka. Z żoną
żyć nie wolno mu było, a Kinga eźli go nawracać nie mogła, uciekała od niego. Gdy się
do nie zbliżyć pragnął, kryła się przed nim lub przy mowała go w otoczeniu dworu swe-
go; sam na sam nigdy się uż nie spotkali, w czem naśladowała pilnie przykład Jadwigi
Ślązkie . Rozmowom ich lub starsze niewiasty albo ktoś z duchownych zawsze być mu-
siał przytomnym. Na łowach tylko książe się mógł rozweselić, zażyć swobody, posłyszeć
śmiechy i zobaczyć twarze roz aśnione… W domu pobożność wielka dawała życiu barwę
posępną.

Łowy też miłował Bolesław nadewszystko, w psiarni na chętnie przesiadu ąc gdy
powrócił z kościoła i ǳieląc czas mięǳy nabożeństwem a myślistwem.

Dwa Toporczycy, ǳielni młoǳianie, towarzyszyli mu wszęǳie, wyszuku ąc ostępów,
kniei, dostarcza ąc ogary.

W tym myśliwskim zawoǳie książę szedł na wyprzódki z Biskupem, który nie zważał
wcale, że ta zabawa stanowi ego wcale nieprzystała a nawet prawem była wzbronioną.
Szły o lepszą psy księǳa Pawła z psiarnią książęcą, a Biskup głośno się chlubił, iż gończe
ego sprawnie sze były. I to może po trosze zniechęcało doń księcia, który o swo e był
zazdrosny.

ǲień ten tak smutny a poważny, wcale nie usposabiał do płoche rozmowy, Biskup
wszakże naumyślnie może dla okazania ak mało dba o luǳkie ęzyki, od niechcenia ozwał
się półgłosem, iż esień tegoroczna sprzy ała łowom, że wiele po nie obiecywał sobie.

Książe spo rzał nań zimno, prawie wzgardliwie.
Stali dosyć blizko siebie.
— Sąǳę, — rzekł cichym głosem Bolesław — iż obowiązki powołania nie daǳą wam

często zaglądać do lasu.
Ksiąǳ Paweł uśmiechnął się na to.
— Nie większa mo a diecez a — rzekł — od waszego księztwa… Umiem pogoǳić

to co Bogu należne z tem, co mnie potrzebne…
Zbyt długo nawykłem do swobody, abym e miał sobie nagle ukrócić… Księża też

ludźmi są, a inni Biskupi nie tylko na łowy, i na wo nę choǳą… Zna ǳie się czas na
wszystko…

Na wyzwanie to nie odpowiada ąc książe, rzekł do ednego ze swoich Toporczyków:
— Gdy księża na łowy eźǳić zaczną, my chyba mszą bęǳiemy musieli odprawiać!
Usłyszał ten przekąs pański, ksiąǳ Paweł, przymrużył oczy mierząc niemi Bolesława,

da ąc czuć, iż on go nie dorósł, aby się nań porywał. Chwilę żuł wyraz akiś w ustach
skrzywionych i odparł pół-cicho.
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— Przystało nam tak mieniać się na zawody, kiedy żonaci książęta czynią śluby czy-
stości.

Bolesław zarumienił się mocno, trochę poruszył z mie sca — cofnął, ale w tem spo-
tkawszy we rzenie Kingi, która tę rozmowę więce odgadywała niż słyszała — wzrok,
któremu był nawykł ulegać — uspokoił się i oǳyskał obo ętną cierpliwość. Udał, że
niedosłyszał szyderstwa, które mu dolegało.

Jeden z Toporczyków tylko, wyręcza ąc księcia, zwrócił się nieco od Biskupa ku panu
swemu i rzekł półgłosem:

— Gdy duchowni czystemi nie są, książęta muszą ich uczyć przykładem swoim.
Ksiąǳ Paweł nogą z gniewu uderzył w podłogę, ręka sięgnęła mimowolnie tam kędy

niegdyś ręko eść miecza się zna dowała.
Chciał śmiałka skarcić, lecz powstrzymał natychmiast i zamruczał:
— Wara z ęzykiem! Quod licet Jovi, non licet Bovi!
Tymczasem Toporczyk nie czeka ąc na tę odpowiedź i słyszeć e nie chcąc, uszedł

zaraz z mie sca swego, dosyć lekceważąco okazu ąc Biskupowi, iż nie troszczy się o to
wiele, co mu powie.

Ksiąǳ Paweł zburzony wielce, byłby zapewne potem wyszedł zaraz z refektarza, gdyby
nie przyniesiono właśnie wina i ciasta, którem zakonnice i dwór królowe nieboszczki
ako chlebem żałobnym częstowały. Podano e księżnie naprzód, potem księciu razem
i Biskupowi, który nalawszy sobie kubek wielki, wychylił go ak — Templar usz. Słynęli
uż naówczas owi rycerze, co takie mieli dać kościołowi zgorszenie, z niepomiernego picia
i ucztowania.

Ci, co bywali w Syryi i Palestynie, opowiadali cuda o bogactwie i rozpasaniu, w akiem
żył zakon, który królów wyzywał, a był naówczas edną z na większych potęg groszem
swym i przewrotną polityką.

Książe Bolesław zaledwie do ust przytknął napó i przełamał chleba kawałek. Jeǳąc,
parę razy spo rzeli ku sobie, a we rzenia te zgodą nie tchnęły.

Po długim przestanku, Biskup obrócił się do księcia i rzekł:
— Świętą pogrzebaliśmy! Świętą, akich uż a dwie u nas pomnę, bom swo ego czasu,

Jadwigę Ślązką oglądał żywą, wyrostkiem będąc, gdym z pod Lignicy powracał… Sposobi
się też trzecia święta, w małżonce Wasze Miłości, która obu swym poprzednicom sprosta.

Był odcień akiegoś szyderstwa w te pochwale, a blada twarz księżne Kingi, która ą
dosłyszała, zarumieniła się lekko. Bolesław też odparł obrażony:

— Dla nas mężów ǳiś niewiasty wzorem… a choć słabemi e mienią, w nich siła est
większa niż w nas, za co Bogu ǳiękować.

Biskup dwuznacznie się uśmiechnął.
— Mnieby czas, — rzekł po przestanku, — do Krakowa powracać. Jutro, niechybnie,

dobre pole bęǳie, niechcę go stracić.
I postąpiwszy krok, a księciu chcąc eszcze dopiec, dodał z pozornym namaszczeniem:
— Wasza miłość pewnie z małżonką u grobu błogosławione na modlitwie spęǳicie?
Bolesław nie odpowieǳiał nic.
Skłonili się sobie z dala, Kinga pobożna, ak zawsze anielskie da ąc dowód cierpli-

wości, wstała i z pokorą a uniżonością pożegnała Biskupa. Była to ofiara, którą czyniła
przemaga ąc wstręt aki doń miała. W praktyce cnót pilno się ćwicząc, niechciała pobożna
pani opuścić te zręczności umartwienia siebie i upokorzenia.

Ruszył się naostatku Biskup przez niektórych przeprowaǳany do drzwi — zama-
szysto, głośno, dumnie; umyślnie porusza ąc wszystkich za sobą, oǳywa ąc się na głos
wielki, aby swą niezależność od księcia okazał. Bolesław z żoną pozostali w refektarzu.

Zwolna szedł ksiąǳ Paweł korytarzami, śleǳąc, czy nie zobaczy eszcze gǳie tych
dwo ga oczów czarnych, które ciągle miał przed sobą. Czatowała też i Bieta we drzwiach
na pół otwartych swe celi, akby mu się przypomnieć chciała. Spo rzała nań wyraziście
i znikła.

Ksiąǳ Paweł wstrzymawszy się krótko, przyśpieszył potem kroku i żywo począł iść
w podwórze, gǳie nań uż czeladź z pochodniami czekała.

— Być musi mo ą! — rzekł w sobie.
Do wozu kazał się z sobą przysiąść zaufanemu Werchańcowi.
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Był to pono niegdyś parobczak z Przemankowa, który mu dawnie do psot i szaleństw
posługiwał. Z kolei, od pachołka się podnosząc doszedł do urzędnika, ochmistrza i był
wielkim ulubieńcem pana. Dopomagał mu też do wszystkiego złego. Znali się oba dobrze,
a miłowali tak ak luǳie podobni kochać mogą.

Gwałtowny Paweł okrwawiał czasem swo ego zausznika, niekiedy go obsypywał ła-
skami. Nadał mu ziemię, lasy, młyny, ale od siebie nie odpuszczał. Obycza e mieli edne,
charaktery podobne, żyli w ciągłe waśni i w na lepsze zgoǳie. Biskup go psem nazywał,
za oczyma Werchaniec mianował go nie synem Jazdona, ale szatana synem.

Werchaniec żonaty był z edną z dawnych Pawła miłośnic. Ta mu pomagała do go-
spodarstwa na dworze i gdy sprawa z niewiastami była. Nie zbyt uż młoda, wyszczekana,
wstydu niema ąca Werchańcowa Zonia, mogła mężowi dostać placu i do kubka i do
kłótni i do wszelakie swawoli. Zręcznie szą często była od niego.

Zonia nie wiele więce szanowała Pawła od męża, rozgniewawszy się nań często w oczy
go ła ała, co on przebaczał śmie ąc się, lub u ada ąc ząb za ząb. Mawiał czasami, że się te
baby obawiał.

— Słucha ty, psie — ozwał do wozu siadłszy Biskup, ak ty mi z Zonią usłużysz
w tem czego chcę, dam ci to na coś dawno zęby ostrzył — las od Bukowe .

— Oh! oh! — odparł trochę przy ęciem pogrzebowym oszołomiony Werchaniec. To
się uż W. Miłości czegoś barǳo złego zachciało! Drogo płacisz, pewnie grzbietu, policzka,
albo i życia przy ǳie nastawić.

— No, nie tak to barǳo trudna bęǳie sprawa, — odparł Paweł, i pochyliwszy się do
ucha Werchańcowi z dawną poufałością, coś szeptać mu zaczął.

Werchaniec chudy człek z pobitą twarzą, ze złemi oczyma, z nosem trochę krzywym
na lewo, a ustami na prawo wypaczonemi, zmarszczył się słucha ąc. Śmie ąc się z przy-
musem akimś, Biskup patrzał nań, usiłu ąc do rzeć, o ile światło pochodni dozwalało,
co się na twarzy zausznika malowało.

Werchaniec trawił, co mu włożono do ucha, pokręca ąc głową.
— Za to i lasu od Bukowe za mało! — bąknął. — Ale a te sprawy na sumienie nie

wezmę! Pan każe, sługa musi! Gorze bęǳie Biskupowi, na którego i tak luǳie plu ą.
— Za oczyma! niech plu ą! — odparł Paweł — o kim wiem, temu za plwociny oddam

krwią!
— To się nie ukry e, — ciągnął dale obrzydły Werchaniec, twarz całą gdy mówił,

wywraca ąc i szpecąc eszcze wykrzywieniem.
— Nie ukry e się! To co? Nie pierwsza to bęǳie.
— E! — pokręcił głową ochmistrz — tu w Krakowie — eszcze tego pono nie wi-

ǳiano!
Zamilkłszy echali dale , Biskup nie spuszczał zeń oka, odgadu ąc co myśli. Wercha-

niec tarł głowę i dumał głęboko.
Ku Krakowu się uż zbliżali, gdy ks. Paweł silnie go ręką po ramieniu uderzył, aż syknął

z bolu.
— No, mówże! co ty na to? psie akiś!
— Ja? Ot nic — rzekł Werchaniec — myślę o lesie od Bukowe , bo do niego też

chłapeć pola i łąki należeć musi, bez tego granica zła…
— Niech cię szatan z twą chciwością — krzyknął Biskup, pole i łąka do Cystersów

należą.
— A Cystersi są w nasze mocy‥ — rzekł spoko nie ochmistrz. — Nakażecie im

milczeć. Oni łąki i pola nie spasa ą, ni uprawia ą, co im po nich. Dam ǳiesięcinę z wiatru
co po polu choǳi!

Targ ten o cuǳe pole uż był dla Biskupa oznaką, że Werchaniec wziął ego sprawę
do serca. Do echali do dworu, nie mówiąc więce , a ledwie z wozu skoczywszy ochmistrz,
natychmiast pobiegł do żony.

Mieszkała ona ako ochmistrzyni nad czelaǳią przy dworcu samym, służbę niewieścią
ma ąc pod sobą. ǲiało się e dobrze, wieǳiano, co mogła i duchowni nawet kłaniali się
e nizko. Ona na lepie wszystkich tu znała, odgadywała słabość każdego, i rozkazywała
ako chciała.
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Izby, które Zonia Werchańcowa za mowała, niezna ącego e mogły w błąd wprowa-
ǳić, gdyż całe były zawieszone, upstrzone, przyozdobione świętościami.

Krzyżów, obrazków, kropielnic, relikwiarzyków stało w nich co niemiara, a niewiasta,
mimo rozpasania swego, była też gorliwą w nabożeństwie.

Żegnała się, klękała, biła w piersi, padała na ziemię, głośno odmawiała litaǌe, a im
sroże grzeszyła, tem gorliwie służyła Bogu w przekonaniu, że tem nabożeństwem za swe
przewinienia zapłaci.

Nie tylko ona edna w owym wieku fanatyzmu i wyuzdanych namiętności miała t[ę]
wiarę, była ona prawie powszechną. Grzech mógł być pokutą odkupiony, a więc grze-
szono śmiało, zwiększa ąc tylko pokutę. Zonia była kobietą lat czterǳiestu, dobre tuszy,
rumianą, wykarmioną na Biskupim chlebie, zawsze stro ną barǳo i dba ącą o resztę
swych wǳięków, które w istocie niegdyś urok mieć mogły‥ Teraz eszcze miała oczy
prześliczne, usta barǳo małe, twarz tylko nieco się rozlała i podbródków e przybyło…

Do szkaradnego Werchańca — było to ta emnicą akąś — miała Zonia przywiązanie
namiętne, choć e to nie przeszkaǳało drugim się uśmiechać i zalecać.

Je mość sieǳiała u ognia, ma ąc przy sobie klechę od szkoły. Na stole piwo stało
z kminem i grzankami. Rozmowa toczyła się barǳo wesoła, gdy się ukazał w progu We-
rchaniec. Przybycie ego nie obeszło wcale Zoni, klecha się tylko nieco odsunął, a stary
wchoǳąc, zobaczywszy go, uśmiechnął. Mąż i żona spó rzeli po sobie.

— A co! — zawołała nie wsta ąc z ławy e mość — pochowaliście królowę? Luǳie
o cudach prawią. Mnie żal, żem tam nie była.

Ochmistrz rzucił kołpak z głowy, i o piwo zawołał. Klecha dopiwszy swo e, począł się
pospiesznie wynosić. Gospodarz go nie myślał wstrzymywać. Gdy pozostali sami sługa
biskupi mruknął do żony.

— Toś sobie gacha dobrała!
Rozśmiał się pogardliwie.
— Ale, gacha! — odparła żywo otyła kumoszka. — Toćbym sobie uroǳiwszego

znalazła‥ Jaki z niego gach! Prawi mi brednie, aby go na wikar ę gǳie swatać. Do wikaryi,
to gach nie do mnie!

Werchaniec ręką zamachnął obo ętnie, potem stanąwszy przed nią, na dłoni palcami
pokazał, akby liczył pieniąǳe.

— Kiedy goły! — rozśmiała się Zonia. Na tem o gościu się skończyło.
Werchaniec pilno obe rzawszy się do koła, zbliżył do żony i począł e coś szeptać do

ucha. Niewiasta słuchała pilno, a z twarzy e poznać było można oburzenie, gniew, strach
i wstręt na przemiany. Wybuchła wreście ze złością.

— Boda światu nie oglądał. Patrza czego to mu uż potrzeba! Nie opamięta się, aż
go Bóg ciężko pokarze. Jeszcze czego! eszcze czego!

Werchaniec stał przed nią i powtarzał tylko.
— Las od Bukowe ! las od Bukowe ! a z nim kawał pola i łąki! Hę! hę!
— A boda go! — krzyknęła choǳić poczyna ąc po izbie baba — i przystąpiwszy do

krzyża na ścianie wiszącego, pocałowała Chrystusa w nogi.
Z razu mocno oburzona, bo i zazdrości trochę się do tego mięszało, zwolna poczęła

ostygać. Stanęła w boki się biorąc na przeciw męża.
— Ty sam na siebie postronek kręcisz i na mnie! — rzekła mu. — Tyś głupi! i głowy

nie miałeś nigdy! Żebyś ty tego nie znał, że gdy młode stworzenie weźmie, ono go opanu e,
a my pó ǳiemy w kąt! I ty i a!

— No — ty! może być! — odparł Werchaniec, — ale a? nie.
Żona uderzyła go po twarzy, otarł ą spoko nie.
— Mie rozum ty, co mnie głupim czynisz — począł zwolna. — Nie zechcesz ty?

uży e kogo innego. Niby ty go nie znasz, tego szatańskiego syna? Gdy mu co do głowy
przy ǳie, na swo em postawić musi. Weźmie sobie inną babę do pomocy, a nam las od
Bukowe przepadnie.

Ręce na piersiach założywszy, dumała brwi marszcząc Zonia. Przystąpiła do męża.
— Tyś ą wiǳiał?
— Ja? Albo to a Biskup? — rozśmiał się Werchaniec. — Mnie tam nie puszcza ą.
— Pewnie wyrostek być musi — odparła zadumana. — Tacy luǳie ak on, starze ąc,

coraz na młodsze polu ą. Ja ich znam…
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Splunęła‥ Poszeptali z sobą poufale. Zonia odeszła nachmurzona.
— Co mnie do ego duszy! — wyrwało się e po małym przestanku. — Niecha

przepada kiedy chce! Bęǳie grzech straszny, na niego spadnie. Będą go pozywać i od czci
sąǳić, gotowi skarżyć do Rzymu.

— To ego rzecz, — zakończył mąż — a nasza las dostać! Ma on plecy wszęǳie!
wykłamie się i wykręci…

Naza utrz rano Zonia poszła do dworu Biskupiego, wróciła zła i zasępiona, lecz mężowi
uż nie mówiła nic. Przeklinała, pluła, narzekała na swą dolę i całowała obrazki.

Trzeciego dnia rano poczęła się przystra ać ak na drogę.
W alkierzu stała dawnym obycza em malowana w kwiaty askrawo skrzynia wiel-

ka, okuta misternie, na dwie ciężkie kłódki zamykana. Zawierała ona w sobie wszystkie
kosztowne szaty, futra, kle noty, które składały bogactwo ochmistrzyni. A miała tego
nie mało, i gdy się na święto przystroiła do kościoła, śmie ąc się palcami ą pokazywano.
Była z tego dumna, bo wyglądała akby zamożnego ziemianina żona, a nie dbała czem ą
zwano.

Z te skrzyni poczęła Zonia dobywać co miała na lepszego, bo wóz do podróży był uż
zamówiony, a w świat, mięǳy luǳi na ówczas każdy brał co miał na pokaźnie szego, aby
wieǳiano ak go cenić. Z pomocą ǳiewczyny wǳiała na się i suknię edwabną ciężką
i gorset złocisty, szyty, a na głowę czapkę z futrem i zwieszonym aż pod brodę rąbkiem
ak śnieg białym, który nieco za szeroki, teraz twarz e zmnie szał i pozór dawał młod-
szy. Na szy ę włożyła łańcuch ciężki złocisty, na ramiona płaszczyk podbity, i gdy tak
stro na wyszła z komory, mąż, który pił w izbie u stoła, aż się do nie chwycił z zalotnym
uśmiechem.

— Toś mi piękna! zawołał, chcąc ą ob ąć i uścisnąć.
— A no! wara odemnie z ręczyskami! krzyknęła. Także mi gbur! dopiero się opatrzył!

akbym a mu taką nie coǳień była!
Werchaniec odstąpił posłuszny.
— Spisz mi się tylko dobrze — szepnął — las od Bukowe wart tego.
Poruszyła głową tylko, co stało za odpowiedź, iż lepie nad niego wieǳiała ak począć

miała i poszła poważnym do wozu krokiem. Wóz z nią potoczył się do Skały.
Nie było żadną osobliwością gdy tam kto przybył o które kolwiek dnia goǳinie. Tłu-

my się cisnęły do świeżo zbudowane kaplicy, w które ciało za błogosławioną uważane
królowe Salomei spoczywało. Przybycie niewiasty z Krakowa nie zwróciło niczy ego oka.

Poszła naprzód Zonia pomodlić się u grobu, chcąc skorzystać z te sposobności, aby
i grzechy swe polecić tak potężne orędowniczce. Z kościoła potem wcisnęła się do furty,
prosząc o rozmowę z matką Klarą. Choć to e przychoǳiło z trudnością, bo w domu
zwykła była barǳo zuchwale występować, tu przybrała poważną i skromną postać. Po-
patrzała okiem znawczyni na starą i surową matkę, pocałowała ą w rękę pomarszczoną
i poczęła od tego, że daleką krewnę miała tu w klasztorze, sierotę, które nigdy nie wi-
ǳiała, a zobaczyćby ą pragnęła i pomówić z nią. Pytana, kto była Werchańcowa, nie
przyznała się wcale do biskupiego dworu. Splotła co się e zdało. Matka nic się nie do-
myśla ąc, sama ą poprowaǳiła do celi Biety, która sieǳąc zadumana, właśnie siatkę do
kościoła wiązała.

Gdy na próg wszedłszy u rzała ą, usta e aż pobielały ze złości, tak piękności zazdrosną
była. Cóż to dopiero bęǳie, gdy się ona przystroi? rzekła w duchu.

Długo akoś przemówić nie mogła, ale szatan przemógł. Zgubić młodą a niewinną
ǳiewczynę, to też dla zepsute niewiasty dobry kąsek.

Zaczęła więc od tego, że e po matce krewną była, czemu Bieta zdumiała się, bo nigdy
o żadnych powinowatych nie słyszała.

Uradowało ą to.
— Cóż mi po tem! — dodała smutnie po namyśle — my zakonnice ani roǳiny, ani

pokrewnych nie mamy. Nie goǳi się to nam…
Tak się rozpoczęła rozmowa.
Zonia chcąc lepie poznać ǳiewczę, rozgadała się szeroko, długo, wiodąc ą powoli na

pokusę. Żałowała tak pięknego kwiatka, że musiał więdnąć w murach klasztornych.
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— Szkoda ciebie na to, mo e ǳiecko, — mówiła patrząc e w oczy — tobie młodość
i życie dopiero się poczyna, aniś go skosztowała. I sama byś użyła świata i drugim wesela
przyczyniła.

ǲiewczę westchnęło. Raz i drugi tak puściwszy się na zwiady, a wiǳąc, że Bieta wcale
klasztoru nie broni, Zonia wprost, obcesowo pochyliła się e do ucha i przyznała, że była
przysłaną przez Biskupa. A nie da ąc e rzec słowa, dodała prędko, że człek był możny
i mocny, szczodry i łaskaw, że mógł dokazać co chciał, byle ona mu była powolną.

Usłyszawszy to Bieta, rzuciła robotę nagle i spo rzała takim wzrokiem na Zonię, że
się przestraszona cofnęła. Ona co się znała na niewiastach, poczuła w nie edną z tych,
które opanować się nie da ą, a same drugim panować muszą.

Jakiś czas milczała Bieta, siatkę plącząc bezmyślnie, namarszczyła brwi i rzekła.
— Niech mnie ztąd wyzwoli, bo a tu umrę, zginę, zamęczę się, zaduszę. Dobrze,

niech mnie wyzwoli, niech bierze, użbym i tak nie mogła tu wytrzymać dłuże . Myślałam
nieraz z muru na łeb się rzucić i rozbić o skały, tak mi to życie obrzydło w te klatce… Ale
cóż on ze mną zrobi? zapytała naiwnie.

Werchańcowa rozśmiała się z te prostoty ǳiewczęcia i pogłaǳiła ą po ręku.
— Nie bó się — szepnęła cicho — pan est możny, nie zginiesz byleś rozum miała.
Bieta głową potrząsała.
— Tak mu się na wiarę zdać — odparła śmiało z roǳa em cynizmu, akie ma niedo-

świadczenie — a nie chcę. Wezmie mnie, potrzyma, potem rzuci. — Nie!
— A cóż ty od niego chcesz? — zaśmiała się Zonia — przecież to osoba duchowna

est, przysiągł uż inne oblubienicy.
— To niech ą trzyma — gorąco odparła Bieta. — Mnie ak raz weźmie, musi też

przysiąǳ, że nie porzuci‥ Tak! — dodała z mocą — inacze a nie pó dę, choćbym się
wyzwolić chciała. Musi przysiąǳ.

Zdumiona nieco, trochę szydersko się krzywiąc, słuchała Werchańcowa. Niekiedy ą
strach akiś prze mował z taką siłą i namiętnością wyrażało się ǳiewczę, które osamot-
nienie i gorączkowe marzenia uczyniły do zwykłych istot pospolitych niepodobną.

Rozogniona, z oczyma pała ącemi, z podniesioną dumnie głową, Bieta była tak cudnie
piękną, iż Zonia podwó nie się ulękła, energii razem i uroku, któremi mogła zapanować.

Wreszcie dawszy się e wyspowiadać — ozwała się.
— ǲiecko esteś! Co ci pomogą przysięgi, co słowa? Albo to oni ich nie da ą i nie

łamią? Two a to rzecz tak go wziąć, aby cię porzucić nie mógł.
Biecie to słowo rzucone nierozmyślnie zdało się oczy otwierać. Złożyła siatkę, poszła

do okna, sparła się na ręku i zadumała.
Okiem powiodła po pustyni do koła, którą z okna celi widać było. Szumiały lasy z liści

odarte i białe a płowe skały pośród nich trupio sterczały, górą niosły się kruki — milczenie
straszne śmierci panowało do koła, chłód grobowy wiał z te okolicy wymarłe . Całe życie,
długie życie schnąć tu tak, zawsze słuchać tego ednosta nego drzew szumu, patrzeć na te
same nagie skały, na te suche gałęzie ku niebu powyciągane ak ręce zrozpaczone; buǳić
się z rana do modlitwy, w ǳień się modlić i pracować, nocą niedospać na twardem łożu,
choǳić boso w sukni stare , potem ednego dnia umrzeć cicho — i pó ść do siostr na
cmentarz — bez mogiły, bez znaku życia — nie żywszy — wydało się e okropnem.
Zerwała się od okna i biegła ku Werchańcowe , która szła na e spotkanie z uśmiechniętą
twarzą.

— A cóż? — zapytała po cichu.
— Niech się ǳie e co chce‥ — wy ąknęła Bieta — niech mnie bierze — pó dę —

ale porzucić a się nie dam! niech pamięta‼
Stara uradowana tak łatwem zwycięztwem, pogłaskała ą po twarzy. Poczuwszy rękę

e na swem licu, Bieta cofnęła się dumnie — czuła uż wyższość swo ą.
Szeptały potem z sobą. Wy ście, ucieczka, porwanie z klasztoru łatwem nie było‥

Jawnie, gwałtownie stać się to nie mogło.
Bieta żadnego sposobu na to nie wieǳiała, chciała, aby druǳy o tem myśleli. — Jeśli

mnie mieć chce, — rzekła, — niech szuka sam ak! a nie wiem!
Przemyślna Werchańcowa dopytywała tymczasem o obycza e klasztorne. Ogród był

na wysokie górze, mury nieprzystępne, furta strzeżona.
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Naraǳały się długo eszcze. W ostatku Zonia poddała myśl przywiezienia z sobą
świeckie oǳieży, w które by wieczorem Bieta niepostrzeżona z nią wy ść mogła.

U furty sieǳiała zawsze zamyślona i niedowiǳąca siostra odźwierna. Wóz z dobremi
ludźmi i końmi szparkiemi czekać miał przed wrotami.

Gdy po tym targu niepoczciwym drzwi celi się zamknęły, Bieta inną, zmienioną cał-
kiem się znalazła. Gorzały e policzki, rękami niespoko nemi targała szatę zakonną, usta
podnosiły się dumnie i zwycięzko. Radość e z wyzwolenia nie miała w sobie nic pło-
chego i ǳiecinnego, była buntem duszy, co się nie poddała, a teraz z całą siłą rwała swe
więzy.

ǲwonek zawołał na pacierze do kościoła.
Dźwięk ten uderzył ą żałobnie, przeraził ak groźba — stanęła wylękła. Przypomniały

się lata tu spęǳone, a w nich chwile asne, ów spokó błogi święte ustroni, cisza niezmą-
cona niczem, goǳiny prześpiewane w kościele, porywy ducha młodego ku niebiosom
i Bogu… Łzy zwilżyły e powieki, ale wnet ogień, którym oczy gorzały, e wysuszył. Stała
eszcze zapomniawszy, że iść była powinna do kościoła, gdy siostra Domna otwarła drzwi
celi i dała e znak, że się opóźniła.

Ten przymus zatarł pierwsze wrażenie, dusza e zbuntowała się znowu. — W świat!
w świat! zawołała w sobie… — Grzech? grzech na niego spadnie! on ma prawo rozgrzeszać!
on mnie wyzywa! Pó dę! Czego się mam lękać? — pó dę!

Nie porzuci mnie! a się nie dam odpęǳić…

Książe Bolesław powracał właśnie z kilkodniowego polowania, które mu się powiodło
szczęśliwie.

Na zamku zastał ciszę i pokó ak zawsze. Księżna Kinga była na modlitwie, pozostała
służba dworska snuła się w podwórcach, kilku mnichów w sukniach różnych przechaǳało
się około dworca i kościoła.

Świetność dworu dawnych książąt krakowskich wiele za Bolesława ucierpiała. Prze-
pychu nie znosiła pani, a ona tu w istocie rządy sprawiała. Książe, który w początkach
probował się e opierać, po powrocie z klasztoru, szedł teraz za nią posłuszny, kędy wska-
zała.

Wiele się na to różnych pobudek składało. Księżna wniosła wiano na owe czasy
ogromne, bogactwo znaczne. Miała za sobą silną swą węgierską roǳinę, miała słabość
i zobo ętnienie męża, a własną moc charakteru ǳiwną, bo się ona wyrażała łagodnością
cichą, która w te białe liǉi ani się dozwalała domyślać ukryte potęgi ducha niezwalczo-
ne .

Mówiła głosem łagodnym, patrzała błaga ąco, była pokorną, słowa oszczędnie z ust
się e dobywały, przecież nic oprzeć się e nie mogło. Była w tem ta emnica niepo ęta.

Za oczy czasami niecierpliwi urzędnicy i dworzanie narzekać na nią probowali —
a niechętnie wiǳiano, iż z mężem żyć nie chciała, że Bolesław musiał zemrzeć bezpo-
tomnym, Kraków znowu stać się celem zabiegów książąt poznańskich i mazowieckich‥
Czyhano uż nań teraz, ile razy Bolesław na czas dłuższy do Węgier lub Morawii się odda-
lił. Ale ziemianie byli za tym panem dobrym, który ich do wielkie dopuszczał poufałości,
żył z niemi, polował, łaską swą szafował chętnie. Nie było surowe ręki nad niemi.

Ze wszystkiego się u księcia wyprosić było można, lub lada czem, małym podarkiem
wykupić.

Kłuło to wprawǳie w oczy, iż niemcy u dworu re woǳili, że się obo e księztwo
otaczali cuǳoziemcami, ale nie inacze było na dworze piastów szlązkich, w Poznaniu
i gǳie tylko piastowicze żeniący się ciągle z niemkami panowali.

W zamian za potomka, którego się mieć nie spoǳiewał, Bolesław obiecywał, aby
zabezpieczyć Krakowian od napadów i wciskania się do właǳy mazowieckich książąt,
wybrać sobie następcę zawczasu. Mówiono uż o ulubionym mu synowcu Leszku, którego
dla włosów ciemnych Czarnym zwano. Ten uż z męztwa słynął, a sierǳistego o ca syn
obiecywał, że się łatwo nie da pożyć.

Wśród pustkowia tego na zamku, dwa Toporczycy, którzy Bolesławowi towarzyszyli,
Otto i Żegota, chłopcy dorodne, silne, wesołe, oba ak bracia do siebie podobni — boć
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i roǳeni; panu swemu na milsi — odprowaǳiwszy go do komnat, poszli ku skrzydłu
zamkowemu, w którym izbę mieli. Oǳież trzeba było zrzucić przemokłą.

Bolesława też rozǳiewano, ognia napaliwszy. Znużony łowy długiemi przeciągał się,
ze zwykłą sobie senną obo ętnością, patrząc to na strop, to w ognisko. Komornicy pana
otacza ący śmieszki stroili pocichu, szeptali, i tym co z księciem przybyli opowiadali coś
ciekawego, wesołość obuǳa ącego.

Inny by może temi wybuchy śmiechu i szeptania, dał się wywieść z odrętwienia! książe
Bolesław wcale na to nie zważał. Oprócz czasu łowów, zawsze był tak w siebie wdumany,
a na zewnętrzne sprawy obo ętny. Za ąć go czemś i rozgrzać było trudno. Jedna modlitwa
rozbuǳała tę duszę śpiącą, szczególnie gdy ą razem z Kingą odprawiał…

Ściągnąwszy zmokłą oǳież z niego, służba posaǳiła na ławie, aby mu zmienić obuwie.
Książe dawał z sobą czynić co chcieli — przyglądał się płonącemu ogniowi. Parę razy
o żonę zapytał, odpowieǳiano mu, że est na modlitwie.

W tem uż przebrani wpadli do izby Toporczykowie, śmie ąc się i wielce czemś prze-
ęci. Spo rzał na nich książe, zǳiwił się wesołości, lecz o przyczynę nie spytał.

Otto i Żegota żywo szeptali coś mięǳy sobą, lecz że się służba kręciła, pacholęta
posługiwały, nie poczynali rozmowy.

Nadciągnął i kapelan książęcy Iwo, ma ący twarz i postać wielce posępną, skłonił się
panu i akby pytań unikał, ku ogniowi się schronił.

Coraz to gǳieś śmiech wybuchnął prędko tłumiony — książe Bolesław spoglądał
i dumał.

— Byłby nam ten niedźwiedź nie uszedł — odezwał się przerywa ąc milczenie i roz-
myślanie — gdyby ogarów część za kozłem nie pognała… A wolałbym był rogacza stracić!

Otto Toporczyk potwierǳił to i znowu nastąpiło milczenie, a że myśliwi głodni wró-
cili, misy na stół niesiono. W tem starszy, Żegota, pochylił się księciu do ucha i coś mu
szeptać zaczął.

Dotąd odrętwiały, Bolesław na nogi się nagle porwał, ręce mu się splotły, załamały
— i zawołał:

— To być nie może‼
Stały otworem drzwi do boczne komnaty, Bolesław wyszedł przez nie, skinął na

księǳa Iwona, pociągnęli za nimi Toporczycy.
Zapewne domyśla ąc się po co go powołano, kapelan, mąż przygarbiony, smutny,

blady, powlókł się akby przeciw woli ociąga ąc, głaǳąc ręką po czole i licu.
— O cze mó — zawołał z niezwykłą sobie gorącością Bolesław — powieǳcie mi

prawdę! Co to za pogłoski choǳą! Na Boga! nie może to być! nie może!
Ksiąǳ Iwo zdał się zgadywać o co choǳiło, ramionami poruszył.
— Nic nie wiem! rzekł.
Po krótkim namyśle książe wołać kazał Pełkę Śreniawitę, który był starszym pod-

komorzym u dworu. Znaleziono go w przedsieni. Szedł na kĳu się opiera ąc, bo dawno
chromał, głowę miał łysą, wąs długi, twarz chudą. Na nim też widać było to przygniecenie
życiem, które się malowało na księciu.

Prawie cały dwór miał to oblicze smętne i milczące.
— Pełka! — zawołał żywo książe. — Powieǳ mi ty, co znaczy ta potwarz, którą

zmyślono. Wiem, że Biskup Paweł nie est zbyt w życiu przykładnym — ale na Chrystusa
Pana!

Bolesław ręce załamał. Pełka ramionami ruszywszy, zmilczał.
A bywało z nim, co z wielu staremi się ǳie e, ciężko go było wywieść na słowo, lecz

gdy raz usta otworzył, mówić począł i rozgadał się, równie trudno go było do milczenia
skłonić.

Więc zrazu usta poruszał nie mówiąc nic, żuł, spluwał, poprawiał oǳieży, patrzał na
księcia i na otacza ących.

— Hm — rzekł wreszcie — nie potwarz to pono, a prawda święta.
Tu głos mu się zaczął coraz wzmagać a podnosić.
— Nie wielem się a dobrego po tym Pawle spoǳiewał gdy go święcili. Co święcenie

d abłu pomoże? a to był zawsze istny szatan! Takim on i teraz est… Sprawki to złego
ducha.
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Ksiąǳ Iwo przerwał, bo mu przykro było, iż na duchownego narzekano.
— Nikt nie wie ak to est! — rzekł. — Niewiasta kusicielka winna więce … powiem,

sama edna ona winowa czyni! Do wszystkiego złego ona prowaǳi, a gdy aniołem nie est,
szatańskiem narzęǳiem musi być.

Bolesław oczy sobie zakrywał.
— Więc to prawda? zapytał.
— Prawda, i opowiem ak się stało — odezwał się uż rozgadu ący Pełka. — Luǳie

opowiada ą o tem różnie, ale a wiem na dowodnie .
Na rzał tę mniszkę Biskup pono czasu pogrzebu królowe Salomei i obuǳiła w nim

chuci niecne. Podesłał babę, przez tę wszetecznicę ego starą wszystko się dokonało. Na-
mówili ą, ugadali, oszukali, może i gwałtu użyto, alboli czarów! dosyć że ą w suknie
świeckie oǳianą z klasztoru wyprowaǳili.

Było to wieczorem, przed samem furty zamknięciem. Nieopatrzono się, aż e do
chóru zabrakło.

Posłała panna starsza, przełożona do celi, czy nie chora, nie znaleziono e tam, tylko
habit rozdarty, pasek na ziemi i trepki rzucone w kąt. Nieszczęśliwe zakonnice ze sromu,
który się klasztorowi ich stał, omało nie poumierały. Stał się lament, niepokó wielki,
pogonie… Nikt się ani domyślał, żeby to Biskup sprawił — posłano do niego ze skargą,
prosząc ratunku! Wpadł zaraz w fur ę i tem się zdraǳił, Gunterowi gward anowi ze Skały
i Justynowi krakowskiemu przykazu ąc milczeć pod grozą wielką…

Ale wątpili eszcze luǳie… Upłynęło dni kilka, zaczęto bąkać, że biskupia gospodyni
do Skały eźǳiła, a tuż podle biskupiego dworu, w domu, do którego boczne wnĳście wy-
rąbano, dowieǳiano się o niewieście, u które Paweł niezbożny wieczorami przesiadywał.
A nie kto tam inny est tylko ta zakonnica Bieta, ze Skały porwana…

Kapelan księcia słuchał w milczeniu twarz odwraca ąc, książe oburzony wykrzykiwał,
Toporczycy zawsze Biskupowi nieprzy aźni, tryumfowali.

— Albo się to czego innego było można po tym człeku spoǳiewać? — zawołał Żego-
ta. — Znano ego dawne życie, święcenie go nie zmieniło. Takim est, akim był zawsze.
Na ego dworze i wprzódy więce bywało niewiast młodych niż klechów, a u niego doma
kubków więce niż książek…

— Na sromotnie sza to — dodał Pełka — iż całe miasto uż wie o tem. Owa nie-
szczęśliwa nie barǳo się z sobą ukrywa, wstydu niema. Dale bęǳie do kościoła choǳiła,
a chlubiła się tem, że ą sobie wybrał bezbożnik…

— Cóż Biskup? — zapytał książe. —
Kapelan stęknął, a stary Pełka dodał:
— Biskup i tak zuchwałym est i bezwstydnym ak był, albo gorszym eszcze — czoła

niema.
Bolesław ęknął boleśnie.
Toporczycy śmieli się złośliwie.
— Do Rzymu go podać! — wtrącił Żegota. — I tak na niego skarg est wiele nie-

ustannych. Kanoników, którzy go wybrać nie chcieli prześladu e niecnie, mści się, do-
brami ymarczy, grunta kościelne rozda e. Zausznicy ego i słuǳy biorą co chcą, dobrze
że z kielichów mszalnych nie pĳą eszcze u stołu.

— Zgroza! — rzekł książe.
— Kapituła, co poczciwsi znieść tego nie powinni — odezwał się Pełka.
— I niezniesie! — zamruczał kapelan Iwo. — Wiem o tem. Oprą mu się, po adą

skarżyć do Gniezna, choć on Arcybiskupa nie posłucha — zada im fałsz! naówczas — do
Rzymu…

— Do Rzymu daleko! — przerwał Żegota Toporczyk — zgorszenie tym czasem trwa;
z takim awnogrzesznikiem i świętokraǳcą niema się co pieścić. Wziąćby go i posaǳić
do lochu na pokutę…

Bolesław zaprotestował.
— My nad nim właǳy nie mamy — rzekł — w głowie ci się mąci, Żegota! oni swó

trybunał na wyższy ma ą w Rzymie, nikt duchownego tknąć nie śmie.
— No — a księǳa Czaplę Konrad powiesił! — odezwał się Otto.
— I zmarł w klątwie kościelne ! — dodał książe.
Kapelan mruczał coś niewyraźnie, — trząsł głową i w końcu zamknął.
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— Świeckiemu ramieniowi w te sprawy się nie wtrącać. Są duchowni co godności
swe strzeǳ będą. Da się o tem znać do Rzymu.

A tym czasem — przerwał mu Żegota — on się bęǳie niecnotą swą urągał nam i tę
stolicę kalał, na które święci sieǳieli.

Książe dał znak ręką.
— Dość — rzekł.
Spostrzegł był przez drzwi otwarte zbliża ącą się księżnę Kingę, które dwie podeszłe

niewiasty, prawie po zakonnemu ubrane towarzyszyły. Pospieszył naprzeciw nie , rozstą-
pili się wszyscy z poszanowaniem. Szła pobożna pani z oczyma spuszczonemi, bo aźliwa,
trwożna, smętna. Na powitanie mężowi nie podała czoła, choć się żywo i chciwie ku nie
przybliżył. Cofnęła się przelękła, aby e nie tknął.

— Z łowów szczęśliwych powracam — rzekł książe, — ale doma złe akieś zastałem
wieści.

Spo rzenie księżne milczenie mu nakazało. Zrozumiał ą, usta mu się zamknęły po-
słuszne.

Wieczerza stała uż pogotowiu, ale Kinga postem ślubowanym dnia tego wymówiła
się i razem z towarzyszkami do komnat swoich wróciła.

Przy wieczerzy książe mówić uż nie dał o niczem, tylko o myśliwstwie — ale co po
cichu mięǳy sobą szeptano, odgadnąć było łatwo.

Wnet potem Bolesław z lektorem i kapelanem udał się na modlitwy, które długo
coǳień trwały.

Żegota i Otto szli do izb swoich na zamku.
Na tym cichym i pobożnym dworze dwa Toporczykowie, goǳąc się z nim obycza ami

pozornie, edni pono, ufa ąc łasce pana, mogli sobie więce nieco pozwolić. U nich zabawić
się i pośmiać było można, tam się przednie si urzędnicy zbierali, aby rozerwać trochę…

Wielki dwór mieli z sobą możni ziemianie, a dostatkami szafowali chętnie. Jeśli na
krakowskim zamku ich nie było, przy mowali u siebie księcia i liczne z okolicy rycerstwo.
Luǳie byli pobożni ak wszyscy owego czasu, ale nie tak względem siebie surowi i na
wszystko baczni ak sam książe.

Bolesław upominał ich oto często. Księżna Kinga obawia ąc się aby e męża nie pso-
wali, nie barǳo im sprzy ała. Dwór cały zresztą mieli za sobą.

Wkupił się był naprzód Żegota w łaski księciu psami, które mu podarował, potem,
że do myślistwa nie było zdolnie szego ni pochopnie szego nad niego.

Jak tylko sami się znaleźli Toporczykowie z drużyną, dworzan i komorników pańskich,
do których węgrów kilku i niemców siła należała — wnet o biskupie znowu poczęto.

— Kiedy się biskup na to ważył, — ozwał się Otto z przekąsem — zapomniawszy na
sławę swą i bezpieczeństwo — zakonniczka musi być grzechu warta!

— Nieprawda! — podchwycił Pełka — któremu gdy miód pił usta się łatwie rozwią-
zywały — nieprawda! Nie nowina to, że gdy d abeł opęta, człek dla lada starego wiechcia
rozum straci, w tem d abelska sztuka! Czy to piękność kusi? Albośmy to nie wiǳieli
Wo ewody co szalał za starą a sprośną?

— Sam też nie młody był i szpetny! — rzekł Otto.
Wtem się wmięszał niemiec Bruno, co go zwano Alte.
— Miłośnicę tę biskupią uż luǳie wiǳieli, ona tak szczelnie okien nie zamyka.

Mówią, że piękna barǳo i młoda. Druǳy prawią, iż tu drugie takie nie znaleźć.
Wyśmiewano się.
— Zuchwała, słyszę est i śmiała, akby nigdy mniszką nie była — dodał Alte.
— Lat ma ledwie szesnaście, słyszę, — dodał inny.
— Ziemianina córka… wtrącił niemiec.
— Nie, mieszczka, sierota — rzekł drugi.
— O ciec był przy dworze, rycerskiego stanu człek, zaprzeczył dworzanin młody.

Z dumne twarzy e widać, że krwi est dobre .
Rozmawiano popĳa ąc, na biskupa się odgraża ąc, szyǳąc z niego. Otto i Żegota

szczególnie nań podbuǳali.
— Nie będę żyw, — zawołał ostatni — kiedy się do mniszki nie dostanę i nie zobaczę

e !
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— Wiǳieć ą można, ale się do nie dostać, nie — odparł Alte. Stróżów tam koło
nie dość, bab i starych siepaczy.

— E! — zawołał Toporczyk. — Biskup ci ą skradł z klasztoru, goǳiło by się odebrać
mu ą gwałtem nazad i mniszkom dać!

— O! o! — wykrzyknął Pełka. — Ma on siłę! Nie da e ! a gotów się i drugi raz do
klasztoru włamać… To nie nasza sprawa!

Naza utrz po długiem biesiadowaniu u Toporczyków, ponieważ ǳień był spoczynku
po łowach, oba bracia na zwiady poszli.

Wykraǳenie zakonnicy, choć niektórzy dla sromu taić e chcieli i zaprzeczali mu,
znanem uż było w mieście całem. Mówiono o niem wszęǳie, ale nigǳie takiego nie
wywołało oburzenia, ak w części duchowieństwa kapitułę składa ącego.

Kanonik Janko zachorował z bólu, stary ks. Jakób ze Skarzeszowa gorzkiemi płakał
łzami, inni się rwali do Rzymu boda pieszo na skargę, inni naprzód do Gniezna.

Tym czasem, akby na urągowisko z te wrzawy, widywano coǳień Biskupa z licznym
pocztem, ukazu ącego się po ulicach, śmiało narzuca ącego oczom luǳkim, wyzywa ącego
swym bezwstydem i dumą.

W tem zuchwalstwie może bacznie sze oko byłoby dostrzegło akąś trwogę, niepokó
sumienia, obawę luǳi, ale zdala mogło się to innym zdawać odwagą i zaczepką.

Ks. Paweł dla tych co go otaczali drażliwszym się stał niż dawnie bywał, barǳie
despotycznym. Badał wzrokiem niespoko nym każdego przychoǳącego, oburzał się ła-
two, chwytał lada słówko dwuznaczne, szuka ąc w niem przymówiska do siebie. Zawsze
gwałtowny, teraz się stał niepohamowanym. Ci szczególnie z duchownych, których znał
dawnie ako nieprzy aznych sobie, narażeni byli na postępowanie okrutne, szyderstwo
i odgróżki bez przyczyny.

Wszystko to razem na cierpliwszych przyprowaǳało do rozpaczy. Schoǳili się z ża-
lami, utyskiwaniem, naraǳa ąc co czynić ma ą i niemogąc nic postanowić.

Obycza e Biskupa wręcz się sprzeciwiały przepisom kościoła dla duchownych, którym
wzbronione było noszenie oręża, oprócz w podróży dla konieczne obrony, — zakazane
były łowy, na ulubieńsza ego zabawa. Biskup prawa te gwałcił awnie, w biały ǳień po
rycersku oǳiany, w butach spiczastych z ostrogami, przy mieczu prze eżdżał się po ulicach
i rynkach z wielkiem ludu zgorszeniem. A że i sumienie go gryzło [i] niepokó nękał,
coǳiennie w tych rozrywkach szukał zapomnienia troski.

Werchaniec zwykle mu w tych wyprawach towarzyszył, a Zonia naówczas miała po-
wierzone strzeżenie Biety, z którą rady sobie nie łatwo dać mogła.

ǲiewczę zǳiczałe w samotności klasztorne , zmuszone długo tłumić w sobie wszyst-
ko, pragnęło teraz swobody nad miarę.

Werchańcowa, która się z początku piękności Biety lękała, poznawszy ą lepie zaczęła
się trwożyć gwałtownem e usposobieniem.

Wymaganiom nie było końca.
W pierwszych dniach zaraz zażądała od swego pana, którego upoiła do szaleństwa,

sama się przywiązu ąc do niego — na ǳiwacznie szych ozdób i sprzętu dla swego miesz-
kania.

Chciała mieć ściany zawieszone obiciami szytemi, o których od zakonnic słyszała, że
niemi po książęcych dworach izby przyozdabiano, podłogę wysłaną kobiercami i skórami;
napraszała się o łańcuchy, kle noty, pierścienie, naczynia srebrne. Mieǳianemi ǳbanami
rzucała precz, ako rąk e i oczów niegodnemi, cynowe misy oddała czelaǳi.

Całemi dniami stroiła się z nudów i przestra ała oczeku ąc na odwieǳiny pana, który
zwykle z awiał się dopiero wieczorem.

Ze sługami obchoǳiła się tak, ak może z nią niegdyś postępowano w klasztorze, dla
przełamania e oporu — wymagała rzeczy niemożliwych, posłuszeństwa bez granic.

Werchańcowę, która chciała z nią być na stopniu poufałości, zepchnęła zaraz na równi
z inną czelaǳią ą trzyma ąc‥ Zonia burzyła się od gniewu i odgrażała.

Lecz z zemstą i odwetem czekać było potrzeba, bo ks. Paweł słowa przeciwko swe
Biecie mówić nie dawał.

Dworek, w którym zakonnicę umieszczono, stał tuż obok zabudowań biskupich,
w ulicy, po które kręcili się prawie przez ǳień cały ziemianie, rycerstwo, duchow-
ni, mieszczanie ma ący tu sprawy różne. Wesołe towarzystwo ks. Pawła, ego druhowie
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i wierni snuli się gęsto, a że uż o Biecie wieǳiano, o naǳwycza ne piękności e głoszo-
no, ciekawi wiǳieć się ą starali. Werchańcowa miała rozkaz strzeżenia tego skarbu, aby
go oko obce nie dostrzegło — ale Bieta żądna nowych widoków po klasztorne ciszy, ani
myślała się dać zamykać. Otwierała okiennice szeroko, wyglądała w ulicę, śmiało patrząc
wszystkim w oczy i chlubiąc się pięknością swo ą. Nie był to bezwstyd kobiety zepsute ,
ale zuchwalstwo ǳiecinne, niezna omość świata i luǳi. Zdawało się e , że Biskup miał
prawo wziąć ą, i taić się z tem nie potrzebował…

Uważała się akby za żonę Pawła, za towarzyszkę — sto ącą z nim dosto eństwem na
równi. Wychowana w nieświadomości praw świata, wyobrażała sobie, że pan e mógł e
zmienić i wyzyskać uznanie tego związku. W ǳieciństwie swem pamiętała przecie księży,
którzy albo z dawnych czasów żony mieli, lub roǳiny z nich, z któremi się nie ukrywali.

Z dumą, którą we krwi miała, Bieta miała się za równą księżnom, ak Biskup równał
się z książęty. Nic też e nie starczyło w tym ciasnym dworku i ǳiwiła się, dlaczegoby
nie miała zamieszkać awnie w wielkim dworcu biskupim… Chciała mieć okazałe otocze-
nie, urzędników, towarzyszki, wozy, woźniki, wierzchowce. Ks. Paweł, który się takich
wymagań nie spoǳiewał, z razu śmiał się z nich, potem niechcąc e ątrzyć, ulega ąc
ǳiwactwom, z namiętnością podżyłego człowieka‥ zbywał ą obietnicami i wymówkami
różnemi. Obicia na ściany izb Biety wzięto tym czasem wprost z kościelnego skarbca,
kobierce zd ęto może ze stopni ołtarzy, ażeby uspokoić psotnicę… Jedwabne postawy
ofiarowane na ornaty, szły do skrzyń na suknie Biety, kle noty coraz dostarczano nowe…

Postępowanie ǳiewczyny, którą Biskup sobie cale inną wyobrażał, e charakter gwał-
towny i niepohamowany, wymagania nieustanne i coǳienne wymówki — zwiększały
rozdrażnienie i zniecierpliwienie ks. Pawła. Teraz dopiero wiǳiał, ak drogo mu rozpustę
opłacić przy ǳie. Sąǳił, że dopuściwszy się świętokraǳtwa, ślady ego wkrótce zatrzeć
potrafi; albo zwraca ąc zakonnicę klasztorowi innemu, lub gǳieś ą za mąż wyda ąc ak
Zonię. W pierwszych dniach zaraz otwarły mu się oczy, Bieta powtarzała co chwila, iż
póki żywa go nie opuści, że żadna siła e od niego oderwać nie potrafi!

Ks. Paweł śmiechem niepokó pokrywał. —
— A gdybym a — pytał — był zmuszonym cię rzucić?
— Ty? — odparła śmiało Bieta. — Myślisz, że mnie się zbyć bęǳie tak łatwo, ak

wziąć? Chyba otruć trzeba lub zabić. Pókim a żywa, nie dam się odepchnąć! Z drugiego
końca świata przy dę w ślad choǳić za tobą. Wziąłeś mnie — musisz trzymać! Pan Bóg
nazad mnie nie przy mie, bom świętego Oblubieńca zdraǳiła dla ciebie. Nie zechcesz
mnie mieć miłośnicą, będę ci kamieniem u szyi.

Groźby te Paweł starał się próżno w śmiech obracać, chociaż oczy, postawa, głos mó-
wiły mu, że niewiasta ta dotrzymać potrafi, co powieǳiała. Wprędce owe rozkosze, które
sobie niecny człek obiecywał, obróciły się w męczeństwo.

Wymagania ǳiwaczne były nieskończone i niepohamowane, a gwałtowne wybuchy
gniewu Biskupa, nie tylko nie pomagały, ale ą do wściekłości przyprowaǳały. Uciekać
musiał w końcu Biskup, a potem przebłagiwać i łagoǳić.

Skarżył się na te utrapienie swe przed zaufaną Werchańcową, która mu się w oczy
śmiała.

— Nie mówiłam że a, — odpowiadała na żale — że sobie kupisz srom, nęǳę i biedę.
Oto masz czego chciałeś. Mało ci było tego coś miał! To szatan nie ǳiewka, to bies
wcielony!

Zonia też, które mąż dostał las od Bukowe i cysterskie pola, choć sowicie wynagro-
ǳona, miała troskę nieustanną, ciągle zmuszona stać na straży, niemogąc odetchnąć na
chwilę.

Raz, gdy Bieta, mimo zakazu stała w oknie otwartem od ulicy, Toporczycy, którzy na
wiǳenie e czatowali, znaleźli się w porę. Stanęli przypatru ąc się e , i przedrwiewa ąc
— ale Bieta wcale się niezasromała i uciekać nie myślała. Stro na była w łańcuchy i kle -
noty, piękna ak szatan przed upadkiem, zła ak on po wyroku potępienia. Otto i Żegota
głośno się z nie poczęli wyśmiewać, na co im ła aniem i dwoma wyciągnionemi pięściami
odpowieǳiała. Już luǳie się przed dworkiem gromaǳić zaczynali i byłoby zbiegowisko
powstało, gdyby nadbiega ąca Werchańcowa gwałtem nie zaparła okiennicy i precz nie
odciągnęła Biety.
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Nieprzy aciele Biskupa płatali psoty boleśne ego kochance. Na okiennicach dworku
mało nie coǳień namazywał ktoś infułę i pastorał, z czego się przechoǳący naśmiewali.
Pisano wielkiemi głoskami — Abizail… na drzwiach, i wschodach…

Musiano stawić stróżów, ale i ci nie wiele pomagali.
We dnie zakazanem e było wy eżdżać i wychoǳić, o mroku tylko czasami wyprowa-

ǳała ą Werchańcowa tylną furtą na przechaǳkę, ale i tam czatowano na nie, poznawano
łatwo, luǳie w ślad szli i bezecne pieśni do uszu im rzucali.

Dwór Biskupi coraz barǳie pustoszał, gdyż na przy aźnie si nawet ks. Pawłowi, po-
wszechne wiǳąc oburzenie, obronić niemogąc, usuwali się powoli i na lichsza tylko ga-
wiedź dotrzymywała z nim eszcze.

Starsi duchowni z kapituły, nawet na zawołanie Biskupa się nie stawili, przestali cał-
kiem go widywać.

Gdy po raz pierwszy po rozgłoszeniu zgorszenia ks. Paweł musiał iść na Wawel do
księcia — Bolesław przy ął go z tak widocznym wstrętem i obawą akąś, niechcąc pra-
wie zawiązać rozmowy, iż Biskup, niepokłoniwszy się nawet księżnie, która się wcale nie
ukazała — precz od echać musiał…

Wyszedłszy z zamku wściekły odgrażał się na sykofantów — ła ał głośno, lecz oprócz
Toporczyków, którzy z drwinami przeprowaǳali, nikt nie słyszał go nawet.

Po całych dniach sam teraz sieǳieć musiał z ednym ks. Szczepanem, który go nie
opuszczał, lub Werchańcem i domownikami. Jawnem się stało, że wszyscy go unikali. To
potępienie zamiast nawrócić, roz ątrzyło go tylko.

Wpadł w roǳa szału, na przekór wszystkim cynicznym się sta ąc i zuchwałym. Od-
grażał się awnie przeciwko kapitule, przeciw wszystkim — nic to ednak nie pomagało…
Niezłamany karą, aka go dotknęła, Paweł zdawał się wyzywać świat cały… i chcieć obalić,
co mu stawało na droǳe.
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