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TOM I

Na królewskim zamku w stolicy saskié , akby wszystko wymarło, cicho było, ponuro
i smutno. Noc była esienna, ale w końcu sierpnia zaledwie gǳieniegǳie liść żółknie
na drzewach i rzadko wie ą wiatry chłodne i dni bywa ą weselsze eszcze, i nocy asne
i ciepłe…

Tego wieczora ednak dęło z północy i chmury czarne, poszarpane, długie wlokły się
edna za drugą, a na ołowianém tle eśli mignęła gǳie gwiazdka na chwilę, gasła wnet
w gęstych obłokach. U Georgenthor, w bramach zamkowych, na ǳieǳińcach przecha-
ǳały się straże milczące. Zwykle asne okna królewskich mieszkań, z których światła
i muzyka buchały ochoczo, stały czarne i zamknięte. A była to rzecz niezwykła za pano-
wania Augusta zwanego Mocnym, bo pan to był mocen do wszystkiego: łamał podkowy
i luǳi, smutek i złą fortunę, a ego nic złamać nie mogło. W całych niemczech, ba w całé
Europie słynął świetny dwór królewski, przy którym gasły wszystkie inne; nikt go wspa-
niałością, smakiem wytwornym i rozrzutnością pańską nie przeszedł, nikt mu nawet nie
dorównał.

W tym roku wszakże August doznał klęski. Szwed mu wydarł elekcy ną polską koro-
nę; król zrzucony niemal z tronu, wygnany z Królestwa wrócił na kurfirstowskie gniazdo,
opłakiwać swe straty… wysypane próżno miliony i srogą niewǳięczność polaków… Sasi
nie mogli po ąć by tak szlachetnego i miłego pana można było nie uwielbiać i nie dać się
zań zabĳać.

August mnié to eszcze od nich rozumiał. Wyraz niewǳięczność, nieodstępnie towa-
rzyszył każdemu Polski wspomnieniu; wreszcie unikano uż nawet mowy o nié , o królu
Szwecyi i o tych wypadkach, które August Mocny poprawić kiedyś obiecywał sobie.

Drezno po powrocie Augusta uż się nawet bawić zaczynało, ażeby swego pana roz-
weselić; tylko tego wieczora tak ǳiwna cisza zapanowała w zamku: dlaczego? nikt nie
wieǳiał? Król przecież do żadnego ze swych zamków nie od echał, w Lipsku eszcze się
armark nie rozpoczął; mówiono nawet w mieście i na dworze, że na przekór Szwedowi,
August nakaże bale, karuzele i maskarady, aby mu dowieść że swé chwilowé przegrané
nie brał tak barǳo do serca…

Rzadcy przechodnie przesuwa ący się około zamku ulicami, spoglądali na okna i ǳi-
wili się iż tak wcześnie cisza i ciemność zapanowały u króla. Ktoby był wszakże minąwszy
bramę wielką i piérwsze podwórze, mógł się wcisnąć na drugie, przekonałby się iż zamek
spał tylko ednym bokiem, a we wnętrzu ego wrzało eszcze życie…

Straże tu nie wpuszczały nikogo…
Na pierwszém piętrze, mimo wichru, okna były szeroko poodmykane, z za obsłon,

któremi napół tylko były okryte, rzęsiste światło arzące migało, odbite mnóstwem zwier-
ciadeł, a chwilami dobywał się śmiech homeryczny z wnętrza sali, leciał w ǳieǳiniec,
przestrasza ąc choǳącą wartę, która słuchać go stawała, i obiwszy się o szare mury…
powoli słabém obumierał echem…

Śmiechom tym towarzyszyły gwary to słabsze, to silnie sze, rosnące, przechoǳące
w mruczenie i milczenie… Nagle akby po przebrzmiałé mowie zrywały się znowu oklaski
i znowu huczał śmiech homeryczny, królewski, rozłożysty, purpurowy, śmiech istoty,
która się nie lęka by ą kto posłyszał i drugim szyderczym odpowieǳiał śmiechem… Za
każdym wybuchem straż która z halabardą choǳiła pod oknami stawała, żołnierz podnosił
oczy do góry, wzdychał i spuszczał e na ziemię…

Strasznego coś było w té uczcie nocné , wśród zamku śpiącego, wśród burzliwego
wichru i milczącé stolicy…

Tam król się weselił…
Od powrotu z Polski, takie uczty wieczorne, nie tłumne, w gronie kilku poufałych

luǳi — nazwĳmy ich przy aciółmi — bywały częstsze niż dawnié ; August Mocny, zwy-
ciężony przez ǳiwacznego, półgłówkiem zwanego Karola XII, wstyǳił się oczów pokazy-
wać w licznych zebraniach, zabawy i roztargnienia potrzebował, zbierał więc około siebie
ulubieńców kilku… Naówczas przynoszono węgrzyna złocistego, po którego umyślnie
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słano na Węgry co roku, ustawiano puhary i pili tak aż do dnia, aż do snu, aż do chwi-
li gdy wszyscy z krzeseł pospadali, a króla Hoffmann, pod rękę, śmie ącego się do łoża
odprowaǳał.

Do tego grona wybranych kapłanów Bachusa magiarskiego, niewiele osób było przy-
puszczonych, poufali tylko i zaufani a ulubieni Augustowi, gdyż król po kilku puharach
dla tych których nie cierpiał, mówiono, był niebezpiecznym. Siłę miał Herkulesową…
gniéw olympĳski a właǳę nieograniczoną… W dnie powszednie, zrana gdy się pognie-
wał, oblicze mu tylko zaszło akby krwawą łuną na chwilę i oczy błysły i wargi zadrżały,
i odwracał się nie patrząc na tego co go tak rozpłomienił; ale po kielichu… nie eden
wyleciał oknem i na kamieniach ǳieǳińca padł by nie wstać…

Tak luǳie mówili. Gniéw ego był rzadki ale ak piorun straszny. W zwykłém życiu nie
było łagodnie szego pana ani słodszego, ani łaskawszego dla wszystkich. Uważano nawet
że im kogo mnié znosił, tém dlań uśmiech miał milszy, a w przededniu zaprowaǳenia na
Königstein, gǳie często ǳiesiątkami lat faworyci siadywali, August ściskał ich eszcze ak
na lepszych przy aciół. Tak szlachetna to była natura, pragnąca luǳiom los ich osłoǳić.

A bawić się toć przecie panu potrzeba było koniecznie… cóż ǳiwnego że czasem
do zabaw sprowaǳano dwa głodne niedźwieǳie żeby się adły, lub podpa ano dwóch za-
wziętych nieprzy aciół żeby się z sobą gryźli!‥ Ten roǳa rozrywki na milszym był panu…
a gdy się dwóch Vitzthumów, Friesenów lub Hoymów zawzięło eść z sobą po kielichach,
śmiał się do rozpuku… Niewinneć to było roztargnienie.

Królowi poróżnić ich ze sobą przychoǳiło barǳo łatwo, bo wieǳiał wszystko… kto
się w kim kochał, kto kogo nienawiǳił; ile mu z kassy wzięto niedozwolonym sposobem,
nawet co zamyślał który z dworaków; eśli nie wieǳiał to odgadł… Kto mu to szeptał,
donosił, kto zdraǳał, próżno sobie łamano głowy; kończyło się na tém że nikt tu uż
nikomu nie wierzył, że się brat obawiał brata, że mąż się krył przed żoną, że o ciec lękał
się syna… a król August Mocny śmiał się z tego motłochu!

Patrzał z góry na komedyą życia, nie garǳąc w nié olympĳską rolą Jowisza, Herkulesa
i Apolina… wieczorami zaś Bachusa.

Tego wieczora właśnie król się tak czuł smutnym i znuǳonym, iż wszystkich mini-
strów, ulubieńców i dworzan postanowił poić i spowiadać, aby się choć trochę rozchmu-
rzyć.

W pośrodku oświeconé sali, któré ednę ścianę za mował srebrem i puharami aśnie-
ący bufet, z królu ącą srebrną o złotych obręczach baryłą; długi stół obsiedli towarzysze
wybrani królewskich zabaw: przybyli właśnie z Rzymu hrabia Taparel Lagnasco, z Wied-
nia Wackerbarth, wreszcie domowi Watzdorf, którego zwano chłopem z Mansfeldu, Für-
stemberg, Imhoff, Friesen, Vitzhum i Hoym, i niezrównany w żartach, niewyczerpanego
dowcipu, zawsze surowy i poważny a umie ący rozśmieszyć choćby się na płacz zbiérało,
Fryderyk Wilhelm baron Kyan…

Król sieǳiał z rozpiętą na piersiach suknią i kamizelą, podparty na łokciu i smut-
ny. Piękną ego twarz, zwykle asną oblekała akby mgła nadchoǳącego smutku. Wy-
próżniony kielich stał przed nim… Kilka flasz próżnych świadczyły że biesiadować nie
teraz dopiéro poczęto, przecież na twarzy króla nie widać było skutku boskiego napo u…
Bursztynowy płyn nie rozzłocił mu ponurych myśli.

Dworzanie baraszkowali mięǳy sobą, harcu ąc słowy aby pana rozbawić; nic to nie
pomagało: August sieǳiał zamyślony, akby nie słuchał. A był to stan rzadki u niego… bo
chciał roztargnienia i szukał rozrywki. Z ukosa spoglądali nań niespoko ni towarzysze…

W drugim końcu stołu sieǳiał nie pozorny, posępny Kyan i akby króla prześladować
chciał, także się na łokciu sparł, nogi wyciągnął i w sufit patrząc, wzdychał.

Był tak smutny że się wydawał śmiesznym…
— Słucha — szepnął Fürstemberg trąca ąc łokciem Wackerbartha (oba byli uż do-

brze podchmieleni) — wiǳisz ty Na aśnie szego Pana? Źle est, nie może go ǳiś nic
rozweselić… edenasta goǳina… do té pory powinienby uż być w różowym humorze…
Nasza wina…

— Jam tu gość — odparł Wackerbarth rusza ąc ramionami — to nie mo a rzecz:
wyście zna ąc go lepié , środki skutecznie sze obmyśléć powinni.

— Znuǳił się Lubomirską… oczywista rzecz… — dodał z boku Taparel.
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— Nie, bo przyznam ci się że i tych Szwedów strawić trudno — szepnął pocichuteńku
Wackerbarth. Ja mu się nie ǳiwię.

— Eh! eh! Szwedów! zapomnieliśmy tymczasem, pobĳe ich tam za nas kto inny,
mamy pewność, że przy eǳiem tylko zbierać owoce… — począł trąca ąc w kielich Für-
stemberg — nie Szwedy go gryzą… ale uż Lubomirskié ma dosyć… trzeba mu inną
znaleźć.

— Czyż o to trudno? — szepnął, ramionami rusza ąc, Wackerbarth…
— A! no, trzeba wam było znowu w Wiedniu drugą Esterlę wyszukać… — rozśmiał

się Lagnasco…
I poczęli szeptać tak cicho, że ich uż słychać nie było, bo król zdawał się przebuǳać

akby ze snu i woǳił oczyma po swych towarzyszach, aż wzrok ego padł na tragicznie
rozpartego barona Kyan i król parsknął homerycznym śmiechem.

Niepotrzeba było więcé ażeby cała sala za nim powtórzyła śmiech echem, choć połowa
z współbiesiadników wcale nie wieǳiała z czego Na aśnie szy Pan rozśmiać się raczył.

Jeden Kyan się nie ruszył, nie drgnął.
— Kyan! — krzyknął król — co ci est? czy cię kochanka zdraǳiła? czyś goły, czy

ci nieprzy aciel wpił się do boku? Wyglądasz ak Prometeusz, któremu niewiǳialny sęp
szarpie wątrobę!

Kyan odwrócił się ak drewniana lalka i westchnął straszliwie. Sto ący koło niego
kandelabr o sześciu świecach do połowy zgasł od tego westchnienia i dym świéc rozszedł
się po sali.

— Kyan, co ci est? — zapytał król.
— Na aśnie szy Panie — odparł baron — osobiście nie est mi nic. Nie estem ani

głodny, ani zakochany, ani dłużny, ani zazdrosny, ale rozpacz mnie mordu e.
— Cóż się stało? mów! — począł król.
— Nad nieszczęśliwym losem na ukochańszego naszego monarchy bole ę! — odparł

poważnie Kyan — tak est! Uroǳony do szczęścia, z bożém obliczem, z herkulesową
siłą, z sercem wspaniałém, z męztwem niezłomném, stworzony aby świat ci u stóp leżąc
służył… nie masz nic.

— Tak, to prawda — rzekł August chmurząc brew.
— Piętnastu nas tu sieǳi i rozbawić cię nie umiemy; kochanki cię zdraǳa ą i starze ą

się, wino kwaśnie e, pieniąǳe ci kradną, a gdy wieczorem radbyś odetchnąć w wesołém
kółku, przynoszą ci wierni poddani twarze grobowe. Nie powinnaż mnie co cię kocham,
rozpacz porywać!

August się uśmiechnął, ręką drżącą pochwycił puhar i stuknął nim o stół. Z za kre-
densu wybiegły dwa karły… ak eden i stanęły przed królem.

— Słucha Tramm — zawołał August — każ podać gąsior ambrozyi! Kyan’a robię
podczaszym. Wino któreśmy pili, podprawione było wodą.

Ambrozyą zwał się węgrzyn królewski, który Zichy sam dla Augusta z na lepszych
winogron nie wyciskanych robić kazał; było to wino nad wina, niby syrop ciągnące się,
zdraǳiecko słodkie i łagodne, a mogące powalić olbrzyma.

Tramm z towarzyszem znikli, a po chwili ukazał się czarny Murzyn we wschodnié
oǳieży, na srebné tacy niosący gąsior ogromny. Wszyscy wstali i witali go pokłonem,
król spoglądał.

— Kyan gospodaru — zawołał.
Kyan wstał… karły niosły na drugié tacy kieliszki, ale te się nie podobały podcza-

szemu; szepnął im coś i małemi kroczkami za bufet pobiegli, a po chwilce z awili się
z nowém szkłem różnego kalibru.

Z powagą urzędnika, który zna ważność zleconych sobie obowiązków, Kyan ął się
ustawiać kielichy.

W środku stał piękny, smukły, przyzwoité ob ętości królewski; dokoła wieńcem ota-
czały go nieco mnie sze ministeryalne kielichy, po za niemi drobnie szych rozmiarów ak
na żart, niby naparstki w znaczné liczbie cisnęły się kieliszeczki‥ śmieszne.

Wszyscy patrzeli ciekawie.
Kyan powoli u ął gąsior ogromny, aby w nim nie poruszyć osadów i ostrożnie na-

lewać zaczął. Napełnił na przód wszystkie drobne. Nie wiele one napozór brały, ale ich
był lik tak znaczny, że nim wszystkie ponalewał, gąsior się barǳo opróżnił. Kolé szła
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na ministeryalne. Wśród powszechnego milczenia, podczaszy sumiennie i te wszystkie
nalał spełna. W gąsiorze ubywało, ubywało i gdy przyszło nalać kielich królewski — wina
zabrakło. Kilka kropel z mętami wlał Kyan do niego, stanął i spo rzał na Augusta.

— A! dobry z waćpana podczaszy! — rozśmiał się król — dla ciebie a estem ostat-
nim. Cóż to ma znaczyć?

Śmieli się otacza ący.
— Na aśnie szy Panie — odezwał się stawia ąc opróżniony gąsior na stole Kyan, który

wcale nie stracił przytomności i humoru — est to przecie nie nowina, ale rzecz powsze-
dnia: com a tu zrobił z winem, twoi ministrowie robią co ǳień z dochodami państwa.
Na przód sobie każdy mały urzędniczek swo ę kieszeń nalewa, potém starszyzna o sobie
pamięta, a gdy przy ǳie królewski puhar — tylko męty pozostały.

Król uderzył w dłonie, patrząc szydersko po przytomnych.
— Kyan! two e zdrowie! Przypowieść Ezopa godna. Ale niechże dla mnie drugi gąsior

podaǳą.
Murzyn niósł uż na tacy ambrozyą. Śmieli się wszyscy, bo król się śmiał, ale akoś

kwaśno; z ukosa spoglądano na Kyan’a, który na mnie szy kieliszeczek wziął i zdrowie
Herkulesa saskiego okrzyknął.

Padli wszyscy podchmieleni na kolana… hałas powstał ogromny, kielichy podniosły
się do góry.

Król swó kielich ku baronowi wypił i postawił.
— Mówmy o czém inném! — zawołał. — Fürstemberg wstał.
— Na aśnie szy Panie — rzekł — goǳina nadchoǳi, w któré o niczém inném

mówić się nie goǳi, tylko o tém co dniowi i nocy królu e… o kobiétach.
— Doskonale — poparł król — każdy niech swo ą kochankę opisze… Fürstemberg

zaczyna.
Szydersko uśmiecha ąc się — wymówił król te słowa — po twarzy Fürstemberga

przebiegł grymas ǳiwny.
— Dane mi pierwszeństwo — odezwał się młody towarzysz króla i ulubieniec —

dowoǳi tylko że przed okiem argusowém naszego na miłościwszego pana nic się ukryć
nie zdoła. Zna mnie, kłamać mu nie potrafię i wystawia na upokorzenie. Na aśnie szy
Panie! — dodał ręce składa ąc Fürstemberg — proszę o uwolnienie mnie od wizerunku
kochanki.

— Nie! nie! poczęto dokoła. Portret być może bez podpisu… eśli osoba ukrytą być
musi, ale rozkaz Pana święty i nieodwołalny. Malu Fürstemberg.

Wszyscy potrosze wieǳieli, dlaczego tak nieochoczo brał się do opisu młoǳieniec.
Była to chwila krytyczna w ego życiu, udawał bowiem wielką miłość dla przeszło czter-
ǳiestoletnié wdowy po ednym z Friesenów, która słynęła z tego, że z pod różu i bielidła
twarzy é widać nie było. Wdowa była bogata, Fürstemberg właśnie grosza potrzebny,
wszyscy wieǳieli że się z nią nie ożeni, a ednak na balach dworskich, na maskaradach,
w prze ażdżkach ciągnęła go za swym wozem.

Gdy się Fürstemberg ociągał, naglić tak i tupać poczęto, iż król nakazać musiał mil-
czenie i wskazu ąc na Fürstemberga powtórzył:

— Niéma litości, malu tę malowaną kochankę, któré palisz ofiary.
Dla nabrania odwagi młody roztrzepaniec wychylił swó kielich do dna.
— Kochanka mo a est na pięknie szą w świecie — zawołał — możeż mi kto zaprze-

czyć, znaż kto co się ukrywa pod tą maską, którą dla śmiertelników oczu nakłada? Mo a
kochanka należy do bóstwa… bo é edné nie zagraża to, co wszystkim innym… pięk-
ność é do rzała, aką est pozostanie na zawsze. Ząb czasu skruszy się o marmurowe é
kształty…

Śmiech mu przerwał.
Obok niego sieǳiał Adolf Hoym. Mężczyzna był pięknie zbudowany, ale twarzy nie

miłego wyrazu. Małe ego oczki świdru ące gdy się w człowieka wpatrywał, cechowała
przenikliwość akaś trwożna. Zbladły i wyżółkły… w té chwili dopiéro po ambrozyi nieco
rumieńca nabierał. Hoym słynął z donżuaństwa, ale ego miłostki od lat kilku były tak
ta emnicze i skryte, że uż myślano że się ustatkował. Choǳiły wieści iż się ożenił, ale
żona ego nie pokazywała się nigǳie, nie wiǳiał é nikt… sieǳiała podobno na wsi.
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Hoym, który miał słabszą od innych głowę, a był uż zmęczony przez dni kilka, do-
trzymu ąc królowi w nocnych ego biesiadach, widocznie był mocno napiły. Poznać to
było łatwo po mimowolnych głowy ego ruchach, po wysileniach z akiemi dźwigał ręce
ociężałe, po uśmiechu ust krzywym, po przymyka ących się powiekach i całé postawie
zdraǳa ącé , że sobą władać przestał.

Była to na milsza gratka dla króla i ego towarzyszów, ministra od akcyzy schwytać
w takim stanie ubłogosławionym, gdy rozum ęzyka powstrzymać nie może.

— Kolé na Hoyma! — rzekł król. — Hoym — dodał — znasz mnie, niéma wy-
mówki. Wiemy wszyscy żeś wielkim znawcą i wielbicielem wǳięków niewieścich, że bez
miłości żyć nie możesz; poza te ściany nie wychoǳi nic. Spowiada się!

Hoym głową na wszystkie strony wykręcał, a ręką z próżnym bawił się kielichem.
— Hę! hę!, zaśmiał się.
Z cicha nalał mu wina Kyan.
Minister machinalnie podniósł kielich do ust i wypił z tą bezrozumną chciwością

właściwą uż napiłym, których szatańskie pali pragnienie.
Lice mu zaszło purpurą.
— Hę! hę! — począł bełkocząc — chcecie wieǳiéć ak wygląda mo a kochanka… ale

a mili panowie niémam i nie potrzebu ę miéć kochanki, bo mam za żonę boginię!
Rozśmieli się wszyscy chórem, król tylko ciekawie, poważnie wpatru ąc się w niego,

słuchał.
— Śmie cie się — mówił Hoym — kto é nie wiǳiał, ten nie wiǳiał Wenery, a myślę

że i Wenus obok nié wydałaby się praczką z przedmieścia. Mogęż a ą opisać? W edném
é oku czarném est tyle potęgi i wǳięku, iż żaden śmiertelny oprzéć mu się nie potrafi.
Postać é Praxytelesa dłutoby zawstyǳiła… na é uśmiech niéma wyrazu, ale to bóstwo
surowe i straszne i ten uśmiech nie rozkwita co ǳień.

Kiwali głowami przytomni niedowierza ąco, Hoym chciał przerwać, król uderzył o stół.
— Opiszże ą lepié : to są westchnienia, nie obrazy.

— Któż opisze doskonałość — dodał Hoym z podniesionemi w sufit oczyma…
Wszystkie piękności ma, a żadné wady.
— Gotowem uwierzyć że piękna — zawołał Lagnasco — eśli niestały Hoym od

trzech lat się w nié kocha i po cuǳych knie ach nie polu e.
— Przesaǳa! pĳany est! — przerwał Fürstemberg. Jakto? pięknie sza od księżné

Teschen?
Hoym ruszył ramionami, trwożliwém okiem mierząc króla; ale król rzekł spoko nie:
— Tu niéma innych względów nad prawdę… pięknie sza od Lubomirskié ?
— Na aśnie szy Panie — krzyknął unosząc się Hoym — księżna est kobietą piękną,

a mo a żona est boginią. Na całym dworze, w całém mieście, w całé Saksonii, w Europie
drugié takié niéma!

Śmiechem ogromnym, olbrzymim, szalonym zabrzmiała sala.
— Jaki zabawny Hoym pĳany!
— Jaka pocieszna akcyza pĳana!
— Co za nieoszacowany człowiek…
Król się nie śmiał, Hoym widocznie był pod wpływem ambrozyi i zapominał się gǳie

był i przed kim to mówił.
— Śmie cie się — zawołał — znacie mnie przecie wszyscy: sami mnie Don Żuanem

nazywacie: odda ecie mi tę sprawiedliwość że na piękności niewieścié nikt się lepié nie
zna nademnie. Dlaczegóżbym miał kłamać?… to bóstwo nie kobieta; dość ednego é oka,
aby w na zimnie szém łonie pożar zapaliło; é uśmiech… To mówiąc spo rzał mimowolnie
na króla… Wyraz twarzy Augusta chciwie słucha ącego wykrzykników i śleǳącego każde
ego słowo, przeraził go tak, że niemal się z trwogi wytrzeźwił. Radby był się cofnął… lecz
nie mógł sobie zadać kłamu, i ak stężały, zamilkł pobladłszy…

Próżno śmiechami i wywoływaniami starano się go zmusić by szedł dalé : Hoym
ze strachu oprzytomniał, ręka ego machinalnie obe mowała kielich, ale oczy trzymał
wlepione w ziemię i zamyślił się ǳiwnie.

Na znak króla Kyan nalał mu ambrozyi, stuknięto w kielichy.
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— Piliśmy boskiego naszego Herkulesa zdrowie! — zawołał Fürstemberg — teraz
zdrowie Na aśnie szego Apollina naszego…

Niektórzy pili na klęczkach, inni sto ąc; Hoym wstał chwie ąc się i musiał oprzéć się
o stół. Skutek wina, który na chwilę trwoga zawiesiła, powracał. W głowie mu się kręciło:
wypił duszkiem.

Poza krzesłem królewskiém stał Fürstemberg, którego król Fürstchen przez piesz-
czotę nazywał i w swych miłosnych wycieczkach zwykle za towarzysza miewał. Apollo
odwrócił się ku niemu:

— Fürstchen — rzekł cicho — akcyza nie kłamie; od lat kilku zamyka i tai się ze
swym skarbem: trzeba go zmusić aby nam ą pokazał… Uży takich środków akich chcesz,
niech kosztu e na drożé , ale ą trzeba wiǳiéć.

Fürst się uśmiechnął, szło to barǳo i emu i innym na rękę. Panu ąca dotąd kró-
lewska kochanka en titre, księżna Teschen, miała przeciwko sobie wszystkich przy aciół
obalonego przez nią wielkiego kanclerza Beichlinga, po którego upadku pałac na Pir-
na skié ulicy oǳieǳiczyła… a Fürstemberg choć w swoim czasie służył Lubomirskié
przeciwko innym paniom dobĳa ącym się serca króla, gotów był Augustowi służyć prze-
ciw wszystkim w świecie. Piękność Lubomirskié nie zbyt świetna, nieco przekwita ąca,
é pańskie obe ście się i ton, zaczynały nuǳić króla, który wolał rezolutnie sze, śmielsze,
żywsze charaktery w kochankach… Fürstemberg odgadł to wszystko z we rzenia i mowy
króla. W edné chwili odskoczył od ego krzesła i znalazł się poufale sparty o poręcz
Hoyma, nachylony do ego ucha…

— Kochana akcyzo! — zawołał głośno — wstyd mi za ciebie, kłamałaś bezwstydnie
i to w obec króla egomości, żartowałaś sobie z nas i z niego. Przypuszczam chętnie, że
żona takiego łotra ak ty i kobieciarza, nie może być koczkodanem, ale do Wenery i bogini,
a nawet do księżné Teschen ą porównywać, to były żarty!

Hoymowi znowu wino grało w głowie.
— Com mówił — rzekł z gniewem — to była prawda! Tausend donner-wetter! Potz

und Blitz!
Śmiano się z rubasznego wykrzyku, ale przy biesiaǳie poufałé król wszystko prze-

baczał… po pĳanemu prości śmiertelnicy chwytali go za szy ę i całowali, nie lęka ąc się
by ich Goliat zdusił w ob ęciach…

— Stawię tysiąc dukatów w zakład — o! — krzyknął Fürstemberg — że żona two a
od innych dam dworu pięknie szą być nie może…

Hoymowi dolewano wina… akcyza piła z rozpaczy…
— Trzymam zakład! — zgrzytnął zębami blady i pĳany — trzymam…
— Sęǳią… a będę sęǳią! wyciąga ąc rękę dodał August.
— A sądu zwlekać się nie goǳi — dodał August. — Hoym natychmiast sprowaǳi

tu żonę i na pierwszym balu u królowé ą przedstawi…
— Hoym! pisz! Kuryer królewski powiezie list do Laubegast… — dodał któś z boku.
— Pisz list… natychmiast! — zaczęto znowu wołać ze wszystkich stron…
W edné chwili podsunięto mu papier, Fürstemberg gwałtem wcisnął pióro, król

wzrokiem naglił do wykonania. Nieszczęśliwy Hoym w którym chwilami oǳywała się
trwoga mężowska i pamięć zalotności królewskié , sam nie wieǳiał ak dyktowany mu
rozkaz przybycia do Drezna żonie napisał, i w mgnieniu oka wyrwano mu go z rąk…
ktoś po wschodach zbiegł w ǳieǳińce, aby królewski posłaniec natychmiast z nim do
Laubegast wyruszył.

— Fürstemberg — szepnął August — a wiǳę po Hoymie że eśli się wytrzeźwi ǳiś,
rozkaz odwoła; trzeba go spoić na śmierć, by nogą ani ręką nie ruszył…

— Jest uż tak pĳany, że się o życie ego lękam — dodał książe.
— A a nie — spoko nie rzekł król — czyżby uż Hoyma nikt w świecie zastąpić nie

był w stanie? A takibyśmy mu pyszny z mnóstwem palm i wieńców pogrzeb sprawili…
Uśmieszek króla tak poǳiałał, iż koło Hoyma kółko się skupiło z kielichami; wyzy-

wano go, wymyślano toasty, doléwano ambrozyę różnemi z flaszek podstawianych kry-
omo dobywanemi płynami, i w pół goǳiny… Hoym blady ak trup, z głową zwieszoną,
z usty okropnie otwartemi spał leżąc na stole… Ha ducy królewscy na dany znak po-
nieśli go do łóżka. Dla ostrożności wszakże, raczé niż z troskliwości o zdrowie, zamiast
w lektyce odnieść go do domu na Pirna ską ulicę, położono go w ednym z gabinetów
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królewskich i dodano na wartę Co anusa olbrzyma, który miał rozkaz nie puszczać go
do domu, gdyby się obuǳił. Hoym ednak wcale się nieprzebuǳiwszy i stęka ąc tylko
przez sen ciężko, bezprzytomny przeleżał do rana. Na sali po wyniesieniu tego trupa roz-
poczęła się dopiero bachanalia przy zamkniętych drzwiach, w ciaśnie szém kółku, któré
świadkami były tylko zwierciadła sali.

Król był w na pięknie szym humorze, a promienistość tego oblicza odbĳała się na
twarzach dworzan ego. Już się miało dobrze na brzask, gdy dwa ha ducy nareszcie ostat-
niego ze wszystkich i Augusta Mocnego ak ǳiecię do łóżka zanieśli.

Zarzucicie mi przesadę w obrazie! Niestety! wszystkie ego rysy aż do na drobnie szego
są prawǳiwe…

Fürstemberg został sam na ruinach, prawie zupełnie trzeźwy, zd ął perukę tylko aby
ochłoǳić głowę i zamyślił się głęboko… mówiąc do siebie:

— Bęǳiemy tedy mieli nowe panowanie… Lubomirska nadto się téż wdawała w po-
litykę… mogła opanować króla… na co mu rozumna kochanka? niech go tylko bawi
i kocha! to é powołanie…

Zobaczymy Hoymowę…

Laubegast leży nad samym Elby brzegiem, o dobrych parę goǳin od Drezna. Mała wio-
seczka uż naówczas miała kilka domków, widocznie przez możnie szych postawionych
i panu ących okolicy. Kryły się one w starych lipach i bukach i czarnych sosen i odeł
gałęziach.

Pałacyk Hoyma do którego on się czasami z domu swo ego wykradał, aby tu spęǳić
wieczory i część dnia, a czasem nawet całe pod niebytność króla tygodnie, wyglądał ak
wszystkie owego czasu z wysokim dachem i poddaszami na sposób ancuzki z wygina-
nemi ozdoby i floresami po murach. Sprowaǳeni ze stolicy murarze ukrasili go ak na -
starannié i o ile znieść mogły skromne pałacyku rozmiary. Znać było wielką troskliwość
pana o upiększenie mie sca tego. Mały ǳieǳińczyk opasywała krata żelazna w słupach
murowanych, na których stały piękne wazony kamienne, na wzniośle szych nieco, przy
bramie grupy aniołków trzymały latarnie. Wchód do domu z galeryą kamienną przybra-
ną w wazony i figurki, okrywały piękne kwiaty. Dom wyglądał pańsko z za drzew, ale
smutnie ak klasztor, ak pustkowie.

Nie było tu życia, ani licznych sług, ni ruchomego dworu. Dwóch starych kamerdy-
nerów, kilkoro czelaǳi pokazywało się czasem około pałacyku, a nad wieczorem niekiedy
z książką w ręku wychoǳiła z niego postać, któré cała ludność Laubegastu z za płotów
i krzaków z trwogą i poǳiwem się przypatrywała. Było to w istocie ǳiwne w tym zapa-
dłym kącie z awisko, któremu właściwszym pobytem zdawała się sama stolica.

Nikt nie wiǳiał tu nic podobnego, ani mógł marzyć o takié piękności. Młoǳiuchna
kobiéta wysokié i szlachetné postawy, biała ak marmur, z czarnemi, asnemi, bystre-
mi oczyma, gdy szła ulicą w ma estacie swé młodości, piękności i dumy… mimowolnie
trwoga ogarniała patrzących na nią nawet ukradkiem, takiego coś w sobie miała królew-
skiego i rozkazu ącego. Chciało się na twarz padać przed nią.

A była smutną przy té powaǳe ak żałobny posąg zd ęty z grobowca… nigdy się nie
uśmiechnęło é oko ni usta, nigdy nie spo rzała weselé w niebo… Spoglądała na ziemię
czarną, na szare Elby wody, na kwiatki których ani zrywała, ani się poiła ich wonią.
Zdawała się nieszczęśliwą, może była tylko znuǳoną. Wieǳiano że od lat kilku sieǳiała
tu tak zamknięta nie widu ąc prawie nikogo oprócz siostry Hoyma Vitzthumowé , któré
brat téż rzadko przystępu do żony dozwalał. Wieǳiał zapewne że i ona chwilowo miała
szczęście być w łaskach u króla a naǳie ę pozostania w nich dłużé , która się nie ziściła.
Strzegąc żony od wpływu dworu i intryg ego, własną nawet siostrę od nié odsuwał.
Vitzthumowa ruszała ramionami pogardliwie i wszystko było é edno.

Ale bratowa śmiertelnie się nuǳiła. Całą é zabawą były książki pobożne marzycieli
protestanckich, które czytała skwapliwie i ustronne przechaǳki pod naǳorem starego
kamerdynera.

Życie to było ednosta ne i ciche ak grób, ale za to namiętności w niém nie wywo-
ływały burzy. Hoym zrazu barǳo czuły, z natury bałamut i bałamuctwem dworu pod-
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żegany, znużył się żoną i zapomniał uż o nié . Kochał ą ednak po swo emu, zazdrośnie
i chciał ten skarb miéć zata onym przed oczyma luǳkiemi. Tylko gdy króla i dworu nie
było w Dreznie, pani Hoym miała pozwolenie na krótko przybyć się rozerwać w stolicy,
która naówczas śmiertelnie nudną była.

To kilkoletnie zamknięcie napoiło ą dumą, żółcią, goryczą, smutnemi myślami, po-
gardą dla świata i ascetyzmem ǳiwacznym. Wystawiała sobie życie swe ako skończone,
zamknięte… ako wyczekiwanie równie samotnego zgonu, a była ak anioł piękną i nie
miała eszcze skończonych lat dwuǳiestu czterech i ci co ą zdala wiǳieli, nie daliby é
z twarzy ǳiecinné niemal, ani ośmnastu, tak ǳiwnie wyglądała młodo.

Panią Vitzthum, która w gorętszém życiu postradała świeżość i część młodego wǳię-
ku, ta nieśmiertelna ǳiewiczość bratowé gniewała. Gniewały ą i inne eszcze w nié
przymioty: szlachetna duma cnoty, oburzenie na zepsucie, pogarda, intrygi i kłamstwa,
królewski ma estat z akim z góry swé potęgi spoglądała na ruchliwą, śmie ącą się, pełną
fałszu bratowę. Gdyby nie była bratową, możeby é nawet życzyła upadku i upokorzenia.
Hoymowa nie lubiła é wza emnie, wstręt ku nié czu ąc instynktowy. Dla męża oka-
zywała teraz niemal chłodną pogardę… przez samą panią Vitzthum, pocichu szepczącą
nieraz ta emne skandaliki, wieǳiała Anna Hoym, że mąż nie był é wiernym. Mogła
go łatwo edném czulszém we rzeniem u stóp swych położyć, znała swą potęgę, była é
pewną: nie chciała. Wydał się é uż zbyt nikczemną istotą, aby się o niego starać było
warto. Przy mowała go zimno, odprawiała obo ętnie; Hoym się burzył, ale z żoną gdy
przyszło do otwarté kłótni czuł się tak słabym, że zwycięztwa szukał w ucieczce.

Tak płynęły smutne a długie dnie w Laubegast… Nieraz Annie przychoǳiły myśli
słomianą wdową powrócić nazad do Holsztynu, do Brockdorf, do roǳiny. Lecz roǳina
nie była é barǳo przychylną, o ca i matki nie miała od dawna, a księżna Brunswicka,
z domu Holsztein Plön, czyby ą znowu na dwór przy ęła? Głośne tam było i pamiętne
znalezienie się szesnastoletnié eszcze Anny, którą książę Ludwik Rudolf w zapale uwiel-
bienia dla é piękności cudné , chciał pocałować i — dostał publicznie prawie policzek…

Nie miała się więc gǳie poǳiać biédna a piękna Anna.
Pomimo zepsucia dworu i sąsieǳtwa Drezna, w którém trudno było ukryć przed

oczyma luǳi taką gwiazdę piérwszé piękności, kilka lat przechaǳa ąc się po nad brze-
gami Elby, nad któremi nieustannie krzyżowały się dworskie powozy, kawalerowie konni,
wo skowi i cała próżniacza czereda otacza ąca panu ącego, Anna tak się umiała przysłonić
w tém swém ustroniu, że ą żadne niemal nie postrzegło oko.

Oprócz ednego…
Tym ednym był młody Polak, który raczé wisiał niż trzymał się na dworze króla

Augusta, a dostał się nań prawie mimowoli i mimowoli tu dość nudne wiódł życie.
Gdy August Mocny po raz piérwszy echał do Polski i przy biesiaǳie w oczach zdu-

mionych panów co na ego wyruszyli spotkanie, srébrne gniótł w ręku puhary, łamał
talary i kruszył podkowy; przy obieǳie w Piekarach po odbyté ceremonii przed cu-
downym obrazem, na widok tych popisów siły pańskié , źle akoś wróżyć się zda ącé
przyszłości Rzeczypospolité , ozwał się z niechcenia pono ksiąǳ biskup ku awski, iż ed-
nego młodego chłopaka znał, który niemal tak samo mógł dokazywać. Piknęło to króla
egomości, zarumienił się, acz tego po sobie nie dał znać, zwłaszcza że to były dopiéro
początki ego w Polsce i rzekł tylko iż ciekawy był wiǳiéć współzawodnika w sile, bo
go ako żywo nigdy w życiu eszcze nie spotkał. Obiecał ksiąǳ ku awski ubogiego onego
szlachetkę pochoǳącego boda z wielkié a niegdyś barǳo możné roǳiny Zaklików,
królowi, gdy przybędą do Krakowa po koronacyi przedstawić. Ale rzecz, przy tylu in-
nych ważnie szych poszła w zapomnienie i biskup by é nie wznawiał, postrzegłszy się iż
niezręcznie z tą paralellą wystąpił, gdyby sam król nie naparł się i nie przypomniał, a nie
wymagał natarczywie, aby mu owego p. Ra munda Zaklikę koniecznie na oczy pokazano.

Chłopak tylko co był szkoły ako tako u Jezuitów dokończył, wałęsał się sam nie
wieǳąc co począć z sobą. Do wo skaby był rad szedł ale pocztu sobie za co kupić nie miał,
a inaczé staremu szlachcicowi nie wypadało. Po długich więc poszukiwaniach w mieście
udało się Zaklikę odkopać gǳieś po niewoli pasu ącego się z piórem przy kancelaryi. Gdy
przyszło go stawić przed królem egomością, nie było ani przyoǳiewku dostatecznego,
ani szabelki, ani pasika. Biskup go marszałkowi dworu rad nierad musiał kazać oporząǳić
od stóp do głów i dopiéro sam obe rzawszy że mu wstydu nie zrobi, trzymał pogotowiu.
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Król na częścié z tą siłą przy ucztowaniu występował, gdy był dobré myśli. Znowu tedy
dnia ednego ǳbany miętosił i podkowy sobie przynosić kazał, które dworscy zawsze na
ten experyment w pogotowiu trzymali. Sieǳiał biskup cicho, aż król do niego znowu: „a
gǳież wasz siłacz mó o cze”? Począł nalegać: sprowaǳono Zaklikę.

Chłopak był wyrosły ak dębczak, smukły, rumiany, hoży, skromny ak ǳiewczyna
i nie wydawał się wcale takim herkulesem. August spo rzawszy nań począł się uśmiechać.
Że był szlachcic przypuszczono go do ucałowania ręki pańskié . Rozmówić się z nim ina-
czé ak po łacinie było trudno, bo po niemiecku ani po ancuzku słowa eszcze wówczas
nie rozumiał. Szczęściem tu słów nie było potrzeba. Stało dwa puhary srebrne edna-
kowiusieńkie przed królem, wziął August eden w szeroką dłoń, palcami ob ął, pocisnął
i ak liść zgiął i zdusił. Było na dnie wino: trysnęło wierzchem.

Szydersko się uśmiecha ąc podsunął sam drugi Zaklice i rzekł — Probu : eśli puhar
zgnieciesz, twó bęǳie.

Nieśmiało zbliżył się chłopak do pańskiego stołu i garść nastawił i ob ął blachę twardą;
chwilkę niby się ważyło co bęǳie, krew mu uderzyła do głowy… i puhar poszedł w ka-
wałki. Na twarzy królewskié odmalowało się niezmierne zdumienie, ale żywsze eszcze
nieukontentowanie, które i we wzroku na biskupa rzuconém znać było. Panowie przy-
tomni ęli dowoǳić że puhar z cieńszé był blachy, albo nadkruszony…

Wziął król podkowy łamać ak obwarzanki, kazano Zaklice i kruszył e leciuchno nie
wysila ąc się. Dobył August talara bitego, zmocował go w dwóch rękach i złamał téż.
Dano Zaklice boda grubszego hiszpańskiego, trochę się chłopak namyślał; ale uż się téż
i rozpalił, a to mu sił dodało: przepołowił i talara.

Chmura popłynęła królowi po czole i markotny się stał dwór pański, że do takich
nieprzyzwoitych zapasów przyszło. Kazał król Zaklikę nagroǳić, oba puhary mu darował,
a potém namyśliwszy się powieǳiał żeby go do dworu wzięto. Dano mu akiś urzęǳik przy
dworze, ale naza utrz na ucho szepnął ochmistrz aby się nigdy nie ważył z siłą popisywać
ni chwalić, aby z nim nie było źle, bo to rzecz zakazana.

Uwisł tak przy dworze ów ubożątko Zaklika, dano mu kilkaset talarów pensyi, barwę
co się zowie wspaniałą, żadné roboty, wiele swobody, ale za królem gǳie się on ruszył
eźǳić musiał. A że to było ak mówi przysłowie pokorne cielę, dobrze mu było. Król
wprawǳie słowa nigdy doń nie przemówił, ale o nim pamiętał, pytał i nakazywał by
mu na niczém nie zbywało. Swobody miał chłopiec dosyć, a że wśród tego szwargotu
niemieckiego wciąż musiał sieǳiéć lub ancuzczyzny słuchać, ął się obo ga ęzyków uczyć
bystro i we dwa lata uż niemi dobrze w gębie obracał. A no z tego próżnowania i że żyć
nie barǳo z szołdrami lubił, bo tak ich zwał salva reverentia dla króla egomości, gdy pora
była po temu, około Drezna pieszo schoǳił wszystkie wioski i laski. Natura była ciekawa,
drapał się i po górach na drugim brzegu Elby tak urwistych, że z nich spo rzawszy…
abyssus vocat. Nigdy ednak szwanku nie poniósł.

W edné to z tych przechaǳek trafił Ra muś Zaklika do Laubegastu i znalazłszy pod
bezpańską lipą chłodek, rozłożył się tam obozem na swo e nieszczęście… właśnie o té
goǳinie wyszła Anna hr. Hoym na swą samotną przechaǳkę. Gdy ą chłopak u rzał,
odrazu zamarł z admiracyi: tchu mu w piersi zabrakło. Oczy tarł myśląc że mu się śni
i że taka istota chyba istniéć nie może. Sieǳiał w mie scu biedaczysko do nocy patrząc
a patrząc… i napatrzéć się nie mogąc. Zdawało mu się że się oczyma napasie do syta, a im
dłużé patrzył, tém więcé wiǳiéć pragnął. Zroǳiła się w duszy tęsknota… czy szał, dosyć
że do Laubegastu ak opętany latać zaczął, w głowie mu się wszystko przewróciło.

A że się nikomu nie zwierzał, nie było mu téż komu poraǳić, iż na taką chorobę
edno est tylko lekarstwo: w ogień samemu nie iść, ale z ognia uciekać.

Tak się chłopaczysko rozmiłowało: że wychudło i zgłupiało. Kobiéty służące u dwo-
ru u pani Hoymowé , które wyszpiegowały go a domyśliły się pewno co mu est, ęły
w śmiechy z niego, powieǳiały o tém i pani. Śmiała się i ona i zobaczyła go niewiǳiana,
a może się é go i żal zrobiło, ale kazała do siebie przywołać i surowo go zgromiła że się
tu niepotrzebnie włóczył, a zakazała aby więcé nogą około dworu nie postał.

Że przy té rozmowie nikogo nie było a chłopca głupota ego znać ośmielała, od-
powieǳiał na to, że przecież patrząc nie grzeszy i że oprócz wiǳenia pani nic nie żąda,
a dodał iż choćby go tam i ukamienować miano, musi przy ść, gdyż mu sroǳe tęskno.
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Nagniewała się tupiąc nóżką pani Hoymowa, grożąc iż go mężowi przeskarży, a nic
go to nie nastraszyło. Potém się kilka tygodni z té strony z któré ą wiǳiéć mógł nie
pokazywała. Choǳiła do Elby, póki raz nie postrzegła, że Zaklika po szy ę w wodę się
schowawszy, mimo zimné rzeki, stał tak ukryty aby tylko ą zobaczył. Rozgniewała się
tedy strasznie i poczęła wołać na luǳi, aż Ra muś nurka dał i zniknął. O mało naówczas
nie utonął, bo go kurcze porwały i oǳież mu namokła ciężyła, ale się wyratował. I akoś
go nie było widać, a no nie prawda, bo sobie inną obrawszy kry ówkę, oczy trucizną
té piękności pasł i pasł. Już czy e mość o tém wieǳiała czy nie, nie było słychu, a nie
mówiono więcé o Zaklice. Że zaś we dworze mało się o niego troszczono i królby był
może nawet rad żeby gǳie karku nadkręcił, nikt o chłopcu nie słyszał. Robił i choǳił,
ak chciał.

Raz tylko zawezwano go do dworu, bo król był dużemu koniowi z wielkiego gnie-
wu w aki wpadł, głowę edném cięciem odrąbał. Chciał tedy okazać August Mocny, iż
tego ów nawet sławny Zaklika nie dokaże. Przyprowaǳono szkapę starą z pod dragona
i twardo-kościstą. Dawano pocichu do zrozumienia Zaklice zawczasu, aby eśli mu łaska
pańska miła, koniowi dał pokó , lub nie tak barǳo się zamachiwał. Temu było wszystko
edno, a gdy raz na siłę szło i pot poczuł — ak to mówiono — nikt go nie pohamował.
W obec tedy króla, panów i wielkié ciżby osób, poprobowawszy tylko żelaza i dobrawszy
klingi, koniowi łeb zwalił ak brzytwą… Mówił że go potém tyǳień ręka bolała w ramie-
niu — ale nic — król słowa nie rzekłszy, ramionami ruszył tylko i zapito konfuzyą. Na
Zaklikę nikt i nie spo rzał uż, a dworscy słuǳy których miał przy aźnie szych, szeptali
mu że mógłby się wynosić gǳie cichaczem, bo go przy lada małém czém, spotka ciupa
na Koenigsteinie.

Ra muś ramionami ruszył a wcale się tego nie zląkł… Królewskiego tyle było zwy-
cięztwa, że koniecznie chciał go eszcze próbować wiele wina strzyma; ten zaś czystą wodę
tylko pĳał, czasem szklankę piwa, wina kieliszeczek — dalé niemogąc. Więc próżne było
przykazywanie królewskie, pĳ a pĳ. Gwałtem prawie wleli mu puhar węgrzyna, od któ-
rego ak padł, tyǳień odchorował, i o mało go z tego świata nie wzięła gorączka. A no
potém do siebie przyszedł i boda do ogromnie szé eszcze siły, na którą się z nim nikt
próbować uż nie śmiał.

I znowu choǳił na wyglądanie owo ǳiecinne pod ogród w Laubegaście. A miłość
ta uczyniła go innym człowiekiem: spoważniał barǳo, uczyć się począł i powierzchownie
nawet odmienił… Anna hr. Hoymowa która o wszystkiém mówiła mężowi i ego siostrze,
o nim nigdy nie wspomniała, zda ąc się go uż niewiǳiéć, ani wieǳiéć o nim…

W Laubegaście kończył się ǳień zawczasu, z mrokiem zamykano bramy i drzwi na
klucze i drągi, ak było we zwycza u naówczas; psy spuszczano na podwórza z łańcu-
chów, słuǳy szli z kurami spać, a pani choćby dłużé przy świetle czas nudny spęǳiła
nad książką, nikt o tém nie wieǳiał…

Té nocy właśnie gdy rozpustowano na zamku, a w odkrytych polach esienny wiater
bu ał, w Laubegast tak go słychać było, łamiącego drzew gałęzie i miota ącego lipami, iż
o śnie ani było myśléć.

Piękna Anna rozebrawszy się, czytała w biblii, bo to é było czytanie na ulubieńsze,
zwłaszcza Apokalipsa i listy Ś-go Pawła… Toż myślała a rozmyślała nad niemi, często
płacząc nawet.

Było uż późno w noc i druga świeca arząca dopalała się w é poko u, gdy tętent
się dał słyszéć za domem, a potém akby kto bramą żelazną targał i psy u adać zaczęły
tak straszliwie, iż nieulęknionego ducha pani, poczuła się strwożoną. Rzadkie były uż
wówczas napaści na dwory, zwłaszcza pod stolicą, ale się przecie trafiały. Rozpuszczone
żołdactwo, połapani gwałtem żołnierze, którzy późnié zbiegali i po górach się kryli tuła-
ąc, dopuszczali się czasem gwałtów, choć e szy ą późnié płacić im przyszło, gdy na nich
obławy zwołano.

Poczęła więc ǳwonić Anna i cały dwór się pobuǳił, ale mimo to, brama nie przestała
dźwięczéć ani psy u adać… Poszli tedy luǳie z bronią w ǳieǳiniec i dopiéro zobaczyli
że tam się ze dworu królewskiego posłaniec miotał a krzyczał i tuż za nim sześciokonny
powóz stał z loka ami i służbą. Psy wzięto na łańcuchy, wrota otwarto, posłaniec list
oddał…
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Gdy go é przyniesiono wśród nocy, sąǳiła zrazu Anna, iż cóś złego stać się musiało…
pobladła nieco… poznawszy ednak rękę męża, choć zmienioną na liście, uspokoiła się.
Przyszedł é tylko na myśl los kanclerza Beichlinga, który nagle ze szczytu łaski poszedł
edné nocy do Koenigsteinu i zabrano mu wszystko co miał. Sam Hoym nieraz pocichu
spowiadał się é z tego, iż królowi nie wierzy i nie bęǳie się nigdy czuł bezpiecznym,
dopóki ma ątku i głowy zagranicę nie wyniesie.

Dowieǳioną to było rzeczą, iż król gdy na czulszym się okazywał, na więcé się go
obawiać było potrzeba, uśpić bowiem pragnął, nim ofiarę swą strącił ze szczytu i lubował
się patrząc na tragiczną fortuny zmianę. Myślała więc Anna, ażali los kanclerza nie spotkał
é męża, którego kra cały nienawiǳił za wprowaǳenie akcyzy, i nieprzy aciele nań szczuli
ze wszech stron.

Zǳiwiła się niezmiernie postrzegłszy na bilecie męża, ręką acz widocznie zmienioną
i pośpieszną kreślonym, rozkaz, aby natychmiast przybyła… posłanym po nią powozem.
Ani się było podobna opierać dla oczu luǳkich… a i ciekawość téż wiodła… Kazała więc
sługom czynić natychmiast przygotowania do podróży… i nie upłynęła goǳina, gdy uż
w powozie sieǳiała i wrota cichego dworu w Laubegast na zawsze się za nią zamknęły…

Myśli ǳiwne w droǳe ą opanowały… Czuła się prze ętą akimś strachem i smutną
tak, że się é na łzy zbierało. Nie wieǳiała co é groziło i czy é co zagrażało, trwożyła
się wszakże. O powrocie króla i dworu po kilkoletnié niebytności, wieǳiano wszęǳie.
Z niemi razem powracały do Drezna intrygi, podstępy, wyścigi o łaski i znaczenie, w któ-
rych się różnemi środkami posługiwano. ǲiały się tam rzeczy napozór lekkie i wesołe,
a w istocie tragiczne…

W chwili gdy ofiary z ękiem padały w lochy i ciemne przepaści, balowa muzyka
przygrywała weselu tych co zwyciężyli… Nieraz z dala patrzała Anna na siną górę Ko-
enigsteinu, pełną ta emnic i ofiar…

Noc była ciemna barǳo, lecz powóz poprzeǳały pochodnie dworskie i konie pęǳi-
ły… ani opatrzono się ak stanęła kareta na bruku u domu przy Pirna skié ulicy. To téż
choć ministra oczekiwano, luǳie się pospali i nierychło się ich było można dobuǳić.
W domu tym w którym Hoym za mował pierwsze piętro, poko ów nawet swoich Anna
nie miała. Były tylko dla przy ęcia klientów naznaczone i sypialnia pańska, która wstręt
wzbuǳała w Annie… Zresztą kancelarye i całe izby papierów… Gabinet ministra przyty-
kał do ogromné sali, ozdobné wprawǳie, ale ciemné , ponuré i smutné . Nie zastawszy
męża w domu, tém więcé się zǳiwiła hrabina Anna; ale słuǳy ą upewnili iż to była
noc królewska, i że przy té zabawie zwykle przeciągał się pobyt na zamku do dnia białego
i dłużé . Zmuszona szukać przytułku i odpoczynku, hrabina musiała ǳiś poraz pierwszy
w tym domu męża, w którym nigdy prawie nie bywała, znaléźć sobie akiś kątek. Obrała
gabinet z drugié strony kancelaryi ministra położony, odǳielony od innych poko ów
i tu sobie prawǳiwe łóżeczko obozowe usłać kazawszy, zaryglowawszy się ze sługą, pró-
bowała usnąć nieco. Ale sen nie spłynął na powieki znużone, drzémała tylko chorobliwie,
buǳąc się i zrywa ąc za na mnie szym szelestem…

ǲień uż był biały, gdy usnąwszy głęboko na chwilę, przebuǳiła się słysząc w gabi-
necie otwiera ące się drzwi i stąpanie. Sąǳiła zrazu iż to był chód męża i w cichości co
na pręǳé poczęła się z pomocą sługi ubierać…

Ubiór to był poranny, zaniedbany, który é eszcze wǳięku dodawał. Znużenie po-
dróżą, niepokó , gorączka podniosły królewski wǳięk i blask urody zachwyca ącé . Z nie-
cierpliwością odryglowała drzwi które ą ǳieliły od gabinetu, otwarła e, i stanęła w pro-
gu.

Naprzeciw nié zamiast męża stał człowiek zupełnie é niezna omy, którego postawa
i twarz wielkie na nié uczyniły wrażenie.

Był to mężczyzna w czarné , długié sukni protestanckiego duchownego, nie młody,
z głową wypełzłą i błyszczącą, około któré nieco siwych włosów rozwianych akby aureolę
wiązało. Zżółkła skóra przylegała do kości ego czoła, tak iż żyły rysowały się wszęǳie wy-
pukło… Siwe oczy głęboko wpadłe, usta uśmiechnięte goryczą, spoko na pogarda świata,
pogoda i powaga przytém, nadawały té twarzy ani piękné zresztą, ani znaczącé , coś tak
wybitnego i zatrzymu ącego oczy zdumione, iż mimowoli oderwać ich od nié nie było
można.
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Patrzała nań Anna, ale i on akby z awiskiem té kobiety przerażony, stał nierucho-
my z wlepionemi w nią oczyma, w których mimowolne malowało się uwielbienie dla
cudownego boskiego tworu, podobnego aniołom…

Stał i usta mu drżały i ręce się podniosły zdumieniem napół, napół akimś ruchem
niezrozumiałym, który i odpychać mógł i błogosławić…

Dwie te istoty zupełnie sobie nieznane… badały się tak chwilę oczyma… Duchowny
cofał się zwolna… Anna oglądała się szuka ąc oczyma męża… Już miała nazad wstąpić za
próg gabinetu, gdy duchowny spo rzawszy na nią wzrokiem litości pełnym, zapytał…

— Kto ty esteś?

— Jabym tu pręǳé was mogła spytać, kto wy esteście i co tu w domu moim robicie?

— W domu waszym? — powtórzył zdumiony duchowny — akto? więc żoną esteście
pana ministra?

Anna głową dumnie dała znak potwierǳa ący. Duchowny spo rzał na nią wzrokiem
pełnym na wyrazistszé litości, patrzał długo i dwie łzy zakręciły mu się pod zmarszczo-
nemi powieki, złożył ręce akby z rozpaczy i zwątpienia.

Anna poglądała nań z ciekawością. Niepozorna ta postać zszarzana, zmęczona, ży-
ciem złamana, zdawała się odżywiać, wyszlachetniać, uczuciem akiémś wielkiém wyra-
stać: stała się poważną i ma estatyczną. Dumna pani czuła się przy nié onieśmieloną,
małą, zǳiecinniałą, niemal pokorną. Milczący starzec promieniał akiémś natchnieniem
wewnętrzném. Nagle, oprzytomniał, obe rzał się strwożony i krok postąpił naprzód…

— Dlaczegóż ty, którą Wszechmogący stworzył dla chwały swé , ako piękne cnoty
naczynie, ty pełna blasku istoto, podobna aniołom, nie otrząśniesz pyłu z nóg twych ska-
lanych dotknięciem nieczystego Babilonu i nie uciekniesz rozdarłszy szaty białe, z tego
ogniska zepsucia i rozpusty? — zawołał akby nagle rozogniony miłosierǳiem. Dlacze-
go ty tu w tym ogniu trwasz? kto cię weń wrzucił? kto był tym niegoǳiwym co tak
piękne ǳiecię Boże cisnął w ten świat plugawy⁇ Czemu nie uciekasz? dlaczego stoisz
niestrwożona a może niewieǳąca o niebezpieczeństwie? dawno tu esteś?

Anna zrazu osłupiała słucha ąc go, lecz głos starego takie na nié czynił wrażenie, iż
uczuła się, może pierwszy raz w życiu podbitą i onieśmieloną. Oburzał ą ten ton du-
chownego a nie mogła się zań pogniewać. Nim otworzyła usta… on mówił dalé :

— A wieszże ty gǳie esteś? a wiesz, że ta ziemia na któré stoisz chwie e się pod
stopami twemi? że te ściany się otwiera ą na rozkazy, luǳie nikną gdy są zawadą, że tu
życie człowieka nie waży nic… dla kropli rozkoszy?

— Cóż zaprzestrasza ące obrazy, kreślisz, mó O cze — odezwała się wreszcie Hoy-
mowa — i dlaczego mnie niemi chcesz zatrwożyć?

— Bo z czystego czoła i oczu twych, ǳiecko mo e — rzekł duchowny — wiǳę żeś
bezpieczna, niewinna i nieświadoma tego co cię otacza: tyś chyba tu niedawno?

— Od kilku goǳin — uśmiecha ąc się odpowieǳiała Hoymowa…
— I nie tu przeżyłaś ǳieciństwo i młodość two ą, bobyś tak nie wyglądała — uśmiech-

nął się boleśnie stary — nieprawdaż?
— ǲieciństwo spęǳiłam w Holsztynie… od lat kilku estem żoną Hoyma, ale mnie

trzymał odosobnioną na wsi… ledwiem zdala wiǳiała Drezno…
— A nic chyba nie słyszała o niém… — dodał stary i wstrząsł się.
Wszystko co mi mówisz, przeczytałem na czole twém, w we rzeniu — rzekł smutnie.

— Bóg mi czasem da e za rzeć głęboko w duszę luǳką… Niezmierną litością zostałem
zd ęty wiǳąc cię, piękna pani; zdało mi się że patrzę na lilię białą, rozkwitłą w ustroniu,
którą stado rozhukanego bydła ma podeptać. Było ci kwitnąć gǳieś wzrosła i woniéć
pustyni a Bogu…

Zamyślił się głęboko. Anna postąpiła prze ęta kilka kroków ku niemu… w é oczach
i postawie widać było wzruszenie.

— O cze mó — rzekła — ty kto esteś⁇
Stary zdawał się niesłyszéć, tak się zadumał głęboko. Powtórzyła pytanie.
— Kto a estem? — rzekł — kto a estem? nęǳna istota grzeszna i wzgarǳona,

na którą nikt nie patrzy lub się z nié wszyscy śmie ą. Jam głos woła ącego na puszczy…
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am ten który przepowiadam upadek, zniszczenie, dni pokuty i niedoli… Kto a estem?
naczynie w ręku Bożém, przez które czasem przechoǳi głos z góry potężny, aby go luǳie
nie słyszeli lub ośmieli? Jam ten za którego czarną suknią biega ą ulicznicy rzuca ąc na
nią błotem, ten którego proroctw nikt nie słucha… nęǳarz wśród bogaczów… ale praw
i czysty, przed Panem…

I zamilkł ostatnie słowa wymówiwszy głosem gasnącym… spuścił głowę.
— ǲiwne zrząǳenie — odezwała się Anna nie odstępu ąc od niego — po kilku la-

tach spoko u na wsi, w ciągu których mnie szmer ledwie od stolicy dochoǳił, przybywam
nagle powołana przez męża i w progu spotykam was akby przestrogę i ozna mienie… Nie
estże to palec Boży?

Wstrzęsła się i dreszcz przebiegł ą całą.
— Zaprawdę ǳiwne! — powtórzyła.
— Opatrzne — rzekł stary… — a biada tym co litościwé Bożé nie słucha ą prze-

strogi… Chcesz wieǳiéć kto a estem? nikt! ubogi kaznoǳie a od kościoła, który coś
zgrzeszył na kazalnicy i którego pomsta panów ziemskich ściga… Zowię się Schramm…
hrabia Hoym znał mnie niegdyś w ǳieciństwie, przybyłem go prosić o przemówienie za
mną. Grożą mi. I oto ak się tu ǳiś znalazłem… Ale kto was tu sprowaǳił? kto wam tu
przybyć dozwolił?

— Własny mąż! — rzekła Anna…
— Proś go niech cię uwolni — szepnął ogląda ąc się trwożliwie duchowny. Wi-

ǳiałem piękności tego dworu, bo e tu ludowi na ulicach pokazu ą ak lalki… tyś nad
nie wszystkie pięknie sza stokroć… Więc biada ci, eśli tu pozostaniesz… okolą cię sie-
cią intryg, osnu ą adowitemi pa ęczynami, uspią, upo ą… zawrócą głowę melodyą pieśni,
ukołyszą serce ba aniem… złuǳą oczy bezwstydem… oswo ą ze sromotą, aż ednego dnia,
spo ona, znużona, osłabła… polecisz w przepaść…

Anna Hoym zmarszczyła brwi.
— Nie — zawołała — nie estem tak słabą ak sąǳicie, ani tak zasaǳek nieświadomą,

ani tak spragnioną życia… Nie, świat ten mi się nie uśmiecha, patrzę nań z góry… niżé
on odemnie…

— Aleś go oczyma duszy tylko i przeczuć wiǳiała — odparł Schramm — nie wierz
sobie, ucieka z tego piekła… Królewskie w niém posągi popaliły się na węgiel i obrukały
saǳami… Idź ztąd… idź, idź, szkoda ciebie i białé niewinné duszy two é …

To mówiąc ręce wyciągał akby ą chciał wygnać i przyśpieszyć ode ście; ale Anna stała
niezatrwożona, szyderski razem i litości pełen uśmiech błąkał się po é ustach.

— A gǳież ucieknę? — zawołała — los mó połączony est z losem tego człowie-
ka… oderwać go odeń nie w mocy mo é … Ja wierzę w przeznaczenie, stanie się co mi
wyznaczono… tylko nie śpiącą i nie pĳaną owładną mną, nie osłabłą i zwyciężoną, ale a
chyba im panować będę…

Schramm strwożony spo rzał, stała pełna dumy i siły, uśmiechnięta szydersko i kró-
lu ąca…

W té chwili otwarły się drzwi i hrabia Adolf Magnus Hoym wszedł zmięszany, powoli,
w progu waha ąc się eszcze, do własnego gabinetu.

Za stołem wśród świetnego towarzystwa wczora szego nie korzystnie się uż wydawał;
ǳiś po białym dniu, po nocné gorączce i zmęczeniu wyglądał gorzé eszcze… Mężczyzna
był ogromnego wzrostu, barczysty, silny a niezgrabny. Nic szlachetnego nie nadawało mu
wǳięku, twarz pospolita oǳnaczała się tylko błyskawicznemi zmianami konwulsy nie
po nié przebiega ących wyrazów z sobą na sprzecznie szych. Oczy szare to ginęły w po-
wiekach, to wyskakiwały ogniem tryska ąc, usta śmiały się i krzywiły, czoło marszczyło
i wypogaǳało, akby pota emna właǳa targała we wnętrzu sznurami, które całą postać
zmieniały… I w té chwili, u rzawszy żonę, zdawał się być pod wrażeniem na sprzecz-
nie szych akichś uczuć. Uśmiechnął się é i w chwilę akby gniewem chciał buchnąć
nasrożył… ale się zwyciężył i zawahawszy wsunął żywo do gabinetu!

Na widok Schramma ściągnęły mu się brwi gwałtownie i złość wystąpiła na twarz…
— Szaleńcze, fanatyku, komedyancie przebrzydły — zawołał nie wita ąc się nawet

z żoną — znowuś nabroił, znowu do mnie przychoǳisz abym cię wyciągnął z topieli?
Ha? nieprawda? wiém wszystko, pó ǳiesz precz od kościoła… na wieś, tam, na pustynie,
do prostaczków… w góry…
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Wskazał ręką.
— Ja ani chcę, ani myślę cię bronić? — dodał zapala ąc się — poǳięku Bogu eśli

cię dwóch dragonów odprowaǳi gǳie do kąta, bo tuby cię dalé , co gorszego spotkać
eszcze mogło…

— Ha! myślicie! — ciągnął dalé , zapala ąc się minister, który przystąpił do Schram-
ma tuż, akby go uż sam miał porwać za kołnierz — myślicie że tu, na dworze wolno
wszystko, i że to co wy nazywacie słowem Bożém, nieocukrowane, możecie podawać
ustom do słodyczy nawykłym? że wy tu możecie grać rolę natchnionych apostołów na-
wraca ących pogan…

Schramm… mówiłem ci sto razy, a ciebie nie ocalę… gubisz się sam…
Duchowny niezachwiany byna mnié , spoko ny stał patrząc ministrowi w oczy.
— Ale a estem kapłanem Bożym — rzekł — am poprzysięgał dawać świadectwo

prawǳie, a każą mi być męczennikiem dla nié … niech się stanie…
— Męczennikiem! — rozśmiał się Hoym — toby było zawiele szczęścia; daǳą ci

pięścią w plecy i oplwawszy wyświécą.
— Więc pó dę — odezwał się Schramm — ale dopókim tu est, ust nie zamknę…
— I kazać bęǳiesz głuchym! — szydersko dodał minister… rusza ąc ramiony. —

No, dosyć tego, rób co chcesz… ratować cię nie mogę i nie myślę; tu dobrze gdy każdy
ocali siebie… Jam ci to przepowiadał Schramm… milczéć trzeba umiéć, umiéć pochlebiać
lub ginąć podeptanym… Cóż chcesz, przyszły takie czasy: Sodoma i Gomora… Bywa mi
zdrów, bo czasu nie mam.

W milczeniu pokłonił się Schramm, popatrzał na żonę Hoyma z politowaniem, na
niego z milczącém zǳiwieniem i skierował się ku drzwiom. Hoym od żony, na którą
także był spo rzał, oderwał wzrok ku niemu…

— Żal mi cię — burknął krótko — idź, zrobię co mogę, ale zatop się w biblii i trzyma
ęzyk za zębami: ostatni raz ci to raǳę…

Schramm prawie nie słucha ąc wyszedł… małżonkowie zostali z sobą sam na sam…
Hoym nawet nie przywitał się z Anną, oddawna źle z sobą byli; widocznie nie wieǳiał,

od czego począć rozmowę… zakłopotany stał i zły… Chwycił rękami dwa końce peruki
swé i targał…

— Pocóżeś hrabia kazał mi tu przybyć tak nagle? — zapytała Anna z wymówką
i dumą.

— Poco? — podnosząc oczy zawołał Hoym, zaczyna ąc wzdłuż i wszerz biegać po
gabinecie ak opętany — poco? bom był szalony! bo mnie ci niegoǳiwcy spoili, bo nie
wieǳiałem com robił! bom głupi… bom nieszczęśliwy!… bom waryat!

Tak! waryat! — powtórzył.
— Więc mogę nazad powrócić? — spytała Anna…
— Z piekła się nie powraca! — zaśmiał się Hoym, — a waćpani z łaski mo é w piekle

esteś: to istne piekło!
Rozerwał na piersiach kamizelkę, akby go dusiła i padł na krzesło…
— A! tak! istotnie oszaleć przy ǳie, — mruknął — lecz z królem niema wo ny…
— Jakto? król?
— Król! Fürstemberg! wszyscy! wszyscy! nawet Vitzthum, kto wié, własna może sio-

stra… spiknięci na mnie… Dowieǳieli się żeś ty piękna, żem a głupi i kazali mi panią
pokazać!

— Któż im o mnie powieǳiał? — zapytała ciągle spoko na Hoymowa.
Minister nie mógł się przyznać przed nią, iż sam popełnił tę winę, za którą przy-

choǳiła pokuta, zgrzytnął zębami, tupnął nogami i zerwał się z krzesełka… Złość ego
ustąpiła nagle wcale odmiennemu usposobieniu, pobladł, stał się zimnym i szyderskim.

— Dość tego, — rzekł cicho zniża ąc głos — mówmy rozsądnie. Co się stało, tego
naprawić nie potrafię… Wezwałem panią, bom musiał ą tu ściągnąć, król chciał, a Jowisz
piorunu e tych co mu się śmią sprzeciwiać… Dla ego zabawki musi służyć wszystko…
królewskiemi stopy depcze skarby cuǳe i rzuca e w śmiecisko… — Zniżył głos i umilkł
akby słuchał czy się kto nie odezwie.

I począł znowu zwolna choǳić po poko u.
— Założyłem się z ks. Fürstembergiem, że pani esteś na pięknie szą kobiétą ze

wszystkich tych, które tu z professyi pięknych role gra ą. Nieprawdaż żem był głupi?
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Pozwalam byś mi to pani powieǳiała… Na aśnie szy nasz pan ma być zakładu naszego
sęǳią… i wygram tysiąc dukatów…

Anna zmarszczyła brew, odskoczyła z na wyższą wzgardą, odwraca ąc się od niego.
— Nikczemny waćpan esteś, panie hrabio — krzyknęła w gniewie. — Jakto? wy! wy

coście mnie ak niewolnicę trzymali zamkniętą, skąpiąc mi powietrza i światła, wypro-
waǳacie mnie teraz ak komedyantkę na scenę, abym wam wygrywała zakłady blaskiem
oczu i uśmiechami? to na wyższa podłość!

— Nie szczędź pani wyrazów, mów co chcesz, — rzekł Hoym z boleścią — wart
estem, zasłużyłem… Wszystkiego za mało na potępienie mnie! Miałem na pięknie szą
istotę w świecie, która kwitła i uśmiechała się dla mnie samego tylko, byłem dumny
i szczęśliwy… szatan mi kazał w kielichu wina rozum utopić…

Załamał ręce: Anna zamilkła i patrzała.
— Ja adę do domu — rzekła — a tu nie pozostanę, wstyǳiłabym się sama siebie…

Koni! powóz!
Rzuciła się ku drzwiom: Hoym stał uśmiecha ąc się gorzko…
— Koni! powozu! — powtórzył — ale waćpani nie wiesz chyba gǳie esteś i co cię

otacza? Jesteś niewolnicą, nie możesz stąpić kroku; nie ręczę żeby straż nie stała u drzwi
domu. Gdybyś ośmieliła się wymknąć, dragoni pó dą złapać cię i odprowaǳić… nikt nie
odważy się wieźć… nikt nie uzuchwali ratować… Waćpani nie wiesz gǳie esteś?

Hrabina załamała ręce z rozpaczą, Hoym patrzał na nią z akiémś uczuciem niewy-
słowioné zazdrości, żalu, bólu, szyderstwa i niepoko u.

— Nie — rzekł dotyka ąc z lekka é ręki — posłucha mnie pani; nie est eszcze
może tak źle ak a mówię, ak przeczuwam: mówmy z flegmą i rozsądnie… Giną tu
ci co chcą być zgubieni… Pani możesz nie być piękną gdy zapragniesz, możesz się stać
odstręcza ącą, surową, straszną… możesz dla ocalenia mnie i siebie… przybrać postawę
odraża ącą…

Tu zniżył głos…
— Znasz pani historyą naszego na miłościwszego pana a króla Augusta? — zapy-

tał się z ǳiwnym uśmiechem. — Pan to wspaniały, ho ny… sypiący złotem, które mo a
akcyza ze spleśniałego chleba ubogich wyciska… Niema drugiego tak wspaniałomyślne-
go monarchy‥, niema któryby potrzebował bawić się drożé , nieustannié i ǳiwacznié .
Łamie podkowy i kobiety i rzuca e na ziemię; kanclerzy, których ściskał wczora , za-
myka na Koenigsteinie… Dobry i łaskawy pan, uśmiecha ci się do ostatnié goǳiny, aby
rusztowanie osłoǳił… Serce ma na litościwsze, tylko mu się sprzeciwiać nie trzeba…

Mówił coraz ciszé , a trwożliwemi oczyma biegał dokoła…
— Znasz pani historyą ego! a! ciekawa barǳo — szeptał dalé — lubi kobiéty co-

raz świeże… co raz świeże ak smok ów w ba ce, ży e ǳiewicami, które mu przerażeni
mieszkańcy do ego askini wiodą… a on e pożera… Któż ego ofiary policzy? Waćpani
może słyszałaś ich imiona… ale obok zna omych, trzykroć tyle zapomnianych… Król ma
ǳiwne smaki i upodobania: kocha się dwa dni w atłasach, a gdy mu się one znuǳą,
gotów na łachmany polować… Luǳie wieǳą o trzech królowych z lewé ręki, abym
ich naliczył dwaǳieścia… Königsmarck est eszcze piękną, Spiegel nie est wcale stara,
księżna Teschen w łaskach… ale uż wszystkie go znuǳiły. Szuka kogoby pożarł!

Dobry pan! łaskawy pan! — dodał śmie ąc się — wszakże zabawić się musi, wszak dla
tego na świat przyszedł aby mu służyło wszystko; piękny ak Apollo, silny ak Herkules,
lubieżny ak Satyr… a straszny ak Jupiter…

— Dlaczegóż mi to waćpan rozpowiadasz, — wybuchnęła oburzona Anna — maszże
mnie za tak nizko upadłą, bym na skinienie pańskie dała się sprowaǳić z drogi honoru!
Waćpan mnie nie znasz! to obelga‼

Hoym patrzał z politowaniem na nią.
— Znam mo ą Annę, — rzekł z uśmiechem — lecz znam dwór, pana, luǳi co nas

otacza ą i urok aki ich otacza. Gdybyś pani kochała mnie byłbym spoko nym…
— Alem przysięgała wam, to dosyć — odezwała się z dumą kobiéta — nie pozyskałeś

serca, ale masz słowo. Takie kobiety ak a nie łamią przysięgi…
— Łamały i takie dla blasku korony — rzekł Hoym — księżna Teschen est wielką

i dumną panią.
Anna ruszyła ramionami z pogardą.
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— Mogę być żoną, nie chcę być kochanką — zawołała — sromu na czole nosić nie
umiem.

— Srom! — rzekł Hoym — a! to piecze tylko chwilę, goi się rana i nie boli, choć
piętno zosta e na wieki…

— Waćpan esteś obrzydliwy, — przerwała kobiéta z gniewem. — Sprowaǳasz mnie
tuta sam… i karmisz takiemi groźbami…

Wzruszenie nie dozwoliło é mówić dłużé . Hoym się zbliżył z pokorą:
— Daru mi — odezwał się — głowę straciłem, nie wiem co czynię i co mówię… to

ǳikie domysły i strachy… Jutro est bal na dworze… Król pan rozkazał ci być na nim,
zostaniesz przedstawioną królowé . Mnie się zda e — z cicha począł spuszcza ąc oczy —
waćpani możesz co zechcesz, nawet nie być piękną… Ja chętnie zakład przegram… Bęǳie
ci łatwo stać się śmieszną… niezgrabną. U króla wiele waży elegancya, dowcip, żywość…
cóż łatwie szego ak okazać się zaniedbaną, niezręczną, milczącą, roztargnioną i tępą? Rysy
twarzy to nic eszcze… Drezno pełne est pięknych kucharek… August est wytwornym
znawcą, wymaga wiele… Pani mnie rozumiesz?

Anna odwróciła się od niego w milczeniu wzgardliwém postępu ąc ku oknu.
— Każesz mi więc grać komedyą dla ocalenia swo ego honoru! — zawołała z uśmie-

chem ironicznym — ale a nie cierpię fałszu. Waćpana honorowi nic nie grozi… Anna
Konstancya Brockdorf nie est edną z tych kobiet co się na łaskę pańską biorą i da ą
spodlić dla garści brylantów. Nie masz się czego obawiać… bądź spoko nym… Litość
mnie bierze nad wami! Ja na tym balu nie będę…

Hoym zamilkł i pobladł.
— Pani na balu tym być musisz; — rzekł głosem stłumionym: — tu nie iǳie uż

o żadne ǳiecinne niebezpieczeństwo ale o głowę i fortunę, o przyszłość mo ą… Król
kazał…

— A a nie chcę! — odparła Anna.
— Sprzeciwisz się emu! — spytał Hoym.
— Dlaczegóż nie, panem est wszystkiego oprócz domu i roǳiny, które do Boga

należą… Cóż mi uczyni?
— A! wam nic — rzekł niespoko nie minister — nadto dla pięknych pań est grzecz-

ny; ale a pó dę na Koenigstein, ma ątki nasze zabierze fiskus, rozdrapią faworyci: nęǳa,
śmierć.

Zakrył sobie oczy rękami.
— Wy go nie znacie — szeptał cicho — on się uśmiecha i aśnie e ak Apollo, ale ak

bóg piorunów straszny… Nie przebaczył nigdy nikomu kto śmiał zwątpić że est wszech-
mocnym. Pani bęǳiesz na tym balu, lub a zginę…

— A sąǳisz pan, hrabio Hoym — odparła Anna — iż ta groźba waszé zguby est
dla mnie tak straszną?

Ruszyła ramionami i poszła znowu do okna…
Hoym posunął się za nią blady.
— Na miłość Bożą, o sprzeciwieniu się woli króla mowy być nie może… zaklinam

was.
Kończył te słowa gdy do drzwi zapukano żywo i służący wpadł zatrzymu ąc się w progu.

Minister brwi ściągnął i nasrożył się.
— Hrabina Reuss i Vitzthum!
Ściągnąwszy usta z gniewu, Hoym pośpieszył do progu; chciał służącego wysłać z od-

powieǳią odmówną, gdy po za nim postrzegł piękną, wypogoǳoną, arystokratycznych
rysów twarz hrabiné , a po za nią żywo szpiegu ące go oczy siostry.

Zdawało mu się że o wczora szym wypadku i o przybyciu żony ego, nikt eszcze
w mieście nie wieǳiał; odwieǳiny dwóch tych pań przekonywały go na nieszczęście
iż popełniony po pĳanemu błąd, którego sobie darować nie mógł, uż się musiał stać
pośmiewiskiem powszechném. Hrabina Reuss nie byłaby się pewnie inaczé ruszyła, by
wdowi dom ministra odwieǳić.

Zmięszany nad wyraz, dał znak słuǳe który odstąpił, a cała postać ma estatyczna
hrabiné , która się była wstrzymała w progu, pokazała się w czarnych sukniach koron-
kami okrytych. Hrabina Reuss biała, świéża, rumiana, form nieco pełnych, ale barǳo
wǳięcznych, z uśmiechem łagodnym na różowych usteczkach, nie miała w sobie nic
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przeraża ącego, przecież na widok é blada uż twarz Hoyma, zdawała się blednąć esz-
cze: zmięszał się, akby w nié groźbę zobaczył…

Siostra ego, pani Vitzthum towarzysząca hr. Reuss, mogła to łatwo dostrzeǳ w oczach
brata. Na obu ednak kobiecych twarzach wykwitły tylko wzamian dwa uprze me uśmie-
chy.

— Hoym! doprawdy mogłabym się gniewać na ciebie — ozwała się słodkim, wǳięcz-
nym, melody nym głosem hr. Reuss — akże to być może! Żona two a przybywa nam
tu do stolicy, a a nic nie wiem… a a przypadkiem od Hülchen dopiéro dowiadu ę się
o tém.

— Jakto? — krzyknął minister nieposiada ąc się ze zniecierpliwienia — i Hülchen
uż wié o tém.

— A! — zawołała wchoǳąc pani Reuss — i ona i cały świat i wszyscy o tém tylko
mówią, że nareszcie masz rozum i biedné kobiecie za kratami więdnąć nie dasz.

To mówiąc posunęła się ku Annie, bada ąc ą oczyma, rozpatru ąc się w nié , ak
znawca pięknych koni patrzałby na zwierzę na targ wyprowaǳone.

— Jak się masz droga hrabino — rzekła wyciąga ąc ku nié obie ręce. — Jakżem rada
że cię tu powitać mogę, gǳie est właściwe mie sce two e. Pierwsza się tu z awiam, ale
wierz mi że nie ciekawość mnie tu sprowaǳa, tylko chęć usłużenia ci. Jesteś utro na
balu u królowé … pustelnico mo a śliczna… przybywasz ǳiś, nie znasz Drezna… każże
mi sobie pomóǳ. Ja i Vitzthum niepokoiłyśmy się zawczasu o ciebie… Biédna ty nasza
strwożona ptaszyno…

W czasie tego przemówienia, ta którą hr. Reuss nazwała spłoszoną ptaszką, stała tak
dumna i aśnie ąca siłą, wcale nie zatrwożona, akby tu panowała oddawna.

— ǲięku ę wam pięknie — odezwała się spoko nie — właśnie mąż mi powieǳiał że
mam być na balu. Lecz estże to koniecznością, czy nie mam prawa zachorować choćby
ze strachu, że mnie tak naǳwycza ne szczęście spotyka!

— Nie życzyłabym ci tego pretekstu używać — odpowieǳiała hr. Reuss, którą Hoym
ze swo ego gabinetu podawszy é rękę przeprowaǳał właśnie do ponuré sali audyency-
onalné — nikt nie uwierzy w chorobę popatrzywszy na ciebie, co wyglądasz ak Juno
pełna blasku zdrowia i siły, nikt nie da wiary przestrachowi, boś nieulękniona.

Vitzthumowa wzięła pod rękę Annę i korzysta ąc z tego że ą brat wyprzeǳał nieco,
szepnęła na ucho:

— Kochana Anno! niemasz się zaprawdę ani czego trwożyć, ani wymawiać; raz przecie
wy ǳiesz z té niewoli, którą dla ciebie opłakiwałam. Zobaczysz dwór! króla… świetność
naszą, któré równé nie ma w Europie. Ja ci piérwsza winszu ę. Jestem przekonaną że los
na szczęśliwszy cię czeka…

— Jam tak do mo ego więzienia i ciszy nawykła — cicho rzekła Anna — iż mi uż
nad nie nic więcé nie było potrzeba.

— Hoym mó — dodała Vitzthumowa — spali się z zazdrości!
I śmiać się poczęła do rozpuku.
Trzy panie którym towarzyszył pomięszany minister, stały w śród sali eszcze, gdy

służący odwołał Hoyma, za którym się drzwi gabinetu zamknęły. Hrabina Reuss pierwsza
usiadła pochyla ąc się ku piękné gospodyni.

— Droga mo a — szepnęła — barǳom rada że piérwsza cię witam rozpoczyna ącą
życie nowe. Wierz mi, mogę ci się przydać na co… Hoym niechcący podstawił ci pod
nogi podnóżek, po którym wynĳść możesz wysoko… Jak anioł esteś piękna!

Anna zmilczała chwilkę.
— Sąǳąc żem ambitną, mylisz się kochana hrabino — odezwała się zimno — płoche

lata przeżyłam, wielem myśléć musiała nad sobą i światem, sieǳąc w samotni mo é .
Wzdycham tylko aby do nié i do mé Biblii powrócić.

Reuss się rozśmiała.
— Wszystko to się zmieni — rzekła wǳięcząc się do gosposi. Nateraz myślmy o u-

trze szém ubraniu. Vitzthum patrz i złóżmy walną radę ak ą ubrać mamy, bo sama
gotowa się zaniedbać. Tobie powinno iść przecie o honor domu brata.

— Jakkolwiek się ubierze — odezwała się Vitzthumowa — zawsze bęǳie na pięk-
nie szą. Teschen z nią walczyć nawet nie może, est zwiędła. Na całym dworze nie ma
żadné , coby nie zgasła przy Annie. Mnie się zda e że ak na skromnie szy ubiór bęǳie
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é ak na lepié do twarzy… niech inne się saǳą na róż, bielidło i fioki… é dość, choćby
ǳiewiczé sukienki…

Rozmowa o gałgankach stała się żywą, przerywaną, gorącą, polemiczną. Hrabina zrazu
nie mięszała się do nié , słucha ąc tylko dwóch przy aciółek, zbyt czułych, by ich za ęcie się
nią nie buǳiło poǳiwienia i pewné obawy. Powoli ednak i ona uległa magnetycznemu
pociągowi, aki stró ma dla niewiast, wrzuciła słowo i śmiechem przerywany spór toczył
się uż coraz weselszy…

Hr. Reuss z niezmierną bacznością przysłuchiwała się każdemu słowu pani Hoym,
ta emnie przypatrywała się é z akimś niepoko em ǳiwnym; zdawała wrzucać pytania,
chcąc w odpowieǳiach coś więcé usłyszéć, nad to co one zawierały. Anna przeszła wkrót-
ce z rozdraźnienia rannego w stan é wiekowi właściwy, zaczęła dowcipkować i śmiać się,
rzuca ąc z wielką łatwością słówkami iskrzącemi tysiącem ostrych brylantów. Z odwagą,
ze szczerością niezwykłą opowiadała o sobie, swych uczuciach i przeczuciach. Pani Reuss
przyklaskiwała. Po kilkakroć chciała ą uścisnąć, tak się ucieszyła żwawością młoǳieńczą
tego umysłu, który w spoko u i ciszy całą ǳiewiczą zachował potęgę.

— Cudowna Anna nasza! zachwyca ąca! niezrównana! — wołała. Jutro wieczorem
cały dwór u kolan é leżéć bęǳie. Hoym wcześnie powinien sobie przygotować pistolety.
Teschen zachoru e i omdle e znowu, ona co tak est skłonną do mdłości odkrywa ących
é wǳięki!

Vitzthumowa śmiała się… Reuss opowiadała z tego powodu młodé pani, ak księżna
Lubomirska zdobyła króla serce omdleniem na widok ego upadku z konia. Omdleli
naówczas obo e, bo i król także ranny mocno w nogę, stracił przytomność. Przebuǳenie
było rozkoszne… bo August klęczał u nóg é , gdy po raz pierwszy otwarła oczy…

— Niestety! — dodała Reuss — ǳiś gdyby nawet napadły ą mdłości, królby się mo-
że raczé przestraszył niż uradował niemi. Przeszły pierwsze zapały. Na armarku lipskim
Na aśnie szy Pan puścił sobie cugle i dokazywał z ancuzkiemi aktorkami. Co gorzé ,
mówią że się szalenie zakochał w księżnie Anhalt-Dessau… od któré tylko doznał nielito-
ściwé oziębłości… Fürstemberg słyszał od niego niedawno, że serce ma wolne i gotówby
akié piękności uczynić z niego ofiarę.

— Spoǳiewam się — rzekła obrażona nieco Anna — iż mnie kochana hrabino nie
posąǳisz o to, bym stanęła w rzęǳie z ancuzkiemi aktorkami, choćby po drugié stronie
księżne się znalazły… Serce królewskie wcale nie wesołym est darem, a mo e coś więcé
warto niż resztki po księżnie Teschen…

Reuss zarumieniła się mocno.
— Cicho! cicho! ǳiecko akieś — odezwała się ogląda ąc — któż ci mówi o tém.

Paplemy o wszystkiém… dobrze, byś na wszystkie wypadki była przygotowaną.
Vitzthum i a przyślemy ci kupców naszych i szwaczki… eśliś swoich brylantów nie

wzięła z domu, albo ci ich braknie, Meyer pożyczy w na większym sekrecie akich tylko
zapragniesz, niewiǳianych tu na dworze. Usłużny est i grzeczny… To mówiąc wstały
obie i poczęły ściskać Annę, która e milcząc do drzwi salonu przeprowaǳiła… Hoym uż
się nie pokazał, w gabinecie pełno było urzędników od akcyzy.

U wschodów na dole stała kareta hr. Reuss, do któré wsiadły obie. Jakiś czas milczały
zamyślone. Vitzthum piérwsza przerwała to zadumanie:

— Co pani wróżysz? — spytała.
— To nieuchronne — szepnęła hrabina — to konieczne: Hoym od ǳiś dnia za

wdowca się uważać może. Anna dumną est… bęǳie się szczęściu opierać długo, ale
nic króla więcé nie draźni nad taki opór z którym walczyć musi. Jest ak anioł piękną,
śmiałą, dowcipną, ǳiwaczną: wszystko to przymioty które nie tylko ciągną ale i wiążą.
Droga mo a, bęǳiemy z nią teraz ak na lepié nim pochwyci w ręce woǳe, potém by-
łoby zapóźno… Ja ciebie, ty mnie wspomaga : da my sobie ręce. Przez nią króla miéć
bęǳiemy, ministrów, wszystko. Teschen zgubiona, co mnie niewymownie cieszy; u té
nudné , sentymentalné księżné nigdym nic zyskać nie mogła. Ma téż dosyć: syn uznany,
księztwo nadane, bogactwa ogromne: królowała nam zadługo. Schoǳi z pola, król się
nuǳił, a eśli kiedy, to teraz gdy est tak nieszczęśliwym, pociechy potrzebu e i rozrywki.

Fürstemberg, a i ty potrafimy to nareszcie że ą obalim. Dość mamy wszyscy té
cuǳoziemki. Trzeba tylko całą intrygę prowaǳić rozumnie, ostrożnie, może powoli, bo
Anna szturmem się wziąć nie da: nadto est dumną.
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— Biédny Hoym! — zaśmiała się Vitzthumowa — eśli bęǳie miał rozum…
— Zyszcze na tém: nie kochał é od dawna rozpustnik — przerwała hr. Reuss —

choć esteś ego siostrą, mogę przed tobą mówić otwarcie. Sam zresztą zgotował sobie ten
dramat, którego padnie ofiarą.

— Posąǳam Fürstemberga!
Hr. Reuss zmierzyła ą bystrém, przelotném we rzeniem i w oczach é błysnęło na

chwilę, coś, akby iskierka szyderstwa: ruszyła ramionami.
— A są osoby predestynowane! — rzekła z ironią.
Nagle, po kobiecemu akoś zaśmiała się głośno. — Wiész — dokończyła — powinna

włożyć suknią pomarańczową i korale. Włos ma kruczy, cerę ǳiecinné świeżości, bęǳie
é cudnie do twarzy. Uważałaś aki to ogień w tych oczach.

— I aka duma! niestety! — dodała Vitzthumowa.
— Niechno króla zobaczy! — zakończyła pierwsza — niech August zapragnie się é

podobać, ręczę ci i głowę i dumę straci.

Przy Pirna skié ulicy, naówczas edné z na paradnie szych małego, murami obwieǳio-
nego i ściśniętego Drezna, stał pałac Beichlinga, niegdyś kanclerza a ǳiś więźnia stanu
na Koenigsteinie. Księżna Lubomirska z domu Bokunówna, stolnikówna litewska, roz-
wieǳiona z mężem, ukochana przez króla Augusta II, uczyniona księżną Teschen po
uroǳeniu słynnego kawalera de Saxe; w nagrodę zapewne iż się przyczyniła do upad-
ku kanclerza, po którym ogromny spadek rozchwytali dworacy pańscy, dostała pałac
Beichlinga darem i w nim wspaniałą swą umieściła rezydencyą. Jeżeli nie odpoczywa-
ła w darowanych é także dobrach Hoyerswerda i innych ma ętnościach na Łużycach,
sieǳiała naówczas w pałacyku na Pirna skié ulicy lub bawiła się zakładaniem ogrodów
na Frydrychstaǳie. Owe pierwsze lata gorącé miłości i rycerskié zalotności, gdy piękny
król nie mógł dnia przeżyć bez drogié Urszulki, gdy śliczna księżna konno wylatywała
niecierpliwa na spotkanie królewskiego kochanka, stro na w saskie kolory i aśnie ąca
blaskiem swych lat dwuǳiestu… owe lata szczęśliwe przebyte w Warszawie, przewędro-
wane w wycieczkach po Niemczech, prześpiewane na wspaniałych balach Drezdeńskich
i Lipskich, zdawały się bezpowrotnie minione.

Od tego balu karnawałowego w Lipsku, gdy niemiłosierna królowa pruska, Zofia
Karolina, karcąc zalotność Augusta II, który do zna du ącé się w é orszaku księżné
Anhalt-Dessau zwrócił swe zapały, sprowaǳiła razem pod oczy bałamutnego Don-Żu-
ana trzy ego dymissyonowane kochanki: Aurorę Königsmarck, hr. Esterle i panią Hau-
gwitz… aby króla razem i księżnę Teschen Lubomirską wprawić w kłopot i zawstyǳić,
od tego balu co się na czulszemi późnié ukończył zapewnieniami stałego przywiązania;
księżna Teschen, akby po straszném memento mori, nieustannie miała na myśli edno:
że może, że musi być ak inne zdraǳoną przez niestałego a znuǳonego Augustynka…
(Augustynkiem poufale zwano króla egomości, i „mein lieber Augustin” piosenka popu-
larna, do niego się stosowała…). Król wprawǳie, mimo pokątnych bałamuctw bez liku,
zawsze okazywał księżnie Teschen, wielką miłość w słowach i poszanowaniu. Urszulka
miała nad nim właǳę i umiała nim władać ze zręcznością wielką, woǳąc go na złotych
paskach, białą rączką kierowanych, ale czuła w duszy że król lada chwila miał się od nié
oderwać na zawsze…

Zwierciadło pokazywało é eszcze rysy twarzy wǳięczne i resztki świeżości, które
starannie pielęgnowała, ale piękność ta i blaski nie miały uż uroku nowości dla kró-
la, który łatwo się nuǳił i coraz czegoś świeżego dla rozbawienia potrzebował. Bawiła
go rozmowa piękné księżné , é zręczność w zabiegach dworskich, é polityka pokryta
gazą płochości kobiecé , é perfumowana przewrotność i gra poplątanych intryg, które
prowaǳić na swą korzyść umiała. August przy eżdżał do nié eszcze na parę goǳin, ale
ǳiś uż, gdyby ą ak niegdyś zapytała królowa, kiedy od eżdża z Drezna, nie śmiałaby
odpowieǳiéć zuchwale, że przybyła z królem i z królem tylko napowrót wy eǳie. Mgłą
smutku powlekały się é śliczne łzawe oczy niebieskie, pełne melancholii i łuǳące cha-
rakterem łagodnym, gdy w istocie księżna żelazną miała wytrwałość w postanowieniach
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i zabiegach… Z każdym dniem większa opanowywała ą trwoga, ażali nie przy ǳie rozkaz
opuszczenia Drezna i wiekuistego z królem rozǳiału.

Nic się napozór nie zmieniło, nic é nie brakło, szanowano ą eszcze ako panią na
dworze, a w oczach dworaków czytała blizki swó upadek; łapała szyderskie ich półuśmie-
chy i ukradkowe złośliwe spo rzenia.

Urszula, był czas, że kochała Augusta, kochała go barǳo gorąco, ale naówczas sąǳiła,
że dla nié ustatku e się płochy, że kiedyś może być królową; złuǳenia te ǳiś się roz-
chwiały i uszły. Los wszystkich ulubienic pana miał i musiał ą spotkać. Rozczarowana,
ostygła, oǳyskiwała eszcze dawną wesołość i zalotność gdy królowi podobać się chciała;
późnié zamknięta w domu, płakała pocichu kry omo, i zemstą zawczasu uż, pierś się é
podnosiła… Coraz częstsze bywały teraz listy do prymasa Raǳie owskiego… Ale król znał
niebezpieczeństwo narażenia siebie siostrzenicy pierwszego dosto nika Rzeczypospolité
i wysilał się na przekonanie é o swém stałém przywiązaniu. Tymczasem szpiegowano
księżnę pilnie… Król nim zasłużył na pomstę, uż się é lękał…

Miłość ze strony Augusta II zmieniła się w czczą galanteryą, czuć ą było lodem i chło-
dem… Księżna Teschen za mowała pierwsze mie sce po królowé u dworu, ale w sercu
stała na równi z królową, była obo ętną.

Marzenia o Koloandrowych miłościach przeciągnęły ak wiosenne obłoki, — duma
po nich obrażona została.

Gdy Stolnikówna litewska rzucała roǳinną ziemię, marzyła o tronie, tron rozsypał się
w próchna… pozostawał wstyd chybioné rachuby i sromotne położenie kobiety bez męża
i domu… Zapłaconé za chwilę szału bogatemi podarki tytułów, ziemi i złota… chwila
tryumfu była krótką i znikomą, wstyd został wiekuisty.

Księżna Lubomirska nie mogła tak powrócić do Polski.
Biedna kobieta lęka ąc się co goǳina opuszczenia i wyroku, co ą miał strącić z wy-

żyny, na któré się chwiała, myślała o sobie… Nuǳiła się téż… a chłopię które é kilka
razy na ǳień przyprowaǳano, przyznane ǳiecię królewskie, przychoǳiło w uścisku pić
gorące łzy, z któremi się matka taiła… Księżna Teschen nim miała prawo nazwać się
nieszczęśliwą, uż się nią czuła… ǲiecię é miało zapewnioną przyszłość, ona żadné …

Pałac przy Pirna skié ulicy eszcze dawnym obycza em zgromaǳał co ǳień tłumy
dworaków, pięknych pań i zalotnych kawalerów. Zwłaszcza ostatnim król zdawał się nie-
tylko nie wzbraniać, ale ułatwiać przystęp. Możeby był rad aby który z nich pozyskał
sobie serce, uż mu ciężące przywiązaniem zbyt łzawém…

Niecierpliwiło to Augusta Mocnego, który w życiu nigdy nie płakał, iż księżnę wiǳiał
zawsze we łzach i tam gǳie szukał roztargnienia, zna dował nieskończone wyrzuty.

Księżna eszcze pozornie w łaskach, miała szczérych czy nie, przy aciół i donosicieli,
wieǳiała coǳiennie o każdym króla kroku, uśmiechu i słowie… szpiegowała go zazdro-
śnie. Z owé uczty nocne , gdy wyciągnięto u Hoyma przyznanie się do piękné żony,
gdy go na zakład wyzwano, gdy posłano do Laubegast po piękną Annę, księżna Teschen
miała sprawozdanie dosłowne… Niespoko na, w gorączce choǳiła myśląc, czy ma się na
balu u królowé zna dować, stanąć do po edynku tego, lub pogardliwie rzuconą rękawicę
niepodniesioną zostawić.

Rano około edénasté doniesiono o przybyciu pani Hoymowé . Nikt é nie znał ed-
nakże, nikt nie wiǳiał, nikt opisać nie umiał. Wszyscy zgaǳali się na to, że była piękną,
wieǳiano że uroǳona w roku  była rówieśnicą Lubomirskié , ale roǳa u i niebez-
pieczeństwa té piękności nikt opisać nie umiał.

Po stolicy biegały na rozmaitsze wieści. Kyan nielitościwy miał się odezwać:
— Nie pyta cie czy piękna, byle do ostatnié nie była podobną…
Księżna czuła to także: nie szło o piękność, tylko o wrażenie nowe…
Tego dnia ranny zastęp gości u księżné był mnie szy niż kiedykolwiek, wszyscy biegali

po mieście nowiny roznosząc i polu ąc na nie.
Mówiono że król, ak zwykle gdy mu szło o świetność zabawy, sam ak na starannié

balowy program oznaczył… i niecierpliwił się uż o zakład Fürstemberga i Hoyma. Mó-
wiono że panna Hülschen i hr. Reuss uż troskliwie intrygowały, aby Hoymowę w swe
sieci uwikłać i łaski é sobie zapewnić.

Vitzthumowa zapewniała głośno, iż é bratowa zagasi wszystkie urodą…
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Księżna słała w miasto, odbierała raporta swych wiernych, rozpaczała i płakała. Trzy
razy potrafiła króla, chcącego zerwać, zatrzymać; teraz zdawała się nadchoǳić goǳina
stanowcza… Łamała ręce, nagle myśl ǳiwaczna é przyszła… spo rzała na zegar… Dom
Hoyma nie barǳo był daleko od é pałacu… Szepnęła coś służącé … zarzuciła gęstą czar-
na zasłonę na oczy od łez czerwone, i cicho zbiegła po wschodach do sieni. Tu stały dwie
lektyki i gotowi dwa drążnicy… rzuciła się w ednę z nich… Luǳie, którym szepnęła
słówko służąca, zamiast iść ulicą, poszli tyłem, ogrodami. Zielonych eszcze drzew gałę-
zie osłaniały ścieżkę wązką i pustą, na którą wychoǳiła także furtka z ogrodu Hoyma.
Niewiǳialny ogrodowy otworzył ą dla wyskaku ącé z lektyki księżny, która obe rzaw-
szy się wbiegła wprost na górę do Hoyma pałacu… W sieniach czekał uż na nią młody
mężczyzna, który é wschody wskazał…

Przez ciemny korytarz zakwefiona i niemogąca się dać poznać, choćby ą kto napotkał,
Lubomirska dobiegła do drzwi wskazanych i zapukała…

Nierychło e otwarto. Zda e się że sługa, która ostrożnie uchylała drzwi, chciała tylko
zobaczyć kto przyszedł i nie byłaby wpuściła nadbiega ącé , ale ks. Teschen edną rączką
wpuściła é w dłoń kilka dukatów, drugą popchnęła z lekka, obe rzała się, w które drzwi
iść dalé i pobiegła.

Anna Hoym przechaǳała się samotna po poko u, który dla nié urząǳać miano, gdy
nieznana postać zakwefiona ukazała się na progu… Zdumiona temi niespoǳiewanemi
odwieǳinami cofnęła się marszcząc i gniewna.

Lubomirska odrzuciła czarny kwef, stanęła i oczy wlepiła ciekawie, słowa nie mówiąc
z Hoymową, zdyszana, prze ęta patrzała… wargi é ścinały się i drżały, bladość okrywa-
ła lica… obe rzała się lękliwie dokoła i szuka ąc podpory, na blizką kanapkę zemdlona
upadła…

Anna podbiegła ku nié , przybyła i służąca… obie podniosły omdloną…
Osłabienie é trwało tylko chwilę, porwała się ak obłąkana, oczy znów wlepiła w ry-

walkę i milcząc wskazała na sługę, aby odeszła…
Zostały sam na sam.
Cała ta scena, po kilku rannych następu ąca, niepoko em napełniła przybyłą i tak uż

strwożoną kobietę. Po długim spoko u na wsi rozpoczynało się dla nié gorączkowe akieś
życie, wśród którego opamiętać się było trudno.

Lubomirska wyciągnęła ku nié bladą, zimną rączkę drżącą.
— Daru mi, — rzekła głosem słabym — chciałam cię zobaczyć, chciałam przestrzeǳ.

Pęǳił mnie tu głos obowiązku… sumienia…
Anna milczała ciekawie się w nią wpatru ąc.
— Patrz na mnie — dodała — rozpoczynasz ǳiś to życie, które a kończę. Byłam

ak ty niewinną, szczęśliwą, spoko ną, szanowaną, w zgoǳie z sumieniem i Bogiem…
Miałam tytuł książęcy męża i lepié niż to, imię niepokalane o ca i roǳiny… Przyszedł
ukoronowany człowiek, który mi to odebrał wszystko ednym uśmiechem. Berło i koronę
kładł u nóg moich, oddawał serce…

Poszłam za nim… spó rz na mnie… Ja ǳiś nie mam nic, imie pożyczane, złamane
serce, stracone szczęście, wstyd na czole, niepokó w duszy, przyszłość groźna i troska
o los ǳiecięcia. Na świecie niema dla mnie nikogo… Krewni się nie przyzna ą do mnie,
ci co się czołgali u nóg mych utro znać nie będą. On! on!‥ odepchnie ak obcą…

Anna słucha ąc zarumieniła się.
— Pani — zawołała głosem przerywanym — dlaczegoż wiǳisz dla mnie niebezpie-

czeństwo, którego a sama do rzeć nie mogę? Ja cię nie rozumiem… Kto pani esteś?
— Wczora królowa, ǳiś nie wiem kto — odparła Teschen.
— Ale a nigdy żadné korony nie miałam pragnienia, każda skroń pali — zawołała

Anna — dlaczegoż spotykać mnie ma ą te groźby?
— Przestrogi — przerwała Lubomirska — daru mi, twé skroni przystała korona,

luǳie zawcześnie ci ą da ą, am chciała odsłonić złoty é wieniec i wewnątrz pokazać
cierniowy…

— Mylisz się pani — rzekła spoko nie Hoymowa — nie sięgnę nigdy po żadną ko-
ronę, nadto estem dumną. Musiałabym ą zanieść z sobą do trumny, albo é nie dotknę
nigdy… Uspokó się pani…
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Teschen padła na kanapę, spuściła głowę i zaczęła płakać rzewnie. Łkanie é obuǳiło
litość w Annie, zbliżyła się z ciekawością i współczuciem…

— Wszystko co mnie tu od rana spotyka est niezrozumiałem — odezwała się z cicha;
— chciałabym się wyrwać ztąd ak na rychlé . Któż pani esteś?

— Teschen, — odparła przybyła cicho, podnosząc oczy — słyszałaś o mnie, domyśl
się dlaczego cię tu ściągnięto… Świeże twarzy potrzeba znuǳonemu panu…

Anna krzyknęła z oburzeniem.
— Podli! ymarczą więc nami ak niewolnicami… a my…
— Ofiarami ich esteśmy…
— Nie! a nie będę, a nie chcę być ofiarą — przerwała Hoymowa — uspokó się

pani, am tak dumna, że nęǳę raczé zniosę niż upokorzenie…
Teschen spo rzała na nią, popatrzała długo i westchnęła.
— Nie bęǳiesz ty, bęǳie druga: goǳina mo a wybiła… lecz choć ty, choć edna

eśli masz siłę, zaklinam pomścĳ nas wszystkie, odepchnĳ, rzuć im wzgardą w oczy. To
woła o pomstę do Boga… Zarzuciła kwef na oczy, podała rękę w milczeniu. — Jesteś
ostrzeżoną, broń się… — Biegła ku drzwiom z pośpiechem, a Hoymowa stała eszcze
słowa wyrzec niemogąc… Z awisko znikło.

Na wschodach czekał na nią ten co ą wprowaǳił. Szybko posunęła się ku lektyce, gdy
zapuszcza ąc zasłonę w oknie é , u rzała bladą twarz młodego wo skowego, który drżący
i niespoko ny w nią się wpatrywał.

Twarz młodego oficera była piękną i arystokratyczną, pełną wyrazu, męztwa i energii;
lecz w té chwili zgroza i ból ą zmieniały. Zdawał się oczom swoim nie wierzyć… Mimo
dwóch tragarzów, którzy uż lektykę podnosić mieli od ziemi, zbliżył się do okna.

— Księżna Urszulo — zawołał wzruszony — mamże oczom mym wierzyć, estże
to podobna? Wasże to wiǳę ukradkiem wyrywa ącą się na akąś schaǳkę zapewne…
Mówcie, zaklinam, całą prawdę mi powieǳcie, abym natychmiast siadł na koń i więcé
nie wrócił, księżno! pani! Ja szale ę z miłości dla was… a wy…

Zakrył oczy…
— Wy szale ecie, to prawda! — popędliwie przerwała księżna, — szale ecie tak żeście

ślepi, bo mogliście wiǳieć, że wychoǳę od Hoyma, w którym się przecie zakochać nie
mogłam.

Pochwyciła go za rękę.
— Chodź przy mnie, chodź ze mną, nie puszczę cię aż się wytłumaczę; nie chcę abyś

i książe mnie w té chwili opuścił i obwinił… toby uż było nadto! tegobym uż przeżyć
nie mogła.

Piękne, załzawione oczy księżné zwrócone ku młoǳieńcowi, którego rękę pochwy-
ciła, mówiły tyle, iż smutek znikł z ego twarzy, która rozpromieniała.

Pobiegł więc posłuszny za lektyką aż do pałacu, u wschodów podał rękę księżnie
i razem weszli na poko e. Znużona i złamana chwyta ąc się za głowę, księżna padła na
kanapkę, rozkazu ąc towarzyszącemu é , aby siadł przy nié .

— Wiǳisz mnie książe w gniewie i oburzeniu! wracam od té … od té , którą tu
sprowaǳili szkaradni nieprzy aciele moi, aby króla za ąć czémś nowém, aby mnie wygnać,
aby mó wpływ obalić. Słyszałeś uż o Hoymowé ?

— Nie słyszałem, — odparł młody książe (którym był Ludwik Würtembergski) —
nie słyszałem nic nad śmiechy z biednego Hoyma, którego spo ono na to, aby go zmusić
do pokazania żony…

— Tak, umiano obuǳić ciekawość w Auguście, osnuto intrygę, — poczęła księżna
ożywia ąc się coraz barǳié . — Wiǳiałam ą, est piękną… est niebezpieczną, może być
dwa dni królową…

— A! tém lepié ! tém lepié ! — porywa ąc się z sieǳenia zawołał książe Ludwik —
pani bęǳiesz wolną…

Teschen rzuciła nań okiem badawczém, młody chłopak zarumienił się, nastąpiła chwi-
la milczenia. Podała mu rękę, którą on pochwycił i ucałował z zapałem. Trzymał ą esz-
cze przy ustach, gdy z drugiego poko u ze śmiechem suchym, przykrym, złym… wpadła
klaszcząc w ręce osóbka mała, nie piękna, nieco do księżné podobna, chociaż o wiele od
nié brzydsza…
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Wiek trudno było z twarzy rozpoznać, mogła zarówno mieć lat dwaǳieścia kilka
i o ǳiesięć więcé . Znać z nié było że nigdy świeżą nie była i mogła się téż do późna
nie zestarzeć. Nosiła ednę z tych twarzy, co są staremi w ǳieciństwie i niby młodemi
w starości. Szare é oczki, złe, szpiegu ące, ostre, kręciły się i biegały, usta miała pełne
szyderstwa, każdy rys zdraǳał ruchliwą gorączkową kwoczkę i nieznośną intrygantkę.
Stró naǳwycza staranny i pstry, obmyślany był tak aby edyną piękność é podnosił:
figurkę zgrabną i w pasie przeciętą, nóżkę maleńką i kibić zręczną. Żwawo okręciła się
na trzewiczku ku księżnie, klaska ąc w dłonie w chwili gdy zawstyǳony książę Würtem-
bergski usta od ręki odrywał.

— Bravi! bravissimi, ale niechże a nie przeszkaǳam — krzyknęła ostrym głosem
Baronowa Glasenapp — nous sommes en famille, niema się co mnie wstyǳić. Siostrunia,
barǳo słusznie re teradę sobie zabezpiecza wo skową osłoną… bo… bo podobno zbliżamy
się do chwili, w któré przy ǳie re terować z serca króla i dworu‼ Dobry wóǳ zawsze
sobie zapewnia drogę do odwrotu…

Mała ta zwinna pani, niecierpiana od całego dworu, który roznoszonemi plotkami
starała się kłócić i różnić, była Stolnikówna litewska, panna Bokunówna, roǳona siostra
Lubomirskié , żona (natenczas) barona Glasenapp’a, ale tylko z imienia, gdyż w czułych
była stosunkach ze sławnym Schulenburgiem.

— Z kochaną siostrunią barǳośmy się dawno nie wiǳiały, — rzekła papląc po-
spiesznie — ale w chwili niebezpieczeństwa z awiam się zawsze, tak i teraz… Słyszałaś
Teschen, — dodała śmie ąc się złośliwie, — sprowaǳili Hoymowę… Ja ą wiǳiałam
raz… wprzód nim król nad echał, gdy była w Dreznie i przepowieǳiałam naówczas, że
ak Helena tro ańska komuś bęǳie nieszczęścia przyczyną… Piękna ak anioł, brunet-
ka, co dla blondynek ak Teschen, zawsze na niebezpiecznie sze… żywa, dowcipna, zła,
dumna… a nosi się ak królowa! Wasze panowanie skończone…

Rozśmiała się głośno…
— Ale ty do książęcych tytułów masz okrutne szczęście, — poczęła nie da ąc niko-

mu przemówić słowa. — No! a… a ledwie mogłam z biedą złapać chudego pomorskiego
barona, a ty miałaś Lubomirskiego, masz Teschen i uż na zapas starasz się o Würtem-
bergskiego…

Młody chłopak stał zarumieniony i gniewny, Teschen spuściła oczy, ale cicho przez
zęby szepnęła:

— Znalazłabym eszcze czwartego, gdybym tylko chciała.
— Jeśli chcesz a ci ego imię na ucho powiem, — przerwała zrywa ąc się i biegnąc

do siostry baronowa. Przyłożyła obie dłonie do ust i rzuciła é w ucho:
— Książę Aleksander Sobieski, nie prawdaż? ale ten się nie ożeni‼ a Ludwiczek gotów,

stara się go zatrzymać.
Ze wstrętem odwróciła się księżna Teschen od siostry, która przegląda ąc się w zwier-

ciadłach, biegała uż po poko u‥, oczyma śleǳąc dwie istoty, którym rozmowę z taką
złośliwością podsłuchaną, przerwała.

— Jeśli Teschen bęǳie miała rozum — rzekła — może eszcze z tego przesilenia
wy ść zwycięzko. Hoymowa prostaczka zrazi króla… spodoba mu się z twarzy, ale dumą
go odepchnie; po nié Teschen znowu wyda się miłą i dobrą… Cóż robić, fantazyom
króla trzeba umiéć przebaczać! Ci luǳie ma ą troski nadluǳkie i nadluǳkie przywile e…
Przykro mi tylko — mówiła ciągle nieprzesta ąc — że cię tak wszyscy uż wzięli na zęby,
że hrabina Reuss i Hülchen uż nowemu bóstwu składa ą ofiary, że Fürstemberg, a nawet
szwagierek Vitzthum akcyzie gotowi złote rogi przyprawić… Biedny Hoym‼ eśli go żona
porzuci, doprawdy, gdyby nie pewne obowiązki, poszłabym za niego aby mu osłoǳić
wdowieństwo… Ale rozpustnik stary ani mnie, ani żadné nie zechce…

W tém mie scu nieutamowané gadaniny baronowé Glasenapp, książę Ludwik po-
żegnał się, a uścisk ręki akim go obdarzyła księżna Urszula, nie uszedł oczów bacznych
Glasenappowé , która mu dygnęła z daleka.

Dwie siostry zostały sam na sam, milczenie trwało chwilę.
— Nie powinnaś tego brać tak tragicznie — poczęła Glasenappowa, rusza ąc ramio-

nami — rzecz była doskonale przewiǳiana oddawna… Król się znuǳił blondynką… ty
masz księstwo, masz Hoyerswerdę, masz miliony, brylanty, pałac po Beichlingu, wypo-
sażenie dla syna… masz twą piękność, masz resztkę młodości… i księcia Ludwika, który
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się z tobą gotów ożenić… Przyznam ci się że eszczebym się na twó los pomieniała,
odda ąc ci Schulemburga w dodatku.

— Ale a go kochałam — płacząc znowu przerwała Teschen.
— I to uż przeszło… wiém! — odparła baronowa Glasenapp — kochaliście się wza-

emnie a sąǳę na mnié pół roku, wśród którego on cię z ǳiesięć razy zdraǳił pocichu,
a ty ego‼

— Siostro‼ — zawołała z oburzeniem Teschen.
— No, ani razu‼ A ednak, patrzże, wśród té miłości dla niego umiałaś sobie na zapas

w odwoǳie postawić Würtemberga i ǳiś gdy tak się przydał, masz gotowego! Przyznam
ci się, mnie złą nazywa ą i przewrotną, abym tego nie potrafiła… Ja, dopiéro gdym się do
podrapania skłóciła z Glasenappem, wyszukałam sobie Schulemburga. Mnie bo się nic
nie wieǳie… i wszyscy mnie niecierpią, co a im odda ę z lichwą!

Poczęła się śmiać sucho.
— Słucha Lubomirska — ozwała się po chwili — królowie przy rozstaniu miewa ą

zwycza żądać zwrotu darowanych dyamentów… ostrzegam cię więc, byś swo e w bez-
pieczném złożyła mie scu…

Spo rzała na siostrę, która się é zdawała nie słuchać.
— Bęǳiesz ǳiś na balu! — dodała…
Wyraz bal, wstrząsnął Lubomirską która powstała nagle…
— Na balu!‥ tak! — poczęła zamyślona — potrzeba być na balu… tak! pó dę, cała

w czerni, w żałobie, bez kle notów, w grubé sukni… to by było… uderza ące;‥ lecz —
powiéǳ Tereniu… bęǳież mi żałoba do twarzy? — Glasenapp rozśmiała się.

— Niezawodnie… żałoba est wszystkim do twarzy, lecz eśli myślisz że tém rozczulisz
Augusta i dworaków poruszysz, mylisz się mocno… Śmiać się będą! Oni tragedyi nie
lubią…

— Bądź co bądź! w żałobie! pó dę w żałobie, powtórzyła Teschen… ale pó dę… stanę
przed nim ak widmo milczące…

— A że Hoymowa bęǳie rumianą, wesołą i świeżą, znikniesz ak widmo niepostrze-
żona‥ Wierz mi… przeszłości powrócić niepodobna…

Spo rzała na zegar…
— A! ak późno! żegnam cię… do balu! Ja także będę na nim… ale na drugim planie,

ako wiǳ, który aktorom przyklaśnie… Bądź zdrowa!

Parami wchoǳiły damy, wieǳione przez mężów lub krewnych. Po naǳwycza né świet-
ności stro ów nie było się można domyśléć klęsk wo ny, aka kra z Saksonią połączony
dotykała, ani wyczerpania skarbu: król miał stró brylantami okryty, ogromne guzy dy-
amentowe, szpadę z wysaǳaną niemi ręko eścią, trzewiki nawet ze sprzączkami lśniącemi
dyamentów rosą… Ma estatyczna ego postać akby odmłoǳona, promienie ąca, więcé by
przystała zwycięzcy, niż zmuszonemu do walki o koronę z nieprzy acielem zawziętym…

Na sukniach pań błyszczały także mnogie kle noty… a wiele z tych piękności wca-
le ich nie potrzebowała. Królowa ukazała się nareszcie, ubrana dosyć skromnie; August
z galanteryą i poszanowaniem na spotkanie é pospieszył, muzyka zabrzmiała fanfarą…
Głównych aktorek dotąd nie było…

Już pan zaczynał brew olympĳską marszczyć i oglądał się na Fürstemberga tym wzro-
kiem, którego wyraz był mu dobrze zrozumiałym, gdy u drzwi wchodowych, pomimo
poszanowania dla osoby króla dał się słyszeć szmer tłumiony… Luǳie rozstępywać się
zaczęli, oczy wszystkich zwróciły się w tę stronę… Fürstemberg szepnął. — Idą!

Jakoż po chwili u rzano bladą, zżółkłą, smutną twarz hr. Hoyma, który wiódł pod
rękę żonę…

Nigdy może na tym dworze nawykłym do oglądania piękności, barǳié olśniewa ąca
postać się nie ukazała.

Hr. Hoym wśród tych wielkich pań szła z ma estatem królowé na czele, nieulęknio-
na, spoko na, poważna, piękna tak, iż z ust wszystkich eden cichy okrzyk poǳiwienia
wyrwała. Król trzymał w nią od wnĳścia wlepione oczy… ale się z é wzrokiem nie spo-
tkał… Ma ąc być przedstawioną królowé , dała się wieść ku nié , nie zda ąc wcale być
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prze ętą blaskiem tego dworu, ani Apollińską pięknością króla, który widocznie stanął
tak, aby się z ak na większym wǳiękiem pani przybyłé przedstawił. Zniecierpliwienie
drgnięciem odmalowało się na pańskié twarzy…

Hoym ak skazany na śmierć winowa ca wiódł żonę… Nieprzy aciele ego i akcyzy
napawali się ego męczarnią, wcale nie ta oną i dobitnie odgrywa ącą się w twarzy wypa-
czané co chwila inaczé . Królowa podniosła oczy łagodne na Hoymową, popatrzyła na nią
i uśmiechnęła się é wǳięcznie ale z litością, akby nad losem té piękności. Westchnienie
nawet wyrwało się z é piersi…

Zaledwie pierwsze te formalności dopełnione zostały, muzyka zabrzmiała polskiego
i król z żoną tańce rozpoczął…

Księżné Teschen nie było eszcze… Z innych pań nie brakło żadné i chora nawet
panna Hülchen, owa Egeria Augusta przemogła ból, aby nasycić ciekawość.

Pierwszy taniec się kończył, gdy nowy szmer u drzwi coś niezwykłego zapowieǳiał:
rozstąpili się wiǳowie… król zwrócił oczy… w progu stała akby waha ąc się czy ma we ść,
księżna Teschen.

Ubrana była cała w czerni żałobné … August u rzawszy ą, zniecierpliwiony nieco po-
spieszył na spotkanie.

— Kogóż to księżna straciłaś! — zapytał szydersko — że się nam z awiasz w tych
szatach tak do zabawy niestosownych?

— Ciebie N. Panie — cicho odpowieǳiała Urszula — i to nie od ǳiś dnia…
Oczy ciekawych zrazu zwrócone na księżnę, wprędce ku Hoymowé znowu się skiero-

wały… Kobiety nawet przyznawały zgodnie, zaprzeczać temu niepodobna było, iż hrabina
Anna wszystkie przechoǳiła blaskiem posągowé piękności swé … Czarne é oczy ciskały
wprawǳie pioruny i błyskawice i groźno przyświecały sali balowé , lecz obok nich ginęły
wszystkie inne… ak gwiazdy przy słońcu.

August zdawał się napawać widokiem śliczné niewiasty… W chwili gdy hr. Vitzthum
oderwała ą od brata, zbliżył się król do Hoyma i uderzył go poufale po ramieniu, da ąc
znak Fürstembergowi aby podszedł ku nim.

— Kochany hrabio — rzekł — sprawa wasza z księciem rozsąǳona… wygrałeś tysiąc
dukatów, Fürstemberg utro ci e zapłacić powinien… Winszu ę więc wygrané i żony. Jest
ona niezaprzeczenie na pięknie szą na naszym dworze… Vox populi mó wyrok potwierǳi
pewnie… szczęśliwy Hoymie!

Patrząc ednak na Hoyma przy mu ącego z głową spuszczoną, w pokorze to powin-
szowanie, trudno się było domyśléć, by mógł być tak barǳo szczęśliwym. Przedstawiał
on raczé obraz upokorzonego, zgnębionego, własną winę odpokutowu ącego człowie-
ka, który z bolu ryknąć nie śmie i wstrzymu e go w sobie… Fürstemberg skłonił się
w pokorze, szydersko spogląda ąc na króla…

— Wiǳę N. Panie — szepnął niedosłyszanym głosem — że wyrok królewski i skrzyp-
ki za pana mego zapłacić muszę…

August zwrócił się doń, poda ąc mu dłoń do pocałowania.
— Nie skarż się Fürstemberg, płać tysiąc, a weź ze skarbu ǳiesięć za to, żeś mi

nastręczył wiǳenie takiego arcyǳieła natury… — rzekł król…
Księżna Teschen sieǳiała osamotniona, odbiegli ą uż wszyscy; postrzegł to August

i wedle zwycza u, by osłoǳił każdemu upadek, lub przez resztkę przywiązania do nié ,
skierował się ku księżnie. Wielkie było zdumienie nieobeznanych z obycza ami dworu,
gdy u rzeli N. pana idącego w tę stronę. Wprawnie sze oko hr. Reuss i panny Hülchen,
do rzawszy ten manewr, umiało z niego wniosek wyciągnąć.

— Teschen upadła! — rzekła hrabina cicho do towarzyszki — król poszedł ku nié …
Starzy dworzanie króla, którzy wiǳieli go w przededniu niełaski Beichlinga ściska-

ącego kanclerza, zrozumieli także co ta czułość dla ks. Teschen znaczyć miała. August
okazywał é więcé niż kiedykolwiek przywiązania i szacunku…

— Wiesz pani — rzekł — przygląda ąc się é czarnym sukniom i kwefom, esteś
ǳiś tak piękną mimo tego stro u, iż mi przypominasz ów turnié warszawski, gdym cię
wiǳiał zemdloną z trwogi o mnie…

— Ale Hoym! Hoym est pięknie szą odemnie, od turnie u, od wspomnienia i omdle-
nia, nieprawdaż? — ozwała się księżna ironicznie.
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— Hoymowa może być sobie piękną, ak chce i na pięknie szą — odparł August:
— są rzeczy od piękności pięknie sze, to piersi w których czułe bĳą serca… Kochana
księżno… nie rób z siebie widowiska… wróć do domu, włóż suknię niebieską w któré ci
tak do twarzy i czeka na mnie z wieczerzą…

Na lice blade księżné Urszuli wystąpił rumieniec żywy.
— Królu mó ! panie mó ! — zawołała zapomina ąc się — miałażby to być prawda?

August moimby pozostał…
— Proszę cię… nie wątp o mnie — dodał poważnié król — na cóżbym miał kłamać?
W istocie król nie kłamał tym razem, piękność pani Hoym, zrobiła na nim wrażenie

wielkie, lecz zarazem napełniła akąś trwogą. Charakter energiczny té kobiety malował
się w każdym é ruchu, we rzeniu, skinieniu; czuł on, że przy nié część swé potęgi u nóg
Omfalii złożyćby musiał. Twarz Anny mówiła: muszę królować; twarz Urszuli: kochałam
cię panie i mrę z żałości… Hoymowa wydała mu się nazbyt poważną i smutną, a wielkich
tonów król miał do syta… Dlatego pospieszył pocieszyć księżnę, bo w żadnym razie nie
chciał é tracić i poddać się przeczuwanemu arzmu kobiety, która wcale ochoty podbicia
go nie okazywała.

Hrabina ubrana była z wielkim smakiem i wytwornością, nie miała wprawǳie kle no-
tów, lecz przybranie głowy, kró sukni, dobór barw, podnosiły naǳwycza ną é piękność.
Współczesne portrety przedstawia ą ą z owalem twarzy nader kształtnym, noskiem ma-
łym, drobnemi usty, oczyma wielkiemi, czarnemi i niezmiernie wyrazistemi, z rysami
delikatnemi, z bu nemi czarnemi warkoczami. Ręce, popiersie, kibić, odpowiadały twa-
rzy, po któré bladość i rumieńce żywe zmieniały się, wchoǳąc i znika ąc w mgnieniu
oka…

Wystawiona na we rzenia kilkuset osób Anna Hoym wcale niemi nie była zmieszaną;
w pierwszé chwili milcząca i poważna, oswoiła się wnet z dworem tym i blaskiem, który
się é wydał rzeczą powszednią. Wprawǳie książęcy dwór, na którym młodość spęǳiła,
nie dochoǳił świetnością drezdeńskiemu, lecz formy w obu znalazła też same…

Księżna Teschen usłuchała natychmiast rozkazu króla, tryumfu ąca niemal znowu,
rzuciwszy okiem omdlałém ku niemu, wysunęła się z sali. Po małé chwilce August stał
u krzesła hrabiny Hoym. Jakiś czas wpatrywał się w nią milczący. Anna spostrzegłszy go
powstała. Żądał aby usiadła… usłuchała go nie przesaǳa ąc w poszanowaniu.

Było obycza em dworu, że gdy król okazał do rozmowy ochotę, wszyscy się nieco
ustępowali, aby mu swą ciekawością nie byli natrętni i tym razem odeszli wszyscy, a hr.
Hoym także pociągnięty z lekka przez Vitzthuma, który właśnie tę chwilę dobrał, aby
z nim o czém ważnym się rozprawić — ode ść musiał.

— Hrabino, esteś piérwszy raz na moim dworze — ozwał się król grzecznie pochy-
la ąc ku nié — lecz é ukazanie się prawǳiwym dla nié est tryumfem. Cieszę się tu
nową gwiazdą na mo ém niebie.

Anna podniosła głowę dumnie.
— Na aśnie szy Panie! wśród ciemné nocy lada ognik czasem się wyda gwiazdą, lecz

po chwili zagasa. Umiem cenić łaskę W. K. M., lecz tylko łasce przypisu ę te wyrazy.
— Powtarzam tylko co dokoła słyszę! — odparł August.
— A! N. Panie — śmie ąc się dodała Anna — luǳie zwykle wiǳąc po raz piérwszy,

źle wiǳą. Nowość bawi… to tylko prawǳiwie piękne, co po latach wielu eszcze się tak
ak piérwszego dnia wyda e.

Królowi zdało się iż piękna pani przymawiała mu, przypomina ąc grzeczność okazaną
ks. Teschen — zamilkł chwilę.

— Pani esteś nazbyt skromną — rzekł.
— O! nie N. Panie — żywo przerwała Anna — do piękności nie przywiązu ę wagi.
— Ale piękność twarzy zwiastu e téż piękną duszę — rzekł August.
Anna spuściła oczy. Król é nie odstępował.
— Po długié samotności, którą Hoym, ten niegoǳiwy męczył panią, kry ąc swó

skarb — mówił po chwili August — dwór się é ǳiwnie wydawać musi.
— Byna mnié — zawołała Anna — młodość mo ę spęǳiłam na mnie szym wpraw-

ǳie, lecz da ącym zmnie szony obraz tego, aki każdy dwór przedstawia; wszystkie one
N. Panie są edném.

— Czém? — spyta król.
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— Doskonale graną komedyą — odpowieǳiała Hoymowa.
— A a akąż w nié gram rolę?
Z uśmiechem ironicznym popatrzyła nań chwilę.
— Być może dyrektora trupy, którego wszyscy oszuku ą i oǳiera ą.
August zǳiwiony nieco, półuśmiechem odpowieǳiał:
— Zna du esz pani że tu est wszystko udaniem?
— Jakżeby mogło być inaczé ? — westchnęła Anna — królowie prawdy nie słyszą…
— Być może, mówił August, i dlatego szuka ą często i serca i ust, coby im spragnio-

nym choć krople tego nektaru dać mogły.
— A zna du ą — dokończyła Anna — tylko może usta, co zręcznié nad inne umie ą

łączyć truciznę.
— To mi dowoǳi — odezwał się król grzecznie — iż pani nie lubisz ani dworów

wielkich, ani życia na nich… i smuci mnie barǳo, bom sobie wiele obiecywał zatrzymu ąc
ą wśród nas, byś blaskiem swych oczów, trochę posępne dni naszych niebo wy aśniła.

— Na aśnie szy Panie — odparła żywo Anna — byłabym tu fałszywą nutą: nie
umiem tak śpiewać ak inni.

Dla przerwania tego toku rozmowy, król wesoło począł robić różne uwagi nad otacza-
ącemi paniami i panami. Anna postrzegła z nich, iż August lepié daleko znał charaktery,
skłonności i ta emnice życia otacza ących go luǳi, niż się spoǳiewać mogła.

— Wiǳisz pani — dodał kończąc — że ta komedya dworska dla mnie niéma pono
ta emnic i to mi ą czyni może tylko zabawną, iż się tym luǳiom zda e że mnie oszuku ą,
że mną kieru ą, że mnie oślepić mogą.

— Tak bogowie patrzą na ziemię — zakończyła Hoymowa.
Król z bogów zdawał się zadowolniony. Piérwszy raz gdy to mówiła wzrok é spotkał

się z wzrokiem Augusta, wyraża ącym bez ogródki uwielbienie i zapał. W oczach Anny
malowała się tylko zimna ciekawość i obawa.

Po té rozmowie król odszedł zwolna. Badano go zdaleka, Fürstemberg piérwszy się
znalazł na droǳe.

— N. Panie, eśli śmiem spytać teraz czy na pięknie sza est także…
— Na dowcipnie szą — dokończył król. — Hoymowi powieǳiéć trzeba, ażeby się

nie ważył żony z Drezna zabiérać. Naǳwycza miła… trochę eszcze ǳika, ale to prze ǳie
z czasem.

Hoym spoglądał zdaleka… Jemu na trudnié było odgadnąć myśli Anny, do któré
teraz z pośpiechem nadbiegły hr. Reuss, panna Hülchen i Vitzthumowa, otacza ąc ą
kołem.

Król spostrzegł to dworowanie i ruszył ramionami.
— Już się kłania ą wschoǳącemu słońcu — szepnął do Fürstemberga — lecz bo ę

się barǳo, żeby się nie zawiodły intrygantki. Fürstchen spo rzał zǳiwiony.
— I ty się mylisz i one się mylą — rzekł August spoko nie nachyla ąc się mu do ucha.

— Hoymowa śliczną est, od stóp do głów ą egzaminowałem: posąg grecki ożywiony…
ale nadto energiczna i bystra i zbytby panować chciała. Kilka dni miłego z nią stosunku
to dosyć… nie dobĳam się o nic więcé . Piękność mnie nęci — charakter przeraża.

Fürstemberg stanął mocno zǳiwiony, król poszedł dalé .
W czasie tych scen nikt nie zwracał uwagi na głowę bladą młodego człowieka, która

górowała we drzwiach po nad ściśniętym tym tłumem. Oczy é niespoko ne choǳiły
za każdym krokiem Anny, a gdy król zbliżał się do nié , zapalały się ogniem strasznym
i drgały w powiekach. Hoymowa kilka razy wzrokiem potoczyła po sali i nie dostrzegła
tego nieszczęśliwego w tłumie co ą otaczał. Dopiero po ode ściu króla odetchnąwszy nieco
swobodnié , zadumana, przygląda ąc się luǳiom co ą otaczali… przypadkiem do rzała…
Zaklikę. Poznała go.

Wzrok é zatrzymał się na twarzy bladé długo i pobladła sama zmieszana nieco.
Niepewna czy się nie myli, spo rzała znowu… znalazła oczy wlepione eszcze w siebie… Nie
było wątpliwości, milczący é wielbiciel z Laubegast przywlókł się aż tu za nią. W wyrazie
ego twarzy zdawała się czytać politowanie, smutek, trwogę.

Ta głowa niezna omego niepokoiła ą sobą… co chwila biegła oczyma szukać é , pra-
gnąc ażeby znikła, i zna dowała ak kamienną, ak do muru przyrosłą, akby trupią, za-
wieszoną u góry z tym wyrazem litości i strachu. Dlaczego biédne to oblicze akiegoś
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włóczęgi więcé ą za ęło niż aśnie ące królewskie, niż nadskaku ące é dworacze — na
to sobie sama odpowieǳiéć nie umiała. Czuła że akiś ta emniczy węzeł przeznaczeń
ǳiwnych łączył ą nicią niewidoczną z tą istotą innego świata…

Był-li to oczeku ący goǳiny wyroku kat, czy chwili skazania czeka ąca ofiara, Anna
nie wieǳiała; lecz mówił é głos akiś wewnętrzny, niepozbyty, dręczący, że mięǳy tym
nieznanym a nią, snu e się przeznaczeń akichś przyszłych przepowiednia. Jak groźba, ak
widmo tkwiła nad nią ta blada głowa, w któré oczy łyskały i gasły; stawała się coraz
strasznie szą, coraz barǳié przeraża ącą… ilekroć wzrok é utkwiony w siebie spotkała,
dreszcz po nié przebiegał.

Śmiała się z siebie, a echo duszy odpowiadało é ękiem.
W takiém usposobieniu zastał ą kwaśny i zżółkły Hoym, który rękę podał do wy ścia.

Los chciał, by się właśnie skierowali ku tym drzwiom i tłumowi, po nad którym wiǳiała
owo widmo dokuczliwe… Luǳie się rozstępowali przed niemi. W chwili gdy przechoǳili
próg, spo rzała z trwogą i obok siebie postrzegła przylgniętego do ściany… niezna omego
z Laubegastu. Otarła się prawie o niego z obawą spogląda ąc nań, chłopak spotkawszy é
oczy, przypadł akby nieumyślnie na edno kolano: czuła ak chwycił kra sukni é i do
ust przycisnął. Gdy się zwróciła w tę stronę uż go nie było.

Przed nią stała hr. Reuss i prosiła Hoymów na wieczerzę do siebie, tak uprze mie, że
minister nie umiał odmówić.

Fürstemberg stał za nią. Po echali więc z balu wprost do hrabiny, gǳie w małém
kółku zwykle na dosto nie si panowie goǳinę akąś spęǳali. Tu królowała owa słynna
Egeria Hülchen do rzałych lat panna, któré król słuchać lubił i rad é zasięgał; tu się
gromaǳili ci co pragnęli właǳy lub chcieli się przy nié utrzymać. Król August śmiał się
z té kliki, ale niewiǳianemi sprężynami władała ona nim i dworem.

Hrabina Reuss z domu Friesen należała do głównych postaci ǳiała ących u dworu
Augusta II. W é domu odbywały się na ważnie sze narady tyczące się obalenia ednych
a podniesienie drugich faworytów pana; tu przepowiadano nieochybnie łaski akie miały
spotkać piękne panie i przeczuwano na trafnié chwilę, gdy niestały król affekta swe miał
w inną stronę obrócić.

Hoym świadomym był dobrze tego, iż hr. Reuss przeczuwa ąc nową faworytę, zawsze
zabiegała naprzód by é względy i zaufanie pozyskać; raziło go więc nadskakiwanie hrabiny
widoczne, każące się domyślać iż w Annie wiǳiała zastępczynię ks. Teschen, okazać ednak
gniéw i to że grę zrozumiał, ani mógł ani chciał. Pani Reuss przez pannę Hülchen i swe
stosunki miała wpływ ogromny na dworze, narazić ą sobie było to zyskać nieprzy aciela
niebezpiecznego. Udał więc Hoym iż nic nie wiǳi, nie domyśla się niczego i poszedł na
wieczór do Reussowé .

Tu towarzystwo w saloniku było ożywione, ale w przyległym gabinecie dopiéro, do
którego wsuwały się i wysuwały pani domu, é przy aciółka, Fürstemberg i inne zaufane
osoby, cicho mówiono o interesach. Większe kółko rozprawiało o gałgankach, stro ach
i plotkach, które dla nikogo nie były ta emnicą. Zdaniem powszechném czułość króla dla
Teschen, zwiastowała pewne z nią rozstanie. Z wielu względów ednak musiał August II
ą oszczęǳać. Wiadome były é stosunki z Sobieskiemi, pokrewieństwo z Raǳie owskim
i wpływy akie w Polsce miała, a tych właśnie król na mocnié potrzebował.

W gabinecie Reuss spytała przy aciela Fürstemberga, o rozmowę z królem, o wrażenie
akie na nim uczyniła Hoymowa.

— Znam dobrze mego pana — odezwał się Fürstemberg — a szczególnié ego uspo-
sobienia dla kobiét. Hoymowa dumnie mu i ostro się zaprezentowała, trochę go to od-
stręczyło chwilowo, ale piękność é przemawia do ego zmysłów, a zmysły zawsze nad
nim biorą pręǳé czy późnié przewagę; lęka się é i tém goręcé pragnąć bęǳie… a czego
chce, to miéć musi. Hoymowa nie zda e się skłonną do odegrania roli łatwé kochanki;
wypotrzebu e swą siłę gdy ą zdobęǳie, niéma wątpliwości iż król się podda.

— Sąǳisz więc że é panowanie nadchoǳi‥?
— O ile go znam, myślałbym iż się ono zbliża; król w té chwili pragnąłby fanta-

zyę zaspokoić, ale w związki trwałe nie wchoǳić: od nié zależéć bęǳie ak swą sprawę
poprowaǳi.

— Domyślasz się książe é charakteru?
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— Tylko przeczuwać go można — rzekł Fürstemberg — sąǳę że ani mąż, ani na -
bliżsi é nie zna ą, a może nawet ona sama siebie taką aką bęǳie gdy okoliczności ą
wyniosą. ǲiś est to kobiéta dumna, szlachetna, charakter energiczny… dowcip żywy…
zdolności wielkie.

— Ale daż ona wpływać na siebie i kierować? — spytała Reuss.
Książe się zamyślił.
— Wiem tylko to — rzekł — że z rozumnemi wolę miéć do czynienia niż z temi co

nie wieǳą co czynią.
Stali akiś czas milczący, Reuss dała mu znak aby wyszedł, zadumana przeszła się razy

kilka po gabinecie i wróciła do salonu. Tu manewrowała tak, iż się zbliżyła do Anny, że
ą wyciągnęła z kółka, wprowaǳiła nareszcie do gabinetu i posaǳiła przy sobie.

— Kochana hrabino Anno — rzekła poważnie kładąc é rękę na kolanach — e-
śli masz cierpliwość i pobłażanie dla staré przy aciółki, posłucha mnie i pozwól mówić
otwarcie. Nikt tu nas nie słyszy, esteśmy same, chcę ci być radą i pomocą. Dosyć znasz
i dwór i czasy i siebie ażebyś się domyśliła że nie darmo chciano two ego przybycia do
Drezna. Król est znuǳony tą Teschen, a musi się w kimś kochać, to est ego natu-
rą… bądźmy pobłaża ący dla tak wielkiego i dobrego pana, któremu świat tę ego słabość
wybacza, źle czy dobrze, ale tak est i inaczé być nie może. Nam, co króla otaczamy
pozostało edno ze złego tego tyle, ile można dobra i korzyści dla wszystkich wyciągnąć.
Możesz za ąć na świetnie sze stanowisko przy królu, to nie ulega wątpliwości… ale trzeba
się spieszyć i wieǳiéć co czynić.

— Kochana hrabino — rzekła Anna — ambicyi nie mam, w bogactwach się nie
kocham: mam męża i pragnę zostać uczciwą kobiétą.

— Nicbym przeciwko temu do zarzucenia nie miała — uśmiecha ąc się mówiła Reuss
— ale pozwól sobie powieǳiéć, iż nie wiǳę przyczyny, dla któré byś męczennicą zostać
miała. Hoym est nie miły, zużyty, rozpustnik, który ci wiary nie dotrzymu e; kochać go
niepodobieństwo: pręǳé czy późnié odezwie się serce.

— Stłumię głos ego.
— Raz i drugi, ale przy dą lata tęsknoty i znużenia… rzucisz się w ob ęcia czy eś

z rozpaczy i nie bęǳiesz szczęśliwą. Znam świat, to zwykła kolé nasza; król est miły
i piękny, życie z nim może być ra em.

— Ale król est płochy i niestały, a takich związków, takié miłości chwilowé , ka-
prysu, nie po mu e, brzyǳę się nią, odpycham! To nie dla mnie.

— Słowo kochana Hoym — rzekła Reussowa — związki te zawsze się obiecu ą być
trwałe, kobiéty są sobie winne same, eśli się one zrywa ą. Napróżnobyś go usiłowała
związać choćby przysięgą, bo z nié go rozwiąże ego sumienie lub piérwszy lepszy księ-
żyna. Ręko mią trwania da ci twó własny rozum, takt i wǳięki. Męża czy kochanka
trzeba umiéć utrzymać u nóg i związać: to nasza rzecz.

Hoymowa ruszyła ramionami.
— Biédna to miłość którą na paskach i węǳidłach trzymać trzeba — zawołała —

takié nie chcę.
Szczerość za szczerość, kochana hrabino — rzekła cichszym głosem — mnie nic nie

potrafi u ąć serce. Nie zaręczam za siebie, choć pragnę zostać Hoymowi wierną, ale tylko
miłością pozyskaćby mnie można… a w chwili gdy pokocham, porzucę Hoyma i awnie
stanę przy umiłowanym; a ten co mnie kochać bęǳie, musi być mężem moim.

— Ależ król! król!
— Choćby i królem był! — zawołała Hoymowa.
— Przecież wiész, iż król est żonaty, chociaż z żoną nie ży e.
— Musiałby é się wyprzysiąǳ, a mnie przysięgać — dokończyła Anna. A! taką ak

Esterle, Königsmarck, Teschen, a nie zaspoko ę się rolą.
Wstała mówiąc to i ma estatycznym krokiem przeszła się po poko u; Reussowa za-

milkła: nie było uż co mówić więcé .
— Uczynisz ak ci się zda i zechcesz — rzekła — a ako dobra przy aciółka miałam za

obowiązek cię przestrzeǳ i dać dobrą radę; zostańmy więc dobremi przy aciółkami i nie
mówmy o tém: dodam tylko słowo:
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Stanowisko którém wzgarǳasz i o którém mówisz z taką obo ętnością, nie est tak
nikczemném i podrzędném ak sąǳisz. Królowie kłaniać ci się będą, możesz rząǳić kra-
em i wielu złemu zapobieǳ; luǳi ratować i czynić szczęśliwych… to przecież coś warto.

— Honor mi droższy nawet nad to wszystko — odezwała się Hoymowa — nie mów-
my o tém.

Reussowa w milczeniu rękę é uścisnęła i w istocie nie mówiąc uż więcé wyszły
razem z gabinetu! Kobiéty zna du ące się w salce spo rzały na nie chcąc coś z twarzy
odgadnąć. Anna była purpurową, a Reussowa ak pargamin bladą, obie ednak uśmie-
chały się łagodnie, ak gdyby burza przeszła i zostawiła po sobie pogodę żadną chmurką
niezaćmioną.

Pod oknami mignął blask pochodni towarzyszących wieczorami powozom króla,
Fürstemberg się wychylił; król to w istocie echał znuǳony do Teschen i wydawał się
w blasku tych świateł smutny, akby był skazany na na cięższą karę. Zobaczywszy w oknie
a raczé domyśliwszy się przy aciela, August dał mu znak ręką rozpaczliwy i powozy znikły
na zakręcie ulicy.

Adolf Magnus Hoym, za mu ący naówczas mie sce odpowiada ące ǳisie szemu ministra
skarbu, nie miał przy aciół ani u dworu ni w kra u. Nienawiǳono go szczególnié za
wprowaǳenie, po tylu innych uciążliwych, na uciążliwszego podatku akcyzy. Sasi bro-
nili się o ile mogli i umieli, opierali się królowi, a król, któremu nigdy nie starczyło na
nieobrachowane ego wydatki, ukrywał źle gniew aki wzbuǳał w nim ten upór. Do-
raǳano mu szlachtę, która się na trudnie szą do pokonania okazywała, pozbawić reszty
praw i otoczyć obcemi, którzyby żadnych z nią stosunków i z kra em nie mieli.

Rady té w części uż usłuchał August II-gi i większa część ego ministrów i ulu-
bieńców wziętą była z obcych kra ów… Włosi, ancuzi, niemcy z innych prowincy grali
tu główne role. Hoym, człowiek zimny, niezbłagany, zręczny w wyszukiwaniu coraz no-
wych dochodów dla króla, który to na Polskę, na wo sko, to na uczty i na ulubienice
miliony tracił, z powodu zręczności té w wyciskaniu grosza był w wielkich łaskach. Ale
im nie dowierzał, przykład Beichlinga i kilku innych czynił go ostrożnym… wypatrywał
tylko chwili gdy bęǳie mógł naładowawszy kieszenie, z głową i ma ątkiem uciec z pod
panowania saskiego. Hoyma mało kto znał zblizka, wieǳiano że był gwałtowny, zwin-
ny, chciwy, rozwiązły i po ętny, że nie przywiązywał się ani stale ani gorąco do nikogo.
Na lepié ze wszystkich znała go może siostra hr. Vitzthum, która z wielką ostrożnością
władała nim i kierowała, i dobywała z niego co é było potrzeba.

Oprócz Beichlinga, ǳiś zamkniętego na Koenigsteinie, przy aciół nie miał Hoym,
miewał tylko sprzymierzeńców… Nienawiǳił go marszałek Pflug, niecierpieli inni: Für-
stemberg był z nim źle także.

Gdy po zakłaǳie, kazano Hoymowi żonę przywieźć i pokazać ą na dworze, nie uli-
tował się nikt nad nim, nie pożałował go żaden, śmiano się raczé i przedrwiwano.

Naza utrz po balu Hoym musiał być u króla ze sprawozdaniem. Akcyza wprowaǳo-
na zna dowała opór na prowincyi. Szczególnié na Łużycach coś się tam szlachta głośno
przeciwko nié opowiadała… Król żadnego oporu nie znosił. Po raporcie Hoyma… na-
marszczony August Mocny rzekł do ministra:

— Jedź mi ǳiś eszcze, natychmiast. Każ krnąbrnych rozpęǳić, dośledź tych co sto ą
na czele i w mo ém imieniu zrób porządek. Jeǳiesz natychmiast bez żadné wymówki.

Hoym, dla którego osobista ego bytność na Łużycach nie zdawała się ani potrzebną
tak dalece, ani nawet pożyteczną, chciał zrazu króla przekonać iż mógłby się kimś wysłużyć
i nie ruszać z Drezna, gǳie ważnie sze wstrzymywały go za ęcia.

— Nie ma ważnie szego nic nad złamanie oporu tych pyszałków, którym się zda e, że
a z nimi w układy wchoǳić mogę… Jedź waćpan natychmiast, weź dragonów z sobą…
Jeśli się poważą zgromaǳać, rozpęǳić se miki… Powieǳ im by się nie zapatrywali na
szlachtę polską, bo a tego u moich poddanych nie ścierpię, a i w Polsce damy radę wkrótce
szlacheckié bucie…

Hoym eszcze chciał się tłumaczyć, lecz August nie słuchał, powtórzył po kilkakroć:
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— Jedź natychmiast! natychmiast. Wreszcie, popatrzał na zegar. Za dwie goǳiny
powinieneś waćpan być na droǳe do Buǳiszyna… chcę tego i tak bęǳie.

Z królem rozmawiać wolno tylko było po pĳanemu, naówczas kto się nie lękał aby
go udusił, ściskał go, całował, a inni i popychali; August śmiał się: na trzeźwo miał ednę
wolę i edno słowo tylko.

Hoymowi ta wyprawa na Łużyce naza utrz po balu naǳwycza była pode rzaną, zna ąc
króla i dwór i to co się tu ǳiało był pewnym, że wypęǳano go umyślnie aby do akié ś
intrygi nie zawaǳał, by dać królowi swobodę w zbliżeniu się do ego żony. Cóż na to
mógł poraǳić? nic. Powierzyć siostrze dozór, było to pĳakowi dać klucz od piwnicy…
przy aciela nie miał, stał bezbronny… Czuł że wszyscy spiknięci byli na niego. Przybywszy
do pałacu, rzucił papiery o stół… rwał akiś czas perukę na głowie i rękawy sukni; otworzył
drzwi z trzaskiem i pobiegł ak opętany do nowego żony apartamentu.

Była samą. Ciekawém okiem zmierzył poko e, ą, na drobnie sze otacza ące przed-
mioty. Złość malowała się na bladé ego twarzy… Anna patrzała nań spoko nie będąc
nawykłą do scen podobnych.

— Ciesz-że się pani… — zawołał — byłem tak głupi żem ą tu sprowaǳił, teraz robią
ze mną co chcą… Zawaǳam im do intryg, król mnie odprawia precz; muszę echać za
goǳinę. Zostaniesz pani samą…

— I cóż to ma znaczyć? — pogardliwie odpowieǳiała Hoymowa — czy straży wać-
pana potrzebu ę dla upilnowania mo ego honoru?

— Myślę ednak, że mógłbym się przydać tu na coś, choćby dla powstrzymania zu-
chwalstwa ich i bezwstydu — krzyknął Hoym stuka ąc o stół pięścią. — Nie wyprawialiby
mnie, gdybym im nie zawaǳał. W tém wszystkiem czu ę palce kochanego Fürstember-
ga, który mi ǳiś śmie ąc się szydersko tysiąc dukatów zapłacił, a wiem że od króla dostał
ǳiesięć za tę piękną myśl, sprowaǳenia tu mé e mości.

— Hoym! — krzyknęła podnosząc się Anna, któré oczy zaiskrzyły się — dosyć tych
obelg, idź… edź… rób co chcesz… zostaw mnie w poko u. Sama się obronić potrafię…
Dość tego, powiadam ci, dosyć mi tego.

Hoym zamilkł, ponurym wyrazem osnuła się twarz ego, zegar przypomniał mu nad-
choǳącą od azdu goǳinę.

— Nie potrzebu ę panią ostrzegać, — zawołał — wiesz co ą tu czekać może, dodam
tylko że bezcześci nie zniosę… Wolno Vitzthumowi i innym pobłażać, a nie mam ich
dobroduszności.

— Ani am tak nizko upadła, panie Hoym, — przerwała Anna — ak te panie…
Zdraǳać nie będę, bobym siebie poniżyła: eśli życie eszcze mi nieznośnie szém uczynisz,
porzucę cię awnie i głośno…

Hoym nie odezwał się więcé . Zdawał się u progu wahać eszcze, chciał mówić, szarpał
znowu perukę, ale tuż pukano do drzwi, królewski posłaniec przypominał mu goǳinę
od azdu…

Z zamku śleǳono chwilę gdy Hoym bęǳie przez most prze eżdżał… posłano za nim
aby pokry omu nie ważył się wracać… Wedle ułożonego planu hr. Reuss miała do siebie
zaprosić Annę; król mógł tam przybyć niespoǳianie, incognito… Vitzthumowa została
zaraz wyprawioną pota emnie dla spełnienia té missyi, ale Anna odmówiła stanowczo.
Napróżno zapewniano ą, że nikt w świecie o é bytności wieǳieć nie bęǳie; domyślała
się uż ułożonego z królem spotkania i wręcz wypowieǳiała to siostrze mężowskié .

— Jesteś nadto domyślna i ostrożna — rozśmiała się Vitzthum, — ażebym kłamać
chciała przed tobą; byćby mogło iż król ciekawy poznać cię bliżé , a wieǳący o każdym
ruchu i kroku… z awiłby się u Reussowé . A eżeli dla nakarmienia té ciekawości przy-
eǳie tu do ciebie, do pałacu, cóż zrobisz? Królowi drzwi nie zamkniesz, wszystkie się
przed nim otworzą. Przyzwoicié że to bęǳie i pięknié , gdy sam na sam z tobą spęǳi
kilka goǳin?… Co na to luǳie powieǳą?

Anna pobladła.
— Ale król nie może być tak… — zabrakło é wyrazu — tak… natarczywym, król

bęǳie miał wzgląd na sławę mo ą! to być nie może! toby było…
— Ja ci powiadam że może być wszystko… że król est znuǳony i ciekawy i że nie

rozumie oporu i odmowy. Kobiéty nauczyły go uległością swą despotyzmu… Król tu
przy eǳie, eśli ty u Reussowé nie bęǳiesz…
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— Wieszże ty o tém? — spytała Anna — zkąd?
— Ja nie wiem nic ale znam mego pana, — śmie ąc się ǳiwnie szepnęła Vitzthum

— pamiętam pewien wieczór… własnego życia… — To mówiąc westchnęła…
Anna załamała ręce. — A więc tu ak na gościńcu od rozbó ników zbro nym być

potrzeba?‥ Zna dę sztylet i pistolety… ani żelaza, ani prochu się nie lękam…
Rozdrażnioną wielce Vitzthumowa starała się uspokoić i w śmiech wszystkie strachy

obrócić.
— Powinnaś wieǳieć to — rzekła — że August nigdy w życiu żadną przemocą

względem kobiéty się nie splamił. To nie est w ego charakterze… uprze my, grzeczny,
natarczywy, zbyt est pięknym i miłym by się do takich środków miał uciekać…

Po długié rozmowie Vitzthumowa zdołała ą nakoniec nakłonić aby razem wieczorem
do Reussowé echały. Z tą tryumfalną wiadomością pobiegła do domu i do przy aciółki.
Fürstemberg ą zaniósł do zamku.

Król zapowieǳiał że na chwilę po eǳie do ks. Teschen, a powraca ąc ekwipaże do
zamku odeśle z pochodniami, sam zaś lektyką, którą Fürstemberg miał kazać nagotować,
incognito zanieść się każe do hrabiné Reuss.

Nim opiszemy dalszy przebieg té wielce, w na ważnie szych szczegółach nawet, praw-
ǳiwé historyi; musimy skreślić czytelnikowi, równie wierny wizerunek bohatérki naszé ,
Anny hr. Hoymowé .

Była siérotą, samą na świecie, wyszła za mąż zmuszona a przyna mnié niechętna…
pożycie é z mężem wprędce stało się nieznośném, młodość w części uż spłynęła mę-
czeńsko. Każda inna w é mie scu radaby była skorzystać z nastręcza ącé się swobody,
świetnego losu choćby nie trwałego, który potém zapewniał wdowieństwo w dostatkach,
a może nawet małżeństwo inne i blaskiem pokrywa ące obłąd chwilowy; ale Anna wy-
chowaną była w surowych niegdyś zasadach, oburzało ą to lekkomyślne postępowanie
tych kobiét, które goǳiły się na to, by znuǳonemu panu za zabawkę służyły. Po mowała
i przypuszczała rozstanie się z nieznośnym Hoymem, bo do niego czuła tylko wstręt i nie-
nawiść, ale nie rozumiała go inaczé ak skutkiem miłości króla i dla króla i… wiekuistego
z nim ślubu…

Ta myśl, gdyby ą była wypowieǳiała komu, obuǳiłaby śmiech tylko… Chcieć zakuć
w wiekuiste ka dany człowieka tak płochego ak August, zdawało się czystém niepodo-
bieństwem. Anna wiǳąc go rozǳielonym z żoną, rozumiała że to est możliwém.

Król był pięknym, starał się być miłym, po Hoymie mógł się é podobać barǳo;
blask korony i potęgi dodawał mu uroku, nie ǳiw téż że Anna miała dlań sympatyą, że
é serce uderzyło. Pomimo iż czuła że z nimby być mogła szczęśliwą nie przypuściła na
chwilę, aby to szczęście inaczé ak małżeństwem i przysięgą urzeczywistnić się mogło…

W tych kilkunastu goǳinach akie od balu upłynęły, wśród wyraźnego zewsząd na-
cisku intryg ma ących na celu zbliżenie é do Augusta, Anna rozmyślała, zastanawiała
się, ważyła i powieǳiała sobie:

— Mogę być ego, lecz muszę być królową. Opór é Vitzthumowé był raczé uż
obrachowanym niż istotnym. Chciała umyślnie drożyć się z sobą, aby się stać drogą, ma ąc
niezmienne postanowienie raczé zerwać wszystko, niż stać się igraszką intrygi. Czuła się
silnie szą nad nią, zwierciadło pokazywało é urodę i krasę młodości, w oczach króla
czytała wrażenie akie na nim uczyniła: postanowiła korzystać z tego…

— Nie spodlę się nigdy! — wołała sama do siebie — raczé zostanę nieszczęśliwą
Hoymową, niż Augusta kochanką: będę ego żoną lub mu obcą…

W tém wszystkiém było uż poddanie się losowi, choǳiło tylko o warunki… Nikt
ednak naówczas ani mógł przypuszczać że Hoymowa w duchu uż przystała na zerwanie
z mężem, rachowano na przyszłość tylko.

Młoda kobiéta roiła… a marzenia są niebezpiecznemi towarzyszami w samotności.
Niekiedy rumieniąc się sama przed sobą przyznawać musiała, że ten tak krótki pobyt

na dworze uż ą zmienił i wywarł na nią wpływ zgubny…
Duma i chęć panowania buǳiły się w nié zwolna i duszę skłonną do poddania się

im, opanowywały.
Gdy nadszedł wieczór i goǳina w któré miała się ukazać na wieczorze u Reusso-

wé , Anna ubrała się ak na starannié , z niewymuszoną ale smakowną elegancyą. Moda
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wieku dozwalała é cudnych kształtów ręce obnażone do ramion i prześliczny tok karcz-
ku, i utoczone marmurowe odsłonić popiersie… Cera nie potrzebowała bielidła ani różu,
była świeżości wiosenné , a krew to ą obléwała purpurą, to śnieżną zostawiała po sobie
białość. Czarne krucze sploty włosów utrefione wǳięcznie podnosiły eszcze blask płci
prze rzysté i ak atłasy delikatné . Lecz wszystko to było niczém przy oczach pełnych
ognia i uroku czaroǳie skiego… Oczy te, gdy się wpiły w człowieka, mogły go doprowa-
ǳić do szału, mówiły więcé niż ona sama kiedykolwiek usty wysłowić mogła. Był w nich
ten nieokreślony wǳięk ta emniczości, niezbadany, nęcący, niepoko ący, który ciągnie
ak we rzenie ba ecznego bazyliszka, co ednym zabĳało błyskiem.

Prze rzawszy się w zwierciadle Anna znalazła się sama tak piękną, iż się swé postaci
uśmiechnęła… Ubrana była czarno, a ponsowych wstęg pęki odżywiały stró fantastyczny
i malowniczy. Vitzthumowa która za echała po nią, u rzawszy ą z progu poko u, krzyknęła
z poǳiwu: znalazła ą tak piękną, tak piękną, iż nawet rzucenie pod stopy é korony nie
byłoby é zǳiwiło…

— I ty mówisz — zakrzyknęła ręce łamiąc — że chcesz w zaciszu przemęczyć się
z moim bratem… a stroisz się w takie wǳięki przeciw królowi?

— Juźciż — odparła zimno Anna — żadna kobiéta dobrowolnie brzydką się nie czyni.
— Ależ ty mistrzyni wielka i rady do stro u nie potrzebu esz… No, edźmy…
Ten sam okrzyk i ciche szepty radośne przywitały ą u pani Reuss. Piękność é która

na balu była uż zwycięzką, tu wydawała się promienie ącą. Wszystkie te panie co się nie
wyrzekły były pretensyi do wǳięku, poczuły się teraz staremi i zwiędłemi. Anna o któré
wieǳiano iż ma lat , wyglądała na ośmnaście. Była to Dyanna starożytna z całą swą
dumą ǳiewiczą i surowością leśnego bóstwa, co się zdala od oczów tłumu schowało…

Nikt się tak nie cieszył ak hr. Reuss, bo é widokom odpowiadało to na lepié . Annę
otoczono kołem, zawczasu czcząc ą ak królowę i stara ąc się é łaski pozyskać. Fürstem-
berg poprzeǳa ący króla na chwilę, zobaczywszy Hoymowę osłupiał.

— Znam króla — rzekł — ta kobiéta zrobi z nim co zechce, eśli się potrafi opierać.
Annę prowaǳił instynkt i wcale é uczyć nie było potrzeba.
Po chwili drzwi się otworzyły dyskretnie od gabinetu, król wszedł. Od progu uż szu-

kał té którą chciał wiǳiéć, u rzawszą ą zarumienił się, pobladł, zmieszał i zapomniawszy
o gospodyni, przybiegł ą na przód przywitać. Na czole ego nie pozostało śladu smutnych
przygód ze Szwedami, niewǳięczności polskié , milionowych strat, zdrad i zawodów.

Anna przywitała go zdala ceremonialnie i chłodno, ale stró uż sam mówił wiele.
Chciała się podobać, to było oczywistém, i dawało dobrą naǳie ę.

Pomimo doznanego wrażenia król chciał zachować wszystkie formy grzeczności i wzglę-
dów należnych płci piękné . Chociaż niecierpiał hr. Reuss, usiadł przy nié na chwilę roz-
mawia ąc barǳo uprze mie, ale oczów od Anny nie odrywał. Na osobności poszeptał coś
z panną Hülchen… potém uśmiechnął się do Vitzthumowé , na okół obdarzył we rzenia-
mi i galanteryą wszystkie przytomne panie bez wy ątku. W czasie tego ceremonialnego
obchodu, pani Vitzthum miała czas u ąć bratową pod ramię i zaprowaǳić ą do gabinetu
pod pozorem akié ś pilné ciekawé rozmowy. Był to strategiczny manewr dla ułatwienia
królowi słodkiego téte a téte, bo ak tylko August ukazał się w progu, i zagaił kilką słowy
rozmowę z Hoymową, pani Vitzthum poczęła się wysuwać powoli ku salce i znikła.

Drzwi zostały wprawǳie otwarte i podniesiona portiera dozwalała przechaǳa ącym
się po salonie paniom oglądać zdala oblicze N. pana, ale nikt nie mógł ztąd posłyszéć co
mówili mięǳy sobą.

August uż ǳiś wczora szé obawy zapomniał, widocznie był rozpłomieniony.
— Pani esteś ǳiś eszcze pięknie szą a zupełnie inną niż wczora ! Pani esteś czaro-

ǳie ką… — zawołał nie hamu ąc się wcale. Hoymowa się skłoniła.
— N. Pan tak znanym esteś ze swé pobłażliwości i grzeczności dla kobiét, iż na po-

chlebnie szym ego wyrazom trudno uwierzyć — odezwała się Anna.
— Wymagasz pani przysięgi! na wszystkie bóstwa Olympu przysiąǳ estem gotowy…

Tak piękné kobiéty nie wiǳiałem w życiu i zdumiewam się nielitości losu, który takiego
anioła oddał w ręce mo é akcyzy.

Anna mimowoli się rozśmiała, pierwszy raz z pod warg różowych, wyszedł rzęd bia-
łych ak perły ząbków. Uśmiech ten nadał nowy wyraz całé é fizyognomii, stała się
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eszcze barǳié uroczą… Dwa maleńkie dołki, akby wycałowane ukazały się na rumia-
nych policzkach i znikły… Twarz oblana chwilę karminem… bladła zwolna i przechoǳiła
w ton akby blaskiem wewnętrznym ogrzana…

Król spo rzał na ręce, a namiętnie lubił piękne ręce całować, i ledwie się mógł po-
wstrzymać od przyciśnięcia ich do ust. Były to arcyǳieła snycerskie… W głowie mu
zawracać się poczynało…

— Gdybym był tyranem — zawołał — Hoymowi-bym wrócić tu nie pozwolił, bom
zazdrośny o tego Wulkana…

— Wulkan est téż zazdrosny — odparła Anna…
— A Venus przecież go kochać nie może? Milczenie było odpowieǳią: długo król

czekał.
— Jeśli nie miłość, są inne ka dany co wiążą silnié może nad nią: łańcuchy obowiązku

i przysięgi.
Król się uśmiechnął.
— Przysięgi w miłości.
— Nie N. Panie, w małżeństwie.
— Ale są małżeństwa świętokraǳkie — rzekł August — a za takie uważam gdy się

piękność łączy z taką nieznośną szpetotą… Bogowie naówczas złamanie przysiąg rozgrze-
sza ą.

— Ale duma ich skruszać nie dopuszcza.
— Surową pani esteś.
— Więcé niż się może zda e W. kr. mości.
— Przerażasz mię hrabino‥!
— Was N. Panie? — uśmiecha ąc się poczęła Anna… — nie sąǳiłam abyś W. Kr.

mość miał się tém choć cokolwiek czuć dotkniętym… Cóż ta surowość może pana mego
obchoǳić?

— Więcé niż się pani zda e — podchwycił król własne é powtarza ąc wyrazy.
— Tego zrozumiéć nie mogę — szepnęła pocichu Anna.
— Jakto? więc pani nie chcesz wiǳiéć tego, że a od wczora , pierwszém é we rze-

niem zostałem podbity?
— Mo a zdobycz — odpowieǳiała Anna — zapewne nie potrwa do utrzenki… W.

K. M. ǳielisz tę sławę z bogami, że łatwo kochać i zapominać umiesz…
— Nie — zawołał król czule — wierza mi pani, potwarze to są… Cóżem winien że

nigdy nie trafiłem na serce, na umysł, na piękność coby mnie stale przywiązać mogły.
Nie a niewiernym estem… mnie zdraǳa ą. Coǳień spada z tych bogiń edna zasłona…
coǳień gaśnie urok eden… cud sta e się powszedniém z awiskiem, anioł traci skrzydła…
a w sercu zamiast miłości zna du ę zalotność i chłody… Cóżem winien…?

Wierz mi pani — dodał unosząc się coraz — a szukam do kogobym całe życie mógł
należéć, komubym mógł zostać wiernym; gdybym znalazł to serce, tę kobietę… oddałbym
się é cały.

— Trudno temu uwierzyć — szepnęła Anna — a trudnié eszcze przypuścić żywą
taką doskonałość coby W. K. M. godną była.

— Wierz mi pani — przerwał August — że ą w té chwili w was wiǳę…
— Po dniu białym, niestety, inaczé bym się wydała, ani mi łaska W. K. M. zawrócić

może biedną głowę, bo się é czu ę nie godną.
— Pani esteś zachwyca ącą! — zawołał August — sięga ąc po é rękę.
Anna chciała ą cofnąć, lecz etykieta na to nie pozwalała; król pochwyciwszy białą rękę

pieścił ą i całował tak długo, że nareszcie, z całém poszanowaniem dla J. K. M., Anna
w płomieniach sto ąc by z salonu kto nie zobaczył tego zbliżenia ich do siebie, musiała
z lekka ą wyrwać…

August wstał cały wzruszony.
— Nie mogę się od pani oderwać — rzekł — będę zapewne musiał w pomoc nie-

dołężnym zapałom, które ak wiǳę, żadnego na nié nie czynią wrażenia, wezwać mo ą
właǳę królewską. Niech mi się pani nie waży wy eżdżać z miasta, aresztu ę ą… Co się
tyczy Hoyma, tylko wstawienie się é może ego los osłoǳić. ǲiś miałbym ochotę…

Nie dokończył. Anna nie myślała się akoś wstawiać…
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Rozmowa byłaby przeciągnęła się nie wiém ak długo, gdyż August był niezmiernie
ożywiony, gdyby pani Reuss, niewiadomo z akiego powodu przyspieszywszy wieczerzę
cukrową, nie weszła na nią zaprosić króla, który rękę podał Hoymowé . Był to raczé
podwieczorek tylko na sposób włoski, złożony ze słodyczy, owoców i wina… Król na -
pierwszy kielich wychylił za zdrowie żony ministra… Fürstemberg baczną na N. pana
zwracał uwagę…

— Teschen przepadła! — rzekł na ucho Vitzthumowé .
— I mó brat także! wiǳę to asno — szepnęła piękna pani — byle bratowa rozum

miała…
— Byle go nie miała nadto… — dodał Fürstemberg. Patrz pani, ak wygląda zimną

i panią siebie; król z całą usilnością oczarowania nie potrafił é pono głowy zawrócić,
a sam mi się wyda e uż nieprzytomnym…

Po té collazione, od któré wstawał każdy gdy chciał, panie się znowu powysuwa-
ły, a August zręcznie barǳo rozmową swą usiłował zatrzymać Hoymowę… Została nie
wyrywa ąc się, była wesołą, swobodną, lecz i Fürstemberg i król wieǳieli dobrze iż była
zupełnie panią siebie i że świetny tryumf aki odniosła, wcale é nie upoił. Pierwszy to raz
w życiu trafiło się Augustowi spotkać z kobiétą, która ego miłości nie uległa tak skoro
ak inne, i wcale nie zdawała się chciéć z nié korzystać.

Ubodło go to mocno.
Przytomność i lodowaty chłód té kobiety zaczynały go gniéwać… ale zarazem roz-

żarzały powziętą miłość.
W pierwszé chwili zamyślał tylko z panią Hoymową zawiązać kilkodniowy galante-

ry ny stosunek, któryby pod zasłoną ta emnicy nawet księżné Teschen nie wyrugował
z serca, postrzegał teraz że z tą piękną panią daleko trudnié przy ǳie… niż zrazu racho-
wał…

Anna śmiała się, żartowała, była barǳo zabawną; widocznie starała się na wszelki
sposób króla usidlić, lecz sama stawiła mu się prawie coraz zimnie szą, śmielszą i nieprzy-
stępnie szą. Zamiast postępować ak zwykle z Jowiszowém szczęściem, przyspieszonemi
kroki do celu, król August wiǳiał się coraz dalé od niego.

W końcu rozmowy, gdy się stał natarczywszym i nie osłania ąc swego zapału, dopra-
szał się kącika w sercu… piękné pani, zupełnie uż z nim oswo ona Anna, odpowieǳiała
dobitnie:

— N. Panie, daru mi, lecz zmuszasz do nie miłego wyznania. Jestem edną z tych
nieszczęśliwych słabych istot, którym duma służy za całą ich siłę. Jeśli W. kr. Mość są-
ǳisz iż olśniona urokiem, którego potęgę wyzna ę, zapomnę com sobie winna, że mnie
chwilowy szał owładnie i dla uroków ego przyszłość mi zniknie z oczów, mylisz się N. Pa-
nie: Anna Hoym nie bęǳie nigdy niczy ą, nawet królewską kochanką chwilową… Serce
mo e odda się całe, na zawsze, lub… nigdy‥

To mówiąc wstała od stołu szybko i przeszła do salonu.
Wkrótce potém król z Fürstembergiem wymknął się z mieszkania hr. Reuss, która

dostrzegłszy go wybiegła za nim na wschody. Na twarzy Augusta nie było wesołości i na-
ǳiei, pochmurny był i smutny. Hrabina Reuss poznała z wyrazu twarzy ak się rozeszli
z Hoymową, udała niezmierne ubolewanie nad tém, lecz w rzeczy nie była wcale gniew-
ną na Annę, stosunek é z królem trudnié zawarty, stalszym być obiecywał. Miłostki
krótkie, któreby ks. Teschen nie obaliły wcale, nie odpowiadały é myśli; przez Annę
spoǳiewała się i ona pewnie szy wpływ pozyskać.

— Kochana hrabino — szepnął król odchoǳąc — stara się zmiękczyć ten posąg.
Piękna est ak Venus, to prawda, lecz i serce ma z marmuru.

Nim pani Reuss odpowieǳiała, król począł schoǳić ze wschodów. Rozmowa z po-
ufnym przy acielem ak Fürstemberg w innym uż była tonie.

— Kobiéta est zachwyca ąca — rzekł król — ale przeraża ąca razem, ak lód zimna…
— N. Panie trzeba czasu… Kobiéty są różnych umysłów i temperamentów, cóż ǳiw-

nego że się broni…
— Broni! ale ona wyraźnie mówi, że wiekuistych chce ślubów…
— Każda miłość z początku myśli że powinna być wiekuistą, i każdé się ona przy-

rzeka…
— Z tą nie przy ǳie łatwo — dodał August. — Teschen była daleko powolnie szą.
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— N. Panie, ale mięǳy niemi porównania niema…
— Niestety! to prawda… Teschen é nie dorównywa… Poślĳcie Hoymowi rozkaz aby

mi się wracać nie ważył…
— Ale cóż on tam robić bęǳie? — rozśmiał się książe.
— Niech robi co chce — przerwał król — nadewszystko niech zbiera ak na więcé

pienięǳy, bo mam przeczucie że mo a nowa miłość wiele ich kosztować bęǳie. Taki
brylant musi być koniecznie w złoto oprawnym…

— Jakto? N. Panie, uż miłość?
— Wściekła‼ Fürstchen, rób co chcesz… Anna być musi mo ą…
— A Urszula…
— Żeń się z nią.
— ǲięku ę…
— Ożeń z nią kogo chcesz… zrób co ci się podoba… to rzecz skończona…
— Już! N. Panie? — zapytał książę ze źle uta oną radością.
— Zrywam… zerwę… Hoyma ozłocę… ciebie… ą…
— Ale zkąd tyle złota weźmiemy!
— Na to Hoyma rozum, — odparł król — piszcie mu niech sam się o akcyzę roz-

prawia, niech śleǳi, bada, eźǳi, exekwu e, byle nie wracał.
— Aż gdy uż nie bęǳie miał po co! — szepnął książe — to się rozumie.
Król westchnął… weszli do pałacu, a August wprost udał się do sypialni, smutny

i zamyślony. Ostatnia kampania nie tyle go zgryzła, co niepowoǳenie tego wieczora.

W ten sposób rozpoczęło się edno z panowań kobiecych na dworze Augusta II-go, które
dłużé nad inne trwać miało.

Całe miasto i dwór śleǳili z niespoko ném za ęciem przebieg sprawy, któré koniec
łatwym był do odgadnięcia.

Nie przyszedł im ednak tak rychło ak luǳie sąǳili, z innych wnosząc wypadków.
Hoyma posyłanemi doń kuryerami wstrzymywano coraz dłużé , nie dozwala ąc mu po-
wracać.

Coǳień hr. Reuss, pani Vitzthum, książe wymyślali na rozmaitsze pozory dla zbli-
żenia króla do piękné Anny; coǳień pani Hoym była z nim śmielszą i poufalszą, ale
August od owego wieczora u hr. Reuss nie postąpił ani na krok, nie usłyszał nic innego
nad to co mu naówczas zapowieǳiała. Piękna Anna nie ustępowała wcale, a chłód é ,
przytomność i panowanie nad sobą w końcu wszystkich niepokoić zaczynały. Obawiano
się aby się król nie zraził, nie odstąpił, aby nie skorzystano ze znużenia ego dla ułatwienia
innego wyboru. Pani Hoym ilekroć ą badano odpowiadała chłodno, że może być żoną,
lecz nie chce zostać kochanką. Wymagała eśli nie ożenienia, któremu stała na przeszko-
ǳie królowa Krystyna Eberhardyna, to uroczystego zapewnienia iż król ą poślubi eśli
owdowie e.

Warunek był zaprawdę ǳiwny i niezwycza ny; w innym czasie, na innym dworze,
wśród mnié płochych luǳi, byłby się wydawał niemożliwym, przecież król August, gdy
mu pierwszy raz o nim doniósł Fürstemberg, nie odpowieǳiał ani słowa.

— Przyznam ci się, — rzekł do niego w kilka goǳin potém, — żem zmęczony temi
przedłużonemi konkurami: raz przecie skończyć to potrzeba…

— Zerwać? — spytał książe.
— Zobaczymy — lakonicznie odezwał się król.
Więcé nawet zwykły ego powiernik nie mógł się dowieǳieć.
Tegoż dnia król August kazał ze skarbu przynieść do gabinetu sto tysięcy talarów

w złocie. Wór był ogromny, i dwóch go luǳi musiało dźwigać, choć silnych i barczy-
stych. Gdy go złożono na ziemi, król rękę wyciągnął, chwycił za sznury i brzegi i podniósł
bez trudności. Była to próba tylko… Fürstemberg nie śmiał się dopytywać o przeznacze-
nie tego skarbu, bo król był chmurny i opryskliwy… Wprzedǳień August się wiǳiał
z Hoymową w Bażantarni, dokąd ą przy aciółki na przechaǳkę wywiozły. Mówił z nią
choǳąc długo, był niezmiernie czuły; lecz pani oblewała go chłodem i gdy od eżdżał
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Vitzthumowa zapewniała że na twarzy ego wprawǳie skrywanego, lecz tak strasznego
gniewu nie wiǳiała nigdy eszcze.

Widoczném było dla wszystkich iż się stanowcze wypadki zbliżały. Król był milczący.
Jeźǳił niemal coǳień do ks. Teschen, która tonęła we łzach gdy é donoszono o Hoy-
mowé i osuszała e zobaczywszy Augusta. W té niepewności przeszło kilka tygodni, czas
który się dworskim wydał niezmiernie długim. Nie wieǳieli komu się kłaniać i dokąd
iść z hołdami i plotkami. Naostatek Hoymowi uż nie pozwolono ale nakazano wracać,
bo w skarbie dawała się czuć niebytność ego: on go na skutecznié zasilał.

Właśnie tego dnia gdy się z powrotem spoǳiewano ministra, król z owemi stu ty-
sięcami talarów w karecie, kazał wieczorem echać do pałacu Hoyma…

Była szara goǳina i ǳień esienny a mglisty. Hrabina Hoym sama edna w domu
choǳiła zamyślona po swoim saloniku, dość niewykwintnie przybranym. Nie przy mo-
wała u siebie innych odwieǳin nad kobiece, zǳiwiona była mocno usłyszawszy męzkie
głosy na wschodach, a barǳié eszcze, gdy bez żadnego ozna mienia otwarły się drzwi
i wszedł król.

Drzwi natychmiast zamknęły się za nim. Przerażona tém z awiskiem, które nic do-
brego nie zapowiadało, śmiała kobiéta cofnęła się kroków kilka. Na stoliku leżał zawsze
od pierwszych dni pobytu é w Dreźnie pistolet nabity: byłto é nieodstępny towarzysz.

Śmiano się z nié , bo go tam wszyscy u nié wiǳieli. Gdy król wszedł, Hoymowa
chwyciła pistolet i wsunęła go pod chustkę, którą była okrytą. Jakkolwiek ruch ten był
żywy i zdawał się niepostrzeżonym, oku króla nie uszedł.

— Nie potrzebu esz pani żadné obrony, — zawołał — a ta którąś sobie wybrała na
nicby przydatną nie była…

Anna wlepiła w niego oczy, nie mogąc przemówić eszcze.
— Słucha mnie pani — kończył August rzuca ąc wór złota na ziemię z taką siłą iż pękł

i dukaty rozsypały się brzęcząc po posaǳce — mogę cię obsypać złotem, dosto eństwy
i tytułami…

W té chwili przyniesione z sobą wziął dwie podkowy i zgruchotał e w rękach, rzuca ąc
kawały ich na kupę złota.

— Ale mogę — dodał — to co mi się opiera, złamać ak kruszę to żelazo. Masz pani
do wyboru złoto lub żelazo, pokó i miłość lub wo nę.

Anna stała obo ętnie patrząc na kupę złota i połamane żelaztwo.
— N. Panie — odezwała się po chwili — a się nie lękam śmierci, ani pragnę złota.

Możesz mnie zgnieść ak te podkowy, woli mo é nie złamiesz. Złoto é nie roztopi. Dla
czegoż nie przynosisz mi edné rzeczy, która mnie poruszyć i zwyciężyć może? twego
serca?‥

August podbiegł ku nié .
— Masz e oddawna! — krzyknął.
— Nie wiǳę tego i nie czu ę — poczęła powoli Hoymowa — serce się ob awia

czynem: serce co kocha, nie może pragnąć zbezcześcić to co ukochało!
Nie będę taić ci królu, kocham cię! Nie mogłam się oprzeć té miłości, ale é nie

splamię…
Król żywo poskoczył ku nié i ukląkł: Anna uciekła w drugi koniec sali.
— Posłucha mnie królu.
— Rozkazu .
— Anna Hoym inaczé two ą nie bęǳie, ak gdy się godną twé miłości uczu e…
— Więc warunki? mów! akie są warunki?
— Przyrzeczenie ożenienia na piśmie.
August słysząc to zamilkł, spuścił głowę, brwi zmarszczył.
— Anno — rzekł — to dla ciebie samé niebezpieczny warunek: wierza mi.
— Nie odstąpię od niego; życie zań dam, nie odstąpię. Mo a cześć tego wymaga.

W myśli i w naǳiei będę żoną two ą lub… nie dotkniesz mnie, bo strzałem sobie odbiorę
życie.

Król cofnął się krok…
— Dobrze więc — rzekł — chcesz tego, mieć bęǳiesz…
Anna krzyknęła radośnie.
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— Reszta est niczém przy tém, — odezwała się głosem w którym brzmiało szczęście.
Muszę mieć rozwód z Hoymem.

— Jutro każę go w konsystorzu podpisać — pospiesznie dodał król.
— Cóż więcé ?
— Z mé strony więcé nie mam nic, — przyklęka ąc przed królem, złamanym głosem

odezwała się Anna — dla mnie tego dosyć…
— Ale nie dość dla króla, dla mnie, — podchwycił August porywa ąc ą w ob ęcia,

z których zsuwa ąc się na ziemię Anna się uwolniła.
— N. Panie — krzyknęła — wierzę two emu słowu królewskiemu; lecz nim się dam

dotknąć siebie, muszą pęknąć okowy co mnie wiążą; rozwód musi być ogłoszony, przy-
rzeczenie twe podpisane. Jestem żoną Hoyma, przysięgłam mu wierność i dochowam
é .

August milcząc w rękę ą pocałował.
— Czyń co ci się podoba, co cię uspokoi… am twó niewolnik, tyś pani mo a‼ ǲisia

przy eżdża Hoym… rozstań się z nim… utro pałac dla ciebie gotować każę; sto tysięcy
talarów rocznie i całe mo e dwa królestwa u nóg twoich, a z niemi a…

Anna wiǳąc go klęczącego u nóg, zlekka pocałowała w czoło i odskoczyła.
— Do utra!
— Mam wy ść? — spytał August.
— Do utra — podała mu rękę.
Król posłuszny wstał, pocałował ą i skierował się ku drzwiom wzdycha ąc. Na po-

saǳce sali kupa złota rozrzucona została.
Té że nocy hrabia Hoym powrócił, pobiegł do drzwi żony i zastał e zamknięte; po-

wieǳiano mu iż pani spała, była chora i buǳić się zakazała.
W przedłużoné nad wolę swą i potrzebę podróży, hrabia coraz mocnié niecierpliwił

się i niepokoił o żonę. Miał wprawǳie swoich zauszników, którzy mu regularnie coǳien-
nie donosili o każdym e widomym kroku i ruchu; lecz ze wzmianek o odwieǳinach
i prze ażdżkach, w których zawsze prawie i siostra ego pani Vitzthum uǳiał brała, nic
barǳo zdrożnego wnosić nie mógł. Czuł pomimo to iż intryga zawiązana rosła i plątała
się coraz silnié , grożąc ego pożyciu małżeńskiemu, ale do kogo miał się udać aby się o to
upomnieć? U góry stał król, a króla lękał się Hoym nad wyraz wszelki, bo go lepié znał
nad innych. Jego pozorna słodycz, dobroć, łagodność nie łuǳiły go wcale. Los swo ego
dobroczyńcy Beichlinga miał ciągle na oczach. Na większą ręko mią dlań był charakter
żony, é duma i miłość dobré sławy.

Przybywa ąc do Drezna nie wieǳiał o niczém więcé nad co mu usłużni ego szpie-
gowie donosili; w samém mieście od luǳi dworu nie wiele się spoǳiewał dowieǳieć.

Goǳina była spóźniona, a choć na zamku król biesiadował eszcze, Hoym się uż tam
dostać nie kusił, po echał więc do domu i drzwi żony znalazłszy zamknięte, sam udał się
na spoczynek po podróży.

Naza utrz rano, obiegli go urzędnicy od akcyzy, król przysłał aby się stawił do zamku,
tak że niewiǳąc się z Anną, wyruszyć musiał.

Naǳwycza słodko i uprze mie przy ął go król, uścisnąwszy (był to znak ak na gor-
szy). Wymawiał mu nawet że się tak długo w podróży zabawił, chociaż sam starał się o to
aby była przedłużoną: udał że wcale o tém nie wieǳiał.

Hoym z zaǳiwieniem spo rzał królowi w oczy.
— Masz nieprzy aciół na dworze, to rzecz oczywista — szepnął August uderza ąc go

po ramieniu, — chciano cię od mo ego boku oddalić; ale nie lęka się, masz téż we mnie
silnie szego nad nich przy aciela, a ten krzywdy ci nigdy uczynić nie da.

Hoym poǳiękował za łaskę pańską. W rozmowie o akcyzie i skarbie król stęknął na
niedostatek pienięǳy.

— Hoym kochany, na wszelki sposób musisz się mi ich starać, potrzebu ę ogromnie
wiele.

Było około południa gdy z té audyencyi, która mu wiele dała do myślenia do domu
powrócił. Zaledwie się za nim drzwi gabinetu zamknęły, gdy drugie od sali się otwarły
i Anna ubrana czarno, aśnie ąca pięknością, spoko na i poważna, weszła drzwi te zamy-
ka ąc na klucz za sobą.

Hoym podbiegł ku nié żywo: przy ęła go chłodno i zdaleka trzyma ąc.
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— Czekałam na was panie hrabio, — rzekła głosem swobodnym — przychoǳę mu
poǳiękować za wszystko dobre, akiegom od niego doświadczała i zapewnić że wspo-
mnienie o tém zachowam na zawsze; ale zarazem muszę mu wyznać, iż małżeństwo
nasze, na wza emné sympatyi nie oparte, nie da ąc ani dla was, ani dla mnie ręko mi
szczęścia, zmierza do rozłączenia się: kilka lat ciężkié próby nie dozwala ą lepié wróżyć
na przyszłość. Trzeba się rozstać, panie hrabio.

Znasz mnie pan iż estem otwartą i lubię postępować awnie. J. Kr. Mość uczynił mi
ten zaszczyt iż oświadczył się z przy aźnią dla mnie, goǳien est bym é nie odtrąciła.
Kocham go i postanowiłam być posłuszną.

Zdraǳać ednak W. pana nie mogę i nie chcę; przychoǳę żądać rozwodu, który honor
waszego imienia ocali. Nie możemy postępować inaczé . Jeśli rozwód z dobré woli pan
przy miesz, możesz być pewien mo é przychylności dla siebie i będę się starała być mu
pomocną we wszystkiém; eśli zechcesz mi przeszkaǳać i sprzeciwiać się, nie zmieni to
mo ego postanowienia, a zmusi zapomnieć o mo é wǳięczności dla niego pamiętać tylko
że szczęściu memu sta esz na przeszkoǳie.

Hoym, który od pierwszych wyrazów urzędowego i składnego przemówienia żony
swe wszystkiego się domyślił, cofnął się ak piorunem rażony. Obawiał się on wszystkiego,
ale nie przypuszczał ażeby rzeczy uż w té chwili zaszły tak daleko.

Blada ego twarz okryła się siną niemal czerwonością; chciał kilka razy mowę prze-
rwać i wybuchnąć: Anna trzymała go ostrym wzrokiem na mie scu, dopóki nie dokoń-
czyła. Hoyma oburzała i treść é słów, a nadewszystko zimna krew, obo ętność z aką e
wymawiała.

Bawiła się sznurami swé sukni, koronką rękawa, chusteczką którą mięła w białych
palcach.

Hrabina przestała uż mówić, gdy Hoym, w którym gniew się burzył niewysłowiony,
eszcze wy ąknąć słowa nie umiał.

— Mościa pani, — krzyknął z namiętnością podnosząc pięść do góry — wywǳięczasz
mi się łaskawie za to żem cię z zapleśniałego kąta wyciągnął… Odegrzałem żmĳę… Rzucasz
waćpani męża i dom uczciwy, aby pó ść na łaskę i niełaskę na lekkomyślnie szego z luǳi.

Anna nie dała mu mówić dalé .
— Dosyć panie hrabio, wiem odrazu co mówić bęǳiesz, ale wiem téż co czynię.

Staranie o mó los mnie zostawcie. Mo ego postanowienia nic nie zachwie e. Proszę go
o edno tylko, o wybór… chceszli z dobre woli przystać na rozwód czy nie? mamy zostać
przy aciółmi czy wrogami? tak czy nie?

Hoym był na bałamutnie szym, na rozpustnie szym z luǳi tego dworu, na którym
rozwiązłość zwała się galanteryą; stosunek ego z żoną był ak na gorszy, miłość dla ni-
é ostygła: w té chwili ednak gdy pomyślał że ą ma postradać, żal, zazdrość, gniew
opanowały go aż do od ęcia mu przytomności.

Wedle zwycza u swo ego, gdy był w złości, począł szarpać oǳież i perukę, latać po
gabinecie rozbĳa ąc krzesła i bĳąc się o stoły. Łamał ręce, stawał w oknie patrząc bez-
myślnie w ulicę, to znowu przypadał groźny do hrabiné , która nań nieulękniona czekała
z uśmiechem prawie pogardliwym; zaczynał mówić i przerywał biega ąc znowu. Miał
zupełnie pozór oszalałego człowieka, który uż nie wié co czyni.

Stosy papierów rzucał pod nogi i deptał niemi, stół obalił. Cała ta passya, którą może
chciał przerazić żonę, na mnie szego na nié nie wywarła wrażenia. Anna niemal szyderczo
patrząc nań cofała się milcząca i czekała. Niemogąc wreszcie doczekać się odpowieǳi,
głosem spoko nym odezwała się:

— Wiǳę że pan nie możesz się tak prędko zdecydować, co sobie obierasz, pokó czy
wo nę, da ę więc czas do namysłu. Przypominam tylko wam, że wo na ze mną i królem
może być cokolwiek niebezpieczną: masz do wyboru albo wzrost lub upadek.

I wyszła nie czeka ąc uż odpowieǳi.
Hoym latał ciągle rwąc na sobie oǳież, siadał, wstawał, rozpaczał i byłby tak przetrwał

nie wiem ak długo, gdyby go nadchoǳący Vitzthum nie rozbuǳił z tych szałów.
— Co ci est Hoym? — zawołał — co ci się stało?
— Co się stało? a! wy to lepié z pewnością wiecie odemnie, kochani przy aciele, coście

mi tę miłą zgotowali niespoǳiankę. Anna mnie rzuca! królowi eszcze i té potrzeba było.
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Po cóż szła za mnie? dla czego mi dała tych kilka lat szczęścia, ażeby niegodnie zdraǳić,
zesromocić w oczach luǳi i wystawić na szyderstwo…

Vitzthum dał mu się wyburzyć.
— Słucha Hoymie — rzekł — barǳo po mu ę że ci piękné Anny żal być może, ale

nigdy nie miałeś é serca, a bałamuciłeś się tak, iż wątpię żebyś i ty ą tak barǳo ubóstwiał.
Jest to sprawa miłości własné . O honor nie iǳie, bo żona cię porzuca. Mówmy rozsądnie,
a przychoǳę tu z poleceniem od króla.

Hoym namarszczył się, odskoczył i zamilkł.
— Cóż N. Pan każe? — mruknął ironicznie.
— Żąda abyś dozwolił na rozwód z żoną, za co ci łaskę i wǳięczność swą przyrzeka,

— dodał Vitzthum. — W przeciwnym razie, mó kochany Hoym, barǳo mi cię żal, ale
muszę ci ozna mić, iż się narażasz na na groźnie sze następstwa. Masz wybór, z królem
do walki stanąć nie możesz. Na mnie sza przykrość wyrząǳona hrabinie, uważaną bęǳie
za obrazę ma estatu.

— Ale po cóż chcecie mo ego zezwolenia? — wybuchnął Hoym — wszakże król i bez
niego uczynić może co mu się podoba. Konsystorz emu nie mnie bęǳie posłusznym. Ja
tu nic nie znaczę… Zabiera mi com miał na droższego, niech bierze, ale niech nie żąda
abym eszcze za to mu ǳiękował.

Vitzthum się uśmiechnął.
— Jest to dowód łaski króla że chce na to przyzwolenia twego, co i bez niego mieć

może. Wiǳieć w tém powinieneś chęć zatrzymania cię na stanowisku.
— Bom mu potrzebny! — mruknął Hoym.
Vitzthum usiadł na kanapie.
— Kochany hrabio, namyśl się — rzekł — gdy wy dę ztąd bęǳie po czasie.
Hoym znowu biegał i co spotkał wywracał, w końcu śmiać się począł, ale bolesnym

śmiechem pełnym goryczy i padł w krzesło…
— Hoym, król czeka na odpowiedź? — zapytał Vitzthum.
— Wszakże nie mogła być wątpliwą — odparł minister — szyderstwem est py-

tać odartego z sukni o pozwolenie zatrzymania é , grożąc mu pałką nad głową. A więc
naturalnie kochany szwagrze, zaniesiesz odpowiedź N. Panu, że estem mu naǳwycza
wǳięczen, iż raczył mnie od ciężaru té kobiéty uwolnić, że zgaǳam się na wszystko, żem
rad, szczęśliwy, wesół i cału ę pańską rękę ego. Przecież to honor niepospolity ofiarować
N. Panu od ust nadgryziony owoc… cha! cha!

— Gdybyś wypił szklankę zimné wody — szepnął Vitzthum biorąc za kapelusz, —
hę?

Ze współczuciem podał rękę Hoymowi.
— Wierz mi, — rzekł cicho — ty eszcze lepié na tém z łaski żony wychoǳisz niż

inni. Powiem królowi że się zgaǳasz… ochłoniesz i odbole esz.
Vitzthum przypomnieć sobie zapewne musiał mówiąc to własną swą przygodę z siostrą

Hoyma, która krótką chwilę szczyciła się łaską N. Pana.
Na odpowiedź męża oczekiwał sam król w zamku, lecz zniecierpliwiony w końcu

kazał się zanieść do pałacu Hoyma i wszedł do poko ów Anny… Vitzthum miał się udać
na zamek, gdy mu ozna miono iż król o trzy kroki nań czeka. Z postawy i uśmiechu
ulubieńca, August poznał zaraz iż Hoym się upierać nie bęǳie. Piękna Anna niespoko nie
biegła do posła.

— Byłeś hrabia szczęśliwszym niż a?
— Szczęśliwszym nad panią nikt być nie może, — odparł kłania ąc się Vitzthum —

ale byłem cierpliwszym. Dałem się wyburzyć Hoymowi i na wszystko się zgoǳił.
Radość błysnęła w czarnych oczach Anny, o mało nie rzuciła się na szy ę Vitzthumowi.
— A! przynosisz mi pan swobodę i szczęście, — zawołała — nie umiem ci odwǳię-

czyć.
Na stoliku złote stało pudełeczko, chwyciła e i podała Vitzthumowi.
Król pobiegł e zobaczyć i wyrwał mu z rąk gwałtownie.
W pudełku była miniatura Anny, przed kilką laty zrobiona.
— A! — zawołał król — przepraszam, to za nadto dla ciebie Vitzthum; prawem

królewskiém konfisku ę, w zamian da ę ci , talarów: tego wizerunku nikt prócz
mnie mieć nie może i nie bęǳie.
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Anna rzuciła się królowi na szy ę.
Naza utrz w konsystorzu obo e, hrabia Hoym i hrabina podali się o rozwód, sta ąc

przed nim w osobach swych umocowanych; królewski rozkaz przyspieszył ogłoszenie
wyroku, który trzeciego dnia został przybity na wszystkich placach, po gmachach i pu-
blicznych mie scach, bo tak Anna żądała.

Tegoż dnia hrabina wyniosła się z pałacu męża do przygotowanego dla nié domu
w blizkości zamku, który naprędce połączono w kilkanaście goǳin przybudowaną galeryą
krytą.

Wieść o tym wypadku piorunem pierwszé chwili rozeszła się po mieście. Pani Hoym
rzuciła zarazem nazwisko męża i od ma ętności swé roǳiny w Holsztynie kazała się zwać
panią Cosel. August poprzysiągł é że u cesarza Józefa wyrobi tytuł hrabiowski, a zamiast
domu, który czasowo za mowała, przyrzekł w kilka miesięcy wznieść pałac czarów i tysiąca
nocy.

Nigdy od dawna żadna z ulubienic króla tak ego umysłu, serca i namiętności nie
opanowała. Całe dnie prawie spęǳał u nié , stał się niewiǳialnym… zapomniał o całym
świecie.

W pierwszé chwili zaraz ks. Teschen, z którą król z wyszukaną czułością i zręcznością
do ostatnié chwili się obchoǳił, dowieǳiała się o wszystkiém. Rozwód Hoymowé , é
przeniesienie się pod zamek nie zostawiały na mnie szé wątpliwości o tém iż panowanie
é było skończone. Ze strony króla ustały wprawǳie nadskakiwania i odwieǳiny, lecz ks.
Teschen pozostała swobodną, panią swé woli i niełaska nie dotknęła é więcé w niczém,
pozbawiła tylko widoku króla i naǳiei przyszłości.

August musiał ą oszczęǳać choćby dla kardynała Raǳie owskiego, na którego wpływ
miała przeważny, a ten sprawom króla barǳo być mógł szkodliwym… Pomimo szpiegów
akich Vitzthum z rozkazu pana nasaǳił dokoła pałacu księżné , o zamiarach é nic się
dowieǳieć nie było można. Próbowano przez Glasenappową nienawiǳącą siostrę, dobyć
z nié ta emnicę, którą w żalu zdraǳić mogła, ale ks. Teschen milczała i płakała. Nikt
nie wieǳiał czy pozostanie w Dreznie, zamieszka w Hoyerswerda, lub zechce się udać do
Polski. W domu na mnie szych przygotowań do podróży widać nie było, życie szło trybem
zwykłym, dwór tylko dawnié świetny i liczny znacznie się zmnie szył. Ci co pozostali
wiernymi księżnie, posąǳani byli o szpiegostwo; towarzystwo więc milczące ą otaczało
i wieczory upływały smutnie.

Jeden ks. Ludwik Würtembergski teraz częścié i dłużé tam przebywał.
Intrygi dworskie na chwilę skierowane na obalenie panowania ks. Teschen i wznie-

sienie pani Cosel, po zwycięztwie é inny wzięły kierunek.
Fürstemberg którego król w początku tych stosunków używał do nich, ustąpić mu-

siał mie sca Vitzthumowi, odegrywa ącemu rolę usłużnego pośrednika. Dwa stronnictwa
nieprzy aźne zaczęły się coraz awnié zarysowywać wśród na pozór sfornego dworu Augu-
sta II-go. Staraniem było dobrego króla na troskliwszém, niedopuścić aby wkoło niego
w zgoǳie żyli z sobą luǳie. Obawiał się tego i o ile mógł przykładał do poróżnienia
ich z sobą. Jątrzył ich na przemiany okazywanemi ednym łaskami szczególnemi, to da-
ąc się drugim dorozumiewać iż mieli w tamtych nieprzy aciół. Widok pokrzywionych
i marsowo z ukosa na się spogląda ących twarzy, cieszył go i ubezpieczał. Jedni w ten
sposób skarżyli drugich, dowiadywał się o nadużyciach ze wszech stron i cała strategia
króla polegała na podsycaniu niechęci, na uniemożebnianiu zgody.

Vitzthum o którym wspomnieliśmy, za mu ący w sprawie pani Cosel mie sce powier-
nika, był akeśmy mówili szwagrem Hoyma. Roǳina ta pochoǳąca z Thuryngii była uż
oddawna w służbie saskié . Wielki sokolniczy hr. Fryderyk Vitzthum von Eckstädt, miał
naówczas niespełna lat trzyǳieści. Służył na dworze od pazia, i od ǳieciństwa przy aź-
nił się z Augustem. Odbywał z nim podróże owe po Europie, w których tyle przygód
ciekawych doznali, a po upadku W. kanclerza Beichlinga w roku  dostał wielkie so-
kolniczowstwo, dworski urząd, który brat kanclerza za mował, nim go w Koenigsteinie
posaǳono.

Vitzthuma król lubił nad innych, może dla tego że się go nie obawiał; nie był to wcale
geniusz, nie był zabiegliwy barǳo człowiek, uprze my, grzeczny, łagodny, usłużny, zresz-
tą doskonały dworak i piękny barǳo mężczyzna. Szczególnié w rycerskich ćwiczeniach
ulubionych królowi, celował Vitzthum, eźǳił doskonale konno, strzelał, gonił do pier-
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ścienia, a gracz był tak namiętny, iż gdyby mu wolno tylko było, grałby ǳień i noc bez
przerwy. Oǳnaczał się téż nie złośliwym ale miłym dowcipem i wesołością. Mówiliśmy
uż ak szlachta saska ostrożnie ale uparcie starała się królowi z uszanowaniem opierać,
gǳie szło o é przywile e. Vitzthum był té szlachty przy dworze pota emnym i zręcznym
obrońcą. Poufałość akié mu król dozwalał, szczególnié przy ucztach i winie, dawała mu
zręczność powieǳenia czasem skutecznego słowa, które uchoǳiło za żart, a w istocie
było boleśną i gorzką prawdą.

Wy ąwszy tę straż interesów szlacheckich, Vitzthum do niczego się nie mięszał, od
intryg stronił, ambicyi nie miał, a królowi służył ak przy acielowi.

Obok i po za Vitzthumem stała siostra Hoyma, żona ego, edna z na czynnie szych
intrygantek na dworze, w którym kobiéty tyle przyna mnié , eśli nie więcé niż męż-
czyzni rząǳiły. Pani Vitzthum była naówczas eszcze barǳo świeżą i ładną… słusznego
wzrostu, ak większa część pięknych saxonek arystokratycznych roǳin; oko miała szafi-
rowe, płeć świeżą, nosek odrobinę zadarty i wesołość często zbyteczną, bo ą po śmiechu
poznawano zdaleka. Śmiała się ǳiecinnym piskliwym śmieszkiem. Pani Vitzthum ak
grą bawiła się dworem, szpiegowała przez miłość sztuki, podsłuchiwała, nosiła plotki, za-
stawiała sidła, rzucała ludźmi, zapalała namiętności, wzbuǳała kłótnie, waǳiła, goǳiła,
a mimo to wszystko prowaǳiła dom, męża, gospodarstwo i interesa wybornie, i bez ni-
é częstoby zabrakło grosza. Miała do gry namiętność taką ak mąż, ale grała ostrożnie
i szczęśliwie, nabywała dobra i popychała męża, za którego musiała mieć ambicyą, bo
emu na nié zbywało.

Vitzthumowie nie należeli właściwie do na potężnie szych ulubieńców króla, przez
których ręce szły wszystkie sprawy państwa, stali oni na stronie i napozór niżé od Flem-
minga, Fürstemberga, Pfluga i innych, niemnié ednak wieǳieli na skrytsze ta emnice,
wpływali na sąd króla o luǳiach i groźni być mogli nieprzy aciołom.

Vitzthum ǳiałał ako narzęǳie żony posłuszne. W początkach panowania pani Cosel,
stanęli téż w takich z nią stosunkach, które obiecywały że będą poǳielać é wstręty
i przy aźni i natchnąć e potrafią ednemi i drugiemi.

W kilka dni po przeniesieniu się Cosel do domu pod zamkiem, dwór cały uczuł że
nowa królowa nie bęǳie tak powolną, łzawą i mdle ącą ak ks. Teschen: nowe życie wstą-
piło we wszystkich. Dumna a piękna pani głosiła się drugą żoną królewską i występowała
uż ak królowa.

Sam August był tylko w początkach na posłusznie szym é wielbicielem. W piękné
główce kobiety, którą traf zbliżył do tronu, szczęście ob awiło się upo eniem.

Zima obiecywała się być na świetnie szym zdawno pamiętnych karnawałów.

Nie zbywało ówczesnemu dworowi Augusta II na zabawnych i oryginalnych figurach,
których edyném powołaniem było króla smutek rozpęǳać i nudom nie dawać przystępu
do N. Pana.

Coǳień z rana, z tak zwanego naówczas Starego Miasta, które się ǳiś właśnie No-
wem nazywa, prze eżdżał na koniu w na pociesznie szém ubraniu, znany od uliczników
do ministrów, wszystkim mieszkańcom, kuglarz a trefniś pański Józef Fröhlich, który
się tytułował nadwornym J. K. Mości artystą figlarzem. August w dobrym humorze bę-
dąc kiedyś, kazał nawet wybić medal na cześć ego z napisem: Semper Fröhlich nunquam
Traurig. Fröhlich z obowiązku tak się nałożył do śmiechu, iż i drugich śmieszył i sam się
śmiał od rana do wieczora.

Już sama ego postać gdy w urzędowym stro u z własnego domu przy moście, zwanego
Błazeńskim (Narrenhaus), udawał się na służbę, zdolną była na smutnie szego rozwese-
lić. Fröhlich był mały, okrągły, rumiany, nosił się w roǳa u aczka hanswurstowskiego,
a takich aków miał z łaski króla różnego koloru ǳiewięćǳiesiąt ǳiewięć. Na głowie
ogromny śpiczasty z piórem kapelusz, z tyłu zaś nakształt klucza szambelańskiego dźwigał
ogromne srebrne naczynie, ma ące kształt kluczowi podobny, które w istocie za dobry
puhar służyć mogło, bo ważyło sześćǳiesiąt uncy . Był to podarek króla, a ile razy Fröh-
lich przyzwany do nocné uczty pił, musiał pić ze swego szambelańskiego klucza.
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Jako trefniś byłby znużył może ednosta ną wesołością swo ą, gdyby z obrachowanym
artyzmem nie miał umyślnie przeciwstawionego kontrastu w osobie nie akiego kammer-
kuryera barona Schmiedel, który grał rolę melancholiczną. Schmiedel i Fröhlich ako
Heraklit i Demokryt nieskończone z sobą wiodąc spory, zabawiali Augusta i dwór ego.
Gdy się obu wyczerpało konceptów, min i siły, na podstawkę byli trefnisie podrzędni,
tak zwany Saumagen i Leppert z Lipska. Doda my olbrzyma Co anus’a, dwanaście par
karłów ze sławnym Hante na czele i Trammem, murzynów, albinosów… a dalecy bęǳie-
my od poznania nawet té maluczkié części dworu, która ku poufałé pańskié zabawie
służyła.

Sławny Kyan dowcipniś nie inną téż tu grał rolę, a wiǳieliśmy przy piérwsze uczcie
ak król go szacował. Fröhlich był przy swé wesołości człowiekiem roztropnym i wcale
nie złym. Powoli sobie grosza ciułał, żył oszczędnie, śmiał się może pocichu z tych co
się z niego głośno śmieli i wśród tego ukropu dworskiego, w którym się wiele parzyło,
wychoǳił akoś cało.

Rano do dnia Fröhlich w swo é ace i kapeluszu udawał się do zamku, a często barǳo
późno powracał do gospodyni, która domu ego pilnowała.

Do błazeńskié kamienicy rzadko kiedy kto zapukał, bo i gospodarz w nié był go-
ściem. ǲiwnie się więc wydało pannie Locie, do rzałé e mościance zosta ącé na usłu-
gach Fröhlicha, gdy ednego dnia esieni, o brzasku prawie, bo słońce eszcze nie było
weszło, ktoś począł dobĳać się do drzwi!

Nadworny kuglarz nastawił ucha; nie był eszcze ubrany, koń nie gotów, a sąǳił że
przez aki osobliwszy kaprys król do rana się zahulawszy przysyłał po niego. Lote wy -
rzawszy przez szybę we drzwiach nabrała tego samego przekonania, zobaczywszy barwę
dworską: w progu stał młody, słusznego wzrostu mężczyzna.

Zmierzywszy go od stóp do głów oczyma Lote, spytała czegoby chciał.
— Chciałbym kilka słów pomówić z panem Fröhlichem — odparł przybyły.
— Czy od króla?
Na to nie było odpowieǳi.
Że się różne poselstwa ta emnicze trafiały, Lote nie śmiała odmówić przystępu i wpu-

ściła niezna omego na górę, gǳie Fröhlich przed zwierciadłem uż się w swó stró urzę-
dowy przybierał.

Dla niego było to także ǳiwne z awisko: gość czy posłaniec. Odwrócił się ku niezna-
omemu i natychmiast wchoǳąc w swą rolę w wielkich krygach i przesadnych ukłonach,
powitał go ako Ekscelencyę. Nic mnié do Ekscelencyi nad tego biédaka podobném być
nie mogło: blady, zbiéǳony młody człowiek stał w progu dusząc kapelusz w rękach.

— Czém mogę służyć Waszé Ekscelencyi? — zapytał wpółzgięty Fröhlich.
— A, panie Fröhlich — odezwał się cichym głosem przybyły — nie żartu cie sobie

z biédaka… dla mnie wy pręǳé bęǳiecie Ekscelencyą niż a dla was.
— Hę? Hę? — spytał Fröhlich — a dla was; czy król was przysyła? nie!
— Nie, przychoǳę sam i proszę was o chwilę rozmowy sam na sam!
— O audyencyą? hę? — podchwycił pusząc się Fröhlich — donnerwetter! czy przez

sen, sam o tém niewieǳąc nie zostałem ministrem? Na naszym dworze (cyt!) wszystko
być może. Ministrowie się tak gryzą, iż ich w końcu niestanie, a naówczas a i waćpan
możemy dostąpić tych dosto eństw. A a sobie ministerstwo skarbu i akcyzę wymawiam.

Gdy gospodarz to mówił, na twarzy przybyłego mimo wesołego wyzwania, ani promyk
aśnie szy nie błysnął: stał chmurny i milczący.

— Chwila rozmowy sam na sam? ze mną?‥ akordu ę…
W całym domu niéma nikogo oprócz Loty, która gotu e śniadanie i Hausknechta

który konia drapie.
Siadł w krześle, rozparł się i począł udawać dygnitarza przy mu ącego klienta.
Przybyły zbliżył się, nierozśmieszony wcale.
— Panie Fröhlich — rzekł — zǳiwisz się mocno gdy się dowiesz, że a do was

przychoǳę w sprawie barǳo poważné .
— A toś się o drzwi omylił!
— Nie — rzekł niezna omy — wcale nie… widu ę waćpana co ǳień na dworze,

z twarzy ego wyczytałem żeś dobry człowiek i serce masz luǳkie.
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— Kochanie! pewnie chcesz pienięǳy pożyczyć — przerwał Fröhlich trzepiąc rękami
— ale cię uprzeǳam że z tego nic nie bęǳie. Wszystkiém szafu ę: radą, śmiechem,
ukłonem, grzbietem, czém chcesz; ale pienięǳmi! No nie mam. Król goły, akże ty chcesz
żebym a pieniąǳe miał?

— Ani mi się śniło prosić was o to.
— A! — oddycha ąc rzekł Fröhlich — to czegóż u licha możesz odemnie żądać?

Żebym cię sztuki akie nauczył? Naprzykład ak się z ednego a ka stopięćǳiesiąt łokci
wstążki wyciąga…?

— I to nie — odparł przybyły.
— Szukasz mo é protekcyi? — spytał Fröhlich.
— Byćby to mogło — smutnie rzekł niezna omy — gdy kto inné niéma.
— To się choć do błazna uda e! — rozśmiał się stary. Ale dalipan, Schmiedel ako

baron i kammerkuryer lepié by ci przystał; wiǳę z barwy że należysz do dworu? ale akcent
masz obcy. W tém niéma nic ǳiwnego, bo tu wkrótce Sasa na saskim dworze z latarką
szukać przy ǳie.

Któżeś ty?
— Jestem Polak, nazywam się Ra mund Zaklika.
— Polak, więc szlachcic, to się rozumie — rzekł Fröhlich — siada że, szanu ę szla-

chectwo… a żem a mieszczanin, będę stał.
— Nie żartu panie Fröhlich.
— Nie mogę, udławiłbym się własnym ęzykiem, gdybym nie żartował. Ale czas krót-

ki, czas drogi: mów szanowny Polaku co ci to est? choryś? am nie doktor.
Jakąś chwilę Zaklika na odpowiedź się zebrać nie mógł, ten humor Fröhlicha widocz-

nie go nękał.
— Pozwól mi pan o sobie kilka słów powieǳiéć.
— Kilka? chętnie.
— Dostałem się na ten dwór wypadkiem… słyszałeś pan o mnie pewnie‥ Trafiło mi

się nieszcześciem łamać podkowy, giąć puhary i ścinać koniom łby na wzór N. Pana…
kazano mi za to wisiéć przy dworze.

— Już wiém, wiém; przypominam — rozśmiał się Fröhlich — nie zazdroszczę ci,
kochany panie: akże?

— Zaklika…
— Kochany panie „Unglücku” — kończył Fröhlich… — Ale któż był tak… prosto-

dusznym, by ci mógł raǳić mierzyć się z królem… Trzeba być barǳo… domyśl się, by
sobie tak smutną obrać rolę.

— Od czasu ak wiszę u dworu… życie mi obrzydło… luǳie mnie omĳa ą, przy aciela
nie mam, opieki… nikogo…

— A wiesz że i za opiekuna i za przy aciela mnie chciéć wybrać, to równie szczęśliwa
myśl, ak łamać podkowy! Człowiecze, gdybym mógł łamać kowadła… nie skruszyłbym
słomy ze strachu abym nie obuǳił zazdrości: pięknie się wykierowałeś‥

— Stało się — rzekł Zaklika — niemam tu nikogo.
— I esteś w dodatku Polakiem, gdy tu teraz imienia Polaka wymówić się nie goǳi…

Nie chciałbym być w twé skórze‥
— Właśnie że mi w nié niewygodnie, myślałem że choć Fröhlich się nademną uli-

tu e…
Stary trefniś wielkie wytrzészczył oczy, twarz ego pomarszczona stała się nagle po-

ważną i smutną, założył ręce na piersiach… potém przystąpił do Zakliki, wziął go za rękę
i począł mu puls macać… akby był doktorem…

— Bo ę się, kochany Unglücku, czy ci się w głowie nie pomieszało… — rzekł cicho.
— Byćby to mogło! — uśmiecha ąc się odezwał Zaklika…
Fröhlichowi twarz się znowu wy aśniła akby z nałogu…
— O cóż ci iǳie? — spytał.
— O to aby mnie ze służby dworskié N. Pan uwolnić raczył…
— O to na łatwié — rzekł Fröhlich pocichu — zrób głupstwo akie, postawią rusz-

towanie na Nowym Rynku i bęǳiesz dyndał. Jest to sposób krótki, łatwy i skuteczny…
— Na to eszcze czas — odparł Zaklika…
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— Cóż myślisz robić gdy cię uwolnią? powleczesz się do swego kra u z niedźwieǳiami
borykać?

— Nie, zostanę tu?
— Czy ci aka Drezdenka wpadła w oko? — Zaklika mocno się zarumienił…
— Nie — rzekł — mogę dawać lekcye fechtów i konné azdy, mogę się gǳie do

akiego wo ska zaciągnąć‥
— Czy mrzesz głodem na dworze?
— Nie, mamy wszystkiego do syta…
— Czy ci nie płacą?
— Owszem…
— Dlaczegóż ci źle…
Zaklika się zmięszał. Niemam tu co robić, estem niepotrzebny…
— Panie Unglücku, a cię nie rozumiem, chcesz czegoś nienaturalnego: masz chléb

i spokó a szukasz biédy…
— Może — odparł krótko Zaklika — ale się wszystko znuǳi‥
— Szczególnie gdy komu dobrze i niéma nic do roboty, — dokończył Fröhlich…

Jednakże a w tém wszystkiem nie wiǳę akbym ci mógł być pomocnym?
— Na łatwié … sto ę często przy drzwiach pomięǳy pańskim dworem; lada koncep-

tem zwrócić możesz na mnie uwagę, a pod dobrą chwilę, król miewa różne fantazye.
— A eśliby mu przyszła taka, żeby cię kazał powiesić? — spytał trefniś.
— Waćpanbyś mnie obronił…
Fröhlich przeszedł się po poko u włożywszy spiczasty swó kapelusz z piórem na głowę,

a ręce w kieszenie.
— Donnerwetter! — zawołał — zaczynam się dorozumiewać poraz pierwszy, że a tu

estem potęgą, kiedy się luǳie zgłasza ą po mo ę protekcyą. Waćpan mi otworzyłeś oczy!
Przez samą wǳięczność cośbym rad uczynić dla niego…

Któż wie… mówią że Kyan zostanie komendantem Königsteinu, a mogę być przy-
na mnié kaznoǳie ą nadwornym lub raǳcą w konsystorzu‼ Zaczynam nabierać ambi-
cyi…

I upadłszy w krzesło Fröhlich śmiać się począł… popatrzał z politowaniem na Zakli-
kę…

— Świat przewrócony! donnerwetter! szlachcic polski odda e się w protekcyą trefni-
sia… a Szweǳi którzy ży ą śleǳiami bĳą Sasów…

Plasnął w ręce… Na to hasło wpadła Lotte, sta ąc w progu z poléwką winną na tale-
rzu…

Fröhlich dał komicznie znak Zaklice aby zamilkł i skłonił mu się ak minister, który
audyencyę zamyka… We rzeniem pożegnawszy go, Zaklika smutny spuścił się ze wscho-
dów.

ǲiwaczną zaprawdę powziął był myśl udania się pod opiekę wyśmiewanego trefnisia,
lecz konieczność i rozpacz zmusiły go do tego. Biedny chłopak śmiertelnie był znużony
swą rolą komparsa na dworze… snuło mu się po głowie, że swobodny mógłby może in-
ną odegrać… Sprawa Hoymowé , która nagle zmieniła się w panią Cosel, ściągnęła go
z przechaǳek od Laubegastu do miasta… Śnił niezrażony niczém, że mógłby ako dwo-
rzanin zostać przy ęty do domu… té , w któré czarne oczy patrzéć było dlań na większém
szczęściem…

Tak ǳiwaczne miłości ak ta która Zaklikę opanowała, rzadko się na świecie trafia-
ą. Ra muś nie pragnął nic, tylko patrzéć na swe bóstwo. Nie śniło mu się nigdy nawet
o żadném większém szczęściu nad to… Chciał być é stróżem, wartą, niewiǳialnym
obrońcą;‥ domyślał się że musiała miéć nieprzy aciół… lękał się o nią, pragnął zyskać é
zaufanie i całego siebie, choćby życie oddać na é usługi i ofiarę. Chłopak był ǳiwnego
temperamentu… powolny na pozór, ale uparté woli a niezłomné . Śmiał się sam ze swé
miłości dla té , która się zwała królową, a uczucia tego zgasić w sobie nie mógł. Szczęśliwe
czasy w Laubegast, gdy ukryty mógł ą śleǳić oczyma i odgadywać é myśli, teraz mu
się ra em wydawały. W Dreźnie twarz piękné królowé rzadko miał szczęście do rzeć na
chwilę… Widywał ą prze eżdża ącą konno z królem, wsiada ącą i wysiada ącą z powozu,
w teatrze eśli się potrafił mięǳy dworzan gǳie wcisnąć: tego wszystkiego było mu mało.
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Roił że się tam kiedyś musi dostać do é domu. To był dlań na wyższy szczyt szczęścia,
edyne, ostatnie pragnienie… Dla dostąpienia go byłby nietylko trefnisiowi się pokłonił,
ale daleko większe zniósł upokorzenie…

Miłość dla té idealné piękności, biédnego chłopca, nic zresztą nie ma w sobie tak
ǳiwnego; daleko osobliwszém mogłoby się to wydać, że Cosel, która go parę razy wiǳiała
zdaleka, Cosel z całą swą dumą, ze świeżą miłością dla pięknego Augusta w szczęściu które
ą upa ało, parę razy zadała sobie pytanie: Co téż z tym ǳiwakiem z Laubegastu się stało?
Parę razy oczyma go szukała w tłumie. Z é strony była to tylko litość, ale i litość w tych
istotach szczęśliwych, które się po ą ambrozyą życia, est barǳo niezwycza ném uczuciem.

Cosel nie była wcale czułą: była namiętną, energiczną, zuchwałą, ale serce é nie ła-
two się litością poruszyć dawało. Przecież ten pokorny szaleniec, co po szy ę zanurzał się
w wodę aby na nią popatrzeć, przypominał się é mimowolnie. Pochlebiało to é pięk-
ności. Uśmiechała się rada temu wspomnieniu, o którém nigdy nie powieǳiała słowa
nikomu.

Myliłby się ktoby sąǳił, że rozmiłowany August II-gi dla piękné Cosel, wyrzekł
się swych nocnych uczt z przy acioły. Z wielu rachub i względów były one dlań potrzebą
i nałogiem w dodatku. Wśród upo onych dworzan siało często królewskie słowo niezgodę,
która była panowania narzęǳiem; a zręczne badanie dobywało z rozweselonych wyznań,
na któreby się trzeźwi nie zdobyli. Jak z Hoyma udało się wycisnąć wizerunek ego żony,
tak z innych nie eden skrywany grzeszek król wyciągnął. Dnia tego znowu wieczorem
była hulaczka na zamku. August był teraz w na lepszym humorze, myślał o tém ak swe
bóstwo otoczyć olympem wspaniałości, zbytku, rozkoszy, zabawy. Sprawy poważnie sze
zabierały część dnia, wieczorem pĳano.

Hoym który został przy akcyzie, przy ministerstwie, przy pięćǳiesięciu tysiącach ta-
larów, któremi dobry król otarł łzy ego po stracie żony, należał znowu do wszystkich
biesiad nocnych. Hoym był potrzebny, gdyż na wszystko i nadewszystko potrzebne były
pieniąǳe, a on eden dostarczać ich umiał.

Wyczerpały się środki wyciśnięcia ich z zubożonego kra u, umysł ego zdobywał się na
wyszukiwanie naǳwycza nych źródeł dochodów. Opodatkowywano co nigdy dawnié nie
płaciło, ściągano grosz cudownemi wymysły, król nagraǳał ho nie tych co mu dostarczali.

Lecz na genialnie szy nawet umysł wyczerpu e się przy nieustannie powtarzanych wy-
maganiach, uciekać się więc było trzeba do środków gwałtownych i azardowych. Upadek
W. kanclerza do którego i polityczne przyczyniły się pobudki, w znaczné części spowo-
dowany był rozgłosem o niezmiernych zebranych przezeń bogactwach. Królowi zrobiono
naǳie ę milionowego po nim spadku. Tymczasem skończyło się to na pałacu darowanym
ks. Teschen, na kilku wioskach i na pół milionie talarów, które ich był królowi niegdyś
pożyczył, a tych mu uż oddawać nie było wcale potrzeby. Reszty półtora milionowé
fortuny kanclerza rozǳielili mięǳy siebie ego nieprzy aciele, Fürstemberg, Pflug, może
Flemming. Król co się wiele spoǳiewał nic nie dostał.

Drugim środkiem dostarczenia królowi summ ba ecznych akich ego fantazye wy-
magały, było uro enie ówczesne, powszechną będące chorobą: wiara w ta emnicę robienia
złota. August ak inni panu ący na alchemią chorował. Nie powątpiewano byna mnié ,
że istniała cudowna tynktura, ma ąca siłę przerabiania wszystkich kruszców na złoto,
a przerabiano złoto prawǳiwe na dymy i popioły.

Kanclerz Beichling wierzył ak wszyscy marzyciele w to, że się złota w retorcie dorobić
można, i on i wielu innych karmili w Auguście II-im myśl tę, że zna dą człowieka co mu
bęǳie w garnuszku smażył miliony, tak nieodbicie do szczęścia potrzebne.

Na dworze przychoǳiły chwile zapału do alchemii, w których nie mówiono o niczém
prócz o tynkturze i robieniu złota. Miał pracownię alchemiczną kanclerz, miał drugą
Fürstemberg, do któré król sam przychoǳił, mieli e inni miłośnicy wielkiego ǳieła.

Choǳiły podania o różnych szczęśliwych mędrcach, którzy tynkturę permutu ącą
kruszce posiadali.

Jest rzeczą pewną, iż Beichling nie byłby obalonym, bo królowi pienięǳy dostarczać
umiał, gdyby Fürstemberg nie mówił Augustowi że zna ǳie człowieka, który mu złoto
bęǳie robił, i zrobi go daleko więcé niż kanclerz mógł z kra u wycisnąć.

Tym mędrcem na którego Fürstemberg rachował, był prosty aptekarczyk z Berlina,
którego początkowa historya dość est ciemną, ale późnie sza na lepié dowoǳi, że zło-
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ta wcale robić nie umiał, choć tracił e z przy emnością wielką i gustem. Na lat kilka
przed temi wypadkami Jan Fryderyk Böttiger, sas rodem ze Schleiz, zabawiał się w ap-
tece w Berlinie fabrykacyą tynktury czyli ak chcą inni, miał on sobie daną gotową przez
akiegoś awanturnika, zowiącego się Laskarysem i archimandrytą monasteru greckiego
w Mitylenie… Fryderyk I pruski rad był sobie tego szacownego złotoroba przyswoić i na-
turalnie do klatki zamknąć, żeby ta emnicę sam tylko mógł posiadać. Böttiger uszedł do
Saxonii, Prusy domagały się wydania, ale i król August potrzebował pienięǳy: schwy-
cono więc drogiego człowieka do Drezna.

Fürstemberg sam pracował z nim nad tynkturą i wielkiém ǳiełem, a król na mocnié
wierzył iż lada ǳień złoto się z tygla posypie.

Głaskano, po ono, obsypywano Böttigera obietnicami i łaskami, ale trzymano go
pod strażą. Upływały lata, wywrócono z pomocą té naǳiei tynktury Beichlinga… tynk-
tura nie mogła się akoś usmażyć. Posyłano królowi do Warszawy merkuryusz i różne
ingredyencye dla zrobienia złota, do którego trzeba się było przygotowywać modlitwą,
pobożnością i czystością ducha; król August spowiadał się, siadał nad tyglem i nic nie wy-
smażył. Szczęściem pies stłukł merkuryusz przysłany przez Böttigera do Warszawy, użyto
innego i niepowoǳenie roboty przypisać się dało psu, nie luǳiom. Böttiger sieǳiał
ciągle straszliwie znękany ak w więzieniu u Fürstemberga na zamku, potém w fortecy
na Königsteinie, gǳie o mało nie oszalał, i znowu potém na zamku… przy wszelkich
wygodach… a no, złota nie robił. Cała ta historya nieszczęśliwego alchemisty należy do
charakterystyki wieku… Ten więziony adept, tynktura, tygle w których ma się wytopić
złoto na wo ny i maskarady, król goǳinami pracu ący „po spowieǳi” z Fürstembergiem
nad tynkturą… a potém odpoczywa ący u ks. Teschen — są to nieoszacowane rysy obrazu
wieku…

Böttiger korrespondował z królem, i król oświadczał się dlań z miłością wielką. Böt-
tiger w więzieniu dawał bale, obiady i przez trzy lata ostatnie kosztował króla ,
talarów!

Gdy Cosel na tron po ks. Teschen wstąpiła, zastała sławnego alchemika znowu na
zamku, w baszcie na tarasie, otoczoné ogródkiem… za ętego ostateczném wykończe-
niem formuły złotoda né . Oczekiwanie było wielkie, nikt ani wątpił, że Böttiger wresz-
cie ta emnicę odkry e… Szczególna rzecz, zastrzegał on sobie ażeby nie spożytkowano źle
ego wynalazku, aby „pienięǳy nie obracano na zbytki, na grzészne czyny, na niegoǳi-
wą rozrzutność, na niepotrzebne i niesłuszne wo ny i tego roǳa u ǳieła nieprawości…
Powiadał że posiada ącemu arcanum, niegoǳiło się służyć panu, któryby był publicznym
awnogrzesznikiem i małżeńską łamał wiarę lub niepotrzebnie krew rozléwał”…

Zda e się że tym sposobem obwarowu ąc robienie samo złota, aptekarczyk szukał
sposobu, akimby się z niepowoǳenia uniewinnił…

W dniu tym w którym Zaklika oddał się pod protekcyą Fröhlicha, właśnie wieczorem
przypuszczonym był „nadworny kuglarz” do zabawiania towarzystwa… Leżało mu na sercu
by młoǳieńcowi usłużyć, który w nim wiarę pokładał… łamał nad tém głowę, ale nie był
w swé roli. Umiał dla siebie coś wyzyskać, dla drugich nigdy o nic nie prosił. Czuł że
mu w tém zręczności brakło… Król przy mował u pani Cosel, Fürstemberga, Vitzthuma
i kilku zwykłych towarzyszów wieczornych. Pani Reuss, Vitzthum i Hülchen składały
dwór nowé pani.

Po wieczerzy Fröhlich musiał pokazywać sztuki… Śmiano się do rozpuku… Mięǳy
innemi udawał alchemika, który miał robić złoto i przyniósł w tyglu trochę śmiecia.
Z tego król August się nie rozśmiał i owszem pochmurną stała się twarz ego. Cosel uż
coś zasłyszała o Böttigerze, ęła więc rozpytywać pocichu. Nie rad się król przyznawał do
té ta emniczé słabości, chociaż naówczas poǳielali ą z nim na uczeńsi luǳie wieku.

— Fröhlichowi — szepnął król — wolno się śmiać nawet ze mnie… a więc i z rzeczy
tak poważné ak ta emnica robienia złota. Ten który ą niezawodnie posiada, ale dotąd
nam odkryć é nie chce, omało nie wyrwał się z rąk naszych… Udało mu się wymknąć
na ziemie cesarskie i ledwieśmy go ztamtąd wydobyć potrafili… Przekona się w końcu, że
posłusznym być musi… trzymamy go pod silną strażą…

— N. panie — rzekł Fröhlich — dopóki przy nim niéma tak silnego człowieka,
któryby każdego czasu mógł go pochwycić i któregoby się obawiać musiał, niéma téż
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pewności że nie zbiegnie. N. pan sam być był dlań na lepszym stróżem lub człowiek coby
miał równą siłę Herkulesową… ale takiego drugiego na świecie niéma…

— Mylisz się Fröhlich — rzekł August — był lub est na moim dworze człowiek
prawie ak a silny…

— Nigdym o nim nie słyszał!
W ten sposób August przypomniał sobie Zaklikę, którego zupełnie z oczów był stracił.

Naza utrz kazano go szukać i znaleziono…
Biedny Ra muś korzystał z té zręczności, by króla prosić o uwolnienie od służby…

August potrząsł głową.
— Nie uwolnię cię, bo mi esteś potrzebny — zawołał — mam skarb który chcę

twé sile i poczciwości powierzyć; pó ǳiesz na dwór pani Cosel… bęǳiesz czuwał nad é
bezpieczeństwem… eźǳił za nią, choǳił i strzegł, choćby życie przyszło ważyć, aby włos
z głowy é nie spadł.

Zaklika uszom nie wierzył… zarumienił się, zamilkł i pokłonił, nie pyta ąc więcé . Los
usłużył mu lepié niż Fröhlich.

Pani Cosel zdumiała się i zaczerwieniła zobaczywszy go w liczbie luǳi swo ego dwo-
ru… Zrazu oburzyło ą to… ale dowieǳiawszy się że był przysłanym przez króla, zmilczała.
Król tegoż wieczora wytłumaczył dlaczego przysłał é Zaklikę… Na ustach prawie mia-
ła piękna pani swą przygodę w Laubegaście, ale nie powieǳiała é królowi… i Zaklika
pozostał na swém mie scu.

Fröhlich zobaczywszy go w kilka dni potém tłumaczył się przed nim, iż mu się nie
udało dotąd uwolnić go ze służby…

— Na miłość Boga! panie Fröhlich — zawołał Zaklika — a uż zosta ę gǳie estem,
i proszę się o mnie nie troszczyć.

Któżby się w pośród tych wszystkich płochych zabaw i sieci intryg domyślić mógł nawet
odegrywa ącego dramatu, w którym August II tak nieszczęśliwą i smutną grał rolę? By-
ły to właśnie lata na azdu szweǳkiego na Polskę, lata zwycięztw Karola XII, a miłostki
króla pocieszały go po przegranych bitwach na chwie ącym się tronie. Wśród tych nie-
szczęść czarne oczy hrabiné (mianowana uż była nią przez cesarza Józefa I) pocieszały
Augusta… sypiącego krociami na budowanie pałacu dla ulubienicy, gdy wo sk nie było
czém utrzymać.

Wśród szałów i hulanek walił się ów gmach dwóch państw, których gruzy herkuleso-
wych ramion króla ugiąć ani humoru ego zachmurzyć nie mogły… Saksonia wycieńczała
się na utrzymanie Polski, któré zrzeczenie się ostateczne z każdą chwilą było koniecz-
nie szém…

Pomięǳy dwiema bitwami, wydawano bale i maskarady, król wracał do Drezna i szu-
kał w tych szałach zapomnienia swych strat i upokorzeń…

Przy muzyce balowé dawano instrukcye ta nym posłom, szpiegom i intrygantom,
którzy na rzecz Augusta starali się napróżno sprzymierzeńców pozyskać. Naǳwycza na
siła owego saskiego Herkulesa, nie ob awiała się na głównié w kręconych żelaza sztabach
i łamanych podkowach, na większą siłę okazywał pewnie mogąc podołać nieszczęściom,
które nań spadały, intrygom, ucztom, płochym miłostkom i zamętowi aki go otaczał…
Z pola bitwy powracał do Cosel, od Cosel uciekał do gabinetu gǳie się ta ne krzyżowały
depesze, nocą ucztowano, balowano wieczorem… Aby długie lata życiu takiemu bez chwili
spoczynku starczyć duchem i ciałem, trzeba było niechybnie wy ątkowych sił, akiemi
August był obdarzony.

Z pogodną zawsze twarzą okazywał się zǳiwionym tłumom, i na większe niepowo-
ǳenie nie zarysowało edné na czole ego zmarszczki.

Panowanie piękné Cosel, które miało trwać krótko, zaniosło się na długie lata. Hra-
bina uważała się, otrzymawszy od króla obietnicę ożenienia na piśmie, za drugą, za praw-
ǳiwą ego żonę. Postępowanie é stosowało się do tego… Na edną chwilę prawie nie
odstępowała Augusta, była z nim zawsze i wszęǳie, gotowa w podróż i na wo nę. Żadne
niebezpieczeństwo ą nie odstraszało…
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Wprędce umiała poznać charakter Augusta i do rzéć sieci snu ących się intryg dokoła;
ze spoko em umysłu i wesołością niezachwianą niczém, bawiła go, rozrywała, rząǳiła nim
i z każdym dniem większą uzyskiwała właǳę.

Jawném wkrótce było dla wszystkich, iż z Cosel wo ować nikt nie mógł, ani pomy-
śléć przeciw nié ǳiałać. Jeśli płochy król na chwilę zapomniéć o nié potrafił i ostygł
oddaleniem, Cosel umiała przyśpieszyć spotkanie i w kilka goǳin właǳę swą dawną od-
zyskać… Piękność é szczęściem zdawała się spotęgowaną. Napróżno oczy zazdrosnych
kobiet śleǳiły w nié zmiany, znużenia, przekwitu; akby nieśmiertelną obdarzona mło-
dością, kwitła coraz pięknie sza.

W następnym roku zaraz król obok zamku kazał wznieść pałac dla hrabiné . Było-
to cudo i arcyǳieło… Zwano go pałacem czterech pór roku. Na każdą z nich osobne
przeznaczono tu poko e… chłodne na lato, ciepłe, wesołe i słoneczne na zimę… Piérwsze
z nich ubrano w marmury, drugie wysłano kobiercami. Sprzęty i ściany świeciły od złota,
chińskich lak, edwabiów, koronek co tylko na wykwintnie szego i na droższego znano
naówczas w Europie. Wo sko było niepłatne, lecz pałac cudowny…

Świetnym balem otwarły się ego podwo e, a Cosel okryta brylantami, zwycięzka,
piękna ak bogini, białą rękę podała temu na znak wǳięczności, którego mężem poci-
chu zwała. Płochy August choć sobie zawsze pewnych słabostek pozwalał, w Cosel był
na mocnié zakochany… Czarem płonęły é oczy, a cuǳoziemcy co ą na szczycie chwały
i wielkości wiǳieli wówczas, z zachwytem mówili o nié .

Z niezmierną zręcznością Cosel rozpościerała swą właǳę, ednała przy aciół, zawiązy-
wała stosunki; lecz nie mogła uniknąć obuǳenia niechęci, zazdrości, obawy w luǳiach,
którzy wszechmocy é trwożyć się mieli prawo… Chwila ǳiałania przeciw té , którą
wprowaǳono na tron, lęka ąc się spoko né i łagodné ks. Teschen, nie wybiła eszcze…

Każdy ǳień nowym był dla nié tryumfem… Napróżno duchowieństwo zgorszo-
ne tém awném króla przywiązaniem poczęło, z namowy niektórych dworaków, grzmiéć
z kazalnic przeciwko piękné Betsabe… Gerber sławny naówczas kaznoǳie a ednego dnia
odmalował ą tak wiernie ludowi, iż szmer się wszczął w kościele, w którym przebrzmie-
wało é imie.

Przez cały ǳień nie mówiono w mieście tylko o Cosel Betsabe… Wieczorem donie-
siono królewskié ulubienicy o napaści kaznoǳiei. August przychoǳąc do nié wesół,
zastał ą we łzach…

— Co ci est, mo e śliczne bóstwo — zawołał chwyta ąc ą za ręce…
— Sprawiedliwości, królu! — zaczęła łka ąc i zanosząc się od płaczu — mówisz że

mnie kochasz… Gdybym miała twe serce, broniłbyś nieszczęśliwé … Publicznie obelgami
mnie obrzuca ą…

— Cóż się to stało? — począł król niespoko ny.
— Żądam ukarania Gerbera! trzeba przykładu przeciwko zuchwalstwu które nic, na-

wet korony poszanować nie umie. Rzuciła się na kolana przed panem.
— Gerber z kazalnicy opisał mnie ako Betsabe…
Król się uśmiechnął.
— Ja nią nie estem, a nią być nie chcę! am prawǳiwą żoną two ą — panie mó !

wołała Anna obe mu ąc go — ukarz go, uczyń przykład…
Na ten raz August nie wziął do serca urazy pani Cosel.
— Kapłan ma ednę w tygodniu goǳinę — rzekł — w któré mu wszystko co chce

mówić wolno: a przeciw niemu nic nie mogę. Gdyby zszedłszy z ambony szepnął edno
słowo, byłby ukaranym niechybnie… Tam, mie sce go broni…

Gerber pozostał nie poskromionym, ednakże więcé historyi o Betsabe nie powta-
rzał…

Wśród na większych klęsk akiemi były oǳnaczone te lata, rozwĳała się owa miłość
królewska… ǲiki Karol XII, z ostrzyżoną krótko głową, w ogromnych butach za ko-
lana, żołnierz surowy i bezlitośny, niesprawiedliwością akąś losu gnębił pięknego króla
w koronkach, aksamitach, harcu ącego pod złocistą zbro ą przeciw niemu. Opowiadano
o nim ba eczne ǳie e… August słuchał i milczał. Gwałtem pęǳone do pułków gromady
Sasów, dawały się bić i rozpierzchały… W Polsce, mimo Flemmingów, Przebendow-
skich i Dąbskich… słabł urok króla na wspanialszego w Europie, który z zaciętemi usty
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myślał tylko akby kość swą całą z niebezpieczné gry wycofać… Dawna kochanka pa-
na, hr. Königsmarck wysłana w pota emném poselstwie nic dokazać nie mogła… Karol
XII mówić z nią i z nikim nie chciał… Szczęście z każdym dniem opuszczało Augusta
II… Böttiger złota nie mógł zrobić, Hoym go dostarczyć, a Cosel milionów potrzebo-
wała. Luǳie zbiegali w góry i do wo ska się zaciągać nie chcieli… a Gerberowie z ambon
krzyczeli przeciw rabunkowi luǳi i gwałtom…

Szlachta z na większą w świecie pokorą nie chciała się ze skóry dać oǳierać…
Często biedny król musiał być w barǳo złym humorze… Trwało to ednak krótko,

Cosel się uśmiechała… wesołość wracała na pańskie oblicze…
Wieczorem cztery części świata tańcowały kadrylle w pałacu czterech pór roku… Au-

gust z Cosel Azyą przedstawiali… Dawne przy aciółki piękné pani, które spoǳiewały się
przed nią panować i rząǳić, wszystkie prędko barǳo pode rzanemi się é stały, potém
nienawistnemi. Hr. Reuss, Hülchen, nawet zręczna Vitzthum… dostały odprawę… Cosel
nie chciała sprzymierzeńców, nie potrzebowała ich, czuła się silną i silnie szą nad wszyst-
kich…

Strach ogarniał dwór cały…
Jeden tylko Vitzthum pozostał w łaskach u pana, w łaskach u pani. Vitzthum który

nie za mował się polityką, nie dobĳał się urzędów, a króla kochał ak brata.
Lata biegły niepostrzeżone, pełne mnogich przygód, niepowstrzymane w pęǳie…

Fortuna któré zmiany spoǳiewano się co chwila… która powinna się była znużyć prze-
śladowaniem na wspanialszego z monarchów, nie dawała mu chwili poko u… Szwed zwy-
ciężał, gnał, pęǳił, i groził uż zrzuceniem z tronu… August bronił się, bolał, bawił i prze-
ciwności losu zalewał wesołością i winem… Pocichu intrygowano.

Łowy, biesiady, maskarady, bale, teatr… wszystko nakoniec przerwała wieść… o zbli-
ża ących się do Saksonii Szwedach. Karol XII gnał nieprzy aciela aż do ego gniazda. Po-
płoch stał się straszliwy.

Po przegrané pod Frauenstadt, z awiały się luźne gromady rozpierzchłych zbiegów,
które chwytano, wieszano i strzelano za niedopełnienie obowiązków… Nieład opanował
wszystko… Dnia  września Szweǳi pokazali się w Saksonii… August nakazał mieszkań-
com z dobytkiem chronić się w góry, na Szląsk, do Czech, ale uż było za późno. Karol
XII we dwaǳieścia tysięcy luǳi wtargnął, zapowiada ąc bezpieczeństwo życia i mienia…
Bronić się nie było podobna, musiano karmić… Szweǳi rozleli się po całym kra u, garstka
pozostałych wo sk Augusta ścigana, uchoǳiła aż pod Würzburg. Drezno gǳie dowoǳił
Sinzendorf, twierǳe Königstein i Sonnenstein starały się utrzymać i miały załogi saskie.

Z Karolem razem nowy król polski Stanisław Leszczyński przybył do Saksonii. Z Dre-
zna pouchoǳiło co żyło… królowa do roǳiny w Beyreuth, matka é z wnukiem do
Magdeburga, a późnié do Danii. Lipsk ze strachu łupieży wypłynął cały i stał się pusty-
nią, wywieziono towary, i sam ich transport beczki złota kosztował. Dopiero zapewnienie
Karola XII, dozwoliło armark Święto-Michalski otworzyć.

Karol zwołał se mik saski do Lipska, aby z niego kontrybucyą wycisnąć. Szlachta chcąc
się od nié uwolnić, przedstawiała królowi szweǳkiemu, że oprócz obowiązku stawienia
się z koniem na wo nę, innych ciężarów nie była obowiązaną ponosić.

— A gǳieżeście byli z waszemi rycerskiemi końmi? spytał Karol XII; gdyby szlachta
swó obowiązek spełniła, mnieby tu nie było. Gdy na dworze ucztować trzeba i hulać, nie
brak ani ednego szlachcica, a gdy za kra walczyć, sieǳą w domu… Tylko od was, panowie
szlachta, żądam kontrybucyi; możecie ą sobie wziąść zkąd chcecie… ale inni będą wolni…

Po zrzeczeniu się zupełném korony polskié na rzecz Leszczyńskiego, podpisany został
traktat altranstaǳki…  roku a tymczasem w Polsce się eszcze bito… i August nie
przyznawał się do tego co podpisał… Udawał że wysłani dla zawarcia układów, Imhof
i Pfingsten przekroczyli dane im pełnomocnictwo i ratu ąc honor swó zasaǳił ich do
więzienia…

August który w istocie pokó ten, ocala ąc resztki, zawrzéć musiał, zapierał się go
potém zupełnie, gdyż w świecie surowo go barǳo sąǳono, upadek był straszny, a wydanie
Patkula dobĳało go w oczach wszystkich… August sam czuł że dźwignąć się bęǳie trudno
i głuszył w sobie wspomnienie tego haniebnego ratunku…
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Mimo obietnicy opuszczenia Saksonii po zawarciu poko u, Szweǳi przez rok cały
pozostali tuta …

Tryumfu ący Karol XII przy mował tu posłów wszystkich państw niemieckich i An-
glii. August który na placu bo u zrazu był w Polsce, i po wygrané pod Kaliszem ożywiony
naǳie ą że się poprawią sprawy, zwoływał znowu szlachtę, wkrótce ednak zmuszonym
był opuścić Warszawę, Kraków i wracać do Saksonii…

Pani Cosel która zrazu towarzyszyła królowi, w bitwach, obozie, wśród niewygód
kampanii, poprzeǳiła go do Drezna. Taka była wola króla. Zaklinała go aby é dozwo-
lił przebrać się po męzku i walczyć przy swym boku. Na to August odparł grzecznie,
iż z dwóch na droższych mu rzeczy: korony i Cosel, chce choć ednę ocalić i wiǳiéć
bezpieczną.

Zaklice który na krok nie odstępował swé pani, powierzył król odprowaǳenie é do
Drezna… Ra muś nie spał, nie adł i z zapałem zakochanego spełniał więcé własne swe
natchnienia niż rozkazy. Cosel rzadko nań nawet okiem rzuciła. Chora i smutna wracała
do stolicy. Lecz raz tu przybywszy chwyciła właǳę w białe rączki i silna królewską miło-
ścią, rząǳić się poczęła ak królowa, wbrew Fürstembergom, namiestnikom i wszystkim
którym król akieś powierzył zwierzchnictwo… Pomnożyło to liczbę é nieprzy aciół.

Wśród wo ny i krwawych scen é , August nie przestał być sobą, miłość zawsze w ego
życiu za mowała na ważnie sze mie sce… Tracił królestwa ale zdobywał serca…

Panowanie hrabiné Cosel urozmaicało się epizodami, wśród szczęku broni odegry-
wanemi. Namiętność do nié żyła eszcze w sercu króla, lecz ile razy się od nié oddalił,
wracał do płochych swych obycza ów. Biédny, zwyciężony, teraz więcé niż kiedykol-
wiek potrzebował się bawić, a dworacy, dla których Cosel była straszną, sprzy ali chętnie
wszystkiemu co go dla nié oziębiać mogło…

Odsunięty przez nią Fürstemberg, hr. Reuss i cała klika nieprzy aciół, szukała uż
środków akby właǳę Cosel podkopać i obalić ą mogli. Anna ufała nazbyt w swe wǳię-
ki i przewagę, by się o to troszczyła zbytnio. Donoszącym é o tém odpowiadała niedo-
wierza ącym uśmiechem… Węzeł który ą łączył z królem wzmocniło przy ście na świat
dwóch córek… Dumna pani… mówiła sobie iż drugié é podobné August znaleźć nie
może, ona edna mogła poǳielać wszystkie ego zabawy i nie wzdrygnąć się ani igrzysk,
ani strzałów, ani szaloné azdy, ani obozowań pod gołém niebem…

A ednak, uż w czasie pobytu w Warszawie, serce é mówiło nie nadaremnie że zo-
stała zdraǳoną. Król wykrada ąc się przed nią zawiązał był stosunek z córką ancuzkié
kupcowé , do któré sklepiku na wino uczęszczali oficerowie… Anna groziła dowieǳiaw-
szy się o tém królowi, że mu z pistoletu w łeb wypali; król śmiał się, całował é rączki
i przebłagać potrafił. W istocie mimo tych zalotów, kochał ą, ze wszystkich ulubienic
tronu była na milsza, ona edna bawić go nieustannie umiała… z nią edną był szczęśli-
wym!

Niespoko na o króla, wróciwszy do Drezna Cosel pocieszała się tém edynie, że oto-
czona własnym dworem wielbicieli, na których é nigdy nie zbywało, choć się z nich
wyśmiewała nielitościwie, dokuczała wymaganiami swemi namiestnikowi Fürstember-
gowi… Wo na, wydatki, zniszczenie kra u, stracona korona, nie zmieniły byna mnié życia
Cosel, nie zmnie szyły zbytków… Utrzymywano po królewsku hrabinę, pieszczono Bötti-
gera, który lada ǳień miał zrobić złoto. Fürstemberg eźǳił otoczony gwardyą, śpiewacy
i kapela włoska kosztowały tysiące, a tymczasem Karol XII za mował Saksonią… i Patkula
wydawano na śmierć męczeńską.

August wśród tych klęsk z wypogoǳoną twarzą grał rolę pół-boga.
Wśród szczęku oręża, podpisawszy traktat, hańbą swą August II… powrócił do sto-

licy… a zaledwie powozy stanęły w ǳieǳińcu zamkowym, wprost udał się do pałacu
hrabiny Cosel…

U drzwi é apartamentu zastał wiernego Zaklikę, który sparty na poręczy krzesła,
w głębokié zadumie był zatopiony… U rzawszy króla Ra muś się porwał wstrzymu ąc
Augusta. — N. Panie! hrabina chora… lekarz co chwila spoǳiewa się… przy ścia na
świat… — Zlekka odepchnąwszy go król wszedł… W poko ach głęboka panowała ci-
sza… U drzwi sypialni usłyszał płacz ǳiecięcia August.
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Cosel biała ak marmur, wysilona cierpieniem, niemogąc przemówić słowa, wycią-
gnęła obie ręce… wskazu ąc mu ǳiecię, które staruszka trzymała na ręku… król wziął e
i pocałował, zowiąc swo ém… Potém przystąpił do łoża i usiadł… czoło kry ąc w rękach…

— Anno — rzekł — świat mną wzgarǳi i ty mnie kochać nie bęǳiesz… Szczęście
opuściło Augusta, estem zwyciężony… pobity… wyzuty ze wszystkiego.

— Auguście — z płaczem odezwała się Anna ręce łamiąc — biédnego i nieszczęśli-
wego, gdyby był ka danami obciążony, mocnié eszcze kochać będę…

— A! potrzebu ę té pociechy — dodał król ponuro… — nieprzy aciel aż tu mnie
ściga, sprzymierzeńcy są bezsilni… Zwycięzcy nikczemnie kłania się świat cały… on tu
panu e nie a… Jestem na nieszczęśliwszym z monarchów…

Na takich żalach zbiegła goǳina piérwsza pobytu w Dreźnie, chora potrzebowa-
ła spoczynku, królowi go dać nie mogli uż zbiega ący się zewsząd wo skowi dowóǳcy
i urzędnicy… W korytarzu wiodącym do pałacu czterech pór roku, zastał ich: Flemmin-
ga, namiestnika Fürstemberga, Pfluga, Hoyma i całą gromadę, przerażonych klęskami
które na Saksonią spadały… Otoczono go kołem. Wszyscy szukali w twarzy ego oznak
boleści i znękania, król był tylko nieco zmęczony i znuǳony. Ani postawa, ani we rzenie
nie zdraǳały nieszczęścia akiego doznawał… Egoizm w nim głuszył wszystko… dopóki
sam czuł się całym, nie bolało go nic… nie rumienił się niczém…

Dnia  grudnia  przybył August do Drezna… naza utrz zniknął… Samo-trzéć
z Pflugiem i ednym sługą, był uż konno w Lipsku… trzeciego dnia echał do Karola
XII, pewien że asnością oblicza i wielkością swą na niezbłaganym Szweǳie wyrobi lepsze
poko u warunki.

Dowieǳiawszy się iż król saski eǳie doń, Karol XII chciał być grzecznym i wy e-
chał przeciwko niemu… Dwa królowie rozminęli się w droǳe… August przybywszy do
Günthersdorf, gǳie stał hr. Piper, dowieǳiał się że w Altrandstad (o pół goǳiny drogi),
króla szweǳkiego nie było…

ǲiwnie wydać się musiał dwór i obóz surowego postrzyżonego Karola XII, uyzo-
wanemu Augustowi…

Spotkali się dwa monarchowie na wschodach… Nigdy może dwa charaktery z sobą
sprzeczne, wyraziścié się w postaciach nie malowały. Karol XII wyglądał na purytanina…
Sas na dworaka Ludwika XIV. Za adli wrogowie przywitali się z wielką serdecznością.
U drzwi poko u wszczęły się ceremonie, kto ma wnĳść przodem… kłaniali się oba długo,
Karol XII puścił pobitego przed sobą. Nastąpiły na czulsze pocałunki i ściskania rąk…
a potém rozmowa w oknie, która trwała goǳinę, któré nikt nie słyszał, z któré August
II wyszedł blady i zmęczony…

ǲień ten spęǳony z Karolem XII zaciężył na życiu króla… nie wspominał o nim
nigdy… Naza utrz milczący powrócił do Lipska, gǳie Karol XII, etykietalnie krótką oddał
mu wizytę… W traktacie ednak nic pono się nie zmieniło…

Rok następny ciężko się rozpoczął dla króla, dusiła go ta szwedów przytomność na
saskié ziemi, chciał się ich pozbyć, choćby na większą ofiarą… Pomięǳy Altranstadem,
Moritzburgiem, Lipskiem, stara ąc się o ratyfikacyą traktatu spęǳił August dni upoko-
rzenia.

Król saski w złocisté sukni à la française, w allonge, peruce utrefioné starannie,
okryty kle notami, obok Karola XII z ostrzyżoną krótko głową, w sukiennym mundurze
granatowym ze stalowemi guzami, w butach za kolana i łosiowych spodniach… Spotykali
się wywza emnia ąc grzecznościami, ale Karol XII nie dopuścił rozmowy do polityki i in-
teresów… Te obrabiał Piper i Cedernhiölm… Karol XII mięǳy innemi zapewniał króla
saskiego, że od lat sześciu prawie, długich butów swych nie zrzucał, nie miał czasu…
August się uśmiechał.

Zaproszenia do stołu w Lipsku Karol XII nie przy ął nigdy, August choć mu spartań-
ska polewka szweda nie smakowała, zasiadał z nim i męczył się, bo u stołu szweda nigdy
słowa nie mówiono. Jedli wszyscy w milczeniu… a obiad trwał goǳinę…

Po podpisaniu traktatu… parę miesięcy królowie się wcale nie widywali z sobą. Karol
XII, ednak wychoǳić z Saksonii nie myślał… Znuǳony w końcu August II, mówią że
spotyka ąc nawet szweda w Lipsku, udawał iż go nie wiǳi…

Miał biédny król wistocie wiele na głowie, nielicząc té nieprzy acielskié załogi…
Musiał polować i kochać i plątać intrygi dworaków, aby o swé bieǳie zapomniéć…
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Dwór był zawsze równie świetny… Karol XII nieustanne odbywał mustry swoich
żołnierzy. August II wydawał bale… Truł mu tylko spokó i rozkoszne sny nieznośny
Fürstemberg, ówczesny, przypadkowy namiestnik w Dreźnie…

O tym nieprzy acielu teraźnie szym Anny Cosel, kilka słów dopowieǳiéć musimy…
Wśród dworu Augusta złożonego z cuǳoziemców i niemców z różnych kra ów, dlatego
by wpływ saskié szlachty usunąć, Fürstemberg w istocie zrazu obco się wydawał. Przybył
tu z cesarstwa, był katolikiem i barǳo gorliwym, nie zalecał się wielce charakterem, ani
naǳwycza nemi zdolnościami; lecz miał śmiałość, wesołość, mowę głośną, dowcip żywy
i dar wmawiania królowi na większych niedorzeczności. Fürstemberg grał tu rolę magnata
i arystokraty… a za mował się na pilnié walką skrytą z nieprzy aciołmi i wiązaniem intryg
coraz nowych. Wierny hr. Reuss był é narzęǳiem… Dom ego i towarzystwo służyło
Fürstembergowi… Ani się spostrzegł zrazu przeznaczony na odpiéranie szlachty saskié
książe, ak sam się é dał związać. Schwycili go Friesenowie przez hr. Reuss i zaprzęgli do
swo ego wozu…

Cosel po swém wyniesieniu wprędce uwolniła się z więzów Vitzthumowé , pani Reuss
i é kółka; zdawało é się że potrzebować ich nie może, a nie chciała nawet z pozoru za
narzęǳie im służyć… Oziębienie i zerwanie stosunków było hasłem do wypowieǳenia
poǳiemné wo ny…

W czasie niebytności króla, szpiegowano każdy krok Anny, powtarzano każde é sło-
wo, tłumaczono każdą czynność, aby się tém późnié posłużyć przeciw nié … u króla…
Pora ǳiałania eszcze nie była przyszła… Fürstemberg czekał… i wstrzymywał innych…
Powrót króla był tryumfem Cosel…

W czasie gdy eszcze z łóżka nie wstawała… a chciała miéć ciągle Augusta przy so-
bie… ednego rana ozna miono królowi, iż pilne depesze przyszły z Warszawy (gǳie król
zawsze miał eszcze stronników). Chciał wy ść, Cosel prosiła aby ministra Bose wpusz-
czono z niemi do é sypialni. Nic w tém nie było naǳwycza nego… despotyczné woli
é , wyraża ącé się gwałtownie, król ulegał… Wpuszczono pana Bose.

Z trzech tego imienia na dworze Augusta znanych wysokich urzędników, wchoǳący
z ceremonialnemi nader i niezmiernie nizkiemi ukłonami, Bose był na starszym… a ak
mówiono, na mądrze szym…

Zaczął od uczczenia ma estatu zgiąwszy się tak, iż tylko perukę ego król mógł wiǳiéć,
a ta nie należała do na wykwintnie szych. Taką samą czcią powitał piękną chorą, która cała
w puchach i koronkach zagrzebana, wyglądała ak blada na śniegu różyczka…

Pod pachą niósł Bose papiéry…
Cichuteńko szepnął królowi — pilne, z Warszawy…
Oba z nim ustąpili ku edynemu oknu, które nieco roztwarte było, gdyż inne gru-

be okrywały zapony. Cosel nie spuszczała ich z oka. Dosłyszała ten wyraz z Warszawy
i badała z dala twarz króla, aby z nié wyczytać co znalazł w tych papiérach. Bose z usza-
nowaniem, w dwu chudych, kościstych palcach wygląda ących z mankietów nakroch-
malonych, podawał Na aśnie szemu kopertę po kopercie… Zrazu szła edna po drugié
poważne z wielkiemi pieczęciami… Cosel nie ruszała się z łóżka i trzymała spoko nie
głowę spartą na ręce…

Wtém Bose coś szepnął i wręczył królowi list mały, niezgrabny, pode rzany… król
rozerwał kopertę, rzucił nań okiem, uśmiechnął się i zarumienił: mimowolnie wzrok ego
pobiegł na Cosel…

Anna usiadła niespoko na.
— Co to za list? — spytała…
— List, w sprawach kra u; cóż chcesz… — rzekł król.
— Proszę mi go pokazać? — krzyknęła chora.
— Niepotrzeba! — rzekł zimno król czyta ąc dalé .
Twarz Cosel zapłonęła… zapomina ąc o przytomności szanownego staruszka, który

się cofnął ak piorunem rażony zakrywa ąc oczy… Anna w koszuli skoczyła i wyrwała
papier z rąk Augusta… Król się zmięszał, spo rzał na raǳcę, ten stał w pokorné postawie
człowieka który nie wié co począć z sobą…

Cosel pożerała list oczyma, w na większym gniewie rozrywa ąc go w kawałki. Prze-
czucie nie omyliło é : list był od Henrietty Duval, którą król, oszuku ąc Cosel, poznał
w Warszawie, i donosił Augustowi o naroǳeniu córki, która późnie być miała sławną
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ową hrabiną Orzelską… Biédna matka kończyła pyta ąc króla, co każe uczynić z ǳiecię-
ciem.

— Niech e wrzuci do wody! niech e utopi! — krzyknęła Cosel — tak akbym a ą
utopiła gdybym mogła!

Król śmiał się, Anna zaczęła płakać. Bose z nowemi pokłony, wiǳąc że nie w porę
przyszedł cofał się ku drzwiom.

— Cosel, na Boga! uspokó się! — rzekł król — przystępu ąc do łóżka…
— Jakto? ty, któremu a poświęciłam wszystko, którego estem żoną, tak, żoną, która

ciebie ednego kocham… śmiesz mnie zwoǳić, zdraǳać…
Nie piérwszy to był wybuch zazdrości Anny, która odgrażała się za każdém króla

bałamuctwem i nie dawała spoko u Augustowi, aż u nóg é o przebaczenie prosił i poprawę
przyobiecał.

Przebłagać ą tym razem było trudno, August całował ą po rękach napróżno…
— Cóż chcesz żebym uczynił? — zawołał.
— Jeśli słowem edném odpowiesz té niegoǳiwé , eśli dasz znak życia i za ęcia nią

— krzyknęła Cosel z wzrasta ącą popędliwością — biorę pocztę, adę do Warszawy, zabĳę
matkę i córkę, przysięgam. Król przyrzec musiał i dać słowo rycerskie iż się nie odezwie,
że zapomni, i własnemu losowi zostawi swych kaprysów ofiary…

Tak naostatek skończyła się ta scena, o któré Bose nikomu nie wspomniał… bo nikt
nad niego nie lękał się więcé narazić niepotrzebnie wszechmocné pani… Jego polity-
ka zależała na tém by choǳić cicho i takiemi drogami, na którychby go nikt dośleǳić
i dostrzeǳ nie mógł. Luǳi wielu miało go za prostodusznego staruszka… mówił mało,
i udawał że nic nie wié.

O przygoǳie tego poranku niktby pewnie nic nie wieǳiał, lecz wieczorem król barǳo
zmęczony zebrał w małé adalni zwykłe kółko zaufanych, aby się z nimi rozerwać… Za-
pĳano pamięć Szweda. Po drugim czy trzecim puharze, bo tam kielichów nie używano…
król się śmiać zaczął, patrząc na Fürstemberga.

— Wielka szkoda — rzekł — żeś ty w mie scu starego Bosego z papiérami z Polski
nie przyszedł… byłbyś się może z Cosel pogoǳił, zobaczywszy ą w tym stro u, w akim
się przedstawiła staremu…

— Cóż to było? — zapytał książę — wszak hrabina z łóżka nie wsta e…?
— To téż w koszuli z niego się porwała, aby mi z powodu listu té biedné Henryety

zrobić na okropnie szą scenę… Zazdrośną est ak żadna, i nie ǳiwiłbym się wcale, gdyby
kiedy w przystępie té pasyi, dotrzymała mi dawno danego słowa i strzeliła… Pistolet é
nigdy nie spuszcza.

Fürstemberg się obe rzał ostrożnie, aby się przekonać znać czy niéma zdra cy mięǳy
niemi: byli tylko swoi, o których wieǳiał dobrze iż Cosel nienawiǳą.

— Na aśnie szy Panie — odezwał się z uśmiechem dwuznacznym — hrabina Cosel…
będąc tak zazdrosną o serce W. Kr. Mości, co nikogo nie zaǳiwi, powinnaby przyna mnié
sama powodu do pode rzeń i zazdrości nie dawać…

Król podniósł powoli głowę, zmarszczył brwi, wydął usta i spytał zimno:
— Mó Fürstembergu, kto coś podobnego mówi, powinienby dobrze rozważyć swe

słowa i rozrachować następstwa… Na tém coś powieǳiał zatrzymać się nie można: po-
winieneś się wytłumaczyć.

Książe spo rzał po towarzyszach…
— Ponieważ słowo mi się to wyrwało, naturalnie usprawiedliwić go muszę. Przecież

nie a eden, ale my tu wszyscy patrzaliśmy na postępowanie hrabiny w czasie niebytności
N. Pana…

Proszę spytać ak się hrabina bawiła tuta … boć pałac był pełen zawsze… gości pełno,
wielbicieli mnóstwo, a starszy hrabia Lecherenne… w naǳwycza nych łaskach, prawie
z pałacu nie wychoǳił. Niekiedy widywano go z bratem lub bez brata, wymyka ącego się
około północy… Coǳień na obieǳie, coǳień na wieczerzy…

Ci dwa Lecherenne, hrabiowie, z których starszy był barǳo pięknym, postaci pań-
skié , wielce wykształconym i pełnym dowcipu mężczyzną, a młodszy mało mu ustępu-
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ący, kawaler maltański i do stanu duchownego przeznaczony, od kilkunastu miesięcy
przybyli szczęścia szukać na dwór drezdeński… Wiǳąc zkąd płyną łaski, przywiązali się
szczególnié do hrabiny Cosel, i za é protekcyą, król ich szambelanami mianował. Spo-
ǳiewali się znać dalszych łask i pozostali w stolicy saskié . Dwór wiǳiał uż w nich nie-
bezpiecznych współzawodników, gdyż król chętnie się cuǳoziemcami otaczał… Dlatego
Fürstemberg rzucił to pode rzenie, aby zarazem i Cosel zaszkoǳić i pozbyć się starszego
Lecherenne, którego zdolności mogły podnieść wysoko…

Król August wysłuchał Fürstemberga z pozorną obo ętnością, lecz i on i wszyscy
przytomni co znali ak umiał w sobie tłumić wrażenia i z każdego drgnięcia nauczyli się
e odgadywać, postrzegli że strzała uwięzła…

— Co mi ty prawisz, Fürstemberg — odparł August — zazdrość mówi przez ciebie!
Cosel cię nie lubi! Chciałżeś aby zamknięta wśród czterech ścian nuǳiła się? potrzebowała
rozrywki, Lecherenne est dosyć zabawny…

— N. Panie! — odparł namiestnik z udaną prostotą — wszakże to com powieǳiał
wymknęło mi się prawie mimowolnie. Nie myślałem wcale donosić o tém N. Panu;
ma ąc łaskę W. K. Mości, fawory hrabiny mnié cenię. Lecz przykroby mi było ako
przywiązanemu słuǳe, miłość tak stałą, tak gorącą, tak wielką, wiǳiéć opłaconą nie-
wǳięcznością…

Sposępniał August… Puhary stały nalane… rozmowa się przerwała, król wstał…
Po wrażeniu akie to uczyniło na królu, Fürstemberg zmiarkował że sprawę przegra.

Ile razy August chciał się pozbyć któré z ulubienic swych, rad był gdy mu się nastręczała
zręczność; nasyłał nawet dworzan, aby miéć pozór do gniewu i rozstania: gniew ego
dowoǳił, iż Cosel nie była mu wcale obo ętną…

Tego dnia hrabina wstała po raz piérwszy… Niechcąc przedłużać wieczorné uczty,
August skinieniem pożegnał swych gości i wszedł do gabinetu…

Fürstemberg i dworacy pozostali zaasowani, książe wszakże dodawał sobie odwagi,
udawał że się uśmiecha i choć trwoga ogarnęła go o następstwa… nie chciał się do nié
przyznać.

W chwili gdy się ta rozmowa toczyła u stołu… niewiǳialny świadek mimowolnie ą
podsłuchał. Zaklika o którego wierności i przywiązaniu do siebie, Anna była na mocnié
przekonaną, używanym był przez nią zwykle do odnoszenia biletów do króla, gdy e do
rąk ego własnych doręczać było potrzeba. Znuǳona samotnością, właśnie napisawszy
do króla, wyprawiła go z listem, gdy zasiadano do puharów. Przerywać zabawy królowi
nie wolno było. Służbie ednak raz na zawsze wydano rozkazy aby Zaklikę wpuszczano.
Niewiǳiany wszedł właśnie i stał za ogromnym kredensem, wyczeku ąc chwili gdy się do
króla bęǳie mógł zbliżyć, w czasie kiedy Fürstemberg opowiadał o Lecherennie…

Niebezpieczeństwo grożące, ak mu się zdawało, Annie, dało mu odwagę wycofania
się… Nie odda ąc biletu królowi pobiegł Zaklika nazad do pałacu i zapukał do sypialni…

Cosel znała go dobrze, był to edyny sługa któremu ufała, płacąc mu niekiedy uśmie-
chem… Gdy wszedł, z bladé twarzy ego wyczytała że coś złego stać się musiało.

— Mów! — zawołała podbiega ąc — król! nie stało się co królowi?
— Nic — odparł Zaklika — możem winien że tu powracam; lecz oto czego byłem

świadkiem, com słyszał i co donieść, zda e mi się, powinienem był pani…
To mówiąc pospiesznie drżącym głosem powtórzył oskarżenie Fürstemberga. Cosel

wysłuchała go zarumieniona, zmieszana, obrażona; odebrała w milczeniu list z ego rąk,
skinęła głową… i dała mu znak aby odszedł… Serce é biło gwałtownie… Sama niewie-
ǳąc dlaczego wysunęła się z sypialni… Za gabinetem który go od sali przeǳielał, usiadła
w pustce ogromné , którą tego wieczora, ak zawsze oświecono, choć nikt nie miał być
przy ętym. Ściany sali okrywały portrety i obrazy z życia Augusta II: eden z nich przed-
stawiał obchód królewskié koronacyi.

Łzawemi oczyma machinalnie się wpatrzyła weń Cosel… gdy kroki słyszeć się dały,
po których poznała Augusta… Szedł szybko szuka ąc é wszęǳie, blady był, zmieszany,
gniewny…

Cosel powstała i akby niewiǳąc go zbliżyła się do obrazu…
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— A! — odezwał się August, w którego głosie przebĳał się gniew źle hamowany
— cóżto, raczysz pani wpatrywać się w mó wizerunek? to chyba omyłka? Nie mogę
przypuścić abym na ten honor zasługiwał eszcze…

— N. Panie — odparła Cosel dosyć spoko nie — byłoby śmiesznością abyś W. K.
Mość zna ąc co go wyższym czyni nad innych luǳi, przypuszczał że ktoś inny mo e oczy
po nim zwrócić na siebie może!… Na płochsza z kobiét nie popełniłaby nic podobnego.
Jak możesz W. Kr. Mość miéć podobne pode rzenia…

— Tak — przerwał król głosem drżącym — dotąd pochlebiałem sobie… sąǳiłem…
myślałem… ale pozory mylą, a ǳiwactwa kobiét są na częścié niezrozumiałe…

Mowa króla, tłumiony gniéw, uradowały Annę: czuła zazdrość w nim, która dowoǳi
przywiązanie, udała ednak obrażoną.

— Nie rozumiem was N. Panie — odezwała się — co znaczą te ta emnicze wyrazy?
Nie sąǳę bym do nich powód dać mogła? Racz mówić aśnié , niech przyna mnie wiém
z czego się mam usprawiedliwiać i uniewinniać…

— Usprawiedliwiać, uniewinniać — przerwał król gwałtownie — tak że Cosel się
ulękła — ale są sprawy, z których się uniewinnić niepodobna! Myślałaś pani ukryć e
przedemną… tymczasem, mam dowody…

— Dowody! przeciwko mnie! — Cosel załamała ręce… — Auguście! — zawołała —
to sen, to marzenie, to męczarnia! Mów, a cię nie rozumiem… Jam niewinna…

Rzuciła się na szy ę królowi, który z razu odepchnąć ą chciał; pochwyciła go za suknię,
z rozpaczą porwała rękę i zaczęła płakać.

— Zlitu się nademną! mów! Niech przyna mnié wiém za co mam cierpieć… aki
niegoǳiwy oszczerca śmiał mnie zbó ecką potwarzą dotknąć!

Nierychło gniew króla, który po winie bywał wściekłym czasami, Cosel ukołysać po-
trafiła; łzy go wreszcie zmiękczyły, posaǳiła go przy sobie.

— Królu mó , panie, wytłumacz mi, co twó gniew wzbuǳiło, — poczęła błaga ącym
głosem — wiǳisz co się ǳie e ze mną… Ja szale ę z bólu! Powieǳ mi, odkry . Więc nie
kochasz mnie chyba? Szukasz pozoru byś się mnie pozbył… A! dawnié , dawnié miłość
two a była taką, że nawet błądby mi przebaczyła, ǳiś… serce twe gǳieinǳié …

August uż był ochłonął.
— Dobrze — zawołał — chcesz wieǳieć, powiem wszystko: wychoǳę z zamku,

gǳieśmy z Fürstembergiem rozmawiali.
— A! z nim, nic uż mnie nie zǳiwi! to mó wróg! — przerwała Cosel.
— Książe mi powiada, że całe miasto było zgorszone postępowaniem twém z Leche-

rennem…
— Z Lecherennem! — śmie ąc się powtórzyła rusza ąc ramionami Cosel…
— Lecherenne, — mówił król — nie zadawał sobie nawet pracy ukrywania swych

uczuć dla was; przy mowaliście zakochanego w mé niebytności, coǳiennie, siadywał
wieczory całe, widywano go…

Cosel przybrała minę poważną, chłodną kobiéty obrażoné .
— Tak est — rzekła — wszystko to prawda: Lecherenne zakochany est we mnie,

ale a śmiałam się z tego i śmie ę. Bawił mnie czułościami swemi, słuchałam ich, żartu ąc
sobie z niego! Nie sąǳę bym zawiniła wielce! Nie kryłam się z tém, bom nic do ukrywania
nie miała… Myślisz więc królu, że dosyć est kochać się we mnie aby być kochanym?‥

A to okropne! — dodała ręce łamiąc. — Więc lada taki Fürstemberg słowem złośli-
wém przeważy ufność twą dla mnie! wiarę w serce Cosel…

Padła na sofę płacząc. Król uż był złamany, przykląkł przed nią i ręce é zaczął cało-
wać…

— Cosel, przebacz mi — zawołał, — nie byłbym zazdrośnym gdybym cię nie ko-
chał… Znam Fürstemberga… prawda, est to na adowitsza żmĳa… aką wyhodowałem
na dworze… Daru mi! Nie chcę aby mo ą Annę pode rzewać nawet śmiano, aby dała
powód do potwarzy.

Anna płakała ciągle.
— Królu — mówiła łka ąc — eśli potwarców dopuścisz do tronu, pamięta , nie

skończą oni na nas, na mnie; ęzyk ich dotknie twé święté dla nas osoby… bo dla nich
nie ma nic świętego…
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— Bądź spoko na, bądź spoko na — odparł król — przyrzekam, da ę słowo, nie
dopuszczę aby mi kto śmiał co rzec na ciebie…

Tak się ta scena skończyła czułościami i zapewnieniami na uroczystszemi z obu stron.
Cosel musiała dać słowo iż Fürstembergowi nie okaże tego, iż imienia oskarżyciela się
dowieǳiała.

ǲięki więc przytomności Zakliki, Cosel odniosła zwycięztwo.
Uspoko ony zupełnie król wrócił na zamek, a naza utrz słowa nie przemówił do Für-

stemberga, omĳa ąc go widocznie. Przez W. Mistrza dworu kazał August Lecherennowi
dać znać, by tego samego dnia służbę opuścił i z Drezna wy echał.

Rozkaz ten spadł tak niespoǳianie na młodego hrabiego, iż z razu nie wieǳiał czy mu
ma wierzyć. Komendant miasta kazał mu go powtórzyć, da ąc dwaǳieścia cztery goǳiny
czasu.

Lecherenne strwożony pobiegł nie wieǳąc co zaszło do pałacu hrabiny. Zaklika po-
szedł o nim ozna mić swé pani. Zarumieniła się z trwogi i niepoko u.

— Powieǳ mu wać pan, — rzekła cicho — iż nie mogę przy mować tych, którym
król zakazał się pokazywać przed sobą… powieǳ mu… — zniżyła głos — że mi żal szczery
iż od eżdża…

To mówiąc zd ęła pierścień z palca, który król niedawno é był darował.
— Da mu ten pierścień odemnie — rzekła zniżonym głosem — odwraca ąc się od

swego powiernika.
Zaklika zbladł.
— Pani hrabino — ośmielił się odezwać stłumionym i cichym także głosem — racz

mi przebaczyć, to pierścień od króla.
Cosel, która nie cierpiała by się é kto śmiał sprzeciwić, odwróciła się ku niemu

z twarzą groźną i brwiami namarszczonemi, tupnęła nogą:
— Nie o radę was proszę, ale wyda ę rozkaz: masz go spełnić!
Zaklika zmięszany wyszedł, chwilę się zatrzymał za drzwiami. Przed kilką laty za do-

wód naǳwycza né siły otrzymał był od czeskiego hrabiego, który u dworu przebywał,
kosztowny pierścień, z podobnym kamieniem. Jakieś przeczucie kazało mu zamienić e:
poszedł ze swoim do Lecherenna, a hrabiny dar ukrył przy sercu.

Czwartego dnia potém król w czasie gdy Cosel ubierała się wszedł do é gabine-
tu. Anna zwykle pierścień ten nosiła na palcu, oko zazdrosnego kochanka do rzało ego
zniknienie.

— Gǳie est mó pierścień ze szmaragdem? — zapytał.
Cosel z wielką przytomnością umysłu zaczęła go szukać niespoko nie na gotowalni,

na posaǳce, w całym poko u. Twarz króla okrywała się coraz kraśnie szym rumieńcem.
— Gǳież się poǳiał? — powtórzył.
Cosel zwróciła się do służącé .
— Ale a go od dni czterech na ręku u pani nie wiǳę, — szepnęła sługa.
August policzył iż od wy azdu Lecherenna, o którego bytności u drzwi Cosel wieǳiał

dobrze, właśnie cztery dni upływało.
— Nie szuka cie go nadaremnie — odezwał się szyderczo, mógłbym może powieǳieć

gǳie się poǳiał.
Cosel mimowolnie się zmięszała. Król wybuchnął gniewem. Nie chciał słuchać tłu-

maczeń nawet. Służące wybiegły aby nie być świadkami té sceny, a głos pana rozlegał się
po pałacu. Trwoga ogarnęła wszystkich.

Cosel miała zemdleć uż i łzy dobywały się é z oczów, gdy do drzwi zapukano: nim
miała czas się zwrócić ku nim Anna, spostrzegła bladą i smutną twarz Zakliki.

— Pani hrabina raczy mi darować że wchoǳę, — rzekł — służące mi mówiły, że szu-
kały napróżno pierścienia, ale a przed goǳiną go około gotowalni znalazłem i czekałem
tylko chwili, aby oddać.

Król rzucił okiem i zamilkł.
Cosel ani spo rzała na Zaklikę, ani odezwała się do Augusta; włożyła powoli pierścień

na rękę i rzuciwszy we rzenie gniewu pełne na kochanka, wyszła do drugiego poko u.
Nie potrzeba było więcé nad to, aby uspokoić króla i zmusić go do przeproszenia na

klęczkach obrażoné pani, która nie łatwo przebłagać się dała.
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Król cały ǳień zabawił w pałacu, nie mogła więc nawet kazać przywołać Zakliki, aby
się przed nią wytłumaczył. Chciał wynagroǳić swą popędliwość, pode rzenia i niewiarę,
czuł się upokorzonym i winnym. Cosel przy mowała zimno tłumaczenia, płakała trochę
i nie odpowiadała na czułości tylko rezygnacyą i pokorą, które nieszczęśliwego Augusta
do rozpaczy przyprowaǳały. Nad wieczór dopiéro piękna pani akoś się przebłagać dała
i pokó został przywrócony.

Wypadek ten wzmocnił w Auguście wiarę w nią i zwiększył é potęgę, nieprzy aciele
zmilknąć musieli.

Po północy uż król udał się do swego gabinetu dla narady z oczeku ącemi nań mini-
strami, Karol XII ciężał nad niemi brzemieniem nieznośném; lekceważenie ego dla Au-
gusta, wstręt dla tego pięknego bohatéra, dolegały wszystkim zarówno. Czuli się w nim
dotknięci. ǲiki młoǳik, bo Karol XII nie miał nad lat dwaǳieścia kilka, wydawał im się
roǳa em Atylli, świętokraǳko burzącym wspaniałość tego żywota blasków i świetności
pełnego.

Zaledwie król odszedł, Cosel porwała się z sieǳenia, na palcu é aśnie ący szmaragd
przypomniał é Zaklikę.

Zaǳwoniła królowa. Karzeł który wszedł, bo i ona ak prawǳiwa królowa karłów
miała na posługach, wysłany został po Zaklikę.

Obycza em swym wierny Ra muś sieǳiał na straży w przedpoko u, czyta ąc w akié ś
odarté księǳe. Zobaczywszy karła domyślił się że przyszła sądu goǳina. Ocalił on Cosel,
ale samowolnie; wieǳiał że mu to za grzech bęǳie poczytane i zadrżał. Czuł się szczęśli-
wym że ą uratował i czuł winnym. Drżący i onieśmielony stanął w progu; Cosel w sukni
rozpuszczoné z rozwitemi na ramionach włosy czarnemi, piękna ak bóstwo, dumna ak
wszechwładna pani przechaǳała się po sali. Na widok Zakliki zmarszczyła brew i stanęła
przed nim groźna.

— Kto ci pozwolił zmieniać mo e rozkazy? popełniać ta emnie nieposłuszeństwo?
miéć za mnie przebiegłość o którą cię nie proszą? Co to est za zuchwalstwo?

Zaklika stał długo niemy ze spuszczonemi oczyma, zwolna podniósł e na hrabinę.
— Przyzna ę się do winy — odezwał się głosem spoko nym — tak, zgrzeszyłem…

Przypomnisz sobie pani Laubegast i pobożność z aką z daleka wpatrywałem się w twe
oblicze. Niech mnie to uczucie szalone i niedorzeczne, dochowane do ǳiś dnia tłumaczy.
Chciałem cię ocalić pani!

— Ja nie potrzebu ę pomocy niczy é aby być ocaloną — zawołała surowo Cosel —
w słuǳe żądam posłuszeństwa i nic więcé , rozumu nie chcę… a uczuciem służalców
garǳę! To obraza dla mnie.

Zaklika spuścił głowę.
— Gdybym słowo powieǳiała królowi, utro byłbyś zamknięty w Königsteinie, lub

powieszony na rynku.
Któż ci powieǳiał że mnie nie więcé boli to, iż Lecherenne pierścienia nie otrzymał,

niż to żeś mnie z chwilowego zakłopotania, ak ci się zda e, wybawił?
— Lecherenne pierścień otrzymał — rzekł Zaklika, po którym te bezlitosne wyrzuty

ośliznęły się ak wody po skale.
— Jaki pierścień? — spytała Cosel.
— Zupełnie do tego podobny; miałem go danym za okaz siły przez czeskiego ma-

gnata Sternberga w przeszłym roku: przeczuwa ąc iż król o pierścień swó zapytać może,
oddałem własny.

Cosel stanęła zdumiona i popatrzyła na Ra munda, który głowę miał na piersi spusz-
czoną.

— A! należy ci się więc nagroda! — szepnęła zmięszana.
— Nie, tylko przebaczenie — odparł Zaklika — nagrody żadné nie przy mę.
I cofnął się pod same drzwi opiera ąc o nie. Długo i ǳiwnie spoglądała nań Cosel.

Jakaż zmiana zaszła w é uczuciach, zroǳiła się litość, ale duma ą w pierś nazad wtłoczyła.
W milczeniu postąpiła do Zakliki poda ąc mu pierścień przeznaczony dla Lecherenna:

Ra mund obuǳił się ak ze snu zobaczywszy go przed sobą w białé ręce drżącé .
— Pani — rzekł — a przy ąć go nie mogę… nie! przypominałby mi tylko żeś dla

mnie była nad miarę okrutną.
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W té chwili pierścień znikł u ęty drugą ręką, a biała dłoń zbliżyła się do ust Zakliki,
który ą z zapałem przyklęknąwszy ucałował; potém ak szalony wypadł z poko u Cosel,
która została sama zadumana ze łzą w oku.

— Tak kocha ą biédni luǳie — rzekła w duszy — królowie inaczé .
Wśród tych scen przedłużało się za ęcie Saksonii przez Szwedów. Karol XII w wyma-

ganiach swych niczém się złamać nie dawał. Dla króla był bezlitośnym i szyderskim, dla
szlachty ostrym, dla kra u ciężkim, bo lud żołnierze ego wyłapywali i gwałtem zaciągali
do szeregów. Cóż było począć z człowiekiem, który proszony na łowy i biesiady, posyłał
swó dwór a sam echał nowozaciężnych mustrować? Na żadnym balu, koncercie, maska-
raǳie być nie chciał. Pokó był podpisany, Patkul wydany, a Karol XII sieǳiał i sieǳiał
na saskié ziemi.

Tyle upokorzeń, tyle ofiar wyczerpały cierpliwość aż do rozpaczy. Zuchwalstwo Szwe-
da, który we dwaǳieścia lub trzyǳieści koni eźǳił po zawo owanym kra u, żadnemi się
nie otacza ąc ostrożnościami… buǳiło oburzenie w umysłach śmielszych wo aków.

Jednego ranku hrabia Schulenburg zameldował się do króla, w chwili gdy był na
raǳie z ministrami. Starego wo aka zaproszono na nią, ale mówić nic nie chciał, prosząc
o osobne posłuchanie.

Flemming, Fürstemberg i inni ustąpili po chwili: zostali sam na sam.
— Cóż mi powiész generale — zapytał August — może szczęśliwą przynosisz nowinę,

że Szweǳi wychoǳą?
Uśmiechnął się boleśnie.
— Nie, N. Panie — chwilę pomyślawszy odezwał się Schulenburg — byłby może

ednak środek pozbycia się ich.
— Przyznam ci się że go nie wiǳę, chybaby Pan Bóg zesłał wo sko swo e z Michałem

Archaniołem na czele, pod two ą komendę.
— Królu — przerwał Schulenburg — zda e mi się że z trochą rozpaczliwé odwagi

obeszlibyśmy się bez archaniołów. Szwedów rozsianych po całé Saksonii est dwaǳieścia
kilka tysięcy, garść to tylko, którą eden śmiałek straszną czyni.

Tego śmiałka pochwycić, a reszta nie bęǳie dla nas straszną.
— Co ty mówisz? pochwycić? wśród poko u? nie obawia ącego się, ufa ącego nam!
— To właśnie czyni słuszną naszą zemstę możliwą — odezwał się Schulenburg.
Z oficerami naszé azdy schronionemi przy granicy Turyngi rekognoskowałem e-

go kwaterę. Słabo est obwarowaną. Mogę nocą napaść nań i porwać go. Zawiozę do
Königsteinu… niech go oblega ą: nie dam się tam. Zresztą głowa króla ręczyć mi bęǳie
za bezpieczeństwo i podpisze mi naówczas taki traktat ak my zechcemy.

August słuchał z uwagą.
— A eśli ci się nie powieǳie? — zapytał.
— Nie powieǳie się naówczas mnie, a nie wam N. P. — rzekł generał. — Ja kra

chcę ocalić i Europę od młodego drapieżcy, który ą gotów ogniem niszczyć i mieczem.
— Generale — mruknął król — zda e mi się że ci się śni, w żadnym razie a ry-

cerski obycza szanu ąc na wyżé , na nieprzy aciela w ten sposób zdraǳiecki, podstępny
napaśćbym nie dozwolił: nie mogę — dodał zapala ąc się. Nienawiǳę go, zadławiłbym
go gdyby mi się dostał w ręce, ale go chwytać wśród nocy, ale go napadać gdy mi ufa:
nie! Generale, to nie Augusta mocnego rzecz.

Schulenburg ponuro nań spo rzał.
— Zawszeż się z tobą królu po rycersku obchoǳono? — zapytał.
— Wolno est gburom ak ten młoǳik czynić co chcą, to są nieokrzesani barbarzyńcy;

ale August którego lud zowie mocnym, a monarchowie wspaniałym, nie dopuści się tak
nizkiego czynu.

Stary wo ak wąsa pokręcił kłania ąc się.
— A gdyby się go nieposłuszny żołdak dopuścił? — zapytał.
— Musiałbym nieprzy aciela bronić i sam go uwolnić! — zawołał August — to nie

ulega wątpliwości.
— Jest to naǳwycza rycersko i pięknie — rzekł Schulenburg niemal ironicznie —

ale…
Nie dokończył i skłonił się nizko.
Odchoǳącego król u ął za rękę.

   Hrabina Cosel 



— Kochany generale, proszę cię rzuć tę myśl i nie mów o nié nikomu. Nie, nie chcę
tym kosztem zwycięztwa.

Schulenburg podniósł zbladłe oczy ak gdyby pytał niemi, czy wydanie Patkula, czy
uwięzienie Imhoffa i Pfingstena, szlachetnie szemi były czynami nad krok, którego się
August wzdrygał.

Król zrozumiał może ten wyrzut niemy, domyślił się co znaczyło milczenie, bo po
twarzy krew mu falą purpurową przebiegła.

Schulenburg stał smutny.
— Czémś rozpaczliwém ratować się musimy — mruknął pod wąsem — pospolitemi

środkami, zapóźno. Kość trzeba rzucić o życie lub śmierć. Nie mamy do stracenia nic…
Stracona korona edna, która kosztowała miliony; złamana druga, a po nié szczątki tylko:
cóż dalé bęǳie?

August z uśmiechem na ustach przeszedł się po gabinecie.
— Wiesz co bęǳie dalé ? — spytał — oto uzuchwalony młoǳik pó ǳie dalé . Kilka

zwycięztw dały mu szaloną, zuchwałą, nieopatrzną odwagę… rozbĳe się z nią o akiś zu-
chwały zamiar, bo sił rachować nie bęǳie. Dlaczegóż mamy się plamić, by przyspieszyć
tylko to co nieochybne? co nieoǳowne? Czemu nie znieść cierpliwie przeciwności, aby
późnié korzystać tylko z tego co kto inny dokona?

Karol XII wzbity est w pychę; kłania mu się Europa przelękła… trzeba ą w nim
karmić i dać é się rozbu ać, aż się sama gǳieś o mury roztrzaska.

— A tymczasem Saksonia… N. Panie!
— A! lud ucierpi! zapewne — zawołał August — ale generale, lud est ak trawa,

którą gdy bydło stratu e, na przyszły rok zieleńszą eszcze odrasta.
— Toć luǳie! — rzekł Schulenburg.
— Gmin — odparł król — w akiż rachunek kto bierze massy i tłumy?
Zmilkli tedy a generał króla pożegnał. Już w progu wstrzymał go ednak.
— Mówiłeś z kim o tém? — zapytał.
— Oficerowie moi pierwsi mi tę myśl podali — szepnął Schulenburg — wiem że

ą poǳiela gorąco Flemming, ak a utrzymu ąc, że przeciw zdraǳieckiemu na ezǳcy
wszystkie środki są dozwolone.

— Wieǳą więc wszyscy? — niespoko nie powtórzył król.
— Odemnie? nikt — poważnie rzekł generał — od drugich może.
— Każcie milczéć‼ na bogi! niech mi nikt z tém nie wychoǳi.
Generał skłonił się znowu… król siadł w krześle zadumany.
Po wydaniu Patkula, to rycerskie uczucie było przyna mnié rzeczą szczególną…


Zuchwałe kręcenie się Karola XII po Saksonii, nie w ednym Schulenburgu obuǳiło
myśl pochwycenia go i pomszczenia się klęsk kra u. Oprócz Flemminga, hrabina Cosel
nieulękniona, śmiała, mściwa, myśl tę karmiła w cichości i spiskowała pota emnie. Cały
é dwór związany przysięgą, pracował nad tém. Ona to pierwsza przez oficerów, którzy
ta emnie oglądali kwaterę Karola XII i przypatrzyli się ego wycieczkom w kilka koni,
poddała myśl tę Schulenburgowi… Nie wspominała o tém królowi, wieǳąc z góry iż
on śmiałego tego planu nie przy mie. Szła pełna zemsty kobiéta dalé niż inni spiskowi,
żąda ąc ażeby Karola XII pochwyconego natychmiast zabito. Myśl ta rozgorączkowywała
ą, roznamiętniała, nie dawała é spoczynku.

Lecz ilekroć zdala nawet i akby przypadkiem starała się króla wybadać, August mówić
o tém nie dawał. Trzeba więc było poza nim prowaǳić sprawę. Nieprzy aźnego Cosel ale
śmiałego Flemminga zyskano dla té myśli; gorąco popierał ą Schulenburg i ofiarował
azdę swą do wykonania.

Cosel utrzymywała że gdy rzecz bęǳie dokonaną, August oburzy się może, ale sko-
rzysta, a nikt w Europie nie u mie się za awanturnikiem.

Skrycie barǳo umawiano się, snuto, zabiegano, wreszcie Schulenburgowi polecono
wybadać króla.

Po wy ściu ego z gabinetu choćby nikomu się nie zwierzał, z twarzy ego poznaćby
było łatwo że pro ekt został odrzucony. Wieść się o tém rozeszła wkrótce.
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Cosel ednak wcale się tém nie zraziła; czuła w sobie siły stanąć nawet przeciwko króla
i walczyć z nim o to.

August ta emnic dla nié nie miał; tegoż wieczora wydał é rozmowę z Schulenbur-
giem. Hrabina porwała się z sieǳenia.

— Jakto? nie przy ąłeś królu…? nie chcesz sprobować przyna mnié odegrać swe straty
na tym zbó cy?

— Zna ǳie się kto mnie pomści — rzekł król — mam to na mocnie sze przekonanie:
nie mówmy o tém.

Ze zmarszczonego czoła zmiarkowała Cosel iż nie pora była się sprzeczać, zaczęła więc
zabawiać inną rozmową. Dworskie plotki wystąpiły na scenę…

Oddawna domagała się od króla aby ą kiedy do pracowni alchemika zaprowaǳił.
Böttigera trzymano naówczas w baszcie narożné zamku, z któré był widok na Elbę
i dalekie lasem okryte é brzegi. Kilkanaście lat uż więziony biédak, wśród té niewo-
li utrzymywany był ze wszelkiemi względami należnemi temu, od kogo się wiele złota
spoǳiéwa.

Fürstemberg co chwila łuǳił króla że cel est prawie dopięty. Sam on pracował z więź-
niem, to we własné pałacowé swé chemiczné kuchni, to na tarasie. Böttiger miał tam
mieszkanie wygodne, prawie wspaniałe, ogród pełen kwiatów i drzew zamorskich, stół na
srebrze, u którego mnogich gości przy mował, a dla rozrywki pozwolenie przechaǳki po
całych czarnych gankach, długié galeryi, która zamek i twierǳę otaczała i służyła królowi
także do ta nych ego wycieczek. Oswoiwszy się ze swym losem, wiǳąc że z pod straży
wydobyć się nie potrafi, Böttiger bawił się uż raczé i łuǳił Fürstemberga… niż na seryo
myślał o złocie. Wyczerpał wszelkie formuły, przeczytał wszystkie książki, wyprobował
wszelkie recepty: na próżno!

Wiǳąc ak Cosel est wszechmocną, więzień skarbiąc é łaski zdaleka, co ǳień é
z na pięknie szych swych kwiatów bukiet posyłał.

Hrabina pragnęła go raz wiǳiéć; król zwłóczył i odmawiał. Tego dnia była tak na-
tarczywą, tak czułą zarazem, tak piękną, iż August wstał, podał é rękę i rzekł:

— Chodźmy do Böttigera!
Nie było nikogo pod ręką coby mu ozna mił te odwieǳiny. Król przez okno zobaczył

Fröhlicha w śpiczastym kapeluszu opęǳa ącego się dworakom, którzy go napastowali:
śmiech się rozlegał dokoła.

August skinął na trefnisia.
— W sam raz poseł do ozna mienia o takich odwieǳinach — zawołał — wyszlę go

przodem, ażeby mó alchemista miał czas przywǳiać suknię, lub żebyśmy go w zbyt nie
przyzwoitém nie zastali towarzystwie.

Böttiger o którego dobry humor dbano, przy mował nawet i płeć piękną.
W progu ukazał się Fröhlich.
— Na ǳiś, ale tylko do wieczora mianu ę cię szambelanem — rozśmiał się król —

ażebyś nie powieǳiał że darmo dźwigasz klucz tak ciężki. Idź i ozna mĳ Böttigerowi że
bogini Diana odwieǳi go wraz zemną.

— Z Marsem, Apollinem i Herkulesem… — dodała Cosel uradowana…
— Cały więc Olympus — rzekł Fröhlich z ukłonem — a gǳież się on tam pomieści!

Fröhlich z wielką powagą wyszedł laską toru ąc sobie drogę, czarnym gankiem, ku baszcie
narożné .

Dnia tego właśnie wesołe towarzystwo zabawiało się u stołu alchemisty. Kieliszki
i dowcipy krążyły. Książe Fürstemberg wielki przy aciel Böttigera, sławny amator alche-
mii Tschirnhausen, sekretarz i naǳorca Nehmitz, zna dowali się wśród gości. Grubemi
mury otoczony pokó krągły w baszcie, który całe é piętro za mował, a służył więźnio-
wi do przy ęcia gości, urząǳony był ze smakiem i wytwornością prawie pańską. Ściany
okrywała edwabna materya perska w kwiaty, złotemi laseczkami u ęta, ożywiały e zwier-
ciadła, zapełniały sprzęty lakierowane i złocone. Stoły i szafki zdobiły bronzy w smaku
epoki. Maleńkie schodki w grubym murze, do których uta one wiodły drzwiczki, łączyły
bawialnią tę z pracownią na dole, a drugie z sypialnią w wyższém piętrze.

Wśród swych gości Böttiger wyróżniał się piękną postawą, wesołą twarzą, z któré
tryskało szybkie po ęcie i dowcip swobodny i wesoły. Ubrany starannie wydawał się ra-
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czé ma ętnym szlachcicem w odwieǳinach niż owym sławnym więzionym człowiekiem
wielkich ta emnic, wychudłym nad tyglami. Nie znać na nim było tego co przebył, ani
wytężenia sił na odsłonienie wielkiego arkanu. Przy kielichu był na owialnie szym z bie-
siadników, w towarzystwie na wymownie szym żartownisiem. Właśnie gromadka gości
wychylała kielich za ego powoǳenie, a aptekarczyk miał é odpowiadać, gdy poseł kró-
lewski w śpiczastym kapeluszu i ponsowym tego dnia aku, z awił się w progu.

— A! Fröhlich! Fröhlich! — zawołali biésiadnicy — cóż ty tu?
— Przepraszam, nie estem ǳiś prostym Fröhlichem, ak się panom zdawać mo-

że. Podobało się J. Kr. Mości kreować mnie na goǳin dwaǳieścia cztery szambelanem
i w spełnieniu té funkcyi, wysłać z ozna mieniem że bogini Diana wraz z Herkulesem
zaszczyci Böttigera z awieniem się swo ém. Dixi!

Stuknął laską o podłogę; wszyscy zerwali się od stołu. Böttiger z Nehmitzem i zawo-
łanym chłopakiem poczęli co na pręǳé stół oczyszczać. Otwarto okna, gospodarz posłał
po bukiety. Tschirnhausen, który znał dobrze gospodę, otworzył drzwiczki i spuścił się
do laboratoryum, aby ukryć się przed królem. Inni rozpierzchli się bocznemi gankami,
wieǳąc że czarnym gankiem król iść bęǳie: pozostali tylko Böttiger, Nehmitz i książe.

Z niezmiernym pośpiechem ustawiono sprzęty w porządku… posypano posaǳkę
kwiatami, bukiet z pomarańczowych kwitnących gałązek wziął Böttiger w ręce i stanął
w progu.

Z awienie się hr. Cosel w całym blasku piękności rozświeciło komnatę, u któré wnĳ-
ścia więzień przyklęknął.

— Bóstwa się na klęczkach przy mu e, — rzekł — a ofiarą im tylko kaǳidła i kwiaty!
Mrok wieczorny natychmiast rozbiło wniesione światło.
Z uśmiechem przy ąwszy z rąk gospodarza bukiet, Cosel poǳiękowała mu uprze mie

rozgląda ąc się ciekawie i ǳiwiąc że tu nie było na mnie szego śladu „wielkiego ǳieła.”
Król który wszedł za hrabiną wytłumaczył é to pocichu.
— Ale a właśniebym tam być chciała, gǳie się w pocie czoła, z modlitwą na ustach,

dokonywa wielka ta emnica.
— Pani, — odezwał się Böttiger — est to askinia tak straszna, wyziewy é tak są

nie zdrowe, pozór tak smutny, iż bóstwu zstąpić do tych piekieł się nie goǳi.
— Ale ciekawość kobiéca! — westchnęła Cosel i spo rzała na Augusta. Król oddał to

we rzenie Fürstembergowi: książe ruszył ramionami.
— Pani hrabina nie nawykła choǳić po tak ciemnych i ciasnych wschodkach —

dodał.
Niezważa ąc na opór i wahanie się, Cosel odezwała się do Böttigera.
— Bóstwa rozkazu ą, prowadź nas i poprzeǳa .
To mówiąc zwróciła się do drzwi, gdy gospodarz w przeciwné ścianie pocisnąwszy

bronzowy guz w nié utkwiony, otworzył skryte wnĳście i z kandelabrem w ręku stanął
w niém.

Nie sprzeciwiał się August milczący. Szli więc wszyscy po ciasnych i niewygodnych
wschodkach, zamkniętych żelaznemi drzwiami od pracowni. Gdy e Böttiger otworzył,
ukazała się ciężkiemi sklepieniami zczerniałemi od dymu, okryta izba obszerna, akby
z starego zapożyczona obrazu. Przy grubych słupach é było kilka pieców, na których stały
ostygłe retorty i tygle; rozmaity sprzęt ǳiwacznych kształtów, mnóstwo flasz i sło ów
okrywały mury; na kilku stołach nagromaǳone były stare księgi o mosiężnych klamrach,
pargaminowe zwo e, zapisane arkusze i na różnie szych kształtów narzęǳia.

Wszystko to razem wyglądało ta emniczo, posępnie, ǳiwnie i obuǳało akiś strach
w hrabinie, która się na ramieniu króla zwiesiła.

Böttiger podniósłszy do góry światło, stał milczący. August z pewném poszanowa-
niem rozglądał się w té pracowni wielkich naǳiei, która wszystkim ego marzeniom
dostarczyć miała siły, by się w ciało obróciły.

Gdy tak toczą wzrokiem po izbie i król posunął się kroków kilka ku stołowi, oko ego
zatrzymało się z uwagą na przedmiocie, który wśród papierów się zna dował.

Było to kilka aspisowé barwy filiżaneczek, które wielkiemu znawcy i miłośnikowi
porcelany, N. Panu, co mieniał luǳi za wazony apońskie, wydały się wschodnim wyro-
bem.
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— Böttiger! — zawołał — co to est! porcelana apońska, a kształty nie é : zkądżeś
ty to wziął? To przecie osobliwość rzadka!

— N. Panie, — kłania ąc się nizko odparł gospodarz — to zabawka mo a… Probo-
wałem sobie z przywiezioné mi glinki zrobić coś nakształt porcelany.

Król pochwycił żywo podane mu naczyńko pięknego koloru i w milczeniu oglądał e,
ważył, przeciw światłu w nie patrzeć począł niedowierza ąco.

— Jakto? utrzymu esz żeś ty to zrobił? ty?
Böttiger schylił się i z ziemi podniósł rozbitych kilka skorupek podobnych, potém

z za papierów dobył kilka miseczek i podał e Cosel i królowi.
— Ale to na ślicznie sza w świecie porcelana! — zawołał król zachwycony.
Böttiger milczał.
— Tyś wynalazcą, tyś odgadnął ich ta emnicę, — kończył August — nim zrobisz

złoto… Na Boga, rób mi porcelanę! Za eden serwis w Chinach z memi herbami zapła-
ciłem , talarów… Prusak mnie zdarł i wziął mi kompanią na pięknie szych luǳi za
wazy olbrzymie… a ty możesz robić porcelanę i milczysz‼

— N. Panie, to była próba!
— Która ci się na szczęśliwié udała… Dla Diany piérwszy serwis zrobi Böttiger i złoży

u é stóp.
Wiǳąc ak król zachwycał się wyrobem Böttigera, wszyscy się zbliżyli dla oglądania

go; lecz oprócz Cosel i Augusta nie unosił się nikt. Fürstemberg myślał w duchu, że
robiąc porcelanowe łupinki, Böttiger zaniedba tynkturę.

Król który się bawił gorąco wszystkiém, ucieszył się barǳo swą porcelaną. Nie wiado-
mo czyby go więcé uradowała wieść o wy ściu z Saxonii Szwedów. Zabrał z sobą piérwszy
kubek da ąc go Cosel do schowania i wyraziwszy całe swe zadowolenie Böttigerowi za-
bierał się do wy ścia. Ażeby uwolnić N. Pana i Cosel od niewygodnych wschodków,
gospodarz otworzył drzwi, które wprost wiodły do ego ogródka i król poprzeǳony
przez służbę, która tu uż czekała, udał się znów ku czarnym gankom do zamku wio-
dącym. ǲień to był pamiętny w historyi Saxonii, która w istocie kopalnią złota zyskała
w wynalazku przypadkowym Böttigera, długo pod karą śmierci zachowywanym w ak
na większé ta emnicy.

W kilka dni potém, daleko dramatycznie sza scena poruszyła Drezno całe. Chociaż
Schulenburg wyrzekł się zupełnie myśli pochwycenia Karola XII, w skutek pierwszé
swé z królem rozmowy, śmielsza daleko Cosel i ze swé strony Flemming, wcale é
nie rzucali. Nieopatrzność Karola XII, coǳień prawie nastręczała zręczność wykonania
śmiałé té myśli: brakło luǳi i przygotowań.

Tymczasem zuchwały i ufny swemu szczęściu i odwaǳe Karol XII, ak gdyby wie-
ǳiał o tych pokuszeniach, ak gdyby z nich się urągał, na swobodnié wędrował po kra u
nieprzy acielskim.

Nikomu nawet na myśl przy ść nie mogło, ażeby śmiał sam rzucić się w paszczę nie-
przy acielowi i z awić w samém Dreźnie. Krok taki mógł w zbolałym naroǳie wywołać
rozpacz, gdyby naród ten nie był zbytkiem i rozwiązłością przegniły i zepsuty.

D.  września, w ten sam ǳień gdy ratyfikacyą traktatu z Cesarzem o swobody dla
protestantów szlązkich podpisał, Karol XII wy echał z Altrandstadt. Szedł on w ślad wo sk
swoich, które uż od  sierpnia poczęły były pod dowóǳtwem Rhenskyold’a, na Szlązk
ciągnąć, ku Polsce i dalé ku północy. Znacznie sza część sił ego uż była nareszcie opuściła
Saxonią, kilka pułków tylko pod Lipskiem zostało. Około Meissen w Oberau Karol dnia
 września stał główną kwaterą. Pięknego dnia esieni, konno wyruszył na prze ażdżkę,
adący z nim ze wzgórza ukazali mu w mgle wieże kościołów Drezna.

Karol XII stał długo zamyślony, patrzał, milczał, na ostatku odezwał się do szczupłé
garstki, która mu towarzyszyła:

— A no, tak blizko uż esteśmy: trzebaby tam do echać…
Było z południa mięǳy trzecią a czwartą, gdy u bram Drezna stanął ten gość niespo-

ǳiewany. Wrota twierǳy zamknięte były, Karol XII ozna mił się oficerowi ako posłany
od króla szweǳkiego trabant. Zaprowaǳono go z towarzyszami na główny odwach:
przechoǳący właśnie Flemming, przerażony go poznał.

Myśl którą oddawna nosił w sobie zdawała się domagać sama spełnienia. Karol XII był
bezbronny, kilku luǳi mu tylko towarzyszyło, wpadł sam w ręce nieprzy aciela. Flem-
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ming w pierwszé chwili prawie głowę postradał, umiał się ednak poskromić, i na zapy-
tanie o króla, ofiarował się towarzyszyć do niego.

W té goǳinie August II zwykł się był często zabawiać w zbro owni dokazu ąc roz-
maite sztuki i ćwiczenia siły. Tym razem był tu także z hr. Cosel, która go na krok nie
odstępowała, i trzaskał żelaztwo w silnych rękach, które siły té tylko na zabawkę użyć
umiały.

Śmiech wesoły rozlegał się pod sklepieniami gmachu, gdy zapukano do drzwi.
Król zawołał:
— Wnĳść!
Spo rzał ku drzwiom, oczy hrabiny zwróciły się ku nim także, i osłupiał u rzawszy

Karola XII. Flemming który szedł za nim, królowi i Cosel rozpaczliwe dawał znaki, do
zrozumienia łatwe; żądał tylko skinienia aby zwołać luǳi i nieopatrznego gościa pochwy-
cić.

August stał eszcze ak nie przytomny, gdy Karol XII pospieszył go uściskać, z weso-
łem:

— Dobry ǳień, bracie!
Cosel wytrzymać nie mogła, twarz é zapłonęła cała: chwyciła króla za suknię.
— Królu, to przeznaczeń goǳina! Jeśli ztąd wy ǳie cało… tyś winien.
Karol XII, zda e się że słów tych dosłyszał, twarz ego przybrała wyraz surowy i py-

ta ący. August zwrócił się z zimną krwią do hrabiny:
— Proszę, rozkazu ę, zostaw nas samych.
Hrabina z niecierpliwością właściwą swemu charakterowi uż miała otworzyć usta, gdy

król powtórzył stanowczo, marszcząc brew:
— Ode dź!
Cosel ustąpiła gniewne rzuca ąc we rzenie na Karola XII, który stał barǳo spoko ny

rozpatru ąc się po zbro owni. W rozpaczy przechoǳąc chwyciła Flemminga, któremu téż
pałały oczy. Flemming wzruszył ramionami. Augusta wzrok nakazywał obo gu milczenie.
Z wielką spoko nością król przy ął gościa tego.

— Wieleśmy słyszeli o sile waszé , — odezwał się szydersko nieco Karol XII, —
radbym wiǳieć eden z tych cudów, które tak łatwo czynicie.

Na ziemi leżał pręt żelazny, August go podniósł.
— Da cie mi rękę waszą, — rzekł z uśmiechem, — nie lęka ąc się bym ą obraził.
Karol szeroką dłoń namuloną podał w milczeniu: August począł skręcać pręt i opasał

nim rękę króla. Spo rzeli sobie w oczy. Żelazo ak posłuszny sznurek obwinęło się około
ręki. W chwili gdy na węzeł e u ął August, z uśmiechem zerwał to pęto i rzucił e na
ziemię. W milczeniu przypatrzywszy się té sztuce, zręczności i siły Karol poszedł za swym
przewodnikiem po zbro owni. Broni było podostatkiem.

— Macie żelaza dość, — rzekł lakonicznie Szwed, — co za szkoda, że luǳi wam do
niego braku e.

Ze zbro owni, która leżała w obrębie twierǳy nie opodal od bastyonu Böttigera,
poszli królowie oba do zamku razem. Karol XII chciał powróconą Dreznu roǳinę swe-
go nieprzy aciela odwieǳić; okazywał on dla nié i wprzódy tém większy szacunek, im
wybitnié odmawiał wszelkich względów Augustowi II.

Tymczasem z odwachu po mieście rozeszła się wieść o przybyciu Karola XII do Drezna,
w towarzystwie zaledwie kilku ezdnych.

Imię ego obuǳało naǳwycza ne za ęcie… protestanci szczególnié słysząc co uczy-
nił dla ich współwyznawców na Szlązku cisnęli się aby go zobaczyć. Ten młoǳik dwu-
ǳiestokilkoletni był naówczas poǳiwieniem Europy… Dwór, Flemming, co otaczało
i przywiązane było do losów Augusta II wzburzone było zuchwalstwem bohatéra, któ-
ry urągał się zwyciężonemu, z urokiem tryumfatora wciska ąc się bezbronny do ego
gniazda… Flemming rozpłomieniony, Cosel rozgorączkowana… odgrażali się… Piérwszy
z nich pota emnie kazał zwołać luǳi załogi, aby, chociażby mimowoli Augusta nieprzy-
aciela pochwycić; Anna porwała pistolet i odgrażała się wybieǳ w ulicę, aby mu w łeb
wypalić…

Poruszenie było ogromne, powszechne… widoczne uż po droǳe do zamku, którą
August z Karolem przebywał. Jeden król zachował swą niewzruszoną twarz asną i pogod-
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ną, którą zdawał się nakazywać wszystkim spokó … Zdala spostrzegał on przygotowania,
które i oka Karola XII u ść nie mogły. Szwed ednak ani na chwilę nie stracił przytom-
ności umysłu i odwagi…

Nie usiłował wcale skrócić swoich odwieǳin, nie spieszył się z powrotem, a że August
rad był zatrzymać go także, może dla wyprobowania ego odwagi i cierpliwości, odwie-
ǳiny te przeciągnęły się barǳo długo. Karol poszedł pokłonić się królowé , prosił aby
mu pozwolono uściskać młodego Kurfirsta… podwieczorku ednak odmówił chłodno.
Pół goǳiny sieǳieli na zamku, w czasie któré Flemming miał czas zebrać luǳi, po-
rozstawiać ich i na wypadek gdyby król w Dreznie zatrzymać nie dozwolił nieprzy aciela,
wysłał na własną odpowieǳialność odǳiał azdy, który na droǳe do Meissen, miał go
opasać i pochwycić.

Gdy Karol XII był eszcze u królowé , Flemming potrafił króla wywołać.
— N. Panie — rzekł gwałtownie — estto edyna chwila w któré wszystkich swych

krzywd pomścić możesz… Karol XII w twoich rękach…
— Ufny w mó honor — odparł August — i dlatego włos mu z głowy nie spadnie.
— N. Panie — dorzucił Flemming — toby była śmieszność unosić się wspania-

łomyślnością względem człowieka który takie zadał ci klęski… Ja mimo twé woli go
pochwycę, choćbym miał za to stracić głowę.

— O głowę two ą mi nie iǳie — rzekł spoko nie August — ale o coś większego nad
nią: o mó honor królewski. Ani mi się waż nic przedsiębrać!

— Na własną rękę? — podchwycił Flemming.
— Nie masz własné ręki, gǳie est mo a — rzekł August marszcząc się.
— Nie pozosta e mi tylko skruszyć szpadę, którą służyć wam nie mogę. To mówiąc

generał chciał dobyć ą z pochew, gdy August go powstrzymał.
— Flemming, nie zapomina że a tu estem, że mo a sprawa iǳie, i że nikt tu roz-

kazywać niema prawa… oprócz mnie… Odwrócił się groźny, generał zamilkł, spo rzeli na
siebie, Flemming kipiał.

— N. Panie — rzekł — stracisz i drugą koronę tak postępu ąc…
To mówiąc wymknął się, a król powrócił spoko ny do żony, przy któré zostawił go-

ścia. Karol XII ani spo rzał na wraca ącego, chociaż mógł się domyślać iż za drzwiami
raǳono o nim…

W czasie gdy się to ǳiało na zamku, Cosel chciała koniecznie wybieǳ w ulicę, i zna-
leźć mie sce aby strzelić do Karola XII. Zaklika który ą wiǳiał poruszoną do nieprzy-
tomności, wszelkiemi sposobami starał się ą powstrzymać, szczególnié tą uwagą, że lud
wiǳiał w Karolu możnego opiekuna protestantów i mógł się zburzyć w ego obronie.
Takie było usposobienie większé części pospólstwa, które wylało się na ulicę i po mu ąc
e August II musiał się téż powstrzymać od wszelkiego gwałtu lęka ąc wzburzenia ciżby.

August II kazał sobie podać konia, aby towarzyszyć nieprzy acielowi. Ulice napełnio-
ne ludem, okna pełne głów ciekawych… nadawały miastu niezwycza ny pozór. Głuche,
ǳiwne milczenie towarzyszyło prze eżdża ącym, zda e się że tłumy oddech przytrzymy-
wały aby usłyszeć choć słowo z rozmowy… ale rozmowy nie było… Wszystkie oczy wle-
pione były w Karola, który echał spoko ny, nieokazu ąc po sobie na mnie szé oznaki a-
kiegokolwiek uczucia. Obok niego echał August posępny i zadumany, ale ma estatyczny.
Wprost ulicami, przez które ledwie przecisnąć się było można… zwrócili się do bramy
ku Meissen wiodącé . Król posłał rozkazu ąc aby na cześć Szweda trzykrotnie z ǳiał na
wałach uderzono… Na pierwszy ǳiał odgłos, gdy Karol XII zwrócił się ǳięku ąc, August
przyłożył obo ętnie rękę do kapelusza, z uśmiechem. U wrót i w chwili wy azdu powtó-
rzyły ǳiała salwę… Karol XII chciał tu pożegnać gospodarza, lecz August znał nadto
dobrze Flemminga i swoich by się nie domyślił iż na droǳe postawią zasaǳkę. Jedynym
sposobem ocalenia Szweda od napaści a razem honoru własnego było przeprowaǳić go
tam, gǳie uż niebezpieczeństwo żadne grozić mu nie mogło‥

Przeprowaǳił więc król gościa w milczeniu obok niego adąc pół mili aż do Neudorf…
Tu rozstali się poda ąc sobie ręce. Karol XII puścił się szybkim kłusem w dalszą drogę,
August pozostał chwilę zamyślony spogląda ąc przed siebie i ważąc źle czy dobrze postąpił,
idąc za głosem honoru.

Stał eszcze na gościńcu wśród zarośli, które za wsią po wytrzebionych lasach zostały,
gdy Flemming nadbiegł konno gniewny, z zapalonemi oczyma.
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— N. Panie — zawołał — eśli sąǳisz że Europa poǳiwiać bęǳie wspaniałomyślność
two ą i myślisz że zapłacisz é wypuszczeniem Karola za uwięzienie Patkula, mylisz się…
Rozśmie ą się luǳie z tego bohatérstwa… Tego krwi chciwego młoǳika trzeba było we
własné skąpać posoce…

— Milczeć Flemming! — zawołał król groźno, i sam eden pobiegł do miasta…
U wrót pałacu czterech pór roku zsiadł z konia… tu go czekała Cosel gniewnie sza od

Flemminga… zalana łzami, zrozpaczona.
— Nie przystępu do mnie — zawołała… — popełniłeś błąd, odrzuciłeś mo ą radę:

nie chcę cię wiǳiéć.
Dwaǳieścia kilka milionów ze skarbu, kilkaǳiesiąt tysięcy luǳi… śmierć twych

oficerów, wstyd swó , wszystko mogłeś pomścić i nie chciałeś, nie umiałeś, lękałeś się…
Słaba kobiéta byłabym szlachetnié pomsty się chwyciła na twém mie scu…

Król padł na kanapę i dał się hrabinie wygniewać: nie odpowiadał słowa: dopiéro gdy
znużona padła płacząc na sieǳenie, rzekł zimno.

— Plamić rąk zemstą nie chciałem: pomści się za mnie kto inny…
Naza utrz ednak sam on wiǳąc ak wszyscy mu wyrzucali ego zbytnią powolność,

kazał zwołać radę wo enną. Rada z Flemmingiem razem ob awiła zdanie, iż człowieka co
tylekroć wymaganiami swemi pogwałcił prawa narodów, goǳiło się ma ąc w ręku uwięzić
i wymusić na nim inne poko u warunki tak, ak on e na znękanym Auguście wymógł
bezlitośnie.

Król zmilczał.
Mówią, że o té raǳie późnié posłyszawszy w Wiedniu poseł szweǳki rzekł z pogardą:

Jestem pewny, że uraǳili tam naza utrz, co wczora zrobić należało…

Jeszcze król szweǳki nie opuścił ziemi saskié , gdy August pociesza ąc się po wypadkach,
które tak smutne na długo ślady zostawiły po sobie, z na większą wspaniałością rozpoczął
zabawy, na które wprawǳie czasu było dosyć, ale pieniąǳe wszelkiemi sposoby musiano
zdobywać.

Cosel była naówczas na szczycie swé wziętości i panowała despotycznie królowi i kró-
lestwu. Wszystkie zachcianki uwolnienia się od é rządów rozbĳały się o namiętność
Augusta dla nié . Cosel towarzyszyła mu wszęǳie; ona poddawała coraz nowe zabaw po-
mysły, a zna ąc króla spocząć mu nie dawała na chwilę, aby nuda i znużenie nie miały
czasu go opanować. Ona królowała wszęǳie w blasku odmłoǳoné piękności, uwielbia-
na przez cuǳoziemców, uznana przez wszystkich co ą wiǳieli w té epoce, niezrównaną
i czaru ącą.

Wkrótce po od eźǳie Karola XII, po balach i karuzelach, zgromaǳiwszy na swym
dworze mnóstwo cuǳoziemców, posłów, błędnych rycerzy z całego świata, August wy-
prawił wspaniałą uroczystość strzelania do ptaka. Obok Augusta w złoté zbroi, wszęǳie
na białym koniu swym ukazywała się stro na amazonka w na wykwintnie szych stro ach,
zdumiewa ąca zręcznością we władaniu rumakiem, w obe ściu się z bronią, w bieganiu do
pierścieni. W tych ćwiczeniach, w których króla zachwycała, nauczyła się celować. Przy-
tomny lord Peterborough nie umiał wyrazów znaleźć dla odmalowania swego zachwytu.
Ukazanie się é na placu witały strzały z moźǳierzy. Król wydawał się é pierwszym
dworzaninem, na świetnie szy krąg panów, magnatów, dosto ników ą otaczał. Ona była
królową zabaw, ona kierowała niemi; akże nie miała upewnić się, że właǳa é nigdy
ustać nie mogła.

Gdy poczciwy i szczerze é przy aźny Haxthausen, gdy rzadko oǳywa ący się Zakli-
ka, któremu mówić nie było wolno, wspomnieli czasem zaleca ąc baczność na przyszłość
i przypomina ąc płochość króla, Cosel marszczyła się i zżymała.

— Jestem ego żoną — odpowiadała — mógł porzucić kochankę, ale nie bęǳie śmiał
małżonki. Zresztą wié co go w takim razie czeka: strzelę do niego i sama się zabĳę.

Królem kurkowym został na strzelaniu tém poseł angielski M. Robinson, który z rąk
piękné Cosel otrzymał nagrodę. Obchoǳono wielką ucztą to zwycięztwo.
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Tak skończył się ten rok nieszczęśliwy zabawami bez ustanku następu ącemi po sobie.
Cosel e wymyślała, król wykonywał. Nieprzy aciele hrabiny nie śmieli uż ust otworzyć,
choć skarb był wycieńczony i kra ęczał pod ciężarem wymysłów Hoyma.

Na wielkanocny armark do Lipska towarzyszyła królowi Cosel. Jarmarki te nad
wszystko lubił August II, zrzucał naówczas królewską pychę z siebie, mięszał się z tłumem,
ocierał o lud, szukał rozrywek na gminnie szych i z fa ką w ustach po całych dniach wi-
dywano go w ulicach miasta, często w towarzystwie, które wcale dosto ności królewskié
nie przystało. Dwór naówczas stawał u Apfel’a, czyli ak wówczas mówiono w gospo-
ǳie pod abłkiem, bo dom kupca miał za godło abłko złote. Szalono tam dnie i noce,
zwabia ąc obcych i aktorki przybyłe z wędru ącemi teatrami.

Cosel mogła tylko pilnować swego pana aby zbyt daleko się nie posunął w té hulance
zapamiętałé , ale powstrzymać go od nié nie mogła. Nawet gdy Karol XII był eszcze
w Saksonii, a armark opłaciwszy się stu tysiącami talarów zebrał się pod ego opieką,
August się musiał z awić na nim. Z całego świata awanturnicy i awanturnice zbierali się
na ten mięsopust szalony… a król rozrywki nawykł był szukać wszęǳie gǳie tylko mógł
ą znaleźć.

Dnia  ma a w Dreznie obchoǳono ǳień imienia króla, na który przybyli książę
Eberhard Ludwik würtemberski i Hohenzolern; pito więc śmiertelnie i na zabó , strzela-
no, eżdżono, polowano, a Cosel niezmordowana towarzyszyła zawsze i wszęǳie królowi.

Na starych słowiańskich sadybach łużyckich w Niżycy, leży od wieczna osada u stóp
góry którą „stołpami” niegdyś zwano. ǲiwną natury igraszką wyparte z łona ziemi siłą
akąś potężną, sterczą tu bazaltowe słupy czarne, ściśnięte akby ręką duchów, obrobione
w foremne olbrzymie kryształy. Na tych skałach, które żelazo z trudnością pożyć może;
przed wieki wzniósł się gród panu ący i broniący u stóp ego rozłożoną osadę. Z wierz-
chołka góry z któré wnętrzności wychoǳą czarne słupy, wzrok sięga w dalekie kra e
dokoła; na południe widać wyniosłości lasami okryte gór saskich i czeskich, ku zachodo-
wi sterczy grzebień mieǳianych gór Saksonii; bliżé ak olbrzymie ucięte piramidy widać
zamkowe skały, na których sieǳą Sonnenstein, Ditterzbach… Ohorn, na wschód lasy
i góry Hochwaldu: w linii dalé ma acze ą osady czeskie.

Stary zamek Stołpeński, który biskupi me sseńscy posiadali i ozdabiali, stara ąc się go
ukrzepiać, stał eszcze wspaniale acz smutno przedstawia ąc się oku ze swemi śpiczaste-
mi wieżycami często nawieǳanemi od piorunów, ogromnemi mury okolnemi, basztami
i bazaltową podstawą, którą go natura opasała. Przy zamku zna dował się zwierzyniec…
w poblizkich lasach nie brakło zwierza. August II, gdy go ednosta ność nuǳiła, prze eż-
dżał się chętnie po kra u.

Jednego lipcowego dnia pięknego, nim skwar dopiekać zaczął… uż konie do prze-
ażdżki stały gotowe pod zamkiem. Dniem wprzódy eden z współbiesiadników opowiadał
królowi o ǳiwné górze z słupów akby żelaznych zbité , na któré stał Stołpeński zamek.
Król go sobie nie przypominał: chciał go wiǳiéć.

Rosa eszcze okrywała drzewa i trawy, a słońce zwolna podnosiło się nad opary ziemi,
gdy konie rżały uż u ganków a służba liczna zwĳała się czyniąc przygotowania do drogi.
August miał siadać na koń, gdy od Cosel posłany przybiegł Zaklika z pytaniem, gǳie N.
Pan udać się miał zamiar.

— Powieǳ twé pani, że adę wiǳiéć Stołpy — rzekł król — a eśli chce, niech
mnie dogoni, bo czekać dla skwaru nie mogę i nie doczekałbym się nimby ze stro em
skończyła.

Cosel ledwie z łóżka wstała, niecierpliwie wyglądała oknem, gniewa ąc się uż iż é
znać nie dano o wyprawie. Gdy Zaklika przyniósł odpowiedź, a razem u rzała króla siada-
ącego na koń, ubodło ą to mocno iż czekać nie chciał. Kazała siodłać konie; zaproszono
Haxthausena i kilku młoǳieży: wszystko w pół goǳiny miało być gotowém. Cosel po-
stanowiła pokazać królowi, iż długo się stroić nie potrzebu e aby być piękną. Chciała
go dopęǳić nim u Stołpów stanie. W pół goǳiny zaproszeni towarzysze wyprawy stali
z końmi, biały arab Cosel z długą grzywą, z siodłem ponsowym aksamitem obitém i ku-
tém złotem, rżał z niecierpliwości. Piękna pani wybiegła i zdumiała swych wielbicieli.
Stró é był ǳiwnie do twarzy. Na głowie miała kapelusik niebieski z piórami białém
i lazurowém, na sobie żiustokor tegoż koloru, cały szamerowany złotem; biała szeroka
suknia z tyku, bramowana złotem dopełniała stro u. Skoczyła na konia, który przy-
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siadł dla nié i wstał zaraz cały drżący rwąc się do biegu. Wǳięcznym uśmiechem piękna
królowa powitała swych towarzyszów.

— Panowie — zawołała wznosząc do góry rączkę stro ną w biczyk, którego ręko eść
połyskiwała drogiemi kamieniami — Król JM. wyzwał mnie do wyścigu. Jest pół goǳiny
ak ruszył; choćby konie popadały, a am miała szy ę skręcić… lecim co konie wyskoczą!
Kto mi sprzy a, za mną!

To mówiąc zuchwała amazonka zwróciła konia ku bramie, ściągnęła cugle, zmarsz-
czyła brwi i pomknęła wprost na ulicę. Troskliwi o nią Zaklika z edné , koniuszy é
z drugié strony, stanęli, aby w przypadku konia pochwycić i śmiałą rycerkę ratować mo-
gli. Reszta towarzystwa sunęła za nią. Biały arab pomknął od razu chyżo; zatętniał most
pod kopytami koni, przelecieli stare miasto, w prawo droga wiodła na lasy do Stołpów.
Szczęściem gościniec był szeroki i piaszczysty, chwila poranna i orzeźwia ąca… konie wy-
poczęte i silne. W milczeniu sunął w tumanie pyłu błyszczący orszak hrabiny, ak gdyby
wicher go pęǳił. Arab wyścigał inne konie, Cosel z czarném okiem w którém ogień akiś
pałał, z zarumienioną twarzą, z usty półotwartemi, zdawała się napawać tą azdą szaloną.

Przelatywali góry i lasy, łąki i ciche puste pola gǳieniegǳie nad drogą wydarte; kra
w té stronie mało zasiedlony naówczas, wendy skie tylko wioski z ich chatami o drew-
nianych podsieniach i wysokich dachach migały w sadach wiśniowych. Po droǳe gǳie-
niegǳie spotkany wieśniak zde mował czapkę przed z awiskiem cudowném… a nim na
zapytanie o króla mógł odpowieǳieć, eźdźcy mu w kurzu obłokach znikali.

Konie okryły się pianą, koniuszy po goǳinie takiego biegu zaklinał by się zatrzymać.
Cosel słuchać nie chciała, w ostatku zwolniła nieco biegu i u wrót staré chaty sama
zatrzymała białego. Stanęli wszyscy… konie dyszały i parskały. We wrotach od podwórka
stała kobiéta żółta, wynęǳniała, okryta płachtą, podparta na kĳu. Popatrzała na eźdźców
z akąś obo ętnością, akby innego świata istota i odwróciła oczy.

Raz tylko wzrok é spotkał oczy Cosel, a piękna królowa wewnątrz zadrżała od niego.
Spytano kobiéty o orszak królewski: potrząsła głową.
— Alboż wiem co król i co królewskie? — zapytała. — My królów nie mamy… nasi

pomarli.
Mówiła to zwolna i obo ętnie i mową łamaną i akcentem obcym.
W chwili gdy ą rozpytywać zaczęto, z chaty wyszedł w granatowym przyoǳiewku

z wielkiemi guzami, mężczyzna lat średnich… z włosami długiemi, w krótkich spodniach
i pończochach; zd ął kapelusz pokornie i gości pozdrowił czystą saską niemczyzną.

Zawiadomił on że król przed trzema kwandransami może w istocie prze eżdżał drogą,
ale parł tak konia, iż go pewnie dogonić nie było podobna, chybaby gǳie spoczywał, a do
Stołpów nie potrzebował król wydychać.

Cosel straciła naǳie ę wyścignienia go, spytała o krótszą drogę, choćby być mia-
ła na gorszą; ale żadné nie było, gdyż w prawo doliny były przerznięte trzęsawiskami
i gęstemi zaroślami, którychby konie przebyć nie mogły…

Cosel skoczyła z siodła, da ąc chwilę spoczynku swym towarzyszom. Gorąco dopie-
kało, rzucili się wszyscy do wody: Niemiec ofiarował się z piwem… Na ten raz i wie ski
ów napó przykwaśniały wydał się wyśmienitym…

— Cóż to za kobieta? — spytała Cosel gospodarza wskazu ąc żebraczkę sto ącą ciągle
o kĳu w bramie i wcale nawet nieokazu ącą ciekawości dla piękné pani.

Niemiec wzruszył ramionami pogardliwie.
— To est… słowianka… wendka! Nie mogę się é ztąd pozbyć… Mówi że ten dwór

niegdyś do é o ca należał… Mieszka tu gǳieś nieopodal w ziemiance wykopané a raczé
rękami wydarté pod górą; nie wiem czém ży e, a choǳi mi po polach całe dnie i mruczy:
któż wié, pewnie szatańskie akie zaklęcia‼ bo to niezawodnie czarownica… Chciałem é
zapłacić by sobie poszła gǳie dalé , ale się ruszyć ztąd nie chce, mówiąc że to o ców é
ziemia i że na nié umrzéć i kości złożyć musi.

Nieraz nocą gdy burza ryczy, ona śpiéwa, a nam dreszcz choǳi po skórze słysząc ten
głos… I nie barǳo ą wypęǳać można — dodał coraz ciszé — umié ona wiele, zaklęcia
ma na szatanów że é służą, i czary straszne.

Po chwili z westchnieniem dodał:
— I proroku e przez szatana… a doprawdy nie myli się nigdy…
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Cosel zaciekawiona zwróciła ku nié oczy i podbiegła… Ona edna była tak śmiałą, bo
reszta towarzystwa na wzmiankę o czarach rozsunęła się i rozpierzchła ustawia ąc nieco
opodal.

— Jak é imię? — spytała Niemca.
Zawahał się gospodarz i tak cicho że go ledwie usłyszéć było można szepnął: Mlawa.
Choć Cosel z trudnością rozeznała głos ego stłumiony, stara ruszyła się akby po-

słyszała swe imię; podniosła głowę wychudłą dumnie, strzepnęła długiemi włosy które ą
wkoło obwieszały, i zdawała się obrażona szukać oczyma czarnemi winowa cy co śmiał
wymówić é imię.

Cosel niezważa ąc na poǳiw tych co ą otaczali zwolna zbliżyła się do staré . Przez
chwilę śmiało obie patrzały sobie w oczy.

— Kto ty esteś stara? — spytała w końcu Cosel — żal mi twych siwych włosów
sponiewieranych w pyle i nęǳy twé ; powiéǳ dlaczego esteś tak biédna? ak…?

Mlawa potrzęsła głową.
— Ja nie estem biédna — odezwała się dumnym głosem — a w sobie noszę asnych

lat pamiątkę, a tu eszcze estem czém był mó ród dawnié : królową…
— Ty? królową? — rozśmiała się Cosel…
— Tak! mogłam być nią, bo krew królów té ziemi starych płynie we mnie, tak ak

ty… choć ǳiś królową esteś, możesz być utro nęǳnicą mnie podobną… Na świecie
wszystko możliwe…

— Jakich królów, akié ziemi? — poczęła zadumana Cosel — ty?
Stara podniosła rękę i wskazała kra dokoła.
— Wszystko to było nasze… wszystko, pókiście wy nie przyśli i ziemi nie skuli, a nas

nie wybili ak ǳikiego zwierza. Bo myśmy byli dobrzy i szliśmy z chlebem, solą i pieśnią,
a wyście szli z żelazem, żagwią i śmiechem… I siedliście i rozmnożyło się plemie Niemców
i wyparło nas z o cowizny… To ziemia mo a! — powtórzyła zadumana — i choć tu żyć
nie mogę, a umrzéć tu muszę… Ztąd dusza do swoich zna ǳie drogę…

— Umiesz wróżyć? — spytała Cosel po chwili, akby gorączkową ciekawością zd ęta…
— Jak komu? ak kiedy? — obo ętnie rzekła Mlawa.
— A mnie?
Stara popatrzała na nią długo i z politowaniem.
— Poco ci wróżba? — spytała — kto doszedł tak wysoko, ten tylko spaść może: nie

pyta …
Cosel pobladła, ale uśmiechem chciała okazać męztwo, choć się é wargi trzęsły a łzy

nabiegały do oczów…
— Cóż mi powiesz? a się niczego nie bo ę — rzekła. — Umiém szczęściu patrzéć

w oczy ak w słońce, potrafię spo rzeć w ciemności…
— A gdyby noc była długą… długą…?
— Nie bęǳie wieczną? — odparła Cosel…
— Któż wié? kto wié? — szeptała Mlawa i wyciągnęła dłoń.
— Pokaż mi rękę…
Hrabina nieco się cofnęła lęka ąc, by é dotknąć nie chciała, naówczas wierzono

w czary.
— Nie bó się, mo a piękna — spoko nie odparła Mlawa — nie zbruczę ci białych

paluszków… oczyma tylko é dotknę…
Posłuszna Cosel zd ęła rękawiczkę, i śliczna biała ak z kości słoniowé utoczona dłoń

błysnęła pierścieniami okryta przed oczyma zdumioné kobiéty… Chciwie zmierzyła ą
wzrokiem…

— Śliczna rączka! warta by królowie ssali z nié słodycze… ale, ǳiecko mo e… straszne
na nié znaki… Ta dłoń nie eden raz dotknęła twarzy, która na nią zuchwale spo rzała?
nieprawdaż?

Cosel zarumieniła się, Mlawa głową waha ąc zamyślona stała.
— Cóż mi powiesz? — szepnęła niespoko na hrabina.
— Jeǳiesz do przeznaczeń twoich? Któż uniknął kiedy losu? kto kiedy przepaść zo-

baczył? Po długiém szczęściu czeka cię dłuższa, o! dłuższa pokuta… czeka cię niewola…
dni nieprzeżyte, nocy nie przespane, łzy nie policzone… bęǳiesz z ǳiećmi bezǳietną,
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bęǳiesz z mężem wdową, bęǳiesz królową a niewolnicą, bęǳiesz wolną i odtrącisz swo-
bodę… bęǳiesz… o! nie pyta …

Cosel blada była ak marmur, ale się eszcze uśmiechać chciała: usta się é skrzywiły.
— Com ci przewiniła, — rzekła — że chcesz mnie przerazić?
— Ja się litu ę nad tobą — odezwała się Mlawa. — Po co było chcieć wglądać w duszę

mo ą… tam piołuny tylko rosną, ze słów gorycz płynie. Żal mi cię, — spuściła głowę stara.
Ty edna! co ty edna! to tysiące na té ziemi przebolało… prze ęczało i pomarło bez

mogiły i proch ich wiatry rozwiały… Jak ty ęczały tysiące długą a długą niewolą… o cowie
moi, ǳiadowie moi, praszczury nasze, królowie, am uż ostatnia: Niemiec wypęǳił mnie
z domu.

Nie mówiąc nic Cosel dobyła złoty pieniąǳ i chciała go położyć na ręce staré , ale ta
się cofnęła.

— Nie wezmę, — rzekła — ałmużny nie chcę, a dług wasz zapłacicie kiedyś inaczé :
liczą go tam!

Podniosła palce do góry i zerwawszy się otulona płachtą powlokła się poza płoty na
łąkę.

W czasie té rozmowy towarzysze Cosel szli w oddaleniu poǳiwia ąc é odwagę;
niemiec także gospodarz wpatrywał się w tę scenę, od któré tylko ciche dochoǳiło
go mruczenie. Nikt nie śmiał spytać Cosel dlaczego była tak bladą, dlaczego zamyślona
chwyciła konia za grzywę i siadłszy rzuciła mu prawie cugle na szy ę, da ąc iść ak zechce.

I echali znowu, lecz nie cwałem, nie pogonią: konie parskały. Zdala ukazały się spi-
czaste piętrzące wysokie wieże. Koniuszy cicho wymówił:

— Stolpen.
Po goǳinné prawie droǳe zdążyli do stóp zamku. Naprzeciw palisady z bazaltów

czarnych stała tu cała kalwakata króla, oczeku ąc zdala uż do rzané hrabiny.
August wyszedł naprzeciw nié śmie ąc się.
— Goǳinę na mnié czekałem! — rzekł.
— A am półgoǳiny zmarnowała z akąś żebraczką, któré sobie wróżyć kazałam! —

odpowieǳiała Cosel.
Król zǳiwiony spo rzał na nią.
— I wywróżyła? — zapytał.
Anna popatrzała nań i łzy é z oczów pociekły. Było to tak ǳiwne z awisko, że August

się zmięszał i nastraszył. Uśmiechem i czułością starał się é wesołość zwykłą przywrócić.
— Co za wspaniałe stare biskupów dawnych Meisseńskich zamczysko! — rzekł wska-

zu ąc na mury.
— Szkaradne! okropne! straszne! — odezwała się Cosel wstrząsa ąc — ǳiwi mnie,

że król mógł tu echać dla zabawy, gǳie groza i wspomnienia katostw i wo ny królu ą.
— Bo, pani mo a — przerwał August — oczy twe śliczne i na posępnie szą dla mnie

mogą roz aśnić okolicę: z tobą mi wesoło wszęǳie.
I podał é rękę, na któré Cosel zamyślona sparła się i zwiesiła. Poszli tak razem w okół

strasznego zamczyska. Hrabina była milcząca, król pogodnego oblicza; któż wié? myślał
może, gdy mu na Sonnen i Königsteinie ciasno było z więźniami, tu niektórych umieścić,
i dlatego zamek okrążywszy dokoła, zapragnął wnĳść do środka: Cosel go zatrzymała.

Stanęła w progu pogląda ąc na czarne wieże i mury. Król poszedł dalé . Oglądał wie-
żę Donatha, za rzał do izb gǳie niegdyś były katownie, przypatrzył się Janowé wieżycy
zbudowané przez biskupa Jana VI, i klucznik idący przodem pokazał mu znowu katow-
nie drugie, poǳiemię zwane „Dół Mniszy” (Mönchsloch), w którym karano zakonników,
więzienia „Richtergehorsam” Janowe i loch „Burquersiess,” do którego skazanych po
drabinie spuszczano. Wszystkie one były w dość dobrym stanie, lecz puste. August oglą-
dał e z ciekawością zaostrzoną, akby w nich szukał śladów luǳi i męczarni; naostatek
rzuciwszy okiem na mury forteczne wyszedł powoli.

Zastał Cosel tam gǳie ą zostawił, w niezwykłém pogrążoną zadumaniu i z przestra-
chem niekiedy rzuca ącą okiem na wieże zamkowe.

— Cel ǳisie szé prze ażdżki wcale nie wesoły — ozwała się głosem zmienionym —
nie można é nazwać rozrywką. Chociaż nie wiǳiałam zamku, robi na mnie wrażenie
boleśne: zda e się, że słyszę ęk luǳi co tu cierpieli.

August się uśmiechnął.
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— Nie stało się to niewinnie — rzekł obo ętnie — trudno mieć czułość dla wszyst-
kich. Ale zkądże ci piękna hrabino, te czarne myśli przychoǳą? Odwróćmy się plecami
do zamku i idźmy do zwierzyńca. Kazałem tam pod namiotem rozstawić stoły… napęǳą
nam zwierza, ożywisz się i bęǳiemy przyklaskiwali ak zwykle twé zręczności.

Jak król rozkazał stało się: u wnĳścia do zwierzyńca, pod wspaniałym namiotem tu-
reckim, który pamiętał Wiedeńską wyprawę, stoły były w gotowości. Cosel za ęła pierw-
sze mie sce. Słońce się było podniosło i dopiekało silnie, powietrze ciężkiém się stało
do oddychania i skwar czuć było nawet w usposobieniach wesołego zwykle towarzystwa,
które się rozbawić nie mogło. Kyan, który przybył z królem, smutny i zwieszony nad kie-
lichem, nie probował błysnąć dowcipem zawsze gotowym. August nie lubił w swo ém
otoczeniu takiego pogrzebowego milczenia, prędko więc obniesiono eǳenie, pozde mo-
wano srebra i łowczowie przynieśli strzelby, z któremi wszyscy weszli w głąb zwierzyńca.

Cosel poszła także z królem, ale z namarszczonemi brwiami; przypisywano to prze-
powiedni obłąkané kobiety, na którą nastręczyła się sama niepotrzebnie. W uszach é
w istocie brzmiały wyrazy biedné Mlawy proroku ące straszną przyszłość a choć w té
chwili nic w świecie domyślać się é nie dozwalało, Cosel posępną była i smutną. Au-
gust za nią okazywał nie zwycza ną wesołość i akby na przekór unosił się nad pięknością
Stołpów i mocą warowni, która u granic saskiego kra u mogła stać na ego straży.

Nad wieczór uż po zabiciu kilku sarn i ǳików, król siadł na koń. Cosel echała
przy nim, ale gdy wyruszyli od stóp góry i mĳali uż miasteczko, z zachodu nadciągnęła
chmura czarna, przed którą znowu do zamku schronić się musiano. W mieście nie było
innego gotowego na przy ęcie królewskich gości schronienia. Więc choć od wieków za-
mek Kurfirstów nie przy mował, musiano zarǳewiałe drzwi komnaty okrągłé w Janowé
wieży otworzyć. Służba pomieściła się chroniąc od ulewy i deszczu pod bramą Donatową
i w murach pustych twierǳy. August i Cosel schronili się do staré komnaty sklepioné .

Kilka stołków drewnianych, ławy i stół dębowy, składały cały sprzęt tego smutnego
więziennego mieszkania. Cosel wszedłszy doń obe rzała się, wzdrygnęła i przytuliła do
króla.

— Panie mó — rzekła — akże tu okropnie, ak smutno, ak trupem czuć te pustki!
— Gdybym był przeczuł że się tu schronić bęǳiemy musieli, byłbym choć ednę

izbę przybrać kazał. Cóż chcesz, nikt tu prócz mnichów i więźniów a ich dozorców nie
mieszkał. Nie est to mie sce rozkoszy… mury choć nieme czuć przeszłością.

Jakby dla zwiększenia wrażenia té chwili na umyśle kobiéty, która może piérwszy raz
w życiu strwożoną się czuła; nadeszła ulewa z gradem tłukąc w okna oprawne ołowiem,
sypiąc akby kamieniami po dachach i błyskawice następu ące bez przestanku po sobie,
zdawały się w ciskać do izb wnętrza. Z ogromnym hukiem i przeraża ącą asnością na
wieżę Donatową uderzył piorun, ob ął ą płomieniem i zlał się ku ziemi. Cosel krzyknęła
z trwogi, król stał nieporuszony… ognia wszakże nie wzniecił grom z góry i po nim puścił
się tylko deszcz rzęsistszy.

Pół goǳiny wrzał tak wicher z ulewą po nad zamkiem, kilka eszcze piorunów padło
w blizkości, aż na zachoǳie żółtym pasem oświecone pokazało się niebo i ciężar chmur
czarnych na wschód się cały przewalił…

Deszcz skończył się akby rosą cichą i słońce znowu z za poszarpanych chmur końców
asnemi promieniami strzeliło.

Cosel odetchnęła. A! edźmy, panie mó — zawołała — edźmy, edźmy: a tu nie
mogę oddychać!

W chwilę uż sieǳieli wszyscy na koniach i orzeźwieni powietrzem burzą ochłodłém,
zdążali nazad ku miastu. Gdy przyszło przed chatą, u któré stała Mlawa z rana, prze eż-
dżać, Cosel szukała é oczyma, ale tam é uż nie było. Opodal nieco czatowała zdało się,
aby króla zobaczyć. Milcząc rzuciła okiem na Cosel i z politowaniem uśmiechnęła się do
nié ak dawna zna oma: August konia spiął odwraca ąc się ze wstrętem.

Tak co ǳień nową akąś rozrywką starał się czas skrócić sobie odepchnięty od korony,
co go tyle kosztowała, król August II. Miał on nienawiść dla Karola XII, narzekał na
przeciwne losy, lecz nic nie dorównywało ego niechęci ku niewǳięcznym Polakom. Im
wszystkie przypisywał nieszczęścia swo e i ci co ta emnie mu sprzy a ąc przybywali się
pokłonić eszcze, akby przeczuwa ąc przyszłość, doświadczali od niego gniewów akie
miał w sercu dla całego kra u. Król siłacz co o sławę bohatéra wo ownika był zazdrosny,
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który się malować kazał we zbroi i rycerskié postawie, nie mógł zapomniéć że go zwyciężył
młoǳik niepozorny i we własnym kra u mu się rząǳił.

Potrzebował podnieść swą sławę nadwerężoną akimś czynem i wysługu ąc się razem
cesarzowi, wybrał się ako ochotnik z małą garstką luǳi przeciw Francuzom do Flandryi.
Zachowywał ak na ściśle sze incognito i wmieszał się w dwór księcia Eugeniusza Sabauǳ-
kiego. Tu chciał koniecznie błysnąć odwagą, zyskać oklaski i narażał się osobiście do tego
stopnia iż go ks. Eugeniusz i ks. Marlborough musieli odwoǳić, by próżno nie święcił
tak drogiego życia.

— Na wo nie — rzekł król — trzeba być trochę kalwinistą i wierzyć w przeznaczenie.
Złośliwi luǳie szeptali z tego powodu, że król mimo świeżo przy ętego katolicyzmu,

podobno w nic nie wierzył. „Powiada ą że August wiarę zmienił — pisze Loeu — mógł-
bym to przypuścić, gdyby ą kiedy miał.” To pewna, że uż po przy ęciu katolicyzmu,
ogromnemu psu faworytowi, boda temu co stłukł szacowną flaszkę z merkuryuszem
Böttigera, różaniec kładł dla zabawy na szy ę…

Nie długo wytrzymawszy na wo nie, która dlań była rozrywką, przewidu ąc że oblę-
żenie Lisle za długo się pociągnąć może, zatęsknił król do Saksonii — i Cosel.

Jednakże w ścisłém incognito pod imieniem hrabiego Torgau wstąpił do Brukselli,
gǳie ak na pilnié mu było zaprosić sobie na wieczerzę tancerkę Dupare, do sławnego
naówczas restauratora Vernus pod znakiem obfitości. Cztery panny z opery, król, Vitz-
thum, Bauditz i hrabia W… zabawiali się do rana, a August pannę Dupare do Drezna
zaprosił. Znać mu uż hrabina była coraz obo ętnie szą, a życie tak ciężkie do dźwigania.

W czasie niebytności króla, namiestnik Fürstemberg i hr. Flemming zmówili się i podali
sobie ręce, aby się starać z pod panowania Cosel wyzwolić. Rozkazywała im ak królowa,
obchoǳiła się z nimi z dumą kobiéty, która ufa w siły swo e, szafowała pienięǳmi ak
ǳiecię, które nie zna ich wartości. Przewaga aką miała nad królem przerażała wszyst-
kich i obóz nieprzy aciół z każdym się dniem powiększał. Żadna z ulubienic królewskich
nie miała takié potęgi, wiary w siebie, i nie umiała tak długo niestałego Augusta II
utrzymać przy sobie. Można było znieść fantazyą pańską, ale dać się ugruntować właǳy,
która wzmagała się coǳień, stawało się niebezpieczeństwem dla wszystkich. Gorączko-
wo pragnął dwór cały kimkolwiek zastąpić Cosel, a obalić ą koniecznie. Hrabina raczé
domyślała się tego niż wieǳiała o knowaniach, ale garǳiła niemi. Gdy é donosił o nich
wierny Zaklika, który się przysłuchiwał co po dworze krążyło, Cosel śmiała się pogardli-
wie.

Powoli gromaǳiły się, skupiały wszystkie siły nieprzy aciół, chociaż nie śmieli eszcze
wypowieǳiéć awnie wo ny. Czekano w królu pewnych symptomów, któreby ozna mi-
ły znużenie i wskazały że walka da się rozpocząć z naǳie ą zwycięztwa. Z edné strony
stały sprzymierzone siły luǳi naǳwycza zręcznych i przebiegłych, w intryǳe dworski-
é od młodości wyćwiczonych, przez zepsute i chytre kobiéty posiłkowanych; z drugié
Cosel dumna, zarozumiała, szlachetna, ufna w swe siły i wǳięki, w swe uro one żony
nazwisko, w węzeł który stanowiły przyznane é ǳieci… kilku przy aciół nie ma ących
znaczenia i kilka osób dwubarwnych, co gościły w obu obozach, wyczeku ąc przewagi
ednego aby się doń przyłączyć. Zanosiło się na wo nę długą, ale przeciwnicy Cosel mieli
przy zawziętości cierpliwość i w charakterze króla pewność skutku pomyślnego.

Cosel musiało się wreszcie sprzykrzyć ze swemi fantazyami, nienasyconą żąǳą prze-
pychu, królewską dumą i charakterem porywczym. Dotąd król zna dował w nim zabawę,
lecz przebrana miara lada chwila mogła szalę na stronę drugą przeważyć.

Można powieǳiéć iż wszystko co było na dworze znacznie szego i więcé znaczącego,
stało w obozie przeciwnym… Ks. Fürstemberg, hr. Flemming, hr. Reuss, panna Hül-
chen, Vitzthumowa liczyły się teraz do za adłych przeciwniczek. Nieznośna Glasenappowa
wkręciła się do domu hrabiny tylko aby ą szpiegować i plotki od nié wynosić.

Korzysta ąc z niebytności króla, w czasie ego pobytu we Flandryi, namiestnik ze
swé strony, Flemming odǳielnie zmówili się na to, aby króla doniesieniami o zbytkach
i przepychu dworu hrabiny, powoli do nié zniechęcać.
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Odmalowali wymagania é w tak przesadnych barwach, że August znuǳony, polecił
pewną położyć im tamę. Chwycił się tego Fürstemberg oparłszy kilka razy rozkazom
wszechwładné pani, która, gdyby nie stan é niedozwala ący szukać z nim spotkania,
odgrażała się opoliczkować go publicznie. Zna ący charakter p. Cosel, mogli uwierzyć iż
spełniłaby to co obiecywała. Nieostrożne słowo Flemminga ściągnęło nań także burzę
i groźby.

Pochlebiali sobie ednak oba, wieǳąc z listów Bauditza o zaproszeniu panny Du-
parc do Drezna, że panowanie faworyty mogło przeminąć i że pora przyszła stanowczo
przeciwko nié wystąpić.

Tymczasem król od obozu przybywszy do Drezna, nie spo rzawszy na Fürstemberga,
poszedł wprost do pałacu czterech pór roku, gǳie zastał Cosel znowu ledwie wsta ącą
z łóżka po chorobie, pięknie szą niż kiedy, czułą a spłakaną.

— A! panie, — zawołała rzuca ąc mu się na szy ę — zawsze pragnę i pragnęłam
powrotu two ego, choćby goǳinę tylko trwało oddalenie, ale nigdy może nie tęskniłam
tak do twego powrotu! Wybaw mnie od prześladowania. Jestemże eszcze panią twego
serca, czyś mnie uż z niego wyrzucił, aby ci luǳie mogli się pastwić nademną!

— Kto? — zapytał król.
— Twoi na lepsi powiernicy i przy aciele, ten opó przebrzydły Flemming, ten prze-

wrotny świętoszek Fürstemberg, uczynili mnie pośmiewiskiem… spikali się na to by mnie
chorą życia zmartwieniem pozbawić. Panie, ratu mnie, lub powieǳ czyś uż wyrok wydał
na mnie!

Po długiém niewiǳeniu, Cosel oǳyskała wǳiękiem niezrównanym aki posiadała
dawną swą właǳę nad królem: August począł ą uspoka ać.

— Fürstembergowi i Flemmingowi uszu natrę‥ sąǳę że i chora wzięła zbyt do serca
to co może bez złé woli!

— Bez złé woli, ale to są śmiertelni wrogowie moi, tak ak tu wszyscy… niemi tylko
estem otoczona. Zazdrośni raǳiby mnie wyrwać z two ego serca.

Cosel płakała, król łez nie lubił i starał się ą ukoić.
Gdy po kilkogoǳinném pobycie wyszedł do zamku, był uż pod urokiem i na piérwszy

wyraz oskarżenia, z którém Fürstemberg wystąpił, odpowieǳiał mu sucho, aby utro szedł
hrabinę przeprosić: książe zamilkł.

— I ty i Flemming winniście; ale nie cierpię kłótni i sfarów u mnie; utro musicie
być u nié : pogoǳę was.

Flemming który sobie czasem pozwalał królowi sprzeciwiać, odparł:
— N. Panie, toby było dla mnie zbyt upokarza ącém!
— A ednak przez to prze ść musisz — odpowieǳiał król — inaczé musiałbyś chy-

ba ze dworu ustąpić, nie obeszłoby się bez kłótni przy piérwszém spotkaniu. Cosel nie
przebacza łatwo, a a awantur nie lubię.

Napróżno generał się oburzał i parskał, spo rzeli po sobie z Fürstembergiem… chwila
nie była nadeszła eszcze, trzeba się było poddać króla rozkazom.

Nie dalé ak naza utrz król obu powołać kazał do pałacu czterech pór roku: musieli
stawić się oba. Cosel była zarumieniona od gniewu i dumną ak królowa. August sam
wprowaǳił winowa ców.

— Sąǳę — rzekł — że tylko nieporozumienie mogło być przyczyną, iż hrabina mi
się uskarżała na niewzględne z nią obe ście. Radbym zatrzéć wspomnienie to… hrabina
zapomni, panowie ako grzeczni i szanu ący płeć piękną nie weźmiecie é za złe, eśli tam
słówko akie w żalu rzuciła. Proszę to puścić z obu stron w niepamięć.

Gdy król to mówił, z obu stron zmierzono się oczyma. Coseli wzrok był eszcze gni-
éwu pełen i oburzenia, Fürstemberga nienawiści, Flemminga chytrego szyderstwa. Skło-
nili się ednak oba grzecznie barǳo, a mruczenie ich można było wziąść za komplement.

Z obu stron nie łuǳono się wcale szczerością zgody, wieǳiano że to był roze m do
czasu i że walka rozpocznie się przy piérwszé do nié zręczności. Po tém urzędowém
prze ednaniu, którego i sam król pewnie czuł pozorność, książe i generał przemówiwszy
kilka słów obo ętnych i chłodnych odeszli. Król pozostał u Coseli. Pięć uż lat trwała
miłość ego stała przyna mnié powierzchownie dla piękné hrabini, oczekiwano co chwila
przesytu i zmiany: napróżno. Hrabina Reuss i Vitzthum kandydatki do tronu, napróżno
śleǳiły zmarszczki na czole Coseli, próżno upatrywały zaćmienia blasku é piękności; była
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to edna z tych ǳiwnych istot, obdarzonych niemal nieśmiertelną młodością, których
lice marmurowe żadna boleść wyszczerbić nie może. Pokątne miłostki króla nietrwałe,
gminne, mogły go rozrywać, ale nie potrafiły zastąpić przywiązania do kobiéty, która
miała za sobą i charakter szlachetny i umysł wykształcony i wszystko coby ą wśród tysiąca
innych oǳnaczyć mogło. Z hrabiną Cosel August pełen próżności mógł się pochwalić
przed światem, mógł ą pokazać i chlubić się zdobyczą: wszystkich innych musiał się
wstyǳić. Żadna z tych co poprzeǳiły Annę nie dorównywała é ani pięknością, ani
umysłem, ani charakterem. Napróżno chciano cóś znaleźć przeciwko nié , coby choć do
zręczné potwarzy dostarczyło oręża; złość czuła się bezsilną, bo życie pani Cosel awne
całe, nie miało żadnych ta emnic; niezmierna pycha tylko i powtarzane é zapomnienia
że est żoną i królową, całą winę stanowić mogły.

Wkrótce po té scenie zręczni nieprzy aciele w inny sposób postarali się króla z nią
poróżnić. Zaproszenie tanecznicy Duparc do Drezna, dało im w ręce oręż. Wieǳieli ak
Cosel była zazdrosną i ile razy August musiał od nié znosić na przykrze sze wymówki
i groźby z powodu bałamuctw swoich. Użyto Glasenappową. Zamawia ąc pannę Du-
parc, król nie przyznał się é wcale kim był, poznała go pod imieniem hrabiego Torgau,
a przybywszy do stolicy biegała napróżno szuka ąc tego nazwiska… Miała ona tu ciotkę
w teatrze…

Ta zaprowaǳiła ą do szambelana Murdachs, dyrektora zabaw królewskich, który był
o wszystkiém uwiadomiony. Zǳiwiła się ciotka niezmiernie gdy pan szambelan przy ął
Duparc ze szczególnemi względami, ofiarował zaraz wszelkie é żądania spełnić i wyraził
życzenie aby wystąpiła w balecie Księżné Elidy, który właśnie przygotowywano na powrót
królewski. Wszystko to miało być ǳiełem hrabiego Torgau, w którym ciotka i panna
zaczęły się uż króla domyślać. Domyślano się go więcé eszcze po bezimiennych darach
akie é przysłał.

Cały dwór zaraz wieǳiał, że Duparc u rzawszy króla w teatrze i poznawszy w nim
hrabiego Torgau, omdlała z radości; że król aktorowi Beltour kazał ą ratować, i że Cosel
uraziła się tą wielką troskliwością Augusta o zdrowie awanturnicy.

— Zda e mi się, N. Panie — odezwała się hrabina urażona, — że to est zbytek łaski,
opiekować się tak nieznaną akąś istotą, wcale zapewne nie zasługu ącą na te względy.

August się obraził i odparł sucho:
— Prawda, że nieraz mi można było wyrzucać zbytek dobroci dla osób, które é

nadużywały; sąǳę wszakże, iż ta Duparc skromnie szą bęǳie.
Scena w loży się odbywała. Cosel nie poskramia ąc ani ruchu ani głosów, rzuciła się

w głąb na sieǳeniu woła ąc:
— W. Kr. Mość masz szczególny gust do ulicznic.
Lęka ąc się aby z tych słów scena nie wybuchła publiczna, o którą nie było trudno,

król wstał i wyszedł do loży królowé , z którą był brat é margrabia Brandeburg-Bareuth.
Chwilę wystawiona na oczy całego dworu i szyderskie uśmiechy, hrabina przesieǳiała

ze spuszczoną głową, zawołała że é się robi słabo. Kazała podać lektykę i powróciła do
domu. Tym razem król, który sobie w fantazyach swych zawaǳać nikomu nie dawał,
rozgniewany, ani poszedł do nié , ani się kazał dowieǳieć.

We łzach, w rozpaczy, w gniewie Cosel spęǳiła wieczór cały. Już się gościa żadnego
spoǳiewać nie mogła, gdy późno w noc wdarła się prawie przemocą bar. Glasenappowa.

Nieprzy aciołom hrabiny zdawało się że uż roz ątrzoną, podbuǳa ąc eszcze do wybu-
chów zazdrości, których król widocznie na ten raz znosić nie chciał, zdoła ą, przyspieszyć
zerwanie.

Duparc wprawǳie nie mogła się mierzyć z Anną, ani się é kiedy śniło by dostąpiła
tego szczęścia; lecz szło tylko o to, aby obalić panią Cosel lub przyna mnié zachwiać é
potęgę. Glasenappowé powierzono rolę dla nié barǳo właściwą. Wbiegła uda ąc nad-
zwycza ną litość i współczucie, a zastawszy Annę we łzach leżącą na kanapie, przypadła
do nié szczebiocząc.

— Nie możesz uwierzyć — zawołała — ak mi się serce ściska nad losem twoim.
Wiem wszystko, wiǳiałam! oburzam się… bole ę… ale to nie koniec. Nie wiesz nic. Król
brawu e się… Król zaraz po wy ściu twém zapowieǳiał panu Murdachs, że kazał do niego
zanieść wieczerzę i że ma na nią Duparc i trzy inne aktorki zaprosić. Wiem to z na lepszych
źródeł, po teatrze król poszedł do szambelana. Duparc przed nim na kolana upadła… przy
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wieczerzy król był w na lepszym humorze i zapewne tam est dotąd, odprawiwszy trzy inne
aktorki, którym dano po sukni i po sto talarów.

Cosel wysłuchała plotki, z lekka odtrąca ąc natarczywą Glasenappowę.
— Wcale mnie to nie ǳiwi — odpowieǳiała — nie sądź bym była zazdrośną, prze-

żyłam uż wiele… odnowioną miłość dla ks. Teschen i Henryetty Duval i innych wiele,
ale płaczę nad poniżeniem króla, który sobie większą niż mnie krzywdę czyni.

To mówiąc wstała Cosel z kanapy, ociera ąc łzy; przybycie improwizowané té przy-
aciółki, pośpiech é , dały uczuć hrabinie podstępną intrygę i skutek sprawiły przeciwny,
pozornie ą uspokoiły.

Glasenppowa napróżno usiłowała gniew w nié rozbuǳić: wrzał on w sercu, lecz nie
występował na usta… Cosel potrafiła się pokonać.

— Kochana baronowo, — rzekła w końcu — zbyt sto ę wysoko ażeby mnie kaprys
króla miał dotknąć; nie est on pierwszym, nie bęǳie pewnie ostatnim… my kobiety
powinnyśmy być do nich przywykłe. Wstyǳę się za króla, ale nie sąǳę ażeby mi to serce
ego wydrzeć miało.

Naza utrz król ochłonął z tych zapałów, zrana nie przydał wprawǳie do Cosel, lękał
się é porywczości, posłał na zwiady Vitzthuma.

Vitzthum nie należał dotąd do żadnych intryg przeciw Annie, żyli z sobą dobrze.
Przyszedł akby od siebie dowieǳieć się o é zdrowie. Znalazł ą cale niespoǳianie, star-
szą córeczkę trzyma ącą na kolanach, smutną ale spoko ną. O wczora szym wypadku nie
wspomniała mu ani słowa; on także zapytawszy ak się miała, nie śmiał potrącić o draźliwe
wspomnienie.

— Jestem zdrowa, ak hrabia wiǳisz — ze smutnym uśmiechem odezwała się Cosel
— czy znać co po mnie? powieǳ mi.

— Pani esteś zawsze piękną.
— Hrabia esteś zawsze dobry i grzeczny.
Rozmawiali o rzeczach obo ętnych. Vitzthum wiǳąc, że ona pierwsza nie pocznie

pewnie o królu i Duparc, zabawił chwilę i powrócił ozna mić iż Cosel znalazł nadspo-
ǳiewanie spoko ną.

Zdaleka cała partya przeciwna z niezmierną ciekawością oczekiwała czy król zbliży się
do Cosel, wczora okazawszy é gniew tak wyraźny. Nad wieczór August poszedł.

Wieść gruchnęła i twarze się przedłużyły. Rachowano nieco na gwałtowność hrabiny
eszcze.

Tym czasem i ona i August okazali przy spotkaniu zbyt wiele rozwagi, aby do ze-
rwania przy ść mogło. Król nie chciał porzucić Anny, nawykł do é towarzystwa, a choć
gwałtowna miłość dla nié , dawno uż była wygorzała w sercu nie stałém, nałóg w nim
pozostał. Do Duparc przyznać się nie mógł. Cosel sąǳiła się żoną, była matką i posta-
nowiła naśladu ąc królowę znieść bałamuctwa męża.

— Zrobiłaś mi wczora nie miłą scenę w teatrze — odezwał się król — nie znoszę
takich publicznych swarów, które mnie i wam nie przystały.

— N. Panie, mo a miłość dla was…
— Niechże bęǳie rozsądną — przerwał król.
— Miłości cechą, że rozsądną być nie może, — dodała Cosel. — Ja również niepo-

dobné rzeczy wymagam od miłości pana mo ego, to est, żeby była stałą.
— Ja zaś od was byście śmieszné pozbyliście się zazdrości.
— Nie dawa do nié powodu, N. Panie — szepnęła Cosel.
Król ramionami ruszył. — ǲieciństwo.
Cosel powstrzymała się od wybuchów, wieǳiała że é nic nie grozi.
Stosunki z królem nie zmieniły się wcale, stały się tylko mnié serdecznemi: galan-

terya, ceremonialna nieco, zastąpiła dawną miłość.
Glasenappowa przyszła drugiego dnia ozna mić iż Duparc ciągłe ma z królem schaǳ-

ki, że król obsypu e ą podarunkami. Hrabina przy ęła to zimno.
Towarzystwo hr. Ress i Fürstemberg, którzy się spoǳiewali innego przebiegu té

sprawy, zrozumieli iż Cosel z ofiarą uczuć swych, przemaga ąc charakter, zada ąc gwałt
uniesieniom postanowiła się utrzymać. Przestraszyło to nieprzy aciół. Cosel aką znali nie
tyle zdawała się niebezpieczną, ta nowa, pamięta ąca o sobie, trudnie szą się stawała do
obalenia.
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Scena dramatyczna z panną Duparc, omdlenie é za kulisami, upadnienie do nóg kró-
la, wieczerza u Murdachsa, cała ta historya karnawałowa, z któré usiłowano wysnuć coś
wielkiego, skutek zrobiła zupełnie przeciwny, król który się w piérwszé chwili niecier-
pliwił zazdrością Cosel, późnié znalazł w té zazdrości dowód namiętnego przywiązania.
Pochlebiało mu to… kłócili się niemal coǳień o pannę Duparc, ale spory czułością się
kończyły… August nie przyznawał się do winy.

— Mo a droga hrabino — mówił uśmiecha ąc się — tworzysz sobie fantazye akieś
aby się dręczyć niemi? Dlaczegoż sąǳisz że mam kochać inną? Jakież dowody? czy mnié
estem czuły, chętny, posłuszny i dogaǳa ący wszystkim twym zachceniom? czy na chwilę
znalazłaś mnie oziębłym? Czyż mi nie wolno spo rzeć na kobiétę, przemówić do nié ,
żebym zaraz o zakochanie się posąǳonym nie był? Nie kry ę się z tém wcale, mówię
otwarcie, gdybym cię nad wyraz wszelki nie kochał, porzuciłbym dla tych nieustannych
zazdrości…

Cosel odpowiadała wpół żartem…
— Wiém że cię męczę wymówkami, ale muszę miéć ciągłe i baczne oko na miłostki

mego pana… Pomimo to, niezda się na nic mo a pode rzliwość i obawy, będę oszukaną
i a i tysiąc równie ak a zazdrosnych.

Król się uśmiechał, ta rola akiegoś Jupiter’a pochlebiała mu… tłumaczył się, gniewał
niby i stawał coraz czulszym… Duparc téż nie umiała go długo za ąć, bo to była istota,
która tylko tak zepsutemu i zǳiczałemu panu ak król, i to chwilowo chyba podobać się
mogła.

Gminne obe ście się é i towarzyszek teatralnych, oburzało w N. Panu tém większe
pragnienie przyzwoitszego towarzystwa… W krótkim przeciągu czasu Cosel nie tylko
oǳyskała właǳę dawną, ale z przerażeniem tych co na é zgubę czychali, zdawała się ona
rosnąć i ustalać…

Na lepszym dowodem że hrabina nie straciła nic w sercu króla kochanka, były w na-
stępnym roku odwieǳiny króla duńskiego Fryderyka IV, powraca ącego z Włoch, i po
droǳe chcącego wiǳiéć królową Eberhardynę swą ciotkę. August, który chwytał każdą
taką zręczność nastręcza ącą się do tracenia pienięǳy na uroczystości i zabawy, które-
mi zdumiewał Europę, postanowił z przepychem ak na większym przy mować swego
dosto nego siostrzeńca.

Sam on obmyślił plan świetnych zabaw akiemi go chciał zachwycić, a dawna pod-
danka króla duńskiego (rodem z Holsztynu) hrabina Cosel, wyznaczoną została do grania
w nich piérwszé roli. Prawda że teraz nawet eszcze hrabina była zawsze na pięknie szą, że
é nieprzy aciele nawet nie mogli odmówić wǳięku akim wszystkich czarowała. Szcze-
gólnie w takich razach gdy trzeba było wystąpić w postaci bogini, czaroǳie ki, królowé ,
Cosel postawą, ma estatem, urokiem przewyższała co ą otaczało. Król zdawał się nie ako
uniewinniony że składał hołdy tak wy ątkowé istocie.

Jak tylko dowieǳiano się w Dreźnie o dniu przybycia Fryderyka IV, ułożony został
program na cały czas ego pobytu. Piérwszego wieczora wysłano na spotkanie młodego
Kurfirsta, książęcia Fürstemberg namiestnika, hr. Flemminga, Pfluga z całym orszakiem
szambelanów, paziów, dworzan, odǳiałem wo ska i muzyką.

Część tylko dnia tego hr. Cosel musiała pozostać w domu, aby królowé w oczach
siostrzeńca nie wyrząǳić bolesné przykrości. Król w świetnym barǳo orszaku dworu
wy echał o dwie mile na powitanie i wprowaǳił do Drezna, wśród bicia z ǳiał, napływu
ludu, dźwięku muzyki, oświetlenia ulic i gmachów, czaroǳie skiego. Gwardye od złota
lśniące ustawione były przy zamku… U wielkich wschodów królowa z synem czekała nań
i wziąwszy mięǳy siebie króla prowaǳili go na górę: za niemi szedł król sam.

W wielkich apartamentach dworu zgromaǳone czekały nań damy, które królowa
przedstawiała. Ale całe to przy ęcie urzędowe trwało barǳo krótko; król duński po roz-
mowie z ciotką i z roǳiną, dał się wziąść Augustowi pod rękę i wiéść do mieszkania,
które dlań było przeznaczone. Tu zabawili chwilę… i prze ściem krytém łączącém zamek
z pałacem hrabiny Cosel udali się do nié dla spęǳenia wieczoru… Uroczysta wieczerza
z całym ceremoniałem dworu Augusta, który na wzór Ludwika XIV, kochał się w ob-
rzędach połączonych z przepychem, zastawiona była w zamku, w wielkié sali. Wszyscy
urzędnicy dworu, kra czowie, podczaszowie, podkomorzowie, pazie w galowych ubiorach
pełnili swe obowiązki u stołu…
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Król duński sieǳiał mięǳy królem a królową, a piérwszy toast wzniesiony powitały
ǳiała z wałów… Na galeryach grały muzyki, sale zielenią i kwiatami stro ne połyskiwały
złotem, obrazami, kryształami, bogactwy, akim żaden może dwór w Europie nie zrównał.

Dokoła stołu którego serwis złoty i wysaǳany kamieniami był prawǳiwém ǳiełem
sztuki, ak żywe kwiaty snuły się na pięknie sze damy dworu Augusta, a wśród nich pięk-
nie sza od wszystkich Cosel cała okryta dyamentami. Pas é , sznury, naszy nik, przepaski
włosów, bransolety świeciły temi kroplami rosy, w których wyglądała ak naǳiemskie
akieś z awisko.

Król duński na którym é piękność uczyniła wielkie wrażenie, a który był grzecznym
i sąǳił że się tém przypodoba gospodarzowi, nie mógł znieść ażeby stała i prosił by é
usiąść dozwolono… Na skinienie króla podano taboret hrabinie, a że inne panie stać
musiały, pomnożyło to ich gniéw, oburzenie i zazdrość.

Pobyt króla duńskiego trwał dni czterǳieści, ale wyobraźnia króla starczyła na za-
pełnienie ich coraz odmiennemi zabawami, ułożonemi z tą sztuką, aka Augustowi była
właściwą. Nikt lepié nie umiał urozmaicić zabawy, urząǳać niespoǳianek, zachwycać
pomysłami ǳiwacznemi i był to może edyny talent niezaprzeczony, który współcześni
i potomni w nim uzna ą.

Zabawy dworu były równie kosztowne i wyszukane, naśladowano e późnié długo,
ale nikt w tém Augustowi dorównać nie mógł. Karnawałowe igrzyska drezdeńskie, któ-
rym często za plac popisu służyły podwórce zamkowe lub rynek stary miasta, gromaǳiły
dworaków i szlachtę przymuszoną ak na kosztownié o własnym groszu występować,
przywǳiewa ąc stro e na rozmaitszych narodów.

Myśliwskie zabawy były téż na rozmaitsze: ściganie eleni po lasach psami konno,
szczwanie ǳików w zwierzyńcach pod Dreznem, polowanie na za ące, bażanty i kuro-
patwy w Wielkim ogroǳie, hece z niedźwieǳiami w podwórcach zamkowych, szczucie
lisów w zagrodach około pańskié rezydencyi. Na ulubieńszemi łowy Augusta II były na
ǳiki.

Igrzyska rycerskie, karuzele, uganianie się do pierścieni, piesze turnie e, strzelanie do
celu przy pochodniach w umyślnie na to urząǳonych strzelnicach na Zwingrze w rynku
i t. p. zmieniały i urozmaicały myślistwo. Cel urząǳano w ten sposób, iż trafny strzał
zapalał fa erwerk i tysiące rakiet ulatywało do góry. Rozdawano nagrody, często bogate,
czasem szyderskie, ak np. lisie ogony dla niezręcznych. Szlichtady w sankach na ǳiwacz-
nie szych kształtów należały także do na ulubieńszych rozrywek.

Zabawą która dotrwała późnié na bogatych dworach w Polsce do końca XVIII wieku,
były tak zwane gospody i armarki. Piękne panie przebierały się za oberżystki, wiwandierki,
kupcowe i częstowały gości. Przebierano się za chłopów, za cyganów. Jarmarki te odbywały
się na częścié w nocy, przy świetnych illuminacyach, a w budach niektórych ustawiano
teatra marionetek.

Gdy August szlichtadę zapowieǳiał a śnieg ta ać zaczął, tysiące wozów wieśniaczych
na gościniec zwoziło śniegi‼

Maskarady i reduty w olbrzymié sali zamkowé , w Zwingrze, na rynku oǳnaczały
się téż niezwycza ną świetnością. Salę olbrzymią oświecało siedm olbrzymich także krysz-
tałowych żyrandolów, w których do pięciu tysięcy woskowych świéc zapalano; obok nié
w sali audyencyonalné zastawiano ośmnaście ogromnych stołów dla zaproszonych gości,
okrytych wykwintnemi potrawy i napo ami. Na maskarady wpuszczano ktokolwiek był
oǳiany przyzwoicie i imie swe podał u wnĳścia.

Niekiedy przy dobrym humorze, maski ruszały na miasto, wpadały do spoko nych
domów i przestraszały mieszkańców… a swoboda karnawałowa nie dopuszczała zamknąć
im drzwi przed nosem. Że wszyscy aż do woźnicy i sług maski mieli na twarzy, któż mógł
odgadnąć, czy się król mięǳy maskami nie zna du e?

Francuzki teatr, włoska opera, baleta, koncerta, które ogromne summy kosztowa-
ły, przyczyniały się do uprzy emnienia czasu. Niektórzy śpiewacy, muzycy brali summy
znaczne, a widowiska te rocznie przeszło , talarów brały ze skarbu króla.

Wo skowe zabawy, przeglądy, manewra, udawane wo ny, służyły téż ako środki uprzy-
emnienia czasu. Zakładano obozy w okolicy, i zamiast szaleć w stolicy, szalano pod gołém
niebem. Każdy ǳień zwał się inną uroczystością, wymagał nowych przyborów i stro ów,
ale na to król nie zważał wcale; komu była naznaczona rola na igrzysku, musiał się do ni-
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é stosownie wyekwipować na owe Jowiszowe gody, Marsowe igrzyska, święto Dyanny,
Merkurego targowice i t. p. Lecz któż to zliczyć i opisać potrafi!

Czas pobytu króla duńskiego, cały ten szereg uroczystości wywołał: król August
chciał mu dać po ęcie swé wspaniałości i bogactwa. Dla hrabiny Cosel była to edna
z na świetnie szych chwil tryumfu. Jé barwy kładli królowie, cyy é świeciły w fa er-
werkach, wieszały się wśród zielonych wieńców; ona rozdawała nagrody, ona wiodła damy
do pierścienia, gdyż w ćwiczeniach tych wprawna, celowała i nie eden strzał szczęśliwy,
z ednał é naówczas oklaski. Piękna pani aśniała szczęściem. Król mógł się nią pochlubić,
wnikała w ego myśli, poddawała mu plany, pomagała do wykonania na ǳiwacznie szych
programów. Ze wszystkich wszakże uroczystości, na wspanialszy był pochód bogów i bo-
giń, który uż raz w  roku był wykonany, a teraz powtórzono go świetnié eszcze,
kosztownié i z niezrównanym przepychem.

Król duński brał w nim uǳiał także ako Jupiter, król August był Apollinem, hrabina
Cosel przedstawiała Dyanę otoczoną na pięknie szych nimf orszakiem. Za nią postępował
złocisty wóz tryumfalny, w którym echała muzyka. Nawet królowa nie mogła odmówić
przysta ącego é mie sca w świątyni Vesty, ako kapłanka té bogini.

August w istocie mógł eszcze naówczas przedstawiać Apollina, tak piękną zacho-
wał postać, tak eszcze oblicze promienne… tak ledwie przeżyte losy po posągowém ego
obliczu, nie zostawia ąc śladów spłynęły.

Wszyscy znużeni ledwie mieli dość sił by té zabawie podołać: Cosel była niezmordo-
waną, król w swym żywiole. Piękna hrabina nie oddaliła się na chwilę, nie znikła nigdy
szuka ąc ciszy i spoczynku, stała u boku króla uśmiechnięta i poiła się kaǳidły, od któ-
rych zawrócić się mogła głowa biédné kobiécie.

Dla nié edné sprawiono kobiecy wyścig do pierścieni, który był tryumfem nowym.
Oba królowie dnia tego nosili é godła, kolory i cyy; król duński ą prowaǳił, August
szedł po prawé stronie, podkomorzy dworu po lewé .

Z loży patrzała królowa…

Wyścig ten do pierścieni, w którym Cosel konno, okazała naǳwycza ną zręczność i nie-
zmierną odwagę we władaniu koniem i ćwiczeniach tak płci é niewłaściwych, zdawał się
w królu Auguście, który z nią razem tryumfował, rozżarzać eszcze uczucia.

Tłumy wybranych gości wpatrywały się w to widowisko, któremu ǳień na pięknie -
szy, na aśnie sza pogoda i łagodne powietrze towarzyszyło.

W lożach i na galeryach otacza ących podwórzec w którym się bieg ten odbywał,
widać było tysiące twarzy i głów ciekawych i stro e na wykwintnie sze. Piękna amazonka
z licem rozpłomienioném, zręczna, zwinna, gibka, miała naǳwycza ne szczęście.

Królewscy wiǳowie przyklaskiwali, oba królowie bogate dla nié przygotowali na-
grody… nikt nie zważał na twarze reszty dworu posępne, na zżółkłe oblicza dam, na szepty
poza wachlarzami, na ǳiwną ciszę tłumu, który taił uczucia swo e.

W kącie wpośród dworu króla i urzędników którzy czynnego nie brali uǳiału w za-
bawie, stał Zaklika, wierny sługa hrabiny, edyny może z tych co przywiązaniem niezłom-
ném płacili é za dobroǳie stwa i kaprysy. Służba u hrabiny Cosel nie była wcale łatwą
ani przy emną, ale pan Ra mund służył raczé własnemu sercu niż hrabinie. Zaklika się
kochał i nie mógł nawet smagany widokiem é fantazyi, dumy, pogardy, wyrwać z serca
té namiętności szaloné : zżył się uż z nią, stała się w nim chorobą co podtrzymywała
życie. Zaklika nie miał innego cela nad tę miłość bez przyszłości.

I on dumny był swo ą Anną Cosel, chociaż te ponawiane tryum é , niepokoiły
go instynktowo. Obawiał się tak szalonego szczęścia wieǳąc ak na serce Augusta, na
litość ego, na wǳięczność, na nic rachować nie było można, gdy go nowa opanowała
namiętność.

Dokoła Zakliki, który stał przy murze, w cieniu skupieni byli starzy dworzanie Augu-
sta. Z té kupki ani eden okrzyk nie dał się słyszéć, ani eden oklask; nic coby zdraǳało
uwielbienie dla piękné , a dnia tego na pięknie szé królowé turnie u.

Przy Zaklice osłoniętym występem kolumny, znalazło się kilku nieznanych mu oso-
biście luǳi. Jeden z nich, choć świéżo ogolony barǳo starannie, siwym uż był i starym;
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drugi zdawał się być cuǳoziemcem, kilku innych stanowiło z niemi gromadkę. Mówili
pocichu, lecz słowa ich mimowolnie ucho Zakliki chwytało.

— Pięknaż bo est, piękna ta kochanka króla waszego — odezwał się cuǳoziemiec —
prawǳiwy królewski kąsek… i zda e się że uż dla té musi się Na aśnie szy ustatkować?

Stary figlarnie się uśmiechnął i westchnął cicho.
— Gdy na to patrzę — rzekł — przypominam sobie dawne czasy, i myślę co téż to

a eszcze zobaczę, bo na tém się nie skończy, panie szambelanie. Bo ę się by te tryum-
 ostatniemi nie były; przeżyłem wiele, pamiętam na szczycie chwały uroczą Aurorę…
pomnę wǳięczną Esterlę… zda e mi się że wiǳę eszcze śliczną Spiegel i miłą księżnę
Teschen. Z nich wszystkich ta się wprawǳie akimś ekwilibrem naǳwycza nym trzyma
na dłużé , lecz żeby króla miała przywiązać na wieki, temu nie wierzę!

— Mówiono mi wszakże iż król é przyrzekł ożenienie? — szepnął cuǳoziemiec.
— Sąǳę że się niém i księżna Teschen łuǳiła, że się go i piękna Aurora spoǳiewała;

lecz naszé zacné , dobré królowé Bóg życia przedłuży, a śliczna rycerka pó ǳie za innemi.
— Chyba nie prędko! — zaśmiał się cuǳoziemiec.
— A któż to odgadnie! — szydersko szeptał stary. Spó rz waćpan na rzęd tych pięk-

nych eszcze twarzy niewieścich, na których licach zazdrość się pali. Z małym wy ątkiem
te panie wszystkie miały swe dnie królowania… a tam w kąciku u dołu, wiǳisz tę kupkę
ancuzkich linoskoków i tancerek; tam stoi Duparc, która ǳiś ǳieli serce pana z tą
amazonką, choć nic nie ma za sobą, chyba że stokroć od nié brzydsza est a swawol-
nie sza. Któż zaręczy że utro z ciżby nie wybierze sobie nasz Na aśnie szy coś eszcze…
ǳiwacznie szego…

Za Zakliką stali także dworacy: tu nie ukrywano niechęci.
— I owszem — mówił eden z przy aciół i zauszników Fürstemberga — niech sięga

ak na wyżé , tém bliższy upadek… Wzbĳa się w łaski i wzbĳa w dumę, królowi sta e się
obe ściem swém coraz nieznośnie szą… możnaby niemal obliczyć chwilę gdy runie.

— Tak! tak! — dodał drugi — a nie bęǳie to pewnie ciche rozstanie ak z tamtemi,
bo ta nosi pistolet nabity i papier z królewskim podpisem. Zgubi się niechybnie, bo się
bęǳie opierać i bronić.

— My to uż ednak proroku emy od lat trzech i dotąd nie spełniły się proroctwa
nasze — rzekł piérwszy wzdycha ąc.

Dalé nieco widać było barona Kyan, zamyślonego barǳo. Dowcipny stary dworak,
słuchał i słyszéć nie chciał. Zaczepił go ktoś o zdanie.

— Nie estem astronomem, kochany panie — rzekł — bym mógł rozrachować kiedy
gwiazdy wschoǳą i zachoǳą, a wiem tylko że są i gwiazdy stałe…

W edné z lóż hrabina Reuss, Vitzthumowa, panna Hülchen, a z tyłu Glasenappowa,
sieǳiały ponure i milczące… Reuss westchnęła.

— Sameśmy winne — odezwała się do Vitzthumowé . Król nie wiǳi od kilku lat,
tylko stare znane twarze: nie umiałyśmy się o nic postarać.

— Niecierpię té kobiety — przerwała Vitzthum — ale zmuszoną estem przyznać,
że po nié znaleźć coś trudno.

Stara Reuss rozśmiała się szydersko.
— Nie znasz ani luǳkié natury, ani charakteru króla — rzekła spoko nie. Po blon-

dynce Teschen, musiała się podobać wasza bratowa; po é kruczych warkoczach, znowu
złocistych bęǳie szukać, a że ta uda e boginię, zasmaku e w chłopiance lub w takié
Duparc, która paple mu ak przekupka.

— A! uż zresztą naszemu królowi się nie ǳiwię że pęt swych nie umie rozplątać…
ale król duński, patrz pani, ak słodkie oczy ku nié wznosi.

— Jak dumnym z góry, olimpĳskim wzrokiem ona mu odpowiada.
— Gdyby mi się nie chciało płakać, śmiałabym się z té oszalałé awanturnicy —

szepnęła Hülchen.
— Miliony kosztu e ta perła Saksonię.
Te i podobne rozmowy słychać było prawie wszęǳie, lecz szmer nie mógł do ść do

uszu pana, a choć August domyślał się może uczuć obecnych na turnie u osób, nic dlań
zabawnie szém być nie mogło, nad widok té tłumioné zazdrości: był to także roǳa hecy
wielce mu upodobané .
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Po turnie u i strzelaniu do celu, po świetné wieczerzy, która uż była pożegnalną, gdyż
król duński naza utrz wy eżdżał do Berlina, a August mu towarzyszył, zagasły światła i hr.
Cosel w stro u aki miała na igrzyskach powróciła do pałacu…

Twarz é pałała eszcze ogniem tryumfu, zapału, ale zarazem gorączki i znużenia;
uczuła się słabą i zrzuciwszy z siebie kle noty, padła na sofę spoczywać.

W pałacu było cicho, dalekie ledwie stąpanie dawało się słyszéć niekiedy w przedpo-
ko ach. Ta cisza po wrzawie, okrzykach i muzyce następu ąca nagle, ǳiwnie ą usposo-
biała. Czuła się równie na duszy ak na ciele zmęczoną… Niczém nie usprawiedliwiony
w té chwili smutek ą owładnął.

Wśród tryumfu spotkała parę razy szyderski wzrok Flemminga i ten ą prze ął do
głębi; była w nim akby niema groźba, którą ona tylko edna zrozumiéć mogła. Wyraz
ego oczów odbił się na é sercu; gniéw i trwoga w nim gościły. Nie miała powodu do
obo ga, a pozbyć się ich było dla nié niepodobieństwem.

Napróżno przypomnieniem króla i wszystkich dowodów czci akie tego dnia doznała,
usiłowała ponure rozbić myśli, obłok co na nie zaszedł, wisiał na duszy chmurą czarną.
Oczy zachoǳiły łzami… Tak nieraz w chwili na większego szczęścia, z awia się przyszłości
przeczucie.

Niema, stężała, z oczyma wlepionemi w ścianę na któré wisiał portret królewski,
sieǳiała tak długo… Dnia tego nie spoǳiewała się uż zobaczyć Augusta, naza utrz rano
razem ze swym gościem miał echać do Berlina. Tam nowe go czekały uroczystości, nowe
twarze, nowi luǳie.

W korytarzu którego wschody łączyły się z galeryą do zamku wiodącą dały się słyszéć
kroki; nie mógł to być kto inny prócz Augusta… Cosel zerwała się z sieǳenia i pobiegła
do zwierciadła aby suknie rozrzucone poprawić. Bu ne é włosy czarne nie dały się u ąć
ręce niewprawné , i gdy król ukazał się na progu, Cosel trzymała e w białé dłoni, drugą
osłania ąc i podnosząc spada ącą z nié suknię.

Z piérwszego we rzenia Cosel poznała że August przychoǳił do nié w tym stanie,
w akim go rzadko widywała, a ak na mnié wiǳiéć lubiła.

Uroczyste żegnanie siostrzeńca, którego dwóch dworzan z wielkiém uszanowaniem
na łóżko zaniosło, odbyło się ogromnemi puharami. Król, akkolwiek nawykły do nich,
nie wyszedł z té walki cało. Szedł wprawǳie bez pomocy szambelana, który go do drzwi
tylko doprowaǳił, starannie pilnu ąc aby równowagi nie stracił, ale w gabinecie Cosel
oczyma zaraz szukał sieǳenia i rzucił się na nie skwapliwie. Twarz była okryta rubinowym
rumieńcem, oczy przyćmione, mowa stała się nie wyraźną.

— Anno — rzekł — chciałem cię pożegnać… Ha! miałaś ǳiś ǳień tryumfu aki
rzadko która kobiéta otrzyma. Poǳięku że przyna mnié … Rozśmiał się król.

Cosel zwróciła się ku niemu z twarzą smutną.
— A! panie mó — rzekła — czyżem a ci coǳiennie tak samo nie powinna ǳięko-

wać… Lecz gdybyś był wiǳiał te zawistnych oczy które na mnie patrzały, te zazdrośnie
ścięte usta… po ąłbyś że wróciłam smutna.

August wciąż się uśmiechał…
— Tragi-komedya życia — rzekł obo ętnie. Ja miałem mego Karola XII, ty masz

twego Flemminga‼ Każdy ma coś co go boli, a życie… to życie… Bądź mi wesoła.
— Nie mogę — odezwała się Cosel…
— Dla mnie! — odparł August.
Cosel wpatrzyła się w niego i powoli, raczé przymus i rozwaga niż uczucie wywołały

różowy uśmieszek na małe usta…
— Gdybym na ciebie tylko, panie mó wciąż patrzéć mogła, gdybym cię miała zawsze

u mo ego boku — odezwała się siada ąc przy nim powoli — byłabym samym śmiechem
i edném weselem; radabym cię nie puścić na krok od siebie, trzymać skutego uściskiem.
Niestety, wyrwiesz mi się sam, polecisz w świat, a któż wié akim powrócisz‥?

— Byle nie tak pĳanym, ak ǳiś estem… — ze śmiechem zimnym odparł August;
— wino lubię, ale panowania ego nad sobą nienawiǳę…

— A kiedyż pan mó powróci? — spytała Cosel.
— Spyta … astrologów: a nie wiém.
Jeǳiemy do Berlina. To edno mnie cieszy że Brandeburgi po drezdeńskich fetach

wydaǳą się barǳo chudo? Bęǳie nas Fryderyczek bawił żołnierzami, i wygłoǳi przy
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stole. Berlin po Dreźnie! cha! cha! — zawołał król — to mnie niezmiernie cieszy, adę
umyślnie żeby się napawać zwycięztwem… Z góry estem go pewny.

— A wróć mi tylko W. K. Mość wiernym i stałym! — dodała edną zawsze myślą
zaprzątnięta Cosel.

— Z Berlina? — śmiał się August — tam mi żadne nie grozi niebezpieczeństwo, ani
tobie… na cnotliwszy z dworów i na nudnie szy w dodatku.

— A Dessau? — szepnęła Cosel.
Król pokiwał głową. To prawda że była barǳo ładną; lecz gdyby była katoliczką, po-

winnaby zostać mniszką… Nie rozumiała wcale galanteryi, obrażała się pół-słowem. Nie,
a takich nie lubię.

August sprobował się podniéść i potarł ręką po czole tak nieostrożnie iż zsunął tre-
fioną perukę nieco; Cosel mu ą poprawiła: począł całować ą w ręce.

— Mo a Cosel — dodał — adę, a mam ednę prośbę do ciebie; po ednałem cię
z Flemmingiem, zawrzy cie pokó wieczny: przestańcie się eść wza emnie.

Anna zmarszczyła się.
— N. Panie, racz to zapowieǳiéć Flemmingowi nie mnie. Uchybia mi ciągle, est

za adłym nieprzy acielem moim. Hr. Cosel żona Augusta…
Król słysząc to ǳiwnie się uśmiechnął, oczy ego błysnęły ǳiko.
— Hrabina Cosel — dokończyła dumnie Anna — nie powinna, nie może ulegać

akiemuś Flemmingowi, ani się go lękać, ani mu ustąpić.
— Ale a tych wo en nie cierpię…
— Każ mu być mi uległym, poleć mu by mnie, matkę twych ǳieci, szanował, to

bęǳie sposób na lepszy utrzymania poko u…
Po tych słowach na które król uż nic nie odpowieǳiał, nastąpiło nieme pożegnanie.

Cosel z czułością zwiesiła się na szyi króla, który szukał podpory w kolumnie, aby go to nie
zachwiało… Hrabina podała mu rękę, kilka tylko kroków ǳieliło odedrzwi, za progiem
czekali szambelanowie. Z pochmurném czołem król wysunął się od Cosel.

Któż może odgadnąć co wówczas ǳiało się w ta emniczych głębinach panskié duszy,
czy istotnie pragnął zgody na dworze, czy chciał by na nim trwała wo na? Tegoż wieczora
kazał przywołać Flemminga. Szyderski był i podrażniony.

— Cosel mi się skarży na ciebie, stary — rzekł żartobliwie — powinieneś é uleǳ,
wiele rzeczy nie słyszéć a przebaczyć drugie tyle. Znasz kobiétę… przecież a umiém znosić
od nié …

— N. Panie — odezwał się Flemming, który z królem do zbytku poufałym bywał —
N. Panie, to wcale co innego… miłość pani Cosel płaci N. Panu za te utrapienia.

— Więc mo é nie liczysz? — spytał król: Flemming się skłonił nizko.
— W. Kr. Mość wiesz, — odezwał się — żem a w rachunkach nie mocny, lepié się

do liczby nie pociągać.
— Ale bądźże dobrze z Cosel! — powtórzył August.
— N. Panie, to trudno: dworakiem é być nie potrafię, pochlebiać i kłamać nie

umiem, a kłaniać mi się trudno, bo mam grzbiet stary.
Na tę mowę król śmiechem odpowieǳiał:
— To prawda — dodał — że cię ona nie lubi; powiada żeś do małpy podobny, a a

tego nie zna du ę.
Flemming podniósł głowę, z oczu mu się iskry posypały, zabełgotał coś i umilkł.
Gdyby był król przedsięwziął na wieki poróżnić ich z sobą, zręcznié by nie mógł po-

stąpić.
Tu mie sce może nieco bliżé dać poznać człowieka, który na losy przyszłe bohaterki

tego opowiadania wpływ wywarł tak stanowczy.
Hrabia Jakób Henryk Flemming był ednym z luǳi, co się na dłużé umieli utrzymać

w łaskach króla Augusta i wedle świadectwa współczesnych, na silnié w nich stali.
Mówiono powszechnie iż Flemmingowi zawǳięczał polską koronę. Jedna z ego ku-

zynek blizkich, córka feldmarszałka Flemminga, od r.  wyszła była za mąż do Polski
za podskarbiego, kasztelana chełmskiego Przebendowskiego: przez nią generał zawiązał
na przód w Polsce stosunki. Flemming był człowiekiem na swó czas wykształconym
i więcé eszcze dyplomatą niż żołnierzem, choć obrał zawód wo skowy. Przebiegłym był
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i chytrym ak wszyscy znakomici dyplomaci tamtych czasów, a w polityce trzymał się
systemu Machiavella: wszystkie środki dobre mu były, byle go wiodły do celu.

Na dworze Augusta Flemming, który uż wówczas marzył o wyłącznym wpływie
i opanowaniu króla, starał się zręcznie pousuwać wszystkich, którzy z nim mogli współ-
zawodniczyć. Zawaǳał mu naówczas Hoym, nad którego ruiną pracował po cichu; lękał
się wpływu Cosel i gotów był ą kimkolwiek innym zastąpić: niebezpiecznym zdawał się
Schulenburg i na tego uż dawno miał oko.

Flemming miał pod ręką luǳi, którémi tamtych postanowił zastąpić, kreatury swo-
e, ma ące mu zawǳięczać stanowiska, czyha ące na ob ęcie mie sc opróżnionych. Watz-
dorf, Manteuffel, Wackerbarth, czekali i służyli mu wiernie. Zarozumiały i pewien siebie
Flemming do swych zaufanych zwykł był mawiać: „Mo ą zasadą est: okoliczności tworzą
luǳi, każdy do wszystkiego est zdolnym, byle mu się sposobność trafiła sprobować. Ja
na lepszym tego estem przykładem. Zrazu sposobiłem się tylko do stanu wo skowego
i nie miałem innego pragnienia tylko kiedyś pułk dostać, a ednak doszedłem do tego,
że estem pierwszym ministrem i feldmarszałkiem (został nim dopiéro w r. ), choć
w żadném nigdy nie zasiadałem Collegium. Rząǳę, mogę powieǳieć, Polską i Saksonią,
obu kra ów ustaw nie zna ąc, a mimo to z obowiązków tych wywiązu ę się z honorem.”

Zarozumiałość ta i zuchwalstwo były podobno głównym przymiotem i charakterem
Flemminga. Nierychło się akoś przekonać zdołano, że wo skowym ego talentom bra-
kło doświadczenia, a ministeryalnych nie miał wcale. Z powierzchowności był to człowiek
żywego temperamentu, rzeźwy, wesół, hulaka, coś żołnierskiego ma ący w obe ściu; roz-
kazu ący śmiało, krótko i stanowczo. Gniewał się łatwo i dowcipnym żartem rozbra ał,
bo lubił wesołość i dowcip. O trzy lata tylko starszy od króla, był ego przy acielem po-
ufałym, towarzyszem zabaw, powiernikiem. Zdarzało mu się po szumné zabawie nadużyć
czasem względem Augusta dozwoloné poufałości, ale zawsze to umiał naprawić.

Flemming żył po książęcemu, trzymał służbę ogromną i sto koni na sta ni. Przed-
poko e ego pełne były zawsze ministrów, dygnitarzy, cuǳoziemców ak u króla. Łatwo
mówiąc po ancuzku, po polsku, po łacinie, umie ąc pracować i nieopuszcza ąc dla tego
hulanek, mogąc nie spać, umie ąc pić i nie upĳać się, zdrzemnąć na kwadrans w krześle
i wstać orzeźwionym, musiał pozyskać niezmierny wpływ na dworze, gǳie się wszyscy
bawić tylko i intrygować umieli. Człowiek był żelazny, a mimo żywości pozornie fleg-
matyczny i zawsze pan siebie.

Wyglądał wcale nie pięknie, nizkiego będąc wzrostu, przysaǳisty, otyły, z twarzą
naperzoną, czerwoną, ale rysów dosyć czystych. Wedle zwycza u owych czasów nie nosił
peruki, ale własne włosy długie, w które wplatał parę loków.

Pieniąǳe robił, dobrami handlował i o kieszeni nie zapominał; nie wahał się nawet
przy większych interesach wymawiać sobie tak znaczne porękawiczne, iż raz król się o tém
dowieǳiawszy że wziął , talarów, powieǳiał mu: „Słucha Flemming, wiém coś
wziął, to uż dla ciebie za wiele: musisz mi połowę oddać.”

I tak się stało. Jak to dobrze pana i sługę malu e.
Walka z człowiekiem, który się umiał posiadać i panować nad sobą dla kobiéty tak

namiętné a powoǳeniem długiém wzbité w pychę, była rzeczywistém niebezpieczeń-
stwem. Wreszcie poza Flemmingiem stał cały zastęp nieprzy aciół hr. Cosel, a co gorzé
z adliwych é nieprzy aciółek: pani Przebendowska, siostra cioteczna generała-ministra,
cała klika hr. Reuss, utrapiona Glasenappowa, Vitzthumy, roǳina Hoymów i te nawet
é moście, które pozornie udawały przy aźń dla pani Cosel, choć nic tak nie pragnęły ak
wiǳieć ą upokorzoną.

Długie lata szczęścia buǳiły zazdrość, ątrzyło to że przeciwko nié nic znaleźć nie
mogli, coby ą w oczach króla poniżyło. Wśród tego rozpustnego dworu, w którym sto-
sunki zawiązywały się tak łatwo i rozrywały tak prędko, nikt é otoczoné zawsze gronem
wielbicieli nic zarzucić nie mógł, szpiegi na pilnie sze nic nie potrafiły wyśleǳić, potwarz
nawet nie miała się do czego przyczepić. Cosel mogła być dumną, bo istotnie przewyższa-
ła otacza ące e towarzystwo kobiece charakterem i szlachetnością postępowania. Tak ak
w początkach nie chciała zdraǳić męża i domagała się od króla przyrzeczeń zaślubienia na
piśmie; tak potém nie dopuściła się przeniewierstwa, będąc nieustannie zdraǳaną. Cią-
głe powtarzania iż się uważała za żonę króla, nie kochankę, do rozpaczy przyprowaǳało
te panie.
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A im dłużé pracowały napróżno, tém rosły gniewy, niecierpliwość, zawziętość. Ją-
trzono więc Flemminga, a w pomoc mu stawali Fürstemberg, i ten którego Cosel uważała
za przy aciela, którego nie lękała się wcale i ufała mu, Vitzthum nawet, ostatni był przez
żonę, któré ulegał popchniętym i więcé przez lekkomyślność niż przez niechęć, zaciągnął
się do szeregu przeciwników hrabiny Cosel.

Plan był ułożony. Należało tylko znaleźć piękną twarzyczkę, któraby niezrażona losem
swych poprzedniczek, chciała chwilowo za ąć smutne, upokarza ące mie sce u boku Au-
gusta II. Znano króla że zalotności ulegnie, ale ociężałemu nieco trzeba było oszczęǳić
pół drogi, wyszukać piękné pani, któraby pierwsza wyzwała go do zalotów. Rozesłano
na wszystkie strony na zwiady.

Gdy król August zabawiał się z obo ętnością człowieka który wierzy w przeznaczenie,
Karol XII także szedł naprzeciw zgotowanego mu losu. Z garścią luǳi wśród nieznanego
mu kra u, rzucił się na nieznaną sobie potęgę i z męstwem lwiém, a nieopatrznością
młoǳieńczą stanął na polach pod Półtawą.

Bitwa ta o losach wielu kra ów i luǳi rozstrzygnęła była stanowczo. Król August
powracał z odwieǳin w Berlinie ciesząc się że nie został zwyciężonym przez dwór, który
się wcale o przepych nie ubiegał, gdy z Polski od księżné Teschen wysłany kuryer przy-
wiózł mu piérwszy wieść szczęśliwą o pobiciu na głowę Karola XII. W piérwszé chwili
król zdawał się osłupiały, zrzekł się uroczyście polskié korony a słowo swo e wyrzeczone
w obliczu Europy chciał poszanować. W tym momencie wahania nadbiegł Flemming.

— N. Panie — zawołał — wymuszone orężem układy nic nie znaczą, potrzeba wrócić
do Polski. Leszczyński nie est królem, tysiące rąk zna ǳiesz na obronę praw swoich.
Trzeba się z awić tylko by zwyciężyć…

Tylu ofiarami okupiona korona była ponętną dla Kurfirsta. Wiązały się z oǳyskaniem
é plany monarchii ǳieǳiczné okupioné ofiarą prowincy , któremiby usta zamknął za-
zdrosnym sąsiadom. Choćby z Rzeczypospolité część tylko miała pozostać zlana z Sak-
sonią, stanowiła eszcze wielkie państwo; oǳyskać więc koronę należało bądź co bądź,
aby ą z elekcy né na ǳieǳiczną przerobić.

August przyznał z Flemmingiem że pokó i układy i zrzeczenie się korony nic nie
były warte, należało zebrać tylko luǳi i iść do Polski. Flemming i ego przy aciele, dawni
zwolennicy Sasa mieli mu dopomóǳ, nie wątpiono byna mnié o szczęśliwém wyprawy
powoǳeniu… Z Polski przybyli w zaprosiny Denhoff marszałek konfederacyi sando-
mierskié i Szaniawski biskup ku awski. Z siostrzeńcem swym Fryderykiem August miał
czas w Dreznie umówić się uż przeciwko Szwedowi; Brandeburgski Fryderyk nie był téż
przeciwko sko arzeniu się z saskim, za czém do niego król umyślnie eźǳił i tak stanęła
liga, którą późnié trzema spo onemi rękami trzech Fryderyków upamiętniły medale.

Mało miał czasu August zabawiać się w miłostki, gdy szło o oǳyskanie korony. Za-
ledwie przybywszy do Drezna otrzymał wiadomość o bitwie pod Półtawą, którą piérwszy
drukiem ogłosić kazał, pobiegł do sprzymierzeńca pruskiego aby z nim pomówić o wa-
runki. W czasie krótkiego pobytu w Dreznie, Cosel zaledwie przywitał i pożegnał. Tu
stały rzeczy gorzé niż kiedy. Flemming czuł się silnym wypadkami. Hrabina posyłała
doń kilkakroć z żądaniami różnemi w czasie niebytności króla, odpowieǳiéć kazał że
nie myśli ich spełniać i że ma co ważnie szego do czynienia. List ostry od Cosel zdarł
w oczach posłańca i podeptał, rozkazu ąc powieǳiéć té co go pisała że się é skarg i groźb
nie lęka. Były to bolesne wyzywania, których Anna ścierpiéć nie mogła. Drugiego czy
trzeciego dnia potém, gdy Flemming konno adąc spotkał ą przy zamkowé ulicy, a ko-
nia wstrzymać był zmuszony, Cosel wychyliła się z powozu i rada ze zręczności, pięścią
mu grożąc, zawołała:

— Powinieneś pan pamiętać generale kim ty esteś, a kim a! Waćpan esteś sługą
króla, który spełniasz rozkazy; am tu panią: chcesz waćpan wo ny ze mną, przyrzekam
że ą miéć bęǳiesz.

Flemming rozśmiał się z pozorną grzecznością, rękę do kapelusza przykłada ąc.
— Nie toczę wo en z kobietami — zawołał — a czynię to co mi dobro mo ego pana

nakazu e; ani się myślę kłaniać, ani kobiécym ulegać kaprysom.
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Z okna karety posypały się wyrazy nie pohamowanego gniéwu. Flemming nie zwa-
ża ąc na nie, konia spiął i ani patrząc na hrabinę po echał dalé . Przyczém luǳie wo skowi
będący przy Flemmingu, znieważyli luǳi hrabiné ; Zaklika się uż brał do szabli i byłoby
przyszło może do krwi, gdyby rozumnie szy ktoś ze dworu króla nie wpadł mięǳy nich
i Flemminga służby nie rozpęǳił.

Rozpoczęła się tedy wo na na dobre, Cosel płacząc z gniéwu czekała na króla.
Nad echał August rano barǳo, a na droǳe znać uż wieǳiał co zaszło, bo gdy Flem-

ming przyszedł doń z raportami, rzekł mu:
— Że téż wy, stary żołnierz i dyplomata z edną kobiétą w zgoǳie żyć nie umiecie.
— Przepraszam N. Panie — zawołał generał — ży ę z wielą w na lepszé , ale z temi co

się za boginie i królowe ma ą, nie umiem w istocie. Ta kobiéta ru nu e kra ! ma fantazye
ǳiwaczne… i żadné zasługi uszanować nie umié.

— Ale tę kobiétę a kocham i wymagam dla nié poszanowania.
— Nikt é nieuchybiał, dopóki sama nie rozpoczęła obelżywie ze wszystkiemi się

obchoǳić.
Król zmilczał, Flemming rzekł w poufalszym tonie:
— Z é Saksonię i Polskę i eszcze głodną bęǳie, ǳiki umysł, nienasycona pycha

i chciwość. Jeżeli W. Kr. Mość słabym dla nié esteś, my co tron otaczamy mamy obo-
wiązek wyzwolić ą z tych więzów.

August zagadał o czém inném. Po krótkié naraǳie poszedł do Cosel; ta go oczeki-
wała, ale z wybuchem gniewu i wyrzutami, czego August nie lubił.

W progu uż z płaczem rzuciła się ku niemu.
— Królu mó , panie! ratu ! Flemming się obchoǳi zemną akbym była na ostatnie szą

z kobiét. Lży mnie publicznie, listy które piszę drze i rzuca pod nogi; oświadcza się że mnie
ztąd wygna: wystawia na pośmiewisko. Wybiera królu: albo a lub on ustąpić musimy.

August ze śmiechem ą uścisnął.
— Uspokó się hrabino, za żywo rzeczy bierzesz; Flemming mi w té chwili potrzebny,

muszę go oszczęǳać.
— A a? — zapytała Cosel.
— A! wiész przecie że bez ciebie niéma dla mnie życia, ale eśli mnie kochasz, coś

przecie mi powinnaś poświęcić.
— Wszystko, oprócz czci mé — zawołała Cosel.
— Z Flemmingiem trzeba się zgoǳić.
— Nigdy!
— On cię przeprosi.
— Ja nie żądam tego, chcę być wolną od wiǳenia tego człowieka.
August wziął ą za rękę.
— Mo a kochana Cosel — odezwał się zimno — ǳiś chcesz być wolną od Flem-

minga, utro toż samo bęǳie z Fürstembergiem, a gdy ich wypęǳę, z Pflugiem i z Vitz-
thumem: z nikim żyć nie umiesz.

— Bo nikt prócz ciebie, N. Panie, nie sprzy a mi na dworze: wszyscy są nieprzy a-
ciołmi mo emi.

Zaczęła płakać, król zaǳwonił i mimo protestów gospodyni, rozkazał zawołać generała
Flemminga.

Dobra chwila upłynęła w milczeniu i dąsach. Cosel choǳiła gniewna po sali nim
generał nadszedł. Wchoǳąc wcale się nie skłonił gospodyni, zwrócił się do króla.

Cosel tyłem do niego sto ąc cała w płomieniach, ledwie się pohamować mogła.
— Mó Flemming, ak mnie kochasz — odezwał się August — wiész ak a w mo ém

gospodarstwie nie cierpię waśni, przebłaga piękną hrabinę i poda cie sobie ręce.
— Nigdy w świecie! — przerwała Cosel — nie podam ręki nikczemnemu dworakowi,

który się ważył uchybić bezbronné kobiécie.
— Nie lęka się pani — zawołał Flemming — a téż żołnierskié dłoni nie myślę é

narzucać: kłamać nie umiem, a przepraszać nie będę.
Król wstał gniewny.
— Generale uczynisz to dla mnie.
— Ani nawet dla was, N. Panie. Jeśli ci się podoba, rzucam służbę.
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— Waćpan esteś podły, esteś nikczemny — zakrzyczała zapomina ąc się Cosel —
łaski N. Pana uzuchwaliły cię… lecz z Drezna nie daleko chwała Bogu, do Königsteinu.

— Cosel, na miłość Boga! — przerwał August.
— N. Panie, pozwól mi także być szczerą, i a kłamać nie umiem… powiem mu w oczy

co o nim trzymam. Zapowieǳiał mi wo nę, a mu ą wypowiadam.
— Z panią hrabiną wo ować nie myślę — rzekł Flemming — mam cóś lepszego do

czynienia. Miłość dla króla zmusza mnie w istocie do wypowieǳenia é wo ny, bo pani
kra niszczysz i byłoby z czego wo sko wystawić, koronę oǳyskać, gdyby waćpani zbytki
ukrócić.

— Flemming, zapominasz się! — zawołał August, który całé té wyrazów szermierki
słuchał bez wstrętu, pomimo że ą niby zahamować usiłował.

— Idź waćpan precz z mo ego domu! — krzyknęła Cosel tupiąc nogą.
— Dom to nie est wasz i niéma tu ani edné rzeczy któraby do nié należała; estto

pałac króla pana mego, a a bez ego rozkazu nie wy dę — odparł Flemming.
Cosel zaczęła płakać szarpiąc suknię na sobie.
— Wiǳisz, królu, słyszysz, na to a zeszłam, że mnie w oczach twych lada służalec,

na emnik bezcześci, a ty stoisz niemy, obo ętny, nie umie ąc ani mnie obronić, ni mnie
pomścić.

Załamała ręce. Król łagodnie i spoko nie podstąpił do Flemminga.
— Panie generale — rzekł — a cię proszę o zgodę, to nieznośne. Obo e mi esteście

droǳy, potrzebni. Mamże a cierpiéć za waszą popędliwość?
— W. Kr. Mość nie potrzebu esz ani słuchać, ani patrzéć na to; zostawić możesz

sprawę naszą nam samym: los ą rozstrzygnie wkrótce.
Wyczerpawszy wszystko co tylko mogła powieǳiéć, Cosel rzuciła się na kanapę z ozna-

kami gniewu. Król nie wiǳąc środka ani uspoko enia rozgniewanego także i trzęsącego
się Flemminga, ani złagoǳenia roz ątrzenia hrabiné , podał rękę generałowi i odprowa-
ǳił go do drzwi.

Nim wyszedł Flemming okiem pełném zemsty i gróźb rzucił na hrabinę, któré we -
rzenie odpowieǳiało mu takiemiż obietnicami. August zaczął się przechaǳać po sali
zamyślony, znać było ednak że za ęty może sprawami ważnie szemi, całé té kłótni nie
brał tak barǳo do serca.

Cosel i ku niemu we rzała okiem, w którém wyrzuty gorzały.
— A! królu — rzekła — na tom a zeszła, na to, aby mnie two a służba w oczach twych

obrzucała takiemi wyrazy! To mó los. Flemming poszedł szyǳić z té którą wybrałeś,
którą mówisz że kochasz… i a słabszą estem od niego.

— Kochana hrabino — odpowieǳiał król spoko nie — wszystko co mówisz dowoǳi
tylko że mo ego nie znasz położenia. Flemming w te chwili est ak prawa ręka potrzebny
w Polsce; zrazić ego dla siebie, est wyrzec się korony. Tego po mnie wymagać nie możesz
i tego a ako król nie uczynię. Przekonałaś się że nie odmawiam ci ani na wyższé chęci,
ani miłości, ani ofiar… ale wszystko ma granice. Wprzódy nim kochankiem zostałem
Cosel, byłem królem.

Namarszczona, straszna, wściekła, Cosel rzuciła się do Augusta.
— Kochankiem! Mam przecie na piśmie przyrzeczenie twe: a nie estem kochanką,

a drugą żoną twą estem!
Skrzywił się August.
— Tém więcé interesów moich, korony mé i czci strzeǳ pani powinnaś.
Gniew się we łzach znowu rozpłynął. August kilka razy spó rzał na zegarek.
— Nie estem panem czasu mego — rzekł — tysiące spraw na mo é głowie. Muszę

wkrótce echać do Polski. Kochana hrabino, uspokó się, Flemming est porywczy, ale
mnie kocha i zrobi to co mu każę…

Na tę obietnicę Cosel nic nie odpowieǳiała, chmurna, w milczeniu podała dłoń kró-
lowi: August wyszedł.

Wkrótce po té scenie, mowa uż była o wy eźǳie do Polski. Hrabina która zwykle
towarzyszyła wszęǳie królowi, tym razem dla słabości, udać się z nim w tę podróż nie
mogła.

Wieǳiała dobrze akie é tam groziło niebezpieczeństwo. Król mógł znaleźć w War-
szawie księżnę Teschen, chociaż na mnié powrotu do dawnych stosunków lękać się było
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można, bo w życiu Augusta, taka zgoda była bezprzykładną, i to ą draźniło. Więcé
trwożyła się o kobiety inne, które nieprzy aciele é mogli królowi stręczyć, aby go od
nié odciągnąć.

Król akby dla oszczęǳenia walk i sporów hrabinie, brał z sobą do Warszawy Flem-
minga. Kto wié czyby nie wolała miéć go tu w Dreźnie prześladowcą, niż przy boku króla
nieustannym podszczuwaczem i wrogiem: nie było ednak środka zapobieżenia temu.

Król dosyć czułym był do ostatnié chwili rozstania, a zapewniał że na surowsze wyda
rozkazy Fürstembergowi, aby się dla nié ak na względnié zachowywał. Dla złagoǳenia
gniewu przypomniał é z uśmiechem, że przecież mogła się uważać za zwycięzką, gdy
przeciw woli i stręczeniu Flemminga chcącemu narzucić mu Wackerbarth’a, na é prośbę
baronowi Löwendahl, krewnemu Cosel przez żonę, dał wielkie marszałkostwo dworu po
Pflugu. To właśnie obuǳało postrach i gniew Flemminga.

Cała klika nieprzy aźna hr. Cosel na wieść iż Flemming towarzyszy królowi, że hrabina
zosta e, przyklasnęła z radością, czu ąc że się rzeczy zmienić muszą, że wpływ Flemminga
i ego intryga, starania Przebendowskié , muszą kogoś w mie scu Cosel postawić. Upadek
é był uż przewiǳiany.

Baron Löwendahl, który winien był wyniesienie się swe kuzynce, wcale nie obiecywał
é zawǳięczyć za to. Szło mu o utrzymanie się na dworze i w łaskach; czuł że Cosel traciła
wpływ, rychło więc chwycił się strony tych, którzy go popierać mogli. Zguba hrabiny była
uż poprzysiężoną, gdy ona eszcze ani się é domyślała, ani chciała przypuścić, aby król po
na uroczystszych przyrzeczeniach, po tylu latach pożycia, mógł ą tak zdraǳić ak inne.

Gdy przy azny é baron Haxthausen, edyny człowiek który é dobrze życzył i w przy-
aźni został wiernym, stawił é przykłady Aurory Königsmarck i księżny Teschen, których
ǳieci także zostały uznane, co nie przeszkoǳiło rozstać się z matkami, Cosel kazała mu
milczéć.

— Teschen i Königsmarck były kochankami króla; a mam od niego przyrzeczenie
ożenienia: a estem żoną ego.

Jeszcze przed od azdem Augusta do Warszawy hrabina dostrzeǳ mogła, ak liczny
niegdyś dwór é , przy aciele, goście, opuszczali pałac czterech pór roku. Pustki w nim
były teraz. Wymawiano się różnie, nikt nie śmiał awnie zrywać: usuwali się wszyscy.

Jedna z adliwa Glasenapp, która ztąd wynosiła plotki, powtarzała wyraz każdy, umiała
ze słowa wysnuć to, czego w niém nie było, gościła tu na częścié . Zna ąc é charakter,
ostrzegano hrabinę.

— Znam ą — odpowiadała — wiem aką est, ale cóż mi ona szkoǳić może? co
wyszpiegu e u mnie? Mo e postępowanie nie lęka się ani szpiegów, ani potwarzy… nie
ta ę się z niczém, nie potrzebu ę ukrywać.

Nigdy może słodszym, milszym, czulszym nie był August ak przy pożegnaniu z hra-
biną. Cały ǳień spęǳili razem. Cosel uż wy eżdżać nie mogła, ani mu towarzyszyć,
osłabienie czyniło ą smutną, gniewy i porywczość ustąpiły; była więcé kobietą słabą,
pragnącą wspomnieniami serce do litości pobuǳić.

Z Augustem wszakże na mylnie szy to był rachunek. Urokiem dlań były: żywość, we-
sołość, śmiałość, śmiech, zazdrość, zuchwalstwo: wszystko co na zmysły ǳiałało; uczucie
dlań było rzeczą nieznaną; odgrywał e czasami, nie miał go nigdy. Po na czulszych z pa-
niami rozmowach, których Vitzthum nie raz bywał świadkiem, za drzwiami śmiał się
z nim ze swych azesów i galantery , w na cynicznie szy sposób.

Rozczulić go chciéć, było na pewnie szym sposobem odstręczenia i znuǳenia. Co-
sel czuła w sercu nieopisaną trwogę: chwytała za ręce króla, całowała e, oblewała łzami
prosząc aby się nie oddalał, aby o nié nie zapominał: August odpowiadał wyszukanemi
wyrazy, ale z tych wonnych oświadczeń wiał chłód trupi.

Był to koniec długiego kilkoletniego szału, z którego ostygli obo e. Lecz w kobiecie
zostało przywiązanie, wǳięczność, pamięć, czułość: w królu panowało znużenie. Zamiast
się litować é smutkowi, rad był uciec od niego; łzy go niecierpliwiły, nuǳiła boleść,
wymówki męczyły.

Cosel nie umiała uż być wesołą i trzpiotowatą ak niegdyś, gdy z nim razem dosiadała
konia, do eżdżała elenia, bawiła się dobĳa ąc kordelasem ǳikiego zwierza, lub strzelała
do tarczy o lepszą.

   Hrabina Cosel 



Wǳięk é nie zmienił się wcale, lecz w oczach króla spowszedniała. Cosel miała ten
roǳa na rzadszé piękności, która się nawet czasowi opiera, któré ból nie może zetrzéć,
wiek nie ode mu e blasku, łzy nie gaszą; lecz ǳiś ani czaroǳie skie oczów we rzenie, ani
uśmiech co do stóp é ciągnął, nie miały właǳy nad Augustem. Oczy te straciły moc
swo ą, uśmiech ponętę: kochanka stała się pospolitą kobietą, bo urok nowości i niespo-
ǳianki ą opuścił.

Zbyt téż za mowały Augusta układy polityczne, oǳyskanie korony, ednanie sobie
zwolenników, zapewnienie sprzymierzeńców, ubezpieczenie na tronie, ażeby mógł myśléć
w chwilach spoczynku o czém inném ak o rozrywce.

Przyszła goǳina rozstania: Cosel płakała, król pocieszał, zapewniał ą o wydanych
Fürstembergowi rozkazach; zaprzysięgał wierność niezłomną i zniknął.

Nigdy hrabina nie uczuła tak mocno samotności aka ą otoczyła, nigdy się téż ona nie
ob awiła tak zastrasza ącą, tak znaczenia pełną ak teraz. Po wy eźǳie króla, pałac około
którego stały tłumy, przedpoko e w których o mie sce było trudno; wieczory na które
się cisnęli wszyscy i mieli za szczęście być przy ętemi, wszystko to stało pustką: Cosel nie
miała nikogo.

W ǳień przylatywała roztrzepana, złośliwa i gadatliwa Glasenapp, na obiad przycho-
ǳił poważny Haxthausen. Wśród dnia u progu z awiło się kilku biedaków z prośbami,
którzy zasłyszeli o potęǳe hrabiny, a nie wieǳieli o é zachwianiu.

Nic nie brakło napozór, przecież uż tu czuć było ruiną. Pierwszych dni każdy posła-
niec przynosił listy królewskie i każdy ą wiózł do niego. Ani się domyślała Cosel że nim
wyszły, rozpieczętowywano e w kancelaryi księcia Fürstemberga i wysyłano pod koper-
tą Flemminga, aby w nich wybór mógł uczynić: król nazbyt był za ęty, żeby się o nie
dopytywał.

Z ciżby przy aciół został eden może na wiernie szym, a ten nosił suknię i imie sługi.
Był nim Ra mund Zaklika, który ze swą panią przeżył i przebolał wszystkie é losy…
któremu nieraz ręka drżała chcąc chwycić za gardło zuchwalca, co śmiał hrabinę obrażać;
trzeba było tylko skinienia é , by z rąk tych olbrzyma wyszedł żywym ten, kogoby one
u ęły…

Kilka razy spo rzawszy nań w chwilach stanowczych, Cosel zna dowała go tak strasz-
nym, tak wzburzonym, iż go powstrzymywać musiała.

Zaklika nie miał prawa ani się nawet odezwać z tém co czuł, lecz Cosel go rozumiała
i wieǳiała barǳo dobrze iż nań rachować mogła. Gdyby mu kazała zabić Flemminga,
byłby z na zimnie szą krwią dopełnił rozkazu i bez ęknięcia poszedł na szubienicę. W ego
oczach była ona zawsze tą samą świetną gwiazdą, którą raz piérwszy zobaczył błyszczącą
z mięǳy gałęzi starych lip w Laubegaście. Owszem, stawała się dlań pięknie szą coraz,
i całém szczęściem ego było, że na nią kilka razy na ǳień mógł popatrzéć.

Tak smutno i milcząco było w Dreźnie, gdy król pęǳił wesół i na lepszych pełen
naǳiei do Warszawy. Flemming był z nim, a pani podskarbina Przebendowska go po-
przeǳiła.

Nie ta ono się z tém wcale, iż w Warszawie miano dla króla wyszukać nowé pani. Nie
wymagano od nié wiele: ani tak niebezpiecznego wǳięku aki miała Cosel, bo ten gro-
ził zbyt długiém i stałém przywiązaniem, ani wielkiego dowcipu, bo królowi dosyć było
wesołości i trzpiotowstwa, coby go zabawić mogło; ani serca, bo król tylko przedwstępne
sceny odegrywał z tego tonu. Dosyć było trochę młodości, śmiałości wiele, zalotności
któraby się narzuciła, imienia i wychowania, aby one przyna mnié z Cosel ważyć się
mogły…

Z temi instrukcyami wy echała pani podskarbina do Polski, a w Warszawie nie bra-
kło é w czém wybierać. Serdeczna przy aźń łączyła kuzynkę Flemminga z marszałkową
Bielińską, któré dwie córki W. podkomorzyna litewska Marya Denhoffowa i hetmano-
wa Pocie owa, miały dosyć wǳięku i dosyć lekkości, aby e w liczbie kandydatek śmiało
można pomieścić.

Piérwszego zaraz dnia po echała pani podskarbina do przy aciółki. Bielińska przy-
ęła ą z czułością wielką. Znano é wpływ na Flemminga, a ego właǳę nad królem;
podskarbiné służyło wszystko, co się starało o łaski pana.

Do narady poufné nie mogła użyć nikogo, coby ą lepié zrozumiał i chciał é usłużyć,
nad w. marszałkową.
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— Serce mo e — rzekła — przybyłam z wielą kłopotami na głowie, sąǳę że mi
w nich bęǳiesz pomocą.

— Poǳielę e z tobą chętnie — odpowieǳiała marszałkowa…
— Z królem mamy biédę — szepnęła Przebendowska — zakochał się i dał opanować

kobiecie, która uż od lat kilku nim włada.
— Komuż to mówisz, znam tę Cosel! — przerwała Bielińska. — A czemuż się król

Teschen nie trzymał?
— Dlatego że on żadné długo nie może być wiernym. Cosel musimy się pozbyć,

a w é mie sce dać mu inną. Król est znuǳony.
Marszałkowa zamyśliła się mocno.
— Znaleźć łatwo — odpowieǳiała — lecz akże ostrożnemi być należy, aby w nowe

nie wpadł więzy.
Pani Przebendowska została u przy aciółki na obieǳie. Obie córki marszałkowé nań

przybyły, obiedwie były młode i ładne. Pocie owa maleńka, zwinna, słabiutka się wyda-
wała, ale z oczów é ogień tryskał, z ust dobywały się wybuchy śmiechu. Denhoffowa
niewielkiego wzrostu, zręczna, udawała melancholiczną, chociaż podszyta była trzpiotem
i ta powaga przybrana źle pokrywała charakter płochy, żąǳę życia i używania niezmierną.

O obu tych paniach uż naówczas szeptano sobie na ucho historye, które tylko za
czasów Augusta w Polsce, pod wrażeniem przykładów akie miano przed oczyma, praw-
dopodobnemi się stawały. Z oczów Denhoffowé patrzał dowcip i złośliwość, ale przy-
słonione skromnością tak przesaǳoną, iż się pode rzaną stawała.

P. Przebendowska mówiła o rzeczach obo ętnych nie spuszcza ąc z oka obu pięknych
sąsiadek. Ciekawie dopytywano o króla… P. Pocie owa przypominała sobie akiegoś hrabię
Friesena… Mówiono coś i o Cosel, ale pocichu. Po obieǳie młode panie wyrwały się
z młoǳieżą na konną prze ażdżkę, gdyż obiedwie namiętnie lubiły hasać i dokazywać na
koniach: panie starsze zostały same.

Przebendowskié nie ta nym był zły stan interesów marszałkowé … To téż zaraz nad
nim utyskiwać zaczęła… Wzdychały obie.

Marszałkowa zbliżyła się poufnie, biorąc za rękę przy aciółkę.
— Proszę cię, wiǳiałaś córki mo e? Marynia wcale est świeża i ładna, serce ma

dobre… potulna, łatwa… Jak ci się z twarzy podoba?
— Barǳo wǳięczny ma buziaczek — rzekła Przebendowska.
— Hetmanowa é nie ustąpi, ale to żywe srebro… ak ą wiǳisz drobną, słabiuchną

napozór… to kozak prawǳiwy…
Podskarbina myślała coś, gdy marszałkowa zniża ąc głos dodała:
— Przecieżeśmy przy aciółkami od ǳieciństwa, mo a na droższa, — rzekła z wy-

nurzeniem. — Jeśli uż ktoś ma być tak szczęśliwy że króla mieć bęǳie kochankiem…
czemużby mu choć nie pokazać Marysi?

— Nie sąǳiłam ażebyś tego sobie życzyła?
— Dlaczego? Denhoff smutny małżonek i nie młody, est z nim na nieszczęśliwszą…

Jeśli króla rywalem mieć nie zechce… Marynia się rozwieǳie…
— Ale czy ona zechce?
— Ja ą skłonię! a ą zmuszę! — odezwała się troskliwa matka. — Dla nas byłoby

to prawǳiwém szczęściem. Interesa nasze w na gorszym stanie… Uchowa Boże co na
mo ego męża, runie wszystko…

Pani Przebendowska ani obiecywała, ani odmawiała.
— Obaczymy — dodała — obaczymy… Nie trzeba nic mówić Marysi, póki nie

zmiarku emy czy się królowi podoba. Cosel była porywczą i zazdrosną, po nié potrzeba
mu istoty łagodné , wesołé , potulné .

— Nie zna ǳie nic stosownie szego nad mo ą Marynię, ręczę ci!
Po długich szeptach i naradach, dwie przy aciółki rozstały się w ak na lepszé zgoǳie,

a marszałkowa odprowaǳiła podskarbinię aż do powozu.
W kilka dni potém król i Flemming nad echali. Przebendowska mieszkała w ednym

domu z nim, mogli więc poufnie mówić tego wieczora i szepnęła mu o Denhoffowé .
Trochę skrzywił się generał, bo zasłyszał był coś o różnych dawnie szych trzpiotow-

stwach; ale czyż to być mogło zawadą?
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— Królowi — rzekł — dosyć pokazać się umie ętnie, dość trochę wyzwać go zalot-
nie; znuǳony est: weźmie go która zechce. Żeby więc inna nie wzięła… trzeba mu tę
nastręczyć.

Przebendowska opisała charakter i powierzchowność swé protegowané .
— Ale daż się ona skłonić? — spytał Flemming.
— Gdyby to mogło być wątpliwém, mam matkę ako sprzymierzeńca — cicho od-

powieǳiała kuzynka.
Naza utrz generał chciał poznać sam panią Denhoff nimby się coś postanowiło. Wie-

czorem zawiozła go siostra do marszałkowé . Bawiono do późna, Pocie owa i Denhoffowa
śpiewały, ostatnia przybierała minki melancholiczne i smętne, potrzebu ącé pocieszenia
nieszczęśliwé istoty. Flemmingowi się to nie podobało, bo król w tém się nie kochał.
Lecz po kilku dniach poszukiwań, wrócić musiano do Denhoffowé , zna du ąc ą mnié
niebezpieczną niż inne. Nauczony doświadczeniem Flemming lękał się na więcé ambi-
cyi i chęci panowania. Denhoffowa płochą była, zalotną; lecz ani zazdrosną, ani marzącą
o właǳy: lubiła żyć.

Postanowiono próbę.
Flemming wszakże musiał się wprzódy rozmówić z Vitzthumem. Uchoǳił on za przy-

aciela Cosel, chociaż uż staraniem żony znacznie był dla nié ochłódł. Flemming miał
przewagę wielką w sprawach kra u, ale tam gǳie szło o kobiéty i rozrywki, Vitzthum
przodował, król bez niego nie robił nic. Byli z sobą poufali: bez pomocy ego obe ść się
nie było można.

Generał przystąpił wprost do rzeczy.
— Cosel nam wszystkim dokuczyła, król nawet est nią znużony: trzeba mu dać inną.
— Jak się wam podoba — odezwał się Vitzthum z ukłonem — wiecie że a się do

tego nie mięszam, ani mu narzucam ego ulubienic, ani go od nich odstręczam. Nie lubię
palca kłaść mięǳy drzwi: da cie mi pokó !

— A! to być nie może, wy musicie być z nami! — zawołał Flemming.
Nadchoǳąca Przebendowska usilnie téż nalegać zaczęła na Vitzthuma.
Nic nie pomogło.
— To nie mo a rola, — odparł stanowczo — nie przeszkaǳam, ale pomagać nie

będę, mówię to stanowczo. Nie mogę wy ść z mo ego obycza u, nie mięszałem się nigdy
do intryg, a ǳiś do nich estem za stary.

— Jesteś przy acielem Cosel — dodała Przebendowska.
— Ani przy acielem é ani wrogiem — śmie ąc się rzekł Vitzthum — estem neu-

tralnym i chcę nim pozostać.
Próżno Flemming zabiegał, pochlebiał, ośmielał: Vitzthum pozostał nie wzruszonym

i odszedł nie pokonanym.
Podskarbina zna dowała że się i bez niego obe ść potrafi.
Naza utrz u dworu zbliżyła się do króla, który ą dosyć lubił.
Miała twarz wesołą i figlarną.
— N. Panie, kolé podobno na Polskę?
— Jakto? kochana podskarbino?
— Po Lubomirskié Cosel… po Cosel trzeba wybrać kogoś w Warszawie.
— Ale a hrabinie Annie chcę zostać wiernym.
— W Dreźnie — odpowieǳiała podskarbina — ale w Warszawie i gdy é nie ma!
Król się uśmiechnął.
— Czyś się téż W. Kr. Mość w teatrze choć przypatrzył naszym paniom? — spytała.
— Nie dobrze…
— Więc a się na ednę ośmielę zwrócić uwagę W. Kr. Mości: ładnie szé , milszé ,

lepszé nad nią doprawdy tu nie ma… i śliczny buziaczek i młoǳiuchne to… i rączki ma
barǳo ładne.

— Któż to taki? — zapytał król.
— Denhoffowa z domu Bielińska — szepnęła podskarbina — siostra hetmanowé

Pocie owé .
— Nie przypominam sobie bym ą wiǳiał — rzekł August — lecz ako wielbiciel

wǳięków niewieścich, przyrzekam pani iż na piérwszych assamblach postaram się o po-
znanie tak zachwyca ącé ak mi pani malu esz istoty.
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— Zasługu e na to… przekonasz się W. Kr. Mość — dodała odchoǳąc pani pod-
skarbina i wraca ąc prędko. — Gdybyś W. Kr. Mość zaszczycił mnie utro bytnością
swo ą na skromné wieczerzy, możebym mu ą potrafiła zaprezentować.

Król August spo rzał, a zda e się że podskarbina nie dostrzegła wzroku akim ą zmie-
rzył; byłaby się może zarumieniła, tak widocznie szyderskie było to we rzenie, powiada ące
é , że wié uż wszystko i że daleko otwarcié mówićby z nim można. Uśmiech przebiegł
po ustach i znikł.

Tegoż samego dnia marszałkowa Bielińska posłała po córkę i zamknęła się z nią
i z podskarbiną na goǳin kilka. Gdy się rozchoǳiły Denhoffowa zmięszana była nie-
zmiernie, ale szczęśliwa razem i trwożna. Zapominała się ciągle, szła, wracała, szeptała
coś matce, nie trafiła zrazu do powozu. Widocznie straciła głowę. Matka musiała ą upo-
minać aby starała się być panią siebie. Maleńka osóbka nawykła do poufalszego towa-
rzystwa, w którém królowała, zawsze pewną będąc iż co uczyni podobać się musi, lękała
się tych wielkich przyborów do nowego szczęścia, które się é zdawało niepewném. Nie
sprzeciwiała się wcale woli matki, lecz tyle z tém było zachodu! a trzpiot ów tak nie lubił
wielkich przyborów‼‥

Przebendowska i Flemming ako brat i siostra, mieli edno gospodarstwo. Generał
w Polsce niemal wspanialé eszcze występował niż w Dreźnie, miał z sobą cały dwór,
służbę, a potrzebu ąc nieraz ugościć króla, wieǳiał że dlań wystąpić świetnie było ko-
nieczném.

Skromna wieczerza stała się balem barǳo wytwornym. Król wchoǳąc znalazł uż
piękne kobiét grono, wśród którego wystro ona i wylękła, zmieszana, onieśmielona, a na-
wet mnié pięknie niż zwykle wygląda ąca sieǳiała pani Denhoffowa. Podskarbina tak
ułożyła wszystko, że król zbliżywszy się do nié , rozpoczął rozmowę wesołą, która poszła
dosyć źle. Uważano, że król wcale nie okazał żeby mu się owa piękność podobać miała.

Po wieczerzy zagrała muzyka, zaczęto tańcować; król wziął ciągle eszcze nie mogącą
przy ść do siebie Denhoffową, która tańcowała niezręcznie, zmyliła się parę razy i zmie-
szana tém wydała się niekorzystnie.

Słowem wrażenie akie zrobiła wcale nie odpowiadało temu co obiecywała Przeben-
dowska.

Wieczorem król powracał do pałacu z Vitzthumem.
— Wiǳiałeś — rzekł do niego — chcą mnie tu zbałamucić; ale dopóki tylko takie

ak Denhoffowa będą tego próbować, hrabina Cosel nie ma się czego obawiać.
Vitzthum był w dobrym humorze.
— A! Na aśnie szy Panie — odezwał się — nie iǳie tu pewnie o zastąpienie hrabiny

Cosel, która może zostać w Dreźnie, a p. Denhoff w Warszawie. W. Kr. Mość masz dwa
domy i dwa państwa, edno w Dreźnie, drugie tu; należałoby i wypada dla kompletu
miéć i dwie panie. Polacy ak słyszę, skarżą się iż im się krzywda ǳie e przez Cosel,
chcieliby abyś W. K. Mość, kogoś téż tu sobie upatrzył. Gdyby Polka wyłącznie miała
zawładnąć sercem, skarżyliby się Sasi; trzeba więc serce rozǳielić na dwo e i pół roku
kochać w Saksonii, pół w Polsce, aby dwa kra e zadowolnić.

Król się śmiał.
— Żartu sobie — rzekł — dobrze ci będąc spoko nym, a a przez każdego posłańca

odbiéram list z wyrzutami, a tu z drugié strony kuszą mnie… i nie wiém co z sobą zrobić.
— Niech sobie krzyczą — odparł Vitzthum — a król powinien tylko to robić co mu

się podoba.
Na to nie trzeba było namawiać Augusta. Ze strony marszałkowé , gdy raz odkryła się

możność ściągnienia króla, nic nie zostało zaniedbaném. Naza utrz proszono na wieczerzę
króla z małém towarzystwem poufałych. Pani Denhoff z siostrą zabawiały go śpiewem przy
klawicymbale, i dość szczęśliwie powiodła się scena z Atysa i Sangaridy.

Denhoffowa ośmieloną była i szła za radą podskarbiné , która zaleciła é , żeby sama
króla wyzwała nieco; śpiewa ąc swą aryę oczów nie spuszczała z niego, tak że czułe wyrazy
pieśni zdawały się ku niemu skierowane. Król lubił być wyzywanym, rozczulać się począł,
przystąpił i nie skąpił słówek miłych, na które Denhoffowa tylko spo rzeniami omdle-
wa ącemi odpowiadała. Usłużna matka, śmielsza siostra mówiły za nią i tłumaczyły, tak
że król otoczony niemi zdawał się ze wszystkiemi trzema romans rozpoczynać. Wzięto
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się doń natarczywie. Nie było ceremonii, pani Bielińska naprowaǳała rozmowę na we-
sołe przedmioty i królowi dom się podobał. Zacząwszy bywać, powoli nawykł do oczów
pani Denhoff, które od ego we rzeń nie stroniły i zakochał się o tyle, o ile August mógł
się kochać. Pani Przebendowska, cierpiąca zawsze, mogła uż dokonawszy wielkiego tego
ǳieła, położyć się w łóżko i spoczywać.

Król odbiérał ciągłe listy od Cosel, któré umyślnie donoszono o wszystkiém; li-
sty pełne goryczy i wymówek, na które odpowiadał zrazu pilnie, późnié coraz rzaǳié ,
grzecznościami i zapewnieniami.

Z nich uż mogła się ona przekonać że na serce króla rachować było złuǳeniem,
liczyła na ego przyrzeczenia, zobowiązania, na słowo… I ta rachuba zawieść ą miała.

W rozmowach z Vitzthumem król okazywał zniecierpliwienie, przebĳała się w nim
chęć uwolnienia z więzów hrabiny Cosel, któré się obawiał. Flemming przeczuł to.

Jednego wieczora przy winie, gdy król począł wzdychać, rozśmiał się:
— Miałbym ochotę — odezwał się — przypomnieć N. Panu stare ǳie e; służą one

czasem na pożytek nowym.
— Naprzykład? — spytał August.
— Onego czasu — począł Flemming — elektor saski, nim eszcze poznał piękną

Aurorę, pokochał córkę Schöninga, wspaniałą Rechenberg. Dokuczyła mu ona wkrótce,
trzeba się pozbyć é było. Naówczas elektor saski prosił o przy acielską usługę kanclerza
Beichlinga. Beichling rozpoczął romans z Rechenbergową i króla ze szpon puściła…

— Chciałbyś tego samego środka użyć z hr. Cosel? — spytał król — wątpię żeby się
powiódł.

— Dlaczegóżby choć nie sprobować?‥
— Kogóż chcesz nią uszczęśliwić? — dodał August…
— Wybór zostawiłbym przenikliwości W. Kr. Mości, — rzekł Flemming.
Przechaǳa ąc się po poko u milczał król i uśmiechał się szydersko.
— Wybór to trudny, bo Cosel mało ma zna omych, coby się nawet zbliżyć do nié

ośmielili. Trzebaby użyć barona Löwendhal’a, który ako krewny i protegowany ma łatwy
przystęp. Gdybym mógł é zdradę zarzucić, miałbym wyborny pozór do zerwania.

— Sprobu ę użyć Löwendhal’a — szepnął generał. — Wprawǳie zawǳięcza é wie-
le, lecz więcé eszcze winien królowi, a iǳie mu o to, żeby upadek Cosel, ego nie po-
ciągnął za sobą.

— Zrobi co mu się poleci…
W skutek tego pięknego planu poszedł list do Drezna, poleca ący Löwendhal’owi,

aby usiłował hr. Cosel skompromitować. Dawano mu do zrozumienia, iż w ten sposób
przysługę uczyni osobie, która się za to potrafi wywǳięczyć. Takich to środków zacni
luǳie owé epoki nie wahali się używać, gdy im szło o dogoǳenie fantazyom, o spełnienie
planów, o wyniesienie się i zemstę.

Hrabina Cosel
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TOM II

Gdy król w Warszawie z nudów i za rozkazem pani Przebendowskié składał hołdy Den-
hoffowé , odegrywa ącé komedyą pod dyktowaniem daleko od nié zręcznie szé matki,
Cosel ak osłupiała, zaledwie wstawszy ze słabości odbyté , słuchała coǳień doniesień,
któremi ą z Warszawy karmiono. Flemming starał się o to, ażeby była o wszystkiém
zawiadomioną… A że król obawiał się zazdrości é i gwałtowności charakteru, otoczono
ą szpiegami, którzy każdy krok, myśl i słowo pilno postrzegać mieli…

August rad się był é pozbyć, chciał razem uniknąć rozgłosu i wrzawy; żałował czasami
piękné Cosel, ale nadto był słabym, bałamutnym, żeby się osnuté oparł intryǳe. Świeże
twarze robiły z nim co chciały, bawiła go nowość i po raz setny rozpoczynane też same
amory, które się zawsze kończyły dla niego uśmiechem i ziewaniem, dla tamtych łzami.

Przykład Königsmarck, Teschen, Spiegel, Esterle, które się potrafiły pocieszyć i zna-
lazły pocieszycieli, uspoka ał go co do Cosel, chociaż wiǳiał on sam wielką mięǳy tam-
temi a nią różnicę. Wszystkim im mógł akąś słabość zarzucić, té żadné ; ale Cosel groziła
królowi odebraniem życia, potém sobie: pogróżka é nie była czczém słowem. Można
się é było obawiać. Nakazano więc w Dreznie miéć oko na Cosel i wszelkie é kroki;
lękano się ażeby nie chciała przybyć do Warszawy: Flemming znał słabość króla, bo sam
z nié korzystał, dysgracyonowany gwałtem przybywszy doń i oǳysku ąc dawne stanowi-
sko. Ukazanie się Cosel, é piękność, wyższość, właǳa nad królem, wszystko zniszczyć
mogły i obalić.

Wielkiemu marszałkowi Löwendhalowi szepnięto by szczęścia probował. Cosel miała
kle noty, dobra, domy, i była eszcze młodą i piękną… Szło zresztą o to, aby é zarzucić
niewiarę.

Jednego poranku Haxthausen przy aciel hrabiné zastał ą we łzach i płomieniach,
podbiegła ku niemu łamiąc ręce oburzona:

— Uwierzyłżebyś pan — zawołała — ten niegoǳiwiec, ten nikczemny, który mi
wszystko est winien, Löwendhal, w té chwili śmiał mi swą miłość oświadczyć.

Zła ałam go ak podłego człowieka, zagroziłam mu że do króla napiszę, i ma szczęście
że policzka nie dostał.

Haxthausen zaledwie mógł ą uspokoić, drżała z oburzenia i gniewu, a łzy się é
z oczów toczyły.

— A! przed kilku miesiącami — rzekła — nie śmiałby był uczynić mi té obelgi.
Krok ten Löwendhala był akby znakiem dla hrabiné , że é goǳina wybiła. Słyszała

uż o Denhoffowé , a znano ą tu i całą roǳinę z dawnych akichś głośnych przygód po
świecie.

— Królewskie listy — odezwała się do Haxthausena — znacznie zmienione. Słyszałeś
co pan o Denhoffowé ?

— Mówią o tém — rzekł Haxthausen.
— W akież błoto go wciągnięto! — zawołała smutnie i zamilkła.
Flemming który całą sprawą kierował, powrócił do Drezna; król mu polecił pozbyć

się z wolna hrabiné , ale postępować z ak na większą względem nié delikatnością.
Przybycie ego zrazu przeraziło Cosel, lecz po kilku dniach przekonawszy się iż przy-

echał w usposobieniu wcale odmienném i unikał wszelkiego powodu do za ść nowych,
uspokoiła się nieco.

Czaroǳie ski pałac czterech pór roku, król chciał miéć wolnym; szło o to ażeby hra-
bina ustąpiła z niego, eśli można dobrowolnie.

Posłano z tém łagodnego Haxthausena, który smutne swe i ciężkie poselstwo sprawił
z ak na większém poszanowaniem i względami dla hrabiné . Z wielkiém poǳiwieniem
ego, Cosel odezwała się:

— Król mi go dał, więc i odebrać może. Mie sce to nadto mi lepsze czasy przypomina,
ażebym wyżyć w niém mogła: wyniosę się chętnie.

W té chwili wydano rozkazy, spakowano rzeczy, na ęto dom przy Moritzstrasse
i w kilka dni hrabina prze echała na nowe mieszkanie.
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Tu uż pusto było zupełnie, dworacy szczęścia i żebracy łask opuścili ą wszyscy. Wia-
domość o wygnaniu hrabiné z tego ra u napełniła nieprzy aciółki é radością. Był to znak
nieochybny zerwania. Cosel ednak nie wierzyła w nie, przed swemi poufałemi powta-
rzała że est żoną, i że król opuścić é nie może. Jeszcze w roku , August w chwili
gdy był rozkochanym w nié , darował piękną wioskę u brzegu Elby, Pillnitz; Cosel miała
tu dom i ogród u brzegu rzeki, gǳie czasem w skwary letnie po kilka dni spęǳała…

Położenie było piękne: las i drzewa otaczały ą dokoła, góry osłaniały od północy,
u stóp pałacyku płynęła Elba, wśród któré gęstemi krzewy zarosła wyspa, ak kląb zielony,
ak kosz pełen kwiatów przeglądała się w wodach. Lecz goǳin kilka ǳieliło Drezno od
Pillnitz, i pusto było dokoła.

Król coraz barǳié wymaga ący napisał do Flemminga, iż chce swé Denhoffowé
Drezno i ego wspaniałości pokazać, nie życzy więc sobie ani dla Cosel by się z nią spo-
tkała, ani dla nié by na porywczość hrabiné narażała się; trzeba było skłonić Cosel do
opuszczenia Drezna i zamieszkania w Pillnitz.

Haxthausena używano zwykle do tych układów, których Flemming dla uniknięcia
waśni nie pode mował się osobiście; zaproszono więc przy aciela domu i generał pokazał
mu pismo królewskie, zaleca ące Cosel z Drezna wyprawić.

— Zmiłu się pan — rzekł grzecznie — pomóż mi; król chce przybyć do Drezna,
a nie bęǳie mógł tego uczynić dopóki Cosel est tuta . Denhoffowa mówi mu ciągle że
życia nie bęǳie pewna, póki nieprzy aciółkę tu czu e. Samemu królowi tylekroć groziła
hrabina pistoletem, że i król radby ą wiǳiéć gǳieinǳié : ak wiécie, nie lubi on spotkać
się z temi, których dotknął lub obraził.

Wiém że Cosel ma mnie za wroga: nie byłem nim nigdy, dodał Flemming; roz-
gniewała mnie chwilowo, ǳiś to zapomniane. W położeniu w akiém się ona zna du e,
uchybićbym é nie chciał, ani przyprowaǳać ą do ostateczności. Idź pan, skłoń ą, niech
dobrowolnie Drezno opuści, abym niepotrzebował słać do nié rozkazu, coby é większą
uczyniło przykrość.

Haxthausen wysłuchawszy tych słodkich wynurzeń Flemminga, poszedł.
Cosel była w dość dobrym humorze. Haxthausen zaczął od żarcików:
— Wiész pani — rzekł — iż się nie mogę wyǳiwić złemu gustowi króla, który

uchoǳił dotąd za człowieka wytwornego smaku. Nie znam pani Denhoff, ale z tego co
o nié wiemy, zda e się iż ta fantazya prędko prze ǳie. Czasem po białym chlebie zachciéwa
się spleśniałego razowego, ale po kilku kąskach do piérwszego się powraca.

Tak samo pewien estem, że pani wrócisz z chwałą na dawne stanowisko, bylebyś nie
chciała króla drażnić i zniechęcać ku sobie.

Cosel domyśliła się że przychoǳił z akiémś poleceniem.
— Czy znowu aką wolę królewską mi pan przynosisz, obwiniętą w tę bawełnę po-

chlebstwa?
Haxthausen popatrzał smutnie i głową dał znak że tak było w istocie.
— A więc mów pan…
— Byłem u Flemminga — rzekł — pokazał mi rozkaz króla, który chce byś pani na

czas pobytu ego tu z Denhoffową wyniosła się do Pillnitz. Sąǳę że to i dla pani samé
bęǳie przy emnie szém, niż patrzéć…

Łzy stanęły é w oczach: spuściła oczy.
— A! tak mi trudno! tak trudno! — zawołała cicho. — Wiém żeś mi pan życzliwym,

że w ego słowach niéma zdrady, a tu é się od wszystkich i wszęǳie obawiać potrzeba;
ednak, nie wiész pan ile mnie to kosztować bęǳie.

Zaczęła choǳić po sali zakrywa ąc chustką oczy. Dawna gwałtowność i gniewy opu-
ściły ą, płakała i chciała się ze łzami przed obcém okiem osłonić, potém otarła e żywo.

— Wiǳiałżeś pan sam ten rozkaz króla, nie zmyślili go oni…?
— Da ę pani słowo, wiǳiałem go.
Rumieniec wystąpił na twarz, gniew powrócił.
— Nie zna ą mnie — zawołała — drażnią, aż do wściekłości przyprowaǳą, aż do

okrutné , szaloné zemsty obuǳą. Wieǳąż oni do czego a do ść mogę gdy raz gniew
mną owłada? Myśląż że poszanu ę ich, ego nawet, tego człowieka który sąǳi że mu
korona da e prawo urągać się uczuciom i pomiatać ludźmi?

Haxthausen słuchał milczący.
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— I to wszystko — dodała — spotyka mnie dla edné Denhoffowé , któré ulu-
bieńców na palcach liczą wszyscy, bo się nie kryła wcale z niemi‥! Prawǳiważ godna
ulubienica dla króla… Chcieli go więc poniżyć i zbezcześcić da ąc mu taką kobiétę. O! ci
luǳie, ci luǳie…

I znów płakać zaczęła.
— Mogłażem się tego spoǳiéwać? akże nie miałam wierzyć mu — mówiła łka ąc

— przysięgał mi, był dla mnie na czulszym, miałam ego serce; poświęcał mi co miał
na droższego: nie wahał się uznawać mnie przed światem, tyle lat szczęścia… spoko u
ukołysały serce, uwierzyłam, byłam przyszłości pewną. Trzy kolebki łączyły nas z sobą,
kochał swe ǳieci, dał im imię swo e, nie wstyǳił się słabości dla mnie? Jam go kocha-
ła, on mi nic wyrzucić nie może; byłam mu wierną: ednego we rzenia nie rzuciłam na
nikogo, serce mi nie uderzyło, prócz z trwogi o niego? Życie, obycza , wszystkom za-
stosowała do ego upodobań, służyłam mu ak niewolnica. A ǳiś, ǳiś, po latach tylu,
mamże go stracić, pozostać sama, sierotą, bez opieki, bez słowa pożegnania, bez wyrazu
współczucia! A! ten człowiek niéma serca.

Serca? — poczęła śmie ąc się — nigdy go nie miał: rozpieszczone ǳiecko szczęścia,
ze wszystkiego robi sobie zabawkę tylko, igra z ludźmi, z uczuciami, z tém co dla innych
święte, a co dla niego rozrywką est i śmiechem.

Ale któż kiedy pochwali się że znał tego człowieka — dodała — ak aniół dobry, umié
być ak szatan zimnym i bezlitośnym; w pocałunku kry e nienawiść, w uśmiechu ostatnia
zemsta: słowa mu z ust płyną słodyczy pełne, aby uśpiły ofiarę.

Reszta świata zda mu się stworzoną na to, aby miał o co oprzeć nogi i usnąć wygodnié ,
a gdy mu spoko u trzeba, gotów pozabĳać żywych by mu się z pod stóp nie ruszyli.

Oczy é mówiąc gorzały, Haxthausen słuchał nie śmie ąc przerywać, prze ęty tą wy-
mową goryczy pełną.

Pół goǳiny trwały te wybuchy namiętne, coraz zmienia ąc ton; na ostatku znużona
padła, ale znać było gorączkę, która ą trawiła. Umilkła.

— Pani! — odezwał się poseł — któżby się mógł ǳiwić twemu gniewowi: est on
naturalnym i dowoǳi serca. Nie możesz pani wątpić iż a pragnąłbym innego ci losu
ozna mienie przynosić; lecz estże środek zaraǳenia temu? W té chwili nie ma innego
nad cierpliwość i ostrożność, ażeby sobie drogi do powrotu nie zamknąć. Znasz pani
na lepié zmienny umysł króla: nikt nigdy nad nim tak długiego i stałego nie wywierał
wpływu. Możesz go pani oǳyskać, trzeba ǳiś myśleć o utrze i dlań się zachować.

— Radźże mi, radź, mó dobry, edyny przy acielu! — odezwała się wzruszonym
głosem do Haxthausena.

— Ale mi pozwól pani być szczerym — rzekł poseł.
— Mów otwarcie.
— Flemming est dla pani eśli nie zmienionym, to przyna mnié lepié , łagodnié ,

względnié usposobionym, niż był kiedykolwiek; trzeba go w tém usposobieniu utrzy-
mać. Któż wié? na dworze zmienia się co chwila wszystko: możesz mu pani być potrzebną.
Jeżeli ǳiś zachowasz się łagodnie, król bęǳie wǳięczen i uczuć się może wzruszonym.
Straszono go ciągle odgróżkami pani, pistoletami, zemstą, gniewem… Nieprzy aciele é
mieli e ciągle na ustach. Król sam zaczął się obawiać, a Denhoffowa nie odważyła się
ruszyć do Drezna, lęka ąc się o życie. Dopóki król sąǳić bęǳie, że pani esteś tak roz-
drażnioną, nie zbliży się do nié nigdy. Na lepszą więc rachubą est okazać się łagodną.

Masz pani przykład na hr. Königsmark — dodał — potrafiła ona łagodnością swą
zachować stosunki przy aźni z królem i z ks. Teschen pozwolono é zostać w Dreznie,
widywać go; gdy przeciwnie Esterle swym uporem zamknęła sobie wstęp do dworu.

— Ale akże mi pan śmiesz — zawołała gniewnie — stawić takie przykłady. Esterle!
Königsmark! to były metresy króla: a estem żoną ego!‥ nie równa mnie pan z niemi…

Haxthausen zamilkł.
— Zresztą masz pan słuszność, nie chcę go gniewać; chcę się okazać łagodną i po-

słuszną: po adę utro.
Już poseł miał wstać uradowany, aby ode ść z tą dobrą nowiną, gdy Cosel wybuchnęła

nagle, uderza ąc nogą.
— Nie będą śmieli zmusić mnie do tego; król sam nie odważy się na to… to nie może

być! nie! nie!
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Haxthausen począł ą łagoǳić, uległa mu… ale zaledwie ą przekonał o potrzebie
powolności, wracała do oporu i burzyła się.

Trzy czy cztery razy zmieniała zdanie; naostatek znużonemu uż tą walką Haxthause-
nowi powieǳiała:

— Nie po adę; zostanę: niech gwałtu uży ą… eśli się ośmielą.
— Namyśl się pani, na Boga; proszę panią‥ cóż powiem Flemmingowi.
— Powieǳ mu pan, że echać nie chcę.
Nie było co robić, baron poszedł do generała z tą smutną nowiną i opisem całé swé

rozmowy.
Flemmingowi przykro było, że łagodnym sposobem nic nie mógł uczynić: siły wi-

docznie użyć nie chciał. Po długich namysłach, prosił Haxthausena, ażeby raz eszcze
poszedł do nié .

Baron miał siostrę niezamężną Emilię, która przy nim mieszkała, osobę poważną i ła-
godnego charakteru; tym razem nie poszedł sam, wziął ą z sobą. Obo e starali się w ciągu
kilku goǳin przekonać ą, iż nic nie traciła na łagodności, a mogła buntu ąc się szkoǳić
sobie.

Cosel to się goǳiła i przystawała, to znowu oburzała na ten bezduszny despotyzm.
Trzy razy wychoǳili uż, ma ąc é słowo, że od eǳie dobrowolnie, i za każdém odwoły-
wała ich ode drzwi.

Widocznie rachowała i ważąc wszystko, nie mogła być pewną, co dla nié lepszém być
może.

Flemming dowieǳiawszy się o tém, że hrabina ostatecznie odmówiła, dał é eszcze
dwa dni do namysłu.

Trzeciego dnia po echał do nié .
Zameldowano go hrabinie, która wyszła w czarné sukni z zapłakanemi oczyma, ale

z postawą dumną.
Flemming przedstawił się é z całą etykietą dworską i chłodem wytrawnego dyplo-

maty.
— Stawiasz mnie pani w na przykrze szém w świecie położeniu — rzekł spoko nie —

im pewnie szy estem, żeś mnie pani liczyła do nieprzy aciół, tém mocnié usiłowałem é
oszczęǳić przykrości; wstrzymałem rozkaz króla kilka dni: przynoszę go pani. Jeśli nie
zechcesz usłuchać, nie będę winien, iż zostanę zmuszonym spełnić go, w akikolwiekbądź
sposób. Jest to rozkaz pana mego. Król est w droǳe i nie chciał pani zastać w Dreznie.

Sto ąca przy oknie Cosel, zobaczyła odǳiał konny trabantów, który przed é miesz-
kanie nadciągnął i ustawił się w ulicy; błysnęły é oczy czarne, ale się pohamowała.

Spo rzała na list.
— Jadę natychmiast! — rzekła z lekkim ukłonem — możesz pan zaufać słowu mo-

emu.
Flemming schował list, ukłonił się i wyszedł, trabanci po echali za nim.
W goǳinę potém, hrabina Cosel, płacząc ukryta w powozie, echała do Pillnitz.

Wszystko to dokonało się wprzódy, niżeli król wy echał z Warszawy. Jakkolwiek pło-
chy i bez czucia, nie chciał on zerwać z hr. Cosel, nie okazawszy é pewnych względów,
należnych po tylu latach pożycia; niepokoiło go to, iż nie miał powodu do zerwania, że
okaże się winnym, nie mogąc z é strony znaleźć winy.

Gdy Löwendahlowi tak się nieszczęśliwie powiodło w oświadczeniach miłości, wy-
prawiono do układów akichś Watzdorfa i usłużnego, ale niezgrabnego van Tinen, któ-
rego król używał ale nie cierpiał.

Watzdorf, niemnié wstrętliwy Augustowi, zwany chłopem z Mansfeldu przez niego,
był grubianin i niezgrabny.

Watzdorf na dworze nie wiele znaczył, ale Flemming go bronił i nim się opiekował.
Jednego dnia, gdy się go na mnié spoǳiewać mogła hrabina, z awił się w Pillnitz.

Jedyną ego wymówką, że się znaleźć nie umiał i z hałasem zaraz wpadł do domu
kobiety, któré się uż nie lękał, było to, że przybył pĳany. Podróż od Drezna wcale go
nie wytrzeźwiła; polecono mu układy z hr. Cosel, wystawiał więc sobie, że ma ąc losy é
w ręku, mógł pozwolić sobie, co się podoba.

Już po wnĳściu do poko u bez ozna mienia, poznała hrabina chłopa z Mansfeldu.
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— Kochana pani — zawołał śmie ąc się od progu — estem posłany przez króla J.
M., powinnaś mi pani być rada. Przywożę é doskonałe nowiny. Król, któryby mógł
i nic pani nie dać i w żadne targi nie wchoǳić, ako pan miłościwy, życzy sobie rozstać
się z zobopólném zadowolnieniem i zgodą: słyszy pani?

— Słyszę panie hrabio, ale nie rozumiem — dumnie rzekła Cosel.
— A aka zawsze śliczna! — dodał Watzdorf, zbliża ąc się i u ąwszy na przód rękę;

namyślił się, nagle podniósł głowę zna du ąc iż lepié by w twarz pocałować.
Ale nim to mógł spełnić, Cosel cofnęła się krok i swoim zwycza em głośny, silny,

piękną rączką dała mu policzek.
Watzdorf stał chwilę zdumiony.
— To tak? — zapytał.
— Tak — odpowieǳiała Cosel pokazu ąc mu na drzwi; król powinien był wieǳiéć,

że takiego gbura za posła do mnie nie goǳiło mu się wybierać.
Watzdorf potarł się tylko po twarzy i zamilkł, położył kapelusz i został.
— Niech to iǳie w zapomnienie — rzekł — a nie estem mściwy, a zresztą, policzek

z tak piękné rączki nie bezcześci… owszem…
Chłop z Mansfeldu został nawet potém na obieǳie i usiłował sprawić swe poselstwo,

ale w sposób na niezgrabnie szy w świecie; obiecywał bowiem hrabinie na świetnie sze
warunki, wymaga ąc é serca.

Rozśmiała mu się w oczy i po echał wytrzeźwiony ak zmyty.
Cosel chciała się skarżyć listownie królowi na Watzdorfa i Löwendahl’a, odraǳono

é to: Watzdorf za mował się naówczas finansami, dostarczał pienięǳy: walka z nim była
trudną.

Nasłano późnié van Tinen’a, o którym na dworze rozpowiadano, że się w nié szale-
nie kochał, a Cosel go dosyć znosiła, ale van Tinen życzliwszy dla nié , nienawistny był
królowi; pozwalał sobie zbyt wiele… dawał mu rady mentorskie i zniecierpliwił go do
tego stopnia, iż król, który po trzeźwemu go znosił, wieczorem raz o mało go własnemi
rękami, a raczé nogami nie zabił.

Vitzthum, który doskonale znał temperament króla i ego usposobienie dla osób na
dworze się zna du ących, spotkawszy van Tinena na progu poko u, w którym August
sieǳiał uż po wielu kielichach, przestrzegł go, żeby nie wchoǳił. — Król nie lubi cię:
nie właź mu w oczy.

Van Tinen nie usłuchał dobré rady, wszedł: August się skrzywił. Po chwili van Tinen
ośmielony, począł rozprawiać; król milcząc odwrócił się od niego: ten zaszedł z drugi-
é strony, wlazł pod samą rękę olbrzyma, który milcząc patrzał nań z góry. Przytomni,
wiǳąc ak oczy Augusta błyszczały, raǳi byli ostrzeǳ nieopatrznego, który się zdawał
wyzywać niebezpieczeństwo.

Król akiś czas nie mówił słowa, oddychał ciężko, słuchał szczebiotania natrętnego,
nareszcie zaczął coś mówić; van Tinen przerwał: król zamilkł. Po chwili odezwał się znowu
i eszcze raz wpadł mu ze słowem van Tinen. W té chwili, ak ǳik rozżarty król, zwrócił
się ku niemu; ten zaczął się cofać. Szli tak, eden następu ąc coraz bliżé , drugi cofa ąc coraz
bo aźliwié do kąta gabinetu. W chwili, gdy van Tinen oparł się ak trup blady o ścianę,
król chwycił go za kołnierz, rzucił nim na posaǳkę i począł go bić nogami, tak że zbitego
na miazgę, słuǳy porwawszy bez zmysłów uż leżącego, na łóżko ponieśli i o mało życiem
głupstwa swo ego nie przypłacił.

Na żadnym z tych luǳi, nie mogąc zdobyć król nic, coby Cosel obwiniało, zasły-
szał wreszcie plotkę, że ta emną intrygę miała z bratem Lectereine’a, który był uszedł
za granicę. Posłano po niego, wdano się w targi, aby niewinną oczernił, ale i to się nie
powiodło.

Chciano obwinieniem poprzeǳić przybycie króla do Drezna, aby miéć powód do
znęcania się nad upadłą.

Postępowanie to mogło ą goryczą napełnić i do rozpaczy przyprowaǳić; mogła się
czuć obrażoną na króla, który dozwalał ą dręczyć i nasyłał takich luǳi.

Jednego dnia dowieǳiano się w Dreznie, że Cosel znikła z Pillnitz. Była na droǳe do
Warszawy. Na złamanie karku poleciały listy kresami wysłane, aby o tém ozna mić mar-
szałkowé . Natychmiast zwołaną została rada familĳna: trwoga była niezmierna. Przybycie
Cosel mogło tę całą tak szczęśliwie osnutą komedyę, zmienić na tragiczny dramat.
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Król uż był zakochany, a raczé oplątany przez te panie. Ułożono dlań scenę nową.
W goǳinie o któré król zazwycza przybywał w odwieǳiny do pani Denhoffowé ,

ubrana czarno, z włosami rozpuszczonemi, siadła piękna zalotnica na łóżku, z chustką do
otarcia łez, których na oczach nie było, ze wzrokiem wlepionym rozpaczliwie w ścianę.
Matka i siostra uznały tę pozę piękną i wielce efektową.

Gdy król wszedł, udała że go w rozpaczy swé zagłębiona, nie postrzega.
— Cóż ci to est piękna pani! — zapytał król troskliwie!
Denhoffowa udała że się z płaczu zanosi, oczy suche kry ąc w chusteczce, a grała tę

scenę obmyśloną z talentem wielkim. Rozczulony August począł piękne rączki całować,
domaga ąc się łez przyczyny.

— N. Panie — odrzekła patetycznie Denhoffowa — zagrożona estem zgonem! Ja
tego nie przeży ę! A! umrzéć byłoby niczém, gdybym do grobu poniosła choć to przeko-
nanie, że mi serce wasze zostało… ale… niestety… luǳie chcą mi z życiem wydrzéć razem
serce two e! Pani Cosel eǳie, przybywa do Warszawy… może się uż tu zna du e… może
uż zguba mo a została poprzysiężoną, może ty królu przybywasz tylko aby mi ozna mić
żem powinna ustąpić szczęśliwé rywalce…

— Ale cóż pani śnisz — przerwał król zǳiwiony — zkąd to wszystko, mógłżebym
a panią zdraǳić? Nie, pani, nierozerwane węzły łączą nas, twó charakter pełen słodyczy,
twa dobroć dla mnie, są ręko mią że ci nigdy żadna Cosel szkoǳić nie może.

— A! panie mó — ciągnęła dalé Marynia — bogda by to co mówisz prawda było,
bogda byś mi odpłacał miłością tak szczerą aką a mam dla ciebie. A! umrzéć dla mnie
est niczém, ale cię utracić to nad siły… wyrzec się życia pręǳé bym mogła, niż tego
szczęścia które mi się uśmiechało! Królu, eśli mnie kochać przestaniesz, weź to życie: nie
chcę go więcé .

— Ale mo a droga hrabino — odparł król — byłoby z mé strony niegoǳiwością
takie wyznanie, tak słodkie wyrazy z ust twych, niewǳięcznością zapłacić.

— ǲięki ci panie, za tak słodką naǳie ę — mówiła ciągle Marynia — mimo to a
się uspokoić nie mogę, trwoga mną owłada… Ta nieznośna rywalka zbliża się… bęǳiesz
ą wiǳiéć, pochwyci znowu tę właǳę nad sercem pana mego, którą tak długo zachować
umiała.

— Czegóż się pani dręczysz — przerwał król troszkę niecierpliwie — akimże ą
sposobem uspokoić mogę… Owszem, pozwól niech Cosel przy eǳie, odniesiesz tryumf
nad nią.

— Nie, nie! — zawołała Denhoffowa — eśli Cosel ma tu przybyć, a opuszczam
Warszawę: ta kobiéta targnąć się może na mnie, na niegoǳiwszego gwałtu dopuścić.

Marszałkowa matka w czasie té rozmowy stała podedrzwiami, gotowa wnĳść gdy
znak usłyszy; Marynia kaszlnęła‥ drzwi się otwarły i weszła uda ąc zǳiwioną i niewieǳącą
zupełnie że król się tu zna dował.

— Barǳom szczęśliwy że panią wiǳę — zawołał król wsta ąc — chodź pani i pomóż
mi uspokoić córkę swą, która mnie obraża posąǳeniami nie słusznemi.

— Ale o cóż iǳie, N. Panie?
Marszałkowa udawała zdumioną.
— Wszak pode rzenia i zazdrość są dowodami przywiązania — dodała żywo. — Nie

powinno to W. K. Mości obrażać.
— Posłucha że pani…
Tu król opowieǳiał wszystko… Marszałkowa słuchała go, ǳiwnie spogląda ąc na

córkę to na niego; minę miała skłopotaną.
— Przebaczysz mi W. K. Mość — rzekła po chwili — a się córce mo é nie ǳiwu ę

wcale. Wiadome są całemu światu pogróżki hr. Cosel, znany est gwałtowny é charakter.
Wszak śmiała grozić wam nawet N. Panie!

— A więc — przerwał August — o co iǳie? dla waszé spoko ności, wydam natych-
miast rozkazy, ażeby panią Cosel zwrócono z drogi do Drezna.

Na to marszałkowa składa ąc ręce, wykrzyknęła prze ęta wǳięcznością:
— Szczęśliwą możesz się nazwać Maryniu kochana, ma ąc tak troskliwego o twó

spokó opiekuna.
A po namyśle dodała:
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— Ośmielam się uczynić eszcze uwagę, że pani Cosel, łaskami W. K. Mości uzu-
chwalona, nie łatwo kogo posłucha, należałoby kogoś wyprawić… kogoś takiego, coby
umiał…

— Wybierzcie panie kogo chcecie! — zawołał król trochę tą sceną znuǳony.
Zaczęto ǳiękować i rozpadać się przed N. Panem, okazu ącym tyle dobroci, tyle

troskliwości.
Marszałkowa miała uż gotowego do té wyprawy człowieka. Był to Francuz Montar-

gon, przybyły z ks. Polignac’iem do Polski, który tu przy Bielińskich pozostał i wyrobił
sobie tytuł szambelana J. K. Mości. Różnie mówiono o ego stosunkach z tym domem…

Montargon znalazł się w pół goǳiny, gotów na rozkazy króla, który mu polecił sta-
nowczo zawrócić z drogi hrabinę Cosel.

— A eśliby rozkazu W. K. Mości usłuchać nie chciała? — spytał Francuz — w takim
razie co mam uczynić?

Król stał chwilę zamyślony, wyraźnie kosztowało go to do czego został zmuszony.
— Dam waćpanu w pomoc La Haye podpółkownika moich kawaler-gardów, i sześciu

gwarǳistów, zda e mi się że to uż wystarczyć powinno.
Nie tracąc czasu posłano po pana La Haye, który z ust króla samego otrzymał dobitne

rozkazy, i té że nocy odǳiał wysłany przeciwko edné kobiecie bezbronné , wyruszył
z pośpiechem naǳwycza nym, gościńcem który wiódł z Warszawy do Drezna.

A ak czułe były poǳiękowania, i ak wielka potém radość z odniesionego tryumfu‼.

Hrabina raz postanowiwszy wiǳiéć króla i sama w obronie swé stanąć przed nim, z ma-
łym dworem wybrała się w drogę chcąc pospieszyć tak, ażeby ą wiadomość o wy eźǳie
nie poprzeǳiła. Nie opuszcza ący é nigdy wierny Zaklika towarzyszył w té podróży.
Cierpiał on niewymownie nad losem swé pani, ale w naturze ego było milczéć tém
uparcié , im więcé bolał… Blady, wychudły, zczerniały, echał przy wozie, spełnia ąc roz-
kazy, niemy a zły.

Przed wy azdem z Drezna, Cosel kazała go zawołać do gabinetu.
— Wszyscy mnie opuścili — odezwała się — nie mam nikogo, na kogobym liczyć

z pewnością mogła.
Spo rzała nań: Zaklika stał chmurny.
— Czy i wy mnie porzucicie?
— Ja? nigdy! — rzekł krótko.
— Zda e mi się że na wasz szlachetny charakter i poświęcenie dla mnie rachować

mogę.
— Zawsze — odpowieǳiał uroczyście Zaklika, dwa palce podnosząc do góry akby

przysięgał.
— Chcę wam to co mam na droższego powierzyć — odezwała się zniża ąc głos Cosel

— powieǳcie mi, zaręczcie że chyba z życiem stracicie to co wam dam do przechowania,
że nie dacie sobie tego wydrzéć siłą, że mi bęǳiecie strzeǳ mego skarbu, honoru mego
ak…

— Jak relikwĳ — rzekł Zaklika znowu rękę podnosząc — niech pani bęǳie spoko -
ną…

— I nie trzeba by żywa dusza wieǳiała o tém co złożyłam w waszych rękach.
— Każe mi pani przysiąǳ?
— Wierzę słowu.
Trzeba ednak byś wieǳiał co masz strzeǳ. Mówiłam, bęǳiesz stróżem honoru hra-

biny Cosel. Gdy król mnie rozǳielił z mężem, dostałam na piśmie z pieczęcią ego przy-
rzeczenie że po śmierci żony mnie poślubi, że we dę w prawa małżonki. Inaczé nie zgo-
ǳiłabym się nigdy na takie życie. Teraz usiłować będą mi wydrzéć to przyrzeczenie, któ-
rego złamanie króla okrywa sromotą; mogą się targnąć na mnie, ale ust mi nie odemkną,
ale mnie torturami nie zmuszą do wydania gǳiem to pismo złożyła. Zamurować e? mogą
mnie wygnać; zakopać? mogą mnie oddalić: na sobie nosić nie estem pewna.

   Hrabina Cosel 



To mówiąc Cosel otwarła szkatułkę hebanową, saǳoną srebrem i kością słoniową, ze
szkatułki dobyła pudełko złote, a z niego woreczek skórzany opieczętowany ze sznurem
edwabnym.

— Ty mnie nie zdraǳisz? — odezwała się patrząc mu w oczy.
Zaklika upadł na kolana i łzy mu spadły na wąsy, pocałował podaną rękę, pochwycił

ogląda ąc się woreczek który złożył prędko na piersiach i odezwał się głosem stłumionym:
— Chyba z życiem go utracę.
Cosel prędko zamknęła szkatułkę.
— Jeǳiemy w drogę — dodała — nie wiem co się w nié przytrafić może, a może

zdarzyć się i na mnié spoǳiewane i na gorsze, trzeba byś miał pieniąǳe zawsze.
Dała mu zielony worek ze złotem.
— Do rachunku — rzekł Zaklika.
W kilka goǳin potém Cosel z nabitemi pistoletami, które ą nigdy nie opuszczały,

ruszyła w drogę.
Podróż aż do Widawy, małé mieściny na pograniczu Szlązka, szła szczęśliwie i szybko.

W Widawie musiano się zatrzymać dla spoczynku, hrabina znużona kazała robić obiad
naprędce i za ęła na lepszą, prawie edyną gospodę. W drugim é końcu stało ǳiesiątek
koni akiegoś odǳiału trabantów, który ak się domyślano, do Saksonii musiał powra-
cać. Zaklika straż pełnił u drzwi. Montargon i la Haye z awili się przed nim, prosząc
aby ich zameldował hrabinie, którą spotkawszy w droǳe przypadkiem, raǳiby é złożyć
uszanowanie.

Piérwszy z nich zna omym é nawet nie był. Zǳiwiła się niepomału hrabina, gdy é
Zaklika to oświadczył, nawykła od nie akiego czasu do tego iż wszyscy od nié stronili.
Na myśl é nie przyszło żadne niebezpieczeństwo, kazała prosić.

La Haye był człowiek grzeczny i z dworem obyty, umiał się znaleźć.
Hrabina Anna pomimo niepoko u i serca ucisku nawykła do poskramiania swych

uczuć, usiłowała odegrać rolę spoko né a nawet wesołé . Przy ęła oficerów grzecznie,
uprze mie barǳo, aże pora obiadowa się zbliżała, prosiła ich na skromny swó posiłek
podróżny.

W czasie obiadu rozmowa szła dość swobodnie, ku końcowi Montargon który swe
posłannictwo miał na sercu, począł opowiadać o Warszawie, o tém, o owém i zwrócił się
do hrabiné :

— Zda e mi się — rzekł — że pani się niepotrzebnie w podróż tę wybrała. O ile my
wiemy, król mocno za ęty i boda czy go to nie oburzy i nie rozgniewa. Możesz pani być
wystawioną na nieprzy emności.

Cosel na te słowa zmarszczyła brwi, cofnęła się z krzesłem od stołu.
— Jakto? pan! pan mi bęǳiesz dawał rady? pan masz lepié znać króla nademnie

i mo e położenie i to co mi czynić wypada?
Zmieszał się Montargon.
— Pani daru e — wybąknął.
— Nie daru ę panu tego — zawołała Cosel — bo to est i niezręczność i niegrzeczność.

Da że mi waćpan pokó z radami, których a od niego nie potrzebu ę.
Montargon pobladł, skrzywił usta.
— Odemnie pani hrabina w istocie anibyś mogła rad potrzebować, anibyś ich powinna

słuchać; ale gdybym miał polecenie od króla J. M.
— Od króla? — zawołała Cosel.
— Tak est.
— W takim razie nawet nie czu ę się zmuszoną do posłuszeństwa — rzekła hrabina

— opanowali go nieprzy aciele moi, zrobił to czego był niepowinien uczynić i czego w té
chwili żału e sam. Mógł król chwilowo uleǳ, a pewna estem iż sam bęǳie rad że go nie
posłucham. To mo a sprawa.

Montargon człowiek gładki, ale obrażony tonem akim go piękna podróżna zrazu
poczęstowała, odezwał się głosem niby słodkim a w istocie boleśnie obraża ącym:

— Wǳięczenbym był pani hrabinie, gdyby mnie raczyła uwolnić od użycia nader
nieprzy emnego — siły.

— Jakto? — porywa ąc się krzyknęła Cosel — waćpanbyś śmiał się targnąć na mnie?
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— Mam stanowczy rozkaz króla zwrócić panią do Drezna — rzekł Montargon —
i będę zmuszony być mu posłusznym.

Hrabina uniosła się porywem gniewu. Słyszała o panu szambelanie że był synem wio-
skowego pisarza i krzyknęła nań:

— Precz mi, piszczyku ty akiś; precz! — porwała za pistolet — bo ci łeb roztrzaskam.
W progu stał uż Zaklika.
Montargon, który także dobrze wieǳiał z kim miał do czynienia i był pewnym że

hrabina mu słowa dotrzyma, wysunął się co pręǳé , nie otwiera ąc uż ust, a la Haye,
który się dotąd nie oǳywał, pozostał.

Sposób w aki towarzysz ego dostał odprawę był dla niego nauką, la Haye zaczął
z wielką łagodnością:

— Pani hrabino — rzekł — posłów ani ścina ą, ani karzą; niech się pani uspokoi:
myśmy niewinni że nam tak nie miłe dano polecenie. Byłbym w rozpaczy gdybym się
mógł na mnie szą przykrością narazić pani, ale na miłość Boga, rozkazy króla! rozkazy
z własnych ust N. Pana dla wo skowego, niéma ratunku, one się spełnić muszą.

— Wiǳiałeś pan króla? — spytała spoko nie Cosel.
— Tak est, z ust ego własnych odebrałem rozkaz. Zaklinam panią, nie byś ratowała

siebie, ale byś mnie raczyła uratować.
Ten ton łagodny rozbroił ą nieco: Cosel padła na krzesło drżąca.
— Niech się pani uspokoi; niema, ak mi się zda e nic dla nié groźnego w tém

wszystkiém.
— Jakto? a ta Denhoffowa?
— A! to bałamuctwo przemĳa ące — zawołał la Haye — coś nakształt romansu króla

z Duval, o któré ǳiś tak dobrze zapomniał, że nie wiem czy sobie é imię przypomina.
Pani Denhoff est zamężną, mąż é na wsi, o niczém nie wié, nie ma na mnie szego po-
dobieństwa ażeby przybyła do Drezna. Król zaś powrócić musi; zobaczysz go pani i łatwo
oǳyszczesz wpływ swó nad nim.

Coraz spoko nié zaczęła go Cosel o wszystko rozpytywać, la Haye umiał é historyą
w takiém świetle przedstawić, aby é znaczenie zmnie szyć. Po kwadransie rozmowy,
hrabina grzecznemi prośby dała się wreszcie pokonać, la Haye odniósł zwycięztwo, kazano
zaprzęgać, wracała do Pillnitz.

Montargon uż się é na oczy nie pokazał, ale ze szczęśliwą nowiną wysłał zaraz kury-
era do pani marszałkowé . Obawia ąc się zaś ażeby Cosel nie zmieniła w droǳe postano-
wienia, on i la Haye z odǳiałem żołnierzy prowaǳili ą niepostrzeżeni; noclegi i popasy
odprawu ąc w kilka goǳin po nié , aż pod Buǳiszyn, zkąd uż spoko ni mogli wrócić
po ǳiękczynienia tych pań do Warszawy.

Montargon, który dawno tak blizko nabitego pistoletu nie wiǳiał przy głowie, śnił
o nim długo i mówił sobie pocichu, że drugi raz na tego roǳa u wyprawę narażaćby się
nie chciał.

Tymczasem pani Denhoffowa coraz awnie szém występowaniem przy królu i przy -
mowaniem go u siebie, poczęła zwracać oczy wszystkich i mowy w których é nie oszczę-
ǳano. Jakkolwiek wpływ obycza ów obcych dał się uż wówczas czuć w Polsce, choć nie
był to pierwszy skandal tego roǳa u, tu ednak luǳie poważni gorszyli się i sarkali,
a poniewieranie dobré sławy przez kobietę zamężną, pod niebytność męża, oburzało.

Raziło to tém więcé , iż wspólniczką i pomocnicą była matka, że świadkiem była sio-
stra, że się raczé chlubiono tém niż ta ono z poniżeniem. Na Denhoffa, którego rozkazy
króla i umie ętne intrygi trzymały oddalonego na wsi, nalegać zaczynała roǳina, ażeby
żonę do siebie wezwał. Denhoff słał coraz gniewnie sze listy, coraz usilnie sze nalegania,
coraz strasznie sze groźby.

Wymówek wreszcie nie stawało, wyprawiono doń matkę żony, która umiała sobie
wszęǳie dać radę.

Naza utrz po swém przybyciu, pani marszałkowa odezwała się do zięcia:
— Nie męczże nas temi wymaganiami powrotu, bo z tego nic być nie może. My

szczęścia całé roǳiny dla twoich fantazy poświęcać nie myślimy; mamy króla w ręku,
król się w Maryni szalenie pokochał. Chcesz żebym przez śmieszną pruderią, odwiozła ci
ą tuta … a nasze interesa przez to zabiła!

Denhoff był człowiekiem trochę starego kro u, coś zasłyszał o bałamuctwach żony.
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— Słucha waćpan — dorzuciła pani marszałkowa — masz do wyboru: albo mil-
czéć i zostawić rzeczy ak są i korzystać z łask monarszych, coby ci do twych interesów
nie zaszkoǳiło, lub zgoǳić się na rozwód. Nuncyusz Girmani est nam dosyć przy azny
i w Rzymie rozwód łatwo wyrobi.

— Mo a pani — odezwał się Denhoff — ǳielić się sercem żony z N. Panem, nie
mam na mnie szé ochoty, a prawdę rzekłszy, ledwieby mi się co z niego okroiło… bo to
tam dużo luǳi do córki é mościné konkuru e. Da cież mi święty pokó z łaską królewską
i z królewską kieszenią, a uwolnĳcie mnie od Marysi, za co eszcze wǳięczen będę, byle
pręǳé .

Marszałkowa była nieco zǳiwioną, że pan Denhoff przystał tak łatwo i tak rezolutnie
łaską pańską pogarǳił, ale rozmówiwszy się z zięciem i otrzymawszy podpis ego, po-
wróciła z nim do Warszawy do Grimaniego; nuncyusz napisał do Rzymu: Klemens XI
rozwód dać kazał.

Tymczasem zmarł marszałek Bieliński, który chorował dawno i zgon ten był prze-
wiǳianym. Zostały po nim długi ogromne, ma ątki obciążone, interesa zawikłane i cała
naǳie a podźwignięcia roǳiny spoczęła w pięknych rączkach pani Denhoffowé , któ-
ra gorliwie się wzięła do kassy J. K. M. Sprawiono na przód panu Bielińskiemu eden
z na wspanialszych pogrzebów, na akie w tym wieku patrzała Warszawa; potém dla nie-
szczęśliwych sierot umiano wzruszyć czułe serce Augusta II. Posypały się dary dla całé
roǳiny. Kronika ówczesna powiada, iż sama pani Denhoffowa nie byłaby nigdy umiała
poprowaǳić rokowań o nieustanne wsparcia i indemnizacye, gdyby nie rozum, doświad-
czenie i zapobiegliwość matki, niewypuszcza ącé ą z opieki i czuwa ącé nad dobrem ca-
łé familii. Pani marszałkowa prosiła o coś ciągle, prosiła nader zręcznie, barǳo słodko
i grzecznie; zna dowała zawsze tak słuszne powody, tak konieczne potrzeby, tak tkliwie
umiała przemówić do serca N. Pana, iż August dawał chętnie i choć nań Sasi uż sarkali,
nie barǳo zważał na to.

Pogrzeb marszałka był tak przepyszny, iż od żałoby uwalniał; król się musiał bawić,
nie śmiano utrudniać mu rozrywek i zaprawiać e tęsknotą oddala ąc się od nich, tak, że
barǳo prędko córki, syn i marszałkowa zaczęli bywać na balach i widowiskach, które król
nieustannie wydawał.

Nie szło mu to ednak w Warszawie, dokąd wszelkie wytwórcze przybory zwozić po-
trzeba było z Drezna; nie miał tu całé té armii posługaczów, którzy go otaczali w Saxonii,
rozumie ąc ego skinienia, odgadu ąc myśli, siląc się na nowe coraz sztuki i wynalazki.
Stolica Polski była ubogą stosunkowo w to co zbytek i wystawę karmić miało. Król chciał
pokazać w oczach swe pani, na co go stało, zdumieć ą i zachwycić. Zaczęto mówić o wy-
eźǳie do Drezna, gdy się pani Denhoff obawia ąca pistoletów Cosel, upewniła że é tam
na droǳe swé nie zna ǳie.

Wy azd z Warszawy całé roǳiny, która szła za wozem tryumfatorki, zbiera ąc co
z niego spadało, nie pręǳé nastąpił, aż się upewniono, że Cosel w drogę é nie we ǳie.

Pani Denhoffowa dla pozbycia się rywalki, któré w istocie więcé się lękała dla króla
niż dla siebie; udawała ciągle przerażoną, otaczała się strażami, prosiła o opiekę, kazała
strzeǳ od akie ś wymarzoné napaści.

Być barǳo może iż nieprzy aciele hrabiné , chcący zapobieǳ by wróciwszy do daw-
nych łask u króla nie mściła się doznané zniewagi, wpływali na panią Denhoffową, po-
buǳa ąc ą do prześladowania hrabiny. Dosyć że król, który rad ą był oszczęǳać, i któ-
ry łagodnie dosyć obchoǳił się po rozstaniu z innemi ulubienicami swemi, był teraz
nieustannie pobuǳany do coraz nowego, a coraz przykrze szego znęcania się nad panią
Cosel. Chciano się é pozbyć koniecznie, pozbyć w ten sposób aby powrócić nie mogła.

Flemming nie bez przyczyny obawiał się spotkania z nią króla, wieǳiał że ona szu-
kać go bęǳie, był przekonany, iż obuǳi żal w Auguście. Jątrzono więc i pobuǳano
Denhoffowę, która wzdragała się prześladować kobietę, i kobietę nieszczęśliwą.

Ale Flemming i Fürstemberg przestraszali ą ciągle tém, iż Pillnitz bęǳie o parę mil
od Drezna, że z królem spotkać się może, że naówczas pani Denhoff strąconą zostanie ze
stopni tronu, a z nią cała é roǳina.

Tak z edné strony, nasaǳa ąc panią Denhoff na króla, ażeby ą wygnał z sąsieǳtwa
stolicy, z drugié Flemming sam przypomniał mu, iż nieopatrznie, w chwili namiętno-
ści, dał na piśmie przyrzeczenie ożenienia, że tym dokumentem przechwalała się hrabina
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Cosel, że należało bądź co bądź, papier ten, boda zań opłaciwszy, odebrać, aby króla nie
kompromitował.

August znalazł to słuszném: raz rozpocząwszy prześladowanie, obuǳiwszy gniéw
i pragnienie zemsty, musiał iść dalé i odebrać nieszczęśliwé wszelkie narzęǳia obro-
ny i usprawiedliwienia.

Nie dano é w Pillnitz spoczynku.
Watzdorf z awił się znowu. Jakkolwiek był dla nié wstrętliwym, Cosel nawykła teraz,

z pozorną przyna mnié cierpliwością znosić wszystko: musiała go przy ąć, wieǳąc że
przybywa z wieǳą i za wolą króla.

Tym razem był on znacznie oględnie szy w postępowaniu z hrabiną.
— Życzę pani dobrze — odezwał się przy powitaniu — na lepszym tego dowodem,

że tu przybywam, abym dopomógł do akié zgody i układów. Wpłyniemy wszyscy na
króla, aby ak na korzystnié wypadło to dla pani… ale…

— Ale co? — zapytała Cosel, spogląda ąc nań.
— Ale ze strony pani, trzebaby téż trochę powolności — rzekł Watzdorf.
— Posłucha mnie pan — odezwała się Cosel — byłam królową, panią, bóstwem;

estem matką tro ga przyznanych przez króla ǳieci ego; nie dałam mu powodu do żad-
nych pode rzeń i zazdrości: na złośliwsza potwarz zęby skruszyła, rzuca ąc się na mnie.
Jeśli sobie co mam do wyrzucenia, to zbytnią miłość dla króla.

Po tylu latach pożycia, w ósmym roku, nagle po świeżych eszcze przysięgach i łaskach,
na nikczemnie sza intryga odbiera mi nie ego serce, ale namiętność tylko. Każe mi zrzec
się miłości… milczę… wypęǳa ą mnie z darowanego pałacu, idę; każą mi się oddalić
z Drezna, usuwam się do Pillnitz, chcę wiǳiéć króla, zawraca ą mnie siłą z drogi. Pomimo
to wszystko, ogłasza ą mnie zuchwałą, mściwą, niebezpieczną, lęka ą się mo é wściekłości,
mówią żem gotowa z rozpaczy goǳić na życie króla.

— Tak est, wszystko to mówią, prawda, — rozśmiał się Watzdorf — ale pani możesz
temu zadać kłam i spoko nie skończyć ak Teschen i Aurora.

Cosel zarumieniła się i porwała.
— Teschen i Aurora były faworytami — zawołała — a mam przyrzeczenie ożenienia,

a byłam i estem żoną.
Watzdorf się rozśmiał w głos.
— A! kochana hrabino — rzekł z poufałością obraża ącą… — to są stare ǳie e. Pani

wiesz co na człowieku może namiętność? Ona bywa despotyczną, człowiek wówczas nie
est panem siebie, nie wié co czyni.

August II pan nasz na miłościwszy podpisał przecie zmuszony pokó Altransztadski…
a ogłasza go nieważnym; podpisał téż pani może przyrzeczenie ożenienia, ale do niego nie
przywiązu e téż wagi.

Z trudnością mogła Cosel utrzymać oburzenie swe.
— A! królowi wolno — zawołała — do słów, przysiąg i przyrzeczeń na uroczystszych,

żadné nie przywiązywać wagi; ale a mam go za uczciwego człowieka, który wié co czyni
i nie oszuku e siebie i luǳi… dla mnie słowo ego święte i ważne.

Zaczęła się przechaǳać po poko u… po namyśle Watzdorf odważył się przystąpić do
tego z czém przybył.

— Niech mi pani powié otwarcie — odezwał się — akie są é żądania? Król ma
dla nié wǳięczność i dobrą wolę… uczyni wiele; tylko znowu nie trzeba wymagać rze-
czy niepodobnych ani żartów podnosić do znaczenia, akiego nie miały. Ten papierek
królewski pani oddasz.

Żywo zwróciła się Cosel ku niemu:
— Z tém pan przybyłeś? — zapytała.
— No, muszę wyznać: tak est.
— Wraca że nazad — odparła Cosel rozpłomieniona, — bo pókim żywa nie oddam

nikomu. Jest to obrona mo ego honoru, a ten mi droższy est nad życie. Myślicie że
zgoǳiłabym się za wszystkie skarby i pałace Augusta, za blask ego łaski, podać mu rękę,
gdybym té obietnicy ślubu nie otrzymała.

— Ależ to była śmieszność — rzekł Watzdorf. Sama pani uznasz! królowa żyła i ży e.
Któż est w prawie rozporząǳać tak przyszłością: takie przyrzeczenie w oczach prawa,

luǳi, świata, nic nie waży.
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— A pocóż mi e odbierać chcecie? — zapytała Cosel, — bo wam wstyd tego, że król
mnie słabą, nieświadomą, uwieǳioną oszukiwał? Lękacie się, aby go ta lekkomyślność
i zdrada nie napiętnowała tak ak goǳien.

— Pani, a przeciw królowi wyrzutów słuchać nie mogę, — rzekł Watzdorf.
— To wraca zkąd przybyłeś — zimno odezwała się Cosel, chcąc wy ść z poko u. Poseł

poruszył się z sieǳenia i wstrzymał ą.
— Zastanów się pani, do czego to prowaǳi! Króla zmuszasz pani do użycia ostatecz-

nych środków, do surowości bezprzykładné . Wszak może użyć siły! wszak papieru tego
nie ukry esz pani tak, aby go ci wyrwać nie mógł.

— Więc niech probu e, — odparła hrabina.
— Toby była ostateczność nader smutna — kończył Watzdorf — té właśnie wszyscy,

co é życzą dobrze, raǳiby uniknęli; té a pani chcę oszczęǳić.
Jeśli zmusisz do gwałtu, nic się spoǳiewać nie możesz; dobrą wolą otrzymasz pani…
Cosel nie dała mu dokończyć i zapytała:
— Chcesz bym sprzedała mó honor i oceniła go na pieniąǳe? Zaręczam ci, że skar-

biec królewski niema tyle, ażeby kobiéty ak a honor zapłacił. Za skarby świata go nie
oddam.

Z dumą i siłą wypowieǳiała te słowa.
— Chcę żeby świat wieǳiał ak niegodnie byłam oszukaną, ak niepoczciwą zrobiono

sobie ze mnie igraszkę.
Łzy potoczyły się é z oczów.
— Nie — zawołała nagle — waćpan kłamiesz, to nie est wola królewska: nie wierzę.

Czernicie króla chcąc go obronić. Wierzę w płochość chwilową ego, ale nie zwątpiłam
o sercu szlachetném. Król nie może tego żądać!

Posłany milczał, zwolna rozpiął suknię, zaczął szukać w pliku papierów królewskiego
listu i pełnomocnictwa, które miał przy sobie: w milczeniu podał e hrabinie.

Rzuciła na nie okiem prawie pogardliwém.
— Jeśli to co mnie podpisał i poprzysiągł niéma wagi — odparła ręką papier usuwa ąc

— akąż mam przywiązywać do tego pisma i podpisu? Jutro król może ten list kazać wam
odebrać i odwołać!

Zmieszany widocznie Watzdorf, list złożył i schował nazad: litość odmalowała się na
ego twarzy.

— Pani hrabino — odezwał się cicho — é postępowanie buǳi we mnie litość,
wierz é lub nie, a więcé nad nią dać nie mogę. Na Boga, zważ pani na co się narażasz.
Nie śmiałbym słowa ednego wyrzec przeciw królowi. Król est ak na lepszym, na szla-
chetnie szym, ale w sobie musi bronić godności królewskié , za którą przed monarchami
i ludami odpowiada. Tam gǳie iǳie o sprawy stanu, niéma środków akichby nie wolno
było użyć. Niech pani przypomni los luǳi wielu, wielu. Niebezpiecznie est sprzeciwiać
się królowi, gdy nim owładnie namiętność.

— Znam go lepié od was — wrzuciła Cosel.
— Król nasz umie być dobrym, ale potrafi być strasznym — rzekł Watzdorf.
— Wiem o tém — powtórzyła hrabina.
— Zaklinam panią!
— Oszczędź pan sobie czasu i zachodu, to rzecz próżna — zaczęła Cosel spoko nie

— groźbą mnié na mnie możesz poǳiałać niż namową: wstyǳiłabym się é uleǳ.
Watzdorf napróżno usiłował eszcze przekonać hrabinę, która spo rzawszy nań długo

i pogardliwie wyszła z poko u. Nie pozostało mu nic nad powrót do Drezna i zdanie
sprawy z nieszczęśliwé znowu próby…

Są istoty które na ból patrzéć lubią a ękom się przysłuchiwać, poić się cierpieniem i nie-
szczęściu urągać. Płochość czy złość pobudką: zawsze to świadectwo mnié szlachetnych
charakterów.

Nieszczęście akiemu Cosel uległa, uczucie zemsty i ciekawości buǳiło w é nie-
przy aciołach. Prawda że dumę swą nieraz im czuć dała, że nie wiele osób zasłużyły na
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é przy aźń; lecz w owym dworze intryg osobistych pełnym, trudno się było do kogo
przywiązać.

Do natrętów co się odpęǳić nie dawali należała baronowa Glasenapp. Cosel raz uż
była zmuszoną dom é wypowieǳiéć, przekonawszy się co z niego wynosiła i uda ąc
przy aźń, za drzwiami sama się z nié wyśmiewała. Długo téż nie pokazywała się potém,
a ak na mnié spoǳiewać się é było można teraz, gdy Cosel nie miała ani znaczenia, ani
przy aciół nawet w tych, co akiś wstyd zachowali eszcze.

Jakież było zǳiwienie hrabiné , gdy naza utrz ozna miono é odwieǳiny Glasenap-
powé . Zrazu wahała się z przy ęciem nie chcąc wystawiać na urągowisko lub fałszywe
zapewnienie współczucia, w które wierzyć nie mogła.

Glasenappowa niezrażona długiém oczekiwaniem, pobiegła na okół domu, którego
dół za mowała Cosel i od okna do okna przechoǳąc i zagląda ąc, gwałtem się starała ą
znaleźć i do nié docisnąć.

W ten sposób w istocie napadła Cosel, która usunęła się do swo ego gabinetu i prze-
wiesiwszy w otwartém oknie, zmusiła by é drzwi odemknięto.

— A, mo a droga hrabino, nie kry że się — zawołała — wiem że ty w mo ą dla siebie
dobrą wolę nie wierzysz, lecz a ci to przebaczam, bo się nad tobą litu ę. Każże mnie puścić!
przynoszę ci plotki z miasta: nic nie chcę, tylko cię uścisnąć.

Cosel znuǳona i zmęczona zarazem przy ęła baronowę, która się rzuciła w krzesło,
patrząc w zwierciadło i poprawia ąc potarganą w droǳe yzurę.

— Chciałam ci dać dowód, że mam serce, choć te gałgany drezdeńskie — odezwała
się — odmawia ą mi wszystkiego. Niéma potwarzy któré by na mnie nie wymyślili; wierz
mi Cosel, że a ci zazdroszczę twé samotności, bo na dworze żyć a eszcze na takim, to
się ak a wściec potrzeba.

Zatrzymała się chwilę, siadła wygodnié , obe rzała wkoło.
— Ale tu w Pillnitz cicho, miło, ładnie i wcaleby ci źle nie było, gdyby ci choć tu

spoko nie dali odetchnąć. Ja nie sąǳę żeby ci się to udało. Ta paskudna Denhoffowa
gotowa cię i ztąd wygnać.

Cosel uśmiechnęła się wzgardliwie.
— Mamy tedy tę panią w Dreznie — poczęła papląc żywo — a z wielkiego strachu

abyś é z pistoletu nie postrzeliła, podpółkownik Chatira i sześciu kawaler-gardów na
krok é nie odstępu ą. Myślę że za tę gwardyę nie gniewałaby się nawet nie ma ąc obawy.

Oprócz tego postawili ą u Fürstembergu, dopóki é pałacu nie zbudu ą, ale nim
zbudu ą, panowanie się é skończy.

— Ma ą przecież pałac po mnie — mruknęła Cosel.
— O! ten uż przeznaczony dla Kurfirsta — dodała Glasenapp, która wieǳiała o wszyst-

kiém. Chatira est marszałkiem dworu, ministrem, przy acielem, myślę że i garderobianą
u Denhoffowé … Flemming wyda e śliczne wieczorki dla króla i faworyty, nigdy z nich
na trzeźwo nie wy eżdża ą. Mówią że na ednym z nich dobrze podpiwszy pogłaskał Den-
hoffowę pod brodę, zowiąc ą czule takim epitetem na aki zasłużyła. Nie wzięła mu téż
tego za złe… zresztą słyszę tak dobra, że królem gotowa się poǳielić nawet, byle nie
z tak straszną ak ty mo a Cosel, która nie cierpiąc poǳiału, chciałabyś go całego sobie
zagarnąć.

To mówiąc Glasenappowa pochyliła się naprzód, obe rzała ostrożnie, palec położyła
na ustach.

— Król się nam zmienia — szepnęła — znaliśmy go ako barǳo dobrego pana: sta e
się srogim i okrutnym.

Cosel spo rzała na nią.
— Tak względem mnie nie est…
— O! to barǳo naturalne: wielka miłość nigdy się inaczé nie kończy — mówiła dalé

Glasenapp — ale słyszałaś o Jabłonowskim?
— O nikim nie słyszę, bo nikogo nie wiǳę — odezwała się Cosel.
— Wiész przecie ile król winien był hetmanowi, ile wo ewoǳie ruskiemu, który

hetmana skłonił na stronę króla; a wiesz gǳie ǳiś ruski wo ewoda?
Cosel spo rzała zdumiona.
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— Książe wo ewoda sieǳi w poko u Beichlinga na Königsteinie. Wzięto go z War-
szawy z tego samego mieszkania, w którém o ca namówił na stronę naszą i w rocznicę
dnia gdy wy eżdżali Kurfirsta witać na granicy.

— Byćże to może! — zawołała Cosel.
— Tak i abym spytała może niedawno, czyż to być może — mówiła dalé przybyła

— a ǳiś powiadam że możliwe wszystko.
— Cóż zawinił wo ewoda?
— Mówią, nie wiem, że tam na akimś z eźǳie tych pogolonych głów polskich,

właśnie gdy król brał Denhoffowę wystąpił awnie przeciwko niemu za to że im żony
zabiéra, że mieszka publicznie z cuǳemi, że kra psu e: że to zbrodnia stanu!

Zbrodnia stanu! — śmie ąc się i plaszcząc w ręce wołała Glasenappowa — a! nie-
oszacowany Jabłonowski. Mówią że tym sposobem na Leszczyńskiego nawracał, iż im
przyna mnié żony całe zostawi. Królowi na gorzé to dopiekało, że mu Denhoffowę,
chciał wyrwać. Szpiegowano Jabłonowskiego tak, że tam akieś listy poprze mowano,
akiegoś pisarza wzięto na konfessaty, akieś papiery pozna dowano w domu i król bez
ceremonii, bez sądu Jabłonowskiego na Königstein wywieźć kazał.

Cosel słuchała obo ętnie.
— Miarku że mo a droga — dokończyła Glasenapp — kiedy około książąt wo ewo-

dów tak mało ceremonii, cóż uż o innych mówić? co my biédne znaczymy, gdy się nas
pozbyć potrzeba.

Opowiadanie Glasenappowé , choć nie odezwała się Cosel ani słowem, uczyniło na
nié wrażenie. Wo ewoda ruski na Königsteinie, nie sąǳony, nie przekonany… i za sprawę
polską więziony w Saksonii, w istocie było to coś nowego i do myślenia da ącego.

Od smutnego tego przedmiotu, Glasenappowa przeszła prędko do weselszych.
— Mamy świetne ciągle zabawy — rzekła — król się wysaǳa na nie, chociaż Den-

hoffowé nikt na nich nie wiǳi; domyśla ą się tylko luǳie, gdyż przed królową nigdy
z odkrytą twarzą stanąć nie śmiała. Jak Teschen masku e się i przebiera za niedoperza
razem z siostrą: mamy téż na więcé maskarad i redut. Króla także nie widać nigǳie,
bo musi sieǳieć z nią zamknięty. Przy edné wieczerzy Kyan, słyszę, zamiast do kieli-
cha, zapraszał do nabożeństwa po katolicku na intencyą N. Pana, ażeby go Bóg z niewoli
polskié wyzwolić raczył.

Cosel smutny uśmiech przebiegł po ustach.
— Naza utrz — dodała opowiada ąca — ktoś pochwycił koncept dowcipnisia i przy-

bito na Georgenthor i na kościele zaproszenie wszystkich wiernych na to nabożeństwo.
Król się słyszę śmiał, lecz tego co się to ważył uczynić szukać kazano, a wątpię by go
znaleźli.

Plotła tak nieznużona długo pani baronowa, aż czas nadszedł obiadu, na który się
wprosiła. Po nim zażądała wiǳiéć ogród i ale e lipowe. Tu gdy się sam na sam znalazły,
Glasenapp zbliżyła się do ucha hrabiné :

— Macie mnie wszyscy za złośnicę, sie ącą tylko niezgodę i radu ącą się z wypłatanego
figla. O! nie przeczę że lubię dokuczyć tym, którzy mi téż do edli nie mało; alebym rada
usłużyć, gdy mi kto raz w życiu dobrą wolę okazał, a té doznałam niegdyś od was hrabino.
Żal mi was…

Na dworze naraǳa ą się i odgraża ą przeciwko wam, eżelibyście tego papieru wydać
nie chcieli.

— Papiéru? akiego? — napozór obo ętnie spytała Cosel.
— A! przecież wiecie o co choǳi, bo Watzdorf tu do was dla odebrania go był przy-

słany… Mówią, że eśli nie oddacie go z dobré woli, gotowi użyć siły.
— Barǳo ǳięku ę za przestrogę — odezwała się Cosel — ale a na wszystko byłam

i estem przygotowaną. Tego papieru, ak go nazywasz, odebrać mi nie mogą, bo go ni-
émam: est w dobrych i pewnych rękach. Spoǳiewałam się i té w końcu nikczemności…
złożyłam go w mie scu bezpieczném.

Glasenapp długo patrzała na nią, chciała widocznie z oczu wyczytać czy prawdę mó-
wiła, ale Cosel była nieprzeniknioną gdy chciała… osłoniła się dumą i spoko em udanym,
choć czuła w sobie wrzenie oburzenia i gniewu.

Łatwo é było poznać i domyśléć się, że Glasenappowa dlatego tylko rozpoczęła od
plotek złośliwych, aby obuǳić zaufanie, że wysłano ą aby się czegoś dowieǳiéć; że była
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szpiegiem Watzdorfa lub Flemminga. Nie mogli wysłać ani gorszego, ani mnié obuǳa-
ącego zaufania…

Zabiegi całe na nic się nie przydały, Cosel zimno wysłuchawszy zwierzeń i przestróg,
dała é z niczém powrócić do Drezna.

Zaledwie powóz który ą tu przywiózł oddalił się nieco, gdy hrabina kazała zawołać
Zaklikę.

Ten zawsze był w pogotowiu.
Obawia ąc się podsłuchaną być we własnym domu, Cosel wyprowaǳiła go na podwó-

rzec i usiłowała tak prowaǳić rozmowę, aby się ona wydała rozporząǳeniem tyczącém
domu i ogrodu…

Zaklika myśli é zgadywał.
— Jesteśmy tu szpiegowani — odezwała się — prawda?
— Dokoła, nawet w domu za nikogo ręczyć nie mogę — odpowieǳiał wierny sługa.
— Można ich oszukać? — spytała.
— Gottlieb tu na czele — począł Zaklika — zda e mi się że on do miasta eżdżąc po

zapasy domowe, raporta odwozi. Lecz nie mądry est i spoić go łatwo, a zwiéść eszcze
łatwié …

— Gottlieb? — zawołała hrabina.
— Tak, właśnie ten, który się na więcé z miłością swą dla pani uprzykrza… radby

ażeby się go nie obawiano.
— W mieście wszyscy cię zna ą? — zapytała cicho Cosel.
— E! wielu zapomniało uż o mnie — podchwycił Zaklika — a dla innych toć się

i trochę zamaskować łatwo.
— A masz-że od kogo zasięgnąć ęzyka?
— Gdy muszę, zna dę… — rzekł wezwany.
Po tych wstępnych pytaniach, Cosel akby dreszczem prze ęta, drgnęła.
— Niéma tu uż bezpieczeństwa dla mnie — rzekła — muszę uciekać, ale ak? tobie

ufam ednemu; mów, ak?
Zamyślił się Zaklika i milczał.
— Trudno — mruknął — ale gdy musimy.
— To nie dosyć — kończyła Cosel — a muszę zabrać z sobą co mam na droższego,

co stanowi ǳiś ma ątek cały. Musimy uwieźć kle noty, pieniąǳe, bo to co tu zostanie,
bęǳie ich łupem: zabiorą wszystko.

Ani słowa na to zwierzenie się nie odpowieǳiał Zaklika: potarł czoło, targnął wąsa,
spuścił w dół oczy.

— Mów pani — rzekł wiǳąc że Cosel czeka.
— Czy mi zaręczysz że dobiegnę przed pogonią za granicę‥?
— Co w luǳkié mocy, zrobimy. Zaklice pot kroplami na czoło wystąpił, widać było

że niepokó go dręczył, że się lękał a nie chciał wydać z bo aźnią.
— Dawno to uczynić trzeba było wprzód — rzekł ucina ąc mowę, bo nie nawykł

długo się wyrażać — ale co się nie zrobiło, o tém mówić uż niéma co: trzeba czynić co
teraz mamy przed sobą.

Złamał palce gniotąc e biédny człek, aż kości trzeszczące w nich słychać było; chmurne
czoło namarszczył, stąpał z nogi na nogę. Cosel patrzała nań z trwogą i ciekawością, ten
człowiek cały w sobie, energiczny, silny, mało mówny, po wypieszczonych luǳiach do
akich była nawykła, na których spuścić się było niepodobna, ǳiwił ą, zdumiewał, lecz
cieszył. Czuła w nim człowieka.

Ra mund wyglądał ǳiko prawie, zamyślił się, nasępiwszy brwi…
— Nocą po adę do miasta — rzekł — a tu w domu mało się pokazu ę i tak; nie

każ mnie pani wołać aż sam przy dę, będą we dworze sąǳili żem się zamknął, co nieraz
bywało. Mam łódkę skrytą w krzakach pod wyspą, spuszczę się Elbą… Napowrót więcé
czasu potrzeba pod wodę, ale i na to się zna ǳie sposób. Co tam zdołam się wywieǳiéć
u dworu… zobaczę… Trzeba obmyśléć i resztę; wy azd, to nie mała rzecz…

Mówiąc tak urywanemi słowy wzdychał. Cosel zobaczyła w té chwili krążącego z dala
Gottlieba, który uż się mógł czegoś domyślać z dłuższé rozmowy i zaraz skinęła na niego.

Niemiec skwapliwie się przysunął.
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— Ja sąǳę — nieprawdaż Gottlieb — że z Pillnitz wcale piękny kąt można zrobić…
Chciałabym miéć ogród, chciałabym miéć kwiaty, bo pewnie się ztąd nie rychło ruszę.
Jeśli bęǳiecie w mieście, to wy mi ogrodnika nastręczcie, bo Polak któremu to chciałam
polecić, wymawia się że nikogo nie zna.

Gottlieb spo rzał na panią i na Polaka, akby pragnął odgadnąć czy to prawda była;
skłonił się i zaczął mruczéć szybko, zaklina ąc że dla swé na droższé pani zrobi wszystko.

Na tém się narada skończyła, Cosel poszła do domu… Gottlieb uczepił się eszcze
Zakliki, aby co z niego wyciągnąć. Nad wieczorem Polak, ak go tam na dworze zwano,
zniknął. Obuǳiło to pode rzenie szpiegów, probowali drzwi: zastali e wewnątrz na ry-
giel zamknięte. Mieszkanie było na dole od ogrodu, podkraǳiono się więc pod okno.
Naprzeciw niego stało łóżko, a na niém widać było ogromnego chłopa wyciągniętego,
w ubraniu w akiém choǳił i twarzą obróconego do ściany. Uspokoili się więc szpiegi, iż
w domu był i dali mu spać do syta. Nie było téż co robić. Czarna noc zapadała powoli, tyl-
ko czerwony odbrzask nieba zachodniego w wodach Elby się odbĳał, gdy Zaklika łódkę
pocichu odwiązawszy od kółka u którego była przymocowaną, wsunął się w nią, ode-
pchnął od brzegu i pochyliwszy puścił ą z wodą. Prąd rzeki szybko ą ku Dreznu unosił.
O té porze łoǳi prawie nie spotykało się na Elbie, i znać ą było dobrze potrzeba, ażeby
nie wpaść na mielizny i kamienie. W czasach gdy eszcze błąǳił niczém nie za ęty po
okolicach Zaklika, pływał wiele i żeglugą się bawił, tak że po za Pillnitz ku Pirnie i dalé
znał wszystkie rzeki załomy i mielizny. Noc go więc czarna wcale nie ustraszała, a w kilka
goǳin u rzał uż na przód światełka przedmieść rozrzuconych u brzegów, potém akby
asną łunę nad zamkiem świecącą, bo na zamku zabawa była i illuminacya.

W Dreźnie będąc na dworze Cosel, Zaklika miał zręczność wielu tam poznać luǳi;
serce go ciągnęło raczé ku sto ącym w cieniu i na boku, niż do tych co błyszczeli wśród
przedpoko ów i wmieszani bywali do intryg, lub im posługiwali. Zna omych i przy aciół
miał wielu. Nim dopłynął myślał teraz ciągle do kogoby się udał.

Na dworze który nieustannie pienięǳy potrzebował, gǳie kle noty garściami pięk-
nym paniom sypano; handel pienięǳmi i kle notami był edną z potrzeb powszednich.

Miał król kredyt na znacznie sze summy w Wiedniu u Oppenheimerów, w Berlinie
u Liebmana, w Dreźnie dostarczycielami i pośrednikami było dwóch izraelitów wielce
znanych miastu, z których eden nawet grał pewną rolę i trzymał dom otwarty a żył
z przepychem. Byli to sławni Lehmann Berendt i Jonas Meyer…

Ostatni przybył tu z Hamburga w r.  w początkach panowania Augusta i prze-
konawszy się, iż zna ǳie wiele do zrobienia, przy takim wiekuistym na pieniąǳe głoǳie,
osiedlił się w Dreźnie. Piérwsza to była wexlarnia i bank w tém mieście, na który król
pono dał mu dom, zwany Starą Pocztą, a naówczas Judenhauzem. Meyer pałac z niego
zrobił, założył ogród, na pierwszém piętrze sal kilka zbytkownie wystroił i dawał czasem
swym klientom bale i maskarady. Meyer zakrawał uż wówczas na ǳisie szych bankierów
tego roǳa u, nosił się po ancuzku, stroił bogato, i mawiano, że wcale niepowabny…
miewał chwile szczęścia osobliwego, gdy sobie go pozyskać chciano.

Towarzysz ego Lehmann Berendt, człowiek był wcale innego roǳa u… pochoǳił on
z Polski i zachował cechy izraelitom tute szym właściwe.

Skrzętny był, skromny, cichy, niepozorny, w interesach wyrachowany, niezapiera ący
się wcale ani pochoǳenia, ani wiary, ani pragnął się mieszać do świata, w którym wieǳiał
ak drogo okupywać trzeba prawo obywatelstwa.

Kilka razy w różnych sprawach, hrabina Cosel posyłała Zaklikę do niego. Lehmann
na zawołanie do nié przychoǳił, mieli z sobą interesa znaczne.

Izraelita, który na lepszą miał zręczność poznać luǳi, w sprawach pieniężnych, odgadł
szlachetny charakter w Cosel; wierzył é i był dla nié z wielkiém uwielbieniem. A że
roǳina ego pono sieǳiała niegdyś w Krakowskiém i on tam młode lata przepęǳił,
a Zaklika téż ten kąt kochał… rozgadywali się z sobą nieraz, Lehmann żartu ąc ęzyk
dawny przypominał. Czasem podać kazał wina lampkę i z Ra musiem przegawęǳił aką
goǳinę, tak się poznali bliżé i poprzy aźnili.

Zaklika wieǳiał że Lehmann uż po upadku Cosel, dał é dowody poszanowania
i wierności.

Cale różny od Jonasa, który był wielbicielem króla, służką z kolei wszystkich wpły-
wowych ministrów, który padał na twarz przed wszystkiemi i chwalił co tylko zrobili,
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nie brzyǳąc się zepsuciem dworu. Berendt wprawǳie pieniąǳe robił z tych luǳi, ale
w duszy miał dla nich pogardę i wstręt do nich. Ta płochość i rozwiązłość, która tu stała
się prawem i obycza em, oburzała go.

Wprawǳie popisywać się z tém ani mógł, ani chciał; lecz z twarzy ego niemal czytać
się dawało, co o tych luǳiach trzymał. Z przy emnością oǳierał ich ze skóry. Natomiast
dla uczciwszych, nieraz był, nawet bezinteresownie pomocnym. Z tego co z sobą nieraz
poszeptali pocichu, Zaklika wnosił iż na Lehmanna śmiało się spuścić może, a przyna m-
nié rady szukać u niego.

Gdy czółno poniżé mostu w znanym sobie kącie u gospodarza Wenda, bo ich tam na
przedmieściach wielu eszcze naówczas mieszkało, bezpiecznie umieścił Zaklika, oǳiaw-
szy się po oczy płaszczem i kapelusz nacisnąwszy posunął się do miasta.

Przeszedłszy bramy, choć goǳina była późna, poznał po ruchu ulic, iż w zamku za-
bawa być musiała. Zdala uż gore ącą nad ogrodem Hesperyd w Zwingrze widać było
illuminacyą. Król dawał zabawę maskową przy pochodniach dla Denhoffowé . W uli-
cach luǳie się strumieniami w różne strony leli, a mięǳy niemi i nie ednę maskę widać
było, wygląda ącą z lektyki lub karety. Szał panował wszęǳie… znać było znowu dobre
czasy.

Nie zbliża ąc się do zamku nawet, znanymi uliczkami Zaklika szuka ąc mroku, po pod
domami, z których nie wiele oświeconych było, dostał się niepostrzeżony do Judenhauzu
na Pirna ską ulicę. Lehmann miał tu skromne na tyłach mieszkanie odǳielne. O té
goǳinie prawie pewien był Zaklika, że go zastanie samego, że może sług nawet nie bęǳie,
a szło mu o to, ażeby nikt go nie wiǳiał i nie poznał.

W istocie co żyło poszło patrzéć na bal do Zwingru, pod gołém niebem, pośród ol-
brzymich drzew pomarańczowych… kręcący się i szumiący z południowych kra ów sza-
łem i wrzawą. Stara kucharka otworzyła mu i wpuściła do Lehmanna, który wyszedłszy
do sieni ledwie go poznał, a otrzymawszy znak, wprowaǳił niepostrzeżonego od służby
do swo ego gabinetu w tyle domu.

Ścisnęli się za ręce w milczeniu.
Lehmann był przysto nym mężczyzną uż niemłodego wieku, siwiał, ale piękna twarz

wschodniego typu, bez zmarszczek, spoko na, malowała charakter z życiem prze ednany,
zna ący ego warunki i ostygły uż wielce.

Czarne oczy patrzały chłodno i rozumnie, a mimo ich ostygnienia czuć było, że e coś
ogrzaćby potrafiło.

Zaklika przywitawszy go, obe rzał się niespoko nie; gospodarz domyślił się o co mu
choǳiło i szepnął, uderza ąc po ręku:

— U mnie esteś bezpieczny; nikt was tu i nie zna i nie pozna i, gdy trzeba, nie
zobaczy.

— Tegobym sobie życzył — rzekł Zaklika.
Lehmann wyszedł na chwilę, da ąc mu znak i powrócił prędko. Przysunął krzesło do

stołu, posaǳił go i usiadł sam.
— Co się z wami ǳie e? — zapytał.
— ǲie e się tak źle — odparł Zaklika — iż gorzé , gorzé uż być nie może. Wygnano

nas z pałacu, z domu, z Drezna a teraz iǳie o to, żeby nas pono i z Pillnitz wypęǳić…
eżeli nie gorzé . Nieszczęśliwą tę ściga zemsta nikczemnych luǳi… trzeba ą ratować.

— Tak est, tak est — odparł Lehmann, poprawia ąc czarné czapeczki, którą starym
obycza em nosił na głowie — ale siebie nie gubić.

— Myślę, że się to da pogoǳić! — odezwał się Zaklika.
— Tak, tak, tylko rozumnie i ostrożnie.
— Cosel uciekać musi — dodał Zaklika.
— Dokąd? — spytał żyd z uśmiechem — chyba za morze… tu sobie panowie wza-

emne czyniąc przysługi, odda ą zbiegów.
— Sąǳę, że o nas się upominać nie będą.
Lehmann głową pokiwał.
— Hrabina — mówił dalé wierny sługa — musi z sobą zabrać co ma, bo co zostanie,

wezmą chciwi następcy, ak zabrali pałac, i co w nim było.
Bankier głową znowu dał znak potaku ący.
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— A czy bezpiecznie ucieka ąc zabiérać z sobą reszty? A gdybyśmy w ręce nieprzy a-
ciela wpadli?

Chwycił się oburącz Izraelita za głowę.
— Jużto, wierzcie mi — rzekł — radbym hrabinie z duszy dopomóǳ; znam é hi-

storyą, znam charakter: była to edna perła w tém błocie. Winienem a é wiele i pomogę
chętnie. Żyd estem, ale serce mam i uczciwych luǳi szacować umiém; ale posłucha cie
mnie, panie Zakliko: siebie, ǳieci i roǳiny dla nié gubić nie mam prawa.

— Ja przecie, gdyby mnie na katownie na sroższe wzięto nie wydam was, ani hrabina,
a więcé nikt, chyba Bóg eden wieǳiéć bęǳie o waszym dobrym uczynku.

Lehmann rękę mu podał: — Zgoda — rzekł — trzeba żeby was tu u mnie nikt
nie wiǳiał, ani wchoǳącego, ani wychoǳącego, bo i za mną ak za wszystkiemi szpiegi
choǳą.

— Nie bó cie się o to — dodał Zaklika.
— Co mi dacie, to wam prześlę gǳie bęǳie trzeba — dodał Izraelita — rzecz est

skończona.
Jeszcze raz sobie dłonie podali.
Lehmann z sza dobył flaszkę wina i dwa kieliszki: nalał e i siadł.
— ǲięku ę wam — odezwał się Zaklika — nie zabawię długo, muszę się eszcze

o wielu rzeczach dowiadywać, wiele przygotować, a czasu mam mało.
— A o czémże dowieǳieć się chcecie? — spytał chmurno Lehmann zniża ąc głos —

u nas tu zawsze gospodarstwo edno, kto na oczach u króla, kto z nim razem pĳe i bawi
się, w łaskach. Od rana do wieczora zabawiamy się, a co nam do zabawy przeszkaǳa, to
zmiatamy z drogi do Königstein, lub gǳiekolwiekbądź, byle nam nie zawaǳało.

Litości tu ani serca nie pytać, bo niéma nieczulszych luǳi nad rozpustnych. Jeden pod
drugim kopią, edni drugich wysaǳa ą; król posługu e się wszystkimi, obsypu e łaskami
gdy potrzebni, i garǳi niemi…

Wszystko edno: est to co było wczora i co pewnie utro bęǳie, aż póki aka burza
wszystkiego tego razem nie zmiecie.

— Król więc zakochany? — spytał Zaklika.
— On? zakochany? — odparł Lehmann — a czyż taki człowiek kochać co może

oprócz siebie? Ktoś na niego mówił, gdy swo ą religię na waszą zmieniał, iż nie wierzy aby
cokolwiek mieniał, bo nic nie miał: tak samo z tą miłością, któré nigdy nie było.

— A Denhoffowa!
— A! a! — zawołał Lehmann — co ma być? pieniąǳe zbiéra i kle noty: król uż

pono myśli zawczasu za kogo ą wyda gdy mu się uprzykrzy.
Siostrę é hetmanowę Friesenowi swata ą, a ą? no! weźmie Haxthausen, albo Francuz

Besenval, bo uż ich ma ą w zapasie.
Ruszył ramionami Lehmann.
— Cóż ty się tu chcesz nowego dowieǳiéć? tu się luǳie zmienia ą nie rzeczy.
Chwilę potém eszcze po cichu mówili z sobą, Lehmann wziął klucz, wyprowaǳił go

do furtki ogrodowé , wypuścił nią i klucz mu zostawił. Pożegnali się mrucząc. Zaklika
obwinięty płaszczem poszedł dalé … Nie sąǳił aby niebezpieczném było podsunąć się
z tłumem ku Zwingrowi, chciał zobaczyć ak to tam teraz wyglądało: zdawało mu się że
się niewiǳianym przesunie.

Już był w zamkowé ulicy pełné przesuwa ących się masek i nobles venisiens i dominów,
gdy go ktoś po ramieniu uderzył…

Zwrócił się zǳiwiony: za nim stał uśmiechnięty Fröhlich, stara ego zna omość. Tego
dnia nie zmienił on stro u, który dlań był urzędowym, ani uśmiechu z ust, bo ten także
do urzędu należał.

— Jakżeście mnie poznali? — zapytał Zaklika.
— Tu takich szerokich ramion oprócz króla i was niéma nikt — szepnął Fröhlich —

ale cóż wy tu robicie? Słyszałem żeście byli u dworu té … té , która upadła…? a teraz?
Zaklika dla uta enia się, odparł żywo:
— Nie było tam co robić! opuściłem go!
— To rozumnie — rzekł Fröhlich — wszystko dobre, ale swó kark zawsze trzeba

na więcé szanować… cha! cha! niech każdy ratu e się ak może! Powróciliście więc do
służby króla? czy może uż Denhoffowé służycie?
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— Jeszcze nie — odparł Zaklika — a akże się ona wam wyda e?
— Mnie? — zapytał Fröhlich — ona mi się wyda e, ak te małe stworzonka czarne,

co to skaczą i kąsa ą, które się zda e łatwo zgnieść a trudno złapać.
Począł się sam śmiać, i zatknął sobie usta.
— Piérwszy niedoperz którego zobaczycie na balu, to bęǳie ona. Ładne cacko, ale

drogo kosztu e.
Jeszcze mówili z sobą, gdy przechoǳący Hiszpan w masce, stanął o parę kroków od

nich i widocznie przypatrywać się im i przysłuchiwać zaczął. Zaklika chciał się oddalić,
gdy maska się wcisnęła, za rzała mu pod kapelusz i pochwyciła za rękę.

Fröhlich natychmiast się wysunął.
Z pod czarné maseczki poznać nie było można człowieka, który zmienionym głosem

począł natarczywie pytać, „co tu robisz? co robisz?”
Nie miał uż Zaklika lepszé odpowieǳi do dania, nad tę którą zbył Fröhlicha.
— Szukam służby — rzekł.
— Ho! to ci się two a pani sprzykrzyła…
— Nie est ona panią ǳiś i sług nie potrzebu e.
Stali właśnie w edné z bram zamku wychoǳących w ulicę, Hiszpan pociągnął Za-

klikę z sobą pod é sklepienie, którą kilka mdłych oświecało latarni.
— Szukasz służby, a akie żebyś żądał?
— Jestem szlachcic, szlacheckié służby wymagać mam prawo, takié , która się przy

szabli lub szablą odbywa.
Hiszpan coś zamruczał.
— A Cosel? gǳie Cosel?
— Zapewne w Pillnitz? nie wiém?
— Chodź ze mną.
— Dokąd?
— Nie pyta , przecież się nie lękasz?‥
Zaklika poszedł.
Po droǳe postrzegł iż niezna omy prowaǳi go do Flemminga.
Pomimo maskarady na Zwingrze, Flemming był w domu, zapĳano u niego. Maski

przychoǳiły i wysuwały się, kilku co woleli sieǳiéć u kielichów, nie ruszali się; Flemming
spoǳiewał się nawet króla na chwilę.

Wrzawa buchała z poko u w którym goście się zabawiali. Hiszpan wszedł przez drzwi
otwarte, szepnął coś Flemmingowi na ucho i generał żwawo poszedł do progu. Cichym
głosem zawołał na Zaklikę aby szedł za nim i uprowaǳił go z sobą do odosobnionego
gabinetu… Tu cicho było i spoko nie, na stole papiérów pełno. Młody człowiek pochy-
lony nad niemi, pisał coś szybko… Flemming wciągnął Zaklikę w ciemny kąt gabinetu,
Hiszpan poszedł za niemi.

— Kiedy rzuciłeś służbę u Cosel? — zapytał.
— Kilka dni temu.
— Cóż myślała?
— Urząǳała się w Pillnitz…
— I sieǳiéć myśli? — zapytał Flemming.
— Ja sąǳę…
Patrzyli na siebie z Hiszpanem i potrzęśli głowami.
— Jakżeś się z nią rozstał…?
Zaklika zmiarkował że obuǳa ąc zaufanie, o czémś potrzebném bęǳie się mógł do-

wieǳiéć.
— Zostałem wypęǳony — rzekł — bo tam teraz mało sług potrzeba.
— A znasz dobrze Pillnitz, luǳi i drogi?
— Doskonale.
— I przy ąłbyś służbę inną?
— Czemuż nie?
— Choćby, choćby — dodał Flemming — wymagała, żebyś przeciw dawne swé

pani wystąpił.
— Ja nie mam pani ani pana, oprócz króla JMości — odparł Zaklika — bom przecie

szlachcic polski.
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Flemming poklepał go po ramieniu śmie ąc się do rozpuku.
— Za dwa dni przy dź do mnie! rozumiész? — rzekł cicho…
— Rozumiém — szepnął Zaklika…
Flemming chciał mu coś dać, ale Ra mund się cofnął z ukłonem.
I tak się rozstali.
Zaklika zyskał na tém pewność, iż dwa dni bezpiecznych miał przed sobą; przez dwa

dni można było uczynić wiele, można się było uratować.
Z tąd wyszedłszy lepié się otulił płaszczem, za rzał do mie sc kilku, pomówił z kilką

poufałymi, na przedmieściu zapukał do akie ś chaty i tak zmaruǳiwszy do późné nocy,
siadł na czółno, opatrzywszy się dwoma wiosłami, i pod wodę z całych sił robiąc niemi,
puścił się nazad do Pillnitz.

Mięǳy innemi wiadomościami, które Zaklika mógł zaciągnąć była i ta, że naza utrz zno-
wu maskarada wenecka na starym rynku miała się odbywać. Nie było dnia bez koncertu,
bez opery, baletu, tańców i wieczerzy i akiegoś widowiska… Ponieważ pani Denhoffo-
wa i hetmanowa Pocie owa i matka ich marszałkowa Bielińska, wszystkie barǳo lubiły
muzykę i śpiewały arye włoskie… opera na częścié e do pół wieczora za mowała. Spro-
waǳani z Włoch muzycy, śpiewacy, kompozytorowie dobrani byli tak, że kosztowny
ten teatr był może ednym z na doskonalszych w Europie. Muzykę pisał Lotti, koncerta
grywał Tartini, Santa Stella występowała ako prima donna, Durastanti zwała się hrabiną
sopranistek, Senesino, Berselli ściągnięci byli pańską zapłatą do Drezna. Aldrovandini
malował dekoracye, Bach dyrygował muzyką.

Z równém staraniem urząǳony był balet, a potém komedya ancuzka.
Nie zbywało więc na rozrywkach. Sam król wśród tych maskarad i redut, często zama-

skowany i przebrany występował, lubiąc niespoǳiane przygody i znosząc nawet chętnie
ich nieprzy emności dla zabawy, aką mu nastręczały. Na ǳień następny naznaczoną była
wenecka maskarada z armarkiem… Denhoffowa miała być edną z gospodyń, marszał-
kowa i pani Pocie owa także… Król rozesłał rozkazy, aby mu się kto żyw stawił, i żeby na
placu było tłumno. W nocy uż zaczęto przygotowania, gdyż nic wówczas nie kosztowa-
ło spęǳić tysiące luǳi ze wsi pobliskich i przerwać im na pilnie sze prace dla kaprysu
pańskiego, któremu wszystko służyć musiało.

Przybywszy o mroku do Pillnitz i uwiązawszy czółno na swém mie scu, Zaklika znalazł
eszcze cały dwór uśpionym i niepostrzeżony wkradł się do swé izby, oczeku ąc w nié ,
iżby się pani obuǳiła…

Nie było chwili do stracenia: zaledwie się okna otwarły, przeszedł się przed niemi razy
kilka, ażeby hrabinę z domu wywołać, rozmowa bowiem w poko ach była niebezpieczną.
Hrabina zobaczywszy go, wyszła zaraz i znalazła się u brzegu Elby.

Zaklika zdał é szczegółową sprawę ze wszystkiego, a na pierwé ze swé rozmowy
z Lehmannem. Zdawało mu się i niemożnością i niebezpieczeństwem zabierać z sobą
kle noty i pieniąǳe, chciał więc e o białym dniu, coby na mnié obuǳało pode rzeń,
ako rzeczy przeznaczone dla ǳieci hrabiné zawieźć do Drezna tak, aby mógł wcześnie
nazad powrócić. Ciężkie kuferki i szkatuły, w innym razie byłyby wymagały kilku luǳi
do dźwigania, siła naǳwycza na Zakliki pozwalała mu podołać im samemu, nie obuǳa ąc
pode rzeń.

Hrabina goǳiła się na wszystko… Konie przez Zaklikę zgoǳone, miały na nią czekać
w lesie u brzegu Elby o mroku. W domu urząǳić chciał Zaklika tak, ażeby się ak na -
dłużé od azdu hrabiné nie domyślano. Przeprzęgi na pocztach miały być pozamawiane
i była naǳie a, że nim do Drezna do ǳie o ucieczce wiadomość, nim pogoń się puści,
Cosel bęǳie uż na ziemi pruskié , gǳie é , ak się spoǳiewała, ścigać nie zechcą.

Z wielką przytomnością umysłu, zabezpieczone wszelkie drogi do ucieczki, zdawały się
zapewniać, iż hrabina dogonioną nie bęǳie. Zaklika się uż cieszył, gdy Cosel oświadczyła
mu, że prze eżdża ąc przez Drezno, na maskaradowy plac wstąpić musi…

Słysząc to oniemiał Zaklika i pobladł.
— To być nie może — zawołał — to dobrowolne rzucenie się w paszczę! Pani bęǳiesz

poznaną… a wówczas…
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Cosel potrząsła głową.
— Chcę — rzekła — i tak być musi. Znasz mnie waćpan, że mam wolę żelazną, że

estem upartą, że nie odstępu ę od tego, co raz postanowiłam. Muszę go wiǳiéć, muszę
ą wiǳiéć; to nie fantazya, to potrzeba: to lekarstwo. Chcę spo rzéć na nich, aby stracić
tęsknotę, a nabrać obrzyǳenia do tego człowieka, którego kochałam i kocham.

— Lecz pani narażasz się.
— Doskonale wiem na co się narażam — przerwała Cosel… Mogą mnie pochwycić

i zawieźć do Königsteinu, czy do akiego tam zamczyska; mogą mnie zabić… ale a muszę
tam być. Na obronę życia miéć będę oręż przy sobie… resztę zostawcie mnie…

Zaklika zbladł, załamał ręce; lecz zna ąc Cosel, nie odezwał się więcé .
Hrabina szybko weszła do domu, ażeby go zaraz do Drezna odprawić z tém, co na -

droższego miała… On poszedł natychmiast przez Gottlieba nakazać zaprząǳ do bryki,
dla odwiezienia podarków i rzeczy przeznaczonych dla ǳieci. Nie obuǳiło to szczęściem
żadnego pode rzenia. Parobczak, który miał powozić, dobrany był taki, co nie znał mia-
sta i nie wiele miał w gębie ęzyka. Zaklika zamierzał go eszcze w droǳe podpoić dla
bezpieczeństwa. Sam przynosił szkatuły, okrywszy e bielizną i sukniami, tak aby ich
widać nie było… siadł na wóz i nie żału ąc koni ruszać kazał. Wyprawa ta dobrze się
powiodła, chłopak upił się nim do echali do miasta, tak że ani ulicy, ani domu, do któ-
rych się skierowali, wskazaćby był nie mógł. U furtki ogrodowé Lehmanna, którą sam
otworzył, poskładawszy szkatułki i zamknąwszy ą od uliczki, bezpiecznie poprzenosił e
niepostrzeżony do izby bankiera. Żywa dusza nie wiǳiała go tu… Ścisnąwszy dłoń uczci-
wego izraelity, wymknął się nazad, a że chłopca znalazł śpiącego na sianie, sam u ął konie
i popęǳił, nie popasa ąc do Pillnitz.

Tymczasem Cosel żegnała to spoko ne ustronie, gromaǳiła papiery, paliła listy i mu-
siała to wszystko dopełnić tak, aby żadna ze sług nie zobaczyła nic naǳwycza nego,
i przedwcześnie wydać é nie mogła. O zwykłé goǳinie podano obiad, gdy niespo-
ǳianie z awili się nań z Drezna, hr. Friesen i Lagnasco, zapewne z poleceniem za rzenia
co się tam ǳiało.

Hrabina miała tyle mocy nad sobą, iż ich prawie wesołą twarzą przy ęła, i usiłowała
nie wydać się z tém co nosiła na duszy. Owszem udawała zrezygnowaną, za ętą ogrodem
i domem, przywiązu ącą na wyższą cenę do tego spoko nego ustronia, a zobo ętniałą na
to co się w stolicy ǳiać mogło.

Rolę tę przeplata ąc żalem do króla i wyrazami czułości dlań, czyniła ą tak prawdo-
podobną, że przybyli wcale się nie domyślali udania.

Hr. Friesen miał interes, prosił o pożyczenie dość znaczné summy. Cosel go lubiła,
gdyż dał é nieraz dowody przy aźni: uśmiecha ąc się odmówiła mu.

— Mó hrabio — rzekła — estem uboższą niż ci się zda e. Król zwykle odbiéra co
raz dał; każdé chwili mogę resztę utracić; nie mogę ci służyć: daru .

Friesen przy ął to bez gniewu.
Goście opowiada ąc o nowych zabawach, o królu, o pani Denhoff, o dworskich przy-

godach i wróżbach przyszłości, zagadali się do wieczora. Szczęściem musieli wracać na
maskaradę obowiązkową, bo król nie przebaczyłby é opuszczenia i pożegnali wkońcu
gospodynię.

Zaczynało zmierzchać, hrabina Cosel skarżyła się przed swoim dworem na ból głowy
ze zmęczenia rozmową pochoǳący i oświadczyła że tego dnia wcześnié się spać położy.
Nakazano ciche sprawowanie się we dworze, Zaklika sam obszedł wszystkie kąty zaleca ąc
zachowanie się spoko ne. Cosel wcześnié niż zazwycza zamknęła się w swoim poko u.

Gdy gęstszy mrok padł, Zaklika który w płaszczu i przy pistoletach koło domu stró-
żował, obrawszy chwilę zapukał do małych drzwiczek wychoǳących ku ogrodowi. Wy-
sunęła się czarna, zakwefiona postać i niepostrzeżona chwyciwszy rękę Zakliki zbiegła ku
brzegowi Elby. Tu czółno czekało i cicho odbiło od brzegu nie potrzebu ąc wiosła, bo
płynęło z wodą. Gęste trzciny i łozy zakrywałyby e przed oczyma luǳi nawet we dnie,
teraz zaś nie było nikogo coby e mógł dostrzeǳ. O kwadrans może drogi ztąd nieda-
leko od brzegu, na który w pustém zupełnie mie scu wysiedli, znaleźli wedle obietnicy
powóz nie pozorny, ze czterema końmi i woźnicą. W owych czasach dworskich przygód
i awantur miłosnych nikogo ǳiwić nie mogło, że w nocy wymykała się kobiéta.
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Zaklika do powozu wsaǳiwszy Cosel, która na mnie szé nie okazywała obawy, sam
siadł z woźnicą i ruszyli tak do Drezna. Tu miała uż umówiony dom i gospodę u brzegu
Elby, gǳie wysiąść mogli i późnié znaleźć mieli powóz inny i konie do pospiesznie szé
nocą dalszé podróży.

Parę mil do Drezna przebieżono barǳo prędko. Tu Zaklika sprobował eszcze hrabinę
skłonić ażeby się wyrzekła niebezpieczné wycieczki na rynek: odpowieǳiała mu ruchem
ręki i edném słowem. Zaklika w domino ubrany, w masce, miał é towarzyszyć nie
oddala ąc się na krok…

Powóz porzuciwszy u mostu, szli dalé piechotą.
Dnia tego osób było więcé eszcze, wrzawa i wesołość wzmogły się, lud drezdeński

który z tych zbytków korzystał, chętnie się bawił niemi. Domy w zamkowé ulicy po-
stro one były i oświecone lampami, ulica nabita powozami, ludźmi, końmi i lektykami
tak, że przecisnąć się było trudno.

Hałas ten, śmiechy, pisk, od których Cosel była odwykła, a których nigdy barǳo nie
lubiła, z początku przykre na nié uczyniły wrażenie; kilka razy akby zwątpiwszy o swych
siłach przycisnęła się do muru nie mogąc iść dalé , to znowu akby pchnięta myślą akąś
czy uczuciem podbiegła żywo. Zaklika osłaniał ą i czuwał nad nią.

Goǳina była właśnie gdy na większy tłum na rynku się zgromaǳił. Na galeryi ratu-
szowé muzyka w ǳiwnych stro ach odegrywała fanfary, dołem roiło się maskami na -
osobliwszemi.

Dokoła rynku stały w kwiaty poubierane stragany, budy, ławki, sklepiki, przy których
postro one panie, we wschodnich ubiorach sprzedawały drobne aszki, napo e i łakocie.
Koło kilku z tych bud pokaźnie szych na większym ściskiem otoczonych rozlegały się
śmiechy. Illuminacya rzęsista otacza ących domów rzucała blaski asne różnych barw, na
askrawy tłum masek i dominów.

Wśród nich arlekiny i poliszynele na wystawionym umyślnie teatrzyku odegrywali
improwizowane farsy. Tu także wiǳowie stali gęstą ciżbą bĳąc w dłonie i śmiechem
ednym, wielkim napełnia ąc chwilami rynek, głusząc muzykę.

Śpiéwy, kapela, ǳwonki, krzyki, śmiechy, wołania, wszystko razem tworzyło gwar
straszny, w którym ucho nic rozeznać prawie nie mogło. Zwało się to wesołością, a by-
ło kipieniem chaosu. Dla oka widok tego rynku równie był przykrym, ze swą ruchawą
powierzchnią falu ących głów, podnoszonych rąk, skaczących postaci, okrytych łachma-
nami i świecidłami w na krzykliwszą zlanemi pstrociznę.

Czasami na tle askrawém wybitnié wypłynęła na chwilę figurka wǳięczna lub widmo
poczwarne i wnet zasłaniały e pokrzyżowane, połamane okruchy luǳi zbitych w edną
nieraz plątaną massę.

Z okien kamienic wyglądały to stro ne popiersia kobiét, to szare i ciemne akieś po-
stacie luǳi smutnych, zmuszonych z wierzchołka nęǳy patrzéć i przysłuchiwać się sza-
leństwu. Niekiedy trzaskały zamknięte ak piorunem drzwi kamienicy, czasem z okna wy-
leciał improwizowany fa erwerk, z innych sypano na wyciągnięte dłonie cukierki, owǳie
piasek i kamyki.

Cosel w końcu ulicy zamkowé stanęła, akby é serca zabrakło znowu iść dalé . Za-
wahała się.

Zaklika skorzystał z té chwili i szepnął raz eszcze prośbę: pani, wróćmy się. Za-
miast odpowieǳi, akby popchnięta ego słowem Cosel posunęła się żywié ku rynkowi
ogląda ąc wzrokiem ciekawym…

Na kilkanaście kroków przed nią stał eden z tych nobles venitiens, w kapeluszu z pió-
rem czarném, w aksamitné sukni, ze złotym na piersiach łańcuchem, w czarné maseczce.
Stał wziąwszy się w bok, w postawie tak malowniczé , tak zręczny i piękny, iżby mala-
rzowi za wzór mógł służyć. Około niego roiły się maseczki, u boku ego dwóch podobnie
ubranych stało nieco się cofnąwszy.

Cosel na piérwszy rzut oka poznała Augusta. Herkules Apollo nie miał równego sobie
w kra u, w którym o pięknych mężczyzn nie było naówczas trudno. Zawahała się nieco…
lecz wprędce nabrawszy męztwa podstąpiła ku niemu.
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Chociaż ciemny stró dosyć ą okrywał, Cosel téż mogło wprawne poznać oko. Do
zgonu zachowała ona ma estat piękności, szlachetne ruchy, wǳięk kształtów niezrówna-
ny. Król spo rzawszy na nią zadrżał widocznie, lecz zdawał się oczom nie wierzyć.

Nie zaczepia ąc go, Cosel przeszła przed nim parę razy obo ętna. August posunął się
ku nié . Zdawało się, że ą zaczepi: wstrzymał się z akąś obawą. Maseczka spo rzała nań,
akby go wyzywała: August podszedł.

Dwór cały mówił po ancuzku i w tym ęzyku rozpoczęła się rozmowa. Hrabina
zmieniła swó głos, który drżał mimowolnie. August nie zadawał sobie té pracy.

Co się ǳiało w biédném sercu kobiety, któż wyrazić potrafi.
Z blizka przypatrywać się é król zaczął.
— Na honor — zawołał — piękna maseczko… pochlebiam sobie, że znam tu was

wszystkie… a ednak.
— Mnie nie…
— A wy znacie kto estem?
— Ja was znam.
— Któż taki?
Zadrżał głos, potém nagle wyrwało się słowo i pobiegło wprost do ucha:
— Kat —
Król się wyprostował dumnie.
— Zły żart…
— Na smutnie sza prawda.
August popatrzał na nią.
— Jeśli mnie znacie, — rzekł — a śmiecie rzucić mi tém słowem w oczy… powie-

ǳiałbym i a, że was znam, a ednak — nie, to nie może być.
— Nie znacie mnie — śmie ąc się powtórzyła Cosel.
— W istocie i a tak sąǳę. Nie możecie być tą, któré się domyślam, bo ta nie miałaby

odwagi i przy ść tuta , ani pozwolenia.
— Kobiéta? — zapytała maska — kobiéta nie miałaby odwagi? kobiéta pytałaby

o pozwolenie?
I rozśmiała się.
Król drgnął, akby w tym śmiechu cóś go uderzyło; chwycił é rękę: wyrwała mu ą

z pośpiechem.
— Intrygu esz mnie piękna maseczko — odezwał się — a mówisz że nie znasz.
— Nie znam… — odpowieǳiała Cosel — nie. Niegdyś znałam kogoś, co był podob-

nym do ciebie, ale tamten miał serce królewskie, szlachetność pańską, duszę bohatéra…
a ty…

Król ak zwykł był, gdy nim owładnął gniéw, zaczerwienił się mocno i natychmiast
pobladł.

— Maseczko — zawołał — to przechoǳi cóś granicę swobody karnawałowé …
— Swoboda est nieograniczoną…
— Więc dokończ — rzekł król — a a?
— A wy?
Znowu Cosel głosu zabrakło. — Jeśli nie esteś katem, toś igraszką w ręku oprawców.
— Cosel! — zawołał nagle August — chwyta ąc ą za rękę.
— Nie, nie! — wyrywa ąc ą krzyknęła ze śmiéchem szyderskim maska.
Jakżeby ona tu być mogła i tak spoko nie znieść widok stypy na swoim pogrzebie;

wiǳiałam ą niegdyś: znam kobietę, któré wyrzekłeś imię. Mięǳy mną a nią nie ma nic
wspólnego. Tamtę źli luǳie zabili i pogrzebali: a ży ę.

Król słuchał milczący i pomięszany. Nagle Cosel zbliżyła mu się do ucha, rzuciła
w nie kilka słów, których tylko śmiéch suchy zaszeleściał w powietrzu, i nim August się
opamiętał znikła.

Król rzucił się za nią, lecz zręczna Cosel wmięszała się w tłum i poza osłania ącym
ą Zakliką, wbiegła za sto ące stragany. Tu płaszcz swó cały czarny miała czas zerwać
z ramion z pomocą Ra munda i czerwoną ego podszewką osłonić ramiona, tak że gdy
drugą stroną wybiegła na rynek, nikt w nié uż piérwszego nie mógł poznać z awiska.

Zaklika napróżno ą wstrzymywać usiłował, znała dobrze z lat dawnych tego roǳa u
maskaradowe armarki i ich obycza e, biegła więc wprost tam, gǳie Denhoffową znaleźć
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się spoǳiewała. W trzech straganach naprzeciwko ratusza ustawionych, z których średni
przystro ony był na wzór neapolitańskich Aqua fresca, w wieńce z cytryn i pomarańcz,
sieǳiały pani Pocie owa, przy któré służbę odprawiał z gitarą na wstążce, sto ący przy nié
hr. Friesen, p. marszałkowa Bielińska, ubrana za Wenecyankę, przy któré stał na straży
Montargon i pani Denhoff w neapolitańskich kobiét stro u, cała okryta kle notami.

Była to maleńka kobiecinka, młoǳiuchna z twarzą wielce zmęczoną, na któré mie -
sce rumieńca, zastępowały róż i bielidło, z melancholicznym wyrazem, źle ukrywa ącym
figlarność i pustotę. Budkę é otaczała młoǳież, a na bliżé kręcił się Besenval ancuzki
poseł, który ą dowcipami do śmiéchu tłumionego pobuǳał.

Cosel udało się stanąć tak z boku, że się é dobrze mogła przypatrzéć, a z pod maski
pogardliwe widać było i gniéwne razem oczy. Jakby czu ąc ten wzrok na siebie zwrócony,
Denhoffowa wstrzęsła się i pochyliła nieśmiało w tę stronę.

Cosel wyciągnęła rękę cudnych arystokratycznych kształtów po szklankę limoniady,
którą Denhoffowa częstowała.

— Piękna gosposiu — rzekła głosem, w którym drgało wzruszenie — zlitu że się nad
spragnioną… nie proszę o ałmużnę, wiem że sobie za wszystko płacić każesz.

Pokazała w palcach sztukę złota.
Denhoffowa akby przeczuwa ąc akąś groźbę, drżącą ręką, rozlewa ącą się podała

szklankę.
— Słówko eszcze — rzekła Cosel, przysuwa ąc się é do ucha. Spo rzy na mnie.
To mówiąc od ęła tak maskę, że tylko Denhoffowé mogły być na chwilę widoczne

rysy é twarzy.
— Spo rzy na mnie, wraź sobie te rysy w pamięci: est to twarz nieprzy aciółki, któré

przekleństwo ścigać cię bęǳie płochą zalotnicę aż na łożu śmierci. Przypatrz się mi: est
to ta, któré się lękałaś, którą chciałaś osaǳić w więzieniu, którą pozbawiłaś serca króla,
która cię ǳień i noc przeklina. Pamięta ! że ciebie gorszy los czeka: a odchoǳę czysta,
zdraǳona, niewinna; ty wy ǳiesz ztąd zbrukana i sponiewierana bez czci, ak ostatnia
z ostatnich. Chciałam cię wiǳiéć i powieǳiéć ci to słowo, choćbym e życiem miała
przypłacić i rzucam ci w twarz niém: esteś nikczemna! esteś podła!

Denhoffowa przelękniona pochyliła się i zaczęła mdléć; około straganu zrobiła się
wrzawa i ścisk; król nadbiegał, Cosel wyśliznęła się zręcznie i wraz z Zakliką rzuciła w małą
boczną uliczkę.

Poza sobą słyszeli zmieszane głosy, tłumnie cisnące się fale ludu, i krzyki i nawoływania
żołnierzy… Zaklika ściskał w ręku pistolet który pod płaszczem trzymał, Cosel biegła
przed nim żywo. Coraz mnié wyraźna ścigała ich wrzawa, która się zmieniła w akieś
mruczenie i szum głuchy… Na sąsiednich większych ulicach przebiegały konne patrole,
powozy i eźǳcy przelatywali e żywo, zna ąc ednak na mnie szy zakąt miasta i Zaklika
mógł bezpiecznie przeprowaǳić Cosel do bramy miasta.

Na nieszczęście nim do nié do ść mogli, przyszedł rozkaz z zamku ażeby wrota
wszystkie pozamykać i żadné nie wypuszczać kobiety… Na droǳe uż usłyszeli o tém
rozmawia ące panie, które wy echać chciały, a którym nie dozwolono z miasta się ruszyć
do utra. Zaklika zasłyszawszy to pobiegł do nich i spytał czy ten rozkaz stosował się także
do mężczyzn.

— A! nie — zawołała akaś rezolutna pani śmie ąc się — królowi tancerek pewnie
zabrakło, więc nas tu chcą gwałtem na noc zatrzymać.

Cosel zmieniwszy płaszcz swó znowu czarną stroną, dotąd dosyć się szczęśliwie w cie-
niu domów potrafiła przesuwać; dalé ednak niesposób było w tym stro u iść, gdyż ko-
biét niepuszczano, a twarz i postawa Cosel nazbyt znane były: każdy oficer mógł się é
domyśléć.

Zaklika któremu każda chwila wydawała się wiekiem, pociągnął za sobą Cosel do
Lehmanna. Zabawa w zamku ręczyła za to iż tam teraz pusto było, w istocie stary bankier
sam sieǳiał ze swą roǳiną, gdy weszli pocichu i Zaklika zażądał co na pręǳé akiego-
kolwiek ubioru męzkiego dla Cosel.

Lehmann pochwycił co miał pod ręką: płaszcz czarny i tró graniasty kapelusz nie
pierwszé mody. Z mimowolnym pełnym boleści uśmiechem akimś, hrabina narzuciła
na siebie te suknie… Lehmann blady wypuścił ich tylnemi drzwiami… U wrót które zdala
uż widać było parą latarni oświecone, stało mnóstwo żołnierstwa, trabantów kilku na

   Hrabina Cosel 



koniach, oficerowie pozsiadawszy z nich przechaǳali się wzdłuż drogi. Zaklika wziął pod
rękę hrabinę i środkiem ulicy ą poprowaǳił, Cosel miała spuszczoną głowę i kołnierzem
zakrytą twarz.

Gdy podchoǳili ku grupie żołnierzy, niektórzy z nich zwrócili się ku nim i zdawali
patrzéć z uwagą, ale nikt nie zatrzymywał.

Słychać było urywaną rozmowę oficerów, śmie ących się głośno.
— Cóż znowu? czy na droższy kle not wykradł kto z miasta?
— Cha! cha‥ Szuka ą owszem Cosel, która swoim zwycza em pono się na królu

publicznie w rynku pomścić miała.
— Cosel! ale té uż na świecie niéma!
— Ho! ho! wróci ona, bo się é eszcze bo ą.
— Gdy Teschen upadła, nikt o nié nie myślał; ta eszcze panią, bo drżą usłyszawszy

é imię.
Druǳy się śmieli.
Wśród tego gwaru przeszli tłum bez przeszkody, wsunęli się pod ciemne sklepienie,

a gdy minęli most na fossie, Cosel lżé westchnęła: była uż napół wolną.
W goǳinę potém ciemną nocą toczył się szybko é powóz gościńcem ku Prusom,

a Zaklika z pistoletami w rękach przy woźnicy, przysłuchiwał się niespoko nie, czy pogoni
za sobą nie chwyci uchem.

Cosel szukano eszcze w Dreźnie i Pillnitz.

Berlin w pierwszé ćwierci XVIII wieku był zaledwie słabym zarysem té stolicy, aką zo-
stał od niedawna. Wzniósł się on i zabudował właśnie w té porze i był niemal nowym;
a miał uż charakter właściwy miasta, koszar, wo ska, klasztornego porządku i ciszy… Tu
nic uż naówczas nie szło ak samo chciało, ale ak z góry rozporząǳono; wzrost, upięk-
nienie, handel były nakazane, zaprowaǳone i wzięte w kluby odrazu. Nic smutnié nie
mogło po Dreźnie wyglądać nad ową nad-Spre ską stolicę. W ulicach widać było więcé
żołnierzy niż ludu, a bębny i piszczałki głośnié się słyszéć dawały niż ǳwony, i koszar
więcé było niż kościołów. Po większych ulicach sterczały regularnie ustawione domy,
które tam stanęły nie że chciały, ale że musiały… Pusto było dosyć… Jednakże Berlin uż
miał pięć kwartałów i przedmieścia rozsypane szeroko a nęǳne, dokoła… Gǳieniegǳie
wśród domków i domów, pałace familii królewskié oǳnaczały się wymuszonym wǳię-
kiem, który wydawał się zkąd inąd zapożyczony. Na Spandawskiém przedmieściu świecił
tak Montbĳou królowé , na Stralauskiém belweder króla…

Wszystko tu było nowe, ak samo państwo: na starsze gmachy liczyły wiek swó na
lat ǳiesiątki. Parę posągów nuǳiło się w té pustyni, para szerokich placów czekała życia
i mieszkańców. Tak na Molcke-markt stał uż Fryderyk I, przeznaczony pierwotnie do
arsenału.

Jeden most na Sprei był uż murowany, a zwano go mostem nowym, i zamiast Hen-
ryka IV wstawiono nań elektora Fryderyka-Wilhelma.

Pałac królewski z początkiem wieku budować zaczęto… gasił inne wspaniałością…
a Schluter tak go obwieszał wieńcami, iż z pod nich ścian widać nie było; że zaś po nim
dwóch innych go kończyło, każdy swym smakiem, trzy smaki zroǳiły rzecz niesmacz-
ną. Berlin miał uż naówczas nasiona wszystkiego co wielkie miasta stanowi, brakło mu
tylko życia i luǳi. Teatr, galeryą, bibliotekę, muzea zakładano spiesznie, napełniano ak
było można; ednakże tu, ak w Dreznie bywało, nie poświęcano wo ska porcelanie, ale
zato na wagę złota kupowano żołnierzy. I to co Berlin w istocie miał na ciekawszego,
a w czém spoczywała przyszłość ego i monarchii, to było wo sko wymustrowane ak
machina, regularne ak zegarek, porusza ące się ak eden człowiek.

Tu stał ów sławny piérwszy batalion grenadyerów na większych na świecie, złożony
z luǳi z całego świata zbieranych, mogący być wzorem tego co z człowieka zrobić można
w tym roǳa u, i do akié doskonałości dochoǳi mechanizm militarny. Grenadyerów
tych olbrzymów płacono olbrzymio, choć na inne rzeczy wielka była oszczędność. Nie-
którzy z nich mieli domy własne i oprócz mustry za mowali się handlami. Na dorodnie -

   Hrabina Cosel 



szy z olbrzymów tych, Jonasz Norwegczyk, którego przywieziono zgarbionym i krzywym,
tu się dopiéro wyprostował i stał owym ideałem żołnierza, akim późnié słynął.

Berlin po Dreznie był to klasztór po teatrze. Gdy powóz zapylony i zbłocony pani
Cosel wtoczył się szczęśliwie w ulice té stolicy, a piękna hrabina wy rzała oknem w te
piaszczyste puste ale e… na te akby wymarłe domy, ścisnęło się é serce; ale tu spoǳie-
wała się bezpieczeństwa, spoko u, opieki: tu chciała czekać aż się może w losie é cóś
odmienić.

Z Frankfurtu uż wysłany przodem sługa, na ął é przy edné z większych ulic miesz-
kanie, które po pałacach akie nie dawno za mowała wydało é się nęǳném i biedném,
choć było tylko zimném, niezamieszkaném i pustém.

Ale dla nié była to tylko gospoda… Zaklika siadł drugiego dnia na straży, urząǳono
co było potrzeba do życia. Cosel za ęła ciemny kąt, w którymby o niedoli swo é marzyć
mogła i nowe gospodarstwo się rozpoczęło. Smutne dni długie a ednosta ne.

W Berlinie wszakże incognito nikomu pozostać nie było wolno. Trzeciego dnia Cosel
ozna miono odwieǳiny marszałka Wartesleben gubernatora Berlina, a drugi marszałek
Natzmer dowóǳca żandarmów często prze eżdża ąc się ulicą domowi się przypatrywał.

Wszyscy byli barǳo grzeczni.
Z wysokich sfer doleciała wiadomość że tam przybycie hrabiné , a nadewszystko prze-

kazu na znaczne summy do Liebmana bankiera, wiǳiano okiem barǳo przy azném.
Z Drezna pomimo ścisłych stosunków trzech Fryderyków, nie zdawało się grozić nic,
i Cosel spoǳiewać się nie mogła, aby ą tu eszcze prześladować chciano.

Tu dopiéro wśród té samotności milczącé , w pośród tego miasta głuchego, które
zasypiało o mroku, wśród té ciszy złowrogié , cały ogrom nieszczęścia stanął przed oczyma
té , która nań była skazaną.

Goryczą zapłynęło serce. Całe dnie siadywała nieruchoma, nie mówiąc słowa z oczyma
czarnemi wlepionemi w ścianę, lub na ulicę, duchem i sercem ucieka ąc w czasy ubiegłe.

Serce é zadawało sobie pytanie, czy tak łatwo przestać kochać, czy tak łatwo można
zapomniéć, czy za szczęście doznane tak prędko można niewǳięcznością płacić?

Charakter króla wydawał się é poczwarną zagadką! Przypominała sobie czułość ego,
dowody przywiązania, nie dawne eszcze tryum swo e a ego przysięgi, i nie mogła po ąć
upadku.

Nie zwątpiła o królu, wątpiła o człowieku. Mężczyzna cały ak go Bóg stworzył zdawał
się é ǳikiém szyderstwem. Nie rozumiała życia, nie po mowała przysięgi, naigrawania
się ze świętości, oplwania przeszłości i zadania é kłamu. Świat wydawał é się czémś nie
zrozumiałém. Pytała własnego życia i szukała w niém winy czu ąc karę: nie mogła znaleźć
tak wielkiego grzéchu ak była boleść.

W kilka dni kazała sobie przynieść Biblią.
W kilka dni także wszedł około południa Zaklika, który przychoǳił zwykle tylko

gdy był zawołany, lub gdy musiał cóś ozna mić. Stanął w progu ze spuszczonemi rękami:
Cosel podniosła głowę ku niemu.

Milczał długo.
— Co powiesz panie Zakliko? cóś nie dobrego?
— A gǳież na świecie dobre! — rzekł — choǳą uż koło domu szpiegi, pyta ą;

chciałem tylko powieǳiéć abyś się pani ich strzegła. Nie mylę się, pręǳé czy późnié
z awi się tu pewnie któś z oświadczeniami przy aźni: zamknĳ pani usta.

Hrabina się zmarszczyła.
— Musisz mnie uż znać — rzekła — że a i milczeniem kłamać nie umiem. Miałam

odwagę emu i é rzucić obelgą w oczy, będę miéć męztwo powtórzenia to każdemu co
słuchać zechce.

— Pani — odważył się dodać Zaklika, choć spuszczeniem głowy dała mu znak że
rozmowa ma być skończoną — pani, na cóż ich ątrzyć i zemstę wywoływać? I tak kłamać
będą.

Nie odpowieǳiała uż nic uparta Cosel, z oczów spuszczonych potoczyły się dwie łzy
gorzkie. Zaklika wyszedł.

We trzy dni potém młody, ładny mężczyzna kazał się zameldować do hrabiné .
Był to van Tinen.
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Hrabina znała go z tego, iż raz uż był do nié wysyłany dla układów, do których
chciał przy ść ak Watzdorf niewczesnemi oświadczeniami gorącé miłości. Te obelży-
we oświadczenie musiała ona znosić cierpliwie, choć ą obrzyǳeniem dla nikczemników
napełniały.

Przy ęto van Tinena.
Oświadczył na przód iż się niezmiernie zǳiwił, gdy będąc w Berlinie dowieǳiał się

o pobycie é tuta , o którym akoby wcale nie wieǳiał wprzódy.
Cosel spo rzała mu w oczy z szyderstwem.
— A gǳieżeś pan był gdym opuszczała Saksonią?
— Ja? — rzekł van Tinen — byłem w Dreznie nawet tego wieczora, gdyś pani pono

o mdłości przyprawiła nieszczęśliwą Denhoffowę, ale gdy się to raz uciszyło, nie dowia-
dywałem się dokąd się pani udać podobało.

— Tak więc się barǳo cieszę — odpowieǳiała Cosel — iż mogliście o mnie zapo-
mniéć: nic więcé teraz nad to nie życzę.

— Ja sąǳę — odparł van Tinen — że i tam raǳiby być pewni, iż pani wyrząǳonych
sobie krzywd zapomniałaś także.

Milczeli chwilę, van Tinen szepnął:
— Mógłbym pani wiele ciekawych opowieǳiéć rzeczy…
Zakrawało to na chęć wkradania się w łaski u Cosel, na zyskanie zaufania.
— Jam nie ciekawa — smutnie rozśmiała się Cosel — myślisz pan że mnie cokolwiek

ǳiś eszcze obchoǳić to może? Wierzyłam dawnié w tych szałów szczerość, myśląc że
z serca się roǳą: ǳiś wiem że e tworzy pycha i pustota…

— Bawimy się naǳwycza nie — rzekł akby nierozumie ąc van Tinen… Nie są to
rzeczy nowe dla pani, która w tylu świetnie szych zabawach byłaś królową; ednakże…

Znać chciał wyznania, Cosel milczała; van Tinen śmie ąc się po dobré woli opowiadać
zaczął:

— Mie sca te dobrze pani znane, bo niegdyś w Laubegast pono…
— Mieszkałam tam szczęśliwa — szepnęła Cosel — a! to prawda.
— Flemming na równinie pod Laubegast prawie na przeciwko Pillnitz, dawał wielką

fetę dla króla i Denhoffowé .
— A! a! — zawołała Cosel.
— Sześć na przód pułków wyszło w pole — mówił przybyły — cała królewska le b-

-gwardya konna użytą była. Na wyżynach ustawiono ǳiała i wo ska tak rozporząǳono,
ażeby dwór miał widowisko prawǳiwé wo ny. Jakoż udało się wszystko przepysznie.
Rozǳielone pułki postępowały da ąc ognia, naciera ąc, a choć oprócz kilku wywróco-
nych i podeptanych, nikomu się nic nie stało, można było przysiąǳ zdala, że bitwa była
na zaciętsza i przeléw krwi okrutny.

Król przypatrywał się temu igrzysku, z edné strony ma ąc przy sobie Denhoffowę,
z drugié hetmanowę Pocie owę, obie konno ako amazonki. Otaczał go cały dwór na
pysznych rumakach… Reszta dam w poszóstnych powozach patrzała nie wysiada ąc z nich,
a był cały świat niewieści.

Cosel uśmiechnęła się szydersko.
— Teraz mu dwie towarzyszy — rzekła — widoczny postęp, a w odwoǳie ta arier-

-garda w powozach. O! rzeczywiście, to wspaniale i po królewsku.
Van Tinen zniżył głos.
— W istocie te dwie — dodał — nie są wcale o siebie ani o nikogo zazdrosne.
Ale wracam do mo ego opisu — począł znowu: — nieopodal rozbite były wspaniałe

namioty. Pod ednym z nich król obiadował, ma ąc przy sobie: Denhoffowę, Pocie owę,
Bielińską i co na przednie sze osoby z towarzystwa.

— I pan tam byłeś? — spytała szydersko Cosel.
Van Tinen się zarumienił.
— Nie, am był w drugim namiocie, ale wiǳiałem doskonale wszystko. W czasie

obiadu muzyki nam przygrywały, a na vivat biły ǳiała i tak na przemiany grzmot armat
i trąby towarzyszyły wesołym okrzykom.

— Prześlicznie — rzekła Cosel — i koniec?
— Nie, to dopiéro początek. Po obieǳie nastąpiła zabawa, ze stołów nie zbierano,

Flemming chciał resztkami nakarmić żołnierzy; ale że chleba brakło, w każdy kawałek
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chleba wetknięto po guldenie i użyto ich przeszło tysiąc. Zatrąbiono wtedy do szturmu…
Żołnierze sto ący w bo owym porządku posunęli się mężnie ku półmiskom, ale ci co ich
dochwycili się piérwsi, pod naciskiem drugich zostali złamani; padli: trzeci szereg pchał
drugi. Stoły się wywracały, luǳie dusili, kupy żołnierza wiły się po ziemi; widowisko
było przepyszne: pękaliśmy od śmiechu! Trwało to póty, póki resztek potraw stało i nie
zatrąbiono do odwrotu. Król zdala odpoczywał na pagórku z damami…

Gdy wieczór nadszedł, w królewskim namiocie rozciągnięto kobierce; stanęły muzyki,
zaczęły się tańce i trwały ochoczo do siódmé wieczorem.

Flemming przez cały czas choǳił z kielichem od gościa do gościa; zaklinał, cało-
wał, prosił, lał, przepĳał i sam pono się na piérwszy upił. Król także zdawał się w nadto
dobrym humorze, ale ma estat pański umiał utrzymać, tak że nikt tego nie poznał. Przy-
patrywałem się z politowaniem służbowemu szambelanowi J. K. Mości, który stał za nim
goǳinę, trzyma ąc na tacy szklankę wody, a że wprzód sam coś innego znać pił, niedobrze
się mógł na nogach utrzymać, i gdyby go kto wówczas palcem trącił, byłby się niechybnie
wywrócił.

Nigdym Flemminga w takim nie wiǳiał humorze.
— Nie ǳiw — rzekła Cosel — obchoǳił swo e tryum, a mó upadek.
— Nareszcie król się zabierał wychoǳić — kończył van Tinen — gdy pĳany Flem-

ming rzucił mu się na szy ę z poufałością braterską, nie zważa ąc że tyle oczów na nich
patrzało i ozwał się głośno, tak żeśmy to wszyscy słyszéć mogli: „Bracie! kochany bracie,
kwita z przy aźni naszé , eżeli mnie opuścisz”¹.

Pani Denhoff, która króla na krok nie opuszcza, zaczęła hamować Flemminga, ale
to przychoǳiło z trudnością; Flemming był tak szczęśliwie pĳany, iż nic uż nie wiǳiał
przed sobą, oprócz luǳi równie ak on napiłych. Gdy go Denhoffowa za rękę chwyciła, on
ą o mało nie przycisnął oburącz. Wydała mu się ładną i powieǳiał é to tak wyraziście,
że aż krzyknęła z oburzenia i gniéwu; ale w té że chwili zaczęła się do rozpuku śmiać.

Pomimo tych zaklęć, król i Denhoffowa dostali się na konie i po echali. Szczęściem
że zręczny laufer ścigał króla krok za krokiem, inaczé uż leciał z konia. Chciano go
koniecznie do powozu posaǳić… rozgniewał się; koniuszego Backnitza, który cokolwiek
za ostro się brał, król pchnął precz, a na Denhoffową krzyknął: „Da że mi pani pokó ,
znam się z moim koniem: proszę się o mnie nie troszczyć”. Jakoż w galop się puścił,
co koń wyskoczy, a kawalergardy, dwór i co żyło za nim. Hrabina spadła z konia, ale ą
otacza ący kawalerowie pochwycili… to ą akoś opamiętało i choć konno eźǳi śmiało,
za ęła mie sce w powozie.

— Powinni é byli pozwolić kark skręcić — odezwała się Cosel.
— Na zabawnie szy był Flemming — dodał van Tinen — bo po od eźǳie dam i króla,

eszcze mu nie dosyć było. Okrutną miał do tańca ochotę, więc brał pozostałe służące
i kręcił się z niemi raźnie, aż póki nadchoǳący ranek nie przerwał té piękné zabawy.

I Flemmingowi nic nie było.
— Przecież — odezwała się hrabina — nie piérwszy to raz w ten sposób się z królem

obchoǳił. Sam król mi opowiadał, ak po pĳanemu nadokazywawszy, naza utrz do niego
na zamek przyszedł i rzekł: „Słyszę, że Flemming wczora trochę się niedorzeczy zna do-
wał, ale W. Kr. M. tego mu za złe nie weźmiesz”. Król do czasu śmie e się i przepuszcza
— dodała — lecz któż ręczy, że się nie dostanie kiedyś do Königsteinu, gdy mu się ego
przy aciele, tak ak on mnie przysłużą.

Król łagodnym est ak baranek — rzekła śmie ąc się szydersko — nieprawdaż panie
szambelanie, a wiecie dlaczego? dlatego że gniewa ąc się, popsułby sobie zabawę? Potém
gdy mu się znuży człowiek, skinie i każe, aby go więcé nie wiǳiał. Na tém komedya
skończona‼

Cosel zaczęła się przechaǳać, van Tinen zmilkł przestraszony wyrzeczonemi przez
nią wyrazami.

— Nie ǳiwię się té goryczy, aka płynie z ust pani — rzekł ednakże.
— Tak, masz słuszność… — przerwała — gdybym i a nie miała serca, nie miała czu-

cia, nie bolała na krzywdę, a targowała się tylko o é zapłatę, mogłabym mówić inaczé .

¹Bracie! kochany bracie, kwita z przyjaźni naszéj, jeżeli mnie opuścisz — Bruder, ich sage dir die Freundschaft
auf, wenn du weggehst. Pam. von Loen’a. [przypis autorski]
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Mogłabym powieǳiéć, że August ma na lepsze serce, że nie on winien ale okoliczno-
ści; piérwsza zmarszczka na mé twarzy, znuǳenie po tylu latach pożycia, mo e gniéwy
i gwałtowności tak bezprzyczynne‼ Boć powinnam była śmiać się z Duval, cieszyć gdy
Dupare przy echała i nie wiele więcé wartą Denhoffową wziąść za przy aciółkę?

Nieprawdaż kochany szambelanie. Nie korzystałam z dobrych przykładów, akie mi
dawały pani Haugwitz, Aurora, Esterle i Teschen, choǳące z sobą pod ręce na lipskim
armarku‼ w takié zgoǳie serdeczné ‼

Śmiała się spazmatycznie.
— Ja widocznie stworzoną nie byłam do tak dobrego towarzystwa… — dodała —

nie umiałam się znaleźć, nie rozumiałam świata ani luǳi: winnam sama sobie. Sąǳiłam,
że w piersiach są serca, że w duszy są sumienia, że miłość nie est rozpustą, że przyrze-
czenia są święte, i że królowie słowa dotrzymu ą. Wszystko to były złuǳenia mo e, winy
mo e i grzechy. Dlatego gdy tamte szczęśliwe… a umieram z upokorzenia, z tęsknoty,
ze wstydu.

Van Tinen słucha ąc tych wyrzekań, które z ust cudnie piękné kobiety wychoǳąc,
wrażenie na nim czyniły mimowolne, prze mu ące, uczuł się poruszonym, zmięszanym,
zawstyǳonym. Spo rzała nań Cosel z politowaniem.

— Słucha — rzekła zbliża ąc się do niego — wiem, czu ę, żeś ty tu nie przybył przez
litość dla mnie, przez ciekawość dla siebie, ale z rozkazu.

— Pani!
— Nie przerywa mi: słucha ! Ja ci to przebaczam — kończyła — wam wszystkim

iǳie o to więcé , abyście zrobili karyerę, niż byście ludźmi byli. Powtórz im to coś słyszał,
odemnie, niech zna ą głąb mo é duszy: mięǳy niemi a mną wszystko zerwane. A eśli
chcesz się zasłużyć, doda , żeś słyszał odemnie, z żywych ust hrabiné Anny Cosel, iż tak
ak niegdyś zapowieǳiała królowi, że mu niewierność i zdradę zapłaci śmiercią, tak eszcze
ǳiś powtarza. Za rok, za dwa, za ǳiesięć, piérwszy raz gdy napotkam Augusta, w łeb mu
strzelę. Noszę pistolet przy sobie, nie rzucę go nigdy, aż nabó dla niego przeznaczony
wyleci.

Powieǳ im i to panie van Tinen…
Van Tinen pobladł śmiertelnie.
— Pani hrabino — zawołał — est to w istocie zmuszać uczciwego człowieka do

zdrady. Posąǳasz mnie pani niesłusznie, ale a zosta ę w służbie króla polskiego, estem
ego szambelanem, przysięgłem mu na wierność. Tego, co słyszę z ust pani, nie mogę uż
nie powtórzyć! Muszę! pani to powtórzysz sama innym, pochwalisz się tém, żeś mi także
w oczy rzuciła tę groźbę.

To nie dworactwo uż, ale obowiązek każe wyznać.
— Alboż a ci bronię? — zapytała Cosel — a cię o to proszę. Nie bęǳie to rzeczą

nową, August to pamięta.
— Ale to posłuży nieprzy aciołom, na których pani nie zbywa do nowego spiknięcia

się na é zgubę, to da im oręż w ręce!
— Alboż im na orężach zbywa — przerwała — eden mnié , eden więcé , nic nie

znaczy. Kłamstwo, potwarz, zdrada, im wszystko dobre. Czyż, gdybym nawet była po-
korną, uszłabym prześladowania? Podli czu ą we mnie istotę, co ich podłości nie znosi,
nikczemni ma ą we mnie wroga… mo a uczciwość est dla nich wiecznym wyrzutem
ich podłości. Jakże mogą przebaczyć kobiecie, co się tak ak oni skalać i zbezcześcić nie
chciała?

Śmiéch spazmatyczny towarzyszył tym wyrazom, van Tinen stał ak na mękach.
— Wiǳisz, dodała, taką estem ǳiś, aką byłam w szczęściu. Nie zmieniła mnie

niedola, roztworzyła tylko duszę skrwawioną, nic więcé .
W czasie rozmowy, oczy é piękne to szkliły się łzami, to osychały od ognia, co się

w nich palił; van Tinen patrzał w końcu, zapomniawszy swé roli, akby na niezrównaną
artystkę, ze starożytné tragedyi greckié . Miała w sobie Cosel wszystko, co stanowi Me-
deę, co ideał święty wcielić może w rzeczywistość. Współcześni ze zdumieniem, ak van
Tinen nieraz wychoǳili poruszeni é wymową i pięknością promienie ącą.

Gdy zamilkła, szambelan długo nie mógł się także oderwać z wlepionemi w nią oczy-
ma, zdawał się walczyć z sobą.

   Hrabina Cosel 



— Nie mogłaś mnie pani boleśnié upokorzyć niczém nad to wyznanie — rzekł —
wystawiłaś mnie na próbę. Nacóż mam to kryć przed nią: estem królewskim sługą, gdy
powrócę z Berlina spytanym będę; na pytanie kłamstwem odpowieǳiéć nie mogę: rzecz
est zbyt wielkié wagi. Słowa mo e pochwycone zostaną i w sumieniu mém będę cierpiał,
żem się do é nieszczęść przyłożył.

Van Tinen w té chwili był szczérym.
— Nikt w świecie do mo ego nieszczęścia nie może uż nic dodać — odezwała się

Cosel. Myślisz że bole ę nad utratą pałaców, znaczenia i łaski? nie‼ nie! mnie boli to, że
w żadne serce luǳkie uwierzyć uż nie mogę, że wiǳę podłość wszęǳie, że sama sobą
się brzyǳę i sobie nie wierzę sama! Da mi ego serce — napowrót… zrzeknę się korony
świata. Jam go kochała! całe życie mo e w nim było… on mi był bohatérem, on mi był
bogiem na ziemi: bohatér stał się polyszynellem, bóstwo zmazało się kałem… a więc
plugawy świat! i życie ohydne.

Szambelan starał się ą pohamować: płakała.
— O mo e sny złote! o mo e marzenia ǳiewicze, gǳieście się rozwiały‼ nie ma was…

nie ma!
— Racz się pani uspokoić — przerwał coraz mocnié wzruszony i pomięszany po-

słaniec — nie uwierzysz pani, ak mnie boli, żem był powodem rozżalenia é ; że mo e
przybycie…

— Niceś nie winien — odparła Cosel — pokazałam ci rany, ale dawno e noszę,
a każdy ǳień e powiększa. Jeśli cię pytać będą, nie szczędź té niepoczciwé Cosel.

Van Tinen nie mógł powstrzymać się dłużé , litość wzięła nad nim górę.
— Zaklinam panią — odezwał się — uchodź ztąd… więcé powieǳiéć nie mogę.
— Jakto? — spytała Cosel — czy i tu mi eszcze co zagraża? czy król Fryderyk pruski

wydałby tak kobietę na męczarnią, ak król polski Patkula? Powinien przecież pamiętać,
że emu odmówiono Böttigera, gdy się o niego domagał?

Van Tinen stał milczący: zacięte usta świadczyły, że więcé powieǳiéć nie mógł.
— Dokąd uciekać? szepnęła sama do siebie: ziemi braknie… a daleko żyćbym nie

potrafiła, tam mnie eszcze serce ciągnie… niech zresztą zrobią uż ze mną co zechcą.
Życie mi zbrzydło. Odebrali mi ǳieci… nie mam nic prócz żółci, którą się karmię.

Szambelan chcąc zakończyć tę scenę, któré nie przewidywał, pochwycił za kapelusz.
— Żal mi pani szczerze — rzekł — lecz zda e się, że dopóki trwać bęǳiesz w tych

usposobieniach… nikt w świecie ani uratować, ani na los é wpłynąć nie może: wszyscy
przy aciele hrabiné .

To wyrażenie ą rozśmieszyło.
— Moi przy aciele? a policzże mi ich kochany panie van Tinen — odezwała się żar-

tobliwie.
— Masz ich pani więcé niż sąǳisz — rzekł gość — a pierwszy!
— A! pan pierwszy! prawda — dodała — takich, ak pan, wielubym naliczyć mogła.

Przyna mnié trzech czy czterech, co mi się ofiarowali pocieszać nieszczęśliwą wdowę, aby
z nią poǳielić swe ogromne łupy, z których mi wkrótce nic nie pozostanie. A! takich!
takich‼ — rzekła wzgardliwie.

Van Tinen był tak zmięszany, iż nie umie ąc nic odpowieǳiéć uż, ukłonił się z lekka
i ścigany czarnemi oczyma Cosel, wyszedł powoli z poko u.

W Dreznie dawnym obycza em szło życie u dworu, zabawy były ego ostatecznym ce-
lem. Poważne strony życia dostarczały tylko do nich powodów i zręczności, materyału
i żywiołów.

Król starzał a wiek podeszle szy, który wiele wyczerpał i zużył, stokroć est do zbawie-
nia trudnie szym. W młodości bawi to nawet co smutnémby być powinno, późnié roz-
rywka sta e się posępną, wszystko czczém i pustém. To w czém dawnié człowiek wiǳiał
ziarno, przemienia się w pustą łupinę. August téż był coraz do rozbawienia trudnie szym.
W pierwszych ego płochych amorach było coś choć chwilowo przypomina ącego serce,
w ostatnich bawiły się zmysły. Czcza galanterya ancuzka okrywała to swą edwabną,
złotem naszywaną sukienką.
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Zabawy następowały coraz wytwornie sze edne po drugich, a po nich król ziewał
i zna dował, że teraz nic nie miało smaku, siły, barwy ani woni. Gniéwało go, cokolwiek
błogi ten spokó szeregu bezmyślnych rozrywek przerywało, co mu przeszkaǳało śmiać
się gdy brytany brały zrozpaczonego niedźwieǳia, lub patrzéć ak biédny eleń miotał się
w przedśmiertnych męczarniach.

Były to także ulubione rozrywki, w które uż młoǳiuchnego syna zaprawiał, a zdawa-
ło mu się to rycerską zabawą. Widok krwi dodawał smaku innym widowiskom, stanowił
kontrast z obrazem słodkim uśmiechów niewieścich, skoków baletniczych i pieszczącą
ucho włoską muzyką. Aby się napawać melodyą, dobrze było wprzód w ǳiki ryk zwie-
rzęcia się wsłuchać.

Nieprzy aciele Cosel pracowali około króla pilnie. Unikał on o nié wspomnienia,
dawał do zrozumienia że niechętnie o nié słyszy: nic to nie pomagało. Zawziętość ubierała
się różnie, na częścié w pozorną obawę o króla, o ego bezpieczeństwo, o drogi spokó
pański. Malowano kobietę nieszczęśliwą, ako niebezpieczną.

Oddalona, swobodna, ma ąca w ręku środki potężne, bo wieǳiano że znaczne z sobą
summy uwiozła, mogła się stać groźną.

Flemming, Löwendahl, Watzdorf, Lagnasco, Vitzthum, niepyta ąc króla nawet słali
szpiegów i kreślili plany, akby ą pochwycić, a korzysta ąc z tego, owe skarby, ak po
Beichlingu, rozszarpać.

Jednemi zemsta, drugiemi kierowała chciwość. W czasie swo ego panowania Cosel
nie zaszkoǳiła z nich nikomu, wielu z nich é byli winni wyniesienie się swo e i swobodę.
Jé zawǳięczał kanclerz Beichling że mógł resztę życia na wsi, w marzeniach, pro ektach
i alchemicznych doświadczeniach przepęǳić; Löwendahl przez nią był polecony królo-
wi. Z pochlebców bez liku, nie pozostało ani ednego przy aciela. Jeden Haxthausen miał
odwagę, nawet przeciwko radom Flemminga do końca dotrwać wiernym i nie zdraǳić
nieszczęśliwé ; eden Friesen nie wziął é za złe odmowy posiłków i zachowywał się neu-
tralnie: reszta, pomimo że czas uż sam winien był te uczucia ostuǳić, nie miała poko u
ażby ą zgubiła.

Jątrzono więc króla coǳień, nieustannie.
Gdy van Tinen powrócił z Berlina, pod wrażeniem pięknych oczów Cosel zrazu wal-

czył z sobą. Żal mu é było. Nie pokazał się zaraz na dworze, ale go Löwendahl wyszpie-
gował i zawezwał do siebie.

— Jakżeś ą znalazł, mów — zawołał — zda e się nam wszystkim, iż król zachował
dla nié dotąd pewną słabość. To est rzecz niebezpieczna… Nam daleko z Denhoffową
i Pocie ową est lepié . Te ani się do rządów miesza ą, ani mu luǳi stręczą, ani chcą
panować. Prawda że ogromnie króla kosztu ą i on sam mówi że nigdy tyle Cosel nie
wymagała, ale koniec końcem, nam z tém lepié . Cóż Cosel? Ma eszcze naǳie ę powrotu?
mówi dotąd o przyrzeczeniu ożenienia? odgraża się że strzeli‥?

Van Tinen smutnie na to odpowieǳiał:
— To pewna, że nieszczęśliwa kobiéta.
— Nieszczęśliwa! sama sobie winna! Trafiały się é na lepsze partye, na wiernie si

sprzymierzeńcy, oszalała na tém przyrzeczeniu ożenienia, sąǳi się ciągle królewską żoną,
niemal królową? czy i dotąd?

— Tak się zda e, bo w niczém mi się nie zda e zmienioną — rzekł van Tinen.
— Ale mówże wyraźnié , opisz coś wiǳiał? — nalegał Löwendahl.
— Przyzna ę się wam, iż to com wiǳiał i słyszał serce mi zakrwawiło. Zawzięta est,

gniewna, nie przebaczy nigdy; ale w nieszczęściu swém wzbuǳa uszanowanie: est do-
prawdy cudowną, est wielką.

— Więc tém niebezpiecznie szą — dodał śmie ąc się Löwendahl — ale zbrzydnąć
musiała?

— Zbrzydnąć? — podchwycił piérwszy — pięknie szą est niż kiedykolwiek była,
ani śladu łez, ani bolu na té marmurowé twarzy. Od lat ośmiu na mnie szé zmiany
w świeżości, na lże szego zmarszczka: promienie e młodością.

— Tém gorzé ! — powtórzył Löwendahl — tém gorzé ; król mógłby ą zobaczyć,
a po zwiędłé zawczasu twarzyczce Denhoffowé , znowuby na nim mogła zrobić wrażenie.

— Niewątpliwie — potwierǳił van Tinen — bo e czyni na każdym.
— Mówiłeś z nią?
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— Tak est, a raczé ona mi się wylała z całą goryczą.
Powoli dał z siebie wyciągnąć szambelan, co marszałkowi wieǳiéć potrzeba było i do-

niéść zwiększa ąc Denhoffowé . Jakkolwiek płocha i lekkomyślna, akkolwiek złośliwa,
bo aźliwa o siebie i bronić się pragnąca na wszelki sposób, Marynia Denhoffowa tak
barǳo złą nie była, żeby kobietę nieznaną, biédną, któré na większą krzywdę uż wy-
rząǳiła, chciała pozbawić ostatka swobody… Przykrzyło é się to naleganie nieustanne
i postrachy, byłaby się opierała może, gdyby nie pani Bielińska, która zmuszała ą być ze
wszystkiemi dobrze i nie sprzeciwiać się faworytom króla, aby swe panowanie przedłużyć.

Löwendahl tegoż dnia stawił się u pani Denhoffowé , wybrał goǳinę gdy sama była
z siostrą i począł od pochlebstw które obie lubiły. Z wielką zręcznością, niby nieumyślnie
przeszedł do porównania obecnego czasu z dawnym; mówił wiele o Cosel i zakończył
tém, że miano o nié wiadomość.

Denhoffowa zapytała: — A cóż się z nią ǳie e?
— Sieǳi w Berlinie, pod opieką króla pruskiego i używa dawné sobie swobody,

żeby nas, króla, dwór i wszystko co się tu ǳiało i ǳie e w na szkaradnie szych malować
kolorach. Jestto niewǳięczność czarna, aleśmy do nié nawykli.

— Zresztą — dodał Löwendahl — mnie szaby o to, gdyby zawsze nie powtarzała
swego, że przy pierwszém spotkaniu królowi w łeb strzeli.

Denhoffowa porwała się z krzykiem z kanapki na któré sieǳiała, zakrywa ąc oczy…,
pani hetmanowa ruszyła ramionami tylko.

— Ktoby się tam tego lękał, albo na to uważał — zawołała — to są brawady bezsilne!
— Takby się zdawać mogło, gdybyśmy pani hrabiné nie znali — przerwał Löwendahl

— szczególnié a, który mam nawet zaszczyt być é krewnym. Jestto kobiéta, która nigdy
nic próżno nie mówi.

— Szczęściem niéma żadnego podobieństwa ażeby kiedykolwiek z królem spotkać się
mogła — dodała Pocie owa.

— Jakto? czyż pani sąǳi że ona czekać bęǳie sposobności a nie szukać é ? Wszak
tak samo ak potrafiła raz wkraść się na maskaradę, może się dostać przebrana do Drezna,
czekać na króla choćby w ulicy.

— A! tak! tak! — poczęła gorąco Denhoffowa — a przeczuwam niebezpieczeństwo…
Król est nieuważny, tę kobiétę należy… a nie wiem? cóż z nią zrobić?

Loewendahl ruszył ramionami.
— Kto woli swé używać nie umié, temu ą odebrać należy i uczynić niewolnikiem:

rozumié pani.
Obie kobiéty zamilkły, obu przyszło na myśl, że to co teraz spotkać miało Cosel, mogło

późnié być Maryni uǳiałem. Marszałek Loewendahl zdał się tego domyślać i dodał:
— N. Pan nigdy dla osób które chociaż krótko kochał nie był surowym, świadkiem

te panie, akieście tu spotkać mogły; ale są wypadki…
Na tę naradę nadeszła na zręcznie sza z nich, matka, pani marszałkowa Bielińska; po-

mimo wieku uż dobrze do rzałego ubrana z wielką pretensyą, przegląda ąca się we wszyst-
kich zwierciadłach, poprawia ąca coś około yzury nieustannie i piękne białe ręce, okryte
pierścieniami wystawu ąca chętnie na uwielbienie. Powitała Loewendahla z uprze mością
poufałą, z uśmiechem i popatrzywszy po córkach, wpadła z ednego schwyconego słówka
na tok rozmowy.

Denhoffowa wta emniczyła ą w te obawy, które przyniósł z sobą przy aciel domu; tam
gǳie szło o córki, dla marszałkowé nikły wszelkie względy: litościwa w innych razach,
stawała się mściwą i gniewną. Córki tuta były całém é mieniem i przyszłością: co im
zagrażało, doprowaǳało ą do szaleństwa.

Wysłuchawszy opowiadania, uniosła się.
— Ale, bo téż szczególne zachowu ą względy dla prawǳiwie szaloné kobiéty! Król

est nadto dobry! wyzywa go! urąga się, sama winna bęǳie eśli sobie ciężki los zgotu e.
Temu raz koniec położyć należy.

Marynia miała króla przestrzeǳ… złożono to na nią; lecz po namyśle marszałkowa
znalazła iż ona tego dobrze nie potrafi uczynić.

Postanowiono więc aby ona tylko zagaiła, a marszałkowa sama wymownie dokonała
reszty.

Loewendahl w tak dobre ręce powierzywszy sprawę swé zemsty, odszedł.
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Wieczorem zabawa była w Ogroǳie Hesperyd. Tak się naówczas zwał podwórzec
Zwingru, świeżo, wspaniale i z przepychem królewskim dokończonego. Była to mała
cząsteczka akaś olbrzymiego pałacu królów, który miał doń przytykać. Ogród urząǳony
był obycza em i smakiem wieku, w kwatery kwiatów poobsaǳane bukszpanem, z wodo-
tryskami, grotami i bogatą mytologicznych figur ozdobą. Wieczorem rozsypane lampy
i kolorowe latarnie czyniły go pięknie szym eszcze niż we dnie. Z drzew poustawiane
ga e pomarańczowe, w których przygotowano sieǳenia, dozwalały parom przechaǳa ą-
cym się używać spoczynku w cieniu i ukryciu. Na balkonach galeryi otacza ących dokoła
Zwinger, grały muzyki, a melodye ich rozchoǳiły się daleko z lekkim wiatrem wieczora.
W pośrodku ogrodu rozbity namiot aśnie ący cały illuminacyą, stanowił salę improwi-
zowaną, w któré po wieczerzy miały się odbywać tańce.

Król przybył ubrany cały w niebieskie edwabie ze srebrem i białe koronki, a wyglądał
młodo i chciał sobie znać młodsze eszcze pierwszych swych podróży po Europie przy-
pomniéć lata. Denhoffowa także tego wieczora była w sukni blado niebieskié i w bieli
i było é wcale do twarzy. Zmusza ąc się do wesołości powitała króla, którego każdy ba-
wić musiał, pod karą niełaski i zaczęła od pustych żarcików. Część wieczora upłynęła na
śmieszkach, do których Pocie owa dobrze pomagać umiała.

Pani Hetmanowa i siostra é były w ak na lepszé przy aźni, a choć edna o drugą
mogłaby była być zazdrosną, nigdy tego uczucia oznaki na mnie szé nikt w nich nie
dostrzegł. Hetmanowa mała, delikatna, eszcze napozór wątle sza od siostry, daleko była
wytrzymalszą od nié . Polska i Saksonia naówczas zdumiewała się owé sławné konné
podróży é z Frielinem z Warszawy do Gdańska i napowrót odbyté z takim pośpiechem,
iżby pocztyliona znużyła. Pocie owa ani dnia po nié nie potrzebowała spoczywać. Ona
Denhoffowé w ciężkich razach pomagała przy królu w rozmowie, w naprowaǳeniu é
na co było potrzeba i tego dnia pod ęła się wreszcie z rozkazu matki, wtrącić coś o Cosel.

August był zmęczony i chmurny.
Hetmanowa wtrąciła cóś, że dawnié za czasów hrabiné bawił się łatwié i z większą

ochotą, że może tamté żałował.
Pełen grzeczności król odpowieǳiał żywo, iż w towarzystwie tak miłych i pięknych

dam, nic żałować i o niczém pamiętać nie było podobna.
Denhoffowa pochwyciła tę zręczność by u ąwszy go pod rękę, zacząć cóś prawić o Co-

sel; lecz ak zwykle wywiązała się z tego wcale nie szczęśliwie, gdy w pomoc é czatu ąca
nadeszła matka: naówczas obie poczęły lament z tematu hrabiné .

Królowi się to widocznie nie podobało: spuścił głowę i nic nie odpowiadał. Chwila
była, w któré obie kobiety strwożyły się; wyszedł ednak z tego zamyślenia i odezwał się
żywo:

— Kochana hrabino, chcié być o mnie spoko ną; czuwa nademną wielu proszonych
i nie proszonych stróżów i nic mi uczynić złego nie daǳą. Nie rad mówię o tém: chodźmy
i wmięsza my się do tańca.

Zamiar przypuszczenia szturmu do Augusta spełzł tedy na niczém. Flemming i Lo-
ewendahl powtórzyli po wieczerzy przy kielichach, to co te panie zaczęły niezręcznie
w ogroǳie Hesperyd. Tu swobodnie szy król, dał im mówić i słuchał.

Jednakże olympĳska brew zmarszczyła się kilkakroć.
— Słucha Loewendahl — rzekł szydersko — da esz mi wprawǳie dowód wielki

przywiązania do mo é osoby, ostrzega ąc przeciw hrabinie, która est twą kuzynką i któré
winieneś to czém cię zrobiłem; powinienbym ci być wǳięczen, a ednak powiem szczerze,
sta esz się dla mnie ǳiwnym.

Staranie o mo e bezpieczeństwo zostawcie mnie, proszę.
Loewendahl umilkł, podstawił tegóż wieczora wprawǳie van Tinena, z opowiada-

niem o Berlinie, ale król i tego słuchał z roztargnieniem, bo go nie lubił.
Rzecz obrachowana na wielkie skutki skończyła się na niczém.
Intryganci spostrzegli, iż należało innych użyć dróg i środków.
Jakkolwiek Cosel ustronne pragnęła prowaǳić życie w Berlinie, zbyt była głośną é

piękność, é sława, zbyt ciekawą osoba, zbyt głoszony dowcip, żeby wkrótce nie zaczęto
się ubiegać o é zna omość.

Większa część osób otacza ących dwór Fryderyka, znaną é była z pobytu kilkakrot-
nego w Dreznie. Nuǳono się tak barǳo ednosta nemi paradami wo skowemi, które
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król coǳiennie odbywał i wieczorami u N. Pana lub królowé , iż każdy spragniony był
akié ś rozrywki.

Król sam częścié bawił w Potsdamie lub Wusterhausen niż w stolicy, nie chybił ni-
gdy zaciągu warty o ǳiesiąté goǳinie, dawał potém posłuchanie ministrom lub szedł
na przechaǳkę; o południu przy mował wo skowych i cuǳoziemców, potém zasiadał do
skromnego stołu z królową i roǳiną, pracował po południu w gabinecie i nie ukazywał
się na poko ach aż wieczorem. Tu przybywała królowa, kilka dam, kilkunastu oficerów,
czasem zaproszony ktoś obcy, grywano w pikietę, lombra i tryktrak i palono tytuń…
tak schoǳił czas w dosyć poufałém ale téż i nudném kółku do edenasté : o té goǳinie
wszystko się kończyło zwykle urzędowie. W niebytności króla przy mowała co wieczora
królowa o siódmé u siebie i zapraszała czasem kilka osób na wieczerzę. Nie urozmaicało
nic tego toku życia, chyba nader skromny wieczorek w mieście u którego z dygnitarzy.
Wcale to było niepodobne do szumnego Drezna, z którego się téż tu śmiano pocichu,
a nadewszystko z rycerskich i wo skowych zabaw Augusta, których nikt tu nie brał na
seryo. Wo sko saskie przyoǳiane w złoto, galony, lamy i pióra, nie mogło się ani po-
równać z pruskiém, w ednakowych niebieskich mundurach zaszytém, mało stro ném,
w którém czerwony mundur huzarski i trochę galona stanowiły całą ozdobę; oficerowie
nawet od żołnierzy mało się różnili ubiorem. Zamiast wymyślnych chorągwi powiewała
tu wszęǳie edna, biała, z dumném nad lecącym orłem godłem: Nec soli cedit! Naówczas
déwiza wydawała się nieco zuchwałą, przyszłość ą wszakże usprawiedliwiła.

Nie było na świecie dwóch charakterów mnié do siebie podobnych, sprzecznie -
szych i ma ących większe prawo wstrętu wza emnego do siebie nad Fryderyka pruskiego
i Fryderyka Augusta polskiego. Od czasu ak pewien wybryk nieprzyzwoity panna von
Pannewitz wypłaciła królowi — policzkiem, nie spo rzał pono nigdy na kobietę i był na -
wiernie szym z małżonków, a roǳinę swą trzymał w tak ciasnych karbach i życie wiódł
tak oszczędnie, iż od ego stołu wstawało się zwykle nietylko trzeźwo, ale głodno.

Porządek w państwie, w mieście, w domu, w wo sku posunięty był do pedantyzmu;
srogość i surowość niekiedy do bezlitości: obycza e musiały być spartańskie, bo tu wszyst-
ko szło, ak z góry przykazano. Szlachta probowała wprawǳie nieco się opodatkowaniu
opierać; ale Fryderyk zapowieǳiał é z góry, że ego właǳa, ak skała z bronzu nie da się
pożyć niczém.

Przed eǳeniem odmawiano modlitwy, stół był mieszczański, a o balach na dworze
nikt nie myślał. Jadano na glinie, a gdy obcych trzeba było przy mować, dobywano srebra
ciężkie, które nazad szły do skrzyń naza utrz.

Miewał król fantazye, lecz wcale innego, niż August roǳa u. Po ode ściu królowé
od stołu, po chudé wieczerzy, zbierali się poufali do Tabacznego kollegium, to est do
izby, w któré król fa kami częstował. Przy fa kach wiele było wolno, a na pierw zabawiać
się, biorąc którego nieszczęśliwego na zęby. Padał któś zawsze ofiarą. Po środku sali stał
prosty stół, który obsiadali w wielkich mundurach ministrowie, enerałowie i czasem
obcy goście. Dawano wszystkim holenderskie fa ki, czy kto chciał palić, czy nie i sta-
wiano przed każdym kufel duksztyńskiego piwa. To było całe przy ęcie, bo na kosztowne
wina nie myślał się król ru nować. Upoić piwem i tytuniem, było wielką dla króla po-
ciechą. Wyśmiewać uczonych, arystokracyą, urzędników… główną zabawką. Żarty po
piwie czasem przebierały miarę, gdy się w Wusterhausen mięszały do nich niedźwieǳie,
a podszczuci zapaśnicy kuflami bić się zaczęli; lecz zawsze to eszcze nie dochoǳiło do
ostateczności: odchorowywało wielu, rzadko kto umierał.

Na wielkie święta urząǳano dysputy w tabaczném kollegium i zadawano ako temat,
że uczeni są głupcami. Morgenstern stawał na katedrze w niebieskié aksamitné sukni
z czerwonemi obszlegami, haowané w za ące, w czerwoné kamizelce, w peruce omal
niespada ącé do kolan i ogonem lisim u boku zamiast szpady. Goǳinę prawił i to króla
bawiło niezmiernie.

To były edyne dworu pruskiego zabawy. W Dreźnie wyśmiewano się z Berlina,
w Berlinie Drezno miano za cóś sąsiadu ącego z piekłem, bo Fryderyk polski nie wierzył
w nic, a pruski po swo emu był pobożny.

Raz gdy przy wieczerzy nowo-przy ęty kamerdyner z obowiązku czytał modlitewkę
i przyszedł do wyrazów: „Niech cię Bóg błogosławi” zdało mu się przyzwoitszém obró-
conemu do króla, przeczytać: „Niech Was Bóg błogosławi”. Nie podobało się to królowi:
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— Huncwocie, czyta ak napisano, zawołał — przed obliczem Bożém a taki estem
huncwot ak i ty.

Po zabawach w tabaczném kollegium, po chudych dworskich obiadkach, których
własna córka króla opis nam zostawiła, nie eden zapragnął innego towarzystwa, trafnie -
szych żartów, rozmowy wytwornie szé . Zna omi hrabiné Cosel, zaczęli czasem do nié
przybywać; znuǳona kobieta otworzyła drzwi dla garstki té gości i pocichu wieczorami
zbierało się czasem z dworu osób kilka… cichutko, skromnie, bo w Berlinie hałasu robić
nikomu nie było wolno.

Król Fryderyk, choć pewnie o tém był uwiadomiony, bo wieǳiał dobrze o wszystki-
ém, co się u niego w stolicy ǳiało, nie mówił nic. Ośmieliło to kilku młodych dworaków,
kilku wo skowych do odwieǳania hrabiné . Zwykle przychoǳili przed wieczerzą, a że
ona sypiać nie mogła i do pierwszé siadywała, gawęǳono dobrze za północ. Drzwi potém
otwierały się pocichu i goście rozchoǳili się do domów. Nie mogła Cosel posąǳać króla,
pod którego schroniła się opiekę o wielką miłość dla Augusta; zbyt wielkie były ich życia
i charakterów różnice; nie wystrzegano się więc wcale w rozmowach mówić o Dreźnie,
co niechęć ku niemu dyktowała.

Przynoszono tu plotki, które ztamtąd dolatywały, a hrabina nie kryła niechęci swo é
dla płochego Augusta. Nie edna wiadomość ciekawa dostała się ztąd przez młodych, idąc
do starych, aż do tabacznego kollegium, gǳie ą królowi w kłębach dymu przy piwie do
ucha podano. Naówczas uśmiechał się król Fryderyk, ale głową ǳiwnie potrząsał i zda-
wał ǳiwić, że Cosel była tak śmiałą, bo napozór wielką miłość i szacunek wyznawał dla
wspaniałego sąsiada.

Jednego wieczoru, gdy się zwykle młodsi goście zebrali u Cosel, niespoǳiewanie
przywlókł się i stary generał, należący do tabacznego kollegium. Ostuǳiło to w młod-
szych zapał do swobodné rozmowy, ale nie powstrzymało Cosel od powieści zwykłych
i wymyślań na króla.

Stary generał głową potrząsał i słuchał, i ǳiwić się zdawał, i nie dowierzać. Dosieǳiał
tak do północy i dłużé , a gdy się inni wynosili, pozostał nieco. Zǳiwiło to nieco Cosel.

Stary, który mówił mało, zbliżył się do nié , żegna ąc ą z wielkiém uszanowaniem:
— Pozwoli mi hrabina uczynić ednę małą uwagę — rzekł ochrypłym głosem —

barǳo się u nié przy emnie czas przepęǳa, ale choć drzwi zamknięte i okna, dużo ztąd
wychoǳi na ulicę. Lada wiatr to zaniesie nad Elbę; zmarszczy się na aśnie szy nasz sąsiad
na naszego króla, że tu pod ego bokiem takie się rzeczy prawić mogą na ego dobrego
sąsiada i sprzymierzeńca. Królowiby to było markotno…

Cosel się zmarszczyła.
— Jakto? — spytała — więc u was w domu własnym mięǳy czterema ścianami nie

wolno mówić, co kto ma na sercu?
— Mówić wolno — rzekł generał — ale powieǳiawszy można gǳie po echać, choćby

się nie życzyło.
— Jakto i a?
— Kochana hrabino — rzekł wzdycha ąc stary generał — nawet wamby się to mogło

przytrafić. U nas tu rygor wo skowy we wszystkiém… kra to taki i porządek… A abym
wam raǳił grać w tryktrak lub pikietę, bo to rzecz zabawna a za to nie ma biédy.

Cosel spuściła główkę smutnie.
— Myślicie że a to mówię ako stary gdéra, któremu się coś przywidu e. A! nie,

wierzcie mi, że może mi kto szepnął abyście byli ostrzeżeni.
To mówiąc wyszedł generał powoli, a hrabina padła na kanapę, szydersko uśmiecha ąc

się sama do siebie.
Nie usłuchała ednak przestrogi, a gdy poufałe zebrało się towarzystwo, mówiła wiele,

głośno, akby wyzywa ąc do té surowości, któré się nie spoǳiewała.
Jednego poranku z awił się u drzwi domu generał-gubernator miasta Berlina, War-

tesleben. Grzecznie pokłonił się hrabinie, uśmiechnął, pokręcił wąsa a potém zapytał: —
czyby to prawdą było, że hrabina życzyła sobie zmienić rezydencyę i w spoko nie szym
kątku w Halli zamieszkać?

— Ja w Halli? — zdumiona przerwała Cosel — a cóżbym a robiła w Halli?
— Wié pani, powietrze tam est barǳo zdrowe, widoki piękne, spokó wielki, wygody

wszelkie. Nic przy emnie szego nad pobyt w Halli.
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Cosel nie wieǳiała co ma odpowieǳieć zrazu; słuchała tych pochwał coraz barǳié
zǳiwioną się niemi okazu ąc.

— Ale a nigdy w życiu nie miałam myśli echać do Halli.
— Rzecz to est ǳiwna — odpowieǳiał Wartesleben — Na aśnie szemu Panu ktoś

o tém ozna mił i król wydał rozkazy ażeby tam pani wszelka opieka była daną. Rozpo-
rząǳenie króla to rzecz nieodwołalna, więc na lepié uż, po echać do Halli.

Nie mogła długo słowa przemówić Cosel, patrzała milcząca; łzy popłynęły z oczów:
załamała dłonie…

— To więc est rozkaz — odezwała się w końcu — to wygnanie nowe… za co?
— Król sąǳi że tam pani bęǳie lepié . Hrabina wié, tu w ulicach Berlina łatwo się

echo rozchoǳi. Każde słowo odbrzmiewa, sięga daleko… tam… w Halli nikt nie usłyszy
i większa panu e swoboda. To mówiąc powstał.

— Hrabina może nie utro, ale nawet po utrze wy eżdżać rano — dodał: — Czas est
piękny a podróż można odbywać powoli. Lecz że drogi nie zawsze bezpieczne, król JM.
ofiaru e é kilku luǳi eskorty, którzy aż na mie sce odprowaǳą. Jest to z ego strony
galanterya bezprzykładna… Za to powinna mu być pani wǳięczną.

Generał Wartesleben skłonił się barǳo grzecznie, raz i drugi i wyszedł zostawia ąc
hrabinę osłupiałą.

Raz który ą tu dosiągł, nie myliła się, ręka z Drezna wymierzyła. Chciano ą zmusić do
milczenia, do poddania się losowi, do ulegania niedoli; oburzał się w nié duch nieugięty,
a każdy pocisk taki nową w nié energię pobuǳał.

Tegoż dnia hrabina kazała pakować powozy, na mować konie i wierny Zaklika z na-
wieszoną brwią, wzdycha ąc, pracował znowu nie śmie ąc rzec słowa.

Gdy Cosel siadać miała do powozu, kupka luǳi zbiegła się pod é dom, a wiǳąc
tę piękną w czerni kobietę z podniesioną głową, ma estatycznym postępu ącą krokiem
do powozu ostawionego konnemi; luǳie strwożeni rozeszli się pocichu i zdało im się że
spo rzeli na ofiarę, którą wieziono na rusztowanie.

W ciasné uliczce miasta Halli, w niepokaźnym mieszczańskim domu, nieopodal od
gmachu w którym sobie niewiele wymaga ący kupcy tute si i obywatele wydawali bale;
w oknach pierwszego piętra, od nie akiego czasu ǳiwne z awisko zwracało oczy prze-
chodniów.

Była to kobiéta. Całe dnie sieǳiała w tém oknie i patrzała w niebo oczyma, które nic
nie wiǳiały, a postawa é , rysy, wyraz twarzy, piękność anielska, smutek co się na nié
malował, zwabiały tłumy ciekawych.

Nikt w Halli nie znał té kobiéty i odniedawna z awiała się tak w tém oknie smętna,
zadumana, nieporuszona, obuǳa ąc litość i zdumienie. Całé historyi nieszczęścia akiegoś
poza tą chwilą domyślać się było można.

Sieǳiała ǳiwnie zamyślona, nieprzytomna; wzrok é nie spadł nigdy w ulicę na prze-
chodniów, nie zbłąkał się na twarz luǳką: patrzała gǳieś w przeszłość czy w przyszłość.
Czasem tylko gdy tłum się zebrał, gdy zaszemrał, gdy młoǳież szeptać zaczynała głośno,
uciekała od okna strwożona.

Drzwi tego domu stały zawsze zamknięte, nie miała zna omych, nie odwieǳał é nikt;
sługa przynosiła é z sąsiednié garkuchni eǳenie, niekiedy tylko młody, pięknie ubrany
mężczyzna pukał do drzwi, targował się o wnĳście: puszczano go na krótko i smutny nazad
odchoǳił. Studenci zwali go kochankiem piękné niezna omé , ale on nań nie wyglądał.

Nie było naówczas w Halli mowy o czém inném, prócz o tém cudném z awisku.
Tak była piękną ta kobiéta, taki wyraz smutku głębokiego miały é oczy, taką zagadką
była ta wielka pani ukryta w ubogim domku. Każdy bowiem domyślał się w nié pani;
pańskością tchnęła twarz, a gdy przestraszona odskakiwała od okna, ruchy é zdraǳały
nawykłą być i pokazywać się piękną kobiétą. Z królewską powagą rzucała się szpiegowana
w głąb poko u i długo potém niewidać było nic, oprócz białé firanki.

Gospodarz domu pytany ostrożnie, gospodyni natarczywie badana przez sąsiadki, słu-
gi nawet na które nalegano datkami, miały usta zamknięte. Spytani oglądali się ostrożnie,
bo aźliwie i mruczeli rusza ąc ramionami, że nic a nic nie wieǳą, że to była zdaleka, chora,
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obca akaś niewiasta. Oprócz tych ciekawych ednak, przechaǳał się czasami ulicą to ak-
by przypadkowo zbłąkany żołnierz, spogląda ąc ku oknom, to akiś człowiek niezna omy,
który tak wyglądał akby niedawno mundur akiś z siebie zrzucił. Niekiedy nawet wie-
czorami pod przeciwległym murem zasiadali żołnierze i niepotrzebnie w ciasné uliczce
spoczywali, akby z przypadku, choć im tam pewnie barǳo wygodnie nie było. Tą piękną
niezna omą o któré na rozmaitsze krążyły domysły, była hrabina Cosel; lecz akżeż teraz
zmieniona.

Ostatnia podróż złamała męztwo kobiety, duszę é napełniła trwogą, od ęła naǳie ę.
Smutną była do szału, rozpacza ącą do obłąkania, łzawą i nad wyraz biédną. Zemsta co ą
ścigała, była tak długą, niezbłaganą, nienasyconą, że po nié uż się wszystkiego spoǳiewać
mogła, nawet śmierci.

Z Berlina eszcze mogła w początkach swobodna ratować się ucieczką: w Halli była
uż niewolnicą. Zaklika który é aż tu towarzyszył, doniósł naza utrz po przybyciu, iż
wszystkie wy ścia z domu były strzeżone, że Halla stała się więzieniem. On choǳił eszcze
wolny, ona uż krokiem ruszyć nie mogła. Chciała do kościoła w nieǳielę, wiǳiała ak ą
krok w krok ścigano: wróciła. Gospodarz domu i gospodyni byli uniżeni i grzeczni, ale im
wcale ufać nie było podobna. Dom ten usłużny urząd pruski wskazał i znać się upewnił, iż
w nim niewolnica bęǳie bezpieczną. Mieszczanin miał lisią twarz i kose we rzenie, żona
ego choǳiła niema i blada, obawia ąc się słowa rozmowy.

Zaklika probował się do nich zbliżyć, cofnęli się ak od zapowietrzonego. Drugiego
czy trzeciego dnia, ozna miono szambelana van Tinen. Cosel ze wstrętem i oburzeniem
kazała mu drzwi otworzyć. Wszedł nader skromny, smutny, zmięszany, akby nie wieǳiał
co powié.

— Mów pan z czém przybyłeś — odezwała się Cosel — bo wiem że go tu nie litość
sprowaǳiła, ale czy eś rozkazy.

— Mylisz się pani — rzekł van Tinen — edno i drugie. Wolałem a przybyć tu,
niżby miano wysłać kogo innego, któryby mnié miał na é nieszczęście względów.

— Nie mié pan względów — odpowieǳiała Cosel — mów otwarcie; cierpię wiele,
ale męztwo w sobie wyrabiam: na wszystko estem gotową.

— A! gdybyś pani gotową tylko była na edno — odezwał się van Tinen — na trochę
rezygnacyi i łagodności. Wszystkoby eszcze dało się naprawić. Któż wié?

— Czegóż chcesz odemnie?
Van Tinen westchnął.
— Jam posłaniec, z czém mi kazano, przychoǳę: król wymaga od pani tego pisma

które é dał niegdyś… przyrzeczenia…
— I sąǳi że mu e oddam, abym z żony spadła na pospolitą zalotnicę, którą mu

odpęǳić wolno, gdy się nią znuży? Kochany van Tinen — dodała spoko nie — eśli po
to tylko przychoǳisz, edź nazad i powieǳ że Cosel nigdy a nigdy nie sprzeda swego
honoru!

— Pani, na miłość Boga — począł przysłany — nie zarzeka się! Możesz uporem
swym sprowaǳić na większe nieszczęście, tak ak zwrotem tego kawałka papieru oǳyskać
możesz wolność… wszystko…

— Serce Augusta — szepnęła Cosel — a! nie! nie; nie wierzę w nie: niéma go tam
w té piersi brylantami obsypané , złotem opasané , ak brylanty i złoto ostygłé . Nie
oǳyskam nic, bom na wieki co na droższe straciła! nie wierzę w niego i w luǳi!

Powtórzyła mu tylko to co mówiła ciągle. Van Tinen nie poprzestał na té próbie,
sieǳiał parę goǳin nie mogąc nic z nié dobyć więcé , ale litu ąc się pozostał dni kilka,
da ąc czas do namysłu.

Każdego tak dnia przybywał, rzeczywiście litu ąc się niedoli hrabiné ; powtarzał py-
tanie, prośbę, nakłaniał, błagał, a ona z coraz większym odpowiadała mu chłodem.

— Tego papieru nie oddam, w nim honor mó , obrona mo a i ǳieci moich, które
mi wydarto; cześć leży: umrę, ale on go miéć nie bęǳie.

Drugiego dnia uż po przybyciu van Tinena, hrabina zawołała Zaklikę, który wyglądał
teraz prawǳiwie ak z krzyża zd ęty. Był to szkielet człowieka: żółty, blady, obciągnięty
skórą sfałdowaną, straszny, a niemy. Gdy spo rzał na luǳi, od tego wzroku nienawiści
pełnego, cofali się ak od groźby, czuć w nim było boleść co szuka tylko pozoru aby się
stała wścieklizną.
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Straszno było mówić w tym domu, niebezpiecznie dłuższą prowaǳić rozmowę, by
w nié zmowy nie posąǳono. Zaklika przychoǳił i wychoǳił niby coś posługu ąc około
sprzętów, coś wynosząc i z czémś wraca ąc, i tak zrywana, rozbita toczyła się rozmowa.

Cosel powieǳiała mu krótko: — nieprawda, wszak uż estem uwięzioną?
— Strzegą nas dokoła.
— A ciebie?
— Mnie dotąd nie.
— Trzeba byś mnie porzucił i był wolnym. Zaklika stanął i drżéć począł cały.
— Ja? Was, panią? porzucił? a cóż a zrobię z sobą? a gǳież się a poǳie ę? a do czegóż

życie przywiążę? więc chyba iść i w studnię… i umrzéć.
— Nie — odparła Cosel — to nie koniec mo é niewoli; a go znam: to początek.

Potrzeba żebyś ty był wolnym, dlatego ażebyś może mnie uwolnił.
Ra mund się zadumał.
— Potrzeba? mów pani.
— Bęǳiesz wieǳiał gǳie się zna du ę. Ufam ci, obmyślisz środki, postarasz się mnie

uwolnić… kilka tysięcy zostało, które Lehmann zachować potrafi; dam kartkę do niego,
potrzeba ażebyś e miał.

— Ale a — oburzył się Zaklika.
— Nie dla siebie, dla mnie trzeba, byś ty e miał.
Spo rzała nań: skłonił głową posłuszny.
— Na przód idź, sprobu , pyta , czy cię puszczą; zdradź mnie: mów że mi służyć nie

chcesz, aby ci dali wiarę. Zrób co chcesz. Na piersiach nosisz mó skarb i poniesiesz go:
a ci go powierzam. Rozumiesz mnie Zakliko?

Podała mu rękę drżącą.
— Jednemu tobie wierzę! w tobie ednym luǳka dusza mieszkała. Nie zdradź mnie

ty ostatni!
— Ja? — oburzył się Zaklika — i oczy tak mu ǳiko błysnęły, że się Cosel cofnęła.

Ja? — powtórzył i strząsł się.
— Umrzéć mogę, ale zdraǳić?
— Więc trzeba żebyś ty był wolnym, bez pode rzenia wolnym… Idź.
Nie można było mówić długo, Ra mund wyszedł: naza utrz go pół dnia nie było.

Powrócił wieczorem, prowaǳił z sobą na ętego sługę i ǳiękował za służbę.
Cosel miała siłę odegrać scenę gniéwu i wyrzutów, bo gospodarz i gospodyni słuchali

podedrzwiami.
Odprawę odłożono do rana, Zaklika poszedł na miasto. Wielka miłość dla té pani

któré życie był oddał, uczyła go tego co na mnié umiał: chytrości. Poszedł do urzędu
wzywa ąc rady i pomocy, mówił że chciał się uwolnić, że się uroǳił polskim szlachcicem
i nikt go wstrzymywać niéma prawa.

Na to rozśmiał się pruski urzędnik, który wieǳiał ile szlachty polskié pochwytané
na granicach choǳiło pod karabinami pruskiemi, ale mu nie powieǳiał nic. Może gdyby
nie blada twarz i schuǳenie, byłby mu dla wzrostu i siły zaciąg do olbrzymów zwiastował;
lecz Zaklika nęǳnie wyglądał, a odkarmić człowieka zbyt było może kosztowném.

Puścić go więc się nie wahano i Zaklika konia kupował na targu. Wrócił eszcze raz
do Cosel, ale uż go nie podsłuchiwano wieǳąc że się kłóci ze swo ą panią i że ą opuszcza.

— Jedź do Drezna — powieǳiała Cosel — głoś wszęǳie żeś mnie porzucił i czeka .
Lehmann da ci pieniąǳe, trzyma e w złocie, mié w pogotowiu. Usłyszysz co się ze mną
stanie. Jeśli będę wolną przybądź do mnie, eśli będę uwięzioną, ratu . Jeślibyś ściągnął
pode rzenie, a pochwycić cię miano, papier który masz przy sobie zedrzy , połknĳ, ale go
nie da nikomu. Nie niszcz go póty, póki iskierkę bęǳiesz miał naǳiei że siebie ocalić
i skarb mó ocalić możesz. W ostatnié goǳinie — dodała brwi marszcząc chmurno
— zniszcz, niech zginie! ak a ginę; ale niech oni nie wieǳą o tém, niech ak groźba
i postrach wisi nad niemi, niech się lęka ą odkrycia: niech…

Słów i tchu é zabrakło, podała mu rękę, którą Zaklika przyklęknąwszy całował długo
i płakał, ale nie wyrzekł i słowa.

Gdy dłoń tę od łez ego mokrą wyrwała Cosel, załamała ręce i zawołała:
— Są eszcze luǳie i serca…
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Zaklika ak pĳany, ak nieprzytomny wytoczył się z tego domu, którego drzwi się za
nim zamknęły.

Naza utrz przybywa ący van Tinen znalazł ą weselszą, spoko nie szą, więcé zrezygno-
waną.

Zdawało mu się że namyśliwszy się może zwróci to przyrzeczenie i że się sama zli-
tu e nad sobą; ale wprędce postrzegł że się mylił tłumacząc tak é uspoko enie. Cosel
powieǳiała mu gdy wchoǳił:

— Mó panie van Tinen, akże mi ciebie żal: nie bęǳiesz w łaskach u króla, nie
pokocha cię poczciwy mó kuzyn Loewendahl, nie upoi Flemming i nie dostaniesz ani
tysiąca talarów! Ja estem taka uparta, bezrozumna, szalona! nie prawdaż?

— Więc wszystkie mo e starania daremne?
— Tak mó kochany panie van Tinen — dodała pierścień z palca zde mu ąc — żal mi

cię niefortunny bogów posłańcze; chciałabym żebyś choć mé dobré woli miał pamiątkę:
przy m ten pierścień. Świecił on tym szmaragdem lepszym życia mo ego goǳinom, nie
zdał mi się ǳiś na nic! Przestał być pamiątką miłą, bolał mnie ak rana na ręku. Weźmĳ
go, proszę.

Van Tinen przy ął pierścień w milczeniu. Jeszcze próbował ą skłonić, eszcze chciał
mówić. Cosel się rozśmiała ǳiko.

— Oszczędź sobie pracy a mnie nudy, mó kochany van Tinen; wiem co do słowa co
mi powieǳiéć możesz, ale słowa te odbite od mo ego uporu próżne się toczą po ziemi.
A! dosyć tego uż, dosyć, kiedy się spełni przeznaczenie.

Jeszcze raz na wy ezdném przyszedł ów poseł z dosyć smutną twarzą, ale uż ani nagląc
ani namawia ąc. Cosel zǳiwioną była ego powrotem.

— Żal mi pani — rzekł — tak serdecznie mi żal pani; nie mogę przewiǳiéć aki los
ą spotka: lecz…

— Wiém że zawsze być musi smutnym dla mnie — odezwała się Cosel — ale to
byna mnié mo ego postanowienia nie zmienia. Królewskié ręki przyrzeczenia danego mi
nie zwrócę. Wolno mu było dać to uroczyste poręczenie lub nie, lecz e cofnąć, królowi?
słowo? dane kobiecie‼ oszukać ą! Ja tego nawet przypuścić nie mogę. Nie, taki Flemming
lub podły Löwendahl może bez wieǳy króla chciéć e wyzyskać, aby mu e rzucić pod
nogi i kazać sobie zapłacić za nie; król tego żądać odemnie nie może. To nie ego wola!
Odwróciła się i wyszła. Tegoż dnia van Tinen od echał.

ǲiwne uczucie wiózł z sobą: pierwszy raz wysłany spełniał swó obowiązek z zimną
krwią i obo ętnością dyplomaty, powoli stałość té kobiéty, męztwo, wytrwanie, charakter
é robiły na nim wrażenie coraz większe, tak że zachwiał się, zawstyǳił roli którą grał;
litość, wstyd ogarnęły nim: czuł się upokorzonym.

Wracał gniéwa ąc się więcé na tych co go posłali, niż na tę nieszczęśliwą, co go
odprawiła z takiém niezachwianém męztwem w obronie honoru.

Przybywszy do Drezna, van Tinen czas miał spocząć; dwór cały gotował się znowu
na wielką uroczystość, która się miała naza utrz odbyć w Moritzburgu: nie wezwano go
więc aby się stawił, bo wszyscy czém inném byli za ęci, a on sam wcale się z raportem
z podróży nie spieszył. Rad był że w ten sposób przedłuży przyna mnié niepewność co
do losu Cosel, który przewidywał gorszym eszcze niż był obecny.

Moritzburg właśnie od niedawna, wśród lasów opodal otacza ących Drezno, na wspa-
niałym stawie wzniesiony był dla spoczynku po łowach. Prześlicznie wśród głuchych ostę-
pów i gęstych ścian starodrzewu wydawał się ten zameczek ze swemi wieżyczkami. Całe
ówczesne towarzystwo przy królu bawiące zaproszone było na tę gospodę narodów czte-
rech części świata. Mnóstwo cuǳoziemców, a z dawnych króla przy aciółek ks. Teschen,
hrabina Königsmarck, obok Denhoffowé i Pocie owé .

Placem zabawy był roǳa wału usypanego umyślnie nad wielkim stawem, na którym
wzniesiono naprędce sale i gabinety połączone z sobą galeryami i całe stro ne w gałęzie
i wieńce zielone. Wśród stawu miały się odbywać wyścigi wodne, regaty na gondolach
sprowaǳonych z Wenecyi i czółnach hollenderskich, dokoła zaś napęǳony zwierz do-
starczał dla myśliwców zabawy, bo go ścigano, pęǳono, szczuto i strzelano aż na stawie.

Tyle się osób zebrało na tę uroczystość, że wszystkie poko e zamku, zabudowania,
namioty rozbito nad stawem; dwa rzędy baraków wystawionych naprędce, nie starczyły
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na pomieszczenie i powozy służyć musiały za gospody na nocleg, a inni spali pod gołém
niebem wśród drzew… i naza utrz rano, że nie każdy się kładł barǳo trzeźwym, peruk,
szpad i trzewików, po lesie i krzakach szukać musiano.

Van Tinen wmięszał się w tłum, błąǳił od budy do budy; akoś ta cała zabawa i we-
sołość ǳiką mu się wydała. Król który tu sam gospodarzył, niezwycza nością widoku
zadowolony był i wesoły. Nigdy dla dymissyonowanych swych amorów nie był barǳi-
é uprze mym i czułym. Denhoffowa płonęła z zazdrości gdy mówił z księżną Teschen,
Königsmarck pogardliwém okiem rzucała na Denhoffową, gdy król é czynił honory
armarku.

August cały był za ęty swém ǳiełem, illuminacyą, wspaniałością fety, którą wydał,
i nie spoczął aż gdy skończywszy po północy wykonanie programu, siadł z dobremi przy-
acioły do puharów i toastów.

Tu ęzykom puszczono woǳe, a Flemming, Vitzthum, Friesen mogli mówić dowoli,
nawet o tych paniach, dla których August przed chwilą okazywał na większe uwielbienie.

Przebrano wszystkie intrygi dworskie i skandaliczne history ki, o których król lepié
wieǳiał od innych.

Löwendahl sieǳiał także w końcu stołu.
— Zda e mi się żem tego głodysza van Tinena ǳiś tu wiǳiał — rzekł król z prze-

kąsem.
— Wrócił z Halli — odparł marszałek kwaśno, spogląda ąc na króla, który wstał

i poszedł z nim w pusty kąt sali.
— Van Tinen był wysłany do Cosel? cóż przywiózł?
— Co zwykle od nié wszyscy — zamruczał Löwendahl — nikomu é nie żal tyle co

mnie, lecz z uporem tym niéma ratunku.
— Trzeba było w zamian za to pismo ofiarować é swobodę i, coby chciała!
— Powiada że go za nic nie sprzeda.
August się zmarszczył.
— Przecież raz skończyć to trzeba — dodał Löwendahl.
— Tak, utro list wystosować do króla JMości pruskiego, prosząc o wydanie hrabiné

— dokończył król — co dalé ma się zrobić, zobaczymy.
— A tymczasowo dokąd się é N. Pan udać każe?
— Niech ą zawiozą na zamek Nossen… namyśli się tam może. Nie mogę ścierpiéć

té zuchwale wypowieǳiané mi wo ny. Dosyć uż tego. Głowę mi nią obĳa Denhoffowa:
wiecznie o tém słyszę.

Dać mi z tém pokó raz przecie‼
Te słowa królewskie wyrzeczone w zniecierpliwieniu i pod wrażeniem rozkołysané

zabawami wyobraźni, podchwycone, i naza utrz zaraz były wypotrzebowane. Przypomniał
e Flemming Augustowi.

W liście do króla pruskiego żąda ąc wydania hrabiné , położono za powód nietylko
é śmiałe przeciw Augustowi mowy, ale oskarżenie o spisek na ego życie.

Odgróżki publiczne mogły to poniekąd usprawiedliwić.
List wyprawiono przez kuryera do Berlina.
Król Fryderyk ani chwilę się nie wahał; przywołano z ego rozkazu porucznika Du-

charmoi z pułku księcia Anhalt-Dessau.
— Udasz się waćpan do Halli — odezwał się król do niego — zna ǳiesz tam hra-

binę Cosel. Weźmiesz ą pod straż, na swą odpowieǳialność i odprowaǳisz do granicy
Saskié … tam oddasz ą w ręce oficera, który waćpana pokwitu e.

Ducharmoi młody człowiek, ale nawykły do karności wo skowé , choć mu ta rola
wydała się nader przykrą, natychmiast udał się do Halli. Stanąwszy tu barǳo rano, przez
uczucie delikatności, nie spieszył tak barǳo z pochwyceniem pani Cosel. Przeszedł się
parę razy pod é oknami dla upewnienia, że mu nie uszła; zobaczył ą i tém się uczuł
skłonnie szym do postępowania z ak na większą delikatnością. Około południa wszedł
do domu, który Cosel za mowała i kazał się é ozna mić.

Jakkolwiek hrabina przygotowaną była do takiego końca, widok wo skowego okrył
twarz é bladością. Ducharmoi skłoniwszy się oświadczył, że ma rozkaz króla towarzy-
szenia é do granicy, gǳie zostanie oddaną właǳom saskim.

Jak piorunem rażona stała hrabina przez chwilę.
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— Co za niesprawiedliwość! co za barbarzyństwo! — zawołała i strumień łez puścił
się é z oczów.

Od té chwili nie wyrzekła uż ani słowa.
Kazano zaprzęgać powozy, zniesiono rzeczy; Ducharmoi podał é rękę; zeszła ma-

chinalnie, posłusznie, nie patrząc na nic i na nikogo, rzuciła się w głąb powozu. Ruszyły
konie, odǳiał azdy pruskié towarzyszył z porucznikiem na czele. Przez cały czas podróży
do samé granicy, nie dała znaku życia. Powóz się wreszcie zatrzymał; Hrabina drgnęła:
przez okna ego zobaczyła znane sobie mundury saskie i odǳiał, któremu wydaną być
miała. W té chwili przywołała do siebie pana Ducharmoi, który się zbliżył do karety.

Gorączkowo zaczęła szukać po kieszeniach i dobywać, co miała kosztownie szego przy
sobie. Znalazła złote pudełeczko i piękny kameryzowany zegarek: obo e podała oficerowi.

— Weź to pan na pamiątkę odemnie.
Ducharmoi się wzdragał.
— Proszę pana, błagam, weź — dodała — niech to się nie stanie łupem tych obrzy-

dłych sasów.
Wypróżniła woreczek z pienięǳmi, przeznacza ąc e dla pruskich żołnierzy. Potém

znowu rzuciła się w głąb’ powozu, zapuściła firanki i nie spytała nawet ani dokąd ą wieźć,
ani co z nią uczynić miano.

Z dawné służby, która ą otaczała, nie pozostawiono przy hrabinie nikogo: kobiéty obce,
twarze nieznane ą otaczały. Obe ście się wprawǳie było dosyć łagodne i piérwsze życia
potrzeby zaspoko one; lecz od chwili, gdy ą w ręce saskich żołnierzy oddano, niewola
stała się widoczną… czuć ą było na każdym kroku. Noc tylko przebyła hrabina Cosel
w Lipsku.

Rano urzędnik w peruce, przy szpadce, milczący wykonawca z wysoka płynących
rozkazów, wszedł do poko u, w którym noc we łzach i miotaniu się bezsilném spęǳiła.
Niósł z sobą rozkaz na piśmie od króla, zabrania i prze rzenia wszystkiego, co hrabina
miała z sobą.

Spo rzała nań okiem pogardliwém, nie chcąc się z nim wdawać w rozmowę. Zabrano
i opieczętowano szkatułki, papiery, kosztowności, przerzucono kuy, przebrano suknie,
szuka ąc tego, czego znaleźć nikt nie mógł. Upokarza ące to przetrząsanie trwało goǳin
kilka, ocalało od niego ledwie to, co hrabina miała przy sobie i na sobie.

Gdy urzędnik miał uż odchoǳić, cisnęła mu eszcze garść pienięǳy i kilka pierścieni
w oczy Cosel, i tak milcząca, ak była w czasie ohydnego zaboru tego, co się zwało é
własnością, odwróciła się wzgardliwie.

Któż potrafi odmalować stan duszy kobiety dumné , namiętné , czu ącé się niewinną,
a prześladowané z zimném i obrachowaném okrucieństwem? Naprzemian łzy i gniéwy,
to omdlenia i do szału podobne obłąkanie i śmiéch ǳiki, obuǳały nawet w sługach
politowanie nad nieszczęśliwą…

Zaledwie dawszy é spocząć chwilę, kazano znów siadać do powozu… dokąd? nie
mówił nikt.

Odǳiał żołnierzy na koniach otaczał karetę… echali do wieczora, pęǳąc szybko. Na
niebie rozognioném po słońca zachoǳie, pokazały się mury zamku, wieże, i powóz przez
ciemną bramę w echał w podwórze.

Cosel podniosła oczy. Mie sce é zupełnie było nieznane. Zamek zdawał się pusty
i dawno niezamieszkany. Kilku luǳi oczekiwało u drzwi do niego wiodących. Sługi mu-
siały prowaǳić osłabłą po wschodach wązkich, które wiodły na pierwsze piętro. W kilku
sklepionych izbach znać było pewne przygotowanie dla é przy ęcia. Były to stare miesz-
kania z oknami wązkiemi, z ogromnemi kominy, z grubemi mury, odarte, bez ozdób
żadnych, ledwie w sprzęt opatrzone, a więzienny ma ące pozór.

Cosel rzuciła się na łóżko znękana.
Noc przeszła bez snu, w strasznych marzeniach, które roǳi niewola. Miało się na

brzask i niebo pochmurne rumieniło się na wschoǳie, sługi spały eszcze… w korytarzu
słychać było choǳącą straż tylko, gdy Cosel wstała i pobiegła do okna, które głęboko
w amuǳe osaǳone, ǳienny blask przez szyby w ołów oprawne przepuszczało.
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Widok z tego okna nie mógł é nic w życiu wiǳianego przypomniéć. Przed é oczy-
ma rozciągała się równina, daleko lecąca ku sinym lasom na widnokręgu. Wśród nié
gǳieniegǳie sterczała kupka drzew, widać było dachy i z za zieleni słupem wspinał się
dym luǳkich ognisk ku niebu. Pusto i cicho było dokoła.

Zamek stał na górze, która urwisto spuszczała się ku małé osaǳie. Dołem szedł
gościniec, saǳony karłowatemi wierzbami. Na gościńcu nikogo… tylko z głowy spusz-
czonemi poryku ąc, szło stado krów ku pastwiskom i pastuszek odarty e poganiał…

Okolica była nieznana.
Z sypialni, w któré noc spęǳiła, cichemi kroki weszła Cosel do drugié , obszernie szé

komnaty.
W środku é stał stół dębowy, przy ścianach dwie ławy i kilka stołków, na murze dwa

stare zapylone ǳiko patrzące wizerunki…
Nad kominem obity, starty, widny był herb akiś w kamieniu kuty, z którego tylko

została tarcza i hełmy. Za tą komnatą sklepioną, ak pierwsza, była eszcze krągła izdebka
w wieżycy z oknem, na drugą zamku stronę. Tędy widać było lasy i wzgórza, i osady,
i znowu inny kra nieznany, wśród którego na górach eszcze, parę gniazd rycerskich
sterczało.

W krągłé baszcie było nieco sprzętu… pusta szafa w murze, a na edné é pułce,
rzucona niegdyś, niepod ęta przez nikogo, walała się stara biblia poszarpana, rozsypana,
pogryziona przez myszy i warstwą pyłu okryta.

Cosel schwyciła ą chciwie, ale księga z rąk é się wyśliznęła i kartami lóźnemi roz-
proszyła po podłoǳe.

Z izby drugie drzwiczki żelazne, zaryglowane starannie, wiodły uż gǳieś w ta emnicze
ciche mury zamczyska, w którém głosu życia luǳkiego słychać nie było.

ǲień się robił. Jaskółki latały koło okien, zwĳa ąc się u gniazd swoich. Cosel wróciła
do sypialni. Kobiety uż się były pobuǳiły, ofiaru ąc swe usługi. Ona ich nie potrzebowała.
Głód zaspokoiwszy trochą ciepłego napo u, który połknęła sama, nie wieǳąc co bierze,
poszła do okna. We amuǳe kamienna ława pozwalała usiąść i patrzéć w świat, choć na
tym świecie nie było nic, tylko szerokie pole puste i trochę zieleni.

Cosel zwróciła oczy na drogę.
Drogą sunęły się w pole wozy i szli luǳie, pęǳono stada; potém tuman kurzu leciał

po nié wiru ąc i osiadał gǳieś daleko zmęczony.
Goǳiny szły nie policzone. W południe zastawiono adło. Jedna z kobiét namawiała

do stołu. Cosel poszła i patrząc na swó obiad więzienny rozpłakała się.
Inne były owe biesiady gdy przy mowała królów u siebie, klęka ących przed é czar-

nemi oczyma. Oczy te nie zgasły, ale szczęście ak mara szyderska pierzchnęło… I znowu
Cosel szła do okna i znowu patrzyła na drogę, nie przyznawała się sama przed sobą do té
naǳiei, że na gościńcu kogoś zobaczyć miała. Wierzyła że Zaklika szukać é bęǳie.

Ale tego dnia i następnego na gościńcu nie zobaczyła nikogo oprócz trzód, pastusz-
ków i wozów. Nikt ku zamkowi nie podniósł oczów. Od okna choǳiła do okna, dokoła
ǳiko było i pusto. Wieczorem odarty ǳieciak zbierał ziele pod murem. Hrabina rzuciła
mu ocalony akiś pieniąǳ i wychyliwszy się zapytała cichym głosem, ak się zamek nazy-
wa? ǲieciak nie zrozumiał, nie rychło się zebrał na odpowiedź, nie śmiało przebąknął:
„Nossen!”… i umknął przerażony.

Imie nawet nie dobrze było é znane. Parę razy przypadkiem niegdyś obiło się o é
uszy. Wieǳiała teraz że była w okolicy Drezna i Meissen. Ona, co uwolniła Beichlinga,
ego braci i współwinnych, co osłaǳała los Böttigera, teraz sama przyszła do gorszé niż
oni doznali niewoli!

A z niewoli té nie było w świecie człowieka coby ą chciał lub mógł uwolnić. Przyszedł
é znowu przez myśl Zaklika, ale cóż on mógł eden przeciw murom, strażom i królowi?

Tak trzeciego popołudnia zadumana spoglądała w ǳieǳińce, gdy na droǳe spostrze-
gła eźdźca.

Jechał zwolna od strony Drezna.
Koniowi cugle puścił, rozglądał się ciekawie po okolicy; podniósł głowę ku zamkowi:

zdawało się że eszcze umyślnie zwolnił kroku, czegoś tu szukał oczyma. Opończę miał na
sobie szarą; twarz żółta, wychudła przypomniała wiernego sługę: zadrżała i poczęła białą
dawać znaki chustką.
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Jeźǳiec dobył podobné i ociera ąc nią niby opylone czoło, dał téż znak iż spostrzegł
ą. Był to w istocie Zaklika. Z postawy, ruchu, choć w dali poznać go mogła. Serce é
silnié uderzyło. Ten przyna mnié człowiek eden o nié pamiętał… ten eszcze mógł ą
ocalić.

Jadący drogą powoli się tak przesunął ogląda ąc na zamczysko i znikł za obrywem
góry.

Zaklika sieǳiał zrazu kilka dni w Halli i czatował. Nie ruszał się ztąd, ażeby mógł
w ślad puścić się za hrabiną, wreszcie mu Prusacy precz echać kazali. Namyśliwszy się
więc, przebrawszy, ruszył do Drezna. Tu udał się wprost do Lehmanna.

Bankier przy ął go widocznie przestraszony, blady; drzwi pozamykał i na przód pytać
zaczął, czy go kto nie wiǳiał. Upewniony iż z nikim w Dreznie ani się spotkał, ani mówił,
że wrzekomo służbę porzucił, Lehmann dopiéro odetchnął. Długo ednak nie przyszedł
do słowa, a gdy mówić zaczął, zdawało się iż szmeru własné mowy się lęka.

— Wy nic nie wiecie — rzekł — kto to uczynił, trudno zgadnąć; powoli do tego
przy ść musiało zapewne, ale ǳiś uż miary é nieszczęściu nie bęǳie. Król w gniewie,
a królewski gniéw zimny, lodowaty, straszny. Gdy król zły est tylko, przechoǳi mu to
prędko; gdy obrażony zaweźmie się, nieubłaganym est.

Cosel zgubiona!
Zaklika słuchał tylko.
— Tak, Cosel est zgubiona — mówił Lehmann — gdy król komu złe wyrząǳi raz,

uż go ścigać bęǳie i nie dopuści nigdy do oczu swoich. Cosel mu odmówiła oddania
przyrzeczenia akie é dał. Ona go nie zwróci, on é nie przebaczy. Rozkazano zabrać é
wszystko. Löwendahlowi poruczono szukać wszelkiego é mienia, pienięǳy, kle notów,
summ. Pillnitz zabrano na skarb, inne dobra także.

Król sam polecił szukać i spisać co było, aby, ak mówi, ocalić to dla é ǳieci i wyrwać
é z rąk środki pomsty i ucieczki.

Lehmann się zbliżył do Zakliki.
— Odemnie téż odebrano wszystko. Król przysłał, sprzeciwić się niepodobna; książki

świadczyły.
— Jakto? wszystko! uścić nie tę zata oną summę, którą mi hrabina u was odebrać

poleciła?
To mówiąc dobył zaszytą w rękawie kartkę: bankier wziął ą rękami drżącemi.
— A wiész ty — spytał — coby było nam dwóm, gdyby tę kartkę i tę summę odkry-

to? Poszedłbym do Königsteinu, a mo e ǳieci z torbami. Flemming, Löwendahl i inni
chwyciliby raǳi zręczność za rzenia do mo é skrzyni żelazné .

I ręce mu drżały.
— Więc i tę summę im wydałeś? — zapytał zrozpaczony Zaklika łamiąc ręce.
Lehmann patrzał nań długo, zdawał się walczyć z sobą.
— Słucha — rzekł — przysiąż mi na przód na to co masz na świętszego, że mnie,

choćby ci życie wydrzéć chciano nie zdraǳisz…
Z szuflady bióra Lehmann wydobył zastawiony u niego przez ks. Teschen krzyż bry-

lantowy.
— Przysiąż mi na to — zawołał.
Zaklika u ął w ręce krzyż, podniósł palce do góry i zimno rzekł: „przysięgam.” Złożył

potém krzyż do szuflady i dodał: odemnie ci nie trzeba było przysięgi, dość szlacheckiego
słowa. Nie zdraǳił Zaklika nikogo i nie zdraǳi.

Chmurno nawisła mu brew.
Lehmann patrzał nań a biały był aż do warg, które mu zastygły ze strachu.
— A eśli u ciebie zna dą pieniąǳe gdy cię złapią?
— Na przód, pieniąǳe własne miéć mogę, choćby i od tych znacznie sze; potém

i hrabina mi e téż dać mogła.
— Ale cokolwiek ona miała, to ǳiś fiscus zabiera; nawet podarki od nié , nawet

powierzone kle noty, cokolwiek należało do nié kiedy.
— Jam nigdy nic nie miał i u mnie nic szukać nie mogą. Dasz mi te pieniąǳe?
Lehmann się zawahał eszcze.
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— Mogę być nieszczęśliwym przez ciebie, a i ǳieci mo e; ale niech nie mam na
sumieniu żem nie ratował w nieszczęściu. Bóg est eden i nieszczęśliwi u niego wszyscy
równi.

Otworzył kufer żelazny, dobył worek i zaczął pocichu liczyć na stole pieniąǳe. Ode-
tchnął Zaklika i otarł pot z czoła. Spalone wargi szukały napo u: znalazł wodę i wypił całą
karafkę; potém siadł zadumany w końcu stoła, oparł się na łokciu i ze zmęczenia usnął.

Gdy Lehmann za ęty liczeniem zwrócił się ku niemu i zobaczył go uśpionym, zro-
zumiał dopiéro co ten człowiek milczący przecierpieć musiał, gdy w té chwili piérwsze
uspoko enia zd ąć go mógł taki sen nagły mimo woli i wieǳy.

Na palcach przeszedł do drugiego krzesła izraelita i usiadł czeka ąc niecierpliwie aż
się obuǳi. Pragnął on barǳo aby to ak na pręǳé nadeszło, gdyż mimo litości nad
człowiekiem, lękał się go dłużé miéć w swoim domu.

Zaklika który padł ze znużenia, ale w którym dusza czuwała niespoko na, rozbuǳił
się prędko i prawie przestraszony porwał się z sieǳenia. Przetarł oczy: wstyd mu było że
się tak słabym okazał.

Rzucił okiem na pieniąǳe, pocichu zgarnął e do trzosa w którym miał trochę swo ego
grosza i w milczeniu opasał się nim pod suknią.

Lehmann czekał nic nie mówiąc. Gdy wziął za czapkę Zaklika, bankier się zbliżył do
niego i rękę mu położył na ramieniu.

— Bogu tylko ednemu wiadomo, czy się kiedy eszcze zobaczymy — rzekł — żal mi
was szczerze, ale ak od poczciwego czynu hamować? Wiǳiałeś mnie żem się lękał, nie
mié za złego człowieka: mam ǳieci, a dla nich ży ę. Teraz przy rozstaniu nie odmów mi
edné rzeczy, ale posłucha wprzódy. Miałem hrabiné summy znaczne i długo, w naszych
rękach pieniąǳ się mnoży. Rachunki nasze skończone, popłaciłem wszystko, przecież
w takiém nieszczęściu człowiek rachować powinien inaczé : weź eszcze to dla siebie czy
dla nié i z Bogiem idź!

Wyciągnął woreczek który trzymał ukryty pod suknią, milcząc prawie gwałtem mu
go wcisnął do ręki i dodał:

— Nie byłeś u mnie, nie znasz mnie: a ciebie nie znam.
— To dla nié — rzekł Zaklika ściska ąc go za rękę.
— Wy dź ogrodem — dodał izraelita.
Bał się nadto będąc zna omym pokazać w mieście Ra mund, ażby nie obmyślił co

miał czynić. Na przedmieściu nad Elbą zostawił był konia. Stał tam eszcze wówczas nie
eden domek Wendów, którzy dawnié po całém byli Dreznie rozsiani, choć z nich ǳiś
nie zostało nic. Za owych czasów gdy przy dworze wisiał, ak mówił, Zaklika nie ma ąc
co robić, włóczył się często po przedmieściach: tu go uderzyła mowa do ego własné po-
dobna. Słuchał długo rozmawia ących z sobą Serbów tute szych i ęzykiem swym zabrał
z niemi zna omość. Rybak z którym się na piérwé pozna omił zwał się Hawlik, zapro-
waǳił go do swo ego ubogiego domu i tak zawiązała się mięǳy niemi drużba, która
w trwałą przeszła przy aźń.

Hawlik był katolikiem, Zaklika mu ǳiecko trzymał do chrztu i pokumawszy się z nim,
polubił prostych luǳi. Roǳina była dosyć biédna. Niegdyś mieli oni tu spory pas ziemi,
ale im się nie wiodło; z każdego ich nieszczęścia akiś Niemiec skorzystał: sprzedawali tak
kawałami o cowiznę, aż mało co é zostało.

Grunt Hawlika przypierał do brzegu rzeki, a ciągnął się ogrodem aż na wyniosły é
brzeg, ale mało z té piaszczyté ziemi było pożytku. Hawlik téż rolnikiem nie był, wolał
stawiać więcierze, iść z niewodem lub z wędką. Czasem się téż poszczęściło na ryby. Życie
było ubogie, smutne, lecz się wlokło akoś z końca w koniec roku.

Zaklika przychoǳił dawnié do nich często, siadał pod chatą z niemi wieczorami
i tak rozmawiali długo o swé biéǳie. Wend lepsze czasy pamiętał, wszystko to w okół
było nasze, mówił, ale różnemi sposoby wyżegli nas z o cowizny; teraz się swoim ęzykiem
odezwać straszno, a wkrótce nas nie bęǳie, chyba na cmentarzu szukać; albo trzeba zostać
czém nas Bóg nie stworzył, lub wymierać. Po miastach nas nie dopuszczą do niczego: dość
by kto Wendem był, aby go popchnięto. Male e liczba nasza, wiǳim ak giniemy, a niéma
na to ratunku. Znać Bóg skazał na bezpotomny zgon.

A gdy się im z serca wyrwała ich stara pieśń serbska, nie ważyli się é nucić, chyba
po nocy i pocichu i ǳieci się é uczyły ukradkiem.
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U Hawlików stawał Zaklika ilekroć mu trzeba było niewiǳialnemu być w mieście, dla
konia był chléw, choć niepokaźny, dla niego posłanie na górce, i misa kaszy na wieczerzę
i szklanka piwa, ale serca poczciwe i dłonie serdeczne.

I teraz u nich gościł, raǳi mu byli. Nigdy téż o nic nie pytali, ani co robił, ani poco
przybył; tylko czy mu się na świecie wiodło, choć z twarzy wiǳieli że nie barǳo.

Poszedł do nich nocować Zaklika i z myślami się bieǳić. Nie wieǳiał czy mu bez-
piecznie się tu pokazać aby ęzyka dostać, i czy go albo nie uwiężą lub nie zatrzyma ą.
Rankiem naza utrz ostrożnie się zakapturzywszy poszedł mostem naprzeciw Narrenhau-
su. Tak mu się zdało, iż Fröhlicha spotkawszy na bezpiecznié się od niego coś dowieǳieć
potrafi. Stary Fröhlich o swé goǳinie szedł lub echał zawsze, na zamku pełnić służbę,
która się zaczynała od śniadania. Można było być pewnym, że się go u mostu o ǳiewiąté
spotka. Dla większego bezpieczeństwa Zaklika usiadł na wschodkach domu Fröhlicha,
aby go minąć nie mógł. Jakoż o goǳinie naznaczoné stary trefniś ze swym spiczastym
kapeluszem i srebrnym kluczem był u drzwi. Zobaczywszy sieǳącego, począł go nogą
trącać niepozna ąc.

— He , mości panie! akże mam nazywać? czy mó dom bierzecie za gospodę?
Zaklika się odwrócił, trefniś go poznał.
— Co się to z was zrobiło, mości Unglücku? — zawołał — wyglądasz akbyś się

ożenił? Hę?
— Powracam z podróży?
— Katolik! prawda? to chyba z czyśca?
— Włóczyłem się po świecie — odparł Zaklika — cóż się tu u was ǳie e?
— Co? chcesz żebym a ci historyografem był tego co na wołowé skórze nie spisać?

— rozśmiał się Fröhlich. — Co się u nas ǳie e? dobryś! Spyta co się u nas nie ǳie e?
Chwycił się za głowę.
— Nie wiécie co się z mo ą dawną panią stało? — zapytał Zaklika…
— Ani nawet kto była two a dawna pani?
— Hrabina Cosel.
Fröhlich obe rzał się i palec położył na ustach.
— Cyt! na Boga! któż to imie wspomina? przy królu tego imienia wymówić nie

można. Śmiać się niéma z czego, a ty wiész że a śmiechem ży ę i pewnie umrę ze śmiechu².
— Ale powiéǳże mi choć co się z nią stało.
— Jakto? ty nic nie wiész? gǳieżeś był?
— Daleko…
— Myślę że i daleko o tém mówić muszą. Ta w któré niewoli był pan nasz lat ośm,

est pono w niewoli u niego… i potrwa dłużé é niewola niż panowanie trwało.
— A gǳież est? — zapytał Zaklika.
— Mówią że sieǳi gǳieś na zamku w Nossen, ale dla nié pewnie co paradnie szego

zbudu ą — rozśmiał się Fröhlich z nałogu a smutnie. Nie! nie! niechciałbym być kobiétą.
Prawdę rzekłszy i mężczyzną być nie dobrze… a ci śpiewacy włoscy co są nĳakiego roǳa u,
mówią że im téż na świecie niekoniecznie wyśmienicie — paplał Fröhlich — gdybym miał
do wyboru, chciałbym być… osłem. Mięsa oślego nie eǳą, skóra gruba od kĳa broni,
a gdy długouchy aryę śpiewa, wszyscy ucieka ą i spoko ny: doda że apetyt nie wymyślny
i starą miotłą żywić się umié.

Możeż być szczęśliwsza istota?
— Nossen! Nossen! — powtarzał zamyślony Zaklika zapomniawszy o trefnisiu.
— Ja o ośle a ty o Nossen! co ci po tém Nossen, nie gada my o smutnych rzeczach:

bądź zdrów.
Fröhlich włożywszy urzędowy swó uśmiech na usta poszedł, Zaklika został.
Łatwo mu było od Hawlików dowieǳiéć się o zamku i droǳe do niego i tegoż dnia

niepokazu ąc się nikomu ruszył po nad Elbą wskazanym mu gościńcem.
Uradowało go to, że właśnie przybywa ącego zobaczyła zaraz Cosel, domyślił się é

po białé chustce, a czuł że é z sobą pociechę przyniesie.

²pewnie umrę ze śmiechu — Fröhlich istotnie ze śmiechu umarł w Warszawie, zob. Dr. Vehse. [przypis
autorski]
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W gospoǳie konia postawiwszy, że tu uż sami sieǳieli Niemcy, Zaklika handlarza
grał rolę i skór pytał, i tak się rozgościł pod „złotą podkową”, a niby za towarem choǳąc
miał czas powoli zamek oglądać.

Były to opuszczone mury, a straż przy Cosel z kilku ledwie składała się luǳi. Nie
wpuszczano tam nikogo, ale pilności zbytnié nie było. Okna od mieszkania wysoko stały
w murach, nikomu na myśl nie przyszło aby niemi uciekać można; to téż i straży u okien
żadné nie postrzegł Zaklika. Żołnierze fa ki palili w podwórcu i na korytarzach u drzwi
hrabiné .

Od tyłów zamku pode ść nawet pod okna było łatwo, ale że góra była łysa, zewsząd
widna, z gościńca mogli luǳie dopatrzéć i wydać.

Ażeby miéć pozór do dłuższego pobytu, drugié nocy stękać zaczął Zaklika że zachorzał
i po kościach mu łamało, że pilno mu było w dalszą drogę, a tu może spoczywać przy ǳie,
póki się nie wyliże.

Gospodarz z pod złoté podkowy wcale się nie gniewał za to, ma ąc do żywienia konia
i człowieka; owszem zna dował iż ostrożność raǳiła dobrze się wyleżeć i wypocząć, ażby
łamanie i darcie odeszło, ku czemu sadło niedźwieǳie w pomoc ofiarował.

Przy wieczerzy uż się téż rozgadać było można z panem Wuischem, który trzymał
gospodę. Zaklika tak się był po sasku wyuczył, że go po wymowie ani było poznać. Szepnął
mu zaraz gospodarz, iż na zamek tę panią przywieźli, która na życie króla goǳiła. Od niego
dowieǳiał się téż Ra mund ilu stało żołnierzy na warcie w zamku i akie przedsiębrano
ostrożności. Dwie kobiety, starsza ochmistrzyni i garderobiana, a oprócz tego kucharz
i chłopiec składali teraz cały dwór té pani, któré wprzódy złocista ciżba skinienia patrzała.

Prawiono ǳiwy o uwięzioné …
Zaklika został niepode rzywany na drugi ǳień, a że dał parę talarów gospodarzowi na

zatargowanie skór, bezpiecznie szy uż, poszedł z południa niby zamek oglądać i okolicę.
Od edné strony kędy były lasy i pusty gościniec, prawie niepostrzeżonemu przez

zarośla i krzaki podkraść się było można pod mury. Z té ednak strony czy wychoǳiło
akie okno mieszkania Cosel, nie wieǳiał i musiał to do dalszego zostawić badania.

Wieczorem wziął drugą porcyę niedźwieǳiego sadła u gospodarza i położył się myśląc,
akby mu zamydlić oczy i pobyt w gospoǳie przeciągnąć.

Rano gdy przy piwie grzaném sieǳiał w izbie Zaklika, weszło trzech żołnierzy ze straży
zamkowé na piwo téż, z wielkim hałasem, bo dawnié żołnierstwo nie choǳiło inaczé .

Zaklika w nich poznał zaraz dawnié widywanych na strażach u dworu, i eden téż
z nich pilno przypatrywać mu się zaczął.

— He ! he ! — rzekł sparłszy się oburącz na stole — my bo się gǳieś znamy?
— Pewnie — odparł Zaklika — bom ci to a dworsko służył długo, pókim się do

handlu nie rzucił, gdy mi ten chléb zbrzydł. Nierazem a was téż na straży u króla pana
miłościwego wiǳiał.

— A! toś ten co łamiesz podkowy! — zawołał żołnierz.
— Bywało to, bywało, żem i wołu za róg wziąwszy w mie scu osaǳił, ale teraz uż

i z baranem nie wiém czybym té sztuki dokazał.
Żołnierz mu się skłonił uśmiecha ąc i podparł na stole. Zaklika o piwo dla niego

zawołał: przy aźń się zawiązała dobra…
— No! dostało się nam za pokutę — odezwał się żołnierz — na wartę do Nossen!

koło kogo? spódnicy pilnować! Nudno, choć się powiesić.
Żeby choć byli dodali hrabiné z parę ładnych ǳiewcząt, ale ochmistrzyni pięćǳiesiąt

lat, garderobiana ze czterǳieści. Nawet na té pustyni niéma ochoty z niemi pobarasz-
kować.

— A długoż bęǳiecie tu sieǳiéć?
— Któż to może wieǳiéć? Już ze snu człowiek puchnie, bo niema co robić, tylko

o mur plecami i chrap…
— W kartyby można grać — rzekł Zaklika.
— Z kim, o co? małoco przy nas grosza, i ochota odpadła…
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Ziewnął pĳąc piwo, zna omość pożyteczna została zrobiona. Gdy żołnierze po piwie
szli do zamku, Zaklika, zagadawszy się niby odprowaǳać ich zaczął, coraz dalé , coraz
dalé aż do bramy, aż w ǳieǳiniec i tak niepostrzegłszy się aż na korytarze się wsunął.

Reszta żołnierzy biwaku ąca na słomie, nie zǳiwiła się przybyszowi; owszem raǳi
mu byli: siadł z niemi do gawędy i rozruszał znuǳonych… Znalazły się karty, przegrał
im parę talarów… Dopieroż byli raǳi. Gdy odchoǳił, ciekawość go niby wzięła zamek
zobaczyć i tak awnie się poszedł prze ść pod mury, ani mu kto słowo rzekł. Oficer był
w miasteczku i grał na gitarze córce rzeźnika.

Jednakże tego dnia więcé nad to dokazać mu się nie udało.
Zaklika choru ąc ciągle, targu ąc skóry, maruǳąc, starał się wkraść do zamku; nie-

posąǳano go wcale, ednakże trudności były wielkie, z samego położenia wynika ące.
Część zamku w któré osaǳono hrabinę przytykała do drugié prawie pusté ; mieścił się
w nié oficer i stary murgrabia z roǳiną, który zawiadywał ruiną. Przez żołnierzy potrafił
z nim zawiązać zna omość Ra mund i starał się go poznać bliżé . Człek był obarczony ro-
ǳiną, chciwy i skąpy. Częstu ąc go za swó grosz, wywieǳiał się powoli w którą stronę
okna mieszkania hrabiné wychoǳiły i że drzwi żelazne od baszty od których miał klucze
murgrabia otwierały się na wielką salę, w któré z dawna niepotrzebne urzędowe papiery
składano, ma ąc kiedyś do zamku sądy i urzędy powiatowe przeprowaǳić. Zaklika wiel-
ką okazywał ciekawość ku starym gmachom, radby był zamek oglądać, ale na to stary
dozorca zmilczał. Innego dnia rozgadali się o hrabiné , a Polak usiłował ku nié za ęcie
i litość obuǳić w murgrabi. Popatrzyli na siebie… zmilczał.

— Hrabinie — rzekł Zaklika — pozostało wielu przy aciół na dworze i są luǳie co
zapewnia ą że kiedyś może eszcze do właǳy powrócić. Nie ǳiwiłbym się panie Herzog,
gdyby który się tu z awił i waćpanu piękny grosz ofiarował za to, żebyś tylko chwilkę
rozmowy z hrabiną ułatwił?

Spo rzał na starego Herzoga, który sobie dłonią brodę głaǳił mrucząc.
— Cóżbyście wy poczęli w takim razie? — zapytał Zaklika.
— Byłaby to dyabelska pokusa — odparł stary — zrobiłbym ak Luter: palnąłbym

dyabła w łeb kałamarzem.
Ale stary się uśmiechał.
— A gdyby wam dano trzyǳieści talarów? — spytał Ra mund.
— I za talarów trzyǳieści poszedłbym na szubienicę — rozśmiał się Herzog. —

Wielkim panom to się może upiéc gdy co podobnego zrobią, ale chudych pachołków
wiodą na rynek i pod stryczek.

— A! nie takaż to wielka winowa czyni hrabina, ani takby to wielka była wina dać é
pomówić dwa słowa z przy acielem…

Takto się gada — dodał Zaklika — aby się gadało, ano gdyby się przy aciel znalazł,
dałby pewnie i pięćǳiesiąt.

Herzog popatrzył wielkiemi oczyma, usta ak do świstania ściągnął i brodę pogłaǳił.
Minę miał śmieszną, sama myśl pięćǳiesięciu talarów szła mu ak napó mocny do głowy.

— Jeśli asinǳié wiesz o takim przy acielu hrabiné , co mógłby dać bitych, twardych
talarów pięćǳiesiąt, to mu odemnie powieǳ niech przy ǳie: pogadamy. Obe rzawszy się
wkoło Zaklika rzekł:

— Masz go przed sobą.
— Tegom się zrazu domyślał.
— Obawiać się nie macie czego, żołnierze mnie zna ą i estem z niemi dobrze. Za-

prowaǳicie mnie do sali w té goǳinie, gdy kobiét nie ma przy hrabinie, gdy ona sama;
zapukamy do drzwi… rozmowa długa nie bęǳie.

— Gdyby nie te baby, co przy nié są — mruknął Herzog — wszystkoby było łatwém.
To nieszczęście, że one się tam mienia ą i edna zawsze sieǳi.

— Niech e obiedwie żona wasza zaprosi.
— A! baba o niczém wieǳiéć nie powinna.
— Spoǳiewam się — rzekł Zaklika — ależ ona może zaprosić, nie wieǳąc dlaczego…

to wasza sprawa.
Narady te trwały długo, Herzog, człek uż bywały do takich robót, wiele okazywał

zdolności, byle grosza dostał. Zdało mu się téż, iż nieszczęśliwa kobieta nie mogła być tak
ważnym więźniem stanu.
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Jednego tedy dnia, gdy hrabina przechaǳała się po sypialni, usłyszała zrazu nieśmia-
łe, potém coraz wyraźnie sze do drzwi żelaznych w baszcie pukanie. Z bĳącém sercem
pobiegła do nich i ze swé strony uderzyła w nie. Natychmiast zamek się odryglował,
drzwi w zawiasach uchyliły i Zaklika się w nich ukazał.

— Mam tyle tylko czasu, aby pani ozna mić, że estem tu i będę w okolicy; będę
czuwać, a co uczynić się tylko da — zrobię.

— Ułatwić ucieczkę! ucieczkę! — poczęła żywo Cosel, — umrę zaduszona tém po-
wietrzem. Stara się, płać, czyń co chcesz!

— To dotąd est prawie niepodobném, a przyna mnié wymaga czasu — żywo rzekł
Zaklika — śpuśćcie się na mnie, iż uczynię co tylko w mocy człowieka. Z okna, które
wychoǳi na tył od baszty, spuśćcie sznurek szary; ponieważ drugi raz rozmowa może być
niepodobną, szuka cie na nim kartki.

Ozna mię co zrobię.
Herzog naglił. Zaklika worek z częścią pienięǳy wsunął hrabinie i szepnął: ednę

sługę trzeba kupić. Sto ę w gospoǳie na dole „złota podkowa”…
Drzwi się za nim zamknęły, bo kobiety mogły nade ść; ale w hrabinę duch wstąpił:

skłonna do modlitwy, poǳiękowała Opatrzności, składa ąc ręce i szepcząc ǳiękczynne
wyrazy.

Zaklika, ten sługa biédny, na którego ona z góry swo ego królewskiego ma estatu
zaledwie spoglądać raczyła, nie zdraǳił ą przecie!

Herzog wziął pięćǳiesiąt bitych talarów z nieukrywaną radością. Łatwe ich zdoby-
cie złakomiło go… Powieǳiał sobie w duchu, że należało tę do ną krowę spożytkować
i wyciągnąć z nié , co tylko się da. Nie tyle więc teraz Zaklika za nim, ile on za Zakliką
gonił.

Ten uż osnuwał pro ekt uwolnienia hrabiné , a wykonanie prawie mu się zdawało
możliwém, choć wielkiego potrzebowało przygotowania.

Herzog z chęcią go naza utrz oprowaǳił po zamku i pokazał mu całą dawną budowę.
Była ona niegdyś obronną, a ze starych murów, podcieniów, prze ść, pozostały ganki,
którymi i na zamek się dostać, i z zamku dobyć było można. Jedna taka wycieczka wy-
choǳiła prawie na gościniec, a choć é dawne drzwi zawalone były gruzami, oczyścić e
było łatwo.

Ale nie dosyć było z zamku wy ść, należało obmyślić środki ucieczki szybkié do gra-
nicy i mie sce schronienia, któregoby August nie mógł dosiąǳ tak łatwo. Stosunki ów-
czesne z dworem cesarskim i pruskim, nic na ich opiekę rachować nie dozwalały. Zaklika
sąǳił, iż gdyby się udało przebyć Szlązk i dostać do Polski, tam eszcze na bezpiecznie sze
znalazłoby się schronienie. Chociaż stosunki ego z kra em oddawna były zerwane, miał
zna omych, krewnych dalekich i powinowatych, a wieǳiał że Sas, oprócz stronników,
miał téż mnogich nieprzy aciół.

Zebrać ednak konie, luǳi i wszystko co było potrzeba do ucieczki, wcale niełatwém
się zdało w Saxonii, gǳie dwór miał szpiegów i czu ne oko na wszystkich.

Zaklika przywiązał kartkę do sznura naza utrz i ozna mił, iż eǳie się starać, a przygo-
towywać do uwolnienia hrabiné . Z Herzogiem zaś na wy ezdném w cztery oczy pogadał,
nie wy aśnia ąc mu nic, a łakomiąc obietnicą nie pięćǳiesięciu uż, ale choćby tysiąca,
eśliby do ważnie szé sprawy przyszło.

— Z tysiącem talarów cichusieńko moglibyście wyciągnąć gǳie nad Ren, wysławszy
wprzódy familią i żylibyście w własné chacie, ak u Boga za piecem.

Stary nic nie odpowieǳiał, głową trząsł.
Z żołnierzami na wy ezdnem, napiwszy się piwa i pożegnawszy ich do wiǳenia, pod

pozorem że tu znów za skórami przybęǳie, Zaklika ruszył nazad do Drezna. Pieniąǳe,
akie mu Lehmann wyliczył, mogły na wszystko starczyć, lecz ucieczka musiała e wy-
czerpać; myślał więc, że gdyby się tylko do Polski udało dostać, tamby uż innego trzeba
szukać ratunku.

Cosel została po od eźǳie ego z roǳa em gorączki, wyczeku ąc nowych wieści. Co-
ǳień biegała do okna, ściągała sznurek próżny, spoǳiewała się akié ś wiadomości. Nie
obrachowywała trudności. Zdało é się, że człowiek ten musi i powinien ą natychmiast
uwolnić, gdy mu ob awiła wolą swo ę; tymczasem przedsięwzięła zyskać ednę ze sług,
którą é narzucono.
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Obiedwie były chmurne i nieprzy aźne; młodsza wszakże miała poruszenia litościwsze
i łagodnie szą twarz. Z nią czasem choć kilka słów przemówić było można. Cosel nie miała
zwycza u inaczé się obchoǳić nawet z osobami obcemi, tylko ak królowa do wszystkich
mówiła ty i zapewniała o swé łasce. Choǳiła, choć uwięziona, zawsze w tym ma estacie
dawné wielkości, czu ąc się małżonką króla.

Nieinaczé téż oǳywała się i do Magdaleny, młodszé sługi, z którą ednak powoli do
łagodnie szego zeszła tonu. Nie potrafiła ą ednak sobie przyswoić, aż narzeka ąc na é
towarzyszkę i obuǳa ąc mięǳy niemi nienawiść. Pieniężne podarki pota emne, poǳiałały
lepié eszcze, ale miesiąc upłynął, nim potrafiła się o é życzliwości dla siebie zapewnić.

Zakliki z powrotem widać nie było. Utrudniało mu w Dreźnie zachody, to, iż go
powszechnie znano, i że szukanie powozu a koni, musiało pode rzenie obuǳać. Trzeba
było naǳwycza né przebiegłości ego, ażeby wszystko to zebrać, skupić, człowieka dostać
i wcale na siebie oczów nie zwrócić. Przez Wenda swego porobił zna omości w Buǳiszynie
i tam założył główną kwaterę.

Tym sposobem znikł z oczów dworu, a za pretekst służyło mu, iż to dla ednego
z panów polskich przysposabiał, którego rychło uż z Königsteinu miano uwolnić, aby
miał czém powracać do kra u.

Wiele to ednak zabrało czasu i esień przyszła, i zima, a w té porze ucieczka była
trudnie szą, drogi gorsze, ślady do wynalezienia łatwie sze. Zaklika dostał się do Nossen,
prosząc o cierpliwość do wiosny. Herzog kazał sobie zapłacić znowu, lecz drzwi otwo-
rzył, gdy Magdalena przypuszczona do ta emnicy, stała na straży. Mogła się więc Cosel
rozmówić dłużé i umówić dokładnié , tak że ucieczka na piérwsze dni wiosny odłożoną
została. Nie było wątpliwości, iż Herzog skuszony zapłatą ułatwi ą.

Zima w tym roku była długą i ciężką, a tego roǳa u przedsięwzięcia, gdy się wloką
i odkłada ą, czas do rozmysłu i strachu zbytni da ą pomocnikom. Herzog nieco podpiły,
wybąknął cóś przed żoną: resztę ona z niego dobyła. Niewiasta przemyślna zna dowała,
że kto zdraǳa, ten uż na wsze strony zdraǳać i wszelką możliwą korzyść ze swé niepo-
czciwości ciągnąć powinien. Zdaniem é więc było, udać zdradę, aby pieniąǳe dostać,
a wydać Zaklikę i hrabinę, żeby mie sca i łaski nie postradać: tém lepszém się to zdawało,
że w takim razie nigǳie się uż wynosić nie potrzebowali.

Herzog brodę głaǳił nic nie mówiąc: uśmiechała mu się ta trafna myśl zacné małżon-
ki. Czekano tylko wiosny. Cosel uspoko ona nieco naǳie ą swobody przy zbliża ących się
świętach Bożego-Naroǳenia, ho nym podarkiem u ęła obiedwie kobiety. Zaklika świę-
tować miał z Serbami swoimi mięǳy Buǳiszynem a Dreznem.

Hrabina tak pewną była Magdaleny, iż się przed nią mimowolnie zdraǳała… chciała
by é towarzyszyła, gdyby z wiosną, co się w losach é miało odmienić. Kobiecie to
wszystko wiele dało do myślenia, strach ą ogarniał. Walczyła z sobą… Pod pozorem
wiǳenia się z roǳiną wyprosiła się na dni kilka do Drezna. Siostra é była przy dworze
Denhoffowé : po echała do nié . Tu naraǳiły się z sobą niewiasty i z narady wypadło,
ażeby wszystko zanieść do pani marszałkowé Bielińskié , a nagroda wspaniała nie minie.

Można sobie wystawić przerażenie kobiét, gdy ak piorun spadła na nie wiadomość,
iż Cosel mogła się ratować ucieczką. Wnet zwołano Löwendahl’a. Pierwszym skutkiem
było przyaresztowanie kobiét obu.

Tegoż samego dnia eszcze, nowy odǳiał żołniérzy poszedł zmienić sto ący w Nossen;
podwo ono straże, wzięto murgrabiego i okutego zawieziono do Drezna. W nocy pod
oknami zaciągnęły warty. Cosel, buǳąc się, znalazła w przedpoko u oficera niezna omego,
który wraz z urzędnikiem poleconém miał przetrząśnienie papierów, rzeczy, przeszukanie
mieszkania, wypróbowanie drzwi i zamków.

Na widok tych groźnych przygotowań gniéw nią owładnął, lecz cóż mogła przeciwko
sile? Nie śmiała pytać o nic, a lękała się żeby Zaklika nie został odkryty i uwięziony.
Szczęściem po nazwisku nikt go tu nie znał, miał bowiem ostrożność zwać się wcale
inaczé , a z opisu twarzy trudno było go ścigać.

Kartka Zakliki, którą hrabina z pomocą sznurka ściągnęła, zręcznie przez nią została
zniszczoną w obecności tych co ą odebrać chcieli. Dowodów zamierzoné ucieczki nie
było żadnych, oprócz powieści służącé . Jednakże życie w Nossen od tego dnia stokroć
się stało nieznośnie szém. Przysłano sługi nowe, wylękłe i obchoǳące się z hrabiną z su-
rowością nielitościwą. Broniła ą tylko duma i milczenie.
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Po wy ściu urzędnika pozostały oficer, mimo barǳo nasępioné twarzy, litościwszego
serca niż inni, zbliżył się do hrabiné ze współczuciem.

— Pani hrabina nie przypomni sobie pewnie biédnego chłopca, którego nieraz w stra-
ży przy królu towarzyszącego w lepszych czasach N. Panu wiǳiała — rzekł cicho. —
Pełnię tu smutny i ciężki obowiązek; wiesz pani tylko dla tego się nie wymawia ąc od
niego, abym mógł pani oszczęǳić nieco boleści. A! nie pogarsza pani położenia swego.

Cosel dumnie nań spo rzała.
— Chcesz mi dowieść współczucia — zawołała — powieǳ mi co odkryto? kto? akim

sposobem?
— Szczegółów nie wiem — odezwał się oficer — rozkazy wyszły od króla przez

marszałka Löwendahla. Służbę całą zmienić kazano. Dozorca zamku wzięty na śleǳtwo
i badanie.

— Kto więcé ?
— Zda e mi się że oprócz sług nikt — rzekł oficer. — Będę przychoǳił coǳień —

dodał — będę nad miarę surowym przy luǳiach, ale w czém potrafię, pomogę i radbym
przynieść ulgę.

Skłonił się i wyszedł.
W trwoǳe i niepewności upłynęło dni kilka. Zaklika który w Dreznie dowieǳiał

się z odgłosu powszechnego, iż zamiar ucieczki z Nossen odkryto… przyczaił się czeka ąc
ażali ego ścigać nie będą. Rozumiał to dobrze iż mu się pokazać około Nossen nie można,
a czuł zarazem iż ozna mić należało hrabinie że est wolnym, że zatém na niego eszcze
liczyć może.

Nocami więc przebrany za żebraka przekradł się do zamku. We dnie z sąsiednich za-
rośli dopatrzył że w oknie sznurka nie było i żołnierz pod nim przechaǳał się na straży.
Trudném się stało ozna mienie o sobie hrabiné , łamał głowę napróżno ak tego dokaże.
Włócząc się mimo mrozu i śniegu po okolicy, drugiego dnia napotkał wózek wędrow-
nego przekupnia, który po wsiach i miasteczkach rozwoził towary zwykłe na podarki
wilii Bożego Naroǳenia. Handel naówczas nie był tak ożywionym ak ǳisia , wędrowni
przekupnie dostarczali ze stolicy wymyślnie szego towaru.

Z eżdżał zwykle z wózkiem lub na plecach noszoną króbką przekupień do gospody
wsi i miasteczka, schoǳiły się kobiéty rozpatrywać w towarze. Do znacznie szych domów
przybywał sam handlarz i rozkładał swó towar pokusza ący.

U rzawszy ciągnącego ku Nossen starego z Drezna znanego mu przekupnia, Zaklika
go zatrzymał. Przypomnieli się sobie, bo u niego dla swoich Wendów nieraz podarki
kupował.

— W Nossen — rzekł — możecie mości Treue zrobić dobre interesa: na zamku
sieǳi hrabina Cosel. Choć uwięziona, sług koło nié dosyć, a grosz pewnie ma i podarki
na święta zrobić zechce. Byle się tam wam do nié dostać, pewnie u was dużo kupi.

Treuemu aż oczy zabłyszczały.
— ǲięku ę — zawołał poda ąc rękę — za dobrą radę, na myślby mi to nie przyszło!
— Biédna to teraz kobiéta, dodał Zaklika, ale é resztki więcé warte niż nasze bo-

gactwa… A słucha cie panie Treue, ak się tam wprosicie do nié , to é pocichu starego
sługę przypomnĳcie, bom a niegdy u nié sługiwał.

— A cóż powiem? — zapytał Treue.
— Powieǳcie é że wierny é sługa co podkowy łamał, ży e i choǳi po bożym

świecie.
— A z Nossen dokąd pociągniecie? — zapytał przy rozstaniu Ra mund.
— Z Nossen uż chyba nazad do domu, bo i święta zapasem, to e z ǳiećmi i żoną

przebyć trzeba! — rzekł w głowę się skrobiąc Treue.
— No, to może do zobaczenia gǳie na gościńcu, bo a za za ącami choǳę, to się

może spotkamy.
Treue ak wszyscy handlarze, gdy im o zysk choǳi, umiał sobie raǳić. Przybywszy

do miasteczka, odpocząwszy, udał się zaraz na zamek. Żołnierze go precz chcieli odpęǳić;
narobił wrzawy takié , że aż oficer wyszedł. Z tym łatwié się było porozumiéć, ale posłał
wprzódy zapytać hrabiné , czyby co kupić chciała. Dla samé rozrywki i wiǳenia nowé
twarzy, Cosel kazała puścić przekupnia.
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Nęǳny był kramik biédnego Treue i nie dla tak pańskich przeznaczony oczu, ale
w osamotnieniu i niewoli wszystko rozrywką. Roztargnioną ręką rozrzucała pogardliwie
te ubogie towary Cosel, gdy Treue dopatrzywszy chwili w któré nikogo nie było, zbliżył
się do nié i rzekł pocichu:

— Kazano mi powieǳiéć pani, że é wierny sługa co łamał podkowy, ży e i choǳi
zdrów po bożym świecie.

Zǳiwił się niezmiernie Treue, gdy u rzał na twarzy hrabiné akby blask nowego życia,
promień radości który ą przeleciał i oświecił.

— Kto ci to powieǳiał? — spytała.
— On sam, on sam, asna pani — odparł Treue — spotkałem go tu w okolicy po-

dobno na myślistwie.
Po tych słowach hrabina szybko zakupiła co é pod rękę wpadło i Treue zǳiwił się nie

pomału ak mu szło w targu szczęśliwie. Nakupiwszy podarków dla służby, kazawszy sobie
powtórzyć słowa te, które ą o Zaklikę uspoka ały, hrabina odprawiła Treuego. Wyszedł
z zamku uszczęśliwiony. Targ w gospoǳie nie mnié mu się powiódł, aż zanocować musiał.
Naza utrz puścił się nazad drogą do Drezna, o milę od Nossen nastręczył mu się znowu
Zaklika. Stanął wózek, powitali się ak dobrzy przy aciele.

— A cóż? — zapytał Polak — powieǳieliście téż o mnie?
— A ha! a akże — rzekł Treue — i hrabina widocznie była ucieszona tą wiadomością.

Zrobiłem w istocie dobry interes na zamku i w miasteczku, Bóg wam zapłać.
Zaklika chciał mu powieǳiéć że téż dobry uczynek spełnił, ale z tém się powstrzymał.
W Dreznie tymczasem ciągnięto śleǳtwo z uwięzionych. Herzog miał nadto rozumu

żeby się przyznał do czego, choć naówczas mogli go wziąść na pytki piérwsze i drugie
i męczyć pókiby się nie przyznał. Zaniechano ednak tego, puszczono obwinionego, od-
biera ąc mu mie sce tylko; kobiéty wyszły z więzienia nie wynagroǳone i wymęczone,
ale przestroga w las nie poszła.

Król August sam teraz obawia ąc się hrabiné , pilno czuwał nad é losem. Znał ą
nadto, by mu groźną nie była. Na piérwszą wiadomość o pogłosce iż ucieczka zamierzoną
została, rozgniewany nakazał daleko warownie szy zamek Stolpen przygotować na więzie-
nie dla Cosel. Była to ta twierǳa na bazaltowych słupach zbudowana, w któré niegdyś
biskupi Meisseńscy swoich więźniów zamykali; to samo mie sce, które przed laty szczę-
śliwa Cosel zwieǳała z królem, gǳie z nim razem biesiadowali w zwierzyńcu; ten zamek
na którego droǳe spotkała starą Mlawę i wróżby piérwsze przyszłego losu…

W té że chwili wysłano do Stolpen rozkazy, aby wieżę św. Jana na mieszkanie oczysz-
czono i przygotowano. August gniewnym był i obrażonym. Nieugięty umysł té kobiéty
urągał się z ego właǳy i potęgi, a edna niewiasta śmiała upominać się o dotrzymanie
przyrzeczeń, o królewskie słowo i rzucać mu wiarołomstwem w oczy. Było to zuchwal-
stwo nie darowane, nie przebaczone, a kto gniéw pański ściągnął na siebie, dla tego nie
było litości.

Na dwa dni przed wigilią świąt, ruch powstał w zamku niespoǳiany; z Drezna przy-
słano powóz i konie i straż nową i rozkaz króla, ażeby Cosel do Stolpen przewiezioną
została.

Zdumiony oficer przez litość nie śmiał wnĳść do hrabiné z tym rozkazem nowym,
który cięższy, eśli być może los é eszcze zwiastował.

Cosel na piérwszy szmer niezwycza ny w zamku zerwała się z sieǳenia, na którém
zatopiona w kartkach poszarpanych staré Biblii sieǳiała. Rzuciła się ku drzwiom.

Były chwile eszcze, w których po sercu Augusta (kochała go nieszczęśliwa), spoǳie-
wała się litości, sprawiedliwości, uczucia. Zdało é się że na święta nadchoǳące przyśle
é w podarku wolność.

Drżąca stała w progu, gdy urzędnik w peruce wszedł z głębokim ukłonem. Z awienie
się podobnego gryzipiórka było dla nié zawsze na gorszym zwiastunem. Trzymał papier
w ręku, a okulary w drugiém: ręce mu dygotały.

— Czego ty chcesz? — zawołała Cosel.
— Rozkaz N. Pana, który natychmiast spełnionym być musi — rzekł ochrypłym

głosem urzędnik. — Pani hrabina prze eżdża do Stolpen, przeznaczonego é na łaskawié
do dalszego pobytu.

   Hrabina Cosel 



Z okropnym krzykiem, ręką zasłania ąc sobie oczy, hrabina rzuciła się ku ścianie, akby
się o nią rozbić chciała. Na widok tego szału podbiegły wchoǳące kobiety i pochwyciły ą
pod ręce. Jednym ruchem pozbyła się obu. Wrzask dobył się z ust akby obłąkané , potém
ryk i ęk… urzędnik stał wryty, przerażony, nie wieǳąc co począć.

Niemal gwałtem musiano hrabinę sprowaǳić do oczeku ącego na nią powozu.
W konwulsyach, bólu, płaczu i osłupiałém milczeniu na przemiany wieziona, d. 

grudnia … stanęła w bramie Jana i Donata i oczy załzawione podniosłszy, u rzała przed
sobą groźną wieżę ś-to Jańską, przeznaczoną é na więzienie.

Stary zamek Stolpeński był naówczas uż napół ruiną… Kilkakroć wiérzchołki ego wie-
życ ogień z nieba druzgotał, paliły się stare budowy i podtrzymywane, opustoszałe ledwie
małą załogę pomieścić w sobie mogły. Dawne mieszkanie biskupów w części przerobione
zostało, w części się rozpadło w gruzy; dowóǳca zamku Jan Fryderyk von Wehlen, za -
mował sam niewygodną basztę, dla uwięzioné , nieszczęśliwé ulubienicy Augusta prze-
znaczono ednę wieżę Johannisthurm, wieżę eszcze za biskupów więzieniem będącą, któ-
ré piętra, każde z edné obszerné izby sklepioné składa ące się, nosiły dotąd nazwania
świadczące o dawném przeznaczeniu.

Dawné pani pałacu czterech pór roku, starczyć teraz musiały dwie eszcze mieszkal-
ne komnaty. Niższe piętro — Burgverliess uż naówczas gruzem zasypane, dawno było
niemieszkalném. Dwa wyższe Johannis-gefängniss i Richter-gehorsam… przygotowano
dla hrabiné . Jedno z nich przeznaczoném było na kuchnią i dla luǳi, drugie dla nié .

Gdy wydobytą z powozu, niemal znowu siłą wwieǳiono hrabinę do ciasné sześcio-
kątné izby na przestrzał oknami wązkiemi oświeconé , ubogié , nęǳné , smutné ; gdy
obe rzała się dokoła, rzuciła się ze wściekłością, którą hamować musiano, akby głowę
zbolałą roztrzaskać chciała o mury. Naprzemiany znowu to osłupienie, to łzy, to szał
i wściekłość opanowały ą, tak że nieustanna straż czuwać nad nią musiała. Świadomi é
losów choć na obo ętnie si luǳie, od wzruszenia, patrząc na nią, powstrzymać się nie
mogli. Jé piękność, niedola, rozpacz, wyciskały łzy. Dodani é stróże i sługi, które do-
brano umyślnie, aby ich przekupić ani litości obuǳić nie mogła, stali osłupieni widokiem
tego bezprzykładnego szału, co chwila zda ącego się grozić śmiercią.

Ile razy oczy é zwróciły się na ściany izby, na wiszące nad nią ciężkie sklepienie, na
drzwi zaparte… powracał ryk i szał a po nim omdlenie i łzy.

Wehlen, stary żołniérz, który nigdy z kobietami nie wo ował, twarda natura zdrew-
niałego pod mundurem człowieka, tracił głowę i cierpliwość. Smutno mu było zostać wy-
konawcą wyroku nad kobietą, któré niedola przechoǳiła siły. Pierwszy ten ǳień święta,
obchoǳonego w całych Niemczech z taką radością i uroczystością roǳinną u domowych
ognisk, zatruty został Wehlenowi widokiem scen rozpaczy. Żołniérze pod murami cho-
ǳący na wartach, stawali przerażeni głosem, który się z zamku dobywał. Zdało się akby
dawne izby tortur odbrzmiewały ękiem wszystkich ofiar swoich z przed wieków.

Noc przeszła w tym niepoko u i ǳień następny ze łzami, a potém omdlenie milczące
trzymało ą na łożu wpół umarłą znękaniem. Kobiety szeptały mięǳy sobą, że nie wy-
trzyma i skona. Trzeciego dnia Cosel porwała się z łoża… zażądała papiéru… chciała pisać
do króla.

Przewiǳiano to żądanie, listy odsyłane być miały Löwendahlowi i niszczone natych-
miast… z zakazem, aby e kto śmiał otwierać.

Zastrzegł się August od wpływu tych rozpaczliwych ęków nie dopuszcza ąc ich do
siebie. A nużby one obuǳiły litość, poruszyły, zniecierpliwiły, czoło królewskie okryły
wstydem.

Skazane więc były na spalenie. Ale nie broniono niewolnicy łzami e zlewać dnie
całe. Wysłany list, który szedł w ogień, nie dochoǳąc rąk królewskich, dawał é chwilę
naǳiei. Myślała, że choć eden z wielu, choć trafem który do ǳie do Augusta. Wierzyła
eszcze w serce ego.

Gdy pierwsze wybuchy rozpaczy przeszły, z przerażeniem rzuciła oczyma dokoła.
Z pierwszé bytności swé na zamku, przypomniała sobie te mury, które ą wówczas prze-
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raziły posępnemi ściany swemi. Z okien é widać było zębate kurtyny, otacza ące zamek,
górę okrytą lasem i w dali sine wzgórza puste, a kra akiś akby bez luǳi.

Rzucono ą tu na łup samotności, wspomnieniom, dozorowi żołdactwa, znęcaniu się
sług, którzy byli razem klucznikami więzienia i oprawcami ofiary.

Za na mnie szém przewinieniem tego é naznaczonego dworu, grzmiał chrypliwy
głos Wehlen’a, który nie rozumiał na mnie szego pobłażania w obec swoich rozkazów.

Z Drezna otrzymał on polecenie ak na surowszego dozoru, pod odpowieǳialnością,
która naówczas łatwo aż do utraty życia rozciągnąć się mogła. Ci co pisali instrukcye,
nakazywali wprawǳie grzeczność dla kobiety, ale dla więźnia dozór, któryby nawet ma-
rzenie ucieczki rozproszył. I na pierwszy rzut oka była ona niepodobną. Zamek otaczały
mury wysokie dokoła, wieża Ś. Jana wznosiła się po nad niemi wysoko, oknami poprze-
rzynana, tak że straż, niemal co chwila, mogła, podniósłszy oczy, wiǳiéć niewolnicę.
Dwa podwórca bramami warownemi zamknięte prze ść było trzeba, aby się dostać do
stóp wieży.

We wrotach choǳiły straże, przy murach byli żołniérze, sam zamek na wysokié gó-
rze panu ącé okolicy, każdego doń przychoǳącego wystawiał na widok mieszkańców
nieopodal leżącego miasteczka.

Oprócz komendanta twierǳy i kilku oficerów na to wygnanie skazanych, oprócz
niewielkié garści żołniérzy, zamek prawie nie miał innych mieszkańców. Służba hrabiné
stanowiła wy ątek. Ona także ǳieliła é więzienie. Nikomu z luǳi do miasteczka nawet
wy ść bez pozwolenia nie było wolno. Bramy zamykały się wcześnie.

Twierǳa wprawǳie, ako mie sce obronne, mogła miéć pewne znaczenie. Leżała
blizko granicy Czech, broniła saskich rubieży, ale ztąd dawno żadna nie zagrażała wo na
i opuszczono ą powoli. Königstein i Sonnenstein, te za niezdobyte naówczas uważane
fortece, odebrały Stolpenowi dawną ego ważność. Nie barǳo téż pilnie strzeżono zam-
ku aż do przybycia hrabiné . Ten więzień stanu, ta winowa czyni, co śmiała się mniemać
królową i nie chciała zwrócić pisma pańskiego, ściągnęła dopiero czu ność całą ku opusz-
czonym murom.

Stary Wehlen, który nie wiǳiał pono nigdy hrabiné , a z niewierności króla wnosząc,
wystawiał ą sobie zestarzałą i zbrzydłą — osłupiał gdy ą po raz pierwszy zobaczył. Cosel
miała naówczas trzyǳiesty szósty rok życia, lecz szczególny dar Boży nadał é wiekuistą
młodość; śladu przebytych cierpień, widać na nié nie było i nigdy może ani pięknie szą,
ani ponętnie szą nie była. Blask é oczów, białość i świeżość twarzy, ma estatyczna postać,
kształty snycerskie, wprawiały w zdumienie tych, co na nią patrzyli. Jakby urąga ąc się
upokorzeniom, które ą spotykały, Cosel przybrała tu postawę, obycza , mowę panu ącé .
Rozkazywała… a w słowach é przebĳała się tém większa duma, im nieszczęśliwsze stawało
się położenie.

Jakże tam dni płynęły nieskończenie długie, nieprzeżyte, ednosta ne. Cosel miała
na zapełnienie ich wspomnienie tylko… a czasem… czasem wracała naǳie a. Przeklinała
okrucieństwo Augusta i nie umiała razem po ąć, aby ono trwać mogło, aby ten, co ą
zdawał się kochać tak czule, mógł stać się dla nié niemym tym katem bez duszy.

Listy, które pisała, stały się dla nié potrzebą i nałogiem. Po milczeniu domyślać się
mogła, że rzucała e w otchłań bezdenną — a ednak — ednak ulgę czuła, gdy myśl é
wylała się na ten papiér, który być mógł tylko urągowiskiem dla luǳi.

Zrobiłaż co tak złego, ażeby się wiecznie nad nią znęcać miano? a nawet pozbawić ą
ǳieci, pod pozorem że mogła w nie tchnąć tę nienawiść ku o cu, którą pałała przeciw
niemu?

Gdy z Nossen chwytano naprędce co należało do uwięzioné , ktoś rozproszone kartki
biblii zagarnął. Przyszły one tu z nią, i hrabina zaczytywała się w nieśmiertelné księǳe,
w któré tyle luǳkich wycisnęło się boleści. Te poszarpane karty których część wiatr po-
roznosił, wzbuǳiły żądanie całé księgi. Posłała do Wehlena rozkaz aby é biblię kupiono.
Komendant odniósł się do Drezna, kazano spełnić żądanie… biblia odtąd nie zeszła z é
stołu. Na é kartach zna dowała eśli nie pociechę, to zapomnienie. Uczyła się z nié czém
od lat tysiąców było życie: długą męczarnią przedgrobową.

Tak ą tu zastała wiosna! Wiosna… w któré się wszystko buǳi wesołe i młode do życia,
a która dla nié śmierć tylko przedłużać miała. W sąsiednich drzewach zaczęły przelatywać
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żwawe ptaki, askółki przybyły do starych gniazd na wieży, aby e lepić na nowo; drzewa
zaczęły zieleniéć i roztwierać się listkami ku słońcu. Po nad światem falami płynęło wonne
ciepło, kwiatów westchnieniami zaprawne. Nawet około pustego zamku rozbuǳiło się do
życia, polami szły pługi i luǳie się przesuwali wolni… gromadami, a ona edna była sama
i przykuta. Stanąwszy w oknie i goniąc oczyma zdala u rzaną postać, zgadu ąc ą, wciela ąc
się w é byt; Cosel zadumywała się goǳinami i nie wieǳiała ak czasem żołnierz sto ący
na straży tak samo oślepiony é pięknością, wpatrywał się w nią, zapomina ąc o sobie
i pyta ąc co tak piękna istota tak strasznego popełnić mogła, by ą na niewolę skazano?
Stary Wehlen choǳąc z fa ką po wałach, nieraz sam patrzał ku górze i czuł że mu się robiło
w myślach gorzko, na sercu ciężko, że mnié kochał swego wspaniałego pana Fryderyka-
-Augusta.

Robiło mu się żal. Za całą przechaǳkę wązkie wschody, i ǳiesięć kroków komnaty!
i wiecznie to duszące sklepień powietrze, którego słońce ocieplać nie mogło… i wieczne
listy co szły na stos, lub biblia i łzy!

Wehlenowi nawet żal się z piersi dobywał.
U stóp wieży ś. Jana był mały klinek ziemi, opasany murem twierǳy i ścianą wieży:

mie sca tyle ak na dostatni grób człowieczy. W tym kątku kwitły piołuny i macierzanka
i ǳikie gwoźǳiki różowe. Po murach czepiały się źdźbła trawy i posiane przez wiatry
nie nazwane kwiatki ubogie… Wehlen pomyślał sobie, gdyby choć ten ogródek. Ale na
ogródek nawet trzeba było pozwolenia, bo on był ulgą, słodyczą, pociechą, a zbuntowané
kobiecie dać trochę litości, było ą uzuchwalić. Sam więc stary zrobił tu sobie ogródek,
myśląc że choć popatrzéć na kwiatki miło bęǳie té , co ak kwiat pański zwiędła na
łodyǳe.

Cosel wy rzała w ten kątek i zobaczyła że go kopano; przyszedł é na myśl grób,
odwróciła się… Dopiéro gdy wiosna co tak żwawo sie e i roǳi, wyprowaǳiła tu kwiaty;
Cosel się im uśmiechnęła. Nie takie miała w swoich ogrodach i w Hesperyd ogroǳie
i w Pillnitz, a teraz i tych miéć nie mogła.

Zdawało é się że gdyby zamiast na kamieniach, mogła choć usiąść na ziemi i przytulić
się do nié , odżyłaby znowu. Myślała że kwiaty byłyby dla nié powiernikami i towarzysza-
mi. Lecz prosić o to, nie mogła królowa, cierpiéć wolała. Witała z rana ogródek i żegnała
go gdy pachniał wieczorem.

Stary Wehlen kazał é powieǳiéć słuǳe, że ten ogródek est dla nié , że go sobie
ob ąć może. W istocie uciec ztąd było niepodobna, o trzy kroki choǳiły aż dwie straże.

I ednego poranku Cosel zeszła ze wschodów bez przeszkody, aby swó ogródek zo-
baczyć; powietrze zdało é się upa a ącém, słońce nieznośném, światło oślepia ącém; po-
trzebowała czas akiś wsparta o mur spocząć, póki nie przyszła do siebie.

Odtąd ogródek stał się é całą zabawą i całe dnie w nim spęǳała, rękami własnemi
pielęgnu ąc kwiatki, które przywozić sobie kazała. Niewiele ich było, mogła więc zna ąc
krzaczek każdy i pielęgnu ąc z osobna, wlać weń życie i oczyma go wychować.

Tak zeszła wiosna i lato, bez żadné zmiany, bez żadné nawet é naǳiei. Głucha cisza
otaczała ą ciągle, na listy nie było odpowieǳi, z dawnych zna omych nikt się nie zgłosił.
Z ogromnych skarbów é zabranych dla ǳieci, rozerwanych przez chciwe ręce, płaco-
no é około trzech tysięcy talarów, które mogła na swo e obrócić potrzeby. Ale o tych
komendant zamku wieǳiéć musiał. Wpuszczano tylko osoby niepode rzane, handlarzy
i przekupniów, a i ci wprzódy musieli się poddać starannemu opatrzeniu, aby z sobą nie
wnieśli pociechy lub naǳiei.

Od przybycia swego do Stolpen, hrabina oczekiwała Zakliki, ale upływały miesiące
i ogródek przekwitał, a słychu o nim nie było; aż esienią późną Żyd, który przyniósł é
cóś na sprzedaż, gdy odeszły sługi, obe rzawszy się w około bo aźliwie, szepnął, że ten co
podkowy łamał ży e i kiedyś się pokaże.

Dosyć było tych wyrazów, aby uż uśpioną obuǳić naǳie ę. Przybyły poseł nic więcé
nie wieǳiał.

Zaklika tymczasem ani na chwilę nie spoczywał. Zawieǳiony w przygotowaniach
swych do wykraǳenia hrabiné z Nossen, musiał wszystko rozpocząć na nowo. Nie ta ono
byna mnié iż Cosel wywiezioną została do Stolpen i osaǳoną na wieży.

Okrucieństwo to oburza ące starano się przed ludźmi usprawiedliwić, rozpuszcza ąc
pogłoski, że Cosel eszcze w Berlinie starała się uknuć spisek na życie króla, że się odgrażała
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na niego, i że dotknięta obłąkaniem, mieniła się być królową. Pocichu domawiano sobie,
co żadną nie było ta emnicą, że August sam się wstyǳił słabości swé i lekkomyślności
z aką w é ręce dał cyrograf na siebie, za życia żony obiecu ąc ą poślubić.

Tego przyrzeczenia w istocie, pomimo ciągle ponawianych żądań odebrać é nikt nie
mógł, ani go przez na ściśle sze poszukiwania wynaleźć.

Pierwszy to raz z takiém okrucieństwem postąpił sobie August i przeraził niém nawet
Denhoffowę; chociaż ta ani tak wielkiém przywiązaniem króla, ani tak wysoko sięga ą-
cemi naǳie ami pochlubić się nie mogła.

Dwór nowé pani wprawǳie był dosyć świetny, ale bliższe é otoczenie żadnego zna-
czenia politycznego nie miało; ona téż oprócz zabaw i rozrywek, nie panowała nad niczém.

Ci nawet co ą wynieśli dla pozbycia się niebezpieczné Cosel: Flemming, Manteufel,
Friessen, Lagnasco, Vitzthum zdala się od nié trzymali. Jeden Watzdorf, któremu się
śniło że przez nię potrafi obalić Flemminga, przywiązał się do nié i zasługiwał, wyrabia ąc
od króla znaczne podarki, które Denhoffowa nieopatrznie rozpraszała, nieraz na eden
wieczór po , talarów wyda ąc na szumne zabawy.

Wtedy uż nawet nie wiele rachu ąc na króla i myśląc o wycofaniu się z niebezpiecznych
łask ego, oglądała się na Besenvala i na młodego Lubomirskiego, który się zdawał do nié
przywiązywać.

Augusta zimne i obrachowane obe ście się z temi, którzy w na większych u niego
wprzód byli łaskach, i innych faworytów, ostrzegało aby się zawczasu wycofać starali i za-
bezpieczyć od kaprysu, który ich mógł w ednym dniu pozbawić wszystkiego. Tak Hoym,
mąż pani Cosel, którego król potrzebował, ale nie lubił, zapatrzywszy się na los Beichlin-
ga, na to co spotkało Imhoffa po Altrandstaǳkim traktacie, wreszcie pierwszą ego żonę;
nie miał poko u dopóki się nie zabezpieczył. Posprzedawał dobra swe w Saksonii, powy-
woził pieniąǳe, i wystąpiwszy ze służby saskié , cofnął się na Szlązk. Taż sama obawa
nie dawała spocząć marszałkowi Schulenburgowi. W tym roku gdy hrabina uwięzioną
została w Stolpen, Hoym dobra ostatnie zamienił z Flemmingiem i po echał z smutku
i tęsknoty dokonać życia w Wiedniu.

Z Denhoffową kończyły się panowania wszechwładnych metres na królewskim dwo-
rze. Aktorowie tych dramatów i intryg któremi żyło otoczenie Augusta, starzeli i wy-
mierali, on sam tracił smak i ochotę szumnych rozrywek. Jeden eszcze armark lipski po
dawnemu rozrywać go umiał i na chwilę ożywić.

Zaklika długo myślał co począć z sobą i akich użyć środków, aby się do Cosel przy-
bliżyć. Stolpen prawie mu nie było znaném, po echał e obe rzéć zblizka. W miasteczku
stanąć mógł bez niebezpieczeństwa, nie zwracano bowiem zbyt wielkié na podróżnych
baczności; tu się téż dowieǳiał ak w zamku gospodarowano, kto na nim dowoǳił i że
przystęp do niego nie był łatwym. Od eżdża ąc okrążył zamek i zwierzyniec ze wszech
stron, szuka ąc doń łatwego przystępu. Nie znalazł żadnego.

W piérwszym zwłaszcza roku pobytu hrabiné czu ność była wielka, a do środka nie
będąc osobiście dowóǳcy zna omym, wcale się dostać nie było podobna.

Zaklika łamał głowę nad zadaniem i powrócił do Drezna z postanowieniem ukazania
się awnego i szukania drogi, akąby mógł Cosel usłużyć. Zna omych z dawnych czasów
pozostało mu wielu, przy aciół żadnych. Z awiali się wszakże teraz coǳień przybywa ący
z Polski panowie, przez których wpływ coś tu sobie wyrobić było można. Zaklika marzył
iż powinien wrócić do służby wo skowé , a raz wǳiawszy mundur starać się akimkolwiek
sposobem dostać do załogi w Stolpen sto ącé . Droga była długa i trudna, lecz ten co ą
przedsiębrał, miał za sobą żelazną wolę i poświęcenie bez granic. U panów polskich imie
ego, staré roǳiny, było uż pewném zaleceniem.

Ukazanie się ego na dworze obuǳiło zrazu pewne zǳiwienie. Wszyscy wieǳieli że
był przy hrabinie Cosel, nikt nie dopytywał co się z nim stało po é upadku. Zakli-
ka oświadczył śmiało że akiś czas u roǳiny w kra u przebywał. Chwilowe przybycie do
Drezna Sieniawskiego biskupa ku awskiego, którego za młodu znał, dało mu pochop sta-
rania się przez niego o pozwolenie kupienia szarży kapitańskié w wo sku saskiém. Król
na wzmiankę o nim brew namarszczył, kazał mu się sobie przedstawić. Przez kilka lat
go nie wiǳiał i dużo zmienionym znalazł; pode rzliwém okiem mu się przypatrywał, ale
znalazłszy go śmiałym i spoko nym, dowieǳiawszy się od niego iż dobrowolnie hrabinę
porzucił, przeciw wstąpieniu do wo ska nic nie miał. Szło tylko o kupno szarży, które mu
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zaraz nastręczono. Zaklika miał coś grosza powoli uzbieranego oszczędnością tam, gǳie
się on często sypał obficie: dobito więc targu z Niemcem i nasz bohatér wǳiał znowu,
tym razem inny i wspanialszy mundur niż przedtém. Służba była z wielu miar niezno-
śna, chociaż dla luǳi co roztargnienia lubili przy emna. Wo ska, które się w Polsce nie
uganiały za konfederatami, więcé służyły do parady i zabawy niż do surowszych za ęć
wo skowych.

W wo sku³ oficerowie często po całych latach pułków swoich nie widywali, czasu zi-
my oblegali przedpoko e, a latem w obozie wcale ich spotkać nie było można. Sieǳieli
po domach i żyli z pienięǳy zebranych za zimowe leże, opowiada ąc o cudach walecz-
ności akie dokazywali przed zdumionemi kobiétami. Nie szanowano ani rozkazów, ani
rozporząǳeń, życie wieǳiono bez skrupułu, a żołnierz odarty z pierwszych potrzeb ży-
cia pokutował. Współcześni świadczą, że nowe pułki które sztyowano, na które brano
pieniąǳe, wcale się nie ściągały, a rekrutowanie ich, starym przeszkaǳało się dopełniać.
Nieustanna zmiana starszyzny ru nowała skarb, a szła na korzyść komissoryatu i ofice-
rów. Co było w kra u na mnié zdolnego zna dowało się w wo sku: awanturnicy, ra fury,
gracze, lichwiarze, pieniacze, a procesa mięǳy oficerami były nieustanne. Generałowie
żyli z żołnierzy, a ci do rozpaczy przyprowaǳeni musieli na wzór oficerów szukać chleba
powszedniego, nie patrząc ak go dostawali.

Margrabia Ludwik Badeński pod którego dowóǳtwem był kontyngens saski w 
r. na wo nę o spadek hiszpański przysłany, tracił głowę nie mogąc sobie z nim dać ra-
dy. Często w marszu gdy pospieszać było potrzeba, zna dował ich wywczasowu ących się
w szlaokach. Historya pułkownika Görtza i ego wy ścia z Polski w r. , stawi także
dobry przykład karności wo ska saskiego. Görtz, którego aresztować miano za niepoczci-
we prowaǳenie odǳiału, a zbytnie pamiętanie o sobie, tak dobrze manewrował, że tych
co ego mieli przytrzymać, osaczył i wziął.

Właśnie to rozprzężenie posługiwało Zakliki zamiarom, wszystko tu było do zrobienia
pienięǳmi… Towarzystwo w które wszedł nad hulankę i wesołe życie, prędki zarobek
i roztrwonienie ochocze, nic droższego nie miało. Obycza i przykład dworu szczepił się
w wo skowych, patrząc na parady dawane dla pięknych pań i szturmy przy puharze do
pułkowników królewskich, nie brali powołania swo ego na seryo. Gǳie niegǳie wśród
té zbierané drużyny, w większé części z obcych: Francuzów, Włochów i przybłędów
różnych złożoné , trafił się rzadki człowiek co żołnierzem być chciał i umiał. Z takiego
się tylko wyśmiewano. Nic więc łatwie szém nie było dla Zakliki ak wǳiawszy mundur
i zapoznawszy się z towarzyszami, przygotować sobie drugi dla dostania się na zamek
stolpeński, w którym pobyt nikomu się nie uśmiechał…

Stary Wehlen o którym zasięgnął wiadomości, człowiek spoko ny, dobry w grun-
cie, po całych dniach gra ący w warcaby i palący fa kę, nie zdawał mu się trudnym do
oszukania…

Cosel zǳiwiła się mocno po milczących kilku miesiącach odbiera ąc znowu posel-
stwo ta emnicze przez wędrownego izraelitę, które é zwiastowało przybycie tego co łamał
podkowy.

Nadeszła druga wiosna i po raz wtóry zazieleniało w ogródku, też same kwiatki podniosły
z grządek wskrzeszone głowy ku powraca ącemu słońcu. Cosel otworzyła okno, ǳień był
ciepły, cisza w powietrzu; z dala w zwierzyńcu las i drzewa szumiały, ale ich szumu uchem
tylko słuchać mogła. Ze wschodków tuż schoǳiło się do maleńkiego wyǳielonego é
kątka ziemi, a i ten dla nié był łaską człowieka, który się é ulitował.

Nie eden raz uż tak w ogródku swoim sieǳąc pod zbudowaną dla nié maleńką
laubą, widywała przechoǳących podwórzem, od którego nizki przymurek ą ǳielił, żoł-
nierzy i oficerów załogi. Nie lubiła wprawǳie dumna pani aby się é upadłé wielkości
przypatrywano, lecz znękana potém witała twarz luǳką zapomina ąc że była królową.
I nie eden żołnierz mimowolnie stanął wpatru ąc się w nią z politowaniem, a młodsi
oficerowie tracili głowy, gdy długo wystawieni byli na ogień czarnych é oczów.

³W wojsku… — Wolamsdorf. [przypis autorski]
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Jednym z tych co się na dłużé zawsze przechaǳali szuka ąc pozoru akiegoś, aby się
zbliżyć do ogródka i przypatrzéć piękné Dyannie, bo ą tak zwano od czasu gdy w osobie
bogini występowała na w eźǳie bogów, był młody Wehlen synowiec komendanta. Stary
go tu trzymał przy sobie, po części dlatego żeby mieć kogoś musztrować bezkarnie i saǳać
goǳinami do grania z sobą w warcaby, w części dla skutecznego za mowania się ego
wo skową karyerą.

Henryk von Wehlen wcale w nié zamiłowania nie miał, ale matka owdowiała spo-
ǳiewa ąca się spadku po komendancie bezǳietnym, który uchoǳił za ma ętnego bo był
dosyć skąpy, zmusiła syna by się poddał ego rozkazom.

Młody dwuǳiestoletni Wehlen nuǳił się śmiertelnie na bazaltach stolpeńskich, lecz
wyrwać się ztąd nie mógł.

Jakiémże to szczęściem dla młodego, rozmarzonego samotnością chłopaka, było przy-
bycie tego nieszczęśliwego a tak pięknego więźnia do pustego zamku! Z pierwszego we -
rzenia na Annę, Henryk stracił głowę. Nie po mował on, ak mógł kto miéć odwagę tak
piękną istotę, taki ideał bóstwa ziemskiego zamknąć wśród murów tych i dać mu zamie-
rać powoli. Z młoǳieńczą piérwszą miłością, czystą, egzaltowaną, ta oną a gwałtowną
rzucił się Wehlen ku piękné pani, aby é służyć i przynieść ulgę w niedoli. Stary ko-
mendant wcale nie do rzał w synowcu roǳącego się uczucia, ani się go mógł domyśléć.
On był na prozaicznie szym z luǳi i dla niego dwie młode niewiasty zupełnie sobie były
równe. Uśmiechał się dawnié do wszystkich, teraz do żadné .

Nieznacznie Henryk poddał mu ową litość która stworzyła ogródek u stóp wieży,
a późnié inne drobne usługi dla hrabiné . Zastępu ąc często komendanta, był tu niemal
panem na zamku, i Cosel, która rzadko nań okiem rzucić raczyła, wieǳiała dobrze iż na
niego rachowaćby mogła. Wolała wszakże czekać na Zaklikę.

Jakież było poǳiwienie é i radość, gdy piérwszy raz schoǳąc do wiosną ożywionego
ogródka, Cosel zobaczyła w podwórzu razem sto ących i w dobré zgoǳie rozmawia ących
z sobą luǳi, Henryka Wehlen i Zaklikę. Ostatniego poznała po głosie, bo go nowy stró
wo skowy zmienił zupełnie.

Dochoǳiła ą rozmowa dosyć głośna, Zaklika opowiadał że pod ął się tu za ąć mie sce
kapitana Zitauera, któremu pilno było do roǳiny po echać.

Henryk i on zdawali się uż dobremi przy aciołmi.
— A! kapitanie von Wehlen — mówił drugi kapitan von Zaklika — nie wesoło tu

u was na tych starych gruzowiskach mniszych. Gdybym był wieǳiał że tu na té skale
takie pustkowie, taka nuda…

Henryk wszakże nie zdawał się wcale znuǳony.
— A! mó panie — rzekł — kto się chce bawić, temu się do Stolpen niéma co

wybiérać, ale spoko nie patrzéć na piękną naturę i żyć sobie cicho… barǳo można.
Cosel słuchała, oczy odwróciła aby nie dać poznać że ą rozmowa obchoǳi, ale serce

é uderzyło mocno.
— Kapitanie Wehlen — rzekł Zaklika — eśli to nie est grzéchem, toćbyście mnie

ako nowego przybysza powinni hrabinie przedstawić.
— Z całego serca — zawołał Wehlen, któremu pretekst ten zbliżenia się do pani Cosel

był barǳo pożądany.
Oba razem podstąpili pod murek ogródka, zna du ącego się znacznie wyżé niż po-

dwórze, na którém stali. Kapitan Wehlen pozdrowił hrabinę.
— Pozwoli pani przybyłego tu kolegę sobie przedstawić, kapitana von Zaklika.
Cosel zwróciła się niby obo ętnie, lekkiém skierowaniem głowy pozdrawia ąc zaled-

wie przybyłego, który stał zbladły, wzruszony, wpatru ąc się w to drogie, piękne oblicze,
promienie ące eszcze tym samym wǳiękiem, akim mu niegdyś za aśniało z mięǳy lip
Laubegastu.

Hrabina nie odezwała się ani słowa z razu.
— Jesteście tu gościem? — spytała po długié chwili milczenia zniża ąc się do kwiat-

ków.
— Ale zda e się że nim pozostanę czas dłuższy, bom tu na służbie, a nie łatwo się

zna ǳie, ktoby tu chciał zastąpić towarzysza.
— O! to pewna! okropnie szego więzienia nad to nikt wymyślić nie mógł — zawołała

hrabina. W lochu ciemnym nie wiǳi się świata i zapomina o nim, tu cały ǳień szeroki
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widnokrąg przed oczyma, ptaki, góry, lasy, drzewa, życie, a mięǳy nim a mną mur nie
przebity!

Wo skowi stali niemi.
— Cóżeście wy zgrzeszyli, że was tu posłano? — dodała.
Zaklika umilkł. — Los chciał — rzekł — am uż niemłody: nigǳie mi nie est

weselé .
Skłonili się i odeszli.
Wehlen porwawszy pod rękę Zaklikę, poprowaǳił go żywo w trzecie podwórze zam-

kowe, gǳie za mował parę izdebek obok stry a i towarzyszowi téż postarał się blizko dać
przytułek.

— Kapitanie Zakliko — zawołał — wy pewnie wiǳieliście po raz pierwszy w życiu
Reichs hrabinę Cosel. Cóż powiecie na tę królewską piękność? Nie estże to kobieta tronu
warta, co strącona z ego stopni, eszcze ma taki ma estat na sobie? Co to za piękność! co
za gwiaźǳista twarz‼

Mówił to z takim zapałem czerwienie ąc, iż odrazu wydał się ze swą ta emnicą, z którą
może i ukrywać się nie myślał. Spo rzał na Zaklikę: ten stał zamyślony, oparłszy się o stół.

— Kapitanie Wehlen — rzekł krótko — nie ǳiwu ę ci się nic wcale, lecz z twoich
wyrazów, z twego zapału, mógłby kto cię posąǳić, żeś się zakochał…

Wehlen uderzył się w piersi.
— Obaśmy żołniérze — zawołał — i uczciwi luǳie; na co się mam zapierać: straciłem

głowę, patrząc na nią! Ani się wstyǳę. Takich kobiét dwóch na świecie nie ma.
— Ale na cóż się to wam zdało? — uśmiechnął się Zaklika smętnie. Kobieta, co była

królową, oczu uż na nikogo nie zwróci; tyle nieszczęść wysuszyło w nié serce, a w ostatku
niewolnicą est na wieki.

— A! na wieki! — przerwał Wehlen — cóż est wiecznego na ziemi. Ona eszcze tak
mi się wyda e i est młodą‼

Zaklika się uśmiechnął.
— A wy mnie wyda ecie się młoǳi! — dodał.
Kapitan Wehlen zawstyǳił się, podał rękę nowemu towarzyszowi z dobrodusznym

uśmiéchem i szepnął: — W istocie, macie słuszność: a nim estem! młodym, ǳiecin-
nym! to prawda; lecz oprzéć się urokowi tego we rzenia, nie est w stanie żaden człowiek.
Wiǳieliście mo ego stry a, ego siwe wąsy, pomarszczoną twarz i zgasłe oczy. Cóż po-
wiecie? patrzy na nią z daleka tak, akby się grzał na słońcu i wzdycha odchoǳąc do swé
izdebki, dopóki przy warcabach nie zapomni o bogini.

Żołnierze goǳinami patrzą się na nią, ak na obraz; a cóż mówić o dwuǳiestoletnim,
ak a wartogłowie.

Wehlen ze swo ém uwielbieniem dla Cosel, był zarazem pomocą Zaklice i zawadą.
Tegoż dnia poszli razem obe rzéć zamek. A było w nim istotnie co oglądać, w siedmio-
wierzchnié wieży, w poǳiemnych galeryach i gankach.

Zaklika wszystko do ednego odnosząc celu, starał się uż obmyślać środki ucieczki.
I nie było pono innego nad wy ście poǳiemiami z wieży o siedmiu wierzchach do ka-
pitulné , a z kapitulné do kaplicy, od któré zapomniany korytarzyk wiódł niewygodną
ciasną szy ą na zewnątrz w stronę miasta.

Zaklika udawał, że go te gotyckie, starożytne szczątki wielce za mu ą, aby się obe-
znać z niemi. Cały plan uż snuł mu się po głowie: hrabina nocą przebrana po męzku,
mogła znĳść ze wschodów i przemknąć się na wewnętrzne podwórze. Tu nie choǳiły
straże, można było łatwo w cieniu nocy i murów dostać się do drzwiczek poǳiemia.
W miasteczku nietrudno było o parę koni, a granica cesarska pod bokiem.

Myśli te zwĳały mu się po głowie, a Wehlen milczenie ego brał w inném wcale
znaczeniu.

— Prawda — rzekł z lekkomyślnością młoǳieńczą — wam się to wyda e straszném,
zamurowaném, nieprzebytém. Wszedłszy w te lochy zimno się robi nietylko od powietrza,
ale od myśli, że to luǳie na umęczenie luǳi sobie podobnych budowali, że się kopali,
ak krety w té górze, aby w nié ukryć występek lub zdradę, a ednak, wierz mi kapitanie,
pomimo tych murów, co otacza ą nas i tych wież, i bram, i am, i straży, łatwié ztąd wy ść
i wnĳść, niżeli się zda e.

Zaklika zamilkł.
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W kilka dni potém znalazł uż sposób dostania się do poko u hrabiné Cosel, nie obu-
ǳa ąc pode rzenia. Szło mu bowiem o to wiele, ażeby go na siebie nie ściągnął. Hrabina,
milcząc, podała mu rękę do pocałowania.

— Długo, nadto długo — rzekła chmurno — kazałeś mi na siebie czekać.
— Środka nie miałem — odparł Zaklika — kto ostatek waży, ak a, ten musi być

oględnym. Nie o mnie mi szło, ani o życie mo e; lecz o to, że po mnie, gdybym się
nieroztropnie rzucił i zawiódł, nie bęǳie może nikogo.

Hrabina zamyśliła się.
— Miałeś słuszność — odpowieǳiała — ciebie, ako na wiernie szego sługę, muszę

zachować na ostatek! Synowiec komendanta na przód być może użyty.
— Jakto? do czego? — zapytał Zaklika.
— Taka est wola mo a — odparła Cosel.
Wehlen się kocha we mnie… oszalał… on zna zamek na lepié … est tu panem. Nie

mięsza się do niczego, zostaw mu wolne pole, pomaga nie wiǳąc, lecz nie bierz uǳiału…
zamknĳ oczy. Z nim sprobu ę uciec.

— Ale to nieopatrzny i szalony chłopiec! — przerwał Zaklika.
— A szalonym tylko, szalone się przedsięwzięcia uda ą — rzekła Cosel.
— Lecz eśli się nie powieǳie? — spytał chmurno Zaklika.
— Cóż mi tam? — zimno odezwała się hrabina — uczyniąż mi co więcé nad to,

co robią? Żalby mi było młodego człowieka. Wy, tak, macie słuszność, wy powinniście
zostać w odwoǳie.

— Młody człowiek — po namyśle, począł Zaklika z ostrożnością, ogląda ąc się ku
drzwiom umyślnie trochę otworzonym — młody człowiek może nie mieć odwagi począć
cokolwiek sam i nie sąǳę, żeby to miał na myśli.

— Zostaw to mnie — odezwała się Cosel — a sama tém pokieru ę, dobrze iż was tu
mam, ale ostatniego mego talara nie postawię na kartę.

Szmer na wschodach, mówić im dalé nie pozwolił. Kapitan odwrócił rozmowę, ode-
zwał się głośno i zszedł zaraz na niższe piętro.

Ubodło go to, iż Cosel odrzucała pomoc ego; lecz zawsze posłuszny, choć mrucząc
postanowił się zastosować do é woli.

Wehlen od piérwszych dni, wziął go sobie za powiernika, nie zwierzył mu się ednak
nic więcé nad to, że szalenie był zakochany w hrabinie, i że dla oswoboǳenia é dałby
życie.

— Wy przecież nie zdraǳicie mnie? — zawołał rzuca ąc mu się na szy ę.
— Ja was nie zdraǳę — szepnął Ra mund, — tego możecie być pewni; lecz czy się

wy nie zdraǳacie, co chwila sami, i czy nie wydacie się nieostrożnością waszą?
Zaklika dopatrzał się wkrótce, iż Wehlen i pod ogródek na rozmowę, i do wieży pod

różnemi pozorami coraz częścié choǳić zaczął. Miotał się niespoko ny, akby w ciągłé
gorączce. Zaklika musiał go przy starym stry u zastępywać u stolika z warcabami i na
gawęǳie z komendantem, która zabawną nie była, bo zwykle toczyła się około historyi
familĳ saskich, obcych z rzeczy i imienia Zaklice. Henryk biegał nieustannie, a po zdwo-
oné ego ruchawości i akichś przygotowaniach, których on tak łatwo mógł do rzéć,
domyślać się mógł, iż ucieczka rychło zapewne zostanie przedsięwziętą.

— Nie wta emniczonemu, nie wypadało mu się narzucać, ednakże raz Henryka
w ǳieǳińcu sam na sam spotkawszy, Zaklika szepnął:

— Na miłość Boga, panie kapitanie, nie wiem, co macie w sercu i na myśli; lecz
lękam się, aby i druǳy, ak a, nie do rzeli u was zbyt awnych akichś, a naǳwycza nych
przygotowań… nie wiem i nie chcę się domyślać do czego.

Wehlen trochę nastraszony, wziąwszy pod rękę, wprowaǳił go w kąt ciemny.
— Jakto? — spytał — cóż wiǳicie? czego się domyślacie? mówcie.
— Nie chcę się domyślać nic, a wiǳę — rzekł Zaklika — iż przygotowu ecie się akby

do akiegoś salto mortale.
— Nie rozumiem! — podchwycił Wehlen — cóż est we mnie niezwycza nego? co

obuǳa te pode rzenia? Całą mo ą winą, żem zakochany, żem szalony, że tą miłością ży ę
cały!
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— Patrzcie żeby ta miłość nie doprowaǳiła was do zapomnienia o tém, że ą luǳie
do rzéć mogą i po nié do ść do kłębka! To, co a wiǳę, może drugi zobaczyć… i.

Zmieszał się Wehlen, ale znać było, że uż panem siebie nie był. Niecierpliwa Cosel
musiała naglić o przyspieszenie ucieczki. Tegoż dnia Zaklika dostał się na wieżę. Hrabina
choǳiła niespoko na, w ubraniu nieco odmienném, niż zwykle.

— Zaklika — rzekła — nie miesza się do niczego, bądź głuchym. Ze starym ko-
mendantem gra ak na dłużé . Jeśliby wypadkiem alarm powstał, stara się go zatrzymać
tylko.

— Jeśliby ucieczka się powiodła — przerwał Zaklika — cóż mam czynić?
— Natychmiast tam stawić, gǳie a każę.
Słowa więcé wydobyć z nié nie było można, wskazała mu ręką drzwi.
Ze smutném przeczuciem akiémś Zaklika wyszedł w podwórzec i długo do siebie

przy ść nie mógł. Wehlen którego spotkał, był niespoko ny, rozgorączkowany, co chwila
spoglądał ku słońcu, które mu zachoǳić nie chciało.

Stary komendant niedomyśla ący się niczego skinął na Zaklikę aby z nim szedł napić
się piwa i siąść do zwykłé gry w warcaby, która się do nocy przeciągała. Wachmistrz
który zamykał bramy i przynosił klucze, zwykle ich eszcze zastawał zatopionych w grze
napozór barǳo prosté a w istocie pochłania ącé człowieka który się do nié przywiąże.

Wieczór był asny i piękny, i ak zwykle w dniach pogodnych noc nagle po zachoǳie
słońca zapadać zaczęła. Zaklika grał tak nieprzytomnie, uchem łapiąc na mnie szy szmer
da ący się słyszéć na zamku, że komendant wygrywa ący ciągle, śmiał się z niego.

— Co ci ǳiś est? kapitanie? — pytał…
— Głowa mnie boli…
Po kilku partyach zaczęli rozmowę. Wehlen fa kę nałożył, noc się robiła ciemna; za-

palono świece: Henryka, który zwykle w té porze przychoǳił, nie było.
— Pewno mi się wyrwał na miasteczko — odezwał się komendant — bo mu tu

nudno, i wolałbym to z lichem — dodał zniża ąc głos — niż że mi się pod wieżą modli
do té dumné pani, któré w istocie zda e się że est królową, i ledwie kogo skinieniem
pozdrowić raczy.

Zaklika odwrócił rozmowę…
Na zamku cicho było, goǳina o któré wachmistrz odnosił klucze zbliżała się: zapu-

kano do drzwi.
Stary żołniérz, który wyglądał raczé na rozbó nika, na emnik który pono przeszedł

służby wszystkie niemieckie, flandry skie i holenderskie nim się oparł w saskié , z awił się
blady i z twarzą ǳiwnie wykrzywioną w progu. Wyraz é uderzył Zaklikę: był straszny,
usta mu się trzęsły.

Komendant choć go używał, nie lubił, ale że w ostrze szym rygorze luǳi trzymał,
rozstać się z nim nie mógł. Zwał się Wurm.

— Panie komendancie — odezwał się Wurm — mam mu doniéść o ważnym wy-
padku…

— Cóż? pali się? — porywa ąc się z krzesła krzyknął Wehlen…
— Nie, ale pański synowiec ucieka w té chwili z hrabiną Cosel z zamku, ha! ha!
Stary komendant rzucił się ak szalony, ku drzwiom.
— I! nie ma się czego obawiać — rozśmiał się ǳiko Wurm — a na to dawno cze-

kałem, czatowałem: wieǳiałem że to nie minie i nagroda nie minie.
— Co za kłamstwo bezecne! — zawołał komendant — ak śmiész…
— Ja spełniam mó obowiązek — zimno rzekł Wurm — w té chwili żołnierze ich

trzyma ą w ganku za kaplicą i kapitan Henryk co mnie po pyskach trzepał gdy zły był,
głowę da!

Z wyrazem piekielné zemsty uśmiechnął się wachmistrz… Komendant drżał chwyta-
ąc to za broń, to za klucze i niewieǳąc co ma począć. Trwoga o los synowca, do którego
był przywiązany, do szału go doprowaǳała.

— Kapitanie Zakliko! — zawołał — ratu mnie, ratu ego!
— Niéma tu co ratować — odparł wachmistrz — utro całe miasto się dowié i król

i dwór, nadto luǳi tę sprawę wiǳiało. O! a to dobrze urząǳiłem. Zemściłem się a, a ak
wy na mnie za niego się zemścić zechcecie, no, tom i a na to gotów.
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Mówili eszcze gdy hałas w podwórzu od poǳiemia wieży o siedmiu wierzchach dał
się słyszéć. Żołnierze z wrzawą prowaǳili pochwyconych więźniów, hrabinę która szła
przodem niema i blada i Henryka związanego, bo pistoletem ednę był sobie zadał ranę
i życieby pewnie sobie odebrał, gdyby mu rąk nie skrępowali żołnierze.

Cosel z wściekłą rozpaczą biegła nie ogląda ąc się na wieżę. Henryk stał… Stary zbliżył
się doń łamiąc ręce i włosy sobie szarpiąc z głowy. Za nim szedł Zaklika z litością w sercu
dla biédnego chłopaka, który tak nieopatrznie wpadł w zasaǳkę. Nikt się nie oglądał
nawet na Wurma, który szydersko się prześmiewa ąc tryumfował.

Stry był zmuszony w té chwili synowca osaǳić w więzieniu i z raportem wysłać do
Drezna. Napisać go nie mógł stary żołnierz, drżał i łzy mu ciekły z oczów; zawołał zwykle
go wyręcza ącego pisarza… Ze łkaniem i przekleństwy ledwie wy ąkane słowa usłyszéć
było można. Oskarżał synowca, młody ego wiek stawiąc ako powód do politowania,
zasługi swo e kładł na szalę; obwiniał sam siebie i ślepotę swą, ale naostatek winę téż
przypisał i zdra cy wachmistrzowi, który niepoczciwie zamiast zapobieǳ nieszczęściu,
czekał na nie by z niego korzystać.

Podwo ono straże przy wieży: noc ta zeszła na czuwaniu i niepoko u.
Komendant wachmistrza téż oddał pod areszt. Z papierami wysłano kuryera do Dre-

zna. Wschoǳące słońce oświeciło stolpeński zamek smutnie szym niż kiedyś niemym.
Cosel leżała konwulsyami miotana.

Około południa uż chmurą spadli z Drezna wysłany z rozkazami króla generał von
Bodt i kilku urzędników.

Na samym wstępie stary Wehlen nie mówiąc słowa, szpadę oddał, ale mu ą Bodt
powrócił. Z rozkazu króla kapitan Henryk von Wehlen tylko i wachmistrz Wurm oddani
być mieli pod sąd wo enny.

Nim słońce zaszło, wyrok zapadły na śmierć miał być spełniony. Próżne były prośby
i łkania starego komendanta, odwoływania się do łaski, i żądania chociażby zwłoki.

Cosel usłyszała strzały i drgnęła: przeczucie mówiło é , że człowiek co ą kochał, płacił
w té chwili swą miłość życiem.

Zaklika stał blady ak trup.
Tegoż dnia Wehlen porzucił służbę list napisawszy do króla. Wachmistrza w ka da-

nach zesłano do robót w fortecy Königsteinie.

To była pierwsza próba hrabiné Cosel, uwolnienia się z narzuconych é więzów. Płakała
po biednym, młodym zapaleńcu, który dał za nią życie, ale zarazem nad sobą. Słuǳe
kazała się dowieǳiéć, gǳie pochowano Henryka i zanieść na ego grób wszystkie ścięte
w ogródku kwiaty. Po tym wypadku, zmieniło się niemal wszystko we Stolpen. Po We-
hlenie komendę ob ął surowszy od niego, ale mnié zdolny Bierling, człowiek namiętny,
gwałtowny, samowolny, dumny, ma ący wszystkie wady starego żołdaka, któremu się
wiodło lepié , niż zasłużył. Świeży wypadek, zrazu niezmierną surowość wywołał. Hrabi-
nie z wieży krokiem ruszyć się nie pozwolono, zmieniono dawną straż i Zaklice kazano
powrócić do swego pułku.

Korzysta ąc z upo enia komendanta, który co wieczora, po odebraniu kluczy, bez-
przytomny padał na łoże, Zaklika nim od echał, poszedł pożegnać panią Cosel.

Znalazł ą nawpół obłąkaną i we łzach, mówić nawet nie mogła.
— Jakto? uż i ty mnie opuszczasz? ty? ze strachu? — zawołała z oburzeniem.
— Ja, nie z własné woli ztąd idę, odezwał się Zaklika cicho. Kazano mi wracać do

pułku — muszę. Odchoǳę dlatego tylko, ażebym lepié mógł służyć.
— A a! mam tu wieki czekać — płacząc wołała Cosel… umierać powoli.
— Rozkazu pani — dodał Ra mund smutnie — zrobię co każesz, nic mnie to nie

bęǳie kosztować.
Po chwili namysłu, Cosel wstała z suchemi oczyma.
— Nie, tak est dobrze, tak musi być — rzekła — idź, myśl sam, co masz czynić: ty

to bęǳiesz wieǳiał lepié — mnie rozum opuścił, Bóg opuścił, luǳie — wszystko; lecz
pamięta , eśli i ty mnie zdraǳisz, pomsty na ciebie wołać będę do Boga: przeklnę cię.
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Zaledwie chwilę mogła trwać ta rozmowa, którą sługi zdraǳić, usłyszawszy, mia-
łyby sobie za obowiązek, nie było czasu do stracenia: hrabina wskazała Zaklice drzewo
w Pillnitz, pod którém sama zagrzebała wy eżdża ąc, w przewidywaniu potrzeby późnie -
szé szkatułkę małą, kosztowne zawiera ącą brylanty. Zaklika miał e wydobyć, starać się
spieniężyć i sumę ze sprzedaży miéć na potrzeby hrabiné , eśliby się ucieczka powiodła.
Zaklika ledwie miał czas wysłuchać rozkazów, gdy szmer na wschodach zmusił go do
spieszné ucieczki.

Przez lat kilka potém, wierny sługa nie mógł nic więcé uczynić nad to, iż dawał
znaki życia i przez przekupniów ozna mywał o sobie. Surowość byłaby może wreszcie
ustała, gdyby nie nowy, podobny zupełnie pierwszemu wypadek, powtórzony i równie
nieszczęśliwie zakończony, ak pierwszy.

Tym razem hrabina była pewną, iż ucieczka powieść się musi: nakazała Zaklice czekać
na siebie w oznaczoném mie scu na granicy z końmi i pienięǳmi. Niespoko ny kapitan
znalazł akiś pretekst dostania się do Stolpen i wiǳenia na chwilę z hrabiną.

Zwrócono é wiele swobody, a té użyła na z ednanie sobie porucznika Helm’a, który
tak samo, ak Wehlen, rozkochał się do szału w piękné zawsze hrabinie.

Ta miłość nieszczęśliwego była może poetycznie szą niż pierwsza, gwałtownie szą i wię-
cé wypróbowaną. Trwała ona lat dwa, nim hrabina, poznawszy człowieka, wywieǳiawszy
się o całym planie ego, zbadawszy charakter, przystała na to, aby raz eszcze probować
szczęścia.

Porucznik Helm, oprócz wǳięku pani Cosel, był u ęty umysłem é , wymową, po-
etycznością, gdyż w tym czasie zatopiona w biblii, zaczytana w prorokach, rozmiłowana
w księǳe święté Starego zakonu, Cosel stała się niby natchnioną wieszczką i prorokinią.
Mowa é , stró , ruchy, spo rzenie, zdraǳały stan umysłu niezwycza ny, któremu towa-
rzyszyło takie zaufanie w sobie, taka wiara głęboka i powaga niezachwiana, iż ą to czyniło
z awiskiem, mogącém nie słabego człowieka ednego, ale tłumy za sobą pociągnąć.

Już ci, co ą słyszeli dawnié mówiącą o swém nieszczęściu, na łagodném w Pillnitz
wygnaniu, zachwycali się é wymową z uczucia płynącą, urokiem słowa, tragicznością
postaci. Późnie sze nieszczęścia w ǳiesięćkroć powiększyły wrażenie, akie wywierała na
luǳi. Zaklika zǳiwił się, u rzawszy ą, tak wielką: naǳwycza ną znalazł w nié zmianę.
Była to ta sama piękność, ale z surowszym wyrazem twarzy, na któré cierpienie wyryło
swe piętno, nie śmie ąc dotknąć rysów, ani u ąć wǳięku. Żywość ruchów ustąpiła teraz
powaǳe, słowa nabrały akiegoś namaszczenia, akby z ta emniczego akiegoś źródła pły-
nęły. Wydawała się kapłanką akąś i Pythonissą. Zaklika zastał ą z ołówkiem, zatopioną
w biblii. Zmierzyła go oczyma i podała rękę do pocałowania. Staremu sroǳe łzy zakręciły
się w oczach.

— Wiǳisz — rzekła — ży ę, Bóg mi przedłużył dni wątku, a nie uczynił tego nada-
remnie. Wiem, że tych wszystkich przeży ę, co mnie prześladowali, i że im kiedyś przeba-
czę. Bóg mi życie przedłużył, aby mi oczy otworzyć na wielkie prawdy dla innych zakryte.
Ja muszę być eszcze wolną, mam wielkie do spełnienia rzeczy.

— A, pani — przerwał nieśmiało Zaklika — czyliż się nie obawiasz, by znowu…
— Ja się nie obawiałam nigdy i nie obawiam niczego — rzekła spoko nie. — Ten

człowiek est moim, władam nim, zrobi co mu powiem, a a mam teraz asnowiǳenie
środków i dróg. On mnie nie zdraǳi i los mnie nie zdraǳi!

Ra mund zamilkł. Umówiono ǳień i mie sce na granicy. Nie śmiał wypytywać ani
o środki, ani o plan, drżał w duchu, lękał się o swo ę panią, przewidywał, że to może los
é pogorszyć.

Odprawiła go skinieniem monarchini, z zupełnym spoko em ducha. Helm, którego
wiǳiał krótko, wydał mu się tak zapalonym, tak rozmarzonym, ak biedny Henryk, który
padł ofiarą młodych swych marzeń. Posłuszny rozkazom Zaklika, wziąwszy urlop, gdyż
służby wo skowé nie rzucił, zna du ąc w nié pewne zabezpieczenie — z końmi i Wendem,
którego na ął, stanął zawczasu na granicy.

W nocy tegoż dnia, Cosel przybyć tu miała. Z niecierpliwością niewypowieǳianą,
Zaklika stanął na straży; w ciszy niczém nieprzerwane upłynęła noc, nadszedł brzask… on
czekał napróżno. Cały ǳień następu ący zszedł na czatach i noc eszcze następna, i trzecia.
Nikt nie przybył, nie było wieści. Czwartego dnia kupcy, adący od Stolpen, w gospoǳie
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rozpowieǳieli, że zamknięta w twierǳy hrabina, uż po wyśliźnięciu się z zamku, wraz
z oficerem, który é ucieczkę ułatwił, pochwyconą została.

Tyle tylko mógł się dowieǳiéć o nié i natychmiast powrócił na kwaterę, aby wiado-
mość miéć o wypadku i skazówkę tego, co mu czynić wypadało.

Niestety, opowiadanie było prawǳiwe. Zaklika po echał na mie sce do Stolpen. Nie
potrzebował iść do zamku, w całém miasteczku nie mówiono o czém inném. Helm przez
rok cały pracował nad wygrzebaniem pod murami wązkiego prze ścia, które wprost wio-
dło za twierǳę od strony, gǳie nawet straże nie choǳiły. Tu choć urwisko stromem
było, znĳść z niego wyuczył się. Otwór zręcznie zasłonięty był zewnątrz lekko ułożonemi
kamieniami. Podpo one straże, niebytność komendanta, wszystko się zdawało zapew-
niać powoǳenie ucieczce. W ciemną noc dżdżystą, hrabina po męzku ubrana, wysunęła
się z wieży niepostrzeżona, Helm czekał na nią w trzeciém podwórzu, z którego otwór
miał ich na wolność wyprowaǳić. Wszystko się tu powiodło szczęśliwie, kamienie po
cichu od ęte zostały, hrabina pierwsza wysunęła się z gruzów, Helm szedł za nią. Pomi-
mo ciemności i kilkokrotnego upadku, obo e się spuścili wzdłuż bazaltowych słupów do
podnóża. Na gościńcu nie opodal czekać miały konie wierzchowe. Nim do nich doszli,
na zamku uderzono na alarm.

Sługa, która weszła wypadkiem do sypialni pani Cosel, lęka ąc się o swą panią, bo ą
przez cały ǳień, akby rozgorączkowaną wiǳiała, zobaczywszy okno otwarte tylko i łóżko
puste, sąǳąc, że mogła się w przystępie szału rzucić z piętra na skały… narobiła krzyku.
Co żyło zerwało się, komendant, żołniérze, pospólstwo w miasteczku.

W obszukiwaniu po zamku, dostrzeżono otwór pod murem… puściła się pogoń w té
chwili. Człowiek, który z końmi miał czekać, powrócił z niemi co rychlé do miasteczka.

Cosel i Helm, nie wieǳąc gǳie się schronić, za radą é puścili się polami ku blizkim
zaroślom, sąǳąc, że tam się ukryć potrafią; ale komendant, któremu szło o głowę, bo
wieǳiał, że straciłby ą pewnie, gdyby mu ten więzień wymknąć się potrafił; spęǳił całą
ludność, zapalono pochodnie, konnych wysłano na drożyny i mieǳe i nim się na brzask
zabrało, odkryto zbiegów. Hrabina i Helm mieli pistolety, raniono żołniérza w obronie,
lecz na strzał wnet nadbiegli inni, i pomimo oporu, wzięto znowu więźniów.

Tak samo, ak pierwszym razem, oficera oddano pod sąd wo enny.
Helm miał ednak krewnych i powinowatych u dworu, udano się do króla i do świet-

né naówczas gwiazdy do hr. Orzelskié o opiekę i łaskę. Nic to nie pomogło.
Skazany na rozstrzelanie, Helm zawieziony został do Drezna, gǳie wszelkie tego ro-

ǳa u exekucye odbywały się na Nowym Rynku, naprzeciw głównego odwachu.
Nowy rynek sławny był z takich krwawych widoków, na których nigdy nie zbywało

ciżby, a nawet pięknych pań, przypatru ących się z ciekawością łamaniu kołem, ścina-
niu i wieszaniu. Tym razem młodego wo skowego tylko rozstrzelać miano, a mimoto
ciekawych było wiele, gdyż historya młoǳieńca, szalenie rozkochanego w Cosel, który
ak opowiadano, w więzieniu kokardę é całował, raźno gotu ąc się na śmierć dla swego
ideału, za mowała żywo szczególnie kobiéty.

Około południa uderzono w bębny, wyszedł odǳiał wo ska, wyprowaǳono Helma…
Oczy wszystkich skierowane były na pięknego złotowłosego młoǳieńca, który nie stracił
fantazyi idąc na śmierć. Z zamkowego skrzydła nawet widać było wygląda ące głowy pań
ślicznie uyzowanych. Kilka powozów z liberyą wspaniałą, ustawiły się tak, aby ostatni
akt dramatu życia luǳkiego dobrze z nich wiǳiéć było można.

Helma, który prosił aby mu oczów nie zawiązywano, postawiono przy murze, odko-
menderowani żołnierze nabili broń, oficer który miał dać znak do strzału stanął… ofiara
uż była gotową, gdy od zamku konno nadbiegł wo skowy, ad utant króla, z przebacze-
niem.

Nie znałby luǳi ktoby sąǳił, że akt ten łaski powszechną wzbuǳił radość: wielu
znalazło się zawieǳionych, przybyli bowiem na krwawe widowisko, a odeszli z niczém i nie
mieli co opowiadać w domu. Helma nazad wprowaǳono do koszar. Powozy roz echały
się w różne strony, ciżba rozpłynęła się zwolna po ulicach.

Na zamku w Stolpen, oprócz podwo onych znowu straży i przedsięwziętych środków
ostrożności, nic się nie zmieniło. Przysłano dowóǳcę nowego, obwarowano niektóre furty
i słabsze mury, nietknięto ednak hrabiné , ani ścieśniono té małé cząstki swobody, aka
é była daną.
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Cosel pokutowała dosyć w sumieniu swém sąǳąc i będąc pewną niemal, że druga
uż ofiara padnie nadaremnie i cieniem swym prześladować ą bęǳie. Nierychło bowiem
doszła tu wiadomość, iż Helmowi król raczył przebaczyć.

Nikt nie wieǳiał aki los mu był zgotowany.
Zaklika, powróciwszy na dawną swą kwaterę, akiś czas pozostał na nié nie rusza ąc

się nigǳie, aby pode rzeń nie obuǳać…
Czuł on że teraz kolé przyszła na niego i mężnie się gotował do tego, co za swó

obowiązek liczył.
Ale do rzalszy od tych co go poprzeǳili, ich doświadczeniem nauczony, chciał być

pewien, iż ostatnia próba ucieczki się powieǳie. Nie zrażało go to wcale iż Wehlen życiem,
a Helm przypłacił całą przyszłością swą, szlachetną chęć ratowania uciśnioné , niemal
oszalałé niewolą kobiety.

Przez czas pobytu w Stolpen i okolicy, kapitan miał zręczność rozpoznać tak zamek,
wszystkie ego stare budowy, poǳiemia, chody, lochy, nawet innym niedobrze znane, iż
mógł tu lepié niż ktokolwiek gospodarzyć. Zastanawiał się tylko nad tém, czy zręcznie
mu bęǳie ako wo skowemu w zamku ucieczkę przygotować, lub uwolniwszy się od służby
osiąść czasowo w miasteczku i zwolna się przysposobić do uwolnienia hrabiné .

Po głośnym wypadku z Helmem, akiś czas wypadało nie dawać znaku życia, ażeby
nie ściągnąć pode rzeń na siebie. Zaklika więc dał tylko przez zwykłego posłańca znać iż
ży e i przybęǳie, a sam czekał uspoko enia.

Kilka tak upłynęło miesięcy.
W załoǳe na Stolpach miał towarzyszów wo skowych zna omych sobie dobrze, po-

echał ich odwieǳić.
Mięǳy innemi był tam i przy aciel ego, nie aki von Kaschau, dobra dusza, ale hulaka

nie pomierny, z którym zawsze o Polsce mawiali, bo w nié kilka wypraw odbył i ęzyka
się był nawet poduczył.

Pod pozorem więc Kaschaua po echał Zaklika na zamek. Stary żołnierz nuǳił się
strasznie, więc ledwie go nie zdusił w uściskach, zobaczywszy u bramy i natychmiast ze
sobą do komendanta poprowaǳił, aby mu tu wolny pobyt wyrobić.

Komendant, który miał rany na nogach i ciągle prawie chory leżał, Kaschauem się
wyręczał i byle mu spokó dano, zezwalał na wszystko. Dwa więc przy aciele poszli do
mieszkania Kaschaua na gawędę przy kuflu piwa.

O czémże się miała wszcząć rozmowa eśli nie o niewolnicy, z któré przyczyny czuwać
ciągle musiano.

— E! — rzekł stary żołnierz — nie chcę a sąǳić co druǳy robią, a zwłaszcza król
JMość pan nasz miłościwy, ale co do mnie, nie rozumiém té srogości nad kobiétą i té
obawy! Co ona ǳiś komu uczynić może? Tyle chyba, że eszcze się kto ak ów Helm
zakocha, bo zawsze piękna i piękna. Nic e zmienić nie mogło, ani więzienie, ani łzy
i męczarnie.

— A gdybyście ą byli wiǳieli w blasku é chwały, ak a, gdym przy dworze był —
rzekł Zaklika — dopiérobyście poznali niebezpieczeństwo.

Myślicież że król się lęka é pistoletów? a! nie, obawia się oczów é i właǳy aką
miała nad nim, bo wié że gdyby goǳinę z nim mówić mogła, u nóg é by leżał prosząc
o przebaczenie…

Kaschau się rozśmiał.
— Tak, a wyszedłszy położyłby się u nóg panny Dieskau albo Osterhausen: stary,

z pozwoleniem, bałamut!
— Radbym téż ą zobaczyć — odezwał się Zaklika — bo to zawsze ciekawa rzecz,

taką kobiétę wiǳiéć, a godną est politowania.
— Któż ci broni? we dnie é nie wykradniesz! — rzekł Kaschau — idź się pokłoń

dawnemu bóstwu.
Otrzymawszy to pozwolenie Zaklika poszedł na wieżę ś-go Jana.
Na drugiém piętrze był pokó Anny Cosel, gdy zapukał, długo nie otrzymał zna-

ku życia i odpowieǳi. Uchylił drzwi z bo aźnią i widok którego w życiu swém nigdy
zapomniéć nie mógł, przedstawił się oczom ego.

W pośrodku izby był stół, zarzucony książkami i papierami. Cosel ręką edną na nim
wsparta, drugą trzyma ąc na ustach, stała nad rozwartą ogromną biblią… i dumała. Ubrana
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była tak niezwycza nym smakiem, iż Zaklika uląkł się czy przytomną była. Miała na sobie
suknie szerokie czarne, z rękawami długiemi, pas na którym stały kabalistyczne znaki,
a na czarnych włosach po wschodniemu zawiązaną chustkę, w którą wpleciony był zwitek
pargaminu, zapisany także głoskami hebra skiemi.

Piękną była w istocie, lecz niepodobną do owé Cosel, która przy mowała króla duń-
skiego w stro u brylantami osypanym. Surowsze zdawały się é rysy, czoło zmarszczone,
a małe usta nabrały wyrazu zadumy i akby pieczęcią milczenia stały zamknięte.

Już Zaklika wszedł i stał w progu, a ona słysząc kroki nie oderwała oczów od księgi,
ciągle nieruchoma z wzrokiem wlepionym w karty, ak posąg trwa ąc w osłupieniu.

I nierychło oczy zwróciła; akby wypadkiem zatrzymały się one na Zaklice, ręka od
ust się oderwała, zdumienie odmalowało w twarzy.

— Duchem esteś czy żywą istotą? — zapytała.
— Wierny sługa, przychoǳę po rozkazy — rzekł Zaklika.
— Są więc eszcze słuǳy wierni, i a, niewolnica, mogęż eszcze rozkazywać komu?
— Mnie — odpowieǳiał Zaklika — dopóki ży ę.
— Jakżeś się tu dostał? tu uż nikogo nie wpuszcza ą?
Zaklika na mundur swó ukazał.
— Po tamtych kolé na mnie — odezwał się — a postaram się być rozumnie szym,

a może będę szczęśliwszym.
Cosel uśmiechnęła się boleśnie.
— O! nie — odpowieǳiała — wszystko w życiu luǳkiém est z góry napisane,

przeznaczone, nieodmienne, nikt się ze swych wyroków nie wyłamie.
— A dlaczegóż nie miałoby być wyrokiem moim, że a hrabinie zwrócę swobodę?
Potrzęsła głową.
— Dlatego że a w inny sposób będę wolną — rzekła. Dawnié ciemną byłam, teraz

wiǳę asno we własném przeznaczeniu, czytam e w té księǳe. Łaski niéma na świecie,
est tylko konieczność, żelazna, niezłamana, nieuchronna; trzeba się é poddać, ą badać
i uczyć się é : w ednym Starym Zakonie mądrość cała.

Niespoǳiany ten zwrot rozmowy, zamknął usta Zaklice: nie wieǳiał co mówić dalé .
— Zostaniesz tu? — zapytała Cosel.
— Sam nie wiém? mam-li zostać? powiéǳ pani? am na wszystko gotów…
Cosel szybko kilka kart w księǳe przewróciła.
— Trzeba się wyroczni poraǳić — rzekła — czeka : nie tak!
Zamknęła klamry księgi, podniosła oczy do góry i poczęła szeptać akby modlitwę;

potém rozwarła biblią nagle, spo rzała na prawą stronę é : oczy padły na księgi Jozue,
rozǳiał ǳiesiąty, i głośno czytać poczęła:

I znowu rzekł im: „Nie lęka cie się, ani się trwóżcie, ukrzepcie się i bądź-
cie mocnemi: tak albowiem uczyni Pan wszystkim nieprzy aciołom waszym,
przeciwko którym walczycie…”

Zamyśliła się. — Tak, rozumiém — poczęła po chwili — mocną będę z tobą, ale nic
poczynać nie trzeba, a czekać głosu Bożego. Ale akże możesz ty tu pozostać?

Zaklika, którego ta biblii wyrocznia zmieszała, nierychło zebrał się na słowo.
— Starać się będę o to, gdy potrzeba — rzekł — w ten lub inny sposób, dostanę

się na zamek lub do miasteczka. Nikt mi tu mieszkać nie wzbroni! Ale mamże pozostać
w służbie i wo sku, czy zrzucić.?

— Zrzucić tę liberyę ohydną, ten kaan niewoli Amalecytów — przerwała żywo
Cosel. — Niewierni są, poganie, bałwochwalcy, gwiazdo-kłońce.

Znowu zamilkł Ra mund.
— Potrzeba mi niewielkiego czasu — rzekł ciszé po chwili — ażeby dostać uwolnie-

nie, sprzedać szarżę, zebrać co mam i przybyć do Stolpen. Kaschau który tu est z załogą,
przy aciel mó stary; mam dobry pozór, ani mi innego potrzeba.

— Kaschau? — spytała Cosel — ak inni niewolnicy, sługa nieprawości, oprawca.
Zamknęła biblią i zaczęła się przechaǳać po poko u.
— Wraca więc — rzekła — ani się lęka o mnie; a wiém żem z przeznaczeniem

walczyć nie powinna, ani ciebie do walki z niém szaloné będę wyzywać. Aleś ty eden
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człowiek, który mi służysz wiernie. Two e przeznaczenie, Bóg w nagrodę lub za karę splótł
z mo ém, musisz cierpiéć razem, a w chwili tryumfu pó ǳiesz za mną się nim napawać.

Z tego nastro u trudno było rozmowę sprowaǳić, Cosel akby prze ęta czytaniem
biblii, zapominała o tém co ą otaczało. Zaklika postawszy u drzwi i ozna miwszy że eszcze
przy ǳie po rozkazy, wyszedł smutny.

W ǳieǳińcu u studni czekał nań Kaschau.
— Cóżeś z nią mówił? — zapytał.
— Stałem u drzwi napróżno i rozmówić się nie mogłem — szepnął Zaklika — zasta-

łem ą nad biblią; czekałem dosyć długo; nie mogła przerwać czy modlitwy czy zadumy:
przy dę raz eszcze.

— Wątpię, żebyś szczęśliwié trafił — dodał Kaschau — ona w księgach świętych
szuka pociechy teraz, a raczé rozrywki. To i lepié … A akżeście ą znaleźli? zmienioną?

— Zapewne — odparł Zaklika, nie chcąc się z tém wydać że ą późnié widywał —
akże niéma nią być? Cosel królowa musi być odmienną w pamięci od Cosel niewolnicy,
a ednak panią ona i ǳisia .

Tak ǳień skończyli choǳąc po wałach i dokoła murów a rozmawia ąc z Kaschauem
o Krakowie w którym po dwakroć był przy królu, i o wo nie. Gdy bramy zamykać miano,
pożegnawszy przy aciela do utra, Zaklika wyszedł do gospody w rynku, by tam przeno-
cować. Usłużny gospodarz Niemiec, wiǳąc wo skowego nadskakiwał mu wielce, i chciał
bawić opowiadaniami… lecz kapitan pożegnał go wkrótce. Naza utrz gdy otwarto bramy
wrócił do Kaschaua, który go ze śniadaniem czekał.

Cosel była w ogródku przy kwiatach, skinęła na przechoǳącego. Tego dnia ubiór é
był zwycza ny i mowa nawet odmienną: weselszy promień igrał na czole.

— Patrz — rzekła — to są teraz mo e ǳieci. Mo e własne mi wydarto! Co za okru-
cieństwo! matce odebrać é własność. W goǳinach długich niewoli, myślą tylko odga-
du ę, ak porosły? Nie poznałabym ich pewnie, a oneby się odemnie odwróciły z przera-
żeniem.

Prosiłam by mi e choć wiǳiéć dano! Niestety! ǳieci to króla nie mo e! Powieǳiano
mi że ich wiǳiéć i znać nie będę! I est istot tro e, tak moich ak tylko ǳieci matce być
mogą, których te oczy nie zobaczą i te ręce nie uścisną! Czu esz ty to — ? rozumiesz…
ak się serce pękać musi.

Gdyby mi e Bóg zabrał, szukałabym ich na łonie O ca Niebieskiego; ziemski o ciec
ich, wróg mó , stoi mięǳy mną a niemi…

Litościwszy Bóg dał kwiatki, te mi się śmie ą za ǳieci. A! gdybym im mogła posłać
choć po kwiatku. Nie, odrzuciłyby e ze wstrętem! One się matki lękać będą, im powieǳą
żem nie żywa lub gorzé niż umarła, obłąkana, szalona…

Zaklice się łzy w oczach kręciły.
Rzadko wspominała Cosel o swych ǳieciach, ak gdyby się wspomnienia ich lękała.

Domówiwszy tych słów zamilkła.
— Idź — rzekła — idź i powraca . Raǳiłam się losów biblĳnych i wyroczni liczb,

powrócić powinieneś i dotrwać tu. Skinęła eszcze głową i ręką, ruchem królowé poże-
gnała Zaklikę.

Nie miał więc uż tu co robić dłużé . Dla niepoznaki zabawił z Kaschauem goǳinę
i pod pozorem służby, przed południem go pożegnał. Przechoǳąc podwórze uż nie zo-
baczył Cosel przy kwiatach, stała w górném oknie, ubrana ak wczora z książką w ręku,
zadumana, rozmarzona. Nie rzuciła nawet okiem na niego, tak cała była w sobie i czytaniu
zamknięta.

Nie pyta ąc akie go tu losy czekać miały, Zaklika posłuszny, wróciwszy na kwate-
rę w Oszaciu, za ął się uwolnieniem ze służby. Łatwo mu przyszło pozbyć się munduru
i stopnia. Zabrał co miał i ednego dnia smutné esieni, za echał na gospodę do Stolpen,
oświadcza ąc gospodarzowi, iż tu na ustroniu myśli zamieszkać.

Trafiał się dworek do nabycia tanio, i kapitan kupił sobie chatę z ogrodem, w któré
za miesiąc uż wraz z Kaschauem gospodarowali.
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W r. , we trzy lata po nieszczęśliwé z Helmem ucieczce, Stolpen, zamek i miasto, uż
znowu zapomniawszy o tém co przeżyły, dawnym spoko nym trybem wie skiego żywota,
ednosta nego i cichego, wegetowały akby wśród pustyni.

Na świecie, na dworze, przy królu wiele się zmieniło rzeczy. Hrabina Cosel była prawie
pomszczoną, nie wieǳąc o tém ani się stara ąc o to. Do é smutnego schronienia edna
za drugą dochoǳiły wieści żałobne, nieprzy aciele é znikali z tego pola lub ze świata.

Nowi luǳie, twarze, kobiéty i faworyci wyrastali na ich mie scu.
W pośród tych ruin eden tylko król August Mocny, stał zawsze wspaniale rzuca ąc

złotem, szuka ąc zabawy, a znaleźć é nie mogąc…
Piękna Marynia Denhoffowa, może lęka ąc się losu Cosel, napróżno usiłu ąc króla

przywiązać do siebie, w ostatku bezpiecznie szém sąǳiła pó ść za mąż. Król się temu nie
sprzeciwiał wcale. Bawił się na weselé zawsze na lipskich armarkach i przekładał zna o-
mości krótkotrwałe, nad więzy coby dłużé krępować go mogły. Tak cudné piękności,
ale milcząca i ak posąg bez życia, Erdmuta Zofia Dieckau córka ta nego radcy Dieckau
z Czeplina, zachwyciła go na chwilę i wydał ą król prędko za mąż za nadwornego swego
marszałka von Lossa, zna du ąc że ak bryła ze śniegu zimną była. Tak potém zakochał
się August w Henryecie Osterhausen, któré bierne posłuszeństwo go znużyło, a synowa
wygnała ą do klasztoru, zkąd późnié Stanisławski żoną ą wywiózł do Polski…

Po tych wszystkich przemĳa ących zapałach, nastąpiło panowanie Anny Orzelskié ,
córki Henryetty Duval, dawne świetności przypomina ące.

Anusia Orzelska w huzarskim mundurze złotem szytym, z orderem Orła białego, eź-
ǳiła z królem na mustry wo sk i polowania… Król przy nié odkwitał młodością. Nowe
pokolenia z awiały się na dworze. Hrabia Rutowski aśniał obok siostry swo é ; starzy fa-
woryci do grobu się kładli. Fürstenberg, który swym zakładem z Hoymem, sprowaǳił
hrabinę na dwór drezdeński, a późnié stał się é na za adle szym prześladowcą, nie żył
oddawna, z wielkich łask pana zwolna schoǳił w zapomnienie. Towarzysze ego mini-
strowie piérwsi przeczuwa ąc co go czekało, wyparli ze swé rady, ode mu ąc mu wszelkie
czyny, uǳiał w państwa sprawach: król się odwracał od niego. Nie pozostawało mu ak
z alchemią, bigoteryą i myślistwem sieǳiéć w lasach w Wernsdorfie i na łowach rozmy-
ślać o niestałości łaski pańskié .

Ten co namiestnikiem będąc, wszystkich z góry wiódł i przez panią Reuss całemu
dworowi chciał panować, a nawet samemu panu, zszedł do zupełné nicości. Po śmierci
żony marzył eszcze o kardynalskim kapeluszu i wybiera ąc się na armark do Lipska,
po echał na świat lepszy… tak cicho iż król, który właśnie armarkował, nierychło się
o zgonie dawnego faworyta dowieǳiał. Był to gorzé niż upadek głośny, było to przeżycie
siebie samego.

Nawet hrabinę Reuss wprzód mu kuzyn Lützelburg odebrał. Wpływ tego kółka,
w którém Hilchen, Reuss, pani Reichenbach é siostra i panie Schellendorf i Callenberg
królowały… znikł zupełnie. Rozpierzchło się to i powymierało.

Vitzthum nie żył także od roku, a kilka lat wprzódy oddalony od króla przebył
w Szwecyi; za niego i za siebie czynną niezmordowanie była żona, owa siostra Hoyma,
którąśmy wiǳieli dopomaga ącą Annie Cosel do łask królewskich, a wprędce pracu ącą
nad é strąceniem. O ile sam Vitzthum był nieznaczącym, o tyle ona, pani Rachela ak
ą zwano, pracowała za dwo e, a przybrawszy sobie z nicości wyciągniętego Watzdorfa,
twarz w twarz stawała do bo u nawet z Flemmingiem. Nienawiść é ku feldmarszałkowi
zroǳiła się z niechęci i kobiécé intrygi przeciw pani Przebendowskié , którą Sasi dla
ułatwienia sobie zwali panią Brebentau… W czasie poselstwa męża w Szwecyi Vitzthu-
mowa pałac mu budowała na rogu Kreuzgasse, który późnié Rutowskiemu się dostał.
Vitzthumowa uchoǳiła za na bogatszą panią w Saksonii, a wszystko co miała zebrała
sama.

Vitzthum skończył tragicznie.
Na rok przedtém będąc w Warszawie z królem, przy którym szambelanem i ad u-

tantem zna dował się naówczas nie aki markiz de St. Gilles, pono nie przyznany syn
sardyńskiego króla Wiktora Amadeusza, a wedle zwycza u swo ego gra ąc dnie i noce,
powaśnił się z nim u kart w królewskim przedpoko u. Vitzthum miał lat pięćǳiesiąt
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kilka, St. Gilles dwaǳieścia i parę. Gra była gruba, zapalczywy młody przegrywał; zaczął
przeciwnikowi przymawiać: od słowa do słowa przyszło do ła ań i razów. Hałas się stał,
król się dowieǳiał, faworytowi starszemu dał naturalnie słuszność, zgromił włocha i ska-
zał go za obe ście się grubiańskie na trzymiesięczne w lipskié twierǳy więzienie. Była to
kara i łaska, gdyż komendantem w Lipsku podówczas był hrabia Castelli, wu markiza.
Zakazano mu się ednak na przyszłość pokazywać u dworu.

St. Gilles odsieǳiawszy trzy miesięczne więzienie, zbiegł ta emnie do Polski i do-
stawszy się do Nadarzyna, posłał Vitzthumowi wyzwanie. Nie mógł go on nie przy ąć,
nakazał wszystkim ak na surowié milczenie, aby się król nie dowieǳiał i naza utrz d. 
kwietnia  r. przybyć obiecał.

Wieczorem Vitzthum u córki (ks. Lubomirskié ) był na kolacyi, bawił się akna wese-
lé i do północy grał w pikietę. We dwie goǳiny potém echał pota emnie do Nadarzyna,
wziąwszy z sobą ednego tylko sekundanta, hr. Montmorency.

Z rana mięǳy piątą a szóstą stanął na mie scu, posłał do markiza z ozna mieniem
oficera Freneuse i że naówczas obycza em było z konia się strzelać, siadł na koń. Zapaśnicy
wy echali przeciw sobie z wielkiém męztwem, powoli, a zbliżywszy się na strzał, markiz
strzelił i ugoǳił Vitzthuma tak śmiertelnie, iż trupem z konia się zwalił. W té że samé
chwili strzelił Vitzthum także, ale kula ego drasnęła tylko policzek markiza i perukę. S.
Gilles nie wieǳąc co począć z sobą, uciekł do Warszawy i szukał schronienia w klasztorze
Teatynów. Król rozżalony nakazał nie zważa ąc na prawo schronienia, marszałkowi St.
Gilles’a odebrać z klasztoru. Klasztor otoczyło półtorasta żołnierza, w té samé chwili St.
Gilles za laika przebrany umknął na Berlin i Lipsk do Włoch…

Ciało zabitego, we wszystkie ǳwony na cześć mu bĳąc po droǳe, wywieziono do
familĳnych grobów.

Taki był koniec piérwszego faworyta. Flemming trzymał się eszcze, on eden umiał
się stać potrzebnym i obronić od losu, który spotkał innych ego współzawodników…

Budował naówczas pałace, sprzedawał, handlował dobrami i złoto na beczki mierzył.
Pozbywszy się Schulenburga, odraǳiwszy królowi oddanie dowóǳtwa wo sk genialnemu
synowi Maurycemu saskiemu, marzył Flemming o księztwie kurlandskiém dla siebie,
a o żenieniu pięćǳiesiąt ośmioletniego Augusta z siedmnastoletnią księżniczką pruską,
która przymierze mięǳy Saksonią, Polską (na ǳieǳiczną przerobioną i rozǳieloną),
a Prusami umocnić miała. I gdyby August II zgoǳił się był na to małżeństwo, przyszłoby
było do skutku.

Niecny Löwendahl, który hrabinie Cosel winien był wyniesienie swo e, trzymał się
eszcze, ale z każdym dniem tracąc na słowie i znaczeniu i walcząc z silnie szym stokroć
od siebie Flemmingiem, trwoniąc łatwo zdobyte mienie, pęǳił ku widoczne uż ruinie.

Watzdorf nareszcie, ów „chłop z Mansfeldu” przerzuca ąc się na różne strony u dworu,
dostarcza ąc pienięǳy, ymarcząc z Flemmingiem, nie rzucał klamki dworskie , choć król
na niego patrzeć nie mógł, ale go potrzebował.

Na dworze króla ten sam zawsze panował szał zabaw i potrzeba nienasycona rozrywek.
Przybycie Orzelskié pobuǳiło do nowych wystąpień tak ak przed kilką laty ożenienie
syna, oǳnaczyło się ba ecznym zbytkiem i przepychem…

W pośród tych na różnorodnie szych roztargnień, które królewska fantazya sama so-
bie dostarczała, przychoǳiły chwile, w których August miał się za wielkiego wo ownika
i wo skowych łaknął popisów.

W tym roku, król wiosny piękné w Pillnitz zażywał, wo sko stało obozem, strzela-
no z ǳiał i próbowano półkartaunów siły. Hrabia Wackerbarth towarzyszył Augustowi.
Mówiono o twierǳy Königsteinie i o czynionych próbach na skałach, na których się ona
wznosiła. Półkartauny w proch rozsypywały kamienną podstawę twierǳy.

— A ednak — rzekł Wackerbarth — znam mie sce i kamienie, którychby one nie
wzięły: za to ręczę.

— Gǳie? — zapytał August.
Wackerbarth spo rzał na króla, zdawał się zaasowany tém że mu się to słowo wyrwało

i milczał.
— Gǳie? — powtórzył król.
— W Stolpen na bazaltach tamte szych, które są ak żelazo twarde, kule nic nie mogą.
— W Stolpen! — zawoła August i twarz mu się okryła chmurą — a, w Stolpen!
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Była milczenia chwila, król się przechaǳał niespoko nie, znać było iż go akaś fantazya
dręczyła, któré zadość uczynić nie chciał czy nie mógł.

— W Stolpen! — powtarzał kilka razy. — Możnaby kartaunów na skałach tamtych
spróbować.

Wackerbarth spo rzał trwożliwie na króla, który akby ubodnięty tém we rzeniem,
zawołał: — Dlaczego nie mamy kul na bazaltach spróbować? przecież zamku nie obalimy?
a kilka strzałów…

Wackerbarth zmilczał, akby czeka ąc rozkazów i niedowierza ąc im. August widocznie
oziębłością ego był dotknięty i chciał się wyższym nad pewne względy ǳiecinne, które
mu któś mógł przepisywać, okazać.

— Poślĳ waćpan do Stolpen — odezwał się — dwa ǳiała, każ mi przygotować baterye
naprzeciw tych słupów, będę sam utro rano próbie przytomny. Tak, z rana — dodał —
póki gorąco nie przy ǳie, bo dnie uż bywa ą skwarne. Odwrócił się od niego i poszedł.

Rozkaz króla spełniał się zawsze mimo wszelkich przeszkód możliwych, we mgnieniu
oka. Na całą noc wysłano rozkazy i ǳiała do Stolpen… Zaklika spał w swym dworku sa-
motnym, gdy o północy rozruch nie zwykły stał się w miasteczku. Konni, wozy, wo skowi
z głośnemi krzyki w eżdżali z pośpiechem wielkim i zuchwałością żołdacką. Kapitan wy-
chylił z okna głowę nie mogąc po ąć co się stało i sąǳąc że aki nieznany nieprzy aciel
wtargnął w Saksonii granice. Z ęzyka ednak poznał Sasów, którzy swém Herr Jeses! po-
wtarzaném nieustannie zdraǳali się łatwo. Zobaczywszy oficera kapitan ośmielił się go
po koleżeńsku zapytać — co się stało? i zkąd pośpiech był tak wielki.

— Król! N. Pan! — krzyknął oficer pęǳąc luǳi — król przybywa utro, to est ǳiś
rano tu bęǳie.

— Król? w Stolpen?
— Tak est i eśli macie luǳi ślĳcie ich z łopatami, trzeba naprędce usypać baterye

do rana. Będą strzelać do słupów i próbować kul siły.
— Gǳie? — krzyknął zdumiony Zaklika.
— A! gǳie! tu na górę zamkową! — śmie ąc się powtórzył oficer — czyż mnie nie

rozumiecie.
Rozmowa się przerwała. Zaklika pochwycił co na pręǳé oǳiewać. Uszom swym nie

mógł dać wiary! król, król strzela ący do zamku, w którym więził tę nieszczęśliwą ofiarę
od lat tylu, akby na urągowisko. Rzecz była nie do uwierzenia, nie do po ęcia. Król
w Stolpen!

Jaka chwila do przebycia dla hrabiné ! włosy powstały mu na głowie; omackiem po-
czął chwytać oǳież, ubierać się bez przytomnie, machinalnie. Chciał bieǳ, ozna mić é
o tém, przygotować ą, nakłonić do przeżycia té próby na którą miała być wystawioną.

Zaklika miał łatwy wstęp do zamku, zdawało mu się że w tym zamęcie powszechnym
wciśnie się i na cóś przecie przydać może. Los Cosel ściskał mu serce, łzy dobywały się
z oczów.

— Król! król! — powtarzał machinalnie — a! to nie może być! W ostatnié chwili
zawstyǳi się, zabole e, nie przy eǳie. To nie może być.

Co się z nią stanie?
Szarzało na dworze gdy zamyka ąc swó dworek, Zaklika wybiegł ak oszalały pęǳąc

pod zamek.
Na zamku wszystko było rozbuǳone, wiadomość że król przybywa ak piorunem

odpoczywa ących żołnierzy i starszyznę poruszyła. Z miasta, z wiosek sąsiednich żołnierze
gnali płazami ludność z chat powypęǳaną do sypania bateryi naprędce. Płacz, krzyki
i głośno wydawane rozkazy rozlegały się dokoła. Konni krzyżowali się na drogach, wszyscy
potracili głowy.

Jedną bateryę uż sypać zaczynano w zwierzyńcu przy tak zwané Röhrpforte, drugą
na Hanewalǳie, w ogródku skarbowym (Amts-Frohns Gärtehen)…

Gdy Zaklika do bram przypadł na rozcież otwartych, w zamku wszystko było na no-
gach. Czyszczono, zamiatano, znoszono gruzy, komendant chrypł od wołania, oficerowie
nie wieǳieli od czego poczynać. Około wieży św. Jana cała służba żeńska i męzka hrabi-
né Cosel, stała w na ǳiwnié ponarzucanych ubraniach, tak ak się ze snu zerwała sąǳąc
że na zamku się pali. Stali w osłupieniu, pyta ąc edni drugich, nie wieǳąc co się stało

   Hrabina Cosel 



i co przygotowywać mogło. W otwartém oknie blada pokazała się Cosel, Zaklika wbiegł
po wschodach pół żywy załamu ąc ręce.

Spotkała go w progu Cosel z zaciśniętemi ustami, cała drżąca.
— Król! — zawołała — król! a! rozumiem!
— Król do mnie przybywa…
— Pani — przerwał Zaklika — król przybywa kul swoich ǳiał na słupach u góry

probować.
Cosel się rozśmiała.
— Prosty! naiwny człowieku! — zawołała — i ty w to wierzysz? Ja śniłam o nim

od tygodnia. Duch mó błąǳił nad nim i pociągnął go ku sobie. Szukał pozoru… Chce
mnie wiǳieć. On wié że a go kocham, że mu przebaczę. On est wolnym, on chce mnie
poślubić ak dał słowo. Niech mnie ubiorą ak do ślubu, ak na na większą uroczystość.
Chcę być piękną! Chcę mu przypomniéć tę Annę, przed którą klękał…

— Król! — powtórzyła z zachwytem — mó król! mó pan!
I uderzyła w dłonie.
Zaklika ze spuszczoną głową, osłupiały, stał niemy.
— Woła sługi mo e — dodała — niech przy ǳie Lina, niech dobęǳie z kuów

suknie.
I rozpuszczone włosy czarne, które é na białą szy ę spadały, u ąwszy w dłonie, biegała

po ciasné izdebce.
— Woła mi sługi copręǳé ! on może przybyć co chwila! a a nie będę gotową. Mó

król! mó pan… August!
Zaklika wybiegł, zawołał na sługi, a sam siadł na wschodach i niemy, zbolały, pół

martwy, nie mógł uż z mie sca się ruszyć.
W zamku wrzawa była niezmierna. Dniało! Liczono minuty, liczono sekundy, nieli-

tościwe bicze smagały dla pośpiechu pracu ących, baterye rosły w oczach, ale i ǳień ro-
snął straszliwie. Na pięknie szy w świecie ranek ma owy wschoǳił ponad dolinami i góry,
z których lekkie mgły wstawały ku niebu. Drzewa pachniały rosą skropione, dyszały wo-
nią łąki rozkwitłe; cała natura, ak ǳiecię w kolebce szczęśliwe, buǳiła się z uśmiechem
na ustach. Wśród tego wielkiego spoko u natury, w zamku ak w poruszoném osiém
gnieźǳie syczało, ruszało się, roiło.

Żołnierze kładli mundury i zbroi kawałki, starszyzna dobywała na świeższych rynsz-
tunków, komendant dowieǳiał się z przerażeniem, iż, przeciwko obycza owi, z Pillnitz
ani stół, ani kuchnia królewska, ani zapasy przybyć nie miały, a tu przecież N. Pana przy-
ąć czémś należało. Co tu znaleźć coby ust pańskich było godném? Wzięto naturalnie
kilka sztuk ze zwierzyńca, znalazła się flaszka wina, ale ak obozowa prostota zastawy sto-
łu, miała się wydać w oczach pana tak do wspaniałości nawykłego. Rzeczywiście eden był
tylko stary kieliszek z herbami saskiemi, goǳien ust pana, a misy i talerze i reszta ubó-
stwo gospodarza przypominała. Księża z kościoła pożyczyli obrusa, gospoda dostarczyła
wiele, bez reszty musiano się obe ść.

Półkartauny stawiono na przeznaczonych do nich wprędce usypanych bateryach. By-
ło uż po czwarté , czas upływał z szybkością przeraża ącą… lada chwilę można się było
spoǳiewać N. Pana, który zapowieǳiał, że z Pillnitz dodnia wy eǳie. Komendant po-
słał na wieżę „siedmiu wierzchów” wyrostka, aby mu dał znać gdy na gościńcu od Pillnitz
tuman pyłu zobaczy.

Artylerzyści wcześnie celowali półkartauny tak, aby kule na pewno w słupy bazaltowe
biły. Zabawka ta wydawała się im wcale pańską, bo na nic nieprzydatną, ale fantazyi musiał
król dogoǳić. Utrzymywało się tu od dawnych wieków podanie mięǳy ludem o akiémś
ba eczném oblężeniu, w czasie którego odbite kule na napastników padały.

Wszystko stało w porządku i komendant lustrował szczupłe swe siły, gdy z wieży
chłopak dał sygnał.

W té samé chwili burmistrz, ławnicy, mieszczanie z chorągwiami i w paraǳie, niosąc
zarǳewiałe klucze od szpichlerza wó ta mie skiego, wystąpili na gościniec; na ǳwonnicy
luǳie oczekiwali znaku ażeby powitać Pana biciem we wszystkie swe ǳwony. W mia-
steczku co żyło świątecznie ubrane, zalegało rynek i ulice.

Tuman kurzu widny z daleka, zbliżał się żywo; nareszcie dostrzeżono adącego przo-
dem wyciągniętym kłusem dorodnego, pięknego, wspaniałe postaci mężczyznę. Za nim
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gonili ad utanci, szczupły dwór i kilku zaproszonych gości. W oddaleniu drugi orszak,
akby dogania ąc pierwszy pośpieszał.

Milczenie głuche zaległo szeregi… oczekiwano. Coraz widocznié rozeznać było można
niebieski żustokor króla z haowaną na nim gwiazdą Orła białego.

W bramie król ledwie skinął burmistrzowi i ławnikom schylonym do samé ziemi;
biegł wprost drogą na zamek. Tu u wrót stała załoga, bito w bęben i komendant wyszedł
z raportem. Lecz król zdawał się pomięszany, niespoko ny i w złym humorze. Nie odezwał
się nawet do nikogo. Zwrócił konia ku bateryi przy Röhr-Pforte w zwierzyńcu i popatrzał
chwilę nie mówiąc nic; potém ruszył pod twierǳę na Hannewalde. Przed tą bateryą
na potężnie sza massa czarnych słupów, akby związanych w pęk ogromny wznosiła się.
Widać ztąd było wieże, mury i okna Śto-Jańskié wieży, w których postać biała migała.
Ale król nieśmiał podnieść oczów. Po krótkié chwili zawrócił do zwierzyńca.

W té chwili dobiegł właśnie Wackerbarth z Drezna i towarzyszył królowi roztargnio-
nemu, zasępionemu widocznie. Wackerbarth stanął z tyłu nie mówiąc nic. Augustowi
śpieszno było; dał znak: przystąpili artylerzyści do ǳiał i ogromny huk dał się słyszéć,
odbity przez okoliczne góry.

Ucho czu ne byłoby z nim razem pochwyciło krzyk ǳiwny, akby rozpaczy i boleści.
Król wszakże i towarzyszący mu nie mogli usłyszéć, ani zobaczyć nic, gdyż cała ich uwaga
zwróconą była na półkartaunę i bastyon, do którego podstawy dawano ognia.

Pierwszy strzał skierowany na mur bazaltowy, wprawǳie wybił w nim ǳiurę, ale
żelazna kula rozbryznęła się na kilka sztuk. Komendant przyniósł ą N. Panu, August
popatrzał i głową ruszył w milczeniu. Drugi strzał wymierzono uż na same słupy rosnące
z ziemi u stóp bastyonu; kula została strzaskana i kilka tylko kawałków kamienia odpadło,
znać dawnié nadkruszonego.

Kazał król, akby zapala ąc się coraz, strzelać raz trzeci i czwarty na skały nieco wyżé
sterczące; skutek był ten sam: kule się roztrzaskiwały, a kamień opadał tylko w tém mie -
scu gǳie go trafiły… słupy wytrzymywały. Za każdym strzałem, pęka ące kule i kamienia
odłamy leciały w górę i opadały, nie raniąc nikogo, ednego tylko królewskiego konia
przy Röhr-Pforte trzymanego, uderzył kamień w nogę i trochę skaleczył. Za trzecim téż
strzałem, kawał rozbité kuli około sześciu funtów ważący, przeleciał przez mury na mia-
steczko i padł na słodownią, przebĳa ąc dach, sufit i rusztowania, aż do ziemi. Komendant
zobaczywszy to, pobiegł zaraz zbadać szkodę i kulę z kawałkami drzewa przyniósł przy
na powinnie szym raporcie N. Panu, który raczył ą oglądać.

Nie strzelano uż nawet z bateryi na Hannewalde, król miał té próby dosyć.
Od pierwszé chwili, gdy posłyszała Cosel o królu, była ak nieprzytomną; na przód

serce é chwyciła naǳie a, że August stęskniony dla nié tu przybywał. Ubrała z gorącz-
kowym pośpiechem, z na większém staraniem, patrzała długo w zwierciadło, uśmiecha ąc
się sama sobie.

— A! nie, to nie może być inaczé — szeptała — estem pewna, przybywa dla mnie.
Mógłżeby strzelać do tych murów w których a sieǳę zamknięta, dla zabawki. A! nie! to
koniec mo é niewoli, to mo ego tryumfu początek.

Biegała od okna do okna. Z ednego widać było pillnitzką drogę i na nié Nider-Thor.
Postrzegła tumany pyłu, serce é biło, płakała. Wtém dały się słyszéć ǳwony, bębny,
król w eżdżał… cisza. Przycisnęła serce dłonią, czekała. Zdawało é się że go usłyszy na
wschodach, że go u rzy we drzwiach, pełnego łaskawości i litości. Długo trwało potém
milczenie złowrogie… i strzał się rozległ… strzał i krzyk. Cosel upadła na ziemię. Nagle
porwała się ak wściekła, roz uszona, z rozrzuconemi upadkiem włosami i pobiegła do
stolika.

Ręce dygoczące ze wzruszenia odmawiały é prawie posługi; odsunęła szuflady, rozwi-
nęła edwabne chusty, dobyła pistolet, który ą nigdy nie opuszczał i ukryła go w szerokim
sukni rękawie.

Jak obłąkana przybiegła do okna na bliższego, rozgląda ąc się w prawo i w lewo. Z té
strony słychać było trzaska ące strzały i skały gruchotane, których odłamy dolatywały do
okna. Cosel wyprostowała się, oczy é pałały ogniem, ręce drżały, pierś się podnosiła
gwałtownie. Czekała.
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Za każdym strzałem chwytała się za głowę i serce, akby niewierząc uszom, nieufa ąc
oczom. Śmiech ǳiki błąkał się po ustach, a łzy napełniały powieki.

Za czwartym strzałem ucichło.
I długo było cicho; Cosel się nie ruszała z mie sca, w prawé ręce trzyma ąc i cisnąc

pistolet.
Już prawie znużona tém oczekiwaniem paść miała, gdy na droǳe pod oknem tentent

konia dał się słyszeć. Cosel wysunęła się do pół… patrzała.
To był on! on! August! Jechał sam pęǳąc konia drożyną pod murami.
Krzyknęła: podniósł głowę, stanął i rękę przyłożywszy do kapelusza, niemy, blady, stał

rwąc konia, który mu się wyrywał.
Hrabina wychyliła się ku niemu z okna akby się rzucić chciała.
— Królu! panie! litości!
August nie odpowieǳiał, Cosel się uśmiechnęła.
— Litości od ciebie się spoǳiewać! okrutniku nikczemny, ty co słowa łamiesz i ka-

rzesz za nie tych co się o nie upomina ą! Litości! od ciebie? Co dla ciebie luǳkie życie,
czém serce luǳkie dla ciebie? Cosel niewolnica garǳi tobą, brzyǳi się, przeklina. Ciebie
i pokolenie twe, i kra i imię.

Giń nikczemny!
W té chwili dobyła pistoletu i… strzeliła do króla.
Głucho rozległ się strzał ten po zamku i śmiech: Cosel padła. Król ak osłupiały,

usłyszawszy świst kuli która mu kapelusz drasnęła, oprzytomniał; skłonił się z uśmiechem
i konia puścił cwałem.

Nie ǳiw że potém nieprzy ąwszy śniadania u komendanta, chmurny, natychmiast
nazad do Pillnitz od echał⁴.

Gdy Zaklika przerażony strzałem i hałasem wszedł do poko u Cosel, zastał ą bladą, bez-
przytomną, leżącą na ziemi. Koło nié wystrzelony dymił pistolet. Domyślił się wszyst-
kiego. Sługi nadbiegły także ratować panią, która zdawała się akby umarłą.

Luǳi wielu słyszało strzał, August wszakże nikomu o nim nie powieǳiał i zamilczał.
Domyślano się ztąd, iż o nim rozpowiadać nie należy.

Nie rychło poruszona tym wypadkiem hrabina, wróciła do sił i dawnego trybu życia.
Wieǳiała ona iż teraz nie ma się uż czego spoǳiewać: los é był rozstrzygnięty na wieki.

Nie ǳiw téż że wśród té długié , ednosta né niewoli, w umyśle é chwilami czuć
było akby obłąd akiś, akby zwichnięcie i szały

Napozór ednak podda ąc się swo emu przeznaczeniu, Cosel i potém r.  nie wy-
rzekła się naǳiei oswoboǳenia. W rok potém, ma ąc przez Zaklikę znaczną summę ze
sprzedanych kle notów, usiłowała nie raǳąc się go, nie mówiąc mu nic, wyrwać, prze-
kupu ąc otacza ących. Jednego dnia późné esieni, spuściła się z mieszkania swo ego na
wieży, ma ąc przyrzeczoną pomoc do wdrapania się na mur przy ogródku. Żyǳi handla-
rze, których do tego użyła, kazawszy sobie zapłacić sowicie, niezręcznie posiłkowali é do
té ucieczki. Już była na drugié stronie muru, który po lekkié drabinie ze sznurów miała
odwagę przebyć, gdy warty usłyszawszy ruch u stóp wieży, załogę zaalarmowały. Komen-
dant przypadł, i nim hrabina miała czas oddalić się cokolwiek od zamku, pochwycono ą
odprowaǳa ąc nazad do mieszkania, u którego odtąd znowu stały warty.

Nie wzbraniano ednak przybywa ącym do Stolpen widywać się z nią, a trochę późnié
we dnie do ogródka wychoǳić.

Zaklika sieǳiał ciągle w miasteczku nieobuǳa ąc szczęściem pode rzenia, gdyż za-
chowywał się spoko nie i w ostatnim wypadku posąǳonym nawet być nie mógł. Cosel
dawała mu różne rozkazy, ale dotąd nie żądała nawet pomocy do ucieczki.

W następnym roku podraźniły nieszczęśliwą niewolnicę, wiadomości o obchoǳo-
nym świetnie, świetnié może niż kiedykolwiek karnawale w Dreznie z powodu przybycia
Fryderyka Wilhelma wraz z synem Fryderykiem (Wielkim). Pobyt ich tuta trwał cztery
tygodnie.

⁴…nazad do Pillnitz odjechał — Bei dieser Gelegenheit, habe Sie nach dem Kur ürsten geschossen (Stolpen Stadt
und Schloss ). [przypis autorski]
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W kilka dni po przybyciu Fryderyk pisał ztąd do Seckendorfa: „Tute sza magnificen-
cya est tak wielka, iż sąǳę, pewnie u Ludwika XIV nie mogła być większą, a co się tyczy
rozwiązłego życia, wprawǳie estem tu dopiéro od dwóch dni, ale muszę powieǳieć
prawdę, że nic podobnego w życiu nie wiǳiałem.”

Magnificencye te trwały cały miesiąc, rozpoczęte dnia  stycznia. Króla pruskiego
przy mował Flemming w Elsterwerday i ztąd wysłano po syna Fryderyka, którego August
zapraszał.

Naza utrz król z synem z maskarady odbywa ącé się u feldmarszałka, przyszli powitać
przybywa ącego. Następne dnie spływały na nużących zabawach, komedyach, baletach,
pokazywaniu zbiorów i kosztowności. Na rynku wyścigi dnia ednego, potém gonienie
do pierścienia, ciskanie ǳirytów i t. p. Nie przeszkoǳiło zabawom że wybuchły pożar
w Zekauzie, zmusił gości do ucieczki z mieszkania. Saǳono się na karuzele, w których
król występował po polsku w galonowané sukni złoté z białemi i niebieskiemi piórami.
Myślistwo, oglądanie zamków nie ustawały. Cosel wieǳiała o tych wszystkich wymy-
słach, które się powtarzały z dawnié é dobrze pamiętnych.

Orzelska bałamuciła Fryderyka W., który był nią mocno za ęty, a król zazdrośny wy-
płacał się figlami. Dlatego to późnié o nim pisząc Fryderyk, mówił: „Król polski est ze
wszystkich w świecie monarchów na fałszywszym i wzbuǳa ącym we mnie wstręt na -
większy; nie ma czci ani wiary: oszukaństwo est dlań edyném prawem… własny interes
a różnienie drugich ciągłém staraniem. Ale raz mnie tylko potrafił pode ść i więcé nie
zdoła.”

Pomimo tych uczuć obu Fryderyków pruskich dla Augusta, na czulé się ściskano,
a trzpiotano. Jednego dnia król August z księżną Teschen, grał rolę gospodarzy i pro-
waǳił zabawę, w któré występowali chłopi ancuzcy (żona księcia następcy), włoscy
komedyanci (Orzelska), górnicy (Rutowski i p. Manteufel z domu Błudowska), w ostat-
ku chłopi norwegscy (Feldm. Flemming i żona ego z domu x. Raǳiwiłłówna). Król
pruski był przebrany za pantalona, a Fryderyk W. za norwegskiego chłopa!!

Król szczególnié oǳnaczał się naǳwycza ną uprze mością dla swych gości i niesły-
chanego bogactwa stro em, okrytym brylantami. Pomięǳy niemi aśniał nabyty przed
piętnastą dniami blizko dwóchset karatowy brylant na czystszé wody.

Odbywszy całą miesięczną tę zabawę na dworze drezdeńskim, król pruski pisze po-
ufnie do Seckendorfa: „Jestem w Dreznie, skaczę i tańcu ę, a zmęczony daleko więcé ,
niż gdybym coǳień po dwa elenie uszczuł. Wracam do domu znużony przebytemi tu
przy emnościami.

Z pewnością ży e się tu nie po chrześciańsku, ale Bóg mi świadkiem, żem w tém
żadné przy emności nie czuł, i powracam tak czysty, ak przybyłem.”

Zabawom tym nie było końca.
Na wspanialszą i ostatnią pono był obóz w Mühleberg nad Elbą, który trwał miesiąc

cały, który poeci opiewali, ale téż i wyśmiewano się z niego pocichu.
Mie sce na obóz samo, oczyszczone z lasu, za mowało mil trzy obwodu.
Spęǳono chłopów i górników i w pień go wycięto. Dwaǳieścia tysięcy piecho-

ty i ǳiesięć azdy polskié i saskié stało obozem; wszystko nanowo wyekwipowane i na
ancuzki sposób wyegzercytowane. Na wspanialsze były kawalergardy grands mousqueta-
ires konni, grenadyerowie konni, gwardya konna, spahi i kozacy, a z piechoty anczarowie
i batalion le bgwardyi grenadyerów Rutowskiego.

Janczarowie mieli mundury z lamy złoté , a Rutowskiego batalion z na ogromnie -
szych luǳi, zachwycił króla pruskiego nad wyraz wszelki. Król miał główną kwaterę
w Zeitheyn, w drewnianym, naprędce wzniesionym, ale olbrzymim budynku, o dwóch
piętrach z suterenami, okrytym zewnątrz płótnem malowaném. Do malowania tego
sprowaǳono umyślnie sześciu dekoratorów z Włoch. Na chorągwi powiewało godło:
Otia Martis. Oprócz pałacyku, król miał dwa ogromne namioty.

Z gości przy mował August znowu króla pruskiego z synem i mnóstwo cuǳoziem-
ców, piętnastu posłów samych, a sześćǳiesięciu ǳiewięciu hrabiów i trzyǳiestu ośmiu
baronów.

Z Francyi przybył nawet Marechal de Saxe.
Więcé się tu bawiono, muzyki słuchano, tańcowano i spalono ogni sztucznych, niż

popisywano z wo skami. Na edné z uczt tute szych, podano sławny ów olbrzymi pasz-
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tet, czy ciasto, długie na szesnaście łokci, a sześć szerokie, na które poszło siedmnaście
szefli mąki. Przywieziono e na wozie ośmią końmi ciągnionym, a cieśla musiał e kra-
ać. Wszystkie te pomysły, płodny w nie August sam wyna dował i wykonaniem ich się
za mował. Sławny Zucchi sztychował późnié ku poǳiwowi potomnych, historyą Mühl-
bergskich cudów; opiewał e König, poeta nadworny, a Fryderyk W. z nich szyǳił nie-
litościwie.

O wszystkiém tém donoszono i rozwożono wiadomości po kra u, lud i słuǳy e
chciwie powtarzali, a Cosel także słuchać musiała, gorzko uśmiecha ąc się fetom, które
świętokraǳko, bez czucia powtarzały kropla w kroplę te, akie August dawał dla nié .

Jątrzyła ą ta obo ętność króla, rozbuǳa ąc chęć wyrwania się z więzów i pomszczenia
może na nim swé niedoli a ego niewiary.

Przychoǳiły na nią takie dnie szału i niepoko u, a potém znowu bezsilności.
Kilka razy miała uż na ustach powieǳiéć Zaklice: „na ciebie kolé .” On téż spoǳiewał

się tego i czekał. U niego zawsze w gotowości było wszystko — sam eden był, mógł
umrzéć.

Przez lat tyle pobytu w Stolpen, mie sce i luǳie byli mu doskonale znani. Myślał po
każdé nieudané wyprawie, akby przyszłé zapewnić powoǳenie. Był to edyny przed-
miot, którym się za mował. Wyzywać ą ednak na niebezpieczeństwo nie chciał: czekał.

Jednego dnia, gdy żyǳi razem z innym towarem przynieśli é hamburgską gazetkę,
w któré było opisanie ostatnich zabaw czasu bytności króla pruskiego, a mięǳy innemi
karuzelu, niegdyś dla nié po raz pierwszy wymyślanego, Cosel oburzyła się, oczy é , ak
zwykle, gdy bywała poruszoną, zaiskrzyły się, odczytała ǳiwnym stylem napuszonym,
opowiadanie… zmięła e i zdeptała.

Zaklika na to nadszedł.
Choǳiła długo zamyślona.
— Masz eszcze ochotę życie swo e ważyć dla mnie? — zapytała pocichu.
— A! zawsze — poprostu odparł Zaklika.
— Masz aki sposób ratowania mnie?
— Będę go szukał.
— Żal mi ciebie, na wiernie szym mi byłeś — rzekła — ale nie żału ę siebie: gotowam

zginąć sama. Muszę się ztąd wyrwać… muszę.
Ra mund stał zamyślony.
— Potrzebu esz wiele czasu?
— Nie mogę się obrachować — odezwał się Zaklika… trzeba raz tak począć, aby

dokonać co się zamierzyło.
Skinęła Cosel, Zaklika wyszedł i nie zachoǳąc do nikogo, wysunął się poza zwierzy-

niec, potrzebu ąc sam na sam myśli zebrać. Rozmaite plany miał oddawna, wszystkie one
na lepszemi się zdawały, a ednak każdy miał akąś wadę.

Wszystkie poprzeǳa ące próby chybiły przez to, że się zawczasu o ucieczce dowieǳia-
no; należało tę obwarować, aby nie została odkrytą, aż gdy Cosel dostanie się za granicę:
potrzeba było zatrzéć ślady ucieczki i omylić pogonie.

Nieszczęściem Zaklika nikogo nie miał do pomocy, oprócz kilku wiernych, zna o-
mych Wendów, bo aźliwych i niezręcznych. Rachować mógł na ich uczciwość, lecz wcale
nie na przebiegłość.

Pora, w któré ucieczkę wykonać należało, zdała mu się ta na lepszą, gdy ak na mnié
spoǳiewać się é mogli na zamku.

Powieǳiał więc sobie: we dnie.
W bramach zamku ścisłé kontroli wchoǳących i wychoǳących nie utrzymywa-

no, puszczano przekupniów do hrabiné , do komendanta i mężczyzni nie zwracali żadné
uwagi. Wnosił więc, że Cosel w chmurny lub słotny ǳień, nad wieczorem, okryta ego
płaszczem wo skowym, z czapką na oczy nasuniętą, śmiało wy ść mogła i strażby é nie
zaczepiła. On zaś sam miał o kilka kroków iść za nią i przeprowaǳić na zwierzyniec do
koni wierzchowych, któreto dosiąść mieli i puścić się zaroślami i lasem bez drogi w góry.
Lasy łączyły się naówczas ze zwierzyńcem królewskim. Konie miał w pogotowiu trzymać
Hawlik.

Przez kilka dni Zaklika ważył i rozważał… nic lepszego znaleźć nie mógł.
Przyszedł więc do hrabiné , podda ąc é myśl swo ą.
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Chwyciła się é gwałtownie, zna du ąc barǳo szczęśliwą. — Pierwszy ǳień dżdżysty,
nie ma czego zwlekać — zawołała — trzeba probować. Jestem zdecydowana się bronić,
spoǳiewam się, że i ty nie dasz się wziąść im gołą ręką… trzeba się więc uzbroić.

— Ja mam naǳie ę, że to nie bęǳie potrzebném.
Cosel nic nie odpowieǳiała.
Przez dni kilka niebo było wypogoǳone i asne. Zaklika przychoǳił coǳień, czy-

niono przygotowania; przewidu ąc że tu uż nie powróci, sprzedał zabezcen swó dworek
i spieniężył co tylko było można.

Naostatek niebo się chmurami zaciągnęło późno we czwartek i zdawało się że na dni
kilka stała się słota zapowiada. Zaklika umyślnie płaszczem okryty kręcił się wchoǳąc
i wychoǳąc z twierǳy, ucząc żołnierzy iż na zapytanie odpowiadać nie lubi. Szły pró-
by ak na lepié . W piątek padał deszcz od rana; gdy zaczęło zmierzchać, wszystko było
w pogotowiu. Sługi Cosel otrzymały uwolnienie do miasteczka.

Okryta płaszczem żołnierskim, z czapką na głowę nasuniętą, zgarbiona, Cosel po-
sunęła się ku piérwszé bramie św. Donata i nikt na nią nie zwrócił uwagi; w drugié
żołnierz popatrzył i przepuścił nic nie mówiąc.

W kilka minut potém prawie podobnie okryty Zaklika spiesznie szedł przez bramę
piérwszą, w któré nie spotkał nikogo. W drugié żołnierz zaczął mruczéć.

— A wiele was tu est? tylko co eden, uż drugi?
Zaklika odsłonił mu twarz.
— Dyabeł cię zna — odezwał się żołnierz — tylko wiem że eden wszedł a dwóch

wychoǳi.
— Jakich dwóch?
— Juściżem nie ślepy.
Zaklika nie zważa ąc posunął się ku wy ściu: żołnierz go zatrzymał.
— Ależ mnie tu wszyscy zna ą — rzekł śmie ąc się — czegóż chcecie?
— Idź się tłumacz do komendanta, a nie, to cię nie puszczę.
Zaczęli się z sobą kłócić, zrobił się gwar, nadbiegł wachmistrz. Podskarżył mu się

grzecznie Zaklika, że tego eszcze nigdy nie bywało: puszczono go.
W kilka chwil znikł w zaroślach za zwierzyńcem, ale żołnierz mruczał.
— Cóżeś do niego upatrzył? — zapytał wachmistrz.
— Na straży muszę liczyć ilu wchoǳi a ilu wychoǳi: eden w takim płaszczu wszedł

a dwóch ich wyszło? I ten pierwszy taką miał minę, akby on wcale żołnierzem nie był.
A nuż Cosel? — dodał śmie ąc się.
— A no! pleciesz! — rzekł niespoko nie wachmistrz. Stanął, pomyślał i poszedł ku

wieży św. Jana. Tu dowieǳiał się od posługacza kuchennego, że kobiétom wszystkim
dane było pozwolenie na miasto.

Wbiegł na drugie piętro, pokó był ciemny i pusty; na trzeciém téż nikogo. W ogród-
ku szukać w deszcz śmieszném było, wachmistrz głowę tracił i pobiegł do komendanta.
Ten wybiegł z ludźmi na przód pod wieżę, przeszukano wszystkie kąty, a czas upływał.
Zaczynało dobrze zmierzchać. Nie uległo uż wątpliwości iż Cosel uciekła. Uderzono na
gwałt i komendant z ludźmi, rozǳieliwszy ich na kilka odǳiałów, wybiegł w pogoń
zrozpaczony.

Cosel tymczasem biegła do koni, które w znaném é mie scu stać miały: omyliła się
w pośpiechu i zbłąǳiła… Zaklika dobiegł do nich, gdy é eszcze nie było. W rozpaczy
puścił się szukać nie śmie ąc nawoływać, bo uż bicie na alarm słychać było.

Straciwszy czasu nie mało spostrzegł ą sto ącą pod drzewem, uż w zwątpieniu; po-
chwycił ą za rękę i doprowaǳił do koni. Cosel oǳyskawszy przytomność umysłu rzuciła
się na siodło, Zaklika chwytał konia za cugle, gdy luǳie z załogi nadbiegli i otoczyli ich.
Nie mógł się bezbronnie dać wziąść Zaklika i woła ąc na nią aby uchoǳiła, stanął z pi-
stoletami i szablą do walki.

Kilka strzałów zahuczało i świsnęło, i poczciwy Zaklika rażony kulą w samo czo-
ło, ęcząc powalił się na ziemię… W té że chwili żołnierz chwytał konia hrabiné , która
napastnika trupem położyła, ale tuż przyszedł drugi i trzeci i poddać się było konieczno-
ścią…

Komendant nadbiegł gdy uż dwa trupy zimne leżały na ziemi skrwawioné , a trzeci
ranny dogorywał.
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— Pani hrabino — zawołał — licz pani ile życia luǳkiego é wycieczki daremne
kosztu ą!

Na to nie odpowieǳiała nic hrabina.
Skoczyła z konia i zbliżyła się do leżącego trupa Zakliki. Blademi usty pocałowała

go w krwawe czoło. Rękę trzymał machinalnie przyciśniętą do piersi, gǳie był złożony
powierzony mu akt przyrzeczenia królewskiego, który Cosel zd ęła z niego i zabrała z sobą.

Odprowaǳono ą na zamek milczącą i pogrążoną w myślach, z których nie prędko
wyszła. Sieǳiała po całych dniach zanurzona w Biblii i obuǳała litość nawet w tych,
którzy ak na obo ętnié na los é patrzyli. Zaklice kazała sprawić pogrzéb, na który posłała
pieniąǳe.

— Mnie go nikt nie sprawi — rzekła — nawet ǳieci, bo te mnie nie zna ą. Sama
estem na świecie.

Cosel w chwili gdy się to ǳiało miała uż lat . Piękność é , ak świadczą wszyscy
współcześni, oparła się latom i cierpieniom; była eszcze piękną, a rysy twarzy zachowały
wǳięk dawny i oczy nie straciły blasku.

Od té pory przestała wychoǳić do swego ogródka, otoczyła się książkami, czytała
Biblią, studyowała kabałę; kazała sobie księgi hebre skie tłumaczyć: zabĳała czas nie mogąc
zabić siebie. Były to ostatnie lata panowania Augusta II, który e spęǳił naśladu ąc pilnie
pierwowzór swó Ludwika XIV. Świetne zabawy i przepych ustąpiły nieco fantazyi budowli
olbrzymich, zakładaniu gmachów, wznoszeniu pałaców.

Drezno drewniane dotąd i dość niepozorne miasto, rozkazano albo przebudowywać
z muru, lub domy sprzedawać. Wzniesiono na przód ratusz na starym rynku: Flemming,
Vitzthum, Wackerbarth, Sułkowski, musieli wznosić pałace. Od Flemminga odkupił król
pałac apoński wprzódy holenderskim zwany, zakładano ogrody, wznoszono koszary, pro-
ektowano monumenta; stał uż piękny zwinger, cacko w swoim roǳa u, który miał być
tylko podwórcem do olbrzymiego pałacu nowego. Piękne drzewa pomarańczowe, które
ǳiś zdobią latem zwinger, ma ą ba eczną historyę swo ą. W tym roku  król naukową
ekspedycyę wysłał do Ayki, ako balast wrzucono w okręt  ściętych drzew, które do
robót tokarskich miały być użyte; spróbowano e posaǳić, większa ich część ożyła.

W okolicy Drezna wznosiły się zamki Moritzburg, Hubertsburg, domy letnie w Pil-
lnitz i t. p.

W r.  przedstawiono z wielkiém powoǳeniem operę Cleofida o Alessandro nel-
le Indie, w któré występowała po siedmkroć piękna Faustyna słynna śpiewaczka, a po
siódmém przedstawieniu mąż é uznał właściwém udać się do Włoch dla dalszego mu-
zykalnego wykształcenia.

Chociaż Sasi niewiele mieli praw o któreby się upominać mogli i śmieli, a August nie
dopuszczał marzeń o swobodach podobnych tym, które mu Polskę obmierziły; wszakże
se m saski dla samé reprezentacyi zebrać w tym roku pozwolił i z wielką ceremonią
odbył się on w sierpniu, a Lubomirski, Sepieha, Czartoryski i podkanclerzy lipski byli
świadkami ak to się tu te obrady cicho, porządnie, pięknie i programowo odbywały.

Jesienią król po echał do Polski, przy mowany przez wielu dygnitarzy w Łowiczu
i zamieszkał w Willanowie. Tu obchoǳono św. Huberta. W następnym roku świetny
znowu karnawał z gospodarstwami obchoǳony był w Dreznie. Król znowu ruszył do
Polski, zkąd dwanaście par żubrów wyprawiono do zwierzyńca w Kre ern, ale te bez-
potomnie tu wygasły. N. Pan nie lubił plotek, postąpiono sobie surowo z p. ma orem
d’Argelles, który paskwile z Paryża słał do Warszawy. Złamano mu szpadę nad głową,
oprawca go opoliczkował, potwarcze pisma w gębę mu zatkał, a potém na całe życie
posłano go do gdańskié fortecy.

W Dreznie budowano niezmiernie, zaczęto hotel inwalidów na wzór paryzkiego i wiele
innych budowli. Willanów téż dla króla odnowiono i tu zebrał się na poǳiw polski obóz
na wzór onego głównego pod Mühlbergiem.

Nie pomogło to ednak wcale na chroniczną chorobę i se m został zerwany. Szlachta
wcale się na królu nie znała, a król téż cierpiéć é nie mógł. Pociesza ąc się echał Au-
gust z Friesenem i Brühlem oglądać gmachy, które dwa tysiące robotników wznosiło:
pyramid-gmach, apoński pałac, koszary, kościół, twierǳę. Król się starzał, choć chciał
zawsze młodego udawać. Jeszcze w r.  gdy padł był popisu ąc się przed księżną Lu-
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bomirską, stłukł sobie nogę niebezpiecznie. Kazano mu się szanować, o czém wcale nie
myślał. W roku  musiano zgangrenowany palec u nogi obcinać, a Weiss chirurg któ-
ry się pod ął operacyi głowę ważył, gdyby się nie udała. Powiodła się ednak szczęśliwie,
pomimo to z trudnością mógł się uż na nogach utrzymać i rozmawia ąc z damami, na
taborecie przysiadał.

W ostatnim roku w Lipsku eszcze obchoǳił ulubiony swó armark noworoczny,
oglądał przyprowaǳone konie, potém karnawał uroczyście w Dreznie otworzył, a że se m
się zbliżał, ruszył do Warszawy na d.  stycznia.

Droga zimowa, uderzenie w nogę przy wysiadaniu, sprowaǳiły gangrenę i we trzy dni
król nie żył. ǲiwna rzecz, że w takiém życiu do lat sześćǳiesięciu trzech mógł wytrzymać.

Przywoǳiliśmy wyżé wiele zdań o Auguście mnié więcé zgodnych w ocenieniu ego
charakteru.

W kilka lat po zgonie hr. Schulenburg wezwany przez Voltaire’a, napisał o Auguście
II:

„Pewną est rzeczą, że król August polski był ednym z monarchów na wykształceń-
szych, akich sobie wyobrazić można (vollendesten); posiadał sąd o rzeczach sprawiedliwy
i dar rozróżniania na większy, naǳwycza ną zręczność i energię, był barǳo pracowi-
ty i tak pilny (?) ak prywatny człek, który się chce czegoś dobić; kto go w różnych
okolicznościach nie wiǳiał, ledwieby mógł uwierzyć do akiego stopnia umiał udawać
i dyssymulować; zdolny był barǳo po ąć wszystko i wedle swego sposobu wiǳenia rze-
czy się kierować. Oprócz tego rozumiał wo nę wielką i małą, sieǳąc na koniu doskonale
zde mował plany, wszelkiego roǳa u fortyfikacye znał dobrze, napaści i obrony twierǳ,
wybornie w każdym wypadku umiał należyte rozporząǳenia wydawać i instrukcye, na-
ostatek znał artylery ską naukę ak ci, co się é z powołania odda ą.”

Jedyny syn Augusta, który ǳiwne odebrał wychowanie mięǳy wyznaniem prote-
stanckiém a katolicyzmem trzymany, aby wedle potrzeby mógł edno z nich wyznawać;
na lat kilka oddalony był z Saksonii i w té podróży przez Jezuitę Salerno, ostatecznie
został nawrócony. Na dworze Ludwika XIV zna dowano go barǳo skromnym, bo aźli-
wym i rozsądnym. Dopiero w  r. ogłoszono publicznie nawrócenie go na wyznanie
katolickie, któremu pozostał wiernym. Stwierǳiło to ożenienie z księżniczką austryacką
Maryą Józefą. Po siedmioletnié niebytności młody kurfirst powrócił do Drezna z żoną.

August III różnił się od swo ego o ca obycza em i charakterem na zupełnié : był po-
bożny, skromny, naǳwycza leniwy, ale lubił téż zabawy, a szczególnié polowania. Przy-
znawano mu rozsądek i zdrowe rzeczy po ęcie, lecz wstręt do wszelkiego za ęcia.

Panowanie Brühla i Sułkowskiego zwiastowało się uż zawczasu, bo w ostatnich latach
Augusta II; przypuszczano ednak raczé że drugi z nich bęǳie owym wszechwładnym
ministrem, akim się późnié stał pierwszy.

Gdy wieść o śmierci Augusta II doszła z Warszawy do Saksonii i obwieszczano ą
po całym kra u, odbiera ąc przysięgę na młodego kurfirsta, komendant ówczesny fortecy
Stolpen sam ą przyszedł ozna mić hrabinie Cosel.

Stała długo niema i osłupiona, potém załamała ręce rozpaczliwie i rzuciła się płacząc
na ziemię.

Niewola, okrucieństwo, zapomnienie, doznane krzywdy, nie mogły é niewieściemu
sercu od ąć miłości, aką miała dla niego. Odtąd znowu był é ukochanym Augustem,
a wszystko złe poszło w zapomnienie!

W pięć czy sześć dni z Drezna przybył nie aki Hennicke, który późnié tak świetną
zrobił karyerę, kazał się zameldować do hrabiny Cosel, w poselstwie od kurfirsta. Sieǳiała
ak zwykle nad książkami swo emi, gdy się ukazał w progu.

— Jestem przysłany do Waszé Ekscellencyi — odezwał się — od Na miłościwsze-
go Pana, aby é dobrą nowinę zwiastować żeś pani wolną i możesz gǳie się é podoba
zamieszkać.

Cosel ręką potarła po czole.
— Ja? wolną? — zapytała. A na cóż mi ǳiś wolność…? Luǳie mi, a luǳiom i światu

stałam się obcą. Gǳież pó dę? Nie mam kąta, zabrano mi wszystko! z kim żyć będę? nikt
mnie nie zna? Chcecież mnie wystawić na pośmiewisko, aby tę hr. Cosel, przed którą
wszyscy skłaniali głowy, palcami wytykano?

Hennicke milczał.
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— A! nie! — nie! — powtórzyła — nie, wolności nie chcę, nie mam gǳie się po-
ǳiać; proszę, zostawcie mnie tu. Przyrosłam do tych murów, wszystkie łzy mo e w nich
wylałam, nie umiałabym żyć gǳieinǳié ; zostawcie mi ten kąt, proszę: nie poży ę długo.

Hennicke odpowieǳiał tylko że N. Panu odniesie prośbę hrabiny.
Łatwo się domyśléć, że dozwolono é tu pozostać. Hrabina w r.  miała lat pięć-

ǳiesiąt i trzy. Po tylu przecierpianych kole ach, nie spoǳiewała się uż długiego życia.
Ale nikt nigdy nie odgadł swoich przeznaczeń.
Hrabina Cosel urząǳiła się wygodnie na wieży ś. Jana i przytyka ącym do nié ogród-

ku. Główném é za ęciem i ulubioném czytaniem były książki hebre skie, literatura
Wschodu, kabała. Otaczała się téż ciągle żydami i przez nich otrzymywała wszystko, cze-
go potrzebowała. Pensya é wynosząca trzy tysiące talarów, starczyła na utrzymanie, na
zakupno książek i wykupywanie niepoczciwych, satyrycznych medalów, które August II,
o zakład z nią poszedłszy, wybĳać kazał. Kupowała także rzadkie talary z herbem é i kró-
la. Uprosiła e sobie wówczas u niego, kiedy eszcze sąǳiła, że ma prawa żony. Bito e
w naǳwycza małé ilości. Po śmierci Cosel, kilkaǳiesiąt sztuk tych monet, znaleziono
w é fotelu.

W więzieniu i na swoboǳie zachowała zawsze dumę i sposób obe ścia się królowé .
Mie scowych urzędników, duchownego i innych, zwała: „ty”. Osobom które Stolpen
zwieǳały, oświadczać kazała „swą łaskę.” Po siedmnastu latach niewoli za życia Augusta
II, przeżyła hrabina tuta całe panowanie Augusta III i Brühla, obie kampanie szlązkie
i wo nę siedmioletnią całą.

Godne uwagi, że pierwszy strzał który padł, rozstrzyga ąc o przyszłych losach Saksonii,
rozległ się o mury tego zamku. Pruski generał Warnery, wypalił pierwszy do fortecy,
za ęté przez kilku inwalidów, opanowu ąc ą samotrzéć.

Fryderyk W. w czasie wo ny, wypłacał regularnie hrabinie Cosel é pensyą, ale w té
liché monecie, którą zwano eaimitami. Z gniewu hrabina ćwieczkami do ścian poprzy-
bĳała wszystkie te talary.

W czasie wo ny siedmioletnié w roku  i za ęcia Drezna przez Austryaków, książe
de Ligne, który naówczas był pułkownikiem dragonów, eźǳił umyślnie do Stolpen, aby
hrabinę zobaczyć. Oświadczyła mu przy piérwszém wiǳeniu się, iż przedsięwzięła wszyst-
kie religie poznać i poznawszy e, wybrała żydowską. Wprzódy była ona protestantką, ak
hrabina Königsmark i Marechal de Saxe. Oświadczyła téż księciu, że eszcze za życia Au-
gusta II mogła była wolność otrzymać, ale wolała w Stolpen zostać, bo é nikt uż na
świecie nie znał, a nigdy się spoǳiewać nie mogła ażeby żyła tak długo.

Przy rozstaniu miłemu gościowi darowała hrabina biblię, która, ak wszystkie in-
ne é książki, cała była okryta przypiskami, grubym czerwonym ołówkiem, co ą wcale
nieprzyozdabiało. „Szukała tego skarbu — pisze książe de Ligne, tak uroczyście, z taką
troskliwością, żem sąǳił, iż chyba mnie na droższemi dyamentami obdarzy.”

Książe de Ligne wiǳiał ą  lat ma ącą. Wkrótce potém otrzymał od nié list ledwie
da ący się wyczytać, a trudnié eszcze zrozumiéć i powiada o nim, że go wysylabizować
nie potrafił, tak był pełen mystycznych i magicznych formuł.

Z innych źródeł wiadomo, że sławnemu swego czasu oryentaliście superintendentowi
Bodenschatz, kazała dla siebie tłumaczyć Pirke aboth, książkę rabiniczną. Posłała mu na to
dwaǳieścia talarów, a list podpisała ako Borromeus Lobgesang. W kilka dni to zrobiw-
szy, Bodenschatz otrzymał sześć dukatów i na pięknie sze poǳiękowanie. Późnié żądano
od niego tłumaczenia innych traktatów, płacąc mu za arkusz po luidorze. Bodenschatz
zaciekawiony, chciał wieǳiéć dla kogo to robi; powieǳiano mu, że listy ego adreso-
wane do Drezna, posłaniec ze Schmidefeld zabiera i odpowieǳi przynosi, a o więcé się
dowiadywać nieżyczono. W końcu ów nieznany korrespondent zaprosił p. Bodenschatza
do Drezna, ofiaru ąc mu podróż zapłacić. Jakoż znalazł go w istocie w Dreznie. Cosel
wystąpiła na przy ęcie go w zupełnym stro u arcykapłana starego przymierza. Kobiecą
twarz poznał zaraz Bondenschatz.

Widywali się późnié częścié , hrabina przy mowała go barǳo uprze mie, dopytywała
o różne ob aśnienia talmudu, o księgi hebre skie i rabiniczne pisma.
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Hr. Cosel, Bodenschatza miała się starać przez o ca swé synowé , hrabiego Holzen-
dorfa, ówczesnego prezydenta rady konsystorza, zrobić mie skim proboszczem w Stolpen.
Nie przyszło to dlatego tylko do skutku, że go własny książe Bairentz zażądał.

Bodenschatz zraził się téż tém, że hrabina wyrażała się bez pohamowania o wierze
chrześciańskié . Oprócz tego żona pastora, mimo sześćǳiesięciu lat pani Cosel, która
eszcze była barǳo piękną, uczuła zazdrość i nie puściła go.

Naostatek w roku ośmǳiesiątym piątym życia, d.  kwietnia  r. zmarła na zamku
w Stolpen… a współcześni zostawili świadectwo, iż zwłoki é zachowały eszcze ślady té
naǳwycza né piękności, którą tak długo słynęła.

Śmierć była cichą… pogrzéb także. Dnia  kwietnia ciało złożone zostało w kościele
zamkowym, bez kamienia, bez oznaki żadné , w mie scu, o którém nikt nie wzmianku e.

Tro e ǳieci zostawiła po sobie, przyznanych przez króla: hrabiego Fryderyka Augusta
Cosel uroǳonego w r. , generała azdy, szefa gwardyi i pana na Zaborze nad Odrą
w Szlązku… (pod Zieloną górą).

Jego to pałac nosił imię Cosel.
Cosel żonaty był z panną Holzendorf i zmarł w r. , zostawu ąc ednego syna, który

zszedł bezpotomnie. Córka edna, starsza Augusta Konstancya, wydana za hr. Friesen’a,
wniosła mu w posagu Königsbrück, a umarła w  roku. Młodsza Fryderyka ur. w ,
poszła za podskarbiego Fryderyka Krystyana Moszyńskiego. Mąż é zmarł w r. , ona
przeżyła go o lat prawie pięćǳiesiąt i za panowania Brühla, ona panowała nad Saksonią.
Beczkę złota kosztował ą pałacyk, zwany Moszyńskich, który został niedawno zrzucony.

Takie były losy té kobiety, którą na surowié sąǳąc, na tle czasu, w akim żyła, wśród
luǳi, z akiemi obcowała, niepodobna é odmówić pięknego, szlachetnego, wzniosłego
charakteru. Wśród powszechnego zepsucia, narażona na tysiące umyślnych pokus, wyzy-
wana, aby się swé dosto ności wyrzekła, Cosel wolała niewolę, męczarnie, niż wyrzeczenie
się tego, co zdawało é się honor zabezpieczać. W czasie na złośliwszych plotek, nikt nie
śmiał i nie mógł nic przeciwko nié powieǳiéć.

Miłość é dla Augusta, który nigdy żadné kobiety nie kochał, przetrwała lata i w chwi-
li ego zgonu, eszcze z nową gwałtownością wróciła. W samych tych kabalistycznych
obłędach biedné kobiety, czuć umysł czynny, niemogący wyżyć i bez za ęcia, i sięga ący
na wzniośle szych zagadnień, któreby niezrozumiałe é życie wytłumaczyć mogły.

Nie sąǳimy, abyśmy w końcu potrzebowali zapewniać czytelników naszych, iż cała
ta historya hrabiné Cosel we wszystkich zarysach, wypadkach, charakterach, est ak
na ściślé prawǳiwą. Taką ą nam podały mnogie pamiętniki epoki: Haxthausen, Pöllnitz,
Loen i inni.

Wyobraźnia nie potrzebowała dodawać prawie nic, do tak bogatego materyału, ale
go tylko wypełnić. Jest to edna strona epoki i panowania, które się i nam czuć dało,
wiǳiana z Saksonii i z profilu. Król August nie ma w nié piękné roli, ale ta, aką mu
nada ą ǳie e, est ściśle prawǳiwą. Wielu szczegółów pełnych charakteru, któreby ǳie e
ścierpiały, powieść znieść nie mogła.

Dwa te panowania saskie, ak uż za Stanisława Augusta zdrowsze umysły uznawały,
odǳiałały na kra nasz w na zgubnie szy sposób. Dwór saski popsuł obycza e polskie,
wiǳimy tu roǳiny niegdyś na zacnie sze, ubiega ące się o piętno sromotne łask królew-
skich, Bielińskich, Denhoffów, Pocie ów, Lubomirskich. Zbytek i potrzeba rozrywek
płochych, niepomierne bankietowanie z Augustem, przychoǳą do Polski, ale z saską
dynastyą nie giną. Wielcy mężowie lat dawnych, ustępu ą słynnym intrygantom, mi-
łość kra u zmienia się w prywatę wyzysku ącą wszystko; ymark szczepi się wszęǳie,
marnotrawstwo kra niszczy. Blask dworu i elegancya ego, na umysły słabe i zawsze do
naśladowania skłonne, fascynacy ny wpływ wywiera ą. Regis ad exemplum ży ą wszyscy;
niewiǳiane dawnie w roǳinach polskich zgorszenia, przechoǳą niepostrzeżone, spo-
łeczność chwie e się w posadach. Smutny to widok tém barǳié , że tak napozór wesołą
i świetną ma fizyognomią.

Niemnie szemi ofiarami okupiła Saksonia świetności te dwóch panowań: ednego
rozrzutność samowolną, drugiego nieudolność i opieszałość zdumiewa ącą. Naśladowca
Ludwika XIV, zadał cios śmiertelny własnemu kra owi. Sasi przypisu ą zwykle staraniom
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o koronę polską, wo nom dla utrzymania się przy nié toczonym, finansową swą ruinę
i osłabienie. Przekonać się można ednak łatwo z pobieżnych nawet rachunków, że nigdy
korona, wo ny, se my, polityczne targi nie kosztowały Augusta II tyle co ego zabawy,
fa erwerki, obozy, balet, opera, brylanty i pałace ulubienic.

Marnotrawstwo było olbrzymie, nieprawdopodobne i wprzódy eszcze nim Brühl po-
czął wysysać Saxonią, Hoymy, Beichlingi, Fürstenbergi, wyciągnęli z nié dawną é za-
możność. Ani Sasi nam, ani my im, nic do zazdroszczenia nie mamy: oba kra e padły
ofiarą fantazyi Augusta Mocnego. Saksonia tylko rychlé obycza owo dźwignąć się i pod
wpływem otacza ących ą Niemiec odroǳić mogła — nam na to dłuższego dla wielu
a wielu przyczyn, potrzeba było czasu.

Zamek w Stolpen pusty ǳiś, zamknięty, śliczna ruina milcząca, stoi wspina ąc się
wieżami swemi do góry. Zachował się eszcze dosyć cało i wieżę ś. Jana, poko e hr. Co-
sel, é ogródek, wszystko to pokazu e grzeczny odźwierny, sprzeda ąc małą książeczkę,
służącą za przewodnika. Cicho tu i głucho. Oryginalną fizyognomią nada ą zamkowi
ogromne wieże słupów czarnego bazaltu, wyrasta ące z ziemi wszęǳie. Do nichto strze-
lał August II niepomny, że tam wśród nich zamknięta sieǳiała kobieta, któré zatruł
życie. Na cmentarzu i w kościele u stóp góry, próżno pytać o grób Cosel: nikt o nim nie
wié.
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