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TOM TRZECI

Pustkami teraz stał na częście biskupi dworzec w Krakowie. Rzadko się tu z awiał ksiąǳ
Paweł, akby mu to mie sce przykremi wspomnieniami obrzydło. Sieǳieć wolał w Kuno-
wie, chociaż i tu niemiłe zostały pamiątki, w Łagowie albo na akim innym kościelnym
folwarku. Sprawiał sobie łowy, z mie sca na mie sce przenosząc się często, akby na ed-
nem długo obawiał się lub nie mógł wysieǳieć.

Za nim, gǳiekolwiek ciągnął, wlokły się gromady różnego rodu luǳi, nieznanych
przybłędów ze wszystkich części Polski, z Pomorza, Ślązka, z Rusi, odarte klechy, zie-
mianie niewiadomego gniazda, rycerstwo na emne, czeladź do wszelkie posługi.

Wszystko to piło, adło, kłaniało się, na skinienie rozbiegało w różne strony, powra-
cało z wycieczek z ta emnemi donosy i ruszało znowu…

Z Krakowa też ziemianie niektórzy zniechęceni do Bolesława lub u ęci, z Sandomierza,
z Sieraǳkiego co było swoim panom nieprzy aznych, zna dowało tu ucho i przytułek.

Gdy przy stole sobie podochocono, obcy człek mógł się tam ǳiwnych nasłuchać
rzeczy, ale wszyscy byli swoi, a kto do Biskupa lgnął, ten uż przybywał z żarzewiem
w sercu przeciw Bolesławowi i Leszkowi.

— Nie będę żyw, eźli ich nie powypęǳam precz, a innych na ich mie sce nie posaǳę!
Tak się odgrażał Biskup znosząc się i spisku ąc na wsze strony. Obiecywali mu się

wszyscy, ale nikt pierwszy zacząć nie chciał.
Wahali się Mazowieccy książęta, Ślązcy się z sobą gryźli, o Wielkopolskich myśleć

nie było można, bo ci z Leszkiem trzymali. —
Jednego zimowego dnia, gdy Biskup z długie wycieczki akie ś do Kunowa powrócił

a spoczynku potrzebował, dano księǳu Pawłowi znać, że dwu akichś ziemian mówić
z nim chciało i dopraszało do niego.

Ziemian, a zwłaszcza krakowskich, Biskup był barǳo żądnym, wstał więc pręǳe niż
zamierzył, aby się rozmówić z niemi.

Sprawy były pilne.
W domu u niego w Kunowie, ak u ziemianina, który rzadko u siebie gości, a trzyma

tylko dwór byle miał gǳie spocząć w prze eźǳie — ładu wielkiego nie było. Po izbach
niktby się nie domyślał Biskupa, zalegały e psy, a oręża więce było niż świętości.

Komora ta, w które Biskup przy mował i wiódł na rozmowę, nie inacze wyglądała.
Na ścianach wisiały oszczepy i mieczyki, na podłoǳe leżały skóry, na stole parę kufli

stało i ǳbanek. W domu Paweł inne też sukni nie nosił tylko krótką łowiecką, rzemien-
nym pasem u ętą, buty długie. Na palcu pierścień eden, którego nie zrzucał, dosto ność
przypominał…

Otworzywszy drzwi do komory, w które przybyli ziemianie oczekiwać uż nań mieli,
Biskup wy rzał i spostrzegłszy sto ących — krzyknął… krew mu do głowy buchnęła.

U progu stali, dobrze mu znani i pamiętni Żegota i Otto Toporczyki, wrogowie ego!
Oczom mu się wierzyć nie chciało! Stał niepewien czy ma do nich wy ść, czy ich kazać
chwycić lub wyszczuć psami, gdy starszy Żegota podszedł kroków parę ku niemu, głowę
skłonił i rzekł:

— W. Miłość zrozumiecie to łatwo, że gdyśmy tu przyszli, to nie po próżnicy.
Srogą macie urazę do nas, a no może większą nad nią chciwość pomsty nad Bo-

lesławem. Ten nas zaparł się, więził, cześć nam odebrał… Wy przeciwko niemu byliście
i esteście, myśmy mu służyli, a teraz mścić się też gotowi. — Nam innego pana potrzeba.

Słysząc to Biskup wszedł powoli do komory.
— Prawdę mówicie? zapytał.
— Na krzyżu i ewangelii gotowiśmy ą poprzysiąǳ — zawołał Żegota, napróżno się

ogląda ąc czy krzyża albo księgi nie zobaczy… Ale tych u Biskupa nigdy nie było.
Słuchał ks. Paweł zdumiony nieco, twarz mu się zwolna wy aśniała, Żegota mówił

gorąco.
— Przebaczcie nam cośmy zawinili, teraz my wam do pomsty służyć esteśmy gotowi.

Wynieśliśmy się z bratem na Szlązko, do księcia Władysława Opolskiego. Przy ął nas.
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Z ma ętności w Krakowskiem i Sandomierskiem wyprzedaliśmy się, chociaż tam ród nasz
i przy aciół a powinowatych mamy. — Na Szlązku przez nas, sprzymierzeńców zna ǳiecie
przeciw Bolesławowi i Leszkowi.

Słuchał Biskup i rozpatrywał się w nich obu. Oba oni, śmiało patrząc nań, oǳywali
się eden coraz goręce , drugi potaku ąc mu we wszystkiem. O zdradę posąǳać ich nie
było sposobu.

— Chce się, M. Wasza, pomścić za więzienie — ciągnął dale Żegota — my także.
Mało tego! my za wygnanie pomsty szukamy, musieliśmy iść na nie, od starego gniazda
naszego. Mówią luǳie, szliście po dobre woli, nikt nie pęǳił… Pęǳił srom! Musieliśmy
precz! Więzienie cześć nam od ęło! Ziemianinowi ze zbó cami sieǳieć w ciemnicy edne
— nieprzebaczone to, ani zapomniane być nie może!

A gdy człek tę ziemię ǳiadowską, praǳiadowską rzucić musi — w cuǳe ręce macierz
dać, iść mięǳy obcych… o! o!

Otto dodał pierś ręką gniotąc.
— A, boli to nad wszystkie boleści.
— Nie znamy tego za pana — rzekł Żegota, co nas nie znał za sługi swo e…
Paweł oparty o stół patrzał — słuchał.
— Ze Szlązakami, — przebąknął — pono niewiele zrobić można. Znam a ich i ma-

całem po ednemu… Za ada ą się mięǳy sobą, czyha ą na siebie… W Opolu, Lignicy,
Wrocławiu trudno się ładu dopytać!

— Oh! — zawołał Żegota śmiałości nabiera ąc. — Pomną oni wszyscy, że akieś prawo
do Krakowa ma ą — niech im tylko naǳie a zaświeci…

Zamyślony biskup się wahał… Starszy Toporczyk ciągnął dale .
— My oba, z księciem Władysławem na którego dworze zosta emy, poufale każde

goǳiny mówić możemy. Inna to rzecz przybyć doń i parę słów wymieniwszy, powracać,
a różna coǳień po troszę kłaść mu do ucha. — Niech nam M. Wasza dobre słowo da,
a posłuży się nami, my go zwolna gotować bęǳiemy. Siłę on ma… byle wolę chciał mieć…

— My tam dla Was rolę dobrze zorzemy i przygotu emy… potem bęǳie tylko ziarno
siać!

A gdyby z Opolskim nie udało się, Wrocławskiego też możemy probować, choćby też
i Lignickiego…

Niekończąc Żegota, znak ręką uczynił wzgardliwy. Nie wiele go ważył.
— Wszyscy oni ciasno się czu ą na swoich Ślązkich uǳiałach, każdemu się chce wię-

ce .
Biskup nie odpowiadał, lecz z twarzy widać było, że mu to było miłem co słyszał

i coraz lepszym okiem spoglądał na dawnych swych wrogów.
Co za zrząǳenie Boże! Mógłże się on kiedy spoǳiewać by ci, których koniecznie

śmiercią chciał karać, mieli prze ść w służbę ego‼ Czasem zabobonny ks. Paweł wiǳiał
w tem palec Boży, skazówkę, że mu się teraz poszczęścić miało. Dotąd z niedowierzaniem
przy mowano namowy ego i ofiary, Toporczycy mogli rozwiązanie upragnione przyspie-
szyć.

Żegota skłaniał mu się do stóp prawie, niże niżby duma ziemianina dozwalała — ale
zemsta gięła kark hardy. Zżymał się uż wiǳąc pewną obo ętność w biskupie. Był prawie
pewien, że go otwartemi przy mie rękami.

— Możemy — dodał — służyć W. miłości nie tylko na Ślązku ale w krakowskiem.
Wynieśliśmy się, wyprzedali, to prawda, ale naszych tam dużo zostało, którzy trzyma ą
z nami. Za księciem niewielu pociągnie.

— W Sandomirskiem — wtrącił drugi, który dotąd milczał, — mieliśmy też kawał
ziemi, i tam się swoi zna dą.

Biskup, którego niespoǳiewanie tak zaskoczyli luǳie co się z nim okrutnie wprzód
obeszli w droǳe do Sieraǳia, nieufny ciągle spoglądał, słuchał, dumał, łatwym się im nie
chcąc okazać. Obawiał się i pode rzywał ich o zdradę… Nalegali nań ednak tak uparcie
iż w końcu namyślać się zaczął aką z nich korzyść bęǳie mógł wyciągnąć. Nie byli oni
do pogarǳenia, ako pomocnicy. Ród był stary, z wielą innemi spowinowacony, zamożny
barǳo, luǳie odważni, energiczni i doświadczeni. Taż sama zemsta, którą biskup pałał
— sprowaǳiła ich do niego.
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Żegota napraszał mu się usilnie, gdy Paweł ręką powiódł po plecach i rzekł doń.
— Jeszcze a wasze postronki czu ę na grzbiecie i rękach, kości mam dotąd potłuczone

od wozu waszego a wybyście chcieli abym w waszą przy aźń uwierzył? Myślicie, że a łatwo
zapominam i przebaczam?

— Samibyśmy się z własne woli nie ważyli na to, odparł Żegota. — Służy się panu
to się go słucha.

Marszczył się eszcze biskup.
— Czeka cie — rzekł — niespieszcie… Niżeli a wasze usługi przy mę, lepie was chcę

poznać.
— Poznacie nas na lepie — rzekł Toporczyk, gdy teraz znowu na dwór ks. Włady-

sława do Opola z eǳiecie. — Przekonacie się, że my go dla was powolnie szym niż dotąd
był uczynić potrafiemy.

— I to słaby człek! — odparł Paweł w okno patrząc.
— Sam się on ważyć nie może na Bolesława, mówił Toporczyk, i dla tego się waha.

Gdy mu posiłki zapewnicie, pó ǳie chętnie.
Żegota szukał na twarzy biskupa znaku akiegoś pomyślnie szego usposobienia, w koń-

cu nie znalazłszy go, zaczynał uż wątpić o dobrym skutku swe próby, i dawszy bratu
znak, zwolna się ku drzwiom cofać zaczął.

Ruch ten zobaczywszy biskup, zrozumiał ego znaczenie.
Począł rozmyślać.
— Czeka cie! — zamruczał. — Zna was kto z teraźnie szego mo ego dworu?
Bracia naraǳali się wzrokiem.
— Dotąd przyna mnie nie zda e się aby nas poznano, — odparł Żegota.
Pozostańcież dłuże trochę, — dodał biskup. — Pomówiemy z sobą eszcze. Opo-

wiada cie o sobie, żeście Ślązacy, a nazwiska i rodu nie potrzebu ecie głosić.
Pożegnał ich, na drzwi wskazu ąc. Wyszli posłuszni.
Do wieczornego stołu wezwano Ślązaków.
Mówiono przy nich ak zawsze, otwarcie przeciw Bolesławowi i Leszkowi, czemu oni

chętnie i gorąco dopomagali. Z mowy ednak łatwo poznać było można, że krakowskie
i sandomirskie lepie znali, niż Slązko i że wieǳieli na kogo tam rachować było można.

Dwa dni ich bada ąc trzymał biskup, aż nareście odprawił.
Gotowano się do podróży na Ślązk, wyprawu ąc posły w różne strony i odbiera ąc

wiadomości, które zewsząd przychoǳiły. Nadszedł wreszcie ǳień wy azdu i biskup wy-
ruszył polu ąc po droǳe bez pytania w czyich lasach, wlokąc się zwolna, odpoczywa ąc,
za eżdża ąc do plebanĳ i klasztorów po droǳe.

Nie koniecznie pilnowano na bliższe drogi i zmierzano do celu, ks. Paweł zmieniał
kierunek i ednego dnia znalazł się ze swym dworem pod murami Lignicy.

Tu go może pierwsze młodości wspomnienie przyprowaǳiło.
We wrotach mie skich się opowieǳiawszy, posłał biskup na zamek do księcia Bole-

sława, który tu podówczas panował. Zwano ǳiwaka tego Łysym, druǳy Srogim, a lud
pospolity przezywał go Rogaczem i Rogatką. W istocie rogata była to dusza, a bódł kogo
mógł.

Od w azdu do miasta poznawało się akie tu rządy być musiały. We wrotach luǳie
licho zbro ni, napili, stali kłócąc się, szamocąc, i wykrzyku ąc. W ulicach, pod domo-
stwy dokazywało hałaśliwie ciury i żołdactwo zamkowe. Po gospodach poroztwieranych
na pół, po łaźniach snuła się gawiedź zuchwała i przewoǳąca nad bezbronnemi miesz-
kańcami. — Im się barǳie ku zamkowi zbliżali, tem tego oszarpanego, licho oǳianego
żołnierstwa więce się z awiało. Jedni dostatnich mieszczan przemocą na zamek ciągnęli,
druǳy pospólstwu na skargę się cisnącemu, zabiegali drogę.

Ładu i posłuchu nie było widać nigǳie, a gdy ks. Paweł w miasto w eżdżał, luǳie
ego musieli się kupą trzymać i otoczyć go, tak ich zewsząd ciury ciekawe i napastliwe
opadać i napierać zaczęły.

Grożąc ciągle, mieczami i oszczepami drogę sobie trzeba było torować.
Na zamku nie lepszy panował porządek. Kupy zbro ne leżały u stóp przy opróżnionych

beczkach, w wielkie sieni zamkowe straż dokazywała krwawo, a komornik, który wyszedł
na spotkanie w kaanie odartym, poplamionym, ledwie się trzymał na nogach.
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Luǳie biskupi, którzy też lubili sobie podochocić, spogląda ąc na to uśmiechali się,
nie barǳo gniewni, że się tu dostali, choć na nich z ukosa i ostro patrzano. Książe Rogatka
na spotkanie nie wychoǳił, choć duchownemu pewne się należały względy, napiły tylko
sługa, z sieni biskupa ofiarował się wewnątrz prowaǳić.

Izb na zamku dosyć było i dosyć przestronnych. Dolne, sklepione, z kamienia, niz-
kie, gdyby były utrzymywane ak należy, książęcemi by się wydawać mogły. Teraz one
przypominały gospodę.

W pierwszych, ak w podwórcu pełno było gwaru, dworu, czelaǳi, służby oszarpane ,
odarte , pół bose , brudne ak ten co biskupa przeprowaǳał. Jedni leżeli na ziemi, druǳy
na ławach, byli tacy, co na stoły powłaziwszy powyciągali się na nich wygodnie, nogi
zaǳiera ąc do góry. — Czuć było po izbach dym, piwo i lichą akąś strawę kwaśną, które
woń w powietrzu pozostała.

Napiły ów dwór mało co biskupowi z drogi ustępował.
W drugie izbie pokaźnie sze uż nieco, żołdacy kości rzucali, spiera ąc się o nie za adle

i pięści ku sobie wyciąga ąc, akby się za włosy porwać chcieli.
Oglądał się biskup rychło li się do księcia dostanie, ale wiodący go ciągle na przód

eszcze ukazywał. Przeszli znowu zimną i pustą izbę, wschodki małe ku górze prowaǳące,
komornik do drzwi zapukał i sam drogi ustąpiwszy wpuścił biskupa. Komora była nie
mała, ogniem w kominie płonącym oświecona.

Nim mu drzwi otworzono, Paweł usłyszał uż z nie gędźbę akąś i śpiew, przerywany
grubym, donośnym, krótko wybucha ącym śmiechem.

W głębi izby na łożu coś leżało ogromnego. Kadłub bezkształtny, po nad którym duża
głowa łysa sterczała, w te chwili ciekawie podniesiona, z usty otwartemi, oczyma dużemi
na wierzch wysaǳonemi. Szy a odkryta, gruba, ręce ogromne akby napuchłe, suknia
niepozapinana, skóra akaś na nogach poszarpana, wszystko razem niby edną górę na
łożu składało.

Tuż na ławie z poręczem, rozparta sieǳiała nogę na nogę założywszy niewiasta lat
średnich, biała, rumiana, do zbytku uż okrągła, z wzrokiem zuchwałym i bezwstydnym.
Blizką była głowy łyse , a gdy biskup wchoǳił śmiała się właśnie, usta otworzywszy sze-
roko.

Miała na sobie suknię edwabną drogą, i dosyć różnych kle notów, które naówczas do
stro u kobiecego należały, ale wszystko na nie leżało i wisiało ak narzucone bez myśli
i troski żadne . Nie dbała o to co na sobie miała. Włosy na głowie rozplątane były i lada ako
pokręcone, powiązane od niechcenia. Zbyt rumiane policzki i płonące oczy kazały się
domyślać, że do ǳbanka, który stał na ławeczce z kubkami, mięǳy nią a księciem, musiała
razem z nim zaglądać.

Książe Rogatka twarz miał zdumioną, ale się na nie eszcze nie dawno goszcząca
wesołość nie starła. Gość, ktobykolwiek był — nie miłym mu się stawał, w tak dobre
goǳinie wieczorne .

Przy płonącym kominie na stołeczku niskim, z gęślą w ręku sieǳiał człowieczek dosyć
porządnie oǳiany, z twarzą krągłą a prawie kwadratową, czołem nizkiem, wypukłem, usty
szerokiemi, nosem małym i zadartym, oblicza śmiałego, akie przystało ulubieńcowi, który
wie, że się bez niego obe ść nie może pan.

Brzdąkał on po gęśli i śpiewał półgłosikiem, który niekiedy silnie podnosił z przesa-
ǳonym wyrazem wielkiego uczucia…

Dana mo a, dana…
Jak abłko rumiana…
Biała ak lelĳa,
W złotych kosach szy a…
W złotym rąbku głowa…
Sieǳi ak królowa
Do rzała agoda…
Nasza pani młoda… —

Spostrzegłszy wchoǳącego Biskupa, gra ek się do księcia zwrócił, spo rzał, trochę
zatrzymał. Leżący na łożu bełkocząc, prędko, niewyraźnie, gniewnie wykrzyknął:
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— Dale , biesów synu! dale !
Gra ek uż tylko po strunach pobrzękiwał, ale głosu mu akoś czy piosenki zabrakło.

Niewiasta też u łoża sieǳąca zarumieniła się trochę i zmięszała, ale podniosła główkę
dumnie, spo rzała na pana swego i powitawszy Biskupa, który szedł zwolna ku łożu się
zbliża ąc — pozostała na swo em mie scu nieruchoma.

Rogatka wpatrywał się w ks. Pawła, który niezwycza nym widokiem takiego księcia
nie zdawał się ani zǳiwiony ni zgorszony.

Gra ka akby nie słyszał, niewiasty akby nie wiǳiał.
Do zbliża ącego się gościa książe trochę się na łożu poruszył. Nie było go na czem

posaǳić.
Książe uderzył w szerokie dłonie, dwóch chłopaków bosych, wpadło w pół-kożusz-

kach. Rogatka gniewnie im coś, prędko nakazał, ale pluł tak mówiąc, pryskał, sykał,
bełkotał, że chyba służba własna mogła go zrozumieć. Chłopcy naprzeciw łoża posta-
wili ławkę, narzucili coś na nią podobnego do podarte poduszki i Biskup ruchem ręki
wezwany, usiadł nie patrząc na niewiastę, ciekawie mierzącą go oczyma.

Od nie akiego czasu począł on e wszystkie nienawiǳieć, bo mu każda nieszczęsną
Bietę przypominała. — Wstręt miał do nich i obawę.

Książe, który koniecznie chciał zwrócić uwagę przybyłego na rumianą swą przy aciółkę
— wskazał na nią ręką.

— Miła mo a! Sonka! Sonka! miła! patrza cież! A co? hę?
Biskup spo rzał, Sonka się rozśmiała, Rogatka uradował.
— A ty trutniu, gra ! — krzyknął do sieǳącego u komina. — Two a psia powinność,

ǳień i noc… My gadamy, gra …
Gra ek, którego Żabką zwano, począł zaraz pobrzękiwać z cicha, stara ąc się wielką

swą biegłość pokazać. Sonka półgłosem mu wtórowała wcale się o Biskupa nie troszcząc.
— A wy tu… tu… tu… co u licha robicie? — zaszeplenił Rogatka.
— Po droǳe, chciałem się Miłości Wasze pokłonić — odparł Paweł.
— Mo a miłość nęǳna — zaśmiał się prędko bełkocąc Rogatka — licha warta miłość

mo a! Grzywien w skarbcu niema, beczki mi ta gawiedź powysuszała, chleba pożyczam,
mięso rzeźnicy da ą śmierǳące… Cała pociecha… ot… o!

Wskazał na Sonkę, która się pyszniła i śmiała.
— I oto ten niezdara Żaba!
Ręką na gra ka zmierzył.
— Śpiewa , bydle akieś!
Gra ek silnie w struny uderzył.
— Śpiewa tę… o malinie, ǳiewczynie — Biskup e nie posłyszy chyba od ciebie,

a ładna‥
Począł się śmiać.
— E! ty Biskupie — dodał — ty bo także baby lubisz! Hę! hę! ktoby tych zwodnic nie

lubił, kiedy takie ak mo a miła! Patrz, ta wiedźma to by mnie i do piekła poprowaǳiła,
gdyby chciała…

Wiedźma pokazała białe zęby i zwycięzko głowę unosiła do góry…
— A u… u was? co? — zaszeplenił Rogatka. — Znowu was Bolko do kuny zapaku e,

czy nie? Hę? hę? Ty tęgi człek! Biskup nie Biskup! a cię kocham!
W tem oko na dno ǳbana zapuścił — był próżny. Świsnął, usta w trąbkę zwinąwszy,

przeraźliwie. Chłopaki wbiegły.
Rogatka ǳbanem cisnął o podłogę ze złością.
— Miodu! bo pozabĳam! Wina! wina! kubków… He ! srebrnego dla Biskupa!
Sonka dała znak akiś.
— Co? niema? srebrnego? Gǳie? w zastawie? u żyda? Patrza że! Ziemię muszę za-

stawiać, kubki i misy u Izraela! Suknie też poszły! het! Goły będę choǳił! boso, pieszo!
Taki świat! Pozabĳałbym wszystkich…

E! wo na! wo enka! niema ak ona! Trzeba na wo nę ciągnąć! prawda! Łup bęǳie…
pożywim się.

Biskup słuchał.
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— A ty gra , psia wiaro! — krzyknął do Żabki, i gra ek natychmiast silnie w struny
uderzył…

Kobieta wiǳąc go w tak rozpasanym humorze, śmiała się białą ręką przytula ąc mu
usta. Śmiał się i gra ek pół nucąc, pół prycha ąc.

Chłopców z nakazanem miodem i winem niebyło — książe zniecierpliwiony świsnął
znowu i kubkiem, który pod ręką miał, cisnął o drzwi.

Odarty komornik, który na wierzch łachmanów, wǳiał na prędce zbyt krótką suknię
cuǳą, wtoczył się ze ǳbanem, pod ął rzucony kubek z ziemi, otarł go o brudną połę,
przystąpił z powagą do księcia i — wszystko to na ławie rozstawił.

Rogatka nalał ręką trzęsącą się kubek, rozlewa ąc po ławie, i podał go biskupowi,
który przy ął.

— Hę! wo na! wo enka — mówił spiesznie, ciągle ąka ąc się i plu ąc, a co słowo
popĳa ąc Rogatka. — Wo enka! dobra rzecz! Te łotry ma ą Wrocław, Opole, a mnie wy-
posażyli tą nęǳicą, Lignicą… A tu żyć nie ma z czego! Kawałkami ziemię kra ę i sprzeda ę.
—

Splunął pięść podnosząc.
— E! nie koniec mięǳy nami! Ja tych miłych bratanków schwycę i posaǳę tak!

posaǳę! — Zacza ę się, pobiorę — muszą mi mo ą ziemię oddać i grzywny zapłacić. —
U mnie w komorze pusto, u nich tłusto‼

W tem akby zmiarkował, że do zbytku się wygadał, uśmiechnął się do biskupa…
— A wy? co wy na to?
— Ja? — cóż mam was uczyć? — odparł ks. Paweł. Ziemi! Moglibyście gǳieinǳie

szukać nie koniecznie na Ślązku.
Odchrząknął znacząco.
Łysy zrozumiał. W tem Żabka, który z każde chwili korzystał by wypocząć, grać

przestał, książe się rozgniewał.
— Żabo! ty! skrzecz, bo ubĳę! a wesoło! To two a powinność!
Gęśla się zaraz odezwała.
— U mnie tak! — zawołał pĳąc Rogatka. — Bez baby i bez gędźby umarłbym… Gdy

baba przy mnie, gra ek za mną — choćby o suchym chlebie — w duszy ciepło!
Wyciągnął rękę do biskupa.
— Prawda! Bolka i Leszka wy nie lubicie? Śmierǳą wam? Saǳali was do kuny? —

Da mi łapę! a ich też nie cierpię! Roǳili się na mnichów — Hę. Bolko żonę ma a nic
mu po nie ? Leszek swo ą wypęǳił, czy ona ego? Weź ich do klasztoru, niech litaǌe
śpiewa ą!

Biskup się rozśmiał, a Rogatka mrugał doń oczyma.
— Ja wiem co ty myślisz? — rzekł. — Ty mnie chcesz ciągnąć na nich? O cze mó !

nie pora eszcze, muszę się wprzód z moimi rozprawić… Śląsk umieść czysto, żeby… hę!
hę! śmiecia nie było! Het! Wyżenę, wyczyszczę! Nie należy im nic — wszystko mo e!
Wrocław, Opole. Potem pó dę na Kraków…

— Długo na to czekać! — bąknął Paweł.
— Bylem gǳie grzywien dostał — zawołał Rogatka — bom goły! Ziemi uż w zastaw

poszło dużo… Chyba biskupa którego naduszę… Śmiał się do Sonki.
— Grzywny wszystkie u was się pochowały! Wiem, wiem!
— Ale nie u mnie — rzekł Paweł.
Te łotry, żołdactwo, Sasy, Szwaby, Franki co ich na mu ą — ciągnął pĳąc Rogatka, —

ob ada ą, pĳą i łupią mnie strasznie. Da a da ! Wieszam gdy krzyczą — trudno wszystkich
wytracić…

A pĳą!
Tu sam z kubka pociągnął. —
Gdy tak rozmawiali, Żabka sieǳący u ognia brząkał coraz cisze , zmęczoną głowę

chylił na edno to na drugie ramię i drzemać zaczynał. Palce trzymał na strunach gotowe,
ale bezsilne… Niewiasta też oparłszy się o stół niezważa ąc na gościa, zmęczona usnęła
mocno.

Rogatka zobaczywszy to, wskazał na nią biskupowi. Śpiąc i niezważa ąc na siebie tro-
chę się sukni z ramion zsunąć dała, i białą szy ę a piersi widać było nie okryte.
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Rogatka do ucha e huknął, aż przestraszona rzuciła się i krzyknęła… Rozbuǳony
gra ek w struny z całych sił uderzył, aż mu edna pękła.

Jeżeli miał myśl aką biskup adąc tu, pozyskać pomoc Łysego, zblizka się mu przy-
patrzywszy wyrzec się e musiał. Nie było tu co z nim poczynać.

Nieład i niedostatek były aż nadto widoczne. Popędliwy Rogatka mógł się na aki krok
zuchwały ważyć z rozpaczy, ale na ego dobrą wiarę, słowo, rozum liczyć nie było można.

Dłuże nie miał tu co robić ks. Paweł i byłby zaraz go pożegnał, lecz Łysy spostrzegłszy
ruch z którego się domyślał, że chce odchoǳić, ruszył się świszcząc i woła ąc.

Chłopcy z komornikiem wpadli na to hasło.
— Wieczerza! eść! a żywo!
Starszy, który z tyłu za biskupem stał, głową potrząsł i ręce rozstawia ąc dał znak

księciu, że na wieczorne adło nie wiele rachować było można.
Rogatka tego rozumieć niechciał.
— Słyszysz, Tomisz! — zawołał — idź do Michalika na poǳamcze, do tego uchy

mieszczanina, który bogatszy est odemnie. Nażarł się on dość. ǲiesięciu knechtów weź!
Ja każę! Wieczerzę on pewnie ma i dobrą, co ǳień psubrat ucztu e a a będę głodem
marł? Z misami mu pobrać wszystko i tu dawać! Zechce bronić, związać go i do lochu!

Tak obmyśliwszy wieczerzę, Rogatka westchnął do gra ka się zwraca ąc.
— Gra że mi wesołego i pie ! — Potem na swą Sonkę spo rzał i uśmiechnął się.
Biskup sieǳiał namarszczony niewieǳąc uż co czynić, Łysy znowu zabrał głos i go-

rąco zaczął rozprawiać. Im mu się więce plątał ęzyk, tem za adle nim szermował…
— E! e! gdyby Bolko mnie na moich pomógł, zdusić ich, Wrocław i Opole odebrać,

wołał — dopiero bym a na niego poszedł! Tak by było na lepie … Kraków, Sandomierz,
Kalisz, Poznań, Płock… wszystko potem w edną garść… Dopiero by się zagrało i zaśpie-
wało… Dana! dana!

Żaba nie zrozumiawszy o czem była mowa, gdy — danę posłyszał, strunami wstrząsnął
i huknął po niemiecku głośno…

Tymczasem Rogatce do głowy coś przyszło, do biskupa się nagiął sapiąc i rzekł.
— U ciebie w komorze grzywny są? E ! są! Ty dobry człek! Tysiąc mi pożycz…
Paweł ruszył tylko ramionami.
— Da pięćset!
Biskup ręce rozłożył…
— A dwieście?
— Ja zamożnym nie estem, — odezwał się Paweł — bo ąc się mego Bolka, luǳi

muszę trzymać dużo — a luǳie eǳą.
— A mnie? mo e niemcy! Zobacz ich, co to tego est! — wołał Rogatka — Zrą

a chlepią, — strach! Przychoǳi to gołe, bose, nie nastarczyć opończy i obuwia… Da ty
mi choć grzywien dwieście…

Zadumał się Rogatka.
— Wiesz! — dodał pół żartem. — Jak nie, kazał bym cię tu zaraz wziąć i do lochu

zasaǳić! i mogę trzymać aż dasz tysiąc! Twó Bolko cię nie poratu e, a interdyktu a się
nie bo ę! — Zerknął okiem, po twarzy biskupa przemknął się cień niepoko u.

— Jakby na was klątwę rzucono, luǳie by odbiegli — rzekł Paweł.
— Oni? — rozśmiał się Łysy… To niemcy, oni polskie klątwy nie rozumie ą! ale —

nie bó się — nic ci nie zrobię, tyś potrzebny… Mącisz wodę, my w nie może złowim
rybę‼

— Da po dobre woli pięćǳiesiąt!
Paweł z przymusem się uśmiechał!
— W podróży a z sobą srebra nie wożę — rzekł — lecz byś książe wieǳiał, że mu

dobrze życzę, co mam z sobą — ǳiesięć każę odliczyć!
Oczy zabłysły Rogatce, wyciągnął rękę.
— Jak się kanclerz przespi, bo go spoili, każę ci napisać… hę? co chcesz? lasu aki

kawałek?
Biskup głową skłonił obo ętnie.
— Nic nie chcę — odparł, a proszę abyś mi książe sprzy ał i był życzliwym… Gdy

druǳy iść będą… możesz pó ść z ludźmi swemi, dodał z naciskiem, pożywicie się przy-
tem…
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W czasie tych szeptów za drzwiami hałas powstał okrutny, szamotał się tam ktoś
i krzyczał, słychać było wołania żołdaków i śmiechy.

Do drzwi dobĳać się zaczęto i otwarły się z trzaskiem. Ani książe ni Sonka ni gra ek,
nawykli pewnie do przygód podobnych na mnie szego nie okazali zǳiwienia.

W progu stał postronkiem za szy ę ułapiony człowiek lat średnich, z bródką po-
strzyżoną, ubrany barǳo dostatnio — wrzący gniewem i oburzeniem. Był to Michalik,
któremu wieczerzę zabrano i ego z nią razem. Za nim widać było luǳi ze śmiechem
niosących misy i ǳbanki, do których zaglądali po droǳe.

Michalik krzyczał i ła ał…
— Michalik, mysz ty ruda! — zawołał książe pięścią bĳąc o ławę. — Milcz mi, nie

zawodź, bo cię na bancie obwiesić każę. Idź, pocału panią Sońkę w rękę; siada razem
z nami do wieczerzy — pal cię kat! Bęǳiesz z księciem i biskupem adł! Warto coś! Żabo
gra !

Michalikowi ęczącemu popuszczono sznura, chłopcy uż stół stawili, Żaba grał z ca-
łych sił, a niewiasta wstawszy, poprawiła włosy przypatru ąc się biskupowi.

Rogatka też z łóżka się podniósł, na pół oǳiany, w kożuszku na gołem ciele bez gzła
i w liche reszcie oǳieży. Posaǳił biskupa do stołu, sam koło niego zabrał mie sce, Sonkę
w pół ob ąwszy przysunął ku sobie, cmoknąwszy ą głośno — na ostatek i Michalikowi
trzyma ącemu się zdala, rozkazał się przysiąść do stołu…

Podano ową złupioną na Poǳamczu wieczerzę, i gra ek w naǳiei napo u i ochłapa,
odchrząknąwszy zawiódł pieśń księciu ulubioną, o ǳiewczynie, malinie. —

Czerwiec był, rok ak mało który gorący się zwiastował, zawczasu piekł, suszył i skwarzył.
Na polach zboża żółknąć zaczynały, mie scami i w wodopo ach braknąć poczynało wody.

Lata bo były od kilku uż, nie zwykle ostre w zimie, śnieżne, a znaki na niebie nic
dobrego na ziemi nie przepowiadały. Luǳie widywali często to dwa krwawe słońca, to
w nocy gwiazdę rózgę wlokącą za sobą, która nic innego nad chłostę Bożą wróżyć nie
mogła.

Nocami niekiedy ak deszcz ognisty sypały się gwiazdy pada ące, to znów od północy
gorzały łuny, akby tam kędyś szmat ziemi się palił.

Wichry wywalały lasy, inǳie smok powietrzny wypiwszy staw lub ezioro zalał pola
niemi i ryby na drzewach powieszał. Rzeki ak pĳane z brzegów wychoǳiły, w styczniu
robiło się ciepło, w ma u się mróz przybłąkał, który wszystkie warzywo powarzył. Potem
w czerwcu paliło uż akby lipiec się miał do końca.

Nie wiodło się też dobrze w księstwach tych, co niegdyś edno wielkie stanowiły
królestwo, teraz podarte na szmaty, poszły na łup to niemcom, to panom różnym, ak
Opawa, którą sobie czeski Przemysł przywłaszczył, a powrócić e Bolesławowi nie chciał.
Goǳili się o nią i zgoǳić nie mogli.

I gdy Bolko krakowski tą Opawą był za ęty, na niego się zamach gotował, do którego
dawno Biskup Paweł podwaliny zakładał…

W Krakowie go uż nie widywano nigdy, sieǳiał teraz na Szlązku u księcia Włady-
sława, którego łuǳił tem, że mu Kraków i Sandomierz da, a z niemi wierzchnią właǳę.

Władysław, choć niepodobny był do Rogatki, dał się na lep wziąć, gdy do Biskupa
u rzał przybywa ących gromadnie ziemian z Krakowa i Sandomierza.

Tych Toporczycy na więce przywiedli i pozyskali.
Wszystko uż tak ułożonem było, aby wybuch awny rychło nastąpił. — W Krakowie

też wieǳiano co grozi.
Resztka luǳi wiernych, która przy Bolesławie stała, Biskupa znowu pochwycić chciała

ako pierwszą przyczynę niepoko u, ale Paweł w Opolu sieǳiał i z pod opieki księcia
Władysława się nie ruszał.

Na zamku w Opolu od dawna niepamiętny ruch był i krzątanina, nigdy się tak wo-
enno nie przysposobiano ak teraz. Ani czasu napadów tatarskich tyle się tu ludu nie
ściągało, ani dwór rycerski kiedy był tak liczny.

Dnia tego Biskup Paweł nie swoim zwycza em po świecku i przy orężu, ale w szatach
uroczystych, z orszakiem duchownych przy księciu Władysławie się zna dował.
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Świątecznie wszystko przybranem było na zamku, straże pokładły na pięknie sze zbro-
e, dwór przywǳiał szaty na okazalsze. Sam książe Władysław, który ak i inni książęta,
po niemiecku się nosił, wystąpił cały w łańcuchach, kle notach i edwabiach, czeka ąc
obiecanych mu gości.

Co chwila przybywali gońcy na zamek zwiastu ąc coś nowego. W izbie wielkie go-
ścinne sieǳiał książe Władysław, mimo wszystkich tych przygotowań niezbyt wesoły.
Biskupowi twarz radością promieniała.

— Wasza Miłość — mówił do księcia — mało masz, wiǳę, w nas wiary… Jać przecie
niedarmo długie nad tem pracu ę lata, abym te książątka powyganiał. Obuǳiło się stare
rycerstwo krakowskie, co dawnie saǳało i zrzucało swych panów — i pó ǳie z nami.
Bolko nikogo za sobą mieć nie bęǳie, odstąpią go, panowanie skończone.

Książe Władysław, średnich lat, młodo eszcze i rycersko wygląda ący mężczyzna, do-
syć piękne twarzy, która wielkie bystrości umysłu nie znamionowała, ale męztwo i siłę
— zwolna zwrócił się ku Biskupowi.

— Da Boże, aby się stało ak przepowiadacie — odezwał się — moi luǳie nie zu-
pełnie to potwierǳa ą. Mówią mi, że Bolko ma znaczną część ziemian z sobą i za sobą.
Zawczasu się dopilnował! Nie pó ǳie nam tak łatwo ak sąǳicie.

— Alboż właǳę i ziemię łatwo się kiedy zdobywa? — zawołał Biskup. — Juści więce
nad to żądać nie można, gdy wam znaczna część ziemian sama tu przyniesie swe głowy
i posłuszeństwo zaprzysięże!

Rozśmiał się Biskup dumnie.
— Nie chwaląc się — rzekł — Wasza Miłość winni to bęǳiecie Pawłowi z Przeman-

kowa!
— Wiem, i potrafię mu to zawǳięczyć — odparł książe z lekką oznaką niezadowo-

lenia.
Książe rad był pewnie temu co go spotykało, ale sromał się nieco, iż z rąk niezbyt

czystych miał to otrzymać.
Stał książe Opolski w oknie — Biskup uchem łowca rozezna ącego szelest na mnie -

szy, chwycił daleki tentent koni i porwał się wy rzeć.
Na droǳe ku zamkowi wiodące widać uż było długo wyciągnięty szereg ezdnych,

w uroczystym pochoǳie postępu ących ku wrotom…
Pobladł nieco książe Władysław, a pamiętny pobożności swo ego rodu, ręką nieco

drżącą przeżegnał się.
Widok z okna był wspaniały.
Jechali przodem konno dosto nicy krakowscy i sandomirscy, Kasztelanowie i Wo e-

woda, luǳie uż osiwiali, ale krzepko się, mimo lat, trzyma ący; wszyscy we zbro ach,
w hełmach, konie w oponach, miecze asne u boków. Za niemi ziemiaństwo stro ne
i zbro ne, dale dwory ich orężne. Jak okiem za rzeć zwĳało się to wężem po gościńcu,
niby wo sko do bo u ciągnące. Kilka tysięcy ludu wiedli z sobą.

Biskup z dumą spoglądał, było to ǳieło ego.
Mimowoli usta zamruczały. Mówił sam do siebie.
— Chciałeś mnie wrzucić do więzienia‼ Ja cię poślę na wygnanie! Do Węgier, do

teścia, na łaskawy chleb, pobożny panie!
Śmiał się szydersko i dumnie, zwycięstwa był pewnym.
W tem, nim eszcze ów orszak wspaniały do wrót się zbliżył, Biskup, który sam

w drugiem oknie stał i oczy pasł tym widokiem — u rzał w podwórzu pod sobą coś, co
go raziło nagle — i strwożyło.

Mimowolnie cofnął się krok w tył. Pod murem z podniesioną ku niemu głową stała
niewiasta, żebraczka czy pokutu ąca pątnica, w sukni czarne zszarzane . Widać było z e
oǳieży, podartego, ledwie się na nogach trzyma ącego obuwia, z chust podartych, że
tylko co musiała długą, nużącą odbyć drogę. Dyszała ze zmęczenia i chudą ręką uciskała
pierś podnoszącą się żywo. Z pod płachty, którą głowę miała przyrzuconą, wymykały
się kosmyki czarnych, poplątanych, nietkniętych dawno włosów, na których pył osiadł,
poczepiały się liście drzew i gałązki.
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Zobaczywszy ą Paweł cofnąć się chciał całkiem z okna, lecz wstyd mu było przy księciu
okazać akąś obawę. — Pozostał więc a niewiasta miała czas podniósłszy oczy ku niemu,
rękę wyciągnąć… Śmiech akby obłąkane — wyrywał się z e ust.

— Pobłogosław! przeżegna — wołała. — Trupy two e adą! Grzebać ich bęǳiesz
w Sobotę‼ Skinęła głową ku niemu…

Książe Władysław, który wiǳiał ą z drugiego okna, odezwał się do Biskupa.
— Znacie tę żebraczkę?
— Z Krakowa być musi — niewiem! — rzekł Paweł stara ąc się okazać spoko nym.
Nim mieli czas więce powieǳieć, znikło im z oczów to z awisko, a we wrota w eżdżali

uż posłowie ziemian Krakowa i Sandomirza.
Książe Władysław niespoko nym krokiem szedł do wielkie izby, w które nań czekali

duchowni, urzędnicy, dwór, rycerstwo — ksiąǳ Paweł szedł obok niego.
Uroczysta cisza panowała w sali pełne około sieǳenia przysposobionego dla księcia,

puste w drugie połowie. Biskup wyszedł ku drzwiom na spotkanie Krakowian, gdyż
on sam chciał ich prowaǳić. Świeże owe proroctwo — trupy two e adą — choć e
lekceważył, zatruło mu słodycz te chwili zwycięztwa. Gwałtownym wysiłkiem woli starał
się wypogoǳić czoło i uśmiechać swobodnie.

Krakowska starszyzna i ziemianie, których Toporczyki i Biskup zdołali do tego kroku
nakłonić namowy i obietnicami wielkiemi, z dobrą myślą szli w początku, zdawało się im,
że za sobą pociągną eśli nie ogół, to co było na przednie szego.

Ostatnia chwila zmieniła położenie i zawiodła naǳie e. Gdy przyszło wybór czynić
pomięǳy Bolkiem Wstydliwym a Opolskim księciem, którego ród znano ako chciwy
panowania, burzliwe krwi, a niemieckiego obycza u — zawahało się wielu. Niektórzy, co
obiecywali się iść, cofnęli się późnie , inni skryli tak, że ich wyszukać nie było podobna,
inni awnie poprzechoǳili do obozu Bolesława.

Cofnąć się pozostałym przy Opolczyku było uż niepodobna; poszli więc do Opola,
lecz przybywali tu znacznie mnie pewni zwycięztwa, z wątpliwością i niemal obawą o swe
losy.

Biskup poznał to z ich twarzy. Na niektórych mimo powagi, pewien wstyd i zakło-
potanie widać było. W progu trzé główni przewóǳcy, Świętosław, Racibor i Sambor
zamienili z nim we rzenia znaczące, z których mógł wyczytać wielką o przyszłość troskę.
Biskup musiał ich tem większem natchnąć męztwem i otuchą.

Jako mówca pierwszy Świętosław wystąpił, mąż okazały, poważny, siwie ący, żołnierz
stary — lecz mięǳy swemi znany z tego, iż więce twarzą i postawą obiecywał niż głowa
starczyła. Biskup miał go zdawna w ręku.

Zbliżył się hełm zd ąwszy, ów orator Krakowian aż ku książęcemu sieǳeniu, spo rzał
na Władysława, pokłonił; lecz gdy mówić zacząć przyszło, dobrą chwilę musiał zbierać
myśli, nim głos zabrał…

— Ziemianie Krakowa i Sandomierza, starzy o czyce, przychoǳimy do miłości Wa-
sze , wezwać ą, abyś ob ął rządy nad nami.

Było zawsze ziem tych prawem iż rycerstwo i duchowieństwo pana sobie wybierało.
Teraźnie szy nasz pan, Bolko, bez nasze wieǳy i woli naznaczył sobie następcą Leszka,
a my go mieć nie chcemy nad sobą. Nie esteśmy niewolni aby nas oddawano bez pytania…
Wolemy miłość Waszą dla sąsieǳtwa i połączenia tych ziem z naszemi, zkąd nam większa
przyrośnie siła.

Wy ąkał to Świętosław przerywanym głosem, a za nim wszystka starszyzna przybyła,
zaczęła potwierǳać słowa ego, woła ąc. —

— Tak est! Chcemy mieć Miłość Waszą nad nami!
— Ja zaś ako duchowna głowa tych ziem błogosławię postanowieniu temu i razem

z niemi księcia na stolicę powołu ę!
Ozwał się okrzyk ale słaby i pomięszany.
Książe Władysław, który czuł dobrze, iż porywa ąc się na Kraków wiele waży; spo-

ǳiewał się więce ochoty i zapału po przybyłych… Uderzyło go wahanie się ich i obawa
akaś przy ofiarowaniu mu księztwa — do którego innego prawa nie miał nad to, akie
mu oni przynosili.
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— Niech się stanie ak żądacie — odpowieǳiał po chwili. Nie ta no wam, iż a sprawę
waszą przy mu ąc za własną, trud, krew i to co mam, muszę poświęcić — Kraków zdo-
bywać potrzeba. Słuszna więc est, abyście mi wierność poprzysięgli, i spisali na karcie
dla wiekuiste pamięci postanowienie wasze.

Kanclerz biskupi sto ący też z gotowym pergaminem, rozwinął go i podniósł w ręku
do góry…

Nikt się nie sprzeciwiał. Biskup Paweł pospiesznie krzyż i księgę u ąwszy, które mu
podano, zstąpił pomięǳy ziemian i rotę przysięgi czytać zaczął.

Wszyscy podnieśli palce do góry, mruczano powtarza ąc za nim wyrazy, poczem ka-
pelan u ął Ewangeǉę przez bogatą tuwalnię, i poniósł ą przytomnym do pocałowania.
W czasie tego obrzędu cisza głęboka, smutna, złowroga panowała w sali. Nie widać było
radości ani w tych, co przysięgali, ani w panu, na którego korzyść zrzekano się dawnego.

— Pomnĳcież — odezwał się książe wzruszony, głosem poważnym — iż przysięga
wiąże nas zobopólnie, a ślub to est wieczysty…

Ziemianie stwierǳili to dość cichym głosem — bez wielkiego zapału. Biskup eden
okazywał radość żywą i głośną.

Gdy się to skończyło, wstał książe Władysław z sieǳenia i sam przystąpił do starszych
z łaskawemi słowy, oświadcza ąc się im z dobrą wolą swą. Trochę mu z piersi spadło
ciężaru, twarz się roz aśniała.

Stoły na przy ęcie mnogich gości uż były zawczasu przygotowane, z izby więc ruszać się
zaczęli, rozprasza ąc się różnie, bo starszyzna tylko z księciem i Biskupem mogła pozostać,
reszta zaś w podwórcu, a czelaǳie na poǳamczu i w mieście przy mowane być miały.

Uroczysty ów obrzęd zatruty był uż w początku niewysłowioną akąś tęsknicą —
czoła nie mogły się rozpogoǳić, i u książęcego stołu długiego czasu było potrzeba, nim
się usta porozwiązywały.

Przy Biskupie posaǳony Świętosław Włoǳimirzyc, który mówił pierwszy, odezwał
się doń barǳo cicho.

— Błogosławcie, o cze, sprawę naszą i swo ą, a proście Pana Boga za nią, bo trudną
się ona obiecu e!

Biskup odparł mu surowym wzrokiem.
— Zła to rzecz gdy się od zwątpienia poczyna — rzekł gniewnie. — Ani chcę słuchać

takie mowy! Co się stać powinno to się dokona, to się musi zrobić!
Świętosław łamiąc chleb patrzał nań.
— Dużo luǳi nas zawiodło — odparł półgłosem. Bolko nam odciągnął wielu! o!

wielu!
Uniósł się Biskup.
— Tych co swoich odstąpili! zdra ców! — krzyknął — wszystkich pod miecz! nie

daru emy nikomu.
Gorączkowo ciągnął dale .
— Obe ǳiemy się bez tych… Zwyciężym sami… Siła nasza i poczciwa sprawa prze-

może… Precz musi iść Bolko ze swym Leszkiem… nie wystąpi przeciw nam, a eźli się
odważy, na miazgę go zgnieciemy.

Umilkł Świętosław.
— Dużo krwi się przele e! — przebąknął zadumany.
— Tem lepie , złe krwi upuścić trzeba, aby ciało wyzdrowiało — odparł Paweł.
Rozmawiali, a książe Władysław rozpytywał Racibora o siły akie mu z sobą przy-

prowaǳili, gdy Żegota Toporczyk wysłany przez ks. Pawła dla dostania ęzyka, z awił się
z powrotem w progu. Wchoǳił ak z konia zsiadł, cały upylony, zmęczony, ze skronią
potem oblaną, z czołem namarszczonem.

Paweł zobaczył go, podniósł się nieco, da ąc mu znak aby się ku niemu przybliżył.
Z awienie się Żegoty wszystkich w niepokó wprawiło, z oblicza mu czytali, że coś z sobą
niedobrego przynosił.

Nim miał czasu się odezwać, Biskup szepnął mu pospiesznie.
— Serca nie psu ! złego, eźli masz, nie głoś!
Posłuszny Toporczyk w tył się cofnął milczący. Badano go ze wszech stron oczyma.

Nie mówił nic wprawǳie — lecz nie mógł twarzy zasępione odmienić.
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Było w nie coś groźnego.
Choć nalewano a wzywano do picia, choć Szlązaków kilku choǳiło po stołach zagrze-

wa ąc do wesołości, widok tego posła ode mował ą wszystkim. Spo rzawszy nań ostygał
każdy.

Ks. Pawłowi udało się kilku nieco rozruszać, rozmowa wszczęła się żywsza, a gdy luǳie
od miodu i wina trochę oszołomieli, Biskup wstał z mie sca swego, poszedł do księcia
naprzód, zbliżył się potem do kilku, tu i ówǳie coś rubasznego podszeptu ąc. W ostatku
na Żegotę skinął i wywiódł go nieznacznie do komory boczne .

Sam był niespoko ny — wy ście ego drugich też poruszyło, oglądano się na drzwi.
— Mówże, coć tam tak zalało za skórę! — zawołał zniecierpliwiony. — Wy wszy-

scy, niewieściuchy, nie macie serca, tracicie od lada czego odwagę… Co począć z ludźmi
takiemi!

Żegota wysłuchał cierpliwie.
— Ciągną przeciwko nam — rzekł sucho — ciągną na nas, nim my mieliśmy czas

wyruszyć.
Bolko, nie wiem, czyby miał po temu męztwo, ale Czarny niecierpliwy est i mężny,

nie ulęknie się on nikogo! — Ciągną na nas! — powtórzył.
— Leszek! — zaśmiał się z przymusem Biskup — tyle wart co i tamten!
Obrócił się niecierpliwie.
— Ale gǳież oni są? ilu?
— Krakowscy nas zawiedli — odparł z goryczą Żegota. — Moich własnych powi-

nowatych dobra część przy nich została.
Przy ǳie się bić — brat przeciw bratu, własną krew dać!
Oburzył się Biskup.
— Własna krew! bracia! to cóż? — zawołał. — Albo to, gdy potrzeba, nie może iść

brat przeciw bratu?
Ramionami zżymnął.
— Gdybym roǳonego miał — dodał — a stał mi na droǳe!
Wyrwało mu się to z taką za adłością, że Toporczyk cofnął się o krok. Ks. Paweł

zmienił głos.
— Gǳie oni są? ile ich est? — zapytał.
— Więce niż nas bęǳie…
— Ze Ślązakami? — odparł Paweł.
— Da Boże, aby ci się bić chcieli ak my i z nami razem — dodał Żegota. — Wiele

oni serca nie ma ą! na emny lud!
Rady uż inne niema — dokończył… ak wyruszyć przeciw nim zaraz, utro — nie

da ąc się zabrać w ko cu… Jutro! musiemy w pole!
Ks. Paweł zmarszczony przystąpił doń grożąc.
— Milcz że mi ze strachami temi — syknął — milcz. Tak! utro potrzeba w pole, ale

nie z trwogą głupią co serce odbiera, ino z tą pewnością iż zwyciężym. Musiemy! Milcz!
Zawrócił się nie patrząc uż na niego i poszedł do księcia.
Ze śmiechem na twarzy oparł się na poręczy ego krzesła, szepnął coś i wyprowaǳił

go z sobą.
Gdy się owo ucztowanie nad wieczorem skończyło, a przybyli ziemianie sąǳili, że tu

sobie spocząć będą mogli pod opieką obronnego zamku opolskiego, o mroku zatrąbiono…
Rozkaz poszedł po pułkach wszystkich.
— Jutro, w pole!
Ślązkie posiłki nie były eszcze gotowe, posłano w skok zbierać co w pobliżu stało.

Krótka noc czerwcowa starczyć musiała na pościąganie ich.
Czynnym był sam książe, Świętosław, Racibor, ale nikt nad Biskupa Pawła czynnie -

szym. On tu prawǳiwym zdawał się woǳem, on był duszą wszystkiego.
Nie położył się do snu, światła gasić nie kazał, suknie tylko zmienił akby się sam do

pochodu i na koń gotował. Co chwila otwierały się drzwi posłańcom, wołano dowóǳców,
dawano rozkazy.
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Paliła go gorączka — czuł, że się tu ego los miał rozstrzygać — ale nie stracił ducha
— musiał go wlewać w drugich. Tym czasem wszystkie wysiłki ego i tych, których dla
rozgrzewania luǳi rozsyłał po obozie, rozbĳały się o akieś trwożne przeczucia.

Jak ǳień odǳiały niektóre uż się z pod zamku ruszać zaczęły. Koń dla ks. Pawła
stał gotowy. Ślązaków ma ących posiłkować nie doczekano się. I to go nie powstrzymało.
Ręczył, że Ślązacy w droǳe napęǳą — naglił — w ostatku ofiarował się sam zostać
w Opolu, aby przyspieszyć wyprawienie posiłków.

Książe Władysław zatrzymał się także. Cały zaś ten zastęp kilkotysięczny, który wczora
przyniósł mu w ofierze dwie na pięknie sze ziemie, ze dniem musiał iść w pole.

Z okna zamkowego biskup niespoko nie patrzył na wychoǳących i obliczał ich oczy-
ma. Siła na owe czasy dość była znaczna, ale szła bez te wiary w siebie i zapału co zwiastu e
zwycięztwo. W milczeniu pułki się rozwĳały, szły krokiem ciężkim, a gdy w dali znikły
za tumanami kurzawy, ks. Paweł padł na krzesło i dopiero uspoko ony nieco, złamany
bezsennością, powieki zmrużył zmęczone.

Przed chwilą pełen ludu zamek Opolski, opustoszał nagle, stał się milczącym; mała
garść tylko została w nim przy księciu, który coraz mnie okazywał ochoty wy ść naprze-
ciw nieprzy aciela. Oczekiwał na pułki swo e.

Biskup za wo skiem ciągnąć nie mógł, a gdyby to chciał nawet uczynić, książe Opolski,
który go niemal ak zakładnika trzymał, nie byłby może puścił od siebie.

Cały ten ǳień i następny upłynął w akiemś oczekiwaniu niespoko nem…
Paweł zaledwie mogąc wytrwać bez wieści, naglił ciągle o dostawanie ęzyka, wypra-

wiał resztę sług aka mu pozostała. Nie przychoǳiło nic od Świętosława.
W piątek do dnia po śnie eszcze niespoko nie szym, biskup się z łoża porwał tak

rozdrażniony tą ciszą złowrogą, która go otaczała, iż dłuże w mie scu usieǳieć nie mógł.
Dworowi swemu kazał się sposobić w drogę. — Dokąd? nie dobrze wieǳiał sam. Do
wsta ącego z łoża księcia wszedł uż w sukniach podróżnych.

— Wytrwać tu dłuże nie mogę — rzekł. Książe, eśli chcesz, wstrzymać się możesz,
a na zwiady sam ruszę.

— Dokąd?
— W ślad za wo skiem, — dodał biskup. Żadna siła mnie tu uż dłuże nie przyku e.

Trzeba iść, trzeba ich gnać, zagrzewać, męztwa dodawać. Niema dowóǳców akich mieć
chciałem. Wszystko w niwecz pó ść może!

Chciał coś rzec przeciwko temu książe, lecz Paweł nieda ąc mu się odezwać, wybuch-
nął.

— Muszę za niemi dążyć!
To mówiąc, zaledwie się pokłoniwszy, nachmurzony, zburzony, nie czeka ąc odpo-

wieǳi, wybiegł w ǳieǳińce, dosiadł konia, sługom dał znak i popęǳił kłusem.
Książe Władysław wysłał za nim, chcąc powstrzymać, gdy uż Biskup był w miastecz-

ku. Zły i tak rozsrożony, iż luǳie właśni zbliżyć się doń nie śmieli, popęǳił szlakiem, na
którym ślady przechodu polskiego odǳiału widać eszcze było.

Zaledwie z południa skwar okrutny zmusił go w lesie konia zamordowanego prawie,
zatrzymać. Sam on zsiadłszy rzucił się na ziemię. Jeść nie chciał nic, wina podać kazał
i bez pamięci gasił nim pragnienie.

Zaledwie konie wytchnęły, wołał uż aby e podawano.
Kruk mu się chciał sprzeciwić, uderzył go obuszkiem:
— Na koń‼
Jak gdyby mu młodość powróciła, niezmęczony dosiadł drugiego wierzchowca i gnał

dale z tym pośpiechem co rano. Pęǳili tak do same nocy, aż w końcu koń pod ks.
Pawłem, ciężkim i roztyłym, chwiać się zaczął i padł. Musiano stać w mie scu, gǳie ani
wody ni schronienia nie było.

Lecz ks. Paweł z niczem się nie zwykł był rachować, nie słuchał nikogo, a gdy mu
o przeszkodach akich mówiono, klął i ła ał. —

Czego chciał, stać się musiało.
Tym razem choćby ednego z luǳi z konia zsaǳił, żaden po takim drogi kawale

nie poszedłby dale nie odpocząwszy. — Biskupowi rozesłano wo łok pod drzewy, gdy
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burza, na którą się od dawna zbierało, a zdała się przechoǳić bokiem, nagle z piorunami
i straszną napadła ich ulewą.

Szałas z gałęzi, choć luǳie sklecili na prędce, lała przezeń nawałnica, ak przetakiem.
Biskup nie zdawał się nic czuć ni wiǳieć.

Pioruny sinem światłem oblewały okolicę — patrzał osłupiałemi oczyma, czeka ąc
rychło li znowu na koń siąść bęǳie można. Wicher i burza uż ustawały, gdy w świetle
błyskawic na droǳe u rzał Biskup coś porusza ącego się… Czarny ten cień zbliżał się ku
ego obozowisku. Był to ktoś idący drogą, wiatr suknie ego unosił… i z głowy płachtę
mu zrywał.

Biskup drgnął cały — przeczucie akieś pierś mu przeszyło. W każdym cieniu wiǳiał
tego szatana co za nim pęǳił, co go prześladował…

Luǳie, którzy dla burzy nie spali, u rzawszy to widmo, pewni że upior się im ukazał,
spłoszeni kryli się w gąszcz i rozbiegali.

Biskup oczy miał wlepione w tę postać porusza ącą się zwolna, która to nikła w ciem-
nościach, to awiła się w błyskawicy, coraz bliże a bliże .

Stanęło widmo u skra u obozu.
Jeden z czelaǳi, który u ść nie pospieszył, leżał na ziemi.
Schyliło się nad nim i głosem luǳkim o coś spytało…
Biskup usłyszał krzyk, widmo przysunęło się bliże eszcze ku szałasowi.
W błyskawicy zobaczył przed sobą Bietę i przeżegnał się strwożony.
Stała przed nim ręką wskazu ąc po za siebie.
— Pod Bogucinem, krwawe pole! Szłam wam dobrą zwiastować nowinę… O lała się,

lała ta krew, coście e utoczyć chcieli.
Padli wszyscy zdra cy!
Biskup, którego pierwszy przestrach odszedł, podniósł się z ziemi.
— Kłamiesz, potworo niecna! kłamiesz! — zakrzyczał.
Głos mu w gardle zamierał, zaczął wołać na Kruka, który widmo znane sobie zoba-

czywszy, dobrze się zaszył w zarośle.
Śmiech rozległ się słaby. Bieta krótko przed szałasem postała, rękę wyciągnęła na

pożegnanie, poszła dale …
Gdy e uż widać nie było, Kruk dopiero nadbiegł do Biskupa, który nie mówiąc za

co, zaczął go obuchem okładać.
Na wschoǳie dnieć zaczynało. Ksiąǳ Paweł wołał o konie, gdy na gościńcu ukazało

się dwóch eźdźców pęǳących co sił, na pianą okrytych koniach…
Nim Kruk wybiegł ku nim, chcąc zatrzymać przemknęli się i znikli…
Jechał eden za niemi… pod którym koń padł i on z nim, a nie podniósł się uż więce .
Oba krwią okryci byli… a gdy Kruk zbliżył się, znalazł dwa drga ące trupy…
Poznali w człowieku Raciborowego syna, mieczami zrąbanego, poprzeszywanego strza-

łami…
Oczy ku nim otwarł eszcze, poruszył niemi — i skonał…


W nęǳne chacie na posłaniu z siana i słomy, ledwie wo łokami z koni zd ętemi pokry-
tem, w mroku, który niekiedy słabo rozświecał ogień zapomniany w drugim końcu izby,
leżał Paweł, Biskup krakowski.

Na ławach sieǳiało w milczeniu kilku luǳi z pozakładanemi na piersi rękami, ze
zwieszonemi smutnie głowami, spogląda ąc ku łożu niespoko nie, na którem nie wypo-
czywał ale męczył się mąż namiętności gwałtownych i nieposkromionego ducha.

Po rozbiciu pod Bogucinem Krakowian i Sandomierzan przez Bolesława i Leszka,
Paweł z innemi chciał szukać schronienia w Opolu. Przestrach go potem ogarnął akiś aby
nie został wydany. Niedowierzał nikomu, nie chciał być na łasce niczy e . Wolał swobodny
szukać schronienia włócząc się po lasach i dobrach kościelnych, niż zdać się Władysławowi
Opolskiemu.

Zaraz po krwawym tym bo u, w którym co na przednie si, ak Świętosław i Racibor
padli broniąc się rozpaczliwie, rozeszła się wieść o straszne pomście aką Bolesław ścigał
zdra ców, którzy przeciwko niemu z Opolczykiem się sprzysięgli.
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Szukano Biskupa, pobranych w bitwie zamknięto w więzieniach, zbiegłym zabierano
ma ętności, nie było przebaczenia dla nikogo.

Surowość ta niezgodną była z charakterem łagodnym Bolesława. Leszek Czarny zmu-
szał go do nie , żądali tego ci co pozostali mu wierni. Trwogą chciano się zabezpieczyć od
nowe zdrady.

Biskup błąka ąc się przez dni kilkanaście, gǳiekolwiek dostał ęzyka, wszęǳie mu
edno potwierǳano. Nie było przebaczenia dla nikogo. Wieǳiano dobrze kto Opolczyka
namówił, kto ziemian do zdrady wciągnął, szukano sprawcy wszęǳie, aby na nim się
pomścić.

Obawa uwięzienia więce może niż śmierci gnała Biskupa, nie da ąc mu nigǳie spo-
czynku.

Lato skwarne nadchoǳiło, konie ze znużenia padały, luǳie wycieńczeni byli włó-
częgą nocną i ǳienną, głodem i bezsennością. Sam biskup wreszcie którego żelazną siłą
podtrzymywał duch niespoko ny — czuł się uż po kilku nieǳielach ucieczki i błąkania
się śmiertelnie znużonym i chorym. Miał gorączkę.

Lecz i w tym stanie podrażnienia nie zmienił się w nim człowiek, nie przebaczył by
był nikomu. Zemsta tylko potęgowała się w nim do wściekłości, bezsilny szukał środków
zaspoko enia szalonych ak ona była. Luǳi wysyłał na Litwę, aby pogan tłumy wciągnęły
zniszczeniem przyna mnie kra u podległego Bolesławowi i Leszkowi — odemścić za ego
zawody.

Pocieszał się tem złoczyństwem. Z sobą nie wieǳiał co poczynać, przewidywał zdradę,
lękał się e , pode rzywał przy aciół, zmieniał coǳień mie sce pobytu… Wkradał się nocą,
wy eżdżał z rana — wlókł się bez celu, a ci co mu towarzyszyli, nawykli do wybuchów
gniewu ego — wytrzymać uż nie mogli gwałtowności z aką rzucał się na nich… Bez
na mnie szego powodu czasem krwawił i tłukł niewinnych.

Kilkoro czelaǳi zbiegło mu z drogi, orszak się zmnie szał, biskup nie wieǳiał uż
dokąd się obrócić.

Pomimo tego rozpaczliwego położenia, wśród nocy bezsennych, w marzeniach pół
snu, pół awy, czynił nowe rachuby na przyszłość, nie zrzeka ąc się nienawiści swe i pra-
gnienia pomsty…

Leżąc w te chacie wśród lasów, z które luǳie ego wygnali siłą biednego zagrodnika,
biskup rzucał się, mruczał, klął, zrywał się — po kilkunastu dniach walki wewnętrzne
z sobą, mimo starganych sił pozostał takim, akim go pierwsza wieść o porażce pod Bo-
gucinem uczyniła.

Gdy się uspokoił na chwilę, a mimo woli sen skleił mu powieki, wyobraźnia dręczyła
go obrazami zemsty upragnione . Zrywał się z krzykiem i na awie ciągnął e dale .

Luǳie go uż za pół oszalałego mieli. Kruk rozmyślał nad tém, co ma poczynać z nim,
eżeli zmysłów nie oǳyszcze. Schronić się bezpiecznie nie było dokąd z obawy Bolesława,
Leszka i więzienia, a dłuższa włóczęga po lasach i pustkowiach, stawała coraz cięższą.
Duchowieństwo po parafiach, choć go szanowało ako swego pasterza, musiało żywić ze
dworem, ale w sercu nie barǳo było przychylne… Krakowscy kanonicy byli daleko, a ci,
którzy z nim trzymali, musieli się z tem taić, aby na siebie posąǳenia o współkę w zdraǳie
nie ściągnąć…

Smutno było w biedne chacie. Biskup ęczał i rzucał się na posłaniu, służba sieǳiała
milcząca. Niekiedy podrzucano nieco łuczywa dla światła, w izbie było parno — blask
raził oczy Pawła, który ani w ciemnościach wytrwać nie mógł, ani przy świetle, bo i to
go raziło.

Podawano mu wodę, które ledwie skosztowawszy odpychał. Jadło nie smakowało mu
żadne.

Upokorzona duma zwiększała rozdrażnienie, czuł się opuszczonym, zdraǳonym, bez-
silnym, — a nie wieǳiał do kogo się zwrócić o pomoc, bo pochlebców i pasożytów miał
zawsze, przy aciół nigdy.

Wśród chorobliwych marzeń i straszna postać prześladu ące go Biety stawała przed
nim, którą spotykał wszęǳie gǳie się obrócił, ściga ącą go za adle, nieda ącą spoczynku.
Było coś szatańskiego, nadluǳkiego w tym uporze niewiasty biedne , przewidu ące gǳie
znaleść go bęǳie mogła i zemstę swą mu przypomnieć. Prawica Boża z te chorobliwe
istoty czyniła narzęǳie swe kary.
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Trwogą zabiło mu serce — ak błyskawica po głowie prześliznęła się myśl — pokuty!
— zamknięcia na resztę życia w klasztorze, poświęcenia go na odkupienie swych błędów.

Ale nie wytrwał z nią długo. Stanął mu przed oczyma obraz Bolesława zwycięzkiego,
Leszka urąga ącego mu się — wstrząsł się cały i pot zimny wystąpił mu na czoło.

— Nie czas eszcze na pokutę! — wykrzyknął zgrzyta ąc zębami.
Myśli mściwe na nowo nim zawładły.
Przez całą noc trwała ta gorączka, któraby innego zabiła, a ego tylko uczyniła sil-

nie szym przeciw losom. Zasnął nadedniem ma ąc wiǳenie, że Litwa zalewała Leszka
ǳielnicę, że krew lała się za niego, przez niego.

Napił się krwi te przez sen i pragnienie na czas krótki wargi mu palić przestało.
Dniało uż na dworze, Paweł spał tym snem znużenia cielesnego, z którego się prze-

buǳić trudno, gdy luǳie ego także uśpieni na ławach, w sieniach, na przyźbie, ocknęli
się wrzawę posłyszawszy. W mroku poranka dostrzegli nagle podwórko pełne koni i ob-
cych luǳi. Pierwszą ich myślą było, że są ścigani, i rzucili się do oręża. Biskup Paweł
zbuǳony też chwycił za miecz, który zawsze leżał tuż przy nim. Zamięszanie się stało
wielkie, krzyki, wołania wyrywały z kątów, a że wśród mroku trudno się było rozeznać,
eden z czelaǳi pobiegł zapalić łuczywo od węgli na ognisku i z niem wybiegł na próg
chaty.

Tu stała gromadka zbro nych luǳi, ale równie ak biskupi wylękłych i wycieńczonych
— w pancerzach połamanych, z orężem potłuczonym, bez hełmów lub w takich, które się
ledwie na głowach trzymały. Domyślić się było można, iż to były zbiegi z Bogucińskiego
pobo owiska, równie ak biskup, szuka ący gǳieś schronienia.

Zaczęto się wybadywać, rozglądać i ze strachu obie strony łatwo przyszły do zgody.
Gromadka przybyła należała do Wierzei ziemianina krakowskiego, który dał się podmówić
Toporczykom i uszedłszy ranny z pola bitwy, włóczył się teraz w obawie więzienia. Luǳie
biskupi nie taili przed nim, kto był w chacie.

Wierze a był starym wygą, znanym szeroko z wichrzycielstwa i życia nieporządnego,
akie od młodości prowaǳił. Krępy, zsiadły, z głową okrągłą, dużą, włosem zruǳiałym
pokrytą, z wargami zwisłemi, krwawemi, twarzą plamistą, — popędliwością mógł się
równać z biskupem…

Resztki o cowizny postradawszy, niewieǳąc do kogo się przygarnąć, służył różnym, —
teraz dowieǳiawszy się o biskupie, którego za przyczynę swo ego ostatniego nieszczęścia
uważał, — szedł przyna mnie gorzkiem słowem mu się wypłacić za gorzką dolę.

Nie pierwszy raz Wierze a zna dował się w położeniu podobném, bywał uż i na wy-
gnaniu w Czechach, i po Ślązku, i na Rusi a nawet u Brandeburczyków i na Pomorzu.

Biskup niewieǳiał eszcze z kim i ak się miał rozprawić zaskoczony w chacie, —
trzymał obnażony miecz w ręku, gdy Wierze a do izby się wtoczył, stanął naprzeciw łoża
i począł mu się przypatrywać z pogardą.

— A! dostało ci się, stary ty! — zawołał — ha! na barłogu leżysz ty, coś się na
miękkich puchach z zakonnicą wylegał! Ty, za którego my krew leli i popadli… ty, wężu
z adliwy!

Paweł nie mogąc dłuże wytrwać miecz podniósł oburącz — i krzyknął.
— Precz, bo zabĳę!
Wierze a się nie cofnął.
— Patrza że, że i a mam otłuczone mieczysko u boku… Leż i nie rwĳ się, bo kto

kogo zabĳe niewiadomo!
Zwrócił się od niego pogardliwie i obo ętnie i zobaczywszy na stole kubki, eden

z nich podniósł, pokosztował że w nim woda była, wyplunął ą i z krwią zimną począł
rozpatrywać inne naczynie. — Trafił w końcu na beczułkę z winem, nie pyta ąc nalał go
sobie, napił się i usiadł na opróżnione ławie przy stole, na łokciu się podpiera ąc.

Biskup tą zimną krwią człowieka zrozpaczonego tak był zdumiony, że z gniewu ochło-
nął.

— Niemam uż dokąd powracać, bo Wierze ce nie mo e, zaczął mruczeć drab. —
Książęcy urzędnicy musieli e też, choć cuǳe, za mó grzech zabrać, a ǳieccy splądrowali‼
Czterech Zadorów ścięto! Ścibor i Kacza w więzieniu za szy ę poprzykuwani. Ziemian

   Syn Jazdona, tom trzeci 



pobranych w Bogucicach, Leszek kazał ak psów na postronkach ciągnąć po zamkach
i pakować do am, do ciemnic… kilku dali męczyć.

A to wszystko przez Was — przez Ciebie! A coście to nam obiecywali? Dobrze się
ziściło! Twó Opolczyk pomagał nam, palcem kiwa ąc na swoim zamku! Nas wydaliście
na rzeź, na atki, boda eś ty z piekła nie wylazł! —

Biskup warczał.
— Milcz — ty, warchole akiś!
— Co a cię będę szczęǳił — mówił Wierze a — za co? czyś ty wart na mnie sze

litości!
Ła ał eszcze gdy w podwórku znowu szum powstał, ale uż dobry się ǳień robił.

Przywlókł się drugi ziemianin, także po lasach błąka ący się, wycieńczony, wygłodniały,
bezmówny prawie.

Był to Szała krakowianin też, człowiek biedny, którego powinowaci Toporczykowie
z ego wiosczyny wywlekli. Ten przywlókł się ledwie żyw i z konia zlazłszy, począł żebrać
o chleb i wodę. Zdawał się nie dobrze rozumieć, co doń mówiono — słaniał się, był dwa
dni bez pożywienia.

Kruk go przez litość do izby wprowaǳił, nie wiǳiał i nie poznał nikogo, na ławę
padłszy, mdlał.

Przybysz ten przerwał kłótnię Wierzei z biskupem — patrzali nań ale żaden w po-
moc mu nie myślał iść. Wszystkich własne położenie czyniło obo ętnemi na cuǳą dolę.
Wierze a nie dawno dosyć się trupów napatrzył, Biskup na luǳkie męki nigdy czułym
nie był.

Drugi ten przybłęda był tylko znakiem dla niego, że chata, do które się schronił, na
akimś przesmyku leżała, gǳie łatwo i więce zbiegów przybłąkać się mogło. Głosem więc
niecierpliwym począł wołać na Kruka, aby konie gotowano. Chciał echać ztąd precz.

Posłyszawszy to Wierze a, z ławy wstał.
— Jeǳiesz ty, po adę i a z tobą razem… nie mam dokąd…
Klątwą odpowieǳiał mu Paweł, ale tą niezrażony drab, nie ruszył krokiem. Za nim

wyszedł w podwórko, i krzyknął na luǳi swych, aby też się sposobili.
Biskup nie zważał nań.
Odpęǳić go nie miał siły, w walkę się z nim wdawać nie chciał.
Wierze a zła awszy go, stał się łagodnie szym.
— Chcesz, niechcesz a wziąć mnie musisz — rzekł do niego — lepie ci mieć więce

luǳi. Powlokę się za tobą. Mnie wszystko edno gǳie ginąć, a ak wypocznę, nie bez
tego, żebym się nie zdał…

Z tak narzuconym towarzyszem, Paweł nie odezwawszy się do niego siadł na koń.
Wierze a co powieǳiał, strzymał, choć zmęczony, wlókł się za biskupem. Pół dnia

echali nie mówiąc do siebie. We wsi kościelne Paweł zawrócił na plebanią, Wierze a
z nim, akby do dworu należał. Kazał się ugaszczać księǳu, a co mu nie dano, brał sam.

Na popasie rozpytywali o nowiny — wieści złe były. W Krakowie trwoga panować
miała. Leszek i Bolko na niemieckich osadników w mieście rachu ąc, ziemian co ich
zdraǳili, karali bezmiłosiernie. Wo ska obu książąt ciągnęły na Ślązko pustoszyć ziemie
Władysławowe, mszcząc się za ego z Pawłem spiski.

Nie chcieli tu spoczywać długo, wieś na gościńcu, odkryta, nie mogła służyć za schro-
nienie. Po południu echali dale . Nocleg wypadł lepie , bo wśród lasów znalazło się dwo-
rzysko, które do biskupstwa należało. Ks. Paweł był tu u siebie. Wprawǳie wygód nie
znalazł żadnych, ale rozstawiwszy czaty, można było dłuże wypoczywać.

Wierze a się do straży ofiarował.
— Mnie też o mó łeb choǳi — rzekł — wezmą biskupa, to i a przepadnę… a żem a

robak mały, mnie pręǳe niż was zgniotą. Zatem narzucił mu się przybłęda na dowóǳcę…
Kruka precz przegnał i samowolnie się rząǳić zaczął.

Drugiego czy trzeciego dnia Biskup uż się z nim oswoił — przypadli do siebie dobrze.
Począł mu wydawać rozkazy. Było mu to na rękę, bo do Krakowa słać musiał kogoś,
a Kruk choć nie przebiegły, ostrożnym był ze strachu. Spoǳiewał się więc, iż mu się
sprawi dobrze. Wierze a nietylko, że się go zastępować ofiarował, ale dodał.

— To ciemięga do niczego… niecha eǳie a nie wraca, bez niego nam lepie bęǳie.
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Wśród puszczy, dolega ące skwary Lipcowe mnie się czuć dawały. — Biskup posta-
nowił przesieǳieć tu dopókiby bezpiecznie na stolicę swą powrócić nie mógł.

Kruk tedy, choć nie eden raz się przeżegnawszy, z trwogą wielką, manowcami pocią-
gnął do Krakowa. Przedrzeć mu się niepochwyconemu tem trudnie było, że właśnie kilką
gościńcami z Krakowa wo ska na Ślązko ciągnęły. Gdyby go wzięto, nie uszedł by cało,
ako znany sługa biskupi. Ale luǳie małego serca instynkt ma ą przeǳiwny i Kruk ufa-
ąc weń, lęka ąc się aby go koń nie zdraǳił ako żołnierza, w lada akie opończy, z kĳem
w ręku, niby wieśniak przedsięwziął podróż tę odbyć pieszo.

Ks. Paweł oczeku ąc na powrót ego, miał czas ochłonąć, myśli zebrać, odwagę oǳy-
skać. Wierze a też, co mu się w służbę wparł gwałtem, coraz przydatnie szym się okazywał.

Podróż Kruka trwała tak długo, iż zwątpiono uż o nim prawie, aby głowę nazad
przyniósł całą, gdy po kilku tygodniach z awił się nocą i nie sam. —

Przybywał z nim ks. Szczepan z Krakowa, ów na wiernie szy przy aciel i sługa biskupi.
W nęǳnym dworku leśnym zastawszy tego, który niedawno eszcze z tak świetnym

orszakiem występował i z taką dumą książętom się urągał. — Ks. Szczepan zrozumiał, iż
z tego skorzystać może.

Przypadała mu rola pośrednika, którą łaskę u księcia i wǳięczność ks. Pawła mógł
pozyskać.

Zamknęli się w komorze na rozmowę.
Biskup bolał i wyrzekał.
— Zdraǳili mnie wszyscy! zawiedli! krakowscy ziemianie rzucili samego. Ślązak

chciał aby mu gotowe postawić… ale — Biskupem estem eszcze i piorun mam w ręku!
Ks. Szczepan odgróżek słucha ąc, głową potrząsa ąc — pocałował go w ramię.
— O cze — odparł. — Nie o piorunach ǳiś nam mówić! Co było, to było. Wy o ni-

czem nie wieǳieliście, luǳie na was winę zrzuca ą. Zgodę trzeba robić, ranę smarować!
Przyschnie to!

Szeptali cicho, Paweł go chwycił za rękę.
— Myślisz, że a kiedy poddam się im — a zemsty wyrzeknę? Ja? Znasz ty mnie?
Szczepan mu dokończyć nie dał.
— Tym czasem, — powtórzył — zgody potrzeba — milczeć musiemy.
— Milczeć będę… — odparł Paweł — ale tu. I za pierś się pochwycił.
Znowu się zaczęły szepty i spory. Ani pierwszego ni drugiego dnia, biskupa uchoǳić

nie mógł przybyły. Trwało rozprawianie dni kilka. Często zrana stawało porozumienie,
a wieczór zrywano wszystko. Kanonik umiał wszakże ukołysać i uspokoić ks. Pawła do
czasu — zgoǳili się i poseł echał uż nazad do Krakowa.

Z wesołą prawie twarzą wywiódł go biskup w podwórze.
— Nie da mi tu zdychać na te pustyni — rzekł, nie trzyma cie mnie na uwięzi!
— Musicie dotrwać, aż z Opolskim zgoda stanie — odparł Szczepan — naówczas

reszta pó ǳie łatwo.
Został znów biskup z Wierze ą sam.
Niczem było pierwsze oczekiwanie obok tego drugiego, które się niesłychanie prze-

ciągnąć miało.
Ks. Szczepan wy echawszy wcale o sobie wieści nie dawał. Tygodnie upływały w mę-

czarniach nieznośnych dla niecierpliwego człowieka. Nadeszły znowu dnie takie, że Wie-
rze a z nim ząb za ząb się kłócił, i musiał ak inni uchoǳić — bo się stawał gwałtownym
ak dawnie .

Kruk po oǳieży postrzegł, że Biskup nagle chudnąć poczynał.
Twarz nabrzękła wprzódy, zwisłą i pomarszczoną okrywała się skórą, policzki mu za-

padły, ręce się trzęsły… Jadł i pił ak dawnie , lecz nic go odżywić nie mogło.
Już zapomniano prawie o Biecie gdy się tu z awiła znowu. Krążyła około dworku,

zaglądała do okien, nastręczała się na przechaǳkach, śmiechem do wściekłości drażniła
Biskupa, a gdy ą gnać kazał i odpęǳać luǳiom, znikała.

Czeladź tknąć się e obawiała, miano ą bowiem za czarownicę, a imienia tego dosyć
było naówczas aby luǳi rozpęǳić — nikt z ta emniczą właǳą szatana walczyć nie śmiał.

Biskup pęǳił życie w męczarniach nigdy nie będąc pewnym, że te twarzy straszne
nie zobaczy, śmiechu urąga ącego mu się nie usłyszy.
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Jesień uż była, gdy dnia ednego ks. Szczepan przy echał.
Wiózł wiadomość o zawarte z Opolskim zgoǳie, i o po ednaniu Leszka z żoną Gry-

finą, którą księciu Bolesławowi udało się z klasztoru wyciągnąć i małżonków od lat wielu
rozǳielonych, na nowo połączyć.

Usłyszawszy o tem po ednaniu, Biskup szydersko się z niego wyśmiewał.
— Gdy się wszyscy edna ą — zawołał — gódźcież i wy mnie z książątkiem tem…
— Książe Władysław Opolski uż w wasze sprawie mówił — odezwał się Szczepan.

— Stanęło na tem, że spoko nie do Krakowa powracać możecie. Nic wam nie uczynią.
Księżna Kinga prosiła za wami, choć zna w was wroga swego. Leszek się opierał, Bolesław
łaskawszy obiecał zapomnieć o wszystkiem…

Ks. Szczepan radował się i nakłaniał do ak na spiesznie szego powrotu, lecz bezpie-
czeństwo, za które on ręczył, nie zdawało się dostatecznem Biskupowi. Sam ma ąc w sercu
zdradę, obawiał się e . Kilka dni upłynęło nim Biskup wreszcie, ważąc się, waha ąc —
ośmielił wyruszyć do Łagowa, aby ztamtąd do Krakowa powrócić.

Z poselstwa kanonika wypadało, iż awne zgody nie miało być, a Biskup przybyć
mógł akby nic nikomu nie zawinił. — W dworcu ego miano go przy ąć ak dawnie ,
i spokó mu zaręczano.

— Kapituła, duchowieństwo wasze — mówił ks. Szczepan — ręczyło, iż Wasza Mi-
łość za miecie się owieczkami swemi, księciu więce żadnych przeszkód nie czyniąc.

Ks. Paweł wykrzywił się ǳiwnie, i szepnął po chwili.
— Są może luǳie co zapomina ą, co raz znienawiǳiwszy kogo, pokochać go potem

mogą — mnie te cnoty nie dano!
Skończyła się na tem rozmowa.
Wcale innego przekonania musiano być w Krakowie i Sieraǳiu. Książe Bolesław pe-

wien był, że Biskup złamany i upokorzony, nadal się zachowa spoko nie.
Przebaczono mu wspaniałomyślnie, choć dowody spisku i zdrady aż nadto awne były.
Leszek mnie wierzył w tę skruchę, tak ak ze zgody z żoną nie wiele się spoǳiewał.
Coraz wybitnie ob awiał się charakter następcy Bolesława Wstydliwego, który wo ną

tylko za ęty był, a zresztą na wszystko w świecie obo ętny. Na wyższe ego szczęście było
w polu trwać, w obozie, pogonią choǳić za Litwą, w bitwie się z nią za adłe ucierać
i walczyć ak prosty żołnierz.

Księżna Gryfina po powrocie do Sieraǳia napróżno usiłowała go z ednać sobie. Nie
obchoǳił się z nią surowo, lecz pozostał ak był obo ętnym. Czynił co mógł aby rozrywkę
e sprawić i zachceniom dogaǳać, służba była na rozkazy, ale on sam częście w polu niż
w domu, i ledwie zbro ę zrzucił, uż ą wǳiewał znowu…

Na żadną też inną niewiastę nie spo rzał i brzyǳił się temi co do nich lgnęli. Rycerstwo
Leszkowe strzegło się podać u niego w pode rzenie lekkości — bo kto e miał na sobie,
ten łaskę tracił.

Takim był przyszły książe krakowski, który mógł do właǳy przy ść co chwila…
Książe Bolesław sechł, smutniał, chorzał, sam sobie uż długiego nie obiecu ąc życia.

Wszyscy się zwracali powoli ku temu nowemu słońcu, które wkrótce wnĳść miało.
Na wiadomość o przebaczeniu Biskupowi, Leszek się obruszył mocno. Wieǳiał to

dobrze, iż Paweł mu nie przebaczy, że walczyć z nim bęǳie musiał. Chciał aby słano
ze skargą do Rzymu i Biskupa zrzucono, i gotów był na się choć klątwę wziąć, aby go
zamknąć i trzymać w niewoli.

Wieǳiał Czarny o spiskach z Litwą Biskupa, i przepowiadał, że się one odnowić
muszą.

Gdy w Sieraǳiu Leszek bolał tak nad zbytnią łagodnością stry owską, Biskup echał
uż do Łagowa.

Na wieść, że został do łaski pańskie i właǳy przywrócony, zbiegli się zaraz doń dawni
przy aciele. Część kapituły wierna mu spieszyła witać ocalonego, dwór rozpierzchły gro-
maǳił się na nowo. Grzywny znalazły się w skarbcach kościelnych i życie rozpoczęło po
staremu.

Jednego wieczora cicho i bez rozgłosu za echał Pasterz na swó dworzec krakowski,
ak gdyby z łowów powracał.

Wieǳiano o nim tegoż dnia na Wawelu, i książe, który przyszedł mszy słuchać
u świętego Wacława, w kościele go po raz pierwszy zobaczył.
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Wśród uroczystego nabożeństwa, akiem powrót ego uczcić chciano, zwróciwszy
oczy na lud, Paweł u rzał twarz tę, które się lękał i spoǳiewał… Bieta stała patrząc nań
czarnemi, ognistemi oczyma… Zbladł przerażony tak prawie ak gdy ą tu u rzał po raz
pierwszy. Lecz roztargnienie ego, znękanie, niepokó , luǳie i książe mógł sobie tłuma-
czyć skruchą, i litością poruszyło się dobre serce Bolesława.

Po skończonem nabożeństwie, gdy z niego suknie zde mowano, Biskup namyślał się
czy ma iść do księcia lub nie… Krok ten zdawał mu się upokarza ącym, lecz ks. Szczepan
i inni naglili i prosili.

Wychoǳąc ze drzwi kościelnych wahał się eszcze — w końcu pragnienie zemsty
zniewoliło do tego co za upokarza ące poczytał.

Poszedł, lecz niepoznać w nim było zwyciężonego, który iǳie przebłagać zwyciężcę.
Kroczył z dawną swą dumą, ze śmiałością dosto ności swe , z pozornym poko em, ak
gdyby odszedł ztąd wczora i wcale się nie czuł winnym.

Książe Bolesław ze dworem nań oczekiwał.
We rzawszy nań, ks. Paweł, sam zmieniony wielce, bo na twarzy pozostały ślady nie

zatarte tego co przecierpiał — uląkł się prawie oblicza tego pańskiego, na którem stała
wypisana blizkie śmierci przepowiednia.

Uląkł się i uradował razem.
Leszek, mnie łagodny, surowszy pan, był dlań do pokonania łatwie szym.
Z przybranym uśmiechem na ustach wszedł Biskup do komory pańskie . Bolesław

przy mował go otoczony wierną swą starszyzną.
Po przywitaniu, książe odezwał się radu ąc poko owi i bezpieczeństwu przyszłemu

kra u swo ego. —
— Czas, aby Bóg miłosierny zlitował się nad nami, — rzekł — albowiem to pa-

nowanie mo e, dość srogich uż klęsk doznało. Radbym, ażeby aśnie sze słońce memu
Leszkowi przyświecało.

Ks. Paweł półgębkiem tęż naǳie ę wypowieǳiał.
Wspomniano o Tatarach iż poniósłszy niedawno klęskę, rychło się na nowy na-

azd ważyć niepowinni. Kanclerz chcąc rozmowę od drażliwszych przedmiotów oderwać,
wtrącił świeżo przyniesioną wiadomość z Lignicy, iż druga żona Rogatki, którą był nie
dawno poślubił, sromotnem ego życiem zmuszoną była, pieszo, przebrana po męzku, do
o ca uciekać.

Bolesław bolał nad tem, a Biskup potwierǳił wieść, doda ąc, że Łysy swawolne życie
wiódł i miary w niem ani wstydu nie znał.

Mówiono i o tem, że dorosłe ǳieci ma ąc, w wieku uż późnym niepotrzebnie ślu-
bował.

Twierǳili edni, iż dla wiana to uczynił, druǳy, że z rozpusty.
— Z księciem Henrykiem Wrocławskim, — rzekł Bolesław, — zdawna są nieprzy-

aźnie, lecz ten się go nie ma co obawiać, bo człek taki podupadły na rozumie i mieniu
nikomu niebezpiecznym być nie może.

— Ja zaś powiem, — dorzucił Biskup — choćbym się Miłości Wasze sprzeciwić
niechciał, że człek co uż do stracenia nic niema, na niebezpiecznie szym est… Nigdy też
luǳi do rozpaczy doprowaǳać nie należy…

Zamilkł na to książe a inni, po sobie patrząc milczeli też, bo zdało się, iż Biskup nie
bez myśli ku sobie zwrócone rzekł te słowa. — Tak, krótko zabawiwszy, wstał ks. Paweł,
pobłogosławił, pożegnał i wyszedł.

Takie były pierwsze odwieǳiny na Wawelu, a po nich drugie nierychło nastąpić miały.
Biskupowi z niemi nie było pilno.

Jakby na żart naza utrz, posłał Bolesławowi psów czworo, ogarów przeǳiwnych, urą-
ga ąc się mu i chcąc potwierǳić co luǳie niechętni pletli, iż Pudyka darowizną psów
na łatwie z ednać było.

Książę zaś, w dobre wierze przy ął dar i uradował się nim wielce, złośliwości ego nie
zrozumiawszy ani nawet z posępnych twarzy dworu swo ego, który go wziął niemal za
obelgę.

Łowczy książęcy chciał psy powieszać lub e precz wygnać, lecz zaraz naza utrz Bole-
sław niecierpliwy nakazał do lasu, aby e pręǳe wypróbować.
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Paweł śmiał się pogardliwie, gdy mu doniesiono iż Bolesław z ogarami ego na łowy
wyruszył.

— Jak ǳiecko est — rzekł, — które lada cacką uspokoić można, choć e rózgą
strzepano‼

Wróciwszy na dworzec swó , Biskup mnogich gości oczeku ących nań nie pozdrowił
nawet i poszedł do komory odpocząć.

Z czoła wiǳieli wszyscy, iż gniewny był, choć przyczyny nie odgadywano. Przypi-
sywano to bytności u dworu, bo Biskup patrzeć nawet na tych, których nienawiǳił,
nieumiał cierpliwie. — Burzyło się w nim wszystko choć dobrze uż był zestarzał, choć
zmienił się pozornie, choć gwałtowne wybuchy i ǳiwactwa szalone rzaǳie się teraz
zdarzały.

Dwór Pawła takim, ak był pozostał.
Było to zawsze zbiorowisko luǳi straconego imienia gotowych na wszystko, błędnych

rycerzy, ziemian podupadłych, wychodźców z różnych kątów świata, głodnych, chciwych
a na gorszego obycza u.

Aby go poznać, dość było popatrzeć na tę ucztę prawǳiwie ewangeliczną, którą tu
coǳień dla dworu, we dwu lub trzech izbach zastawiano. Nie byli to biedni i nęǳarze, ale
obieżyświaty, szalone pałki, twarze od napo u zabrzękłe, oczy skośno patrzące porąbane
policzki — istna zbieranina zgrai, co dla chleba gotową była na krew.

Ci około Biskupa, żywiąc się służyli mu, można było ich wyprawić z ta emnem po-
selstwem boda w pogańskie kra e, użyć na zasaǳkę, do roboty poǳiemne , które by się
żadne czyste ręce niepod ęły…

Wierze a, który ła ąc Biskupa bliższą z nim zrobił zna omość, teraz uż powolnego
i bo aźliwego Kruka zaparł do kąta i zyskał szczególne względy.

Służył Biskupowi tem chętnie , że u niego się czuł bezpiecznym od więzienia, a z po-
mocą i opieką ego miał naǳie ę aki spłacheć o cowizny oǳyskać.

Kruk zszedł na podrzędnego sługę, wisząc u dworu, choć stracił na większą tu pod-
porę, Werchańcowę, z którą uż żenić się miał, gdy ą śmierć zaskoczyła.

Spotkanie w kościele z tym szatanem, Bietą, która wróciła do Krakowa i znowu sie-
ǳiała u Krzyżana, aby się Pawłowi na oczy nastręczać — zburzyło i do na wyższego stop-
nia podrażniło go. U stołu chociaż pił, a stary ks. Kwoka silił się aby go rozerwać, gra ąc
swą rolę wesołka — Paweł ani razu się nie uśmiechnął. Sieǳiał wdumany smutnie w sie-
bie, co powszechnie za przyniesione z zamku wrażenie brano.

Pręǳe niż zwykle nawet gości swych porzucił Biskup i mrucząc ak niedźwiedź,
o stoły się opiera ąc, powlókł opieszale do komory, skinąwszy po droǳe na Kruka. Łaską
to dlań było, że go wezwano, i pobiegł co na pręǳe . Biskup sieǳiał uż w komorze na
poduszkach z głową w dłoniach. Kruk długo musiał oczekiwać nim się odezwał. Chrząkał
i tarł nogami, aż Biskup go sobie przypomniał.

— Słucha — rzekł zwraca ąc się doń. — Długo wy eszcze te babie, ła daczce, Biecie
te przeklęte , dacie się za mną bezkarnie włóczyć wszęǳie⁈ Nie wiǳicie i nie rozumiecie,
że ona mi uż tu sieǳi!

Pokazał na gardło.
Kruk tak się e obawiał ak wszyscy. Znano ą w całym Krakowie, wzbuǳała postrach.

Głoszono ą wiedźmą, nawieǳoną, czarownicą. Nikt palcem się e tknąć nie ważył. Kruk
ramionami ruszył, ręce rozłożył.

— A cóż z nią począć! — rzekł.
Domawiał tych słów, gdy zazdrosny Wierze a zobaczywszy, że ego podwładnego we-

zwano na rozmowę poufną, wszedł nie proszony.
Domyślił się czy podsłuchał o kogo szło — wieǳiał, że dokuczyła Biskupowi.
— E! — odezwał się popycha ąc Kruka na stronę. — Co Wasza Miłość od niego

chcecie? on się boi wszystkiego, do niczego niezdatny, to pruchno… Jeżeli trzeba te
babie naukę dać, nie kto inny sprawi to, tylko a.

Rozśmiał się pokazu ąc na siebie.
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— Ten się boi czarów i czarownic — dodał — a a mam taki węzeł przy sobie zawsze,
co mi go edna baba dała, że mnie żadna wiedźma na złośliwsza nie może uczynić nic.

Jeżeli trzeba co sprawić, to się zrobi!
Kruk chętnie mu ustąpił i odszedł do progu.
Biskup zadumał się.
— Powieǳcie e , przestrzeżcie… że ak mi się raz eszcze na oczy nawinie — zły! zły

ą los spotka!
Wierze a odparł.
— Powiem e to, i więce ! Będę wieǳiał ak się z wiedźmą rozmówić! ho! ho!
Paweł uśmierza ąc się dołożył nie patrząc na sto ącego.
— Powieǳ e , niech mi z drogi iǳie precz! Po ulicach, w kościołach gǳie a estem

żeby mi e noga nie postała. — Zagroź!
Głową potaku ąc mu, wybrany do poselstwa śmiałek, dołożył.
— Ja się e tam nie bo ę i żadne . Nie posłucha dobre rady, sposób się na nią zna -

ǳie… Spławię ą… ale z kamieniem u szyi.
Zamilkł uż Biskup, da ąc się Wierzei przechwalać ze swą odwagą, i z tem co uczynić

miał. Kruk i on poszeptali z sobą eszcze, a wiǳąc Pawła milczącym, łokciami się potrącili
i wyszli.

Stary Wierze a w istocie czarownic się nie lękał, ufał głównie w ów ta emniczy węzeł
dany mu niegdyś przez babę z ego wioski, który go miał strzeǳ od uroków i szatańskie
łamać siły.

Naza utrz rano zaraz wyszedł Wierze a szukać Biety. Kręciła się ona wszęǳie, ale
właśnie gdy e kto szukał, natrafić na nią było trudno.

Na Wawelu u tego skrzydła, w którem mieszkał Krzyżan, stał i przechaǳał się długo,
aż mu zapytany parobczak powieǳiał, że ta Bita (lud ą tak zwał) rano barǳo poszła
w świat, a kiedy miała powrócić nikt nie wieǳiał.

Powlókł się dopytu ąc po droǳe o nią na miasto, krążył i tu długo nadaremnie, aż
w zaułku pustym znalazł ą sieǳącą na ziemi, z bosemi wyciągniętemi nogami, rękami
obiema opartą o murawę — odpoczywa ącą i akby zdrzemaną.

Stanął przed nią i czekał czas akiś, nim go postrzegła i podniosła oczy na niego.
We rzenie, którem go zmierzyła, trochę poruszyło Wierze ę, dreszcze po nim przeszły,
ale wprędce męztwo wróciło.

— Słucha ty, wiedźmo akaś — począł głośno i groźnie, — a za tobą goniąc uż pół
dnia straciłem.

— A czegóż chcesz odemnie? — odezwała się głosem złamanym i łagodnym.
— Oto a tobie przyszedłem powieǳieć, nie od siebie! rozumiesz, — mówił Wierze a

— nie od siebie! że ak się bęǳiesz Biskupowi na oczy nawĳać po kościołach i ulicach,
a nie ze ǳiesz mu z drogi…

— To co! — spytała dumnie, podnosząc głowę Bieta.
— To a, sługa ego, — dokończył stary — z kamieniem u szyi do wody cię cisnąć

każę.
Wcale nie zlękniona Bieta popatrzyła nań długo.
— Myślisz, że a się tego nastraszę? — odpowieǳiała ze śmiechem — A! toć mi

zrobisz łaskę! bo mi życie nosić na ramionach obrzydło, a dopókim żywa choǳić za nim
muszę.

Wiesz ty, dla czego a za nim choǳę?
Dopominam się u niego o zgubioną duszę mo ą — niech mi ą odda. A kto mnie

z klasztoru i od ołtarza dla zabawki wziął⁉ Wiesz ty?
Wierze a splunął.
— Mało kto weźmie ǳiewkę, — odparł — to ą uż za to ma całe życie trzymać!
— A! ma! — zawołała gwałtownie Bieta — albo ą trzymać lub zabić! Niech że zabĳe

albo zabić każe…
Wierze a stał, słuchał i w głowie mu się to niemogło pomieścić. — Burczał, prychał

zanim się zebrał na odpowiedź.
— Niech tam sobie bęǳie co chce — zawołał — ak Biskup cię zobaczy, a zagniewa

się, a cię spławić każę i pó ǳiesz na dno!
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Bieta ramionami ruszyła, popatrzała nań, i po chwilce sparła się o płot znowu, przy-
garbiła, ręce założyła na piersi, nogę zakręciła na nogę, spuściła głowę, zdawała się zapo-
minać, że stał przed nią eszcze.

Potem rękę edną spuściwszy, zaczęła trawę szczypać koło siebie, zrywać kwiatki i brać
e do ust. Żuła e i wypluwała.

Bawiła się nieprzytomna ak ǳiecię. Stary stał i patrzał. Ten spokó niewiasty śmiercią
zagrożone , prze mował go eźli nie strachem to ciekawością.

Sąǳił, że miała nie spełna rozumu.
Dawszy się e trochę liśćmi zabawić, gdy uż odchoǳić miał, dodał eszcze.
— Patrza że!
Bieta podniosła oczy, uśmiechnęła się, spuściła e i znowu trawę skubała. Straszna

była w tym łachmanie sukni czarne , brudne i podarte , z nogami pokaleczonemi i za-
błoconemi, z włosem zruǳiałym i przedwcześnie siwie ącym pasami… Część ich spadała
na twarz żółtą, eszcze piękną choć straszliwie wychuǳoną i oczy ogromne, powiększone
boleścią, zaognione łzami, które z pomięǳy kosmyków tych błyskały.

Wierze a choć zahartowany i obo ętny pomyślał co przecierpieć było potrzeba, ażeby
do ść do tego stanu zdrętwienia i obo ętności.

Zwolna począł powracać ku miastu ogląda ąc się na nią. Nie zmieniła postawy, nie
patrzała nań, schylona ciągle skubała ziele i trawę koło siebie, — brała e do ust i wyrzu-
cała. Wiǳiał ą potem ak zwolna pochyliła się, podłożyła rękę pod głowę i legła tak na
ziemi z twarzą ku górze zwróconą.

W skuteczność swe przestrogi nie wiele pono wierzył, myślał więc do domu idąc co
mu przy ǳie począć eżeli ona go nie usłucha. Topić ą nie barǳo sobie życzył. ǲień ten
upłynął zresztą spoko nie.

Drugiego dnia rano barǳo Biskup wy echał na łowy. W ulicach mało eszcze było
luǳi, ale uż się niewiasty z wiadrami przemykały do studni, wysoko podpiąwszy fartuchy,
parobcy bydło wyganiali naprzeciw pastuchów mie skich który e miał zabierać na paszę.
Róg ego ochrypły zdala się uż słyszeć dawał.

Orszak biskupi ledwie się w wązką zapuścił uliczkę, która za miasto wiodła, gdy Wie-
rze a u rzał z przestrachem Bietę śmiało im zachoǳącą drogę. Stanęła tak blizko adącego
biskupa, iż ominąć e nie mógł, wyciąga ąc rękę ściśniętą i zgrzyta ąc zębami wprost mu
w oczy bluznęła.

— Każ że mi kamień uwiązać do szyi!
Ks. Paweł konia popęǳił, okiem krwawem obe rzawszy się na Wierze ę. Ten uż wie-

ǳiał, co to znaczyć miało.
Łowy dnia tego poszły ak na gorze , co Biskupa doprowaǳiło do wściekłości zwykłe

i rzucania obuchem na luǳi. Psa ednego ubił w mie scu, choć mu był ulubionym, ale
się nie w czas przyszedł łasić.

Późną nocą powrócili do dworu. Przez całą drogę Wierze a echał ak trup blady i mil-
czący. Zrozumiał dobrze znaczenie biskupiego wzroku. Baby potrzeba się było pozbyć.

Zaczął od tego, że parobków, na większych zbó ów dobrawszy, spoił ich. Dopiero
przystąpił do rzeczy i począł od tego, że skłamał, akoby wiedźma ta na niego urok rzucić
chciała, — że ą musi utopić. Parobcy wieǳący dobrze kto była, uśmiechali się tylko.

Każdy z nich dostać miał po opończy nowe i po kilka groszy.
Trzech się ofiarowało iść z Wierze ą czatować na nią.
Ponieważ Bieta zwykle wychoǳiła do dnia z zamku ustawili się o mroku eszcze we

wrotach. Dniało gdy ą zobaczyli w istocie wychoǳącą, racze wlokącą się, akby pĳaną
— wolnym, nierównym krokiem. Oǳiana była ak wczora, w ednym ręku kruchy kĳ
a racze kawał suche niosła gałęzi.

Wierze a dał swoim znak, aby szli za nią.
Niepostrzeżenie więc, ak im się zdawało, poczęli się sunąć pod płotami, pod domo-

stwy, w ślad za idącą powoli niewiastą. Stanęła raz u drzwi kościoła, spo rzała w głąb,
dumała chwilę, powlokła się dale .

Szła, akby naumyślnie, wprost ku Wiśle, z czem Wierzei było na wygodnie . Śmiał
się z e głupoty. Kilka razy sparła się o płot i odpoczywała. U studni edne znalazłszy
wiadro na zrębie, napiła się z niego trochę.
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Słońce wschoǳiło wśród chmur sinych, askrawo, gdy u brzegu rzeki stanęła. Zwró-
ciła się twarzą za siebie, akby kogoś upatrywała i czekała. Wierze a luǳiom dał znak…

Sam pozostał za węgłem domu.
Trze pachołkowie rzucili się na nią pędem. Nie ruszyła się wiǳąc ich nadbiega ą-

cych…
Jeden z nich obalił ą na ziemię. Wierze a, który patrzeć nie mógł, bo mu się zrobiło

straszno i zimno, posłyszał eden krzyk, w którym niby śmiech ǳiki rozeznał — potem
pluśnięcie wody i wrzawę głośno krzyczących parobków…

Zaledwie się to stało, gdy niespoko ny Wierze a, począł ich wołać ku sobie, nagląc
aby przybywali. Razem wszyscy rzucili się w opłotki, w zarośla, lęka ąc się aby ich nie
postrzeżono.

Biegli tak co tchu starczyło aż do miasta i otwarte gospody, którą baba właśnie umia-
tała. Wpadli do nie pierwsi, gdy dopiero odsuwano okiennice, a Wierze a dawszy im znak
aby milczeli, kazał co rychle grzać piwo.

Gdy Biskup z posłania się podniósłszy miał oǳiewać, Wierze a z chłopcami co mu
posługiwali wcisnął się do sypialni, na twarzy ma ąc wypisane zwycięztwo swe i wielką
radość.

Ks. Paweł musiał to zrozumieć spo rzawszy nań, bo zaraz chłopców odprawił.
— No — mruknął poufale Wierze a — z babą skończono!
Rękami coś pokazał i rozśmiał się. Biskup zbladł, odwrócił się zaraz od niego, nie

rzekł słowa.
Na razie nie chciał się sługa upominać o zapłatę krwi, zagadał o łowach aby rozerwać

pana, a gdy kapelan nadszedł, wysunął się.
Dnia tego ednak Wierze a nie postrzegł, ażeby się czoło Biskupa roz aśniło — choǳił

ponury i za próg ruszyć się nie chciał.
Wieczorem luǳie u niego pili, i on pił, ksiąǳ Kwoka dawał zagadki łacińskie i polskie

do rozwiązywania, których cały dowcip na tem zależał, że się odpowiedź na nie nastręczała
plugawa, sprośna, a w istocie — wyraz żądany był niewinnym.

Takie dwuznaczniki bawiły wielce starych księży, ulubieńców biskupich — a on sam
też mową rubaszną się nie brzyǳił. Wieczór cały spłynął na takich krotofilach. Kilka dni
następnych nie przyniosły nowego nic.

Nadeszły do Krakowa wieści osobliwe, które zdumiały wszystkich, że szalony, przez
wszystkich wzgarǳony Rogatka, zdradą w Jelczy pochwycił Henryka Wrocławskiego
i zamknął go na zamku w Lehnie.

Rozradowało to Biskupa, nie wieǳieć dlaczego. W chwili gdy się wyśmiewał z te
przygody, uderzył pięścią o stół i krzyknął.

— Łysak ten ma szczęście choć rozumu nie ma; drugim na nim nie zbywa, co gdy
los nie sprzy a!

Wszyscy książęta pokrewni gotowali się iść przeciwko stry owi w obronie synowca.
Zawrzało i zakipiało na granicach. Biskup ta emnie wysłał na Litwę i rad był sąǳąc,

że w mętne woǳie coś złapie.
Wracała mu buta, wesołość, ochota, i zdało się, że w ciągu tych dni kilku odmłod-

niał…
Nie obawia ąc się uż spotkania żadnego i z myśli wypuściwszy mu co Wierze a zwia-

stował — wybrał się ks. Paweł ednego dnia nie na łowy, ale z przy aciółmi swymi do
sąsiedniego folwarku, gǳie dla większe swobody ucztę im przygotowano.

Droga wiodła wprost przez Rynek, a echał biskup z gromadą luǳi wielką. Miał z sobą
ziemian krakowskich kilku, których znowu ednać się starał.

Jechali żywo i wesoło, gdy nagle Biskup ak rażony piorunem konia strzymał. Jadący
za nim ulękli się czy krew go nie cisnęła, tak się zachwiał i miotał na koniu.

O kroków ǳiesiątek przed nim, stała wprost adących, zapiera ąc im drogę — Bieta…
Umyślnie sobie wybrała mie sce takie aby ą wiǳieć musiano.

Oǳiana była tylko inacze , w suknię brunatną, barwą do zakonne Św. Franciszka
podobną, podpasaną sznurem słomianym… Głowa białą chustą przysłonięta była.

   Syn Jazdona, tom trzeci 



Stała wpatrzona w Biskupa oczami strasznemi, usta e powoli zaczynały się krzywić
ak do uśmiechu, — obnażyła zęby ścięte i przeraźliwe parsknięcie szyderskie rozległo się
po pustym rynku.

Wierze a, który z tyłu echał za panem, zrazu nie wiǳiał e , dopiero śmiech posły-
szawszy, spiął się na strzemiona — zobaczył upiora tego — i krzyknął.

Biskup koniowi dał ostrogę, cała gromada w prawo się rzuciwszy kłusem pominęła
Bietę, która zwolna zawróciła się za nią, śmie ąc i wyciąga ąc ręce.

Gdy Wierze a mĳał ą strwożony i blady, pokłoniła mu się i dała znak ręką akby
zaprasza ąc aby raz wtóry próbował.

Powolnym krokiem potem, głowę owinąwszy chustą, ręce złożywszy na piersiach,
zawróciła się nazad ku zamkowi.

Oǳyskaną wesołość Biskup stracił dnia tego.
Jak tylko sam na sam znalazł się z Wierze ą, wpadł nań ła ąc go ako bezczelnego

kłamcę, łotra co chciał pode ść pana dla zysku… Wierze a przysięgał, że ą w oczach e-
go utopiono, opowiadał szczegóły, mianował luǳi, chciał ich przyprowaǳić na świadki.
Biskup nie chcąc słuchać, ze wściekłością go odpęǳił, zabrania ąc się pokazywać sobie
na oczy.

Wierze a nie tracąc ani chwili, siadł na koń i nazad do Krakowa popęǳił. I on uż
wściekły był. Konia okłada ąc wyłamanym z płota kĳem, dopadł napowrót Rynku, skręcił
do dworca, gdy wśród drogi zobaczył sto ącą — Bietę.

Ta poznawszy go, urągać mu się zaczęła. — Wierzei tego uż było nadto, z konia
skoczył i rzucił się ku nie .

Chciał uż ła ać, gdy spotkał wzrok śmiały wymierzony ku sobie — zabełkotał, mówić
nie mógł.

Bieta poczęła sama:
— Wiǳisz, żem żywa! Ani ty, ani nikt mnie nie uśmierci — bom a est karą Bożą!

bom a bicz boży na złoczyńcę! Utopicie mnie i zabĳecie sto razy, wstanę z wody i z grobu,
abym mu w oczy rzuciła — potępieniem!

Wiǳisz. — Sto ę bezbronna! Masz nóż u pasa! Nie bronię się! — Odsłoniła chustę,
rozerwała szatę tak, że piersi na pół obnażyła…

Zbó a ogarnął strach akiś niepo ęty — ak szalony pobiegł do konia, skoczył i uszedł,
śmiech słysząc długo za sobą.

Gdy biskup późno w nocy wrócił, nie stawił mu się Wierze a. Nie zawołano go aż
naza utrz rano. Noc uspokoiła nieco oszalałego człeka.

Pachołkowie, na których wpadł z gniewem, przysięgali się iż ręce i nogi postronkami
e obmotali, aby płynąć nie mogła, że do szyi uczepili e kamień spory, że poszła na dno.

Dowoǳiło to, że czarownicą była, przeciw które nikt nie mógł nic, bo ą szatan
z wody i ognia ratował.

Wierze a zaczynał o swym węźle powątpiewać, czy go obronić potrafi. Z głową zwie-
szoną, poszedł do Pawła, który począł od ła ania.

— Każcie sobie komu innemu robić z nią co chcecie — odparł Wierze a — a niedam
e rady. Pachołkowie poświadczą, że ą związaną z kamieniem u szyi rzucili do wody,
a d abeł uratował.

Ja przeciwko szatanowi nie stanę.
Znowu tedy Biskupowi powróciła trwoga nieustanna i upokarza ące uczucie bezsil-

ności — że on pan możny edne słabe niewieście podołać nie mógł.
Bóg więc sam trzymał ą ako miecz zwieszony nad ego głową, ako bicz nad barkami

ego. Czasami skrucha buǳiła się wywołana trwogą, ale krew wrzała. Biskup buntował
się przeciwko sumieniowi własnemu.

Znowu chciał luǳkiemi pozbyć się e środkami.
Dwór biskupi rozpowiadał te ǳie e, rozchoǳiła się wieść o nich szeroko, luǳie byli

ciekawi. Strach i poszanowanie buǳiło się dla Biety, którą teraz zakonnicą zwano, gdy
brunatną suknię wǳiała.

Od owego dnia, gdy ą topiono, zmieniła się ona. Włożyła tercyarską suknię zakonu,
który porzuciła, zaczęła choǳić po kościołach i modlić się ze łkaniem. Widywano ą
krzyżem leżącą i ęczącą głośno w czasie mszy świętych.

Luǳie coraz się więce litowali nad pokutnicą.
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Do tych, którzy ą o co pytali, mówiła rzadko, potrząsała głową, ale łagodną była,
obo ętną na niewygody i ak ostygłą.

Jak gdyby przeznaczeniem e było nie spocząć nigdy, nie zażyć poko u, wychoǳiła
rano z zamku od Krzyżana, który ą i teraz żywił i dawał z miłosierǳia przytułek — z ko-
lei odwieǳała wszystkie kościoły, cmentarze, kaplice, siadała odpoczywać w odludnych
kątach i tak spęǳała całe dnie do późne nocy.

Luǳie litościwi karmili ą niekiedy, dawali chleba kawałek, strawy w misce drew-
niane . Przy mowała to milcząc, adła akby nie wieǳąc co robi i mrucząc odchoǳiła.

Wierze a po tym wypadku, po którym popadł u Biskupa w niełaskę — nie mógł się
długo uspokoić.

Ocalenie Biety siepacze przypisywali szatanowi, on ednak począwszy śleǳić, pytać
i choǳić, doszedł, że się inacze uratowała. Cud ów złe mocy okazał się barǳo prostą
sprawą biednego człowieka.

Gdy pachołkowie rzucali ą do wody związaną, u brzegu nieopodal, rybak w czółen
sieci ściągał. Wiǳiał on napaść i zaledwie się zbó e oddalili, podpłynąwszy ku mie scu,
w które wrzucono Bietę, zarzucił hak, który miał w czółnie, schwycił nim za sznury
i z wody dobył omdlałą.

Sam on nie dobrze wieǳiał dla czego to uczynił, ale żal mu się zrobiło i wyratowawszy
z topieli, dopóty koło nie choǳił, aż przytomność oǳyskała. Leżała potem goǳin kilka
sama na wybrzeżu, dopóki e trochę sił nie wróciło, i zawlokła się napowrót do Krzyżana
na zamek…

Tu obmokłą, osłabłą brat ów stary, ak mógł oǳiać się postarał, napoić i nakarmić.
Nie mógł się nawet dowieǳieć od nie co się z nią stało, bo mu opowieǳieć nie

chciała. — Domyślił się łatwo kto mógł być sprawcą.
Z wiǳenia uż znała Bietę księżna Kinga, wielka ubogich miłośnica, ak Jadwiga Śląz-

ka. Kilka razy zbliżała się do nie , i od nie teraz dostała Bieta tę suknię burą, zakonnym
kro em, a krzyżyk na szy ę.

Łagodne słowo księżne , która miała dar otwierania serc luǳkich, pierwszy raz, od
barǳo dawna łzy wywołało na oczy Biety. Nie łzy gniewu akiemi nieraz płakała dawnie ,
ale żalu i skruchy.

Poszła zadumana próbu ąc się modlić.
Śmiech ten ǳiki, który e usta wykrzywiał, powracał tylko gdy zobaczyła Pawła.

Patrząc nań, szał ą ogarniał, potem siadała, płakała i chroniła się do kościoła.
Biskup Paweł parę razy zobaczywszy ą około dworu księżne , a raz nawet przy nie

same , uniósł się gniewem niezmiernym. Zdało mu się, że ona go tam oskarżać i gwałty
ego opowiadać musi.

Znowu tedy namiętnie wołać zaczął.
— Kto mnie od te szalone uwolni‼ żeby e oczy me nie oglądały!
Wierze a, który więce znów ufał sobie dowieǳiawszy się o ocaleniu Biety przez ry-

baka — postanowił się poprawić. Ciż sami pachołkowie z przybranym eszcze do pomocy
siepaczem, zaczaili się na nią. Nie było nic łatwie szego nad pochwycenie e , gdyż często
się po pustych kątach, około cmentarzów, za miastem włóczyła.

Jednego wieczora Wierze a z pachołkami powrócił pędem do dworca, ak oszalały.
Luǳie byli okrwawieni.

Co się stało? nie choǳił się z tem chwalić do Biskupa. Mówił tylko głośno, że tym
razem uż e więce żywą wiǳieć nie bęǳie.

Zbó e napadłszy bezbronną w istocie zbili ą okrutnie, bez litości, zadali e razów
kilka nożami i oblaną krwią rzucili za zabitą, usłyszawszy że się luǳie acyś zbliżali.

Wóz to był, na którym dwóch księży duchaków echało, którzy naówczas przy szpitalu
Biskupa Iwona sieǳieli. Ci zobaczywszy niewiastę okrwawioną, która eszcze znaki życia
dawała, zatrzymali się, poobwiązywali e rany i przewieźli do szpitala.

Resztka życia drgała eszcze w nieszczęśliwe .
Miłosiernym obycza em święte Jadwigi, obchoǳąca szpitale księżna Kinga, znalazła

ą tu osłabłą barǳo, ale zda ącą się powoli powracać do życia.
Poznała w nie swą pokutnicę, i wielką litością zd ęta poleciła księżom, aby gdy co-

kolwiek sił oǳyska, na zamek ą odesłali.
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Jakoż przyniesiono ą tu w dni kilka, a Kinga pielęgnu ąca zawsze ubogich i chorych
przy swoim dworcu, ze szczególną pieczołowitością za ęła się Bietą.

Choǳąc około ciała pobożna pani nie zapomniała o duszy, odmawiała nad nią co-
ǳiennie modlitwy, pocieszała ą słowem Bożem.

Choroba się przeciągnęła, ale gdy raz przeszło niebezpieczeństwo, Bieta cudownie
zaczęła oǳyskiwać siły, i akby drugą młodość a piękność zniszczoną.

Lice e stało się białem i prze rzystem, usta złagoǳił uśmiech dobry, błogi akiś
i spoko ny.

Modlić się mogła i płakała, a są łzy, które Bóg da e na pociechę, ak są, które się sta ą
męczarnią.

Lecz ak tylko wstała o swe sile, choć księżna zatrzymywać ą chciała, wyrwała się e
i wybłagała, aby mogła wieść dale życie pokutnicze…

Wǳiała habit i pasek terc arski, okryła ostrzyżoną głowę, i ucałowawszy nogi poboż-
ne pani, poszła znów błąǳić po świecie Bożym.

Biskup zaproszonym był właśnie na odpust do kościoła Św. Franciszka, w którym
rzadko bywał i z wielkim występem przybył na nabożeństwo uroczyste, gdy zasiadłszy
na przygotowanym dla siebie tronie, oczyma woǳąc po zgromaǳeniu — zbladł nagle
i zatrząsł się.

Wieǳiał, że Bieta była zamordowaną… Upior stał znowu przed nim.
Zmartwychpowstała zakonnica nie taką była aką ą wprzódy widywał, gdy śmiała

się szydersko i groziła mu. Była inną, akby odżywioną promieniem łaski, odmłoǳoną,
piękną, smutną — straszną ak wyrzut sumienia. Stała przed nim — pokutnicą! Wzrok
e nie urągał mu się ale litował — a litość ta sroże go może zabolała niż szyderstwo.

Stała ze złożonemi rękami, modląc się, dwie łzy ciekły z pięknych e oczów.
Biskupowi całe nabożeństwo, którego nie wiǳiał, nie słyszał, a nieprzytomny e prze-

trwać musiał, wydało się ak wiek długiem.
Księża, chwie ącego się musieli u ąwszy pod ręce prowaǳić do zakrystyi — trząsł się

ak w febrze i zawoǳił obłąkanym wzrokiem.
Na poły omdlałego musiano go trzeźwić długo, nim zmysły oǳyskał. — Prosił głosem

słabym, aby mu w klasztorze spocząć dano.
Obawiał się spotkania u drzwi kościelnych.
W komorze gdy powrócił nocą, Wierze a przyszedł mu się do nóg rzucić. Zmieniony

był, upokorzony… oczy miał spłakane.
— Miłościwy panie! — zawołał w piersi się bĳąc — grzesznik miłosierǳia nie go-

ǳien… utro wstępu ę do klasztoru…

Upłynęło lat kilka.

Wieczorem wszystkie ǳwony Krakowa odezwały się ękiem żałobnym. Luǳie wy-
choǳili z domostw zdumieni i pytali się nawza em — co się stało?

Jeden po drugim coraz dalsze poruszały się boleściwemi głosy zawoǳąc — i miasto
napełniały trwogą.

Ci co legli spać zawczasu, zrywali się z pościeli, którzy na spoczynek iść mieli, w ko-
szulach wybiegali do drzwi.

Rynek się napełniał.
Spoglądano ku Wawelowi, zkąd pierwsze ǳwony zabrzmiały.
Teraz i u Św. Jędrze a, i u Panny Maryi, u Dominikanów, Franciszkanów, na Skałce,

po kapliczkach wszystkich buǳiły się ǳwonki i płakały.
ǲień był mroźny, zimowy.
Na ciemnem niebie, wyiskrzone na mróz świeciły gwiazdy, na dachach leżał śnieg

i ak całun pokrywał ziemię. Tylko w ulicach biała ta powłoka zbita i z błotem zmięszana
znikła, niepewną akąś barwę przybrawszy.

Powietrze było spoko ne, mróz ścinał wody i ziemię. Wśród te nocne ciszy, ǳwony
nie oǳywa ące się nigdy o te porze, zwiastowały wielką akąś żałobę.

Od kilku dni książe Bolesław był chory.
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Legł w łóżko, otaczali go księża, modlono się, czekał śmierci spoko nie ak wyzwo-
lenia.

Wieǳiano w mieście o tem powolnem konaniu pana — ǳwony więc ego zgon
zwiastowały.

Zgon, a z nim niepewność przyszłości, bo choć Leszek ogłoszony był następcą —
wróg ego Biskup Paweł powtarzał uśmiecha ąc się.

— Nie zagrze e on stolicy.
Gdy z Wawelu pierwsze się ǳwony odezwały, Biskup podstarzały lecz silny eszcze

i niepochylony wiekiem, z niecierpliwą oznaką radości z sieǳenia się porwał.
Zdawał się czekać tylko na to, ak na hasło wyzwolenia.
Twarz cała ǳiko mu rozpromieniała, odetchnął piersią akby oswoboǳoną od ciężaru.

Namiętności, których wiek nie zdołał pokonać, wracały z gwałtownością młodą.
W te że chwili do komory wszedł stary kanonik Wyzon przynosząc wiadomość smut-

ną o zgonie księcia, z twarzą chmurną, do nie zastosowaną.
Zǳiwił się nieco wiǳąc Biskupa tak wesołym niemal i rozpromienionym, nieumie-

ącym utaić co doznawał.
— Wziął pan księcia Bolesława Pudyka, do chwały swo e ! — rzekł powoli.
— Wola ego niech bęǳie błogosławioną — odparł biskup szydersko. Teraz na zamku

mie sce mo e.
Poruszył się.
— Każcie mi dać suknie, zawołać Szatnego, echać tam muszę.
Szatny wszedł ak na zawołanie, a biskup z gorączkową skwapliwością ubierać się zaczął

w stró urzędowy. Luǳie, choć znali ego nienawiść dla zmarłego, patrzali zdumieni na
twarz roz aśnioną swo ego pana.

ǲwony w mieście biły ciągle, zwiastu ąc zgon Bolesława.
Ulice ludem się napełniały, na Wawelu widać było rozpalone światła rzęsisto i akby

łunę unoszącą się nad łożem pobożnego księcia.
Ruch ak we dnie w okolicy zamku widać było, z rynku, z ulic lud ciągnął ku Wa-

welowi, z zamku odǳiały wychoǳiły na miasto.
W ulicach ezdni a zbro ni, pospieszali na górę, akby ona obrony potrzebowała.
Żal po pobożnym panu wyrażał się cicho, więce trwogą o przyszłość, niż smutkiem

o przeszłość.
Cnotliwy książe serc sobie nie umiał pozyskać, które się tylko energią zdobywa ą.

Ziemianie nie lgnęli ku niemu, mieszczanie niemcy, więce się oglądali na Leszka, który
im przypodobać się starał, włosy i stró ich obycza em nosił, poufalił się z niemi chętnie.
Wiele też sobie po tym przyszłym panu obiecywali.

Duchowieństwo zakonne tylko, i świątobliwi kapłani szczerze opłakiwali szczodrego
dla siebie, pobożnego pana, który żył w mnisze surowości obycza ów.

Na zamku słychać było stłumione ęki dworu, do pana przywiązanego i niepokó aki
zawsze śmierć sprowaǳa, obawa zmian nieuchronnych.

Biskup, który wozem kazał się na zamek wieźć, z trudnością mógł się z nim i ludźmi
swemi przebić przez gęste tłumy, które wypełniały podwórza, ciągnąc ku oświeconemu
dworcowi, otacza ąc go zewsząd. Do drzwi uż się docisnąć nie było można, kler i służba
musiała drogę przybywa ącemu torować.

Zwłoki księcia Bolesława, w wielkie izbie nizkie na dole spoczywały na uczciwie
przygotowanych wspaniałych marach szkarłatem okrytych — przyoǳiane skromnie ak
on choǳił za życia, lecz z oznakami rycerstwa i właǳy. W rękach złożonych trzymał krzyż
złoty, a twarz uspoko ona, zdawała się konaniem błogosławionem uśmiechniętą. O mary
oparta stała tarcz malowana książęca ze lwy i orłami, a nad nią na wezgłowiu leżała czapka
obwieǳiona koroną, berło i miecz kilkakroć pasem owinięty.

Tuż u stóp katafalku klęczały trzy niewiasty, w czarnych sukniach żałobnych i białych
zasłonach.

Na przeǳie księżna Kinga zwracała na się oczy wszystkich, zdumione. W e twarzy
roz aśnione , ubłogosławione , niemal wesołe akąś naǳiemską radością — widać było,
że Bóg ziścił na gorętsze e prośby. Na oczach nie było śladu łez, usta uśmiechały się
niebiosom… Ona, ak niegdyś Jadwiga Ślązka wyrzucała płaczącym ich łzy, radowała się
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awnie, czekała niecierpliwie goǳiny, w które zwłoki męża złożywszy do grobu, bęǳie
mogła natychmiast spełnić swó ślub i zamknąć się w klasztorze, do którego przez całe
tęskniła życie. Tę radość tak ǳiwnie odbĳa ącą od trumny, wyrobioną siłą ducha, która ą
zupełnie obcą czyniła światu i uczuciom ego — radość tę, bĳącą od nie , luǳie wiǳieli
i niepo mu ąc e trwożyli się. Nie było w święte niewieście nic luǳkiego.

Pobożna, miłosierna, miała tę wiarę przepotężną, która w śmierci wiǳi tylko żywot
wieczny, otwiera ące się niebiosa, aniołów śpiewa ących — wita ącego Oblubieńca!

Nie była ona pierwszą ani edyną z niewiast tego wieku — za życia ubłogosławionych
i umarłych światu; obfitowały w nie dwory ówczesne.

Jadwiga Ślązka, Salomea królowa, Kinga i klęcząca obok nie , siostra, wdowa po Bo-
lesławie kaliskim Jolanta — wszystkie żyły na świecie za pokutę, wzdycha ąc do klasztoru.

Surowego oblicza, z twarzą pooraną marszczkami, lecz rysami przypomina ącą Kin-
gę — mie sce obok nie za mowała wdowa drugiego Bolesława, przybyła aby losy swe
roǳone poǳielić.

Lecz ta na świecie zostawiała córki — ǳieci, miała choć część żywota spęǳoną u do-
mowego ogniska, znała macierzyństwa radości i troski, gdy Kinga od zaślubin swych,
stawszy się zakonnicą, męża dla siebie uczyniła mnichem…

Kinga i Jolanta, ciałem tu eszcze przytomne, uż duszami były gǳieinǳie . Na obu
wrażenie grobowe te chwili, e żałoba nie była widoczną, nie rozumiały smutku luǳi,
litowały się nad temi co płakali. W ich oczach łzy były grzechem i słabością.

Obok ich dwu klęcząca żona Leszka Gryfina, z męzkiem energicznem, znużonem
uż walką inną a pragnieniami macierzyństwa obliczem, z dumą przyszłe pani kra u —
zdawała się istotą zupełnie innego świata.

Patrzała na to co ą otaczało, myślą uż sięga ąc utra, niepoko ąc się o nie, snu ąc
akichś dumnych marzeń pasma.

Po za temi niewiastami i ich dworem, w kątku i mroku widać było piękną, bladą
z czarnemi oczyma, obwieǳionemi brunatnym cieniem terc arkę zakonu Ś. Franciszka,
w sukni grube i pasku białym. Była to pokutnica Bieta.

Gdy Biskup wszedł i wstrzymał się u progu, żadna z modlących się oprócz Gryfiny,
nie zwróciła się ku niemu… On i ona zamienili we rzenia groźne prawie, — księżna ulękła
się i spuściła oczy.

W chwili właśnie, gdy marzyła o przyszłości stawał przed nią ten człowiek, który choć
na pozór prze ednany, był zawsze niebezpieczny. W ustach ego zwichniętych przymusem
aki sobie zadawał, krył się źle, akiś uśmieszek złośliwy.

Dla niego nowe pole, nowe się odkrywały widoki.
Z mie sca w którem się zatrzymał, Biskup zmierzył we rzeniem zmarłego pana.
Uszedł zemsty ego przez zgon swó , ale mu oczyścił drogę. Na tem łożu wyciągniętym

był zwycięzkim — czuł to Paweł. Zmarł nie ak on chciał na wygnaniu, odarty z właǳy
i e godeł, ale na stolicy swe , w zamku nadǳiadów, otoczeny wspaniałym dworem —
panem nad kra em, z którego biskup wypęǳić nie mógł.

Tego on nie przebaczał zmarłemu. Paweł z Przemankowa¹ śmiercią tą był zwyciężo-
nym. Pracował darmo, świadczyła o ego niemocy, Bóg wyrwał mu ego ofiarę.

Na twarzy Biskupa wszystkie wrażenia i myśli te chwili zlały się w eden wyraz nie-
zmierne dumy, niemal pogardy. — Gniewu inacze tu ob awić nie mógł.

Duchowieństwo występu ące na powitanie Pasterza, przy ął zaledwie nań we rzawszy
i poszedł zwolna z modlitwą ku marom.

Oko ego śleǳące wszystko, padło na Bietę — i zapaliło się złością.
I ta była nad nim zwyciężcą, i te on ani się pozbyć z przed siebie, ani mógł zapomnieć.
Zachmurzył się mocnie eszcze, gniew w piersi ego zamknięty, urósł i poruszał niemi.
Mógł się pocieszać ednak. Ze dwu wrogów, których pokonać nie mógł, zostawał mu

eden tylko, Leszek.
Rycerz był ǳielny, ale zapamiętały. Paweł pomyślał, że ten — może ak oszalałe zwierze

na łowach sam na oręż nastawiony się przebić.
¹Paweł z Przemankowa — histor a Pawła z Przemankowa, tak, ak ą tu poda emy, pozostała nietylko

w kronice Długoszowe , ale w aktach kapituły, i mnogich współczesnych dokumentach. Badał ą krytycznie ś.
p. Aleks. Przezǳiecki, i biskup Łętowski. Trzymaliśmy się w nie wiernie podań i faktów, na których osnowie
powieść nasza została opartą. [przypis autorski]
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Szmer modlitw cichych, przerywany śpiewem księży, napełniał izbę razem z wonią
kościelnych kaǳideł… Z otwartych okien wiatr zawiewał na płomienie grubych ak po-
chodnie zwĳanych świec kościelnych, które płonęły, dymiąc i światłem drżącem migotały
po izbie.

Uroczysta chwila w inne dusze lała uczucia znikomości luǳkie , — w ego sercu nie
odbiło się nic, oprócz mściwe rachuby utra.

Pomodliwszy się i pokropiwszy zwłoki, gdy uż miał odchoǳić Paweł, u rzał przed
sobą sto ącego Leszka.

Oparty był na mieczu, cały we zbroi zwycięzca ów napastliwych pogan i Litwy, wo ak
niezna ący strachu, człowiek bez luǳkich słabości.

Uląkł by się go może Paweł, gdyby nie czuł w nim obok żelaznego męztwa — umysłu,
który po za obecną goǳinę dale nie sięgał, i przewiǳieć nic nie mógł.

Był to człowiek dnia ednego, któremu zawsze starczył — ale utro nie ego było.
Paweł zrozumiał to dobrze i dlatego mnie się lękał niepokonanego wo aka, który

żadne niewiasty nie kochał, kubka nie był żądny, adłem żył skromnem, wesołości nie
szukał, w truǳie zna dował rozkosz.

Cieszyło i to Biskupa, że ak większa część Piastów, Leszek miłował niemców, po-
wierzchownością naśladować się ich starał, i u polskich ziemian wielkie miłości mieć nie
mógł.

U tych mar Wstydliwego, na których on spoczywał uż po wielkim bo u życia — ra-
zem z dymem kaǳideł snuły się te myśli przyszłości: Boże, klasztorne, mściwe i gniewne,
rycerskie i spoko ne.

Leszek patrząc na stry a, który go umiłował i usynowił, w duchu poprzysięgał mu, iż
ǳielnicę ego utrzyma, rozerwać e nie da — i powiększy.

Późno w noc, Paweł, którego wychoǳącego pokłonem do ziemi pozdrowiła Bieta —
wstrząsnąwszy się cały na tę pokorę, bo ą wziął za urągowisko — powrócił na dworzec
swó wzruszony, zburzony, pełen myśli, które mu zasnąć nie dały.

Drugiego dnia ziemianie, zbiega ący się do Krakowa, Leszek, Gryfina, wiǳąc Kingę
zapowiada ącą, że natychmiast chce u ść do klasztoru, błagać ą poczęli i prosić aby ako
pani pozostała w Krakowie.

Pobożna Kinga — przerażona naleganiem, uchoǳiła przed niemi. Żadna siła luǳka
wstrzymać e tu nie mogła.

Zaledwie przebrzmiały ǳwony pogrzebowe, gdy uż wozy księżne Kingi i Jolanty stały
gotowe w podwórcach. — Goǳiny edne dłuże tu pozostać nie chciały, nie mogły.

Służba ze łzami padała żegna ąc dobrą swą, miłosierną matkę — luǳie cisnęli się —
Kinga łzy edne nie roniąc, strofowała łagodnie.

— Bóg mnie woła! — mówiła — na głos Jego głuchą być nie mogę…
Leszek i Gryfina u rzeli e z rana razem z siostrą Jolantą wychoǳące ze swe sypialni,

w sukniach zakonnych, z włosami postrzyżonemi, bose, sznurami poprzepasywane —
obie akby odmłoǳone i wesołe.

Gryfina, które serce przywiązało się uwielbieniem i wǳięcznością dla święte niewia-
sty, ocierała łzy, chwytała e ręce, z rubasznością Rusinki obe mu ąc aby zatrzymać przy
sobie.

— ǲiecię mo e — spoko nie odpowiadała Kinga — żadna miłość i żadna luǳka moc
nie zdoła mnie zmusić do męczarni waszego żywota. Na tę goǳinę wyzwolenia czekałam
a życie całe — estem szczęśliwa! szczęśliwa! Bolko mó do niebios poszedł dotrzymawszy
mi ślubu, a z wiankiem na skroni idę do nieśmiertelnego Oblubieńca mo ego!

To mówiąc rozpostarła ręce, padła na kolana i pochyla ąc się ku wiszącemu na ścianie
krzyżowi z wizerunkiem Chrystusa, namiętnie poczęła całować nogi Jego.

Siostra Jolanta niemnie ma ąc gorącości ducha, nie okazywała e tak awnie ak Kin-
ga, dla które oczy i uszy luǳi obo ętnemi były.

Księżna wołała w zachwycie oczy podnosząc ku niebu.
— Radu e się dusza mo a w Panu, rozkoszą ra ską zapływa serce mo e. Oto idę do

Ciebie, Panie, sługa Twa! Oto idę!
Słowom tym w uniesieniu wyrzeczonym towarzyszyły ruchy znamionu ące szczęście

niepo ęte dla drugich.
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— Spieszcie! — wołała na dwór swó . — Szaty mo e niech wezmą uboǳy, kle noty
niech idą na ołtarz Pana! Nie potrzebu ę nic, ta edna sukienka uboga starczy mi do zgonu.
Dlaczego ociągacie szczęście mo e? czemu wstrzymu ecie mnie tu, o wy, nielitościwi!
Wiǳicie, że ducha mo ego uż tu niema — więzicie ciało tylko!

Chwyta ąc za rękę milczącą Jolantę, zwróciła się ku nie .
— Chodź, siostro mo a miła, chodź! Bramy ra u czeka ą na nas otwarte… Idźmy!

bieżmy!
Luǳie słucha ący płakali edni, druǳy rzucali się na kolana — kapłani pobożni słu-

cha ąc natchnione , ak ona wpadali w zachwycenie.
Księżna z kolei ku wszystkim się zwracała o pośpiech błaga ąc. Lękała się aby ą prze-

mocą aką nie zatrzymano tuta .
W Sądczu uż wszystko było gotowe na przy ęcie dwu sióstr, które zakonnicom bied-

nym za sługi się ofiarowały. Wśród tego za ęcia wy azdem, księżna Kinga przechoǳąc
z kolei od edne do drugie ze sług swoich — u rzała przed sobą klęczącą Bietę.

Ta za wszystkiemi ako na niegodnie sza dotknąć szat święte pani — się kryła. U -
rzawszy ą przed sobą rzuciła się na ziemię, ob ęła bose e nogi i całować e zaczęła.

— A ty! — rzekła pochyla ąc się ku nie Kinga — ǳiecko mo e! dlaczegóżbyś nie
miała iść z nami?

Tam łzy i pokuta lże szemi ci się staną, droga zbawienia łatwie szą. — O! chodź ze
mną, chodź ze mną!

— Nie mogę, o, pani mo a! — podnosząc ręce ku nie zawołała Bieta. — A! nie! Te
lże sze drogi a wybrać sobie nie mam prawa… ciernistą iść muszę i spaloną. Jam est
karą Bożą dla niego, am dla niego znakiem i ozna mieniem… ażali to serce kamienne
nie zmięknie od łez moich… ażali i z ego powiek nie wytryśnie kropla żalu… Bóg mi
wskazu e tę drogę!

Przypadła łka ąc do nóg księżnie i zamilkła.
Kinga błogosławiła, cichą nad e głową odmawia ąc modlitwę.
Zdala sto ący, nie wieǳąc czemu, płakali.
W te chwili zakonnik stary z siwą brodą, z głową wypełzłą, w sukni połatane , prze-

pasany powrozem wszedł do izby, akby dawał znać, iż przyszła chwila rozstania.
Oblicze księżne za aśniało, porwała krzyż, przycisnęła go do piersi i niosąc przed sobą

ak tarczę w tryumfie, modląc się głośno, poczęła ku drzwiom z siostrą iść razem.
Przytomni po droǳe chwytali i całowali e szaty. Niewiǳiała uż nikogo, nie słyszała

nic, cała w Bogu… Nie rzuciwszy okiem na ten dom w którym lat tyle przeżyła, w którym
tyle wspomnień pozostawało — biegła spiesznie z dworca ku kościołowi, z modlitwą
ostatnią na świeży grób męża…

Tu przy płycie kamienne poklękła raz eszcze, ale modlitwa trwała krótko i wstała
natychmiast. Wozy za nią przybyłe stały u drzwi kościoła Św. Franciszka, czeladź podniosła
ą na rękach… i płacz dał się słyszeć rzewny.

I wozy toczyły się uż po zmarzłe droǳe ku Sądczowi, a na zamku edna pozostała
— Gryfina.

Biskup zdala przypatrywał się temu widokowi, który w nim zniecierpliwienie akieś
wywoływał. Miał naǳie ę, że przez księżnę nawrócona Bieta, z nią razem po eǳie się
zawrzeć w murach klasztornych…

Właśnie gdy oczyma szukał e na tych wozach, które niosły Kingę i Jolantę, spostrzegł
idącą smutnie z głową zwieszoną i różańcem w ręku.

Cofnął się ze wstrętem.
Widok e teraz nawet gdy przestała być groźną a stała się błaga ącą, wznawiał w nim

dawne burze, wspomnienia ątrzące…. nie zgryzotę występku, ale gniew niemocy i upo-
korzenia.

— Pawle, mówił do siebie sam, czegóżeś ty upragnionego, pożądanego dosiągnął
w żywocie swoim? — Nic! Słabi tryumfu ą nad tobą, urąga ci się pospólstwo… tłum cię
palcami wytyka… przebaczono ci bo wzgarǳono tobą‼

Nie! nieskończyło się życie eszcze! Nie! Teraz się ono dopiero rozpocząć może. Leszek
eden nie sprosta mi! Obalę go, podkopię, wywrócę… Okażę siłę mo ą! Zwyciężę!
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Tych słów domawiał w duszy swe , gdy do izby, w które oknie stał, wszedł mężczyzna
z głową siwą, przyoǳiany z przepychem, kołpak trzyma ąc w ręku.

Możny to był pan i znaczący człowiek, poznać było go z postawy, chodu, z lica dum-
nego, którego zasępienie choć ogólną mogło się tłumaczyć żałobą, znamionowało razem
charakter zgryźliwy, pode rzliwy, niespoko ny.

Szedł ku Biskupowi zwolna, ak człek w domu tym poufały, nie gość, a domownik
prawie. Szedł roztargniony patrząc pod nogi, myślami ciężkimi, które w sobie niósł tak
za ęty, iż niepostrzegł ak biskup usłyszawszy chód, zwrócił się, podszedł ku niemu i tuż
stanął.

Podniósł i gość blade oczy na niego, ale zaciśniętych mocno ust nie rozwarł eszcze.
Oczyma tylko z początku mówili do siebie i zrozumieli się. Na obu znać było wielkie

brzemię wspólnie dźwigane.
Paweł rękę doń wyciągnął, ścisnęli się, przybyły lekko skłonił się akby do pocałowania

e , wnet odprostował i westchnął ciężko.
Biskup spo rzał w głąb izby — nie było w nie nikogo — za progiem zdala, stała

czeladź ego, przygląda ąc się i szepcząc po cichu.
Gość był tak ubrany eszcze akby powracał z pogrzebu i uroczystości zamkowych,

w szatach paradnych, w kożuchu sobolim, w kołpaku z piórem, z pasem złocistym…
Ubranie te zawaǳało mu, ciężyło, bo e coraz poprawiał… Zdraǳała się natura niecier-
pliwa.

Długo dość, Biskup i on, powitawszy się stali milczący. Wiodąc go za sobą Paweł
poszedł usiąść na wezgłowiu i wskazał mu ławę zasłaną u swego boku. Schylił się do
przybyłego.

— Poczyna się era nowa! — rzekł szydersko.
— Lub starych ǳie ów przedłużenie! — głosem stłumionym, schrypłym odparł

przybyły. — Nowego tu w istocie niema nic. Myśliwego straciliśmy, żołnierz go zastąpił,
a woǳa i głowy ak niemieliśmy tak niemamy!

Paweł poruszył głową.
— Wo ewodowie oba dobrzy! nie mówcie! — odparł. — Pudyk prowaǳił na plac

i bił się ǳielnie. Leszek od niego lepszy eszcze.
— Pewnie, ale na księcia tego za mało — począł gość. — W domu też i czasu poko u

głowy potrzeba. Nie dość utrzymać co się dostało, zdobywać musi kto chce panować.
Ziemianie nasi ak ednego tak drugiego nie lubią. Oba niemcy są.

— Niemcy! tak! — rozśmiał się Biskup — a szuka cież mięǳy Piastami takiego, coby
nim nie był?

Pomilczeli trochę i Biskup sam dodał.
— Mazowieckichby nam tu trzeba, ci silnie sze ma ą dłonie i chciwsze serca — i nie

tyle zniemczeli.
Patrzyli na się i znowu milczenie było. Biskup przynieść kazał wino, wzięli za kubki.
— Kto chce co poczynać — szepnął Paweł — musi zawczasu.
Gość głową dał znak potwierǳa ący.
Tak się uż musieli rozumieć dobrze, iż słów im wiele nie było potrzeba — oǳywali

się urywanemi wyrazy.
— Nas dwu, to mało — szeptał Biskup.
— Czeka cie, niebawem więce się zna ǳie — odparł drugi. — Dać trzeba czas Lesz-

kowi aby ziemian od siebie odstręczył. Łatwo to przy ǳie. Niemcy u niego wszystkiem.
Niech się rozpościera ą, niech biorą górę, to nam przy aciół przyczyni.

— Rozumnie! — potwierǳił Biskup — ale każda by na pięknie sza szata ma pod-
szewkę, tak i ta wasza, która się po wierzchu dobrą wyda e. Zrazi Czarny ednych, drugich
pozyska, bo w bo u mu się szczęściło i szczęści — a rycerstwo to za serce ima.

Gość odpowieǳiał wzrokiem zdumionym i pomyślawszy nieco, rzekł.
— Na to aby sobie druhów nie zrobił — poraǳi się.
— Radźcież! — dodał Biskup.
Sieǳieli znów popĳa ąc.
— Żegota, wo ewoda nasz nie mówi co czu e — rzekł przybyły — ale mu i było i est

wszystko nie do smaku… Da nam rękę.
Biskup wesołą twarz zrobił.
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— Ja, nie estem go pewny.
— Ja zaś co wiem, to wiem, i przy swoim sto ę.
— A z Sandomierza? — spytał Biskup.
— Krystyn mi powinowaty — odpowieǳiał gość — przez niego pó ǳie się dale .
Barǳo cicho i żywo ks. Paweł dodał schyla ąc się do ucha.
— Ale ǳiś, ǳiś trzeba wielką miłość i zgodę wykładać na misę, aby nie zwąchał co

się warzy.
— Nie wiǳi daleko — wtrącił drugi.
— Toć prawda, ale druǳy zań…
Przeszli do inne treści.
— Gryfina — odezwał się Biskup szydersko — zażąda teraz więce niż kiedy potomka.

Jużem a e raz służył dobrą radą gdy czepiec zrzuciła i wrzawy a sromu narobiła Czarnemu.
Teraz mam też czem ą sobie z ednam… a w oczach luǳi zohyǳę!

Bystrem we rzeniem gość mowę mu przerwał, akby poǳiwiał przebiegłość Biskupa,
który ciągnął dale z uśmiechem.

— Mam tu ednego mnicha Benedyktyna, niedawno ze Włoch przybyłego. Biegły
est w różnych medycznych kunsztach, i ma radę na wszystko. Niemoce wszelkie i choroby
na cięższe leczy. Ma też, ak powiada, nieochybne lekarstwo na bezǳietność.

Zǳiwiony słuchacz wlepił weń oczy.
— Nie bó się, kochany Warsz — dodał Biskup wiǳąc zdumienie. — Mnich bałamut

est i samochwalca. Nie uczyni on nic, ale uwoǳić ą bęǳie — a gdy wezmą co im doraǳi,
splugawią się w oczach luǳi.

— A cóż to za lek taki? — spytał Warsz.
— Nie łacnoby go kto po dobre woli kosztował — mówił Paweł — ale Gryfina

gotową est na wszystko! Ślubowała uż św. Iǳiemu i innym bezskutecznie, posłucha
mnicha mo ego. Jest Salernitanin! Opowiada się też ako uczeń Wielkiego Alberta.

Warsz słuchał z ciekawością natężoną.
— Samochwał ten i kłamca, bo za takiego mam go choć suknie nosi zakonne —

mówi iż zna gady takie, węże i ropuchy, których pożywanie przez obo ga małżonków,
nieochybnie ich potomstwem obdarzy.

Ks. Paweł śmiać się począł.
— Gryfina z e pewnie co e poda — mówił dale — a ako Ewa prawa poda mężowi też

część owocu zakazanego. Benedyktyn lubi prawić i chlubić się… Gadami ich nakarmiwszy,
rozgłosi…

Warsz ruszył tylko ramionami. Rzecz mu się zdała lub do wiary niepodobna albo
błaha. Paweł zaś niepomiernie się nią radował ako dobrym wynalazkiem, powtarza ąc
żarty o gadach, któremi nowego pana żywić miano.

Gdy tak rozmawiali, z zamku powraca ących kilku zaszło na dworzec do Biskupa.
Z liczby ich poznać uż było można, że przez ostatnie lata z ednać sobie potrafił eźli
nie przy aciół poważnie szych, to przychylnych i nie odwraca ących się od niego, mięǳy
ziemiany.

Pierwszy ukazał się wo ewoda Żegota, o którym mowa była, za nim Krystyn kasztelan
Sandomirski, powinowaty kasztelana krakowskiego, który tu ich uprzeǳił. Przychoǳili
i inni na pogrzeb przybyli, tak że w goǳinę na dworcu przy ulicy Wiślne , tłumno uż
było.

Zastawiono stoły obficie, bo tém sobie zawsze luǳi ednał, że ich karmił i poił pańsko
a dostatnio.

Wkrótce téż pogrzebowego smutku wcale tu czuć nie było, a mało kto, oprócz tych
co mu do łowów służyli, wspomniał Pudyka.

O Leszku też ostrożnie milczeli wszyscy.

I znowu cztery upłynęło lata.

Leszek czarny panował, bĳąc szczęśliwie Litwę, a głosy choǳiły, iż patron ulubiony,
archistrategus Michał, dopomagał mu niewiǳialnym mieczem przeciw wrogom.
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Biskup Paweł toż samo wiódł zawsze życie, spiskował tylko teraz gorliwie może i go-
ręce , niż za Bolesława, bo mu długa bezkarność dodała ducha i uzuchwaliła. Nikomu nie
było ta no, że wiódł na Kraków Konrada Mazowieckiego, któremu szersze panowanie
barǳo się uśmiechało.

Gorąca krew pierwszego Konrada, oǳywała się w tym potomku.
Krzyżakom oddawszy kawał ziemi, które oǳyskać żadne uż nie mieli naǳiei, chcia-

no się Krakowem i Sandomierzem zapłacić — a Biskup na lepszą przyszłość obiecywał…
Nie powiódł się zamach na Sandomierz, przyszła potem sprzymierzona Litwa, i tę

Czarny przegnał i pobił. Jakby na domiar klęsk, głód i po nim mór straszny kra spustoszył.
Wszystkie ks. Pawła knowania i spiski spełzły na niczem, ale się nie wyrzekł ich, i nie

zaprzestał przeto. Trwał przy swo em.
Mięǳy nim a Leszkiem, wo na uż prawie była otwarta. Biskup nie pokazywał się

w Krakowie, bo tu mu głośno uwięzieniem grożono.
Z pierwsze niewoli groźbą klątwy i interdyktem wyzwolony, Paweł śmiał się z tych

pogłosek.
— Nie ważą się raz drugi! — mówił.
Miał za sobą znaczną część ziemian wszęǳie, awnie eszcze nie występu ącą, ale uzy-

skaną i pewną.
Niekiedy powtarza ące się posłuchy o tem, że Czarny mu więzienie obiecywał, to go

gniewały, to do śmiechu pobuǳały…
— Nie będą śmieli! — powtarzał.
Sieǳiał pod ten czas w Łagowie Biskup, licznym otoczony dworem — bo Krakowa

nie lubił, ak mówił, a może się go w istocie obawiał. Tu się doń z eżdżali pota emni
sprzymierzeńcy, tu odbywały narady, ztąd posłowie awnie prawie eźǳili podżegać Litwę
do na azdów, książęta Mazowieccy uż spokrewnieni z Kunigasami litewskiemi wyciągali
ich z lasów.

Nie poszczęściło się w Sandomierzu, bo Leszek przegnał zwycięzko na ezdców, Biskup
miał tę pociechę przyna mnie , że go niepokoił i nie dawał spoczynku.

Groźnie sze daleko sprzysiężenie w przyszłości się sposobiło, bo ziemianie obiecy-
wali wszyscy się za Konradem ogłosić, byle się pokusił o Kraków. Czyniono ku temu
przygotowania.

W Łagowie, w którym biskup podstarzały i ociężały na częście przebywał, dawny
dwór co roku przybudowywano, szopy przystawiano bo ich nie starczyło dla przybywa-
ących gości i dworu.

Nigdy tu pusto nie bywało, rzadki ǳień by do stołu pół setek luǳi nie zasiadł.
Nakarmić było ich trudno, ale biskup swo ego grosza, kapituły i kościelnego ma ątku

nie szczęǳił a ǳiesięciny zawczasu za gotowe pieniąǳe umiał sprzedawać. Weselono się
i zabawiano ochoczo. Biskup, gdy gniewnym nie był, zachęcał do dobre myśli i pośmiać
się lubił.

Otaczali go teraz luǳie nowi, ale kubek w kubek do znanych nam uż podobni, krzy-
kacze a śmiałki, pochlebce i darmoz ady.

W łaskach na większych był Kaczor, ziemianin sandomirski, człek do wszystkiego, bo
choć rycerskiego stanu i dobrego rodu, — razem gęślarz, śpiewak, wesołek, do wszelkich
sztuk zręczny. Z owym ślązkim księciem, co go Skoczkiem zwano, o zakłady choǳił do
przesaǳania przez kłody, z innemi o końskie gonitwy… Na nieosiodłanego, bez uzdy
skoczywszy, na ǳikszym kierował i zmuszał do posłuszeństwa.

Przytem równie bystry był ak silny i zręczny, przewąchał prędko niezna omego, do-
był z zanadrza każdemu co na głębie leżało skryte. A wieczorem przy uczcie wydrwić,
rozśmieszyć, spoić umiał ak nikt.

Niczego też wyglądał, twarz miał krągłą, dosyć przysto ną, choć nos przypłaszczony
trochę i za mały, oczy żywe, usta rozkoszne, uśmiech biorący za serce. Gibki, silny, choć
uż nie młoǳik, mógł eszcze za takiego uchoǳić. Biskup, którego w złych goǳinach
rozrywać umiał, lubił go barǳo.

— Bez Kaczora ak bez ręki! — mawiał gdy go nie było.
Wysławszy go tęsknił za nim. Ubierał też pięknie ulubieńca, a często gęsto, rzucił

mu garść groszy. We dworze co kto chciał wyrobić u Biskupa, przez niego na pewnie
wyprosił. Płacić sobie kazał za to, ale co chciał wyzyskał.
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Tegoż dnia w Łagowie dodnia przyszedł Kaczor do Biskupa, który się eszcze wyciągał
na łożu. Stanął przed nim coś poprząta ąc z dnia wczora szego na stole, a twarz miał co
się mu rzadko trafiało posępną.

— Cóż tam? — zapytał Biskup ziewa ąc — bęǳiemy ǳiś niedźwieǳia szczuli, co go
łowcy żywcem wzięli?

— Hę? niedźwieǳia? — odezwał się Kaczor. Ja bo lękam się, aby nas nie poszczuto…
— Coś ty oszalał? — spytał Paweł.
— Nie. — Na sercu mi strasznie markotno — rzekł sługa — słyszę, że o mil kilka

kręcą się akieś odǳiały Leszkowe, kto wie co one ma ą na myśli i czego tu szuka ą.
Ks. Paweł śmiał się z te obawy.
— Szuka ą po czasie litwinów, którzy uż z łupem do domu poszli. Cóż za ǳiw, że

się tu Leszkowi luǳie kręcą! Czyś uż i ty tchórzem się stał!
— Wolałbym ażeby ich w bliskości nie było.
— Co ci do głowy przystąpiło, — fukał biskup. Mieli czas na mnie się zasaǳać, gdym

bliże był a nie ważyli się…
— Ja im nie wierzę! — westchnął Kaczor.
Biskup, który wstawać począł, oburzył się na niewczesnego proroka.
— Idźże ty mi precz z baśniami temi! — odparł.
Kaczor się nie dał wypęǳić.
— Cóż by to W. Miłości szkoǳiło, — rzekł, — gdybyście trochę gǳieinǳie po-

sieǳieli, a nie w tym Łagowie, gǳie dworzysko ak na dłoni, i wieǳą o was zapewno,
że tu esteście.

— Oszalałeś! — przerwał ks. Paweł zniecierpliwiony mocno. — Milczże mi, albo
precz idź! Łagów ci się prze adł, alboś sobie gǳieinǳie podwikę upatrzył.

— Nie, — rzekł Kaczor — nie! Niewiem sam co mi est! Niepokó mnie ogarnia,
sny mam brzydkie, i opęǳić się im nie mogę.

— Sny, głupie — zamknął Paweł. — Możesz że ty przypuścić, aby się oni po wtóry
raz na interdykt i klątwę narażali?

— Hę? — rusza ąc ramionami, głowę i głos podnosząc, począł Kaczor. Niech mi W.
Miłość przebaczy, ale zapominacie o wszystkiem…

Wszak ci Arcybiskup Gnieźnieński nie ży e, drugiego dotąd nie ma eszcze, choć
gada ą, że Świnkę ma ą tam posaǳić… A któż rzuci interdykt za W. Miłość?

Uwagą tą Biskup nieco się zdał uderzony. — Stanął i zadumał się.
— W istocie rozum masz — rzekł, — tylko nim zanadto świdru esz!
— Czy a go mam o tem nie wiem — odparł sługa, — ale to pewna, że W. Miłość

nadto być ostrożnym nie możesz.
— Gdyby oni chcieli zębów na mnie probować, czas po temu mieli — odezwał się

Paweł. Wieǳą dobrze, iż targnięcie się na właǳę biskupią, płazem nigdy nie uchoǳi.
Biskup ubrany przeszedł się po izbie raz i drugi, zamyślił i spytał Kaczora, który eszcze

coś ustawiał.
— Wielu luǳi zbro nych mamy z sobą?
— Było ci ich pewnie z półtorasta, może i więce . Ja liku niewiem, bo to nie mo a

rzecz a pana Zakliki. Połowa z tych po wsiach rozstawiona odpoczywa, z reszty dużo się
rozlazło, gdyby policzyć pilnie dwuǳiestuby może zebrało się wszystkiego.

Kaczor wyszedł nie otrzymawszy odpowieǳi, a biskup akby o rozmowie te zapo-
mniał, z barǳo wesołą twarzą do izby się wytoczył, gǳie uż nań czekano z rannym
obiadem, który niemal zaraz z łóżka wstawszy pożywano.

Biesiadników dosyć było, lecz rozpatrzywszy się nie wiele po nich spoǳiewać mógł
gospodarz, do misy byli ǳielni, do gadania skorzy, zbyt rycersko z oczów im nie patrzało.

Rozmowa poczęła się zaraz o tym młodym niedźwieǳiu, którego łowcy żywcem wzię-
li, a mieli go po południu szczwać psami, mięǳy parkanami, którą zabawę ks. Paweł lubił,
eżeli łowów nie było.

ǲień robił się skwarny, z domu echać w las nie chciało się nikomu, czekano popo-
łudnia.

Biskup ako był nawykł, z adłszy i napiwszy się — siadł drzemać czas akiś, niekiedy
legł na chwilę.
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Właśnie oczy był przymknął i zabierał się do tego poobiedniego spoczynku, a gawiedź
porozchoǳiła się szuka ąc cienia i chłodu, czeladź po panach resztki sprzątała, gdy naraz
ziemia się zatrzęsła, zahuczało gwałtownie.

Zerwał się ks. Paweł na równe nogi — i wy rzał.
Do koła dom otaczali zbro ni, a w sieni Kaczor krzycząc uż się z kimś borykał.
Biskup co żywie rzucił się we drzwi tylne, wiǳąc, że w istocie zaskoczony został, ak

mu z rana sługa przepowiadał — ale otwarłszy e i lecąc pędem, wpadł w ręce luǳi, którzy
stali czatu ąc nań. Chociaż bronił się rozpaczliwie, przemogli go liczbą, u ęli w prędce
i z sobą powiedli.

Głowy nawet nakryć czem nie miał, a na sobie letni przyoǳiewek dla skwaru i na
nogach skórznie miękkie, w których po domu chaǳał.

Wołał wielkim głosem Kaczora i swoich, ale tego pierwsi wchoǳący spętali uż w sie-
niach, a co było Biskupich luǳi, pierzchnęło ak wymiótł.

Rycerstwo bezbronne, bo oręża pod ręką nie miało, poniosło się do lasu, dwór po
wyżkach i szopach się pochował, czeladź po za płoty i ogrody poprzypadała.

Bronić się ani myśleć mogli, nie było też komu.
Odǳiał wysłany dla pochwycenia Biskupa liczył więce półtorasta luǳi, doskonale

zbro nych a przez Leszka tak wyuczonych iż dwa razy silnie szy zastęp nie był dla nich
straszny.

Nieopodal stał przygotowany wóz, bo na koniu, choć eszcze eźǳił ks. Paweł na łowy,
użby go w dalszą drogę uprowaǳić nie było można. Wiek i tusza nie dozwalały.

Zbro ni luǳie na rękach go podnieśli, do wozu rzucili, siadło z obu stron na straży
po trzech drabów i w konie!…

Wóz potoczył się żywo, w koło otoczony częścią odǳiału, gdy tymczasem reszta ego,
wedle obycza u plądrowała domostwo, i co w nim lepszego było, rozgrabiała.

Kaczor związany wymodlił się, aby go dla usług Biskupa z nim wzięto, dano mu konia,
którego dwóch mięǳy siebie wzięło, a ręce mu spętano.

— Stanęło na mo em — pomyślał Kaczor, który nigdy nie dawał się złamać na duchu.
— Biskupa nie zetną, ale odsieǳi rekollekc e dobre i schudnie trochę…

Nie taili ci co ich prowaǳili z sobą, że znowu do Sieraǳia rozkaz mieli wieźć ks.
Pawła, gǳie zamek był mocny, ucieczka z niego trudna, a dosto nemu więźniowi mogło
być dość wygodnie. Zamek teraz pustką cały.

W pierwsze chwili Biskup wyrywał się, klął, ła ał, groził, lecz po tym wybuchu opa-
nował się, uspokoił, milczał. Ci co go wieźli, ile razy mu w oczy spo rzeli, woleliby byli
ła anie niż we rzenie. Odwracali się od niego milczący.

Ani wilk gdy go u mą w amie, strasznie nie patrzy.
Kaczor oǳyskawszy humor, w pół drogi uż śmieszył swych stróżów, którzy mu za to

postronków popuścili.
W Sieraǳiu wszystko uż było przygotowane na przy ęcie Biskupa. Pustego teraz

zamczyska powiększono załogę, a starszym nad nią mianowany był ulubiony Czarne-
mu Żelisław Kaniowa, więce nawykły do trzymania żołnierzy w polu, niż do strzeżenia
więźnia i zamku.

Wprowaǳony do te same izby, którą niegdyś za mował, złamany drogą pospieszną
Biskup, rzucił się na twardą ławę i pozostał w akiemś odrętwieniu długo.

— Zwyciężonym, zawsze zwyciężonym być! — powtarzał w duchu.
Myśl ta do rozpaczy go przyprowaǳała, wrzała w głowie, rozǳierała piersi.
Tyle sił zmarnowanych, tyle przebiegłości, rozumu, czasu, pienięǳy, ofiar nadarem-

nych, zmarnowanych! Miał do czynienia ze słabszym od siebie nieprzy acielem, a podołać
mu nie mógł. W czem więc spoczywała ta emnica zwycięztwa?

Nie chciał przypuścić, ażeby ona w sprawiedliwości sprawy leżała, wierzył tylko w siłę.
Wśród tych bolesnych rozmyślań, Kaczor, który się wprosił do posług ego, wszedł

z ludźmi, niosącemi przybory potrzebne, sprzęt, pościel i co do wygody służyć miało.
Biskup, do którego mu w droǳe przybliżyć się nie dozwolono, niewieǳiał o nim i zǳiwił
się postrzegłszy przy sobie edynego, pozostałego, wiernego sługę.

Ten za mował się posłaniem nie oǳywa ąc się nawet przy obcych — spełniał swó
obowiązek milcząc… Pocieszyło to nieco ks. Pawła, że go miał z sobą, bo człowiek prze-
biegły mógł mu być użytecznym.
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Kaczor był tak rozumnym, iż nie wypomniał mu tego co z rana w dniu uwięzienia,
mówił o swoich snach i przeczuciach.

Dopiero gdy czeladź obca się porozchoǳiła, rzekł.
— Odpoczniesz tu sobie, Miłość Wasza, a w Bogu naǳie a — długo to nie potrwa.
— I zapłacą mi oni za to drogo! — dodał ks. Paweł — chybabym nie był żyw! Przy-

sięgam na rany Pańskie, na sucho im to nie u ǳie! nie!
Drugi raz więzi mnie Leszek! na ego karb, na szy ę… kładnę krzywdę mo ą i kościoła!
Zamilkł.
Od następnego poranku rozpoczęły się dni długie niewoli ednosta ne — te , w które

więzień traci w końcu czasu miarę i dni liczbę. Coǳień, niezmiennie powtarzało się toż
samo.

O edne goǳinie buǳiła się straż za drzwiami i gwarzyć zaczynała, przynoszono
eǳenie, wchoǳił Kaczor, mówił o pogoǳie… Biskup probował się modlić, gniew i myśl
zemsty przerywały mu modlitwę. — Jadł potem, drzemał, bił się w pośród tych ścian
ciasnych i dusił, a po długie bezsenności gorączkowym snem usypiał.

Na zamku przez okno widać było zawsze tych samych żołnierzy załogi wiodących
konie, noszących wodę, gra ących w kości, pasu ących się z sobą lub po piwie śpiących
w cieniu.

Na zamku pusto było, cicho, dusząco.
Po kilku tygodniach te męczarni podobne do katuszy, gdy zbrodniarzowi sznurami

ręce i nogi powiązawszy, zwolna mu członki ze stawów wyciąga ą, — Biskup nie wieǳiał
czy spęǳił tu dni, czy lat kilkanaście. Wszystko się zmięszało w szare myśli mrokach,
pierwsza niewola z drugą, młodość z dniami teraźnie szemi.

Spoǳiewał się czegoś — odezwy, głosu — poselstwa, żądania — nie przybywało nic.
Nawet pleban mie scowy, dawnie mu znany nie przychoǳił go pocieszać. — Biskup

nie wieǳiał iż zmarł był, a obcy go zastąpił.
Jednego dnia śmiertelnie znużony ciszą tą i ednosta ną rozmową z Kaczorem, który

z zamku nie miał prawa się oddalać — posłał prosić proboszcza.
Starszy, Żelisław pozwolił go przyprowaǳić — i pod wieczór przywieǳiono go.
Zǳiwił się biskup wiǳąc twarz nową, człeka młodego eszcze, z we rzeniem bystrem,

pozoru surowego, powierzchownością zdraǳa ącego, że świat nie był mu obcy.
Zwał się Albertem a pochoǳił ze znaczne roǳiny Różyców. Młodość spęǳił ak

ǲierżykra w Paryżu i Włoszech. — To uż go mogło nienawistnym uczynić Pawłowi,
który półcuǳoziemców i — mądralów nie lubił.

Na ten raz ednak i Albertus Różyc był mu pożądanym. Lecz wylać się przed nim,
użyć go do swe sprawy, ak chciał Biskup nie mógł, czuł w nim przeciwnika.

To tłumaczyło, dla czego nie spieszył na zamek, nie narzucał się pierwszy i wzywać
go aż było potrzeba.

— Wiǳicie co mnie za to, po wtóry raz w życiu spotyka — odezwał się biskup
dumnie do niego. Nie ma uż ǳiś bezpieczeństwa nawet pod tą czarną suknią naszą, ani
na stolicach, na których sieǳimy. — Przyszły Antychrysta czasy, tatarskie rządy.

Różyc milczący westchnął tylko.
— Nad śmierć cięższe est milczenie grobowe w tych murach, — ciągnął dale Paweł.

— Nie słyszeliście nic, mó bracie? nie macie czembyście mnie pocieszyli!
— Nie wiem zgoła nic — odparł ks. Albert spoko nie. — Sieǳę tu na uboczu, luǳi

obcych nie widu ę… Ci co tu ży ą nie wiele na świat wychoǳą.
— Nic z Krakowa? nic ode dworu! — pytał popędliwie Paweł.
— Gdyby co było — rzekł ksiąǳ, — Wasza Miłość pręǳe odemnie wieǳieliścieby

o tem na zamku.
— A inni książęta? — badał Biskup.
Ks. Albert po pewnym namyśle począł zwolna.
— Księciu Przemysłowi poznańskiemu żona ego Lukierda, zmarła nagle. — Baśnie

o tem plotą luǳie.
— Więc choć baśnią mnie rozerwĳcie, przez litość, na Boga, — rzekł Biskup wska-

zu ąc na ławę. — Miłosierǳie nademną, zabitym tą ciszą, mieć powinniście…
— Baśń to zapewne musi być — odezwał się pleban — boć niemożliwa, aby pobożny

książe poślubiwszy niewiastę, którą wszyscy opowiadali, młodą, nadobną, powolną, dobrą,
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miał ą sam na śmierć skazać ak luǳie zmyśla ą. Powiada ą druǳy, że sługi ą, niechętne
pani, udusiły, a mięǳy pospólstwem wielki est żal te pani.

Biskup, który znał co się na dworach ǳiało lepie od ks. Alberta, słuchał z powąt-
piewaniem, ciekawością, za ęciem.

— Księcia Przemka żona! — rzekł powoli — Wiem ci a o nie ? Nie była ona stwo-
rzoną ani dla tego pana, ani do naszych dworów zniemczałych. Nasłuchałem się o nie ,
bo dawno o ich życiu wiele rozpowiadano. Biedne pomorzance tęskniło się za swemi i za
domem, pieśniami i obycza em swoich luǳi. Zmuszali ą do niemieckiego życia, płakała…

Choǳiła z prostym ludem brata ąc się, bo u niego podsłuchiwała pieśni do swoich
podobne, a ęzykiem własnym rozmówić się mogła…

Niemkinie, co e służyły, tak ą nienawiǳić musiały, ak ona chłopstwo kochała.
Księciu Przemkowi musiała się zdawać zbyt prostą niewiastą i akby chłopianką… Prędko
ą zbrzyǳił choć książęce krwi była, nie gorsze od niego. Z tego wszystkiego mogło
morderstwo powstać…

Dumny panek mieć e bęǳie na sumieniu i pamięci!
Ostatnie słowa wyrzekł z radością, którą nienawiść w nim zbuǳiła.
— Przemkowi zachciało się pewnie, — dodał — dosto nie sze akie ś żony, kędyś

z królewskiego gniazda wzięte niemki… Dostanie ich dużo do wyboru — te się go nie
ulękną.

— Wielka żałość po Lukierǳie w Poznaniu — rzekł ks. Albert — bo wielka dla nie
była miłość luǳi. Za żywota też pono ucierpiała wiele. Wieczny e spoczynek.

— Więc Przemko miał ą dać udusić? — zapytał Biskup.
— Prosty lud tak głosi, ale ego baśniom nikt wiary nie da e — dokończył pleban.
— Prawdy do ść trudno, gdy z książęty sprawa — zawołał Paweł. — Jeżeli winien

Przemko — bęǳie w Poznaniu klasztor aki fundował, wiosek mu nada kilka, a grzech
mu odpuszczą.

Szydersko rzekł Biskup z gorączką, która z każdego wyrazu ego tryskała. Ostrożnie -
szy pleban, spuścił oczy i nic na to nie odpowieǳiał.

— Na sąǳie ostatecznym prawdy się dowiemy! — zamruczał Paweł.
Spo rzał w okno ks. Paweł.
W podwórcu, którego uż znał wszystkich mieszkańców, postrzegł postać nową, —

i z pożądliwą ciekawością, począł się e przypatrywać.
Był to ktoś w sukni podobne do noszonych przez duchownych, zmierza ący ku basz-

cie, którą ks. Paweł za mował.
Pierwszy raz od osaǳenia tu więźnia — z awiał się obcy.
Za ął też Biskupa, który cały do okna się przychyliwszy, pilnie mu się przyglądał.

Przybysz podniósł głowę do góry, a ks. Paweł dostrzegł rysy dobrze mu znane, których
przypomnieć sobie nie mógł, bo oǳież duchownego wskazywała.

Pleban, który przed chwilą był tak pożądanym gościem, teraz się dlań stał zawadą.
Wstał, ǳięku ąc mu za odwieǳiny, i pożegnał, chcąc się pozbyć co na pręǳe . Stało się
to tak niespoǳianie i prędko, że ks. Albert odprawy tak rychłe nie przewidywał, chociaż
wstał i ode ść się zabierał — zmięszał się nieco. Mógł się domyśleć, że Biskupa mimowoli
czemś obraził.

Zmierzał uż do drzwi, gdy te się otworzyły i eden ze stróżów więziennych wpuścił
człowieka, długą suknią czarną przyobleczonego, który się klechą wydawał.

Był to ten sam, przez okno wiǳiany przybysz.
W progu pleban i on spo rzeli na siebie, gość spuścił oczy i wyminąwszy go, do

Biskupa pospieszył.
Ks. Albert uż był za drzwiami. Ks. Paweł witał się, lecz oba niespoko nie na nie

spoglądali.
— Nie wyda mnie! — szepnął przybywa ący.
— Nie zna was przecie — odparł Biskup — a zobaczywszy Księǳa, pode rzywać nie

bęǳie‥
Zbliska wiǳiany gość, chociaż miał na sobie suknie duchownego, zdraǳał się, że nim

nie był, postawą, ruchami, na ostatek wcale nie postrzyżoną ani ogoloną głową. To się
ednak i innym księżom trafiało, że do synodalnych ustaw nie zbyt się ściśle stosowali.

W tym ednak — na mnie pode rzliwy dopatrzyłby źle noszonego przebrania.
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W sukni te krył się w istocie Krystyn, kasztelan Sandomirski, który chciał niepo-
strzeżony z Biskupem się naraǳić, bo do ego należał obozu.

Biskup ściskał go wzruszony, z czułością, akie oddawna nie okazywał nikomu. Wǳię-
czen mu był, czu ąc się przez wszystkich opuszczonym.

— Przecież znalazła się edna dusza litościwa — zawołał głośno i popędliwie, nie-
zważa ąc na straże, które u drzwi słuchać go mogły. — Wszyscyście się mnie zaparli!
Radźcie! ratu cie! wyzwolcie! Przeklęty Czarny chce, abym się tu udusił — lub ak Prze-
mko żonę, on mnie tu da umęczyć. Niemasz sposobu by mnie ztąd wywieść? wyzwolić?
wyprowaǳić?

Krystyn, z którego twarzy widać było przebiegłość wstrzemięźliwą i baczną, dał znak
Biskupowi aby mówił cisze , i sam głos zniżył, uchoǳąc od drzwi ak na dale .

— Nie bó się — odparł Biskup — estem pewny, że tam rozumny mó Kaczor
na straży stanął i zabawia wartę, aby nie dać podsłuchiwać. Mówcie! na Boga! co mi
przynosicie?

Krystyn palce położył na ustach.
— Tę tylko pewność wam przynoszę, iż ziemianie nasi i krakowscy coraz więce od

Czarnego odsta ą. Ks. Konrad Mazowiecki gotów est przy ąć ich ofiarę.
— Tak ak Opolski! — przerwał Paweł — przy ąć! a potem doma sieǳieć z rękami

założonemi, aż póki do rzały owoc sam mu do ust nie wpadnie?
— Konrad inną ma krew! — rzekł Krystyn.
— Dla czegóż się ociąga?
— Bo my ani ǳiś ni utro gotowi nie bęǳiemy — rzekł kasztelan. — Chcemy na

swem postawić, ale siłę musiemy zgromaǳić, aby nie pó ść pod miecz ak ci, których
Bolesław pobił u Bogucina… Nie pó ǳiemy płocho…

— A mnie dacie zamorzyć na tym zamku przeklętym — krzyknął Biskup — aby
oczy mo e zemsty nie oglądały.

— Pospiech wszystko zgubić może — odezwał się przybyły. — Uwolnić was z wię-
zienia zna dą się sposoby inne… Dla wyzwolonego schronienie się zna ǳie…

Nie da ąc mu mówić, Paweł z lekka go odtrącił. Ciężkie westchnienie z piersi mu
buchnęło, za głowę się u ął rozpaczliwie… zamilkł.

Kasztelan ciągle niespoko nie się ogląda ąc — dodał.
— Słychać, że Czarny, choć interdyktu się nie lęka, zgodę zrobić byłby skłonny.
Ks. Pawłowi oczy po aśniały — ręce rozwarł.
— Niechże przyśle! niech zażąda zgody! Zrobię ą! Napiszę mu co zechce… byłem

wolnym był dla pomsty nad nim!
Bezemnie wy — dodał wybucha ąc — ani ty, ani Warsz, ni Konrad wasz, nie zrobicie

nigdy nic!
Wyzwolić mi się potrzeba za akąkolwiek cenę, aby was buǳić, podżegać, nie dać

usnąć, nie dozwolić rozkładać na lata co dawno wykonać się było powinno. On w siłę
rośnie, a my słabniemy!

Począł choǳić po izbie niespoko ny.
— Kupcie wolność mo ą za na wyższą cenę! — dodał.
Kasztelan coś szeptał stara ąc się go uspokoić, lecz Paweł uż mało go słuchał.
— Nie mieliście więc z czem przybywać do mnie — dorzucił wreszcie. — Jedźcie,

wraca cie! Nie dawa cie im usnąć! Naciska cie na księcia Konrada niech nie zwleka! Ja
zawrę zgodę, po adę do Krakowa, aby mu resztę ziemian wydrzeć. Zostanie sam, z Niem-
cami swemi, i uchoǳić bęǳie musiał sromotnie!

Uwięziony eszcze Biskup Paweł uż w myśli czuł się zwycięzcą. Czas stracony go bolał.
— Jedź — wołał do Krystyna. — Z nami Warsz, Żegota wo ewoda, Janusz, woǳowie

wszyscy. — Małoż nas bęǳie? Pó dą inni za nami!
— Żegota? — rzekł Krystyn z niedowierzaniem.
— Wo ewody ak siebie pewien estem, a za nim ziemianie pociągną! Niech Konrad

przyłączy się z Mazurami, zdobęǳie Poznań, zawo u e Ślązk… Krew ma rycerską, wo-
ak est… Kraków znowu uczyniemy stolicą wielką, bęǳie na nie wszystkim ziemiom
panować…

Mówił w uniesieniu z pośpiechem i gorączką, nie da ąc się odezwać Krystynowi.
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— Chcecie uwolnienie i zgodę przyspieszyć, naglĳcie aby Gniezno dłuże nie stało
opróżnione. Pasterza niema, głowy niema i myśmy bezbronni! Zlękną się klątwy gdy się
Boga nie bo ą! Idź! spiesz!

I kończąc, niemal go wypychał za drzwi.
— Bezemnie nie zrobicie nic! — mówił — przepadnie znaczenie wasze, prawa stare!

Leszek z Niemcami w niewolę was postrzyże! Rycerstwa nie stanie, żołdacy będą tylko…
Idź!

Cofał się Krystyn do drzwi. Biskup zadyszany stanąwszy w progu, za odchoǳącym
uż, niepomny że go straże słuchać mogły, powtarzał eszcze.

— Idź a spiesz!
Gdy Krystyn znikł mu z oczów, ręką drżącą krzyż zrobił za nim i odetchnął lże .
Naǳie a swobody świtała!
W kilka dni późnie nad echali od Leszka wysłani pośrednicy. Ta emni przy aciele

Biskupa, z nim razem będący w spisku, potrafili do kroku tego księcia zniewolić. Obie-
cywali, że Biskup dwakroć przecierpiawszy spoko nym zostanie i wiernym księciu.

Gdy do umowy nowe przykładano pieczęcie, Pawłowi wyrwało się z ust mimowolnie.
— Mądrzy bęǳiecie eźli mnie pochwycicie raz trzeci‼


Ci co znali Kraków stary, lub o nim od roǳiców słyszeli, porównywa ąc go z nowym —
dawnego grodu w te osaǳie świeże znaleść nie mogli.

Po tatarskich na azdach i zniszczeniu stało się tu co dawnie z Wrocławiem. Obsiadło
go mrówie gęste z niemieckich przybyszów, ob ęło, zapanowało w nim. W ulicach słychać
uż tylko było ich mowę, a ci ziemianie wielcy i możni, co tu dawnie przewoǳili, bronili
miasta i rząǳili się w niem, stali się gośćmi; stare mieszczaństwo wyginęło, rozpierzchło
się, znikło… w powoǳi te osadników utonęło.

Tak uż było za Bolesława Wstydliwego, teraz za Leszka, rosło to eszcze i bu ało
więce . Czarny czuł to dobrze, iż ziemianie serca do niego nie mieli, emu przypisywano
srogie prześladowanie po zamachu księcia Opolskiego.

Lęka ąc się Krakowian, ściągał tu Leszek coraz tłumnie przybywa ących Szwabów,
Sasów, Frankonów, Ślązaków, którzy osiadali na prawie swo em niemieckiem, na wielkich
przywile ach i nadaniach, sami sobie panowie, bo ich nikt tknąć nie śmiał.

I ak w mieście, podobnie wyglądało na zamku. Chociaż księżnie Gryfinie z począt-
ku obco było pośród Niemców, i ą sobie z ednali. Miała też oprócz nich garść swoich
Rusinów i Węgrów.

Puszczony na swobodę Biskup Paweł nie stracił ani chwili i ciągnął dale knowania
swo e, ale dwa lata uż trwały poduszczania ego, a książe Konrad wahał się eszcze i wy-
stąpić nie śmiał awnie przeciw Czarnemu, którego się lękał. — W ciągu tych lat Leszek
ednak coraz mnie strasznym się stawał.

Nie było nadeń mężnie szego woǳa w polu, ale w domu pan był nie oględny i nie-
przewidu ący. Wo na była ego powołaniem.

Ufał w swó oręż, o resztę się nie troszczył.
W tym roku uż ednak i emu oczy się otwierać poczynały, przewidywał, że wkrót-

ce bęǳie się musiał ciężkim bronić napaściom. Donoszono mu o gotu ących się nań
zamachach, ale nie wiele go to asowało, bo w wo nie się kochał.

Dwór Czarnego, złożony z barǳo rozmaitych luǳi, cały prawie cuǳoziemców był
pełen, polaków miał przy sobie nie wielu. Z pozostałych, zniechęconych dawanem niem-
com pierwszeństwem, coraz to się kto wysuwał, wymawiał i znikał. Niemcy z węgrami
i rusinami za mowali wszystkie prawie ważnie sze przy dworze urzędy. Ze starych rodów
krakowskich, co dawnie same prawie panów swych otaczały — nie dawali przybysze
docisnąć się tu nikomu. Nie widać też ich tu było. Toporczyków znaczna część precz
się wyniosła, innych mało na Wawelu widywano. Leszek zastępował ich coraz nowych
z Niemiec i Węgier ściąga ąc luǳi. Nie skarżył się na to nigdy — pan był milczący, cier-
pliwy a mężny. Zdawał się zło do ostatka dopuszczać, aby potem łeb uciąć ednym miecza
zamachem.
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Księżna Gryfina trwożliwszą była, lecz choć czasem ostrzegała go, nie barǳo e słu-
chał. — Dawał mówić, nie spierał się, a z drogi swe zwrócić nie dawał.

Gdy swoich zabrakło, musiał robić wszystko niemcami i nie skarżył się na to. Niemczał
też on sam coraz awnie i zdawał się z tego szukać chluby.

Otto Horn eden z powierników ego wpadł tych dni, zmięszany i niespoko ny do
księcia.

Wszystko, czego się dotąd dorozumiewano tylko, coraz barǳie , awnie występowało,
ako groźba nieunikniona.

Otto od dawna uż Leszka skłonić się starał do ǳiałania, a książe stanowcze wystą-
pienie zwlekał.

— Na Boga ukrzyżowanego! — odezwał się Otto — niema się uż co ociągać! chwili
stracić nie można…. Trzeba zapobieǳ złemu. Otacza ą nas wrogi!

Czarny słuchał i ręką przebiera ąc brodę, tak stał obo ętny, akby mu o rzeczy błahe
lub nieprawdopodobne donoszono.

— Cóż nowego? co nowego? mó Ottonie! — odezwał się biorąc do rąk mieczyk
i z roztargnieniem przypatru ąc mu się. — Cóżeś znowu się dowieǳiał?

— Bogda by fałszem to było — odparł niemiec z westchnieniem ciężkiem. — Wszy-
scy W. Miłość zdraǳa ą! Żegota wo ewoda krakowski, Warsz kasztelan, z zebranemi zie-
miany, pociągnęli pota emnie naprzeciw księcia Konrada. W obozie ego est uż biskup
ten stary zdra ca, który go pierwszy namówił i ściągnął, Janusz wo ewoda Sandomirski,
Krystyn kasztelan, cały tłum sandomierzan także z niemi. Przy nas prawie nikt nie został.

— Jakto, nikt? — odparł zimno Leszek. — Wczora byli tu Leliwy, był Jarosław
Śreniawa, było dwu Zaprzańców i Różyce…

— Tak i wczora byli ci i innych wielu, dla tego, aby pokryć swą zdradę, a ǳiś nie
ma ani ednego. Uszli wszyscy.

Leszek podniósł głowę — nie strwożyło go to byna mnie .
— Uszli? — zapytał. — Ba! obe ǳiemy się bez nich…
Otto nie poǳielał tego spoko u pana — poruszony był i wylękły; przelać w Leszka

nie mogąc obawy swo e .
Tuż za Ottonem wbiegła do komory książęce Gryfina. Hoża niegdyś rusinka, przed-

wczesną starością ǳiwnie była zmieniona. W twarzy zmęczenie, drgania e niespoko ne,
cera chorobliwa, litość nad nieszczęśliwą obuǳały.

Odwraca ącego się męża, chwyciła za rękaw sukni.
— Wszyscy więc nas opuszcza ą! — wołała. — Idź, poszlĳ, przypatrz się. — Na zamku

prawie pusto! Żołnierze nawet podmawiani nocami zbiega ą. Bunt awny! Potrzeba kary
— trzeba grozy!

Z chłodną krwią Leszek podniósł głos i starego Krzyżana wołać kazał. Służył on esz-
cze i nad załogą na zamku miał zwierzchność.

Krzyżan przyoǳiawszy się przywlókł z twarzą chmurną, akby zawstyǳoną. — Stanął
w progu do kolan się księciu schyliwszy.

Leszek wesół prawie podszedł ku niemu.
— Cóż! stary? prawda to, że luǳie od nas ucieka ą? Cożeście to im zrobili, że nas nie

chcą? Dużo ci ich zostało?
Nie spieszył stary z odpowieǳią, hełm zd ęty z głowy, obraca ąc w ręku.
— Miłościwy panie — rzekł powolnie. — Nie wiem na co by się skarżyć mogli,

bo ich strawa, oǳież i płaca dochoǳiła w porze. Źli luǳie podmawia ą. Uszło dużo…
ostatnie nocy też zabrakło kilkunastu.

— Gdyby na zamek napadł nieprzy aciel, było by się z kim mu opierać? — spytał
Leszek obo ętnie.

Krzyżan głową potrząsł,
— Trudno! — rzekł — luǳi mało, a i za tych co są, ręczyć bym nie chciał.
— Alboż to za wałami i ostrokołem z garścią przeciwko tysiącom się bronić i opierać

nie można? — rzekł książe. — Mieszczanie przecie tatarom się w kościele S. Jędrze a
obronili i nie dali.

— Tatarom! — odparł Krzyżan. — Inna to rzecz z niemi. Tatar gdy sobie raz o mur
nos stłucze, drugi raz uż nie iǳie nań… Tatarzy zamków nie biorą…
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Zamilkł — Leszek patrzał nań bacznie i dumał. Żołnierz ciągnął dale .
— Przy dą tacy, co tu zna ą wszystkie wchody i wychody, tak dobrze ak my. Będą

wieǳieć ak i kędy się podkradać, z które strony szturm przypuszczać… Nie podołamy
im.

Gryfina wiǳąc na ustach męża uśmiech, a obo ętność w ego twarzy, łamała ręce
i wskazywała go Ottonowi, akby mówić chciała.

— Patrza że akim est!
Leszek nie okazywał i teraz na mnie sze trwogi.
— Tak więc źle z nami? — zapytał. — Ba! No, to przecież raz wo na dobra bęǳie

z niemi, potłuczemy się ak należy i pokó trwały zyszczem… Teraz ni wo ny ni poko u
nie było — to na gorsza.

Odwrócił się zwolna do Ottona i kazał mie ską starszyznę na zamek powołać, wó ta
Sasa, ławników i kupców a możnie szych luǳi. Potem do Krzyżana się odwrócił.

— Do obrony mało was est — rzekł — no, a do ucieczki, stanie?
Krzyżan pytania nie zrozumiał.
— Cóż? — dodał Leszek — kiedy się bić niema komu, trzeba bęǳie iść aby sobie lu-

ǳi sprowaǳić. Swoich niema, postaramy się o obcych… Krzyżan? przeprowaǳicie mnie
na Węgry bezpiecznie? Gdyby nas napęǳili, bęǳiemy mieli z kim im czoła nastawić?

Stary głową wahał i nogami przebierał — zdawał się ufać w to, że z Czarnym radę
sobie dać w na gorszym razie potrafią.

Książę eden stał za wielu.
Gryfina na straży u drzwi czekała co postanowią. Zimna ta krew męża, którego ona

o zbytnią na wszystko obo ętność obwiniała, burzyła ą i gniewała…
Zapytała — cóż bęǳie?
Czarny uśmiechał się, niecierpliwość niewieścia bawiła go.
— Uczyniemy wycieczkę na Węgry — rzekł — lecz wróciemy tu z Kumanami i roz-

prawim się z buntem… Niemcy moi zamku im niedaǳą.
Krzyżanowi dał znak, aby luǳiom zbierać się kazał w drogę.
Obrócił się do żony, nieco szydersko zaleca ąc, aby, chce li razem z nim Węgry, wcze-

śnie węzełki swe gotowała.
— Wam bo babom — rzekł — więce niż nam w podróży potrzeba. Zbiera cież

ochędóztwo swo e!
Żarty w chwili tak groźnego niebezpieczeństwa mocnie eszcze podrażniły Gryfinę,

która pogardliwym wzrokiem męża zmierzywszy, wyszła rzuciwszy drzwiami.
Co w duszy Leszka się ǳiało, luǳie odgadnąć nie umieli.
Opuszczony od wszystkich niemal w rozpaczliwem położeniu zachował spokó i pew-

ność siebie, które nikt nie poǳielał.
— Bęǳiemy się bić dobrze! — mówił. — Węgry i Kumany lud ǳielny! Dowoǳić im

miło bęǳie. Krakowianie zniewieścieli dużo… I im też nie zaszkoǳi, gdy w pole wyciągną
i rycerską sprawę przypomną…

Wybić się — zdrowa rzecz!
Spieszono z wyborem luǳi i oręża.
W tem u przedsieni gwarno się zrobiło.
Otton prowaǳił Niemców na zamek powołanych.
Przodem kroczył ogromny Sas, wó t, w łosiowym kaanie, z brodą postrzyżoną, silny

mąż z twarzą długą, z ogromnemi płaskiemi nogami, z rękami ak łopaty, chudy, kościsty,
śmieszny razem i straszny.

Szedł wolno, nogę stawia ąc przed nogą, akby krok każdy mierzył i ważył. Głaǳił się
to po piersi, to po broǳie, to po głowie.

Za nim poprzybierani na prędce w suknie zwierzchnie nowe, edwabne i sukienne,
szli Niemcy inni, trochę podobni do niego, tuszy różnych, dużo opasłych i czerwonych,
z policzki odętemi, niektórzy uż na wszelki raz w obuszki zbro ni.

Leszek zobaczywszy ich, raźno wyszedł na przeciw do pierwsze izby, z twarzą asną,
i gdy mu się do nóg kłaniali, rzekł, wó ta Sasa klepiąc po ramieniu.

— Słucha no, stary Maxie. Nie źle tu wam u mnie?
— Miłościwy książe — zwolna, poważnie podnosząc głowę zaczął wó t — pod opieką

Waszą dobrze nam est, Panu Bogu i Wam ǳięku emy.

   Syn Jazdona, tom trzeci 



— Myślcież, wó cie — odparł Leszek — aby i mnie i was ztąd nie wygnano. A! tak!
— rozśmiał się. — Idą panowie Krakowianie i Sandomierzanie i Mazury na nasz Kraków,
aby nam go odebrać. Zamku bronić nie mam kim. Muszę sam na Węgry ciągnąć, aby
luǳi z tamtąd przyprowaǳić. Tymczasem inacze nie może być, zamek wam oddam na
ręce, abyście mi go cało uchowali.

Z wielką uwagą, powyciągawszy głowy słuchali Niemcy. Wó t się namarszczył i za-
dumał. Spo rzał porozumiewa ąc się na swoich.

— A nie możeż inacze być? — zapytał po rozwaǳe.
— Nie może — odparł Leszek. — Ja nie mam kim zamku obronić. Zabiorą go,

wyżeną mnie, bęǳiecie i wy musieli iść precz. Jeżeli czas zyskam, Węgrów i Kumanów
na odsiecz przyprowaǳę… Wyswoboǳę was i nagroǳę. Dali Bóg ochronić to gniazdo
mo e… zapłacę wam dobrze za to, dam prawa nowe, miasto weźmiecie całe…

Rękę położył na piersiach.
Wó t spoglądał po swoich, oni na niego. Niektórzy w niepewności co począć głowami

wahali.
— Myśmy nie wo enni luǳie! — bąknął eden.
— Ale ręce macie i męztwa wam nie brak — odparł Leszek — więce nie potrzeba.

W pole iść, na to żołnierz, a w zamku się bronić nawet baby potrafiłyby, gdyby serce
miały.

— Długoż to potrwać może? — zapytał wó t.
— Liczcie ile czasu potrzeba aby się na Węgry dostać, luǳi tam zawsze do bo u

gotowych znaleźć i zebrać, a z niemi powrócić. Odsiecz wam przywiodę, chyba bym nie
był żyw, a żyw spoǳiewam się być, bo bić się eszcze ochotę mam srogą!

Mówiąc to, książe się uśmiechał ak zawsze, Niemcy brody i głowy głaǳili, szeptali,
wzdychali. Wó t się na nich oglądał.

Max Sas, zimny na pozór człek, uż był tak ak pozyskany, inni się wahali eszcze.
Czarny wiǳąc to, dodał.
— Spytam was w ostatku — miłu ecie mnie czy nie?
Niemcy poruszyli się mocno i wszyscy zgodnym głosem, miłość zaczęli swą zaprzy-

sięgać.
— Dla me miłości uczyńcie to — dodał Leszek żywo. — Jutro kto żyw na zamek,

zda ę wam go do wiernych rąk‥ Jestem spoko ny, wy się nie poddacie.
Wó t oczyma swoich zmierzył.
— Nie poddamy się‼ — odpowieǳiano zwolna. Nie tylko waszego gniazda, ale na-

szego mienia bronić bęǳiemy, bo gdyby weszli do miasta i na zamek, nas by pierwszych
złupili. Poddawać się im nie pomoże. — Co mus to mus, twardy orzech do zgryzienia
ale go zgryść potrzeba.

Wszyscy potakiwali.
— Idźcież — odparł Leszek — ślĳcie mi tu luǳi na zamek, niech go za mu ą. Żyw-

ność też przygotować potrzeba, — a serca co na więce !
Rozśmieli się niemcy, niektórzy do piersi ręce poprzykładali, akby chcieli okazać, że

e ma ą.
— Maxie, — odezwał się Leszek do Wó ta. — Hetmanem, i na zamku głową, ty

u mnie teraz bęǳiesz. W opiekę go wam odda ę.
Kłania ącego się uderzył po ramieniu, pacholęcia przywołał, wina podać kazał i poufale

przepił za zdrowie mieszczan. Im też kubki rozniesiono. — Wykrzyknęli zdrowie księcia.
Zaczęło się robić coraz wesele i umysły nastroiły się barǳo wysoko.
— Pokażemy im co niemcy umie ą! — oǳywali się niektórzy.
Z tem ich odprawił książe, wyprowaǳiwszy aż do podsienia, wó ta klepiąc po gło-

wie i barkach, szwargocząc z nim wesoło i takie im dodawszy otuchy swo ą odwagą, iż
powraca ący do domów, wszyscy zań życie dać byli gotowi.

Na zamku z wielkim pośpiechem czyniono przygotowania do podróży. Książe akby
się na łowy wybierał nie zachmurzył lica, — radował się, iż bić się i wo ować bęǳie miał
sposobność.

Otto i inni niemcy, obruszeni przeciw zdra com, narzekali, że im zawczasu łbów nie
poucinano, a biskupa nie uduszono w więzieniu.
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Jego obwiniano o wszystko, a Leszka, że dwakroć ma ąc go w ręku, powolnym był
i na wolność go wypuścił.

Gdy tegoż wieczora narzekał Otto przed księciem, Leszek mu odpowieǳiał.
— Gdy się czasem na wrzód zbiera, baby ziele nań kładną, aby narwał i pękł. Bi-

skup dla mnie tem zielskiem był od którego narwać miało… Pęknie raz to smrodliwe
wrzoǳisko a potem bęǳiemy zdrowi.

Otto mruknął.
— Boda on pękł z nim razem!
Naza utrz o południu zmieniła się Wawelu postać.
Księcia uż tu nie było, gospodarzył Max Sas o wielkich płaskich nogach, przybrany

w zbroiczkę, dumny hetmaństwem swo em, w hełmie żelaznym po nad długą twarzą,
który eszcze ą czynił większą, z obuchem, którego z rąk nie puszczał, bo nim młoǳież
po plecach napęǳał.

Przez cały ǳień i noc całą szły na Wawel wozy nie tyle z kamieniem i kłodami, hakami
i kołami, co ze skrzyniami i sprzętami niemców. W mieście zostawiano cztery ściany tylko,
a reszta wszystko na zamek do izby i szop się ściągała.

Młoǳież od nożyc, heblów i łokci powołana do oręża szła dumnie choć niezgrabnie.
W mieście na dole zostało tylko co było polskiego, co się swoich nie obawiało, a może

sercem ku nim lgnęło.
Tu różnie szeptano, na Wawel się ogląda ąc.
Powoli rozgospodarowywali się na nim niemcy ale skutecznie.
Max Sas, luǳi z zamku, których nie był pewien, aż do stróżów i czelaǳi powypęǳał.

Na zamku zostali sami niemcy mieszczanie, mąka ich, krupy, beczki, skrzynie i węzełki.
U wrót rozstawiono warty, na wały powciągano belki zębate, kamienie i co tylko ku
obronie wymyśleć było można.

Jak się tam niemiecka mowa po dworcach tych rozpościerała teraz — ak tu wyglądało
obco, smutno, gdyby po zdobyciu akiem — nikt nie słyszał i nie wiǳiał, bo mieszczanie
sami tu prawie pozostali.

Wszystko uż było pogotowiu do obrony, gdy wieść gruchnęła, że książe Konrad
ciągnie z rycerstwem polskiem. Zamknięto się na szczelnie na zamku, twarze nieco spo-
sępniały. Max Sas choǳił nieustannie po wałach a stukał obuchem.

Okrutny skwar Lipcowy dopiekał ściśniętym na Wawelu, ale tem lże choǳić mogli
oǳiani, a spać pod gołem niebem z wałów nie schoǳąc.

Gdy pierwsze odǳiały rycerstwa z okrzykami do miasta i pod Wawel wtargnęły, wie-
ǳiały uż przez szpiegów, że Leszek uszedł a niemcy zamku bronić mieli. Lekce ich sobie
ważono. Położyli się przybywa ący nie tak obozem ak po pustych domostwach, bo tych
dosyć mieli. Wieczorem światła z nich, dymy i śpiewy na Wawelu widać było i słychać.
Mieszczanie, którzy pozostali po dworkach nie dobrze się mieli. Żołnierstwo rozpasane
pozwalało sobie, ak w zawo owanym kra u.

Na zamku cisza panowała uroczysta.
Nikt nie zasnął te nocy.
Nad ranem ks. Konrad, w orszaku ego Biskup Paweł, dwu Wo ewodów i dwu Kasz-

telanów, wszystko rycerstwo zebrane nadciągnęło śpiewa ąc, radu ąc się, wykrzyku ąc.
Do koła opasywano zamek, przypatru ąc mu się. Nic nie widać było na nim, bo Max

Sas nakazał sieǳieć cicho.
W tem zaczęto na rozmowę wołać do bramy. Biskup Paweł stał tu z kasztelanem

Warszem — oba ma ący do zamku prawo.
Krzyczano pyta ąc kto dowoǳi, kto hetmani, kto rząǳi, aby co żywie wrota im

otwierał.
Aż na wyżki wystąpił Maks w hełmie z obuszkiem w ręku, na którym się podpierał.
Niemców zaczęto ła ać po polsku, udawał więc, że nie rozumie, tylko postrzyżoną

bródkę pogłaǳał i hełm poprawiał, do którego nie był nawykły.
Aby okazać, że się nie lęka, ziewnął szeroko.
Nie podobała się ta zimna krew Warszowi, który niemca od psów bezczeszcząc, wołał,

aby natychmiast wrota kazał otwierać. — Krzyczał, że ziemie uż wszystkie poddały się
księciu Konradowi, i poprzysięgły mu na wierność, że zamek się im należy. — Czarnego
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więce nie u rzą oczy wasze — dodał — uszedł, wieǳąc że prawa do panowania starszemu
ustąpić musi.

Wszystkiego tego Max Sas słuchał obo ętnie. Znał on dobrze kasztelana Warsza i tak
śmiało patrzał mu w oczy, iż się nareście zmięszał; tem potężnie ła ąc, potem i beszta ąc…
Inni z orszaku pomagali mu. —

— Niemcze akiś! otwiera a żywo, bo ci głowę z karku zde miemy. Wrota na oścież!
Jak wy tu śmiecie gospodarować, wy przybłędy akieś, ziemia to nasza…

Odgrażano się pięściami i toporami, do góry e podnosząc. Niemiec wciąż stał i słu-
chał, nie unosząc się wcale, akby go to nie obchoǳiło byna mnie .

Mówił prawda źle po polsku, ale mu to nie przeszkaǳało śmiało ęzyka tego używać.
Gdy nareście hałas się trochę uśmierzył, oparł się o blankowanie edną ręką i schylił

ku dołowi.
— My tu — rzekł powoli — znamy ednego pana, któremuśmy poprzysięgli na

wierność, a tym est książe Leszek, którego nieboszczyk pan Bolesław następcą po so-
bie naznaczył. Wyście go też uznali. Temu my wiary dotrzymamy i zamku, który nam
zwierzył, nie poddamy. Bęǳiemy go bronili do ostatnie kropli krwi.

— Wy! wy! luǳie od nożyc i łopaty — poczęli wołać ziemianie — wy nam się myślicie
bronić! Patrzcież ile nas est! Gdy was szturmem weźmiemy, noga ztąd nie u ǳie, eden
żyw nie zostanie.

Z garścią czelaǳi chcecie przeciw wo sku się opierać‼
— Mie cież rozum — dodał inny. — Póki my łaskawi, korzysta cie z tego, ocalicie

życie i mienie. Późnie nie czas bęǳie…
Wó t słuchał rad i pogróżek nieporuszony — dawał się im wygadać i milczał.
— Próżno krzyczeć — dodał w końcu — zamku nie poddamy! Co bęǳie to bęǳie!
Burzliwie się u wrót naraǳano, a kupa coraz większa się u nich zbierała. Biskup raǳił

dać im ǳień do namysłu.
Z łaskawością odezwał się Wo ewoda krakowski Żegota, iż za ego wstawieniem się do

namysłu im dobę da ą, poczem szturm przypuszczą i litości uż spoǳiewać się nie ma ą
żadne .

Nie odpowiada ąc na to Sas, zszedł z bramy, inni odciągnęli też, ale straże gęste do
koła rozstawiono, ażeby się z zamku żywa dusza wyśliznąć nie mogła.

Tym czasem ziemianie, których wielu z niemcami drużbę miało i dobrą zna omość,
poczęli się z różnych stron ku wałom naciskać i zdala wszczynać rozmowy, usiłu ąc na-
mawiać, aby się po dobre woli poddali.

Rozmawiano tak w różnych mie scach, ale nie dali się zachwiać i zgodnie odpowie-
ǳieli, że ich czci i wierności zamek był powierzony, a Max Sas nigdy się nie zgoǳi poddać
go, chybaby ich ogłoǳono i do nogi wybito. Tak cały ten ǳień zszedł napróżno.

Biskup przybywszy do Krakowa, razem z księciem Konradem, po echał na dwór swó ,
którego dawno nie oglądał. — Pusty był, wyludniony, po części odarty, bo wiele ztąd
sprzętu do Łagowa i do innych dworów powyciągano. Mieszkały w nim tylko smutne dla
ks. Pawła wspomnienia, wszystkich zawodów i porażek, akich doznał w życiu.

Był też pomimo zwycięztwa tego pozornego, akie odniósł nad Leszkiem, podrażniony
i chmurny. Gniewało go, że zamek się trzymał. Miał to za akiś zły znak — naglił aby nie
targu ąc się oń, natychmiast szturm przypuszczano.

Gdy Warsz i Żegota nadeszli doń, napadł na nich z wymówkami, iż czas marnowali
napróżno, że zamek więce znaczył niż miasto całe, bo tam była stolica i gniazdo.

Opanować go potrzeba było natychmiast, żeby nieodwołalnie być właǳcą.
Warsz i Wo ewoda nie życzyli sobie wcale szturmować.
— Niemców a znam — mówił Żegota — naród to uparty i wytrzymały, a przebiegły.

Szturm, gdy go przypuściemy, wiele nas nad miarę kosztować bęǳie. Krew się pole e
obficie… Oni zapasów na zamku nie mieli czasu przysposobić, potrzyma ą się trochę i głód
do poddania ich zmusi…

— Tak! — wołał rozogniony biskup — a tym czasem głosić będą, że Leszek Kraków
trzyma. A póki on trzyma, póty my tu nie panowie, a na eźǳcy! Tam stolica!

I na Wawel wskazał.
Wszczął się spór, w którym kasztelan i Wo ewoda niechętnie uǳiał brali, mało co

popędliwemu odpowiada ąc biskupowi.
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Paweł domagał się, by naza utrz zagrożono przyna mnie niemcom, iż, eśli zamku nie
poddaǳą, miasto zostanie spalone.

— Ma ą w niem domy swe, — mówił — nie eden może tu część mienia swego
zostawił… zlękną się o skórę własną. Boda mó dwór miał spłonąć razem, lepie miasto
na cztery rogi podpalić, niż stać tu i czekać, aż Leszek z Węgrami powróci!

Zamek nam potrzebny, abyśmy się w nim bronili, eśli przybęǳie. Spalić miasto‥
ulękną się!

Żegota się goǳił na to.
— Spalim czy nie — rzekł — dobrze, zagroziemy im spaleniem.
— Jeśli groźby nie posłucha ą! podpalić! — dodał Biskup. — Gdy zobaczą ogień,

serce im zmięknie, bo się przekona ą, że nie pofolgu emy!
— Szkoda miasta pięknego! — rzekł Warsz.
— Większa szkoda pięknie szego eszcze państwa — zawołał Biskup. — Pismo święte

powiada, gorszy cię oko two e, wyłup i wyrzuć e. Nie podda się miasto, niech przepada!
Z tą radą wyszli Warsz i Żegota do księcia Konrada. Słowo Biskupa ważyło teraz wiele.
Liczny dwór ego potakiwał mu, wołał, że słuchać go było potrzeba, bo on eden

wieǳiał co czynić.
— Starzy niewieściuchy są! — wskazu ąc za odchoǳącymi mówił Biskup. — Pożału ą

miasta, które odbudować łatwo, a z zamkiem stracić mogą ziemię całą, bo kto grodu nie
opanu e, ten panować tu nie bęǳie.

Gdy księcia Konrada wwiodą na Wawel, przy ǳwonów biciu, a osaǳą go na zamku
i hołd mu tam oddaǳą ziemianie, dopiero powiem, że Leszek uż nie wróci!

Jak ǳień, nie sama starszyzna, ale posłani od nich i wybrani ziemianie, tacy, którzy
niemców znali i mir u nich mieli — stali uż pod wrotami czeka ąc na odpowiedź, chcąc
go nastraszyć i do poddania się przymusić.

Długo na ich wołania, bicie kamieniami i obuchami do wrót, nikt się nie ukazywał.
Krzyczano i hałasowano, wysuwała czasem głowa, poczynała rozmowa, ale Wó ta Maxa
nie było.

Znany w całem mieście wesołek, który niemcom na biesiadach przyśpiewywał, przez
polaków zwany Lumpą, pocieszny garbus z głową dużą, włosem umyślnie na eżonym,
parę razy się z za blanków ukazał z wywieszonym ęzykiem.

Być może, iż go wó t naumyślnie wyprawił, aby zabawiał natrętów, a pokazał, iż na
zamku strachu wielkiego niema.

Lumpa żartami odpowiadał na krzyki.
— Klucze się od zamku gǳieś zatrzęsły, — wołał, — nie ma ich, probu cie palcem

otworzyć.
Rzucano nań grudkami ziemi, znikał w ednem mie scu, biegł i gǳieinǳie się po-

kazywał.
— Chce się wam zamku — mówił — łatwa rzecz się dostać do niego, pożyczcie

skrzydeł od ptaków!
Zobaczywszy zna omego ziemianina pocałunek mu od ust posyłał, czapkę z kukawką

podnosił i znikał.
Gniewali się niektórzy, że im błazna do rozmowy przysłano, u wrót coraz się barǳie

burzyło, gdy Max Sas wyszedł w swym hełmie, na obuszku się opiera ąc.
— Słucha niemcze! — krzyknął rękę w górę podnosząc, Drogomir wysłany od księ-

cia. — My z wami w długie rozhowory wdawać się nie myślemy… Nie poddacie zamku?
no, to wasze miasto ǳiś eszcze podpalemy, na cztery rogi, a domostwa w popiół obró-
cim!

Chwila milczenia była.
— A co wam przy ǳie z tego? — odparł wó t zimno. — Kto życie stawi ten domu

nie pożału e.
Spalicie własne miasto, dacie tem znak, że siły nie macie.
Kiedy nam pożarem grozicie, powiem ǳiś eszcze mocnie niż wczora — nie poddamy

się — palcie.

   Syn Jazdona, tom trzeci 



Gdybyście moc w sobie czuli, nie ogniem, ale szturmem byście grozili!
Drogomir zamilkł trochę, poczuwszy, że niemiec może miał słuszność. — Wybuchnął

potem krzykiem okrutnym, który tylko złość znaczył.
— Spalemy miasto, potem was! chłopy akieś! włóczęgi! Nie stało wam własne ziemi,

żeście do nas po chleb przyszli i myślicie z nami wo ować!
— Nie żebrać my do was przyszliśmy, ale pracować na chleb — to prawda! — odparł

Sas dumnie. — I my żebraki esteśmy panu wierni, gdy wy ego ǳieci, sprzedaliście go
ak Judasz Chrystusa Pana.

Na ten wyrzut krzyk powstał wielki. — Wó t zaczerwieniony gniewem, wołał.
— Zamku nie damy!
Zszedł zaraz z wyżek. Ukazała się głowa Lumpy, który czapką się kłaniał.
— Jeżeli krzesiwa i huby na podpał brak — odezwał się — pan wó t oświadcza, że

go wam dostarczy. Pod ego dom pierwsza głownia…
Spalcie i mó eśli zna ǳiecie!
Posypały się kamienie miasto odpowieǳi. Lumpa znikł, gniew na dole wrzał srogi.
Drogomir eszcze nie da ąc za wygraną, stał u wrót ze swemi, choć uż naǳiei zastra-

szenia niemców nie było…
Kilku zbiegło do Wo ewody i Biskupa, bo tam na odpowiedź niemców oczekiwano.
Gdy ą przyniesiono, wszystkim oprócz ks. Pawła, oblicza się zasępiły.
— Wieǳiałem a z góry, — rzekł Warsz, — iż z niemcami sprawa nie bęǳie łatwa.

Tylko głodem ich wziąć możemy.
— A szturmem?
— Wątpliwa, — odparł Wo ewoda. — Nie eden ani dwa razy drapać się trzeba bęǳie

na wały i dużo luǳi stracimy. Bieda i to uż, gdy prawowity pan, krwią się musi stolicy
dobĳać!

— Palić więc miasto! palić! — wołał Biskup w gniewie. — Znam tych luǳi, gdy
zobaczą płomienie, a swo e dobro zniszczone, ustraszą się.

— Gdy w rozpacz wpadną, — rzekł Warsz — nie ma ąc nic do stracenia, tem za adle
walczyć będą.

Żegota zdanie to zdał się poǳielać.
— Pó ǳie płomień po mieście — dodał kasztelan, — może i wasz dworzec spłonąć

i kościoły, które są na chwałę Bożą wzniesione, i klasztory i kupców gospoda.
— Kościoły z muru są znacznie sze, — odparł Biskup gwałtownie — nic się im nie

stanie. Spłoną dachy, to e na nowo ołowiem pokry emy. Niech się mó dwór pali! byle
raz z Leszkiem skończyć i niemiał tu do czego powracać!

Wiǳąc, że kasztelan i Wo ewoda wahali się, Biskup natychmiast wybrał się do księcia
Konrada. Żądał aby miasto spalono! domagał się tego.

A że on tu był duszą wszystkiego i słuchano go dotąd, siłę miał wielką, głos mocen
— przewiǳieć było można, iż na swem postawi.

Warszowi i wielu z nim żal było pięknego miasta. Wieǳieli oni, że nie tak łatwo
wznieść na nowo co lata budowały, wstyd im było po tatarsku żagwią wo ować. Resztki
polskich mieszczan, biednych luǳi litowano się. — Płomienia wstrzymać trudno, rozumu
on niema, mówiono, spali niemieckie, ale nie oszczęǳi co swo e.

Tego wszystkiego nie chcąc słuchać Biskup, za paleniem gardłował. Wracała mu daw-
na ego zapalczywość i namiętność, — powtarzał edno ciągle:

— Nie podda ą się! palić!
Oprócz żołdaków mazowieckich i Litwy sprzymierzone , którzy się spoǳiewali ra-

bunkiem obłowić przy pożarze — nikomu się ognia tego nie chciało. Wstręt do niego
mieli wszyscy.

Warsz i to miał przeciw zniszczeniu, że wo sku miało zabraknąć, dachu i przytułku,
i zmuszone bęǳie leżeć na niewygodnych pogorzeliskach.

Lecz z Biskupem, gdy roznamiętniony był, wo ować nikt nie mógł. Powtarzał swo e,
im mu się więce sprzeciwiano, za adle sto ąc przy niem.

— Palić! — wołał.
Nie chciał się cofnąć raz to wyrzekłszy, a na wszystkich następował tak, że ich do mil-

czenia zmuszał. Upor ten ego wpływał na innych, — więce złamać się nim niż przekonać
dali.
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O południu uż goǳili się wszyscy na to aby miasto spalone zostało.
Warsz posłał eszcze z tą groźbą do Wó ta, który zbył przybyłego dwoma słowy.
— Zamku nie damy!
Nad wieczór otrąbiono na znak, aby żołnierze domostwa podpalali.
Skwar letni właśnie był e wysuszył, deszczu od dawna nie wiǳiano, lada skra star-

czyła by pożar wzniecić wielki. Nie dano nawet znać o wyroku pozostałym mieszkańcom,
a ciury zawsze rade ǳikiemu szaleństwu, rozbiegli się nad wieczór z żagwiami i głowniami
z ognisk pochwyconemi.

Starszyzna na koń powsiadawszy, niespoko na trochę, po echała strzeǳ, aby ogień
przyna mnie świątynie i klasztory oszczęǳił.

Z Biskupiego dworu powybiegało co żyło, przyglądać się zapowieǳianemu ogniowi.
Biskup Paweł sam eden, opuszczony o wieczorne goǳinie w izbie swe sieǳiał.

Nikogo przy nim nie było.
Postawił na swem, lecz teraz, gdy lada chwila zaskwierczyć miał ogień, na który on

skazał miasto, gdy tylko co w oknach nie zaświeciła łuna pożarna — serce namiętnością
zburzone, ściskało mu się uczuciem ǳiwnem. —

Żałował prawie, że tego zapragnął i że się to dokonać miało.
Sieǳiał oparty na dłoni obrzękłe , zły i zachmurzony, drga ąc na na mnie szy szmer,

który od ulicy dochoǳił. Złe akieś przeczucia i myśli zawładły nim. Zwyciężca nie czuł
się eszcze u celu. Znał Leszka.

Lekko go sobie cenił ako męża w raǳie, ale ako wo aka nie pokonanego lękał się.
Tu na oręż i siłę szło wszystko.

Kumany i Węgrowie mogli się ściągnąć tłumami — a ziemianie na pierwszy postrach
spustoszenia i pomsty, księcia Konrada opuścić.

Mrok się zwolna po izbie rozpościerał. Z kilku otwartych okien wpadało do nie
światło coraz słabsze uchoǳącego dnia.

W kątach i załamach izby uż nic do rzeć nie było można.
Sprzęty i ściany zlewały się w edną ciemność, w szare mroki.
Na mieście wrzawę daleką słychać było, które znaczenie dobrze ks. Paweł rozumiał.
Niekiedy wśród nie głośnie szy wykrzyk brzmiał ak wyrok zagłady.
Luǳie szli podpalać…
Dale gǳieś, uż paliło się może…
Tak zadumany, gdy sieǳiał Biskup, szelest się dał słyszeć u drzwi, którego z początku

nie zrozumiał. Mógł wnĳść ktoś z domowych — nie obrócił się nawet, bo niechciał
wiǳieć nikogo.

W tem westchnienie głębokie, nie zbyt uż opodal, zniecierpliwiło go, akby wyrzutem
było — odwrócił się chcąc ła ać za nie, gdy przed sobą o parę kroków postrzegł klęczącą,
z rękami złożonemi, Bietę.

Widywał on ą w ciągu lat tych dosyć często ale zdaleka, inną niż była, pokorną,
modlącą się, nie natrętną. Nawykł uż był do tego z awiska, które czyniło na nim wrażenie
zawsze, lecz przestało go niepokoić i gniewać.

Nigdy ednak od barǳo dawna nie ośmieliła się Bieta, wśliznąć aż do niego. Ks. Paweł
przeraził się i zagniewał.

Spo rzał na nią groźnie.
Była to inna niewiasta, którą pokuta odroǳiła. Zestarzała, wybladła, z oczyma głęboko

wpadłemi, z policzkami wychudłemi, z wyrazem błaga ącym i rozbolałym a cierpliwym
razem — obuǳała litość i trwogę‥ Miała na sobie suknię zakonu Św. Franciszka, pas
i zasłonę na głowie. Klęczała przed nim modląc się, patrzała nań w milczeniu.

Ta modlitwa cicha w końcu ak żar i ogień palić go zaczęła, wiała od nie gorącem
nieznośnem, oblewała go akby łzy rozpalonemi…

Zerwał się z sieǳenia.
— Czego ty chcesz! nęǳnico! — zawołał.
— Litości! — odpowieǳiała słabym, ale odważnym, spoko nym głosem. — Litości!
Biskup zamruczał coś niezrozumiałego.
— Litości, ale nie dla mnie… — litości — abyś ą miał nad samym sobą! Pawle!

Pawle! goǳiny twe policzone! czas do pokuty krótki. — Duszę swą ratu ! Pawle!
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Przymuszonym śmiechem parsknął Biskup.
— Ty! wszeteczna! — krzyknął — mnie, pasterza na wyższego do pokuty bęǳiesz

nawracała! Ty! Ja mam siłę wiązania i rozwiązywania — a.
Głos ego potoczył się w gardło nazad i słowa zmieniły w niezrozumiałe łkanie. —

Upadł na sieǳenie. Poruszony był mocnie , niż chciał pokazać po sobie… walczył z sobą,
by się nie zdraǳić.

— Pawle, — mówiła klęcząca łagodnie. — Bóg cię przez mo e grzeszne usta ostrzega!
Żału i pokutu ! Nowe występki bierzesz na sumienie swo e. — Krew, ogień, mordy,
zdradę…

I twarzą padła na ziemię, lecz podniosła się zaraz, a lice e coraz silnie gorzało…
W te że chwili przez edno z okien zamiast blasku dnia gasnącego, wpadł pomarań-

czowy odblask płomieni i drżąc po izbie się rozlał… akby słowom Biety chciał dodać
siły.

Miasto gorzało.
— Oto tysiące luǳi do Boga o pomstę za ten ogień wołać bęǳie, — ten ogień, który

ty podłożyłeś!
Cierpliwy Pan — czeka! Dał ci więzy ako upomnienie, dał ci klęski na upamiętanie,

dał upokorzenie ako znak, że cię woła do siebie… Tyś głuchy i ślepy, Pawle! Słucha głosu
Bożego…

Ja grzeszna, a nęǳnica, skalana i uwieǳiona, miłu ę cię eszcze, ale miłością, która
zbawić pragnie! Wyrwĳ duszę mo ą z płomieni, ocal swo ą! Masz lat eszcze siedm do
pokuty… — ob awił mi to Bóg na modlitwie, iż tyle ci życia zostało! A! mało to na
grzechy two e… Wiǳę e ak czarne plamy, któremi okryta est dusza two a…

Biskup słuchał głowę kry ąc w dłonie, ze trwogą razem i gniewem. Wstrzymywał
się by nie wybuchnąć. — Miękł a stary nałóg grzechu wznawiał w nim opór i skruchę
odpęǳał.

Blask pożaru uż teraz wszystkiemi wpadał oknami, izba cała się nim roz aśniała; twarz
Biety oblana nim była. Widok tego ognia zamiast w nim obuǳić żal — w szał akiś
wprowaǳał. —

— Precz! — zawołał, — precz, nęǳnico, co mi nie da esz poko u… Nie do pokuty
chcesz mnie przywieść, ale do grzechu, wszeteczna!

Idź mi z oczów, lub każę cię pachołkom — —
— Nie uczynią mi nic pachołkowie twoi, bo Bóg mnie obroni! — rzekła spoko nie.

— Nie na grzech, ale do skruchy cię prowaǳę‥; Pawle! mie litość nad sobą!
Jęk ten zamiast poruszyć ks. Pawła, gniew w nim obuǳił większy eszcze. Chciał

krzyknąć na luǳi, wstyd mu było. Nie wieǳąc, co począć, z podniesionemi pięściami
rzucił się do nie i uż ą chciał bić. — Bieta oczy zamknąwszy nie drgnęła nawet nieulęk-
niona. Klęczała modląc się.

Paweł zmierzywszy się uż na nią, cofnął się, ręce mu opadły.
W gniewie ak obłąkany, chciał uciekać, gdy Bieta chwyciła go za suknię i strzymała.
— Zabĳ mnie! eśli krew przelana ma skruchę i pokutę wywołać! Zabĳ mnie! —

ęknęła.
Coraz barǳie strwożony, Biskup szarpnął tak mocno suknię, wyrywa ąc ą Biecie,

iż ta padła na ziemię. Słyszał, ak głową uderzyła o twardą podłogę, lecz spo rzeć uż nie
śmie ąc, biegł zamknąć się do izby swe i na łoże padł prawie bezprzytomny. —

Dyszał ogląda ąc się eszcze do koła — lęka ąc pogoni. —
I tu uż blask płomieni coraz był silnie szy.
Podwórze oświecone stało całe, miasto gorzało płomieniem ogromnym, wiatr, który

się zerwał, roznosił iskry i głównie, tam gǳie drzewa budynki ochraniały.
Biskup słyszał uż trzask niedaleko palących się domostw, wrzawę żołdactwa, które

nowe płomienie witało okrzykami — a w duszy czuł dreszcz akiś śmiertelny. —
Zdawało mu się, że tam, w te izbie od które się zaryglował, musiał leżeć trup kobie-

ty…
Nie łatwo się on strwożyć dawał, teraz — teraz nie poznawał siebie.
Proroctwo siedmiu lat życia brzmiało mu w uszach natrętnie.
Miałaż ta niewiasta odsłonioną ta emnicę przyszłości?
Siedem — siedem lat pokuty!
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Cała przyszłość stanęła mu przed oczyma — serce zapłonęło goryczą.
Życie wydało mu się zmarnowane, czarne, zbrukane, nieszczęśliwe, ale pokutę odpy-

chał…
— Na pokutę, niewiem, zawcześnie czy zapóźno — ale na zemstę czas eszcze.
Chciał się śmiać, a łzy płynęły mu z oczów.
W tem do drzwi, które był zaparł za sobą, gwałtownie się dobĳać zaczęto. Za niemi

poznał głosy swoich dworzan, kapelana i Kaczora. Uląkł się, czy nie znaleźli zabite …
Wołano coraz głośnie .
— Gore! gore!
Ks. Paweł zerwał się. Oknem uż wskakiwały iskry, parł się do środka dym gorzki.

Pobiegł do drzwi, które otworzywszy u rzał wielką izbę w płomieniach‥ Oknami wpadały
do nie ęzyki ogniste i lizały ściany.

Do koła zwĳali się luǳie wynoszący sprzęty i rzeczy, czeladź wyciągała z szop konie.
Dwór i zabudowania blizkie gorzały.

Sam on ten wyrok — na stos — wydał na siebie.
Nie spostrzeżono, gdy drewniane pokrycia gorzeć zaczęły, a gdy e ob ął ogień, ratować

uż było za późno.
Biskup spo rzał w głąb izby. Na oświecone podłoǳe, tam gǳie klęczała Bieta, po-

strzegł plamę krwi, w które blask ognia odbĳał się rubinowo.
Trupa nie było.
Paweł oǳyskał przytomność i z ludźmi, którzy go pochwycili wybiegł życie ratu ąc.

Ci co go prowaǳili, nie wiǳąc krwi na podłoǳe, wprost na nią go wiedli. — Ośliznęła
się noga — ale wnet znalazł się ocalony w podwórzu.

Biegli tu uż Żegota, Warsz i inni o swo ego woǳa niespoko ni, a u rzawszy, otoczyli
z radosnemi okrzyki.

Biskup lekceważąc pożar swo ego dworca, gdy o wóz trudno było, konia sobie podać
kazał. Do koła widok się rozpościerał straszliwy, lecz ma estatycznie piękny.

Morze płomieni, obłoki dymów krwawych, gwiazdy iskier tysiąca‥ Pożar ak smok
chciwy pastwy, poruszał się, wyciągał szy e ogniste, chwytał i pożerał czego dotknął.

Na tem tle złotem wieże kościołów, mury nie tknięte eszcze, stały ak czarne ol-
brzymy. W dali widać było Wawel łuną oświecony, a na wałach ego tysiące głów, rąk
załamanych tysiące.

Luǳie ci patrzali na zgorzelisko swych dachów, pracy swe , mienia — i płakali.
Żołnierstwo, które każda klęska nieprzy aciela ǳikszem czyni, upo one tym wido-

kiem zagłady biegało ak oszalałe, — krzycząc ogniowi zachętę by palił, sypiąc mu oklaski
ak sprzymierzeńcowi.

Ciury ak pożar się rozpasywały. — Szyderskie śmiechy i śpiewy tłumów wtórowały
syczeniu płomieni. Wskazywano na zamek, gǳie ak skamienieli stali luǳie z boleścią
w sercu.

Ztamtąd nie było słychać głosu, ni ęku, ni przekleństwa.
Ci, co biegli napawać się tą boleścią, zna dowali ą niemą, straszną i — cofali się.
Całą tak noc płonął niedawno odbudowany Kraków, naprzód ak ogromne ognisko,

potem ak pogorzel krwawa, nad którą gęste kłębiły się dymy. Wśród asności tych, ogo-
rzałe drzewa z gałęźmi opalonemi, ak zeschłemi sterczały trupami. Gǳieniegǳie niedo-
palony słup, ściana muru…. lub drzewa, które glina ocaliła, padały, gdy im podpory nie
stało‥ i iskry rozpryskiwały do koła.

W ulicach garstki luǳi sieǳąc płakały, a ciury włócząc się — śpiewały. Inni powy-
taczawszy beczki pili na cześć przyszłego pana, który poczynał rządy od palenia stolicy.

Jeszcze ogień nie wygasł, gdy dnieć zaczęło.
Ocalało niewiele. Biskup czu ący się mocno znużonym, szukał mie sca dla spoczynku

— swo ego domu uż nie miał.
Spłonęła i ta niewiasta z nim? pytał się w duchu i żądał, aby tak było.
Niema ąc się dokąd schronić, po echał do klasztoru św. Franciszka. Tam ǳwoniono

uż na utrznię i razem oǳywał się ǳwonek dominikański, bo mięǳy dwoma zakona-
mi trwało współzawodnictwo prawie w walkę przechoǳące — kto pierwszy na utrznię
ǳwonić ma prawo. Spór o to późnie wytoczył się aż do duchowne zwierzchności, która
rozstrzygnęła go trochę szydersko.
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Gdy ks. Paweł stanął u furty Ś. Franciszka, u rzał w nie akby na swe spotkanie wy-
choǳącego mnicha.

Starzec był wychudły, którego szy a z habitu wysta ąca, żółta, pomarszczona, głowa
wygolona, broda siwie ąca, czoło poorane, suknia połatana różnobarwnie i wytarta, czy-
niły podobnym do ednego z pierwszych uczniów świętego z Assyżu. W obliczu tem czuć
było oderwanie się ascetyczne od świata, gore ącą pobożność i pogardę ziemskich rzeczy.

Poznawszy Biskupa ks. Serafin, ukląkł pokornie.
O ciec ten, czech, rodem z Pragi, ale od pierwszego założenia klasztoru przebywa ący

w Krakowie, był uż prawie polakiem… nauczył się mowy, kra pokochał…
Był to kaznoǳie a słynny, na którego głos tysiącami lud bieżał, tak, że nie w szczupłym

naówczas kościele, ale zewnątrz z przystawione doń ambonki opowiadać musiał słowo
Boże…

Głoszono cuda ego, — lękano się nieubłagane surowości. —
Biskup też wolałby był spotkać u progu kogo innego, nie ego.
Prawdomówność i ostrość człowieka tego nie miłe mu były.
— O cze mó , odezwał się Biskup, przybiera ąc umyślnie ton lekki i wesoły. — Otom

bez schronienia, pastuch bez szałasu, przychoǳę was prosić o celę w klasztorze.
Mnich pokłonił się ręce obie krzyżu ąc na piersiach — lecz milczeniem tylko od-

powieǳiał. Tym czasem biskupa z konia zsaǳano, wszedł w korytarze wiodąc za sobą
Serafina.

Ten spieszył za nim z głową spuszczoną, otworzył drzwi puste , dosyć przestronne
izby i stanąwszy w progu, wskazał wnĳście ks. Pawłowi.

I to uparte milczenie O. Serafina, choć z pewnych względów dogaǳało Biskupowi,
z innych nieprzy emnem mu było. Wytłumaczył e sobie akimś wstrętem.

Wchoǳąc więc do środka, wezwał z sobą zakonnika, który nieco się zawahawszy,
usłuchał.

Tak miał głowę pełną ks. Paweł spraw ǳisie szych, iż nie znalazł inne treści do roz-
poczęcia rozmowy nad nie.

— Teraz, — odezwał się do niego — spoǳiewam się, iż Wawel poddać się musi!
Niemcy przekonali się, iż żartować nie bęǳiemy. —

Spłonęło miasto!
— Tak! — powoli ozwał się stłumionym głosem O. Serafin — dotknął e Bóg, aby

z grzechu oczyścił płomieniem‥ — ale i niewinnych ucierpiało wielu.
Westchnął starzec.
— Potrzeba było te klęski, aby dokonać ǳieło — wtrącił Paweł.
Unika ąc rozmowy o tym przedmiocie, O. Serafin dodał tylko, iż Bóg łaskaw świą-

tynie swo e ocalił.
To mówiąc spoglądał na drzwi, akby mu oddalić się pilno było.
Biskup wstrzymywał go we rzeniem.
— Ciężkie są czasem konieczności, nieuniknione! — szepnął cicho.
— Bez woli Boże nic się nie ǳie e — odparł mnich — bo i wola luǳka w rękach

Jego.
To mówiąc spo rzał na Biskupa tak przenika ącym wzrokiem, iż ten oczy spuścić mu-

siał. O. Serafin złożył ręce ak do ciche modlitwy.
Rozdrażniony Biskup i w tym ruchu upatrzył coś wymierzonego przeciw sobie. Po-

myślał, iż się modli może o ego nawrócenie, tak ak ta, co go niedawno upominała.
Zburzyło go to i wbiło w dumę.

— Modlicie się wiǳę, O. Serafinie — wtrącił — może i za mnie biednego grzesznika?
Chociaż w głosie brzmiał gniew, staruszek się nie zmieszał, blade oczy zwrócił ku

mówiącemu.
— Tak est — rzekł — modlę się i za was, Pasterzu! boć nie ma, ktoby nie potrzebował

modlitwy…
— Mnie zaś macie pewnie za na zatwarǳialszego z grzeszników? — dorzucił Paweł

prędko z szyderstwem dobitem.
— A któżby z nas śmiał być Psychostatą, okrom tego, który szalę sprawiedliwości

w straszny ǳień sądu trzymać bęǳie? — smutnie odezwał się O. Serafin. —
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Nie wiem czy na grzesznie szym esteś, Pawle Biskupie — ale ako człowiek grzesznym
esteś, a ako grzesznik pokutować powinieneś.

Bóg łaskaw temu, którego na Biskupa namaścił — da czas do obmycia się… Lat
siedem eszcze masz przed sobą…

Usłyszawszy po raz wtóry o tych siedmiu leciech, wstrząsnął się i drgnął ks. Paweł.
Wprędce ednak duma wróciła, podniósł głowę.

— Co to mi prawisz? — odezwał się. — Rozmawiałeś z Panem Bogiem?
— Tak est! — rzekł chłodno O. Serafin. — Dusza mo a coǳień rozmawia z Nim na

modlitwie…
Maluczki estem i grzeszny… ale małych Chrystus litościwy Pan przypuszcza do siebie!

Gdym za duszę two ą modlił się, ako za pasterza naszego, słyszałem głos z góry: „Siedem
lat dano mu do pokuty.”

Pokorny mnich rósł i potężniał mówiąc.
— Siedem lat! — dodał natchniony. — Uży cież ich nie na pożogę miast, nie na

zemstę i rozlew krwi, ale na przebłaganie Boga, na oczyszczenie siebie…
Zamilkł, Biskup próżno chciał przybrać ton i twarz lekceważącą, wpadł w zadumę…

Korzysta ąc z wrażenia O. Serafin kończył.
— Bóg nie chce zguby grzesznika, a dla ciebie łaskawym est, boś dosto eństwo pia-

stował w kościele i postawił cię na świeczniku… I chce aby światło to co gorzało światu,
płomieniem się wzbiło ku niebu…

Nie ma ąc siły odpowieǳieć mu, Biskup, którego śmiałość mnicha oburzała coraz
mocnie , dumnie pokazał na drzwi.

O. Serafin uchylił głowę, złożył ręce na piersiach… i wyszedł. Okno izby było zapar-
te, Biskup gwałtownie otworzył e. Zamiast świeżego powietrza poranku, wpadła niem
zgorzelizna i dymy.

W chórze śpiewały mnichy — dale na pogorzelach słychać było krzyki żołnierstwa,
ǳwonki kościelne mięszały swe dźwięki z odgłosem oręży i tententem koni.

— Raz że eszcze mam być pokonany? — zawołał w duszy swe Paweł — i eszcze raz
upokorzony?

Spo rzał z wyrzutem i skargą ku niebiosom… okrytym dymami sinemi.

Klucznik na zamku w Sieraǳu, stary Wrzos, z siwą, krótko postrzyżoną szczecinowatą
brodą, który w nie akim porządku puste ego izby utrzymywał — przechaǳał się czasem
po nich niema ąc nic do czynienia, rozmyśla ąc o przeszłych latach, które tu przeżył. Były
to edyne dni żywota, po któych pozostały mu pamiątki.

Patrzał tu na dwór i życie osobliwe Leszka z Gryfiną, którą poufale Rusinką nazywał
a nie barǳo ą lubił; dwa razy pilnował przywożonego tu Biskupa, różnemi wygody dlań
wymaganemi, których nastarczyć nie mógł, niecierpliwiony. Buǳił on w nim z pewnych
względów poszanowanie ako pasterz duchowy, niby książę a kapłan razem, z drugie wiel-
ką ciekawość i wstręt pewien, iż się mógł dopuścić przestępstw, za które aż do więzienia
popadł.

Dla prostego człowieka akim był Wrzos, Biskup ten do żołnierza podobny, krzykliwy,
nakazu ący, wcale nie pobożny, był nierozwikłaną zagadką.

Wieǳiał on o tem, że go tu za akieś przewinienie osaǳono, a potem musiano wy-
puścić, płacąc mu z niewolę. To mu się w głowie nie mogło pomieścić — ani co Biskup
popełnił, ani eźli winnym był, czemu go nie ukarano a przepraszać musiano.

O nim też, o Leszku i Gryfinie, stary Wrzos luǳiom załogi i niestałym zamku miesz-
kańcom, gdy tylko mógł, opowiadać lubił.

Stary był uż ten Wrzos, dawnie trochę żołnierz, ale gdy mu nogę Prusak czy Litwin
nadwerężył oszczepem i nakuliwać na nią zaczął — dano mu schronienie łaskawe w Sie-
raǳiu, zkąd był rodem. Dostał się do posługi przy zamku, a że wiernym był, powierzono
mu straż ego wewnętrzną.

Teraz nie było tu kogo i czego pilnować, komnaty pustkami stały, gǳieniegǳie
w nich zboże zsypywano, na dole nawet w izbach opróżnionych składano siano i sło-
mę.
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W innych wylegała się załoga, składa ąc oręż swó , węzełki i do życia zapasy.
Lepsze izby, pańskiemi zwane, które książe, księżna a późnie Biskup za mował, py-

łem okryte odpoczywały i chyba e prze eżdża ący wo ewoda lub kasztelan na ǳień aki
zamieszkał.

Obycza em, który długo się potem w zamkach podobnych utrzymał, sprzęt ich był
barǳo prosty: stoły od siekiery, u ścian ławy, drzwi ledwie niektóre ze skoblami, nie we
wszystkich oknach błony, ozdób żadnych, chyba gǳie polica górą, aby na nie coś złożyć
można, i haki do wieszania.

A że okna nie zawsze zamykane były, w wielu z izb askółki blizko amug gniazda
lepiły i wróble za eżdżały na popasy. Na górnych poddaszach wieǳiał Wrzos o sowach, ale
tym nic nie czynił, pode rzywa ąc e ze strasznych we rzeń, iż mścićby się mogły. Tak samo
gościnnie przy mowany był co roku bocian, który na edne z baszt usłał sobie gniazdo
ogromne, i przybyciem swem wiosnę pewną wróżył.

Wrzos nieżonaty, samotnik, nie miał nikogo z kimby żył, całą rozrywkę dlań sta-
nowiło prze ście się do gospody na poǳamcze, gǳie mieszczanie się schoǳili i luǳie
z okolicy na targ przybywa ący.

Tu piwo pĳąc stary prawił co słyszał, co wiǳiał, o Czarnym ak uchoǳił od żony,
o Gryfinie ak za nim goniła, i o tym Biskupie, który klął ak prosty ciura, a czasem
własną ręką za drzwi wypychał.

Nuǳiło się teraz Wrzosowi, bo albo nic do czynienia nie miał i spał dużo, albo nawał
roboty, gdy kto na zamek za echał, tak, że spocząć mu nie dawano. Skarżył się też, iż mu
ego osyp, mąkę, krupy, piwo wyznaczone i sól nie wydawano w porze, skąpo, złą miarą
i nie na lepsze.

Sam sobie eǳenie prażył, w czem mu zwykle edna ze stróżek zamkowych, które
z przedmieścia tygodniami na służbę przychoǳiły — pomocą bywała.

Niekiedy w braku innego za ęcia, Wrzos łyżki strugał z lipiny, a miał to przekonanie,
że pięknie szych nad nie, nikt na świecie robić nie mógł.

Jednego wieczora, gdy Wrzos na stopniach siadłszy u bramy, rozpowiadał dwom pa-
chołkom z załogi o tych dawnych czasach, gdy to tu ludno bywało, a zapalił się mocno
w opowieści swo e — zatętniało, zahuczało, i pięciu konnych wpadło na podwórze zam-
kowe, a eden z nich wprost na niego, woła ąc kędy klucznik był.

Wstał uchyla ąc wytarte z futrem czapczyny Wrzos — (bo esień uż była i w uszy
marzł).

— Izby oporząǳać! ognia zapalić! — wołał przybyły. — Gościa mieć bęǳiecie lada
goǳinę. Tylko go patrzeć!

Wrzos ośmielił się spytać, aki to miał być gość, bo się przy ęcie dosto eństwem mie-
rzyło.

— E! stary! — odparł przybyły — wy eźliście tu nie od ǳisia , może go i znacie…
Nie pierwszy to raz on tu przybęǳie!

Leszek uż był naówczas zmarł, zǳiwił się Wrzos, o kim mowa być mogła — bo
o Biskupie ani myślał.

Nie śmiał nawet pytać więce , lecz zaraz stróżów wziąwszy i stróżkę z miotłą szedł
odmykać, pyły oczyszczać, umiatać, myśleć o ogrzaniu.

W duchu ednak ciągle się pytał sam siebie, ktoby to mógł być?
Pośpiech, z akim oczyszczano dawno nie zamieszkane izby, podniósł w nich straszne

pyłu tumany, które eszcze czasu osiąść nie miały, gdy przez okno zobaczył Wrzos wielki
wóz okryty, do koła zbro nemi ludźmi otoczony, a na wozie pół sieǳącego, pół leżącego
mężczyznę starego, otyłego, z twarzą rozlaną, okrytego kożuchem dostatnim, w czapce
sobole .

Chociaż długi przeciąg czasu upłynął od ostatnie biskupa niewoli, a ks. Paweł zmienił
się mocno (on to był bowiem), Wrzos aż zakrzyknął, pozna ąc swego więźnia dawnego.

Tak mu się to zdało ǳiwnem, iż nieopatrzny człek popadł tu raz trzeci, iż ręce załamał.
— Trzeci raz! — zawołał — no! teraz mu tu koniec bęǳie!
Gdy to mówił, słychać uż było i ciężki chód Biskupa i głosy tych, co go prowaǳili, aż

w progu ukazała się postać dumna, z twarzą pomarszczoną, wlokąca się ciężko na nogach
obrzmiałych, opiera ąca się o ściany.
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Wrzos schylił się przed nią nizko — ale Biskup zbyt sobą był za ęty, aby nań spo rzał
nawet.

Widok tych mie sc przypominał mu cały szereg wypadków długiego życia — aż do
te ostatnie goǳiny.

— Być zwyciężonym, zawsze zwyciężonym być! — powtarzał w duszy. — Czuć się
silnym i zgniecionym być przez karłów, którzy ani rozumu, ni przebiegłości me nie ma ą!
Przeznaczenie!

Z tą myślą przygnębia ącą rzucił się Biskup na ławę w rogu izby, i nieruchomy na nie
pozostał.

Jeden kapelan Mikoła miał pozwolenie towarzyszenia mu… Kaczor przywlókł się ako
sługa.

Na nim znać też było lata przeżyte, wesołość ego nie tą dawną była, zdała się przymu-
szoną, powtarzała ednosta nie. Dla pobuǳenia e , napĳać się musiał, roztył się i ociężał.

Kapelan i Ochmistrz, bo tak mianowano Kaczora, zaczęli myśleć o zapewnieniu wy-
gód Biskupowi; gdy on, zobo ętniały o nic się nie upominał, na nic się nie zdawał zważać.
Dawną gwałtowność i wybuchy, zastąpiło odrętwienie.

Wiǳąc go w takim ducha upadku, ksiąǳ Mikoła , pokorny barǳo i łagodny człek,
czuł się w obowiązku przy ść mu w pomoc duchowną pociechą.

— Nie potrzebu emy się tu barǳo rozgaszczać — rzekł — niewola nasza nie potrwa
długo. Arcybiskup Gnieźnieński lub Rzym, u mie się za nas.

Bóg łaskaw, miłosierny, a my wszyscy do niego gorące zanosiemy modlitwy.
Biskup wzruszył ramionami.
— Nie obchoǳi mnie uż nic — odparł chłodno — nic! nic! Skończone życie mo e,

naǳie e utopione na wieki! Wszystko, czego pragnąłem, czego na większym kosztem
dopiąć chciałem — przepadło!‥ Niech się sobie świat kończy!

Napróżno kapelan usiłował mu poddać myśl weselszą — Biskup głowę spuściwszy nic
nie odpowiadał.

Wieczorem gdy sami pozostali, kazał sobie czytać pismo święte, którego czy słuchał,
czy pod ten czas o czem innem myślał, nie mógł ks. Mikoła zmiarkować, choć często
nań spoglądał. Oczy miał sto ące słupem, nieruchome, twarz skamieniałą.

Kaczor mocno się zaasował tem niezwycza nem pogrążeniem w sobie pana, a gdy
naza utrz podano adło, które biskup ledwie tknął, o nic się nie upomniawszy — szepnął
Ochmistrz po cichu Kapelanowi, iż źle być z ks. Pawłem musiało, bo się barǳo odmienił.

Jest zaś u ludu wiarą powszechną, iż zmiana taka coś groźnego zwiastu e.
Dawnie w więzieniu rwał się i narzekał, niecierpliwił, spoǳiewał, teraz przy mował

niewolę z obo ętnością zimną, nic się nie domaga ąc i nie skarżąc się na nic.
Rozmowa z Kapelanem zaga ana z różnych tonów — nie dawała się zawiązać. Słuchał

niby co doń mówiono, na nic prawie nie odpowiada ąc.
Ksiąǳ Mikoła powtarzał ciągle, iż Biskupa rychło musiano puścić, że Bolesław Ma-

zowiecki powinien był przemóǳ Wrocławskiego Henryka, ob ąć Kraków i ks. Pawła
wyzwolić.

Nawet ta naǳie a zwycięztwa Mazowieckiego książęcia, którego ród zawsze Biskup
chciał na stolicę krakowską wprowaǳić, nie roz aśniła czoła ks. Pawłowi.

Milczał i milczał długo, aż późno w noc, przy psalmach pokutnych, które sobie czytać
kazał, nagle wybuchnął.

— Bóg niech się ulitu e nad duszą mo ą! Więce uż na ziemi nie pragnę nic! Rzadko
o te grzeszne duszy myślałem wśród życia. Dwu wrogów miałem, Pudyka i Czarne-
go, pogrzebałem ich obu, niezwyciężyłem żadnego! Kra ten nieszczęśliwy porozpada się
w kawały i pochłoną go niemcy!

Zalewa ą go, opanowu ą, zawo u ą bez żelaza!
Oczy mo e uż smutne e doli wiǳieć nie będą — na tę nieszczęsną ziemię patrzeć

nie chcę‥
Zamknąć e wolę na wieki!
Wielkim grzesznikiem estem!
Westchnął i dodał:
— Czyta psalmy pokutne!
Ks. Mikoła ciągnął dale , zadumał się Paweł.
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— Ręka Boża! — zamruczał po skończeniu psalmu. — Tak! w tem wszystkiem by-
ła dłoń wszechmocnego! Ci luǳie nie sprostali mi w niczem, a pognębili mnie. Nie
zmogłem losu, bo los był w ręku Boga‼

Czyta psalmy!
Wśród westchnień i wykrzykników, kapelan znowu powolnie psalmy odmawiał gło-

sem płaczliwym.
— Tak! — mówił biskup przerywa ąc mu. — Smutna est dusza mo a, aż do śmierci!

Pociechy nie mam żadne … Nic się nie ziściło!
Ziemie te rwą teraz pomięǳy sobą, Henryk Ślązki co pieśni niemieckie śpiewa, Bolko

Mazowiecki, którego się krakowianie bo ą i mały ten karzeł, Władek… i Przemyśl może
i Wacław Czeski, któremu Gryfina darowała czego nie miała‼

— Wiǳisz ty! Mikoła u! — dodał porywa ąc się z pościeli. — Wiǳisz ty to? Krzyżacy
z edne , Litwa z drugie strony, Tatarzy, Ruś, Prusacy, Czechy‥ Węgry‥ wszyscy na tę
nieszczęśliwą ziemię — nielicząc mrówia niemieckiego co ą uż zalewa…

Wiǳisz to spustoszenie? a naszych Piastowiczów poniemczałych, gryzących się ak
psy z sobą, o to, aby na ak na mnie sze sztuki rozerwać królestwo, co niegdyś ednem
i potężnem było!

A! czyta psalmy…
Zaledwie głos ks. Mikoła a dał się słyszeć opłaku ący grzechy, Biskup w piersi się

uderzywszy przerwał.
— A! tak! tak, wielkie są grzechy mo e, wielką była ślepota! Burzliwą falą rzucała się

krew we mnie, pożądałem więce niżeli człowiekowi mieć wolno!
Próżne a nienasycone było serce to, którego pragnienia nic ukoić nie mogło!
I ǳiś — ǳiś tam taż bezdnia co w dniach młodości! W tę przepaść wpadło luǳi

tyle, krwi, łez mych własnych — a stoi tak czarna, pusta, przepaścista ak była!
Módlmy się!
Kapelan przerwany wiersz rozpoczynał znowu, a Biskup ledwie mu da ąc dokończyć,

wołał wzruszony:
— Długie życie było a próżne! Przeciw woli Boże , nic… Quis ut Deus? Quis contra

Deum? Niezbadane wyroki Jego!
Co On chce uczynić z tą ziemią obcym ą da ąc na pastwę? słabym na igraszkę, śle-

pym do rząǳenia? Czem więce nad inne zgrzeszyła ona, i za czy e winy srogą pokutę
biczowania i więzów ponosi? A! niezbadane wyroki Jego!

Zamilkł…
Ks. Mikoła zwolna próbował dale czytać psalmy, w których każda dusza zbolała

a skruszona, swo ego cierpienia zna du e odbicie. Biskup ęczał, słowa niektóre powtarzał,
wpadał w zadumę, lub boleściwie wzdychał, akby ran ego dotknięto.

Tak część nocy przetrwali na te modlitwie smutne i narzekaniu. Kaganek się dopalał,
ks. Mikoła zamknął księgę.

— Boże, bądź miłościw duszy mo e ! — szepnął Biskup.
Naza utrz pogodny, zimny wstał ǳień esienny, Biskup wy rzał oknem na ranny szron

okrywa ący ziemię. Pora ta roku, łowy mu przypominała, z pod wczora pokutu ącego
grzesznika, ǳiś namiętny łowiec wystąpił.

Patrzał na łąki rozległe, na lasy w dali i westchnął.
— A! — szepnął — takiego ranka, z dobremi psy pó ść. w las — co to za rozkosz?
Otworzył okno.
— Co za powietrze orzeźwia ące! a aki zaduch w te przemierzłe izbie! Cóżbym dał,

gdybym mógł, gdybym siłę miał na konia siąść z oszczepem…
W tem na myśl przyszło mu wspomnienie Werchańca, którego na łowach ubił ręką

własną, zobaczył oszczep ten krwawy tkwiący w ego piersi, — a oczy mu zaszły mgłą,
zamilkł upokorzony — i głowa na piersi zwisła.

Wieczorem wrócić kazał do psalmów pokutnych, lecz czytania ich spoko nie słuchał,
nie przerywa ąc.

Uspoka ała się powoli dusza, do nawałnic przywykła, czuła w tym spoko u błogość
akąś więce obiecu ącą się, niż zdobytą.
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Zrana, gdy podano eǳenie, ozna miono razem Biskupowi, duchownego przybywa-
ącego z Krakowa. Wszedł, stary ak ks. Paweł, ǲiekan krakowski, który raz uż do
kle enia zgody mięǳy Biskupem a Leszkiem należał.

Ks. Paweł łatwo przewiǳieć mógł, że i teraz mu przynosi warunki prze ednania, nie
wzruszyło go to byna mnie . Witał go uprze mie ale obo ętnie.

W istocie ǲiekan przychoǳił ze słowem zgody od księcia Henryka. Od ozna mienia
tego zaczął — Paweł nie poruszony ak był pozostał.

— Książe Henryk? — odparł powoli — Henryk niemiec mieć za sobą bęǳie miesz-
czaństwo krakowskie, ci przecież nie o wszystkim stanowią! Uda im się zdać mu Kraków,
ziemianie się opatrzą, że i oni tu coś znaczyć powinni. Od czegóż by się ziemianami zwali,
gdyby ta ziemia nie ich była⁇

Uwolni mnie ǳiś Henryk, a utro — —
Zadumał się.
— Nie pilno mi! — dodał. — Nie wiǳę w przyszłości nic oprócz zamętu strasznego,

z którego by chyba dłoń silna wyratować mogła. — Gǳież ona est?
— A Bolko Mazowiecki? — odparł ǲiekan.
Biskup zbył milczeniem.
Zǳiwił się ks. Wo ciech, zdawna zna ąc go, zna du ąc tak zobo ętniałym na wszyst-

ko… Niewiǳiał go takim nigdy. Przez cały ǳień probu ąc czemś wywieść z te odrętwia-
łości, nie zdołał ani odżywić, ni wydobyć stanowczego słowa.

— Do Krakowa powracać? — Co mi po tem? Mazowieccy zechcą się mną posłużyć,
bo wieǳą, że im sprzy ałem i sprzy am; dla tego, że wiele serca mieli i siły więce niż
druǳy. A utrzyma ąż się oni przeciwko Ślązakom i Czechom, a innym chciwym Krakowa,
choć go utrzymać nie potrafią?

Poko u nie doży ę — wo ny więc nie pragnę uż…
Wieczorem, ǲiekan zdumiał się znowu, słysząc, że Biskup od kapelana psalmów

pokutnych zażądał.
— To mo e na milsze czytanie, na lepsza modlitwa! — rzekł z westchnieniem.
Ks. Mikoła otworzył księgę i zwolna psalmy czytać począł, które ks. Paweł cicho za

nim powtarzał. Stary ǲiekan nie mógł od tego nowego dlań widoku oczów odwrócić.
Nie znał Biskupa tak usposobionym do skruchy i pokuty.

Niektóre wiersze psalmów kazał sobie powtarzać, bo mu mocnie do serca przypada-
ły… Jęczał i wzdychał. Do późne nocy sieǳieli tak na modlitwie.

Gdy naza utrz ǲiekan, nic nie sprawiwszy, do od azdu się sposobił, rzekł mu ks.
Paweł żegna ąc się z nim.

— Proszę was, powiedźcie tam we dworze, niech starego mo ego psa Pogońca, dobrze
karmią. Zasłużył on na to. On stary i a, nie pó ǳiemy uż w las ze sobą, ale niech głodu
nie cierpi.

Ta czułość dla psa, gdy Biskup nigdy e nie okazywał nawet dla luǳi, — eszcze raz
wprawiła w zdumienie ks. Wo ciecha. Nie poznawał człowieka.

W progu dorzucił żegna ąc się z nim.
— Jeźli żyw, pozdrówcie odemnie O. Serafina u św. Franciszka.
Mąż est święty.
Drzwi się zamknęły. Płynęło w tem więzieniu życie prawie klasztornym trybem.
Kaczor, który na pociechę pił, a podpiwszy czuł się w obowiązku przychoǳić Bisku-

pa rozrywać, zna dował go głuchym i obo ętnym. Często nawet odprawiał go, okazu ąc
niesmak i wstręt.

— Zły to znak, — szeptał Kaczor, — kiedy stary człek ak ten nasz, z dnia na ǳień
się odmieni. Nie da Boże nieszczęścia!

Pode drzwiami psalmom się przysłuchu ąc, sługa odchoǳił markotny. Zaczynał my-
śleć o sobie co pocznie, gdy Biskup zemrze, bo czuł, że śmierć musiała być blizką.

Na przekór te przepowiedni Kaczora, ks. Paweł, którego tu przywieziono osłabłym
i cierpiącym mocno, widocznie spokó ducha oǳyskawszy i na zdrowiu lepie być poczy-
nał…

Twarz mu zbladła, pomarszczyła się, krwawe oczy zbielały, mowa stała się łagodną.
Gniew rzadko i na krótko się z awiał.
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Kilka tygodni trwała ta niewola Biskupa, klątwą zagrożono z Gniezna, musiał być na
wolność puszczony. Jednego ranka znalazł się bez straży, ozna miono mu, że może się
udać gǳie zechce — ale o zgoǳie i prze ednaniach, mówić z kim nie było.

Łoktek walczył właśnie o Kraków z Henrykiem.
Ks. Paweł oswoboǳony nie wieǳiał dobrze gǳie się obróci. Do Krakowa echać nie

chciał, Kunów i Łagów mu zbrzydły. Kaczor, który natychmiast do wy azdu się sposo-
bić zaczął, sąǳąc że panu wyrwać się ztąd bęǳie pilno — nie zrozumiał go, gdy mu
powieǳiał, iż sam nie wie eszcze dokąd i kiedy po eǳie.

Sposobiono przecież wozy, a ks. Wo ciech przy echał z Krakowa z pieniąǳmi i oǳieżą,
która mogła być na drogę potrzebną.

Namawiał do stolicy, wahał się ks. Paweł, parę dni tak upłynęło. Gdy nań nalegano,
odezwał się.

— Wieźcież mnie dokąd chcecie! Jedno mi uż gǳie sieǳieć będę, bylebym kościół
miał… Nadeszły dni pokuty. Niewiele uż czasu wedle przepowiedni zostało mi na nią.

Stan ten człowieka, który dawnie nie dawał sobą rząǳić nikomu, a na samą myśl,
że ktoś mógł mu swą wolę narzucać oburzał się, na przekór czyniąc — obuǳała litość
w otacza ącem go duchowieństwie.

Mąż woli potężne był całkiem złamany.
ǲiekan za Krakowem był, a choć ks. Paweł nie życzył go sobie dla mieszczaństwa

niemieckiego, które górę w nim brało — nie sprzeciwił się.
— Wieźcie i do Krakowa, gdy chcecie — odparł obo ętnie. Wszystko mi edno…
Na pół uż drogi, Kaczor dobył z milczącego pana życzenie spoczynku. — Zatrzymano

się w Tarczku.
Był tam niewielki dwór, w którym przesieǳieć czas akiś było można. Został nie

dba ąc o wygodę i ruszać się dale nieokazywał ochoty.
Na zamku Sieraǳkim pusto było i smutno lecz bezpiecznie i zaciszno na zimę, gdy

w Tarczku, gǳie się Biskupa nie spoǳiewano, dom nieopatrzony, zimny, mały, pusty,
ledwie go z ludźmi mógł pomieścić.

Jedną izbą dla siebie ogranicza ąc się, drugą ks. Paweł na kaplicę przeznaczył. — Zo-
stali tu, bo się czuł znużonym i słabym. Czytano mu znowu psalmy pokutne, ale teraz
żadne narzekanie i wspomnienia przeszłości modlitwy te nie przerywały.

Rozprawiali się książęta, dobĳa ąc o Kraków, Paweł nawet Mazowieckim, z któremi
trzymał, odmówił wszelkiego poparcia.

— Zostawcie mnie w poko u — odpowiadał — walczyłem długo!
Z rana odprawiał mszę świętą w kaplicy, potem czytać sobie kazał albo modlił się sie-

ǳąc, bo uż dla boleści w nogach i obrzęknieniu klęczeć nie mógł. Cierpienia przy mował
nie skarżąc się na nie, prawie radośnie.

Trzy lata całe trwało to powolne konanie. Niekiedy gdy mu przynoszono wiadomo-
ści o zwycięztwach łokciowego Włodka, to o przewaǳe Ślązaka, to o groźnych nowych
sporach i zatargach — zgasłe oko błysło mu eszcze, ruszył się, drgnął. Stary człowiek
chciał dawne w nim prawa oǳyskać, ale wnet go pokutnik zwyciężał. Spuszczał źrenice
powtarza ąc cicho.

— Bądź wola Two a!
Słuchał potem ostygły prawie, opowiadań o burzach, które się po kra u rozpościerały.
W roku  przestał się uż o swe mocy podnosić, milczał, mruczał modlitwy, siły

coraz barǳie go opuszczały. Sam rachował miesiące i tygodnie, które mu wedle prze-
powiedni, do życia pozostawały. Ostatnią troską ego był niepokó o wybór następcy po
sobie.

Dnia ednego ks. Mikoła , który go nie opuszczał, znalazłszy słabszym niż zwykle,
chciał wezwać mnicha Cystersa, który tu czasem przybywał z radą lekarską, a raz uż
zagrożonego śmiercią uratował.

Biskup się temu sprzeciwił.
— Przeciw woli Boże , żaden lekarz nie poraǳi — rzekł — goǳina mo a nadchoǳi.
Otwarto drzwi drugie izby, która za kapliczkę służyła. Ks. Mikoła wyszedł ze mszą

świętą.
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Zwykle gdy ona się tu odprawiała, wpuszczano domowników a nawet obcych, eźli
acy do Tarczka przybyli.

Dnia tego nacisnęło się pobożnych więce niż zwykle, zwabionych może tem, iż o po-
gorszeniu zdrowia Biskupa słyszeli.

Wśród ciżby, która małą zapełniała izdebkę, na wpół uż zgasłe oczy chorego, dostrze-
gły niewiastę w sukni zakonu św. Franciszka, z twarzą osłoniętą, klęczącą za wszystkiemi
u progu… Niepokó go ogarnął, obumarłe zabłysły źrenice.

Pokutnica modliła się gorąco cała zatopiona w sobie.
Ks. Paweł oczów od nie nie mógł oderwać — drżał.
Wzrok z pod grube zasłony raz tylko padł na niego, było to przy końcu mszy, gdy

kapłan od ołtarza przeżegnał przytomnych.
Biskup Paweł zwolna pochylił się na poduszki, powieki się przymknęły, krzyżyk, który

trzymał w ręku, przycisnął do piersi.
Zwolna wszyscy do kaplicy wpuszczeni wychoǳić zaczęli, a niewiasta klęczała u pro-

gu, ku łożu spogląda ąc.
Kaczor z lekka za ramię ą u ąwszy wskazał, że i ona wy ść była powinna.
Pochyliła się ku ziemi, cału ąc ą, podniosła i zawołała głosem wielkim
— Wieczne odpocznienie racz mu dać Panie‼
Ks. Mikoła przelękły, nie ma ąc czasu alby zrzucić, przybliżył się ku łożu…
Biskup nie żył.


Straszna była zamieć zimowa. Wiatr szalał niosąc z sobą chmury śnieżnych białych płat-
ków.

Nad Prądnikiem na Skale zakonnice w chórze odmawiały modlitwy, gdy w chwili
małe uciszenia, zdało im się iż usłyszały głos błaga ący i wołanie boleściwe.

Żadna z nich powieǳieć nie mogła zkąd przeraża ący ten głos cierpienia dolatywał.
Przyniosła go burza, powietrze niem ęknęło — wyszedł z pod ziemi? był akby wo-

łaniem grobowem duszy w czyścu udręczone , czy zwodliwym krzykiem ptaka, co luǳką
boleść przedrzeźnia?

Przełożona, które uszu doszedł, po skończonych modlitwach, „Anioł Pański“ za
w czyścu cierpiących odmówić kazała.

I raz eszcze ten sam ęk odezwał się — zkąd? niepochwycono, bo go zaraz wycie
wichru zagłuszyło.

Przerażone nim wyszły z chóru zakonnice, a u furty sieǳąca, na poły głucha siostra
Placyda ze drżeniem opowiadać zaczęła, że i ona ęk akiś dobywa ący się z ziemi słyszała.
Nieochybnie sąǳono, iż musiał być płaczem duszy o ratunek woła ące , domaga ące się
modlitwy.

Przez całą noc śnieżnica mroźna szalała, wszystkie załomy przy murach poprzysypywał
śnieg nagromaǳony zawie ą.

Umiatano podwórza, gdy silne ǳwonienie do wrót słyszeć się dało. We drzwiach stała
baba, która nabiału i a do klasztoru dostarczała, z bladą twarzą, wskazu ąc coś po za sobą,
a ze strachu mówić nie mogąc…

Odważyła się wy rzeć siostra furt anka.
U progu furty na wpół zasypana śniegiem, klęczała z twarzą ku ziemi, z rękami ści-

śniętemi ak do modlitwy, niewiasta w sukni zakonne św. Franciszka, ku kościołowi
obrócona, zastygła uż i skostniała.

Wnet nadbiegły ą ratować zakonnice.
Z wielką trudnością dało się wydobyć ciało z zaspy śnieżne , w które do połowy tkwi-

ło. Życia uż nic rozbuǳić nie mogło w zmarzłe pokutnicy. Nie poznał e tu nikt, za ęto
się pogrzebem nieszczęśliwe , gdy przybyły z Krakowa przypadkiem staruszek, O. Pro-
chor, — we rzawszy na zwłoki ozna mił, że to była owa Bieta, niegdyś ze Skały porwana
i uwieziona.

Świadczył kapłan, iż po ednana z Bogiem, w skrusze i na pokucie życia dokonała.
W rogu cmentarza opodal od zakonnic, złożono e zwłoki na spoczynek wieczny.
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