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KSIĘGA TRZECIA. ZAWODY
Gǳież one złote góry nieprzebrane?
Gǳie Gaskonowie i Wojska ubrane?
W co poszły ǳiała i nasze turnieje?
Wiatrem naǳiane puknęły naǳieje.

J. Kochanowski
Znało całe miasto karła (Karola) Sederyna, który trzymał kamienicę w Rynku, zwa-

ną Starą Mynicą. Kupiec był zamożny, co się zowie, bo oprócz te posiadłości i kilku
pomnie szych placów i dworków, posiadał wieś Zielonki pod Krakowem.

Kupcem się zwał i w istocie kupczył, ale akim towarem, niełatwo powieǳieć było,
racze czem nie handlował. Sklepu nigdy żadnego nie miał, chociaż w domu u siebie
różne rzeczy sprzedawał, ale szopy i składy pełne kupi wszelakie . Sprowaǳał miedź, że-
lazo, ołów, kruszec różny, wywoził futra, miał pełne wina piwnice; na skłaǳie trzymał
sukno i różne tkaniny, których na łokcie nie dawał, chyba przy aciołom, ale e hurtem
sprzedawał.

Gǳie się kolwiek okazała albo potrzeba czegoś lub naǳie a zysku, tam pan Sederyn
pierwszy był i drugich prześcigał. Nie znaczyło dla niego nic czy wodą czy lądem ściągać
kupią, a na dalsze podróże go nie zastraszały. On sam, gdy tego było potrzeba, dobrze
zbro ny i z ludźmi pewnemi puszczał się w podróż, a miał oprócz tego kilku sprawnych
pomocników, których na wszystkie strony rozsyłał.

Luǳie mu naówczas przepowiadali, że do ǳie do takiego znaczenia i ma ętności ak
Wierzynek i Bonery — ale los późnie inacze zrząǳił.

Sederyn też nie starał się nigdy o to, aby u dworu znaczenie miał i do urzędów żadnych
się nie cisnął. Miał bez tego wiele do czynienia.

Pieniąǳ u niego wszystko znaczył, o resztę się nie troszczył i z mieniem, ak to druǳy
umie ą, nie popisywał i nie pysznił.

Gdy zrana w kożuchu, długich butach i czapce baranie proste po składach choǳił,
luǳi doglądał, sprawǳał towar przywieziony, niktby go za możnego kupca nie wziął, tak
wyglądał niepocześnie i skromnie.

Miał też tę naturę, że zamiast się chwalić z dostatkiem, piszczał i rad się był czynić
ubogim, choć się z tego śmiano.

Luǳie rozpowiadali, że dla oszukania pienięǳy pożyczał, choć ich nie potrzebował,
aby myślano, że dostatku wielkiego niema. Tymczasem świadomi rzeczy twierǳili, że
żelazne skrzynie w lochu trzymał pełne pienięǳy.

Oddawna uż Sederyn z Zachodu, z Włoch i z Francyi różny towar sprowaǳał i miał
tam mnogie stosunki. Sam eżdżąc w interesach ęzyków się nauczył i po włosku a po
ancuzku mówił dobrze.

Gdy Henryk się począł starać o polską koronę, Sederyn nie wiadomo naprzód przez
kogo użyty został dla wywieǳenia się o wielu rzeczach w Paryżu, potem do ułatwiania
stosunków z Francyą, przesyłania listów i pienięǳy. Naostatek się tak złożyło, że Francuzi
przybywa ący do Krakowa, niemal sobie gospodę założyli u niego.

Był ich sługą.
Musiał na tym nieźle wychoǳić, bo pilno i serdecznie brał każdą ich sprawę.
Cały teraz dom niemal, Stara Mynica, otworem dla Francuzów stała. Tu się oni zbie-

rali, naraǳali, miewali schaǳki i zabawy, które na zamku zbytby oczy zwracały.
Na dole nie aki Beraldi otworzył był temi czasy winiarnię pod złotym gronem, do

które przeważnie uczęszczali dworzanie Henrykowi i cuǳoziemscy. Gospodarz był z po-
łudniowe Francyi gǳieś rodem, otyły, osmalony, czarny, a gorący, ak żywe srebro ru-
chawy człek, krzykacz i zuchwalec. Ten gotował dla swoich ziomków potrawy, do których
nawykli, poił ich winami, akie lubili, i dostarczał wszystkiego, czego z nich który zażądał.

Gdy mieszczanin albo szlachcic przypadkiem pod to złote grono zabłąǳił na lampkę
wina, prędko się przekonywał, że to nie było mie sce dla niego; przy mowano go tu zimno,
częstowano akby się zbyć chciano. Francuzi oprócz izby przystępne dla wszystkich, mieli
tylko dla siebie pozostawione, w których się zamykali.
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Stara Mynica była w istocie edną z na dawnie szych kamienic murowanych i pomimo
odnawiania znać to po nie było. Mury miała ogromnie grube, okna wązkie, izby skle-
pione, niskie, a że nie odrazu powstała i lepiono ą a przerabiano, więc prze ść, kurytarzy,
wschodów, skrytek, ciupek, komórek było w nie bez miary. Obcy człowiek w biały ǳień
tu sobie rady nie dał w tym labiryncie. Oprócz połaci od Rynku, wielki podwórzec eden
i drugi dokoła był ostawiony budowlami różnych rozmiarów.

Ponad pierwszem wznosiło się drugie piętro, a nad niem w części kamienicy i trzecie.
Z dawne budowy krągła baszta stała w podwórcu, która nad dachy całego rozległego
domostwa górowała.

Na piętrze Sederyn za mował sam dosyć izb dla siebie, służby i na składy, ale i próżnych
stało wiele na wszelki wypadek, które teraz Francuzi na częście zamieszkiwali, a nawet
Francuzki, bo i tych się coś zaraz do Krakowa przywlekło.

Czy kto z Paryża przybywał, czy od eżdżał tam nazad, bez Sederyna się nie obszedł
i o niego zawaǳić musiał. O każdym on wieǳiał, dostarczał koni, wozów, przewodników,
listów. U niego składano co na zamku nie mogło się pomieścić, od niego brano czego
ztamtąd pożyczać nie chciano.

Począwszy od Pibraka, od posła ancuzkiego pana de Bellièvre, aż do na mnie szego
pacholika królewskiego i czelaǳi, nie było ktoby go nie znał i kogoby on nie mógł nazwać.
Wszyscy szli do niego ak w dym.

Karł Sederyn był człowiek niemłody, posiwiały w trudach, ale rumiany i krzepki.
Twarz ego okrągła, pucołowata, oczy małe, nie mówiły nic; wydawał się pospolitym
człowiekiem, a mowa nie zdraǳała też w nim żadnych szczególnych darów, ąkał się na-
wet czasami, a ednak był to na praktycznie szy z luǳi, bystrego oka, zręczny, odgadu ący
i cudownie umie ący milczeć.

Wymowa est niezaprzeczenie darem barǳo wielkim, ale milczenie rozumne, rzad-
sze eszcze, prawǳiwym skarbem. Człowiek, który milczeć umie a myśleć nie przesta e,
więce zdoła czasem niż na potężnie szy retor.

Dowodem tego był Sederyn, który przegadać siebie dawał każdemu, ale co zrobił
milcząc, to było więce warte niż na pięknie sza oracya.

Wprost Stare Mynicy, w które wiadomo było że się Francuzi zbierali, a czasem,
choć okiennice zamykano i okna zawieszano, po całych nocach się tam świeciło i gwar
słychać było, zna dował się eden z na słynnie szych ówczesnych browarów i szynków piwa
u Grocika.

Tu uż pewno Francuza nigdy nikt ani na lekarstwo nie znalazł, ale za to mieszczan,
rzemieślników zamożnie szych, nawet szlachty z okolicy zawsze bywało pełno.

U Grocika kto się chciał dowieǳieć, co się w mieście ǳiało, zkąd wiatr wiał, akie
choǳiły wieści, kogo wieszano, wyświecano, a komu kaǳidła palono, dostał na pręǳe
ęzyka.

Przychoǳili tu i Niemcy, ale gospoda była polska i oni tu silili się mówić ak mogli
ęzykiem polskim. Piwo było doskonałe, marzec na lepszy, a przekąsić też znalazło się
czem; usługi zaś sam Grocik pilnował.

Francuzi ze Stare Mynicy mogli wygodnie patrzeć na browar polski, a od Grocika na
Sederyna kamienicę także wyglądać mógł kto chciał.

W początkach czasem tu aki Francuz pod boki się wziąwszy z Polakiem zabłąǳił,
próbowali piwa, braterstwo się przy nim zawiązywało, ale od zabó stwa Wapowskiego
i początku postu, ak nożem uciął. Żaden Francuz uż w ulicy się nie pokazał z Pola-
kiem i dwór królewski stanął akby wyłączony, osobno. Patrzeć zaczęto na siebie z ukosa,
krzywić się wza emnie, nawet zaczepiać i z każdym dniem ten rozǳiał widocznie szym
się stawał.

Na zamku po cichu mówiono, że czasami, gdy się król zamknął ze swoimi faworytami,
na wyższych urzędników nawet do niego nie dopuszczano, a obchoǳono się z niemi tak
zuchwale, że kanclerz koronny Dembiński, gdy mu Francuzina akiś burknął, pięścią go
skarcił i trochę zębów nadwerężył, aby pamiętał z kim miał do czynienia.

Wielkie braterstwo i serdeczna przy aźń dwóch narodów, na którą się niby zanosiło,
zmieniły się ak liche wino w ocet kwaśny.
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Unikali edni drugich aby swaru nie mnożyć — obchoǳono się po ulicach. A nie
było, pomimo to, dnia, żeby akieś starcie na zamku lub na mieście nie potrzebowało
załatania.

Francuzi, których garść była mnie sza, choć króla mieli po sobie, cicho się sprawowali
i starali się nie wywoływać walki, ale czasem który nie strzymał. Co się tyczy szlachty
polskie , ta nie nawykła się poskramiać, a zawsze na ęzyku ma ąca to co w sercu było,
wykrzykiwała głośno, drwiła awnie, niemal wyzywała.

W ulicach poczęli się pokazywać umyślnie poprzebierani po ancuzku na śmiech
lada acy trefnisie, w opiętych spodeńkach ak królewski dwór, za któremi gawiedź szyǳąc
i rychocząc biegała.

Po murach tu i owǳie malowano na laskowatych nogach poczwarki i podpisywano
e nieprzysto nemi wyrazami.

W senacie eszcze ciągnął się proces Zborowskiego, przeciw któremu edni instygo-
wali, druǳy go bronili, gdy te symptomata wza emnych niechęci i rozdrażnienia poka-
zywać się zaczęły.

Prawda, że choć w ulicach Francuzi nie dawali powodów do waśni, a nie pokazywali
się nawet we dnie, za to na zamku to co spotkało kanclerza Dembińskiego, trafiało się
innym coǳień.

Król zamykał się ak mógł na szczelnie , odosabniał ze swoimi i po całych nocach z ni-
mi się zabawiał przy drzwiach zapartych. Nawet podkomorzy musiał odchoǳić, a wten-
czas dopiero poczynały się śpiewy, śmiechy, wieczerzanie, bankiet i gra w karty.

Naza utrz rano wygrane konie, sprzęty, srebro przenosiły się do Sederyna.
Noc tak przesieǳiawszy, król na ǳień zasypiał. Senatorowie stali czeka ąc na niego

próżno, a gdy się pokazał, ak z krzyża zd ęty, blady, niewyspany, zmęczony, ziewa ący,
znuǳony, albo ich prędko zbywał, lub spał czasu narady.

Wszystkie sprawy zalegały, a na pilnie sza Zborowskich wlokła się bez końca.
Pani Wapowska czekała dekretu nie rusza ąc się z Krakowa. Choǳiła do królewne ,

płakały z nią razem. Król u Anny prawie się nie pokazywał uż i prośby e o zakończe-
nie sprawy spadku po królu a opatrzeniu królewne tak samo nie skutkowały, ak płacz
i naleganie kasztelanowe .

Królewna Anna, która broniła długo Henryka, nareście sama się przekonała, że na
niego wcale rachować nie było można. Obiecywał, zapominał — nic go nie obchoǳiło.

Naostatek uż naleganie stało się tak gwałtowne, że dekretu królewskiego lada ǳień
się można było spoǳiewać.

Samuel Zborowski, snadź nie lęka ąc się tego co go spotkać miało, i pewien bezkar-
ności, choǳił awnie i nie chciał się ukrywać.

Czyniono uż wnioski z tego.
Wieczorem ku końcowi postu u Sederyna na górze zebrała się gromadka Francuzów

barǳo późno. Sederyn zdawał się czekać na tych gości. Na dole uż było poślednie sze
czelaǳi dosyć, a do niego przychoǳili tylko znacznie si.

Posyłał razy kilka dowiadywać się tam, lecz Villequier i Jourdain, których się spoǳie-
wał, nie przychoǳili. Późno w noc nareście otworzyły się drzwi i drzemiący przy stole
Sederyn pośpieszył na ich powitanie.

Villequier szedł szybko ku niemu.
— A co? — zapytał Sederyn.
— Dekret podpisany — rzekł Francuz.
Spo rzeli na siebie, ciągnął dale .
— Król nie mógł inacze , musiał skazać go na wygnanie, ale przez szpary się patrzeć

bęǳie, choćby granicę przekroczył, a po nie akim czasie ułaskawi.
Sederyn otarł czoło i coś zamruczał.
— Krzyczeć będą okrutnie — rzekł wykrzywia ąc usta.
— Niech krzyczą — rozśmiał się Villequier. — Król musiał ednych i drugich oszczę-

ǳać, nikogo nie narażać sobie.
Da cie znać panu Samuelowi.
— Niech mu kto chce o tem ozna mi — odparł kupiec — a się nie pode mu ę.
Znacie mnie, sieǳę tu w Polsce zdawna, za tute szego się liczę, ale Polakiem nie

estem. Wiem ich naturę, szaleńcy są wszyscy, pan Zborowski nielepszy.
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Machnął ręką.
Villequier się zwrócił do sto ącego Jourdaina, który wąsika barǳo młoǳiuchnego

pokręcał.
— Idź ty do Zborowskiego. Sederyn da ci przewodnika. Król życzył sobie, aby mu

o tem ǳiś ozna miono.
Jourdain również ochoty nie ob awiał wielkie do tego poselstwa.
Stali trochę milczący. Gospodarz korzysta ąc z chwili nalewał kubki, które były przy-

gotowane.
— Za późno do Zborowskiego — odezwał się Jourdain w końcu — a mo em zdaniem

pilnego niema nic.
Villequier nie nalegał — usiedli.
Sederyn wzdychał.
— Źle, źle, moi panowie — począł mówić głowę z ramienia na ramię przechyla ąc.

— Co tam u was na zamku… u nas w mieście! strach! umysły poburzone… w ulicach co
wyśpiewu ą, co przylepia ą! po rynkach i szynkach co prawią, uszy więdną‼

Jourdain, który kubek wychylił odrazu, uderzył nim o stół.
— A! nieszczęśliwa to była goǳina i na fatalnie szy pomysł Henryka tu na to okropne

wyprawić wygnanie‼ Tu żyć niepodobna.
— Tak — przerwał Villequier — ale któż mógł przewiǳieć gdy pierwsze poselstwo

do Paryża przybyło, tak świetne, tak lśniące, luǳie tak wymowni, twarze tak łagodne,
umysły tak pozornie prostoduszne, że tu w Polsce natrafimy na eże i na osy.

Tam się zdawali do całowania stworzeni, a tu do nich przystąpić nie można.
Myśleliśmy że nas na rękach nosić będą, a…
— A… daliśmy się wam okłamać — wyrwał się Jourdain. — Wszyscy co do nas

przy eżdżali, choć było do rany przyłożyć, chwalono ich.
Sederyn milczał.
— ǲiś uż zapóźno narzekać na to co się stało — rzekł po chwili.
— Król zrażony, zniechęcony — dodał Villequier — bo ę się o ego zdrowie. Miron

powiada, że nie wyży e ani w tym klimacie, w te atmosferze, ani mięǳy temi ludźmi.
Właǳy niema żadne . Senatorowie burczą, szlachta się odgraża, nie szanu ą go.

— Wiesz pan — odezwał się Sederyn zimno — że est ancuskie przysłowie: wino
utoczone, trzeba go wypić.

Francuzi uśmiecha ąc się spo rzeli po sobie.
— Wątpię żebyśmy e wysączyli do końca — wolimy resztę wam zostawić — rzekł

Villequier. — Dla was, panie Sederyn — dodał — nie będę czynił z tego ta emnicy. My
tu nie wytrzymamy.

— Na dobitkę — przerwał Jourdain — senatorowie niektórzy chcą eszcze uprzy-
emnić życie królowi da ąc mu starą babę za żonę.

Ale… ba! tego uż za wiele.
Śmiali się oba, Sederyn spo rzał z ukosa.
— A po cóż się zobowiązał? — spytał.
— Co znaczy takie zobowiązanie? — gwałtownie zawołał Villequier.
Jest to wprost, rzecz poczwarna, niemożliwa.
— Jakże się to skończy? — szepnął niespoko ny trochę kupiec.
— Na Boga! nie wiem — wyrwał się Villequier — lecz sąǳę, że chyba smutnie

i tragicznie.
Zawieǳiono króla i nas, obiecywano nam wcale inny stan rzeczy. Gratiani, z którym

się pan nasz wiǳiał po droǳe, zapewniał go, iż właǳę monarchiczną w pełni uzyska,
a znalazło się, że żadne niema.

— Możnaby ą uzyskać — rzekł ogląda ąc się Sederyn — ale…
Położył palec na ustach.
Villequier choǳił po izbie, głowę to podnosząc ku sklepieniowi, to ą spuszcza ąc na

piersi.
— A przytem — począł — to życie! te nudy! to towarzystwo! ten ęzyk! wprost piekło.

Jedyne lepsze goǳiny, gdy się panowie Polacy porozchoǳą, drzwi na rygiel spuścimy
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i sami zostaniemy z sobą. Naówczas choć myślą i wspomnieniami przenosim się nad
brzegi Sekwany, przypominamy lepsze czasy.

Sederyn okazywał niepokó .
— Panowie moi — przerwał — wszystko to prawda być może, ale ostatecznie com

powieǳiał o utoczonem winie, to powtórzę.
Henryk est królem z łaski boże , usiadł na tronie, ob ął rządy, należy mu e ułatwiać,

nie zrażać od nich.
Choćby się musiał ze starą królewną ożenić, nikt mu młodych mieć nie zabroni.

Panowie polscy nauczą się od was grzeczności, a wy…
— Nie wymaga że od nas, abyśmy się od nich czegokolwiek uczyli — wtrącił Jour-

dain. — To zwierzęta, nie luǳie!
Sederyn syknął.
— Zmiłu cie się — zawołał — nuż kto podsłucha! Już i tak dom mó pode rzanym

est barǳo.
Francuzi obe rzeli się i zamilkli. Villequier nalał sobie wina, a gospodarz pośpieszył

napełnić kubek Jourdaina.
— A! ten karzeł przeklęty! — zawołał Villequier. — On temu wszystkiemu winien.

I bezwstydny est do tego stopnia, iż się ciągle nam około nóg plącze, akby chwalić chciał
ǳiełem swo em. Król go uż znieść nie może.

Pĳąc westchnęli Francuzi.
— Wpadliśmy w pułapkę okrutną — zaczął z kolei Jourdain. — Co do mnie, mam

naǳie ę przy pierwsze sposobności uprosić pana, aby mnie wysłał, choćby z listami, do
Francyi. Położę się tam w łóżko i więce nie wrócę.

— A! toby było barǳo ładnie! — odparł Villequier. — Tego samego co wam za-
chciewa się mnie i drugim, ale mamyż biednego króla samego tu na pastwę zostawić?

Wtem kroki i głosy słyszeć się dały pode drzwiami. Sederyn pośpieszył ku nim, wła-
śnie gdy się otwierały i dwie uyzowane głowy ostrożnie się z nich pokazały.

Byli to dwa młoǳieniaszkowie królewscy z dołu, którzy się zapewne lepszego to-
warzystwa domyśla ąc na piętrze, wbiegli z wesołemi śmiechami, dowoǳącemi iż czasu
w winiarni nie tracili.

— Patrzcie! Villequier! Jourdain! Któż został przy królu! — zawołał eden.
— A! est ich tam dosyć — odparł Jourdain. — Sieǳimy na zamku ak w więzieniu,

choć nocą wyrwać się potrzeba.
Sederyn przybyłych gości uprze mie częstował, dobywszy nowe dwa kubki.
Byli to dwa ulubieńcy króla, wonie ący akiemiś zapachami, postro eni w atłasy ak

ǳiewczęta, z rączkami białemi, zalotne robiący minki i przybiera ący ruchy ǳiwne nie-
wieście.

— Cóż król robi? — zapytał eden z nich.
— Gra w karty — rzekł Villequier — zostawiliśmy go z Pibrakiem, Souvrayem i p.

Bellièvre, któremu ǳiś naǳwycza ne szczęście służy.
— Wszystkim oprócz królowi — przerwał eden z młoǳieniaszków. — Gdybyż się

choć to sprawǳiło, że kto niema szczęścia w karty, temu za to miłość płaci!
— A! — przerwał Jourdain z miną poważną. — Cóż chcecie, królewna Anna szalenie

w nim zakochana. To wiadomo.
Ogromnym śmiechem powitano ten żarcik.
Zaczęli szeptać coś mięǳy sobą, a Sederyn cofnął się kilka kroków przez grzeczność.
— Gdyby się nareście se m ten skończył — głośno odezwał się Villequier — mogli-

byśmy ztąd wy echać gǳieś na stronę trochę, gǳiebyśmy tak barǳo na oku nie byli. Tu
ze wszystkiem się kryć i zamykać potrzeba.

Jeden z młodszych nagle spytał.
— A! gǳież est Naneta?
Sederyn, do którego po części było zwrócone pytanie, rzekł barǳo cicho.
— Oddawna na zamku.
— Jakże się przekradła, żeby ą nie wiǳiano na mieście? — rzekł drugi młoǳieniaszek

— bo wiem, że ciekawi podgląda ą.
— Jak zwykle, ubrana po męzku — dodał gospodarz. — Niktby e wśród waćpanów

nie rozróżnił od nich.
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Śmiech stłumiony mu odpowieǳiał.
Chłopcy wypiwszy wino, posiadali na ławach ziewa ąc.
Wtem Villequier z kieszeni płaszczyka, który miał na ramionach, dobył karty. Wszy-

scy chciwie rzucili się ku niemu i na nie.
Sederynowi nie pozostało uż nic, tylko światło przybliżyć i zdala się grze przypatry-

wać.
Gdy się tak u niego zabawiano, naprzeciw w browarze też gwarno było i pełno — ale

w izbie wielkie pospolita się gawiedź zabawiała, a honoratiores mieli osobną, do których
Grocik tylko swoich wybranych, chcąc ich uczcić, dopuszczał.

W pierwsze ak giełda ogromne można się było dowieǳieć co myślała i mówiła ulica
i rynek, w drugie co na Ratuszu i w wyższych mieszczaństwa kołach myślano i zamierza-
no. Z zamku przychoǳili tu także nieliczni polscy króla słuǳy i dworzanie, przynosząc
co się im pochwycić udało.

Musieli ednak nadrabiać domysłami, bo Francuzi coraz się barǳie odosobniali, kryli
i nie dopuszczali do siebie nikogo. Polakami raǳi się posługiwali, gǳie mogli w pracy
wyręczyć, w poufalsze nie wchoǳąc stosunki.

Nie dowierzano sobie wza emnie, a że Francuzi przy królu śmielszemi się czuli i kupą
stali, niebarǳo ukrywali się z tą nieufnością i niechęcią.

Wy ątek stanowiła piękna Dosia, która ako kobieta, nie uważana za niebezpieczną,
a pięknością swą pozysku ąc płochych młoǳików, obracała się tu swobodnie. Musiała
mieć wysoką protekcyę, bo e słuchali wszyscy.

Talwosz tylko do progu komnat królewskich mógł ą ścigać, dale nie wolno mu się
było cisnąć. Nienawiǳił też Francuzów coraz więce .

Kilka razy uż przychoǳiło do poswarków — tylko ostrożny Litwin dopuścić nie
chciał do żadnego wybuchu, bo się z gawieǳią tą obcą zadawać nie chciał. Z szlachcicem
się powaśnić i ściąć było chlebem powszednim, z cuǳoziemcem, który plebe uszem mógł
być, nikt sobie nie życzył.

W pierwsze izbie u Grocika dla późne goǳiny przerzeǳać się zaczynało. Kilku
upartszych gromadkami małemi po kątach Marce dopiwało, cisze mięǳy sobą rozma-
wia ąc. W boczne komorze za to gwarnie było, bo się nie obawiano podsłuchania.

Dwóch panów radnych, ławnik eden i kupców dwu żywo sobie rozpowiadali co ich
w ciągu dnia doszło.

Obchoǳiła i mieszczan sprawa Zborowskich, a wielu interesa króla.
Miasto i kupiectwo potrzebowało spoko u, rozruchy handlowi nie szły na pożytek,

bezkrólewie nie było dobre. Wzdychano, aby lepsze czasy nadeszły.
— Jak ono było, to było — mówił Kaczer do Smolika — za nieboszczyka króla, ale

życie płynęło ak rzeka wybitym korytem i każdy wieǳiał, ak po niem żeglować, a teraz
człek nie zgadnie gǳie się ma obrócić.

— I wątpię — przerwał Smolik — aby z tym panem, kiedy nam lepie było… coǳień
gorze . Francuzi się osobno trzyma ą, Polacy osobno.

Ile razy gǳie się zetrą z sobą, pewna waśń i guzy. Król młody i o panowaniu nie
myśli. Gry tylko coraz nowe i zabawy wyna du ą, ǳiewcząt mu szuka ą, a co ma i czego
nie ma faworytom rozdarowu e. Rzuca pieniąǳmi ak plewami.

— Ja — rzekł ławnik — nie uwierzę w to, żeby on nam panować miał, póki się
z królewną nie ożeni.

— Na zamku powiada ą, że emu to ani w głowie — odparł Kaczer. — Rozpustnik
est a ta ani młoda, ani ładna.

Na tak rozpoczętą rozmowę wszedł krocząc powoli Talwosz, który tu czasem się przy-
wlekał dla powzięcia ęzyka. Dwóch starszych znali go i grzecznie pozdrawia ąc zbliżyli
się zaraz, bo ich ciekawość piekła, czy nie przynosił nowiny akie .

— A cóż, miłościwy panie — spytał Kaczer — bęǳie kiedy koniec te sprawie Zbo-
rowskiego?

Talwosz się obe rzał dokoła.
— Zda e się — odparł — że ona lada chwila się rozstrzygnie.
— Na czy ą stronę? — wtrącił Smolik — to ciekawa.
Talwosz ramionami poruszył i smutnie się uśmiechnął.
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— Łatwo to odgadnąć — rzekł — król zechce aby i wilk był syty i koza cała… a nie
dogoǳi ni ednym, ni drugim. Głowy Zborowskiemu nie zde mą.

Panowie mieszczanie popatrzyli na siebie.
— Prawda — odezwał się eden — że Francuz Zborowskim wiele winien.
Milczał Talwosz i poprosiwszy o piwo siadł za stół. Obrócili się ku niemu wszyscy.
— Jutro — rzekł niepytany tym razem — dekret pono ogłosić ma ą.
Słuchano w milczeniu.
— Królowi on przy aciół nie z edna — ciągnął dale Litwin.
— Sam sobie winien — przerwał Smolik — a więce niż on Francuzy te ego, które

w gościnę do nas przybywszy, chcieli nam na własnych naszych śmieciach przewoǳić.
Straż mie ska musi za niemi choǳić i czuwać, bo gawiedź Francuzów nie cierpi.

Szczęściem, że oni ęzyka nie rozumie ą, bo co po murach na nich piszą i malu ą, to
strach.

U mnie na kamienicy ǳiś zrana szorować musiałem kazać króla, tak mi go szpetnie
ktoś z rana nabazgrał na ścianie. I żeby się nikt nie omylił, dopisał mu Gaweńskiego
i koronę sążnistą z oślemi uszami włożył na głowę.

— Moi luǳie — przerwał Kaczer — ledwie wychoǳącego od Sederyna napiłego
Francuza czelaǳi z rąk wyrwali, bo goniła go i chciała wybatożyć. Coǳień się to po
ulicach trafia.

— Sederynowi nie zazdroszczę — dodał inny mieszczanin. — Bądź co bądź, pano-
wanie to Francuzów kiedyś się skończy, a nie bęǳie długie, wiǳi mi się, tymczasem on
cały się im oddał.

— Dla miłego grosza — dodał Kaczer. — On tylko o zarobek dba; zda e mi się, że
roǳonego o caby przehandlował, gdyby na nim mógł zarobić.

Talwosz słuchał chwilę.
— Dekret więc utro posłyszymy — rzekł ławnik — ciekawym! Pani Wapowska ma

przy aciół wielu.
Prezentowała zwłoki tak długo, że i obo ętni luǳie żal w sobie poczuli, bęǳie larum

nie małe, eżeli kary przykładne nie wymierzy.
— Śmiercią powinien karany być — odparł Kaczer — ubił niewinnego człowieka,

gǳie? na zamku, a prawo gardłem za dobycie miecza przy królu karze.
— Dobyłże go i pan Tęczyński — odezwał się drugi.
— Ale w obronie życia, zmuszony — mówił Kaczer. — To cale co innego, a mówią,

że on gotów też gardło dać, byle Zborowskiemu nie przebaczono.
— My z Tęczyńskiemi — wtrącił Smolik — zdawna nie esteśmy w zgoǳie. Dali się

oni nam we znaki, ale Jan winien nie est.
— Zborowscy wszyscy wichrzyciele i zbó e! to wiadoma — odezwał się ławnik —

akby ednemu łeb ucięto…
— Ha! druǳyby się za niego mścili — wtrącił Smolik.
— Nie — dokończył Ławnik — musieliby sieǳieć cicho. Samuel, eźli życie uniesie,

bęǳie czekał pogodne chwili i zawichrzy nam znowu.
Chwilę eszcze trwała ta rozmowa u Grocika i zgromaǳeni się rozchoǳić poczęli,

gdy, pomimo późne pory, szybkim krokiem, zadyszany, wsunął się, akby pośpiesza ąc,
przestraszony drab ak żerdź długi i chudy, czarno oǳiany, ni klecha, ni pachołek, mizerny
i chudy. Obe rzał się po przytomnych, szuka ąc kogoś oczyma, spostrzegł Kaczera, zbliżył
się do niego i coś mu, tka ąc papier w rękę, poufnie rozpowiadać zaczął.

Na twarzy mieszczanina pomięszanie widać było, obe rzał się bo aźliwie.
Przybyły, akiś pisarz sądowy, usunął się zaraz na bok.
Kaczer poszedł do kaganka i pochylony nad nim z trudnością z papieru coś odczyty-

wać zaczął.
Na twarzy ego widać było poǳiwienie i przestrach.
Wszyscy z ciekawością spoglądali, co mu pisarz mógł przynieść, gdy Kaczer, raz eszcze

po przytomnych się obe rzawszy, rzekł stłumionym głosem.
— Otóż ak po mieście króla i Francuzów opiewa ą‼ a to dopiero początek. Gdy się

eden taki głos odezwie, to ak w błocie żaby, zaraz za nim tysiące kwakać zacznie.
Skupili się wszyscy około trzyma ącego papier w drzących rękach mieszczanina.
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— Niech Franek przeczyta — odezwał się ławnik — on przyniósł, to go też dobrze
musiał wysylabizować.

Tuśmy wszyscy swoi, czyta cie.
Talwosz wstał i zbliża ąc się dodał.
— Czyta cie, co to est.
— Paskwillusz straszny! odparł Kaczer.
Franek, ów pĳaczyna chudy, któremu pismo w ręce wetknięto, przysunął się do ka-

ganka i na głos, ale nie zbyt go podnosząc, począł.

Rada skuteczna
Nim Krawcowi dasz sukno, a skórę szewcowi,

Patrza czy zna rzemieślnik to o czem ci mówi,
Bo kurdyban i sukno zaprzepaści marnie,
Kiedy e lada partacz pokra e niezdarnie.
I dla Polaków taka potrzebna nauka,
Co się dali okłamać przez zdra cę Mamluka ¹,
Gaweńskiemu książęciu ² wkłada ąc koronę…
A ten nie wie na którą obrócić się stronę.
Łątka na cienkich pałkach, ni z pierza, ni z mięsa,
Tańcu e i gra w karty, rozumu ni kęsa…
Boda żeście przepadli tacy gospodarze,
Henryku z Mamlukiem i Psubratem ³ w parze
Francuzka sprawiedliwość! Winien pan z Zborowa,
A Wapowskiego za to pokutu e głowa.

Wiersz, choć go Franek wy ąkał niezręcznie, uczynił na wszystkich wielkie wrażenie.
Stali milczący, okazu ąc tylko ruchami, iż rzecz była smutna i znacząca.

— Zniszczyćby to — szepnął ławnik.
— Mnie da cie — rzekł rękę wyciąga ąc Talwosz — a nikomu nie okażę, a utro

pewnie po mieście tego bęǳie dosyć.
Zwrócili się do Franka, pyta ąc zkąd dostał.
Pisarz zaręczał, że na wielu kamienicach, na wartach nalepione to czytał, i sam w ulicy

św. Anny spisał to około kościoła.
— A no — dodał — są i inne.
Pokiwano głowami — mieszczanie się poczęli do czapek brać, Talwosz też, piwa do-

piwszy i papier za suknię wetknąwszy, gotował się z powrotem na zamek.
Wszystkim twarze sposępniały.
— Źle się ǳie e — skonkludował Kaczer — kiedy na mieście strzela ą, to się wprędce

skończy, ale ak papiery pó dą mięǳy luǳi, zbierze się na długą burzę.

Naza utrz w istocie po długiem wahaniu wyrok być miał ogłoszony.
Ozna miono o tem zawczasu; senatorów i posłów liczba nie mała od rana się ściągać

zaczęła.
Miała przy aciół dosyć wdowa Wapowska i e też dano znać o tem.
Postanowiła natychmiast naza utrz zna dować się sama z synaczkiem przy ogłoszeniu

dekretu.
Do dnia więc, aby ą to nie minęło, była uż w kościele św. Stanisława, gǳie mszy

święte wysłuchawszy, że eszcze sala była zamknięta, do królewne szła, aby u nie czekać,
aż e znać daǳą, iż się wszyscy zebrali.

Żałobnie ubrana, w grubym kirze, ǳiecko też oǳiawszy czarno i w suknię z kaptur-
kiem, chociaż uż pierwszą boleść swą przemogła i wypłakała, czyniła wrażenie męczen-
nicy, która rozpacz w sobie tłumi, a nad siły cierpi.

¹Mamluk — Montluc. [przypis autorski]
²Gaweńskie książęcie — Kże Andegaweński. [przypis autorski]
³Psubrat — Pibrak. [przypis autorski]
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Gdy szła, luǳie e z poszanowaniem z drogi ustępowali, taki ma estat boleści miała
na piękne , blade twarzy.

Na zamku ruch od rana panował ogromny, cisnęli się kto gǳie mógł, a kogo nie
puszczano, ten w podwórcu stał czeka ąc, aby się pręǳe dowieǳieć o wyroku.

Dopiero późno na ǳień ozna miono Wapowskie , że mogła być do sali wpuszczoną.
Szła tedy sama, z ǳieckiem tylko, a gdy się ukazała, choć tłok był wielki na sali, wszyscy
się e zaraz rozstąpili i mie sce uczynili.

Zabierali głos senatorowie, dla formy tylko, bo dekret uż przygotowany był, o czem
wieǳiano.

Cisza zapanowała straszna, gdy z rozkazu króla czytać poczęto wyrok.
W krótkich słowach był on u ęty.
Król mocą swą, zdania wiǳąc poǳielone, gdy edni się na starszych, druǳy na now-

szych prawach opierali, zabó stwo osąǳiwszy przypadkowem, Samuela Zborowskiego
skazywał na wygnanie z państwa i ziem emu podległych, bez utraty czci i sławy.

Ciszą długą przy ęto wyrok, na niektórych tylko twarzach znać było oburzenie, które
nawet i na innych, mnie zrazu wyrazistych, malować się zaczęło.

Wapowska stała ak skamieniała, słucha ąc. Podniosła głowę, oczy wszystkich zwróciły
się na nią.

Chwyciła synaczka za rękę i zwolna od tronu się oddala ąc, z twarzą i wzrokiem ku
niemu wzniesionym, odezwała się głośno.

— Jeżeli taka two a na mężobó ców sprawiedliwość, niech ten twó pierwszy wyrok
bęǳie ostatnim.

A po chwili łka ąc dodała.
— Boda Bóg tobie też nie przeznaczył paść mężobó cy ofiarą.
Proroczych tych słów nikt, oprócz bliższych nie słyszał. Wzięto pod rękę rozpłakaną

i uprowaǳono z sali, a król, akby się wstyǳił wyroku swo ego, wiǳąc czem go przy ęto,
natychmiast salę opuścił.

Tu dopiero oburzenie większości ob awiło się z gwałtownością całą.
Wyrzekano głośno, a prymas ob awił zǳiwienie swe, że sprawę kryminalną, prostą

cywilną uczyniono.
Było i innych naigrawań i ucinków dosyć, których Francuzi uż nie słyszeli, bo razem

z Henrykiem natychmiast się wynieśli.
Wapowska we łzach szła na górę do królewne , która uż o dekrecie zawiadomio-

na, płakała też, choć wcale okrutną dla Zborowskich być nie chciała. Wedle ówczesnych
ednak po ęć ząb za ząb, krew za krew były ścisłym tylko wymiarem sprawiedliwości.

Z sali wprost przy aciele Samuela biegli na miasto, gǳie Samuel na schwał pĳąc i ła ąc,
czekał co mu zwiastować będą.

Nie spoǳiewał się on wcale, aby go na gardle sąǳono, wszelako konie mu bracia
trzymali pogotowiu, aby natychmiast zbieǳ mógł, gdyby niebezpieczeństwo zagrażało.

Bracia Samuelowi mieli na zamku umówiony znak, który im Francuzi na chorągwi
wielkie królewskie , wywieszone na wieży dać mieli — białą lub czerwoną chustą.

Wieǳieli więc zawczasu, iż dekret życie salwował. Przybiegli z tem do niego.
— Biała chusta powiewa!
Samuel się nie radował, nie rzekł nic, czekał na posła. Spoǳiewał się wy ść cale bez-

karnie.
Wtem wpadł komornik ego, niosąc papier, który mu na sali wetknięto, a stał na nim

dekret ako brzmiał.
Z brwiami ściągniętemi odczytał go Zborowski i na stół cisnął z przekleństwem.
Bracia stali zmięszani, lecz okazu ąc radość, bo się im banicya wiekuistą nie wydawała.
Wybuchnął zaraz Samuel.
— Taka est królów wǳięczność! Jam mu królestwo dał, a on mnie o czyzny pozba-

wia… Głupim był i słuszne ukaranie!
Uderzył w stół pięścią aż wszystko na nim zadrżało; głowa mu opadła na piersi i za-

dumał się.
Zbliżyli się do niego pociesza ąc powinowaci, których odpychał, słuchać nie chcąc.
— Pozna ą mnie — zawołał — żem wygnany może niebezpiecznie szy dla nich niż

tuta . Schronić się zna dę gǳie, przy mą mnie otwartemi rękami.
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I zwróciwszy się ku zamkowi, grożąc pięścią, zawarczał.
— Pilnu się dobrze laskonogi, abyś ze stolca twego nie zleciał.
Pić potem zaczął znowu i śpiewał, a namarszczona brew świadczyła, że się rozmyślał

co czynić.
Przytomni występowali z radami.
Według nich łatwo było znaleźć poczestne przy ęcie u książąt niemieckich, w Saksonii,

u tych, którzy protestantyzm wyznawali.
Samuel głową potrząsał.
— Zadaleko to dla mnie — przerwał — a im pod bokiem siądę, aby mnie każdego

czasu czuli i drżeli.
Nagle, akby mu myśl przyszła szczęśliwa, wstał i krzyknął.
— Na Niż! Na Niż! do Kozaków! Hetmanić im będę!
I przy te myśli swe pozostawszy, natychmiast zwoływać począł swoich, kto mu chciał

towarzyszyć.
Po mieście wionęło tym duchem, aki z izby senatorskie buchnął. Jeden był głos, że

król pobłażył mordercy.
Krzyczeli przeciwko Henrykowi przy aciele Zborowskich, bo chcieli go mieć bez-

karnym, a całą winę wiǳieć złożoną na Kroatę i Tęczyńskiego; więce eszcze wyrzucali
mu Wapowskiego i Tęczyńskiego zwolennicy, dowoǳąc, że Zborowski pierwszy dobył
miecza i przelał krew.

Francuzi rychło spostrzegli, gdy Pibrak wkrótce potem wyszedł po ęzyki, że niko-
go wyrok nie zaspokoił. Gwałtowne mu czyniono wymówki, wróżąc, że po całe Polsce
pó ǳie odgłos, który królowi serca ode mie.

Henrykowi, ak się zda e, niewiele uż o to choǳiło, czy go tu miłować będą lub nie.
Duchem i myślą był gǳieinǳie .

Prawie coǳień przybiegali gońce od królowe matki, a gdy listy przyniesiono z Fran-
cyi, żadna siła Henryka utrzymać nie mogła, choćby senatorami otoczony był, choćby
na ważnie sze toczyły się sprawy, rzucał wszystko, zamykał się i czytał a odpisywał.

Francya go stokroć więce obchoǳiła niż Polska, dla które obo ętności i niechęci nie
ukrywał.

Z królewną, dla które zawsze eszcze pewne okazywał uszanowanie, obe ście się było
ǳiwne i nierówne. Czasami sam sobie ą przypominał i, akby ukołysać pragnął, szedł do
nie .

Nie bawił tu nigdy długo, rzadko usiadł, ale uśmiechał się, wǳięczył, obiecywał bez
miary, czego tylko zapragnęła — i na kilka dni ą nakarmiał naǳie ą.

Gdy potem Anna wysyłała Solikowskiego lub uproszonego Czarnkowskiego, aby się
upominał o to, co było przyrzeczonem, nic nie mogli wyprosić, odprawiano ich z niczem,
odkładano.

Anna, na przemiany łuǳona i zawoǳona, w końcu chciała uż zrzec się wszelkich
naǳiei.

Ale kobiety ą otacza ące nie dopuszczały. Pani Łaska i wszystkie ile ich było upierały
się przy tem, że Henryk żenić się powinien był i musiał.

A że łatwo est to wmówić czego serce pragnie, biedna królewna, gdy uż rozczarowana
przygotowywała się do zawodu i rezygnacyi, wracała znowu do próżnych i zawodnych
naǳiei.

Tak ǳień tu eden do drugiego nie był podobnym. Przychoǳiły edne z przesa-
ǳonemi widokami szczęśliwe przyszłości, a zaraz po nich inne, czarne, smutne i łzami
oblewane.

Łaska i panie a panny upierały się szyć ancuzkie lilie na sukniach, które królewna
sprawiała, kra czyna mówiła o weselu ciągle…

Czarnkowski tryumfował, choć ostrożnym był, bo eszcze nie wiǳiał dosyć asno
przyszłości.

Coraz mocnie ednak przekonywał się, że panowanie Francuza może być nietrwałem,
a w takim razie ego kandydat Ernest tym razem, ak się spoǳiewał, wszystkich za sobą
pociągnąć był powinien.

Sam na sam z królewną, powtarzał e .
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— Jam się po nim nigdy dobrego nic nie spoǳiewał. Płochy i zepsuty est, a o nas
nie dba.

Jeżeli się nie mylę, królowa matka, które on na ulubieńszym est, tron dla niego
ancuzki gotu e.

Karol IX. ǳieci niema i pono ich mieć nie bęǳie, a Francuzi się z tem zdraǳa ą, iż
ciągle chory est i nie poży e długo.

Królewna słuchała co e pan referendarz przynosił, ale strzegła się z czemkolwiek
przed Czarnkowskim zdraǳić.

Nikt naówczas przewidywać nie mógł rychłe śmierci króla Francyi.
Anna, ak tylko mogła, trzymała się ostatnie naǳiei akiegoś szczęścia, które się e

nie wydawało niepodobnem.
Sama ona nie mogła, bo niewieścia skromność e nie dozwalała, upominać się o speł-

nienie przyrzeczeń Henryka, ani pobuǳić senatorów, ażeby oni e przypominali, ale kra -
czyna, inne panie i ks. biskup chełmski, od czasu do czasu próbowali przy aźnie szych
królewnie panów skłonić do przemawiania za nią.

Niektórzy z nich przyrzekali to uczynić, próbowali może, lecz przypomnienie to tak
zimno przy mowali senatorowie, tak e lekceważyli, że niepodobna było sprawy na stół
wyprowaǳić.

Na gorliwsi nawet odkładali ą — było tyle pilnie szych do załatwienia.
Naǳwycza zręcznie postępował sobie Henryk, unika ąc rozwiązania, przeciąga ąc

a razem okazu ąc się uprze mym barǳo dla królewne .
Tylko uporczywe e dopominanie się o uregulowanie spadku e i sióstr po bracie szło

także w odwłokę.
Anna pozbawiona dochodów, zapomniana, gdy się u Stanów domagała wyznaczenia

utrzymania stanowi odpowiedniego, na częście wywoływała tem przykrości i upokorze-
nia.

Potrzeba było łzami oblewać opiekę senatorów, którzy zsyłali komisarzy dla rozpa-
trzenia się w wydatkach, a ci nawet kuchni królewne nie przepuszczali, chleby, mięso,
przyprawy oblicza ąc i wyrzuca ąc marnotrawstwo.

Tak, obok troski o przyszłość, biedna pani musiała każdy kawałek chleba powsze-
dniego oblewać łzami.

Wpadała Żalińska z narzekaniem, przychoǳił ochmistrz Koniecki skarżąc się, że mu
skąpe wyznaczenie obcinano. Solikowski wysłany z biskupem chełmskim szli ze skargami
i dnia spoko nego nie było.

Nadchoǳiła powoli wiosna, a położenie ani się wy aśniało, ni polepszyło.
Król albo się nie pokazywał, lub grzecznie przesunąwszy zamykał i zapominał co przy-

rzekł.
Życie ego w początkach umie ące się pokrywać pozorami pewne przyzwoitości, pod

ednym dachem z królewną, wkrótce dla większe części dworu e nie miało ta emnic.
Wieǳiano o nocnych biesiadach, o tańcach przy drzwiach zamkniętych, o szalone

grze w karty, która króla ogołacała ze wszystkiego.
Niepodobna było ukryć tego, że Francuzi przywłaszczali sobie konie, srebra, opony,

futra królewskie i natychmiast e do Francyi wysyłali.
Szczodrobliwość ta Henryka przechoǳiła miarę wszelką, gorszyła zaś szczególnie

tych, co z nie nie korzystali.
Talwosz należał teraz do tych, którzy na gwałtownie przeciwko królowi i Francuzom

się oświadczali. Nie mógł on im przebaczyć swe Dosi, która z na poczciwszego ǳiew-
częcia stała akby oszalałą akąś istotą… Dopilnować e nie było podobna, a dla Litwina
awnem się stało, że albo król lub ktoś z ego przybocznych serce e za ął i głowę zawrócił.

Miłość nawet dla królewne wiele na tem ucierpiała, a przy aźń dla Talwosza w nie-
nawiść się zmieniła.

Ile razy się spotkali, spór był nieuchronny; sam widok Litwina, ak wyrzut sumienia,
twarz e okrywał rumieńcem i do gniewu pobuǳał.

Talwosz znosił cierpliwie, ale przez litość z oka e nie spuszczał.
— Źle się to skończy — mówił w duchu — naówczas próżno szukać bęǳie przy aciela

i obrońcy. Kole przy ǳie na mnie, gdy wszyscy odstąpią.
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Francuzi pierwsi zdraǳą.
Gdy z Francyi przywieziono ową piękną Nanetę, która u Sederyna się ukrywała, a wie-

czorami po męzku przebrana na zamek się wkradała, Dosia przez czas akiś zdawała się
tem oburzoną i zniechęconą. Choǳiła z oczami zapłakanemi, ale gdy się przekonała, że
e tamta w droǳe nie stanęła, wszystko znów powróciło do dawnego porządku. We
dnie i wieczorami nikła często Dosia, a gdy ą dopytywano co robiła, odpierała dumnie,
że miała dosyć spraw królewne na głowie i że za temi nieustannie biegać musiała.

Talwosz uśmiechał się i głową potrząsał, a te ego uśmiechy gniew ǳiewczęcia po-
dwa ały.

Se m tymczasem obradował nadaremnie, a Francuzi się z tem nie taili, że końca ego
z upragnieniem wyglądali. Dwór potem miał na czas akiś do Niepołomic się udać i tam
dopiero swobodnie się wywczasowywać.

Czyniono nawet powoli przygotowania do te podróży i do pomieszczenia króla w za-
meczku pod pozorem łowów.

Sederyn uż po kilkakroć wysyłany był w tym celu. Se m tymczasem ciągnął się dale ,
nie bez różnych epizodów, które i Infantkę dotykały, przypomina ąc boleśnie co prze-
cierpiała.

Sławna owa Basia Giżanka, które pobyt na zamku warszawskim, pod ednym dachem
z Anną, tyle łez królewnie wycisnął, dobrze wyposażona dla córeczki, którą nazywano
królewskiem ǳieckiem, zaraz po śmierci Augusta wyszła była za Woronieckiego, który
posłem na se m został wybrany.

Wieǳiała o tem szlachta i tak samo ak Kościeleccy z roǳiny brata wykluczyli za
ożenienie z Telniczanką, Woronieckiego z izby poselskie wyrugowano sromotnie za Gi-
żankę.

Głośna to była sprawa.
Przebaczyła Anna Mniszchom i zapomniano ich nadskakiwanie królowi, ale Giżance

nie przebaczono ani mężowi e .
Tak samo Anna Za ączkowska po śmierci króla wyszła prędko za Krzysztofa Dunina

i z mężem do Krakowa przybywszy chciała u królewne przebaczenia prosić, ale Anna się
oparła wszelkiemu zbliżeniu.

— Przebaczam e — kazała powieǳieć przez Żalińską, która pośredniczyła — ale
niech mi się nie pokazu e na oczy. Rana eszcze się nie zabliźniła.

Właśnie gdy Za ączkowska przy echała do Krakowa, przytrafiło się coś co ą mogło
przypomnieć, eżeli nie królewnie, to pode rzliwemu Talwoszowi.

Nie wiadomo zkąd z awił się nagle akiś szlachcic Zagłoba, który do stry ostwa Dosi
się przyznawał, po owym drewnianym krzyżyku ą akoby synowicą swą mianował i chciał
królewne prosić, aby mu ą oddała, gdyż ǳieci własnych nie miał.

W początkach się ta wieść głucho rozeszła i nie wierzono e . Talwosz się wielce zanie-
pokoił. Nie mógł strzymać, ażeby panny Doroty same o to, zszedłszy się z nią znienacka
(co teraz się rzadko trafiało, bo ona go unikała), nie zagadnął.

— Luǳie plotą — rzekł zastępu ąc e drogę — że stry panny Doroty o nią się
upomina. Zkądże on się wziął przez tyle lat o nie zapomniawszy?

Panna stała mocno zarumieniona.
— Cóż w tem ǳiwnego? — spytała — albo a stry a mieć nie mogę?
— Ale tak długo się nie zgłaszał! — zapytał Talwosz.
— Albo człowieka sumienie ruszyć nie może? — chmurno odparła Dosia. — Dopóki

miał własne ǳieci, nie dbał o synowicę, teraz gdy mu e Pan Bóg odebrał…
Litwin głową potrząsał.
— I panna Dorota opuścić zechce królewnę — rzekł z trochą ironii — a oprócz tego,

mnie się zda e, że i Krakowaby żal było, gdy dosyć zaczyna być wesołym. Francuzi sobie
bez panny Doroty rady nie daǳą.

— Wpan mnie męczysz tem prześladowaniem Francuzami! — zakrzyknęło ǳiewczę.
— Raz na zawsze, powiadam wam, nie opieku cie się mną.

— Więc i pytać nie wolno? — przerwał Talwosz. — Ja w tego stry a wierzyć nie
chciałem, a panna Dorota nie stworzona do tego, aby gǳieś na kresach w lichym dworze
z ǳiewczętami kąǳiel przędła.

Zmarszczyła się Zagłobianka.
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— Wolę tam kąǳiel prząść niż tu być na potwarze i posąǳenia wystawioną — za-
wołała.

Tak się rozeszli, ale Talwosz się nie uspokoił. Ponieważ coǳień choǳił wieczorami
do królewne , które donosił o tem co słyszał i rozkazy od nie odbierał, pierwszego dnia
zaraz zapytał o Dorotę.

Królewna Anna zasępiła się.
— Prawda to est, że się akiś stry o nią upomina, a co gorze , że ona sama się temu

nie opiera, aby z nim echać, ale mnie ona tak potrzebna.
Przeszła się po komnacie królewna i dodała cicho.
— Od czasu ak mnie tak niepoczciwie oszukano z tą Hanną Za ączkowską, nikomu

uż nie wierzę.
Nie wiem czemu ona mi na myśl przychoǳi, ale Dosia była barǳo stateczną.
— Panna Dorota — odważył się szepnąć Talwosz — od przybycia Francuzów barǳo

się nam akoś zmieniła.
Anna odwróciła się do niego.
— Nie sąǳę — rzekła żywo — a e zmuszoną estem używać często, aby wieǳieć

co się tam ǳie e. Jeżeli kto winien, to a co ą narażam, ale dla te ancuszczyzny niema
się kim posłużyć, a ona sobie z nią doskonale rady da e. Śmiała est. Ufam że e to ani
głowy zawrócić, ani popsuć nie może.

— Dałby Bóg — westchnął Litwin. — Tembarǳie w te chwili szkodaby było ą
stry owi dawać na kresy, gdy tu miłości wasze potrzebna.

Królewna przeszła się zamyślona parę razy po komnacie i odprawiła Talwosza.
— Mó Talwoszu, a dowieǳ ty mi się o tego Zagłobę, zkąd on się tu wziął! Co za

eden? Może go kto zna!
Nie chciałabym Dosi dać nie wieǳieć komu, na przepadłe imię, na koniec świata.
Tego tylko było potrzeba Talwoszowi, który zaraz naza utrz puścił się na zwiady.
Wiemy, że miał w tem niepospolitą biegłość i tropić, co się kryło, umiał i lubił. Tu

ednak rozbił się, ak o mur, o owego Zagłobę. Żywa dusza nie znała tego człowieka, a ów
zdala śleǳony nadto dobrze zdawał się obeznany z Krakowem i tute szemi stosunkami,
ak na człowieka, co dopiero z kresów przybywał.

Nie da ąc mu się poznać, przypiął się do niego Talwosz, zagadu ąc go o Podole,
o Ukrainę, o kresy, o napady tatarskie, bo to wszystko musiał szlachcic na lepie znać,
gdy z tamtych stron przybywał.

Tymczasem Zagłoba, akby mu gębę zamalował, o kresach nic mówić nie umiał; z roz-
mowy zaś dłuższe wydał się dworakowi Podlasiakiem racze niż Podolakiem.

Włócząc się za nim i podpatru ąc go doszedł Talwosz, że po nocy Zagłoba do Sederyna
zaglądał.

Wszystko to dawało do myślenia, ale na prostych pode rzeniach oprzeć się nie mógł
Litwin; postanowił dale śleǳić, nuż go nie przyłapie na czem, a tu, akby ostrzeżony,
stary szlachcic zupełnie mu z oczu zniknął.

Odniósł Litwin królewnie niewiele — nie ta ąc tego, iż bez pewne poręki Dosi mu
się oddawać nie goǳiło.

— Ona sama rozum ma — odparła królewna — a a e znowu dla mo e dogodności
szczęścia i losu zawiązywać nie myślę. Stry e dwie wsie obiecu e pono posagu, może ą
dobrze wydać za mąż.

— Ano to święte słowa były W. Król. Mości — odezwał się Talwosz — gdyście
Za ączkowską przypomnieli. ǲiś takie czasy, iż nikomu wierzyć nie można.

— Ale Dorota łatwowierną nie est — zamknęła królewna.
Zląkł się niepomału Litwin, gdy potem Żalińska i Koniecki powieǳieli mu z goryczą

wielką obo e, że Zagłobianka na nic nie bacząc, gotową była ze stry em echać a królewnę,
dobroǳie kę swą, opuścić.

Spotykał ą poruszoną, z zapłakanemi oczyma, akąś nieswo ą i milczącą.
Królewna, gdy się spytał co bęǳie z panną Dorotą, powieǳiała mu.
— Wiǳisz sam ak a estem ubogą, krupy mi panowie senatorowie mierzą, abym ich

zanadto nie z adła. Zagłobianki wyposażyć nie będę miała czem; eżeli się e trafia roǳina
co ą przy mu e i chce wyposażyć, ak świat zawiązywać?
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— Jabym tylko ośmielił się powieǳieć, żeby odłożyć koniec aż się szlachcic wywieǳie
co ma i kim est — rzekł Talwosz. — Pannie Dorocie o męża trudno nie bęǳie.

Anna się uśmiechnęła, bo oddawna wieǳiała, iż Talwosz kochał się w nie i starał
o nią.

Dosia musiała domyślać się lub wieǳieć, że e Litwin u królewne mięszał szyki i za
pierwszem spotkaniem napadła na niego gwałtownie. Zburczała go bezlitośnie.

— Panno Doroto — rzekł obrażony Talwosz — proszę mi wierzyć, że a o sobie nie
myślę, gdy waćpannę ratu ę. Wiem, że mnie nie chcesz, a serca nie ma ąc, do rękibym
się nie dobĳał. Mnie waćpanny żal.

Przez krótką chwilę zdawało się akby ta mowa na nie akieś czyniła wrażenie — stała
niema spuściwszy oczy, potem szybko, dumnie podniosła e i odburknęła.

— Bóg zapłać — alem a nie ǳiecko.
— Wolno pannie Dorocie czynić co się e podoba — począł Talwosz — ale czegóż

się śpieszyć. Panna czekała kilkanaście lat na stry a, niech stry choć rok na nią poczeka.
Bęǳie czas się dowieǳieć kto on taki.

Na kresach różnych luǳi pełno, to wiadomo, choćby Zagłobą i stry em był, może
być nie takim akby go pannie życzyć trzeba.

Królewna potrzebu e ǳiś i pociechy i posługi.
Dosia popatrzyła na Litwina.
— Masz mnie za niewǳięczną — zawołała żywie . — Przecież wiǳiałeś, żem siebie

dla nie nie oszczęǳała, ale w końcu przychoǳi na każdego chwila taka, iż musi o sobie
pomyśleć.

Łzy się e kręciły w oczach.
Litwin miękkiego serca, szczególnie gdy ze łzami miał do czynienia — nie śmiał uż

się e sprzeciwiać.
— Niech mi panna Dorota dozwoli choćby, abym a tego szlachcica wziął na spytki

i o nim się starał dowieǳieć.
Zagłobianka rzuciła się ak oparzona.
— Jeżeliś mi wpan kiedy życzył dobrze, a słowo mo e u niego coś waży — poczęła

— zaklinam i proszę, ani bada , ani śledź, ani pyta . Wiem dlaczego tego żądam. Da mi
słowo.

Poczęła naglić mocno, zdumiał się Talwosz, i ęzyka w gębie zapomniał.
— Ale cóż to pannie Dorocie szkoǳić może? — spytał.
— Nie chcę tego i po wszystkiem — odezwała się — śmiertelnie się pogniewam.
Przeszkoǳił im ktoś, bo rozmowa się w kurytarzu toczyła, musiała ode ść Dosia,

Talwosz odszedł też, ale więce podrażniony niż zrażony.
Zamiast puścić Zagłobę, i zapomnieć o nim, nietylko sam, ale swoich pomocników

też wyprawił, aby go śleǳili.
Szlachcic na takiego kresowego człowieka, który długie lata przebył wśród luǳi in-

nego obycza u i ęzyka, nie miał w sobie nic, coby go od sandomirskie lub podlaskie
drobne szlachty różniło, a ak na ǳieǳica dwóch wsi w żyzne ziemi, z obszarami wiel-
kiemi, chudo wyglądał.

Niewieǳieć ak nawet mógł synowicę zabrać, gdy woza żadnego nie miał, dwo e cze-
laǳi, konie liche i chude.

Wszystko to były zagadki, które Talwosza trapiły i spoko u mu nie dawały. Biega ąc
tak skłopotany chwycił gǳieś złego powietrza i zachorował. W początkach zdawała się
ta niemoc małem czemś i leczył ą ciepłem winem z korzeniami, ale gorączka przypadła
i ǳiesięć dni bezprzytomny leżał, aż Anna mu doktora swego posłać musiała.

Gdy do siebie potem przychoǳić zaczął, pierwszą rzeczą o którą spytał było.
— Co się z Zagłobianką ǳie e?
— A co ma się ǳiać — odparł chłopak, który mu posługiwał — królewna ak mogła

ą wyposażyła, a stry ą zabrał i wywiózł kędyś na kresy.
Talwosz ręce załamał. Przeklinał teraz chorobę swo ą dwakroć więce , bo był przeko-

nany, iż zdrów nie dopuściłby takiego pośpiechu.
Jak się tylko zwlec mógł biedny i stawić na dworze, poszedł do królewne ; lecz nim

ą zobaczył zabiegła mu drogę Żalińska desperu ąca, iż Zagłobianki dla syna nie mogła
pozyskać.
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Baba zła była, pode rzliwa, swarliwa. Nachyliła się do ucha Litwinowi.
— Wspomnisz mo e słowo — wołała zapalczywie — to druga Za ączkowska. Stry

kłamany, wszystko to komedya niecna. Nadużyto dobre wiary nasze pani. To ancuzka
sprawa.

Talwosz się oburzył zrazu.
— Ale akimże sposobem? to nie może być‼
— Albo ą dla króla zwerbowali, albo dla tego Duka co przy nim est (Nevers), albo

dla Pibraka. Dla kogo, nie wiem, ale przysięgnę, że się zbałamucić dała.
Litwin stał tak pogrążony i przybity tą wiadomością, która mu się zdała poczwarna,

iż mówić nie mógł.
— Pani Żalińska wie — rzekł w końcu — ak ona była dumna i nieprzystępna. Nigdy

na mnie sze nie dopuściła się płochości.
— Królowie nie takich cudów dokazywali — odparła śmie ąc się złośliwie Żaliń-

ska. — Wpan myślisz, że Za ączkowska inna była? Kubek w kubek… ani do nie było
przystąpić, a przecie ą dla króla dostali.

— Ale Dosia! z tym rozumem! — rzekł Talwosz.
— Głupi to rozum był — zakończyła Żalińska.
— Zkądże pani masz to pode rzenie? — zapytał Talwosz.
— Mam a swo e drogi! mam luǳi — odparła Żalińska. — Dowiemy się późnie ,

gǳie to Podole, do którego Dosię zawieźli. Lękam się barǳo, aby ono dale Niepołomic
nie było.

Król się do Niepołomic właśnie wybierał. Talwosz nikomu nie mówiąc nic, ak tylko
cokolwiek do sił powrócił, siadł na konia i sam eden ruszył, gǳie mu wskazano.

Trzy dni go na zamku nie było, a gdy wrócił i pokazał się znowu, czy z choroby, czy
ze zmęczenia, czy z wielkie boleści tak był zmieniony, zestarzały, iż litość brała patrzeć
na niego.

Kazała go do siebie przywołać królewna; ale w rozmowie z nią o Dosi wzmianki żadne
nie było. On nie wspomniał o nie , Anna też czy umyślnie, czy za ęta innemi sprawami,
nie mówiła wcale o utracone słuǳe.

Wychoǳącego od królewne zaczepiła Żalińska.
— Gǳieś waćpan bywał?
— Jeźǳiłem na wieś, sąǳąc że mi powietrze inne pomoże — rzekł. Nie przyznał się

nawet, że był w Niepołomicach.
Nigdy on od lepszego rozpatrzenia się we Francuzach nie był ich przy acielem, ale od

te chwili stał się im wrogiem na zaciętszym.
Gǳie tylko na nich psy wieszano i odgrażano się, Talwosz tam pewnie był i nigdy nie

przyszedł z próżnemi rękami. Wieǳiał na lepie o srogie rozpuście na zamku, o nocnych
króla zabawach, o ego służkach, Włochach i Francuzach, o kochankach, które z Paryża
tu przysyłano.

Wieǳiał więce niż wszyscy, bo twierǳił, że król ancuzki nie poży e długo, bo mu
w sosie do szczupaka truciznę zadano taką, która go powoli ze świata zgłaǳić musi.

Nie minął tyǳień, aż Talwosz na zamku z Jourdainem się przymówiwszy na rękę
go wyzwał, ale tu się bić nie było można. Wy echali więc za miasto. Litwin eszcze po
chorobie niewiele siły miał, ale wściekły był i Francuzowi, nim się złożyli, łeb szpetnie
rozpłatał.

Nastawił się drugi mszcząc za niego, i temu się dostało — dali mu pokó .
Nie mógł potem pokazywać się na zamku, bo inni się odgrażali, ale w mieście spotykał

się z niemi i uż go tam nie zaczepiano.

Niema pono strasznie sze dla serca męczarni, ak gdy ono mięǳy naǳie ą szczęścia
a zwątpieniem rzucane, ak łódka burzą w głębiny ciskana i unoszona falami do góry,
naprzemiany łuǳi się i rozpacza.

Tak żyła teraz biedna królewna Anna, która w początkach dała się słodkiemi słowy,
obe ściem się nader uprze mem, nadskaku ącem u ąć za serce; a z każdym dniem musiała
ostygać i przychoǳić do przekonania, że z nią, ak z innemi, odegrano komedyę tylko.
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Kra czyna Łaska i inne panie dotąd były zaślepione, nie przypuszczały nawet, aby król
mógł złamać słowo dane kra owi; trwały więc w te myśli i wpa ały ą w królewnę, że żenić
się musiał. Czyniono nawet przygotowania do tego.

Anna słuchała nie śmie ąc przeczyć, zaledwie czasem rzuca ąc zimnie sze, obo ętne
słowo, ale Łaska i towarzyszki e natychmiast głośno, gorąco protestowały.

Król wprawǳie nie był częstym gościem u te mniemane narzeczone swe , co się
tłómaczyło za ęciem se mowem, troskami rząǳenia, lecz ilekroć się z awiał, mógł w istocie
utrzymać w błęǳie, tak się silił na okazywanie niezmierne czułości dla królewne .

Uśmiechał się, dowcipkował, ak zalotne ǳiewczę starał podobać, wyrywały mu się
dwuznaczne słowa, wychoǳił potem rad z siebie, i nikt, oprócz ego miǌonów nie wie-
ǳiał, iż sam szyǳił z tych zalotów, że potem smutną twarz i postawę Anny przedrzeźniał,
mowę e i westchnienia naśladował, co dworaków pobuǳało do śmiechu.

Po takich odwieǳinach królewna akiś czas żyła niemi, rozweselała się, tłómaczyła
sama sobie obawy ako płonne, to co o Henryku mówiono ako złośliwe potwarze.

Z edne strony Łaska i kobiety e przemawiały za narzeczonym, z drugie Czarn-
kowski i biskup Chełmski nie oszczęǳali go.

Roǳa życia aki król prowaǳił, choć się starano e pokryć, choć nawet na lepie
u Henryka położony podkomorzy Jaśko z Tęczyna nie był ani przypuszczany, ani wta-
emniczony w nocne zabawy, nie mógł pozostać ta emnicą.

Gawiedź zamkowa umiała podpatrywać, odgadywać, rozumieć.
Wieǳiano, że Naneta od Sederyna po męzku przebrana przychoǳiła na zamek i ba-

wiła tu do dnia białego. Oprócz nie były inne.
Ani młodość, ani krewkość nie mogły wytłómaczyć awnego zgorszenia, akie król

dawał. Duchowieństwo wiele przebaczać nawykłe w ostatnich latach panowania Augusta,
w tem życiu coś eszcze poczwarnie szego wiǳiało.

Krzyczano na Sodomę i Gomorkę!
Gdy któremu z Francuzów, szczególnie Pibrakowi, delikatne dawano przestrogi,

oburzał się przeciw potwarzom, nie dawał mówić, oskarżał Polaków o ǳikość i bar-
barzyństwo.

Król i tak dosyć był umęczony, osamotniony, żeby mu nawet rozerwać się z młoǳieżą
swą nie dopuszczano.

Napróżno biskupi, szczególnie Pibrakowi, rozpowiadali, ak w kra u panowało strasz-
ne przeciw królowi oburzenie, akie choǳiły paskwile.

W istocie nigdy pewnie w Polsce takiego nie bywało rozpasania słowa i odgróżek.
Szlachta na z azdach wołała otwarcie, iż elekcya nic nie była warta, że to był król

ślepych Mazurów, którego oni sobie okrzyknęli.
Mówiono, że go precz pozbyć się potrzeba. Sprawa Zborowskich była pozorem;

w istocie pod tym ruchem kryły się intrygi przy aciół cesarza i partyzantów Ernesta.
Posługiwano się wszystkiem. Infantka, którą senatorowie sami chcieli wprzódy obez-

władnić i usunąć na stronę, teraz w oczach nieprzy aciół króla rosła ze swemi prawami.
Wyrzucano mu, że się z nią nie żenił, i zadawano to ako złamanie paktów.

ǲięki temu Anna stawała coraz wyże , w miarę ak Henryk spadał.
Francuzi na mieście prawie się pokazywać nie mogli: drwiono z nich, urągano się,

zaczepiano, ścigano.
Na wrotach i ścianach spotykali się z wizerunkami poczwarnemi króla i napisami

obelżywemi.
Król o tem wieǳiał czy nie? ale wcale go to nie zdawało się obchoǳić. Obowiązki

swe pełnił przymuszony, niechętnie, wyrywał się ak tylko mógł z rady, zamykał w swoich
poko ach i dostukać się uż do niego nie było można.

Z tych izb zamkniętych szczelnie i strzeżonych przez Gaskończyków dochoǳiły śmie-
chy, muzyka, okrzyki, brzęk naczyń… a Polacy tylko z za drzwi przysłuchiwać się mogli
te wesołe myśli.

Jedną tylko miał dla nich dobrą stronę król — rozsypywał co miał z rozrzutnością
niesłychaną.

Znaną była owa Jagiellońska szczodrobliwość tradycy na Władysława, Aleksandra,
Olbrachta, ale Francuz dawał tak, akby do niczego na mnie sze ceny nie przywiązywał.

W ogóle tego co się tu z nim i koło niego ǳiało, nie brał na seryo.
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Przytem na większy w świecie nieład panował na tym dworze, akby na popasie w go-
spoǳie.

Przy mowano posłów tak, iż zdumieni wychoǳili tym monarchą, który się im akimś
paziem wydawał, tak nie po królewsku występował.

Urzędnicy dworscy musieli zastępować króla, gdy posłów traktować należało, bo na
stół królewski często i naczynia i potraw brakło.

Tęczyński podkomorzym uczyniony głowę tracił.
Co było przygotowanem na ǳień utrze szy, z adano w nocy, rano nikt w porę nie

wydał rozkazów — i na ob ad eść nie było co.
Książe Nevers, Pibrak, rząǳił kto chciał, dysponował pierwszy lepszy, rozkazy się

krzyżowały — a senatorowie przed obcemi wstyǳić musieli.
Po posłuchaniu u króla, moskiewski poseł na obieǳie u ednego z panów bez ogródki

powieǳiał, iż szkoda było narodu dla takiego króla, który wcale do potężnego monarchy
podobnym nie był.

Kólczyki u uszów królewskich, obcisłe spodeńki, białe rączki, trefione włosy raziły
i śmieszyły.

Starsi panowie boleli pociesza ąc się tem, iż z czasem wszystko się zmienić musi, król
z ęzykiem i obycza em się oswoi, Francuzi powoli do domu powrócą, otoczą go Polacy
i przerobią na lepszego.

Francuzów w same rzeczy ubywało.
Bito ich, pęǳano i tak im było w końcu niewygodnie, iż się eden po drugim wy-

praszał. Niektórzy po prostu uciekali.
Z tych co bliże Henryka stali, Jan z Tęczyna, mianowany podkomorzym, przypusz-

czony do większe zażyłości, dał się u ąć i bronił króla gorąco.
Wiǳiał i on wady ego, ale e przypisywał młodości, chwalił dobre serce i łagodność.

Henryk umie ący się przypodobać gdy chciał, pozyskał go sobie.
Wielu też z senatorów było za tem, aby króla do małżeństwa nie zmuszać, punkt

ten paktów pokryć milczeniem i zapomnieć o warunku, który mógł odstręczyć młodego
pana. Zborowscy, Tęczyński, Opaliński, Górkowie, Kostka i wielu innych byli za tem.

Biskupi ku awski i płocki popierali to zdanie. Nie rozprawiano o tem głośno, ale samo
milczenie i nienaglenie o małżeństwo mówiło wiele.

Właśnie dlatego iż żenić się wcale nie myślał, a on i dwór królewnę „starą czarownicą”
mięǳy sobą nazywali, Henryk ile razy się z nią spotykał, starał się ą uśpić grzecznością,
okłamać uprze mością naǳwycza ną.

Jedyny to był talent młodego pana, iż nikt zręcznie serdeczności zmyślać nie umiał
nad niego, gdy w duszy nie kochał nikogo.

Naówczas uż z pewnością przychoǳiło na myśl to, co późnie starał się napróżno wy-
konać: chciał powrócić do Francyi, gǳie na niego po bracie korona czekała, a Polskę, na
wzór Ludwika Węgierskiego, zdać wielkorząǳcom. Zresztą lekko sobie ważył tę koronę.

Gdy se m nareście się skończył, a wiosna zbliżała, myślano tylko o wycieczkach, za-
bawach, turnie ach, o rozrywkach dla wielce znuǳonego pana, a młoǳież polska, za-
chęcona przez Jana z Tęczyna, gotowała się do turnie ów, do tańców, do uczt, w których
ucieka ących Francuzów zastąpić miała.

Wybiera ąc się uż do Niepołomic, Henryk, który oddawna nie był u Anny, ozna mił
się e na pożegnanie. Była tak słabą, że znowu z radością przy ęła ten dowód pamięci
o sobie. Ubrała się starannie i czekała na zapowieǳianego.

Henryk naǳwycza wyelegantowany, wonie ący, przybył z ednym tylko swoim grand
prevôt, Villequierem, i sekretarzem Beaulieu. Od progu przywǳiał maseczkę naǳwycza
wesołą, zobaczywszy sto ącą i oczeku ącą na siebie Annę, która stała smutna i blada.

— Nie prawdaż — rzekł biorąc ą za rękę, którą przytrzymał chwilę — iż mi za złe nie
macie tak długiego zapomnienia? Lecz, wyraz to niewłaściwy. Pamiętałem, smuciłem się,
wybierałem i nie dopuszczono mnie do was. Panowie senatorowie polscy są prawǳiwemi
tyranami i nie a nad niemi, ale oni panu ą nademną!

Trzymano mnie często głodnego do nocy.
Henryk śmiał się.
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— Ale nareście ten se m się raz zakończy i wszyscy, oni i a odetchniemy swobodnie .
Jadę do tego zameczku w lasach, który i W. Król. Mości zna omym być musi, bo mi
mówią, że tam o ciec e zwykł był polować.

— I a byłam tam wiele razy — odparła ożywia ąc się powoli Anna — Nie spoǳiewa
się ednak W. Król. Mość ani wiele przy emności, ani wygód w Niepołomicach. Mie sce
est odosobnione i ǳikie.

— Tem swobodnie tam odetchnę — rzekł król — aby potem do Krakowa powrócić
odświeżony i wypoczęty. A Wasza Król. Mość co postanowiliście?

— Ja? — spytała nieco zdumiona Anna. — Ja? ak W. Król. Mości wiadomem być
musi, wcale dotąd me woli nie mam. Panowie senatorowie panu ą daleko despotycznie
nademną.

Dotąd nic się od nich doczekać nie mogłam, ani uregulowania sprawy spadku mo ego
i sióstr po bracie, ani opatrzenia mnie na przyszłość.

Wiele dóbr macierzystych mi pozabierano…
Anna uż parę razy wprzódy napomykała o tem królowi — podniosła ku niemu oczy.

Henryk się zarumienił, zapomniał zupełnie o tem, co e przyrzekał.
— A! proszę wierzyć — przerwał żywo, rękę kładnąc na piersiach — nie mo a wina!

Zawsze pp. senatorów. Co do mnie, gotówem wszystko po myśli i wedle życzenia waszego
rozstrzygnąć, podpisać.

— Uczyńcież to, W. Król. Mość — odparła Anna — bo niepewność est przykra,
a oprócz tego siostrom odpowieǳialną się czu ę za zwłokę. Ja tu edna bronię sprawy
królowe Szweǳkie i księżne Brunświckie .

Król słuchał uż ednem uchem tylko, co na pręǳe pragnąc się wymknąć, ale Anna
dodała eszcze.

— Proszę barǳo W. Kr. Mość o rozstrzygnięcie. Mo e nalegania niewiele znaczą,
słuchać mnie nie chcą, W. Kr. Mość masz prawo.

Król się kłaniał i przymrużał oczy, a usteczka krzywił zalotnie.
— Ale możesz W. Kr. Mość być pewną, że co do mnie — rzekł — a z oczyma

zamkniętemi podpiszę wszystko, co może e spoko ność zapewnić.
Chętnie uczyniłbym ofiarę nawet.
— Ja żadne anibym przy ęła, ni potrzebu ę wymagać — odezwała się Anna — żądam

tylko sprawiedliwości. Dotąd nie obmyślano dla mnie nic, a nawet do własności swo e
przy ść nie mogę.

— A! — przerwał nagle Henryk — ta nieszczęśliwa sprawa tego biednego kaszte-
lana ze Zborowskiemi! Ile nam ona czasu zabrała, ak zawichrzyła wszystkiem! ǲięki
Bogu skończona raz, chociaż miałem to nieszczęście, że chcąc wszystkich zaspokoić, nie
podobałem się nikomu. Zborowscy sąǳą mnie nazbyt okrutnym, pani Wapowska zbyt
pobłaża ącym.

Nie widać było z tonu i dźwięku mowy, aby to wszystko wielce króla obchoǳiło.
Lekko się wyrażał, a uśmiech sarkastyczny, dwuznaczny, do którego był nawykłym, nie
przestawał błąǳić mu po ustach. Czasem, roztargniony spogląda ąc na panny aucymeru
królewne , sto ące za nią, edno oko przymrużał.

Królewna poǳiękowawszy za obietnice, dodała, iż polega na nich i bęǳie czekać
spełnienia.

— Chociaż adę do Niepołomic — dodał król — nie daǳą mi i tam spoko u i będę
pamiętał, aby nic nie zalegało, a sprawa W. Kr. Mości bęǳie dla mnie na pilnie szą.

Wprędce potem król, akby się tem chciał przypodobać Annie, począł chwalić polską
wiosnę.

— Obiecu ą mi polowanie piękne, lasy być ma ą wspaniałe.
— I dawnie zwierza były pełne — przerwała Anna — a że tam nikt polować nie miał

prawa, ǳiś też obfitować muszą we wszystko.
Zapytała eszcze królewna o wiadomości z Francyi i zdrowie królowe matki, na co

posmutniawszy odpowieǳiał Henryk, że od trzech dni listów nie miał, co go wielce
niepokoiło.

— O zdrowie matki mnie estem niespoko ny — dodał — więce się troszczę o na -
ukochańszego brata, który uż cierpi oddawna, a swego doktora Ambr. Paré słuchać nie
chce, polu e nadto i zrywa piersi ucząc się grać na trąbce myśliwskie .
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Królewna szepnęła, iż słyszała, akoby wiersze też pisywał, na co się Henryk uśmiech-
nął.

— Tak mówią — rzekł szydersko — ale ma przytem tyle rozsądku, że się z tem nie
chwali. Królowie ma ą zbyt wiele do czynienia, aby poezyą się za mowali. A potem, od
czegóż Ronsard?

Królowi zdawało się, że nad zwykłe e rozmiary przedłużywszy rozmowę z królewną,
musiał ą uż uszczęśliwić i na długo nakarmić; zakręcił się kłania ąc grzecznie, uśmiechnął
zalotnie i wesoło, elastycznym krokiem tancerza poszedł ku drzwiom.

Wszystkie panie patrzyły za nim zachwycone, tak zręcznym był, gibkim i młoǳieńczo
się wydawał.

Łaskę cieszyło to dla Anny.
— Takiego mieć bęǳie ślicznego męża!
Nie wątpiła bowiem, iż mieć go bęǳie.
Królewna po wy ściu Henryka natychmiast usunęła się do sypialni, aby tam chwilę

przemarzyć.
Jak uczeń wypuszczony ze szkoły, młody król śpieszył do swych apartamentów. Tu

go wielka spotkała radość.
D’Entragues, którego lubił barǳo, rówieśnik, przy aciel, przybywał z listami z Fran-

cyi.
Czekali wprawǳie oddawna na króla Opaliński, Zebrzydowski świeżo mianowany

wo ewodą i biskup płocki, ale d’Entragues przywoził tak upragnione z Francyi nowiny —
nic nie mogło równoważyć się z niemi.

Pibrak pobiegł przepraszać, składa ąc się listami od matki i panowie senatorowie raz
eszcze z niczem ode ść musieli.

D’Entragues nie miał nawet czasu zrzucić butów, w których podróż konno, pośpiesz-
nie odbywał, wprowaǳono go do gabinetu, którego drzwi natychmiast na rygiel spusz-
czone zostały.

Gdy się znaleźli sami, Henryk zrzuca ąc z ramion płaszczyk i kapelusz z głowy, wes-
tchnął głęboko.

— A! przy acielu! — zawołał ręce łamiąc — kiedyż a z te niewoli babilońskie wy-
swoboǳonym zostanę? Nie wiesz, na szczęście twe, co to est sieǳieć tu na ciężkie
pokucie w kra u niedźwieǳi, piwa i szabel krzywych, gǳie luǳie się po całych dniach
kłócą, goǳą, zabĳa ą, a kłótnie i zgodę zapĳa ą beczkami tego narodowego napo u.

Wzdrygnął się.
— D’Entragues, co ty mi przywozisz? matka? król? d’Alençon? co się u was ǳie e?
D’Entragues dobywał listy.
— Dowiecie się trochę z tego, co pisze królowa, chociaż poleciła mi, abym to dopełnił

tem co mi ustnie zwierzyła… król coraz est gorze .
Henryk spo rzał bystro.
— Co mówi Paré?
— Milczy, to na gorze — odparł spytany. — Król wcale się oszczęǳać nie chce,

a łóżka nie cierpi. Choroba się wzmaga widocznie.
— Groźną est? — szepnął Henryk.
— Przyna mnie się nią wyda e — mówił d’Entragues — nam wszystkim i królowe

matce, która wcześnie zapobiegać musi, aby w razie nieszczęścia, d’Alençon, król Nawarry
a z nimi Condé, Turenne i ich przy aciele nie pochwycili regencyi.

Brwi Henryka się ściągnęły, listy, które trzymał w ręku, ścisnął konwulsy nym ru-
chem.

— Zda e mi się — rzekł stłumionym głosem, w którym namiętne poruszenie czuć
było — zda e mi się, iż królowa ma dosyć środków, aby ich nieszkodliwymi uczynić
i nie spuszczać ich z oka. Regencya e edne należy; źleby było, gdyby ą miał d’Alençon
pochwycić.

Zapobieǳ temu potrzeba.
— Sąǳę, że zapobieżono — odparł żywo d’Entragues — królowa ma na sercu sprawę

W. Kr. Mości ak swą własną.
— Bo ona też est wspólną naszą — przerwał Henryk. — Potrzeba mieć oko nie-

tylko na brata mego i na tego chytrego króla Nawarry, który tak dobrze umie, gdy mu
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potrzeba, dobrodusznego udawać. Kondeusz, Montmorency, de Cossé, Turenne i Thore
są niebezpieczni.

Uśmiechnął się d’Entragues.
— Wszyscy oni są tak dobrze ak w ręku naszym — rzekł — o to W. Kr. Mość

możesz być spoko nym.
Wątpię, ażeby czas mieli do ucieczki, a na mnie szy ruch pode rzany swobody ich

pozbawi.
— Do Bastylii — zamruczał Henryk.
— Trudnie bęǳie z d’Alençonem i królem Nawarry — ciągnął dale przybyły — ale

ci się na żaden krok stanowczy bez pomocników ważyć nie będą.
Henryk podniósł ręce do góry.
— I trzeba, ażeby mnie los nieszczęśliwy zaniósł tu na drugi koniec świata i związał,

abym tylko zdaleka musiał niepokoić się i trwożyć.
— A! W. Kr. Mość możesz być zupełnie spoko nym — dodał d’Entragues. — Kró-

lowa czuwa, nic zaniedbanego niema.
— Mów mi eszcze o Karolu — przerwał Henryk. — Jestże on w istocie tak źle?
— Wnosząc z twarzy — szepnął przybyły — zda e się, że choroba z każdym dniem

się sta e groźnie szą. Pomimo starań lekarzy, wychudł strasznie, gorączka go trawi. Paré
powiada przed temi, którym ufa, iż w tym wieku w akim król est, choroba groźnie sza
niż w starości.

— Zmienił życie? — zapytał Henryk.
— Byna mnie .
— A królowa młoda? — tu spo rzał bystro w oczy przy acielowi, który go zrozumiał.
— Niema o to obawy — szepnął d’Entragues — edynym potomkiem zostanie ǳiecię

Maryi Touchet.
Henryk się uśmiechnął.
— To nikomu przeszkaǳać nie bęǳie — odparł rzuca ąc się na krzesło.
Musisz być straszliwie zmęczony d’Entragues? — dodał — ale a ciebie nawet dla

zrzucenia butów tych puścić nie mogę, póki mi nie powiesz wszystkiego. Tak chciwy
estem nowin z Paryża, tak stęskniony za wami! A! co za kra ! co za luǳie! i na końcu ak
miecz Damoklesa wisi nademną straszna ostateczność ożenienia z kobietą, która matką
byćby mi mogła, a mówią o nie , że est czarownicą, że struła brata własnego i oǳieǳiczyła
po matce wszystkie przymioty, które tu pamięć e czynią odraża ącą.

D’Entragues spo rzał na niego.
— To małżeństwo — począł.
— A! to małżeństwo — nie da ąc mówić dorzucił król — to małżeństwo byłoby

śmiercią dla mnie! czemś eszcze gorszem od śmierci, męczarnią…
— Nie naglą W. Kr. Mości?
— Wywĳam się ak mogę — począł Henryk żywo. — Łuǳę, zwlekam, nie da ę

im mówić o tem nawet. Część senatorów est za mną, spoǳiewam się przez nich resztę
pozyskać.

Sparty na ręku, mówił z oczyma spuszczonemi i podniósł głowę nagle.
— Miałżebym tu do tych lodów przykuty pozostać na zawsze? — zawołał. — D’Entragues!

wy na to nie pozwolicie, a nie wytrzymam!
Wstał z krzesła.
— Dopókiż tak mó los pozostanie nierozstrzygnięty? — zawołał.
— Nie powinno to potrwać długo — rzekł d’Entragues. — Wiem, że i królowa matka

tak sąǳi. Dlatego czyni wszelkie przygotowania, aby katastrofa nie zastała ą nieczu ną.
— Jestże ona nieuniknioną? — cicho, akby sam się tego obawiał co miał wyrzec,

szepnął Henryk.
— Tak się zda e — potwierǳił d’Entragues.
Nastąpiły mnogie pytania o szczegóły, o pobyt d’Alençona i króla Henryka, o Kon-

deusza, o tych, których król za na niebezpiecznie szych uważał. Poseł królowe matki
upewniał, że pamiętano o wszystkich, że nikt nie mógł nic przedsięwziąć, czemuby bacz-
na królowa nie zapobiegła zawczasu.

Naostatek d’Entragues został wypuszczony z gabinetu, a Henryk listy przywiezione
przez niego czytać zaczął.
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Cały potem wieczór oblegano przybyłego z Paryża, bo każdy miał pytać o kogo, ale
d’Entragues, otwarty z królem, przed innemi skąpym był w słowa. Składał się niewiado-
mością.

Nie przeszkoǳiło przybycie tego posła postanowione do Niepołomic wycieczce, do-
kąd oddawna kredensa, kuchnie, służba, łowcze przybory wyprawione zostały. Zabrano
Francuza ze sobą.

Tu na ustroniu król czuł się swobodnie szym daleko, nie tyle oczu na niego patrzało.
Przybywa ących panów po ono tak, aby nie wszystko co się tu ǳiało wiǳieli.

Henryk mógł zapomnieć o paszkwilach i usposobieniu niechętnem dla siebie, bo tu
mu o nich nie donoszono.

W Krakowie tymczasem nawet pobytowi temu nie przebaczano, rozpowiada ąc o nim
rzeczy straszne. Wieǳiano ile Francuzi z sobą przy aciółek zabrali, że Nanetę Sederyn
po męzku przebraną we własne wyprawił kolebce. Zmnie szyła się liczba Francuzów, ale
nienawiść dla nich urosła.

W gospoǳie u Grocika poczwarne o zabawach nocnych na zamku krążyły plotki. Za-
mek, choć zamknięty, nie miał ta emnic, zdraǳała e czeladź, a na mnie sza rzecz starczyła
złym ęzykom, aby z nie straszną potwarz skleiły.

Gawiedź krakowska zresztą w tem oburzeniu swo em była wyrazem tego uczucia, akie
w wyższych kołach się oǳywało.

Chciano mieć króla, któryby ma estat swó blaskiem cnoty uczynił wielkim; ostatnie
lata życia Augusta dosyć uż zgorszeń i goryczy przyniosły. Natomiast płoche chłopię
wiodło za sobą srom i upokorzenie.

Wstyǳić się za nie trzeba było przed posłami obcemi, przed ludem, przed światem.
Luǳie wywozili z Krakowa tylko powieści o rozpuście i niełaǳie.

Nie eden raz oǳywały się uż głosy, że króla takiego cierpieć się nie goǳi; ale ślub
monarchy z kra em wydawał się tak nierozerwanym ak pasterza z owczarnią, ak męża
z życia towarzyszką. Rozwód był niepodobnym.

Wymyślano więc różne środki akiemiby na inną drogę młodego pana wprowaǳić,
a ożenienie stosowne wydawało się wielu ednym z na skutecznie szych.

Dyssydenci chcieli niemieckie księżniczki, katolicy boda rakuzkie . Anna miała być
uposażoną i skazaną na wieczne osamotnienie.

Wyzdrowiawszy Talwosz, który choǳił ak błędny długo, przysłuchu ąc się temu co
mówiono, podburza ąc przeciwko Francuzom, trawiony akimś niepoko em, po wy eźǳie
króla począł się także gǳieś wybierać.

Nie zwierzał się nikomu. Podróż to postanawiał, to odkładał, niepewien co pocznie.
Jednego dnia w końcu oglądano się za nim u Grocika, gǳie często bywał, rozmowom

i plotkom się przysłuchu ąc, a na zapytanie o niego odparł ktoś, iż go zrana wiǳiano
adącego konno za miasto.

Talwosz w istocie ruszył do Niepołomic. Nikomu się on z niczego nie spowiadał, zda-
wało się ednak, iż historya Zagłoby i wy azd z nim Doroty były mu pode rzane. Posąǳał
piękną Dosię, że gǳieś się dla kogoś ukrywać musiała.

Jak wpadł na myśl, że w Niepołomicach być mogła? Któż to odgadnie?
Mieścinę tak zastał pełną, iż konia postawić a sobie zapewnić noclegu było trudno.

Z azd był wielki. Bawili przy królu senatorowie niektórzy, urzędnicy niezbędni, wszy-
scy Francuzi ulubieni i mnogo się przemykało proszących, którzy na szczodrobliwość
Henryka rachowali.

Litwin znalazł sobie niepoczesny dworek mieszczanina, w którym go przy ęto. Po-
stawiwszy konia, następnego dnia, ubrany tak aby oczu na siebie nie zwracał, poszedł
z innymi krążyć około zamku i patrzeć na to co się tam ǳiało.

Życie było barǳo huczne. Tuż około zamku plac obwieǳiony służył za mie sce po-
pisów dla biega ących do pierścienia, którem i król się czasem zabawiał, lub na turnie e,
chociaż one gorzko eszcze zawsze nieszczęśliwą sprawę Wapowskiego przypominały.

Za gośćmi ściągnęło do Niepołomic mnóstwo różnych przekupniów, spoǳiewa ących
się z nich korzystać.

Bezpiecznie więc w tym różnorodnym tłumie obracać się mógł Talwosz, nie będąc
śleǳonym i poznanym. Zwracał on oko baczne na wszystkich wchoǳących i wychoǳą-
cych, na służbę, na tych co zamek za mowali. Miał nawet przy emność wiǳieć tego dnia
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sławną Nanetę, którą mu tak dobrze opisano, iż ą poznał odrazu. Oprócz nie było kobiet
kilka.

Talwoszowi na tę samą myśl, iż w podobnem towarzystwie zmuszonym był szukać
swe Zagłobianki, serce się kra ało, krew zalewała twarz.

— A! nie — mówił sam do siebie — to uro enie, to być nie może.
Jakaś śmieszna, chorobliwa ciekawość przytrzymywała go tu aż do późnego wieczora,

gdy wszystkie okna zapłonęły światłem i król, po powrocie z łowów, do stołu miał siadać.
O mroku cały ego dwór zaczął się swobodnie poruszać.

Talwosz uż miał zamek opuścić, gdy postać akaś mężczyzny młodego, ruchami nie-
śmiałemi zwróciła ego oczy. Sam nie wieǳiał dlaczego na widok e serce mu bić zaczęło.
Stał tak, że idący tuż około niego przechoǳić musiał.

Im się barǳie zbliżał, tem strasznie sza bladość okrywała twarz smutną i wynęǳniałą
nieszczęśliwego Talwosza.

W tym zręcznym ale bo aźliwie się przesuwa ącym chłopaku poznał Dosię Zagłobian-
kę. W pierwsze chwili taka boleść go prze ęła, tak uczuł się nieszczęśliwym, że zdrętwiały
pozostał w mie scu. Wyminęła go idąc ku bramie. Lecz w tymże momencie oprzytom-
niawszy Litwin biegł uż za nią i śmiało w ciemnych wrotach za rękę pochwycił.

Twarzy ego do rzeć nie mogąc, Zagłobianka odepchnęła silnie śmiałego napastnika,
który zawołał.

— Panno Doroto! a to estem! Na Boga! Mamże oczom wierzyć moim! Wy! w tem
ubraniu! w tem mie scu! A! tak…

Zagłobianka stała niema, nie próbowała nawet uciekać.
— Tak — odezwała się zuchwale — a to estem; czego chcesz odemnie? Jakie masz

prawo?…
Głos e zamarł w ustach.
— Prawo! — krzyknął Talwosz idąc za nią, gdyż poczęła bramę mĳać, akby na ze-

wnętrzne podwórze wy ść chciała. — Mam takie prawo ak człowiek, który tonącego
ratu e.

Dorota wyszedłszy na podwórzec stanęła, założyła dumnie ręce na piersi.
— Według was a uż estem trupem — rzekła szydersko — nie masz więc uż obo-

wiązku mnie wyciągać!
— Wy! wy! mogliście upaść tak straszliwie, tak nisko? — począł Talwosz z uniesie-

niem.
— Wiǳicie — odezwała się zimno ǳiewczyna. — Przyszliście zapóźno.
Rozśmiała się niewesoło. Talwoszowi, mimo oburzenia, na płacz się zbierało.
— I to — zawołał — koniec waszych wszystkich nauk, owoc książek i czytania,

mądrości, które byłaś tak chciwą!
Zagłobianka nic nie odpowiada ąc ruszyła ramionami.
— Nie, to nie koniec — odparła po przestanku — a aki on bęǳie, a nie wiem. To

pewna, ze nie wrócę tam zkąd przyszłam, ale pó dę dale .
— Na zgubę! — zawołał Talwosz.
— Może — zimno znowu szepnęła Dorota — ale do czego się to zdało wszystko, że

mnie wmość gonisz, szpiegu esz i narzucasz mi swo e nauki i opiekę. Wiǳisz, że zrobiłam
com chciała! Zawracać się ani mogę, ani myślę. Chcesz się mścić i prześladować mnie za
to?

Talwosz się rzucił oburzony.
— Panno Doroto — zawołał — tak to mnie znasz, iż możesz o zemstę i prześlado-

wanie posąǳać? Wiǳę cię ginącą, płakać mi się chce. Mylisz się sąǳąc, że zawrócić nie
można. Zawsze czas.

— Nie — odparła Dorota, która znacznie zdawała się ostygłą. — Nie. Zapóźno uż.
Ponieważ luǳi się wiele około bramy kręciło, którzy podsłuchiwać mogli, Zagło-

bianka zaczęła powoli iść dale , prowaǳąc za sobą Talwosza.
Stanęli wśród placu ǳielącego od miasteczka. Zagłobianka się zatrzymała. Szła dotąd

z głową spuszczoną, zadumana, podniosła ą spogląda ąc na Litwina, który wlókł się za
nią cały prze ęty i drżący.

— Talwosz — rzekła zbliżywszy się nieco ku niemu. — Prośbę do ciebie mam.
Nie było odpowieǳi, pogrążony w myślach, zgryziony Litwin milczał.
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— Trzyma o mnie co chcesz — rzekła — ale nie zdradź przed królewną i temi,
którzy dawnie mnie znali.

— Wstyǳisz się więc sama? — przerwał Talwosz.
— Wstyǳę, gryzę się, estem nieszczęśliwa — rzekła Dosia. — Nie wiem ak do

tego doszło, co się stało ze mną. Winnam a, winien mó los, przeznaczenie… lecz co się
stało, powtarzam, odstać się nie może. Litu się, ła , ale nie czerń mnie przed ludźmi. Ty
kiedyś może przebaczysz, albo przeklniesz mnie…

Nie mogła dokończyć. Talwosz słuchał z politowaniem.
— Nie powiem nikomu nic — odparł — na coby się to przydało? Francuzów i tak

nienawiǳą wszyscy, ale akże wy, wy z rozumem waszym mogliście dać się tak uwieść
nikczemnie, tak upaść?

— Człowiek niezawsze rozum ma — rzekła po chwili. — Nie pyta .
— Jakaż przyszłość? — spytał Litwin.
Dosia poruszyła ramionami.
— Żadne , a nie myślę uż o nie .
Zamilkli; Litwin ani e porzucić nie mógł, ani tak rozmowy skończyć.
— Wszystko to dla mnie zagadka i ta emnica — dodał po chwili. — Niech choć

wiem dla kogo poświęciliście tak wszystko?
Dosia podniosła oczy i długo na niego patrzała.
— Na co ci się to wieǳieć zdało — odparła. — Wart czy nie wart, była goǳina, żem

go sąǳiła godnym tego. Może ǳiś myślę inacze — westchnęła — ale ǳiś…
Powtórzyła rozpaczliwym niemal głosem: — Zapóźno! zapóźno!
Talwosz nie odchoǳił eszcze.
— Panno Doroto — rzekł — słówko, Francuzi się u nas nie osieǳą, o samym królu

nawet nie wiem czy my z nim a on z nami wyżyć potrafi. Przy ǳie może goǳina, gdy
wam pomoc bęǳie potrzebna. Wiecie gǳie mnie szukać.

Dorota podała mu rękę i szepnęła smutnie.
— Bóg zapłać.
A wnet zmienia ąc rozmowę, dodała.
— Co robi królewna?
— Płacze czasem, niekiedy się łuǳi — odpowieǳiał Talwosz. — Kra czyna i e

przy aciółki utrzymu ą i żywią naǳie e, że król się z nią ożeni.
Rozśmiała się Zagłobianka.
— A! — przerwała — kto e dobrze życzy, ten myśli podobne wybić z głowy po-

winien. Król się wzdryga na wspomnienie o nie samo. Nie ożeni się nigdy, może ani
z nią, ani z żadną inną. Luǳie mu odmalowali królewnę ako niebezpieczną trucicielkę
i czarownicę. Wie, że ma lat blizko pięćǳiesięciu, a on…

Rzuciła ręką w powietrzu.
— Zawczasu ą przygotu cie do tego, ażeby się nie uwoǳiła — dodała Dosia. —

Wyposażą ą i wyprawią kędyś na Mazowsze, nikt się ani u mie za nią. Biedna sierota.
Siostry, brat, kra , opiekunowie, wszyscy ą opuszcza ą.

— Mówmy o pannie, nie o nie — przerwał Talwosz, który przewidywał, że się roz-
stać bęǳie musiał z Dosią. — Dwór zawsze w Niepołomicach zostać nie może, powróci
w końcu ma a do Krakowa, panna się tam pokazać nie możesz, cóż zrobisz z sobą?

Zagłobianka obo ętnie ramionami potrząsnęła.
— Jak gdyby w tym dużym Krakowie — rzekła — albo na przedmieściach nie było

dla mnie kąta? Skry ę się gǳieś od luǳkich oczów.
— A cóż to bęǳie za życie? — spytał Litwin.
— Spyta akie ono teraz est? — przerwała mu Dosia, które mowa, słowa, dźwięk

głosu powiadały, że wcale szczęśliwą nie była.
Obe rzała się po nocnem niebie, na którem asne gwiazdy świeciły. Chłodna, spoko na

noc wiosenna ciszą akąś niezupełną świat do snu kołysała. Zdala słyszeć było rzechota-
nie żab, akieś szelesty ta emnicze lasu, akieś szeptanie wiatru i stłumione szczebiotanie
ptasząt.

Dosia ob ęła oczyma widnokrąg, podała rękę Talwoszowi.
— Bądź zdrów! — szepnęła niewyraźnym głosem. — Nie myśl o mnie.
— I pobiegła nazad ku zamkowi.
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Wieǳiano barǳo dobrze w Krakowie, co się w Niepołomicach ǳiało, coǳień pra-
wie ktoś tam echał lub ztamtąd przybywał, ale do królewne Anny dochoǳiły tylko te
wiadomości, które troskliwy o nią dwór e dopuszczał.

Nikt z tych co, ak Solikowski lub biskup chełmski, aśnie wiǳieli położenie, nie
śmiał rozczarowywać Anny i przynosić e wieści, któreby ą zasmucić musiały.

Wszyscy wiǳieli, że owo małżeństwo, którem się eszcze łuǳono, gdyby nawet moż-
liwem było, barǳo nieszczęśliwemby być musiało.

Poznawano coraz lepie owego księcia Andegaweńskiego, który zdala się wydawał ry-
cerskiem panięciem, a zblizka był zepsutym chłopakiem, który sobie żartował ze wszyst-
kiego, a sam potrzebował tylko zabawy i roztargnienia. Tych tu trudno mu było dostar-
czyć.

Francuzów ubywało, gdyż pobyt w Polsce stawał się dla nich coraz trudnie szym, za-
pomina ąc o panu uciekali, gdy tylko mogli; z Polakami ani się rozmówić, ani zrozumieć,
ni do ich obycza ów nie mógł Henryk nawyknąć.

Tęczyński, na bliższy króla, na milszy mu może, był za szlachetnym, zanadto zacnym
młoǳieńcem, aby z nim mógł on przestawać na stopie zupełnego zaufania.

Z zaślepieniem i prostotą akąś ǳiecinną prawie, podkomorzy króla daleko innym,
lepszym sobie wyobrażał i czynił niż był w istocie.

Ile razy król się z czem niezdarnem mimowoli zdraǳił, Tęczyński nie brał tego na
seryo, a poważnie ąc zmuszał Henryka do zwrotu.

Z tym swoim podkomorzym król był, ak ze wszystkimi Polakami, niedowierza ącym
i ostrożnym. Kłamał po prostu, aby się od niego uwolnić i wydawać emu innym niż był.

Dlatego też Tęczyński, ilekroć mowa była o królu, gorąco go brał w obronę, wynosił
ego przymioty, u mował się, tłómaczył go, ręczył za niego.

Wieczorami podkomorzy odprowaǳał zwykle aż do łóżka, król się przy nim rozbierał,
kładł do snu.

Tęczyński sieǳiał aż usnął, zasuwał firanki królewskiego łoża i odchoǳił spoko ny.
Po wy ściu ego, gdy obawy nie było ażeby powrócił, Henryk wstawał, ubierał się

na nowo, przybiegali Francuzi, zapalano światła, przynoszono karty, zbierali się fawory-
ci, ryglowano drzwi i zaczynały się nocne org e, bankiety, zabawy, o których eden pan
podkomorzy nie wieǳiał.

Zdraǳił ktoś e przed Tęczyńskim, ale ten nie chciał uwierzyć, ażeby król mógł brać
uǳiał w nocnych rozrywkach — składał to na płochą młoǳież. A że nad nią właǳy
żadne nie miał, nic na to poraǳić nie mógł.

ǲiało się to pod bokiem prawie królewne na zamku, która również nieświadomą
była roǳa u życia, aki prowaǳił narzeczony.

Wieǳiała tylko, że kochał barǳo matkę, że do nie pisywał często i miewał od nie
wiadomości, że się dla te korespondencyi zamykał, że tęsknił trochę za Francyą.

Gościem częstym zarówno u króla ak u królewne bywał ów karzeł Krassowski, któ-
remu przypisywano, iż on pierwszy Katarzynie Medyce skie poddał myśl starania się
o tron Polski dla syna.

Krassowski dumny był tem i pozostał w Polsce, aby to swo e ǳieło doprowaǳić do
końca. Marzył on o ożenieniu Henryka, zna du ąc że to go na tronie utwierǳić mogło.

Roztropny, żywy, dowcipny Krassowski, któremu nie zbywało na towarzyskich przy-
miotach, nie wiǳiał nic asno, okłamywał sam siebie.

To czego pragnął wydawało mu się możliwem, łuǳił się, a naostatek zdawało mu się,
że on eszcze tu czynnym powinien być i może, aby co rozpoczął dokończyć.

Nieustannie więc prawie krążył pomięǳy królem a Anną, emu donosząc co się ǳiało
u nie , e co wiǳiał na dworze Henryka.

Dosyć przebiegły król, aby karła ocenić i umieć z tego skorzystać, posługiwał się
Krassowskim i po prostu kłamał przed nim.

Gdy mu potrzeba było co zanieść do Anny, emu to powierzał; gdy się chciał o czem
dowieǳieć, z niego dobywał. Krassowski w dobre wierze, sąǳąc że służy swo e myśli,
był narzęǳiem w ręku Henryka.
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Stawał mu się wielce użytecznym, bo w dobre wierze, co tylko posłyszał donosił
i wskazywał królowi ak i od czego się miał bronić.

Częsty gość u królewne , Krassowski tu przyczyniał się wielce do utrzymania e i pań
przy aciółek w złuǳeniu tem, że małżeństwo nastąpić musi.

A że mu prawie wszystko wolno było, często na króla nastawał, aby myślał o ożenieniu.
Henryk nie chciał go wywoǳić z błędu, nie odpowiadał wprost, zbywał dwuznacz-

nikami.
— A ty nieznośny natręcie! — mówił do karła — czyż nie wiǳisz, żeśmy tu eszcze

tchnąć nie mieli czasu, a wcale o przygotowaniach do wesela myśleć nie mogli?
Wszystko przychoǳi w porze tym, co czekać umie ą! — kończył uśmiecha ąc się.
Krassowski potem biegł do Anny, zasiadał z paniami, które go pieściły i bawiły się nim

ak lalką i rozpowiadał im, ako z Henrykiem, którego znał ǳieckiem, otwarcie mówił
o ożenieniu, i że król utyskiwał tylko, iż mu na to czasu nie dano.

Słowa karła powtarzano królewnie, a był on i zdawał się powagą, na słowach tych
polegać było można. Przynosiły one i utrwalały naǳie ę.

Wcale inna była rola referendarza Czarnkowskiego, który nadto bystrym był i prze-
zornym, ażeby się dał uwieść lada czem. Zwolna starał się przygotowywać Annę do a-
kiegoś przewrotu, zmiany, których się spoǳiewał.

I on i wielu z nim nie czuli aby Francuz miał pewny grunt pod nogami. W powietrzu
była akaś katastrofa.

Biskup chełmski, który milczał aby nie martwić, prze ęty był zgrozą z powodu pło-
chego życia króla.

Cóż się po nim spoǳiewać było można? Katolicy wieǳieli, że w straszne nocy św.
Bartłomie a Henryk był czynnym, choć nie zbyt awnie, — to obuǳało w nich naǳie ę,
iż głównego nieprzy aciela, dyssydentów zmoże i zwolna im cugli ukróci — to edno
pocieszało… obycza e zrażały.

Na dworze trudno aby się co ukryć mogło, a sam Henryk choćby był czasem chciał
udawać surowszego, zdraǳał się coǳień roztargnieniem i niezręcznością. Francuzi ego
stokroć gorze i więce .

Królewna wśród tych wszystkich prądów i luǳi postawiona tak, że wielu rzeczy wi-
ǳieć nie mogła a wielu nie rozumiała — sprawy sobie asno nie zdawała ze swo ego
położenia.

Dni asne naǳiei mieniały się z szaremi dniami zwątpienia.
Zupełnie się zwierzyć nie mogła nikomu, wstyǳiła się stan duszy odkryć nawet przed

kra czyną, którą kochała na mocnie . Do sióstr pisząc, choć się e boleśne słowo wyrwało,
nie mówiło wszystkiego.

Taka niepewność przyszłości nawet w młodszych latach est brzemieniem do noszenia
barǳo ciężkiem — Anna uginała się pod niem.

Kra czyna czytała to w wychudłe i smutne twarzy, starze ące się w oczach, a że e
szło barǳo o to aby Anna podobać się mogła, rozpadała się, czuwała, pieściła ą, aby
odżywić i odmłoǳić.

Karzeł wy echał był z królem do Niepołomic w początku, chciał się tam rozpatrzeć,
aby opisać życie Henryka królewnie. W tym gwarze ednak, gǳie sobie wszyscy daleko
więce pozwalali niż w Krakowie, wśród wrzawliwych rozrywek, przybiera ących coraz
barǳie męzki charakter — gonitw, strzelania, ucztowania niepomiernego, Krassowski
wprędce się uczuł znużonym, zniechęconym i postanowił do Krakowa powrócić.

Zręczny dworak ednakże w droǳe sobie powieǳiał, że młodości wiele przebaczyć
potrzeba, i że nie wszystko co wiǳiał należało opisywać królewnie.

Przybył więc z obrazkiem tak ułożonym, aby przy emne uczynił wrażenie.
Wiózł czy nie pokłony od króla, Krassowski e złożył u stóp Anny, zaręczył e że

Henryk tęskni, że niebawem zapewne powróci do Krakowa, że o nie często wspomina.
Kra czyna nie posąǳała go wcale o kłamstwo, a miała potem za złe biskupowi chełm-

skiemu, który tych naǳiei świetnych, marzeń o małżeństwie słucha ąc milczał, wzdychał,
nigdy ich niczem nie popiera ąc.

Prawda nie mogła z żadne strony do ść do królewne .
Henryk im groźnie sze wiadomości przychoǳiły z Francyi, które go powołać mogły

do matki, zdawał się mocnie coraz chcieć sobie pozyskać miłość i zaufanie Polaków.
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Przybywa ący z Niepołomic wszyscy rozpowiadali, iż za powrotem do Krakowa Hen-
ryk aby się lepie poznać z ludźmi, spraszać ma panów i szlachtę z całego kra u, że się
pragnie zalecić im, serca pozyskać, ęzyka uczyć i t. p.

Królewna, która od tak dawna nie mogła się doprosić aby Henryk ą uznał spadkobier-
czynią po bracie, doczekała się wreście dekretu, mogła ob ąć co pozostało z Tykocińskich
skarbów, uczuła się zamożnie szą i swobodnie szą.

Dobre e serce natychmiast pomyślało o poǳieleniu się tem z siostrami. Chwila
radości i naǳiei roz aśniła trochę widnokrąg.

— Królowo mo a! — wołała uradowana Łaska — wiǳicie! król est o was troskliwy,
pamięta, czuwa, myśli… Senatorowie byliby eszcze zwlekali, on sam rozstrzygnął nareście.

Po te pierwsze radośne nowinie, Jaśko z Tęczyna podkomorzy królewski, którego
się z Niepołomic, ako niewygodnego świadka pozbyć chciano, przybiegł do Krakowa
i naza utrz był u Anny.

Ten też wiǳiał wszystko w ak na pięknie szem świetle.
— Przybywam aby tu wszystko przygotować na zamku na powrót królewski — mówił

królewnie. — Mam rozkazy króla.
Bęǳiemy się bawili i z wielką okazałością przy mowali. Miłościwy pan chce sobie

serca pozyskać, a goǳien est tego aby go kochano! Szlachetny, uprze my, dobry, bez
żółci w sercu, pragnie dobra wszystkich; przyszłość się obiecu e pod ego panowaniem
szczęśliwa.

Wszyscy się na to zgaǳa ą, iż szczodrobliwszego nie mieliśmy monarchy, ani zdol-
nie szego nad niego.

Dotąd on nas mało, my go wcale nie znamy, ale się to wszystko zmieni, ustaną nie-
chęci, nienawiść musi być zwyciężoną.

Z uniesieniem prawił tak długo Tęczyński, a królewna w milczeniu słuchała go z bi-
ącem sercem.

— Nie powinni luǳie mu wyrzucać — ciągnął dale podkomorzy — iż się zaba-
wia płocho. Czyni on to nie dla siebie, pragnie poznać i u ąć tych, co go otacza ą. Ten
cel będą miały zabawy, uczty, turnie e, gonitwy, które a w Krakowie i w ogroǳie pod
Zwierzyńcem mam przygotować.

Nie bęǳiemy żałować na to.
Cieszył się tem zawczasu Tęczyński.
— Wasza Królewska Mość — dodał do Anny się zwraca ąc — z paniami swo ego

dworu musisz też być przygotowaną do uczestniczenia w zabawach.
Król mi wyraźnie polecił ą o to prosić. Pań nam potrzeba ak na więce , a pięknych

i mogących mu służyć do tańca.
Król lubi stro e wytworne.
Kra czyna i wszystkie panie posłyszawszy to z ust podkomorzego, zaraz po wy ściu

ego zakrzątnęły się z niezmiernym pośpiechem gotu ąc suknie, ubiory, wszystko co z ak
na większym zbytkiem i elegancyą wystąpić im pomagało.

Królewna, nigdy barǳo o stró niedba ąca, choć na mnie się tem za mowała, dała się
wciągnąć, ulegała namowom, rzuciła czasem akieś słowo.

Parę razy przypomniała piękną Dosię.
— A! — mówiła do kra czyne — co to za szkoda, na te festyny że nam tego ǳiew-

częcia braknie, mogła być ozdobą aucymeru, a tak dobrym była tłómaczem.
Odebrano nam ą, sama chciała, nie mogłam się sprzeciwić. Co gorze , odciągnęła

odemnie Talwosza, który mi uż ak dawnie nie służy.
Zobo ętniał wielce.
W istocie chory, zrozpaczony Litwin po ostatniem wiǳeniu się z Zagłobianką nie-

kiedy myślał o powrocie do matki, do Litwy. Tamby mu łatwie było zapomnieć, stworzyć
sobie akieś życie nowe. Tu mu ą wszystko okrutnie przypominało.

Lecz król miał powrócić! Ona też zapewne ze dworem ta emnie tu przybyć miała.
Talwosz mówił sobie, że mógł e być potrzebnym.

ǲiwnie upartą w sercu ego była ta miłość bez naǳiei, do które przyłączyła się litość.
Nie obiecywał sobie dla nie nic dobrego, a więc zawsze w nieszczęściu się mógł przydać,
bo wieǳiał, że ona też rachować musiała na niego.
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Kto był sprawcą tego nieszczęścia biedne ǳiewczyny, Talwosz dotąd ani się dowie-
ǳieć, ani mógł domyślać.

Musiał to ednak być lub sam król, albo ktoś z tych dosto nie szych panów, co go
otaczali. Zagłobianka nadto była dumna, aby lada komu dała się opanować.

Litwin obiecywał sobie, iż gdy się dwór przeniesie znowu do zamku, łatwie mu bęǳie
dośleǳić czegoś, tu, u Sederyna lub mięǳy Francuzami.

W czasie pobytu w Niepołomicach żywe z Francyą stosunki trwały ciągle ak przed-
tem. Nie było dnia prawie, ażeby ktoś nie przy echał do Krakowa i nie został zaraz od-
prawiony do króla. Niekiedy dwóch posłów razem, dla pewności dwoma różnemi wy-
prawionych traktami przez Niemcy przybywali eden po drugim.

Nowiny być musiały ważne barǳo, gdyż Henryk oczekiwał ich z gorączkową niecier-
pliwością.

Lecz, ta emnicą było dla wszystkich co przynoszono z Francyi, król się nie zdraǳał
nawet pytany, dwór ego milczał.

Z coraz większe tylko króla uprze mości, coraz weselsze twarzy, coraz większego
ożywienia wnosili panowie senatorowie, iż dobre musiał odbierać wiadomości.

Wcale się ǳiało przeciwnie, lecz Henryk naprzód uż był obrachował wszystko i go-
tował się do tego, co postanowił uczynić.

Zdrowie Karola IX. coraz było gorsze, coraz mnie utrzymania go przy życiu naǳiei;
matka pisała do Henryka, aby był gotów natychmiast, gdy zawoła, do Francyi powracać.

Panowie Polscy, z którymi król próbował barǳo ostrożnie mówić o tem, iż mógłby
być zmuszonym na krótki czas po echać może do Francyi, tak ednogłośnie zaprotestowali
przeciwko temu, iż raz dotknąwszy te ewentualności, król uż nigdy nie śmiał o tem ani
napomknąć.

— N. Panie — wołał biskup płocki — nie puścimy was, ani ty nas możesz opuścić!
We Francyi bęǳie cię komu zastąpić, u nas esteś potrzebnym niezbędnie. Jest to

chwila, w które mięǳy tobą a kra em dopełnia się ślub i związek aki was łączyć ma na
wieki. Wrażenie byłoby straszliwe. Przypuścić nawet takiego nieszczęścia nie możemy.

Henryk nietylko przypuszczał e, ale miał uż zawczasu stałe postanowienie porzucenia
Polski. Wołała go Francya… tam było ego serce… wszystko. Matka w każdym liście
przypominała mu co e był winien. Kazała być gotowym.

Lekarze nie czynili uż na mnie sze naǳiei aby Karol IX. mógł zdrowie oǳyskać i żyć
długo.

Choroba się wzmagała i przybierała groźny charakter.
We dnie zabawiał się ak mógł chory, ale noce były straszne. Przychoǳiła gorączka

a z nią krwawe obrazy mordu, rzezi, zabó stw… akby wspomnienie te nocy, które wieki
zapomnieć nie miały.

Widma wszystkich poległych w tym bo u nierównym z admirałem Coligny na czele,
cisnęły się do łoża, oblegały e, groziły mu, domagały się zemsty.

Mówiono, że Karol naówczas potniał a łoże ego pot ten krwią broczył. Przelana krew
nieprzy aciół mściła się na zbolałym.

We dnie wszystko to wydawało mu się akby snem, który uż nie miał powrócić,
a ciemności nocy niosły z sobą znowu te same męczarnie i tych samych upiorów.

Coǳień Karol podnosił się słabszym, piersi męczyły się oddychaniem… Kaszel e
rozrywał. Matka przychoǳiła z politowaniem i użaleniem do łoża syna, który w e oczach
czytał nie miłość ku sobie, ale akby niecierpliwość końca.

Pilnowano d’Alençona… do chorego nikt, oprócz wybranych, zbliżyć się nie miał
prawa. Czekano uż tylko na tę goǳinę, która miała lada ǳień uderzyć i być ostatnią.

Przeraża ące te doniesienia przy acioł swoich, pozostałych w Paryżu, król czytał z twa-
rzą roz aśnioną, z upragnieniem ǳikiem, bez na mnie szego wzruszenia, któreby litości
domyślać się kazało. Były to dla niego wieści pociesza ące, szczęśliwe. Tron Francyi okryty
całunem miał czekać na niego.

Tem większą miłość potrzeba było okazać dla Polski, przywiązać ą do siebie, aby ą
uwieść i nie stracić e .

Chociaż niewiele dbał w istocie o ten kra niedźwieǳi, ak go młoǳi paniczykowie
nazywali — na wszelki przypadek, gdyby się dwie korony udało utrzymać razem, i to nie
było do pogarǳenia.
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A przyna mnie rozstać się spoko nie i bez tragedyi w ostatnim akcie.
W Niepołomicach uż rozpoczęło się to zdobywanie serc i luǳi, te uśmiechy zalotne,

to zaprzysięganie się króla, iż czuł się tu na szczęśliwszym, że postanowił sercem i duszą
oddać się Polakom.

Jakkolwiek w myśliwskim zameczku dosyć było swobodnie i wesoło, na zawsze tu
pozostać król nie mógł, brakło wiele rzeczy, ciasnota się czuć dawała. Kuchmistrz pan
Franciszek Allemani, Włoch, bo naówczas kunszt kulinarny na wyże stał w Italii, krzywił
się, że tu nie miał wszystkiego, co mu było potrzebnem do króla godnych bankietów.

Sta nie ciasne były dla koni. Kobiety przybyłe za dworem zbyt tu akoś askrawo się
wydawały, gdy w Krakowie ich widać nie było.

I tak ednego z dni ostatnich ma a powrót do Krakowa został postanowiony. Po-
przeǳiły króla wozy kuchenne, sta nia, zbro e, część dworu. Kra czyna przybiegła do
królewne z tą dobrą nowiną, iż król stęskniony za nią powracał.

Razem prawie z tem, posłem ze Szwecyi przy echał chwilowo ksiąǳ Warszewicki.
Przywoził on listy od królowe , nie zbyt czułe, ale stokroć nad nie milszem było co opo-
wiadał o małym Zygmusiu, którego królewna Anna oddawna wybrała sobie, przyswoiła,
chciała mieć ak własne ǳiecię, zlewa ąc na niego wszystką miłość aką w sercu zachowała.

Ks. Warszewicki opowiadał z rozrzewnieniem ak chłopię modliło się ślicznie po pol-
sku, ak mówiło dobrze tym macierzystym ęzykiem, ak było pobożne, świątobliwe nad
wiek i wiele obiecu ące.

Anna słucha ąc tych opowiadań o Zygmusiu zapominała swych marzeń o Henryku,
niemal się ich wstyǳiła naówczas. Czuła, że bezpiecznie było kochać siostrzeńca i e-
mu się całkiem poświęcić, niż marzyć o niemożliwem zamążpó ściu, które e wmawiano
i narzucano.

Po tych opowiadaniach o Zygmusiu (królewna go w listach Zysiem nazywała) Anna
była spoko ną, szczęśliwą, — gdy naǳie e na Henryku buǳiły w nie niepokó , rozdraż-
nienie, niesmak, ból akiś.

Lękała się złego, przeczuwała e.
Król przybył ednego wieczora i pusty zamek natychmiast się ożywił niezmiernie.

Francuzi, którzy tylko czu ąc króla za sobą śmiałymi byli, a w czasie ego niebytności
cicho sieǳieli, ruszali się teraz gwarno i wrzawliwie.

Z nimi razem przychoǳiły wieści i zapewnienia, że król postanowił się bawić sam
i drugich zabawiać.

Villequier i Tęczyński mieli wydane rozkazy. Na zamku, w ogroǳie na Zwierzyńcu
wieczorami muzykę i taniec zaprowaǳić miano — król prześlicznie tańcował!

Tęczyński starał się zawczasu namówić królewnę, aby i ona raz lub dwa prosiła Hen-
ryka do siebie, czemu on pewnie rad bęǳie.

Anna milczała akoś niepewna, ale kra czyna natychmiast zakrzyczała, że koniecznie,
dla same godności królewne należało, aby ona u siebie też przy mowała.

Oddane do przechowania w skarbcu koronnym srebra miano wziąć dla wystąpienia
wspaniale.

Królewna musiała, gdy król przybył, trochę znowu o swym ukochanym Zygmusiu
zapomnieć, chociaż po opowiadaniu ks. Warszewickiego śnił się on e tak, ak go póź-
nie na obrazku sztychowano, klęczący pobożnie z różańcem w ręku i oczyma ku niebu
zwróconemi.

Zaraz po powrocie swym na Wawel, Henryk stawił się do królewne z powitaniem,
w towarzystwie sęǳiwego biskupa ku awskiego Karnkowskiego i Jana z Tęczyna.

Nigdy go Anna eszcze nie wiǳiała tak naǳwycza nie ożywionym, wesołym, nad-
skaku ącym i miłym.

Dla nie był on może zawsze nadto niewieścio i pieszczono występu ącym młoǳie-
niaszkiem, któremu powagi brakło, ale wǳięk i urok miał wielki. Tak doskonale ode-
grywał czułość, do które królewna nie była nawykłą, że nią chwytał za serce.

Zdawała się ona szczera. Mogłaż przypuścić niewiasta dobre wiary, aby kto tak umie-
ętnie, tak zdradliwie kłamać potrafił i świętokraǳko uczucia wyrażał, których w sercu
nie miał?

Wesołość króla, pochwały, akiemi obsypywał wszystko i wszystkich, Annę też w do-
bry humor wprawiły.
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Oświadczyła się z gotowością poǳielania zabaw i dopomagania do nich.
— Jest to dla mnie niezbędnie potrzebnem — rzekł Henryk — bo bez pań, bez

kobiet żadna w świecie zabawa nie może być wesołą, zawsze e czegoś braknąć bęǳie.
Towarzyszki W. Król. Mości są nam pożądane!

Od tego dnia poczęły się przygotowania. Zapowieǳiano cały szereg uczt, wieczornych
zabaw przy latarniach w ogroǳie, wyścigów, gier itp. Tęczyński ożywiony biegał, chcąc
królowi okazać, iż Polska nie była tak barbarzyńską ak ą Francuzi sąǳili i że tu także
bawić się przyzwoicie umiano.

Wśród tych zaprzątnień czas naǳwycza szybko upływał; królewna dawała się porwać
temu prądowi i trosk swych usiłowała zapomnieć.

Wtem ednego ranka, gdy Anna z Zosią Łaską w swym poko u sypialnym spoko -
nie rozmawiała, raǳąc e ak się na przyszły wieczór ubrać miała i ukazu ąc e kle noty,
w które ustroić ą chciała — wpadła Żalińska z twarzą zmienioną, akby przelękła, widocz-
nie niosąc akąś nowinę straszną. Ale że znaną była z gderliwości i dąsania się próżnego
częstokroć, nie zrobiło to na królewnie zbyt wielkiego wrażenia.

Żalińska spostrzegłszy Zosię, uż otwarte usta zamknęła i chciała się cofnąć, gdy, na
dany znak Anny, Łaska prędko wybiegła do drugie komnaty.

— Żalińsiu — poczęła królewna — wiǳę, że z akąś skargą przychoǳisz! Cóż się
stało.

Stare ochmistrzyni ręce opadły załamane, łzy miała na oczach.
W chwili, gdy się uż mówić zabierała, odwagi e zabrakło.
Anna wstała z krzesła, poruszona trochę, bo ta nieśmiałość Żalińskie dowoǳiła, iż

coś naǳwycza ważnego za ść musiało. Nie zwykła ona była cofać się przed lada czem.
— Żalińsiu mo a! mów. Cóż to tam takiego?
Ochmistrzyni potrząsała tylko głową.
— A! nieszczęśliwa ty mo a sieroto — zawołała — które przeznaczeniem karmić

zdradę i niewǳięczników chować na własny srom i zgubę.
— Mówże! zaklinam cię — przerwała uż naprawdę zaniepoko ona królewna.
Żalińska się obe rzała dokoła, westchnęła i zbliżywszy się do Anny, półgłosem rzuciła

e w ucho.
— Jak mnie żywą wiǳicie, ak chcę mo ego zbawienia… tak… oto przed goǳiną, tu,

w Krakowie, przebraną za mężczyznę wiǳiałam tę niepoczciwą Dosię, którą my sąǳiliśmy
uż u stry a na Podolu…

Ją Francuzi zbałamucili i wykradli, tak ak przedtem Za ączkowską.
Oburzyła się królewna.
— Żalińska! Śni ci się! To być nie może… Dosia! Zagłobianka! ona! ona… Boże

miłosierny!
— Tak ona, ta cnotliwa, ta dumna Dosia, która ani mo ego syna nie chciała — poczęła

Żalińska — ani tego szalonego Talwosza… nikogo.
— Oczy cię zawiodły — przerwała królewna. — Przebrana po męzku! ona…
Żalińska uspokoić się starała.
— Wcale mnie one nie zawiodły, a na lepszym dowodem tego — dodała Żalińska —

że postrzegłszy mnie, natychmiast uciekła.
— Gǳież to było? — pytała Anna.
— Wyszłam ǳiś rano na miasto — mówiła ochmistrzyni — miałam różnych rzeczy

kupić, bo ich teraz ciągle bez miary potrzeba. Wstąpiłam po droǳe do Dominikanów…
Klęczała u ołtarza.

Anna milczała.
— To zagadka akaś, eżeli nie omyłka — odparła ostyga ąc. — Zawsze wolę sąǳić,

żeś się omyliła, niż uwierzyć, że ta poczciwa ǳiewczyna…
Żalińskie się usta rozwiązały.
— Ale a się tego obawiałam oddawna — zawołała. — Wyście e nadto wierzyli, zbyt

się nią posługiwali. Po całych dniach była w rozmowach i konszachtach z Francuzami.
Latali za nią, a i ona za nimi.

Któryś z nich e głowę zawrócił.
Ochmistrzyni coraz się mocnie unosić zaczęła.
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— Nieszczęśliwy to ǳień i goǳina, gdy ci Francuzi do nas zawitali, kłamcy, roz-
pustnicy, kuglarze.

Ja zawsze przeczuwałam, że oni nam nic z sobą dobrego nie przyniosą.
— Zmiłu się, król, król est tak szlachetny, dobry — poczęła Anna.
Żalińska się cofnęła na krok i zamachnęła rękami.
— Nie gniewa cie się, królewno — rzekła — am stara sługa. Tyle on wart co oni

wszyscy… przekonasz się o tem.
Anna odwróciła się nic nie odpowiada ąc.
— Jeśli się to sprawǳi — rzekła — wprost zaniosę skargę do króla, zobaczysz, że mi

sprawiedliwość wymierzy.
Tymczasem — dodała uspoka a ąc Żalińską — chociaż radabym wierzyć, że cię oczy

nie omyliły, Żalińska mo a, pozwól abym sprawǳiła to coś mi przyniosła.
— Jak? — przerwała ochmistrzyni ze zwykłą sobie śmiałością. — Tom ciekawa?
Królewna pomyślała trochę.
— Wspomniałaś tego poczciwego Talwosza — rzekła. — Wiesz ak on w nie był

rozmiłowany. Gdyby nas wszystkich oszukała, egoby nie potrafiła. Spytać go potrzeba,
powieǳieć mu, on eden prawdy do ść może.

Żalińska potrząsnęła głową.
— Mnie się zda e, królowo mo a, że właśnie taka miłość ak ego, ślepa est… ale…

A gǳie teraz szukać Talwosza, który się rzadko kiedy pokazu e i odchorował ciężko, że
mu Dosię wzięto.

— Każcie się o niego dowieǳieć — rzekła z westchnieniem królewna. — Nie chcę
napróżno króla tem męczyć, lecz, gdyby się okazało, że istotnie pode ściem mi ą wzięto,
musi przykładnie winowa ców ukarać.

Żalińska postała chwilę milcząca i szepnęła odchoǳąc.
— Kruk krukowi oka nie wykole.
— Proszę cię, Żalińska mo a — dorzuciła smutnie królewna — o tem wszystkiem

ani słowa. Wstydby mi było, a nuż oczy cię two e zawiodły?
Ruszyła ramionami Żalińska i potrząsnęła głową.
Kra czyna i przy aciółki poznały po królewnie, iż zmartwienie akieś miała, lecz wie-

ǳiały, gdy się z niego nie zwierzała sama, że e dopytywać i zmuszać do wyznań nie
były powinny. One przyczyny nie umiały odgadnąć tego smutku, bo wszystko, w ich
przekonaniu, składało się ak na pomyślnie .

Poszukiwania Talwosza nie były bezskuteczne, syn Żalińskie znalazł go w mieście
i powieǳiał mu, że królewna mówić z nim chciała. Naza utrz rano stawił się Litwin bla-
dy, wymizerowany i ak z krzyża zd ęty. Królewna, która chciała otwarcie mu powieǳieć
wszystko, wiǳąc go tak zbolałym, zawahała się. Żal e go było. Poczęła więc od rozpy-
tywania o zdrowie, o za ęcie… a że kasztelan Talwosz, stry ego właśnie był przy echał do
Krakowa, o niego też i o Litwę.

Zbliżyła się nakoniec i zniża ąc głos, rzekła.
— Co się to te poczciwe mo e Żalińskie przywiǳiało! Wyobraź sobie, iż wpa-

dła tu do mnie z wiadomością, że Zagłobiankę za mężczyznę przebraną wiǳiała wczora
u Dominikanów w kościele.

Ale to być nie może!
Królewna spo rzała na Talwosza i eszcze większy żal uczuła nad nim. Litwin stał blady

ak trup, usta mu się trzęsły, oczy latały błędne, odpowieǳieć nie umiał.
— To nie może być — powtórzyła Anna — prawda, Talwoszu mó ! Dosia! ona! Nie.

Żalińska Francuza akiegoś, nie wiem kogo wzięła za nią.
Talwosz milczał, nie zebrał był myśli, i nie wieǳiał co miał odpowieǳieć. Zdraǳić ą?

czy ratować? Dał słowo, że e nie oskarży, lecz gdy raz rzecz była odkryta, miałże kłamać?
Dlatego wahał się z odpowieǳią. Przyznać się do tego, że i on wieǳiał o tem, wiǳiał ą,
a nie doniósł królewnie — nie mógł.

— Miłościwa królewno — rzekł po barǳo długim namyśle — miłościwa królewno,
prawǳiwie nie wiem co o tem trzymać. Żalińskie się często niebywałe przywidu ą rzeczy,
lecz oczy ma dobre.

Luǳie są źli, a ta gawiedź ancuzka, z którą ona przestawała…
Nie dokończył. Anna spo rzała na niego.
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— Przypuszczasz więc, że mnie drugi raz tak ak z Za ączkowską oszukano? — spytała.
— Powieǳiałem uż — powtórzył Talwosz — że nie wiem co o tem sąǳić, ale któż

to rozstrzygnie?
— Znałeś Dosię, ona! — dodała Anna.
— Miłościwa Pani — wy ąkał Litwin z boleścią. — Znałem ą, prawda, ale od przy-

bycia Francuzów ǳiwnie się nam ona zmieniła.
Przestawała ciągle z nimi. Jeżeli się co stało, nie ą, ale ich obwiniać należy. Dla nich

nic świętego niema, a z niewiastami się obchoǳą, akby ani matek, ni sióstr nie mieli.
Drgnęła królewna.
— Tak ich sąǳisz? — przerwała. — Ależ król? król est szlachetny, dobry, wszyscy

mu to przyzna ą.
Talwosz, na którego odpowiedź potwierǳa ącą długo czekała królewna, stał niemy.
— Jeżeli ci się zda e, iż Żalińska nie zmyśliła — poczęła Anna — mó Talwoszu, po-

stara się dośleǳić prawdy. Nie mogę opuścić te , którą wychowałam od ǳiecka, a eżeli
est na droǳe zatracenia, ratować ą estem obowiązaną. Okaże się to prawdą, czemu a
wierzyć nie mogę i nie chcę, udam się na skargę do króla. On wymierzy surową sprawie-
dliwość i ukarze winnego.

Talwosz pomyślał: Jak zabó cę Wapowskiego — ale głośno powieǳieć tego nie śmiał.
Podniósł oczy, nie rzekł nic.

Królewna po namyśle dodała.
— Byłażby tak zuchwałą, tak nieroztropną, aby się tu awnie w biały ǳień pokazywała,

gǳie ą zna osób tyle? Gdyby nawet przypuścić można na gorsze, sąǳę że wstyd i sromu
choć trochę zachować musiała.

Spoǳiewam się, mó Talwosz, że ty potrafisz do ść, czy w tem est co prawdy.
Litwin stał zamyślony.
— Miłościwa Pani — rzekł. — Gdyby się okazało, że niepoczciwi luǳie ze słabości

e i łatwowierności korzystali, a nie wiem, czy co na to poraǳić ǳiś można. Zanieść
skargę do króla, znaczy ą okryć niesławą.

— Tego co ą uwiódł zmusimy aby się z nią żenił — dodała królewna.
Skłonił się Talwosz i chciał odchoǳić. Anna mu rękę podała do pocałowania.
— Biedni my esteśmy, którzy w niegoǳiwości serca luǳkiego uwierzyć nie chcemy,

aż one nam się czuć daǳą!

Pierwszych dni czerwca wieczorem król zapraszał na zabawę z tańcami do ogrodu przy
Zwierzyńcu.

Mówiono uż oddawna o tym festynie, na który i królewna ze swym dworem i wiele
pań, żon senatorów i co było dosto nie szych w Krakowie gości wezwanych było.

Ogród miał być wspaniale lampami oświecony, muzyka przygrywać w zielonych dla
nie umyślnie pobudowanych szałasach. Dla pań i starszyzny stały szeregami przygotowane
ławy kobiercami pookrywane. Stoły wśród starych lip i grabów uginały się od sreber.
Allemani z kuchnią pracował od dwóch dni, bankiet gotu ąc godny ust królewskich.

W całem mieście nie mówiono o niczem tylko o tym wieczorze królewskim, a że
i królewna się na nim zna dować miała, nadawano mu takie znaczenie, iż miał być wesela
zapowieǳią.

Nieinacze go sobie tłómaczyły przy aciółki królewne .
Przystęp do ogrodu nie dla wszystkich był wolnym, bo i płoty i straże od nacisku

gawieǳi broniły; pomimo to z miasta płynęli ciekawi gromadami, raǳi się przypatrzeć
choćby prze eżdża ącym kolebkom i zdala oświetleniu ogrodu.

Wieczór obiecywał się piękny, a choć ǳień czerwcowy był gorący dosyć, ku zachodo-
wi słońca, zapowiada ąc pogodę ochłódło powietrze, lekki wietrzyk powiał ze wschodu.

Wiosna była w całym swym blasku, z całym wǳiękiem aki miewa w kra ach ku
północy posuniętych. Drzewa, trawy, kwiaty, wszystko śpieszyło z ciepła korzystać, roz-
wĳa ąc się bu no, rozlewa ąc wonie dokoła. Słowiki w krzewach niezliczone pieśniami
swemi napełniały powietrze, które o te goǳinie przerzynały krzyżu ące się stada ptaków,
gromady wesołych askółek, sznury ciągnących na noclegi kaczek i po edyncze ptactwo
wybiegłe z gniazd na żer wieczorny.
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Naprzeciw słońca ak siatka złota kręciły się w słupy zbite ednodniowe muszki, cie-
szące się życiem, które utro utracić miały.

W mieście ǳwoniono na pacierze wieczorne, ale nawet głos ǳwonów w te wiosenne
atmosferze rozpływał się z akąś błogą tęsknotą, która w sobie miała pociechę i naǳie ę.

Niebo wypogoǳone, z edne strony całe zdawało się złote, z drugie ciemniało i prze-
choǳiło w barwę niebieskawą. Nie było na niem chmur, a kilka obłoczków białych cu-
downie w oczach male ąc, nikły i roztapiały się na tem ognisku.

Z miasta pieszo po większe części śpieszyli ciekawi, nastro eni tak wesoło, ak na
ten ǳień przystało. Witano się wołaniem, pozdrawiano, a gdy środkiem gościńca wio-
dącego ku Zwierzyńcowi pokazali się konni lub kolebka, wszystkich oczy zwracały się
na królewskich gości. Ściągali się oni powoli, ak kto chciał, bo goǳina wyznaczona nie
nadeszła była eszcze i ci co się lepie umieścić chcieli, wyprzeǳali drugich. Spoǳiewano
się ścisku.

Gawiedź, mięǳy którą i ma ętnie szych mieszczan było wielu, miała na co patrzeć.
Nie lubiono Francuzów, wyśmiewano ich chętnie, staczano z nimi bó ki, lecz przypa-

trywano się im ciekawie, bo i stro ami i obycza ami nie byli podobni nawet do Włochów,
z którymi w Krakowie się dawno obyto.

Dwór Henryka cały oǳnaczał się naǳwycza ną elegancyą, a charakter e był nie
męzki i stro e zdawały się racze dla kobiet niż dla mężczyzn powymyślane. Kaany e-
dwabne z tkanin przetykanych złotem, szyte i pikowane tak, że do sukien i staników
kobiecych były podobne, suknie pełne rozporków (crèvés), z których różnych barw bufo-
wanie i wstążki wyglądały, opięte spodeńki i pończochy, włosy niezmiernie kunsztownie
trefione, bielizna i koronki, kle noty i pióra, rycerzów wcale nie znamionowały.

Na młodsi z ulubieńców króla szczególnie , którzy piersi mieli na pół odsłonięte i ob-
nażone, a przybierali ruchy ǳiewczęce, obuǳali u ludu śmiechy i wykrzyki zgrozy.

Wszystko w nich aż do szpadek cieńkich i nożyków u pasa wydawało się zamaszystym
Polakom ǳiwacznem i śmiesznem.

Pokazywano sobie lalki te palcami i nadawano im obelżywe nazwiska. Ale Francuzi
byli tego dnia w tak wesołych humorach, tak harǳi sobą, że się tego albo nie domyślali,
lub o to nie dbali.

Gdy po tych niewieściuchach ukazał się potem który z polskie młoǳieży po polsku
lub z węgierska oǳiany, zdrów, silny, barczysty, w sukni świetne , a okrywa ące go tak,
że piękna postać stawała się wydatną, okrzykiwano swoich wesoło.

Polacy też w na rozmaitszych ubraniach się pokazywali, a na wytworności im nie
zbywało. Począwszy od koni do panów i czelaǳi, niczego się nie można było powstyǳić.

Kolebki pań wspaniale też wyglądały ze swem obiciem szkarłatnem, ze złoconemi
słupkami, z zaprzęgami od złota, czubów i malowanych grzyw i ogonów. Czeladź towa-
rzysząca godną była panów. A wszystko to rumiane, zażywne, zdrowe, gdy Francuzi przy
nich wymokli wyglądali, bleǳi i słabi.

Francuzkich kobiet, choć o nich wieǳiano w mieście, tu na okaz i porównanie nie
było wcale, więc ich ze swemi porównywać nie mogli patrzący, ale własnemi się cieszyli,
bo i matrony i ǳiewczęta aśniały powagą i krasą, a ubraniu ich chyba zbytni przepych
zarzucić było można.

Okryły się kle notami, które pokolenia pokoleniom zostawiły w spadku, a i tkaniny
sukien świeciły złotem, srebrem lub bogatem pereł naszywaniem.

Króla z zamku nie było eszcze.
Spóźniał się on zawsze, ǳiś zaś przybyły do Sederyna posłaniec z Paryża z listami

pilnemi wstrzymać go musiał.
Tymczasem uprzeǳa ąc go, echała z aucymerem swym królewna Anna, a luǳiska

ą zna dowali wcale eszcze przysto ną i hożą, nie tak starą ak e lata mówiły. Jechała
w złotogłowie i kle notach, z wianuszkiem na czółku, ale taka smutna akaś, gdyby nie na
tańce, ale na pogrzeb siwe konie ą ciągnęły.

Przy nie paziowie stro ni, straż e przyboczna, urzędnicy i cały wieniec panien i cały
zastęp poważnych matron.

Lud witał ostatnią z Jagiellonek, a ona mu pokłonami odpowiadała.
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Naostatek szmer zdala nad eżdża ącego króla zwiastował. Tłum z większą eszcze mo-
że ciekawością podbiegł mu się przyglądać niż swe Infantce, ale z usposobieniem wcale
różnem. Śmiano się, pokazywano palcami, przedrzeźniano postawy i miny Francuzów,
ich ruchy wymuszone. Wybuchy były śmiałe, poszanowania żadnego.

Henryk niewiele na to uważał, echał wystro ony, w kapelusiku ǳiwne formy, ob-
wieǳionym sznurem pereł, śmie ąc się do swych towarzyszów, przebiera ąc rękami i oka-
zu ąc humor tak wyśmienity, akby cale go nie obchoǳiło co się wkoło niego ǳiało. Nie
mógł z pewnością niewieǳieć, że lud pospolity drwił sobie z niego, bo towarzysze czuli
to dobrze i niektórzy z nich złośliwie zaciskali usta i podnosili pięści.

Cała ta kawalkata przemknęła szybko i znikła w eżdża ąc do ogrodu, u którego bramy
zatrzymały się kolebki i konie i czeladź od powozów z niemi.

Wewnątrz przygrywały uż muzyki skoczne tańce, których ich nauczono, po większe
części włoskie, więc w Polsce znane od czasów Bony.

Ogród w miarę ak się na dworze zciemniało nabierał uroczego akiegoś wǳięku,
który mu nadawały fantastycznie rozrzucone światła i cienie, grupy malownicze mężczyzn
w stro ach na rozmaitszych, kobiet połysku ących od kle notów i powiewnych tkanin.

Wszyscy musieli to przyznać Francuzom, że zabawy pięknie dla oczu urząǳać umieli
i nie żałowali nic na to. Opony, kobierce, całe postawy drogiego sukna wyścielały ziemię,
gǳie było potrzeba, odǳielały ścianami edwabnemi u gałęzi drzew poprzywieszanemi,
edne do tańca przeznaczone szranki od drugich.

Nie brakło też masek i przygotowanych figur poprzebieranych za akieś mitologiczne
postacie.

Król wszedłszy zaraz, a dowieǳiawszy się, iż go królewna poprzeǳiła, pośpieszył ą
powitać, ak zawsze, z nadskaku ącą grzecznością i poszanowaniem. Poprowaǳił ą potem
po ogroǳie pokazu ąc oświetlenie, które właśnie pośpiesznie zapalać kończono.

Od ednych drzew do drugich sznury latarń błyskały różnobarwnemi światłami; były
to akby wieńce kwiatów akichś, których kształt przybierały.

Muzyki oǳywały się wśród zielonych gałęzi rozkwitłych czeremech.
Na edne z na pięknie szych łąk wśród ogrodu, otoczone staremi drzewami, wznosiły

się srebrami zastawione kredensy, całe połysku ące, a kilka ogromnych stołów czekały tu
na gości. Włoska collazione była gotową.

Król naprzód na nią królewnę i e panie zaprosił, a inni Francuzi poszli resztę za-
proszonych gości pozbierać. Z wy ątkiem duchownych, którzy nie przybyli na tę zabawę
wieczorną, senatorowie zna du ący się w Krakowie w niewielkie liczbie, dwóch panów
Zborowskich mięǳy nimi, siła ma ętne szlachty i urzędników, wszyscy stawili się na
królewskie wezwanie.

Przy wieczerzy król był w tak naǳwycza wesołym humorze, tak ożywiony ak nigdy.
Zdawał się szczęśliwym, a był tylko gorączkowo niespoko nym. Wiadomości z Francyi
odebrane upoiły go, poruszał się, śmiał, szalał, aby nie wydać z tem, co nosił w sobie.

Po wieczerzy miały rozpocząć się tańce.
Francuzkim obycza em otworzyć e miał poważny, ceremonialny Pavanne, który i kró-

lewne Annie był znany. Mogła go, nie narusza ąc powagi swe , przetańczyć z królem,
a za niemi poszły inne pary.

Prowaǳąc zwolna Annę, przyznał się e Henryk, że lubił barǳo taniec, ale skocz-
nie szy i żwawszy. Na co mu odpowieǳiała, że dawno uż z powodu żałoby i osamotnienia
nie tańcu ąc, i zapomniała tych tańców, i nie mogła w nich uczestniczyć.

— Będę się przypatrywała — dodała królewna — a to mi zrobi wielką przy emność.
Proszę więc abyś W. Kr. Mość zabawiał się wedle upodobania, wcale nie zważa ąc na mnie.

Król zdawał się tylko czekać na to upoważnienie, i po Pawannie, odprowaǳiwszy
Annę na mie sce, które wśród starszych pań za ęła, sam barǳo żwawo począł z Francu-
zikami następne tańce przygotowywać.

Wszyscy ich byli ciekawi, bo ci co króla z ego przy aciółmi w poufalszych towa-
rzystwach widywali popisu ącego się, wiele opowiadali o zręczności, gibkości i wǳięku,
z akim żaden się z ego dworu ani mógł równać.

Po Pawannie uż pewne powziąć było można wyobrażenie o tem z odtańczonego
włoskiego Corrente znanego pod tym nazwiskiem na polskim dworze, którego Francuzi
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nazywali po swo emu Courante, a Hiszpanie Segidyllą. Brakło tylko Francuzom kobiet,
któreby im równą wprawę miały w tych skokach.

Henryk zdawał się całą duszą oddawać te rozrywce, co na panach senatorach niemal
przykre czyniło wrażenie. Było w tem coś ma estatowi królewskiemu uwłacza ącego.

Tańcu ący w chwilach wolnych uciekali się do kredensów, na których stały pełne
ciągle weneckiego szkła puhary, i wychylano e obficie. Król też pił dużo. Twarz mu się
zarumieniła, oczy zaczęły przyświecać.

Po Kurancie, w którym panny polskie nadto poważnie i skromnie się zna dowały,
nie da ąc zbyt Francuzom rozbrykać, zażądał król coś weselszego, szaleńszego, a że panny
przelękłe oświadczyły, iż tańców obcych nie umie ą, nastąpiły narady, szepty, śmiesz-
ki, bieganie poza krzewy, zwoływanie się i, zamiast kobiet, przybiegli młoǳi paziowie
Henryka Francuzi, ale postro eni tak, że nie wieǳieć za co e brać należało: za kobiety
w stro ach męzkich, czy mężczyzn wpół na kobiety przerobionych.

Chłopaki młoǳiuchne mieli włosy długie, trefione, w puklach puszczone na ramiona,
piersi na pół obnażone, a kaaniki ich i spodeńki kro u były niezwykłego.

Mieli oni zastąpić brak tancerek. Zmarszczyło się kilka poważnie szych twarzy, lecz
była to fantazya królewska, czemu się nie miał zabawić?

Zagrała muzyka popularną Farandolę, taniec z południowe Francyi rodem. Miał on
wszystkie cechy gorącego kra u z którego pochoǳił, ruchy i figury trochę czasem nadto
swobodne raziły, lecz eszcze to uchoǳiło.

Król dokazywał strasznie w Farandoli, podskakiwał, wyginał się, tupał, rękami i mi-
miką nadrabiał. Śmiał się i ak ǳiecko tem bawił.

Patrzyła królewna Anna zdumiona a smutna. Wesołości te , mimowoli, poǳielać nie
mogła, niepokoiła ona ą. Spuszczała oczy niekiedy zawstyǳona i wzdychała, lecz wkrót-
ce ciekawość podnosiła powieki. Tłómaczyła sobie swą bo aźliwość przesadną, długiem
osamotnieniem zroǳoną.

Wiodąc życie na pół klasztorne, nieǳiw że do takich zabaw swobodnych nie była
nawykłą.

Panie e dworu odwracały oczy, nie śmie ąc się oǳywać.
Farandola coraz nabiera ąc większego ognia, szaleńsza coraz ku końcowi, skończyła się

nareście.
Noc uż była nadeszła i gwiazdy na czarnem tle e połyskiwały. W całym ogroǳie

niezmiernie było wesoło, starsi pili i nucili, młoǳież poǳielona na grupy tańcowała.
Muzyki na pociesznie , zdala słyszane, sprzeczały się z sobą.
Chwilę ledwie odpoczynku dozwolono sobie po nużące Farandoli, a król naglił, ażeby

czasu nie tracić.
Tańcowano spoko nie uż nieco Sarabandę dla spoczynku, ale głosy ożywione Fran-

cuzów domagały się Branles, tańca, o którym powiadano, że barǳo rozmaicie bywał
wykonywany, a wymagał wielkie zręczności i siły.

Domyślano się czegoś szalonego, i królewna szeptała kra czynie, że mogłyby wstać
a prze ść się po ulicach.

W istocie raziło ą to pospolitowanie się króla, ego trzpiotanie i ruchy, które się
niezbyt przyzwoitemi wydawały… Wolała na to nie patrzeć.

Lecz zamiast tego strasznego Branles, zaczęto grać i tańczyć znośnego i dosyć spo-
ko nego Gawota, a król, z pewną przesaǳoną powagą, był w nim barǳo zabawny.

Zacna pani Łaska westchnęła i szepnęła.
— Ale ktoby się domyślił że to król!
I on sam i ci co z nim skakali, rzeczywiście zdawali się o tem zapominać.
Po Gawocie, Anna, która z przykrością się przypatrywała tańcom, szepnęła powtórnie

towarzyszce, iż chętnieby się przeszła, że zadługo uż sieǳiały.
I w momencie gdy następu ący taniec się układał, królewna z towarzyszką i nieod-

stępnym ochmistrzem Konieckim wstała po cichu, niepostrzeżenie wymyka ąc się poza
ściany edwabne tego salonu, w którym król pozostał.

Długo nie mogły mówić nic i nie wieǳąc dokąd pustą uliczką poczęły iść dale , tam
gǳie się druga muzyka oǳywała.

Obie z pewnością myśli miały edne, lecz smutno ǳielić się było niemi.
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— Śliczny wieczór — odezwała się Łaska — a i festyn też, niemożna powieǳieć,
z królewską wspaniałością urząǳony.

— Tylko — westchnęła Anna cicho — król nadto dobry i zbyt się z sobą spoufalać
da e. Trudno mu potem bęǳie powagę swą utrzymać.

Łaska pomyślała chwilkę, musiała go bronić.
— Młody est — rzekła — no i niezawsze się może rozerwać. Co ǳiwnego! spoważ-

nie e on rychło.
Szli tak dale . Wśród drugiego koła drzew, część Francuzów, które gorsza muzy-

ka przygrywała Kuranta, zwĳała się ochoczo. Tu, oprócz tancerzy, kupa luǳi ciekawych
przypatrywała się zabawia ącym.

Królewna z Łaską podszedłszy cicho, stanęły także nieco opodal w cieniu, zkąd ska-
czące pary dobrze widać było.

Nagle z piersi Anny wyrwał się okrzyk wprędce stłumiony, potrąciła akby przestra-
szona kra czynę i nic nie mówiąc, ręką drżącą ukazała e na prawo.

Oczy pani Łaskie idąc w tym kierunku zatrzymały się na młoǳiku sto ącym nie-
daleko, który płaszczem otulony, w berecie z piórem na głowę ułożonym od niechcenia
przypatrywał się także tańcu ącym.

Kra czyna zobaczywszy go, o mało nie wykrzyknęła także.
Nie chciała wierzyć oczom swoim.
Gdyby nie stró męzki, powieǳiałaby że miała przed sobą Dosię Zagłobiankę. Kró-

lewna, chwilę się tylko zawahawszy uż z kra czyną do tego z awiska miała się zbliżyć, gdy
Zagłobianka (ona to bowiem była) obe rzała się, poznała Annę, rzuciła się ak szalona
w zarośle i znikła.

Królewna długo stała nie mogąc się z mie sca poruszyć.
— Wiǳiałaś ą? — zapytała towarzyszki.
— Wiǳiałam kogoś naǳwycza podobnego do Dosi — zawołała Łaska.
— Ale to ona sama — odparła ręce załamu ąc królewna. — Niema wątpliwości!

Posąǳiłam biedną Żalińskę, że się e to przywiǳiało.
Niestety! Boże mó … ta ǳiewczyna biedna.
I Anna oczy sobie zakryła.
— Królowo mo a — przerwała Łaska — byćże to może!
— Na świecie! na świecie — odpowieǳiała królewna smutnie — wszystko co złe być

może.
Chodźmy stąd.
Kra czyna wiǳąc wielce rozżaloną panią, ani e pocieszać uż, ani chciała o tem prze-

dłużać rozmowy.
Zawróciły się obie nazad tąż samą drogą ku mie scu z którego wyszły, i prawie milcząc

zbliżyły się ku niemu. Ale Anna nie myślała uż za ąć sieǳenia i zatrzymała się nieco
opodal, zkąd króla mogła wiǳieć tańcu ącego.

Muzyka grała Voltę, taniec włoski, który we Francyi musiano inacze akoś i śmiele
daleko a mnie przysto nie wykonywać.

Król, który uż wprzódy sobie barǳo swawolnych ruchów pozwalał, wiǳąc że kró-
lewna odeszła i sąǳąc może, iż wiǳieć go nie bęǳie, a lekceważąc pozostałe starsze panie
i panów, nie miał uż wcale miary i zapomniał wszelkie przyzwoitości.

Anna stała osłupiona tem na co oczy e padły.
Henryk tańcował w parze z młodym chłopaczkiem, zastępu ącym ǳiewczynę, i ode-

grywał z nim scenę miłosną tak bezwstydnie, tak zuchwale, tak rażąco, iż niektóre z kobiet
porwały się z ławek, oczy sobie zakrywa ąc i rozbiega ąc się na wszystkie strony.

Jak skoro edna się z nich ruszyła, na dany znak spłoszyły się inne, ławki wywracać
zaczęto, krzyki się słyszeć dały. Uciekał kto mógł.

Króla ani ego tancerzy wcale to nie powstrzymało, owszem akby na przekorę, z sza-
łem akimś ǳikim, podśpiewu ąc, zaczęli się obe mować, całować, ściskać i taniec prze-
szedł w nieda ącą się opisać scenę, od które królewna też co żywie uciekać poczęła, a nie
uspokoiła się aż w boczne uliczce, na które wiele pań z e towarzystwa przestraszonych
się znalazło.

Serce e biło, twarz oblewał wstyd i ból czuła niewypowieǳiany.
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— Łasiu mo a — odezwała się głosem drżącym — proszę a ciebie, gǳie est Ko-
niecki? mnie słabo, czu ę się niedobrze, wraca my na zamek.

Koniecki był o kilka kroków.
— Żalińska z pannami, eśli chcą, mogą pozostać dłuże , a powrócę, głowa mnie boli;

nie wiem co mi est. Możemy bocznemi uliczkami do powozów się dostać.
Z pomocą Konieckiego i dwóch dworzan, którzy się szczęśliwie znaleźli, królewna

unika ąc tych mie sc, w których brzmiała muzyka, przesunęła się niepostrzeżoną ku wro-
tom.

Tu, oprócz nie , wiele pań także starszych podążyły uż, zmięszane i skłopotane, dłuże
się tym tańcom nie mogąc przypatrywać.

Młoǳież tylko przyzostała.
Widok Dosi, potem to szaleństwo króla, które tak boleśnie dotknęło królewnę, prze-

ęły ą i strapiły niezmiernie. Popłaku ąc w milczeniu, razem z wzdycha ącą kra czyną
dostały się do zamku.

Ale królewskie zabawy ta ucieczka większe części pań nie przerwała.
Francuzi oswoboǳeni, po od eźǳie królewne rozpoczęli dopiero dokazywać, wcale

się uż nie troszcząc co luǳie pomyślą i powieǳą.
Henryk im do białego dnia dotrzymywał, i dopiero prośby usilne Tęczyńskiego, który

choǳił skłopotany wielce, skłoniły go, że się udał na spoczynek, gdy uż asno było i słońce
wstawać miało.

O tym wieczorze królewna mówić nie mogła i nie chciała, lecz z e posępnego mil-
czenia widać było, że go mocno wzięła do serca.

Około południa, przypomniawszy sobie Dosię, kazała zawołać Talwosza.
Litwin na wieczorne zabawie nie był, bo wszelkich takich gromadnych a hałaśliwych

rozrywek unikał.
— Niemasz się uż co truǳić — odezwała się gdy przyszedł — a wczora na mo e

oczy, sama wiǳiałam po męzku przebraną Dosię. Nie myliła się Żalińska.
— Gǳie? — zawołał przerażony Talwosz.
— A! na tym wieczorze w ogroǳie królewskim — odpowieǳiała królewna. — Nie

spoǳiewała się pewnie, ażebym a tam się przechaǳała. Spotkałam się z nią zblizka.
— Kiedy tak — rzekł Litwin po krótkim namyśle — nie mam i a uż co przed W.

Król. Mością ukrywać. Wiǳiałem ą też i a, a co więce , mówiłem z nią.
— A! — zakrzyknęła Anna zbliża ąc się ciekawie. — Mówiłeś z nią, powtórzże mi…

co ci powieǳiała?
— Nicem z nie nie wybadał — począł Talwosz — miarku ę tylko, że wcale szczęśliwą

nie est. Sama zezna e, iż się zgubiła, ani chce się uniewinniać, ale ratować się nie da e.
Płakać mi się chciało po te z nią w Niepołomicach rozmowie.
— Ale któż winowa ca? Kto? — przerwała żywo Anna. — Gdybym wieǳiała, uda-

łabym się do króla dla pozyskania sprawiedliwości.
To mówiąc królewna przypomniała sobie wczora szy wieczór, tego króla, w którego

sprawiedliwości pokładała naǳie ę — zarumieniła się i zamilkła.
— Nie mogłem się od nie o nikim dowieǳieć — odparł Talwosz — tyle tylko wiem,

że w Niepołomicach mieszkała na zameczku, więc ktoś ą tam ze sług króla umieścić
musiał.

Anna nie przeciągała te rozmowy.
Talwosz odszedł.
Zniknięcie prędkie królewne z ogrodu musiało króla uderzyć, — wieǳiał czy nie, iż

na taniec ego patrzyła? — ale naza utrz wysłał do nie Tęczyńskiego z pozdrowieniem,
a może dla wybadania.

Królewna po rozmyśle znalazła właściwszem tak postąpić, ak gdyby świadkiem wy-
bryków nie była.

Kra czyna uż zrana usiłowała niemal uniewinnić tem Henryka, że królewne nie wi-
ǳiał, że może napił się trochę. Młodemu coś trzeba było przebaczyć.

Anna musiała zamknąć w sobie co czuła i milczeć.
Tęczyński dopytywał królewne o zdrowie, o które król był troskliwy, i przypomniał

w ego imieniu, że Anna przyobiecała zabawę edną przyna mnie sprawić im na poko ach
u siebie.
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Zmięszało to żądanie Annę, która się namyślała długo.
— Powieǳcie N. Panu — odparła — iż radabym go przy ąć u siebie, ale nie wiem,

czy się u mnie tak ochoczo bawić bęǳie ak wczora .
Rachu ę się z czasem — dodała — i wiǳę, że przed czternastym tego miesiąca trudno

mi bęǳie się przygotować. Na czternasty więc prosić będę.
Chciał uż z tem oddalić się pan podkomorzy, gdy królewna po krótkim namyśle

wstrzymała go.
— Mam do was prośbę, hrabio — rzekła spuszcza ąc oczy — ale to tak drażliwa

i przykra okoliczność, że mi ciężko nawet powieǳieć i przyznać się do nie .
Słyszeliście pewne, ak za życia mo ego brata niegoǳiwie z mo e dobroduszności

korzystano, biorąc mi Hanǳię Za ączkowską. Powtórzyło się to, niestety, z małą odmia-
ną. Miałam przy sobie wychowankę, do które sercem całem byłam przywiązaną. Dosię
Zagłobiankę. Śliczna była ak rozkwitła różyczka polna, a rozumna i stateczna na po-
ǳiw. Któżby to był mógł przewiǳieć? To ǳiecko któryś z Francuzów mi zbałamucił
i w na niepoczciwszy sposób oszukano mnie, ą porwano. Ona est tuta . Kry e się, a tak
niezręcznie, iż i moi słuǳy i a nareście sama wiǳiałam ą po męzku przebraną.

Tęczyński słuchał, okazu ąc coraz większy asunek.
— Muszę prosić króla o sprawiedliwość — dodała Anna. — Co się stało, niepodobna

zmienić, lecz niech się winowa ca żeni, takiego zgorszenia nie można puścić bezkarnie.
Podkomorzy schylony, zadumany zdawał się przemyślać nad odpowieǳią.
— Niewiadomo kto się tego dopuścił? — zapytał.
— Ja nie wiem — rzekła królewna — ale król z łatwością się potrafi dowieǳieć

o tem.
— Lękam się — odparł cicho Tęczyński — aby winowa ca nie był zbyt wysoko po-

łożony. Król wielu ze swoich Francuzów oszczęǳać musi, nie nad wszystkimi ma właǳę.
Sprawa ta wymaga wielkie oględności, ale mogę W. Król. Mości zaręczyć, że się będę

starał ą wyświecić.
W mowie pana podkomorzego czuć było, iż rad się chciał sianem wykręcić z tego co

mu narzucano.
Anna rozpoczęła skargi eszcze, posłuchał ich cierpliwie i odszedł ponawia ąc zapew-

nienie, że uczyni co tylko bęǳie w mocy ego.
Królewna wieǳiała, że spełniła co było e obowiązkiem.
Po ode ściu Tęczyńskiego, natychmiast się trzeba było odwołać do Konieckiego, do

Żalińskie , do wszystkich sił dworu dla przygotowania wieczoru, naznaczonego na czter-
nasty. Czasu stosunkowo nie pozostawało wiele, a Anna tak była mało przywykłą do
przy mowania licznych gości, do wystąpień wspaniałych, musiała tu tyle osób zapraszać,
tyle uczynić przygotowań, iż w głowie się e zawracało.

Naǳwycza dbała o utrzymanie powagi swe i dosto ności, chciała wytwornością przy-
ęcia nie być upośleǳoną i nie wstyǳić się przed ludźmi. A ona sama, e dwór tak zdawna
byli przywykli do ak na prostszego życia, do oszczędności i skromności.

Znowu więc ze skarbca trzeba było srebra odbierać, opony zawieszać, kobierce ściągać,
których oszczęǳa ąc chowano e także. Służba też nie starczyła, a kuchmistrza musiała od
króla pożyczyć, bo nie miała takiego, któryby popsutym gębom pieszczonych Francuzów
mógł dogoǳić.

Zakłopotała się niemal do łez królewna.
Tymczasem kra czyna, która dotąd się nie chciała wyrzec naǳiei ożenienia Henryka

z Anną, uszczęśliwioną była tą nową oznaką ego… czułości. Tak ona to nazywała. Zbliżał
się, starał widocznie o łaski, żywił tę myśl, która zresztą należała do zobowiązań.

Łaska i inne panie idące za e przykładem tak uparcie w te wierze trwały, że niekiedy
sama nawet królewna dawała się nią uwieźć.

Pytała tylko siebie same często — czy małżeństwo to dobremby było, czyby szczę-
śliwem być mogło?

Na częście łzy na to odpowiadały i niepewność wielka. Tak młody, tak płochy —
możnaż się było po nim przywiązania spoǳiewać? Im lepie go poznawała, tem barǳie
powątpiewała o tem.
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Wreście z roǳa em rezygnacyi zrzekała się własne woli, mówiła w duchu — Stanie
się co Bóg da, co przeznaczył! Nie władam sobą, należę do kra u, każą mi do ołtarza iść
z nim, pó dę. A potem…

Stań się wola Two a.
Rzadko myśl weselsza roz aśniła te ciemne obłoki przeczuć trwożnych; a pociechą

na częście było wspomnienie Zygmusia, który wydawał się e przybranym ǳiecięciem,
e akby własnem. Dlaczego nie myślała przybrać sobie swo e imienniczki Anny, siostry
ego? czemu ona ą mnie daleko obchoǳiła? — nie wieǳiała sama.

Zdala, za mgłami śnił się e czasem tron Polski dla siostrzana. Dla niego byłaby się
zrzekła chętnie praw swoich. Onby krew Jagiellońską znowu wprowaǳił tu na długie
wieki.

We wtorek czternastego czerwca od rana biegano w zamku, przygotowu ąc ów zapo-
wieǳiany wieczór u królewne .

Cały aucymer trefił włosy i przysposabiał stro e, służba była na nogach, Żalińska
i Koniecki ochrypli obo e, a Anna sieǳiała w sypialni smutna, bo e serce nic uż sobie
nie obiecywało w przyszłości.

Kra czyna musiała dla nie sama obmyślać ubiór i napróżno dopytywała o zdanie,
królewna uśmiechała się obo ętnie.

— Wszystko to edno — odpowiadała przy aciółce — akkolwiek się ubiorę, nie będę
ani młodszą, ani pięknie szą.

Nie troszcz się tak barǳo o mnie a pomóż racze , abyśmy wstydu nie zrobili pamię-
ci moich roǳiców, imieniowi królewskiemu. Francuzi są do wspaniałości i rozrzutności
nawykli, nasz obycza prostszym był zawsze, lękam się, aby nas nie wyśmiewali!

Oburzała się Łaska na samo to przypuszczenie — e wydawało się wszystko barǳo
pięknem i smakownem.

Anna nalegała, ażeby niczego nie żałować, i gotową była, pomimo wielkich wydatków,
wyłożyć ostatni grosz dla czci swo ego domu.

Poko e też królewne , która sprosiła i przy aciół i tych co e niechętnymi byli awnie,
aśniały nad wieczór całym przepychem pozostałości po Bonie i Zygmuncie Auguście.

Królowa matka, chociaż barǳo wiele wywiozła z sobą uchoǳąc z Polski, pozosta-
wiła ednak dużo sprzętu, którego zabrać było niepodobna. Zygmunt August kochał się
w rzeczach pięknych, więc tkanin, kobierców, sreber nie brakło, a wspaniałe komnaty
nadawały się do przystro enia niemi.

Nie zbywało też na pięknych twarzach we aucymerze królewne , — i gdy wieczorem
zebrało się całe grono gości, nie było się czego wstyǳić — Anna mogła z dumą spo rzeć
na swó dwór i grono luǳi na dosto nie szych, które ą otaczało.

Król nadszedł dosyć późno, z tą samą wǳięczną i wesołą twarzyczką, którą zawsze tu
przynosił, stara ąc się przypodobać królewnie.

Dlaczego tego dnia właśnie, kłamany uśmiech i uprze mość nie uczyniły wrażenia
miłego na nie , i ani na chwilę nie złuǳiły? Anna nie wieǳiała sama. Od tego wieczora
gdy Henryka szale ącym w tańcu wiǳiała, wstręt akiś ku niemu czuła i obawę.

Wydawał się e tak fałszywym i przewrotnym ak był w istocie. Wyrzucała to sobie
a powściągnąć się nie mogła.

Tańce, od których Anna chciała się zupełnie wymówić, tak przykre one obuǳały
w nie wspomnienia, musiała rozpocząć Pawannem z Henrykiem, który, zda e się umyśl-
nie, starał utrzymać poważnym barǳo. W oczach tylko ego czasami błyski akie ś ironii
przelatywały ak ogniki błędne.

Od dalszych tańców stanowczo się wymówiwszy królewna za ęła się swemi obowiąz-
kami gospodyni, zasiadłszy pomięǳy starszemi paniami.

Król wielce ożywiony, nie przestał skakać, wziął Zosię Łaskę, zapraszał inne panie do
znanego im Kuranta i Gawota, ale zna dował się ciągle wstrzemięźliwie i nader przyzwoicie.

Dnia tego nic mu zarzucić nie było można, a wǳięk, z akim występował w tańcu,
zawracał głowy, bo nie można było mu zaprzeczyć układności, zręczności ruchów i sztuki
przypodobania się.

Do późna w noc, przy odgłosach muzyki tańcowano w salach ednych, w drugich
biesiadowano i zabawiano się rozmową.
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Nadedniem dopiero cofnął się król, uprowaǳa ąc z sobą Francuzów, i goście wszyscy
roz eżdżać się zaczęli.

Infantka panu Bogu poǳiękowała, odchoǳąc ostatnia do sypialne komnaty.
— Łasiu mo a — mówiła do przy aciółki — powieǳ mi? prawda? wszystko się nam

powiodło? nie zabrakło nic? nie potrzebu emy się wstyǳić? nieprawdaż?
— A! królowo mo a — odparła kra czyna — żaden festyn się tak ak ten nie udał.

Luǳie podobnego nie pamięta ą.
Król naza utrz w ǳieǳińcu pod oknami naszemi — dodała uśmiecha ąc się — ma

biegać do pierścienia. Niechże królowa mo a nie zapomni wy ść na galeryę do loży, aby
się ego zręczności przypatrywać i przyklasnąć, boć to on dla was czyni.

Anna poruszyła ramionami i odparła.
— Pocznĳmy wieczorne modlitwy.

Piętnastego w istocie Henryk i inni Francuzi zapowieǳieli bieganie do pierścieni,
ćwiczenie, w którym celowali. Uczyło ono celnego władania kopią, ale w Polsce zabawkę
tę mnie ceniono i, ak mówił stary Bieliński, wolano silną, niż wydelikaconą a zręczną
dłoń u rycerza.

Król, ak zazwycza , długo na ǳień zaspał, i nie wyszedł na poko e aż po ǳiesiąte .
Tęczyński, który się zaledwie zdrzemnął, był uż na zawołanie oddawna.
Ze wszystkich Polaków, pan podkomorzy na milszy był królowi, a i on też króla

uwielbiał; a przywiązał się do niego z zaślepieniem takiem, że w nim samo dobre wiǳiał.
Przy hrabi Janie królowi nic zarzucić nie było można, tak gorąco stawał w ego obro-

nie, i gotów był o na mnie szą obrazę czci Henryka krew przelewać. Przez całe dnie
Tęczyński go nie odstępował, stara ąc się przewidywać i uprzeǳać wszelkie króla życze-
nia.

Przed dniami kilku podkomorzy miał przy emność obdarzyć go barǳo pięknym ko-
niem, wschodnie krwi, który się Henrykowi podobał. Jak z tym koniem, tak z każdą
inną królewską zachcianką postępował — stara ąc się ą zaspokoić, boda na większym
kosztem.

Za tę miłość król wprawǳie płacił mu uprze mością wielką, przywiązał go do swe
osoby, dawał widoczne pierwszeństwo, ale wcale do swych ta emnic, do tego co się w głębi
serca ǳiało nie przypuszczał. Kłamał tak przed podkomorzym ak przed innymi Polakami,
a do swych zabaw z Francuzami nie zapraszał go, krył się z niemi.

Blady i zmęczony wyszedłszy z sypialni król powitał Tęczyńskiego pytaniem, czy kto
nie przybył z Francyi?

Ostatnie przed dni dwoma odebrane wiadomości z Paryża kazały się co goǳina spo-
ǳiewać katastro.

Henryk wieǳiał, że Karol leżał w krwawych potach dogorywa ąc, trapiony wiǳe-
niami mordów i rzezi, i że matka nie spuszczała z oka księcia d’Alençon i Henryka króla
Nawary, a Montmorency i Cossé uż byli do Bastylli odprowaǳeni, Turenne i Thoré
zbiegli, Molé i Coconnas pod sądem.

— Z Francyi nie wiem o nikim — odparł Tęczyński — ale poseł cesarza Maksymiliana
prosi o posłuchanie i czeka.

Był nim Andrze Dudycz, i natychmiast go wprowaǳono. Król, który miał we rzenie
bystre, usiłował z ego twarzy odgadnąć z czem przychoǳił. Dudycz nie okazał po sobie
ażeby niósł coś ważnego.

Ozna mił tylko, że ma od cesarza własnoręczne pismo do króla, z poleceniem, aby
oddał e do własnych rąk ego.

W istocie na małym zwitku papieru opatrzonym pierścieniową pieczęcią cesarza po-
znał Henryk pismo Maksymiliana, domyślił się, że musiał list coś ważnego zawierać i nie
rozpieczętowu ąc go poǳiękował Dudyczowi. Cofnął się z nim do swo ego gabinetu.

Podkomorzy pozostał z Dudyczem sam i po krótkie rozmowie odprowaǳił go do
kolebki.

Król zamknięty długo, nie powrócił na poko e.
List cesarza w kilku słowach zawarty donosił, że Karol IX. dnia  ma a zmarł na

zamku w Vincennes, regencyę przekazu ąc matce.
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Cała twarz Henryka zapłonęła ogniem, lecz trwało to mgnienie oka, zbladł, schował
kartkę i po krótkim namyśle poszedł do zwierciadła, aby z pomocą ego twarz taką ułożyć,
któraby nic poznać nie dawała, ani radości, ani niepoko u. Musiał do czasu zachować
ta emnicę. Wiadomość zresztą nadesłana przez cesarza nie była urzędową. Nie mógł król
powątpiewać o e prawǳiwości, lecz potrzebowała potwierǳenia.

Znał dosyć matkę swą i e przywiązanie do siebie, by nie wątpić, że natychmiast
gońców po niego wysłać musiała.

Rozmyślał eszcze zamknięty, gdy eden z paziów zapukał do drzwi bocznych.
— Goniec z Francyi!
Henryk rzucił się naprzeciw niemu.
Był to dworak królowe matki, młody de Chemerant, który nie otrząsnąwszy się z pyłu

podróżnego, śpieszył do Henryka, a gdy się drzwi zamknęły, przyklęknął przed nim, dobył
list z za sukni i cicho zawołał.

— Vive le roi!
Król palec położył na ustach. Chemerant wstał.
— Wiem uż! zachowa ta emnicę! Nikomu ani słowa dopóki ci ust nie rozwiążę. Nikt

wieǳieć o tem nie powinien.
Zǳiwił się niezmiernie goniec, który pęǳił na złamanie karku, stara ąc się aby go nie

wyprzeǳono, gdy z ust króla posłyszał, iż ktoś śpiesznie tu przybył od niego.
— Któż mógł przedemną tu przybyć! — zawołał smutnie.
Henryk uderzył go po ramieniu.
— Wyprzeǳił cię cesarz Maksymilian — rzekł żartobliwie i to mówiąc zd ął kosz-

towny pierścień z palca, który oddał posłowi.
— Chemerant — dodał — idź, spocznĳ, ale nikomu słowa! rozumiesz… Nie chcę

nawet, abyś stał w gospoǳie na mieście, niech ci daǳą mieszkanie w zamku.
To mówiąc król z listem matki poszedł niespoko ny do okna. Chemerant cofnął się

zaraz.
Na twarzy Henryka niemogąca się uż ukryć i zamaskować radość promieniała. Był

więc królem Francyi! u celu życzeń; spełniło się to co matka przepowiadała mu i cze-
go tak gorąco pragnęła, był panem tego pięknego kra u, w którym miał się bawić tak
przeǳiwnie! Śmierć brata ani na edną sekundę nie zachmurzyła go smutkiem… Była
upragnioną.

Rozpowiadano, że z czy e ś naprawy czarnoksiężnik Rugieri ulepił lalkę Karola IX.
i na nie ta emniczym sposobem spełnił morderstwo, które żywego życia pozbawiło.

Aż do obiadu król sieǳiał zamknięty u siebie. Sam eden rozmyślał co miał począć
z Polską, w które był królem, ale razem w nie niewolnikiem.

Wprzódy nim urzędowa wiadomość przy ść miała chciał coś postanowić. Komu się
zwierzyć? kogo miał wezwać na pomoc?

W goǳinie obiadu wyszedł, ale posępny i zaasowany, a na zapytanie troskliwe Tę-
czyńskiego czy wiadomości z Francyi pomyślne były, potrząsnął tylko głową dwuznacznie.
Ten więce dopytywać go nie śmiał.

Obiad przeszedł w milczeniu.
Wszystko było gotowem do biegania. Dosyć luǳi zgromaǳiło się dokoła placu. Przy-

szedł mu o tem ozna mić Tęczyński.
— Hrabio mó — odparł oczy ku niemu podnosząc Henryk — wiǳisz sam ak estem

zmęczony. Nie mogę biegać, potrzebu ę spoczynku, chcę nawet ǳiś położyć się wcześnie .
Niech kto chce się zabawia.

Tęczyński natychmiast poszedł spełnić rozkazy. Ani on, ani nikt na zamku nie do-
myślał się eszcze niczego.

Wieczór się zbliżał, gdy Henryk sposobem do którego Francuzi byli nawykli dał znać
na zaufańszym swoim, iż z nimi sam na sam naraǳić się potrzebu e. Villequier, Pibrak,
Souvray i poseł ancuzki Bellièvre zostali w ten sposób powołani.

Na zamku tak wszyscy byli nawykli do częstych z Francyi posłańców, iż nikogo nie
zǳiwił eszcze eden nad wieczór przybywa ący, de Neufvy. Wiózł on z sobą takie same
listy, akie zrana oddał Chemerant, ale oprócz tego ustnie miał wiele do opowieǳenia
o ostatnich króla goǳinach i męczarniach, dla których Henryk okazał się obo ętnym.
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Więce daleko rozpytywał go o środki, akie przedsięwzięła królowa matka, aby sobie
zapewnić regencyą aż do ego przybycia.

Drugiemu posłowi temu nakazawszy ta emnicę, Henryk przywołał podkomorzego
i zaraz po wieczerzy, skarżąc się przed nim na głowę, oświadczył iż iǳie do łóżka.

Ze zwykłą ceremonią odprowaǳił go Tęczyński, dwóch paziów posaǳił na straży
u łoża, świece zapalono, drzwi zamknięto.

Podkomorzy zaledwie się miał czas oddalić z zamku do swo ego dworu pod wałami,
dosyć odlegle położonego, gdy król wstał żywo, paziów odprawił i wezwanych swych
doraǳców wpuścić kazał.

Stawili się oni wszyscy, nie eden uż raz tak do nocnych narad zapraszani, nie prze-
widu ąc co ich tu czekało.

Villequier i Bellièvre weszli pierwsi i zastali Henryka w długim czarnym płaszczu
sto ącego w gabinecie.

Stró ten niezwykły miał uż znaczenie.
— Brat mó umarł — odezwał się głosem stłumionym nieco i drżącą ręką dobywa ąc

listy, które na stół rzucił. — Królowa wzywa mnie, abym cona pręǳe przybywał.
Souvray i Pibrak nadchoǳili gdy to mówił. Wszyscy oni powitali go ako króla,

a Villequier przykląkł do ucałowania ego ręki.
Wiadomość, chociaż spoǳiewana, uczyniła tak wielkie wrażenie, iż przez chwilę żaden

z nich przemówić nie mógł.
Bellièvre pierwszy uczynił uwagę, że poselstwo ego tu było tem samem skończone

i że natychmiast powinien do Francyi powrócić.
Rzecz była tak małego znaczenia, iż nikt na nią nie zwrócił nawet uwagi.
— Królowa nagli, żąda, wymaga, abym przybywał niezwłocznie — począł mówić

Henryk. — Nie ulega wątpliwości, iż im pręǳe dostanę się do Paryża, tem dla mnie i dla
Francyi z tem bęǳie lepie . Zapobieżono wszelkim pokuszeniom, d’Alençon i Henryk są
strzeżeni, ale…

— Ale — przerwał Pibrak żywo — niemnie śpieszyć należy.
— Sąǳicie — rzekł Henryk — iż mnie panowie senatorowie puszczą ztąd tak łatwo?
Spo rzeli po sobie wszyscy.
— Ba! — zawołał Pibrak — pomięǳy Polską a Francyą wybór niewątpliwy. Z pierw-

szą stanie się… co zechce, a W. Kr. Mości do Paryża bieǳ należy edne nie tracąc chwili.
— Sąǳicie, wy Pibrak, co ich tu na lepie znacie, że mi Karnkowski, Opalińscy,

Tęczyńscy ułatwią wy azd rychły? Nie będą się starali strzymać tuta ?
Obe rzeli się wszyscy po sobie.
Pibrak z nich na lepie znał Polskę, tak sobie przyna mnie pochlebiał, miał tu i ser-

decznych przy aciół i okrutnych wrogów. Na niego zwracały się oczy wszystkich.
— Senatorów w Krakowie est niewielu — odparł Pibrak — nie wiem, czy oni na sie-

bie wziąć zechcą odpowieǳialność i sami rozstrzygać. Mogą, co na prawdopodobnie sze,
se m zwołać.

Jam o te ewentualności mówił uż z biskupem ku awskim. On sąǳi, że bez se mu się
nie obęǳie.

— A nim się se m zbierze — tupiąc nogą zawołał król, który się okręcił na nie
niecierpliwie — nim się on zbierze i nim się wygardłu ą, upłyną miesiące.

— Kilka co na mnie — potwierǳił Pibrak.
— Cóż tu robić? — wykrzyknął król, bĳąc papierami po rękach.
— Ba! — przerwał Villequier — rzecz barǳo prosta, nie pytać o pozwolenie nikogo

i echać gdy potrzeba.
— Przebo em? — zapytał Pibrak. — Nie mamy tu wo ska na nieszczęście!
— Ale mamy doskonałe konie — rozśmiał się Villequier — i wrota gdy bęǳiemy

potrzebowali potrafimy sobie otworzyć.
— Uciekać? — zapytał Pibrak.
Król spo rzał na niego.
— Mó Guy — przerwał — można to nazwać inacze , a przyznam ci się, że nawet

ucieczka z tego kra u, przyna mnie w waszych oczach powinna być usprawiedliwioną.
Wiǳicie ak a tu ży ę, co cierpię… naostatek… (zżymnął się) grożą mi małżeństwem.
Souvray się głośno rozśmiał.
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— N. Panie — rzekł — oni sami nie wierzą w nie.
— Ale królewna ciągle mi grozi, ak miecz Damoklesa — żywo począł król. — Wi-

ǳieliście ą wczora , poważna to matrona, włożywszy e czepiec, starszą się pewnie wyda
od mo e matki, a nudną est i smutną i milczącą, a kwaśną tak, że nawet na mniszkę
wyda e się za ponurą, cóż dopiero za żonę dla… dla…

Pibrak przerwał.
— A! to małżeństwo łatwobyśmy potrafili tak odkładać, ażby się nareście samo ze-

rwało.
— Oprócz tego — zawołał król z przekąsem — mó Guy, nie zna du esz, iż est tysiąc

innych tru ących mi życie okoliczności, dla których a tu pozostać nie mogę?
Pomóżcie mi, abym się mógł ztąd wyrwać; ak na cięższa niewola cięży mi to mo e

królestwo.
Bellièvre stał nieco na uboczu słucha ąc, trze doraǳcy zbliżyli się do króla wyprze-

ǳa ąc się z zapewnieniami, iż na wszystko co każe są gotowi.
— Na aśnie szy panie — zawołał Villequier. — Z tego co nam mówił Pibrak wnosić

można, iż na pozwolenie czekać byłoby niedorzecznością.
Potrzeba o nie prosić, aby czas zyskać i czu ność ich uśpić, ale my musimy gotować

się do… nazwĳcie to ak chcecie, chociażby ucieczką.
Ja i Souvray bierzemy to na siebie. Chwili niema do stracenia.
Z wyrazu twarzy Henryka widać było, iż oświadczenie to przy mował wǳięcznie.
— Myśl nie est zła — rzekł — Pibrak niech gorliwie pracu e nad wyrobieniem mi

u panów senatorów łaskawego zezwolenia na rozporząǳanie osobą mo ą, a my tymczasem
stara my się obe ść bez pozwolenia.

Pibrak stał zadumany.
— O edno mi iǳie — odparł po chwili namysłu. — Ucieczka est zawsze trochę

niebezpieczną. Że się za nami w pogoń puszczą, nie ulega wątpliwości. A nuż króla na
polskie dogonią ziemi?

Villequier się oburzył.
— Dogonić nas nie mogą — zawołał. — Rzecz cała powinna się tak ułożyć, aby się nie

postrzegli wprzód nim my przekroczym granicę. Obmyślim do nie na krótszą drogę…
konie możemy rozstawić.

Henryk się uśmiechał.
— Nie mam obawy na mnie sze — odezwał się — eżeli Villequier i Souvray wezmą

to na siebie.
Wiele na to czasu potrzeba, ażeby wszystko przygotowane być mogło? — dodał zwra-

ca ąc się do pierwszego.
— Dwa lub trzy dni starczą — rzekł Villequier śmiało. — Ja i Souvray nie stracimy

ani goǳiny. ǲiś eszcze w nocy pó ǳiemy do Sederyna.
— Patrzcie, abyście zawczasu nie uderzyli na alarm — zawołał Pibrak.
— Sederyn est człowiek pewny — rzekł Villequier — można polegać na nim.
— A na ego zręczności? — spytał król.
— Zarówno — rozśmiał się Souvray. — Patrząc na niego, niktby o przebiegłość

i rozum tego otyłego rzeźnika nie posąǳił, a ednak…
Bellièvre, który dotąd słuchał milczący, przybliżył się powolnemi krokami.
— A ty co mówisz na to? — zapytał król.
— Nic, oprócz iż dla mnie osoba W. Król. Mości nadto est drogą, abym się o nią nie

lękał. Dlatego życzę rozpatrzeć wszystko dobrze i ważyć ak na mnie . Znam Polaków.
— Pochlebiam sobie, że i a ich przyna mnie tak dobrze znam ak wy — odezwał

się Pibrak. — Są gwałtowni, obawiałbym się ich i a, gdyby nie byli tak dobroduszni, tak
łatwowierni, że ich zawsze na słowa zręczne wziąć można. Spyta cie biskupa Walencyi co
im wmawiał i przyrzekał.

Są tak ǳiecinnie ufni, iż wierzą co im kto powie.
— Ale zwieǳeni i oburzeni — dodał Bellièvre — w namiętności nie zna ą miary.

Naówczas są to Zborowscy.
Reszta Francuzów milczała, ocenienie to charakteru polskiego, w grubych rysach, było

dosyć trafne, nic mu zarzucić nie mógł żaden.
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— Ucieczka króla, niema wątpliwości — dodał Bellièvre — przyprowaǳi ich do roz-
paczy. Mówmy prawdę, król ma uż wielu nieprzy aciół, pomnoży ona ich liczbę. Polskę
potrzeba uważać za straconą.

Pibrak głową potrząsał.
— Może nie — rzekł krótko.
— A gdyby tak nawet być miało — odezwał się Villequier — lepie że ważyć utratę

ancuzkie korony?
— Te nic nie grozi? — przerwał Bellièvre — królowa matka choćby rok cały regentką

być miała, potrafi na woǳy utrzymać tych, którychby się można obawiać.
Raǳę ostrożność — dokończył poseł — przez miłość mo ą dla pana.
Skłonił się nizko.
— Nie mówię o koronie polskie — dodał — ale z tą gwałtownością Polaków, którzy

o cześć swo ą sto ą wielce, ostrożnie poczynać trzeba. Osoby króla nie poszanu ą gdy się
obrażonymi uczu ą, a wątpliwości nie ulega, iż za obrazę wezmą pogardę ich kra u, korony
i przysięgi im złożone .

Henryk słuchał tych wywodów Bellièvra z widocznem zasępieniem i niezadowole-
niem. Poseł spostrzegł to w końcu i umilkł.

— Nie wiem — odezwał się kwaśno król — co postanowią senatorowie, ale mi to
wszystko edno. Jechać muszę, echać chcę i po adę. Proszę was tylko panowie, aby o tem
postanowieniu mo em nikt nie wieǳiał.

Souvray, Villequier… pomogą mi.
Wtem król, akby coś sobie przypomniał, wtrącił żywo, zwraca ąc się do Villequiera.
— Mówcie o tem z dowóǳcą mo e gwardyi, z kapitanem Larchant.
Skłonił się Villequier.
— A przedewszystkiem muszę ǳiś eszcze zobaczyć się z Sederynem — dodał. —

Bez niego nie zrobimy nic, ani a, ani Larchant, ani Souvray.
Po krótkiem milczeniu, król oczyma obszedłszy przytomnych, rzekł eszcze.
— Wy azd więc mó est postanowiony. To rozstrzygnięte. Według mnie, im on prę-

ǳe nastąpi tem lepie . Przy na większem staraniu o zachowanie ta emnicy, nie utrzyma
się ona, gdy się przeciągnie.

Narada zdawała się skończoną, a ednak nikt odchoǳić nie śmiał.
Król biegał po poko u zasępiony.
— Trzeba wszystko przewiǳieć — rzekł cicho. — Polacy będą się gniewać na mnie…

a w gniewie pomiarkowania nie ma ą. Gotowi mi nawet to co mam a pozostawię zabrać;
kle noty, które przywiozłem z sobą, byłyby stracone. Wiele z nich ma ą dla mnie wartość
pamiątek.

— Potrzeba uż teraz odesłać e do Francyi — rzekł Villequier.
— Ardier des Issoires — zawołał Souvray — wybierał się do Paryża oddawna, można

mu e powierzyć.
Król potwierǳa ąco skłonił głowę.
Bellièvre się żegnał, chcąc odchoǳić.
— Panowie moi — rzekł król zwraca ąc się do nich — pamięta cie mi zachować

ta emnicę. Rachu ę na to.
Villequier po krótkie , ciche rozmowie z Souvrayem, który pozostał u króla, wybiegł

natychmiast.
Nie wstępu ąc nawet do mieszkania, nie zmienia ąc sukni, zbiegł zaraz ze wschodów,

aby się udać na miasto.
Wieczorami wrota na zamku, chociaż były zawczasu zapierane, ciągle dla Francuzów

wychoǳących i powraca ących, niemal przez całą noc, przez straże otwierane być musiały.
Nie było ta emnicą dla nikogo, że król sam nawet często nocą się udawał na miasto,

a dopiero nad rankiem powracał, że Francuzi rozmaite osoby z sobą przyprowaǳali tu…
i że ciemności nocne pokrywały swawolę.

Spadała wina tych wybryków na młoǳież, która królowi towarzyszyła, chociaż ona
go tylko naśladowała.

Nie było trudno panu Villequier wysunąć się z zamku, a że mu o pośpiech choǳiło,
siadł na pierwszego lepszego konia, akiego w sta niach znalazł osiodłanego.
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W Stare Mynicy u Sederyna świeciło się eszcze, a dla ciepła zbytniego okna były
pootwierane. Zabawiano się, spoǳiewa ąc że świeżo przybyli z Francyi posłańcy za rzą
tu i coś z Paryża przyniosą. Tymczasem ani Chemerant, ani de Neufvy, nie pokazali się
w gospoǳie.

Oba oni wyprzeǳa ąc się aby być pierwszymi u króla, złamani podróżą odpoczywali,
przeklina ąc cesarza Maksymiliana, który obu ich z wiadomością tą uprzeǳił.

Villequier wprost pobiegł na górę, ale zamiast szukać Sederyna w izbie, w które gwar
Francuzów zgromaǳonych słychać było, wywołał go z nie przez sługę.

Sederyn wyszedł powolnym swym krokiem, nie domyśla ąc się nic zbyt ważnego.
Ponieważ Villequier był w wielkich u króla łaskach, szanował go wielce i kłaniał mu się

nizko właściciel Stare Mynicy. Zobaczywszy go i postrzegłszy na twarzy wyraz akiegoś
zniecierpliwienia, otworzył nie pyta ąc go drzwi osobne komory, w które zwykle narady
wymaga ące czterech oczu załatwiał.

Izba była, istne kafarnaum, pełna sepetów, szaf, koszów, skrzynek, broni i rozmaitych
rupieci do przechowania Sederynowi dawanych. Weszli do nie nim przyniesiono światło,
potrąca ąc o porozstawiane sprzęty… lecz tuż i chłopak wbiegł ze świecami. Villequier
rzucił na stół kapelusz.

Sederyn stał ręce w tył założywszy, przewidu ąc że szło o coś ważnego, ale czekał długo
nim Villequier namyślił się i przemówił.

— Mości Sederynie — rzekł w końcu zbliżywszy się do niego stłumionym barǳo
głosem — albo szczęście sobie możesz zapewnić (votre fortune est faite), albo możesz nas
i siebie zgubić. Przychoǳę do ciebie od króla w barǳo, barǳo ważne sprawie.

Sederyn się skłonił. Nawykły do przesady w słowach Francuzów, którzy wszystko
powiększali, nie przywiązywał naǳwycza ne wagi do zapowieǳi te Villequiera.

— Jestem na rozkazy — rzekł chłodno. — Wiecie że służyć zawsze gotówem.
Villequier palec położył na ustach.
— A naprzód, milczenie! pod gardłem.
Sederyn wciąż odpowiadał głową tylko.
Villequier namyślał się, marszczył i słów dobierał.
— Król prawdopodobnie w tych dniach, ak na rychle , przypuśćmy na dale za parę

dni, musi echać do Francyi. Król brat ego umarł, korona ancuzka spada na niego.
Musi ztąd precz. Polacy go pewnie wypuścić nie zechcą, on czekać na ich pozwolenie nie
może. Należy obmyśleć środki ucieczki… zwróciłem się o to do was. Kapitan Larchant
wam pomoże.

Z natężoną uwagą słuchał w początkach Sederyn, ale zrozumiawszy o co szło, zbladł
ak trup, ręce podniósł, pochwycił się za głowę — milczał długo.

Villequier zląkł się tego milczenia.
— Panie Sederynie — zawołał — mów, nie mam czasu do stracenia. Król rachował

na was.
Sederyn bełkotać zaczął — potniał i czoło ocierał.
— Panie hrabio — rzekł głosem zadławionym — panie hrabio, estem cały oddany

królowi, ale… znam Polaków i Polskę. Ważyć muszę nietylko mó ma ątek, wszystko co
mam, ale zarazem życie, gardło.

Jeżeli król pota emnie uciecze, ci co mu pomogą będą na surowie sąǳeni.
Na p. Villequier nie robiło to wrażenia.
— Rzecz naturalna — rzekł obo ętnie — iż życie swe ratować musisz, to wasza sprawa!

Co się tyczy ma ątku, straty wam król ancuzki potrafi nagroǳić i zapłaci za polskiego
króla.

Pomimo tego uspoka a ącego zapewnienia, Sederyn nie przestawał pot ocierać i stękać
cicho. Zapatrzył się w podłogę.

— Tak prędko — zawołał — urząǳić rzecz tak trudną!
I ręce szeroko wyciągał.
— Albo prędko, póki nic się nikt nie domyśla, lub późnie wcale nie bęǳie można

— dodał Villequier.
Spoglądał na Sederyna, który eszcze do siebie przy ść nie mógł.
Zbliżył się potem i położył rękę na ego ramieniu.
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— Królowi o to na mocnie choǳi, aby się co pręǳe dostał do Francyi — rzekł —
powinieneś to zrozumieć. Niech kosztu e co chce. Wǳięczność bęǳie nieograniczona.

Mówmy ak i co poczniemy!
Sederyn eszcze nie całkiem oprzytomniał.
— Nie ǳiwu cie się — odezwał się po długim przestanku — że mi niełatwo przycho-

ǳi zebrać myśli. Dom, handel, ma ętność, siebie, życie, wszystko stawić muszę. Stawka
wielka.

— Ale wygrana pewna i stokroć ą przewyższa ąca — przerwał Villequier.
Sederyn, akby pokrzepienia lub czasu do namysłu potrzebował, wysunął się obiecu ąc

natychmiast wrócić, i powrócił w istocie niosąc kubki i wino. Jeden z nich sam wychylił.
Zamyślony stał eszcze trochę.
Villequier coraz to go buǳił.
— Cóż więc? cóż więc?
Sederyn z oczyma w stół wlepionemi, po którym palcami przebierał, nie odpowiadał.

Naostatek ochłonąwszy z pierwszego wrażenia, otworzył usta.
— Za królem nieochybnie pogoń się puści — rzekł. — Potrzeba się zabezpieczyć,

ażeby ak na późnie się opatrzono, a drogę tak oznaczyć, ażeby ak na pręǳe można
doścignąć granicy. Na polskie ziemi eżeli króla dogonią, nie puszczą go dale .

Villequier potakiwał.
— Któż to mógł przewiǳieć — dodał Sederyn posępnie — że przy ǳie do pota-

emne ucieczki? Nikt się nie gotował do tego… a tu pośpiechu potrzeba.
— Jak na większego — potwierǳił Villequier.
— Konie przodem wysłać musimy, bo edne nie starczą — mówił Sederyn. — Ile

osób bęǳie przy królu?
— Gromadka nie wielka, sąǳę — odparł Villequier — ale nic eszcze nie oznaczono.

Koni może nam Larchant dostarczyć.
Rozpoczęli mówić o szczegółach, których się tyle nastręczało, iż Sederyn ręce łamał

co chwila. Villequier w imieniu króla na pośpiech i na ta emnicę nalegał. Nie dawał na
przygotowania więce nad dni trzy. Znał króla i ego temperament niecierpliwy.

W końcu Sederyn głosem znużonym zapytał.
— A cóż z Polską bęǳie?
Nie odebrał na to odpowieǳi rychło.
— Nie wiem — rzekł w końcu Francuz obo ętnie — to zależy od panów Polaków.

Jeżeli się zgoǳą na warunki króla Francyi, mogą pozostać pod ego panowaniem. Spo-
ǳiewam się, że to dla nich dosyć byłoby zaszczytnem… eżeli się burzyć i wichrzyć będą…

Wskazał ręką, iż o to nie dbał, naturalnie król i on.
Sederyn posmutniał.
— Nie znacie Polaków — odparł. — Wcale się oni choćby wobec i w porównaniu do

Francyi upośleǳonymi nie czu ą. Jeżeli król lekceważeniem ich obrazi, zrzucą go… zrzucą.
Przy ǳie tem łatwie detronizacya, że dotąd go niektóre ziemie znać nie chcą i uznawać.
Polska stracona! — zamknął Sederyn.

— Ja po nie płakać nie będę — odezwał się Villequier — a sąǳę że i król prędko
się pocieszy.

— W pierwsze chwili rozżalenia i sromu doznanego — dodał Sederyn — na tych,
których Polacy w rękach mieć będą, pomszczą się okrutnie. Pamięta cie o tem. Nie mówię
o sobie, choć a pierwszy zgubionym zostanę, ale i o tych, których król tu zostawić musi,
boć wszystkich nie zabierze, potrzeba myśleć.

— Mamy przecież i przy aciół tuta — przerwał Francuz. — Biskup ku awski, pod-
komorzy Tęczyński…

— Ci się wszyscy przeciw wam obrócą — mówił Sederyn — będą musieli bronić
siebie, bo króla obraniać nie zna dą sposobu. Przysiągł Polakom.

Zmarszczył się mocno Villequier.
— Zamiast być mi pomocą, zatrważasz mnie trudnościami — zawołał gniewnie. —

Nie po to tu przyszedłem?
Sederyn podszedł parę kroków, u ął ego rękę i w ramię go pocałował.
— Uspokó cie się — rzekł — trzeba przewiǳieć wszystko.
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— Ale nie tak wiǳieć czarno — sprzeciwił się Francuz. — Polacy pogniewa ą się, to
pewnie, ale mi się zda e, że ocenić też powinni tę cześć i korzyści, akie pozyska ą, gdy
król Francyi razem bęǳie ich królem.

Potrząsał głową Sederyn.
— Nie znacie luǳi — powtórzył.
— Mnie sza o to, gotu cie konie do granicy cesarskie — zakończył. — Raz ą prze-

kroczywszy esteśmy bezpieczni. Cesarz pierwszy dał ǳiś znać królowi o śmierci brata
i niewątpliwie dalszą mu podróż ułatwi.

— Nie wątpię i a o tem — rzekł uśmiecha ąc się Sederyn. — Cesarzowi to bęǳie
na rękę, bo starał się o tron Polski, a przewidu e uż, że opróżnionym zostanie. Dostarczy
koni i luǳi!

Zmarszczył się Villequier.
Rozmawiali eszcze, gdy drzwi się otworzyły i wszedł Larchant, którego Souvray przy-

syłał.
Larchant średnich lat mężczyzna, żołnierz od ǳieciństwa, odważny, zapamiętały, pe-

łen próżności, samochwał wielki, wyglądał na zucha, który się musiał miłować w niebez-
pieczeństwach. Śpieszył on tu, bo awantura była dlań pożądaną, a naǳie a wydobycia się
z Polski, gǳie mu się nie wiodło i kilka uż razy nieprzy emne zetknięcia się z rębaczami
naprzykrzyły wielce się uśmiechała. Larchant przychoǳił rozpromieniony.

Wiǳąc go tak ochoczym do ǳieła, gdy Sederyn choǳił zaasowany i przybity, Vil-
lequier wskazał mu gospodarza.

— Weźże go, kapitanie, i otrząśnĳ ze złych myśli! Czasu nie mamy do stracenia.
— A farsą taką doskonałą do odegrania! — podchwycił śmie ąc się Larchant. —

Proszę sobie wystawić, tych drogich Polaków moich, naza utrz rano, gdy im króla za-
braknie!

A, cóżbym dał, aby na to patrzeć i pocieszyć się odwetem. Nadokuczali nam dosyć
swo ą butą nieznośną. Na nieszczęście a tego nie zobaczę, bo królowi towarzyszyć muszę
i inacze go nie puszczę.

Koni potrzeba dobrych, to nie ulega wątpliwości — dokończył nalewa ąc sobie wina
— ale i kilka silnych rąk niezawaǳi.

Podniósł krzepką pięść do góry.
Sederyn stał ciągle chmurny.
— Mości Sederynie, a nous deux! — począł Larchant — obmyśla my, liczmy, a żywo!

a żywo!
— Tak — zamruczał Sederyn — wamby się chciało ak na pręǳe ztąd wyrwać,

rozumiem, ale a też myśleć muszę o tem, że mogę się zostać i wpaść w ręce zemsty
chciwym.

Larchant mrugnął na Villequiera i klapnął silnie po ramieniu gospodarza.
— Odwagi! Nic się wam nie stanie — zawołał. — Nie zdraǳi was przecie król, i nikt

wieǳieć nie bęǳie kto nam pomagał.
Niedowierza ąco potrząsł głową Sederyn, ale uż Larchant, nie tracąc czasu, o liczbie

koni i sposobie ich zebrania rozprawiać i badać zaczął. Żądał mieć zapaśne wierzchowce,
chciał ak na wytrzymalszych i rączych.

Roztrząsano potem w ilu i akich mie scach konie się postawić miały, kto mógł króla
prowaǳić po nocy, aka droga była na bezpiecznie szą.

— Tego bądźcie pewni — dodał Sederyn po namyśle — że gdy się o ucieczce króla
dowieǳą, gdy alarm się zrobi, nie eden ktoś, ale całe tłumy pobiegną na wszystkie drogi,
łapać i chwytać, że tym Francuzom i przy aciołom króla, którzy pozostaną w rękach
Polaków, niewygodnie bęǳie i ciężką chwilę przeżyć będą musieli.

Sederyn nie mógł się uspokoić.
Dniało uż i Villequier zabierał się na zamek powracać, bo przewidywał, że król też

spać nie bęǳie i zawoła go rano, a Larchant eszcze nieszczęśliwego Sederyna męczył,
usiłu ąc mu dodać męztwa.

Nie przyszło mu to łatwo. Kapitan gwardyi rad był, iż powracał do swo e Francyi
z kra u piwa i niedźwieǳi, ak go nazywał, a Sederyn przewidywał, że Polskę, w które
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dorobił się mienia, ma ątek, dom, wszystko porzucić bęǳie musiał, gardło w dodatku
ważąc.

Znał nadto dobrze tych wśród których żył, by powątpiewać, iż mu zdrady nie prze-
baczą. Królowi, bądź co bądź, nie mogli uczynić nic, emu groziło co na mnie ubóstwo
i włóczęga bezdomna, bo wieǳiał, że na wielką wǳięczność rachować było trudno.

Rzadko się trafiało, ażeby król sam zwoływał panów senatorów na radę, na częście oni
sami prosić musieli o posłuchanie i rozwiązanie spraw pilnych. Niewielu ich zna dowało
się naówczas w Krakowie, i wszyscy we wtorek rano odebrawszy zaproszenie na zamek,
mocno się temu zǳiwili.

Łagodny i dobroduszny ks. biskup chełmski uradował się temu pomyślnemu symp-
tomatowi.

— ǲięki Bogu — rzekł ubiera ąc się, aby na zamek pośpieszyć. — Dobry znak,
zaczyna się poczuwać do królewskich swych obowiązków, które zaniedbywał potroszę.
Łaska Boża!

Spotyka ący się uż w podwórcach zamkowych Zborowski wo ewoda krakowski, Tę-
czyński, Pstrokoński, witali się pytaniami.

— Nie wiecie po co nas król wzywa?
Zwracano się szczególnie ku panu podkomorzemu, o którym wieǳieli wszyscy, iż

miał króla zaufanie i łaskę.
Tęczyński nie wieǳiał o niczem.
— Wiǳiałem króla wczora wieczór — odparł — był zmęczony i smutny, ale o żadne

tak pilne sprawie nie wspominał.
— Znuǳiły go zabawy — przerwał szydersko nieco kasztelan czerski Pstrokoński —

chce się rozerwać słucha ąc polskich mów, których rozumieć nie bęǳie.
— Ręczę wam — stanął w obronie Tęczyński, który zawsze króla się starał osłaniać

— że radby mowy nasze się nauczyć.
— Niema na to lepszego sposobu — dodał Pstrokoński, gdy uż na salę wchoǳili —

ak się z Polką ożenić. Niech ślub z Infantką przyśpieszy. Probatum est.
Sala senatorska dosyć obszerna, ozdobna, wydawała się smutną i pustą. Kurz leżał

na ławach i pomimo okien otwartych, woń pustki niezamieszkane , pyłu i zapomnienia
prze mowała powietrze.

Zwolna ściągali się panowie senatorowie, przewidu ąc, iż liczba niewielką bęǳie.
Wsunął się cicho marszałek Firle , i zaledwie pozdrowiwszy tych, których zastał, za ął

mie sce na stronie ku pierwsze ławie. Wszedł potem Ostafi Wołłowicz trocki kasztelan,
wita ąc Zborowskiego, który eszcze z Tęczyńskim rozmawiał, za nim z awił się Żaliński
kasztelan gdański, dosyć pokorny i skromny.

Niewielu więce spoǳiewać się było można. Zapytywano napróżno o kilku, dowia-
du ąc się, że ich w mieście nie było.

Ważnie szych narad nikt się nie spoǳiewał, a wiosna wyzywała wszystkich na wieś.
Król zwykle dość długo na siebie czekać dawał, i tym razem nie spoǳiewano się go

rychło. Panowie senatorowie choǳili i sieǳieli, pozbierawszy się w małe gromadki, gdy
Tęczyński wyszedłszy na chwilę, powrócił ozna mu ąc króla.

Drzwi otwarto szeroko. Henryk szedł wiodąc za sobą Pibraka, ako tłómacza do po-
mocy.

Spo rzenie na niego wskazywało, że przybywał z czemś ważnem, twarz miał posępną
i uroczystą.

W dodatku stró niezwycza ny oczy zwracał. Ubrany całkiem czarno, bez łańcucha
nawet na szyi, król na ramionach miał ciężki płaszcz akiś czarny, wlokący się za nim,
akiego nigdy nie nosił.

Zaledwie panowie senatorowie za ęli mie sca, gdy Henryk głosem wymuszonym, po-
nurym, mówić począł.

— Przychoǳę się z wami, panowie senatorowie, poǳielić boleścią mo ą. Doszła
mnie od królowe matki wiadomość smutna, że na ukochańszy brat mó , król Francyi,
żyć przestał. Nie wątpię, iż oddacie mu należną cześć, gdyż Polskę miłował równie ak
Francyę i był e na życzliwszym.
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Chwilę się zaledwie zatrzymawszy, Henryk dał znak Pibrakowi, aby mu w pomoc
przybył. Senatorowie spoglądali po sobie sieǳąc w milczeniu, wszystkich ich ogarnęła
akaś trwoga i niepokó .

Lecz Pibrak uż listy z Francyi dobywszy rozpoczął ich czytanie.
Przeczuwano, iż król domagać się bęǳie zapewne pozwolenia wy azdu dla ob ęcia pa-

nowania, i senatorowie badali się oczyma, usiłu ąc porozumieć co czynić i ak odpowiadać
ma ą, gdy król sam po Pibraku głos zabrał.

Uderzał naǳwycza ny, prawie nienaturalny spokó i rezygnacya z aką mówić począł.
— Będę zmuszonym — rzekł — udać się do Francyi, to niewątpliwa; tymczasem

ednak re encya est w rękach mo e matki, w kra u panu e spokó , nic nie zagraża. Mam
więc czas czekać, aż się mó wy azd obmyśli i postanowi.

Przedewszystkiem — dodał zwraca ąc się ku tym, których sobie szczególnie pragnął
pozyskać — przedewszystkiem należy sprawy tego królestwa tak ułożyć, aby mu pokó
i rząd dobry był zapewniony. Jest to moim obowiązkiem i pilno się tem za ąć musimy.

Wszystko co mówił było tak piękne, rozsądne, tak pochlebne, iż nikt z senatorów nie
zebrał się na odpowiedź. Milczeli pod wrażeniem wiadomości, która ich wcale niespo-
ǳianie spotkała, a byli w tak małe liczbie, iż obawiali się rozstrzygnąć cokolwiekbądź.

Król westchnął.
— Mamy czas — powtórzył — nic dotąd nie nagli — rzekł po małym przestanku —

ednakże nic przewiǳieć niepodobna. Dla spraw królestwa mo ego ancuzkiego mogę się
stać potrzebnym, prosiłbym więc was, abyście zwołanie se mików i se mów przyśpieszyli.

Po przemówieniu króla panowało milczenie, szeptano naraǳa ąc się kto odpowie.
Przypadło to na Zborowskiego, który począł od wyrażenia żalu i współczucia dla króla.

— Miłościwy panie — dodał — dozwolisz, abyśmy tak niespoǳianie zaskoczeni,
naraǳić się mogli. Sprawa wielkie wagi, nas gromadka mała, a odpowieǳialność cięży
ważna.

Usłyszawszy to król, akby rad był od dalszych rozpraw się uwolnić, powstał żywo
i oświadczył przez Pibraka, iż pozostawia panów senatorów dla dalszego roztrząsania co
czynić ma ą, a sam zabrał się do wy ścia.

Zgromaǳeni panowie w milczeniu pożegnawszy Henryka, pozostali na swoich mie -
scach i po oddaleniu się ego sieǳieli strwożeni, niepewni co począć, akby grom padł
mięǳy nich.

Na twarzach widać było pomięszanie. Karnkowski szczególnie biskup ku awski blady,
drżący, zdawał się tą nowiną do rozpaczy przyprowaǳony.

Należał on do tych, co z Tęczyńskim króla popierali i na większe na nim pokładali
naǳie e. Sama myśl, iż Henryk mógłby się oddalić i zaniedbu ąc polskie sprawy poświęcić
cały Francyi, przerażała biskupa.

Wkrótce po wy ściu króla zagotowało się od namiętnych rozpraw w sali senatorów
i trzy goǳiny trwały głosy różne, utyskiwania, obawy, przewidywania, które się tem
skończyły od czego się rozpoczynały — potrzeba było co na rychle zwołać panów, ro-
zesłać listy do szlachty, zgromaǳić naród, aby rozstrzygnął, czy może dopuścić nowo
obranemu królowi swo emu wy echać do Francyi, gǳie mógł być narażonym na wo nę
domową i na niebezpieczeństwo.

W chwili gdy okryty płaszczem żałobnym król kroczył do sali ozna mić o śmierci brata
zwołane raǳie, ta emnica dotąd zachowywana o nadeszłych z Francyi wiadomościach
dłuże się uż utrzymać nie mogła.

Zdraǳili ą Francuzi sami.
Ochmistrz Koniecki, który właśnie szedł do Infantki, spotkał w korytarzu Tęczyn-

skiego. Blady i pomięszany podkomorzy zatrzymał go i szepnął smutną nowinę.
Koniecki, człowiek słaby i trwożliwy, zapytał, podnosząc ręce do góry.
— Panie hrabio! a cóż bęǳie z Infantką? z królem? ze ślubem?
Tęczyński poruszył ramionami.
— Król do Francyi chce echać! — odparł odchoǳąc śpiesznie.
Nie mogąc od nikogo się o niczem więce dowieǳieć, ochmistrz pośpieszył na górę

do swe pani.
Tu nie wieǳiano, nie domyślano się nic eszcze. Donoszono tylko Annie, iż wczora

kilku posłów przybiegło z Francyi.
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Kra czyna z Zosią Łaską stały oczeku ąc na królewnę, gdy Koniecki wpadł ręce łamiąc.
— Król ancuzki umarł! — zawołał — wiadomość przyszła z Paryża. Nasz Henryk

zmuszony czy po dobre woli wybiera się do Francyi. Matka go powołu e.
Kończył te wyrazy, gdy weszła powolnym krokiem Anna, zbladła dosłyszawszy co

przyniósł i Łaska musiała ą podtrzymywać, bo się zlękła, ażeby nie osłabła.
Królewna, pobożna zawsze, zaledwie ochłonąwszy, z rezygnacyą uklękła przy krześle

na bliże sto ącem i poczęła modlitwę za duszę zmarłego. Za przykładem e poszli wszyscy.
Pragnęła dowieǳieć się szczegółów, bo Koniecki tak ak nic nie przyniósł, oprócz

wiadomości o śmierci. Nie było kogo posłać, do kogo się zgłosić o szczegóły. Król zanadto
za ęty sobą, o Infantce zapomniał.

Ochmistrz przypomniał sobie dopiero teraz, iż kolebkę biskupa chełmskiego wiǳiał
w podworcu i domyślił się, że musiał się w senacie zna dować; poszedł do niego.

Wprędce powrócił z nim razem.
Biskup, ak inni senatorowie, był eszcze pod wrażeniem trwogi, aką obuǳiło w nich

żądanie króla. Biskup ku awski właśnie był rozpoczął rozprawy od tego, iż należało zwołać
co rychle se m, ale o ile możności starać się króla zatrzymać.

Tęczyński i inni zdawali się obawiać, aby król, zwłoką zniecierpliwiony, nie postąpił
samowolnie.

Trzeba mu było ułatwić podróż.
Biskup ku awski się temu sprzeciwiał, miał przeczucie, choć się z niem nie ob awiał,

że raz wy echawszy z Polski, król do nie nie powróci.
Od biskupa chełmskiego niewiele się mogła dowieǳieć królewna, mówił tylko, że

choć król zdawał się cierpliwie chcieć czekać na zezwolenie wy azdu, widać było, iż go
pilno potrzebował.

W duszy Anny razem z pierwszą wieścią o śmierci króla wstąpiło przekonanie, iż
marzenie o Henryku, o małżeństwie, o przyszłości było skończone! Nie pozostawało e
nic uż nad serce boleśnie ściśnięte ostatnim zawodem w życiu.

Na powiekach kręciły się łzy, których nie chciała przed ludźmi pokazać, wstyǳąc się
swo e słabości.

Z zamku odgłos o śmierci ancuzkiego króla, razem uż o żądaniu wy azdu Henryka,
z szybkością błyskawicy przeszedł do miasta.

Niepodobna odmalować wrażenia akie uczynił.
Niechęć ku Francuzom była i tak uż podniecona, wybuchła ona zaraz gwałtownie,

bo wnet zaczęto, uprzeǳa ąc na mnie szą oznakę prawdopodobieństwa, wołać, że król
niezawodnie Polskę opuści.

Jedni się tym niemal cieszyli, druǳy chcieli gwałtem wstrzymywać Henryka!
W edne chwili na Rynku, po ulicach, w Sukiennicach, na Ratuszu, luǳie się gro-

maǳić, zbiegać, rozprawiać zaczęli, przybiera ąc tak groźne postawy, ak gdyby uż się
coś stało, albo natychmiast zagrażało.

Ruch, który panował mięǳy Francuzami, a z tym się oni nie mogli ukryć, usprawie-
dliwiał poniekąd niepokó miasta.

Oprócz tego z zamku, ze dworów senatorów, około południa zaczęto wyprawiać goń-
ców, listy, posłańców na wszystkie strony.

Sederyn postrzegłszy co się ǳie e, co na pręǳe wyprawił na zamek, zaklina ąc Hen-
ryka, aby czynił co tylko było w ego mocy dla uśpienia pode rzeń, dla uspoko enia luǳi,
którzy uż odgadywali ucieczkę.

Co do osoby swe , Henryk naǳwycza umie ętnie panu ący nad sobą, był pewnym,
że się nie zdraǳi; im niecierpliwszy był, tem udawał spoko nie szego, ale Pibrak i inni
nie umieli, choć się o to starali, ukryć gorączki, aka ich paliła.

Król musiał kazać natychmiast zawołać Larchanta i zalecił mu, aby we dnie na mnie -
szych przygotowań, na mnie szego krzątania się i ruchu nie było na zamku.

Krassowski karzeł, który naówczas w kamienicy Zborowskich mieszkał, i tam się
o śmierci Karola dowieǳiał, nim miał czas, ubrawszy się żałobnie, do króla z kondolen-
cyą pośpieszyć, z kilku różnych ust dowieǳiał się, akoby za na pewnie sze, że Henryk
eǳie do Francyi, a eżeli mu pozwolenia odmówią, gotów uciekać.

Krassowskiemu, który lepie niż inni znał Henryka, wydało się to prawdopodobnem,
ale oburzyło go.

   Infantka, tom trzeci 



On, tak samo ak biskup ku awski, ak Tęczyński, ak wszyscy przy aciele króla, nara-
żonym był sroǳe, odpowieǳialnym prawie, gdyby on lekceważąc Polskę, miał ą opuścić.

Krassowski pierwszego co mu o tem powieǳiał zgromił, ale nim się dostał do zamku,
pięć czy sześć osób spotkanych po droǳe powtórzyło mu, że Henryk niezawodnie uciekać
myśli.

Jeden z panów (był nim młody Raǳiwiłł Sierotka) szepnął na ucho karłowi, że przy-
gotowania nawet pewne dostrzeżono na zamku i u Sederyna.

Krassowski co na pręǳe pognał na zamek, ale król właśnie po naraǳie senatorów
słuchał sprawozdania biskupa ku awskiego, dostąpić do niego nie było można.

Karnkowski zaklinał Henryka, aby miał cierpliwość, aby nie czynił nic bez zgody se-
natorów.

Z uśmiechem ako odpowiedź uspoka a ącą, Henryk przewidu ąc uż potrzebę tego,
wskazał biskupowi świeżo przez Pibraka wygotowany akt, którym królowe matce dawał
pełnomocnictwo do re encyi.

— Wiǳisz, o cze mó — rzekł — że gdybym nie chciał pozostać i cierpliwie cze-
kać co postanowicie, nie potrzebowałbym wysyłać matce tego aktu, który Bellièvre ǳiś
z sobą zabiera. Proszę więc was, pokażcie to senatorom, uspokó cie ich, zapewnĳcie, że
nie uczynię żadnego kroku bez wieǳy wasze .

Karnkowski wyszedł ǳięku ąc Bogu, iż król się okazał tak powolnym, gdy niemal
gwałtem wtargnął na poko e karzeł i padł Henrykowi do nóg.

Począł od opłakiwania Karola, dla którego król łez nie miał uż… zmarszczył się smut-
nie tylko.

— Na aśnie szy panie — dodał natychmiast karzeł podskaku ąc aby się lepie dać sły-
szeć — Na Boga w Tró cy edynego, po całem mieście krąży pogłoska, że chcesz u echać,
luǳie mówią uciekać! Zlitu się nad sobą i nad nami!

Łamał ręce zrozpaczony.
Henryk parsknął doskonale udanym śmiechem.
— Oszalałeś, petit Jehan! — zawołał — oszalałeś! Jakże możesz ty, co mnie znasz od

tak dawna, posąǳić o coś podobnego? Ja? uciekać? Goǳiż się, abyś ty to powtarzał!
Na co uciekać mam, gdy mi niezawodnie echać pozwolą, a se m uż ǳiś zwołu ą.
Król mówił z takim przekonaniem, z taką gorącością, tak oburzony razem, iż Kras-

sowski, choć znał ego umie ętność oszukiwania luǳi, bo nieraz padł e ofiarą, uwierzył
mu i począł ręce białe całować.

— A! królu mó ! panie mó — odezwał się z zapałem. — Nie wierzyłem temu, ale po
całem mieście niegoǳiwi o tem trąbią, lud się rozgorączkowu e, nieprzy aciele podpala ą.

— Nic ǳiwnego, że głupia gawiedź takie niedorzeczności wymyśla — zawołał król
— ale petit Jehan nie powinienby ich powtarzać.

Mó drogi, królowie nie ucieka ą, a a nie mam żadnego powodu tak się na złamanie
karku śpieszyć do Francyi. Królowa matka mnie zastępu e, d’Alençon tak dobrze ak pod
strażą, inni w Bastylli uż lub w ucieczce. Nie obawiam się nikogo, mogę czekać.

Uspokoił się Krassowski.
— A! tak! — zawołał z zapałem — czeka królu mó , na pięknie szy orszak Polaków

bęǳie ci towarzyszył, zyskasz ich miłość, nie czyń im sromu.
Henryk śmiać się zaczął znowu.
— Proszęż cię — przerwał — ak a, śmie się z tego… niema w tem sensu co luǳie

plotą!
Od króla rozgorączkowany karzeł biegł prosto do królewne . Obawiał się, aby do nie

nie doszła wiadomość ta o zamyślane ucieczce, śpieszył uspokoić Annę.
Był tu pożądanym barǳo gościem, bo u królewne łaknęli wszyscy wieści, a nikt

nie przychoǳił, czuła się opuszczoną. Kto żył, około króla i ego dworu szukał lepszego
obeznania się z położeniem.

Wszystkie panie i sama Anna wyszła do Krassowskiego, który ledwie dyszał ze zmę-
czenia.

— Wprost przychoǳę od króla — począł żywo. — Niegoǳiwi luǳie rozpuścili
uż wieść, akoby król uchoǳić zamyślał, nie czeka ąc zezwolenia na podróż od panów
senatorów. Ale Henryk mó śmie e się z tego i ani myśli się ztąd ruszać. To są potwarze.
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Spytała królewna, czy mocno był zasmucony zgonem brata, boleścią akie musiała
doświadczyć matka, dotknięta tym zgonem?

Na to naiwne pytanie karzeł nie umiał odpowieǳieć, tak dowoǳiło niezna omości
wielkie stosunków roǳiny. Ob aśnić zaś królewnę, że matka nie kochała syna, że sama
spiskowała przeciw niemu, że brat nie cierpiał brata i że się cieszyć mógł z ego zgonu…
nie mógł Krassowski. Spuścił oczy i milczał.

Gdy się to ǳiało u królewne — na dole u króla, w mieście nieustannie mieniali się
przybywa ący i od eżdża ący. Francuzi eden po drugim opuszczali Kraków.

Panowała mięǳy nimi akby panika akaś, która sprawiała, że eden przed drugim
prosili się, domagali, błagali, aby ich do Francyi puszczono.

Bellièvre pierwszy pożegnał króla, zabrał listy i awnie w biały ǳień ruszył z pośpie-
chem wielkim, ale to się tłómaczyło potrzebą wysłania przez niego listów pełnomocni-
czych.

W istocie zaś powierzonem mu było zapewnienie się, iż konie dla króla przysposobione
zostaną na droǳe.

Na Sederyna i Larchanta nie można się było całkiem spuścić, bo król naglił, nie da ąc
im czasu do przygotowania przeprzęgów.

Bellièvre miał czekać na Henryka u granicy. Tego nikt się nie domyślał.
Wkrótce po nim pota emnie pozawĳane w tłumoczki i skrzynki, kle noty, perły, łań-

cuchy, co Henryk miał na droższego — obawia ąc się, aby mu tego nie zatrzymano —
wyprawił powierzywszy zaufanemu Ardier des Issoires, który dla bezpieczeństwa innym
miał się udać gościńcem.

Naostatek pod wieczór de Neufvy wyprawiony został wprost do Wiednia, do cesarza,
ozna mu ąc mu o rychłem przybyciu króla.

W tym samym dniu gdy panów senatorów łuǳił zapewnieniami że nie potrzebu e
się śpieszyć wcale, że czekać bęǳie cierpliwie aż se m postanowi o wy eźǳie, król uż
stanowczo się ważył na ucieczkę.

Wszystkie do nie przygotowania były poczynione.
Z naǳwycza nego ruchu i niepoko u na dworze można się było wprawǳie domy-

ślać czegoś i luǳie pode rzewali Henryka, ale Tęczyński, biskup Karnkowski, Zborowski
gromili tych, co śmieli przypuszczać nawet, ażeby miał tak sromotnie chcieć ich oszuki-
wać.

Podkomorzy przysięgać za króla był gotów, gardło dawać za niego; ła ał i sprzeczał się,
gdy mu wspomniano o tem, że króla należało pilnować.

Wielu w istocie było tego zdania.
Tęczyński, który sam nigdy nie kłamał, którego rycerskie słowo nie było nigdy zła-

manem, porywał się do oręża za cześć królewską.
Tak samo Krassowski teraz pozyskany i przekonany bronił Henryka.
Z twarzy Francuzów czytać można było co kto chciał. Jedni z nich choǳili posępni

ak noc, co zdawało się dowoǳić, że nie spoǳiewa ą się rychło zobaczyć Paryża, druǳy
biegali, śpiesząc się, niecierpliwiąc, przygotowywać zda ąc do podróży. Lecz, niektórzy
z nich mogli bez króla być wysłani, i w istocie wielu z nich za pozwoleniem, a kilku
podobno bez wiadomości, samowolnie się wymknęli.

U Sederyna teraz pełno ciągle było, a mięǳy Starą Mynicą i Wawelem akby prąd
płynął nieusta ący.

Sam tylko gospodarz, zda e się naumyślnie, nastręczał się we wrotach oczom cieka-
wym, ażeby dowieść, iż nic nie robił i tak barǳo za ęty nie był.

W ciągu dnia Villequier i Souvray kilka razy przy eżdżali od niego.
Francuzom pomimo to, zdawało się, że doskonale przygotowania były zata one i nikt

się niczego nie domyślał.
U królewne przez całą środę oczekiwano lub odwieǳin króla, albo wiadomości od

niego. Koniecki ednak tłómaczył go, iż tak był z panami senatorami, z Francuzami od-
eżdża ącymi do Paryża, za ęty pisaniem listów, naradami, odprawą, że ani chwili wolne
nie miał.

Późnym wieczorem, gdy się uż panie rozchoǳić miały, a Annę kra czyna odprowa-
ǳić na spoczynek, ozna miono Talwosza.

Czekał on na królewnę, blady i smutny ak zawsze. Wyszła sama do niego.
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— Co mi tam przynosisz? — rzekła zbliża ąc się — pewnie ani dobrego nic, a wątpię,
by co nowego. Na zamku tu ǳiś sądny ǳień.

O! i na mieście nielepie — odparł Litwin — chyba gorze , bo tu niktby się tego nie
ważył mówić, co w Rynku głośno krzyczą.

Królewna zbliżyła się z ciekawością, Talwosz głos zniżył.
— Niema wątpienia — rzekł — że król rychło nas porzuci.
— A! baśnie to są — przerwała Anna. — Był u mnie Krassowski, król się z tego

śmie e i ani myśli śpieszyć.
— Wszystko to na oślepienie nasze się mówi i czyni — odezwał się Talwosz spoko nie.

— Wolno W. Król. Mości wierzyć mi albo nie, ale wiem o tem na pewnie , że Sederyn
królowi i ego towarzyszom konie gotu e, i że, eżeli nie ǳiś to utro, nocą się wymknie.

Oburzyła się mocno królewna Anna.
— Mó Talwoszu — zawołała — użciż go takim oszustem i kłamcą nie goǳi się

czynić bez dowodu. Tego się on nie dopuści! to nie może być!
— Z pewnością się to stanie — rzekł Talwosz — a wiem o tem na lepie , a edynym

sposobem, aby temu zapobieǳ, królowi sromu a nam też oszczęǳić boleści i wstydu, est
zawczasu dać znać panom senatorom. Ja za małym estem człowiekiem, abym się ważył
na to, lecz nie chcę mieć na sumieniu, iż wieǳąc, choć W. Królewskie Mości o tem nie
ozna miłem.

Król uciecze…
Powtórnie zżymnęła się Anna.
— Nie mów mi takich rzeczy — odezwała się do Talwosza. — Zdawna to uważałam,

że serca do niego nie masz, więc łatwo wierzysz złemu. Luǳie plotą…
Litwin się uśmiechnął.
— A gdy się sprawǳi? — spytał.
Anna stała zamyślona czas akiś.
— Gdyby się to sprawǳiło, zaprawdę byłoby dla nas nieszczęściem wielkiem, lecz

Bóg wie co czyni, Jemu ufa my.
Ja uż nic słuchać nie chcę — dodała ręką mu da ąc znak pożegnania.
— Zdrów bądź, mó Talwosz.
Skłonił się Litwin i odszedł.
Pomimo tego zgoǳenia się z wolą Bożą, gdy królewna wróciła do kra czyne , wy-

pieczone na e twarzy rumieńce i oczy błyszczące, akby przestrachem i niepoko em,
zdraǳały, że dusza silnie poruszoną została.

Nie dowieǳiała się od nie nic kra czyna, gdyż uklękła zaraz na modlitwę.
We czwartek spoko nie było na zamku, po od eźǳie kilku Francuzów, a żaden poseł

nowy nie przybył.
Król przestrzeżony przez cały ǳień ten udawał bezczynnego i obo ętnego, ruch około

niego ustał, Francuzi sieǳieli spoko nie, niektórzy z nich spali na zapas może, aby późnie
bezsenność lepie mogli wytrzymać.

Na mieście pomimo to, raz rzucona wieść że król uciekać chce, uporczywie się utrzy-
mywała.

Około domu Sederyna krążyli ciekawi, na zamek zaglądali inni, szukano pozorów, aby
się tu dostać, podsłuchać i podpatrzeć coś.

Larchant kapitan straży o ile mógł i umiał nie dopuszczał tu gawieǳi.
Przez cały ǳień ten Tęczyński prawie nie odstępował króla. Trwożył się akoś, prze-

czuwał czy go zaniepoko ono, lecz okazywał się tak ciągle czu nym, niedowierza ącym, że
król pod wieczór zaczął mu czynić wymówki.

— Mó hrabio — rzekł do niego — nieufność względem mnie, innym być może
przebaczoną, ale nie wam. Dałem wam tyle dowodów życzliwości mo e , iż mi trochę
wierzyć powinniście. Zkąd ten niepokó ? posąǳacie mnie.

— N. Panie — zawołał Tęczyński — a mam w was nieograniczoną ufność, słowo
wasze dla mnie święte… lecz mimowoli ulegam temu co mnie otacza. W mieście niewy-
słowiona panu e trwoga, senatorowie e ulegli. Ślą do mnie, dowiadu ą się, niepoko ą.

Król, który śmiechem — bo mu się łatwo zdobyć było na niego — zbywał na częście
wszystko, rozśmiał się głośno.
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— Co za ǳiwactwo! — zawołał.
Ale wnet rozmowa się zwróciła ǳiwnie.
Tęczyński niedawno przedtem darował był pięknego konia królowi.
— Barǳo żału ę, żem go eszcze nie mógł spróbować — rzekł Henryk — ale w tych

dniach nie miałem ani goǳiny swobodne . Wytrzymały on est?
— Jak wszystkie nasze i wschodnie — zawołał Tęczyński — nie wymaga ą one zbyt-

nich starań, a często niemal samą wodą żyć umie ą.
Nasi żołnierze zmuszeni w stepach wyschłych ścigać Tatarów, zimą czynić wyciecz-

ki, gdy strzechami domostw konie żywić potrzeba, muszą mieć też pod sobą szkapy tak
wytrzymałe ak oni.

Zawczasu król ziewać począł, skarżył się na znużenie, i Tęczyński go do sypialni od-
prowaǳił. Tu uż służba czekała na niego. Henryk położył się do łóżka. Podkomorzy
tak był eszcze niespoko ny i strwożony, że dnia tego nie od echał do domu i kazał sobie
lada aką pościel rzucić w zamku na dole.

Do późne nocy zasnąć nie mógł, zrywał się potem ze snu razy kilka i do dnia był na
nogach.

Lecz cała ta trwoga okazała się próżną. Król wstał o zwykłe goǳinie — nic nie
zwiastowało, aby pode rzenia były uzasadnione.

Tęczyński znacznie się uspokoił.
Inni panowie trwali i w pode rzeniach i w obawie.
Biskup Karnkowski ak świt przysłał na zamek do podkomorzego, domaga ąc się wia-

domości o królu.
Henryk wstał dnia tego z pogodnie szą twarzą, weselszy i widocznie usiłował zadać

kłam rozsianym pogłoskom.
Villequier przyszedł rano zaasowany.
— Wszystko przygotowane — rzekł do króla — ale pomimo naszych starań, aby-

śmy po sobie nie dali poznać że się gotu emy uciekać, ktoś nas zdraǳić musiał. Sederyn
powiada, że senatorowie na noc domaga ą się straży przy zamku po wszystkich furtach.
Tęczyńskiemu poko u nie da ą, czyniąc go odpowieǳialnym za wszystko.

Lękam się…
— Bądź co bądź — przerwał król niecierpliwie — co postanowiono trzeba spełnić.

ǲiś w nocy musimy uchoǳić, eden ǳień dłuże , a wszystko się wyda.
Błąd popełniliśmy, iż te nocy nie uszedłem. Idź, gotu cie się, to mo e ostatnie słowo.
ǲiś.
I król słuchać uż nie chciał swego ulubieńca, który odszedł zmięszany.
Po Villequier, Souvray przybył z tem samem doniesieniem i taką samą dostał odprawę.
Henryk zagryzał usta gniewny.
Pora obiadowa nadeszła, król adł sam, paziowie mu posługiwali.
Zatopiony w myślach sieǳiał niewiele mogąc wziąć do ust, gdy usłyszał chrząkanie

od progu.
We drzwiach stał w fartuchu białym, z twarzą niewiele od niego różniącą się barwą

kuchmistrz, którego król oǳieǳiczył po Jagiellonach, pan Franciszek Allemani.
Z awienie się niepowołanego przed oblicze królewskie mogło zǳiwić zaprawdę. Mu-

siał bowiem wtargnąć przebo em mimo służby.
Król podniósł ciekawe oczy ku niemu. Sąǳił że przychoǳi z aką skargą na Francu-

zów, bo te się często trafiały.
— Co ty tu robisz? — zapytał król marszcząc się nieco. — Chcesz bym ci za obiad

poǳiękował, którego nie adłem.
Allemani ǳiwną twarz ułożył, bo aźliwie się ogląda ąc dokoła.
— Na aśnie szy panie — odezwał się przystępu ąc bliże . — Na aśnie szy panie, pro-

szę o przebaczenie, sąǳę że obowiązkiem moim było przestrzeǳ.
— O czem?
— Nie mówię o tem że na mieście, ale w kuchni i po zamku wszyscy rozgadu ą, że

W. Król. Mość masz ǳiś nocą u ść z Krakowa!
Zżymnął się król z początku i rzucił gniewnie, ale natychmiast przyszedł do siebie,

spo rzał ostro na kuchmistrza i śmiać się zaczął.
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— ǲięku ę ci za przestrogę — odparł obo ętność uda ąc. — Tymczasem ednak
proszę, abyś obiad na utro przygotował ak zwykle.

Allemani, uspoko ony czy nie, miał odchoǳić, gdy, choć to nie ego była goǳina,
wpadł Tęczyński.

— Na aśnie szy panie — zawołał od progu — w mieście popłoch i żal okrutny.
Wszyscy twierǳą, że chcesz nas porzucić i od echać pota emnie.

Trwoga niezmierna.
Król wstał od stołu posępny i z wyrzutem się zbliżył do podkomorzego.
— Mó hrabio — odezwał się poważnie — luǳie rozsądni ak wy nie mogą temu

dawać wiary. Wiecie co rada senatorów postanowiła. Co się tyczy głupiego tłumu ga-
wieǳi, która nie wie co plecie, da cie e pokó . Nie dbam o plotki, a iǳie mi o dobre
imię.

Tęczyński zdawał się uspoko onym i poǳiękował królowi.
— Bądź co bądź — rzekł — ponieważ pogłoski się szerzą a umysły burzą, muszę iść

upewnić i zabezpieczyć lękliwych.
— Idź, mó hrabio — rzekł król — powieǳ żeś się wiǳiał ze mną i co słyszałeś

odemnie.
Po wy ściu hrabiego nadszedł Villequier i Souvray, oba dosyć niespoko ni, potwier-

ǳa ąc to co mówił hrabia.
W chwilę potem przyłączył się do nich Larchant z ozna mieniem, że około wrót

i bram stawiano wszęǳie straże.
Król spo rzał na niego.
— Niemnie — rzekł stanowczo — com postanowił, spełnić się musi.
Larchant skłonił głowę w milczeniu.
— Bęǳiemy szukać środków — rzekł i wyszedł.
Nadchoǳił wieczór. Król niespoko ny przebiegał komnaty, to ednego, to drugiego

ze swych dworzan przywołu ąc i wyprawia ąc z cichemi rozkazami.
Zmierzchało gdy znowu powrócił Tęczyński, uda ąc zupełnie uspoko onego, lecz nie

mogąc zaprzeć się tego, iż druǳy senatorowie i miasto trwało w obawie.
— Ażeby raz was i wszystkich upewnić, że nie myślę wcale uchoǳić — odezwał się

król ziewa ąc — zda e mi się że na lepie uczynię, gdy przy was pó dę do łóżka. Możecie
pozostać na straży dopóki nie zasnę, a spoǳiewam się wprędce zasnąć, bo estem tem
wszystkiem znuǳony i zmęczony.

Wkrótce potem wniesiono światło. Henryk kazał łóżko przygotować i w sypialni
służbę zwykłą paziów postawić. Tymczasem spoko nie dość rozprawiał ze swym podko-
morzym. Goǳina do snu była zawczesna eszcze, gdy na znak króla otworzono drzwi
sypialni.

— Chodź ze mną — odezwał się do Tęczyńskiego.
U królewskiego łoża, którego firanki były rozsunięte, stali paziowie, którzy w nocy

czuwać tu mieli, wedle zwycza u. Król z gorączkową niecierpliwością, podżartowu ąc sobie
z bo aźni senatorów i Tęczyńskiego, zaczął się rozbierać i rzucił na łoże.

— Siada przy mnie — rzekł do hrabiego.
Mówili eszcze chwilę o rzeczach obo ętnych. Wtem wśród rozmowy, dosyć uż osty-

ga ąc, u rzał Tęczyński, że król drzemać zaczął.
Odegrywał komedyę z wielką sztuką. Przebąkiwał coś niewyraźnie, słowa mu za-

mierały na ustach; powieki kleiły się i podnosiły, nareście opadły, usta otwarły akby
mimowolnie, lekkie chrapanie słyszeć się dało.

Nie ulegało na mnie sze wątpliwości, król spał.
Zupełnie uż uwieǳiony i spoko ny podkomorzy podniósł się cicho, ak na mnie

czyniąc szelestu, zwolna zasunął firanki, kazał w zwykłem mie scu ustawić światło, dwóch
paziów posaǳił na straży, a sam na palcach wymknął się z sypialni, z zamku i udał do
miasta.

Na zamku na głębsze panowało milczenie, światła pogasły; służba zabierała się do snu.
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Jeden pan Franciszek Allemani, który odprawiony szyderstwem przez króla odszedł
nie zupełnie przekonany, a z natury był pode rzliwym, nie odszedł na spoczynek. Choǳiło
mu to po głowie, co w ciągu dnia wiǳiał i słyszał.

Uderzyło go, że Villequier, Souvray, Larchant, Miron i nie aki du Halle prosili wcze-
śnie o wieczerzę, kazali ą sobie podać osobno, edli i pili ciągle coś szepcząc i naraǳa ąc
się, a natychmiast po skończeniu e w różne strony rozchoǳić się zaczęli z pośpiechem.

Ciekawy Allemani podglądał i niepokoił się wielce.
— Coś się święci — powtarzał w duchu — temu Francuzikowi dowierzać nie można.

Wszyscy oni, począwszy od niego, kłamią barǳo zręcznie.
Coś się gotu e.
Poszedł obe rzeć się około wrót i bramy, wszęǳie stały straże, ale dowieǳiał się razem

że Villequier, Miron i wszyscy, oprócz Souvraya, wysunęli się na miasto.
Allemaniemu zaręczał postawiony przez niego roztropny chłopak, że ci panowie nie

musieli się w podróż wybierać, bo wyszli bez butów i bez ostróg.
— Jak gdyby butów i ostróg pod płaszczem nie można ukryć! — zamruczał Allemani,

który ciągle eszcze nie mógł się dać przekonać, że król uciekać nie myśli.
Jakieś przeczucie trzymało go na nogach.
Przypomniał sobie furtę nie zbyt strzeżoną i mało znaczną, która na Kaźmierz wy-

choǳiła. Poszedł sprawǳić, ale tu nie znalazł straży. Drzwi kute zaparte były drągiem
i mocnym zamkiem obwarowane.

Wieǳiał że u burgrabiego były klucze. Świeciło eszcze w oknie u niego. Allemani
wszedł z pozdrowieniem. Nie chciał się zdraǳić ze swem szpiegostwem, a pragnął czegoś
dowieǳieć.

Burgrabia pacierze odmawiał, sto ąc uż w edne koszuli.
Pan Franciszek go pozdrowił, byli ze sobą barǳo przy aźnie.
— Gdybyście byli łaskawi klucza mi dać od furtki na Kaźmierz, mam sprawę do miasta

— rzekł kłania ąc się kuchmistrz.
Burgrabia przeżegnał się właśnie, kończąc pacierze.
— Ale ba! gdybym miał klucz, dałbym go wam chętnie — odparł — licho nadało,

że mi ten rozpustnik Suwra, czy ak się on tam zowie, który przy królu est, tylko co
go wyprosił. Powiada, że go akaś mieszczka na wieczerzę w cztery oczy zaprosiła! O! ci
Francuzi!

Allemaniemu ciarki poszły po grzbiecie.
— Masz tobie! — zawołał — Suwra! na pewnie dla króla.
Burgrabia eszcze mu się uniewinniał i tłómaczył, gdy kuchmistrz uż o furtę niespo-

ko ny, żegnał go, wyszedł co pręǳe , i pośpieszył stanąć na straży.
Drąg założony na furtce dowoǳił, że Souvray nie korzystał eszcze z klucza. Allema-

ni postanowił ukryć się w ciemnym kurytarzyku, z którego furtę i drogę do nie przez
podwórze prowaǳącą dobrze widać było.

Serce mu biło żywo.
Nie lubił króla, a przywiązał się do Polski i dworu. Uciekać ztąd wydawało mu się

zbrodnią nieprzebaczoną.
W zamku panowała cisza, którą zaledwie dalekie powolne stąpanie straży przerywało.

Od miasta dolatywały dźwięki bĳących zegarów. Allemani goǳiny uż pogubił.
Noc była barǳo ciemna.
Stał uż tu dosyć długo i zaczynał się namyślać, czy nie nadaremnie się trwożył, gdy

ciche stąpanie kilku osób usłyszał. Ktoś szedł od zamku do furty. Allemani ustawił się
tak, aby mógł wiǳieć ak na lepie . Był pewien, że Souvray nadchoǳił i że nie był sam.

Zdala ak trzy cienie ukazały się niewyraźne trzy postacie.
W edne z nich łatwo było poznać barczystego i silnego Souvray, drugie Allemani

nie umiał nazwać, ale był pewien, że królem być nie mogła, trzecia…
Pomimo płaszcza, mimo niezwykłego okrycia głowy, wzrost, ruchy, wszystko tak

naǳwycza podobne było do Henryka, że Allemani ręce załamał. Gdy, idąc barǳo ostroż-
nie, ogląda ąc się dokoła, zbliżyli więce , kuchmistrz nietylko poznał uż króla, ale stłu-
miony głos ego mógł rozeznać. On to był! nie ulegało wątpliwości!
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Trzy cienie z wielkiemi ostrożnościami przysunęły się do furty, dwa barczyści Francuzi
od ęli drąg i bacznie, aby nie uczynić hałasu na mnie szego, złożyli go na ziemi.

Souvray dobył klucz z kieszeni, zwolna okręcił nim w zamku, drzwi się otworzyły.
Król pierwszy lekko i pośpiesznie próg przeskoczył. Allemani słyszał zamyka ącą się furtę,
choǳący w zamku klucz. Wszystko było skończone.

Przez chwilę Allemani tak zburzony był, że chciał krzyknąć i rzucić się na uchoǳą-
cych, co niezawodnieby był życiem przypłacić musiał, lecz na myśl mu też przyszło, iż
niekoniecznie wy ście z zamku nocne mogło oznaczać ucieczkę.

Wieǳieli wszyscy, że król miał kochanki w mieście, że nie eden raz się do nich
wymykał. Zrobić alarm nadaremny, króla sobie narazić, było nierozumnem.

Co teraz miał począć?
Pot kroplami spadał mu z czoła.
Namyślił się.
Miał na sobie suknie eszcze, ak stał zwrócił się nazad do burgrabiego, który uż do

snu się zabierał.
— A wy tu eszcze, Signor Allemani? — zamruczał stary dosyć kwaśno.
— Jak wiǳicie, powracam do was — odparł kuchmistrz. — Bądź co bądź, potrzebu ę

na miasto, otwórzcie mi którąkolwiek furtę, da cie klucz aki chcecie. Sprawa pilna, służba
królewska.

Burgrabia na stole wśród mnóstwa rozrzuconych kluczów począł szukać pośpiesz-
nie i naostatek podał Allemaniemu ogromny klucz, który mu inną furtę boczną miał
otworzyć.

— Ale na miłość Bożą — dodał odprowaǳa ąc go do progu — zamyka cie za sobą
i nie wpuszcza cie ani wypuszcza cie nikogo.

Zaledwie coś odpowieǳiawszy, kuchmistrz śpiesznym krokiem podążył ku furcie
wskazane . Otworzył ą z łatwością, lecz gdy próg przestąpił, dwóch luǳi wyskoczyło
z obu stron z za przymurków i zaparło mu drogę.

Jeden z nich miał nawet latarkę przy sobie, i ogromną halabardę w ręku.
— A wy tu co robicie? — zapytał kuchmistrz.
— Postawiono nas na straży!
— Ale mnie wy ść nie możecie wzbronić — zawołał kuchmistrz — idę w pilne

potrzebie.
Luǳie znali go, bo należeli do służby zamkowe , nie odpowieǳieli nic.
— Szkoda, że nie od furty Kazimirskie was postawili — mruknął Allemani — tam-

byście się byli może na co przydali.
Spuściwszy się szybko do miasta, dopiero na droǳe pomiarkował niespoko ny kuch-

mistrz, iż nie wieǳiał, gǳie miał Tęczyńskiego szukać. Do domu ego na Podwalu spory
był kawał drogi na stare nogi. Nie miał ednak innego sposobu dostania się tam, ak
pieszo i dosyć powoli.

U podkomorzego spało wszystko, ledwie się mógł dostukać. Narobił ednak takiego
hałasu, że Tęczyński posłyszawszy go, w koszuli skoczył do okna woła ąc.

— Kto tam? czego?
Położył się do snu niespoko ny i zaledwie drzemać zaczął gorączkowo, gdy Allemani

go zbuǳił. Przeczuwał uż coś złego.
— Allemani, do miłości wasze ! Sprawa pilna, wstawa cie!
Bez namysłu podkomorzy przerwał mu ogromnym krzykiem.
— Król!
— Król uciekł! — odparł kuchmistrz.
Nie odpowiada ąc mu Tęczyński zbiegł na dół, otwarto drzwi, wszystka służba się

zerwała.
— Koni! koni! — wołał podkomorzy, który szalał niemal.
Wybiegł w koszuli do Włocha.
— Możeż to być? — zawołał z rozpaczą.
— Wiǳiałem na mo e oczy króla wychoǳącego furtą na Kaźmierz ze Souvrayem

i drugim Francuzem — odparł Allemani.
— Ale onże był?
— On sam.
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Tęczyński ubierał się uż rwiąc na sobie oǳienie, dawał rozkazy poplątane, bezprzy-
tomny, luǳiom swoim dosiąść polecił koni i iść za sobą zbro nym. Sam pochwycił oręż,
ale eszcze mu się wierzyć okropne wieści nie chciało.

Dla Allemaniego zaprzężono wózek, aby go odwieźć do zamku, bo stary ledwie dyszał.
Czwałem biegł na Wawel podkomorzy. Tu wszystko spało w na uroczystsze ciszy

i spoko u.
Tęczyński ak oszalały dopadł do ganku, pobuǳił służbę, kazał podać światło, i z nie-

aką obawą zbliżył się do drzwi sypialni króla. Zapukał.
Żadne odpowieǳi.
Król mógł spać. Allemaniemu się przywiǳieć mogło, buǳić go postrachem po tak

uroczystem poręczeniu nie śmiał Tęczyński. Wierzył królewskiemu słowu.
Zamiast więc dobĳać się do sypialni, zwrócił się do zna omego sobie mieszkania Vil-

lequiera.
Zastał e pustem. Nikogo!… a co więce , wielu rzeczy brakło.
Villequier, myślał eszcze, mógł się wymknąć na miasto. Zwrócił się do Souvraya. Nie

było go także. Coraz niespoko nie szy biegł uż do Mirona, nie zastał i ego.
Drzwi od mieszkania kapitana Larchant stały otworem, za rzał tu i ego nie było na

zamku.
Tęczyński przekonany, iż Allemani mówił prawdę, nie potrzebował uż nic oszczęǳać,

nie oglądać się na nikogo. Zrobił alarm przywołu ąc służbę a sam pobiegł do sypialni.
Drzwi e zamknięte były wewnątrz. Napróżno silił się e wyłamać.

Czasu nie chcąc tracić, okno w korytarz wychoǳące wybić kazał i wpadł nareście do
komnaty królewskie .

Tu zastał wszystko tak ak odszedł, dwóch bladych paziów sieǳiało na swych mie -
scach u łoża na straży, paliły się świece.

Rozsunął firanki. Łóżko było puste.
Paziowie rzucili się mu do nóg, bo był tak wściekłym, iż się o życie swo e ulękli.

Tłómaczyli się rozkazem króla. Zakazano im otwierać, aż pókiby ǳień nie nadszedł.
W edne chwili cały zamek roił się rozbuǳonymi ludźmi.
Co pozostało w nim Francuzów, z obawy, aby w pierwsze chwili szału nie napadnięto

na nich, pozabarykadowywali się w swoich mieszkaniach.
Tłum dworzan i czelaǳi polskie napełniał wschody, sienie, poko e, ǳieǳińce.
Tęczyński bezsilny, zrozpaczony upadł na sieǳenie, ledwie ma ąc tyle przytomności,

aby natychmiast rozesłać gońców do Zborowskich, marszałka i wo ewody, do litewskiego
marszałka, do biskupa ku awskiego, do wszystkich w mieście się zna du ących.

Noc była ciemna, konno porozsyłani luǳie pochwytali pochodnie i niosąc e zapalone
puścili się na miasto.

Spotykanym luǳiom, zapytu ącym z okien przestraszonym mieszkańcom krzyczeli.
— Król uszedł! król uciekł!
Co się naówczas stało w mieście, aki alarm nagle poruszył e niewysłowioną trwogą

i gniewem, tego opisać niepodobna. Wszystko się przyczyniało do powiększenia wrażenia,
akie ta wiadomość wywrzeć miała. Usposobienie wrogie mieszczan, obawy od dni kilku
uż szerzące się, goǳina nocna, wrzawa, która dochoǳiła z zamku, przelatu ące po ulicach
złowrogie pochodnie, wszystko mnożyło zamięszanie.

Mnóstwo luǳi, nie wieǳąc ani ak, ani dokąd króla gonić ma ą, zrywało się iść w po-
goń na wszystkie strony, chwycić zbiega i ako więźnia i wiarołomcę nazad przyprowaǳić.

W kilku kościołach domyśla ąc się pożaru, nie wieǳąc przyczyny alarmu i wrzawy,
uderzono w ǳwony.

Z panów senatorów, kto mógł tylko na pół oǳiany przybywał na zamek. Nie chciano
wierzyć wiadomości… rozpacz tych, którzy zamek zastali pustym, była okropna.

Wszyscy ci, którzy dotąd króla bronili i opierali się przedsięwzięciu środków ostroż-
ności, pokutowali teraz za zbytnie swe zaufanie.

Na biskupa ku awskiego, na Tęczyńskiego wpadli inni, wyrzuca ąc im opieszałość,
a nawet zdradę.

Tęczyński nie umiał się tłómaczyć, nie chciał się uniewinniać — luǳie czekali w po-
dwórcu, natychmiast puścił się w pogoń za królem.
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Łatwo się było domyśleć, że Henryk ak na krótszą drogę do granicy cesarstwa wy-
bierze.

Chciano przytrzymać Pibraka, którego nie bez przyczyny za współwinowa cę miano,
lecz Guy uż był u echał także. Z Francuzów pozostali tylko ci, którzy pod rozkazami byli,
a nigdy żadnych nie wydawali. Wszyscy króla ulubieńcy znikli.

Tęczyński z zamku wprost puścił się na miasto i pęǳił uż ku przedmieściom, gdy
u rzał postać akąś, ak mu się zdawało niewieścią, z krzykiem zastępu ącą drogę. Wybiegła
ona z kamienicy i zuchwale rzuciła się na konia ego, tak że podkomorzy, choć wrzący
gniewem i zniecierpliwiony, zatrzymać się musiał.

W istocie stała przed nim kobieta z rozpuszczonemi na ramiona włosami, w płaszczu
białym, tak ak się z łóżka zerwała.

— Król! król! gǳie est król? Co się stało z królem? — krzyczała chwyta ąc Tęczyń-
skiego i trzyma ąc go zrozpaczona.

— Król uciekł! — odparł Tęczyński — puszcza mnie! puszcza !
— Panie! na Boga! — przeraźliwym głosem poczęła kobieta — weź mnie z sobą…

Siadam na konia! da mi konia! Ja za nim muszę! a z nim muszę!
Odepchnął ą ze wzgardą i gniewem podkomorzy.
— Precz! precz! stratu ę cię koniem. Ustąp!
W chwili gdy kobieta padła na ziemię, sobą mu zapiera ąc drogę, koń Tęczyńskiego

skoczył… krzyk tylko dał się słyszeć. Tatarowie, których miał z sobą, popęǳili z nim
razem. Kobieta zemdlona pozostała na ulicy.

Królewna Anna, która i tego dnia eszcze napróżno się spoǳiewała odwieǳin króla,
odmówiwszy modlitwy z kra czyną, po smutne z nią rozmowie, udała się na spoczynek.

Niepokó , który od dnia odebrane wiadomości o śmierci króla Francyi opanował
umysły, dał się też czuć Annie. Naǳie e e powoli rozwiewały się, pełzły, niknęły.

Napróżno przy aciółki starały się ą w nich utrzymać; nie sprzeciwiała się, ale nie
słuchała ich uż prawie.

W pierwszym śnie królewna właśnie wiǳiała przed sobą siostrę Katarzynę, wiodącą za
rękę synaczka Zygmunta, który się e uśmiechał, gdy wrzawa akaś na zamku ą zbuǳiła.

W ciemnych oknach przeleciały akieś światła pasy, akby w podwórcach z ogniem
luǳie biegali.

Żalińska twardym snem spała obok w drugie komnacie. Anna zbuǳona nagle, usły-
szawszy wrzawę, ulękła się pożaru. Pamiętała, że zamek kilkakroć palił się za o ca.

Krzyknęła przestraszona.
Z dwu stron wbiegły ze świecami ochmistrzyni i kra czyna, która eszcze ubrana była,

bo ą alarm zastał nad listem od księżne brunświckie . Miała uż czas wybieǳ na kurytarz
i dowieǳieć się o pogłosce, iż król uszedł.

Zdawało się to ednak kra czynie takiem niepodobieństwem, tak niemożliwą i straszną
rzeczą, że nie śmiała powtórzyć Annie o czem ą uwiadomiono.

Poczęła uspoka ać tylko.
— Królowo mo a — rzekła — uż od dwóch dni plotą luǳie niechętni, nieprzy aciele

królewscy, że miał zamiar uciekać. Wiadomo, że mu się to ani śniło, ale zrobiono w nocy
trwogę, wpadli senatorowie…

Wszystko to się wy aśni i za chwilę uspokoi.
Kra czyna w istocie uwierzyć prawǳie nie chciała.
Anna z różańcem w ręku, drżąca zwróciła się do Żalińskie .
— Idź, proszę cię, niech wiem prawdę. Wśród nocy, w pierwospy żeby się ważono

na królewskim zamku na taką trwogę uderzyć! Niesłychana rzecz, powaǳe ma estatu
uwłacza ąca.

Żalińska także do siebie przy ść nie mogła.
Pośpieszyła się przyoǳiać.
Kra czyna nie odstępowała uż Anny, którą niepokó prze mował coraz większy. Chcia-

ła wstawać, ale Łaska e nie dozwalała. Upierała się niewierzyć.
Długiemi wydały się te minut kilkanaście, które na powrót Żalińskie oczekiwać mu-

siano. Zeszła ona aż na dół i wpadła tam w taką ciżbę i zgiełk, iż się z początku nic dopytać
nie mogła.

Znalazł się szczęściem nadbiega ący uż Koniecki, który był wszystkiego świadomy.
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Nie było wątpliwości. Ochmistrz wiǳiał sypialnię pustą, słyszał co opowiadano o uciecz-
ce. Allemani sam mu potwierǳił co powiadano.

Szli więc nazad do królewne , która się ubrała naprędce i otoczona całym dworem
stała ak słup, nie mogąc eszcze zebrać myśli.

Kobiety edne płakały, drugie starały się ą pocieszać, ale ednych ani drugich nie
słyszała.

Kra czyna głośnie nad inne powtarzała.
— Ale cóż znowu tak naǳwycza nego! Nie chcieli króla wypuścić, po echał i powróci.

Korony tak, które poprzysiągł, nie porzuci i nie zrzecze się.
Patrzyła w oczy Annie, która nie spo rzała na nią.
Tymczasem z dołu to ten, to ów przybiegał z wiadomością o senatorach, którzy się

zbierali, o pogoni, która miała wy ść za królem.
Wieǳiano uż, że Tęczyński się natychmiast wybierał pęǳić za ucieka ącym.
Nikt uż te nocy nie pomyślał do łóżka powracać, i rozedniało rychło, a ǳień znalazł

miasto w stanie takiego zburzenia, ak gdyby nieprzy aciel mu zagrażał.
Gawiedź coraz się okrutnie rozpalała przeciw królowi, przeciwko Francuzom.
Pierwszym skutkiem tego poruszenia było, że kupa czelaǳi rzemieślnicze , prowa-

ǳona, ak się zdawało, przez kilku zamkowych dworaków, napadła na dom Sederyna,
spoǳiewa ąc się tam znaleźć Francuzów. Ale wrota znaleziono zamknięte i od ǳieǳińca
mocno obwarowane, a okna żelaznemi okiennicami z wewnątrz pozabezpieczane.

Nie pomogło to. Zaczęto z drągami żelaznemi zbiegać się, aby wrota podważyć i choć-
by mur rozbĳać.

W końcu, ak się łatwo było spoǳiewać, brama nie wytrzymała i pospólstwo się
wdarło do Stare Mynicy.

Francuzi acy tu byli czas mieli tyłami zbieǳ i schronić się na zamek, a Sederyn, także
nie czu ąc się bezpiecznym, zniknął.

Gawiedź rozsypała się po izbach i śpichrzach plądru ąc, niszcząc, łamiąc i gruchocząc
co napadła.

Z luǳi, oprócz mie scowe służby, nie znaleźli nikogo, na kimby mogli zemstę wy-
wierać.

Mienia też Francuzów pono tu uż nie było, i Sederynowe zapasy odpokutowały za
ego miłość dla Francyi.

Gǳiekolwiek oprócz tego w mieście o Francuzach zasłyszano, gǳie się ich domy-
ślano, wszęǳie na domy napadano. Żadna siła luǳka tego zǳiczałego od żalu i gniewu
pospólstwa wstrzymać nie mogła.

Dość powieǳieć, że konno adący co pręǳe na zamek Karnkowski referendarz ledwie
z życiem uszedł, bo go zna ąc przy acielem Pibraka, lud kamieniami obrzucił i konia
raniono.

Biskup nawet w zamknięte kolebce nie mógł się pokazać na miasto.
Oblegały tłumy domy Zborowskich i innych osób znanych ze stosunków z Francu-

zami.
Ci wszyscy niemal, przeczuwa ąc co ich czeka, wczas edni na zamek, druǳy do Lip-

pomana posła weneckiego, do Dudycza i innych obcych musieli się schronić, szuka ąc
u nich opieki.

Niemożna było przewiǳieć, aby się to rychło ukoiło, bo ak zawsze, gdy się lud zburzy,
znaleźli się podżegacze, którzy go ątrzyli i podbuǳali do gwałtów.

Długo ta ona niechęć do Francuzów teraz się swobodnie rozpasała.
Po gromadach skupionych w Rynku słychać było mowców wykrzyku ących, którzy na

próżne beczki albo na przekupek stołki wdrapawszy się, na króla i senatorów wymyślali.
Naprzeciwko Panny Maryi stał eden, który gardło zrywał dowoǳąc, że z tego Króla

Nocy nic nigdy dobrego być nie mogło.
— Ślepe Mazury go po nocy królem okrzyknęły — mówił — po nocy go koronowano

i nocą też uciekł.
Nietoperz to a nie król.
Piasta nam potrzeba było a nie takiego przybłędy z za morza, niezna omym bełko-

czącego ęzykiem.
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Czemu go zaraz nie ożenili panowie senatorowie? którzy się dali pieniąǳmi przekupić
i krew Jagiellońską mu sprzedali. Gdyby sie był z królewną ożenił, byłaby go ona umiała
utrzymać. Ją trzeba było obrać królową, a chciałby mieć koronę, niechby ą był wziął.

Dale ku ratuszowi gorze było…
Tam na stolnicy, którą na fasach ustawiono, czeladź rzeźnicza zrobiła sobie teatrum.
Występował na niem z cienkiemi ak patyki nóżkami, w śmiesznym stro u z akichś

oberwanych sukna kawałków niby król, Henryka przedrzeźnia ąca karykatura.
Chłopiec uda ący go wywĳał się, kłaniał, brał w boki, tańcował, a gawiedź śmiała się

do rozpuku.
Ta lalka tak się podobała, że do nie zaraz kilka innych się przyłączyło. Drugi udawał

Psubrata (Pibraka), inny Souvraya. Znalazł się naostatek gra ący rolę ancuzkie ǳiew-
czyny, bez które się naturalnie obe ść nie mogło.

Ale to było tylko zabawką, gorze na bocznych ulicach się ǳiało, gǳie do domostw
szturmowano, domyśla ąc się w nich schronienia Francuzów. Nie schwytano luǳi, bo
ci przestraszeni życie ratowali ucieczką do zamku, po klasztorach i dworach posłów, ale
mienia uż ak do wy azdu poukładanego, rozchwytano dużo.

Wśród tego rozruchu, który ani panowie, ani burmistrze i starszyzna nie mogli uspo-
koić, zmusza ąc tłumy aby się rozeszły, znalazł się Talwosz zbuǳony zawczasu.

Równo z innymi miał do Francuzów i do króla niechęć wielką, ucieczka go napełniła
gniewem, ale nie wiǳiał do czegoby mogło doprowaǳić wichrzenie i krzyki uliczne.

Próbował więc przemawia ąc do na barǳie roz ątrzonych nakłonić ich do uspoko e-
nia. Nikt nie słuchał.

Błąǳił po ulicach przypatru ąc się temu co się gǳie ǳiało, razem z kilku dawnemi
towarzyszami i zna omymi do służby królewskie należącymi — gdy Tęczyński wyleciał
ak piorun z zamku ze swymi Tatarami i służbą. Stanęli aby się dowieǳieć dokąd i po
co tak śpieszył, gdy o kilkanaście kroków od Talwosza kobieta owa z krzykiem się rzuciła
chcąc podkomorzego zatrzymać.

Usłyszawszy głos e Talwosz zadrżał. Począł zaraz rozpycha ąc tłum bieǳ ku temu
mie scu, w którem Tęczyński się zatrzymał, gdy padła na ziemię i cały odǳiał podąża ący
za panem przeleciał za nim, czy tratu ąc leżącą na ziemi, czy wymĳa ąc ą, tego nie mógł
dostrzeǳ Litwin.

Litością zd ęty, gdy uż w ulicy nie było przy leżące kobiecie nikogo, nadbiegł, chcąc
ą ratować.

Chociaż noc była barǳo ciemna, pochyliwszy się nad zemdloną, Talwosz omało nie
krzyknął, pozna ąc w nie Dosię Zagłobiankę.

Leżała blada, martwa, tak ak bez życia… ale krwi i ran nie mógł dostrzeǳ.
Drzwi domu, z którego wybiegła zastępu ąc drogę Tęczyńskiemu, stały otworem esz-

cze, gdy inne wszystkie były pozamykane, bo właściciele kamienic obawiali się wszyscy
zburzonego pospólstwa.

Z pomocą dwóch towarzyszów, którzy nadeszli, Talwosz podniósł z ziemi nieda ącą
znaków życia ǳiewczynę, i kazał szukać w otwartym domu e mieszkania a światła.

Wybiegli też zaraz gospodarze z kagankiem i Zagłobiankę we trzech dźwiga ąc zupeł-
nie odrętwiałą i martwą, po wschodach zaniesiono do izb, które na piąterku za mowała.

Gospodyni napróżno oblewa ąc ą wodą ocucić chciała z omdlenia. Zdawało się, że
życie z ostatnim krzykiem rozpaczy z nie uciekło.

Talwosz ednak upierał się ratować i ednego z towarzyszów posłał po lekarza, a sam
co tylko mógł wymyśleć próbował dla przywrócenia e zmysłów.

Długo wszystkie te usiłowania były próżnemi, a wyprawiony po doktora tak długo nie
wracał, iż drugiego przy aciela za nim wysłać musiał Litwin, sam eden z Dosią pozosta ąc.

On i zrozpaczona a rozpłakana stara gospodyni pracowali tak dobrze około zemdlałe ,
iż w końcu życie e powracać zaczęło.

Konie leżące wśród ulicy szczęściem nie zgniotły, czego się Talwosz obawiał, omdlenie
było skutkiem wzruszenia akiego doznała.

Zaledwie otworzywszy oczy i oprzytomniawszy, Zagłobianka gdy przypomniała sobie
co ą tak przeraziło, zerwała się z krzykiem z łóżka i padła na nie bezsilna.

Talwosz począł ą, ak umiał pocieszać i uspoka ać. Rozlała się cała we łzy i ęki.
Mówił eszcze do nie , gdy się zerwała.
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— Król? król? co się z królem stało? To nieprawda! Nie mógł u ść!
Załamała ręce.
Litwin nie wieǳiał sam co miał odpowiadać.
Przypadła do niego z rękami zaciśniętemi, błaga ąc.
— Król? powieǳ mi co się z nim stało? Ci źli luǳie, ci nieprzy aciele ego, oni

gotowi…
— Królowi się nic stać nie mogło — odparł Talwosz — bo uszedł z wieczora i uż go

ani Tęczyński, ani nikt nie dogoni.
Dosia słuchała, patrząc osłupiałemi oczyma.
— Król, król uszedł? — przerwała — możeż to być?
— Cały zamek splądrowano, niema wątpliwości, nie znaleziono go nigǳie.
Zagłobianka oczy wlepiła w ziemię. Łkanie ustawało, bo gwałt sobie zadawała. Wargi

powtarzały szepcząc — Król… król uszedł…
Ani słowa… ani znaku życia… Na zawsze.
Dla Litwina, któremu serce się kra ało, nie ulegało wątpliwości, iż ze wszystkich

Francuzów król eden ą tylko obchoǳił. Poskromił się, aby e próżnych nie czynić wy-
rzutów.

Po chwili wróciła słania ąc się na łóżko i twarz kry ąc w poduszki, płakać zaczęła.
Ponieważ wysłani po lekarza nie powracali i mało się ich powrotu mógł Talwosz spo-

ǳiewać, powierzywszy ǳiewczę gospodyni, zdawało mu się iż na lepie uczyni, gdy ą
samą zostawi.

Po cichu wysunął się z izby i zszedł w ulicę znowu, myśląc się udać na zamek i zobaczyć
co się u królewne ǳiało.

Zdawało mu się że Dosia raz pierwsze wrażenie zwyciężywszy powoli do siebie przy -
ǳie i uspokoić się potrafi.

Przez Rynek i teraz eszcze przebić się nie było łatwo, spokó w mieście nie powracał,
kupy ludu krążyły po nim z krzykami, odgraża ąc się przeciwko Francuzom. Po droǳe na
zamek ciągle spotykał gromady takie roz uszone, które kolebki senatorów zatrzymywały
i żadnem słowem dobrem nie dawały się pohamować.

We wrotach zamku musiano silną straż postawić, aby cisnących się tam nie dopusz-
czała.

Hamowano ciżbę tem, iż królewna na zamku była i ą poszanować należało.
Jedno to imię teraz cokolwiek mogło rozbroić. Ci co się do zamku dostać nie mogli,

oblegali go zewnątrz, nie chcąc i nie da ąc się rozproszyć.
Talwosz zna omy wszystkim, sam eden się na zamek dostać potrafił.
Na górze zastał królewnę z dworem modlącą się. Koniecki uspokoił tem, że Anna

wiadomość o ucieczce przy ęła nie okazu ąc wielkiego żalu, a troszczyła się o to tylko, aby
Francuzom krzywdy nie czyniono.

Ochmistrz, nie zbyt bystrego umysłu człowiek, domyślał się z tego, iż królewna może
zawczasu wta emniczona, o ucieczce wieǳiała.

Litwin więc nie miał tu co robić i zszedł na dół, gdy Konrat, eden z tych dwu, których
posłał po lekarza dla Doroty, nadbiegł zdyszany i porwał go za rękę.

— Doktora nie napytałem nigǳie — krzyknął do Talwosza — ale boda go uż nie
bęǳie potrzeba.

Byłem tam, aby wam ozna mić iż żadnego nie znalazłem, a trafiłem na to, gdy ta
two a ǳiewka, właśnie czy ąś szpadę porwawszy i utkwiwszy ą przy ścianie, sama się nią
przebiła.

Leży krwią oblana i uż nie wiem czy żywa.
Ledwie dosłuchawszy Talwosz, wypadł szuka ąc konia, sam nie wieǳiał komu go z rąk

w podwórcu wychwycił i skoczywszy na siodło, czwałem popęǳił, aby przekonać się, czy
eszcze nieszczęśliwe ratować nie bęǳie można.

Na górce zastał tłok luǳi i zawoǳące kobiety, podłogę całą krwią zbroczoną, a Dorotę
na pościeli i przy nie doktora, którego przypadkiem z ulicy ściągnięto.

Pierś była pod żebrami głęboko przebita, rana straszna, upływ krwi ogromny, ale
ǳiewczę żyło eszcze, a lekarz, mimo oporu e , bo ręce kobiety musiały trzymać tak się
wyrywała, tamował uż krew i zawiązywał ranę.
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Talwosz w milczeniu stanął nad łożem. Spo rzał pyta ąco na lekarza, który mu wąt-
pliwym odpowieǳiał znakiem.

Ponieważ człowiek był młody i nieznany, a z ubioru w nim Niemca poznał Litwin,
dobył co miał pienięǳy i wcisnął mu e zapewnia ąc go, iż dobrze wynagroǳony zostanie,
byle nie opuszczał nieszczęśliwe .

— Królewna Anna, które ona była sługą — poszepnął doktorowi — pewnie się
za mie e losem. Ja powracam na zamek, aby się postarać o to, wy tymczasem róbcie co
można, aby e ocalić życie.

Z pomocą gospodyni rozpęǳiwszy potem ciekawych, Talwosz powrócił do konia
i pognał na zamek.

U królewne zastał płaczącego biskupa chełmskiego. Poczciwy staruszek, gdy mocnie
wzruszonym był, zawsze musiał ulżyć sobie rzewnemi łzami.

Dał znak stary sługa królewnie, iż chciał mówić z nią; wyszła zaraz do niego.
— Znalazłem Zagłobiankę — rzekł żywo — przychoǳę dla nie prosić o opiekę

i miłosierǳie. Biedna ǳiewczyna dowieǳiawszy się o ucieczce Francuzów, przebić się
chciała… raniła się niebezpiecznie. Niema komu czuwać nad nią.

Spo rzał, królewna Anna złożone ręce trzymała przy ustach słucha ąc go.
— Gǳie ona est?
— Nie można e na zamek przenieść? Lękam się aby sama sobie zostawiona, życia

nie próbowała znowu odebrać.
— Gǳie ona est? — powtórzyła Anna.
Królewna powołała kra czynę.
— Róbcie co można, ocalić potrzeba biedactwo! — zawołała wskazu ąc e Talwosza.
Pani Łaska poǳielała uczucia królewne i z gorącością wielką wzięła się do spełnienia

e rozkazów. Zaprzężono kolebkę, wybrała się zaraz z Litwinem do Dosi, ale przed nocą
nie można było przez pełne tłumów ulice przewieźć e na zamek.

Na mnie sza rzecz drażniła gawiedź, a ranna kobieta, w które by się ofiary Francuzów
domyślano, mogła wywołać nową burzę.

Dopiero więc ciemną nocą, małemi uliczkami mogła kra czyna niepostrzeżona z chorą
się dostać do zamku.

Doktór zaręczał, że życie e ocalić może, eśli nowym akim porywem nie zaszkoǳi
sobie. Ale w komorze przy mieszkaniu królewne , w które Dorotę położono, Anna kazała
straż pilną trzymać u łoża.

Po wy eźǳie Tęczyńskiego długo żadne pewne wiadomości o królu nie było.
Co goǳina prawie ktoś inną i sprzeczną przywoził. Niepewność ta trzymała miasto

i panów senatorów w gorączce, które nic ukoić nie mogło.
Z na rozmaitszych źródeł przybiegały wieści, które zdawały się prawǳiwemi, dopóki

nowe a cale różne nie nadeszły.
Zrana opowiadano, iż Tęczyński zdołał króla pochwycić, uprosić czy zmusić do po-

wrotu, że król był tak ak więźniem podkomorzego i z nim razem zbliżał się do Krakowa.
W kilka goǳin potem na pewnie sze posły przybiegały z nowiną, iż król zbiegł, a Pi-

braka tylko po droǳe schwytano i odarto.
Francuzów też kilku, którzy się ze strachu na różne strony porozbiegali, w pierw-

sze chwili popłochu, poobǳieranych, pieszo przyprowaǳano po ednemu do Krakowa,
zbieǳonych, głodnych i wściekłych.

Usposobienie mściwe względem Henryka i Francuzów ten wywołało naprzód skutek,
iż wszystkich oczy zwróciły się na królewnę Annę.

Publicznie wyznawano błąd ten, iż ą ak Jadwigę nie wybrano królową, zobowiązu ąc
elekta aby ą poślubił.

Nie wiǳiano teraz innego ratunku nad Infantkę, w nie była wybawienia naǳie a.
Mówiono o tem głośno, tak głośno, iż ciągle na górę do Anny dochoǳiły te spóź-

nione żale, które ona smutnym, zrezygnowanym przy mowała uśmiechem, chłodnym
i obo ętnym.
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Nie miała uż żadnych naǳiei, nie chciała ich mieć, aby potem nie opłakiwać, a po-
wtarza ące z rozrzewnieniem kra czyne te życzenia senatorów i szlachty odpowiadała
potrząsa ąc głową w milczeniu.

Myślała o siostrzeńcu Zygmuncie.
Dla siebie przestała marzyć o czemkolwiekbądź… dla krwi swe tylko tron utrzymać

pragnęła.
Zygmuś, Zygmuś modlący się po polsku stał przed e oczyma. Gotową była zrzec się

wszystkiego dla niego.
Pomięǳy senatorami zdania i przewidywania były barǳo różne.
Jedni eszcze się spoǳiewali porozumienia z Henrykiem i powrotu, druǳy natych-

miast gotowi byli ogłosić tron opróżnionym i zwołać wybory nowe.
Niektórzy obawiali się, aby lekkomyślny Francuz roszczący sobie prawa do korony,

chociaż sam ą porzucił tak haniebnie, nie chciał ymarczyć nią z cesarzem lub innym
akim książęciem.

Wstrzymywano się ednak z wyrokowaniem o tem co czynić należało, dopókiby Tę-
czyński nie powrócił.

Królowi Henrykowi po wymknięciu się ego furtą Kazimirską niebarǳo się wiodło
szczęśliwie, czemu się ǳiwić nie można, bo zuchwale i nie zbyt starannie obmyślana była
ucieczka.

Villequier, Pibrak i inni Francuzi ma ący królowi towarzyszyć, przodem się przed nim
wymknęli i mieli na niego czekać po droǳe. Wychoǳąc miał z sobą tylko Souvraya,
Larchanta, Mirona i du Hallea.

Żaden z nich, choć tu uż przebywali od kilku miesięcy, nie znał tak dobrze miasta
i okolicy, aby wśród barǳo ciemne nocy, przy pośpiechu i obawie, pewnym był iż nie
zbłąǳi.

Król biegł niezmiernie żywo i naglił.
Zaledwie uszli kilkanaście kroków, gdy tuż za sobą usłyszeli przyśpieszonym biegiem

idącego kogoś, który się zdawał w ślad iść za nimi. Henryk a z nim wszyscy dobyli szpady,
gotowi się bronić; sąǳili, że ich uż Polacy gonią. Dosiadali właśnie koni. Wśród ciem-
ności dopiero nadbiega ącego uż na nich poznali Francuza d’Ermenville, który, chociaż
nie wybrany do orszaku króla, przypadł zaklina ąc i prosząc, aby go wziął z sobą.

Henryk właśnie dosiadać miał konia, który tak był gorący, kręcił się i spinał, iż po
kilkakroć napróżno się chciał dostać do siodła.

— Nastraszyłeś nas — zawołał do nadchoǳącego — siada na koń, a pręǳe . Nie
mamy czasu do stracenia.

Koń królewski tymczasem tak dokazywał, że Souvray musiał podać mu klacz świeżo
podarowaną przez Tęczyńskiego!

Los tak chciał, aby na nie zbiegł Henryk i zdraǳił tego, który mu ą ofiarował.
Villequier, Pibrak i kilku innych, z przewodnikami, których miał dać Sederyn, ocze-

kiwać przyrzekli przy figurze nad drogą, u zru nowane kapliczki, z obrazem matki Bo-
skie .

Ale ani Villequier, ani Pibrak, a co gorze , przewodnicy też się nie znaleźli na mie scu.
Czekać? nie było podobieństwa, czas upływał, król pierwszy ofiarował się echać na

oślep w kierunku ku granicy, spoǳiewa ąc się, że go albo napęǳą, lub się gǳieś z nimi
spotka.

Noc chmurna i ciemna z trudnością nawet wybitą drogę znaleźć dozwalała.
Kilkanaście zaledwie kroków ubiegłszy król i towarzysze ego ugrzęźli w błocie, z któ-

rego ledwie się wydobyć potrafili.
D’Ermenville pobiegł szukać gościńca i udało mu się go znaleźć. Puścili się czwałem,

gna ąc konie bez miłosierǳia, a azda ta szalona, w milczeniu, wśród ciemności, około
dwóch goǳin trwała.

Las stał czarny przed nimi, a w nim dróg krzyżowało się kilka. Niepewność którą
obrać. Souvray na szerze wybitą wskazał, ale ta prowaǳiła do porębu, z którego drze-
wo budulcowe wywożono. Nagle, obalonych kilkanaście ogromnych sosen, kłody, pnie
i gałęzie nagromaǳone zaparły dalszą drogę.
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Król zmęczony, podrażniony, zeskoczył z konia. Souvray i Larchant pieszo także po-
częli błąǳić, stara ąc się wyszukać nową akąś ścieżkę.

Szczęściem natrafili na chałupkę węglarza; ale dosyć hałaśliwie i orężem pobrzęka ąc
gdy się do nie zbliżyli, strwożony biedaczysko skoczył na wyżki, skrył się na nich i drabinę
wciągnął za sobą. Larchant aby się do niego dostać musiał szturmem brać chałupę.

Porwanego biedaka przyprowaǳono przed króla, który mu obiecywał nagrodę znacz-
ną, byle im dalszą pokazał drogę.

D’Ermenville wziął na konia węglarza, wy echał naprzód… pęǳono czwałem znowu.
Zaczynało dnieć, gdy ǳięki przewodnikowi dostali się do Zatora.
Wzruszenie, szybka azda nocna, obawa pogoni nieustanna, niepewność co począć

dale , brak przewodników, zabłąkanie się Pibraka, króla Henryka, rozpieszczonego i nie
nawykłego do takich wysiłków, tak znużyły i od ęły mu siły, że choć pośpiech był ko-
nieczny, zwątpili towarzyszący mu czy dale wydoła.

Złamany azdą konną, chociaż na pół omdlały, kazał sobie skronie natrzeć winem,
napił się go trochę i musiał siadać aby pęǳić znowu, bo każda chwila niebezpieczeństwo
zwiększała.

Droga do Oświęcimia dniem i gościńcem większym, stosunkowo była uż łatwie szą.
Tu naostatek znaleźli się straceni Villequier, Pibrak, Caylus, Beauvail i Nangis, sta-

nowiący resztę gromadki. Potrzebowali oni tu spocząć, gdyż przebyli także nocą przygód
i utrapień wiele. Król nie zatrzymu ąc się dla nich, z Souvrayem, Larchant i du Halle
popęǳił dale natychmiast.

Wszystkie te zwłoki tyle czasu zabrały, że chociaż król o trzy goǳiny wyprzeǳał
Tęczyńskiego, pogoń zbliżyła się i groziła. Słyszano ą uż nadciąga ącą. Villequier i Pibrak
ledwie mieli czas skoczyć na konie i ukryć się w poblizkim lesie; inni ruszyli doganiać
króla, aby mu być pomocą.

Miron adący przodem, krzyczał na całe gardło.
— Pręǳe ! pręǳe !
Nie mogąc zdyszany nic więce wymówić.
Souvray, który za królem echał na ostatku, zatrzymał się posłyszawszy wołanie i począł

pytać Mirona co się stało.
Przerażony doktór nie zatrzymu ąc się, krzyknął.
— Cała Polska goni za królem… nad eżdża ą… pęǳą… Villequier i Pibrak wzięci

w niewolę.
Tymczasem król strwożony nie zatrzymu ąc się, z Larchantem i du Hallem pęǳił

ciągle co konie mogły wyskoczyć.
Na droǳe tuż za Oświęcimiem most na rzeczce Souvray kazał rozrzucić, ażeby go-

niących zatrzymać.
Zbliżał się tymczasem coraz Tęczyński, który z licznego orszaku po droǳe zgubił część

większą, wiele koni padło, inne ustały ze znużenia. Podkomorzy tylko z kilku po tatarsku
ubranymi i uzbro onymi ludźmi biegł, co chwila się zbliża ąc i zysku ąc pośpiechem na
królu.

Do Oświęcimia dobiegł właśnie, gdy oni wy eżdżali z miasteczka. W Oświęcimiu
Tęczyński zaalarmował ludność, kazał zawołać starostę i zażądał świeżych koni, gdyż te,
które miał, uż dale iść nie mogły.

Podstarości dowieǳiawszy się że uchoǳącym był król, puścił się natychmiast na
przeła bez drogi, i dopadł wkrótce do zburzonego mostu.

Tuż za nim widać było uchoǳących Francuzów. Sąǳąc że pomięǳy nimi król się
zna du e, puścił się wpław do rzeczki, woła ąc po łacinie.

— Na aśnie szy panie! czego uciekasz? (Serenissima Majestas, cur fugis?)
Król zdaleka wiǳąc broǳącego w woǳie z łaciną szlachcica, pomimo trwogi i znu-

żenia nie mógł się wstrzymać od śmiechu, ale nie myśląc stanąć, biegł dale .
Granica uż była niedaleko, tam czuł się bezpiecznym. Przed nimi widać było Pszczynę.
Tęczyński na złamanie karku gonił Henryka, chcąc koniecznie go ubieǳ; miał uż

przy sobie tylko czterech Tatarów z łukami i strzałami.
Postrzegłszy go coraz się zbliża ącego Bellièvre, który miał parę pistoletów w olstrach,

eden z nich dał Larchantowi, drugi Souvrayowi.
— Brońcie się, panowie — zawołał — mnie szpada wystarczy.
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Wtem Francuz poznał dobrze sobie znanego podkomorzego.
— Jako przy aciel czy ako wróg przybywasz? — krzyknął do niego.
— Jako wierny sługa króla! — odparł Tęczyński.
— Każże Tatarom łuki spuścić, bo do nas mierzą! — zawołał Bellièvre.
Podkomorzy krzyknął na Tatarów swoich, ale musiał im powtórzyć rozkaz nim go

zrozumieli i usłuchali.
— Souvray! — począł zwraca ąc się do niego — na Boga! muszę z królem mówić!
Henryk stanął poznawszy Tęczyńskiego. Ten chciał zsiąść z konia, ale król kazał mu

pozostać ak był i zbliżyć się.
Podkomorzy, pomimo całego poszanowania akie miał dla króla, poruszonym tak był

i zrozpaczonym ucieczką, iż niebarǳo mógł i umiał w początku ważyć słowa.
Silił się na to, aby nie wybuchnąć, lecz mimowoli wyrywały mu się wyrażenia, które

tylko położenie naǳwycza ne i rozpacz mogła tłómaczyć.
Miłość aką miał dla króla, pokładane w nim zaufanie, odpowieǳialność za ucieczkę

aka na nim ciężyła, Tęczyńskiego w szał niemal wprawiały.
— Na aśnie szy panie — począł drżącym głosem — panowie senatorowie wysłali

mnie za W. Król. Mością ogarnięci rozpaczą, iż nie zasłużyli na to abyś im zaufał i kra
ten umiłował, który cię za pana obrał.

Cześć nasza i W. Król. Mości domaga się tego, abyś nas nie opuszczał, abyś powrócił.
Wystawiasz nas na niebezpieczeństwo, na pośmiewisko. Pomnĳ na złożoną nam przysię-
gę, która cię wiąże. Jeżeli nas opuścisz, a i tego za czem gonisz nie osiągniesz… królu…
bęǳiesz od luǳi wzgarǳonym, brzyǳić się tobą będą… jak psem.

Tęczyński mówił z namiętnością, i sam może nie wieǳiał ak mu z ust wyrwało się to
pogardliwe słowo. Król zbladł straszliwie, ale milczał, tylko Bellièvre oburzony przerwał.

— Panie hrabio, król was zawsze miłował, a ty go za to psem zowiesz? (te rex amavit
plurimum, et tu illum canem vocas!)

— Bóg mi świadek — krzyknął Tęczyński rozgorączkowany — nie do króla to sto-
sowałem, ale do postępku.

Łzy mu stanęły w oczach i łkanie przerwało mowę.
— Na aśnie szy panie — wołał — a ako podkomorzy, ako stróż osoby two e , za

ciebie odpowiadam. Luǳie mnie uczynią zdra cą… a am tem tylko zawinił, żem ci ufał
i wierzył słowu two emu.

Królu, zaklinam, błagam, wróć do nas, zna ǳiesz w tym kra u posłusznie szych i wier-
nie szych luǳi, niż w tym, dla którego nas chcesz porzucić.

Henryk bez gniewu wysłuchał poplątane i pełne goryczy mowy Tęczyńskiego, który
rzucał się, poruszał, krzyczał, prawie nieprzytomny.

On zachował teraz, pewnym będąc że go Tęczyński zatrzymać nie może, całą krew
zimną człowieka, który nie dba o nic, oprócz by dokonał co zamierzył.

— Hrabio, przy acielu mó — począł. — Jadę ob ąć to co na mnie ǳieǳictwem
spada, ale się nie wyrzekam kra u, który mnie obrał. Bóg łaskaw dozwoli, że zachować
potrafię korony obie; ale Francya pierwsza ma prawo do mnie, krew mo a wiąże mnie
z nią i zmusza ratować. Tam są pierwsze obowiązki.

Musiałem to uczynić com zrobił. Conde z ośmiu tysiącami ra tarów od Falcgrafa
ciągnie do Francyi. Matka mi pisze, że dwanaście tysięcy Helwetów czeka w Metzu.

Brat mó d’Alençon i król Nawarry spisku ą.
Henryk mięszał się tłómacząc i śpiesząc zakończyć rozmowę, gdyż Bellièvre i Souvray

dawali mu znaki, obawia ąc się zdrady. Sąǳili, że Tęczyński umyślnie przedłuża rozmowę,
aby dać innym nadciągnąć i króla wziąć w niewolę.

Tęczyńskiemu rozżalonemu, zbolałemu, trudno było poprzestać mówić.
Począł znowu króla zaklinać.
— Hrabio, przy acielu — odparł Henryk — zaręczam i przyrzekam na uroczyście ,

na dale za trzy miesiące powrócę do was.
— Panowie senatorowie — przerwał podkomorzy — strwożeni są, abyś w Wiedniu

nie był wystawionym na pokuszenia cesarza, który starał się o tę koronę i nie omieszka
ymarczyć aby ą dostać.

Z dobrze odegranem oburzeniem król dale mówić mu nie dał.
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— Korona ta est mi równie droga ak ǳieǳiczna — zawołał — nie myślę się e
pozbywać, a czu ę siłę, abym obie dźwignął.

Tęczyński raz eszcze, składa ąc ręce, nalegać począł.
— Na aśnie szy panie! Zlitu się, wróć! wróć! senatorowie zgoǳą się na wy azd ciebie

godny, bęǳiemy ci towarzyszyli.
Wtem Henryk przerwał zniecierpliwiony nareście, głos podnosząc.
— Panie hrabio, nadto uż estem daleko, abym się wracał. Gdyby całe wasze si-

ły polskie stanęły tu, nie cofnę się, a pierwszemu, coby mnie śmiał do tego nakłaniać,
mieczbym w piersi utopił!

Proszę was o edno, zabierzcie luǳi waszych i edźcie nazad, a mie cie staranie o tych
sługach moich, którzy w Krakowie pozostali.

Rozpoczęła się tedy scena pożegnania, ze strony podkomorzego szczera i łzawa, którą
król cona pręǳe chciał skończyć. Zbliżył się Tęczyński do Henryka płacząc i dobywszy
tulicha z za pasa, uderzył się nim w rękę aż krew wytrysła, którą wyssał, przysięga ąc na
nią, że królowi wiernym pozostanie.

Król też, który do zakłucia ręki był nawykłym, bo krwią listy do kochanek pisywał,
odpłacił Tęczyńskiemu wza emnością.

Hrabia na pamiątkę ofiarował mu bransoletę z kamieni rzeźbionych, prosząc o akiś
mały upominek.

Souvray copręǳe chcąc to skończyć, zawołał, iż nie lada aka ale ak na droższa pa-
miątka należy podkomorzemu.

Henryk zd ął z palca pierścień z dyamentem kosztowny ( talarów) i podał go
Tęczyńskiemu, który ciągle łka ąc i płacząc, rękę cału ąc ego rozstał się nareście.

— Odemnie, panie hrabio — dodał Souvray — przy mĳcie zbro ę, którą zostawiłem
w mo em mieszkaniu na zamku w Krakowie.

Henryk skinął na swoich i natychmiast ruszył dale ku granicy morawskie , gǳie
postawione przez Bellièvrea konie i kolebka czekały.

Nie potrzebował śpieszyć z powrotem Tęczyński, wioząc smutną tylko odprawę, aką
mu dano.

Wszyscy ci co po Tęczyńskim wy echali także chcąc napęǳić króla: dwa marszałko-
wie koronny i litewski, starosta krakowski, kasztelanowie czerski i gdański, wielu szlachty
ochotników, razem kilka tysięcy koni, przekonawszy się, iż Henryka nie potrafią dości-
gnąć, od Zatora i Oświecimia popowracali.

Podkomorzy ciągnął nazad, wieǳąc co go w Krakowie czeka. On, biskup ku awski,
Zborowscy mieli wiele do zniesienia, im przypisywano wszystko złe.

Zaledwie powróciwszy do Krakowa, podkomorzy musiał się udać na zamek, aby zdać
sprawę królewnie z rozmowy swe z królem, z ego uroczystych przyrzeczeń, którym teraz
nikt wierzyć nie chciał. Sam Tęczyński, chociaż starał się Henryka bronić i uniewinniać,
w duszy swe mało miał naǳiei, aby na niego rachować można.

Gdy króla nie stało teraz, a sprawy ego, tryb życia i postępowanie w Krakowie za-
częły na aw wychoǳić, charakter też Henryka odsłaniał się z całą swą przewrotnością,
lekkomyślnością i zepsuciem.

Tęczyński ednak milczeć musiał i choć dla własne godności stawać w ego obronie.
Anna z ciekawością, które nie ukrywała oczekiwała na podkomorzego. Naza utrz po

powrocie stawił się u nie .
Anna, pani kra czyna, kilka starszych pań wyszły naprzeciw niemu. Liczny aucymer,

nie mogąc do sali się wcisnąć, pozostał pode drzwiami.
Gorączka i rozdrażnienie eszcze nie opuściły biednego Tęczyńskiego, łączył się z niemi

tylko teraz wielki żal do króla. Na twarzy zwykle spoko ne i wesołe podkomorzego widać
było znużenie podróżą i doznanym zawodem.

— Napróżno puściłem się za królem — rzekł smutnie — tyle tylko że go wiǳiałem
raz eszcze, alem ani zaklęciami, ani prośbami, ani groźbą wymóǳ na nim nie potrafił,
aby powrócił. Obiecał wprawǳie, że za trzy miesiące na dale przy eǳie do Polski, ale…

Tęczyński spuścił głowę i nie dokończył; nie chciał przyznać, że uż ani przyrzecze-
niom, ni przysięgom nie wierzył.

Zaczął potem opisywać szczegółowie pogoń swą, w które z kilkuǳiesięciu towarzy-
szów ledwie czterech mu pozostało gdy Henryka dognał.
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Powtórzył potem rozmowę swą, słowa króla i wspomniał o tem, że w końcu napo-
mknął mu o listach, które zostawił do panów senatorów.

Zarumienił się mówiąc to Tęczyński, bo nie śmiał powieǳieć prawdy, że listów tych
napróżno szukano we wszystkich poko ach, i że e przypadkiem odkryto w małym wy-
chodku, w czeluści pieca ukryte.

Królewna sąǳąc, że i do nie pismo powinien był zostawić, zarumieniła się mocno. Nie
śmiała sama zapytać o to. Podkomorzy się domyślił pytania tego i zręcznie odpowieǳiał
na nie.

— Sąǳiłem — rzekł — że mięǳy listami, które nie bez trudności dobrze ukryte
znaleźliśmy nareście, bęǳie i pisanie akie do W. Kr. Mości, ale żadnego nie było.

Królewna przerwała głosem drżącym.
— Jam się żadnego nie spoǳiewała, a Henryk teraz nadto est swo ą ancuzką koroną

za ęty, aby o polskie mógł pamiętać. Bóg eden wie przyszłość, mnie się zda e, iż wmość
na niego niewiele rachować możecie i że wprędce za nowym królem obe rzeć się bęǳiecie
musieli.

— Juści my go prawie ednozgodnie obrali — odezwał się podkomorzy — nauczeni
popełnionym błędem, powinniśmy byli W. Kr. Mość wybrać sobie, zaczemby wszystko,
przy błogosławieństwie Bożem, lepie poszło.

Rumieniec znowu wypłynął na lice zbladłe Anny.
— O mnie nie myślcie — rzekła z godnością — ale o te osierocone Rzeczypospolite ,

która ǳiś tak ak wdową est, bo ma króla a pozostała bez niego.
Ja wam z sobą nic przynieść nie mogę, a rychle by oczy wasze zwrócić się powinny na

tego, którego a ak własne uważam ǳiecię, na małego Zygmunta, synaczka siostry mo e .
Toć także Jagiellońskie , choć po kąǳieli, krwi potomek, a z nim takby wam Szwecya
przyszła, ak z nami niegdyś Litwa.

— Mały est eszcze i nieletni — odparł Tęczyński — nam pilno, choćby dla wo ny
z Moskwą, ǳielnego rycerza i woǳa potrzeba, inacze , to co nam uż zabrano przepadnie,
a i dalszych zaborów nie unikniemy.

Mówili znowu o Henryku, a królewna z dobrego serca wspomniała o Francuzach,
którzy w wielkim strachu napaściom rozżalonego ludu zaledwie się oprzeć mogli, prosząc,
aby ich oszczęǳano.

— Król mi ich także polecił — rzekł Tęczyński — mieć będę o nich staranie, choć
pospólstwu się ǳiwować nie mogę, bo i w naszych piersiach żal i ból zmysły nam mięsza.

Odszedł opowieǳiawszy wszystko podkomorzy, a gdy się za nim drzwi zamknęły,
królewna długo sieǳiała sparta o stół, zadumana, nie mówiąc ani słowa.

Żegnała się z marzeniami swemi, ǳiwiąc teraz, że e kiedykolwiek powziąć i tak długo
trwać w nich mogła. Z tąż samą siłą, z aką w początku przywiązała się do Henryka, oddała
całe serce swe siostrzeńcowi.

Chciała mu być przybraną matką, opiekunką i wszystko poświęcić, aby ego a nie
kogo innego na tron wprowaǳić.

Z posłuchalne sali udała się powolnym krokiem do sypialni, padła przy klęczniku,
złożyła ręce i rozpłakawszy się, w duszy powtarzać zaczęła — Zygmunt! Zygmunt!

Ofiara dokonaną została.

Coǳień teraz akby na pokuszenie królewne oǳywały się głośnie żądania wszyst-
kich, aby nie kogo innego obrano tylko Annę królową, a przyszłemu panu zaślubienie e
położono za warunek.

Pochlebiało to spóźnione praw e uznanie Annie, ale po ciężkie próbie, aką przebyła,
prawie obo ętnie przy mowała te dowody przywiązania do dynastyi.

Na myśli miała teraz Zygmunta.
Mało kto się łuǳił powrotem Henryka, a stronnictwo rakuzkie nowe powziąwszy

naǳie e, krzątało się uż czynnie, prawie pewne tego, iż większość mieć bęǳie za sobą.
Cesarz nawet tak dalece był spoko ny o to, tak się ubezpieczył, że zbytnich nie myślał

czynić zabiegów. Obawiano się, aby Henryk wprost nie sprzedał praw swoich do ko-
rony księciu Ferrary, o czem wkrótce potem poszły pogłoski, lub ich nie ustąpił bratu

   Infantka, tom trzeci 



d’Alençonowi, którego rad się był pozbyć. Lecz w Polsce o takim ymarku słyszeć nie
chciano.

Stronnictwo królewne potężniało i rosło, chociaż ona sama byna mnie się o to nie
starała.

W kilka miesięcy po ucieczce Henryka dwór i Anna wybierała się do Warszawy.
Czyniono przygotowania do podróży.

Talwosz ednego dnia stanął, ak dawnych czasów, w progu królewne .
Spo rzała na niego ze współczuciem. Przyniósł e z sobą wspomnienia smutnych

i ciężkich chwil, przeszłych bezpowrotnie.
— Cóż ty mi powiesz? — odezwała się przystępu ąc do niego. — Mówiono mi, że

miałeś ochotę powrócić na Litwę?
— Sam nie wiem — cichym głosem rzekł Talwosz i westchnął. — Mam prośbę do

W. Kr. Mości.
— Radabym ci ą nie słucha ąc nawet uskuteczniła — odezwała się Anna.
Chwilkę namyślał się Litwin, akby mu ciężko było się tłómaczyć.
— Wiadomo W. Kr. Mości — rzekł po namyśle — ak dawno i wiernie miłowałem

Zagłobiankę. Nie poszczęściło mi się z nią, niestety! Taka była wola Boża!
ǲięki opiece W. Kr. Mości panna Dorota przychoǳi do zdrowia. Choć a e nie

widu ę, bo wiem, że widok mó przy emnościby e nie uczynił, wiem od innych, że się
ma lepie .

Anna poruszyła rękami.
— A, mó Talwoszu — rzekła — życie wprawǳie uchowało się, ale co się z nią stało

biedną! Jak zmieniona na ciele i na duszy, ak upokorzona i znękana, tego luǳki ęzyk
nie wypowie.

— Bądź co bądź — począł Litwin — a trwam w mo em dla nie przywiązaniu i wła-
śnie łaski i pośrednictwa W. Kr. Mości przychoǳę prosić, bo pragnę ą poślubić.

Po eǳiemy na Litwę, tam e nikt nie zna, nikt nie wie co się stało, a a te przeszłości
pamiętać nie będę.

Pokłonił się Talwosz.
— Przemówcie za mną — rzekł do królewne , która stała zamyślona.
— Uczynię to chętnie — odezwała się Anna — chociaż z góry przewidu ę, że się to

na nic nie przyda.
— Niech mi pozwoli chwilę rozmowy z sobą — dodał.
— Przy dź utro po odpowiedź.
Naza utrz kra czyna przychoǳącemu Litwinowi dała znać, że z Dorotą się wiǳieć

może.
W ciągu tych kilku miesięcy Talwosz dowiadywał się tylko o nią, ale e nie wiǳiał

wcale. Wszedł do komnaty przyciemnione z bĳącem sercem.
Przed nim stała w ciemne sukni, akby zakonnego kro u, blada i zmieniona do nie-

poznania, akby e nagle lat ǳiesięć przybyło, Zagłobianka.
Twarz miała przeraża ącą wyrazem akie ś rezygnacyi trupie , ostygłe , obumarłe .
— Chcieliście wiǳieć się ze mną — poczęła pierwsza — a a też wam za ocalenie życia

pragnęłam poǳiękować. Jesteście dobroczyńcą moim, boście mi dali czas do pokuty.
— Panno Doroto — głosem prze ętym uczuciem odezwał się Talwosz — nie mówmy

o przeszłości. Ja przychoǳę was prosić, abyście mi podali rękę do ołtarza.
Spo rzała na niego we rzeniem długiem Dosia i poczęła głową poruszać.
— Sąǳisz, że przeszłość można zmazać i zapomnieć? Myślisz, że dosyć est powieǳieć

e : precz! aby odeszła na zawsze? A! nie… nie… przy acielu! Wsiąka ona w całą istotę
naszą i prze mu e do kości. Ja szczęśliwą nigdy być nie mogę, a tobiebym szczęścia nie
przyniosła. Nie, nie…

— Panno Doroto, eśli uzna ecie, żem wam wiernie i poczciwie służył — dodał Tal-
wosz — należy mi się zapłata, bądźcie mo ą! Proszę was, błagam! Po eǳiemy na Litwę,
do matki mo e . Siąǳiemy w cichym zakątku; wierzcie mi, nigdy słowem, niczem te
nieszczęśliwe przebyte czasy się nie przypomną.
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Przykląkł przed nią. Dosia obie ręce wyciągnąwszy zmusiła aby się podniósł.
— Nie mogę — rzekła — nie mogę. Serce mi wyschło! Nie wierzę w nic, nikomu,

nie chcę się nic spoǳiewać.
Łzy się e z oczów puściły.
— Dlaczego wam o tem nie powieǳiano — odezwała się ociera ąc e — a oddawna

postanowiłam do klasztoru wstąpić, i gdy królewna do Warszawy, a do Nowego Sącza
po adę. Dałam w duszy słowo Bogu i nie złamię go.

Wierz mi, Talwosz, tak lepie , to był eden koniec, który serce uspokoić może… grób!
Napróżno Litwin wszelkiemi sposobami starał się ą sam i przez królewnę nakłonić,

aby postanowienie zmieniła. Dorota pozostała przy swym ślubie niewzruszoną.
W kilka dni potem kra czyna i Żalińska towarzyszyły e do Nowego Sącza, gǳie

królewna wychowanicy swe przy ęcie zapewniła.

Talwosz natychmiast potem ruszył na Litwę i tam się na wsi zagrzebał.
Annę Jagiellonkę czekały eszcze w ǳiwnie wiążącem się życiu nowe naǳie e i zawody.

Wybrana królową, zostawszy żoną Stefana Batorego, w czasie panowania ego żyła w ciszy,
na ustroni, wśród małego kółka, akie sobie stworzyła.

Śmierć męża, nagła, przedwczesna, rozbuǳiła, odżywiła naǳie e wprowaǳenia na
tron siostrzeńca, do którego, nie zna ąc go, coraz się mocnie przywiązywała.

Niema wątpliwości, że e staraniom i zabiegom Zygmunt III. wybór swó był winien.
Przy ęła go przybywa ącego ak ǳiecię własne, on kochał ą i szanował ak matkę.

W tem złuǳeniu macierzyństwa dożyła do końca, i serce e nareście znalazło kogoś,
komu całe oddać się mogło.

Drezno, .
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