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KSIĘGA PIERWSZA. NAǱIEJE
Na niebiosach i w kalendarzu była wiosna, ale na zamku warszawskim smutek tak ponury
i przygniata ący oblekał twarze, zdawał się nawet na szarych murach ego odbĳać, ak
gdyby świat późną esienią obumierał.

Ta sprzeczność pomięǳy obrazem natury a obliczem luǳi, wyraziście eszcze dawała
czuć troskę, która ich uciskała.

Na kogo spo rzeć było, co się o uszy obĳało, tchnęło goryczą akąś i zwątpieniem,
wszystko i wszyscy. Wy ątek edyny stanowili może parobcy i czeladź, która z rozprzężenia
korzystała, aby broić bezkarnie.

Był wieczór, ǳwony oǳywały się leniwo, posępnie, opieszale i żałośliwie na pacierz
woła ąc, który ǳień miał zakończyć.

Około zamku snuły się postacie zadumane, powolnemi kroki mierzące podwórze,
patrzące przed się osłupiałemi oczyma.

Nikt nie śmiał raźnie podnieść głosu, szeptano akby się obawiano dźwięku własne
mowy. Od miasta też, uż o te porze zabiera ącego się do spoczynku dochoǳiły tylko
szmery głuche, których znaczenia rozeznać było trudno.

W powietrzu powiew wiosenny niekiedy przynosił woń od lasów rozwĳa ących się,
od wezbranych wód Wisły, od łąk pierwszemi okrytych kwiatami.

Niebo zwolna zrzucało z siebie askrawe blaski wieczora, i przywǳiewało płową szatę
nocną, na które gǳieniegǳie uż blado starsze gwiazdy, wybiegłe naprzód ak na zwiady,
przyświecały.

W dolnych krużgankach wewnętrznych zamku mało było widać luǳi. Niekiedy prze-
suwał się dworzanin w barwie królewskie , starszy komornik lub nęǳnie oǳiany stróż
z wiadrem wody, z wiązką drzewa do kuchni.

U słupa ednego na ławie, spoczywał niemłody mężczyzna zmęczony, pot ociera ąc
z czoła, z twarzą pooraną i ciemną, a ak noc smutną.

Z sukni trudno się było domyślać kim był, oǳież bowiem miał skromną, szarą i nie
wyglądał na pana, ale obliczem, na które padał odblask wieczora, mógł stać choćby po-
mięǳy senatorami, tak było poważne i wyszlachetnione.

Twarz ego nosiła na sobie znamiona stoczonych bo ów ciężkich, po których pozo-
sta e znużenie, ale nie zgryzota. W smutku widać było pokó sumienia, który da e żywot
poczciwy.

Spoczywał, ale nawet w te chwili myśl ego pracować musiała. Na mnie szy szmer oczy
zwracał i uwagę. Stał na czatach. Kilka razy poruszył się, akby chciał powstać i pozostał
na mie scu.

Mimowoli, bezwiednie, w takt myśli, które po głowie ego przebiegały, stary ręce
podnosił, ramiona dźwigał, głową potrząsał i sieǳiał potem kamiennie nieruchomy.

Ważył w sobie coś i rozważał, a tak był prze ęty troską swą, iż nie postrzegł i nie
usłyszał gdy wolnym krokiem idący krużgankiem mężczyzna, prawie tego samego wieku,
ale rzeźwie szy i żywszy, zbliżył się ku ławie i ku niemu.

Dopiero gdy mu światło z zachodu sobą zasłonił przychoǳący, podniósł zwolna głowę.
Pozdrowili się milczący ruchem rąk i głowy, akby im obu na słowo się zdobyć było

trudno.
Przybywa ący, na którego padło światło od podwórza, wyglądał barǳo rycersko. Choć

nie miał na sobie ani zbroi, ani żadne oznaki wo aka, można było poprzysiąǳ, iż w służbie
żołnierskie spęǳił życie.

Twarz na poǳiw była mimo wieku piękna i szlachetnych rysów, czysto polskich;
siwie ący wąs spuścisty okrywał mu wargi i niemal na piersi spadał. Stró miał starodaw-
nego kro u, niewytworny, co w owym czasie nie było pospolitem bo się wszyscy raǳi
cudacko przebierali.

— A co? oboźny mó — odezwał się stłumionym głosem przybywa ący — a co? nie
masz tam akie pociesza ące nowiny, którąbyś mnie odżywił?

Oboźny króla Augusta, Karwicki, ręce na kolanach leżące załamał, podniósł głowę
i westchnął ciężko.
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— A! rotmistrzu mó , panie miły — rzekł ponurym głosem grobowym — pod te cza-
sy nieszczęśliwe zkąd co dobrego wziąć? Zda e się, iż Opatrzność, w niezgłębionych swych
wyrokach nad naszemi głowy i nad tem nieszczęśliwem królestwem skupiła wszystkie
klęski, akie tylko luǳi trapić mogą.

Rotmistrz Bieliński na westchnienie odpowieǳiał westchnieniem.
— Pomnĳcie na to — odparł spoko nie — iż ona Opatrzność krzyże zsyła tym,

których Bóg miłu e, i że one są próbą cnoty. Narzekać nadaremna rzecz i niemęzka. Jak
na wo nie, panie oboźny, na czatach stać z różańcem i szablą, to est z wiarą w Boga i w siły
własne.

Karwicki oboźny podniósł oczy niebieskie, zbladłe wiekiem i ǳiś szare, usta mu się
skrzywiły i z piersi znowu wydobyło się mimowoli westchnienie.

— Nie ǳiwu się, że człowiek stęknie, rotmistrzu — rzekł. — Brzemię okrutne, pod
czas głowę stracić można.

Bieliński zamilkł, snadź i on czuł to brzemię.
— Cóż z królem, panem naszym miłościwym — zapytał po chwili — co mówią

lekarze?
— Pan Stanisław Fogelweder i Niemiec Ruppert edno pono prawią — odpowieǳiał

oboźny, obok którego za ął mie sce na ławie rotmistrz Bieliński. — Z królem źle est,
barǳo źle, a leki i lekarze co pomogą, gdy kto życia nie szanu e?

— Zaprawdę — przerwał rękę podnosząc Bieliński — i a tak trzymam. Ciału żaden
lekarz nie poraǳi, gdy dusza choru e i radaby uciec z niego. Wszak ci to męczennik!

— A tak! — potwierǳił gorąco Karwicki — któż to lepie wie nad nas, cośmy w służ-
bie ego oddawna i smutną tę historyę znamy. Ci co zdaleka patrzą, mogą obwiniać,
sarkać, zadawać mu, że własną winą w to popadł, ale my wiemy, iż się stał ofiarą lo-
su akiegoś, który go chyba od kolebki ścigał. Lepszego i szlachetnie szego człowieka,
większego serca monarchy na świecie chyba nie znaleźć, a oto ak ginie marnie, pamięci
nawet po sobie nie zostawu ąc, na aką zasłużył. O Boże!

Słucha ąc z głową ku mówiącemu zwróconą, rotmistrz słowo każde chwytał bacznie.
— Nie nam go sąǳić — rzekł — biedny pan! biedny pan!
Karwicki z wielką żywością zwrócił się do rotmistrza.
— Wy go lepie znacie — rzekł — ale druǳy? Sąǳą go z tego co teraz czyni, gdy

uż sobą prawie nie władnie, a nie patrzą na to, co go do tego stanu przywiodło.
— Jestże uż tak źle ze zdrowiem? hę? — zapytał Bieliński.
— Gorze nie może być — odparł oboźny — ręce i nogi chiragra i pedogra trapią,

wewnątrz boleści cierpi, a na gorze z umysłem. Troski go eǳą, sam uż nie wie co czyni.
— A! bracie miły, wiele on ich sobie sam przysporzył — rzekł, zniża ąc głos, Bieliński

— ale, prawda, i luǳie mu ich przynieśli wiele.
Zawahawszy się nieco, rotmistrz dodał.
— Aleby wam z Warszawy potrzeba uż precz, póki czas. Morowe powietrze dokoła ą

opasu e. W Okuniewie luǳie pada ą ak muchy, a pono i tu po przedmieściach i w samem
mieście śmierci przypadków było wiele, które mór uż, uż wciska ący się zwiastu ą. Nie
odkurzą go żadnym dymem.

— Tać wybieramy się ztąd, acz nie wiem dokąd — rzekł Karwicki oboźny. — Z cho-
rym panem echać troska też bęǳie niemała. Sieǳieć, choćby w na wygodnie sze koleb-
ce, nie bęǳie mógł; nieść się nie da, chyba go z łożem na wóz postawimy, a po naszych
drogach taki wóz nie wszęǳie prze ǳie bez szwanku.

Oba zamilkli potem, patrząc przed siebie niemi.
— Zamęczyli go — rzekł Bieliński po długim przestanku. — Bona go naprzód pod

fartuchem trzymała za długo. Gdyby naówczas, ak go na wo nę wyprawiano, nie zawróciła
z drogi, byłby się do zdrowego życia obozowego nałamał, młodym i rzeźwym byłby ǳiś
ak a, co się starym nie czu ę.

Jak kwiatuszek w cieniu rósł i wyciekł też blady, biedny i wątły. Dali mu pierwszą
żonę, to ą zazdrość Bony rychło zabiła; ożenił się z drugą, która go wiele kosztowała
zgryzoty, i tę mu matka odebrała. Ożenił się z trzecią, i z tą żyć nie mógł dla okropne
choroby e , a rozǳielić mu się nie dali.

Zszedł na lada akie miłośnice… i tak ostatni z te wielkie krwi królów, bez potomka,
nęǳnie schoǳi, nie wieǳąc nawet, komu kra puści, który tak kochał.
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Jedna królewna Anna została nam doma, a i te boda niedaleko do pięćǳiesiątki!
— Cicho! — przerwał oboźny — nam sługom królewskim imienia e nawet wyrzec

nie wolno. Źli luǳie tak umieli zasiać niezgodę mięǳy roǳeństwem, iż król e na oczy
nie dopuszcza, żal ma wielki. A ta nieszczęśliwa oczy sobie wypłaku e.

— Teraz przecie na nią i królestwo i Litwa przy ǳie po śmierci króla, Boże uchowa !
— odezwał się rotmistrz. — Ostatniać ona tu doma z tego rodu.

Oboźny ramionami wstrząsnął.
— Takby ono było, gdyby korona ǳieǳiczną się zwała — odparł — ale tu uż za-

wczasu przebąku ą, że sobie króla wybierać będą, akiego zechcą.
— A! nie może być! Srogaby była niesprawiedliwość i niewǳięczność — krzyknął,

głos podnosząc i zaraz go zniża ąc Bieliński.
— Rozsłucha cież się — odparł spoko nie oboźny.
I milczeli znowu.
— Na królestwo to — dodał Karwicki po cichu, ogląda ąc się dokoła, akby się pod-

słuchania obawiał — na królestwo to zawczasu uż polu e wielu. Jeszcze król nie zamknął
powiek, a posłów pota emnych i szpiegów po senatorach, po szlachcie, po duchowień-
stwie włóczą się ćmy.

Jeden Bóg wie na czem się skończą te ymarki.
— Po mo emu, po żołniersku — odpowieǳiał Bieliński — rzecz barǳo prosta i asna.

Królewna ma pierwsze prawo do tronu, kto wybrany zostanie ożeni się z nią.
Nie tak-li było z królową Jadwigą?
Karwicki potrząsnął głową.
— Prostsze to i poczciwsze serca owych czasów były — rzekł — ǳisia luǳie barǳo

zmądrzeli, na dobre i na złe rozumu zażywa ąc. Kto tu odgadnie co się stanie.
I podumawszy trochę, dołożył, obraca ąc się ku rotmistrzowi.
— Powiada ą, że króla Francyi brat o koronę się stara, ofiaru ąc zaślubić królewnę

Annę, a u nas tu i głośno i po cichu zaprzedanych nie mało est, którzy cesarskiego brata
czy synowca popiera ą. Litwa cara moskiewskiego wziąć gotowa, aby od niego spokó
miała. Są i tacy co za pruskiem książątkiem głosu ą.

— Zawczasu! zawczasu! — z oburzeniem przerwał rotmistrz. — Czy się to goǳi!
alboż to Bóg nie wszechmogący i nie może panu zdrowia przywrócić, żywota przedłużyć,
a nawet syna dać w późnym wieku ak Jagielle?

Niedźwiedź w lesie, a ten na targ skórę niesie. O luǳiska, luǳiska!
— Wszystkiemu winni — dorzucił Karwicki — ci co mu rozwodu dopuścić nie

chcieli. Kardynał Commendoni na więce , bo się upierał dla czci cesarskiego domu nie
rozłączać ich, gdy kościół w takich wypadkach choroby ciężkie i wstrętliwe , niemożli-
wego pożycia, nie eden raz małżeństwa rozwiązywał i żenić się pozwalał.

Bieliński krzywiąc się nachylił do ucha oboźnemu.
— A lepie by było, gdyby wziąwszy rozwód uparł się żenić z Za ączkowską?
Szeptał po cichu i szukał oczyma we rzenia towarzysza, który wzrok wlepił w ziemię

i głowę zwiesił na piersi smutnie.
— Była chwila, że się koniecznie napierał te Hanny — dodał — a kto wie, czy i teraz

eszcze o nie nie myśli. Mówią, że ą po książęcemu wyposażoną trzyma w Witowie. Za
samo łoże dla nie cztery tysiące dukatów zapłacono! Panie Boże odpuść! Gdyby z grobów
wstali ci, którym Raǳiwiłłowne dla króla było za mało, cóżby powieǳieli na Hanusię
Za ączkowską?

Po krótkiem milczeniu Karwicki się odezwał.
— Wszystkiemu temu bałamuctwu winni źli doraǳcy nie on. Chcieli mu życie osło-

ǳić babami, a niemi e zatruli. Niech Bóg przebaczy kra czemu i podczaszemu, i innym
pomocnikom, którzy mu miłośnice wyna dowali, stręczyli i przywoǳili. Zaczęło się od
te mieszczanki Basi Giżanki, która ǳiś karetą eźǳi o czterech woźnikach; poszła za
tem Zuzia Orłowska, aż napatrzyli Hannę Za ączkowską mięǳy aucymerem królewne
Anny, która teraz pokutu e za nią i łzy wylewa.

— Zniedołężniał tak nakoniec, że uż własne woli nie ma — westchnął rotmistrz —
lada pacholę, ak ten Kniaźnik, czyni z nim, co chce.
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— Cierpieniem, troską, postrachem zgonu bezpotomnego tak się znużył, iż ǳiś, dla
świętego spoko u wszystko gotów poświęcić — począł Karwicki. — Niepoczciwi luǳie,
gotowi zawsze ze wszystkiego korzystać, im gorze go wiǳą, tem więce naciska ą, uprzy-
krza ą się i łupią.

Dotąd pono testamentu nawet nie ma, a dla samych sióstr uczynićby go powinien,
aby im nie wydarto co należy.

Serce się kra e myśląc o tem — dodał oboźny. — Ja gdy rozważać zacznę wszystko,
a odgadywać przyszłość, uciekam się do modlitwy taki strach mnie ogarnia.

Bieliński rękę ego u ął.
— Sąǳicie, że ze mną lepie ? — zawołał. — Nie ma pono w tem królestwie naszem

ednego poczciwego człowieka, któryby ak my nie bolał. Jak w ulu, gdy matki zabraknie,
co pocznie ró ? Tak i z nami. Zabraknie nam króla i królewskie roǳiny, choć ǳiś boli
na nią patrzeć, co się naówczas stanie z tem państwem naszem? Z edne strony czyha na
nie car moskiewski, z drugie cesarz niemiecki, który uż Węgrów i Czechów wziął, a na
Polskę zęby ostrzy. Nie liczę Turka i Tatarów. Jak my się obronim bez woǳa i głowy?
Co naówczas się stanie z naszemi od wieków zdobytemi prawami i swobodami? Ażali e
poszanu ą obcy? Im potężnie szego wybierzemy dla bezpieczeństwa od nieprzy aciół, tem
dla nas on groźnie szy, bo mu nasze swobody będą solą w oku.

— To też wielu uż ǳiś sąǳi, że ancuzkiego królewicza, o którym gadki choǳą,
że i on o koronę się stara, wziąć byłoby na bezpiecznie — odparł Karwicki. — Tylko
znowu ci co lepie są poinformowani prawią, że młokos est i papinek… a nasza królewna,
z którąby się żenić musiał, matkąby mu być mogła.

Bieliński głową potrząsał.
— Statystą nie estem — odezwał się — a na łaskę Bożą i natchnienie Ducha św.

wiele liczę.
— Gdybyśmy na nie zasłużyli — dokończył oboźny.
— Bieda! — przerwał Bieliński.
— A no, bieda! — powtórzył za nim Karwicki.
Zciemniało tymczasem trochę na dworze, a pod krużgankami noc prawie była. Na

zamku mało gǳie ukazywały się światełka, ruch ustawał, cisza rozpościerała się głęboka
dokoła.

Zdala, akby głosy naǳiei, z nad krzaków ogrodu nad Wisłą, od rzeki dały się słyszeć
słowicze śpiewy, którym sieǳący oba, milcząc, długo się przysłuchiwali.

Rotmistrz Bieliński wstał.
— Czas na spoczynek — odezwał się. — Przyszedłem tylko na zamek dowieǳieć się,

czy król mnie nie potrzebował, bo mi kazał być pogotowiu.
— Cały ten ǳień okrutnie cierpiał — odezwał się Karwicki. — Doktorowie o podróży

raǳili i nie uraǳili nic.
— Ale z Warszawy musi precz echać — przerwał rotmistrz — bo czasu moru miasto,

to ak czasu pożaru śpichrz ze smołą… zagnieźǳi się śmierć na długo. Musimy króla
salwować.

— Pewnie! ale dokądże z nim? — zapytał oboźny.
Bieliński dumał, odpowieǳieć nie umie ąc.
Stali tak eszcze w cieniu, gdy od wrót, które na drugi podworzec zamkowy mnie szy

wiodły, szmer się akiś dał słyszeć.
Oboźny spo rzał i nie oǳywa ąc się, palcem tknął rotmistrza, ukazu ąc mu na tę część

krużganków, która kurytarzami wiodła do mieszkania chorego króla.
Wieczorne zorzy odblask we mrokach rozeznać dozwalał postacie, które furtą otwartą

po cichu na zamek się wśliznęły. Trzy ich było.
Przodem szedł wysokiego wzrostu mężczyzna, płaszczem włoskim na ramię zarzuco-

nym osłonięty, w kapeluszu z pióropuszem. Tuż za nim, rańtuchem z głową okryta cała
posuwała się niewielka figurka, która niewiastą być musiała, sąǳąc z chodu i ruchów; za
niemi postępował chłopak wysmukły wyrostek.

Szli cicho, na palcach, ostrożnie, ogląda ąc się, przesunęli przez podwórze, dostali się
do krużganków i we drzwiach wiodących ku izbom króla znikli.

Rotmistrz przypatrywał się ciekawie, zda ąc się ob aśnienia oczekiwać od oboźnego,
który milczał póty, aż się przychoǳący nie oddalili w głąb kurytarzy.
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— Król leży chory — rzekł — a to mu albo akąś czarownicę, albo ednego z tych
„sokołów” poprowaǳili, o których on sam teraz powiada po cichu, że one go zgubiły.

ǲiwna a na ǳiwnie sza rzecz — dodał wzdycha ąc Karwicki — on sam asno wiǳi,
że się gubi, wie, że mu te kobiety żywot skraca ą, a oprzeć się pokusie nie może.

Fogelweder i Ruppert przypisu ą mu leki apteczne; wieczorem starą babę czarownicę,
znachorkę sprowaǳą, ta go okurza, omywa, zamawia, męczy… może tru e!

Ledwie się zbył wiedźmy, biegnie Basia Giżanka, o córeczce powiada ąc, aby mu, póki
czas, coś wydarła, choć dosyć uż ma, aby sobie męża kupiła.

Ręce załamał oboźny rozpaczliwie.
— Koniec świata!
— Na Boga — podchwycił rotmistrz — od czegoż są panowie senatorowie, Rada

królewska! Winni go oni wziąć w opiekę. Cóż ksiąǳ podkanclerzy?
Zżymnął się, posłyszawszy o nim oboźny.
— Ksiąǳ podkanclerzy! o sobie myśli, nie o panu — zamruczał. — Umiał on opa-

nować umysł królewski, ale tylko tem, że namiętnościom schlebia i przez szpary patrzy
na nie.

— Dreszcze po mnie przechoǳą — zawołał Bieliński — gdy was słucham. Myślałem,
idąc tu, że pociechę aką wyniosę, a wyście mi akby całunem świat cały oblekli.

— Co pomoże zabawiać się naǳie ami próżnemi, gdy nad głową wisi miecz — odparł
Karwicki.

— No, ale na ǳiś, chyba dość tego — przerwał, obe mu ąc przy aciela rotmistrz. —
Ufa my w Bogu! Mnie się wierzyć nie chce, aby nas miał pokarać tak sroǳe i wydać na
łup nieprzy aciołom.

— Nieprzy aciołom — podchwycił oboźny — rotmistrzu miły. Nieprzy aciołom by-
śmy się obronili, ale my sami sobie esteśmy na gorszym wrogiem.

Bieliński uszy zatyka ąc, słuchać uż nie chciał.
— Dość! dość! Czołem panie oboźny.
— Czołem, mó stary!
Uścisnęli się milczący.
Karwicki, akby mu przy aciela trudno opuścić było, powoli towarzyszył aż do bramy,

lecz milczał uż, idąc z głową spuszczoną.
Rotmistrz Bieliński otwarłszy furtę, rękę ego ścisnął i poszedł żywo ku miastu. Chwi-

lę postawszy Karwicki, nazad do zamku powrócił, lecz nie siada ąc uż na ławie, w głąb
podworca ku wewnętrzne bramie się skierował, i miał wnĳść na wschody około nie ze-
wnątrz muru przyczepione, gdy furta się otworzyła, a w nie ukazała się postać kobieca,
które zdala zbro ny towarzyszył mężczyzna.

Spostrzegłszy Karwickiego, kobieta chciała się cofnąć żywo, ale poznawszy go rychło,
wróciła śpiesznie i syknąwszy zcicha, śmiało się do niego zbliżyła.

Twarzy kobiety, osłonięte od stóp do głów płachtą ciemną, nie można było rozeznać,
ale pod tą osłoną niedbale zarzuconą, czuć się dawała zręczna i gibka postać, a głos srebrny,
młody zadźwięczał.

— Oboźny!
— Dosia! — odezwał się Karwicki.
— A któżby był, eśli nie a? — odparła żywo przybywa ąca. — Gdyby nie poczciwy

stary Żegota, nie ważyłabym się z ednego podwórza zamkowego na drugie sama po nocy,
bo i na królewskim zamku bezpieczeństwa nie ma… ale Żegota mnie wziął w opiekę,
a królewna…

— Z czemże przychoǳisz od królewne ? — zapytał, zbliża ąc się Karwicki.
— Z czem a przychoǳę? — odparła kobieta z odcieniem szyderstwa — zapyta racze

po co? bo od nas nie ma co przynieść, chyba łzy. Królewna niespoko na biedaczka, nie
wspomnieliście królowi o nie ?

— Nie było przystępu do niego! — odparł smutnie Karwicki.
Kobieta rozpaczliwie się poruszyła.
— A! mó Boże! mó Boże! — poczęła narzekać — król o nie zapomniał, a u was

na wszystkiem zbywa, panie oboźny. Na wieczerzę trzeba było wyprosić u kupców bez
pienięǳy, bo zapłacić nie ma czem.
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Królewnaby ochotnie ostatek sreber zastawiła, ale tu na nas tyle oczów patrzy, dla czci
królewskiego domu nie goǳi się, więc woli głodem przymrzeć. Nikt nad nami litości nie
ma. Co zawiniła ta biedna królewna nasza, iż e król bratem a o cem, i opiekunem, ak
powinien, być nie chce, że się nieprzy acielem stał?

— A! Nie mówcie tego — przerwał nagle Karwicki. — Nie goǳi się. Serca on dla
siostry nie stracił, źli tylko luǳie sprawili, iż żal do nie ma.

— Królewna winna żal mieć do niego daleko większy, bo e się krzywda ǳiała i ǳie e
— zawołała posłanka.

Dokoła głoszą, że król dla morowego powietrza wy eżdża z Warszawy, cóż natenczas
się stanie z nami? Nas też niepodobna dać na łup zarazie; a o czemże my podróż odbywać
bęǳiemy i dokąd się schronimy?

— Cierpliwości! czeka cież! — zawołał Karwicki — ani ǳiś, ani utro król nie wy-
eǳie. Nim to nastąpi, klnę się na uroczyście , my go skłonimy do wiǳenia się i prze-
ednania z królewną.

— I do opatrzenia e potrzeb — dodała żywo kobieta. — Na nas uż i moru nie
trzeba, pozdychamy niebawem z głodu.

Oboźny niby się uśmiechnął.
— Cóż? Myślicie, że a po kobiecemu z muchy robię wielbłąda? — odparła przybyła.

— Zapyta cież drugich, ak u nas est? Gorze by nie mogło być, gdyby królewna córką
prostego ziemianina była, a toć przecie królewskie ǳiecię, siostra króla i królowych.

Boże mó !
Zaasowany, zgnębiony milczał Karwicki.
— A! Dosiu mo a — rzekł — a to wszystko wiem. Z duszybym rad dopomóǳ, nie

a eden, Żaliński także, Fogelweder, ale do króla przystąpić trudno i sam na sam się z nim
rozmówić. Przy trutniach się z tym odezwać, znaczyłoby popsuć sprawę.

Kobieta łamała ręce.
— A! czekamy uż długo na zmiłowanie! — westchnęła.
Oboźny tarł czoło niecierpliwie.
— Gdybyście wieǳieli, ak mi do was trudno było iść, z akim a tu biegłam strachem

— mówiła dale — a no, musiałam, bo nikt inny nie mógł, nie chciał. Królewnaby też
może nie rada lada komu się zwierzyć z nęǳą swo ą. Pokrywa ą, ak może, aby się luǳie
z nie nie naigrawali.

Mnie na odwaǳe nie zbywa, choćby z rozpaczy, gdy na królewnę, panią mo ą, do-
broǳie kę, patrzę, poszłabym uż choć i bez Żegoty!

— No! no! — odparł Karwicki — sama się tak nie wyrywa ! W mieście, koło zamku
i na zamku luǳi różnych, włóczęgów dosyć, pod noc biedy napytać łatwo.

Obe rzał się po niebie.
— Wraca no, wraca — rzekł.
— Z czem? — zapytała kobieta.
— Z tym, że utro albo a, albo Żaliński powiemy królowi, przypomnimy królewnę

i skłonimy go do zgody.
— Do zgody! — powtórzyła cicho oczeku ąca. — Do zgody! Boże miłosierny! mógłże

kto przewiǳieć, że mięǳy bratem a siostrą powstać może niezgoda, i o co?
— No, dobre nocy i szczęśliwe drogi — zamknął e usta oboźny.
— Do utra! — zakończyła uparta ǳiewczyna, nie rusza ąc się z mie sca — do utra,

bo a przy dę utro i dopóty choǳić będę, aż coś wykołaczę.
— Do utra! — powtórzył oboźny, który do furty się zbliżył, otworzył ą i wypuściwszy

kobietę, prędko za nią zasunął.
Spo rzał w górę po oknach zamkowych. W tę stronę wychoǳiły komnaty królewskie.
W dwóch oknach zasłonami pół przezroczystemi zapuszczonych, czerwonawe światło

przebĳało się przez nie słabo. Czasami cienie akieś po nich się przesuwały.
W tych izbach spoczywał na łożu tęsknicy i boleści ostatni męzki rodu Jagiellońskiego

potomek — Zygmunt August. U wezgłowia ego nie miłość i przywiązanie, nie wierne
serca i luǳie oddani mu czuwali, ale chciwe dłonie, wystygłe piersi, nienasycone żąǳe.
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Szybkim krokiem od wrót zamkowych oddaliła się posłanka na drugie ciche po-
dwórze, które budowle starsze i mnie foremne otaczały. Ciągnęły się tu mury główne
budowy, połączone z nią, a pomięǳy niemi prze ścia, wschodki, galery ki, sklepienia
świadczyły, że wieki kleciły to gniazdo, a każde pokolenie uścielało e wedle potrzeby.

Ciemnymi zaułki szła śmiało posłanka, a stary Żegota kord trzyma ąc w ręku pogo-
towiu, towarzyszył e aż do odǳielnego ǳieǳińczyka, który budowę edną opasywał.
W murze były i tu wrota. Zbro ny stróż zapukał do nich, wpuścił ǳiewczę i nie mówiąc
słowa, sam poszedł dale .

Naprzeciw powraca ące Dosi, z kagankiem w ręku wyszła niemłoda kobieta, przy-
garbiona nieco, oǳiana ubogo, z twarzą akąś wypłakaną i smutną.

— Królewna? — zapytała Dosia.
— Układliśmy ą do snu — szepnęła stara. — Znowu to oko rwało i głowa ą bolała

strasznie. Żalińska materacyk położyła z rumianku, obwiązaliśmy chustynką szaanową.
Bóg wie! ulży e może!

No a król?
Dosia poruszeniem głowy dwuznacznem odpowieǳiała, akby o nim nie wiele co

mówić było.
Zatrzymały się tak obie w podwórku, którego mur eden wychoǳił w stronę Wisły

i ogrodu, a po nad nim zielone drzew i krzewów gałęzie widać było.
W budynku, przed którym stały, nie świeciło się nigǳie, stał czarny ze swymi murami

gǳieniegǳie z tynku pozǳieranymi.
— W izbach u nas eżeli nie zimno, to zaduszno — odezwała się przybywa ąca Dosia

— a tu powietrze wiosenne takie miłe, nie chciałoby się do komory, bo i sen powiek się
nie ima.

Stara kobieta, która kaganek osłania ąc ręką, na swą towarzyszkę patrzała ciekawie,
szepnęła cicho.

— Kto go tam wie, gǳie teraz bezpiecznie ? Powietrze wiosenne zawsze zimnicę da e,
a no i mór iǳie, człowiek boi się nawet oddychać. Lada wiatr przynieść może licho.

— A! wstydźże się Macie owa — żywo przerwała e Dosia. — Powietrze! powietrze!
Jakby to czasu moru Pana Boga nie było, bez którego woli człowiekowi włos nie spadnie
z głowy.

Ja się moru nie bo ę! a każe Bóg życie dać, wola Jego!
Stara zaczerwienionemi oczyma ciekawie, z poszanowaniem spo rzała na ǳiewczę.
— A! wy bo się niczego nie boicie, nikogo nie lękacie — szepnęła. — Ale niemal

wszyscy młoǳi tak śmiałku ą, dopóki ich życie trwogi nie nauczy. Nie igra i ty, abyś się
nie doigrała.

W te chwili blask kaganka padł na twarzyczkę śmiałe ǳiewczyny i całą ą czaro-
ǳie sko oświecił.

Czy światło to uczyniło ą tak piękną? Stała słucha ąc i patrząc na starą z takim wyra-
zem męztwa i ufności w Bogu i sobie, a tak e z tem było heroicznie pięknie, iż zdawała się
akąś naǳiemską, przez malarza wymarzoną istotą, z awiskiem, które chwilę błysnąwszy,
zniknąć i w mrokach rozpłynąć się miało.

Ta naǳwycza na piękność Dosi musiała się nawet stare babusi wydać zachwyca ącą,
gdyż mimowoli wykrzyknęła.

— A! aka ty esteś piękna!
Dosłyszała Dosia tych słów cichych, zwiesiła główkę smutnie, brwi się e ściągnęły

i rzekła tęskno.
— Pan Bóg mnie tą pięknością pokarał, na co się ona zdała?
Stara przypomniawszy sobie kaganek, który trzymała w ręku, dmuchnęła nań i zgasiła.

Ciemność otoczyła e.
— A Żalińska? — zapytało ǳiewczę.
— Sieǳi przy królewnie, pilnu ąc, czy się nie przebuǳi a nie zapotrzebu e czego.
— Gǳież reszta dworu?
— Rozeszli się, gǳie który chciał albo musiał — mówiła stara. — Niektórzy uż

i chrapać muszą.
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— Idźże i ty zasnąć, mo a Macie owa — dokończyła Dosia. — Mnie się chce siąść
eszcze trochę tu na ławie u drzwi i spocząć na świeżem powietrzu, w komorach mi akoś
duszno. Sen nie bierze.

Posłuszna Macie owa, milcząc, z kagankiem wsunęła się po cichu we drzwi, a Dosia
z głowy na ramiona opuściwszy rańtuch, zbliżyła się ku ścianie, znalazła ławę i siadła na
nie , ręce na kolanach załamawszy.

Cicha noc ma owa, która nawet o północy nigdy zbyt czarną nie est, miasto i zamek
usypiała.

Z każdą chwilą milczenie stawało się uroczystsze, szmery dolatu ące zdala rzadsze
i słabsze.

Dosia z oczyma wlepionemi w niebo, dobyła różańca i miała się zacząć modlić, gdy
blizko nie , z za węgła kroki słyszeć się dały.

Z niechęcią i obawą zwróciła wzrok w tę stronę, lękała się, aby natręt aki nie spłoszył
e z tego kątka, w którym spocząć sobie obiecywała.

Chód był powolny, stąpanie dawało poznać mężczyznę.
Wkrótce też z za węgła wyszedł słuszny, silnie i foremnie zbudowany, zręcznie się

porusza ący człowiek, otulony narzuconą na ramiona opończą, z głową nakrytą małą, od
niechcenia włożoną magierką. Krokiem powolnym posuwał się naprzód zadumany.

Chociaż twarzy rozpoznać nie było można, Dosia zobaczywszy go, zerwała się uciekać,
gdy nadchoǳący obe rzał się, poznał ą i uchyla ąc czapeczki, rzekł cicho.

— Niecha panienka nie ucieka, a pó dę precz.
Głos był łagodny i sympatyczny, Dosia przysiadła na ławeczce mrucząc:
— Będę przecież musiała iść, bo mi po nocach w rozmowy wdawać się nie przystało.
— Ale a dla porządku obe ść muszę dokoła, aby się luǳie nie rozpuszczali — rzekł

zatrzymu ąc się mężczyzna.
ǲiewczę nie odpowieǳiało i słychać tylko było paciorki różańca uderza ące o siebie

w e rękach.
Mężczyzna stał, ode ść mu się akoś nie chciało.
— Ani we dnie ani wieczorem, nigdy mi panna Dorota rozmówić się z sobą nie

pozwala! — westchnął. — A, takbym tego pragnął.
— Przyna mnie nie ǳiś i nie tu pora do rozmowy — niecierpliwie i prawie gniewnie

odparło ǳiewczę. — Idź pan swo ą drogą, a nie, to a będę musiała.
— Idę uż, idę — zawołał mężczyzna — ale na rany Chrystusowe, kiedy a będę miał

to szczęście…
Nie dała mu dokończyć ǳiewczyna.
— A! szczęście! co za szczęście! Nigdy! nigdy! — zawołała nadąsana, zerwała się z ław-

ki, wpadła we drzwi i zatrzasnęła e za sobą.
Mężczyzna machinalnie poprawił czapeczkę na głowie, u ął się za wąs i pokręcił go,

przebąknął coś i szedł dale powoli obe rzeć podwórze i otacza ące go sta nie i szopy.
Zwolna tak, bacznie przesuwał się nasłuchu ąc, pomięǳy budowlami, popróbował

gǳieniegǳie drzwi i wrót, zaglądnął do komórek pół otwartych, z których go dochoǳiło
chrapanie, i okrążywszy budynki, drugą stroną od tyłu wszedł do głównego korpusu przez
sień ciemną zdąża ąc do komory, w które się świeciło.

Choć ciepło uż było na dworze, tu na kominie palił się eszcze ogień dogasa ący, nie
dla ogrzania izby, ale dla oczyszczenia wilgotnego powietrza i dla światła naniecony.

Izba była dosyć przestronna, sklepiona, czysta, wybielona świeżo, z podłogą posypaną
tatarakiem i edlinką, których woń czuć się w nie dawała. Dwa tarczany stały u dwóch
e ścian przeciwległych, a stół prosty pomięǳy niemi w pośrodku. Po kątach, akby
w gospoǳie podróżne , tłumoki i skrzynki widać było, uprzęże, siodła i wo łoki na kupę
zrzucone.

Na stole zgasły leżał kaganek, a blask dogorywa ącego ognia chwilami oświecał ko-
morę, podobną do akie ś izby klasztorne .

Na ednym z tarczanów, opończą okryty, zwinięty w kłębek leżał człowiek, który
posłyszawszy drzwi skrzypnięcie podniósł głowę na pół łysą z wąsami ogromnemi, z po-
liczkami obwisłemi i znużonemi, zapadłemi oczyma.

Zobaczywszy wchoǳącego uż się, na drugi bok obróciwszy, spać chciał kłaść, gdy
usłyszał z piersi ego dobywa ące się westchnienie ciężkie.
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Ziewnął, podniósł się, wyciągnął, oczy przetarł, splunął i usiadł na łóżku.
— Waść, mości Talwoszu, wzdychasz tylko a wzdychasz, piersi sobie mordu esz, do

czego się to zdało?
— Myślisz, mó miły Bobolo, że a to z dobre woli czynię? — odparł przychoǳący,

który zrzuciwszy opończę i czapeczkę na swó tarczan, zbliżył się do ognia aby go poprawić
i pokazał się młodym i przysto nym, mężnego wyrazu twarzy człowiekiem.

— Gǳieżeś znów u licha po nocy wędrował — zapytał Bobola ziewa ąc. — Masz
akiego ęzyka? dopytałeś co?

— Tyle tylko żem na rzał Dosię, która mnie poła awszy, uciekła — rzekł młody Tal-
wosz. — Obszedłem szopy i sta nie, bo ǳiś nikomu wierzyć nie można, wszystko się
rozprzęga.

To mówiąc, gdy raz eszcze westchnął, Bobola splunął gniewnie.
— Panna Dorota ci w głowę za echała! — odezwał się. — Rozumu nie masz! albo to

pora o amorach myśleć, gdy taka bieda dokoła i na śmierć się racze sposobić potrzeba,
bo nas tu dale , dale powietrze wszystkich podusi w tych murach.

— Niecha by uż, niecha ! — macha ąc ręką rozpaczliwie odparł Talwosz — mnie,
dalipan, życie zbrzydło.

— Dla edne podwiki! — zawołał z oburzeniem stary Bobola. — Ale, wstyǳiłbyś
się. Przecież panu Talwoszowi nie lada szlachcicowi, dobrego rodu, o inne przyszłości
i krescytywie myślećby się goǳiło, a nie świat sobie zawiązywać edną taką ǳierlatką,
u które tyle tylko, że liczko kraśne.

— Jak Bóg miły ci, Bobolo — przerwał młody — zaklinam nicże mi przeciw nie
nie mów! Klnę się gardłem, drugie takie chyba nie ma na świecie!

Sieǳący na łóżku, przygarbiony, rozespany Bobola, który obie ręce trzymał oparte
o krawędź tarczana, podniósł zwolna oczy na towarzysza. Patrzył, patrzył i minę zrobił
wyraża ącą politowanie, akby chciał mówić:

— Żal mi cię biedaku! Do tego to uż przyszło?
— Słucha Talwosz — odezwał się głośno. — Dotąd sąǳiłem, żeś ty się tak mimo-

chodem zadurzył w nie , ak to się coǳień młodym zdarza, a utro, gdy cię królewna na
Litwę odprawi, wywietrze e to z głowy, ale ty na prawdę szale esz.

— A! na prawdę! na prawdę! — potwierǳił Talwosz, który siadł u ognia na nizkie
ławeczce. — Mów sobie co chcesz, mó koniuszy, ła mnie kiedy wola, Dosi drugie ,
równe e nie było i nie bęǳie.

— Urodą, rozumem, dowcipem, nie ma co mówić — zawołał Bobola — przecho-
ǳi inne, co prawda, prawda. Ale a w ǳiewczynie te śmiałości, tego zuchwalstwa, tego
rwania się naprzód nie lubię. Na kozaka patrzy.

Talwosz głową potrząsał.
— Rycerskiego ducha niewiasta — zawołał z uniesieniem.
— ǲiewczynie młode ten duch nie przystał — odparł Bobola surowo.
— Teraźnie szego czasu i kobietom serce urasta, tak nas bieda przygniotła, a my

zniedołężnieli — począł Talwosz.
Ale, posłucha Bobolo, dobrze, że się o tem zgadało. Tyś się uż przespał, a mnie się

wcale spać nie chce.
Obiecywałeś mi tyle razy o te Dosi relacyę. Ja nie od tak dawna na dwór przybywszy,

tyle tylko wiem, że ą królewna wychowała, że ą lubi, a ona za swą panią życie dać gotowa.
Ale zkądże ona! co ona?
Bobola nie rusza ąc się z łóżka, poprawił się tylko i usiadł wygodnie .
— Prawdą a Bogiem — począł — a przeciw nie nie mam nic, ale mi żal ciebie, bo

ty na prawdę myślisz o nie , a ona, choćby ak piękną i poczciwą była, za żonkę, nikomu
się nie zda.

U nas żona, prawda, męztwo musi mieć i rozum, gospodarną być, ale my się ciągle
po światu włóczymy, ona za nas i za siebie gniazda powinna strzeǳ i spoko nego ducha
w sobie piastować. Na naszych żonach wszystko, ale w domu. Te domu bęǳie mało.

Szlachcic u siebie na wsi gościem. Jak nie na pospolite ruszenie, to na komisye, na
deputacye, na z azdy, na urzędy iść musi. Póki korda dobyć ma siłę, z konia nie zsiada.

Więc e mość koło domu, koło roli, koło interesów i do sadu i do robotnika musi iść
i za męża i za siebie i do tańca i do różańca.
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Talwosz nie przeczył i nie odpowiadał.
— Myślisz że taka two a Dosia na wsi we dworze wytrzyma? — dodał Bobola.
— Ona? — wyrwało się Talwoszowi — ona z siebie uczyni co zechce! Ale da po-

kó , nie o tem mowa. Obiecaliście mi o nie coś więce powieǳieć niż a wiem, bądźcież
łaskawi.

Bobola głowę pocierał.
— Gdyby cię to mogło wyleczyć z te niedorzeczne miłości — westchnął. — Co a

wiem, czemużbym ci powieǳieć nie miał? Nikt mnie o ta emnicę nie prosił.
Znacie naszą królewnę Annę? Serce ma złote a szczęścia do luǳi ani za grosz. Piękna

była i est eszcze nie szpetną, a oto e uż pięćǳiesiąty podobno roczek dochoǳi, nikt się
prawie o nią nie starał. Inne, młodsze przed nią powychoǳiły. O tę się nikt ani dowieǳiał.
Król nasz August losem się e nie za ął, ona o siebie nie troszczyła się.

— Katarzyny, królowe szweǳkie losu nie ma pono co zazdrościć — przerwał Tal-
wosz — ta się mało nie na śmierć zamęczyła nim doszła przez więzienie ciężkie do kró-
lestwa. A mało co że ą carowi moskiewskiemu nie wydał ten szalony Eryk.

— Ale, wszelako ǳiś królu e — odparł Bobola. — Zofia wyszła też niezgorze za
Brunświckiego, o innych nie mówię, ta została na koszu.

Coby ą brat, sierotę, miał kochać więce , ǳiś przyszło do tego, że o tę Za ączkowską
się pogniewawszy, gadać do nie nie chce.

— Ale cóż to wszystko ma do Dosi? — zapytał Talwosz.
— No, poczeka , to est exordium — mówił spoko nie Bobola.
— U nasze królewne , niby to dla usługi, a w rzeczy przez litość pobranych, zawsze

sierot i wychowanic bywało dosyć, co e utrzymywała, uczyć kazała i wyposażała. Wszak
i ta Za ączkowska… ale dać e pokó .

Otóż byliśmy, pomnę, w Krakowie, lat temu nie pamiętam ile, bęǳie około ǳiewięciu
może, gdy raz przyszedłszy z miasta stara Zakrzewska, która naówczas ochmistrzynią była
przy aucymerze, powiada królewnie: Tomci na mieście cudne ǳiecko, ǳiewczyninę
wiǳiała, choć malować. Gdyby aniołek piękna, ale odarta, w łachmanach, żal się Boże,
ak zbieǳona. Szlachcic ą tu przywiózł, przez miłosierǳie wziąwszy z odbitych Tatarom
eńców. Nikt się do nie nie chciał przyznać. Radby ą, słyszę, komu oddać, ale nikt się
nie zgłasza.

Spo rzała na królewnę, która natychmiast odpowieǳiała.
— Każcie tego szlachcica z ǳieckiem na zamek przywołać.
Zakrzewska, litościwego też serca kobieta, pchnęła zaraz pacholika na miasto. W go-

ǳinę może przyszli królewnie ozna mić, że szlachcic z ǳieckiem w antykamerze stoi.
Wybiegliśmy wszyscy patrzeć, bo nas opowiadanie zaciekawiło.
ǲiecko wychuǳone, sińcami okryte, nęǳne było barǳo, mogła mieć lat około

ǳiesiątka. Ale mimo nęǳy i brudu twarzyczkę miała tak piękną, że się płakać chciało
nad tem co to stworzenie śliczne wycierpieć musiało.

Szlachcic, który ą porzuconą na pół nagą wziął, nie miał nawet czem okryć, więc
zgrzebnemi łachmanami była oǳiana i w starą, obciętą opończę otulona, które po pas
starczyło e za pięty.

Zapytała królewna zkąd ą wziął.
Począł opowiadać, że niedawno Tatarom eńców nad Tykiczem odbito, a mięǳy niemi

i ta sierotka się zna dowała. Domyślano się z tego, co ǳiecko samo o sobie opowiadało,
i z innych poszlaków, że było córką nie akiego Sochy-Zagłoby, których tam dwu braci
z Mazowsza wywędrowawszy na kresach się osiedliło.

Temu Sosze-Zagłobie ednemu Tatarowie dwór spalili, żonę zabili, ego zamęczyli
w niewoli, a o ǳiecku sąǳono, że e ten sam los spotkał.

Gdy dobrze późnie eńców odbito w stepie, znalazła się w rękach tatarskich ǳiew-
czynina. Pamiętała o sobie że ą Dosią zwano, że we wsi Mchowie roǳice mieszkali,
i miała drewniany krzyżyk akiś na sznureczku u szyi.

Obok Mchowa, w drugie osaǳie, brat tego Sochy-Zagłoby ocalał był, wczas zbie-
głszy, ale gdy mu synowicę przyprowaǳono, wcale się do nie przyznać nie chciał, ani ą
znać, chociaż po bracie Mchów zagarnął. Krzyżyk drewniany, który miała na szyi, służył
mu właśnie do dowoǳenia, że musiała być chłopką, kiedy kĳowskie roboty krucyfiks
na piersiach nosiła.

   Infantka 



Szlachcic, który się od stry a tego nagrody spoǳiewał, oberwał ła anie i nie wieǳąc,
co począć z sierotą, przywiózł ą naprzód do Lwowa, potem do Krakowa, rad się zbyć, bo
nie żonaty był, nie miał domu ani łomu, i sam służby szukał.

Królewna ani się namyślała, kazała mu kilka czerwonych złotych dać, a Zakrzewskie
ǳiecko wziąć. Obmyto e, uczesano, nakarmiono, a Anna królewna barǳo pokochała
wychowanicę.

Gdy biedactwo odżyło, wypytywano e o przeszłość, o niewolę, ale było tak przemę-
czone, schorowane, przybite obchoǳeniem się okrutnem, że mało co zachowało.

Mówiła tylko, że imię swe Dosi pamiętała i że roǳice e na wsi akie ś, którą po
swo emu opisywali, mieszkali.

Z bałamutnych tych ǳiecka wspomnień mało co było można wyciągnąć, nawet to
rzecz barǳo niepewna, czy w istocie tego Sochy-Zagłoby córką była, ale ą tu przy ęto
i nazwano Dorotą Zagłobianką.

Gdy to biedactwo potem odżyło, dopieroż niemal cudownie rosnąć, pięknieć i roz-
wĳać się ęło tak, że królewna się nią nacieszyć nie mogła. Poszły stąd pieszczoty wielkie
i niepotrzebne dogaǳanie.

Zachciało się ǳiewczynie uczyć, królewna sama nauczyła ą po włosku, Francuz który
pod czas był przy ogroǳie, po ancuzku, a żartem i na poǳiw ks. Niedźwieǳki zaczął
po łacinie.

Na co się to wszystko zdało? chyba żeby się e w głowie przewróciło.
Umie ąc ęzyków tyle, zażądała niemieckiego, królewna e się o Niemkę postarała.

Szczęście eszcze, że po turecku i po tatarsku nie zechciała się uczyć, boby e i tego nie
odmówiono. A z tatarskiego ęzyka dotąd, słyszę, pamięta coś nie coś.

Pisze tak pięknie, że mogłaby w kancelaryi służyć.
Jakże potem nie miała zdumnieć i nabrać pychy, gdy się e wszyscy ǳiwić zaczęli,

a rozum e wychwalać i piękność przytem?
Tatarowie też kumysem po ąc wlali w nią krew taką ǳiką, że e pohamować trudno.
Otóż ą macie aką ǳisia est.
Zagłobianka! szlachcianka! ale stry e znać nie chciał, pewno nie bez powodu. Kto

wie co za edna? tyle tylko pewne, że Dosia…
— No i to — dodał Talwosz — że drugie takie Zagłobianki czy Dosi nie ma na

świecie. Wyrzucacie e że się górą nosi, co za ǳiw! niechże druga temu co ona sprosta?
Złego przecie nic e zadać nie możecie?

— Dla siebie na gorsza — mówił dale spoko nie Bobola. — O swo ą przyszłość cale
nie dba. Za królewnę życie gotowa dać, ale się rwie nie do swoich rzeczy, nawet pani nasza
pohamować e nie może.

— Za to e naganić nie można — odparł Talwosz — iż się przywiązała i chce wǳięcz-
ność okazać. Tu wszyscy głowy potracili, królewna płacze tylko i narzeka, ta edna ani
odwagi nie traci, ni na chwilę nie odpoczywa.

— A do czego się to zdało? — spytał Bobola. — Lata, biega, wciska się, ale cóż zrobić
może? Nastręcza się na posła, gotowa w na większy ogień, a nie zrobi nic, tylko się e
luǳie ǳiwu ą i pod czas wyśmiewa ą.

— Mó Bobolo miły — począł Talwosz po chwilce namysłu. — Coś mi miał serce
od ąć dla nie , toś chyba przysporzył. Dokaże ona co czy nic, nie w tem rzecz; poǳiwiać
trzeba i męztwo i rozum i wǳięczność dla królewne .

— I szaleństwo — dorzucił Bobola. — Zważże sam. ǲiewczyna piękna ak anioł,
oczy rwie, wie o tem i pięknością się tą posługu e, naraża. Wy ǳieli cało? a luǳie zawsze
paplać będą.

— Zna ǳie się za nią u ąć komu — zamruczał Talwosz.
— Tak ak i ǳiś wieczór — mówił dale Bobola — sama edna do oboźnego na zamek

do króla, gǳie lud rozpuszczony. Gǳie to kto słyszał? Ale ona się nie zlęknie nikogo.
Biskup, senator, żołnierstwo, ciżba, hałastra, ani się zawaha, ani drgnie.

— A wszystko to robi dla królewne — przerwał Talwosz — bo ona sama niko-
go nie potrzebu e i zbliżyć się nawet nie da do siebie. Powieǳże Bobolo, nie piękna to
wǳięczność?
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— Boda piękna ale nierozumna i bez pożytku — mówił Bobola i rozśmiał się. —
Co chcesz? gotówem ą nazwać heroiną, ale właśnie przez to na żonę nie stworzona, a ty
się bez miary rozmiłowu esz i głowę tracisz.

Zamilkł Talwosz, ale wcale nie okazywał, żeby był przekonanym.
— Teraz — odezwał się po namyśle — pozwól mnie słowo rzec. Czy a się kocham

w nie czy nie, to mo a rzecz, ale ten sam mam sentyment dla królewne co ona.
Albo się to serce nie rozǳiera patrząc na tę nieszczęśliwą panią? Takiego rodu ǳiecię,

królów córka, wnuczka, prawnuczka, królów siostra i królowych, ǳiś sierota, opuszczona,
sama edna, biedna tak, że dla kawałka chleba srebra musi pota emnie zastawiać. Albo to
nie okropna pomyśleć o e losie!

Gdy na którego z nas biedaków, pospolitych luǳi padnie takie nieszczęście, toć esz-
cze! ale pomazańców bożych ǳiecko! w takiem osieroceniu, pod taką dolą ciężką! Nie
powinniśmyż wszyscy się u ąć za nią, a choćby ginąć dla nie !

— Tęgiś — przerwał Bobola. — My! my! a cóż my możemy, choćbyśmy i poginęli?
— E! e! — wyrwało się Talwoszowi. — My! my! toć przecie szlachta esteśmy,

a w królestwie tem coś znaczymy. Ani ty ani a nic nie zrobimy, ale trzeba buǳić i na-
woływać.

Panowie senatorowie klucze trzyma ą, my pięści mamy.
— O ho! ho! — zakrzyknął Bobola — daleko iǳiesz! Pleć tylko tak, pleć, i królewnie

się przysłużysz i sobie.
— Nie może być ażeby sprawiedliwości nie było na świecie! — wołał Talwosz rozgo-

rączkowany.
— Czeka myż na nią!
— A tymczasem królewna Anna bez opatrzenia, głodem niecha mrze i ze wstydu,

że ą poniewiera ą! — wykrzyknął Talwosz. — Cóż tu się ǳiwować, że ǳiewczyna głowę
traci, patrząc na to! Mnie się też wnętrzności burzą.

Porwał się Talwosz i żywo po izbie biegać począł.
— Trzeba raǳić! nic nie pomoże.
Bobola się ironicznie uśmiechał.
— Gdyby cię ksiąǳ podkanclerzy Krasiński do rady wezwał — rzekł — nie źleby

było, a no, wątpię żeby mu to na myśl przyszło.
Talwosz stał zadumany ponuro.
— Patrza że — odezwał się akby żarciku Boboli nie dosłyszał — lada ǳień ztąd

chorego króla wywiozą do Tykocina lub Knyszyna Bóg wie dokąd, cóż się naówczas
z królewną stanie? W Warszawie pozostać, gdy tu powietrze albo uż przyszło, albo utro
nade ǳie, niepodobieństwo, bo to wyrok śmierci na nią. Dokądże wy eǳiemy i o czem?

— Nie wiem — odparł Bobola — ale mi się wiǳi, że ani ty, ani a, ani piękna Dosia
Zagłobianka, choćby latała do pana Karwickiego, do Żalińskiego, do podczaszego nawet,
nie uczynimy nic. Na to trzeba większe siły. Więc po co się rwać?

Talwosz zwątpiwszy ażeby towarzysza przekonał, tchnął piersią całą i rzucił się z im-
petem wielkim na swó tarczan.

Bobola z wolna wstał, poszedł do ǳbana wody sobie nalać, napił się, wąsy otarł i nic
nie mówiąc, legł także na posłanie.

W komnacie ogień, akby czekał na to, przygasł zupełnie i karmazynowe tylko węgle
z pod popiołu ak rubiny świeciły.

Gdy z rana wstawszy Talwosz się ubrał i wyszedł się około dworu rozpatrzeć, ran-
nie szą eszcze od siebie Dosię Zagłobiankę znalazł uż sto ącą w progu, na rozmowie
z ochmistrzynią i starą sługą królewne Żalińską.

Szeptały obie, tak smutne ma ąc twarze, iż Talwoszowi na myśl przyszło spytać czy się
co złego nie stało.

Dosia Zagłobianka cała czarno ubrana, ale w smutne te oǳieży tak cudnie piękna,
iżby ą nikt za sługę nie wziął, ale za wysokiego rodu panią — z pańską też dumą nosiła
stró ten skromny i ubogi.

Po dniu dopiero ta piękność, o które sobie wczora rozpowiadali Bobola z Talwoszem,
w całe swe świetności się okazywała.
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Czarnowłosa, czarnooka, biała ale z odcieniem akimś płci brunatnym, świeża, rysy
miała naǳwycza ne czystości i wielkiego wǳięku, chociaż coś w nich niemal męzkiego,
zuchwałego, ǳiwnego w tak młodem ǳiewczęciu uderzało.

Dumna była i wyzywa ąca, akby nieustannie bronić się była zmuszoną.
Twarzyczka zawsze piękna, pod naciskiem myśli i uczuć mieniła się co chwila i była

w ciągłym ruchu, to się rozpogaǳa ąc, to zachmurza ąc naprzemiany.
Kibić, włos bu ny, rączka i nóżka, wszystko odpowiadało obliczu.
Zdawała się akąś przebraną księżniczką, tak wybitnie arystokratyczną miała powierz-

chowność, chociaż się nie starała o nią.
Talwosz, na którym czyniła wrażenie istoty akie ś wybrane , stawał się przy nie po-

kornym i nieśmiałym, choć mu zwykle na energii nie zbywało.
Żalińska ochmistrzyni, zdawna przy królewnie Annie w usługach będąca, była ed-

ną z tych długą powolnością zepsutych sług, które przewoǳą i ǳiwaczą, więce o sobie
niż o pani myślą, mało się na co zda ą a wiele kosztu ą. Anna królewna ulegała e przez
wǳięczność i z nałogu, obawiała się nawet, dawała na siebie gderać i wyrzekać i wszystko
od nie przy mowała. Ona, mąż, syn więce na dworze przewoǳili niż należało, a wier-
nością swą i przywiązaniem oczy nieustannie wykałali.

Rozmawiały z Zagłobianką po cichu, nachylone ku sobie, za ęte czemś mocno i str-
wożone; Żalińska ak zawsze skarżyła się na królewnę, broniła e Dosia — gdy Talwosz
przybliżył się do nich z zapytaniem.

— Nie ma tam co nowego, na coby raǳić potrzeba? Nie mogę a służyć czem?
Żalińska skrzywiła się, patrząc na niego z ukosa.
— Nowego nie ma nic — rzekła kwaśno — i stara bieda dosyć dokucza. Wszyscy

głowy tracimy, a królewna nad sobą i nad nami litości nie ma, ǳiwaczy i płacze, a płacze…
ǲień łzami poczyna, wieczorem skończywszy go płaczem.
— Wracam z zamku, od oboźnego — dodała Dosia nie patrząc na Talwosza. — Król

i ǳiś ma się coraz gorze , ani doktorowie, ani czarownice nic nie mogą, a o wiǳeniu się
z siostrą słuchać nie chce.

— Na rany Chrystusowe — przerwała Żalińska gwałtownie, ręce załamu ąc — nie
może to być! Wiǳieć się musi, po ednać się, obmyśleć coś dla nie ! Nie ma się zno-
wu czego tak trwożyć, ak królewna, a wy e strachu doda ecie, gdy ą trzeba zgromić
i uspoka ać.

Nie dokończywszy nasrożyła się ochmistrzyni.
— Nie do nas należy gromić! — odezwał się Talwosz. — Ale eśli trzeba co czynić,

powieǳcie mi dokąd mam iść, będę kołatał, dobĳę się boda do samego króla.
Dosia spo rzała na niego teraz dopiero.
— Czeka my, co królewna każe — odezwała się.
Wszystko tro e zamilkli a Żalińska burczała coś sama sobie, gdy wtem do ednego

z okien, z wewnątrz pukać zaczęto i Talwosz do rzał za szybami białą rękę, która mu
dawała znaki.

— Zda e się, że królewna mnie woła — odezwał się.
Żalińska i Dosia usunęły się a Talwosz śpiesznym krokiem wszedł do sieni i skierował

się w lewo do antykamery, od które drzwi do dalszych izb stały otworem.
W pierwsze z nich czekała na niego królewna Anna.
Tu ona zwykle przy mowała niewielu ą odwieǳa ących, a nic nie dozwalało domyśleć

się mieszkania córki i siostry królów, tak komnata skromną była i ubogą. Przystałaby
ledwie zamożnie szemu mieszczaninowi.

Obicia na ścianach nie było żadnego, sklepienie przyciemniałe i nizkie dawało e
cechę klasztorną i ponurą, okna, z błonami w ołowiu dawno nieoczyszczanemi, skąpo
przepuszczały światła. Stół w pośrodku sto ący okrywał kobierczyk wytarty i spłowiały.
Kilka krzeseł ciężkich, ławy pod ścianami okryte licho, a za całą ozdobę w głębi roǳa
ołtarzyka, na którym stał krucyfiks i dwa ǳbanuszki z kwiatami — to było wszystko.

Anna Jagiellonka w czarne , fałǳiste sukni, akby zakonną przypomina ące , z łań-
cuchem na szyi, przy którym był krzyżyk złoty, z głową odkrytą, na które koronkowa,
prze rzysta zarzucona była zasłonka, związana pod brodą, chusteczkę białą trzyma ąc w rę-
ku, czekała w pośrodku izby na Talwosza.
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Pomimo oczu łzami zmęczonych i blade twarzy, miała eszcze resztkę młodości, i lat,
których doszła, domyślać się nie było można.

Wyraz wielkie , tłumione boleści czynił ą sympatycznie szą eszcze.
W obliczu tem zmęczonem życiem, naǳie ami i rozpaczą, pragnieniami i upokorze-

niami, ofiarami i niewǳięcznością, tyle się łączyło z sobą znamion różnych przeszłości
i teraźnie szości, iż trudno było właściwy e charakter odgadnąć. Energia i zwątpienie,
słabość i siła akby prądami gorączki i zimna przepływały po licu.

Niecierpliwe drżenie dostrzegł Talwosz zbliża ąc się ku nie z uszanowaniem.
Zaledwie dała mu się pokłonić.
— A! Talwoszu mó ! — odezwała się głosem poruszonym, w którym łkanie tłumione

czuć było. — Talwoszu mó ! Radź i ratu , nie mam nikogo. Co tu począć, król coraz
gorze .

— Miłościwa pani — przerwał Talwosz żywo nie chcąc się e dać rozżalać — pewny
estem, że tam u króla JMości co panna Dorota przez oboźnego uczynić mogła, to zrobiła
ak na lepie . Wiem że obiecali dopilnować, aby o W. K. Mości nie zapomniał. Nie może
to być, lada chwila odbierzemy wiadomość.

— Ale nim to nastąpi — rzekła królewna głos zniża ąc — mó Talwoszu, na utrzyma-
nie mego szczupłego dworu, choć ak oszczędne, nie mam nic. Nikt o moich potrzebach
nie myśli.

Ja dla siebie nie wymagam wiele, gotowam suszyć o chlebie i woǳie, Bóg wiǳi, ale
mi wstyd luǳi… dla te dosto ności córki królewskie , siostry królewskie , którą dźwigać
muszę.

Zbliżyła się parę kroków do Talwosza i obe rzała dokoła.
— Przed wami a się ukrywać nie potrzebu ę — dodała — tyś wiernym naszym sługą.
— I żywot gotówem dać aby tego dowieść — gorąco zawołał Talwosz.
— Na wiarę u luǳi brać nie mogę, a u mnie uż w całym domu talara ednego nie ma

— poczęła Jagiellonka. — Pożyczać nie wiǳę u kogo, prosić się nie nauczyłam, trzeba
pota emnie część srebra zastawić, ale nikt, na świecie nikt wieǳieć nie ma, że ono mo em
est.

Gdy to mówiła głos e drżał i oczy napełniały się łzami. Talwosz stał strapiony, z oczy-
ma wlepionemi w podłogę.

— Chodź za mną — odezwała się królewna.
Posłuszny Litwin powlókł się smutnie za królewną, która pośpiesznym krokiem skie-

rowała się ku drzwiom w głąb wiodącym i prowaǳąc go za sobą, doszła do małych drzwi-
czek zamkniętych, wgłębionych w murze sypialni. Otwarła e kluczem dobytym z kiesze-
ni, i po dwu wschodkach wprowaǳiła Talwosza do barǳo szczupłe komórki o ednem
zakratowanem w górze okienku.

Izdebka pusta była i na podłoǳe e ceglane tylko, na rozesłanym sukna kawałku,
widać było rozsypane w niełaǳie srebrne misy, kubki, ǳbanki, nalewki i puhary. Jak
gdyby e niespoko na ręka akaś niedawno przebierała, stały porozǳielane na kupki, po-
wywracane, rozproszone. Nie wiele tego uż było.

Królewna wszedłszy na próg, stanęła ręce załamawszy, zamyślona.
— To resztki! — odezwała się do Talwosza — a po większe części pamiątki z lep-

szych czasów, przypomina ące różne lata życia. Na niektórych z nich znaki i herby okazu ą
pochoǳenie, tych tknąć nie można… inne…

I nie kończąc zakryła sobie oczy. Talwosz, chcąc królewnie oszczęǳić bólu, schylił się
ku tym naczyniom.

— Wybierz mó Talwoszu z tych co są na prawo — odezwała się Anna — weź ak
na mnie , a przynieś ak na więce , ale nie sprzedawać nic. Pozbywać się nie mogę.

Da w pewne ręce aby to nie przepadło, wykupię ak tylko będę mogła… ale ǳiś, nim
siostra mo a Brunświcka coś nadesłać raczy, nim się od Czarnkowskiego doczekam, nim
się król ulitu e, luǳi głodem morzyć nie mogę, a i odprawić ich wszystkich nie goǳi mi
się.

Talwosz przyklęknąwszy na podłoǳe, to przebierał rękami misy i ǳbany, to się cofał,
żal mu było dotknąć tych pamiątek, a i założenie ich bezpieczne nie sąǳił łatwem.

Królewna sparłszy się o drzwi, nie patrzyła uż na niego.
Po chwili tylko szepnęła:
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— Śpiesz się, pokaż mi, co wybierzesz. Kawałek sukna zna ǳiesz tu w kątku. Zawiń
aby nikt nie wiǳiał. A! wstyd mi wielki.

— Miłościwa pani — odezwał się nareście Talwosz — tymby się wstyǳić trzeba, co
was do tego przywiedli.

Pó dę zaraz na miasto, żydów się bo ę, zna dę może poczciwego mieszczanina.
— Umów się proszę aby to nie przepadło — dodała królewna głosem drżącym.
Żal chwycił ą za serce, gdy u rzała Talwosza kilka mis i kubków zawĳa ącego i wy-

buchnęła:
— A! Za ączkowskie , którąm wzięła prawie bez koszuli, nie zbywa ǳiś na niczem

w Witowie.
Płacz mówić e nie dał. Talwosz pośpiesznie zawinąwszy srebra, stał uż gotowy do

wy ścia.
— Referendarz Czarnkowski pewnie przybęǳie — rzekł, chcąc dodać odwagi stra-

pione — niech wasza miłość nie lęka się o przyszłość, o srebrach żywa dusza wieǳieć nie
bęǳie. Lada chwila z królem też pewnie się wiǳieć bęǳie można, a on opatrzyć musi.

— Da to Boże, bo się siły wyczerpu ą — szepnęła oczy ociera ąc królewna. — Idź,
mó Talwoszu, spraw się ak należy, a nie opuszcza cie wy mnie, których uż tylko garstka
pozostała wiernych.

Królewna zamykała drzwi komory. Litwin stał przed nią z węzełkiem pod pachą.
— Słówko mi dozwólcie rzec miłość wasza — odezwał się po namyśle. — Co tu

pomoże łzy lać, gdy należy o swe prawa się upominać śmiało. Wasza miłość zbytkiem
powolności i dobroci uzuchwaliłaś niegoǳiwych luǳi, a i królowi JMości, ako siostra,
mogłaś rzec śmiele słowa prawdy.

— Przystępu nie mam za temi złemi, którzy go opanowali — rzekła Anna.
— Nie prosić więc teraz o to, ale się domagać trzeba — odparł Talwosz. — Jam mały

człek, ale mi na odwaǳe nie zbęǳie, gdy tylko rozkazy otrzymam. Pó dę przebo em choć
do króla JMości.

— Gdyby zdrowszym był — przerwała cicho królewna.
— Właśnie dlatego, iż chory niebezpiecznie, zwlekać nie można — dodał Talwosz.
Anna chciała się tłómaczyć ze swe powolności.
— Dosi obiecano, iż mi posłuchanie wyrobią — rzekła — czekać uż trzeba cierpliwie.
— Lecz eśli zawiodą i nie doczekamy się — rzekł Litwin burząc się — niech miłość

wasza ręce rozwiąże, a pó dę i nie może być, żebym posłuchania nie wyrobił. Posłyszą
ode mnie faworyci i zausznicy czego od nikogo nie słyszeli.

Zlękła się Anna i składa ąc ręce, zawołała szybko.
— Tylko mi się bez zezwolenia nie wyrywa , nie chcę nic gwałtem zdobywać.
Gdy to mówili, Talwosz uż stał w progu pierwsze izby.
— Idź, śpiesz — dokończyła królewna — zrób to com ci zleciła, ale więce nic. Bóg

łaskaw ulitu e się nademną.
Tak odprawiony Litwin, znalazłszy się sam z węzełkiem pod ręką w posłuchalne

komnacie, zwolnił kroku, obe rzał się. Musiał teraz obmyśleć środek akiś wymknięcia
się ztąd niepostrzeżonym.

W antykamerze nie było nikogo, a małe drzwi wiodły z nie na korytarz, gǳie się nie
spoǳiewał spotkać z żadnym ze dworu sługą, bo ich tu niewiele pozostało. Wymknął się
więc, uchoǳąc niemal ak złoǳie i szczęśliwie dobiegł do swo e izby, w które towarzysza
Boboli nie zastał. Było mu to właśnie na rękę.

Zaryglowawszy drzwi, mógł swobodnie zabrane srebro zwinąć i ułożyć tak, aby ak
na mnie mie sca zabrało, okrył e wo łokiem i obwiązał rzemieniem od uprzęży. Węzeł
mógł się wydawać częścią akąś sta ennego przyboru.

Tak się dopiero przygotowawszy, drzwi otworzył i chłopaka od sta en zawołał, sam się
ubrawszy ak do miasta.

Nim przestąpił próg, poczciwy Talwosz przeżegnał się krzyżem świętym. Znał on
siebie, gorączka był i przy na lepszym sercu do spraw, które przebiegłości i cierpliwości
wymagały, nie zdał się barǳo, ale ufał w pomoc Bożą.

Poszanowanie i miłość dla nieszczęśliwe królewne , a może i rozkochanie w Dosi,
u które łaskę mógł sobie zaskarbić na łatwie , służąc e pani, dodawały mu odwagi.
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Raźno więc wyruszył przez podwórce na miasto, sta ennego z węzłem na ramieniu
prowaǳąc za sobą.

W podwórcach teraz ruch uż był wielki i luǳi się plątało mnóstwo; prze ść niepo-
strzeżonemu trudno było, lecz nikt nie spytał Talwosza co za nim niesiono, a znano go
też z opryskliwości i zaczepiać nikt nie miał ochoty.

Tak szczęśliwie do głównych uż wrót od strony Krakowskie Bramy się dostał, gdy
Pudłowski, eden z królewskich dworzan, go pozdrowił.

— Z czymżeście się to w miasto tak rano wybrali? — spytał, ciekawemi oczyma
mierząc pacholę.

— Zechcieliście, rupiecie potrzeba do podróży połatać — odparł Talwosz.
Pudłowski głową tylko pokręcił i ciekawą ręką chciał węzełek obmacać, gdy Litwin

tak mu nad uchem zaryczał: Wara! — że musiał się cofnąć.
— Da cie pokó moim rupieciom — krzyknął — a pewnie z zamku nie wyniosę co

do mnie nie należy. Pilnu cie lepie swoich towarzyszów.
Zamruczał coś śmie ąc się kwaśno Pudłowski — i na tem się skończyło.
Talwosz wyszedł z chłopcem na miasto, ale gǳie się tu było obrócić?
Obcy w Warszawie, poczuł, że bez rady czy e ś nie potrafi nic.
Posąǳić go też łatwo było, a na samą tę myśl krew mu twarz oblewała. Stanął trochę

w ulicy, nie wieǳąc spełna dokąd się obróci.
Z gorące chęci usłużenia królewnie pod ął się tego, co mu teraz barǳo trudnem

wydało się do spełnienia.
Rozmyślał eszcze, gdy poczuł, że mu ktoś rękę na ramieniu położył i pozdrowił go

łagodnym głosem po chrześcĳańsku.
— Niech bęǳie pochwalony Jezus Chrystus.
Przed nim stał, od kościoła Panny Maryi idący, w wytarte sutannie księżyna, słuszny,

blady, z twarzą niepiękną, które rysy nieforemne były i grube, ale naǳwycza łagodne
i pełne akiegoś miłosierǳia. Był to ubożuchny wikaryusz Stępek, którego Talwosz znał
i cały dwór królewne , bo często do gawieǳi i służby zaglądał, za obowiązek ma ąc szcze-
gólnie biednych i mało oświeconych pocieszać, uczyć i nawracać. Było to ego powołanie.

Sam, syn ubogiego włościanina, sierota, z trudnością wielką dobił się tego, iż mógł
kapłanem zostać i poświęcić się też temu ludowi, którego czuł się bratem.

Nie stary eszcze, zahartowany życiem, ksiąǳ Stępek żył edynie powołaniem swo-
em i spełnianiem obowiązków wziętych na siebie dobrowolnie. W kościele wszyscy, od
proboszcza począwszy do zakrystyana, na niego wszelkie ciężary zrzucali. On ubogich
grzebał bezpłatnie, on szedł do biednych umiera ących w słotę po nocy, on siadywał przy
trumnach, śpiewał i modlił się, gdy inni nie chcieli.

Dla siebie nie potrzebu ąc tak ak nic, w sutannie wytarte choǳąc, poszcząc niemal
ciągle, zawsze wesół i spoko ny, ks. Stępek buǳił w ednych litość niemal szyderską,
w drugich poszanowanie.

Widywano go tam, gǳie rzadko się duchowni spotykać zwykli, po Rynkach, po
szynkach, wśród ciżby, niosącego słowo Boże, rozbra a ącego zwaśnionych, edna ącego
pokłóconych, nawraca ącego obłąkanych.

Łagodny zawsze, miewał czasem ks. Stępek wybuchy pobożnego gniewu tak straszne,
iż się go obawiano. Lud bowiem miał go niemal za świętego człowieka, który o sobie
zapomina ąc, z prawǳiwie apostolską gorliwością służył braciom, o których inni nie dbali.

Zdawało się Talwoszowi, iż mu chyba Opatrzność zesłała w te chwili tak świętego
człowieka i pochwycił rękę ego, cału ąc ą radośnie.

— A dokąd to? — zapytał wikary.
— Żebymże wieǳiał! — odparł Litwin, odprowaǳa ąc nieco księǳa na stronę. —

Wy może o cze kochany, powiecie mi, dokąd iść. Wam się a zwierzyć mogę. Królewna
mnie posyła! Nie mamy ani grosza w domu… biedna pani srebra mi pota emnie zastawić
kazała w mie scu bezpiecznem. Sam nie wiem dokąd udać się z niemi.

Ksiąǳ Stępek podniósł ogromne swe ręce do góry.
— Królewna! potrzebu e srebra zastawiać aby chleba kupić? Królewna! — zawołał

prze ęty i przestraszony. — Możeż to być! O! dopuście Boży! za grzechy o ców, niewinna
ofiara! A dworki choǳą w łańcuchach i eżdżą w kolebkach wyzłacanych a wszetecznicy
pienięǳmi sypią sie ąc grzech i zgorszenie.
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Podniósł oczy, które mu łzami zaszły, ku niebu.
— O cze mó — przerwał Talwosz — na miłość Bożą, nie mam chwili do stracenia,

radź eśli możesz lub dozwól mi iść, bo na mnie czeka ą z powrotem.
Zamyślił się duchowny, woǳąc oczyma dokoła. Wtem właśnie z bramy zamkowe

u rzeli wy eżdża ącego na koniu, w towarzystwie kilku zbro nych dworzan, mężczyznę lat
średnich, w polskim stro u, dość wytwornym, który chmurnem we rzeniem, pokręca ąc
wąsa, rozglądał się dokoła. Twarz ego poważna, była miłego wyrazu, ale smutek ą okry-
wał. Temu się ǳiwić nie było można, bo nikt naówczas z zamku od króla wesołym nie
wy eżdżał, ani ci co go wiǳieli schorzałym i na duchu upadłym, ani tacy co się do niego
docisnąć nie mogli.

Ksiąǳ Stępek zobaczywszy adącego, dał znak Talwoszowi.
— Zatrzyma się małą chwilę, a dwa słowa tylko powiem panu staroście.
Posłuszny Litwin, który poznał w adącym starostę warszawskiego Zygmunta Wol-

skiego, choć nie rozumiał dlaczego wikary mu czekać kazał, zatrzymał się, a ks. Stępek
poszedł żywo ku przy eżdża ącemu.

Wolski stanął i począł z wikarym rozmawiać, który wkrótce znak dał Talwoszowi, aby
się przybliżył.

Zaledwie miał czas pozdrowić go Litwin, gdy starosta, pochyliwszy się ku niemu,
szepnął:

— Przychodź zaraz do mnie, na starościński dwór, wiesz, ułatwimy co potrzeba.
ǲięki Bogu, że się to tak złożyło. Trzeba było wprost przy ść do mnie.

To mówiąc Wolski skłonił się księǳu, głową skinął Talwoszowi i konie puściwszy
po echał dale ze swoim orszakiem.

Stępek tymczasem Talwoszowi szeptał na ucho.
— Ani słowa więce nikomu, idź do starosty.
— Ale, na Boga! — przerwał Talwosz — tym sposobem się ta emnica wyda, o które

nikt wieǳieć nie powinien.
— Starosta e nie zdraǳi, a go znam — zawołał ks. Stępek. — Mów z nim szczerze,

szanu e on królewnę i roǳinę całą, emu zaufać możesz. Idź, a śpiesz.
Litwin od niedawna przy królewnie będący, chociaż w krótkim czasie energią swą e

zaufanie pozyskał, nie znał zblizka starosty, ale wieǳiał o nim, że był prawym człowiekiem
i że królewna Anna ceniła go wielce; słyszał że z temi co króla otaczali i obǳierali, nie
miał żadnych stosunków — posłuchał więc ochotnie rady ks. Stępka i pośpieszył na dwór
pana starosty.

Ten stał eszcze w ganku i dawał luǳiom rozkazy, gdy Talwosz się przystawił, chłopca
z węzełkiem prowaǳąc za sobą.

Weszli razem do izby wielkie , w które Wolski zwykł był gości przy mować. Zwrócił
się starosta żywo, szablę odpasu ąc, do Talwosza.

— Na rany pańskie, tak że uż u was źle, że srebra trzeba zastawiać aby dwór nie marł
z głodu! — zawołał Wolski.

— Nie mogę zaprzeczyć — odparł Litwin — ale to est i powinno zostać ta emnicą.
Zwierzyłem się z tego ks. wikaremu, chociaż prawa nie miałem, niech pan starosta ma
miłosierǳie nad sługą swoim.

— Ja nie zdraǳę — żywo począł Wolski — bądź spoko ny. Więc tak źle, tak źle est?
— Źle tak, iż gorze być chyba nie może — przerwał Talwosz. — Litość bierze pa-

trzeć na królewnę. Z zamku tysiącami czerwonych złotych wywożą, kle noty zabiera ą,
a z królewną na aśnie szy pan mówić nie chce, potrzeb e nie opatru e nikt, ona od rana
do nocy płacze i z rozpaczy srebra i kle noty zastawia.

Stukamy i kołaczemy doprasza ąc się rozmowy, posłuchania — i tego się nie można
doczekać.

Wolski wąsa kręcił namarszczony.
— Zgroza! — zawołał — ale Bóg łaskaw, wszystko się to zmienić musi.
Przeszedł się po izbie duma ąc i zawrócił do Talwosza.
— Srebra sobie weź nazad — rzekł — ile na nie mogłeś dostać?
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— Sam nie wiem — odparł Litwin. — Sreber w żadnym razie zabrać nie mogę, bo
by się wydało żem ta emnicę zdraǳił, a królewnaby mi nie przebaczyła. Iǳie e o cześć
królewskiego domu. Nikt wieǳieć nie powinien, że est do tego przywieǳiona.

— Pokaż te srebra — rzekł starosta.
Talwosz otworzył drzwi, skinął na chłopca i kazał mu podać węzełek, który sam na

stole rozwiązał.
Wolski niemal ze łzami w oczach po ednemu brał przyniesione puhary i półmiski,

zakrył e szybko suknem i odezwał się do Talwosza.
— U żydów wątpię abyście na nie więce nad parę set złotych dostali; tyleż i a dam,

i niech srebra w skarbcu leżą, eżeli ich nazad zabrać nie możecie… ależ my wszyscy
śmiertelni… napiszesz ty mi kwit, a a waszmości.

Skłonił się Litwin.
— Panie starosto, na rany Chrystusowe, niech nikt nie wie! — dodał cicho.
— Ja dlatego to czynię, aby nie wieǳiał nikt — odezwał się Wolski — bo mi nietylko

królewne żal, ale i mnie też cześć krwi e droga.
To mówiąc Wolski, wyszedł na przeciwek, zabawił krótko, i przyniósł worek z sobą,

a Talwoszowi wskazał mie sce u stołu, dla napisania rewersu.
W kilka minut wszystko było gotowe, Talwosz odetchnął; z poszanowaniem pożegnał

starostę i wyniósł się pośpiesznie nazad na zamek, rad że mu się szczęśliwie udało spełnić
zlecenie…

Chłopaka odprawiwszy przodem, sam z workiem za pazuchą, uż był na drugiem
podwórzu, niczy e szczęściem, nie zwróciwszy uwagi na siebie, i miał zaraz opowieǳieć
się do królewne , gdy Zagłobianka zaszła mu drogę.

Zmierzyła go oczyma bystremi, z których mógł wyczytać, że wieǳiała z czem choǳił,
a chciała się dowieǳieć ak powracał.

— ǲięki Bogu — szepnął kłania ąc się e Talwosz — wszystko dobrze mi się po-
wiodło.

To mówiąc, ręką uderzył po worku, który miał za suknią.
ǲiewczę nie mówiąc słowa, wzrokiem mu tylko poǳiękowało.
— Jest kto u królewne ? — zapytał Talwosz.
Dosia ramionami poruszyła.
— Nie ma nikogo — rzekła — wieǳą luǳie, że się tu niczem pożywić nie można,

rzadko też kto za rzy. Idź waćpan…
We rzenie ǳiewczęcia zdawało się Litwinowi płacić za wszystko, tak mu się twarz

wy aśniła. Nie miał nawet czasu namyśleć się, ak skłamie przed królewną, gdy go zapyta,
co ze srebrem zrobił, i wbiegł do posłuchalne izby.

Anny tu nie było, choǳiła po drugie komnacie z Żalińską coś raǳąc po cichu, a zo-
baczywszy Talwosza, z uśmiechem pośpieszyła naprzeciw niemu do progu.

— Uwinąłeś się waszmość! — rzekła, mierząc go oczyma, aby wieǳieć, czy przyniósł
co z sobą.

Talwosz dobyty worek położył na stole, kłania ąc się, i cicho szepnął ile przyniósł.
Zǳiwiła się trochę królewna.
— Tak wiele? — spytała, nieco waha ąc się i bada ąc go oczyma.
— Poszło na wagę — skłamał Talwosz — i tyle wypadło…
— A pewneż są srebra?
— Ja gardłem za nie sto ę — odezwał się Litwin.
Królewna Anna, które pilno było barǳo, drżącemi rękami podała Żalińskie worek,

skinieniem ǳięku ąc Talwoszowi.
— Bóg niech ci zapłaci — rzekła — bo a nie wiem, czy kiedy wǳięczność mo ą

waszmości okazać potrafię.
Litwin skłonił się aż do ziemi… Obawiał się, aby go królewna nie rozpytywała więce ,

i natychmiast cofnął się do progu, akby poǳiękowań unikał.
Teraz dopiero odetchnął swobodnie , gdy do swe izby powróciwszy, usiąść mógł,

czoło otrzeć, i podumawszy przy ść do tego przekonania, że się z polecenia szczęśliwie
wywiązał.

Nadchoǳący Bobola zastał go sieǳącego nad stołem, z daleko aśnie szym czołem,
niż wczora…
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Tuż prawie za Krakowską bramą, stała ogromna gospoda dla podróżnych, znana do-
brze w owych czasach, bo była niemal edyną w mieście, do które , czasu pobytu dworu,
podróżni z daleka, mianowicie Niemcy za eżdżali.

Wywieszony na drągu z edne strony znak, wyobrażał barǳo nieforemnie z drzewa
wyrzezanego i biało pomalowanego konia z grzywą i ogonem karmazynowym.

Słoty i pył wprawǳie białego konia szarym i pstrym uczyniły, a czerwoną niegdyś
grzywę i chwost wyblakowały, ale niemnie zwała się gospoda: „pod białym Koniem”.
Obok rumaka tego, który w powietrzu dwiema nogami przebierał, na mnie szym drążku
była ogromna wiecha, ma ąca z obowiązku być zieloną, lecz także zżółkła i na pół opadła.

Domostwo wielkich rozmiarów, z szopami, sta niami, chlewami i szpichrzami, opa-
sane parkanem dokoła — na oko nie wyglądało wytwornie, ani nawet czysto, ściany miało
szare i pobryzgane, okiennice nie szczelne, dach połatany, ale wiadomo było wszystkim,
że lepsze gospody i usłużnie szego gospodarza nad Barwinka, nie było w Warszawie.

Barwinek miał szczególnie przywile przy mowania u siebie podróżu ących Niemców,
z któremi w ich ęzyku macierzystym mógł się rozmówić, czem był dumnym. On sam
utrzymywał, że z biedy coś niecoś i łaciny miał w zapasie na nieprzewiǳiany wypadek.

Oprócz tego gospodarz w osobie swe łączył eszcze — z powołania — rzeźnika, i mó-
wiono, że zawód swó począł od zabĳania, nim się wziął do karmienia. Postać Barwin-
ka, który fartucha i noża z zapasa nigdy we dnie nie zrzucał, odpowiadała w zupełności
tradycyom cechu, do którego się liczył. Ogromnego wzrostu, ramion i szyi silnych ak
u żubra, twarzy okrągłe i rumiane , połysku ących policzków, Barwinek był niezmordo-
wanym w pełnieniu swych dwoistych obowiązków. Przez cały ǳień na nogach, gęby też
nie żału ąc, choǳił, biegał, krzyczał, i nie raz pięści względem czelaǳi zażywał.

Z gospody swe , choć wiele może zostawiała do życzenia, barǳo był dumnym. Na
dole mieściła się olbrzymia izba wspólna dla ogółu podróżnych, która zarazem i kuchnię
zastępowała, gdyż w głębi e na ogromnym kominie, w oczach gości przysposabiały się
potrawy, które im Barwinek podawał.

Przy kilku stołach eǳono tu i zapĳano od świtu do późne nocy. Kilka zabrukanych
kobiet ledwie usłuǳe starczyć mogło. Naprzeciw zna dowała się rzeźnia, z okiennicą wy-
wieszoną na ulicę, na które i przy nie mięsiwo świeże wywieszano. Przez szerokie wrota
w pośrodku wchoǳiło się do sta eń i do dalszych izb i komor na tyłach. Wschody stare
i wychełtane prowaǳiły ztąd na strychy i na górę, gǳie izb kilka było dla podróżnych,
co lepie zapłacić mogli i na szczególne względy zasługiwali.

Bywały czasy, iż w gospoǳie pod białym koniem panowała cisza, i Barwinek na ławie
mógł się zdrzemnąć przy kufelku piwa, ale gdy dwór zawitał do Warszawy, trudno się tu
było docisnąć.

Niemcy, którzy z cesarstwa często przybywali, od księżne Zofii z Brunświku, od
książąt pruskich, wszyscy tu się mieścili, a choć kto dosto nie szy na zamku miał kwaterę,
konie i poczet pod białym koniem zostawiał.

Z Mazowsza też i innych ziem, kto przybywa ąc do Warszawy, u mieszczanina zna-
omego, albo w klasztorze nie miał gospody, musiał się wpraszać do Barwinka.

W niemałą też dumę wbĳało to gospodarza, iż świat i luǳi znał, a lepie był oświa-
domiony ze wszystkiem, co się gǳie ǳiało, od innych.

Nieraz panowie radni, burmistrze i mieszczanie, chcąc się czegoś dowieǳieć, do Bar-
winka ciągnęli, a o kim on nie dał dobrego świadectwa, temu nie ufano.

Skarżyli się cuǳoziemcy szczególnie na niego, iż przy obrachunkach litości nie miał
nad niemi i słono sobie płacić kazał, ale Barwinek powiadał, że darmo pracować nie mógł
i za te pieniąǳe spokó swó sprzedawał.

Mało z kim i z akie kolwiek narodowości człowiekiem, choćby na opryskliwszym,
na butnie szym, nie dał sobie rady Barwinek. Wiele zimne krwi w początku, a potem
żelaznego uporu, w tem mu posługiwało. Luǳi z aspektu, z przyborów, ze stro u, z miny,
a ak powiadał, nawet z ucierania nosa, nauczył się poznawać tak, iż mu nie wiele czasu
było potrzeba, aby wieǳieć ak ma postępować z niemi.
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Milczący w pierwszych goǳinach, gdy swo ego podróżnego raz spenetrował, grał na
nim ak na zna omym instrumencie. Z każdym niemal postępował inacze , a mało kogo
potem nie wyśmiał…

Nie pochlebiał i nie płaszczył się nikomu, a dumnym kłaniał się nizko, ale im potem
za to płacić sobie kazał.

— Kiedyś wielki pan, dobądźże mieszka! — powiadał.
W te porze, gdy się nasze opowiadanie poczyna, Barwinek, ak rzadko, choǳił po-

sępny i nie kontent z siebie. Chłopcy mogli to poznać po własnych plecach, podróżni po
usposobieniu milczącem. ǲiewki, posługu ące w wielkie izbie, uchoǳiły na sam widok
ego, tak biegał zły i kwaśny i niczem mu dogoǳić nie było można.

Przyczyną tego było upokorzenie. Rzadko się kiedy trafiło Barwinkowi, aby kogoś do
dwóch dni nie poznał, nie wieǳiał, ak się z nim obchoǳić i z kim miał do czynienia.

Tymczasem uż cztery doby mĳało od czasu gdy do niego za echał podróżny, a Bar-
winek dotąd nawet narodowości ego zbadać nie mógł.

Na oko wydawał mu się Niemcem, służbę miał niemiecką, konie i wóz na sposób
niemiecki przybrane. Sam się nosił ak Niemcy, i uzbro enie miał ak oni, a okazało się,
że po polsku rozumiał i mówił nawet polszczyzną trochę zepsutą, w które czuć było, że
ą niegdyś dobrze umiał.

Z Barwinkiem wolał mówić po niemiecku, ale gdy gospodarz się łatał polszczyzną,
nie miał na mnie sze w zrozumieniu trudności.

Nazwisko też nie mówiło wiele, słuǳy zwali go Ritter von Nemetsch; on sam na-
zwał się gospodarzowi Niemeczkowskim, ale mógł być zarówno Czechem i Polakiem,
a Barwinek go nawet za Czecha z początku wziął.

Z pytań, które zadawał gospodarz, wnosił, że niegdyś w Polsce bywał i znał ą dobrze,
ale nie ǳisie szego czasu.

Z czem i po co tu przybył, nie mógł też Barwinek odgadnąć ani z niego wyciągnąć.
Człowiek był dobrze nie młody, posiwiały, twarzy opalone i pofałdowane , marsowego
oblicza, rycerskie postawy i obycza u. I on, i służba żołniersko wyglądali, a karność mięǳy
czelaǳią była wielka.

Około tego Niemeczkowskiego wyglądało dostatnio wcale i sobie ani luǳiom nie
skąpił; ale co on tu robił, dlaczego przesiadywał, w tem sęk był dla Barwinka.

Pocieszał się tem tylko, że pręǳe czy późnie do ść te ta emnicy musi.
Zrana podróżny wychoǳił zwykle na miasto, a choć go śleǳił gospodarz, wysuwa ąc

się za nim, nie mógł do ść gǳie przez cały ǳień przebywał. W rozmowy się nie rad
wdawał i za ęzyk pociągnąć nie dopuszczał.

Wieǳiał Barwinek, że i na zamku bywał ów Niemeczkowski, ale u kogo?… do ść nie
potrafił.

Na barǳie zagadkową była mowa ego, w które czasami na doskonalsza brzmiała
polszczyzna, to znów słów i wyrażeń brakło nagle, tak że się niemieckimi posługiwać
musiał.

Żeby się tak Polak dał przerobić na Niemca, to się Barwinkowi w głowie pomieścić
nie mogło. Znał on takich wielu, co w służbie u cesarza, u króla rzymskiego, u księżne
Brunświckie bywali, ba nawet w Szwecyi przez długie lata z królewną Katarzyną przeżyli,
a ęzyka przecie własnego nie zapomnieli i stąpiwszy na roǳinną ziemię, zaraz łatwość
mówienia nim oǳyskiwali.

Niemeczkowski zaś uż ǳiś lepie po niemiecku i łatwie się wyrażał niż po polsku,
więc, zdaniem Barwinka, Polakiem być nie mógł.

Piątego dnia pobytu owego zagadkowego podróżnego w gospoǳie pod białym ko-
niem, zǳiwił się niepomału gospodarz, gdy zrana u rzał znanego sobie z wiǳenia rot-
mistrza Bielińskiego, przychoǳącego i zapytu ącego wprost o Niemeczkowskiego.

Trafił z tym zapytaniem na samego Barwinka, który nizko się pokłoniwszy, skorzystał
ze zręczności i spytał.

— My tu mamy tylko Rittera von Nemetsch! miałżeby to być Polak Niemeczkowski?
Bieliński się rozśmiał głośno.
— A uści nie kto inny est, tylko szlachcic polski, Niemeczkowski.
— No, proszę! — odparł Barwinek — a ęzyka roǳonego tak zapomniał‼
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— Ba! — zawołał Bieliński — co za ǳiw, gdy może przez te lat dwaǳieścia i kilka,
ak Niemcom i cesarzowi służył, nie wiem czy go raz w rok przy święte spowieǳi używał‼

Zapisał to sobie Barwinek w pamięci i z tem większą ciekawością przypatrywał się
gościowi swemu.

Rotmistrz tego dnia poszedł szukać dawnego zna omego aż do izby na strychu, i tam
się mięǳy niemi zawiązała następu ąca rozmowa.

Niemeczkowski z początku mówił ciężko i połamaną polszczyzną, dopiero, gdy się
z Bielińskim rozgadał, popłynęła mu coraz łatwie .

Uścisnęli się w progu.
— Toś mi dopiero gość — rzekł Bieliński. — Gdyśmy cię z oczów stracili, a potem

głucho było, akbyś w wodę wpadł, naprawdę wszyscyśmy cię opłakiwali. Wszak to temu…
— Dwaǳieścia siedem lat — przerwał Niemeczkowski. — Młoda królowa Elżbieta

naówczas, uproszona przez ś. p. hetmana Tarnowskiego, dała mi listy poleca ące do cesarza
na wo nę ancuzką. Chciałem się rzemiosłu rycerskiemu u obcych przypatrzeć i ani mi
się śniło tam zagnieźǳić.

Cesarz Karol V. przy ął mnie ak nie można lepie i dał w wo sku pomieszczenie.
Prawda, że w początkach ciężko było i z mową i z obycza em się oswoić a do nich nałamać,
alem młody był i chciwy uczyć się, a wo sko całe, boda nawet te lancknechty ich, tak się
od naszego różniło, iż mi się korzystać pragnęło, aby co do domu przywieźć. Więc ąłem
się do ich oręża, do sukni, do zbroiczki, i na poǳiw mi się poszczęściło…

Luǳie też mnie polubili z tego, żem zapamiętały był a ǳiarski…
Cóż powiecie? Od roku do roku, akem się z niemi zżył, a w domu z roǳiny nikogo

nie było, zasieǳiałem się aż po te czasy.
Niemeczkowski nagle oczy spuścił, i zawahał się, akby mu się do czegoś przyznać było

nie łatwo.
— Trochę w tem i babska chytrość była winna — dodał — polubiłem w Wiedniu

ǳiewczynę i musiałem się żenić…
Bieliński parsknął.
— Domyślałem się — rzekł — inacze byś tam nie wytrwał tak długo.
— A! piękna bo była, piękna, krew z mlekiem! wesoła i rozumna — mówił Nie-

meczkowski — opętała mnie… Panie świeć nad e duszą, bo uż nie ży e. Dopiero po
śmierci żony tęskno mi się do kra u zrobiło, choć w nim tak ak nikogo uż nie mam.

Pamiętacie rotmistrzu, młodemi byliśmy oba… dwaǳieścia siedem lat… król Zyg-
munt panował eszcze… królowa Elżbieta żyła… Jak się tu u was w Polsce wszystko zmie-
niło! Nic nie rozumiem, nikogo nie znam… Naówczas gdym echał na dwór Karola V.,
nasz Zygmunt Stary chorzał i rychłą mu śmierć przepowiadano, a teraz, słyszę, August
też bez naǳiei życia… i… bez potomka!

Szlachcic zniemczały powiódł oczyma po zamyślonym rotmistrzu, akby chciał od-
gadnąć co odpowie, i urwał czeka ąc; ale Bielińskiemu smutek nie dał rychło przy ść do
słowa.

Milczeli tak dobrą chwilę. Rotmistrz podniósł głowę.
— Słucha no, Niemeczkowski — rzekł — nie kry się przedemną. Dwaǳieścia sie-

dem lat nie byłeś u nas i nie pilno ci było, teraz nagle ochota przyszła… Przyzna się
otwarcie… wysłano cię na zwiady?

Cesarz ma wielki apetyt na Polskę?
Niemeczkowski rzucił się tak gwałtownie, usłyszawszy to pytanie, akby w niego pio-

run uderzył; stanął przerażony niemal.
— W imię o ca i syna! któż to powieǳiał? — krzyknął.
Bieliński śmiał się.
— Nikt nie mówił, ale a cię o to posąǳam — rzekł. — Kręci się tu różnych luǳi

siła i od Szweda, i od cesarza, i od Francuzów, a w Litwie od cara. Cesarz ma dużo swoich
u nas… naturalnaby rzecz była, gdyby i z ciebie chciał skorzystać.

Pan Zygmunt — tak było imię Niemeczkowskiemu — nie odpowiada ąc, wąsa za-
gryzał; w twarzy widać było akieś wahanie i obawę.

— Gǳieżby znowu mieli takiego małego ak a człowieka posyłać — odezwał się —
nie na wieleby się im przydało. Alem a tyle lat cesarzom służył, napatrzył się ich potęgi,
że sam z siebie, gdybym mógł, gotówbym im pomagać, po dobre woli.

   Infantka 



Więc ak tu rzeczy sto ą, rotmistrzu?
Bieliński śmie ąc się poklepał go po ramieniu.
— No! no — rzekł — więce wieǳieć a nie chcę. Co do cesarskich zalotów o naszą

koronę, niewiele wiem i znam tych rzeczy. Jest tu możnych panów dosyć, co z cesarzem
trzyma ą; prawda, będą tacy, co go za pieniąǳe zechcą popierać, ale szlachta się boi. Na
Węgrzech i w Czechach Niemcy dobrze swobód i przywile ów ukrócili, a my o swo e
dbamy. Gdyby nawet kogo z roǳiny wybierać chciano, naprzódby się musiał z naszą
królewną ożenić, a powtóre… dobrzeby go obwarowano, aby nam absolutum dominium
nie wprowaǳił.

Szlachta nie lubi Niemca…
Niemeczkowski słuchał z za ęciem.
— Ale dla obrony od Turka i Moskala — rzekł — potęga cesarza barǳoby się nam

przydała…
— Dotąd myśmy się bez nie obchoǳili — odparł Bieliński.
— Któż się więce do korony swatał? — począł po chwilce Niemeczkowski.
— O Francuzie mówią — rzekł Bieliński — a ten siłę ma boda nie mnie szą, ak

cesarz, a groźnym nie est. Pruski książę pokrewny takżeby rad być wybranym. Litwa
chciałaby cara, ale się pono rozmyśli… Są tacy, co o małym synku króla szweǳkiego,
z nasze królewne naroǳonym, bąka ą…

Kto może zgadnąć przyszłość, wszakci król ży e.
— Ale mu życia nie obiecu ą? — zapytał Niemeczkowski.
— Barǳo źle est — począł rotmistrz. — Nieszczęśliwy pan przez baby popadł

i w chorobę i w taki stan, że mu się życia nie chce.
ǲiś lub utro testament ma pisać kazać i pieczętować.
Bieliński sparł się na ręku i łzę otarł.
— W testamencieby mógł wyrazić życzenie co do następcy? — wtrącił Niemeczkow-

ski.
— Nie wiem czyby się to na co zdało — ciągnął dale Bieliński — a mnie niż komu

cesarzowi, bo z powodu królewne żal do niego ma. Powtarza to iż umiera bezpotomnym
przez niego, gdy mu się wczas rozwieść z żoną nie dano.

Niemeczkowski słuchał pilno, nie odpowieǳiał nic i rozmowa zdała się wyczerpaną,
gdy stanąwszy znowu przed Bielińskim spytał.

— Nie słyszeliście tu co o Gastaldim?
Ruszył ramionami rotmistrz.
— Jakim? tym co się na naszym dworze wychowywał?
— Myślę, że ten właśnie est, bo ich dwu nie znam — odezwał się pan Zygmunt. —

Nie ma go tu?
— Nic nie wiem o nim.
Znowu czas akiś rozmowa nie szła. Niemeczkowski przysiadł na tarczanie.
— Cale a tu — odezwał się — inacze u was zna du ę niż się spoǳiewałem. Mówiono

w Wiedniu, że cesarz potężne ma stronnictwo w Polsce i prawie zapewniony wybór. Tu
zaś kogo zapytam, komu o tym napomknę, słuchać o nim nie chce.

Myślałem, że się wam na co przydam, bom się zżył z wielu dworskiemi, panami i ry-
cerstwem.

— Ale wszystko to za wczesne — przerwał Bieliński. — Król ży e, Bóg dać może iż
się podźwignie.

W ten sposób przerywana rozmowa trwała eszcze czas akiś, gdy rotmistrz zapytał
Niemeczkowskiego, czy długo myślał tu bawić i aki był właściwie cel podróży, ażali tu
osiąść nie myślał.

— Sam nie wiem — odezwał się Niemeczkowski — roǳinę mam daleką, która mnie
nie zna a a e też. Chciałem się w kra u rozpatrzeć na wypadek, gdyby cesarz miał tu aką
naǳie ę.

— I wybrałeś się w złą goǳinę — dodał Bieliński — gdy powietrze uż do Warszawy
zagląda a po kra u się szerzy. Lada chwilę my z królem ztąd wyruszamy.

— Dokąd?
— Nie wiem, ku Litwie pewnie — mówił Bieliński.
— A królewna? — badał Niemeczkowski.
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— Ją także wyprawią, ale pewno nie tam gǳie król bęǳie — rzekł rotmistrz. — Ci
co przy naszym panu są, nie raǳi, aby na ich czynności zblizka patrzano.

Mówiąc to wstał stary Bieliński.
— Do licha mi tu u ciebie w te izbie pod strychem duszno, albo ty ze mną chodź

ztąd, lub a sam na zamek muszę.
— Weźmiecie mnie z sobą? — spytał waha ąc się gość?
— Dlaczegożby nie — uśmiechnął się Bieliński. — Na lepszy to bęǳie sposób prze-

konania cię ak tu na cesarskich patrzą, gdy ciebie ze stro u i z mowy za ednego z nich
wezmą.

Zawahał się posłyszawszy to pan Zygmunt.
— Jeżeli tak — odparł — wolę w gospoǳie pozostać.
— Ja mam izbę na zamku — dodał Bieliński — pó ǳiesz do mnie. Przy echałeś się

rozpatrzeć, a w gospoǳie tylko czeladź spotkasz, u mnie zawsze się kto zna ǳie. Choćby
ci co nie w smak było, lepie ażebyś się nie łuǳił.

Wyszli tedy na zamek oba.
Sto ący w progu Barwinek pozdrowił ich przechoǳących i powiódł za niemi oczyma.

Od czasu, ak rotmistrza wiǳiał na rozmowie poufałe z gościem swoim, znacznie był
uspoko ony i miał go uż za Polaka. Zacnego Bielińskiego znano ako prawego rycerza,
który w żadne pota emne konszachty się nie wdawał.

Nie miał też czasu barǳo się za mować Niemeczkowskim, gdyż od wczora inna i esz-
cze osobliwsza figura z awiła się pod białym koniem.

Ta większą była może dla Barwinka zagadką, niż w pierwszych dniach ów domnie-
many Niemiec.

Nad wieczór wcale piękna zatoczyła się przed gospodę kolebka, czterema gniademi
woźnikami w błyszczące uprzęży ciągniona, ze służbą w barwie, z pachołkami i wozem
za nią. Panowie i panie, które naówczas same tylko kolebkami eźǳiły, do gospody nigdy
prawie nie zwracali się. Możnie si mieli albo własne dwory lub zna omych w mieście.

Wyszedł Barwinek czapki uż zawczasu uchyla ąc i spoǳiewa ąc się zobaczyć wy-
chyla ącą z powozu kobietę, gdy dwóch pachołków, zbliżywszy się do stopni, wydobyli
z wnętrza kolebki coś, akby małego wyrostka, ǳiecko… i postawili go na ziemi.

Figurka ta Barwinkowi zaledwie do kolan sięgała, ale nie było to ǳiecko, gdyż schy-
liwszy się dostrzegł ze zdumieniem gospodarz maleńkiego, niemłodego człowieczka, kar-
ła, ubranego z cuǳoziemska, z miną butną, przy mieczyku.

Karły po dworach naówczas nie były osobliwością, miała ich Bona kilkoro, z których
dwo e darowała cesarzowi Karolowi; Dosieczkę karlicę zabrała z sobą do Szwecyi Kata-
rzyna, i ta w więzieniu z nią sieǳiała, Jagnieszkę wzięła księżna Brunświcka, ale karła,
któryby sam sobie panem był, kolebką eźǳił, sługi miał, barwę i pańsko występował,
Barwinek ako żyw nie wiǳiał i nigdy o podobnym nie słyszał.

Nie wieǳiał ak miał się znaleźć, uczcić go, czy sobie równym poczytać. Jeszcze roz-
myślał, gdy karzeł coś żywo zaszwargotał do sługi, a ten zbliżył się do Barwinka i oświad-
czył mu, że pan ego, podkomorzy królewski ( akiego króla nie mówił) dowiadywał się
gǳieby wygodną i piękną gospodę mógł znaleźć, za którą ak należy zapłaci.

— Ale — dodał sługa — lada czem pan nasz nie da się zaspokoić, nawykł do kró-
lewskich poko ów, trzeba mu czystych i pięknych izb parę.

Barwinek byłby go chętnie u siebie pomieścił, dla zarobku, lecz mie sca nie było; tarł
więc głowę i rozmyślał, a tymczasem zobaczywszy tak ustro onego karła, gromada się luǳi
ak na ǳiwowisko koło niego i u wrót zebrała, co małego pana mocno niecierpliwiło.

Strasznie był żywego temperamentu, począł wołać na sługi, niecierpliwie się kręcąc —
i nim Barwinek się namyślił zaprowaǳić go w sąsieǳtwo do mieszczanina Sówki, który
mógł pięknych parę izb odstąpić, karzeł porwał się nazad do swe kolebki i uż precz chciał
echać, rozkazu ąc do dworu starosty, choć pora była spóźniona.

Barwinek ledwie miał czas przypaść i zaofiarował się do Sówki zaprowaǳić, a że tam
szopy i sta ni nie było, dwór i konie małego owego podkomorzego, miały pod białego
konia powrócić.

Od luǳi późnie dowieǳiał się gospodarz, iż karzeł zwał się Krassowskim, że był
szlachcicem polskim z Podlasia, możnym człowiekiem, i że przez czas długi na dworze
królowe ancuzkie bawił, a niedawno do Polski powrócił.
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Tegoż dnia rano wiǳiano go z kolebką adącego do pana Wolskiego starosty, który
nietylko przy ął gościa, ale go od Sówki do siebie na dworzec zabrał z ludźmi i końmi.
Około południa potem nad echał posłaniec ze Szwecyi z listami i ten pod białym koniem
stanął, a pod wieczór od księcia Pruskiego dwóch przybyło.

Słowem, nie miał Barwinek spoczynku i wnosił z tego ruchu, aki się tu ob awiał, iż
z królem źle być musiało, kiedy się tak dowiadywano pilno ze wszech stron.

Na zamku ǳień ten nie zmienił położenia, ci co bliższy mieli przystęp do króla,
powiadali, że polepszenia na zdrowiu nie rokowali doktorowie, a na wy azd nalegali.

Zamęt panował wielki wśród służby usiłu ące z chwil ostatnich życia pańskiego ko-
rzystać. Wynoszono skrzynki i worki, przyprowaǳano żydów i lichwiarzy, włóczyły się
kobiety różne, ulubieńcy króla postępowali sobie tak śmiało i zuchwale, ak gdyby bez-
karności byli pewni.

Wieść choǳiła dnia tego, że król długo z ks. Krasińskim podkanclerzym sieǳiał
zamknięty i testament uż ułożony, na kilka rąk spisywać kazał. W sta niach wszystko
przysposabiano do podróży. Zygmunt August z łóżka prawie nie powstawał.

ǲień wy azdu eszcze nie był postanowiony. Kra czy i podczaszy, którzy oba liczyli
się do przy aciół Giżanki, zwłóczyli z podróżą, chcąc się e tu doczekać, aby eszcze dla
siebie i dla córki swe u króla coś wyłuǳić mogła.

Z mnogich ulubienic Zygmunta Augusta, Barbara Giżanka na głośnie szą była, a w tym
roku powiwszy córeczkę, którą za królewskie ǳiecię miano, korzystała z tego, aby dla sie-
bie obfite wy ednać wyposażenie.

Piękna barǳo, córeczka ta mieszczanina i burmistrza warszawskiego, żyła z matką
w klasztorze, gdy ą kra czy i podczaszy napatrzyli i z pomocą żyda Egidego, który im
w podobnych sprawach służył, uwiedli dla króla. Podczaszy miał być pierwszym, co się
tam wkraść potrafił pod nazwiskiem siostry Opackie .

Sprowaǳona na zamek, w którym na ednym ǳieǳińcu z królewną Anną mieszkała,
boleśnie dała się czuć e , gdyż z okien królewne widać było po całych dniach wygląda ącą
i przy mu ącą mnogich gości kochankę, a potem nieraz i kwilenie e ǳiecka dochoǳiło
do uszu upokorzone pani.

Dwór królewne Anny oburzony i ona sama ǳiecięcia tego inacze ak „szczenięciem”
nie nazywali.

Łaski u króla wielkie mnogich e z ednały przy aciół, na których czele stali kra czy
i podczaszy. Pierwszy z nich obdarzył ą zaraz karetą i końmi, któremi po mieście się
pyszniła, gdy u królewne grosza na kuchnię dla dworu nie było. Hieronim Sieniawski
kasztelan kamieniecki, Łaski wo ewoda mazowiecki, wielu innych skarbiło sobie Giżankę,
przez nią u króla wyrabia ąc przywile e i dary.

Boleśnie szem może eszcze nad sąsieǳtwo Giżanki na zamku, było porwanie z wła-
snego królewne aucymeru piękne Anny Za ączkowskie , z którą król chciał się żenić.
Zażyto fortelu, oszukano królewnę, uda ąc akoby Za ączkowska za mąż wychoǳić mia-
ła, i w ten sposób wzięto ą do króla, a potem umieszczono tymczasowo w Witowie,
niedaleko Piotrkowa, gǳie po książęcemu ą utrzymywano. Po kilka tysięcy czerwonych
złotych posyłał naraz król Za ączkowskie , a samo e wystawne łoże cztery tysiące kosz-
tować miało.

Krwawemi łzami srom ten domu swego opłakiwała Anna, a że oburzenia swego po-
wściągnąć nie umiała, że o tem co mówiła donoszono Augustowi i usiłowano ich poróż-
nić, przyszło do tego, iż się od dawna brat z siostrą nie widywali i król o wszystkich e
potrzebach zdawał się zapominać.

Anna miała wprawǳie przy aciół i na królewskim dworze, ale mnie śmiałych niż ci,
którzy z ostatnich goǳin dla siebie starali się korzystać.

Testament, który właśnie dnia tego spisywano, dowiódł na lepie , że serce Zygmunta
Augusta nie odwróciło się od siostry. Wstyd racze niż gniew był powodem zerwania
stosunków. Obawiał się król wymówek słusznych, łez samych, któreby go dotknęły bo-
leśnie.

Nie dawano też poko u choremu, odosobniano go umyślnie, za mowano coraz nowemi
lekami bab i sprowaǳanych czarownic — tak że osłabły, zmęczony nie był panem siebie.
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Oboźny Karwicki ednym z tych był, którzy na uroczyście sobie przyrzekli nie do-
puścić wy azdu króla, dopókiby się z siostrą nie wiǳiał i nie po ednał.

Gdy tak w edne zamku połaci około chorego kręci się ró luǳi chciwych, w drugie
około królewne Anny zbiera ą się wierni e i roǳinie, gotowi bronić opuszczone . Do
tych należał, akeśmy wiǳieli, i starosta warszawski, który będąc na zamku, a do króla
nie mogąc się docisnąć, kazał się do królewne prowaǳić.

Przy mowała go zawsze mile, gdyż szacowała w nim człowieka, który nikczemnem
służalstwem się nie plamił, a u króla łaskę miał zasłużoną pracą, aką pode mował około
mostu na Wiśle, bo Zygmunt August pragnąc to ǳieło wiǳieć dokonanem, powierzył
emu i po nim się go spoǳiewał.

Ogromny ten most, budowa na swe czasy trudna i kosztowna, uż w połowie była
ukończoną. Jeźǳił gdy zdrowszym się czuł król oglądać ą, przypatrywała się królewna,
chlubił nią Wolski.

Zobaczywszy go u siebie, Anna, która ak zawsze, tak i tego dnia z zapłakanemi wyszła
przeciwko niemu oczami, sąǳiła iż przybywał ǳiełem się swym pochlubić.

— Dawno was nie wiǳiałam, panie starosto — odezwała się smutnie — a no wiosna,
zima pono nie uszkoǳiła robót waszych, które pewnie daleko postąpić musiały.

— Nie spoczywamy — odpowieǳiał starosta wesoło, gdyż zawsze oblicze pogodne
zwykł był okazywać — lękam się tylko teraz, aby nam postrach powietrza nie rozpęǳił
luǳi.

Westchnęła królewna. Wolski coś eszcze o moście powieǳiawszy, nagle zmienił
przedmiot rozmowy.

— Gościa mam ciekawego u siebie — rzekł — którego bym i wasze miłości rad
okazać, ale bez zezwolenia nie śmiałem.

— Któż to taki? — obo ętnie zapytała Anna.
— Szlachcic polski, Krassowski, ale długim pobytem we Francyi na dworze królowe

matki, które ulubionym był i est, na poły uż Francuz. Zowie się on Krassowski. Pan Bóg
go dotknął kalectwem, bo a tego inacze nazwać nie mogę, gdyż nie wiem czy nad łokieć
ma wzrostu, ale Łokietek ten rozumem, dowcipem, nauką a nawet postacią i twarzą nie
ednego olbrzyma przechoǳi. Potrzeba go wiǳieć aby temu uwierzyć.

Tak mu owa karłowatość, co miała być upośleǳeniem, stała się narzęǳiem fortuny.
Długie lata na dworze ancuzkim przebywa ąc, zebrał sobie i mienia dosyć i wziętość
uzyskał. Zatęskniło mu się ednak do Polski i teraz tu przebywa. Na ciekawsza to co
o dworze ancuzkim, królowe matce, królu i ego roǳinie opowiada, posłuchać warto.

— Starosto mó ! — westchnęła Anna — ǳiś u nas tak smutno, iż na pięknie szą
ba eczką o królach zabawić nas trudno!

Wolski nie zraził się tą odprawą.
— A abym — rzekł — pomimo to pokornie dla niego o posłuchanie upraszał. Gdyby

król zdrowszym był, przy ąłby go pewnie, w zastępstwie choć miłość wasza zechcesz mu
tę łaskę wyrząǳić.

Obo ętnie dosyć, nie podnosząc oczów, odezwała się królewna.
— Jeżeli to koniecznie potrzebne, a wam miłem być ma?
Starosta się do kolan pokłonił.
— Chciałbym mu to wy ednać, bo do mnie miał z Krakowa poleca ące listy — rzekł.

— Człowiek zresztą ciekawy, bo ak mały tak w nim rozumu wiele, i warto wiǳieć tę
osobliwość, gdyż się podobna nierychło z awi.

Karłów myśmy wszyscy znali i wiǳieli wielu, pospolicie złośliwych i ǳiecinnych, ten
zaś wcale różny i wstydu narodowi polskiemu u Francuzów nie uczynił.

Zapytał starosta kiedyby mógł Krassowskiego z sobą przywieść, a królewna zaaso-
wała się nieco.

— Kiedy chcecie — rzekła — tylko nie wówczas gdy mi u brata, u króla JMości
posłuchanie wy edna ą, bo się go ǳiś, utro spoǳiewam.

— ǲiś wątpię — rzekł starosta — z ks. podkanclerzym za ęty i wiem że się nieprędko
to skończy. Gdybyś więc miłość wasza dozwoliła, nad wieczór bym go tu mógł przywieść.

Królewna nie zdawała się ani ciekawą, ani żądną poznania tego stworzenia tak ory-
ginalnego, które e starosta zalecał, lecz nie chciała się sprzeciwiać Wolskiemu.

— Dobrze więc — odparła zimno — a mówi on po polsku czy po włosku?
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— Zna oba te ęzyki, i ancuzki naturalnie, bo do tego przywykł długim we Francyi
pobytem.

Wolski krótko tak zabawiwszy od echał, a królewna Anna zakłopotała się zaraz tem,
że karzeł, który do przepychu na dworze paryzkim był nawykły, miał u nie znaleźć takie
ubóstwo i prostotę. Kazała Dosi postarać się, aby posłuchalna komnata trochę świetnie
wyglądała.

Ale zkądże tu było wziąć do nie sprzętów i przyozdobień?
Zagłobianka z innych izb powynosiła co mogła, postarała się o kwiatki i odświeżyła

nieco smutną i ciemną komnatę.
Jak starosta zapowieǳiał, przed wieczorem za echał z kolebką pod małe zamkowe

podwórze, gǳie kilka osób ze służby się zna dowało i zdumiało się wiǳąc przechoǳącego
Krassowskiego.

W istocie była to figurka tak osobliwa, że się e cały Boży świat zdumiewał i wyǳiwić
nie mógł. Karzeł był barǳo wytwornie wedle mody ancuzkie ubrany, a że zręczny był
i pełen życia, choć nie młody, obracał się rzeźko, nastawiał barǳo śmiało i butnie — miło
było na niego popatrzeć. Począwszy od włosów utrefionych kunsztownie, wszystko, co
miał na sobie niezmiernie starannie było dobrane, kosztowne a piękne. Łańcuch, mieczyk,
były dla niego robione umyślnie.

Twarzyczka, acz podstarzała i pomarszczona, miała wiele życia, oczy ognia, ruchy
wǳięku.

Nawykły do wielkiego dworu, do towarzystwa królów i książąt, obracał się żwawo,
śmiało, byna mnie nie zmięszany i pewien siebie.

Królewna przystroiwszy się trochę starannie , choć ubierać się niebarǳo lubiła, wyszła
na spotkanie starosty, który e Krassowskiego przedstawił.

Karzeł z kapelusikiem w ręku, przybrawszy postawę dworaka, pokłonił się królewnie
i nader śmiało wypalił swó komplement po włosku.

Głos ego nie tak piskliwy, ak zwykle karłów bywa, brzmiał przy emnie i Krassowski
w ogóle miłe na Annie uczynił wrażenie.

Spytała go ak długo w kra u nie był. Naówczas karzeł począł opowiadać, ak się przed
dwuǳiestu niemal latami dostał do Francyi przypadkiem, ak dla swe ułomności był
przedstawiony na dworze królewskim, polubiono go tam i zniewolono pozostać.

— Chociaż mi tam barǳo dobrze było i cieszyłem się łaskami całe roǳiny królew-
skie — mówił dale — nieraz mi za kra em było tęskno i nigdy o nim zapomnieć nie
mogłem.

Królowa matka, w które usługach miałem honor zostawać, nie chciała mnie odpu-
ścić, musiałem nawet przyrzec iż powrócę odwieǳiwszy mo ą roǳinę, i tak się tu teraz
dostałem.

— W smutną dosyć goǳinę — odparła królewna Anna. — Dwór nasz z powodu
słabości króla okryty smutkiem, rozerwany, a oto i powietrze nam zwiastu ą. Prędko
waszmość pewnie, przekonawszy się co u nas się ǳie e i ak tu życie ciężkie, powrócisz
do weselsze Francyi.

Krassowski odparł, że mu tu ednak miło było mięǳy swemi i że tyle doświadczył uż
dobrego, będąc przy ętym łaskawie przez panów Zborowskich i innych znacznie szych,
że nie rad Polskę opuści, a pewno nieprędko. Zatem zręcznie zwrócił rozmowę karzeł
na roǳinę królewską we Franc i panu ącą, na e potęgę, bogactwa, wielkie przymioty,
przywiązanie do kościoła i wierność Stolicy apostolskie .

Opowiadał ak królowa matka miała wiele zgryzot, porówni z synem swym panu ącym
Karolem, usiłu ąc się opierać zamachom Hugonotów, którzy herezyę szczepili i ednolite
dotąd a zgodne królestwo rozerwać usiłowali na dwa obozy.

— Coś podobnego i u nas wiǳę — dodał Krassowski — gdyż i my swych Hugonotów
mamy, również możnych ak ancuzcy; da Boże tylko, aby się znaleźli tak czynni obrońcy
kościoła, ak królowa matka we Francyi, która pewnie Hugonotom przewagi wziąć nie
dopuści.

Ponieważ królewna dosyć ciekawie się przysłuchiwała, rzuciła kilka pytań i zdawała
się żywo za mować opowiadaniem o ancuzkim dworze, Krassowski o ego zabawach,
grzeczności, wykształceniu, wielkie wytworności i elegancyi obycza u szeroko się roz-
woǳić zaczął.
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— Król sam — dodał — mało dotąd się rządami kra u za mował, więce zabawom
i polowaniu odda ąc, za to królowa matka barǳo est czynną. Szczególną ona ma mi-
łość dla drugiego syna swego, młodego książęcia andegaweńskiego Henryka, który est
nieochybnie ednym z na milszych i na pięknie szych książąt swo ego czasu w Europie.

Jest też ulubieńcem matki, która właśnie szuka dla niego pomieszczenia po za kra em,
gdyż się obawia, aby król o niego zazdrosnym nie był, i stronnictwo Karola co przeciwko
niemu nie knuło…

Chciano dla niego utworzyć królestwo nowe z ziem poganom podległych, ale trudno,
aby to przyszło do skutku.

Jam sobie myślał — dodał śmiało Krassowski — że gdyby kiedy nasze królestwo
przez bezǳietność pana osieroconem zostało, nie mogłoby lepszego uczynić wyboru, ak
prowaǳąc na tron Henryka.

Słysząc to, zarumieniła się mocno królewna, a karzeł dodał żywo.
— Książę Andegaweński nie żonaty est i lepszego dla ǳieǳiczki tronu męża ży-

czyćby, ani marzyć nie można.
Wystąpienie to trochę zuchwałe, nie podobało się królewnie, gdyż udała akby go nie

słyszała lub nie rozumiała, ale karzeł się tem nie zraził byna mnie .
— Należy mi przebaczyć — rzekł, kłania ąc się — iż do obu roǳin królewskich będąc

przywiązanym, snu ę sobie takie plany, i takąbym rad przyszłość im zapewnić.
Dla Polski nie byłoby sprzymierzeńca potężnie szego a pewnie szego nad Francyę,

i bezpiecznie szego daleko niż cesarz Maksymilian, który tu ma swych przy aciół, ale też
boi się go tu wielu, bo tego losu się spoǳiewa ą, aki Czechy i Węgry spotkał.

Królewna Anna zaczęła słuchać z uwagą.
— Widać — rzekła — żeś waszmość korzystał z krótkiego czasu, aki w Polsce prze-

byłeś i uż rozsłuchałeś się potroszę, co się u nas ǳie e.
Smutne to przewidywania są, o których mnie szczególnie nie przystało sąǳić.
Krassowski powrócił do roǳiny królewskie Francyi.
— Książę Andegaweński — rzekł — ako barǳo gorliwy katolik, prędkoby u nas so-

bie serca pozyskał… Osobiście też pełen est przymiotów, które go czynią miłym. Młody,
wesół, dowcipny, lubiący się bawić, umie ący sobie zawsze wynaleźć rozrywkę… z po-
wierzchowności nawet wszystkim się podoba…

To mówiąc, Krassowski z płaszczyka i sukni, zapięte na piersiach, dobywać coś zaczął.
— Przy rozstaniu królowa JMość, która zawsze tak łaskawą dla mnie była — dodał

— na droższym mnie podarunkiem i pamiątką zaszczyciła… Noszę ą zawsze przy sobie…
Są to wizerunki królowe JMci, która dotąd eszcze ma estatem i pięknością góru e nad
młodszemi nawet, króla JMci Karola IX. i brata ego, młodego książęcia Andegaweń-
skiego.

To mówiąc Krassowski, dobył nareszcie w aksamit szkarłatny oprawny roǳa pugila-
resu i przyklęka ąc zręcznie podał go królewnie.

Zawahała się zrazu Anna, czy ma rzucić okiem na te wizerunki, lecz po chwili namysłu
wzięła z rąk Krassowskiego pugilares, i przypatrywać się zaczęła z kolei wizerunkom.

Karzeł tymczasem starał się szczególną e uwagę zwrócić na ostatnią z tych miniatur,
wyobraża ącą barǳo pochlebnie upięknionego księcia Andegaweńskiego.

Starosta Wolski, który stał blizko, mógł dostrzeǳ, ak blade lice królewne zarumie-
niło się i twarz e wyraziła pewne pomięszanie…

Krassowski wciąż tymczasem opowiadał: o dostatkach, wspaniałości, o zabawach na
dworze, maszkarach, tańcach, turnie ach i o wielkie wytworności, z aką się tu wszystko
odbywało.

— Niczem są przy tem — mówił — słynące z wykwintności i przepychu dwory książąt
włoskich, z których żaden dostatkami i potęgą królowi Francyi dorównać nie może.

Z całe Europy, z Włoch też, co est na przednie szych kunsztmistrzów, malarzy,
rzeźbiarzy, tu się zbiega na usługi potężnego monarchy. Nie ma życia, ak tam…

Książe Henryk, który od kolebki do niego przywykł, gǳiekolwiek się obróci, pewnie
z sobą poniesie to, co mu ak powietrze est potrzebnem… Szczęśliwa pani, która serce
ego i rękę pozyskać potrafi.
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Naleganie ciągłe na przymioty księcia Henryka, tak akoś było znaczące, że królew-
na nie mogła go niezrozumieć, rumieniła się, milczała, ale każde słowo Krassowskiego
głęboko się w e pamięć wrażało.

Czas na tych ego opowiadaniach, dowcipem i wesołością ożywionych, upływał tak
prędko, iż ani się spostrzegła królewna, ak wieczór nadszedł.

Starosta dał znak Krassowskiemu, iż czas było pożegnać królewnę.
Karzeł zostawił w e rękach swó pugilares z wizerunkami i nie upominał się o zwrot

ego, a królewna położyła go przy sobie na stoliku; lecz Krassowski nie sięgnął po tę swą
własność i uż żegnał się, gdy mu ą królewna przypomniała.

— Jeżeli miłość wasza pozwolisz — odezwał się — mogę wizerunki te, dla lepszego
ich wiǳenia zostawić tu, dopóki się e zatrzymać podoba… Może e kto więce wiǳieć
zechce, a radbym barǳo, aby one sobie tu serca pozyskały… dla drogie mi dobroczyńców
moich roǳiny.

Nim Anna miała czas zaprotestować, karzeł się uwinął prędko, pokłonił się i wyszedł
z Wolskim, pugilares zostawiwszy na stole.

Zaledwie byli za progiem, gdy królewna drżącą ręką chwyciła książeczkę z miniatu-
rami, i wizerunkowi księcia Henryka chciwie przypatrywać się zaczęła.

Twarz e mieniła się, drżała; widać było, że akieś marzenie, naǳie a akaś nią owła-
dła. Stała zadumana, wpatrzona w te niemal niewieścio pieszczone rysy młodego księcia,
którym malarz nadał wyraz i wǳięk, a urok młodości, akiego może w naturze nie miały.

W Henryku nawet na mnie wprawne oko mogło wyczytać szyderstwo i zimną akąś,
okrutną ironię człowieka, który siebie tylko kochać umie; na obrazku wcale inacze się
on stawił: łagodnym, uprze mym, miłym.

Królewna uczuła się ǳiwnie pociągniętą ku temu niezna omemu, który mógł być
e przeznaczonym, e , co tak długo czekała na kogoś, na tego opatrznościowo dla nie
wskazanego męża i pana. Biedne e serce od tak barǳo dawna pragnęło kochać kogoś,
dla kogoś się poświęcić, przywiązać się do akie ś istoty, któraby e choć odrobiną miłości
za całe serce wypłaciła.

Ileż to razy zazdrościła losu siostrze Katarzynie, ǳielące więzienie Jana, cierpiące
z nim, odpowiada ące tym, co ą rozǳielić chcieli od męża: Bóg nas złączył, wierną mu
będę do śmierci.

Temu sercu biedne królewne przez cały ciąg życia tylko na boleśnie sze zadawano
ciosy. O ciec dla nie był obo ętny, matka kochała przedewszystkim Izabellę… brat był
zimnym… Poświęciła się dla Katarzyny, które praw swego starszeństwa odstąpiła, nie
zdobywszy tem e serca. Zofii Brunświckie służyła, korzyła się przed nią, padała przed
nią, rzadko otrzymu ąc dowód pamięci i przywiązania.

Wszystkie pro ekta wydania e za mąż pełzły z kolei na niczem… została coraz barǳie
samą, samą, a teraz brat się e wyrzekał, znać nie chciał, i śmierć ego mogła lada chwila,
bez opieki, bez przy aciół, rzucić na łup rozterek domowych o wybór pana.

Panowie polscy i litewscy mieli o nie pamiętać, czy nie⁇ Pomięǳy niemi liczyła
przy aciół niewielu, niechętnych i obo ętnych tysiące.

Naǳie a, akkolwiek słaba, ułudna akiegoś szczęścia, odżycia, odmłoǳenia, poruszyła
e sercem. Henryk się e podobał, coś zdawało się mówić, że on był tym przeznaczonym!

W błogiem, razem i tęsknem marzeniu, Anna spęǳiła chwilę długą… Siadła zadu-
mana, a lęka ąc się, aby e wizerunków nie odebrano, aby się nie wyśmiewano może
z za ęcia niemi, schowała e skrzętnie.

Żalińska, która wiecznie i zawsze teraz wymówkami ą karmiła, naganiała, gniewała
się, dąsała — i to marzenie pewnie znalazłaby grzesznem… i niewłaściwem.

Z tem marzeniem o Henryku, milcząca… poczęła się wreście modlić, aby natrętne
myśli odpęǳić.

Talwosz, dla miłości królewne Anny, a trochę i dla pięknych oczów Dosi Zagłobian-
ki, nabiegawszy się zrana ze srebrem i szczęśliwie , niż się spoǳiewał, dostawszy grosza,
spoczywał uż na laurach dnia tego i wesoło rozmawiał z Bobolą, który posępny sieǳiał
na swoim tarczanie, biada ąc, gdy do drzwi zapukano i w te że chwili uchylono e; głów-
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ka wyrostka, ǳiewczyny z krótko ostrzyżonemi włosami, ukazała się w nich, oczyma
poszukała Talwosza i zawołała.

— Pana Talwosza proszą!
Nie pyta ąc kto i sąǳąc, że albo Żalińska go potrzebu e, lub królewna wołać każe,

porwał Litwin za czapkę i pobiegł.
ǲiewczyna poprzeǳała go, wyskaku ąc przez korytarz aż do antykamery, w które

z założonemi rękami na piersiach, z podniesioną dumnie głową, stała oczeku ąca na niego
Zagłobianka.

Niespoǳiewane szczęście dla rozkochanego Talwosza.
ǲiewczę, które przyprowaǳiło go tuta , wskazało palcem Dosię. Talwosz się ukłonił,

serce mu biło…
Zadumana Dosia zdawała się namyślać, co mu ma powieǳieć.
— Nie potrzebu ę was pytać — rzekła — czyście tak przywiązani do królewne , ako

a? Choć niedawno esteście na e dworze, ale mam was za wiernego sługę nasze pani.
— I możecie za to poręczyć — przerwał Talwosz, rękę kładnąc na piersiach.
Zagłobianka powiodła białą rączką po czole.
— A! — rzekła smutnie — gdyby ona tylu miała przy aciół, co ma wrogów… Na

nią się wszyscy spika ą i sprzysięga ą. Opuścił ą król i zaniedbał… a druǳy, gdy on oczy
zamknie, wszystko będą czynili w interesie akichś tam przyszłych panów, którym się chcą
zaprzedać… a o królewnie, choć się e to państwo należy i korona, ani pomyślą‼

Westchnęła Dosia i nagle zniżywszy głos, poczęła żywie .
— Cesarz Maksymilian ma uż tu więce przy aciół, niż ona… Wszyscy za nim i z nim…
Królewna wie na pewno, że kardynał Commendoni tylko o cesarskich interesach

myśli, a o e los wcale nie dba.
Jak i zkąd my to wiemy, z tego a nie potrzebu ę wam się spowiadać, ale to pewno,

że kardynał, który coǳień wy eżdża do lasku Bielańskiego dla świeżego powietrza, ǳisia
się tam ma spotkać z kimś… pono z Litwy. Będą tam akieś narady.

Spo rzała na Talwosza, nie śmie ąc dokończyć. Litwin się zarumienił.
— Niemiła to rzecz — odezwał się — podsłuchiwać i szpiegować, i eśli komu, to

mnie ona nie przystała… ale gdy iǳie o królewnę…
— O ocalenie e może! — przerwała Dosia gorąco — bo niebezpieczeństwo dosyć

czasem znać, aby go uniknąć. Gdybyś waszmość choć o tem się dowieǳiał, kto tam
kardynała oczeku e, z kim i… o czem bęǳie narada.

We rzenie ǳiewczęcia, które doskonale wieǳiało, że niem co zechce, wymoże na
Talwoszu, stało się tak nalega ącem, iż Litwin gotowym się uczuł na wszystko.

— Już kiedy kardynał — dodała Zagłobianka — takich sposobów używa, iż za mia-
stem w lesie zwołu e schaǳki, niemałe wagi sprawa być musi, i osoby do nie wezwane.

— Ja naszych Litwinów wszystkich znam, i Chodkiewiczów i Raǳiwiłłów, i ile ich
tam est — rzekł Talwosz.

Dosia przerwała mu.
— Ponieważ Commendoni uż wprzódy się znosił z Polakami, z wo ewodą Firle em,

z Zebrzydowskiemi nawet… a teraz Litwinów sprowaǳa, oczewista rzecz, że iǳie o ważne
sprawy, o spadek po królu, którego uż uważa ą akby dni ego policzone były.

Talwosz zamyślony stał, wąsa mordu ąc i wargi zakąsywa ąc.
— Kardynał, Włoch przebiegły, ak tu żaden — rzekł — dosyć przypomnieć, że króla

zmógł, gdy mu o rozwód choǳiło; miarku cież miłość wasza, eżeli on do lasku eǳie dla
skrytości, postawi pewnie straże i zbliżyć się do nich nie bęǳie podobna.

Dosia rzuciła ramionami.
— Na to waszmość masz rozum i przebiegłość — odezwała się rzeźko. — Zapewne

że tak ak stoisz, nie zbliżysz się, ale…
Talwosz się rozśmiał.
— A! prawda — zawołał — uści się za chłopa albo za babę po grzyby idącą mogę

przebrać.
— Dosyćby za żebraka — wtrąciła Zagłobianka żywo.
— Nie wiecie o które goǳinie ta schaǳka w lasku ma się odbyć? — zapytał Talwosz.
— Przed wieczorem, czasu dużo do stracenia nie ma, a choćbyś waszmość się aką

goǳinę przechaǳał, oczeku ąc, nie tak to sroga męka.
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Litwin nic eszcze stanowczego nie odpowiadał, poczęła się niecierpliwić Zagłobianka.
— Pó ǳiesz, czy nie? — spytała.
— Muszę — rzekł posłuszny Litwin — ale ak a to potrafię, co mi rozkazu ecie…

eden Bóg wie.
— Ja wam nie rozkazu ę — przerwała Dosia — nie dla mnie to uczynicie, ale dla

królewne .
Talwosz we rzeniem zdawał się e mówić, że przyna mnie równie dla nie , ak dla

Anny, pode mował się barǳo niebezpiecznego i nieprzy emnego szpiegostwa.
Nie upłynęła goǳina potem, gdy odarty żebrak z osmoloną twarzą, w sukmanie ǳiu-

rawe , w łapciach, o kĳu, z zamku się przez ogród spuścił ku Wiśle, odwiązał u brzegu
przytwierǳone czółenko małe, siadł do niego niepostrzeżony i potężnie wiosłem robiąc
posunął się, obe rzawszy dokoła, z biegiem rzeki ku Bielanom.

Trudno w nim było poznać młodego i przysto nego chłopaka, który się stroić lubił
i dbał o to, ażeby nie gorze od innych wyglądał. Ale czegoż miłość nie zrobi i poczciwe
serce.

Talwosz wiele dla Dosi czynił, to pewna, niemnie ednak pragnął usłużyć królewnie,
którą dwór e i ci, co ą teraz w położeniu tem sierocem wiǳieli, kochali mocnie niż
kiedy, dlatego, że ą prześladowano.

Talwosz nie darmo nad brzegami Niemna się wychował, z maleńką łódką umiał sobie
doskonale raǳić, kierował nią zręcznie i barǳo krótkiego potrzebował czasu, aby się
dostać do lasku, który zarosłym brzegiem schoǳił aż do rzeki.

Ukrywszy łódkę w trzcinach i sitowiu, wyskoczył z nie , i przygarbiony, o kĳu, roz-
gląda ąc się pomięǳy sosnami, począł wspinać się na górę, usiłu ąc odgadnąć, gǳie kar-
dynał i ta emniczy owi Litwini ze ść się mieli. Znał on trochę lasek ów, bo do niego na
przechaǳki z miasta chaǳano.

Nie spostrzegł w nim zrazu nikogo, pusto było… Dopiero dale nieco idąc, na maleń-
kie polance, konie, które masztalerz woǳił, wiǳieć się dały. Z siodeł i przykryć, choć
skromnych, poznał, że nie lada kto z tych wierzchowców zsiąść musiał.

Ale oprócz pachołka, przy koniach nikogo nie było. Ostrożnie od drzewa do drzewa
przesuwa ąc się tak, aby go pnie i zarośla zasłaniały, wdarł się Talwosz aż w głąb lasu, ciągle
na wszystkie strony oczyma rzuca ąc i nastawia ąc ucha.

Długo nic słychać nie było.
Dale idąc, zdało mu się, że cichą posłyszał rozmowę… Szedł więc w tę stronę, z które

ona go dochoǳiła. Wkrótce mignęły mu dwie postacie. Pełznąc prawie po ziemi Litwin,
teraz usiłował się ak na barǳie ku nim przybliżyć.

Kilkanaście kroków zrobiwszy, mógł uż twarzy dostrzeǳ… i zǳiwił się naǳwy-
cza nie, gdy mu się zdało, że w nich poznał Jana Chodkiewicza i Mikoła a Krzysztofa
Raǳiwiłła.

Nie osobom się zdumiał, ale temu, że one się zbliżyć do siebie i spoko nie z sobą
mogły rozmawiać. Wiadomo mu bowiem było, że Chodkiewicze naówczas z Raǳiwiłłami
o lepszą idąc, kto na Litwie zawładnie, na noże byli z sobą.

Nikt nie słyszał i nie przypuszczał po ednania. Cudem się to wydało Talwoszowi, gdy
ich postrzegł spoko nie sto ących obok siebie i zamienia ących z sobą co chwila po słów
kilka.

Serdeczności wielkie widać po nich nie było. Chodkiewicz stał, w bok się wziąwszy,
z tą dumą ogromną, która go nigdy nie opuszczała, nawet obok tronu. Raǳiwiłł nieco
opodal, z twarzą obo ętną, z udanym może chłodem, spoglądał na niego bacznie — nie
da ąc sobie imponować tym wyrazem buty.

Raǳiwiłł był akby ten, który uż swo ego stanowiska zdobytego czuł się pewnym.
Chodkiewicz zdawał się dopiero chcieć e zdobyć i zapewnić sobie.

Mówili mało.
Talwosz idąc w kierunku ich oczów, bo oba w edną stronę wzrok zwracali, domyślił

się, że ztamtąd pewnie kardynała oczekiwać musieli.
Upłynęła dobra chwila. Talwosz począł się pilno rozglądać, chcąc domyśleć, gǳie

rozmowa mie sce mieć może, aby się zbliżyć ku niemu i choćby na ziemi w krzakach
przylęgnąć.
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W lesie dosyć zarosłym podówczas, pełnym gałęzi połamanych, suszy i łomu, prze-
chaǳać się nie było podobna, aniby wypadało szukać w nim kątów akichś; należało
przypuszczać, że kardynał nad eǳie drogą z Warszawy, i że na tym gościńcu z oczeku ą-
cemi na niego zatrzyma się dla rozmowy.

Zdala słychać uż było turkot powozu, i Litwin podniósł głowę, usiłu ąc go dostrzeǳ,
lecz wkrótce umilkło wszystko. Raǳiwiłł i Chodkiewicz spo rzawszy na siebie, posunęli
się kilkanaście kroków naprzód, akby na spotkanie, a z za drzew w głębi wystąpiły dwie
postacie idące pieszo.

Talwosz nie eden raz widywał kardynała, ale zawsze w ego szatach urzędowych,
w szkarłatach. Teraz miał on na sobie tylko ciemne fiolety na spoǳie, a wierzchem suk-
nię długą i płaszczyk czarny. Na głowie takiż kapelusz z szerokiemi skrzydłami.

Tuż za nim, tak samo ubrany, szedł drugi duchowny tylko — nikogo więce . Służba
i powóz zostały zapewne gǳieś u skra u lasu.

Kardynał szedł coraz żywie , ogląda ąc się pilno dokoła. Była to taż sama, znana Talwo-
szowi twarz Włocha, w które niezmierną przebiegłość, niesłychaną zręczność, okrywał
wyraz takie łagodności i dobroci, takie słodyczy i naiwności prawie ǳiecięce , iż nikt
się go obawiać, nikt o chytrość posąǳić go nie mógł.

A był to swo ego czasu na zręcznie szy z negoc atorów, na rozumnie szy z dyploma-
tów, mąż niepoścignione umie ętności pozyskiwania luǳi, przekonywania ich, zdoby-
wania.

Dość est na dowód przytoczyć, że potrafił luǳi uż od Kościoła odpadłych, straco-
nych dla niego, skłonić do wyboru zgodnego z katolikami, że umiał sprząǳ zawziętych
wrogów, akiemi byli: marszałek Firle i wo ewoda Zebrzydowski, Raǳiwiłł i Chodkie-
wicz.

Gorliwy katolik, gdy tego interes Kościoła wymagał, umiał Commendoni, sprawę
religii wrzekomo odłożyć na stronę, nie tykać ą, uczynić podrzędną; wyrzekał się pro-
pagandy, nawracania, zamykał oczy na żądania wbrew ego przekonaniom przeciwne.

Zyskiwał sobie naprzód słodyczą i łagodnością luǳi, potem dopiero do sumienia ich
kołatać probował. Na przemiany toleru ący i nieubłagany, od nikogo nie stronił, nikim
nie garǳił — i dokazywał też cudów, o ile mogły być dokonane.

Przeszkoǳenie rozwodowi króla, utrzymanie go wiernym Kościołowi, gdy o niewiele
szło, by od Rzymu odpadła Polska i sprzeniewierzyła się emu — uż za prawǳiwy cud
zręczności i taktu Commendoniego uważać można.

Chodkiewicz i Raǳiwiłł powitali go z wielkiemi oznakami uszanowania. Commen-
doni szedł ku nim z twarzą rozpromienioną, uśmiecha ący się, słodki, z wyrazem o cow-
skie dla obu czułości.

Nie było więce nikogo, nad ich czterech tylko. Jakim sposobem Talwosz zdołał pod-
pełznąć ku nim niepostrzeżony, on samby może tego zuchwalstwa, które mu się szczę-
śliwie powiodło, wytłómaczyć nie umiał. Na wypadek, gdyby go towarzysz kardynała,
który pilno się rozglądał dokoła, był postrzegł — miał gotowe tłómaczenie: chciał udać
uśpionego w zaroślach.

Szczęściem nie domyślano się nawet, aby w lesie pustym zupełnie, mogła się żywa
dusza zna dować.

— Cieszy mnie niewymownie — począł po przywitaniu Commendoni — iż uprze-
ǳa ąc wypadki, naraǳić się możemy, zapobiega ąc klęskom, akieby na to piękne pań-
stwo, będące przedmurzem chrześciaństwa, spaść mogły, gdyby e zdać przyszło na nie-
pewne losy chwili rozstro enia w umysłach i trwogi.

Król żyć nie bęǳie.
Zwiążmy się uroczystą przysięgą, iż to, co tu mięǳy sobą ułożymy, pozostanie ta-

emnicą.
Chodkiewicz i Raǳiwiłł zamruczeli coś niewyraźnie, skłania ąc głowy, kardynał rękę

na piersiach położył, i mówił dale .
— W te chwili, stanowiące o przyszłości, od Litwy zależy los państwa całego. Nie

ulega wątpliwości, iż Polacy muszą wybrać tego królem, kogo wy obierzecie wielkim
księciem. Tak zawsze bywało, tak bęǳie i teraz.
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— Unia est wprawǳie zawartą — odparł posępnie Chodkiewicz — ale Litwa nie
est nią zaspoko oną. Oderwano nam należne ziemie… W przymierzu z Polską chcemy
trwać, ale e podlegać i przez nią pochłonięci być nie powinniśmy.

— Jeżeliście odrębność waszą potrafili dotąd ocalić — przerwał kardynał — tembar-
ǳie ą ugruntu ecie na przyszłość, eżeli mnie posłuchacie. Zaręczy ą wam eden z synów
cesarskich, eśli go wybierzecie.

Ani Chodkiewicz, ani Raǳiwiłł nie zaprotestowali przeciwko temu, spo rzeli po sobie
tylko, bada ąc się wza emnie i milczeli.

— Aby poprzeć elekcyę tę, siłę też zbro ną przygotować trzeba i nie zawaǳiłoby mieć
ze dwaǳieścia tysięcy ezdnych.

— To się zbierze łatwo! — zamruczał Raǳiwiłł.
— Ernest lub inny z synów cesarskich — dodał kardynał — może pozostałą zaślubić

królewnę, aby swe prawa umocnił tym związkiem.
Chodkiewicz się namarszczył.
— Królewna żadnych praw uż nie ma — odparł butnie. — Wszakże się ǳieǳictwa

swego nad nami zrzekł król, gdy Unię czynił, zatem i spadku po sobie nikomu nie może
przekazać. Swobodni esteśmy pana sobie wybrać ako chcemy.

Kardynał spo rzał na niego.
— Sąǳę — rzekł łagodnie — iż przywiązanie do dawnych panów, eżeli nie u wszyst-

kich, zna ǳie się eszcze u wielu na Litwie. Uczucie to uszanowaćby należało i nie wyłą-
czać go z rachuby.

Raǳiwiłł zasępiony nie u ął się za prawa królewne , myśl ego zdawała się gǳieinǳie
wędrować.

— Cesarz — odezwał się — pewnie dla nas na lepszym panem bęǳie i obrońcą, ale
w Polsce ma on wielu nieprzy aciół.

Commendoni uśmiechnął się.
— Ci się nawrócą — rzekł — nie obawia cie się. Korzyści z wyboru członka ce-

sarskiego domu są tak wielkie dla kra u, dla Kościoła, dla całego świata, że e w końcu
wszyscy uznać muszą.

— A eśli Polacy się oprą temu wyborowi — przerwał Chodkiewicz — tem lepie ,
zerwiemy Unią. Nie przyniosła ona nam korzyści żadnych a straciliśmy na nie wiele.

— Nie mówcie tego, niech Bóg uchowa — począł łagodnie Commendoni. — Osła-
błyby oba państwa, a że, ak mówicie sami, sporne są granice i posiadanie ziem niektórych,
cóż gdyby do wo ny pomięǳy nimi przy ść miało.

Korzystaliby z tego nieprzy aciele Krzyża św., Turcy i czyha ący na posiadłości wa-
sze carowie moskiewscy. Litwa, choćby coś poświęciła nawet dla Unii, nie tyle waży
utrzymu ąc ą, ileby mogła stracić zrywa ąc.

Chodkiewicz nie nalegał, ale się nie zdawał być przekonanym, zamruczał tylko:
— Cesarz nam nasze odrębności, akieśmy ocalili dotąd, poręczyć musi.
— I poręczy! i utrzyma! — zawołał kardynał. — Właśnie dlatego wy pierwsi go

wybierzcie, wam winien bęǳie tron i sprawom waszym da pierwszeństwo.
— Musi nam przywrócić oderwane ziemie — dodał uparty Chodkiewicz.
— To sobie przy wyborze zawaru ecie — wtrącił Commendoni.
— A starostwa i urzędy — ciągnął dale Litwin — tylko uroǳonym Litwinom

rozdawać ma.
— Mogę was zapewnić, iż wszystkie te warunki przy ęte zostaną — począł prędko

Commendoni, chwyta ąc za rękę Chodkiewicza. — My tu nie o nich mówić mamy, ale
się zgoǳić na wybór potrzebu emy.

Macież co do zarzucenia przeciwko niemu — dodał zwraca ąc się do Raǳiwiłła.
Milcząc głowę skłonił tylko powołany. Chodkiewicz nieuspoko ony nalegał znowu na

odrębność Litwy i wyswoboǳenie się od Unii, na zwrot ziem i powiatów oderwanych.
Commendoni zwrócił rozmowę na więce osobiste stosunki, zaręcza ąc za cesarza, iż

tym, którzy mu drogę pierwsi do tronu utoru ą, potrafi zawǳięczyć ich miłość i zaufanie
i że na wyższe czeka ą ich dosto eństwa.

Ani Chodkiewicz, ani Raǳiwiłł nie zdawali się do tego przywiązywać wagi, a przy-
na mnie okazać eden wobec drugiego, iż mogli osobiste widoki mieć na myśli.
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— Litwa więc niech przodu e — dodał kardynał. — W Polsce mogą być zdania
i głosy rozbite, wy za sobą rozprzężonych pociągniecie.

— Ernest, syn cesarski, eżeli na niego padnie wybór — odezwał się nareszcie Ra-
ǳiwiłł — powinien być pogotowiu osobą swą, abyśmy go podnieśli na księztwo i uko-
ronowali.

Zawczasu zbliżyć się musi ku granicom.
— Sąǳę i a, że nic nie zagraża mu, gdy się narodowi litewskiemu powierzy — dodał

kardynał — ani wahać się może.
Chodkiewicz potwierǳił to. Nie było uż sporu. Ani kardynał, ani żaden z przybyłych

nie wspomniał o królewnie Annie, tak ak gdyby wcale praw e nie uznawali.
— Mam więc słowo wasze i mogę na nie rachować? — spytał wpatru ąc się po kolei

w obu Commendoni.
Raǳiwiłł spo rzał na Chodkiewicza, który uż nie stawił oporu.
— Uczynimy co w mocy nasze — rzekł Raǳiwiłł.
— A w mocy was dwu, miłościwi panowie — ciągnął dale Commendoni — est

wszystko. Jeżeli zechcecie w te sprawie być zgodni, kra pó ǳie za wami, oprzeć się nikt
nie może.

Dawnych sporów i nieporozumień zapomnieć należy.
Zapanowało milczenie.
— Nalegam na pośpiech — odezwał się raz eszcze kardynał. — Potrzeba ażeby Li-

twa Polskę wyprzeǳiła i dała e dobry przykład, od tego wszystko zależy. Pierwsza ona,
okrzyknąwszy Ernesta, pozyska większe prawa do ego serca i wǳięczności. Młody est
i przez matkę świątobliwą wychowany, więc Kościołowi bęǳie podporą i wam opieką
przeciw tym, coby rozdwoić chcieli pod pozorem wiary, gdy ona na lepszą i edyną trwa-
łą est spó nią narodu.

— Cesarz zapewne kogoś nam przyszle od siebie — wtrącił Chodkiewicz — abyśmy
się porozumieć lepie mogli.

— Tak sąǳę i skłonię go do tego — odparł Commendoni.
Bogu więc niech będą ǳięki, eżeli król ocalonym być nie może, a zgon ego was

osieroci, nie zostaniecie nieprzygotowani.
I z kolei Raǳiwiłła naprzód, potem Chodkiewicza ucałował obe mu ąc kardynał,

obiecu ąc im błogosławieństwo i modlitwy O ca świętego.
— Ufam — rzekł — znane mi wierności domu cesarskiego dla Stolicy apostolskie ;

ednakże, eśli nie dla dnia ǳisie szego, to dla przyszłości raǳiłbym wam, abyście od króla
przyszłego wymogli przywrócenie tego wydartego kapitułom, a słusznie im należnego
prawa, iżby z pomięǳy siebie biskupów wybierały.

Monarchowie na świątobliwsi rząǳą się, mianu ąc ich od siebie, więce tem co im
dogodne, niż co interesom Kościoła odpowiada. Bezpiecznie zawsze, gdy Kościół od pań-
stwa niezawisłym pozostanie, bo może po stronie praw narodu, w razie gdyby zagrożone
były, za ąć przeważne stanowisko.

Mówiąc to Commendoni, spo rzał na obu z kolei. Raǳiwiłł się zgaǳał i przyzwa-
lał, Chodkiewicz pozostał obo ętnym. Jedna tylko niezawisłość Litwy i odrębność e od
Polski na mocnie go obchoǳiła.

Talwosz usłyszał raz tylko wymienione imię królewne , lecz w te chwili kardynał
razem z przeprowaǳa ącemi go ku powozowi swemu zwolna iść zaczął, a las w tem mie scu
przerzeǳony nie dozwalał pełznąć dale niepostrzeżonemu.

Musiał więc pozostać w krzakach i wiǳiał tylko ak się na pół drogi pożegnali z kardy-
nałem Litwini i ak on prędkim krokiem napowrót do karety swe podążał. Chodkiewicz
i Raǳiwiłł, mało co mówiąc do siebie, zwolna iść do swych koni poczęli.

Chociaż rozmowę nie całą może podchwycił Litwin i nie mógł zapamiętać e szczegó-
łów, smutnie go to w nie uderzyło, iż Chodkiewicz wszelkich praw królewnie zaprzeczał,
a Raǳiwiłł się też nie u mował za nią.

Kardynał zaś o warunku zaślubienia e przez przyszłego króla nie wspomniał prawie
potem i nie nalegał wcale.

Niepłonne więc były obawy, iż się tu coś knuło, co biedne Annie zagrażało.
Niedługo czeka ąc teraz na ode ście Chodkiewicza i Raǳiwiłła, Talwosz, który się uż

nie lękał być postrzeżonym ako żebrak, wstał z ziemi i napowrót poszedł ku łódce, którą

   Infantka 



zostawił u brzegu. Powiodło mu się szczęśliwie, ale to, co posłyszał, wcale pociesza ącym
nie było.

Utkwiło w nim boleśnie, co z taką mocą przekonania wygłosił Chodkiewicz, iż kró-
lewna wcale żadnych praw nie ma i do żadnego spadku przypuszczoną nie bęǳie.

Zdało mu się to zuchwałem, niemożliwem, chociaż Chodkiewicz pewnie mówił to nie
z siebie, ale wieǳąc o usposobieniu części znaczne kra u. Nie potakiwał mu Raǳiwiłł,
lecz się też nie sprzeciwił i za królewną nie u ął.

Zaczynało zmierzchać, gdy zsunąwszy się z brzegu, Talwosz dopadł łódki swe szczę-
śliwie, znalazł ą na mie scu i siadł, aby nią powrócić do zamku. Cięże mu teraz przy-
choǳiło, przeciwko dość silnemu prądowi rzeki wiosłować i dla pośpiechu trzymać się
musiał brzegów, a wiosła do popychania używać. Dobrze się tem umęczył i kawał czasu
upłynęło, nim wreście ǳwony na pacierze wieczorne oǳywa ące się posłyszał i przybił
w mie scu, zkąd niepostrzeżony mógł się dostać do zamku.

Bobola, towarzysz ego, właśnie był z miasta powrócił i próbował ogień rozpalić dla
odświeżenia powietrza, gdy Talwosz w tych łachmanach, w których się ztąd wykradł,
wpadł do izby.

— A toż co się z tobą stało! — krzyknął zǳiwiony koniuszy.
— Ani pyta , ani mów o tem — odparł Talwosz. — Masz wieǳieć, żem się musiał

przebrać, ale po co i na co, tego ci powieǳieć nie mogę.
Bobola poruszył głową.
— Doigrasz ty się — rzekł krótko.
W edne chwili Litwin żwawo łachmanów się pozbył, twarz i ręce obmył, suknię

coǳienną wǳiał i biegł, bo mu pilno było zdać sprawę z wycieczki przed Dosią.
Ta oczekiwała na niego, niespoko na choǳąc po podwórku. Zobaczywszy go, choć

zawsze starała mu się obo ętną pokazać, tym razem pośpieszyła na spotkanie.
Talwosz w krótkich i prostych słowach wszystko e opowieǳiał.
Rozumne ǳiewczę słuchało chciwie.
— Nie ma co z tem do królewne śpieszyć — rzekła — dobrze wieǳieć co kardynał

knu e, chociaż to rzecz nie nowa. Na teraz i rady nie ma. Pan Bóg wam za poczciwe
serce zapłaci — dodała. — Nowina za nowinę… a też powiem wam, że oboźny Karwicki
wymógł nareście na królu ǳiś, iż utro siostrę przy mie. Królewna i rada temu, i płacze.
Po utrze, eżeli się królowi nie pogorszy, wywieźć go ztąd ma ą, może utro nawet.

— A my? — zapytał Talwosz.
— Zda e się, że pozostaniemy na zamku, nikt o nas nie myśli, królewna się powietrza

nie obawia, a choć ono w pobliżu uż est, w mieście go nie ma dotąd. Łacnie nam tu
i żyć i luǳi znaleźć i radę sobie dać, choćbyśmy tylko starostę Wolskiego mieli.

Za królem echać nam nie daǳą, bo teraz więce niż kiedy nie chcą dopuścić, aby kto
wglądał ak umiera ącego oǳierać będą.

Talwosz słuchał nie przerywa ąc, a korzystał z te chwili, aby oczyma eść piękną Dosię,
która zwykle nawet mu na siebie patrzeć nie barǳo pozwalała.

Westchnął boleśnie.
— Królewnę Wolski ǳiś trochę rozerwał — dodała Zagłobianka — bo e przywiózł

karła, szlachcica polskiego, który długi czas przebył na ancuzkim dworze i o nim wiele
opowiadał.

Za ął tem naszą panią. Bogu ǳięki, i dawnom e nie wiǳiała tak ożywioną, tak
zaciekawioną i za ętą, ak ǳiś powieścią karła tego.

Żalińska i to e ma za złe, a nieustannie ą fuka i gderze…
Nie dokończyła.
— Gdyby tak mnie spytano — zamruczał Talwosz — abym dawno tę ęǳę i sekutnicę

wyprawił stąd na cztery wiatry.
— Tsyt! — odparła ogląda ąc się Zagłobianka — królewna ą znosi i kocha nawet,

choć ona sroǳe e dokucza. Musimy i my znosić.
— Ale ona wszystkim uż kością w gardle.
Uśmiechnęło się ǳiewczę i głową skinąwszy Talwoszowi, natychmiast do królewne

powróciło.
Litwin siadł na ławce przy drzwiach i rozważał co czynić.
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Czy o królewnie myślał, czy o Dosi, trudno było poznać — brwi mu się ściągały, ręce
wyprężały i opadały, dumał tak, nawet o wieczerzy zapomniawszy, gdy wyrostek od pana
Konieckiego, ochmistrza królewne a racze mie sce ego zastępu ącego, bo Anna dawno
go uż nie miała, przybiegł przypomnieć, że misy na stole były, a z eǳeniem nie czekano
na nikogo. Talwosz powlókł się za nim.

Kra czy i podczaszy napróżno zabiega ąc, aby królewne do brata nie przypuścić, gdy
się to niemożliwym okazało, ściągnęli spotkanie się roǳeństwa do ostatniego dnia przed
wy azdem Augusta z Warszawy i postarali się o to, aby ak na króce trwało.

Gdy oboźny Karwicki przypomniał ten obowiązek królowi i nastał na przy ęcie An-
ny, król naznaczył ǳień, zgoǳił się bez trudności i nie okazał uż na mnie szego żalu
i niechęci. Czuł w tych ostatnich życia swego goǳinach, że wina nieporozumienia nie
ciężyła na królewnie, ale na nim samym.

Spowodowało e słuszne oburzenie Anny, gdy podstępem z e dworu wykraǳiono
Hannę Za ączkowską dla Augusta. Kra czy i podczaszy starali się gniew siostry odmalo-
wać w takich barwach, że króla do na wyższego roz ątrzyli stopnia. Zapobiegali potem,
korzysta ąc z tego, aby po ednania nie dopuścić, nosili plotki, oczerniali Annę, i gdyby
nie starania Karwickiego i Żalińskich, możeby do zgody nigdy nie przyszło.

Zapowieǳiane przybycie królewne , które ochmistrz e tymczasowy Koniecki miał
towarzyszyć i Żalińska, wygnało obu oblubieńców królewskich, nieśmie ących się na oczy
pokazać Annie. Musieli się skryć, równie ak czynnie si ich pomocnicy.

Goǳina ranna była na to posłuchanie naznaczona; zapowieǳiano zawczasu, że króla
chorego długo nie mogła siostra zatrzymywać i żadnemi go skargami i żalami trapić.
Doktór Fogelweder sam eden miał być świadkiem spotkania, bo Karwicki chciał u drzwi
pozostać, których niepoczciwy, rozpustny łotrzyk Kniaźnik pilnował.

Z łoża wstać król ani mógł, ani myślał; okryto go edwabnym płaszczykiem i pozostał
leżący z nogami przykrytemi.

Zaprawdę była to dla obo ga uroczysta goǳina; wieǳiała królewna Anna, że brata
pewnie uż nie u rzy żywym, że go miała pożegnać na wieki. I on też żyć się nie spoǳiewał,
a czuł się względem siostry winnym. Jedno to, że był sam wielce nieszczęśliwym, powinno
mu było wy ednać przebaczenie.

Od czasu ak się z Anną nie wiǳieli, zmiana w twarzy Augusta była niezmiernie
wielka, straszna i znacząca. Wychuǳenie, żółtość, wzrok zaostrzony chwilami i nagle
ospały i znużony, mowa niezrozumiała, głos stłumiony, oddech głośny i ciężki, czyniły go
na we rzenie przeraża ąco znęǳniałym i akby dogorywa ącym.

Chwilami opanowywała go akby gorączka i rozdrażnienie, częście ednak wpadał
w roǳa ospałe apatyi, w odrętwienie zobo ętnienia na wszystko.

Gdy goǳina, w które królewna nade ść miała, zbliżyła się, łatwo ą poznać mógł król,
bo ci, co zwykle łoża ego nie odstępowali, znikli nagle, pozostał Fogelweder; w komnacie
było pusto, w poko ach sąsiednich cicho.

Szelest szat i chód powolny zwróciły we rzenie chorego na drzwi, podźwignął się
trochę niespoko ny.

Szepty dały się słyszeć w progu, drzwi otwarto powoli, Karwicki wpuszczał czarno
ubraną, chwie ącym postępu ącą krokiem, zmięszaną, bladą królewnę Annę. Za nią szła
Żalińska, która się zatrzymała u progu.

Wzruszenie przybyłe było tak wielkie, iż łzami wybuchnąć musiało, ale cichemi;
przycisnęła do ust chusteczkę, skłoniła głowę i nieśmiało, nie mówiąc słowa, pokornie
podstąpiła do królewskiego łoża.

Widok brata, na którego licu uż śmierć wycisnęła swe piętno, rozbroił zażaloną i zbo-
lałą.

Czemże były e osobiste cierpienia wobec tego umiera ącego a zrozpaczonego ostat-
niego z rodu, który schoǳił sam, bez roǳiny, wyniszczony rozpaczą, znękany życiem,
bez żadne , bez na mnie sze pociechy.

August dobył z pod przykrycia bladą rękę drżącą i wyciągnął ku siostrze, która chwy-
ciła ą i pocałowała z uczuciem.
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Dopiero teraz we rzenia ich się spotkały. Król spoglądał na siostrę bez gniewu, łagod-
nie spoko nie, ak gdyby wszystko przeszłe w niepamięć poszło. Szeptał, lecz nic słyszeć
nie mogła.

Anna chciała coś powieǳieć, ale słów e zabrakło, tchu nie miała. Po przestanku
dopiero, wiǳąc go tak cierpiącym, a w nim razem króla, o ca i brata, głowę roǳiny
czcząc, odezwała się pokornie.

— Jeżelim w czem pobłąǳiła, a była przyczyną W. K. Mości żalu akiegoś, raczcie mi
to przebaczyć. Złe woli nie miałam, i źli luǳie chyba przypisać mi ą mogli.

Król obawia ąc się zapewne, aby rozmowa dłuższą w tym przedmiocie do wza emnych
wyrzutów nie była powodem, przerwał żywo.

— Wza em sobie przebaczyć należy. Przekonasz się z testamentu, który ci odda ę, żem
o tobie pamiętał i nie dozwolił, aby cię roǳeństwo pokrzywǳiło. Zdrowa mi bywa …

Głos słabnął, rękę wyciągnął znowu — rozpłakała się Anna.
Wtem August znak dał Fogelwederowi, który się domyślił o co choǳiło, i podał

leżący na stole testament dla oddania go królewnie.
Jakby spełniwszy ten obowiązek, pilno mu było rozstać się z Anną, raz eszcze po-

żegnał ą król, ucałowała rękę ego i zachoǳąc się z płaczu, z zakrytemi oczyma, wyszła
podtrzymywana przez Żalińską, która zaraz, za próg wyszedłszy, strofować po swo emu
i fukać zaczęła.

Ale biedna królewna nie słyszała nic i nie wieǳiała co się z nią ǳie e.
Wy azd królewski zapowieǳiany był na ǳień następny; tymczasem, po pożegnaniu,

przestraszeni panowie kra czy i podczaszy lęka ąc się zbliżenia większego i wnosząc, że
serce brata dla siostry obuǳiło się, natychmiast po oddaleniu się Anny, wbiegli dowoǳąc,
że i z dnia pogodnego i z polepszenia małego na zdrowiu króla należało korzystać. Mieli
za sobą doktora Ruppertta i całą swą służalców gromadę.

Ani oboźny Karwicki, ani się nikt im nie mógł oprzeć, król słuchał ich, powodu ąc
się biernie, nie sprzeciwia ąc się w niczem.

Umyślnie uż od dni kilku przygotowany wóz ogromny zatoczono pod same drzwi
zamkowe.

Gawiedź mogła się zbieǳ oglądać wcale niezwykłą i niewiǳianą kolebkę, która dla
króla zbudowaną została. Rozmiary e , olbrzymie koła, grube osie, nakrycie na słupkach
zawieszone, opona szkarłatna, stopnie dla pacholąt, które sto ąc na nich, króla strzeǳ
i na zawołanie mu być miały, ośmiokonny cug koni grubych i silnych, przygotowanych
do ciągnienia te arki, wszystko to w istocie tłum ciekawych sprowaǳiło.

Ponieważ kra czy i podczaszy władali tu wszystkiem, na znak przez nich dany, czaro-
ǳie sko zaraz napełniły się podwórca ludem konnym, służbą, czelaǳią, wozami.

Pilno im było wywieźć Zygmunta Augusta, ażeby go od siostry odłączyć i wpływowi
e zapobieǳ.

Pomimo łagodności e , bezbronności, upokorzenia, potwarcze głosy czyniły Annę
straszną, przepowiadały w nie drugą Bonę.

Sam ks. Krasiński nawet, potaku ąc królowi i Mniszchom, wszystkich od królewne
odstręczał, ostrzegał aby się do nie nie zbliżano.

Anna szła płacząc do swoich poko ów na zamku, nic nie wieǳąc o nagłem wy az-
du postanowieniu; pochlebiała sobie nawet może, iż pierwsze lody przełamawszy, brata
pozyskać potrafi.

Otacza ący ą szczupły dwór winszował, cieszył się, prorokował zgodę, i ani się domy-
ślano, że w te chwili uż Mniszchowie wóz kazali zatoczyć, czelaǳi na koń siadać, a króla
skłonili do wy azdu nagłego.

Przyśpieszono tak wszelkie do niego przygotowania, iż w niespełna kilka goǳin, służ-
ba na ramionach uż niosła schorzałego pana do zaprzężonego wozu, przy którego koniach
stali pachołkowie, każdy swo ego za uzdę trzyma ąc. Z trudem niemałym, przyszło łoże
na wozie tak ustawić, aby za każdem poruszeniem ego nie drgało i nie przechylało się.

Świeże powietrze, którem August odwykł był oddychać, drażniło mu piersi, sam ten
wy azd z takiemi przybory czynił na nim wrażenie przykre. Wieǳiał, że tu uż nie powróci.
Blady, oczyma błędnemi rzucał dokoła, akby ratunku szuka ąc i Fogelweder na krok go
nie mógł odstąpić.
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Kra czy, podczaszy, na ulubieńsze sługi, Kniaźnik, Konarski skarbnik, chirurg Łukasz,
Macie Żaliński dozorca łoża, otaczali wóz, czepia ąc się dokoła.

Podwórze przedstawiało widok niezwykły a smutny, pośpiech sprowaǳał nieład, lu-
ǳie się rozbĳali, pęǳili, wołali, odpychano cisnące się tłumy, zasłaniano leżącego króla
— a Mniszchowie naglili, aby co pręǳe ruszać z mie sca.

Woźnice, pachołkowie, paziowie ustawiali się niespoko ni.
Na dany znak wszystkie osiem koni ruszyło z mie sca i ciężki wóz zaskrzypiał, lecz

akby na omen nieszczęsny, eden z woźników na kolana padł i dźwignąć go nie było
można. Wóz z łożem stanął.

Koniuszowie biegali klnąc na służbę, król dopytywał niespoko nie co się stało. Ćwierć
goǳiny potrzeba było, nim znowu koniom znak dano i powolnie ak z marami żałobnemi
ruszył naostatek zaprząg ku bramie.

Słuǳy tak szczelnie zewsząd poopinali firanki i trzymali e przy drążkach, iż nikt ani
posłania, ni leżącego na nim króla dostrzeǳ nie mógł.

Daleko pewnie dnia tego nie myśleli Mniszchowie wywieźć króla, szło im o to tylko,
aby Warszawę opuścił. Tłómaczyli się troskliwością o pana z powodu zbliża ącego się po-
wietrza, gdy w istocie szło im o skutki po ednania z siostrą, które zbyt się dali we znaki,
aby się e zemsty nie obawiali.

Królewna cieszyła się eszcze tą oznaką dobrego serca, aką e dał brat, eszcze rozma-
wiała o nim, bole ąc nad zdrowiem a obiecywała sobie, iż naza utrz przypuszczona zdoła
oǳyskać odebrane zaufanie, gdy Talwosz wpadł do komnaty.

— Króla wywożą! — zawołał.
Zerwali się wszyscy.
— Nie może to być — odparła królewna — miał echać utro dopiero. Wozu może

próbu ą.
— Tak est ak mówię! — potwierǳił żywo Litwin. — Patrzałem na to, ak łóżko

z nim zniesiono i na wóz wkładano.
Osłupiała królewna ręce łamiąc. Jak stała z Żalińską razem wybiegła ku wrotom z dru-

giego podwórza wychoǳącym na pierwsze, zkąd widać było wszystko co się na niem
ǳiało.

Panował tu nieład i zamięszanie, służba królewska wyciągała, wozu uż widać nie było.
Przechoǳący dworzanin, spytany potwierǳił, iż króla właśnie uż wywieziono.
Jakkolwiek pośpiech ten był niespoǳiewany, wy azd nagły, Żalińska na swó sposób

to tłómaczyła, nic nie wiǳąc naǳwycza nego, nic tak barǳo dla Anny niepomyślnego.
Na wpół zdrętwiała powróciła królewna do izb swoich, rozmyśla ąc co teraz pocznie.
Chociaż król pogoǳił się i oddał e testament, choć gniew ustał i poróżnienie, po-

łożenie się w niczem nie zmieniło. Niewiadomo było czy August pomyślał o tem, aby
siostrze przyzwoite stanowi e opatrzyć utrzymanie. Brakło pienięǳy, rozkazów, opieki
nad nią.

Panowie, którzy pomocni w tem e być mogli, razem z królem wyruszyli z War-
szawy; wszystko, co żyło, miało się dla zbliża ącego powietrza i dla opustoszenia zamku
rozproszyć.

Anna zostawała tu zupełną sierotą na łasce warszawskiego starosty, który niewiele
mógł i miał prawo uczynić dla nie .

Rozpłakała się więc znowu, a nieznośna Żalińska, gdy ona wybuchnęła łzami, razem
buchła wyrzutami i narzekaniem, że Annie nigdy niczego dosyć nie było, że sobie tworzyła
troski, aby e móǳ opłakiwać.

Anna była tak do tych strofowań nawykłą, że mało one na nie czyniły wrażenia, co
eszcze barǳie ątrzyło i niecierpliwiło Żalińską.

W takich razach edna Dosia Zagłobianka poraǳić coś mogła, uprowaǳa ąc królewnę
do e sypialni, a stara ąc się Żalińską oddalić.

Pośredniczyła ona, łagoǳiła, ednała, a gdy inacze nie umiała, gniewy i fukania och-
mistrzyni odciągała albo na siebie, lub na kogoś, co e obo ętnie mógł znosić.

Wy azd nagły króla, natychmiast po wiǳeniu się z siostrą, którego znaczenie zrozu-
mieli dworscy i przy aciele Anny, wywołał powszechne oburzenie.
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Jeżeli powietrze od Okuniewa idące, spoǳiewane lada ǳień, wybuchnąć tu miało,
potrzeba było i królewnie uciekać. Dokąd? o czem? o to się nikt nie troszczył.

Talwosz pobiegł na zwiady czy nie było akich rozporząǳeń lub rozkazów, tyczących
się królewne ? Nikt o tem nie wieǳiał, nigǳie się nią nie za mowano.

Mniszchowie i ks. biskup Krasiński nie zapobiegli wprawǳie testamentowi na korzyść
Anny, ale potrafili tymczasem uczynić ą sierotą, bezbronną i na łasce narodu, który w te
chwili więce myślał o własnem zagraża ącem mu osieroceniu, niż o losie królewne .

W mieście, po którem się rozeszła błyskawicą wieść o wywiezieniu chorego króla,
uczyniła ona wrażenie przeraża ące. Mówiono sobie, że ta ucieczka zwiastowała mór nad-
choǳący, więc kto mógł, chciał także się wynosić.

Z gospody pod białym koniem wiǳiano ogromny wóz wyciąga ący Krakowską bramą.
Barwinek załamał ręce, bo dla niego to zwiastowało też wprędce pustki.

Niemeczkowski stał właśnie we wrotach, gdy z zamku ruszać poczęto; domyślił się co
to znaczyło i zapowieǳiał, że on też rusza ztąd.

Starosta Wolski, który dopiero naza utrz spoǳiewał się wy azdu, gdy się o nim do-
wieǳiał siadł na koń, aby króla dognać i pożegnać, ale Fogelweder go nie dopuścił, utrzy-
mu ąc, że kołysanie wozu chorego uśpiło.

Zwrócił się więc na zamek, aby się o królewnie dowieǳieć, i przybył w sam czas aby
ą pocieszyć.

Uradowała się gdy e ozna miono o nim i wyszła natychmiast zapłakana.
— Panie starosto — zawołała — goǳin temu para zaledwie, gdym miała to szczęście

zbliżyć się do króla.
Dla łez i wzruszenia parę tylko słów mogliśmy przemówić do siebie, spoǳiewałam

się wiǳieć go utro… porwano i uwieziono!
— A miłość wasza co myślisz czynić? — spytał Wolski.
— Ja? czekałam woli i rozkazów króla — odparła Anna. — Nie wiem co pocznę, nie

mogę się dowieǳieć czy wydał akie rozporząǳenia.
Przy pomocy Boże , powietrza się nie lękam, sieǳieć będę, dopóki od brata nie otrzy-

mam wiadomości co chce abym z sobą postanowiła.
— Ja także — odezwał się starosta — goniłem próżno za wozem pańskim, chcąc się

mu pokłonić. Nie dopuszczono mnie, pod pozorem, iż usnął w droǳe.
— Jam teraz na opiece wasze — dodała smutnie Anna.
ǲięki choć za to Bogu, iż od echał nie ma ąc żalu do mnie, żem mogła przebłagać go

za niemo ą winę. ǲiś zrana dał mi krótkie posłuchanie. Dłuższemby ono stało się może,
ale czyhano na niego aby mu się poczciwe, braterskie otworzyć nie mogło serce.

Królewna zapłakała.
— Miłościwa pani — odezwał się Wolski — łzy tu nie pomogą, męztwa potrzeba

i wielkiego serca, bo nieda Bóg, przy ǳie chwila, gdy na wasze miłości męztwie losy
narodu spoczywać będą.

Cud stać się może i zdrowie powróci, lecz tak ak ǳiś est król, nie obiecu ą mu dni
długich doktorowie.

W przewidywaniu nieszczęścia tego, w całym kra u niepokó się szerzy i trwoga. Król
żyw a uż biega ą obcych panów posły i szpiegi edna ąc im przy aciół.

Cesarz Maksymilian zda e się ze wszystkich na czynnie szym dotąd, a że ma po sobie
kardynała, który stanie za wielu, boda abyśmy się w rakuzką niewolę nie popadli.

Królewna słuchała ciekawie, łzy ociera ąc.
— Wasza to rzecz — odezwała się — zapobieǳ wcześnie, aby się wam krzywda nie

stała.
— A razem i miłości wasze — dorzucił Wolski. — Ja do cesarskich nie należę,

a wolałbym abyśmy ancuzkiego księcia, którego karzeł zaleca, dostać mogli.
Zarumieniła się królewna Anna, ale Wolski nie mógł dostrzeǳ zmiany na e twarzy,

bo łzy eszcze ciągle ocierała.
— Krassowski tak samo ak tu — dodał Wolski — w Krakowie panom Zborowskim

opowiadał o księciu Andegaweńskim i zaręcza, że barǳo wzięli do serca ego kandydaturę
do korony.

— Wszystko to zawczesne — szepnęła Anna.
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— Miłościwy pan nasz, gdyby mu nawet Bóg życia przedłużyć raczył — podchwycił
Wolski — zawszeby sam nawet, bezǳietnym będąc, powinien myśleć o wyborze następcy,
przyczem i wasze miłości los przyszły mógł i powinien był zabezpieczyć.

— A! mó starosto — tęskno i smutnie odezwała się królewna — mó los dla wszyst-
kich ostatnią bęǳie rzeczą, o które pomyślą. Jam na sieroctwo bez opieki skazana.

— Nie — sprzeciwił się Wolski — eżeli miłość wasza zechcesz tylko dla samego do-
sto eństwa krwi swe o prawa swe się upominać i zamiast łez, okazać energią i wytrwanie.
Ja mam lepsze przeczucia. Po tych dniach smutnych, Bóg i nam i miłości wasze nagroǳi
aśnie szemi.

Nie śmiała królewna wspomnieć staroście o pozostawionych u nie wizerunkach kró-
lewskie roǳiny, ani o Krassowskim, którego sobie eszcze wiǳieć życzyła, lecz sam Wol-
ski napomknął zaraz ak miłe miał towarzystwo karła, który przebywał w domu ego,
zapytu ąc królewnę czyby mu dozwoliła raz eszcze pokłonić się sobie.

Półsłówkiem zgoǳiła się na to Anna, zapytu ąc co dale z sobą myśli ów gość poczy-
nać, zostanie-li w Polsce, czy nazad do Francyi się wybiera.

— Nie wiem — rzekł starosta — ale mi się zda e, że odwieǳiwszy na Podlasiu ro-
ǳinę, wróci naprzód do panów Zborowskich, którzy go sobie barǳo upodobali, a ci
pono tak biorą do serca Henryka, na przekorę tym, którzy się uż ǳiś z cesarzem noszą,
iż gotowi Krassowskiego użyć za narzęǳie.

Nowy rumieniec okrył twarz Anny, która nic nie odpowieǳiała.
Wolski wkrótce ą pożegnał, ale zaraz naza utrz z południa z awił się tu znowu, Kras-

sowskiego przywożąc z sobą.
Karzeł, akby chciał okazać iż ancuzkiego dworu prze ął obycza e, ustroił się eszcze

starannie niż pierwszym razem i było mu ǳiwnie do twarzy w tych sukniach tak szytych,
przyozdobionych, wykwintnych, akby na wybrednie sze niewieście przeznaczone były.

Od sukni i płaszczyka począwszy, aż do kapelusza i łańcucha, wszystko znowu było
inne, nowe i dobrane, aby piękną stanowiło całość.

Śmielszy teraz, wesół, Krassowski opowiadał o zabawach wykwintnych dworu, o pa-
łacach i rezydencyach królewskich, o przepychu królowe , o e rozumie wielkim i nad-
zwycza ne przebiegłości.

Mało co o królu Karolu mówiąc, przeszedł zaraz do księcia Andegaweńskiego, wiel-
kiego ulubieńca matki, który rozum i talenta e miał oǳieǳiczyć… a być barǳo mogło,
że i tron ancuzki późnie mógł spaść na niego.

Królewna słuchała z za ęciem, chociaż ani pytać, ani okazywać nie śmiała, że to ą
żywo obchoǳiło.

Bolało ą wielce, że słucha ąc o przepychu, o wykwintności dworu, do którego karzeł
był przywykłym, sama tak ubogo i skromnie, sieroco go przy mowała. Rzuciła więc o tem
słówko, ako ona i brat w podróży byli, a z powodu słabości króla wszystko się rozprzęgało.

Krassowski, któremu na osnowie do opowiadań o dworze, o na głównie szych oso-
bach, otacza ących króla młodego i królowę matkę, nie zbywało, gwarząc o różnych przy-
godach, o zabawach i za ęciach, kilka goǳin za mował królewnę, a musiał ą w istocie
zainteresować, gdy żegna ącemu się zapomniała oddać pozostawionych wizerunków.

Przypomniała e sobie zapóźno, gdy uż starosta z Krassowskim do kolebki wsiedli,
a posyłać e za niemi wstyǳiła się. Tak więc zostały przy nie eszcze… i biedna królewna
uradowała się w duszy, że mogła lepie się przypatrzeć te naǳiei swe , które wstyǳiła
się, ale wyrzec nie chciała.

Wszystko się tak akoś składało, ak gdyby Opatrzność, ulitowawszy się nad nią, miała
za długie dni łez i tęsknoty, za opuszczenie i sieroctwo niespoǳianie świetnym nagroǳić
losem.

Serce e biło na tę myśl, że i ona mogła mieć roǳinę, męża, ǳiecię… własną wolę
i moc dobrze czynienia luǳiom, gdy teraz skrępowana, nawet litościwą być nie miała
z czego.

To imię Henryka powtarzało się e ciągle, obraz młoǳieńczego narzeczonego prze-
suwał się przed e oczyma.

Wprawǳie Ernest rakuzki był także młodym, był synem cesarskim, ale akiś wstręt
i obawę czuła dla tego domu, z którym połączenie nigdy szczęścia Polsce nie przyniosło.
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Augustowi edna z arcyksiężniczek żałobę z sobą dała, druga męczarnię długą i rozpaczliwe
lata walki.

Oczy królewne zwracały się ku Francyi i naǳie a wstępowała w serce.

Nigdy może żadna niewieścia gałązka wielkiego panu ącego domu nie znalazła się
w takiem położeniu, w akiem królewnę Annę, co chwila spoǳiewany zgon brata, miał
postawić.

Z licznego roǳeństwa, wszystko co żyło, rozproszone było i rozbite. August konał
zobo ętniały uż na wszystko w świecie, schoǳąc bezpotomnie, ostatnim rodu.

Królowa szweǳka, przecierpiawszy wiele i strasznie, całkiem teraz była oddaną roǳi-
nie swe i kra owi, nad którym mąż e panował. Pomięǳy nią a Anną trwały stosunki,
biegały listy, ale dowodów miłości wielkie nie dawała Katarzyna, więce żąda ąc od Anny,
niż przynosząc e , troszcząc się głównie o spadek po matce i po bracie.

Sprawy tego spadku stanowiły na silnie szy węzeł, który królowę Katarzynę łączył
z Polską i z siostrą.

Czułości serca, współczucia nie było w listach.
Anna próżno swo emi pokornemi, posłusznemi starała się w siostrze obuǳić uczucie,

którem e serce było prze ęte.
Jan III., mąż Katarzyny, wieǳąc o tem, że Augusta lekarze na śmierć skazywali, sam

uż myślał o tronie polskim, o połączeniu dwu państw. Miał młoǳiuchnego syna Zyg-
munta, któremu też, eżeli nie sobie, rad był koronę zapewnić.

A Anna — Anna uż naówczas gotową była dla szwagra i siostrzeńca, którego ak
własne ǳiecię kochała, wyrzec się marzeń swoich i praw swoich. O tem ǳiecku sio-
stry, przyswa a ąc e za własne, pisała, dowiadywała się, chciała mu być matką. Serce e
domagało się kogoś, aby kochać i poświęcić się mogło.

Z księżną Brunświcką, drugą siostrą, stosunki były ściśle sze eszcze, serdecznie sze
ze strony Anny i nacechowane taką pokorą, poddaniem się, posłuszeństwem, ofiarno-
ścią, ak gdyby Zofia odpłacała to uczucie. Tymczasem Brunświcka księżna obchoǳiła
się w listach swych do Anny pisywanych dosyć szorstko z nią, nadużywała powagi, wy-
magała, rozkazywała, rzadko słowem uprze mem wywza emniała się Annie, która padała
przed nią.

Więce mogąca, ma ąca, swobodnie sza księżna Brunświcka, rzadko w czemś poma-
gała Annie, na częście od nie wymagała ofiar, przysług, poświęceń i krzywiła się, gdy e
rozkazom natychmiast nie czyniła zadość.

Ze strony królewne szły dary za darami, wszelkiego roǳa u posługi, a od księżne
z trudnością, w na cięższych goǳinach mogła małą akąś wyprosić pożyczkę.

Zofia obchoǳiła się z nią ak mentorka, nauczycielka, przybiera ąc tony protektorskie.
Lecz z dwu ich, królowe szweǳkie i księżne Brunświckie , eszcze ostatnia dla Anny
była serdecznie szą, więce siostrą.

Wiǳieliśmy aki smutny skutek sprowaǳiły intrygi dworskie, ǳieląc Zygmunta Au-
gusta od siostry. Ona mu nie mogła przebaczyć tego, że na ednym ǳieǳińcu, pod ed-
nym dachem musiała mieszkać z Giżanką i e „szczenięciem”, z bezwstydną Orłowską,
czarownicą, z innemi babami, że z pod e opieki porwano Za ączkowską, swata ąc królowi
za małżonkę.

Mniszchowie malowali niechęć Anny i żal do brata w takich barwach, że serce ego
odwrócili od nie . Dopiero w chwili pisania testamentu, chociaż biskup Krasiński, po-
chlebia ąc Augustowi, także był przeciw Annie, sumienie tknęło króla i nie ukrzywǳił
e , ale, ak należało, uczynił, znacznie sze części swo ego spadku ǳieǳiczką.

Na lepszy to był dowód, że schorowany król ulegał zausznikom, ale czuł swe obowiązki
i na łożu śmiertelnem chciał krzywdę wyrząǳoną nagroǳić.

Pomięǳy znakomitszymi panami, którzy w chwili te przy królu i w królestwie głów-
nie sze za mowali stanowiska, królewna nie miała prawie nikogo, na któregoby rachować
mogła.

W Małe Polsce wcale się nie za mowano i nie myślano o nie , a na Litwie zawcza-
su zaprzeczano wszelkich praw nietylko do ǳieǳictwa kra u, ale nawet do spadku po
panu ącym.
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Ks. podkanclerzy Krasiński, niby wtóru ąc królowi a w rzeczy pobłaża ąc Mniszchom,
głośno mówił, że kto chciał mieć łaskę u pana, nie powinien był ani bywać u królewne ,
ani z nią stosunków zachować.

Z możnie szych i znacznie szych ako przy aciel, opiekun, ako wierny sługa Jagiello-
nów, zatem i Anny, a szczególnie księżne Brunświckie , występował Sęǳiwo Czarn-
kowski referendarz, postać charakterystyczna swo ego czasu, dwuznaczna, dwulicowa,
wcale inna w istocie, niż się na oko ukazywała.

Przywiązanie ego do Jagiellonów i Jagiellonek było pokrywką oddania się zupełnego,
zaprzedania cesarzowi Maksymilianowi, którego sprawę Czarnkowski nader zręcznie po-
pierał, ale czynił to tak pota emnie, tak umie ętnie, aby popularności nie postradał i nie
naraził się nikomu.

Dla Czarnkowskiego losy własnego kra u, a tem mnie Anny, nie były rzeczą pierwszą
i główną — interes cesarza brał górę.

Udawał wylanego dla Anny, dlatego tylko, aby pomaga ąc e , miał na nią oko i nie
dał nic uczynić przeciwnego interesom Maksymiliana. Czego nie mógł sam dokazać, to
starał się przez księżnę Brunświcką, z którą był w ścisłych stosunkach, wymóǳ na Annie.

Przy królu Czarnkowski do ostatnie goǳiny tak umiał choǳić, iż ani Mniszcho-
wie, ani Krasiński się go nie obawiali i nie zna dowali niebezpiecznym. Służył, przewoził
pieniąǳe, nie sprzeciwiał się, a nawet Anny nie bronił, aby się nie dać w pode rzenie.

Zręczny, chytry, przebiegły, myślący tylko o sobie, Czarnkowski spoǳiewał się z ob-
raniem rakuzkiego księcia wypłynąć na wierzch i do ść na wyższych dosto eństw. Nikt
nie mógł się domyśleć ego poǳiemnych chodów, zabiegów, rachub i sieci intryg, aką
oplątywał królewnę.

Anna ego zaręczeniom i przysięgom, gorącym zapewnieniom miłości dla roǳiny,
wierzyła na mocnie , nie posąǳa ąc go nawet o to, co knował, gdy referendarz i ą i e
los gotów był bez skrupułu poświęcić cesarzowi.

Z możnych panów i urzędników wyższych nie miała królewna nikogo więce . Na -
lepszego serca, ale zbolała, smutna, wyrzeka ąca, często zamknięta w sobie, nie wieǳieć
czem wyrobiła zawczasu opinię kobiety, która, zdaniem wielu, „mogła być drugą Boną”.

Nieprzy aciele e posługiwali się tem wyrażeniem groźnem, zapowiada ąc w nie chy-
trą intrygantkę, która wszelkiemi środkami mogła się dobĳać właǳy. Potwarz ta nie mia-
ła na mnie sze podstawy, ale raz rzucone słowo, gdy z ust do ust pó ǳie mięǳy luǳi,
ma siłę ǳiwną.

Na łagodnie sza z Jagiellonek, która dotąd energii i charakteru nie miała zręczności
okazać, uchoǳić zaczęła za „drugą Bonę”.

Tego dosyć było, aby od nie odstręczyć. Losem zresztą sieroty nie za mował się nikt.
Można było przewiǳieć, że ą mogli luǳie użyć za narzęǳie w swych rachubach, ale

dla nie same nikt nic czynić nie myślał.
Przywiązanie do dynastyi nie było tak silnem, aby dla niego na mnie szą chciano

uczynić ofiarę.
Tak Anna była ostatecznie skazaną na — niewielkiego znaczenia sługi swo e — kilku

życzliwych, którzy żadnego wpływu nie mieli.
Poczciwy oboźny Karwicki sprzy ał e przez dobre serce i litość. Rotmistrz Bieliński,

ako wierny sługa roǳiny, z rycerską gotowością stawania w obronie uściśnione .
Jeden i drugi przecież niewiele mogli, wpływ ich był tak ak żaden, Karwicki wy-

robił ostatnie posłuchanie, Bieliński miał późnie stać na straży spadku po królu, dla
zachowania go królewnie.

Do tych dwu doliczyć trzeba równie ak oni wiernego królewskie roǳinie Rylskiego,
którym się posługiwała to szweǳka królowa, to księżna Brunświcka, to Anna. Wylany
dla nich, eźǳił z listami, z powierzonemi przesyłkami, z ustnemi poleceniami; niezmor-
dowany, gorliwy, ale to edno tylko mógł uczynić, nic więce .

Człowiek był mały i nieznaczny.
Od śmierci ostatniego ochmistrza, królewna Anna, nie miała wyznaczonego po nim

następcy. Pełnił te obowiązki nie aki Jan Koniecki.
Był to dobry człowiek, życzliwy dla swe pani, wierny, uczciwy, ale ciasne głowy,

niewiǳący daleko, da ący sobie z kolei wmówić, co się komu podobało. Tłuściuchny,
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zażywny, powolny, nada ący sobie powagi, które utrzymać nie umiał, Koniecki popełniał
omyłki nieustanne przez dobroduszność i głupotę.

Luǳie sobie z niego żartowali, ale on zawsze był rad z tego co czynił i nigdy się nie
dał przekonać, ażeby mógł się omylić.

Talwosz, Litwin, żywy, czynny, roztropny, syn zamożnego ziemianina, dostał się nie-
dawno na dwór królewne , zbiegiem ǳiwnych okoliczności, przy królu mie sca nie zna-
lazłszy.

Nie byłby może pozostał tu, bo służba królewne żadne przyszłości mu nie obiecy-
wała, ale na nieszczęście, piękne oczy Dosi go przykuły. Stał się ednym z na gorliwszych,
na zapaleńszych pomocników osierocone pani.

Różnił się on tem od innych, że gdy wszyscy niemal Annę starali się utrzymać w bez-
czynności, wyczekiwaniu spoko nem, wyrzeczeniu się wszelkich starań na swo ą rękę —
Talwosz dowoǳił, że królewna powinna była wystąpić czynnie w obronie swych praw
i nie zapominać, że była Jagiellonką, które Polska i Litwa przecież coś dłużną była.

Z tego powodu Talwosz i z Konieckim iż innymi ciągle musiał się u adać. Zna do-
wano go niebezpiecznym, chciano się pozbyć, ale i on trzymał się twardo i Anna powoli
zaczynała się ośmielać, słuchać go, nabierać energii, akie nigdy nie miała.

Okoliczności też wyrobić e nie mogły nigdy. Zahukana, zapomniana, słuchać musiała
zawsze Bony, która dla nie ak i dla reszty sióstr nie miała serca, słuchać potem sióstr,
poddawać się woli brata.

Zaledwie parę razy dozwolono e ob awić własne przekonanie, gdy szło o małżeństwa
sióstr, a Anna dla nich uczyniła z siebie ofiarę.

Energia, aką ą obdarzyła natura, spoczywała akby uśpiona, służyła tylko do oporu
przeciwnościom, upokorzeniom, sponiewieraniu, które znosiła z powagą i dumą. Teraz
po raz pierwszy bliski i przewidywany zgon brata powoływał ą do czynu, do wystąpienia,
do ob awienia siły.

Talwosz usiłował ą w nie obuǳić. Nie mogło po długich latach bezczynności przy ść
to łatwo, królewna zresztą otoczoną była ludźmi, przeciw którym ǳiałać musiała z ostroż-
nością.

Z męzkiego otoczenia, dodawszy doktora Czeczera, milczącego medyka, który zioła
zbierał, w politykę się nie wdawał i zabawić mógł królewnę, ale pomóǳ e by nie potrafił;
księǳa Jana Borakowskiego sekretarza króla, ogranicza ącego się duchowną posługą, nie
było przy królewnie bliże nikogo prawie.

Z kobiet miała przy sobie dawną swą ochmistrzynię Żalińską, która teraz stanowiła
ciężar i nie zdała się wcale do posług, bo, dla swoich widoków, gotową była poświęcić
królewnę.

Ufna w tę przewagę, aką e dawały długie lata służby, Żalińska, która miała dwu-
ǳiestokilkoletniego syna pana Matyasza, na dworze Zygmunta wychowanego na zepsute
a zarozumiałe chłopię, ułożyła sobie plan zawczasu, wyrobienia mu stanowiska przy kró-
lewnie takiego, aby nią, e ma ątkiem i sprawami zawładnął.

W tym celu trzymała go przy sobie, narzucała nieustannie królewnie, a gdy ta dosyć
zimno przy mowała niemiłe sobie usługi, gniewała się, burczała i nie ustępowała. Patrzano
uż na to krzywo, że Żalińska, mieszka ąca obok swe pani, w komorze przy sobie trzymała
syna na uwięzi, i nocować mu tu nawet kazała.

Gǳiekolwiek potrzeba było pośrednictwa, poufnego rozmówienia się, Żalińska syna
narzucała królewnie. Kazała mu pisać listy, utrzymywać regestra, wciskała go gǳie tylko
mogła.

Królewna znosiła cierpliwie, lecz widać było, że e to ciążyło.
Zuchwały, naprzykrzony, rozpuszczony Matyaszek, był tu, oprócz matki, wszystkim

dokuką wielką.
Żalińska, nie mogąc królewne zmusić do poddania się, ciągle teraz ą strofowała

i w sposób na nieprzyzwoitszy burczała. Wyrzucała e , że uda e choroby, że się skarży
nadaremnie, że est wszystkim ciężarem, że e w niczem dogoǳić nie można.

Starą piastunkę, nudną i naprzykrzoną, z angielską cierpliwością znosiła królewna.
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Prawǳiwą przy aciółką od serca, dla które ta emnic nie miała Anna, była Zofia ze
Śmigla Łaska kra czyna koronna, zdawna z królewnemi Zofią, Katarzyną i z nią związana
wspomnieniami ǳieciństwa.

Kra czyna równie kochała księżnę Brunświcką i Annę, ale teraz nie mogła być z nią
i listami tylko się z sobą znosiły. Obiecywała ednak przybycie. Była to niewiasta czynna,
żywa, lubiąca za ęcie, szlachetnego charakteru, a nadewszystko nienawiǳąca spoczynku.
Potrzebowała ciągle coś pisać, o coś się starać, coś wieǳieć, czego nikt się nie domyślał.

Gotową była narazić się, pracować, eźǳić, byle nie nuǳić się spoczynkiem i bez-
czynnością.

Kra czyna była w sercu Anny edyną, a choć obok nie stały pani Elżbieta Świdnicka
i Elżbieta z Gulczewa Bruǳewska, wdowa po łęczyckim wo ewoǳie, i Zosia Łaska córka
wo ewody sieraǳkiego, żadna z nich mierzyć się nie mogła z kra czyną.

Bruǳewska nie młoda, trochę uż wiekiem ociężała, nie mogła tak czynnie służyć
królewnie, akby chciała, Świdnicka nie była wolną, dla roǳiny; Zosia Łaska za młodą,
aby coś, oprócz wesela, uśmiechu i słowa pociechy przynieść tu mogła.

I te wszystkie przy aciółki rozproszone, nie rychło się obiecywały przybyć, aby sa-
motność Anny ożywić i poǳielić e losy. Za całą więc pociechę, ako edyną powiernicę,
miała Dosię Zagłobiankę, którą wychowała, do które się przywiązała ak do ǳiecka.

Była to istota wy ątkowa, rozumna, odważna, gotowa na wszystko dla Anny, ale mimo
niezmierne energii i przebiegłości, niewiele ona mogła; chyba w domu i gdy szło o obronę
od Żalińskie .

Zamiast Matyasza Żalińskiego, e Anna używała do listów, gdy ich nie mogła pisać
sama, nią się posługiwała chcąc zachować w czemś ta emnicę. Dosia umiała ą pocieszać,
dodawać odwagi, zapobiegać nieustannym napaściom ochmistrzyni, pozbywać się e syna
i t. p.

Matyasz chłop ak od siekiery wyciosany, dworak zepsuciem ale nie umysłem, bo
był tępy, choć wiele trzymał o sobie, nie mógł coǳień widywać i ocierać się nieustannie
o Zagłobiankę, nie rozmiłowawszy się w e naǳwycza ne piękności.

Wzdychał do nie , równie z wielu innemi, ma ąc więce niż inni zręczności zalecania
się, ale wszystkie ego zabiegi, starania, wǳięczenie się, nie potrafiły mu z ednać ǳiew-
czyny, dla które był zanadto ograniczonym.

Posługiwała się nim, ale zbliżyć się do siebie nie dopuszczała.
Na próżno matka, która dla syna była słabą, starała się go popierać. Dosia zaloty

w śmiech obracała.
— Wiadomo wszystkim — mówiła Żalińskie — że estem podrzutkiem, do którego

się nikt przyznać nie chce, za mąż iść nie myślę, boby mi mąż mógł wypominać, żem mu
nic, nawet poczciwego szlacheckiego imienia nie przyniosła!

Żalińska rachowała ednak na swo ą potęgę, wpływ na Annę, e pośrednictwo i sie-
roctwo Dosi. Z powodu syna też nie występowała tak przeciwko nie , akby nieraz mogła,
zna du ąc ą na zawaǳie.

Zagłobianka nie cierpiała Żalińskie , asno wiǳąc e zamiary względem królewne .
Nie taiła się z niemi ochmistrzyni, mówiła otwarcie.

— Ma lat blizko pięćǳiesiąt, co e się tam śni, że eszcze za mąż wy ść może. Po co e
to. Weźmie po bracie dosyć grosza, wyposażą ą panowie i daǳą oprawę czy na Mazowszu
czy gǳieinǳie i bęǳie Pana Boga chwalić, a my przy nie spoko nie żyć i używać.

Ja dla nie na ochmistrza syna wychowałam, a i on, byle głupich podszeptów nie
słuchała, wystarczym aby wszystko w porządku otrzymać.

Teraz się ze śmiercią króla wszystko tak składało, że Żalińska poczynała być niespo-
ko ną. Słyszała dokoła mówiących o tem, iż na przypadek zgonu ego, gdy nowego króla
obierać będą, pewnie mu Annę za żonę nastręczą.

Nie obawiała się odprawy Żalińska, zna ąc dobre serce pani, ale przewidywała, że i syn,
i ona znĳść musieli na stronę i uż e tak opanowaćby nie mogli, ak ona sobie ułożyła.

Wśród te gromadki zastępu ący ochmistrza Koniecki, z wielką powagą obracał się
sąǳąc, że naǳwycza est czynnym, a w istocie nie wiǳąc nic i nie robiąc nic wcale.
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Pilnował porządku, choǳił, pytał, wydawał rozkazy, których nie słuchano, zapominał
o tem, co mówił, a zresztą gorliwie zawsze narzucał się pani do wszystkiego, choć nigdy
go prawie nie używano do niczego.

Konieckiemu starczyło gdy go służba i dworacy czcili tytułem ochmistrza i drwiąco
mu się kłaniali.

Od azd Zygmunta Augusta, którego królewna ostatniego dnia dopiero wiǳiała i zna-
lazła niemal dogorywa ącym, zroǳił niepokó wielki.

Zostawała sama na tym pustym zamku, nie będąc nawet pewną, czy o zdrowiu brata
mieć bęǳie wieści. Nikt się o to nie troszczył. Jeden starosta Wolski mógł e w tem
posłużyć.

Czarnkowski referendarz miał się znaleźć też przy królu i na tego rachowała, że listem
ą zawiadomić może.

Wyzdrowienia zaledwie się można było spoǳiewać, a doktór Czeczer zapytany, od-
powieǳiał, że choć się cuda ǳie ą, ale tam gǳie baby i czary doktorom robotę psu ą,
nie wielką w nich naǳie ę pokładać należy.

Opowiadano wówczas wszęǳie, że zaniedbana przez króla czas akiś Za ączkowska,
co tyǳień wieczorem dnia ednego, z akiemiś obrzędami groch na ogień ciskała, prze-
klina ąc aby się tak rozpuknął ten co e wiernym być nie chce.

Inne czarownice myły i naparzały chorego, odrywały strzępki ego szat, aby go mieć
w swe mocy. Jedna z nich dała królowi prostą obrączkę, którą on ak na kosztownie szy
pierścień nosił.

Było zawsze około króla tych bab z Wilna i z różnych stron przywożonych dosyć…
cóż potem mogli doktorowie?

W parę dni po od eźǳie króla dowieǳiała się Żalińska i przyniosła to królewnie zaraz,
że po droǳe z Warszawy do Knyszyna, Barbara Giżanka czekała na Augusta w Ostrowie.
Nie było temu końca!

Któż mógł przewiǳieć, co czekało króla w Knyszynie? i co z nim poczynać mieli
ulubieńcy, na których łaskę był zdany?

W nieǳielę dnia  lipca zmierzchało, gdy starosta tykociński Łukasz Górnicki, wy-
siadłszy z wozu przede dworem, pieszo przyszedł do drzwi budynku, w którym król leżał
w Knyszynie, dowiadu ąc się z obawą o zdrowie pańskie.

Z twarzy luǳi, którzy stali w gankach i na podwórzu, z ciszy, aka tu panowała,
chociaż ruch był niespoko ny, mógł wnieść że się tu źle święciło.

Poznawszy mimo mroku starostę, wyszedł naprzeciw niemu dworzanin Lissowski
i szepnął, że król kilka razy słabym głosem pytał czy nie przybył, a nakazał go natychmiast
gdy się z awi puścić do siebie, choćby odpoczywał i drzemał.

Szedł więc uż nie zatrzymu ąc się starosta, a tu go w pierwsze komnacie spotkał
referendarz Czarnkowski, który u okna sieǳiał z rękami złożonemi, akby się modlił,
i u rzawszy Górnickiego, ku niemu powstał.

— Idźcie do króla, idźcie — szepnął, zniża ąc głos — pragnął mówić z wami. Źle się
ma. Duchowni go do po ednania z Bogiem i przy ęcia Sakramentów uż przygotowu ą.
Życia pozostało niewiele.

Gdy to mówił, z drugie izby wystąpił Jakób Zaleski starosta piaseczyński i u rzawszy
Górnickiego pośpieszył ku niemu mówiąc:

— Król na was czeka.
Nie wda ąc się więc uż w pytania Górnicki pośpieszył za Zaleskim, który go do sy-

pialni prowaǳił.
W izbach, przez które przechoǳili, cisza panowała i smutny mrok wieczora e zalegał.

Powietrze ciężkie było i parne.
U drzwi sypialni, gdy zcicha zapukali, z awił się Kniaźnik, który uż się zabierał ofuknąć

aby panu nie przerywano spoczynku, gdy zobaczywszy starostę, podniósł zasłonę i wpuścił
go prędko, nie pyta ąc.

W izbie było przyciemno też, tylko w kątku osłoniona gorzała lampka mała, a że okno
nie było całkiem zamknięte, płomię e poruszało się i migotało.
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W głębi na szerokim, nizkiem łożu, osłonionem pawilonem szkarłatnym, spoczywał
król drzemiąc chorobliwie i marząc, cały w bieliźnie, z nogami tylko okrytemi edwabną
kołderką.

Żółtą, wychudłą twarz ego widać było na białych poduszkach leżącą z oczyma za-
mkniętemi. Ręce białe, kościste, złożone trzymał na piersiach.

Pomimo że starosta ak na cisze wnĳść się starał, Zygmunt August posłyszał czy
przeczuł ego przybycie, powolnie ciężkie podniosły się powieki i poruszyły usta blade.

Górnicki prze ęty widokiem umiera ącego stał ak wryty i oczy mu się zwilżyły.
Chwilę trwało milczenie, słaby głos dał się słyszeć od łoża.
— A to ty… nareście… czekałem…
Ręka edna z trudnością podniosła się nieco i skinął aby przystąpił. Górnicki posłuszny

zbliżył się na palcach powoli.
Oczy króla, które były zapadły, podniosły się ku niemu i usta drgnęły.
Starosta, który od tak dawna i dobrze króla znał, a widywał go w różnych ducha

usposobieniach, przerażony został zmianą ego twarzy.
Było to zawsze tożsamo, poważne, Jagiellońskie oblicze, wiekuistym akimś obleczone

smutkiem, lecz teraz zbliża ący się zgon nadawał mu wyraz uroczysty, eszcze barǳie
ma estatyczny i namaszczony.

Nie był to uż człowiek na ziemi ży ący i ziemskiemi sprawami prze ęty, lecz duchem
na poły na świecie innym.

Starosta pytania żadnego zadać mu nie śmiał, stał z boleścią w duszy wpatru ąc się
w niego i ręce załamał.

Słychać było oddech w piersiach ciężki i chrzęszczenie.
Parę razy powieki trochę się poruszyły i opadły.
— Koniec, koniec się zbliża — odezwał się po cichu po długie chwili oczekiwania.

— Żyłem za długo, za długo, cierpiałem wiele… zostawiam was sierotami.
Górnicki ledwie mógł stłumić płacz, który, mimo męztwa, pierś mu i oczy napełniał.
— Miłościwy panie — rzekł — ży cie, Bóg łaskaw, zdrowie wam przywróci.
Na ustach króla widać było akby uśmiech niedokończony.
— Ani dla siebie, ani dla was tego nie życzyć — odezwał się cichym barǳo głosem.

— Walczyłem próżno, z dolą walczyć nadaremnie, nikt swego nie uniknie losu.
Zatrzymał się król, akby mu tchu zabrakło, spo rzał na Górnickiego i szeptał znowu:
— Całe życie, całe stoi przedemną ak rozwinięta karta. Wiǳę e przed sobą. Pasmo

przeznaczeń. U kolebki, matka! tak, matka, która być miała mi prześladowcą i mo ego
szczęścia nieprzy aciółką. O ciec kocha ący a surowy… pochlebcy i kobiety… a! te kobiety,
te sokoły, które mi żywot zatruć miały.

Przez nie ginę! a tak e kochałem?
Zamilkł znowu. Górnicki chciał powstrzymać go i szepnął, że mówienie rozdrażnia

i męczy.
August nie zdawał się słyszeć i rozumieć. Oddech stał się żywszym, powieki odkryły

oczy wpadłe, ale aśnie ące blaskiem niezwykłym.
— Wiǳiałeś Elżbietę, pierwszą mo ą… padła ofiarą, niewinna, biedna, anielska istota.

Co ona zawiniła, że e męczennicą być przeznaczono…
Barbara… a! ukochana Basia mo a, o którą z narodem walczyć, z matką wo nę pro-

waǳić, z całym światem się poróżnić przyszło, ą i mnie żółcią i piołunem poili.
I ta ak kwiat w mych oczach uwiędła… i ta…
Górnicki dostrzegł ak dwie łzy dobyły się z pod powiek powoli i nieotarte potoczyły

zwolna po twarzy, znika ąc gǳieś na bieliźnie, w którą wsiąkły.
I znowu było milczenie, król się podniósł nieco, uczynił wysiłek, lecz osłabłe ciało

zmusiło opaść na pościel bezwładnie, oddychał coraz cięże , ale oddech stawał się przy-
śpieszony.

— Chcieli bym żył z Katarzyną, to mi śmierć zadało. Nie mogłem się zwyciężyć. Przez
to umrę bezpotomny, ostatni, ze mną do grobu pó dą Jagiellonowie.

Bóg, los, przeznaczenie, fatalność, żelazne prawo zniszczenia.
Górnicki chciał coś wtrącić, aby smutne te myśli odwrócić, król mówić mu nie dał.
— Bezpotomnym! — rzekł — to nic, ale ze ść bez dobrego imienia, bez pociechy

z wielkiego ǳieła.
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Starosto, wszystkom chciał, nic nie mogłem. Litwa dotąd dąsa się na to co e przy-
szłość miało zapewnić. Na Unię pracowałem życie całe, dla nie praw się zrzekłem… oni
e nie chcą.

Swobody ich szanowałem… plwali mi w oczy za to.
Nie było nieszczęśliwszego nademnie. Na Ruś zbierałem się iść oǳyskać zabrane…

zawady mi stawili.
Wrogów wszęǳie, przy aciół nie miałem nigǳie, nigǳie, nikogo.
— A! miłościwy panie — przerwał Górnicki — nie czyńcie nam wiernym sługom

swoim krzywdy, myśmy cię cenili i miłowali!
— Wielu? kto? — przerwał król. — Mó starosto, śmierć oczy przemywa i wzrok

da e co do głębi dusz sięga… wiǳę w każdym co w sobie nosi, do szpiku kości.
Przy aciół dla łupieży, kochanek dla łask i darów, est wiele, a ktoby kochał?…
Zamilkł nagle i zwolna w piersi się uderzył.
— Winienem, winienem — szeptał — przebacz mi panie, winienem wiele, ale prze -

rzałem za późno.
Starosto, pamięta cie o te sierocie królewnie Annie, a życie e zatrułem. Co z nią

bęǳie? maż ona do końca żywota łzami się obmywać?
— Miłościwy panie — podchwycił Górnicki — naród nigdy panów swoich krwi nie

odtrącił i nie zapomniał o nie . Nie trwożcie się o los królewne .
— Zapóźno przy ǳie e korona i małżeństwo — przerwał znowu cisze król. —

Katarzyna przecierpiała wiele, Zofia owdowiała, sierota Anna na łasce wasze .
A cóż z tem państwem?
Wstrzymał się król i milczał długo, spo rzał na starostę, ak gdyby go wyzywał.
— Wybiera cie ostrożnie, abyście za soczewicę praw swych nie pozbyli. Jest ich dosyć

co sięgną po koronę naszą.
— Cesarz pierwszy — podszepnął Górnicki.
— Cesarz? — zamruczał król — przez nich my straciliśmy Czechy i Węgrów, oba

kra e Jagiellonom należały. O ciec dał się im uwikłać i wydrzeć e sobie.
Cesarz uczynił mnie bezpotomnym, cesarz zaku e was w niewolę!
Podniósł rękę, która opadła ciężko na posłanie.
— Litwa za carem ze strachu. Tyran est. Katarzyna truchlała, by mu e nie wydano;

nie oddawa cie mu Anny, biedne Anny. Zabĳe ą.
Nie śmiał Górnicki wspomnieć o Francuzie, ale król sam szepnął.
— Francuskiego króla brat się swata, obcy nam, daleki, młody. Polska niczem dla

niego, on na nic dla was.
I dodał po namyśle.
— Pruski książe? któż wie? Zechcecie go?
Starosta słuchał z natężoną uwagą, lecz te myśli przesuwa ące się z kolei rozmarzo-

nemu po głowie, zdały mu się go dręczyć nadto; przerwał uspoka a ąc.
— Miłościwy panie, Bóg miłosierny. Jeśli osierocić zechce, opiekować się bęǳie!

Pocóż trapić się zawcześnie.
— Tak! przeznaczenia są nieuniknione, konieczność żelazna — westchnął. — Wiǳę

przyszłość, wiǳę ą… smutna…
— Wasza miłość — odezwał się Górnicki — zechcecie mi wydać akie rozkazy. Roz-

kazaliście mnie przywołać.
Król niespoko nie ręką powiódł po czole.
— Nie wiem uż — rzekł — tak… potrzebowałem was… Chciałem mieć kogoś przy

sobie…
Oczy ego skierowały się na drzwi.
— Sokoły i sępy… chciwe… nikogo więce … wszyscy czegoś żąda ą, nikt nic nie

przynosi. Słowa pociechy… łzy poczciwe …
Jaki to ǳień? — zapytał nagle.
— Nieǳiela — szepnął Górnicki.
— Tak, byłoż to ǳiś rano? czy wczora , czy miesiąc temu? uż nie wiem. Wszystko

się zmięszało razem, cała przeszłość leży pogmatwana przedemną.
Te sokoły…
— Zbyćby się ich, miłościwy panie — rzekł starosta.
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— Płaczą — począł król — ak o ciec łez niewieścich znieść nie umiem. Giżanka ma
córkę… ǳiecko mo e edyne. Za ączkowska… wiesz… żenić się z nią chciałem… czeka…
świat zawiązany.

Zuzię Orłowską aż tu przywieźli… i ta… A! te sokoły!
Nie śmiał nic powieǳieć Górnicki, ale mu się zrobiło przykro, a gdy potem król

zamilkł, odważył się podszepnąć:
— Nie myślećby o nich!
— Tak — po chwili dodał król — czarami mnie i napo ami wzięły, a zdrowie i życie

poszło.
Te, którem kochał, los mi wydarł prędko… przemknęły mi przez życie mo e ak cienie,

tylko śnię teraz o nich. Wiǳę e akby żywe były. Sta ą koło mnie… Elżbieta i Basia razem.
Starosto — odezwał się żywie — przywiozłeś mi z sobą ich wizerunki?
— Są w Tykocinie — odparł Górnicki.
— Jam e teraz chciał mieć… pocieszyć się niemi — rzekł król. — W Tykocinie!

Jedźże po nie, proszę cię, edź po nie, a śpiesz utro do mnie z powrotem. Chcę e mieć,
chcę e koniecznie mieć teraz, choćby do trumny.

Górnicki począł się tłómaczyć, dlaczego ich nie zabrał z sobą, lecz w myślach pogrą-
żony, uż się go słuchać nie zdawał i powtórzył:

— Jutro — przywieź mi e utro.
Wtem akby sobie coś przypomniał.
— Bieliński — spytał — est w Tykocinie na zamku?
— Nie odstępu e go na krok — rzekł Górnicki. — To człowiek, na którego spuścić

się można, miłościwy panie.
— Dla tegom go nad skarbem moim wszystkim postawił — słabnącym głosem do-

dał August. — Stare wiary to mąż, prawości stare . Mów mu, niech nikomu nie zda e
po mnie mienia, krom królewne Anny… Ona sióstr nie ukrzywǳi, a a chcę, aby po-
krzywǳoną nie została. Biedna Anna…

Na e sieroctwo spadnie korona! Kto wie? Wydrą e może i mó spadek i ą… z Ja-
giellonek ostatnią…

— Miłościwy panie, nie może to być — przerwał starosta — myśli tych nawet nie
przypuszcza cie; luǳie bywa ą niewǳięczni, naród się niewǳięcznością splamić nie może.

Zygmunta Augusta oblicze zmieniło się wyrazem szyderskim.
— Mylisz się, starosto, mylisz — odparł — przeciwnie, luǳi wǳięcznych zna ǳie

się coś może, narody zawsze niewǳięczne być muszą!
Napróżno chciał zaprotestować starosta tykociński, król głową potrząsał.
Lecz widać było w skutek długie uż rozmowy te znużenie.
Wśród nie Zygmunt August chwilami usypiać się zdawał. Słów mu brakło i wy-

pełniało e mruczenie… Mruczenia przerywały mowę. Starosta nie śmiał ani się oddalić
bez rozkazu, ani dłuże męczyć króla, który, ile razy go zobaczył, akby pobuǳony do
mówienia, usta otwierał i wkrótce wyczerpu ąc się, słabnął.

Na ostatek sąǳąc, że się uż nazbyt przedłużyło posłuchanie, zrobił parę kroków
wstecz od królewskiego łoża, ale król posłyszał chód i oczy otworzył.

— Jedź — rzekł — zaraz, prędko… proszę cię… wizerunki, wiesz… dwa razem, Elż-
biety i Barbary… przywieziesz mi e utro.

— Natychmiast wyruszam spełnić rozkaz, miłościwy panie — odezwał się Górnicki
odchoǳąc.

Król nie musiał uż usłyszeć odpowieǳi, gdyż starosta u rzał go z otwartemi usty,
uśpionym głęboko, oddech tylko ciężki i chrapanie piersi znużonych słychać było.

Gdy ostrożnie podniósłszy zasłonę starosta tykociński znalazł się w izbie sypialnią
poprzeǳa ące , w które podedrzwiami stał Kniaźnik, Plat i Jakób cześnik na ciche akie ś
naraǳie, potrzebował chwili długie , aby przy ść do siebie, tak mu eszcze w pamięci,
w sercu brzmiało to, co z ust umiera ącego słyszał.

Nie ulegało wątpliwości dla niego, iż król uż z tego łoża boleści nie miał powstać, że
to były ostatnie goǳiny i słowa ostatnie.

Wzruszony do głębi duszy, Górnicki usiłował zapanować nad sobą, lecz łkania po-
wstrzymać nie mógł.

Do sto ącego nie opodal od progu zbliżył się Fogelweder i u ął go za rękę.
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— Wszelka naǳie a stracona? — szepnął Górnicki. — Doktorze, macie wy eszcze
aką?

Fogelweder potrząsnął głową.
Milczeli chwilę. Doktór u ął go za rękę i wywiódł z sobą do drugie komnaty, w które ,

oprócz referendarza Czarnkowskiego, zna dował się chwilowo marszałek Raǳiwiłł, na
uboczu rozpytu ący cicho Jakóba Zaleskiego o króla.

Zobaczywszy powraca ącego Górnickiego, Czarnkowski się zbliżył do niego.
— Mówiłeś z nim? — zapytał.
— Tak — rzekł starosta — i rozmowa była może dla chorego za długa. Zmęczyła go,

ale odpuścić mnie nie chciał.
— Dał ci akie rozkazy?
— Kazał mi echać do Tykocina, abym mu utro przywiózł dwa wizerunki: Elżbiety

i Barbary, które zwykł był nosić przy sobie.
— Jutro! — podchwycił Czarnkowski smutnie — lecz któż wie, czy e utro est…

Biedny pan! Nie wspomniał co o królewnie?
— I owszem — odparł Górnicki — los e go obchoǳi wielce, troskę ma wielką

o nią.
Referendarz zamilkł.
— Doktorowie oba — dodał po przestanku — żadne uż naǳiei nie czynią. Jutro

król na śmierć dysponować się bęǳie.
— Tem barǳie śpieszyć muszę do Tykocina — odezwał się starosta — abym ostatnią

ego spełnił wolę i choć małą przywiózł pociechę.
Otarł łzę, podali sobie ręce.
Noc uż była, gdy Górnicki się znalazł w podwórcu dworu królewskiego, który, choć

cichym był, niemnie luǳi go mnóztwo napełniało.
Zna ąc wszystkich, mógł starosta mimo ciemności rozpoznać tych, co się tu krzątali.
Kra czy i podczaszy z Konarskim, któremu król wszystko zwierzał i klucz od pienię-

ǳy oddawał, stali przy ładu ących się wozach. Widocznem było, że się śpieszono, aby
z zaborem przewidywany uż zgon króla uprzeǳić.

Zaprzęgano konie, szeptali luǳie: ze śpichrzów wynoszono skrzynie i różny ładunek.
Jakób cześnik królewski, znany ze swe chciwości i bezwstydu, kręcił się także około

wozów innych, z dworzanami: Platem, Kolfilskim i Kazanowskim.
Niektórzy z nich wcale na starostę nie zdawali się uważać, druǳy zmięszali się wiǳąc

go powoli przechoǳącego podwórze i rozpatru ącego się w tem co się tu ǳiało.
Łatwa do poznania, po swe tuszy i zuchwałe postawie, Zuzanna Orłowska, edyna

z dawnych miłośnic króla, która była przytomną w Knyszynie, choǳiła także pilnu ąc
rzeczy, które na gwałt te nocy wyprawiano w świat, aby tylko z Knyszyna, obawia ąc się
dnia następnego, gdyż biskup Krasiński, marszałek Raǳiwiłł i referendarz Czarnkowski
mogli łupieztwo powstrzymać.

Zmięszany widokiem Górnickiego, kra czy przybliżył się do niego pozdrawia ąc.
— W przykrem estem położeniu — rzekł — król wydał rozkazy, aby niektóre rzeczy

i pieniąǳe rozdarowane, wysłać zaraz z Knyszyna. Muszę spełnić polecenie, a kto wie,
akie na mnie późnie spaść mogą potwarze. Nikt nie wie, że a tu niczem nie rozporzą-
ǳam, niczem.

— Tak — odparł Górnicki, stara ąc się okazać obo ętnym, choć się w nim krew bu-
rzyła, bo prędki był i do uniesienia się skłonny — dobrzeby było, panie kra czy, oprócz
podczaszego inne świadki mieć woli króla, bo w istocie przewiǳieć łatwo, iż się o roz-
trwonienie mienia luǳie późnie upomną.

— Wszyscyć wiǳą — odparł kra czy butnie — co się tu ǳie e, świadków dosyć est.
— To źle, iż ci sami świadkowie obwinionemi będą — zaczął Górnicki — więc ze-

znania ich niewiele wzbuǳą wiary.
Chciał śpiesząc uż ode ść starosta, i oddalił się od Mniszcha, gdy od ganku u rzał

goniącego i da ącego znaki referendarza Czarnkowskiego, który u ąwszy go pod rękę, nie
spo rzawszy nawet na kra czego, sto ącego na droǳe, wyprowaǳił za wrota.

— Wiǳieliście, co się ǳie e! — zawołał, ręce łamiąc. — Gdy król oczy zamknie, nie
bęǳie mu co dać do trumny. ǲisie sze nocy rozgrabią resztę. Wiem, że Konarski co
było grosza, rozesłał na wsze strony, tak, że z pienięǳy pożyczonych u gdańskich kupców
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grosza pono nie zostało. Giżanka z Orłowską i innemi rabusiami pozabierały kle noty,
ednego nawet z licznych pierścieni i łańcuchów nie zostało. Co było sukna, szkarłatu,
edwabiu, futer, znikło wszystko. Pustki gǳie za rzeć.

Do rana ǳięki takim, akim Jakób cześnik, Kniaźnik, Pągowski, który ǳiś eszcze
sobie przywile na Bronowice zapieczętować kazał, nie mówię o innych i o wyże sto ących,
do rana nie stanie u nas edne misy srebrne .

— Wiǳiałem to — odezwał się starosta — ale raǳić nie umiem, eżeli wy nie po-
traficie, eżeli ks. biskup Krasiński, marszałek Raǳiwiłł, nie mocni są temu się oprzeć.
Kra czy i podczaszy eszcze dosyć ma ą zachowania i łaski, aby nam wszystkim usta po-
zamykali.

— I dość bezwstydu, aby nawet śmierć ich nie powstrzymała od łupieży! — przerwał
Czarnkowski zrozpaczony.

— Szczęściem — dodał Górnicki — król akby przewidywał ten rozbó , co miał
kosztownie szego i co zachowanym mieć pragnął, wysłał do Tykocina, gǳie pod dobrą
strażą rotmistrza Bielińskiego nikt nie tknie skarbu.

Król mi wyraźnie polecił, abym rotmistrzowi powtórzył, nie wydawać nikomu tyko-
cińskich rzeczy, krom królewne Anny.

Czarnkowski ręce podniósł do góry.
— Da Boże tylko — dodał — aby panowie litewscy i koronni nie zagarnęli siłą co

się słusznie e należy…
Naza utrz, gdy Górnicki do Knyszyna z wizerunkami żądanemi powrócił, zastał wszyst-

kie okna otwarte, świece palące się około mar, a na nich ciało ostatniego z Jagiellonów,
któremu do trumny pierścienia pożyczyć musiano.

Spoǳiewanym, przewidywanym był zgon króla, luǳie się przysposabiali zawczasu
do obmyślenia mu następcy, a każdy więce go dla siebie może wybierał, niż dla Polski;
mówiono o blizkie śmierci, a ednak, gdy z Knyszyna żałobna wieść: król umarł! rozeszła
się po kra u i we wszystkich kościołach uderzono we ǳwony, gdy gońce się rozbieżeli po
całem królestwie i Litwie, zwiastu ąc, że one pana nie miały, strach ogarnął niezmierny
wszystkich.

Uczuli się bezbronnemi, wydanemi na łup samowoli zuchwałych i silnie szych — nikt
życia i mienia nie był pewien.

Nie było króla, więc nie było sądów i sprawiedliwości — ustawała wszelka właǳa
płynąca od tronu.

Nie wieǳiano w początku nawet, komu zastępczo, tymczasowo zwierzone być miało
zwierzchnictwo, kto miał prawo rozkazywać, kogo należało słuchać.

Nigdy za luǳkie pamięci, nawet czasu wo en i napadów, tak powszechna trwoga nie
ob ęła wszystkich; kra stał otworem, bezbronny, na łasce nieprzy aciół, a wewnątrz na
samowoli wichrzycieli i możnych.

Jak gdyby Tatarowie lub Moskwa wtargnąć miała, obwarowywano zamki, opatrywano
w broń dwory, kościoły kryły swe kosztowności, straże stawiano po nocach.

Po kilku dniach sąsiad zaczął dopadać na bliższych swych.
— Radźmy! co tu poczynać! Z edźmy się. Nikt o nas nie myśli.
Ale kto miał z azd zwoływać? dokąd się trzeba było skupiać?
Gromady zaczęły się zbiegać do miasteczek, gwarzono, wykrzykiwano, tracono głowy,

rozpaczano.
Śmielsi docierali do grodów, do powiatów. Każda ziemia zaczęła zwoływać się osobno.
Kra , co przez długie wieki całość stanowił spó ną, osieroceniem się znowu rozbił na

gromadki.
Małopolanie raǳili o sobie, Wielkopolska u siebie, Litwa zamknęła się też w domu,

Ruś w granicach, Mazowsze w swych lasach.
Strach pęǳił i dyktował pierwsze środki dla zabezpieczenia poko u wewnętrznego

i uniknienia zawichrzeń. Z gorącości wielkie uchwalono drakońskie prawa przeciwko
tym, którzyby się ważyli z bezkrólewia korzystać. Chciano za na mnie sze wykroczenia
karać śmiercią.

Oglądano się z niedowierzaniem na senatorów.
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Tam, w górze, wiadomość o śmierci króla może mnie sze uczyniła wrażenie, tylko to,
co gorzało pod popiołem, poczęło pobłyskiwać awnie,

Z góry oǳywały się głosy, iż prędko pana wybierać należało.
Pana tego każdy miał gotowego w zapasie, ale kto, ak go wybierać mógł, kto okrzyk-

nąć — nikt nie wieǳiał. Świeccy senatorowie raǳi byli ǳiałać sami, na wyższy dosto -
nik Kościoła, będący zarazem na pierwszym senatorem państwa, głową i naczelnikiem,
pierwszeństwo niezaprzeczone miał za sobą.

Szlachta nie chciała prawa wyboru ustąpić panom, panowie nie chcieli na tłum szlach-
ty się zdać, zamieszanie w po ęciach praw tych panowało na większe. Tradycya została
zagubioną, albo racze nie było e wcale. Wybory panu ących zawsze dotąd wiązały się
z prawami krwi i ǳieǳictwa — ǳiś spadkobiercy zabrakło.

O królewnie ako ǳieǳiczce tronu w te pierwsze chwili zamętu nikt nie pomyślał.
Można śmiało powieǳieć, że pretendenci do tronu więce się oglądali na królewnę

Annę, niż senatorowie i duchowieństwo kra owe.
Biskupi i panowie lękali się tylko, aby Anna nie była przeszkodą do wyboru, aby nie

dochoǳiła praw, nie stworzyła sobie partyi, nie związała im rąk.
I eśli pomyślano o królewnie, to tylko, aby ą uczynić niewolnicą, odebrać e wszelką

możność ǳiałania, otoczyć ą strażą, nie dać się e ruszyć i uczynić kroku.
Obawiano się Anny, te osierocone i bezbronne , ak gdyby ona w istocie była wid-

mem Bony, groźbą i postrachem.
Królewna w trwoǳe o życie brata pęǳiła dnie smutne na zamku, nie mogąc na-

wet pewnych mieć wiadomości z Knyszyna, gdy goniec od referendarza Czarnkowskiego
nadbiegł z listem, zwiastu ąc żałobną nowinę.

— Król nie żył!
Anna rzuciła się płacząc i mdle ąc na kolana, czuła, że w życiu e przyszła goǳina

wielka, że powołaną być miała do piastowania tu sama, ona słaba, całe godności krwi
swo e , że musiała stawać w obronie praw nie e edne , ale dynastyi służących.

Ale myśl ta przemknęła się ak błysk po skołatane głowie, opłakać naprzód musiała
brata i edynego opiekuna, ofiarę niecnych służalców.

Zakwefiona czarno, poszła podtrzymywana przez sługi swe naprzód do zamkowego
kościoła na pierwsze żałobne nabożeństwo. Tu padła na kolana, prosząc Boga o siły i na-
tchnienie.

Wśród te modlitwy czuła, akby promień z góry padł na nią, akby siła akaś zstąpiła
z niebios woła ąc ą do czynu.

— Jesteś ostatnią, wszyscy twoi przodkowie w tobie są i ży ą, ich sławę i wielkość
możesz albo pogrześć na wieki, lub ocalić i dać e życie. Wstań, idź, ǳiała !

Głos ten powtarzał się w e duszy ako wołanie Boże, ako rozkaz przyniesion przez
aniołów.

Broniła mu się słabością swą i płakała, a nieubłagane wołanie trwało ciągle: Wstań,
idź i ǳiała ! Płakałaś długo bezsilna, ǳiś czas łez przeszedł, a nastał czas trudu i krwawych
potów…

Mężną być musisz i niezwyciężoną; z grobów ǳiadowie nakazu ą ci, nie wypuść berła
ich z dłoni.

Gdy po długie modlitwie, czu ąc się nią złamaną, powstała Anna, znalazła się zdu-
miona nagle silnie szą niż była. Duch w nią wstąpił, i ci co wiǳieli do kościoła idącą,
z głową zwieszoną na piersi, chwie ącą się na nogach, zdumieli się, gdy powracała po-
woli z oczyma oschłemi, wyprostowana, z podniesionem czołem, w ma estacie swego
sieroctwa, akby wiodła za sobą cały szereg zmarłych przodków.

Łzy niekiedy wytryskały eszcze z pod powiek, lecz osychały natychmiast.
Gdy w chwilę potem starosta Wolski wszedł z pokłonem i kondolencyą, spo rzawszy

na królewnę zdumiał się. Stała przed nim tak ma estatyczna, pewna siebie, poważna, aką
nie wiǳiał ą nigdy.

— Stało się — rzekła do niego — kra i a sierotami esteśmy, ale a teraz ǳieckiem
się czu ę tego państwa i pod ego opiekę odda ę z ufnością. Nie opuścicie mnie.

Skłonił się Wolski zapewnia ąc, że wszyscy z miłością wielką przy swych panach stali
zawsze i stać będą.
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Anna zapytała go o szczegóły zgonu brata, o ostatnią goǳinę, ale nikt więce nad to
nie wieǳiał, że skończył życie w Knyszynie, że tam nieład panował wielki w chwili zgonu
i że ciało tymczasowo przeprowaǳić miano do Tykocina.

Popłoch eszcze panował taki, że starosta co do pobytu królewne i przyszłego e
utrzymania nic nie umiał postanowić; nie rozkazywał nikt, nie wieǳiano kto miał roz-
kazywać.

Anna po raz pierwszy ośmieliła się oświadczyć staroście, że co do osoby swe , czu e
się swobodną i wolną postąpić tak, ak uzna właściwem. Wolski się nie sprzeciwiał.

Oczekiwano referendarza Czarnkowskiego, który przywieźć miał i wiadomości pew-
nie sze i skazówki ak postępować należało.

Następne dni królewna spęǳiła na nabożeństwie i rozmyślaniu, była milczącą i po-
grążoną w sobie, akby uż teraz przyszły plan zakreślić chciała.

Każdego dnia wstawano z naǳie ą, że Czarnkowski nadbieży, oczekiwano na niego
do wieczora napróżno, a gdy i listy nie nadchoǳiły, odkładano naǳie ę do utra.

Następny ranek i wieczór tak samo upływał, a niecierpliwość rosła, Czarnkowskiego
nie było.

Dnia ednego naostatek, ak zawsze żywy, ruchawy, mówny, na oko szczery, otwarty,
wylany, z twarzą, która co chwila inne akieś wyrażała uczucie zbyt dobitnie aby mogło
być prawǳiwem, przybiegł pan referendarz, cały w kirze i żałobie, i dramatycznie barǳo
upadł przed królewną na kolana, ze łzami cału ąc kra e szaty.

Któż w tym wybuchu żałości mógł się domyślać pocałunku Judasza?
Referendarz głośno deklamował.
— Pani mo a, królowo! przybywam cały się oddać na twe usługi, stać w obronie twe ,

być twoim rzecznikiem! rozkazu mi!
Gdy powstał i z kolei rękę ucałował i pohamowawszy zapał ten, począł ostygły mówić

o zgonie króla, o stanie umysłów, o przyszłości, uż wcale nie był tym człowiekiem, akim
wszedł przed chwilą.

Królewna rada go była słuchać, bo miała w nim wiarę niezachwianą; zǳiwiło ą to
tylko, że gdy ona czuła się powołaną do czynu, referendarz zalecał e przeciwnie, naǳwy-
cza ną oględność, aby na mnie szym ruchem śmielszym nie obuǳiła obaw i nie ściągnęła
pode rzeń.

Według niego senatorowie obawiali się, aby sobie nie chciała zawcześnie zapewnić
praw, których oznaczeniem oni sami mieli rozporząǳać. Raǳił ostrożność, umiarkowa-
nie, bierność.

Królewna słuchała go, nie śmie ąc się oǳywać, ale serce e biło — czego innego się
spoǳiewała.

— Jeżeli a całkiem zamilczę i o żadne prawa stać a przypominać ich nie będę —
odważyła się przerwać — łacno one zostaną zabyte i mogą być sponiewierane.

— A! nie — przerwał Czarnkowski — my sto emy na straży, my nie damy was
pokrzywǳić, ani zapomnieć o was, lecz panom senatorom narażać się nie należy.

Anna zamilkła; referendarz napomknął, iż nawet, zdaniem ego, należało się gǳieś
królewnie usunąć, aby nie zna dować się tam, gǳie tłumne z azdy i narady szlachty i pa-
nów się obiecywały. Nie chciał, by pozostała w Warszawie.

Musiał na twarzy królewne dostrzeǳ przykre wrażenie, akie ta rada uczyniła, gdyż
natychmiast zręcznie odwrócił rozmowę na przedmiot inny.

— Ja sto ę na stronie i czynnie tylko o obronę spraw waszych, miłościwa pani, ǳia-
łać będę, do wczesnych zabiegów nie mięszam się, ale uż ze wszech stron słyszę głosy
i domysły o wyborze przyszłego pana.

Królewna rzuciła pyta ące we rzenie.
— Na większa część głosów — dodał referendarz — est za cesarzem, a racze za

ednym z synów ego. Sprawa to kardynała, który potrafił na stronę swą nawrócić nawet
tak zażartych ak Firle i Zebrzydowski wrogów, którzy eden przeciwko drugiemu na
złość iść mogli, a pó dą razem.

— Prze eżdża ąc przez miasta, wstępu ąc do grodów — ciągnął dale referendarz —
miałem sposobność przekonać się, iż większość głosów est za pośpiesznym wyborem i za
Rakuszaninem.
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Strach wielki opanował umysły, bo ą się wszyscy bezkrólewia, raǳiby edne goǳiny
pana sobie dać, aby lada warchoł nie panował i nie wichrzył.

— Ale na żaden sposób rychło się to stać nie może — odparła Anna. — Obmyśleć
muszą sposób w aki wybierać będą.

— Toteż śpieszą wszęǳie ze z azdami — dodał Czarnkowski. — Zaledwie eden się
rozszedł, zwołu ą drugi, myślą o trzecim. Zbiegali się po powiatach, zbiega ą po ziemiach,
a dale chcą po prowinc ach, dopóki wszyscy razem gǳieś się nie zbiorą, z Litwą pewnie
też…

Królewna słuchała, Czarnkowski mówił z zapałem, a co rozpoczął o innym kandydacie
do korony, akby mimowoli nawracał do cesarza.

Przyszły na stół sprawy osobiste królewne .
Miała ona testament brata i przekazaną znacznie szą część skarbu po bracie, złożo-

ną w Tykocinie pod strażą wiernego Bielińskiego, ale tego tknąć eszcze nie było można.
Tymczasem królewna żyć musiała, skarb był pusty, nie było komu nawet asygnować z nie-
go, choćby się w nim co zna dowało.

— Nie wiem co mam czynić, biedna sierota — odezwała się Anna, wiǳąc się sam
na sam z Czarnkowskim. — Pienięǳy mi nikt nie pożyczy tu, ostatek sreber zastawiłam,
nie goǳi mi się okazywać w takie chwili biedną i żebrać posiłku.

Referendarzu mó ! przy acielu nasz, pisz do Zofii, u które masz zaufanie, wstaw się za
mną. Nieuchronna est potrzeba, aby mi przysłała pienięǳy. Winnam uż e , to prawda,
ale łatwie Zofii dostać niż mnie, a a, da Bóg, wszystko e wrócę z nawiązką.

Czarnkowski nie śmiał odmówić.
— Niech wasza miłość pisze od siebie — rzekł — a też popierać będę, lecz pierwszy

się odezwać nie mogę.
— Czyń ak uznasz lepszem — mówiła Anna — pamięta , żebyś mnie zwłoką na

wstyd nie naraził. Ostatkami gonię. Do skarbca tykocińskiego sięgnąć nie mogę, dopóki
testament ogłoszony i przy ęty nie bęǳie.

Załamała ręce.
— Ciężkie nad miarę położenie mo e — dodała — lecz się pocieszam tem, że trwać

ono nie może, że panowie senatorowie myśląc o kra u, nie zapomną i o mnie.
Z następnych zaraz słów Czarnkowskiego widać było, iż chciał mówić o czem innem.
Zapewnił tylko, że do księżne Brunświckie pisać nie omieszka.
Anna chciała słać umyślnego, aby echał i powracał z pieniąǳmi, ale do tego eden

Rylski się nadawał, a o tem nie wieǳiała, czy był ze Szwecyi z powrotem.
Po chwili znowu Czarnkowski akby mimowoli o potęǳe cesarskie i o mnogości

przy aciół Maksymiliana w Polsce mówić zaczął.
— Z tego co a tu słyszeć mogłam — przerwała Anna — powzięłam owszem prze-

konanie, że wielu miał sobie barǳo niechętnych.
Wiesz ak Polacy o swobody swe są zazdrośni, obawia ą się aby on ich im nie ukró-

cił, ak Węgrom i Czechom, coby mu tem łatwie przyszło, że zaciężne wo ska zawsze
pogotowiu ma, i niemi a siłą co zechce uczyni.

Czarnkowski śmiał się z tych obaw.
— Miłościwa Pani — rzekł — kto to wie, czyby cokolwiek swobód nie należało

ukrócić? Mamy ich może do zbytku, dlatego często nieład się wkrada i buta w prywat-
nych, gdy pan na tronie bezsilny. Ale ci co tak są troskliwi o swe przywile e, mogą przecie
dopilnować, aby ich zachowanie poprzysiężono uroczyście.

Królewna miała uż na ustach, gdy potem Czarnkowski wierność cesarza dla Kościoła
wynosić zaczął, iż niemnie gorliwym synem ego był dom panu ący ancuzki, ale się
zdraǳić obawiała ze słabością swo ą dla tego Henryka, którego wizerunek pełen mło-
ǳieńczego wǳięku ą oczarował.

Referendarz dotąd wcale się tego nie domyśla ąc, gdy napomknął o Henryku Ande-
gaweńskim, śmiać się począł z tego kandydata do korony, którego całe Niemcy od Polski
przeǳielały, a nimby on przybył tu, stronnictwo coby cesarzewicza wybrało, miało czas
sprowaǳić i ukoronować swo ego. Nazwał to mrzonką niemożliwą i śmieszną.

Królewna Anna zarumieniła się milcząca i nic nie odpowieǳiała.
— A! Na kandydatach zbywać nie bęǳie, nie licząc cara moskiewskiego, którego

Litwa chce niby prowaǳić, ale kardynał i tam z głowy wybił Chodkiewiczowi i Ra-
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ǳiwiłłowi ǳiką myśl poddania się człowiekowi, który ani luǳi i ich żywota, ani praw
szanować nie był nawykłym.

Mówią także o siedmiogroǳkim Stefanie Batorym, druǳy o Auguście księciu sa-
skim, ale to są małe książątka, których u nas nikt nie zna.

Za księciem pruskim nie ma także komu stanąć tak dalece, ani za Janem szweǳkim.
Słuchała tego wszystkiego królewna, aż milczeniem uważnem zachęcony Czarnkow-

ski, przyszedł do Piastów, śmie ąc się z tych, co życzyli sobie wybrać kogo ze swoich,
a wyrzekali się nowe siły, aką mógł przynieść panu ący obcy, bogaty, ma ący so usze za
sobą i roǳinę.

Według niego, co łatwo było wyrozumieć, eden cesarz miał na większą pewność wy-
boru.

Anna posmutniała tem więce , że referendarz zapęǳiwszy się tak i zapomniawszy
o nie , o e interesach i prawach wcale nie wspomniał.

Dopiero w końcu, pomiarkowawszy się, dorzucił Czarnkowski, iż młody Ernest ożenić
się ofiarował… co na lice Anny rumieniec wywołało, ale e wcale nie rozweseliło.

Miała w myśli i w sercu Henryka, ale to musiało pozostać ta emnicą, z które nikomu
a nikomu zwierzyć się nie mogła. Zdawało się e , że — mimo wszystko — Bóg, który
go przeznaczył, potrafi przyprowaǳić.

Rozmowa z referendarzem, który rozpoczął ą i skończył zapewnieniami na uroczyst-
szemi swo ego poświęcenia dla Anny i roǳiny, nie pozostawiła po sobie wrażenia tak
uspoka a ącego, ak się królewna spoǳiewała. Chciała echać do Knyszyna, aby się zna -
dować przy przeniesieniu zwłok do Tykocina, Czarnkowski e odrazu oświadczył, że pew-
nie panowie senatorowie będą temu przeciwni, a drażnić ich nie potrzeba. Obawiali się,
ak mówił, aby królewna zbyt wybitnego nie za ęła stanowiska i samowolnie nie zażądała
postępować sobie.

Referendarz prosił o cierpliwość, o umiarkowanie w pierwszych dniach, a ręczył, że
on nie da krzywdy uczynić.

Z tych półsłówek trzeba się było domyślać, że dokoła królewne niewiǳialne osnuwały
się akieś środki, aby nad każdem poruszeniem e czuwać. Ulękła się nieco i zaniepokoiła.

Czarnkowski, który wszystkim dworował, kim się albo posłużyć mógł, lub akąś ko-
rzyść wyciągnąć dla siebie, od królewne wyszedłszy, dał się pochwycić dawno sobie zna-
ome poufale Żalińskie , która go do swo e izby zaprowaǳiła; po droǳe uż narzeka ąc
na panią, bo do tego tak uż była nawykła, że się powstrzymać nie mogła.

— A, panie referendarzu — mówiła, ręce podnosząc i wywĳa ąc niemi dramatycznie
— a! zmiłu się pan, wpłyń powagą swo ą na królewnę, aby się nie gryzła nadaremnie, nie
rzucała tak, nie stękała, a czekała spoko nie, co panowie senatorowie zaraǳą i postanowią.

Mam z nią kłopot niewypowieǳiany… zrywa się echać do ciała królewskiego, na
pogrzeb, a tu powietrze, a tu na podróż pienięǳy nie ma… Do koła nas intrygi i intry-
ganci… — Każdy e coś podszeptu e, wszystkich słucha, nie wieǳieć co e po głowie
choǳi, a mnie stare , wierne , doświadczone piastunki nie chce wierzyć i zaufać.

Czarnkowski głową wahał.
— Wiele królewnie przebaczyć należy — rzekł — zbolała est, biedna… a ma przed

sobą eszcze niemało do przebycia…
Waćpani ą stara się uspaka ać i wmawiać, aby bez porady starych przy aciół nie czyniła

nic… niech się nie porywa… Senatorowie i tak obawia ą się e .
Żalińska łamała ręce.
Zalecał referendarz ak na większe umiarkowanie i cierpliwość, a gdy ochmistrzyni

uskarżać się zaczęła na niedostatek, zaręczył, że prymas, życzliwy królewnie, on i inni
obmyślą dla nie teraz środki utrzymania odpowiednie.

W tem wszystkiem co tu przynosił Czarnkowski było trochę prawdy, ale nie cała.
Królewna nie czuła eszcze i nie wiǳiała tego, akiemi ą strażami obstawiono, ak

każdy krok e był pilno badany. Panowie senatorowie, naówczas w Warszawie będący,
w pierwsze chwili popłochu przewidywali, że Anna zechce sobie nadać zbyt przeważną
rolę, że może opanować owe skarby tykocińskie, na które i Litwa i Korona zęby ostrzyły,
otoczyć się partyą, uchwycić przewagę, pokierować elekcyą, narzucić im pana…

Lękano się e energii, chociaż dowodów e nie dała eszcze.
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Pierwszy Talwosz, który biegał, podsłuchiwał, wywiadywał się, szpiegował, doszedł
do tego, iż Annę chciano koniecznie tak ścisłą otoczyć strażą i dozorem, aby kroku sa-
mowolnie uczynić nie mogła.

Pierwszy też on przybiegł przelękły donieść e o tem.
— Miłościwa pani — rzekł żywo — z pomocą referendarza, eżeli on istotnie wiernym

est, trzeba się temu opierać, a nie dać się uczynić niewolnicą.
Wiem na pewno, że miłość waszą chcą z Warszawy wyprawić, do e boku dodać

senatorów, którzyby z oka nie spuszczali; z Warszawy pod pozorem powietrza wysłać
do Płocka lub do Łomży. Mówią, że nawet posłańców i listy będą prze mować, aby bez
wieǳy senatorów nic z tych nie wyszło ani do Sztokholmu, ani do Brunświku.

Królewna zbladła słucha ąc, lecz tak barǳo teraz uż zastraszyć się nie dała. Pomyślała
chwilę.

— Sprobó myż — odezwała się — czy a eszcze wolną estem lub nie. Każ waszmość
kolebki i mozaiki przygotować, po adę do Błonia. Wprawǳie dwór tam nie zbyt wygodny,
ale a o to nie sto ę wielce. Zobaczymy, czy mnie kto wstrzymywać się pokusi.

Talwosz pobiegł wydać rozkazy.
Natychmiast dano o tem znać referendarzowi i innym senatorom, zrobił się ruch

pewien, naraǳano się, biegano, ale postanowiono nie trwożyć królewne , stawiąc e
przeszkody do wy azdu.

Naza utrz echała do Błonia.
Talwosz, który wił się i kręcił, aby coś pochwycić i przestrzeǳ, dowieǳiał się tym-

czasem, że dwa Francuzi, wysłani przez królowę matkę z Paryża, starali się w sekrecie
dostać do królewne i u nie mieć posłuchanie.

Wahał się, czy ma o tem ozna mić królewnie lub nie, i w niepewności te , nie wieǳąc
ak sobie raǳić, udał się do Dosi Zagłobianki.

Nikt, ani nawet ona nie wieǳiała stanowczo, kogo sobie życzyła Anna: cesarzewicza
Ernesta, czy ancuzkiego Henryka, ale przenikliwe oko kobiety odgadło, do czego się
królewna nie przyznawała.

W Błoniu więc, gdy Talwosz odpoczywał, nimby się znowu na zwiady puścił do War-
szawy, Dosia poszła do swe pani, tak się wyrachowawszy, aby e Żalińska podsłuchać
i przeszkoǳić nie mogła.

— Królowo mo a — rzekła, przyklęka ąc przed nią i cału ąc e ręce — Talwosz przybył
z Warszawy… ale to, co z sobą przywiózł, tylko wasze miłości może być wiadomem. Są
posłowie z Francyi od królowe matki do was, którzyby się pota emnie z miłością waszą
wiǳieć i rozmówić potrzebowali.

Zagłobianka spo rzawszy na swą panią, spostrzegła na e licu tak żywe poruszenie,
w którem mimowoli się radość przebĳała, a razem taki przestrach, iż ą to potwierǳiło
w domysłach.

— A! na Boga! — odezwała się głos zniża ąc królewna i pochyla ąc się do Dosi —
a o tem wieǳieć nie powinnam. Lękam się o nich. Gdybym nawet chciała i dozwoliła,
niepodobna ażeby potrafili się do mnie dostać niepostrzeżeni. Ty wiesz, żeśmy otoczone
stróżami.

Niespoko na wstała Anna.
— Co tu począć? co począć? — zawołała. — Ja im nic, nic ułatwić nie mogę. Niech

Talwosz strzeże się też, bo co on uczyni, to na mnie spadnie, a odpowiadam za niego.
Bez panów senatorów wieǳy mnie osobno nie wolno wiǳieć nikogo, z nikim się

układać! Ty wiesz, że nawet do sióstr listu przesłać mi nie da ą, i eśli referendarz ich nie
przekradnie, nawet do nich pisać nie mogę.

Ale sąż pewnie ci posłowie?
— Talwosz nawet wieǳiał ich nazwiska — dodała Dosia. — Ostrożnie barǳo starali

się tu przekraść, lecz widać, że mieli trudności, gdy dotąd się nie zgłosili.
Anna łamała ręce i rozważała co ma czynić. Mówiła sama w sobie.
— Potrzeba tę niezmierną bo aźń senatorów ukołysać, choć na pozór będąc w po-

czątkach im posłuszną. Wyrzec się więc podróży na pogrzeb do Knyszyna, aby się nie
obawiali tam pozyskania serc i skupienia wiernych nam koło mnie.

Po namysłach królewna kazała zalecić Litwinowi, aby ostrożnym był i do niczego się
nie mięszał czynnie, a wszystko miał na oku.
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Sprowaǳono go wreszcie na chwilę do Anny, w chwili gdy się wtargnięcia i podsłu-
chania Żalińskie nie obawiano.

— Talwoszu mó — odezwała się Anna — niech ci Bóg płaci za two e serce do-
bre i wierne posługi; nie opuszcza ty mnie, ale nie da się złapać na żadne niemiłe
senatorom imprezie. Musimy ich uspokoić. Wiǳisz ak czuwa ą nademną, ak gdybym
nieprzy acielem była!

— Niech miłość wasza tylko — rzekł Talwosz — zbytnie im uległości nie okazu e,
ani nadto posłuszeństwa. Swo ą wolę powinna pani nasza mieć i swą godność zacho-
wać. Senatorowie dobrze czu ą, co znaczy ǳiś ǳieǳiczka tronu ze krwi i dlatego się e
obawia ą. Wasza miłość masz potęgę wielką. Nie trzeba się dać krępować.

Słuchała królewna.
Talwosz ucałowawszy e ręce, zawinął się i pod pozorem rzeczy potrzebnych, zapo-

mnianych na zamku w Warszawie, puścił się zaraz z Błonia do Warszawy.
Naza utrz przybywał Czarnkowski, zawsze ako przy aciel i sługa na wiernie szy, cho-

ciaż los królewne nie tyle go obchoǳił, co własne rachuby na cesarza.
Był on zręcznym posłem senatorów, kanclerza Dembińskiego, wo ewody Firle a i in-

nych, chociaż utyskiwał na ich despotyzm i zbyt surowy naǳór nad Anną.
Królewna poskarżyła mu się naprzód, że listów e do sióstr nawet nie było wol-

no wyprawić, że i nad tem czuwano. Oburzony Czarnkowski pod ął się pośrednictwa,
obiecywał e pota emnie wysyłać. Oprócz tego zapewnił, że senatorowie obiecywali opa-
trzenie, pieniąǳe, luǳi, dwór dla królewne stosowny, ale prosili, aby z okolic Warszawy
dla powietrza usunęła się do Płocka.

Nie przyznał się do tego, o czem wieǳiał dobrze, iż chciano królewnę dlatego oddalić,
bo myślano o zwołaniu se mu w Warszawie, a przytomność e na niem nie była na rękę
panom. Obawiali się uroku wspomnień, skupienia luǳi około nie , przewagi, akąby ona
uzyskać mogła.

Anna łatwo się tego domyśliła. Same okoliczności uczyły ą co czynić miała. Instynkt
wskazywał, aby to czyniła właśnie, czego e zabraniali ci, których za nieprzy aźnych mu-
siała mieć.

Nawet z Czarnkowskim, któremu ufała całkiem, o tem, co na barǳie na sercu miała,
nie mówiła wcale.

O posłach ancuzkich referendarz albo nie wieǳiał lub mówić nie chciał. Przestrzegł
tylko królewnę, ażeby ani nawet z cesarskiemi wysłańcami, bez wieǳy ego się nie zbliżała
i nie wiązała niczem.

Referendarzowi szło o to, aby cesarz emu nie komu innemu zawǳięczał pomyślny
obrót swe sprawy.

Pokrótce i niezbyt wiernie zdawszy sprawę Annie ze z azdu w Łowiczu, Czarnkowski
powrócił nazad do Warszawy, ozna miwszy tylko, że na wy azd do Płocka nalegać będą.

Położenie te osierocone córki królów, która nigdy spraw ważnie szych w ciągu dość
uż długiego życia nie dotykała, a teraz sama sobie musiała raǳić, czu ąc, że na nikim się
bezpiecznie oprzeć nie zdoła, było zaprawdę trudnem.

Można było, nie zna ąc tego ile czasem sił zamknięta dusza luǳka przyzbierać może
w sobie, przewidywać, że się da złamać i nie podoła walce.

Tymczasem w miarę trudności akie się roǳiły, przeszkód, zawad, umysł się buǳił,
rosła energia, instynkt dobywał z głębi.

Anna dawnie płacząca, milcząca, modląca się, za ęta swo emi wychowankami, do-
bremi uczynkami, ogródkiem, podarkami dla sióstr, drobnostkami życia niewieściego,
nagle umiała za ąć stanowisko, z którego e cała siła gromady senatorów zepchnąć nie
zdołała.

Potrafiła milczeć, a w chwili stanowczego wyboru zawsze pó ść w kierunku, który
przyszłości nie zagraǳał.

Niezupełnie próżnemi okazały się obawy Firle a i Dembińskiego, którzy się w nie
odroǳone Bony lękali. Nie rozpoczyna ąc walki, nie wypowiada ąc wo ny, pozornie im
nawet ulega ąc, Anna umiała tak swą godność i niezależność zachować, iż musieli ciągle
się z nią rachować.

Oni też przeciwko nie wystąpić awnie nie mogli — opasali tylko żelaznem kołem.
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Po kilku dniach Talwosz z awił się znowu. Przywoził wiadomość, ze posłowie ancuz-
cy kręcili się w okolicy, że trudno im było ważyć się do królewne , bo ich uż wytropiono
i śleǳono… że może nawet nie dostaną się do nie , ale mieli być dobre myśli i ufali, że
ich królewicz pozyszcze sobie dosyć przy aciół, aby uprzeǳić i zwyciężyć cesarzewicza.

Gdy to mówił, królewna obo ętną uda ąc, stała z oczyma spuszczonemi — lekki ru-
mieniec przebiegł po e twarzy. Talwosz przewidywał, że senatorowie na wy azd z War-
szawy do Płocka nalegać będą, i zdawało mu się, że można ich było usłuchać. Kto wie,
czy w Płocku Anna spoko nie szą i swobodnie szą być nie miała?

Królewna nie odkryła się z tem, co myślała, kazała ednak Talwoszowi, aby na wszelki
wypadek dwór się gotował do podróży.

I znowu nadbiegł Czarnkowski, tym razem z przy acielską i wiernego sługi radą, ażeby
Anna usłuchała senatorów i echała do Płocka.

Królewna wyraziście mu w oczy popatrzyła.
— Nie będę się opierać — rzekła — eżeli zechcą, po adę; spoǳiewam się tam na-

reszcie spotkać z mo ą kochaną kra czyną Łaską, a tak mi dobrze czekać na akiś koniec
tam ak tu.

— Powietrze zbliża się do Warszawy! — dodał referendarz.
Uśmiechnęła się Anna.
— Panie mó — odparła — o ile a wiem, równie ono grozi i w Płocku, ale wola

Boża i opieka ego nademną wszęǳie edna!
Westchnęła.
— Po eǳiemy więc do Płocka.
Czarnkowski miał eszcze coś do ozna mienia, z czem się wahał, bo chciał niemiłe

nowinie nadać pozór akby była pomyślną.
— Panowie senatorowie — odezwał się — takby raǳi czuwać nad miłością wa-

szą, tak chcą e bezpieczeństwo zapewnić i wszelkim e wymaganiom zadość uczynić, iż
zamierza ą pono do osoby e dodać dla powagi i uświetnienia dworu dwu z pomięǳy sie-
bie, zacnego ks. biskupa chełmskiego Wo ciecha ze Staroźreb Sobie uzkiego i wo ewodę
płockiego Uchańskiego.

— A! rozśmiała się królewna — straż tedy mi postawią, abym im nie zbiegła.
Poruszyła ramionami. Czarnkowski się zmięszał nieco.
— Ale miłość wasza swobodną bęǳiesz przy te straży, ak gdybyś żadne nie miała

— rzekł żywo — a oni przyna mnie czuwać muszą, aby e i dworowi na niczem nie
zbywało.

— ǲięku ę za tę troskliwość — dodała wzdycha ąc Anna. — Niech bęǳie, ak
postanowią senatorowie. Wiǳisz, kochany referendarzu, iż powolnie szą nademnie być
niepodobna? nie prawdaż?

Skłonił się Czarnkowski, usiłu ąc zaraz czem innem zatrzeć wrażenie.
Uprzeǳał królewnę, że choǳiły ciągle pogłoski o ancuzkich posłach, pota emnie się

uwĳa ących, a druǳy i o cesarskich też wysłańcach podobnych do królewne opowiadali.
— Ale, miłość wasza — dodał referendarz barǳo żywo i gorąco — nie powinnaś

ani ednym ani drugim dać przystępu do siebie. Z godnością waszą się to nie zgaǳa, aby
ta emniczym knowaniom podawać rękę!

— W tem macie zupełną słuszność — przerwała Anna — ani potrzebu ę, ani chcę
nic czynić sekretnie. Jedne tylko mo e listy do sióstr muszą mi w ten sposób za po-
średnictwem waszem przekradać, ale gǳie o stosunki mięǳy roǳeństwem choǳi, tam
panowie senatorowie nosa wtykać prawa nie ma ą.

Czarnkowski ręce na piersiach skrzyżowawszy potakiwał.
Słyszał on coś uż o wysłańcu cesarza do Anny, i lękał się, aby ona wprost się nie

porozumiała z Maksymilianem, boby on naówczas i ego robota, za którą mu znaczne
pieniąǳe obiecywano, na nic się nie przydała. Anna go zupełnie uspokoiła.

Dawno temu, za czasów gdy żył eszcze Zygmunt Stary i królowa Bona królowała,
z awiło się na dworze e chłopię, włoskiego pochoǳenia, rodu akoby znakomitego, ale
podupadłego, a zwano e Alfonsem Gastaldi.
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Na dworze Zygmunta wychowywał się ładny, żywy, dowcipny, nad wiek swó rozum-
ny a przebiegły ulubieniec stare królowe . Uczono go, pieszczono i bawiono się nim na
dworze.

Obok włoskiego ęzyka, Gastaldi nauczył się doskonale po polsku.
Zdawało się, że dorósłszy utrzyma się przy dworze i ma ąc opiekę a łaski wynieść się

potrafi i za ąć każde stanowisko.
Nagle stało się coś niezrozumiałego. Gastaldi z wielkich faworów popadł w niełaskę,

a wkrótce potem z listami poleca ącemi go z awił się na dworze cesarskim.
Utalentowany młoǳieniec, piękne powierzchowności, zalecony dobrze, zyskał tu po-

sadę, umiał się podobać i stał się cesarskim sługą.
Królewna Anna znała go dobrze. Widywała często, lubiła dosyć…
Teraz, gdy do Polski potrzeba było luǳi, którzyby ą znali i wieǳieli, ak się tu obracać

potrzeba, nastręczył się Gastaldi.
Mógł ako na pół Polak, ma ący pono nawet pewne prawo obywatelstwa, z awić się

tu nie buǳąc pode rzeń, i ednać cesarzowi przy aciół. Charakter, temperament, natura
czyniły go do tego barǳo sposobnym.

Czarnkowski, który o wszystkiem co spraw cesarza w Polsce się tyczyło był doskonale
uwiadomionym, w Warszawie po wy eźǳie królewne do Płocka otrzymał niepoko ącą
wiadomość, że Signor Alfonso Gastaldi był uż w Polsce, a co gorze , że miał polecenie
pota emnego wiǳenia się z królewną i zawarcia układów o małżeństwo e z Ernestem.

Przestraszył się niezmiernie referendarz; znaczyło to wyrwanie mu całe zasługi, że on
na tron wprowaǳił rakuskiego pana.

Wieǳiał Czarnkowski, że nie był sam eden w Polsce, któremu powierzono sprawę
elekcyi, ale dotąd zdawało mu się, że on mógł być głównym czynnikiem. Uląkł się, aby
go nie podszedł Gastaldi.

Signor Alfonso był królewnie dobrze znany, zabiegliwy i zręczny.
Anna uż była wy echała do Płocka z dosyć licznym dworem wiernych sług swoich

i dodanych e wiernych sług panów senatorów. Nie mogła się uskarżać teraz ani na brak
czci, ani na małą troskliwość; kłaniano się e , posługiwano, lecz otaczano tak ściśle, tak
szczelnie, iż nawet zręczny Talwosz i przebiegła Dosia nie mogli ani świstka, ani rozkazu
przenieść, nie będąc zaraz wyśleǳeni.

Zaopatrywano wszelkie potrzeby, ale czu ne warty stały wiǳialne i niedostrzeżone
dokoła.

Pan wo ewoda Arnolf Uchański wy echał naprzeciw królewne , czekał na nią łagodny,
uśmiechnięty biskup Wo ciech, na zamku znalazła przygotowane na przy ęcie komnaty,
spiżarnie zaopatrzone, lecz u wrót straże i sługi nieznane, które się nastręczały do wszyst-
kiego, aby nic się bez nich nie ǳiało.

W pierwszych chwilach przykre wrażenie niewoli zatarła radość z wiǳenia kra czyny
Łaskie , przy aciółki serdeczne i żywe , czynne , niezmordowane do posług, szczerze do
królewien przywiązane .

Z nią razem przybywała sierotka Zofia Łaska, ǳiewczę skromne i łagodne, którą
Anna przy ęła serdecznie i chciała, aby przy nie została, wiǳąc w nie „wielką sierotę”,
ak się wyrażała, a sama też ona była sierotą na większą.

Musiano się urząǳać na zamku, rozpatrywać we wszystkiem, a nadewszystko Anna
potrzebowała serce swe całe wylać przed przy aciółką kra czyną.

Całe, aż do ednego ta emniczego zakątka, który pozostał zakryty nawet dla nie , bo
się go odsłonić wstyǳiła.

Tego co czuła dla Henryka, swoich naǳiei na ancuzkim królewiczu pokładanych,
nawet kra czynie się zwierzyć nie mogła.

Luǳie posąǳać ą, domyślać się, przeczuwać coś zdołali może, ona się przyznać nie
chciała, aby nie rumienić się potem, gdyby Bogu podobało się dotknąć ą nowym zawo-
dem.

Z małemi odmianami ten sam dwór, ciż luǳie co w Warszawie otoczyli ą w Płocku,
lecz miała tu kra czynę ako tarczę i obronę od nieznośne zawsze Żalińskie i e syna;
Zosię sierotkę, które Dosia Zagłobianka stała się towarzyszką i opiekunką. Troski o chleb
powszechny nie tak były w Płocku dokuczliwe.
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Towarzystwo coǳienne pomnożyło się przybyciem biskupa chełmskiego, który był
gościem ciągłym, a prawie każdego też dnia z awiał się wo ewoda Uchański, na pozór
z uszanowaniem, w istocie dla zbadania, czy się tu co nie knuło pota emnie.

W parę dni po przybyciu do Płocka, czynny Talwosz uż się rozpatrzył, poznał z ludź-
mi, zyskał niektórych i obracał się tak swobodnie ak w Warszawie, a przez Dosię, bo mu
to było na milszem, zawiadamiał królewnę gdy dostał ęzyka.

Na gorze na przesiedleniu wyszła Żalińska, która mnie się mogła narzucać i nie tak
nieznośnie zrzęǳić. Kra czyna w różny sposób zamykała e usta, a pana Matyasza, na-
stręcza ącego się do posług, zbywała ostro.

Oszczęǳano królewnie chwil nieprzy emnych, choć trosk zawsze e dosyć pozosta-
wało.

W kilka dni Talwosz przyniósł wieczorem z miasta wiadomość, iż na pewno w okolicy
zna dował się pan Alfons Gastaldi, który miał wszelkich środków użyć, aby się wkraść na
zamek i dostać do królewne .

Nie zdawało się to ulegać wątpliwości, chociaż razem z tą choǳąca wieść, akby przy
nim przebrany zna dował się arcyksiąże Ernest, który osobiście chciał poznać i zalecić się
królewnie, wyglądała na ba eczkę.

Dosia pobiegła o tem zaraz zwiastować swe pani, sąǳąc, że może sprawi e tem
przy emność, ale wzbuǳiła tylko przestrach wielki.

Królewna Anna kazała natychmiast przywołać Talwosza.
— Cóżeś to za plotki przywiózł z miasta! — odezwała się, podchoǳąc ku niemu.
— O Gastaldim nie plotka — rzekł Litwin — ale na wiernie sza prawda. Nie wiem,

czy on się tu dostanie, ale że po okolicy uwĳa się i o to stara, nie ma wątpliwości.
— Ja go wiǳieć ani chcę, ani potrzebu ę — przerwała Anna smutnie. — Wolałabym

zapobieǳ temu, aby się do mnie nie dostał.
Talwosz nie umiał na to odpowieǳieć. Przynosił co słyszał, lecz sam nie miał sposobu

ani sprawǳić pogłoski, ani się zbliżyć do wysłańca cesarskiego. Był tu człowiekiem no-
wym, a Gastaldi, wedle wszelkiego podobieństwa, musiał się chyba posługiwać dawnemi
swemi zna omościami na dworze.

Królewna przeszła się parę razy po komnacie zasępiona.
— Talwoszu mó — rzekła w końcu, obraca ąc się do niego — pilnu cie wy, proszę, na

zamku, aby się luǳie obcy i niezna omi nie wciskali. Mam i tak dosyć kłopotu z panami
senatorami, którzy mi nie dowierza ą, pode rzywa ą… Nie chcę nic robić pota emnie,
z nikim wiǳieć się, mówić, nie potrzebu ę.

Gastaldi est barǳo zręczny i śmiały, trzeba się mieć na baczności.
Z tem wyszła Anna. Na zamku pilnowano się o tyle, o ile było można, aby obcych nie

wpuszczać. Ale luǳie z miasta wchoǳili ciągle, przywożono rzeczy różne, przybywali do
urzędników zamkowych meldu ący się niezna omi, tak, że dopilnować się było trudno.
Królewna zamknęła się niespoko na w swoich komnatach z kra czyną i Zosią. Wycho-
ǳiła tylko do biskupa i wo ewody, oczekiwała na Czarnkowskiego, który był niezmiernie
czynny.

Miał w istocie wiele na głowie: musiał utrzymać się w łaskach i zaufaniu królew-
ne , nie zaniedbywać księżne Zofii i nie dać w pode rzenie senatorom, a oprócz tego
i przedewszystkiem służyć cesarzowi, po którym się na więce spoǳiewał.

W całym kra u wrzenie i niepokó nie ustawały. Na oko na silnie sze było stronnic-
two cesarskie i cesarz miał zdawna tu oddanych sobie, a blizkość granic Polski ułatwiała
mu przygotowania do elekcyi. Przez kardynała Commendoniego pewien był poparcia
duchowieństwa. Wszystko więc zdawało się mówić za nim. Lecz, pomimo zbliżenia się,
akie z niesłychaną zręcznością Commendoni umiał wy ednać u Firle a i Zborowskich,
stara waśń i antagonizm pod popiołami gorzała. Można było przewiǳieć, że gdy Firle
chwyci się awnie cesarskie strony, przeciwnicy pó dą za innym kandydatem.

Tegoż dnia gdy Talwosz ozna mił królewnie o Gastaldim, a ona oczeku ąc na Czarn-
kowskiego z trosk swoich nawet kra czynie się zwierzyć nie chcąc, zamilkła zaasowana
wielce, wieczorem przyszedł zwykły ból głowy, który często ą trapił.

Pożegnawszy więc wcześnie niż zwykle obie Zofie, przywołała Dosię i poszła z nią do
swe sypialni na spoczynek.
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Zagłobianka niosła świece przed Anną, a że w komnacie była ak u siebie i wszystko
tu własnemi rękami uporządkowywała, uderzył ą na stole spory zwitek papierów, który
ukazała idące za sobą królewnie.

— Niech uż miłość wasza — rzekła — da ǳiś pokó wszelkiemu czytaniu a oczu
i umysłu nie męczy.

— Ale cóż to być może? — zapytała Anna niespoko nie.
— Ja nie wiem — odparła Dosia — sąǳiłam, że wasza miłość samiście tu te papiery

złożyli.
— Żadnych nie miałam ǳiś! — odparła królewna zbliża ąc się do stolika.
Na wierzchu leżał półarkusz papieru, nieforemnie złożony, eszcze gorze przypieczę-

towany, który Anna niespoko nie rozerwała.
Wewnątrz, ręką akąś czy niewprawną, czy niechcącą się zdraǳić stało tylko słów

kilka, które przeczytawszy prędko, obe rzała się królewna, palec położyła na ustach, dała
znak Dosi, aby milczała i szybko papiery schowała do sto ącego u łoża stoliczka. Na licu
e malował się niepokó wielki.

W milczeniu poczęła się królewna rozbierać, nie rozmawia ąc nawet z Dosią, bo się
obawiała, aby Żalińska lub syn e z boczne komory nie podsłuchiwali. Zagłobianka rada
była wieǳieć zkąd się tu wzięły te papiery ta emnicze, ale pytać się nie śmiała.

Weszła w te chwili Żalińska, rzuciła okiem dokoła i zbliżyła się do Anny.
— Cóż to? tak wcześnie do łóżka? — zapytała.
— Głowa, głowa mnie znowu boli — cicho i bo aźliwie odparła Anna.
— Jak nie ma boleć! — prawie szydersko poczęła stara, biorąc się w boki — kto cały

ǳień stęka, piszczy, narzeka ak wy, musi w końcu napytać biedy.
Nie trzeba się tak pieścić.
— Żalińska mo a! — z wymówką odparła Anna — możeszże ty mi to wyrzucać?
— Ależ bo w istocie królewianko mo a — wołała ciągnąc dale ochmistrzyni — sami

uż nie wiecie czego chcecie?
— Na ten raz, Żalińsiu, chcę tylko odpocząć — odezwała się królewna — Dosia

posieǳi przy mnie. Dobranoc.
Odprawiona tak ochmistrzyni usta zagryzła.
— Ja wiem, że mo e usługi uż teraz niemiłe i niepotrzebne — ciągnęła dale — ani

a, ani Matyasz nie mamy łaski.
— Jesteś niesprawiedliwą — słabym głosem poczęła Anna — bądź pewną, że serca

nie straciłam do ciebie, ale… proszę cię… w te chwili da mi spocząć… głowa boli barǳo.
Żalińska porwała się gniewna, i niezrozumiałego coś mrucząc, wybiegła szybko, stu-

ka ąc drzwiami za sobą, co królewna zniosła cierpliwie.
Tym sposobem uwolniwszy się od Żalińskie , rozkazawszy Dosi opatrzeć drzwi, Anna

w łóżku uż poczęła rozpatrywać papiery, które znalazła na stoliku.
Karta do nich przyłączona pisana była ręką Gastaldiego, a listy pochoǳiły od cesarza

Maksymiliana, który wprost z królewną chciał się układać o zaślubienie z nią Ernesta
i oǳieǳiczenie tronu polskiego.

Czyta ąc e serce biło gwałtownie, oczy zaszły łzami, ǳiwne akieś uczucie trwogi
ogarnęło ą, smutek po straconych naǳie ach. Miała niewysłowiony wstręt do rakuskiego
pretendenta i do tego domu, z którym związki nigdy dla Jagiellonów korzystnemi nie były,
przynosiły z sobą zawsze zawody i smutki. Pod klucz schowawszy te niebezpieczne, a nie
wieǳieć w aki sposób podrzucone papiery, Anna długo odezwać się nie mogła słowa.
Dosia zdala czekała w kątku na rozkazy. Skinęła na nią.

— Na Boga, Dosiu mo a — szepnęła e do ucha — o papierach tych nikomu ani
słowa! ale eżeli się dowieǳieć możesz, do ść, dośleǳić, kto e tu położył, ak się na stół
mó dostały, a! będę ci barǳo wǳięczną. Powraca do mnie, eżeli się co dowiesz, a spać
nie będę… połóż się tu u mnie blizko.

Drżę eszcze cała.
Rozpłakała się królewna. Zagłobianka kilku słowy uspokoiwszy ą nieco, wybiegła

natychmiast na zwiady. Sama nie wieǳiała ak spełni rozkazanie. Pierwszą spotkała Ża-
lińską, która dla syna (choć nie lubiła Dosi) oszczęǳać ą musiała.

— Cóż to się Annie stało? — poczęła ochmistrzyni. — Znowu głowa! znowu nas
bęǳie męczyć piskiem i udaną chorobą.
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— Ja o niczem nie wiem — obo ętność uda ąc i namyśla ąc się, odparła Dosia. —
Królewna wchoǳąc do sypialni postrzegła, że e tam ktoś książki i papiery porozrzucał.
To ą rozgniewało. Nie wiecie kto tam w sypialni gospodarował?

Oburzyła się Żalińska.
— Kto? gǳie? w sypialni? a to mi się podoba! Nikt nie może się dostać do nie bez

mo e wieǳy… a nie wychoǳiłam nigǳie. Śni się wam, nikt nie ruszył nic. Chyba ta
nowa wychowanka wo ewoǳianka Zosia, poprzewracała szuka ąc.

— Ale nie — zaprzeczała Zagłobianka. — Ktoś obcy musiał się wkraść.
— Obcy? a a tu od czego? — gniewnie oburzyła się Żalińska. — Oprócz stróża,

który drewka na komin przynosił, żywe duszy nie było.
Zmilczała Dosia i urywa ąc rozmowę wybiegła do sieni. Szukała oczyma Talwosza, stał

on wypatru ąc e właśnie, a zobaczywszy wychoǳącą domyślił się że był potrzebnym.
W kilku słowach opowieǳiała mu Zagłobianka o co choǳiło; Litwin zrozumiał, dał

znak aby czekała na niego i pobiegł na podwórze.
Dosi nie było barǳo przy emnie stać w antykamerze, gǳie ą zaraz otaczano, bo

nie było mięǳy dworzanami młodszemi ednego, któryby się do nie nie zalecał, choć
wszystkich wyśmiewała, lecz musiała.

Z kolei ilu ich było przychoǳili się nastręczać do posług i odprawieni usuwali się
kwaśno. Jedno to ich mogło pocieszać, iż żaden z nich nie miał się czem pochwalić.

Nawet poważny Koniecki, choć dosto eństwo swe ochmistrza nosił teraz eszcze ma-
estatycznie w Płocku niż w Warszawie, przyszedł piękne Dosi się pokłonić.

Talwosza długo nie było, Zagłobianka uż się miała cofnąć nie doczekawszy go, gdy
powrócił nareście, ale przy Konieckim mówić nie było można.

Dosia wprowaǳiła go z sobą do przedpoko u.
— Znalazłeś stróża?
— A akże — odparł Talwosz — nie czyni on z tego ta emnicy, iż za biały grosz,

który mu dał akiś barǳo poważny pan, uż nie młody, ofiarował się papiery, nikomu ich
nie da ąc, położyć w sypialni królewne .

— Nie doszliście kto to był? — spytała Zagłobianka.
— Stróż zaprzysięga się, że go pierwszy raz wiǳiał w życiu — mówił Talwosz —

ale tak dosto nie wyglądał, iż czuł się w obowiązku usłuchać go, zwłaszcza gdy groszem
poparł swo e żądanie.

Poszedłem potem na zwiady po zamku, do wrótnych, czy kogo nie wiǳieli obce-
go wchoǳącego na zamek; powiada ą, że połowy tych co tu teraz przybywa ą nie zna ą
i pierwszy raz ich wiǳą. Do ść barǳo trudno. Obawiam się tylko, abym dochoǳeniem
tem nie obuǳił niepotrzebnie uwagi tych, co nas tu na każdym kroku śleǳą.

Z niewielką zdobyczą powróciła Dosia do królewne , którą znalazła z różańcem w ręku
w łóżku, niespoko nie oczeku ącą na wiadomość. Jawnem było, że Gastoldi nie mogąc
tu zwierzyć się nikomu, zuchwale i nieroztropnie papiery powierzył człowiekowi, który
łatwo mógł niezręcznością się zdraǳić. Cudem prawie listy cesarskie dostały się do rąk
królewne .

Co o nich i o tem wszystkiem myślała Anna, Dosia tylko z zapłakanych oczu, z wes-
tchnień i smutku w twarzy dorozumiewać się mogła. Nie przyniosły one pociechy. Serce
i naǳie e królewne były gǳieinǳie .

Zrana przybywa ąca kra czyna znalazła królewnę bledszą i smutnie szą niż zwykle, ale
badana nie przyznała się do tego, co ą trwogą nabawiło.

Zaledwie miała czas się ubrać Anna, gdy Koniecki z powagą urzędową przyszedł ozna -
mić, iż ksiąǳ biskup chełmski przybył i o posłuchanie pilno się dopraszał.

Ksiąǳ Wo ciech ze Staroźreb był łagodnym, uprze mym, słodkim starowiną, do któ-
rego królewna zbytniego zaufania nie miała. Stał on tu na straży, ako wysłaniec panów
senatorów, którzy przy wszystkich zapewnieniach wierności i przywiązania, coraz większą
grozili królewnie niewolą. Był więc nieprzy acielem.

Anna była dla niego uprze mą, ale ostrożną.
Ksiąǳ Wo ciech pozdrowił ą barǳo uniżenie i serdecznie, zapytał ak się miała, za-

siadł na wskazanem krześle przy stole i ciężko westchnął.
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— Przychoǳę do miłości wasze z niemiłem zleceniem — rzekł — ale proszę wierzyć,
że co się czyni tu, wszystko dla przyszłego dobra miłości wasze .

Wiemy z pewnością, że Gastaldi est tuta , że się starał dostać na zamek i listy cesar-
skie, które miał z sobą, potrafił przesłać miłości wasze .

Królewna zaniemiała ze zǳiwienia. Zbladła, nie wieǳąc co odpowieǳieć w początku.
Nie mogła się zaprzeć, boby e to uwłaczało, nie wieǳiała czy przyznać się wypadało.

Ksiąǳ Wo ciech nie odbiera ąc odpowieǳi, dodał słodko.
— Z wielkim dla mnie smutkiem muszę o tem donieść panom senatorom, a stra-

że około miłości wasze podwoić. Nie mogą na to pozwolić panowie senatorowie, aby
akiekolwiek układy bez ich wieǳy przychoǳiły do skutku.

W czasie gdy biskup to mówił, Anna czas miała ochłonąć i namyśleć się.
— O cze mó — odparła — czyńcie to co wam polecono i co poczytu ecie za swó

obowiązek, nic nie mam przeciwko temu, ale mnie, królewskie córce, która nad sobą
właǳy nie uzna ę inne nad Boga, wolno est też czynić co dla siebie poczytam lepszem.
Niewolnicą nie estem i nie będę.

Dosyć uż od ęliście mi swobody, nie dopuszcza ąc do sióstr nawet pisać, ani lu-
ǳi przy mować akichbym potrzebowała. Znoszę to do czasu, ale wreście głos podniosę
i słyszanym on bęǳie; użalę się i zna dę przy aciół, co staną w mo e obronie.

Wyrzekła to z taką godnością, z takiem wzruszeniem, iż biskup musiał zamilknąć.
— Nie można panom senatorom brać tego za złe — odezwał się po przestanku. —

Iǳie tu o los przyszły państwa, nad którem czuwać muszą, bo są odpowieǳialni.
Nie mogą dozwolić, aby bez ich wieǳy rozporząǳano.
— A któż o tem myśli? — odparła dumnie królewna. — Ja się wcale nie porywam

na to, ale oświadczam wam też, że nad sobą nie dopuszczę właści nikomu.
— Ale miłości wasze doręczono listy cesarskie? — rzekł ksiąǳ Wo ciech.
— Nie wiǳę obowiązku tłómaczenia się z tego przed wami — spoko nie odezwała

się królewna.
— Gastaldi zabiega, aby mógł się wiǳieć i mówić z miłością waszą.
— Anim go wiǳiała, ani wiem o tem — mówiła królewna chłodno.
Biskup zdraǳił swą trwogę, załamał ręce.
— Powiada ą, że z nim razem przebrany ma się zna dować Ernest syn cesarski!
— A wy, o cze mó , wierzycie temu? — zapytała królewna — i sąǳicie że a zgoǳi-

łabym się na pota emne wiǳenie się z nim? Tem mi uwłaczacie.
Nigdy tak energiczną eszcze biskup nie wiǳiał królewnę, zdumiał się, ale własnemu,

zbyt ostremu wystąpieniu począł to przypisywać. Złagodniał więc.
— Wasza miłość przebaczycie mi — dodał cisze — a estem posłem tylko… czynię

co mi zlecono.
— A wy, o cze, daru cie mi też, iż sta ę w obronie godności nie mo e tylko — rzekła

Anna — ale tych Jagiellonów, z których tu estem ostatnią.
Biskup skłonił głowę milczący, nie wieǳiał uż co ma czynić dale . Trwała cisza przez

dobrą chwilę. Anna pierwsza ą przerwała.
— Uciekłam z Warszawy przed powietrzem — rzekła — ale od kilku dni przynoszą

i tu wieść, że się ono zbliża do Płocka. Nie wiem co tam pomyślą sobie i powieǳą na to
panowie senatorowie, ale ak skoro niebezpieczeństwo zagrozi, wy adę ztąd. Tego mi nikt
nie zabroni.

Ksiąǳ Wo ciech spo rzał tylko na królewnę, na licu e wiǳiał postanowienie mocne.
— Ale dokądże ztąd? — rzekł ręce pobożnie składa ąc. — Zaprawdę wybór trudny

bęǳie. Wszęǳie prawie po grodach i po większych miastach szlachta się tłumnie z eżdża
dla narad, a gǳiekolwiek ciżba, tam większe niebezpieczeństwo.

— Wybierzemy kąt spoko ny — odezwała się Anna — a zresztą i to wam powieǳieć
przystoi zawczasu, że gdy panowie senatorowie tak się obawia ą, abym a bez nich o sobie
nie postanowiła, a też czuwać muszę nad tem, aby oni o mnie nie stanowili bezemnie
i me wieǳy.

Zezwolą czy nie, tam, gǳie mi się zna dować bęǳie potrzeba, po adę. Nikt nie śmie
królewskie córki zatrzymać!

Mówiąc to wstała Anna, lecz akby siły się e wyczerpały, padła na krzesło, chustkę
do oczu przyłożyła i sieǳiała zachoǳąc się cichym płaczem.
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Ksiąǳ biskup chełmski, którego wystąpienie doprowaǳiło do tak niepomyślnych
następstw, sieǳiał również zmięszany i zakłopotany.

Z ust wyrywały mu się wyrazy niepowiązane i niezrozumiałe, wiǳiał potrzebę uspo-
ko enia rozdrażnione królewne , która dotąd dosyć się łagodną i powolną radom ego
okazywała. Z drugie strony lękał się, aby nie ustąpił za wiele i nie naraził się w górze.

Dochoǳiły uż do Płocka odgróżki szlachty, która na skarb tykociński zęby ostrzyła
i, mimo testamentu króla, opanować go chciała, na państwa potrzeby.

Z drugie strony Litwa także do tego skarbu równe sobie rościła prawa, a głośnie
eszcze zaprzeczała ważności rozporząǳeniu króla i samowolnie uż dobra domu Jagiel-
lońskiego, należące do roǳiny, za eżdżała i zabierała.

Takie przyna mnie wieści przynoszono z Litwy, gǳie Chodkiewicz się oświadczał, iż
Unię zerwie.

Tak ze wszech stron spadały ciosy na ostatnią z Jagiellonek.
Ale właśnie może wielkość niebezpieczeństwa, groza tego położenia, wydobywały ze

słabe dotąd kobiety siły, akich się w nie nikt nie spoǳiewał.
Płakała eszcze czasem zamknąwszy się w sypialni, ale gdy tak ak ǳiś, potrzeba było

w obronie swych praw wystąpić, zna dowała w sobie dosyć energii, aby nie uleǳ naciskowi
i nie poddać się właǳy, które nie uznawała.

Biskup chełmski, ułagoǳiwszy ak mógł i umiał królewnę, pożegnał ą śpiesząc na
naradę do wo ewody Uchańskiego.

Królewna, do które prawie współcześnie z listami cesarskiemi doszły zatrważa ące
groźby Litwinów, uż zagarnia ących e ma ętności, wahała się eszcze ak sobie postąpić
miała i kogo posłać tam, aby stanął w e obronie. Talwosz choć czynny i obeznany z ludź-
mi, nazbyt e był tu potrzebnym. On sam czuł się za małym do pod ęcia sprawy takie
wagi, a obawiał się dumy i gwałtowności Chodkiewicza. Czekać więc było potrzeba.

Tymczasem po zuchwałem podrzuceniu listów cesarskich, choć i biskup i wo ewoda
płocki strzegli się roz ątrzać królewnę, obawia ąc się aby im z Płocka nie pierzchnęła,
podwo ono dokoła straże pilne, zamek uczyniono niemal więzieniem. Za wychoǳącemi
i powraca ącemi sługami snuli się dodani im naǳorcy. Talwosz wiǳiał wszystko, oburzało
go to, po cichu donosił Dosi, ale był on i ona tego zdania, że Annie o tem mówić nie
należało.

Litwin uśmiechał się gorzko.
— Gdyby potrzeba była — mruczał po cichu — potrafilibyśmy ich wszystkich wy-

wieść w pole, a w dodatku ich własnemi ludźmi się posłużyć… ano, potrzeba być cierpli-
wym aż do końca.

Dosia Zagłobianka mnie tu się swobodnie obracać mogła, lecz czuwała pilno nad
panią swą, a musiała też i na Żalińską mieć oko, aby e nie dopuścić znęcać się nad kró-
lewną. Często barǳo ona sama padała ofiarą, łuǳąc potrosze rozkochanego Matyasza,
który miał nad matką przewagę i czyniąc mu naǳie e, które się ziścić nie miały. Na-
ówczas Talwosz, który był zazdrośny i którego oka nic nie uszło, rozpaczliwie patrzał na
Zagłobiankę, a ta go szyderstwy zbywała.

Dla królewne edyną pociechą było, że miała swą ukochaną kra czynę, z którą obie
razem po całych dniach listy do księżne Brunświckie układały, donosząc e o na mnie -
szych zachoǳących tu wypadkach. Pisma te oczekiwały na referendarza, który e pota-
emnie miał przesyłać.

Ksiąǳ biskup chełmski i wo ewoda Uchański wieǳieli, że panie obie dużo pisały,
domyślali się, że pisanie to musiało ztąd gǳieś odpływać, ale na trop wpaść nie mogli.

Referendarz umiał tak zręcznie choǳić, iż za sobą ślady zacierał.
O Gastaldim poszły doniesienia do panów senatorów, bo biskup lękał się odpowie-

ǳialności, a królewne Anny coǳień się więce obawiano, przekonywa ąc się, że przy
pozorne łagodności miała energię niepospolitą i lada czem się zrazić ani zastraszyć nie
dawała.

Ks. Wo ciech, chociaż z obowiązku swego dozorował i donosił, nie rad był się na-
razić królewnie, za każdym razem przybywa ąc starał się łagoǳić, pocieszać i dowoǳić
swe życzliwości. Miło mu też było, gdy wprost do niego przybył ednego ranku szlachcic
z okolicy, nie aki Lesznowski, prosty sobie, zażywny, rumiany, opalony, człek w sta-
rodawne mody wie skiem ubraniu, cale nie wygląda ący na dworaka, kłania ący się do
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stóp, cału ący po rękach, który mu oświadczył, że będąc żonaty z Litwinką, wielką miał
miłość dla roǳiny Jagiellońskie , którą i e mość ego poǳielała, że obo e oni wiǳieli
z kompasyą osierocenie ostatnie z rodu… pani, które by wedle przemożności chcieli się
czemś przysłużyć.

— Ale — dodał naiwnie Lesznowski — powiada ą, że na zamek do królewne nie
puszcza ą bez wiadomości panów… więc się ozna mu ę, zem wóz zwierzyny dla pani nasze
przywiózł na kuchnię.

Biskup się rozśmiał.
— No, to mnie się z niego też ǳiesięcina bęǳie należała?
— Ja o tem nie zapomniałem — rzekł, w rękę go cału ąc szlachcic — est kozioł

i dwanaście kuropatw dla pasterza.
— Więc czegoż chcecie? — zapytał się biskup.
— A o tobym a pragnął mieć to szczęście sam do nóg upaść królewnie i ofiarę e

złożyć — otrzymał pozwolenie.
Biskup ruszył ramionami.
— Cóż bo wy znowu myślicie, że my królewnę w niewoli trzymamy, czy co? —

odezwał się. — Każdemu do nie przystęp wolny, a eźli się patrzy i ogląda, to dlatego,
aby ą nie trapili intryganci, którzy w mętne woǳie raǳi ryby łowią. Takim, akim wy,
nigdy drzwi nie są zamknięte.

Lesznowski otrzymawszy pozwolenie biskupa, po echał na zamek i, naǳwycza mą-
drze, zgłosił się tu do Talwosza, którego wziął na stronę.

— Ks. biskup chełmski pozwolił mi królewnie zwierzyny wóz ofiarować — rzekł do
niego cicho — ale waszmości to a powieǳieć mogę, żem nie dla zwierzyny przybył, posłał
mnie tu poufnie pan Chodkiewicz i trzeba mi się z królewną wiǳieć na cztery oczy, ale
tak, aby z tego gadania nie było. Luǳie ma ą wieǳieć, żem sarniny i ptactwa nabitego
u mnie w lesie wóz do kuchni dostawił i tyle…

Spo rzeli sobie w oczy z Talwoszem, Litwin był niedowierza ący.
— A ak królewna nie zechce się wiǳieć z wami? — spytał.
— Uczyni źle — odezwał się Lesznowski — bo o e sprawę iǳie. Litwa sobie bez

nie radę da, a ona bez Litwy… nie wiem. Powieǳcie, żem od Chodkiewicza posłany;
ona wie, co on znaczy i co może…

Poszedł tedy Talwosz, ale niełatwo było tak ułożyć posłuchanie, aby ani kra czyna
Łaska, ani nikt ze dworu nie był przytomnym, i żeby to nie zwróciło oczów. Żalińska,
Koniecki zazdrośni byli i nieraǳi, gdy ich pomĳano.

Udało się wszakże Talwoszowi uprosić królewnę, aby Lesznowskiego do komory
osobne wpuścić dozwoliła, od które drzwi do izby posłuchalne miały stać otworem,
a tu tylko edna kra czyna się zna dowała.

Otrzymawszy pozwolenie Lesznowski, suknie ociągnął na sobie, pasa poprawił, czu-
prynę pogłaǳił i wpadł tak śmiało i raźnie, akby innym był cale człowiekiem, nie tym,
który przed biskupem niuńkę udawał.

Królewna poczęła mu ǳiękować za poczciwą ofiarę ego, gdy on, nie tracąc czasu, z za
żupana dobył list i pochyliwszy się, podał go królewnie.

Starosta żmuǳki Chodkiewicz poświadczał w nim, że cokolwiek powie od niego
Lesznowski, wiara mu być ma daną.

— Cóż mi przynosicie od pana starosty? — zapytała ciekawie się zbliża ąc ku niemu
królewna.

— Naprzód czołobitność, aka się swe pani należy — począł Lesznowski. — Starosta
prosi pokornie miłości wasze , abyście nie zapominali, że ze krwi litewskie iǳiecie, która
od wieków panowała tym kra om. One też o tem dobrze pomną, i ofiaru ą wprost, nie
omawia ąc wiele i długo, waszą miłość na tron swó podnieść i ogłosić wielką księżną…
a dozwolić, abyście sobie mężem obrali kogo zechcecie.

Zarumieniła się Anna, a szlachcic mówił dale głos zniża ąc.
— Jedno to sobie waru e starosta, a z nim Litwa, aby e kra e te, które do Korony

oderwane zostały, były przywrócone, i chce być tak niezależną i sobą samą, ak była za
dawnych czasów, aby e Polacy praw nie dyktowali.

Gdy Lesznowski mówił, a Anna milczała i dumała, Talwosz na straży stał i drzwi
pilnował.
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— Niedobrze rozumiem pana starostę — rzekła powoli królewna. — Litwa się tak
połączyła od Horodła począwszy, aż do Lubina, gǳie Uǌą przypieczętowano na wieki,
iż się uż ten węzeł, akby małżeński, nigdy rozerwać nie może.

— Ale to się stało z wielką krzywdą i upokorzeniem Litwy, twierǳi pan starosta
— dodał Lesznowski — i teraz pora oǳyskać, co się straciło. Polacy o wasze miłości
zapomina ą zupełnie… Litwa chce e do tronu drogę otworzyć.

— Możesz to być — odezwała się Anna — gdy ten sam pan Chodkiewicz mi dobra
macierzyste za eżdża i odbiera, praw do nich zaprzecza ąc?

— Wszystko wasza miłość oǳyskacie i uczynicie po woli swe , odda ąc się Litwie —
rzekł Lesznowski — ale Unii on nie chce znać, Unię poszarpać potrzeba, a Litwie wolę
swą dać.

Po twarzy królewne bladość się rozpostarła, cofnęła się krok, akby przestraszona,
ręce zacisnęła, w których trzymała różaniec.

Lesznowski wnioskować uż mógł, że ofiara nie bęǳie przy ętą.
— Boże uchowa — odezwała się słabym głosem Anna — abym a do tego rękę

przyłożyć miała. Jego królewska mość, ś. p. brat mó , pracy wielkie i zdrowia nie żałował,
aby tę Unię skleić, akżebym a miała ą rozrywać?

ǲięku Wmość staroście odemnie, ale powieǳ mu, nie uczynię tego¹.
Lesznowski stał milcząc, czeka ąc ażby się może inacze namyśliła, gdy królewna do-

dała:
— Co się kolwiek ze mną stać może, niech się stanie. Panu Bogu poruczam sieroctwo

swe w opiekę Jego².
Postrzegł szlachcic, iż na razie więce nie zyszcze, obe rzał się dokoła, pokłonił i szep-

nął, że w tak ważne sprawie czas do namysłu potrzeba mieć, więc za dni kilka przybęǳie,
aby ostatnie słowo posłyszał.

Chciała mu odpowieǳieć Anna, iż nie zmieni postanowienia, ale Lesznowski uwinął
się żwawo, pokłonił i wymknął.

Gdy po chwili królewna powróciła do kra czyny i Zosi, sieǳących w posłuchalne
izbie przy krosnach, na których szyły antepedium do ołtarza, poznały zaraz po zmienione
twarzy e , że wzruszoną była nad miarę. Zerwała się kra czyna niespoko na pyta ąc, ale
uspoka a ącą otrzymała odpowiedź, że szlachcic swą ofiarą i przywiązaniem tak serce e
prze ął a sieroctwo przypomniał. Nie przyznała się, z ak wielką i ważną sprawą przybył
i co mu odpowieǳiała.

Trudno było potem Zosi szczebiotaniem, kra czynie czułościami i pieszczotami, Ża-
lińskie gderaniem, Dosi staraniami, akiemi ą otaczała, smutek głęboki Anny rozpro-
szyć.

Pozostała przez kilka dni ciągle milcząca, więce niż kiedy zagłębiona w sobie, popła-
ku ąc ta emnie, zdraǳa ąc cierpienie, do którego się przyznać nie chciała przed nikim.

Szanowała nadto wielkie ǳieło, edyną dokonaną panowania brata sprawę główną, aby
ą zniszczyć mogła dla swo ego osobistego interesu. Kochała nadto oba kra e. Wydawało
się e zbrodnią targnąć się na ten związek, na który krwią i łzami blizko trzechset lat
pracowano.

Lesznowski nie dał za wygranę.
Czy potem wiǳiał się z panem starostą, lub od niego otrzymał nowe zlecenia, z te-

go się nie tłómaczył, ale po ǳiesięciu dniach z nowym wozem zwierzyny przybył, łosia
przywiózł do osolenia dla czelaǳi na zimę, dla biskupa drugiego; oprócz tego mnie sze
zwierzyny dość i całą kadź ryb.

Znowu tedy na zamek się wprosił, Talwosza znalazł i posłuchania się domagał.
Królewna z obawą i niebarǳo chętnie się zgoǳiła na nie.
Wyszła ociąga ąc się. Lesznowski pokłony od pana starosty przynosił, ale i coś więce

nad nie.
— Bole e Litwa — rzekł — że waszą miłość tu na zamku, na wygnaniu pod strażami,

akby niewolnicę, trzyma ą Polacy. Uwłacza to godności e i te krwi, z które pochoǳi

¹Historyczne. [przypis autorski]
²Historyczne. [przypis autorski]
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miłość wasza. Pan starosta mi kazał oświadczyć, że gotów est w pięć tysięcy koni przy ść,
na zamek siłą wtargnąć i miłość waszą wyzwolić a z tryumfem prowaǳić na stolicę.

Królewna aż krzyknęła, posłyszawszy to, z oburzenia i przestrachu.
— Niech Bóg uchowa! — zawołała — abym a na to przyzwolenie dać miała! Niech

się pan starosta czynić tego nie waży, gdyż wolę się wyrzec wszelkich praw moich, niż
zdraǳić ednych dla drugich i być przyczyną zamięszania i wo ny, podczas gdy zgoda
i pokó na potrzebnie sze³.

Kusicie mnie — dodała — ak zły duch Chrystusa Pana przed męczeństwem Jego…
słabą estem niewiastą, lecz z drogi moich powinności sprowaǳić się nie dam.

Powiedźcie panu staroście, iż mu wǳięczną estem za dobrą wolę przeciw mnie, lecz co
innego w sercu mam i na ofiarę gotowa estem, a nie bym z chwili zamięszania korzystała.
Od czego niech Bóg mnie uchowa.

Postrzegł szlachcic, że tu uż nic do czynienia nie miał i naǳiei żadne , aby się po-
wiodły ta emne zabiegi. Spuścił głowę i zamilkł.

— A proszę was — dodała Anna — abyście więce mnie podobnemi nie nachoǳili
ofiarami, których sumienie przy ąć się wzbrania.

I skłoniwszy głowę, królewna wyszła natychmiast z komory do kra czyny, która cze-
kała na nią.

Wkrótce potem postanowiła królewna, nie chcąc osób, które się przy nie zna dowały,
narażać na niebezpieczeństwo, gdy powietrze ku Płockowi zbliżać się zdawało, przenieść
się do Łomży.

Ks. biskupowi chełmskiemu wprost o tem doniosła ako o rzeczy, która konieczną
była i na którą pozwolenia nie potrzebowała.

Nie chciała się bowiem poddać rozkazom i właǳy panów senatorów.
— Dozoru nademną — mówiła kra czynie — wzbronić i przeszkoǳić sprawowaniu

go, opierać się nie mogę, ale się krępować nie dozwolę.
Czekała tylko na Czarnkowskiego, któremu zlecić miała, ażeby na z azdach szlachty,

które wszęǳie się zbierały na niespoko ne narady, sprawę e i praw należnych popierał.
Referendarz przybył, ak zawsze, pełen wylania się, gotów w słowach na wszystko,

przedewszystkiem bacząc na to, aby cesarskie interesa i swo e przy tem upiekł.
Królewna się wcale nie domyślała te wielkie miłości ego dla Maksymiliana i Erne-

sta, z którą niezupełnie się wydawał. Tym razem ednak próbował Czarnkowski poruszyć
strunę, chcąc się dźwiękowi e przysłuchać. Zagaił o Erneście, — królewna pozostała
chłodną i nie dozwoliła się wyrozumieć; słuchała o nim, nie odpowiada ąc.

Referendarz mimo całe przebiegłości swe nic więce nie dowieǳiał się nad to, że
była obo ętną i zimną. Ze swą sympatyą dla Henryka Anna wcale się też nie wydała. Była
to edna z tych ta emnic, które w na głębszym serca zakątku zachowała, ako skarb swó
na droższy.

Mówiło e cóś, że naǳie e na niczem nie oparte, śmieszne prawie, mimo luǳi, mimo
przeszkód, mimo wszystko, ziścić się miały.

Zostawszy sama, bawiła się obrazem wymarzonego szczęścia swo ego…
— Bóg mi długo na nie czekać kazał, ale mnie z asnych chwil nie wyǳieǳiczy!
I modliła się po cichu.
Dla wszystkich w istocie marzenie to królewne pozostało ta emnicą, z wy ątkiem

Dosi Zagłobianki.
Długim pobytem przy Annie nauczona ą odgadywać, wnikać w e duszę, Dosia akąś

intuicyą miłości dla pani swe , wyczytała w nie , co wszystkim było zakryte.
Była prawie pewna, że królewna o tyle sobie życzyła Henryka, o ile Ernesta obawiała.
Śleǳąc każdy krok, poruszenie, wrażenia Anny, Dosia dopatrzyła gdy Krassowski

przywiózł i pozostawił wizerunki ancuzkie, ak ciekawie królewna wpatrywała się w nie,
chowała, a będąc sama wydobywała, nie mogła nasycić przyglądaniem się miniaturze
Henryka. Jedna Zagłobianka tylko wieǳiała o tem, a raz wpadłszy na trop, późnie z ty-
siącznych małych oznak utwierǳiła się w swem przekonaniu.

³Historyczne. [przypis autorski]
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Nigdyby nie śmiała dać poznać Annie, że to, co ona skrywała i taiła tak skrzętnie,
odgadnąć potrafiła, ale przez przywiązanie swe dla pani łamała sobie głowę akby mogła
dopomóǳ, usłużyć, zapobieǳ, aby się coś przeciwnego nie złożyło.

Pomimo całe swe zuchwałości, przebiegłości, cóż mogło biedne ǳiewczę? nic lub
tak ak nic.

Przeszkaǳała tylko temu wszystkiemu, co tu cesarzowi i Ernestowi posługiwać chcia-
ło, i z pociechą się przekonała, że Anna z tego rada była.

Nie wieǳiał o tem nikt, nawet królewna, że śmiała Zagłobianka napadłszy raz w sy-
pialni królewne podrzucony przez kogoś, niewidomą ręką wizerunek Ernesta, natych-
miast go zniszczyła.

Nie mogła zapobieǳ, aby Gastaldi nie wsunął tu listów cesarskich, ale to były pierwsze
i ostatnie. Dosia poprzysięgła, że choćby się narazić miała, wszelkie późnie sze dopilnu e
i zniszczy.

Dotrzymała też danego sobie same słowa i spaliła znalezione późnie w sypialni wia-
domości z cesarstwa…

Istota to była ǳiwna to ǳiewczę, na pół ǳikie, nic niema ące do stracenia, ży ące całe
przywiązaniem dla swe pani.

W e sercu obok te miłości, żadna inna się obuǳić nie mogła. Młoda, piękna, oto-
czona pochlebcami, którzy szaleli za nią, wyśmiewała się ze wszystkich, wiǳiała w nich
tylko ich przywary i słabości.

Jeden może Talwosz miał u nie eżeli nie łaskę, to trochę pobłażania, bo on na goręce
także służył królewnie i był w te służbie na zręcznie szym.

Ale i on nie mógł pochwalić się tem, aby mu Dosia na mnie szą uczyniła naǳie ę,
że łaskawie spo rzy na niego. Gdy szło o posługę, używała go, szukała, naraǳała się; ak
tylko o swem sercu mówić zaczynał, wyśmiewała i odpychała go bez litości.

Jedynym węzłem, co łączył ich, było to przywiązanie do królewne .
Talwosz nie mógł, ak ona, odgadnąć, co się ǳiało w sercu Anny, ale to wieǳiał

i domyślał się, że cesarzewicza sobie niebarǳo życzyła…
Dosia wahała się eszcze, czy mu się ma zwierzyć ze swych domysłów, i czy się to

na co przydać mogło, gdy Litwin ednego wieczora, w rozmowie z nią niewielką do tego
przywiązu ąc wagę, rzekł śmie ąc się.

— Mnie się zda e, że królewnaby uż Francuza wolała niż cesarzewicza.
Dosia spo rzała mu w oczy wyraziście, nie mówiąc nic długo.
— Zkądże to macie?
— Albo a wiem? — odezwał się Talwosz. — Panna Dorota musi przecie znać to, że

kogo się miłu e, tego się odgadu e. A co panna na to?
— Ja? — zawołała Dosia wesoło. — Ja? powiem, że mogłoby to być, ale nasze

królewne odgadnąć trudno… Smutek na człowieku est ak piasek na mogile, kogo on
przysypie, niełatwo odkopać… a pani nasza wiele na sobie smutków dźwiga…

Ale, gdyby to przypadkiem prawda była, że e Francuzik lepie do serca przypada…
co w takim razie poczynać? Za cesarzem wszyscy… a ten Czarnkowski, którego królewna
i lubi i wierzy mu… przysięgnę, że za nim też ciągnie.

— To pewna! — potwierǳił Talwosz — ale mocnie szy Pan Bóg od pana Czarnkow-
skiego — dodał Litwin przysłowie stare przerobiwszy. — Gdyby to prawdą być miało, że
królewna w tamtą stronę oczy zwraca, czy nie wartoby się lepie dowieǳieć i rozsłuchać,
co ztamtąd od Francyi wie e?

— A to ak? — zapytała niedowierza ąco Dosia.
— Nie wiem — odrzekł Talwosz — myślę sobie tylko, gdyby potrzeba życie ważyć,

echać, rozwiadywać się, przeglądać… choćby na kra świata, am pierwszy gotów!
Zagłobianka wǳięcznie mu się uśmiechnęła.
— Któż to wie? — odrzekła zadumana. — Może eszcze waszmości wezmę za słowo.
Ale nie śmiała mówić więce , skinęła główką i odeszła.
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KSIĘGA DRUGA. MARZENIA
Ksiąǳ biskup chełmski zwykł był coǳień zrana przybywać na zamek, pełniąc barǳo
gorliwie swe obowiązki stróża, chociaż od czasu, ak e na niego włożono, znacznie był
złagodniał dla królewne . Kra czyna zna dowała, że dobry, uprze my, ale trochę bo aźliwy
ksiąǳ Wo ciech coraz więce się akomodował i ustępstwo czynił Annie.

ǲiało się to bezwiednie. Królewna coraz stawała się energicznie szą, biskup walczyć
z nią nie mógł. Narzekał on na to przed wo ewodą Uchańskim, ale oba razem bezsilnemi
się czuli wobec Anny Jagiellonki, która z krwią zimną, ale z żelazną wytrwałością szła
gǳie sama zamierzyła, niełatwo słucha ąc kogo.

Rosła w ich oczach ta pani niedawno eszcze zapomniana, lekceważona przez brata
i zalewa ąca się łzami. Naówczas ulegała ona choremu królowi, teraz sama się czuła tu
pierwszą i nie ustępowała nikomu.

Jednego poranku esiennego przybył ksiąǳ Staroźrebski ak zwykle na zamek i zǳiwił
się mocno wiǳąc, że podwórca część za mowały powyciągane z szop wozy, paki i skrzy-
nie; że tuż w improwizowane kuźni konie przekowywano, a luǳi mnóstwo kręciło się
pośpiesza ąc tak akby im barǳo było pilno.

Wyglądało to na przygotowanie do podróży. Biskup o żadne nie wieǳiał.
Talwosz, którego w niedostatku innego tytułu nazywano sekretarzem królewne , stał

właśnie wyda ąc rozkazy; biskup, wysiadłszy z kolebki, powołał go do siebie.
— Cóż się to tak przygotowu ecie? — zapytał — co się u was ǳie e?
— Królewna wydała rozkazy, aby się gotowano do podróży — odparł sucho Talwosz.
— Gǳie? dokąd? do akie ? — żywo przerwał biskup — ale a o niczem nie wiem!

Na rany pańskie! Ja tu przecie stróżem estem!
Litwin słuchał obo ętnie księǳa biskupa i rzekł również zimno.
— Ja spełniam co mi przykazano, do mnie nie należy więce nad to.
— Ale dokądże echać myślicie? — zawołał biskup coraz barǳie poruszony.
Talwosz ruszył ramionami.
— Królewna się przedemną tłómaczyć nie potrzebowała — rzekł — a a pytać nie

śmiałem. Wiem tylko, że eǳiemy.
Ksiąǳ biskup stał z załamanemi rękami; poczciwa ego twarz łagodna zmieniła się,

zasępiła, posmutniała, widać było, że go to wiele kosztowało, iż zmuszonym został kró-
lewnie czynić wyrzuty.

Zmięszany nie śpieszył na zamek, aby się rozpytać, bo chciał z pierwszego wrażenia
ochłonąć, lęka ąc się narazić zbyt żywemi wyrzuty królewnie, a był do nich obowiązany.

Panowie senatorowie postawili go tu na straży; królewna nie powinna była kroku
uczynić bez ich wieǳy i przyzwolenia; biskup nie słyszał o żadne podróży, a tu uż czy-
niono, nie pyta ąc, przygotowania do nie .

Talwosz pokłonił mu się i odszedł.
Ksiąǳ Wo ciech postawszy chwilę eszcze zakłopotany, powolnym krokiem wsunął

się na poko e Anny.
W posłuchalnym, w którym go zwykle przy mowano, pusto było. Dosia tylko sprzą-

tała po stolikach, i przyszła księǳa w rękę pocałować. Nie śmiał się biskup e pytać.
Wtem ze drzwi bocznych wy rzała kra czyna i znikła, a po chwili królewna Anna

ukazała się w progu i weszła powolnym krokiem.
Biskup ą przywitał milczący, bada ąc oczyma; w twarzy nie znalazł żadne zmiany —

spoko ną była zupełnie i nie zdawała się zakłopotaną, gdy ksiąǳ Wo ciech zmięszany był
niezmiernie.

— Wiǳę na zamku akieś przygotowania — odezwał się nieśmiało — tak ak gdyby
do podróży. Czy wasza miłość odebrała akieś wiadomości od panów senatorów?

— Żadnych — odparła Anna — ale powietrze się zbliża coǳień do Płocka i a tu na
nie czekać nie myślę. Muszę szukać bezpiecznie szego schronienia.

— Ale to nie może nastąpić bez wieǳy panów senatorów — przerwał biskup.
— To wasza rzecz, mó o cze, z nimi się o to porozumieć — rzekła spoko nie królewna

— co do mnie a niczyich rozkazów czekać nie potrzebu ę, estem przecież wolną.
Biskupowi pot z czoła spadał kroplisty, ocierał go ruchem gorączkowym rąk obu.
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— Tak est, tak est — pośpieszył potwierǳić — lecz niemnie bez ich wieǳy by nie
wypadało. I dokądże wasza miłość chcesz echać?

— Sąǳę, że w Łomży będę na bezpiecznie szą — chłodno, po krótkim namyśle
odezwała się królewna.

Biskup ręce łamał, przyszło mu na pamięć, że z Łomży łatwie było z Litwinami się
porozumiewać, że ztamtąd też królewna może miała akie umówione drogi i posłów na
z azdy, które się zapowiadały.

— Potrzeba więc chyba natychmiast o te woli miłości wasze dać wieǳieć arcybisku-
powi, panu marszałkowi i wo ewodom — mówił ks. chełmski, i w ustach mu zasyczało,
a głos ego coraz był słabszy.

— Nic nie mam przeciwko temu — odparła Anna Jagiellonka — ale za późno bę-
ǳie o tem ich uwiadamiać, gdy a czekać na odpowiedź nie mogę. Po eǳiemy utro lub
po utrze.

— Jestże to stałe postanowienie? — przerwał ksiąǳ Wo ciech łagodnie. — Jabym
się ośmielił miłości wasze uczynić uwagę, że panów senatorów drażnić i zniechęcać nie
należałoby.

— Ale ani też im się poddawać i uniżać — odpowieǳiała Anna — boby ze mnie
lalkę akąś uczynili, którą a być nie mogę, zna ąc krwi me prawa i dosto eństwo.

Chcę właśnie okazać, iż się nie uważam niewolnicą i podległą rozkazom niczyim. Rady
chętnie słucham, ale więce nic. Jeśli się ona nie zgoǳi z mo em przekonaniem, odrzucić
ą muszę.

Biskup ręce podniósł do góry.
— Ale wasza miłość nie wiǳisz chyba, że to wypowieǳenie wo ny! że to opór est

przeciw woli narodu.
— Szanu ę ą, ale e swo e poświęcić nie mogę — rzekła królewna. — Wy, o -

cze kochany, nie przekonacie mnie. Myślałam długo, wzywałam Ducha świętego, a com
postanowiła to uczynię i bęǳie co Bóg da! Po adę do Łomży.

Biskup milczał, królewna dodała łagodnie.
— Wy ze mną, nieprawdaż?
— Muszę — rzekł ksiąǳ Wo ciech zcicha — choć zaprawdę przeciwko te podróży

samowolne protestu ę.
— Nie sąǳę, abyście wy, mó o cze, albo pan wo ewoda Uchański wstrzymywać mnie

gwałtem zamierzali. Wy donieście, co a czynię, a a postąpię, ak mi lepie .
— Powietrze eszcze daleko! W Płocku o niem nie słychać! — odezwał się biskup.
— Nie czas bęǳie wy eżdżać gdy nade ǳie — sucho rzekła Anna.
Ksiąǳ chełmski nie odpowieǳiał, szukał w głowie co mogło spowodować to nagłe

wy azdu postanowienie; domyśleć mu się było trudno czegoś, prócz łatwie szych z Litwą
układów, gubił się w przypuszczeniach.

Cesarskich wysłańców, czy ancuzkich może, królewna tem bezpiecznie myślała
przy mować?

Anna przechaǳała się po komnacie, nie okazu ąc na mnie szego wzruszenia. Weszła
w te chwili edna z kobiet, dopytu ąc o akieś rozporząǳenia do podróży, które Anna
wydała głosem śmiałym i bez namysłu, akby oddawna e uż miała w myśli przygotowane.

Biskup chełmski spróbował eszcze na różny sposób królewnę skłonić, eśli nie do
zmiany postanowienia, to do zatrzymania się z wykonaniem dopókiby on nie odebrał
odpowieǳi, ale musiał się w końcu przekonać, że królewna nie da się zachwiać, wes-
tchnął, pożegnał się i poszedł co pręǳe do pana wo ewody, który szczęściem zna dował
się w Płocku.

Uchański o niczem dotychczas nie wieǳiał i ak biskup zdumiał się wielce, ale on
także nie śmiał nawet ważyć się pomyśleć o tem, aby królewnę siłą zatrzymać na zamku
i nie dopuścić wy azdu.

— Królewna ma wielu przy aciół — rzekł — wszyscy się nad e sieroctwem litu ą,
uchowa Boże, rozterki z nią, pó ǳie po świecie wieść, że ą krępu ą i w niewolę zaprzęga ą
senatorowie, szlachta się zburzy. Następstwa mogą być smutne.

Litwa tylko szuka przyczepki, gotowa się u ąć za nią.

   Infantka 



Ślĳ wasza przewielebność doniesienie, ale eśli echać się uprze, niech eǳie, nam
właǳy nie dano, abyśmy ą zamykali, tylko dozór i czuwanie.

Rozmawiali tak eszcze, gdy nadszedł referendarz Czarnkowski z pożegnaniem do wo-
ewody. Wy eżdżał i on ako wysłaniec od królewne , wraz z księǳem Janem Borakow-
skim, proboszczem łęczyckim, do prymasa i na z azdy, w sprawie tykocińskich skarbów
i innych ważnych interesów.

Biskup i wo ewoda znali dobrze referendarza ako oddanego sercem i duszą nietylko
Annie, ale trzem Jagiellonkom wszystkim, wpadli więc na niego z góry, żąda ąc tłóma-
czenia: co znaczyło nagłe postanowienie.

Czarnkowski, który dotąd bezpiecznie na kilku stołkach sieǳiał, służąc Annie, za-
przysięga ąc wierność Zofii, a nadewszystko pilnu ąc sprawy cesarskie , od nie akiego
czasu poczynał wielce zdumiony dostrzegać, że co się spoǳiewał kierować królewną,
zmuszony był e ulegać i spełniać co mu polecała.

W oczach ego zmieniła się ta płacząca niegdyś i słaba kobieta w śmiałą, nie odsła-
nia ącą całe swe myśli, energiczną panią.

Czarnkowski e nie poznawał.
Na domiar zawodu zna dował, że wcale się ku cesarzowi i cesarzowiczowi ǳiewięt-

nastoletniemu nie skłaniała. Uczyniła nawet uwagę referendarzowi, że młoǳik taki dla
nie nie przystał.

Na nieszczęście ancuzki kandydat o kilka lat był starszy. Królewna nie mówiła o nim
nic, ale Czarnkowski przeczuwał, że boda tam się e serce pochylało.

Przyprowaǳało go to do rozpaczy!
Wszystkie naówczas piękne obietnice cesarza w niweczby się obróciły.
Gdy biskup i wo ewoda napadli na niego ako na prawą rękę królewne , Czarnkowski

poruszył ramionami, dłonie podniósł do góry i zawołał.
— Ale a tak dobrze, ak miłości wasze, do wczora szego dnia nie wieǳiałem o ni-

czem! Królewna się nikogo nie raǳi, nie słucha nikogo. Jestem e sługą nie mentorem,
bo tych ona nie potrzebu e i nie przy mu e!

Uchański i Staroźrebski spo rzeli po sobie.
— Ale wy, panie referendarzu — odezwał się biskup — powinniście królewnie

przedstawić na co się naraża. Coby miała sobie panów senatorów pozyskiwać, zraża ich
i nieprzy aciółmi czyni!

— Wierzcie mi, o cze przewielebny — odparł Czarnkowski — iż królewna Anna do
zastraszenia łatwą nie est. Hic mulier! gdy co raz powie, nie ustąpi, a i wymową z nią
walczyć niełatwo. Zawsze była ze wszystkich sióstr na mądrze szą i na swaǳie e nie
zbywa. Jeżeli wydała rozkazy do wy azdu, nie cofnie ich dlatego choćby, ażeby luǳie nie
sąǳili, że się komuś powodu e.

Ani a, ani wy księże biskupie, nie poraǳimy nic. Trzeba się do Łomży gotować i po
wszystkiem, a gdy potem zażąda z Łomży do Warszawy, choćby czasu konwokacyi, choćby
natenczas, gdy e tam na mnie sobie życzyć będą, po eǳie nie pyta ąc nikogo.

Westchnął biedny biskup.
— Wszystka wina spadnie na nas — zamruczał.
Uchański dodał z uśmiechem:
— Ile nas est, cośmy niegdyś widywali królewnę, kiedy Mniszchowie ą z bratem

poróżnili, a ona oczy wypłaku ąc znosiła wszystko, nawet gdy e Za ączkowską z e po-
ko ów gwałtem brano, omyliliśmy się na nie dużo. Ulegała bratu i królowi, lecz nikomu
więce się nie podda… Czu e się królową.

— Tak est, niewątpliwie — potwierǳił Czarnkowski. — Ja poświadczyć to mogę.
Sąǳiłem niegdyś, iż mo e rady potrzebować bęǳie i iść za nią, a teraz e słuchać muszę.

Kto tam u nie ma posłuch, kto przewagę, trudno dociec; pono wszyscy muszą się e
submitować i czynić, co rozkaże.

Krótko tu zabawiwszy biskup, musiał pośpieszać gotować się też do podróży nieunik-
nione i natychmiast gońce wyprawić do senatorów z ozna mieniem.

Czarnkowski z Borakowskim echali do prymasa.
Na zamku wszystko szło raz przez królewnę wykreślonym trybem.
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Mianowany ochmistrzem Koniecki, który przy małe głowie nadawać sobie chciał
wielką wagę i znaczenie, spróbował także reflektować królewnę, która go zbyła kilku
słowami i słuchać nie chciała.

Żalińska, bo i te z Płocka nie było dogodnie ruszać się do Łomży, wpadła z narze-
kaniem i fukiem. Anna dała e się wygadać, ale nie zmieniła rozporząǳeń, odprawiwszy
łagodnem ponowieniem rozkazów.

Tą mocą charakteru cieszył się Talwosz na więce może, bo do pewnego stopnia przy-
pisywał sobie nakłonienie królewne , aby się nie oglądała na luǳi i śmiele poczynała.

On i Dosia zna dowali, że królewna teraz dopiero mogła być pewną, iż pokrzywǳoną
nie zostanie.

W chwili, gdy królewna i cały e dwór z Płocka się wybierali do Łomży, Talwosz
ednego dnia nagle z dwo giem służby siadł na koń i po echał w świat.

Był on tak czynnym i ruchawym, że gdy go nie stało, wszyscy to zaraz dostrzegli.
Niektórym może lże nawet bez niego było, ale ciekawym był każdy, dokąd ruszył tak nie
opowiada ąc się nikomu.

Ochmistrz Koniecki, kręcąc wąsa powiadał, że za zezwoleniem królewne Talwosz
po echał krewnych na Litwie odwieǳić.

— Nie bó cie się — mruczał ironicznie — powróci on rychło, bęǳiemy go mieli do
syta.

Nie lubiono poczciwego Talwosza, bo u królewne łaskę miał, a ruchawością i rzut-
kością w posługach innych przechoǳił.

Dosia Zagłobianka, którą też badano o Litwina, bo się około nie nieustannie kręcił,
mówiła obo ętnie, że kędyś na Litwę echał. Być może że i on sam przed wszystkiemi się
tak ze swe wycieczki wytłómaczył, lecz inny ona cel miała.

Dla niego i dla Zagłobianki nie ulegało wątpliwości, iż królewna więce sprzy ała
Henrykowi ancuzkiemu, że marzyła o nim.

Talwosz, który służyć e chciał po myśli, czy z e przyzwoleniem, czy proprio motu
ruszył na zwiady ku posłom, którzy uż w Polsce zna dować się mieli.

Sprawa wyboru Henryka nie stała tak źle, ak się czasami referendarzowi Czarnkow-
skiemu zdawało. Firle się z tem nie taił, że cesarzewicza prowaǳił, więc Zborowski, choć
Commendoniemu także przyrzekł za cesarzem być, na złość i przekorę Francuza chciał
popierać. Czynił to pota emnie, ale skutecznie.

Nie mógł też los lepie Walezyuszowi usłużyć ak nastręcza ąc mu za pierwszego spra-
wy ego rzecznika w Polsce Montluca biskupa Walencyi.

Był to człowiek stworzony na dyplomatę owych czasów, przewrotny, rozumny, bystry,
nie przebiera ący w środkach, gładki i słodki, w towarzystwie uprze my, zna ący luǳi
i umie ący się do nich zastosować. Ci co z nim przybyli z Francyi i otaczali go, doskonale
mu pomagali. Montluc u dawnie sobie zna omego Stanisława Wysockiego kasztelana
lęǳkiego pod Koninem znalazłszy gościnne przy ęcie, sieǳąc na wsi, ak pa ąk rozrzucał
sieci niewiǳialne dokoła, w które się luǳie łapali.

Zyskiwał Montluc kogo chciał, i kto mu się nastręczył, bo obiecywał co tylko kto
żądać mógł. Nie kosztowało go to byna mnie , gotów był zobowiązania podpisywać na
krocie, chociaż grosza przy duszy nie miał i żył podobno pożyczkami, ciągle się pienięǳy
z Francyi spoǳiewa ąc.

Obe ście się ego z Polakami było całkiem różne niż posłów i agentów cesarskich. Sło-
dyczą ednał ich, a nawet różnowierców, choć sam duchowny i biskup, przyciągał głośno
ob awianą tolerancyą. On i Bazin przy nim będący podówczas, nie garǳili zdobyczą na -
mnie sze muszki, przymilali się szlachcie, ednali luǳi drobnych i małego znaczenia,
dobĳali się popularności.

Cesarscy posłowie zabiegali po cichu i ta emnie, oni ǳiałali otwarcie, mówili głośno.
Przybywa ącym do kasztelana Wysockiego w gościnę pokazywano dwa piękne wize-

runki księcia Andegaweńskiego, uśmiechniętego łagodnie, wyświeżonego, spogląda ące-
go z serdecznością wiele obiecu ącą, z wyrazem dobroci u mu ące .

Ponieważ w cesarzu obawiano się nieprzy aciela swobód, Montluc zaręczał, że Henryk
gotów e eszcze rozszerzyć i zobowiązać się do zachowania dawnych nietkniętemi.

Różnowiercom zapewniano swobodę sumienia; wszystkim na szczęśliwsze, błogie,
obfitu ące w złoto panowanie, mlekiem i miodem płynące.
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Młody pan lubił się bawić, nie obce mu były też sprawy rycerskie i żołnierzem być
miał mężnym, woǳem rozumnym.

Dla wielu uż to za nim mówiło, że Niemcem nie był; inni podnosili siłę i znaczenie
Francyi, która w przymierzu z Polską w szachu mogła trzymać cesarstwo.

Każdy od Montluca wy eżdżał rozmarzony, upo ony, gorącym zwolennikiem Fran-
cuza.

Głoszono też po cichu, że królewna Anna, z którą Henryk miał się żenić, była za nim,
a nie życzyła sobie zbyt młodego cesarzewicza, bo z rakuzkim domem połączenie zawsze
nieszczęście na Jagiellonów sprowaǳało.

Po kra u choǳiły wieści o ta emnych wysłańcach cesarskich, do których i Gastaldi
należał; obuǳało to obawy w panach senatorach, gdy ze strony Francuzów, postępu ących
awnie, niczego się obawiać nie potrzebowano.

Wiele też przypisać było można staraniom i zabiegom Zborowskich, którzy nie od-
słania ąc się, różnowierców i cały obóz własny na stronę Francuza przerzucili.

Talwosz znikłszy ostatnich dni pobytu w Płocku, nie znalazł się, aż gdy królewna
w Łomży uż mieszkała.

Trafił na niezmierne zburzenie umysłów, niepokó i trwogę.
Jak ksiąǳ biskup chełmski przewidywał, wy azd samowolny z Płocka niesłychanym

na senatorów rzucił popłochem.
Sąǳili, w na lepsze wierze, iż królewnę opanowali, że nią kierować będą, że uczynią

z nią co zechcą. Wszystko to nagle okazywało się złuǳeniem, Anna nie myślała ich
słuchać i szła swo ą drogą wcale się nie ogląda ąc na senatorów.

Posąǳano ą więc, że pota emnie musiała układać się i ymarczyć koroną, że mogła
ą wydać cesarzowi, że gotową była związać się z Litwą przeciwko Polsce.

Na straszliwsze widma trapiły przerażonych panów, którym z rąk się wyślizgała wła-
ǳa.

Obawiano się głównie cesarza i rozgałęzionych ego zabiegów. W Osieku na z eźǳie
polecono dwom panom posłom Słupeckiemu i Sienieńskiemu do Płocka echać i czuwać,
aby cesarscy wysłańcy do królewne przystępu nie mieli i po kra u się nie kręcili bez
dozoru.

W Osieku nie wieǳiano wcale, że Anna uż wy echała do Łomży. Słupecki i Sie-
nieński nie zastawszy e tuta , pognali do Łomży, da ąc znać do Warszawy na z azd co
się stało.

Popłoch to wywołało większy eszcze. Zarazem ednak ulękli się Mazurowie cesarza
i posłali zaleca ąc swoim, aby szanowano cesarskich.

Przybiegłszy do Łomży, panowie deputaci naprzód do biskupa chełmskiego i do och-
mistrza Konieckiego się udali, składa ąc swe listy i domaga ąc się wiǳenia natychmiast
z królewną.

Biskup począł się im tłómaczyć, że wy azdu powstrzymać nie mógł, a Koniecki mu
potakiwał. Trudno było mocą i gwałtem hamować.

Anna natychmiast dała tym ichmościom posłuchanie.
Wyszła do nich z powagą wielką i ma estatem, akby zdawna przygotowana, spoko na

i sama zagaiła rozmowę.
— ǲięku ę waszmościom panom, żeście mnie od panów senatorów nawieǳić raczyli,

gdyż zdawna pragnęłam o wielu sprawach rozmówić się otwarcie, ako mnie i im przystało.
Słupecki, dosyć gorący człek, wnet chciał zaczepić o wy azd i o dalsze panów senato-

rów względem Anny starania, ale królewna przerwała mu.
— ǲisia o tem mówić nie bęǳiemy, spocznĳcie waszmoście, a też niedawno z po-

dróży, potrzebu ę trochę wytchnąć. Wieczór blizki, czasuby nam ǳiś nie stało na wszyst-
ko co omówić potrzeba, lepie więc gdy to odłożymy do utra.

Słupecki i Sienieński, z któremi i biskup chełmski przybył razem, musieli uleǳ. Po-
dano im wino i słodycze, ile tam znaleźć było można w zapasach podróżnych nieobfitych.
Mówiono o drogach popsutych, o powietrzu po wszystkich ziemiach rozszerza ącem się,
o tem i owem, nie tyka ąc nic ważnie szego.

Królewna w ten sposób czas do namysłu pozyskawszy, zatrzymała u siebie biskupa
chełmskiego i potrafiła tego dokazać, czego się ksiąǳ Staroźrebski po sobie nie spoǳiewał

   Infantka 



i nie przypuszczał. Wmówiła mu bowiem, że senatorowie go e do boku dodali nie dla
dozoru, ale do pomocy.

— Wy, mó o cze, i teraz i zawsze macie mo e sieroctwo na sumieniu, powinni-
ście bronić mnie. Ufam, że utro, gdy do rozmowy przy ǳie, na was rachować mogę.
Przemówicie za mną, proszę o to.

Biskup chełmski zdumiał się w początku, nie zrozumiał, zmilczał, lecz w końcu i lito-
ścią zd ęty, i przekonany prostemi, ale serdecznemi słowy królewne , z owego strasznego
Argusa zmienił się na rzecznika. Łzy miał w oczach.

Przeszedł, sam nie wieǳiał ak, do obozu Anny.
Zwycięstwo to prawie nic ą nie kosztowało.
Drugiego dnia rano biskup chełmski uprzeǳił posłów, czekał na nich, i gdy królewna

wyszła, w e imieniu przemówił z wielkiem namaszczeniem, użala ąc się, że est zupełnie
opuszczoną i zabytą przez panów rad koronnych, że w tym swoim sierocym stanie, nawet
od nich żadnego dowodu troskliwości i współczucia nie otrzymała dotąd.

Słupecki i Sienieński, którzy wczora biskupa innym wiǳieli, słuchali go zǳiwieni,
gdy królewna sama dodała w końcu.

— Miałam praǳiada, ǳiada, stry a i brata królami polskimi, których dobroǳie stw
wasze miłoście doznawaliście dosyć, a a ǳiś po nich sierota nie mam dowodu, abyście to
mieli we wǳięczne pamięci.

Ja w te żałości me , opuszczeniu i niedoli, niedostatek we wszem cierpiąc, zwątpiłam
uż o sercach luǳi.

Słupecki, który śmielszym był, zaledwie rozpocząć zdołał wymówki, iż panowie to
złem okiem wiǳieli, ako królewna poza ich wieǳą się z cesarzem znosiła, gdy mu prze-
rwała.

— Na Boga miłosiernego! czyż mi to może za złe być poczytanym, że mi cesarz
powinowaty mó , słowa pociechy przez swych posłów przysłał, a nawet że do mnie siostry,
a a do sióstr pisywałam!

Wszakże wszystkie te listy i pisma, akiekolwiek one były, dawałam czytać panu re-
ferendarzowi i ta emnic w nich żadnych nie kryłam.

Żadnych praktyk pokątnych mi waszmoście nie możecie zarzucić, bo ksiąǳ biskup
chełmski wie co się tu ǳie e.

Słupecki, który ciągle oratora na siebie urząd przy mował, począł tłómaczyć, iż pa-
nowie senatorowie wcale o tem nie wieǳieli, że ksiąǳ arcybiskup zaniedbał po zgonie
króla uroczyście pozdrowić królewnę.

Złożył tedy winę na prymasa, i natychmiast co na pilnie sza była, imieniem panów rad
domagać się począł, aby królewna do siebie przystępu wzbroniła wszelkim obcym posłom
i luǳiom o konszachty pode rzanym, a ze dworu swego oddaliła tych co im dopomaga ą.

Mieli posłowie na myśli Gastaldiego, posąǳa ąc, iż się z królewną widywał.
Słupecki się coraz barǳie rozgorączkowywał, gdy mu Anna usta zamknęła.
— Cesarz JMć dobrze mi życzy, a za ego dobrą wolę dla mnie a mu nie mogę

zniewagą posłów ego odpłacać. Na moim dworze nie dopuszczę e , możecie waszmoście
gǳieinǳie ich szukać i ścigać.

Zbity na chwilę z tropu Słupecki, wnet znowu do Gastaldiego powrócił, i począł
z akichś listów ego przytaczać urywki, dowoǳąc niebezpiecznych praktyk.

Dała mu się królewna wygadać zpełna, lecz w końcu zimno i surowo, z powagą za-
mknęła.

— Praktyk a żadnych nie czyniłam i nie czynię, świadkiem mi ksiąǳ biskup chełm-
ski, więc i posąǳaną o nie być nie dopuszczę.

Za radą waszmościów gotowam iść — dodała — ale w niewolę się zaprząǳ nie dam.
Ostatnie słowa dodała tak dobitnie, iż Słupecki zamilknąć musiał.
Chcąc naprawić co on popsuł, Sienieński rzekł łagodnie, że Rzeczpospolita ak zawsze

panów swych krew i osoby do roǳiny należące szanowała, a miała o nich pilne staranie,
tak i o królewnie zapomnieć nie chce i czuwać nad nią nie przestanie.

— Da Boże, aby się to ziściło co powiadacie — odparła Anna — a przedewszystkiem
proszę, abyście panom senatorom położenie mo e i co się tu koło mnie ǳie e, opisali
i zdali sprawę wierną.

Słupecki też łagodnie szych słów kilka dorzucił.
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— Nie ǳiwu cie się waszmość — przerwała mu królewna — iż się uskarżam przed
wami, gdyż godności mo e i krwi te uwłacza w akim stanie po ǳiś ǳień, a sierota
i dwór mó ubogi.

W podróży wstyd mi moich kolebek i woźników. Co było ślepych i chromych szkap,
to mi wyǳielono, choć w Knyszynie kilkaset koni król zostawił. Nieboszczyk inacze tem
chciał rozporząǳić.

Co za ǳiwo! Ci sami luǳie, którzy za życia króla starali się, abym pokrzywǳoną
i zapomnianą była, po śmierci też woleli rozszarpać mięǳy siebie co zostało, niż mnie
ako należne powrócić. Poǳielili się tem łupieżce. Czasu swo ego zdam sprawę z tego, co
się ǳiało, aby na aw wyszło wszystko.

Trzymam to o panach senatorach, że i tego co ze mną uczyniono, i gwałtu aki się
stał ostatnie woli królewskie nie pochwalą.

Miała królewna przy sobie przygotowane uż listy księǳa Krasińskiego i wo ewody
Firle a, które położyła przed posłami, żaląc się na nie, iż bez należnego poszanowania
pisane były i domagały się więce niż przystało.

Słupecki listów tych kopie miał i nie potrzebu ąc czytać, rzekł iż tego samego co one
zawierały i im się domagać kazano od królewne .

Anna przerwała mu, skarżąc się na to też, że e do Knyszyna, do ciała brata nie
dopuszczono, gdy e do Tykocina miano przeprowaǳać.

Sienieński złożył to na powietrze, na zamięszanie, akie w pierwszych chwilach po
zgonie Augusta panowało, i wszczęła się poufalsza rozmowa, w które Anna wszystko co
raz uż zarzucała senatorom utrzymać się starała, zwłaszcza co do testamentu brata, iż go
nie poszanowano.

A ponieważ testamentu tego miała wierzytelną kopię, w Warszawie sobie przez brata
oddaną, wniosła ażeby był odczytany.

Słupecki i Sienieński nie sprzeciwili się temu, i ksiąǳ biskup chełmski zasiadł do
odczytania testamentu.

Zaledwie go ednak rozpoczął, gdy kapelan biskupa, Ruszczyk, zapukał do drzwi,
chociaż rady nikomu nie wolno było przerywać.

Z twarzy ego, gdy wszedł, dorozumiał się wielce uż i bez tego utrapiony ksiąǳ
Staroźrebski, iż coś niedobrego przynosił.

Szeptał mu coś do ucha. Posłowie czekali ciekawi, królewna też, gdy ksiąǳ biskup
odezwał się pomięszany.

— Gastaldi przybył tu do Łomży!
Nie była uż więc pora ani testament czytać dale , ani z królewną rozprawiać. Słupecki

chwycił za kołpak i począł wołać, że go ztąd natychmiast uprzątnąć potrzeba.
— Nie zapomina cież przecie — odezwała się Anna do niego — iż posłem cesarza

est, którego drażnić nie przystało. Spadnie to na panów senatorów nie na mnie.
Biskup nieśmiało wyraził radę, żeby królewna odpowiedź cesarzowi na listy ego na-

tychmiast dała Gastaldiemu i sama go odprawiła.
Goǳili się na to posłowie.
Królewna im przerwała.
— Posłem cesarskim est Gastaldi, to prawda, ale się chował na dworze o ca mo ego

i nie ako Polakiem przez to się mieni, więc mu pobytu w kra u zabronić nie można.
— Indigeną przez to nie został — odparł Słupecki — choćby na dworze naszym ak

długo chleb adł; a pod ten czas my cuǳoziemców u siebie cierpieć nie możemy.
Wszczęły się tedy spory ak Gastaldiego odprawić, co mówić z nim, ak się go po-

zbywać, do których królewna prawie się nie mięsza ąc, to tylko sobie zastrzegała, aby od
nie się żadna obelżywość cesarskiemu posłowi nie stała.

— A co ichmoście uczynicie — dokończyła żegna ąc ich — to na ich odpowieǳial-
ność niech spadnie.

Słupecki tedy i Sienieński natychmiast ruszyli szukać Gastaldiego, reszty zabywszy.
Gdy uż ksiąǳ biskup chełmski razem z nimi się oddalał, bo go z sobą mieć chcieli,

Anna szepnęła mu, iż wieǳieć pragnie, ak się z Gastaldim sprawa zakończy.
Ze dwo ga — panów posłów i królewne sąǳąc, łatwo potem rokować było, iż, choć

przybyli aby Annie w e położeniu swobody uszczuplić i przykrość uczynić, na końcu
sami nie wieǳieli co dale poczynać i nic nie zyskawszy, myśleli o odwrocie.
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Wiǳiał to i ksiąǳ biskup chełmski, który teraz coraz więce brał stronę królewne .
Do utrudnienia panom posłom ich zadania przyczynił się też i Gastaldi, który wcale im

ustępować i zastraszyć się dać nie myślał. Stanął przed nimi ako dbały o cześć własną, człek
rycerski i poseł cesarski, z godnością wielką i gotowością choćby gardło dać, a poczciwości
obronić.

W końcu żwawych rozpraw, ak opowiadał biskup, Gastaldi w istocie rękę na gardło
położył i rzekł do Słupeckiego.

— Com powieǳiał, tego dokonać muszę, poczciwość mo a w tem i gardło.
Życie gotów estem położyć racze , niż się ztąd ruszyć bez wiadomości cesarza.
I Sienieński i Słupecki równie u królewne , ak u niego mało co wskórawszy, ura-

ǳili wieczorem nie czekać dale i naza utrz wracać do senatorów z doniesieniem i listem
królewne , który wieczorem został przygotowany.

Tak z wielkie chmury deszczu było mało i Anna co miała utracić na przybyciu posłów,
zyskała, utrzymawszy się przy swo em, a z ednawszy sobie biskupa chełmskiego.

Zaledwie posłowie z Łomży wyruszyli, gdy zapobiega ąc wszystkiemu, co drażnić mo-
gło, Anna posłała po Gastaldiego, prosząc go, aby się nie upiera ąc dłuże , z listem który
mu dała do cesarza, nazad do niego powracał.

Musiał się na to zgoǳić tem łatwie , że inni posłowie cesarscy zna dowali się awnie
uż tu przybywszy i tymczasowo zatrzymali się w ǲiekanowie pod Warszawą.

Po wy eźǳie Słupeckiego, królewna tem, że zwycięzko im czoło stawiła i nie dała się
zastraszyć, ani przekonać, przy swo em sto ąc, zyskała na energii i postanowiła niezłomnie
trwać przy tem, aby prawa e poszanowane były.

Do sypialni czasem powraca ąc wprawǳie, gdy e nikt nie wiǳiał oprócz Dosi, mo-
dląc się zapłakała, lecz gdy trzeba było do obcych a szczególnie do niechętnych wy ść,
nie brakło e nigdy na mocy, na wymowie i na męzkim prawǳiwie charakterze.

Cudem to prawie nazwać było można co się z nią i w duszy e ǳiało. W oczach
luǳkich rosła i potężniała.

Ksiąǳ biskup chełmski patrzał na nią z poszanowaniem i szeptał, że to było sprawą
Bożą.

Co się potem ǳiało w Warszawie za powrotem posłów i ak senatorowie przy ęli
sprawozdanie a list królewne , opowieǳieć trudno.

Inacze ak popłochem nazwać tego nie było można, lecz strach łączył się z gniewem
wielkim, z odgróżkami, z przemyślaniem nad tem, ak tę biedną królewnę, sierotę będącą
na łasce narodu, zmusić do posłuszeństwa i poddania się.

Tymczasem zwołany był z azd szlachty do Kask, na który Anna wysłała listy od siebie,
a w nich oświadczyła, wprawǳie domaga ąc się zezwolenia, lecz razem stałe ob awia ąc
postanowienie przybycia na se m do Warszawy!

To dopełniło miary! Senatorowie strwożyli się mocnie eszcze.
Przybycie na se m oznaczało za ęcie należnego stanowiska, pozyskanie luǳi, zdobycie

wpływu na sprawę, którą kra sam chciał rozstrzygnąć.
Potrzeba więc było królewnę zatrwożyć, zagrozić e , zmusić do posłuszeństwa.
Raǳono nad tem.
Sprawa Henryka i Francuzów dotąd mnie głośno, lecz daleko szczęśliwie się zdawała

rozwĳać niż cesarska. Montluc zyskiwał z dniem każdym serca; Zborowscy pota emnie
szerzyli propagandę, która szła tem lepie , że i katolików zaspoka ała, a po cichu mówiono,
iż papież ą popierał.

Wszystko tedy zdawało się iść ak na szczęśliwie dla Francuzów, gdy ak piorun nad-
biegła wieść o rzezi św. Bartłomie a.

Na odgłos o nie , z Niemiec tu przyniesiony, wszyscy innowiercy na raz odpadli
z oburzeniem, i Montluc znalazł się opuszczonym. Sprawa się wydawała uż przegraną.

Królewna odebrała o tem wiadomość w Łomży i poszła się zamknąć ze łzami swemi,
aby nie okazać ak ą okrutnie dotknęła.

W całym kra u edno się powtarzało, iż nikt nie zechce kata, zbroczonego krwią,
wiǳieć na tronie.
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Obwiniano nietylko Karola IX., ale królowę matkę i księcia Andegaweńskiego. Ce-
sarz mógł się radować, gdyż na niebezpiecznie szy ze współzawodników zdawał się uni-
cestwionym.

Na z azdach szlachty, wszęǳie gǳiekolwiek doszły relacye o rzezi, a były i przesaǳone
i namiętne, zaprzysięgano Francuza odpychać i nie dać się z nim oǳywać nawet ego
stronnikom.

Zborowscy też w początkach umilkli przybici; lecz nie darmo biskup Walencyi był
wysłanym do Polski, a eden z na zdolnie szych owego czasu pisarzy w pomoc mu był
dodany.

Zaczął od tego Montluc, iż napada ących na niego o cierpliwość prosił, dopókiby
z Franc i nie odebrał wiadomości wiarogodnych. Zapewniał z uśmiechem, że przeczuwa
potwarze i złośliwości, iż król i królowa matka oczyścić się potrafią z zarzutów mordowania
własnych poddanych.

Pibrac uż przygotowywał swó list do Elvidiusa; pisano memoryały, ma ące wpręd-
ce nade ść do Polski, w których dowieǳionem było, że król wcale winien się nie czuł.
Owszem, okazał na większą litość dla ranionego admirała Coligny, gdy się dowieǳiał, iż
on i Hugonoci na życie ego sprzysięgli się i te że nocy na Luwr napaść mieli. Musiał się
więc król bronić i dozwolił Gwizyuszom uprzeǳić spiskowych. A potem — potem sam
lud u mu ąc się za pana swo ego, oszalały dokonał reszty.

Winnemi więc byli sami Hugonoci, którzy na życie roǳiny królewskie czyhali.
Wszystko to asne było, awne, dowieǳione ak na dłoni.
Tysiącami relacy tych nowych o rzezi św. Bartłomie a rozsypano natychmiast w całe

Polsce. Drukowano e w Niemczech i w Krakowie.
Montluc pokazywał słodko uśmiechnięty wizerunek Henryka, pyta ąc czy młoǳie-

niec tak śliczny, tak łagodny posąǳonym być mógł nawet o okrucieństwo.
Oprócz tego owa rzeź — dodawał biskup Walencyi — była w ustach niechętnych

przesaǳoną, powiększoną, padli tylko winni i zdra cy.
Na gorętszych różnowiercach pisma Pibraca, opowiadania Montluca, szczegóły, które

przynosili edni za drugiemi przybywa ący z Francyi wysłańcy, nie czyniły zrazu wrażenia.
Nie wierzono im, wołano: Precz z Francuzem! Lecz tu, ak zawsze i wszęǳie, tłumy się
dały ciągnąć przewóǳcom, a Zborowski, przeciwko Firle a sto ąc, gotów był racze swo e
różnowierstwo narazić, niż ustąpić mu i uznać się pobitym.

Począł dowoǳić, że od wszelkiego prześladowania różnowiercy się zabezpieczyć po-
trafią, przysięgę wymóǳ, prawo postanowić!

Gwałtowne wrzenie zwolna łagoǳić się i ostygać zaczęło.
Królewna opłakawszy zrazu pogrzeb swych ta emnych naǳiei i marzeń, czekała nie-

cierpliwie wieści z Francyi. Przysłano i do Łomży owe listy Pibraca i mnogie inne ob a-
śnienia, które w zupełnie nowem świetle ukazywały tę straszną rzeź nocy św. Bartłomie a.
Król był do nie zmuszonym w obronie własnego życia, a lud — lud wszęǳie est okrut-
nym.

Skłonna do uwierzenia wszystkiemu, co naǳie e e żywić mogło, królewna z wǳięcz-
nością opatrzności przy ęła tę wiadomość pociesza ącą. Zdawało się e to prawǳiwem,
niewątpliwem.

Chmurne czoło wypogoǳiło się znowu.
Niezwykła była ona nigdy oǳywać się z własnem zdaniem; gdy mówiono o cesarskich

i ancuzkich kandydatach, milczała i słuchała, lecz poznać mogli otacza ący ą, że się
radowała oczyszczeniem od zarzutów roǳiny panu ące we Francyi.

Talwosz i Dosia, którzy usiłowali z twarzy e czytać, aby odgadnąć myśli i wedle nie
postępować, utwierǳili się w przekonaniu, że królewna sprzy ała Henrykowi.

Litwin biegał, poszuku ąc świstków i relacy , któreby uspokoić mogły.
Anna niema ąca dotąd wprost od panów rad wiadomości o tem, co postanowić chcieli

względem nie , wieǳiała tylko przez pilno rozwiadu ącego się Talwosza, a po trosze i przez
pozyskanego sobie biskupa chełmskiego, że się na nią groza i burza gotowały.

Uprzeǳano ą, że panowie nietylko do Warszawy dozwolić e nie chcą przybyć, ale
myślą gǳieś dale od granic, od stolic wyznaczyć roǳa więzienia.

Przebąkiwano o Łęczycy, o Krasnymstawie.
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Gdy e o tem napomknął ksiąǳ Staroźrebski, nie spostrzegł na mnie sze zmiany
w twarzy; odpowieǳiała mu zimno ale stanowczo.

— Nie po adę tam, przeniosę się gdy zechcę i gǳie zechcę. Gwałtu mi uczynić nie
mogą, a a do niewolniczego posłuszeństwa nie estem obowiązaną.

Starcie się z panami rad zdawało się nieuchronne.
Sieǳiano w Łomży, ale Talwosz miał wydane rozkazy, aby do podróży, na wszelki

wypadek, gotowość była zawsze.
Ponieważ odgróżki i warczenie przeciw królewnie z Kask dochoǳiło, gǳie miano coś

postanowić, aby wieǳieć czemu się i ak opierać, Anna wyprawiła pota emnie Talwosza,
ęzyka potrzebu ąc.

Człowiek to był do wszystkiego, który znikał i powracał cudownie, odbywał podróże
z pośpiechem niesłychanym, docierał wszęǳie, umiał się dowieǳieć ta emnic i nigdy
z próżnemi nie wracał rękami.

Królewna, którą wielu zawiodło, miała w nim nieograniczone zaufanie, a gdy Zagło-
bianka pod ęła się pośrednictwa i zaniosła mu rozkazy, Anna pewną być mogła, iż pó ǳie
w ogień i w wodę.

Sprawił się i tym razem Talwosz żywo, a nie wrócił z niczem; ale złe przywiózł wiado-
mości, których przed Anną ukrywać nie było można. Wieǳiał on o tem, że chciała być
o wszystkiem zawiadomioną, bez oszczęǳania strapień, aby zawczasu do oporu przygo-
tować się mogła.

Talwosz ze smutkiem przyznać musiał, że się tak barǳo sierǳono i odgrażano tam
na królewnę, że postanowiono ą wysłać do Łęczycy lub Krasnostawu, a do Tykocina
wyprawić dla zagarnięcia skarbów, które testamentem do nie i do sióstr należały, o czem
senatorowie słuchać nie chcieli.

Wszystkie te pogróżki i posąǳenia, że królewna z Gastaldim pota emnie i cesarzem
miała akieś układy, że samowolnie coś poczynała — gdy Talwosz e przyniósł — wysłu-
chała ich barǳo cierpliwie, akby zawczasu przygotowana, poǳiękowała mu za gorliwość
i odeszła, słowa nie rzekłszy, ale nie okazu ąc, aby się tem zakłopotała.

Talwosz nie śmiał powtórzyć Annie co mu powiadano ako niepewne eszcze, że se-
natorowie mieli żądać wydania kluczów od tykocińskich skarbów, i że dla pilnie szego
dozoru nad osobą królewne wyznaczeni byli w Krasnymstawie oprócz biskupa chełm-
skiego, pan Andrze z Tęczyna kasztelan bełzki, a w Łęczycy Andrze Dembowski kasz-
telan sieraǳki.

Talwosz powiadał Dosi, że natychmiast chciano Annę z Łomży wyprawić.
Wszystko się to sprawǳiło wkrótce, i ednego dnia dano znać królewnie, uż na

wszystko przygotowane , że posłowie od panów senatorów biskup ku awski Karnkow-
ski i wo ewoda łęczycki Jan z Bogusławic Sierakowski do Łomży zawitali. Pobiegł na
spotkanie ich biskup chełmski.

Wybór tych posłów wskazywał, że chciano powagą ich większy nacisk na wymagania
położyć i zapobieǳ wszelkiemu ze strony królewne oporowi. Rozumem i dosto eństwem
oǳnaczał się Karnkowski, nie ustępował mu Sierakowski, zręcznie szy i żywszy od niego.

Wiadomość o przy eźǳie ich nietylko że nie przestraszyła Anny, ale zdawała się e
wielce pożądaną.

Biskupowi chełmskiemu dała wieǳieć natychmiast, że przy mie biskupa i pana wo-
ewodę ak tylko odwieǳić ą zechcą.

W kilka goǳin też potem Karnkowski z wo ewodą przyszli powitać Annę, która
przy ęła ich z wielkim ma estatem, ale nader zimno i obo ętnie.

Na zapytanie z czemby do nie wysłani byli, biskup ku awski oświadczył naprzód
tylko, że żądano, aby królewna z Łomży wy echała natychmiast do Krasnegostawu lub
do Łęczycy.

— Dlaczegóż po mnie tego wymagacie? — spytała zimno.
— Otwarcie powiem — przerwał Sierakowski — iż, niesłusznie pewnie, bo ą się

panowie senatorowie, aby tu Litwa nie zabiegła i nie starała się skłonić miłość waszą do
ǳiałania na zerwanie Unii.

Anna uśmiechnęła się ironicznie i poruszyła ramionami.
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— Posąǳenie to dla mnie obelżywe est — rzekła — ale a przebaczyć muszę. Co
się tyczy Krasnegostawu lub Łęczycy — dodała — stanowczo wam oświadczyć muszę, że
ani do ednego, ani do drugiego mi wyznaczonego mie sca nie po- a-dę.

Tak, nie po adę. Wybiorę się tam, gǳie mi się zda zna dować, bo niewolnicą uczynić
się nie dam.

Wo ewoda zbladł, biskup spuścił głowę, nie odezwali się uż ani słowa. Sam ton, akim
wyrzeczone były wyrazy te przez Annę, nie pozostawiał wątpliwości, iż się skłonić nie da
do posłuszeństwa bezwarunkowego.

Uzbro ona była do walki z senatorami.
Dnia tego biskup Karnkowski uż nawet nie rozpoczynał nalegania, i krótko zaba-

wiwszy pożegnał królewnę.
Powrócili do nie naza utrz z wo ewodą. Karnkowski na nowo oświadczył, iż z Łomży

oddalić się Anna musi, bo panowie senatorowie ma ą wiadomość o tem, iż Litwa zmierza
do zerwania Unii i bęǳie się starała nakłonić ą ku sobie. Sama więc królewna dla spoko u
własnego powinna była uniknąć nacisków, którym możeby się oprzeć nie potrafiła.

Nie przyznała się Anna, iż Chodkiewicz ą uż kusił wyborem na W. księztwo, ale
odpowieǳiała zimno, że niesłusznie ą posąǳano, akoby bez rady panów mogła i chciała
akieś z Litwą czynić układy.

Wtem wo ewoda chcąc odrazu pozbyć się wszystkiego co na cięższe mu było, do-
dał że kazano im się domagać kluczów od skarbów tykocińskich, w których skrzyniach
zna dowały się też przywile e koronne.

Anna spo rzała z góry na niego.
— Po eǳiemy więc razem do Tykocina — rzekła — i przy mnie otworzym skrzynie,

aby szukać przywile ów, o których a wiem tylko tyle, że ich tam niema!
Sierakowski i Karnkowski zaniemieli, królewna sieǳiała naprzeciw nich ma estatycz-

nie, dumnie, po królewsku zbywa ąc się natrętów.
Biskupowi zrobiło się nad wyraz przykro, wiǳiał się w konieczności wytoczenia wo -

ny ze słabą niewiastą, do które przygotowanym nie był. Niemiłem mu było stawić się
nieprzy acielem te ostatnie gałązki Jagiellońskiego szczepu.

Począł więc, po chwili milczenia i namysłu, z goryczą i żalem wywoǳić do ak wielu
posług go Rzeczpospolita zażywała, ak e sprawiał zawsze ochotnie i szczęśliwie, ak i teraz
z chęcią i wolą dobrą echał tu do królewne dla porozumienia się bez sporu, dla dobra
obustronnego.

Nie zbywało na wymowie biskupowi, a gdy raz rozpoczął niełatwo się powstrzymać
mógł, mówił więc długo, z uczuciem. Tłómaczył dlaczego wy azdu domagano się, gdyż
prze ęto listy Litwinów i wieǳiano o ich intrygach.

Łatwo było się domyśleć, że odmówienie kluczów i wydania przywile ów tak dobitne,
strwożyło też księǳa Karnkowskiego. Z niezmiernym zapałem, w uniesieniu zbytecznem
może, przypuszcza ąc, że zabiegi akieś są na opanowanie gwałtowne tronu z pomocą i za
wieǳą Anny, zawołał.

— Jako senator i eden z rady koronne obowiązany estem miłości wasze oświadczyć
uroczyście, że cuǳoziemcy napróżno tu przebywa ą w Polsce i różne starania czynią; ani
W. Kr. Mość, ani nikt w świecie tego nie dokona, aby nam przeciw woli nasze pana
narzucił.

Pierwe ciała i szaty nasze krwią się opłuczą, niż my tego dopuścimy!
Uniósł się eszcze więce biskup i nierozważnie dodał.
— O tem W. Kr. Mość myśl i my się o to starać bęǳiemy, co est z wolą Bożą, zgodą

powszechną, ale tego nie dokażesz ani praktykami, ani dumą swą, i zginiesz… z żałością
to mówię i z płaczem.

Królewna słuchała blada i poważna, a Karnkowski raz za daleko się posunąwszy, nie
wieǳiał teraz ak złagoǳić wrażenie swych gróźb; mówił więc ciągle, nie mogąc poprze-
stać, o prze ętych skryptach, o praktykach ta emnych, o tych których Anna do pomocy
używała… i skonkludował, iż w Łomży dłuże pozostać nie mogła.

— Słucha W. Kr. Miłość nas, zaufa nam — mówił — Bogu na chwałę, a sobie
i nam na pożytek. Mie sce tu ku mieszkaniu niebezpieczne est, obrony nie masz, za-
warcia żadnego, luǳi około miłości wasze niewiele. Obcy przybiega ą, wciska ą się, ztąd
niebezpieczeństwo i pode rzenia i złe mowy.
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Książę Lignicki prze eżdża się po kra u, książę Pruski pomoc cesarzowi obiecu e.
Powtórzył wreście biskup wymagania wy azdu i wydania przywile ów koronnych

z Tykocina.
Zdało się emu i wo ewoǳie, że wymową tą, zaklęciami, groźbami pokonał Annę,

lecz okazało się, że trwała niewzruszona przy swo em.
Napróżno zeszło goǳin kilka i posłowie nic nie dokonawszy ode ść musieli. Dostało

się tedy księǳu biskupowi chełmskiemu, a potem ochmistrzowi Konieckiemu za to, że
musieli dopuszczać do Anny luǳi, którzy ą podbuǳali, utrzymywali w oporze, bo nie
mogli przypuścić, aby tę siłę charakteru sama z siebie brała.

Wygadał się z tem Karnkowski przed ochmistrzem, który Bogu ducha był winien,
że Litwa akoby chciała się pozbyć Anny osaǳa ąc ą na księztwie Baru we Włoszech,
a Korona lepie o nie myślała.

Trwało parę dni naleganie i stateczny opór królewne , która oświadczyła ponownie, iż
ani do Krasnegostawu, ani do Łęczycy nie myśli i nie po eǳie, choćby dlatego, iż potrzeba
było przebywać w podróży zapowietrzone awnie okolice.

Zgaǳała się zaś na to, aby w blizkości Warszawy osiąść tymczasowo w Piasecznie,
choć tam odpowiedniego pomieszczenia spoǳiewać się nie mogła.

Biskup i wo ewoda, którym adąc zdawało się, że z edną osieroconą niewiastą łacno
trafią do końca, pracowali nadaremnie kilka dni, i musieli się uznać pokonanymi.

Miała tę wyższość osobliwą nad wymownym biskupem Anna, że mówiła i odpowia-
dała spoko nie, bez namiętności, bez gniewu, nie unosząc się, ale nie da ąc się złamać.

Nie brała za złe Karnkowskiemu ego występów gwałtownych, oǳywała się ak przy-
stało do duchownego, z pokorą, łagodnie, lecz nie ustępu ąc ani na włos z tego co posta-
nowiła.

Biskup i wo ewoda zgoǳili się, raǳi nie raǳi, na Piaseczno.
Było to edno co zyskali u królewne i wy eżdża ąc musieli powieǳieć sobie, iż po-

wracali tak ak z niczem. Jagiellonka odniosła zwycięztwo, choć radości zbytnie z tego
nie okazywała.

Miała wiele innych powodów do trosk i smutku. Ta Litwa, którą posąǳano, iż w spi-
sku z nią była, odgrażała się, że wcale testamentu króla uznawać nie chce i nie myśli, że
ego spadkobiercami nie roǳeństwo, ale kra być powinien.

Panowie koronni, równie łaknący grosza dla opróżnionego skarbu, gotowi byli na
współ z Litwinami przystąpić do poǳiału.

Zgoǳono się obe rzeć i sprawǳić co i ak się tam w Tykocinie zna dowało.
Wiemy uż z opowiadania tego, iż król powierzył straż skarbów tykocińskich rot-

mistrzowi Bielińskiemu, którego wierności ufał, a kazał mu powieǳieć i wymógł na to
przysięgę, że kluczów nikomu nie da, ani przystępu, oprócz królewne Anny.

Gdy do Łomży doszła wiadomość, że się Litwini i panowie koronni wybierali do
Tykocina, pobiegł zaraz Talwosz rotmistrza Bielińskiego od królewne zakląć, iżby zaufania
w nim położonego nie zawiódł.

Poselstwo to wcale nie było potrzebnem. Gdy Talwosz nadbiegł, uż po wszystkiem
znalazł, a Bielińskiego tak spoko nego, akby wcale mu nic nie zagrażało. Stary wo ak był
ednym z tych luǳi, którym ani wo ewodowie, kasztelanowie, ani biskupi powagą swą
senatorską imponować nie mogli. Cześć swą i słowo rycerskie stawił tak wysoko, iż za nie
gotów był dać życie.

Z zimną krwią zdał relacyą Talwoszowi, iż w istocie z Litwy wyznaczeni starosta
żmuǳki i Wo na pisarz litewski, wraz z wo ewodą sandomirskim i kasztelanem gnieź-
nieńskim przy echali byli do Tykocina w zamiarze opatrywania owych skarbów. Tym
zaraz na wstępie bez ogródki oświadczył Bieliński.

— Obe rzy cie waszmościowie czy est należyty porządek około ciała królewskiego
i około sklepów opieczętowanych, ale nie żąda cie odemnie, abym złamał słowo. Jestem
człowiekiem sęǳiwym i rycerskim, nieboszczykowi królowi przysięgałem, a pręǳe życie
stracę niż przysięgę mo ą naruszę.

Panowie tedy zażądali, aby on i wszyscy na zamku w Tykocinie nową przysięgę złożyli
Koronie i Litwie, — Bieliński się oparł.

Poswarek się stał i zamięszanie z tego powodu, rotmistrz trwał przy swo em niepo-
ruszony.
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Grożono mu pozwaniem na z azd do Warszawy, nie pomogło i to. Gwałtu popełnić
nie ośmielono się i sklepy zostały nienaruszone.

Talwosz przywiózł pociesza ącą tę nowinę w chwili, gdy uż się wybierano do Piaseczna.
W ten sposób królewna szczęśliwie się przy swem utrzymała i miała się zbliżyć do

Warszawy, do które chciała się dostać, choćby to panom senatorom niebarǳo miłem
być miało.

Wśród zimy, po na gorszych drogach, z niewygodami wielkiemi puściła się królewna
w tę podróż, do które była na pozór zmuszoną, a w istocie odpowiadała ona e życzeniom:
zbliżała ą do mie sca, gǳie z azdy odbywać się miały i czynną być mogła.

Dotąd wiodło się wszystko, choć zdobywać musiała przebo em stanowisko, które za ąć
potrzebowała. Od śmierci króla owa sierota bezsilna uż doszła do tego, iż straszną się stała,
i swo ą wolę mieć mogła. Panowie musieli się z nią rachować.

Co się tam ǳiało w duszy e ? ak potrafiła utrzymać się na zdobytym stanowisku,
nie ma ąc pomocników, oprócz maluczkich sług wiernych? eden Bóg wieǳiał.

Wiǳąc ą tak śmiało kroczącą coraz dale , nie da ącą się zastraszyć, ani zbić z raz
wyznaczone drogi, panowie nie po mowali, aby tę siłę w sobie same czerpała; roiło się
im, że była w zmowie z cesarzem, i że im chciała pana narzucić, nie dopuszcza ąc elekcyi.

Więc poprzysięgano, zaklinano się, że nie dozwolą, aby im panował, kogo sami nie
wybiorą.

Ponieważ ani głupawego Konieckiego ochmistrza niepodobna było posąǳać o posił-
kowanie królewnie do tych uro onych spisków, ani biskupa chełmskiego, ani Czarnkow-
skiego, który za sobą zacierał tropy, na Talwosza się zwróciły oczy, emu przypisywano
wszystko: opór, konszachty pota emne…

Żądano od Anny aby go oddaliła. Królewna w chwili wielkiego zburzenia umysłów
sama nie wieǳiała co począć i pota emnie kazała Litwina przywołać, który uż o wszyst-
kiem wieǳiał.

Nic mu to nie zachmurzyło czoła, choć ode dworu królewne ode ść nie rad był dla
Dosi.

— Co a pocznę, Talwoszu mó — odezwała się do niego Anna wzdycha ąc — oczy
mi tobą wykała ą.

— Jeżeli W. Kr. Miłość dla mnie mizernego służki swo ego cierpieć masz — rzekł
Talwosz kłania ąc się — proszę usilnie rozkażcie mi precz iść, a nie mnie gorliwie służyć
będę.

Łza się zakręciła królewnie w oczach.
— Uspokoić potrzeba panów senatorów — dodała — ale się nie oddala cie z War-

szawy. Da-li Bóg, a wierne służby nagroǳę.
Jaka nagroda na milszą mu była, nie powieǳiał Talwosz, odszedł na wszystko gotowy.
Naza utrz Anna przy biskupie chełmskim przywołać go kazała i oświadczyła, że dla

spoko u i nalegania panów żąda, aby od nie od echał.
— Stanie się po woli miłości wasze — odpowieǳiał kłania ąc się Litwin — ǳięku-

ę za wszystkie łaski, akich doświadczyłem i odchoǳę życząc tylko, aby miłości wasze
druǳy równie wiernie ak a służyli.

Urzędownie tedy Talwosz został odprawiony.
Wesoło ednak poszedł do towarzysza Boboli.
— A co! druhu miły! — rzekł — mnie kazano precz! Wyście szczęśliwi, że panowie

senatorowie was w posąǳeniu nie mieli i zosta ecie.
Bobola uszom nie dowierzał. Zdawało się nietylko emu, ale nawet Konieckiemu,

Żalińskie nawet, która go nie lubiła, niepodobieństwem ażeby się na dworze bez Talwosza
obe ść mogli.

Teraz dopiero okazało się, aką on tu niepokaźną, cichą a czynną był wszystkiego
sprężyną.

Nigdy z tego chluby nie szukał, nie wynosił się, łaskami nie chwalił, wpływem nie
nadymał, ale wszęǳie go było pełno, każdemu dobrą radę dał, karku chętnie nastawił,
a gdy nie asno w czem było, on na lepie do rzał drogi.

Dla królewne był to służka nieopłacony, nieoszacowany, ale wyrzeka ąc się go, wie-
ǳiała że nie straci.
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Z dobrą miną tegoż dnia przyszedł Talwosz na pożegnanie do dobrego, łagodnego
księǳa biskupa chełmskiego, który go też lubił i miał tęsknić po nim.

— Przyszedłem na przewielebnie szego o ca pożegnać — rzekł cału ąc w rękę — pę-
ǳą mnie ztąd, niema rady. Kiedy uż Rzeczpospolita w niebezpieczeństwie być ma przez
Talwosza, trzeba ą ratować! więc choćby głową w przeręblę.

Biskup stał zaasowany.
— Kochanku — rzekł — wierza mnie, am temu nie winien nic. Ochmistrzowi

Konieckiemu byłeś solą w oku, ten na ciebie zrzucił wszystko.
Śmiał się Talwosz.
— Gdy a pó dę precz — rzekł — nic przeto on więce tu znaczyć bęǳie.
Ksiąǳ biskup westchnął powtórnie.
— Dokądże ty? na Litwę? — spytał.
— Bóg eden wieǳieć raczy — odparł Talwosz. — Człowiek czasem swobodę oǳy-

skawszy, nie wie co z nią robić, tak i a. Na wsi mi się nie chce sieǳieć. Siła est panów,
do których dworów człowiek się zda, ale nie do każdego rad pociągnie. Czas akiś pewnie
zostanę w Warszawie.

Pobłogosławił go ksiąǳ Wo ciech i tak się rozstali.
Koniecki ochmistrz, gdy z nim przyszło się żegnać, z kolei poprzysięgał, iż on wcale

przyczyną nie był odprawy, że złe ęzyki mogły to składać na niego, ale się czuł niewinnym.
— Albo a miłość waszą winu ę? — odezwał się Talwosz — Boże mnie uchowa !

Przyszedłem tylko z przestrogą, że co ǳiś mnie, utro może miłość waszą spotkać. Nie
stanie Talwosza a zrobi się co nie po myśli, zrzucą teraz na ochmistrza.

Zasępił się Koniecki, ale nadto ufał wysokiemu urzędowi swo emu, ażeby się uląkł
barǳo. Nosił się z godnością tą, pewien będąc, że nawet złe ęzyki dosięgnąć nie mogły
wyżyny, na które się zna dował.

Żalińska gderliwa tym czulszą chciała się okazać dla Talwosza, im się w duszy cieszyła
więce z tego, że się go pozbęǳie. Miała naǳie ę, że syn e skorzysta z tego i zbliży się
swobodnie do Zagłobianki, która patrzeć nań nie chciała.

Na cięższe było pożegnanie z Dosią. Talwosz nie mógł dotąd zbadać ǳiewczęcia i na
przemiany to naǳie ami na słodszemi się łuǳił, to rozpaczał. Dosi ani on, ani nikt
w świecie zrozumieć nie mógł.

Dumna, zimna, szyderska, obchoǳiła się ze wszystkimi mężczyznami tak, akby z nich
żadnego siebie godnym nie uznawała.

Spotykało to Talwosza co innych. Czasami słuchała go cierpliwie , okazywała przy a-
cielską, ale zaledwie z tego zapragnął skorzystać, aby się zbliżyć i spoufalić, natychmiast
oblekała się dumą i stawała nieprzystępną.

O miłości ani mówić nie dozwalała.
Talwosz, zamożny po roǳicach szlachcic, pięknego imienia, był dla nie pożądanym

mężem, ale o wy ściu za mąż słuchać nie chciała.
Korzysta ąc z tego, iż pożegnać ą miał, Litwin postanowił raz eszcze spróbować roz-

mówić się z nią stanowczo.
Dosia, która pierwsza wieǳiała tu wszystko, tak iż powieǳieć było można, iż myśli

królewne odgadywała, o odprawie Talwosza była uwiadomioną wcześnie. Nie zǳiwiła się,
gdy wypatrzywszy chwilę, samą ą w komorze królewne zastał i oświadczył, że przyszedł
z pożegnaniem.

Zagłobianka, która około krosien akichś za ęta była, rzuciła e i podeszła ku niemu.
— Panno Doroto — odezwał się Talwosz — serce mi się kra e. Mało mi nieraz było

raz lub dwa wiǳieć ą we dnie, a teraz Bóg wie, czy raz w tyǳień mnie to szczęście spotka.
A gdy Dosia milczała dodał.
— Niechże choć przy tem rozstaniu wolno mi bęǳie raz eszcze powtórzyć, żem a

sługą e wiernym do grobowe deski, a siebie i co mam u nóg waszych składam.
Zagłobianka się cofnęła, twarzyczka e zbladła i brwi się ściągnęły.
— Dalibyście pokó temu — odpowieǳiała. — Wszyscy wy mężczyźni, gdy się liczko

podoba toż samo oświadczacie i mówicie… a no na loǳie nie budować.
— Jam tedy nie więce wart niż druǳy w oczach waszych, panno Doroto? — zapytał

smutnie Talwosz.
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— Nie mnie nad innych, ale pono i nie więce — powtórzyła Zagłobianka. — Albo
waszmość znasz sam siebie? Ja to tylko wiem, że pókim młoda, a krasy trochę est, ona
za wszystko płaci, nie stanie e , pocznie się wypominanie, żem ani mienia ni imienia nie
przyniosła, a a na to się narażać nie chcę, i za mąż iść nie myślę.

Talwosz głową zawahał.
— Mnie się zda, że gǳie wielka miłość est, tam ani imienia ani mienia nie potrzeba.
— Tak to się waszmości zda — rozśmiała się z przymusem Dosia — a nie dosyć was,

roǳinę macie, o ca, matkę, braci, siostry, powinowatych, ci oczy sierocieby wykałali.
Proszę więc nie mówmy o tem.

— Jeżeli drugim tak samo ak mnie odpowiadać bęǳiecie — odezwał się Talwosz —
gotówem czekać aż się o wierne miłości me przekonacie.

Zagłobianka zwróciła rozmowę.
— Więc was odprawiono — rzekła — ale wy się odprawiać od królewne nie po-

winniście.
— Ani też myślę — odparł Talwosz.
Zostanę w Warszawie. Z Piaseczna niedaleko do mnie bęǳie, gdybym się miał zdać

na co. Zresztą wiǳi mi się, że i królewna rychło do Warszawy się przeniesie.
Gdybyście mnie na co potrzebować mieli — dodał w końcu — każcie szukać w go-

spoǳie pod Białym koniem u Barwinka, za krakowską bramą.
Ponieważ Zagłobianka nie odchoǳiła, wniósł Talwosz, że mu ma eszcze coś do po-

wieǳenia; czekał rad, iż się rozmowa przedłużała.
Dosia cichym głosem poczęła.
— Nieprawdaż? Mnie się zda e, że choć panowie senatorowie naszą panią posąǳa ą

o to, iż z cesarzem est w pota emne zmowie i z nim spisku e, mylą się barǳo. Więce
ona sprzy a Francuzowi.

Talwosz głową dał znak potwierǳa ący.
— Na lepszym dowodem tego było — dodała Dosia — gdy wiadomości nadeszły o te

rzezi okrutne , zgryzła się tak, że po całych dniach słowa od nie dopytać nie było można.
A potem, ak począł biskup Walencyi rozsyłać pisma, które oczyszczały króla i królowę,
naczytać się ich nie mogła. Kazała mi sobie po nocach raz i drugi odczytywać i tłómaczyć.

Spo rzała na Talwosza.
— Jam też domyślił się, że z cesarzem nasza pani dlatego tylko umyślnie zdawała się

na dobre stopie, aby strachu senatorom napęǳić i nie dopuścić lekceważenia.
— No, to powinniście, eżeli tak mniemacie — wtrąciła Dosia — powinniście wie-

ǳieć, co czynić. Królewna znaku nie da, ażeby Francuza popierano, bo się wstyǳi, ale
przy aciele e odgadłszy myśl, starać się powinni podług nie się sprawiać.

— Ani słowa — odparł Talwosz — tylko tacy przy aciele a słuǳy ak a, nie wiele
mogą.

— Nieprawda — przerwała Dosia gorąco — kto chce, ten może wiele, a mali luǳie
czasem nieznacznie sprawy wielkie popiera ą skutecznie, tyle tylko, że potem ich robota
na cuǳy iǳie rachunek.

— A a się też chwalić i korzyści z nie dla siebie ciągnąć nie myślę — odpowieǳiał
Talwosz. — Byle nasze pani usłużyć, zapłaty, ani chwalby z tego nie szukam.

— Bóg wam to nagroǳi — dodała Dosia uprze mie. — Wiecie więc co czynić…
róbcie.

— Nie omieszkam — rzekł kłania ąc się zabiera ące do ode ścia Talwosz. — Pozwo-
licie abym, gdy potrzeba się okaże, zgłosił się do was?…

— Czemuż nie — cicho szepnęło ǳiewczę — ale o tem zapominać nie trzeba, że
luǳie mnie i was będą szpiegowali. Ostrożnym musisz być. Bóg z wami.

Talwosz skłonił się raz eszcze.
— A! ak wy, panno Doroto, nielitościwi esteście!
Położyła palec na ustach piękna Zagłobianka, twarz e posmutniała.
— Ani słowa!
I odeszła żywo.
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Królewna mieszkała w Piasecznie. Ze wszystkich tych pustych zamków i dworów,
które dotąd od śmierci brata za mowała czasowo, dwór tute szy na nęǳnie szym był.

Królewna musiała za mować izby nieopatrzone, zimne, wie ące, w których pieców
brakło, ław i stołów, a nie wszęǳie tokowisko zastępowały podłogi. Dla nie i dla kil-
ku osób ze dworu ako tako pootykano ściany i okna, ale reszta służby gorze niż na
obozowisku cierpiała, a zima była ostra.

Żaden z tych panów senatorów, którzy ą tu sieǳieć zmuszali, nie byłby wytrwał w ta-
kie obrzydłe ǳiurze. Królewna znosiła nie uskarża ąc się, a gdy Żalińska i Zagłobianka
lub Koniecki poczynali piszczeć, zamykała im usta. Miała w tym myśl akąś. Właśnie to
nęǳne pomieszczenie posłużyć e na lepie mogło dla wytłómaczenia przeniesienia się
do Warszawy.

Nie pyta ąc o pozwolenie, uż razy kilka z Piaseczna eźǳiła do miasta, zatrzymywała
się tu po dniu i więce . Za każdym razem przy azd e popłoch obuǳał, lecz w końcu
luǳie się z tem oswoili, a królewna obracała się swobodnie.

Dosia spostrzegła, iż miała wielką ochotę przenieść się stale na zamek, ale się eszcze
wahała, akby sposobne wyczeku ąc chwili.

Nie zwierzała się ze swych zamiarów nikomu.
Sprawami cesarskich posłów i innemi, o które ą posąǳano, że się niemi porała, nie

zdawała się byna mnie za mować. Cała e troska i staranie zwrócone było na most na
Wiśle pod Warszawą.

Było to wielkie, ulubione ǳieło Zygmunta Augusta, które on rozpoczął z gorącem
pragnieniem wiǳenia eszcze za żywota ukończonem. Leżało mu ono na sercu, dopyty-
wał o nie na śmiertelnem łożu, dawał na to pieniąǳe ze swe szkatuły, a powierzywszy
dokonanie staroście warszawskiemu Wolskiemu, do ostatnie goǳiny troszczył się o nie.

Na owe czasy było to ǳieło trudne, kosztowne, wielkie.
Most ten, któryby był akoby wcieleniem idei Unii dwóch narodów, ma ący połą-

czyć dwie połowy Rzeczypospolite i ułatwić wymianę luǳi i zasobów, rozpoczęty został
eszcze w roku ,  czerwca, gdy pierwszy pal pod niego wbito. Król okupił dwo-
ma wioskami, Przekorą i Dobrą Wolą prawo przewozu od Jeżowskich, spłacił ǳierżawcę
przewozów Erazma z Zakroczymia i emu powierzył budowę stałego mostu, który miał
się oprzeć i wylewom i lodom, łącząc stale dwa brzegi.

Kilkaǳiesiąt ogromnych baszt drewnianych, z prastarych, niezmierne grubości belek
wznoszonych, miało go bronić rozbĳa ąc kry i lody. Drzewo spuszczano z królewskich
lasów z Korony i Litwy; nieustannie pracowali nad nim cieśle w wielkie liczbie i budowa
ma ąca  kroków długości, uż blizką była dokończenia. Starosta Wolski prze ął gorąco
myśl króla i dokończenie przyśpieszał, a Anna się nią za mowała tak pilno, iż za każdą
wycieczką do Warszawy eźǳiła na mie sce, kazała sobie pokazywać ile roboty postąpiły,
zagrzewała do nich, naostatek ze swych barǳo szczupłych zapasów pieniąǳe dawała na
opłatę robotnika. Wolski, który na lepie wieǳiał, że królewnie o pieniąǳe było trudno,
bo z Tykocina nic e nie dawano wziąć dotąd, oprócz pary srebrnych lichtarzy, nie rad
przy mował, zmuszała go przecież Anna, aby dokonanie mostu przyśpieszyć.

Wiadomem było, że tu się Litwa i Korona dla narad nad przyszłym wyborem króla
z echać miały.

Starosta warszawski rad też był temu, aby wiekopomne owe ǳieło doprowaǳić do
skutku, a królewna eszcze animuszu mu dodawała. Ze swemi basztami uż teraz prawie
gotowemi, most oparty na niezmierne grubości palach, związany z takich belek, akich
ǳiś uż nasze lasy nie ma ą, ukrzepiony mnogiemi klamrami żelaznemi, które go spa ały,
przedstawiał widok wspaniały.

Królewna dla pamięci brata była nim dumną, cieszyła się i patrząc nań płakała. Wolski
pysznił się też, że emu danem było ostatnią rękę przyłożyć do budowy edyne wówczas
w kra u.

Za każdą podróżą do Warszawy echała Anna na brzeg w towarzystwie starosty, kazała
sobie ukazywać wszystko i nagliła o wykończenie.

Podróże te w porę zimową, na którą nie zważała królewna, a barǳie podobno pobyt
w Piasecznie, gǳie nocami woda w poko ach zamarzała, wilgotno było i niewygodnie,
poczynał uż na zdrowie wpływać. Anna była cierpiąca na ból głowy, oczów i miewała
gorączkę często, ale nie zważała na nią wcale.
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Czas było nareście z Piaseczna mimo panów senatorów przenieść się do Warszawy,
choć przewiǳieć było łatwo aką to wrzawę wywoła.

Panowie senatorowie eszcze się byli po długich naradach nie roz echali z Warszawy,
gdy w piątek przed zapustami ( stycznia) wcale się nie ozna miwszy im, nie pyta ąc
o pozwolenie, królewna z całym dworem i taborem w biały ǳień wprost za echała na
zamek.

Można sobie wyobrazić, akie to uczyniło wrażenie.
Był eszcze w Warszawie prymas Uchański, biskupów siła, był Firle marszałek ko-

ronny i inni senatorowie świeccy.
Zmiarkowali oni, że zamiast walkę rozpoczynać, która się dotąd nie wiodła, należało

królewnę przy ąć ze czcią e należną. Pośpieszył więc Uchański, okazu ąc wielkie posza-
nowanie dla krwi królewskie , Firle , biskupi i świeccy panowie na powitanie uroczyste.

Królewna wyszła byna mnie nieustraszona, z pogodną twarzą i wszystko się odbyło
ak na uroczyście , na spoko nie , bez wymówek, bez żalów.

Witał prymas, przemawiał wo ewoda krakowski, ǳiękowała sama Anna, oǳywali się
inni z wiernością swą i przywiązaniem dla rodu królewskiego. Nikt nie śmiał ani spytać
Anny, ak się ważyła na krok tak samowolny, ani e wyrzucał, iż lekceważyła radę.

Królewna w kilku słowach napomknęła o tem, ak pobyt w Piasecznie był niemożli-
wym.

Rozgospodarowano się więc na zamku na dobre, widocznie uż nie myśląc ztąd dać
się wyrugować.

Koniecki, który teraz sam ako ochmistrz na zamku rozkazywał, nabrał eszcze więk-
sze powagi i pewności siebie.

ǲiało się to w piątek. Ponieważ Uchański i Firle uż na wy ezdnem byli i pośpieszyli
z powitaniem, nie mogli wszystkim ozna mić o tem i wielu się do nich przyłączyć nie
mogło.

Litwini, którzy po odrzuceniu przez Annę ich ofiar do rozerwania unii dążących,
na nieprzy aźnie si się dla nie okazywali, goǳili na testament króla i na prawa Anny, nie
pokazali się dnia tego. Nie przyszedł też przeciwnik Firle a Zborowski, może dlatego, iż
z nim razem nie chciał się tu zna dować.

Dotąd stawał on także dosyć nieprzy aźnie względem królewne .
W sobotę potem zǳiwiła się ona wielce, gdy zrana Koniecki e przyszedł ozna mić,

iż pan wo ewoda sandomirski o posłuchanie prosił. Nie zawahała się ani na chwilę z przy-
ęciem tego, który się głosił e nieprzy acielem.

Wielki a dumny pan, Zborowski różnił się od tych ówczesnych czynnych w Rzeczy-
pospolite magnatów ak Firle , którzy z myślami i zamiarami swemi ukrywać się starali
niezręcznie i sąǳili, że świat oszuku ą.

Zborowski większy ant od nich, mówił głośno co myślał, udawał otwartego i na-
miętnego, krzyczał i unosił się, chociaż przy tem wszystkiem doskonale pamiętał z czem
się mógł wydać, a co miał utaić.

Z nim i sprawa, i rozmowa szła inacze , nie politykował on ak Uchański, nie kłaniał
się ak Firle , rubasznie się tłómaczył, chciał, aby mniemano, że nic do ukrywania nie
miał.

W istocie obok przebiegłości wielkie , temperament gwałtowny nie dozwalał mu cał-
kiem się powściągać. Puszczał więc woǳe sobie, mówił wiele, obchoǳił się z ludźmi
rzeźko.

Królewna Anna po wczora szem powitaniu prymasa i wo ewody nie wieǳiała czego
się ma spoǳiewać od Zborowskiego, który się nie taił z tem dawnie , że przeciw nie
goǳił.

Wyszła naprzeciw niego z małym dworem, przywołać kazawszy biskupa chełmskiego.
Zdumienie było wielkie, gdy wo ewoda zobaczywszy ą wychoǳącą, barǳo grzecznie,

uprze mie i z poszanowaniem należnem zaczął witać nietylko imieniem swem, ale i innych
panów, którzy przybyć tu nie mogli.

Co więce , ofiarował e pokorne służby swe, przypomina ąc ako przodkowie ego
wiele z łaski Jagiellonów dobroǳie stw otrzymali. Nie przepomniał i ubolewania nad
tem, co królewna za życia i po śmierci brata ucierpiała, obiecu ąc na przyszłość pomoc
czynną i opiekę, i t. p.
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Mowa Zborowskiego była tak niespoǳiewaną, a tak pociesza ącą, iż na królewnie
uczyniła wrażenie akiegoś cudu. Roz aśniło się e oblicze. Zbliżyła się ǳięku ąc wo e-
woǳie z wyrazem takiego prze ęcia i rozrzewnienia, że Zborowski poruszył się więce
eszcze.

Wymieniono słów kilka uprze mych i Anna uczuła się zniewoloną pana wo ewodę
prosić, aby z nią obiadować przyszedł. Zborowski przy ął wezwanie ochoczo.

Jaką myśl miała Anna, rozkazawszy Konieckiemu do stołu swo ego zaprosić awnie
sobie też nieprzy aznych Litwinów, Ostafiego Wołłowicza i Pawła Paca, trudno było księ-
ǳu biskupowi chełmskiemu zgadnąć. On i pan Zygmunt Wolski mieli się także u stołu
zna dować.

Tak owa prześladowana, pęǳana z mie sca na mie sce, córka królewska, która miała
pod ścisłym dozorem sieǳieć w Łęczycy lub Krasnymstawie — teraz, ǳięki energii swe
i silne woli, przy mowała na zamku królewskim nieprzy aciół, którzy się e kłaniali nizko
i oświadczali z pomocą i służbami wiernemi.

W Zborowskim domyślać się można uż naówczas powzięte myśli, użycia Anny w po-
moc do elekcyi Henryka. Mówiło mu coś, że cesarzowi nie była tak oddaną ak głoszono.
Być może, iż oznakę akąś uchwycił i nie omieszkał z tego korzystać.

Zeszli się wszyscy na obiad tak dobre myśli, tak pokorni i ochotni, że przy stole
rozmowa żartobliwy i wesoły obrót wzięła.

Zborowski miał to w naturze swo e , iż mówił niby otwarcie, co myślał, śmiało, cho-
ciaż nigdy nadto się nie zdraǳił.

Królewna zna ąc to, iż luǳie przy kieliszkach raǳi się otworzystszymi sta ą, nalewać
kazała a Koniecki do picia zapraszał i naglił, czego pan wo ewoda nie potrzebował zresztą,
bo pił zwykle dużo i wcale go obecność królewne nie hamowała.

Usta mu się czy pozornie czy rzeczywiście szeroko barǳo rozwiązały.
Przyszło do tego, że śmie ąc się wyznał przed Anną, iż pogłoski choǳiły, akoby ona

zamiar miała struć kazać księǳa Krasińskiego biskupa krakowskiego, Firle a i ego.
Mówił to w sposób żartobliwy niby, lecz powtarzał, co wieść roznosiła przez tych

szerzona, którzy w Annie chcieli wiǳieć drugą Bonę.
— Wo ewodo mó — odparła zimno a smutnie — na nicby się nie zdało do takich

środków uciekać przeciwko wam, a Bóg mi świadek, iż nikomu, nawet nieprzy aciołom
źle nie życzę. Luǳiom na rękę różnić nas, mnie czernić, aby w mętné woǳie swą rybę
łowić.

Gdybyście lepie mnie znali, śmielibyście się z tych potwarzy, a a niemi garǳę.
Zborowski podchwycił gorąco, iż onby się nie ważył powtarzać baśni złośliwych, gdyby

do nich przywiązywał wagę.
Królewna tedy, choć ciężko e mówić było, dodała.
— Wierzcie mi, panie wo ewodo, iż przed własnym interesem moim, kra u tego dobro

w sercu przodu e. Nie pragnę dla siebie nic, tylko co dla Rzeczypospolite z korzyścią est
i sławą. Nie upominam się, eno o to, coście wy sami sobie winni i godności wasze .

Obwiniono mnie o akieś spiski z cesarzem, o których nie myślałam nigdy, o chęć
narzucenia wam pana, gdym a nad sobą na cięższego ucisku doznawała.

Panowie litewscy, którzy przewidywali, iż się na rozerwanie Unii zwrócić może kró-
lewna, nie chcieli dopuścić tego i przerwali zapewnieniami przywiązania do panów swo-
ich. Zborowski uż dobrze napity, czy też napitego uda ący, aby się tem szczerszym wy-
dawał, począł, z kielichem przyklęka ąc przed królewną, przy czem go z dwu stron przy-
trzymywać musiano, poprzysięgać, iż na przyszłość w zgoǳie z nią będą ǳiałali dla dobra
wspólnego.

ǲiękowała Anna, przyklaskiwali wszyscy. Zborowski kielich po kielichu wychylał,
ęzyk mu się plątał, ale serca okazywał coraz więce i tak obiad się skończył przy po-
wszechnem rozrzewnieniu.

Biskup chełmski, starowina, płakał także. Litwa więce milcząca, wtórowała tym wy-
nurzeniom miłości i przywiązania dla królewne .

Na klęczkach tedy ucałowawszy podaną sobie rękę królewne , gdy ta z poko ów wyszła,
bo czas było myśleć, ak Zborowskiemu odwrót zapewnić, Koniecki z Rylskim musieli pod
ręce go wziąć, aby ze wschodów prowaǳić, gdyż choǳić uż nie mógł.
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A że konia też dosiąść nie było o czem myśleć, kolebki zaś nie miał pogotowiu wo-
ewoda, musiano go z zamku końmi królewne odesłać.

Wróciwszy do swo e sypialni, Anna we łzy się rozlała.
Wszystko wprawǳie obracało się na dobre — na pozór wychoǳiła zwycięzko, ale to

były dopiero początki, a przyszłość stawiła się przed e oczyma z całą swą grozą niepew-
ności.

Wspomnienie trucizny, potwarze te, które ą czyniły w oczach narodu poczwarą akąś,
gotową nieprzy aciół pozbywać się wszelkiemi środkami, zabolały mocno.

Musiała we ść w siebie, azali e postępowanie nie usprawiedliwiało tych domysłów
i przypuszczeń. Stała twardo przy prawach swych, ale one razem były prawami sióstr e
i krwi te , które ona edna tu reprezentowała.

Nie mogła się dać zgnieść i usunąć a zasłonić — nie dla siebie, ale dla krwi, aka w e
żyłach płynęła.

W chwili te wszelkie marzenia, akie karmiła pota emnie w głębi duszy, rozwiały się
i rozpierzchły. Nie szło e uż o siebie i szczęście własne, ale o pamięć przodków, o ich
sławę i cześć.

Każde słowo i myśl Zborowskiego rozpamiętywała i rozbierała, bada ąc, co się w nich
kryło.

Upo enie owo i mniemane wylanie się pana wo ewody wcale e nie uwoǳiło, czuła,
że człowiek ten, choć się na nogach nie trzymał, na woǳy miał myśli swo e. Co znaczył
ten nagły zwrot ego, czułość, wylanie się, obietnice…

Wieǳiała, że Firle pota emnie sprzy ał i prowaǳił cesarzewicza. Commendoni za-
ręczał, że Zborowski zgodnie z nim miał także prowaǳić Ernesta.

Na te łzy weszła Zagłobianka i przyklęknęła przed panią swo ą. Wieǳiała uż ona
przez Rylskiego, co się przy obieǳie ǳiało, ale więce też od innych.

Zrana Talwosz przyszedł ozna mić e , że z na bliższemi powiernikami Zborowskich
zawarł ścisłe stosunki i wieǳiał na pewno, że wo ewoda pozornie cesarzewicza zaleca ąc,
pilno się starał o pomożenie Francuzom, że sam słał do Francyi, Montlucowi pieniąǳmi
pomagał i — nawet wrażenie rzezi św. Bartłomie a zatrzeć się starał.

Z tą wiadomością przybywszy Dosia, szepnęła ą Annie, aby postępowanie Zborow-
skiego wytłómaczyć.

Nie goǳiło się e okazywać, że pota emne życzenia pani swe odgadywała — mówiła
więc o tem obo ętnie, ako o wiadomości tylko, którą Talwosz e przyniósł i za pewność
zaręczał.

Anna słuchała ciekawie. W istocie tłómaczyło to postępowanie Zborowskiego, nie-
zrozumiałe z początku.

Gdy prymas Uchański i Firle w piątek pośpieszyli uprze mie witać królewnę, nie
mógł Zborowski dać się im zatrzeć i pozostać obo ętnym na stronie.

Pośpieszył więc w sobotę do Anny. Zważył, że w królewnie była akaś siła i prawo,
którego lekceważyć nie należało.

Ztąd ego wylanie się, oświadczenia i zaręczenia opieki na przyszłość.
O wy eźǳie z Warszawy uż potem mowy nie było. Nikt nawet nie śmiał zagaić o tem.
Koniecki i przybyły świeżo, wylany dla Jagiellonek poczciwy sługa ich Rylski, z resztą

dworu poczęli się rozmieszczać na zamku, tak aby za długo doznawane niewygody pobyt
teraźnie szy wynagroǳił. W pomoc im przychoǳił Wolski, a i pomnie szych, chętnych
sług nie brakło.

Królewna rozpoczęła tu toż samo życie, akie dotąd prowaǳiła.
Dnie całe schoǳiły na pisaniu listów, szczególnie do Zofii Brunświckie , którą w po-

moc sobie sprowaǳić chciała koniecznie.
Siostry się dosyć kochały, szczególnie Anna wylaną była dla Zofii i Katarzyny, one

zaś odpłaca ąc e wza emnością, więce ednak myślały o sobie, o spadku, o wspólnych
interesach, niż o sprawie biedne , osierocone i osamotnione siostry.

Polepszyło się e położenie na pozór, wszyscy, nie wy mu ąc na nieprzy aźnie sze
Litwy, czuli, że miała pewne prawo i reprezentowała siłę, którą się posłużyć mogli; kłaniali
się więc, ale szczerze, serdecznie mało kto myślał pomagać.

Litwa dla siebie, cesarscy zwolennicy sobie, Montluc dla Francyi chcieli się nią po-
służyć.
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Stała na świeczniku, a nie miała biedna czem świecić! Pienięǳy ciągle brakło, dwór
należało pomnożyć. Urzędników przybywało, aucymer musiał się dla okazałości zwięk-
szyć, gości trzeba było przy mować, nie ma ąc sreber stołowych opieczętowanych w Ty-
kocinie. Podskarbi nie dawał pienięǳy, bo skarb był wyczerpany, pożyczyć było trudno.

Królewna po cichu gryzła się i martwiła, pisała do Zofii prosząc o zasiłki nadaremnie,
użalała się przed bliższemi napróżno. Przywiązani do nie biegali, starali się i na częście
wracali z akąś nieznaczącą kropelką, która wsiąkała w na niezbędnie sze życia powsze-
dniego potrzeby.

Tyle trosk i niepewność przyszłości, doznane niewygody, pomieszczenie w Piasecznie,
odǳiałały też na zdrowie tak, że Anna chorzeć zaczęła. Gdyby nie kra czyna, nie miałaby
nawet około siebie litościwego serca, prócz Dosi, bo Żalińska w chorobie stawała się
zgryźliwszą eszcze.

To co zdobyła sobie siłą charakteru Anna, było eszcze małem w stosunku do tego co
zostawało do zdobycia.

Zbliżał się ów se m elekcy ny, który o losach kra u miał rozstrzygać; umysły się przy-
gotowywały do niego. Annie nie wzbraniano wprawǳie pobytu w Warszawie, przeko-
nawszy się, że ona sobie nie da rozkazywać, ale panowie trwali w naǳorze pilnym nad
nią, wymagali, aby bez ich wieǳy nie przy mowała nikogo, nie czyniła nic.

Wprawǳie umocowany przez nich dobry i łagodny biskup chełmski nie stawał tak
dalece na zawaǳie, i łatwo go było wyminąć, ale musiała się królewna mieć na baczności.

Każdy krok, każde słowo trzeba było obrachować, wyważyć, a nawet z przy acielem
domu, z tym wylanym i zaklina ącym się, że gotów był na wszelkie ofiary Czarnkowskim,
królewna dyssymulować wiele, przemilczać i taić musiała.

W mie scu referendarza z awił się teraz ako doraǳca na dworze, Solikowski, zdolny,
ambitny, zręczny, umie ący się przypodobać, odgadu ący usposobienia, człowiek, który
wiele obiecywał i dla siebie też spoǳiewał się wiele.

Solikowski, który się od pierwszego wiǳenia podobał królewnie z taktu, powagi,
i z pewne zgodności po ęć, wiǳiał w Annie ostatnią spadkobierczynię dynastyi i, zda e
się, że przeceniał nawet wpływ, aki ona mogła mieć w przyszłości.

Ofiarował on usługi swe królewnie, która, że potrzebowała kanclerza dla siebie, zrobiła
mu wkrótce naǳie ę, iż mie sce to bęǳie mógł za ąć.

W istocie szukała ona kogoś, coby e zastąpił referendarza, którego daleko lepie
przeniknęła, niż on się domyślał. Poznała, że był ciałem i duszą oddany cesarzowi, a miała
wstręt od wszelkiego związku z domem rakuzkim.

Solikowski w pierwszych zaraz chwilach zdraǳił się z tem, że sprzy ał wyborowi Hen-
ryka.

Anna nie wyda ąc się ze skłonnością i marzeniem o nim, dlatego ednego dała pierw-
szeństwo Solikowskiemu, który się stał domownikiem i doraǳcą pożądanym.

Młody eszcze, żywego temperamentu, pragnący wywyższenia, Solikowski nie mógł
nawet się stawić w ednym szeregu z ks. biskupem chełmskim, dobrodusznym, łagodnym,
ale krótko wiǳącym.

W miarę, ak na zamku więce się spoufalał i częstszym stawał Solikowski, Czarn-
kowski mnie się tu okazywał.

Miał naǳwycza wiele do czynienia, razem z innemi gotu ąc ową elekcyę cesarską,
od które większość szlachty wstręt miała. Popierali ą magnaci, złuǳeni obietnicami,
kupieni lub wzięci na pochlebstwa; ogół się obawiał uż ukrócenia swobód.

Kandydatury pomnażały się, nie licząc głównie szych i oddalonych a niemożliwych,
ak szweǳkiego króla i cara moskiewskiego. Kiełkowała myśl wybrania akiegoś Piasta,
a nim niby miał być wielkiego rodu, bogaty, spokrewniony świetnie Rosenberg, Czech
nie Polak. Obok niego stawały mało znane postacie różne, aż do śmiesznego Słupskiego
Bandury, którego przezwisko samo pobuǳało do szyderstwa.

Jedni mówili za Piastem, a tych było barǳo niewielu, druǳy oburzali się na myśl,
aby wczora równemu sobie kłaniać się i posłuszeństwo poprzysięgać mieli.

Na prowincyach rozlegały się na rozmaitsze echa stolic i grodów.
W Wielkie polsce i wielu innych wo ewóǳtwach chciano wybierać samą Annę, a mę-

żowi e potem dać koronę, którąby ona mu przyniosła. Myśl ta miała zwolenników wielu.
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Cesarz głosił przez usta swych posłów, że syn ego Annę zaślubi, Montluc i Fran-
cuzi co do tego drażliwego punktu milczeli, ani przyrzeka ąc, ani się opiera ąc. Mówili
dwuznacznie, dawali się domyślać, nie chcieli zobowiązywać.

Biskup Walencyi Pibrac i wszyscy Francuzi zna ący rozpustnego Henryka, kocha ą-
cego się w piękności, stro ącego ak lalka, wybiera ącego sobie i na ładnie szych chłopców
na przy aciół i na pięknie sze panie na kochanki, wieǳieli dobrze, że ożenić go z niemło-
dą, poważną, smutną polską królewną byłoby naǳwycza trudnem.

Zdawało się im, że Annie zapewnia ąc stanowisko, dochody, poszanowanie, stawiąc ą
obok tronu, niekoniecznie Henryk żenić się potrzebował. Była to zawada, nieprzy emna
przeszkoda, lecz z czasem da ąca się usunąć i uprzątnąć.

Po miastach nigdy może ak te zimy nie z eżdżano się tłumnie, i nie naraǳano wrzaw-
liwie . Szlachta polska naówczas nie grzeszyła zbytnią zna omością stosunków europe -
skich, a nawet kra ów o granicę położonych.

Przy aciele cesarza rozpowiadali ǳiwolągi o ego potęǳe i środkach, akich mógł użyć
dla zdobycia Korony, o Erneście (Rdeście, mówiła szlachta) choǳiły też baśnie różne, a cóż
dopiero o Henryku, o carze, o Janie Szweǳie i kilkoletnim synku ego, o wszystkich
innych aż do Słupskiego Bandury!

Cesarscy, choć nieobficie po troszę pieniąǳmi rozdawanemi cicho, zyskiwali sobie,
Francuzi więce obietnicami i zobowiązaniami na piśmie, w których stały złote góry.

Montluc dawał na papierze, co kto chciał.
Na całe wo ewóǳtwo często potrzeba było ednego tylko wygadanego a żwawego

szlachcica, aby za sobą tłum poprowaǳił i skuteczną szerzył propagandę. Mówca taki na
z eźǳie, na odpuście, czasu armarku często kawał kra u usposabiał do przyszłego głoso-
wania.

Tam gǳie się dwa wpływy ścierały, rzadko cesarz zwyciężał liczbą. Miewał za sobą
magnatów, mnie si się go lękali i nie dowierzali.

Duchowieństwo wahało się mięǳy Henrykiem a Ernestem. Różnowiercy szli za Zbo-
rowskim, pomimo rzezi św. Bartłomie a, choć gorętsi się go wyrzekali i ani słuchać nie
chcieli o nim.

Taki rozerwany był stan umysłów w przededniu zwołania se mu elekcy nego, którego
następstwa nikt przewiǳieć nie mógł. Pobożni rachowali na Opatrzność i Ducha św.
a w istocie tam, gǳie tłumy głosować miały pod wpływem namiętności i rozdrażnień
chwilowych, żaden rozum w świecie odgadnąćby nie umiał, kto się utrzyma.

Jeden wykrzyk nierozumny, gwałtowny mógł wszystko zachwiać, albo niespoǳiane
wywołać skutki.

Nie ǳiw też, że luǳie poważnie si, których los kra u obchoǳił, choǳili zasępieni,
z trwogą wygląda ąc goǳiny ostatnie .

W chwili zwołania se mu, gdy się uż Mazury ściągać poczęli do Warszawy, a za niemi
i z dalszych ziem i wo ewóǳtw z eżdżała szlachta i senatorowie, nasz Talwosz oddawna
był na stanowisku.

Nie mieszkał on na zamku, aby się nie narażać tym co go ztąd wywołali, a barǳie dla-
tego, ażeby królewnie nie przysparzać troski; ale nie było dnia, żeby się tu nie zna dował,
nie wiǳiał z Dosią i nie dostał ęzyka.

Anna wieǳiała o nim, może go czasem pota emnie przypuszczała do siebie, ale nie
wspominała i obchoǳiła się bez usługi.

Jako sekretarz zastępował go inny, ako kanclerz tymczasowy był ks. Solikowski.
Niemnie Litwin był niesłychanie czynnym, a że Dosia i on przekonani byli, iż Anna

sobie życzyła wyboru Henryka, chociaż się z tem oǳywać nie mogła, Talwosz biegał
edna ąc mu zwolenników.

Ponieważ pierwsi stawili się na placu Mazurowie, Talwosz poznawał się z niemi i puścił
pomięǳy nich hasło, że trzeba było głosować za Francuzem, cicho doda ąc, iż to było
życzenie, rozkaz racze królewne .

Podawano to sobie z ust do ust ako ta emnicę, ale wszyscy barǳo rychło się nią
poǳielili.
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Mazury widywali częście Annę, polubili ą, żałowali, chcieli pomóǳ i pó ść za e
myślą.

Gǳiekolwiek się ich gromadka zebrała, Talwosz znalazł się pewnie mięǳy niemi i nie
było rozmowy, któraby się nie skończyła na tem, że wedle woli Anny, na Francuza gło-
sować potrzeba.

Nie był też bez wpływu ten wikary od P. Maryi ks. Stępek, któregośmy uż wiǳieli,
gdy o zastaw sreber choǳiło. Talwosz z łatwością go pozyskał dla osierocone pani, które
pobożność, dobroczynność, prostotę obycza u i zacność Stępek znał oddawna.

Wiǳiał ą cierpiącą i upokorzoną za życia króla i tego starczyło, aby dla nie współ-
czucie gorące wyrobić w wikarym.

A przytem Henryk, ak wieǳiało duchowieństwo, był wiernym synem Kościoła.
Słowo ks. Stępka znaczyło wiele, bo mówiło do serc w imię Boga.
Mazurowie zaledwie się powoli tu ściągać zaczęli, uż hasło było dane, a nowo przy-

bywa ący prze mowali e z łatwością.
Obok Henryka szeptano imię Anny. Szły one razem.
Nadchoǳąca wiosna piękna, ciepła, dla szczęśliwych wesoła, na zamku zapowiadała

się smutną. Królewna leżała prawie ciągle chora, zmuszona nie wstawać z łóżka dla febry,
która przez ǳień ą trzęsła, a niczem się pokonać nie dawała. Miała tyle siły, że wolna
od paroksyzmów wstawała, wychoǳiła, przy mowała, za mowała się sprawami bieżącemi,
lecz z każdym dniem wyczerpywał się zapas życia, a choroba przeciągała się uparcie.

Ani lekarze, ani sławione leki starych bab, ani modlitwy nie pomagały. Do blizkiego
uż nawet kościoła, pobożna pani, która nawykła była wstawać na utrznię i iść modlić się,
nie mogła uż choǳić i mszy słuchać.

Choroba niby nie groźna, z czasem ednak wycieńczyła straszliwie. Cera zżółkła, oczy
zapadłe świadczyły o cierpieniach.

Dosia, Zosia Łaska, kra czyna i inne panie mieniały się u łóżka królewne , służąc e ,
obiecywano sobie polepszenie ciągle, ale ono nie przychoǳiło.

W dniach wolnych, gdy się z awił Czarnkowski, gdy przyszedł ks. Solikowski, gdy
ozna miono szlachtę lub panów chcących się pokłonić swe pani, musiała osłabiona zwlec
się z łóżka, oǳiać żałobnie (bo dotąd dwór i ona w kirze choǳiła) i przy mować przyby-
wa ących i uśmiechać się, aby nie stękać przed niemi.

Oprócz tego trudu, miała królewna niezbyty a coǳienny starania się o pieniąǳe, za-
ciągania pożyczek, ratowania tymczasowo wszelkiemi środkami od sponiewierania i gło-
du.

W tem pomagał usłużny i poczciwy, a niezmordowany Rylski, który gotów był każde-
go dnia echać na koniec świata, byle się to na co przydało, kłócić się, walczyć i zdobywać
posiłki dla biedne swe pani.

On i starosta Wolski, ks. Solikowski, po troszę biskup chełmski dopomagali Annie
całem sercem, ale trosk e od ąć nie mogli.

Królewna, pomimo choroby i znużenia, spraw pilnych zaniedbywać nie chciała. Zry-
wała się z gorączką, z bolem głowy, aby potem osłabła, podtrzymywana przez Dosię
powrócić do łóżka.

Pociechą edyną dla nie było to, że wszyscy zdawali się nawracać ku nie i do nie
garnąć.

Talwosz świadczył o tem.
Stał on uż teraz gospodą nie pod Białym koniem u Barwinka, bo tam tak było pełno

dosto nie szych, że on się docisnąć nie mógł, ale na mieście u rzemieślnika, u którego izbę
na mował. Na pozór nie miał żadnego za ęcia, był zupełnie swobodnym, ale od rana biegał,
kręcił się, podsłuchiwał, naprawiał co gǳie zepsutem znalazł, a w goǳinie wieczorne
przeciskał się na zamek, gǳie miał swoich starych przy aciół i prawie coǳień widywał
z Zagłobianką. Nie przychoǳił do nie z próżnemi rękami nigdy, coś miał zawsze do
doniesienia lub ostrzeżenia. Na pozór próżniacze ego życie całe schoǳiło na usługach
sprawie królewne .

On pierwszy, powziąwszy wątpliwość o szczerości Czarnkowskiego, ostrzegł o tem
Annę i zapobiegł, aby mu się nie zwierzała.

Talwosz umiał barǳo zręcznie odegrywać różne role, wystąpić ako możny szlachcic
i półpanek, bo był w istocie nim, lub ako skromny szaraczek. Bywał u pana starosty
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Wolskiego, u niektórych senatorów, a gǳie się Mazurowie uboǳy skupili przy ǳbanku
na gawędę, gdy się czuł potrzebnym, znalazł się także.

Wieczorem przy kaganku lub ło ówce, a często do późne nocy sieǳiał za stołem
w swe izdebce i przepisywał pilno choǳące po rękach listy, odezwy, paszkwile, które
późnie rozdawał mięǳy ludźmi a oni e rozrywali, bo każdy się czegoś chciał nauczyć
o Rdeście i o Francuzie, o Rosenbergu i Bandurze.

Czasem musiał przedsiębrać wycieczki, bo poselstwa różne zbliżać się zaczęły i z eż-
dżać. Niespracowanym był i niezmordowanym, chociaż piękna Dosia wychwala ąc go
przed królewną, odda ąc mu sprawiedliwość należną, sama go wynagroǳić za te trudy
wcale nie myślała.

Dopóki e mówił o tem co zrobił, czego się dowieǳiał, słuchała go z za ęciem, uśmie-
chała mu się uprze mie; ak tylko zaczął wzdychać i zagaił o swe miłości dla nie , odwra-
cała się zasępiona i zamykała mu usta.

Potrzeba było i człowieka tak cierpliwego i miłości tak uporczywe , aby się tem nie
zrazić, nie ostygnąć i nie wyrzec naǳiei.

— Panna Dorota w końcu się przekona — mówił często, gdy go odprawiała z niczem
— że na takie poczciwe przywiązanie ak mo e rachować można i polegać na niem, ale
panna nie ma ani litości, ani serca.

Dosia czasem odwracała się z uśmieszkiem ǳiwnym i odpowiadała mu gorzko.
— Serca a może nie mam! Nie wiem… albo mi go Bóg nie dał, lub za młodu wyschło.

Cóż począć na to? Głowa mi się nie zawraca.
— Ale kiedyś przy ǳie pora, że się serce odezwie — mówił Talwosz — tylko nie dla

mnie może, ale dla akiegoś Żalińskiego, albo emu podobnego gołowąsa.
— Bądź waszmość spoko ny — odpowiadała Dosia. — Nie dam się a wziąć łatwo.
— A cóż bęǳie późnie … późnie …?
— Na starość? — przerwała Zagłobianka. — A cóż ma być? posiwie ę i będę pani

mo e służyła ako ǳiś.
— Ale królewna, Boże nam ą uchowa , nie wieczna — mówił Talwosz.
— Albo to klasztorów niema dla takich, ak a, co roǳiny nie ma ą? Pan Bóg im

o cem, a klauzura domem i przytułkiem.
Tak się na częście kończyły niefortunne zaloty Talwosza, który wzdychał, ale kochać

nie przestawał. Dosia coraz mu się wydawała pięknie szą, nawet w te żałobie niewǳięcz-
ne , która oprócz grubego kiru, okrywała dwór roǳa em płaszczów z płótna zgrzebnego
szarego, obycza em zdawna przy ętym.

Okrycia te płócienne, nieforemne, doprowaǳały do rozpaczy kobiety dworu, więce
dba ące o swe wǳięki; lecz musiały brać e coǳień, bo i królewna się tak przyoǳiewała
do gości szczególnie .

Litwin się zaklinał, że Zagłobiance nawet w tym worze, ak on go nazywał, było
cudnie do twarzy.

Biedny rozmiłowany Talwosz, nieczułości dla siebie pięknego ǳiewczęcia szuka ąc
przyczyn, wpadał na tę myśl ciągle, iż kogoś innego kochać musiała. W razie, gdyby się
o tem przekonał, możeby był zalotów zaprzestał, ale z równą zręcznością szpiegu ąc Dosię,
ak cesarskich pomocników, nie potrafił dotąd nawet pozoru znaleźć do posąǳenia e .

Zagłobianka spęǳała dnie całe na usługach królewne , a eśli nic do czynienia nie
miała, chwytała książki, których była chciwą tak, że ą z tego wyśmiewano.

Niewiele naówczas kobiet zwykły były zabawiać się czytaniem, a eśli z nich która
miała w niem upodobanie, zatapiała się w książkach pobożnych. Zagłobianka zaś czytała
wszystko, co się e do rąk dostało, nie czyniła wyboru i mądrze szą też była od innych.
Czy przez to szczęśliwszą? rzeczą est barǳo wątpliwą.

Nauka est ak napó , który obuǳa coraz większe pragnienie i roǳi niepokó niena-
sycony. Niema e końca; więc kto raz wszedł do tego labiryntu, uż po nim życie całe
błąǳić może, nie zna du ąc spoczynku.

Dla Dosi była ona edyną rozrywką, a odrywała ą od świata i stawiła, ak naów-
czas, zupełnie osamotnioną, bo z barǳo małym wy ątkiem, na dworze nawet o tem co
ą za mowało, mówić z kim nie miała.

Duchowni, gdy który z nich przypadkiem słowo akie z nie wyciągnął, dostrzegłszy
w nie niepoko u ducha, karcili tylko i zdrożną ciekawość umysłu naganiali.
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Zamykała się więc w sobie.
Czy się e serce nigdy nie odezwało, a przywiązanie Talwosza nie czyniło w istocie na

nie żadnego wrażenia, trudno było odgadnąć. Jeśli miała dla niego uczucie akie, kryła
się z nim ak na troskliwie , nie chcąc mu zawiązywać świata.

Czuła się sierotą, a miała nadto dumy, aby nic nie przynosząc oprócz serca, zgoǳić
się na ofiarę szczęścia i losu, których wedle swego przekonania, nie miała czem opłacić.

To pewna, że gdy czasem Talwosz w wycieczkach swych opóźnił się z powrotem, gdy
wieczorem go nie było na zamku, gdy go długo nie wiǳiała, tęskniła za nim żywie ,
zarumieniona podawała mu rękę trochę drżącą, witała głosem poruszonym, uradowana
widocznie.

Pierwszych dni kwietnia Warszawa uż była przepełniona, każdy dom niemal miał
gości. Tam, gǳie dla panów nie było izb wygodnych, cisnęła się liczna ich służba, a wozy
i kolebki, które się pod szopami i w podwórcach pomieścić nie mogły, koczowały pod
domostwami na ulicach. Sypiała na nich czeladź, bo i te nie było gǳie się schronić.

Nigǳie próżnego nie znaleźć było kąta, a gwar i ruch dniem i nocą nie ustawał. Za
liczną gawieǳią, dworami, panami ze wszech miast znacznie szych w Koronie, z bliskiego
Szlązka, z sąsiednich Niemiec pozwlekała się liczba niezmierna kupców, przekupniów,
ludu różnego, na tłum rachu ącego, który nie znalazłszy mie sca w sklepach mie skich,
na furach i pod szałasami w rynkach na prędce skleconemi ymarczył różną kupią.

Klasztory musiały też swym dobroǳie om otworzyć gościnne wrota. W niektórych
mieścili się biskupi z dworami swemi, w innych senatorowie świeccy, którzy lepszych
gospód znaleźć nie mogli.

Tacy ak Firle , ak Zborowscy panowie, nietylko dwór, czeladź z sobą ciągnęli bar-
ǳo liczną, ale zbro nych luǳi siła, niektórzy nawet ak na wo nę, ǳiałka i moźǳierze
prowaǳili.

Obraz, aki naówczas przedstawiały targowiska i ulice miasta, przedmieścia i okolice,
był niezmiernie malowniczy i ożywiony.

Każdy orszak inacze z cuǳoziemska stro ny był i zbro ny. Niektórzy z brunświcka,
inni z włoska, po tatarsku, po staropolsku, po rusku byli poubierani i orężem różnym
opatrzeni. Każde niemal wo ewóǳtwo można było odróżnić, a cóż dopiero Litwę, Podole,
Wołyń, Ruś czerwoną, Krakowskie i Sandomierskie, albo ziemie pruskie.

W mowie też było odmian wiele, bo Kaszuby, Mazury, śpiewa ąca Litwa, Małopo-
lanie, każdy po swo emu klął i śpiewał.

W gospodach nie mogli nastarczyć piwa, miodu i różnych napo ów, które pod wy-
stawami w ulicach wprost z beczek toczono tłoczącym się gościom. Tak samo adło w ko-
tłach po podwórkach gotowano i tuż na stołach, ławami obstawionych, na prostych mi-
sach przynoszono łaknącym. Łyżkę za pasem naówczas nosił każdy i na nożu nikomu
nie zbywało. Gǳieniegǳie płachty na drągach porozwieszane zastępowały namioty, bo
kwietniowa aura niepewna, nieraz dokuczała szronem, deszczem i krupami.

Wieczorem po szynkach grały gǳieniegǳie popĳa ącym muzyki niewytworne, kob-
zarze, skrzypki, gęśle, serby, którym śpiewami wtórowano.

Lecz w mieście stali tylko wielcy panowie i ich dwory, dokoła pola elekcy nego mie-
ściła się pod namiotami na rozmaitszemi, szałasami i budkami szlachta ziem różnych,
które się każda z osobna kupy trzymały.

Olbrzymich rozmiarów namiot, tak zwany królewski, który stał po środku, a prze-
znaczonym był dla senatorów na główne i uroczyste narady, mógł w sobie pięć do sześciu
tysięcy głów pomieścić. Dokoła niego stały cztery mnie sze, akby baszty, połączone z so-
bą drewnianą zagrodą i opasane rowem głębokim.

Dale wo ewóǳtwo każde miało dla narad namiot osobny, przy którym chorągiew
ego powiewała. Dale eszcze niezliczona moc małych różne barwy namiotów zalegała
szeroką równinę.

Było się tam napatrzeć wszystkiego, począwszy od na kosztownie szych namiotów
wschodnich aż do bitych zwo łoków, zszywanych z płótna i sukna, łatanych ze zgrzebna
i przystra anych kobiercami.
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Czelaǳie sobie kuchnie w ziemi wykopawszy doły na ogniska, przyrząǳały, inni
klecili z opiłków i tarcic, z dranic i kloców budy i szopy.

Byli i tacy co się na wcale schludne domostwa wysaǳali, w których nawet okien
z błonami nie brakło, ale takich tu zna dowało się niewiele.

Jak się konie biedne mieściły, smutno pomyśleć, żal było patrzeć, bo ani żłobów, ani
pokrycia nad sobą nie miała część ich większa, tyle tylko, że e derami osłaniano i stawiano
tak, aby wiatr nie dokuczał im barǳo.

Pomimo wszystkich tych niewygód, a przewidywania, że i se m i elekcya musiały się
długo przeciągnąć, luǳi tylu razem w kupie, czu ąc się mięǳy swemi gromadą, wesoło
i ochoczo się zabawiali. Piosnka i śmiech rozlegały się po obozie, chyba tylko kłótnią
i brzękiem a szczękiem szabel przerywane. Ścinano się nie eden raz i krew pociekła
często, ale gdy się rana założyła pa ęczyną, chlebem i hubą, a zawiązała szmatką, ochota
i zgoda powracały.

Wpośród te różnobarwne szlachty, liczbą i ubożuchną, prostą powierzchownością
swą, stro em niewykwintnym, szabelkami niepoczesnemi, które u wielu kĳe zastępowały,
oǳnaczała się szlachta mazowiecka. Było e tu za to, na własnych śmieciach daleko więce
niż z innych wo ewóǳtw.

Mogły się z nich śmiać drugie ziemie, którym butnie stały kołnierze, ale Mazury
przez to nie traciły poczucia swe siły i gospodarzyły tu ak w domu, a mieli to do siebie,
że się ak eden trzymali kupy. Na uboższego zaczepiwszy, zaraz ich cały ró się zlatywał,
aby się u ąć za niego, a ǳiesięć kĳów starczyło za kilka szabli. Wywĳali niemi młyńce
ǳielnie i tłukli bez miłosierǳia.

Mazowsze, można powieǳieć, było uż wówczas gniazdem szlachty, która rozroǳiw-
szy się po wszystkich ziemiach aż do kresów, słała kolonistów i mało gǳie powinowatych
nie miała. Szaraczki te za pan brat potem z karmazynami spokrewnionemi choǳiły, nie-
wiele do serca biorąc ich szkarłaty a swo e ubóstwo.

Zaczepić też Mazura nie było bezpiecznie, choć się małym wydawał.
W mazowieckim obozie, z wy ątkiem kilku namiotów pokaźnie szych, nie było zbyt-

ku — konie i luǳie nie bili w oczy. Znacznie sza część koczowała przy wozach i na nich
spęǳała noce lub pod niemi. Czasu posiłku zbierali się do większych kociołków, do be-
czek i przekarmiali kosztem zamożnie szych. Każdy z nich czuł, że gdyby więce miał, tak
samoby brata przy mował i do misy swe zapraszał, ak się teraz do nie garnął.

Z czapką na bakier, przeżegnawszy się, zasiadano do aglane kaszy i klusek. Wielkim
festynem było, gdy się gǳie na drążku baran przed ogniem obracał, którego potem do
białych kostek ogryzano. Piwa nastarczyć nie mogły browary warszawskie, więc go i ze
Szlązka, i z innych miast siła przywożono.

Tu, pomięǳy Mazurami, zna omy nam Talwosz był ak u siebie. Wieǳiano, że kró-
lewnie służył, że myśli e znał, i słuchano go tak, akby ona sama przez usta ego słała
rozkazy.

Zawczasu tu Henryk Francuz, którego tytuł Andegaweński sroǳe przekręcano, był
ednomyślnem hasłem, ale do czasu każdy go za pazuchą trzymał.

Obozowisko to gromne, po obu brzegach Wisły, łączył most nowy, wspaniały, na
którym królewna pięćǳiesiąt straży zbro ne postawić musiała dla utrzymania porządku,
gdyż ǳień i noc przecisnąć się było trudno wśród wozów, konnych i pieszych.

W tym tłumie, którego tło stanowiła gawiedź pospolita, zawsze na licznie sza, od czasu
do czasu z awiały się poczty akby na okaz, które sobie palcami okazywano. Wy eżdżała
bogatsza młoǳież postro ona i uzbro ona akby do popisu, na koniach na pięknie szych,
w rzędach na bogatszych, z mieczami w pochwach wysaǳanych, z tarczami malowanemi
u siodeł, łukami złoconemi, kołczanami szytemi bogato.

I było na co patrzeć, gdy taki panek ciągnął z czelaǳią z cuǳoziemska przystro oną
w edne barwie, który często i psy pstre, osobliwe z sobą prowaǳił i sokoły nieść kazał.

Każdy się rad był pochwalić z tem co miał na lepszego, a innym patrzeć było miło
na swoich, że tak występowali, nie da ąc się cuǳoziemcom w Kamysz zapęǳić. Tłumy
zbiegały się też przyglądać, gdy posłowie różni w początku se mu ściągać się zaczęli.

Cesarscy posłowie prześcigali innych wspaniałością orszaku i liczbą dworu. Oprócz
Rosenberga i Pernsteina, a stu dwuǳiestu szlachty za niemi, mieli z sobą posła Filipa
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drugiego i deputowanych miast Imperium, ale im wspaniale wyglądało poselstwo, tem
większą obuǳało trwogę.

Szlachta się lękała Rakuszan. Francuzcy posłowie oǳnaczali się mnie szym orsza-
kiem, ale wielką wykwintnością stro ów i szlachetnością postaci, na których widać było
wiekową cywilizacyę, która luǳi wydelikaciła i po troszę zniewieściła, zarazem czyniąc
pięknie szemi i milszemi nad innych.

Montluc, Poix de Sechelles, dwa opaci towarzyszący biskupowi Walencyi, kawale-
rowie do poselstwa należący, wyglądali ak postro one laleczki, na które patrzeć brała
ochota. A nie było luǳi, coby się ładnie , niże , uprze mie kłaniali i uśmiechali słoǳie
i kochali wszystkich łatwie i serdecznie . Czarowali oni każdego co się zbliżył do nich.

Inne poselstwa przy tych dwu daleko mnie na siebie zwracały oczy i równać się
z niemi nie mogły.

Było wszakże na co patrzeć, gdy przybył kardynał Commendoni w towarzystwie to-
warzyszącego mu uroczyście duchowieństwa, posłowie szweǳcy, wysłańcy pruscy i t.
p.

Pomimo ogólnie wesołego usposobienia, na twarzach senatorów, od których zdawały
się zależeć losy Rzeczypospolite , widać było zadumę i niepokó o przyszłość.

Jedno słowo wymowne Jana Zamo skiego, młodego naówczas wychowańca włoskich
humanistów, rozstrzygnęło o sposobie wybierania królów. Nie powierzono elekcyi wy-
borowi na doświadczeńszych i na wykształceńszych panów, ale zdano na okrzyk tłumów,
z tą wiarą niezmierną w natchnienie Boże, w Ducha świętego, która pobożność głęboką
znamionowała.

Tłumy te prowaǳić, kierować niemi, mógł sobie pochlebiać tylko ten chyba, który
nigdy z niemi do czynienia nie miewał.

Na placu, w gwarze, wśród rozstro u, można było dopiero zważyć, że elekcya zdaną
była na Opatrzność w istocie, bo nikt w świecie ani pokierować nią, ani pewnym być nie
mógł e wypadku.

Ci, co ak nasz przebiegły referendarz Czarnkowski chcieli zbadać przyszłość, wyro-
zumieć następstwa, odchoǳili z placu zmuszeni powieǳieć sobie, iż w tym wrzątku nic
do rzeć nie było podobna.

Jedne Mazury tylko cicho sieǳiały, wieǳąc zawczasu, co czynić ma ą i o drugich się
nie troszcząc, gdy po innych wo ewóǳtwach i ziemiach starszyzna eszcze kazania prawiła
i nawracała.

Pilno barǳo Talwosz coǳień ogromne obozowisko po obu brzegach rzeki ob eżdżał,
zagląda ąc to do Mazurów, to do swo e Litwy, to po innych kątach.

Martwiło go to długo, iż starosta Chodkiewicz w początkach stawał przeciwko kró-
lewnie, potem się na nią dąsał, że Unii zrywać nie chciała, ale umie ętnie choǳąc około
te sprawy, potrafił to, że pani starościna żmuǳka, z domu Zborowska, przybyła do War-
szawy, że królewna Anna posłała ą przywitać, czem u ęła sobie Chodkiewiczowę.

Musiała na zamek poǳiękować królewnie, a tu się przy azne zawiązały stosunki i żona
męża za sobą pociągnęła.

Przyczynili się do tego może i Zborowscy, którzy za Henrykiem byli a Anny uspo-
sobienie dla niego przeczuwali.

Litwa teraz garnęła się do królewne .
Chora pani miała do czynienia dosyć, bo żadne poselstwo przybyć ani od echać nie

mogło, nie powitawszy e i nie żegna ąc.
Występowała naówczas uboga sierota królewska w swe żałobie zgrzebne z dwuǳiestu

czterema pannami, z biskupem chełmskim, z ochmistrzem, z Solikowskim, z paniami
towarzyszkami uroczyście, aby słuchać grzeczności i przez usta swoich odpowiadać na
nie. Posłowie napróżno, wpatru ąc się w e lica, badali wyraz twarzy, starali się odgadnąć
uczucia i myśli. Anna miała nad sobą mocy tyle, iż się nigdy nie zdraǳiła. Z równą
uprze mością przy mowała cesarskich posłów, Montluca i Francuzów, Szwedów, i ile się
tam na zamek przyciągnęło.

Pomimo to, referendarz Czarnkowski, który często na zamku przebywał teraz, usiłu ąc
trochę ostygłą królewnę znowu sobie pozyskać, był niespoko ny. Zdawało mu się, że
Rosenbergowi nie dosyć okazywała uprze mości, a Montlucowi zanadto.
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Montluc oprócz tego pozyskał sobie panów wielu naǳwycza ną powolnością w zasto-
sowywaniu się do ich żądań, w uprzeǳaniu życzeń, gotów będąc echać, zostać, oddalić
się, czekać, gǳie i akby mu wyznaczono, gdy cesarscy, dumą i potęgą pana swego prze-
ęci stawili się butnie, a zniechęcali pokątnemi intrygami, które się co chwila zdraǳały.

Trzy pierwsze tygodnie zeszły na przygotowaniach, rozmowach z posłami, na uspo-
sobieniu umysłów, a wszystkim pono stronnictwom zdawało się, że sobie grunt przy-
sposabiały, gdy w istocie pozostał on czem był — zamkniętym placem, na którym akiś
Leszek nowy miał trafem swych współzawodników prześcignąć.

Gromaǳąc się na z azd szlachta rachowała, że uści do Świątek pana sobie obierze
i spoko nie się po domach roz echać bęǳie mogła. Tymczasem upływało trzy tygodnie,
nie uczyniono tak ak nic. Obozu ącym przykrzyć się zaczynało. Firle , na którego naci-
skano, aby do głosowania przystępować, zwlekał z dnia na ǳień. Zdawało mu się, że dla
cesarza, którego pożądał, dotąd za mało zrobiono. Odezwał się kto za nim, natychmiast
go zakrzyczano, zawsze ednem, że swobody odbierze i w ka dany zaku e.

Firle rachował uż tylko na to, że gdy się na innych nie zgoǳą, rozdwo ą ci co Francuza
edni, druǳy Piasta prowaǳić chcieli. Cesarz potem wygra na złość ednym i drugim.

Powszechnemu więc domaganiu się czyniąc zadość, Firle w nieǳielę przy trąbach po
mieście i przedmieściach kazał obwołać, że naza utrz głosowanie się ma poczynać.

Radość była niezmierna! Okrzyki, wystrzały, bębny, trąby, rozlegały się dokoła.
Na ostatek dobiegano do pożądanego końca.
Talwosz wpadł na zamek pierwszy z tą nowiną, która tu więce pono trwogi niż radości

obuǳiła. Królewna z kra czyną Łaską poszła się modlić.
Naza utrz, trzeciego ma a, obozy na polu inną postać, uroczystszą akąś przybrały.

Wszyscy czuli chwilę stanowczą, w które losy o czyzny rozstrzygać się miały.
Talwosz, który od rana uż biegał mięǳy Mazurami i Litwą, trafił pod namiotami ich

na nabożeństwo.
Wszyscy akby edną myślą natchnieni, ǳień ten rozpoczęć chcieli modlitwą.
Było w tem coś tak uroczystego, wielkiego, iż za wszelkie płochości tłumu tego płaciło,

który padał na kolana, losy swe składa ąc w ręce Boże.
Talwosz kląkł razem z Mazurami, pokrzepiony tą oznaką pociesza ącą.
Księża czytali modlitwy, wzywa ące Ducha świętego, inǳie śpiewano Veni Creator

Spiritus. W chwili gdy każdy miał prawo podnieść głos, ulękli się wszyscy doniosłości
ego.

Nigdy pole cichszem nie było, a luǳie spoko nie szemi.
Po ukończeniu modlitw długi czas żadne wo ewóǳtwo poczynać nawet nie chciało.
Oglądały się edne na drugie.
Czas upływał na takiem rozsłuchiwaniu się i rozpatrywaniu.
Czarnkowski, który około marszałka się kręcił, dostał od niego ęzyka, iż lepie się

było nie spieszyć z cesarzem, a na koniec go zostawić, gdy wszyscy inni ode dą z niczem.
Wysłani na wywiady od namiotu do namiotu luǳie, przysłuchiwali się napróżno.

Szeptano wszęǳie i naraǳano się po cichu.
W królewskim namiocie też mowy tylko prawiono rozwlekłe, których konkluzyi nie

mogąc się doczekać szlachta, odchoǳiła znuǳona.
— A co? — pytał Talwosz sto ący przy Mazurach.
— Wodę warzą panowie! — odparł powraca ący szlachcic.
Wtem, a było to uż pod wieczór, Mazurowie poszeptawszy mięǳy sobą, zebrali się

do gromady i dosyć nieśmiałemi głosy poczęli wołać: Henryk! Henryk!
Na głos ten zewsząd się zbiegali ciekawi, ale nikt nie poszedł za nim, przebrzmiał

bezskutecznie i szaraczki zawstyǳeni, że się tak wyrwali nadaremnie, zamilkli.
W innych ziemiach i wo ewóǳtwach dnia tego nie odezwano się z nikim eszcze.

Umysły były zaniepoko one i niepewne tego, co czynić.
Nie udało się Mazurom wprawǳie, ale wcale tego do serca nie wzięli. Owszem wesoło

im było, że uprzeǳili innych.
Jeden do drugiego mówił.
— Jutro hukniemy głośnie . Niech druǳy kogo chcą obwołu ą, my przy swoim zo-

staniemy. Królewna tak rozkazała.
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Na zamku wieǳiano zaraz o wypadku dnia tego. Królewna wyszła do Talwosza, który
przybiegł zdyszany, rozgorączkowany, upada ący na siłach, ale wesół; wysłuchała relacyi,
ale na blade twarzy e nic poznać nie było można, tak nad sobą panowała. Nie odezwała
się ani słowa, chociaż pani kra czyna i inne panie zaczęły zaraz rozpytywać, wykrzykiwać,
cieszyć się i niepokoić.

Wiǳąc Litwina niezmiernie znużonym, ociera ącym pot z czoła, i śpieszącym napo-
wrót do obozu, bo i nocą musiał pracować na utro, kazała mu podać kubek wina Dosi,
poǳiękowała za wiadomość i zadumana, wolnym krokiem odeszła do sypialni, gdyż go-
ǳina paroksyzmu się zbliżała.

Ledwie Talwosz zniknął, zostawia ąc po sobie naǳwycza nie poruszone umysły ca-
łego dworu, gdyż nie wszyscy byli wta emniczeni w to, czego sobie życzyła Anna; gdy
referendarz Czarnkowski z awił się chmurny ak noc i znalazłszy kra czynę w izbie samą,
natarczywie się dopraszać zaczął, aby z Anną mógł wiǳieć i mówić, doda ąc, że pilno mu
tego było potrzeba,

— Ale królewna nasza boda uż w łóżku i ta nieszczęsna febra lada chwila nade ǳie.
Czarnkowski począł dowoǳić, że był sługą domu, i że królewna, boda leżąc przy ąć

go mogła.
Pobiegła więc dać znać Annie Zosia Łaska — bo kra czyna nie odstępowała referen-

darza, chcąc z niego więce coś dobyć niż z Talwosza.
Czarnkowski był widocznie zgryziony i zaasowany, tak że nie zawsze odpowiadał do

rzeczy.
Przyczyną troski było, iż kręcąc się dnia tego po elekcy nem polu, tu i owǳie, mięǳy

Mazurami też, ęzyka gǳieś pochwycił, iż za rozkazem królewne na Francuza głosy dawać
miano.

Inne też oznaki zaczynały mu teraz wy aśniać, że Anna dla Ernesta, którego on pro-
waǳił, nie zbyt była życzliwą. Chciał wieǳieć, ak istotnie rzeczy stały. Miało to dla
niego tem większą wagę, iż mogło mu dowieść, że on, który sobie pochlebiał, iż miał całe
zaufanie królewne , w istocie e uż utracił.

Chytry i przebiegły człeczek, postanowił przed dniem utrze szym wieǳieć ak stoi
i wedle tego zastosować dalsze swe postępowanie.

Nie myślał dla królewne poświęcić Ernesta, bo cesarzowi był zaprzedanym, ale zmie-
nić taktykę musiał i iść ostrożnie .

Zosia Łaska, która pobiegła do sypialni za królewną, znalazła ą eszcze nierozebraną,
i gdy e o Czarnkowskim znać dała, Anna, choć nie barǳo chętnie, zwróciła się ku
posłuchalne komnacie nazad, aby z referendarzem zobaczyć.

Zastała go roztargnionego, znużonego, narzeka ącego na ciężki trud i niepewność, ale
razem sypiącego czułościami i zaręczeniami usług wiernych i t. p.

Anna poǳiękowała zimno.
Czarnkowski wtrącił zaraz o „ślepych”, ak ich zwał pogardliwie, Mazurach, że się

pierwsi wyrywali; narzekał na wszystkich panów, iż sobie ze szlachtą rady dać nie umieli,
da ąc zakrzyczeć i skończył na zwrocie ku Ernestowi, o którym mówiąc oczy miał ciągle
w królewnę wlepione.

Słuchała go cierpliwie, ale nic więce ; twarz na mnie sze nawet nie zdraǳała cieka-
wości.

Kra czyna, Zosia Łaska i inne panie, nie chcąc poufałe rozmowie być na zawaǳie,
usunęły się do drugie komnaty, tak, że królewna sam na sam z referendarzem pozostała.

Coraz żywszym głosem i w tonie napastliwszym Czarnkowski swó panegiryk wygła-
szał, ale bez na mnie szego skutku.

Naostatek, gdy uż tak dobre ćwierć goǳiny prawił, włożył rękę za żupan i szukać
tam czegoś począł.

— Nie wiem, czy miłość wasza — dodał — wiǳieliście nawet, ak Rakuzki Er-
nest wygląda. Śliczny młoǳieniec, znać w szlachetnych ego rysach krew, która w żyłach
płynie. Tak pięknego książęcia niema drugiego Europa.

Właśnie oto nadesłano mi wizerunek udatny z Wiednia, i gdybyś miłość wasza ze-
zwoliła, mógłbym go tu e zostawić.

Usłyszawszy to Anna, cofnęła się ak przestraszona.
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— Panie referendarzu — zawołała żywo — barǳo proszę, ani mi go pokazu cie, ani
myślcie, abym ciekawą była i mogła go zatrzymać. Nie przystało mi to i nie uczynię tego.

Czarnkowski, który uż pugilaresu z zamkniętą w nim miniaturą dobywał, zatrzymał
się i spo rzał. Anna miała surowo zaciśnięte usta.

— Ale cóżby w tem było zdrożnego — począł dale — gdybyś miłość wasza chciała
lepie się mu przypatrzeć, a w tem nie wiǳę nic.

— Nie chciałam innych wizerunków przy mować i nie byłam ich ciekawą — odparła
królewna — dlaczegóżbym Ernesta miała czynić wy ątkiem?

Referendarz uparcie trzymał w ręku przyniesiony wizerunek i badał twarz królewne ,
która się wielką oblekła powagą. Zamilkł chwilę.

— Przecież — dodał — znasz mnie W. Kr. Mość, wiernym sługą estem. Zostałoby
to mięǳy nami, a zaprawdę nie waǳiłoby lepie poznać i przypatrzyć się Ernestowi, boć
gdy go obiorą, on się przyrzeka żenić, gdy Francuz o tem milczy.

Zarumieniła się Anna.
— Nie pora o tem mówić — odrzekła cicho. — Proszę was, nie namawia cie mnie

do tego, czemu się bronić muszę.
A po chwili dorzuciła.
— Sąǳicie więc, że Ernest ma widoki akie? że się powieǳie cesarskim?
Z głosu referendarz nie mógł się domyśleć czy pytanie było natchnione trwogą, czy

naǳie ą, ale coś mu mówiło teraz, że ego Ernestowi tu nie sprzy ano barǳo. Dla lepszego
więc wybadania królewne dorzucił.

— Sąǳę na pewno, że cesarscy innych przeważą. Kupka Mazurów, która się ǳiś
wyrwała, niepoparta, nie dokaże sama nic, a co było niepewnego, wiǳąc że Francuz pada,
do cesarza się obróci.

Czarnkowski mówił to bez przekonania, bo troskę miał wielką. Popatrzał na królewnę,
która rzekła zimno.

— Tak wnosicie?
— I zda e mi się, że się nie omylę — dodał referendarz — dopiero, gdy się pole

z lada akich kandydatów oczyści, cesarscy górę wezmą. Szlachta znużona, cztery niemal
nieǳiele stoi w polu a nic nie zrobiono. Rozstró ǳiś w umysłach większy niż był; w koń-
cu wezmą choćby Bandurę, aby raz do domu powrócić.

Posmutniała akoś królewna.
Czarnkowski raz eszcze żartobliwie napomknął o wizerunku, że wartoby go zachować,

choćby dla nasycenia ciekawości aucymeru, lecz królewna mówić mu nie dała. Kilka
więc słów eszcze dorzuciwszy na pożegnanie, pokłonił się Czarnkowski nierad z tego co
wynosił od królewne i z niczym szedł do marszałka Firle a.

U niego i u Zborowskich mało nie przez całą tę noc przy kubkach raǳono i słuchano,
co przynosili na zwiady wysłani.

Nikt z panów nie był pewien, że swo ego elekta przeprowaǳi, troskę czytać było
można z każdego czoła. Firle zwłaszcza niecierpliwił się i niepokoił, twierǳąc, że cesarscy
nie umieli sobie poczynać, a nadto ufali w swą siłę.

U Zborowskiego znowu panowie dyssydenci, którzy się zgoǳili na wybór Francuza,
ob awili wielki niepokó o to, aby się w Polsce rzeź św. Bartłomie a nie powtórzyła. Wo-
ewoda poprzysięgał, że takiemi artykułami zwiąże elekta, iż mu pęta nałoży i nie dopuści
tknąć wolności sumienia.

Naza utrz daleko spoko nie niż dnia pierwszego szlachta się do namiotów swoich
pościągała, czuć było wydane rozkazy, rachuby, akieś wyczekiwanie, politykę.

Mazury tylko, ak wczora wołali za Henrykiem, tak hałaśliwie, tłumnie, uparcie do-
magali się go znowu.

Płocczanie i szlachta rawska przyłączyła się do pierwszych. Jednozgodnie tu głosowano
za Francuzem.

Czarnkowski, który się wsunął ku namiotowi, dopytu ąc, czegoby się tak spiesznie
przed innemi wyrywali, otrzymał na ucho odpowiedź, iż to było hasło z zamku im dane,
któremu posłuszni być chcieli.

Jednego tylko biskupa płockiego potrafił referendarz skłonić, spoǳiewa ąc się, że to
może na Mazurów odǳiała, ażeby w głos i otwarcie przemówił za Ernestem i za nim
wotował.
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Długie mowie ego szlachta z początku cierpliwie się przysłuchiwała, potem niektórzy
niewyspani głośno ziewać zaczęli i krzyże sobie na ustach pisać, wszczął się szmer i mało
uż kto zwracał na biskupa uwagę.

Poparł biskupa tylko podkomorzy warszawski Grzybowski, ale we dwu nie pociągnęli
nikogo więce za sobą.

Rawianie z biedy, eżeli nie Henryka, woleli uż Szweda.
ǲień ten spełzł na niczem.
Mało które wo ewóǳtwo zgoǳiło się na ednego ak Mazury; panowie przemawiali

każdy za innym kandydatem i do głosowania nie przychoǳiło. Zdawało się, że czas zamiast
skupiać i ednać, coraz silnie rozdwa ał i rozstra ał.

W niektórych wo ewóǳtwach głosy się tak gwałtowne oǳywały, że niemal bo u się
można było spoǳiewać. Szlachta się lżyła i do szabel rwała. Rdest, Szwed, Piast Bandura,
Piast Rosenberg, Francuz mieli zwolenników tu i owǳie; kto ich miał na większą licz-
bę, trudno było policzyć, a Czarnkowski z boleścią wiǳiał, iż cesarska sprawa stała we
czwartek gorze niż w ponieǳiałek, gdy Henrykowa zdawała się polepszać. Prostodusz-
ne Mazury stali przy swem, wołali Henryka kupą, głos się ich rozlegał i miał akąś siłę
pociąga ącą. Zaczynały i inne ziemie za Francuzem się ogłaszać.

Czas było kończyć!
Czarnkowski wiǳąc co się święci, obrachował, że trzeba zamęt wzniecić; dał swoim

znak, aby głosowano na Piasta. Sam zaś on ogłosił się za Szwedem.
We czwartek tedy na polu było, ak się wyrażali niektórzy, istne piekło. Ryk, krzyk,

wrzask, przekleństwa, kupa przeciwko kupie. Niektórzy kĳe, inni szable, nie dobywa ąc
ich, z pochwami podnosili do góry, popychano się, naciskano. Prze eżdża ących panów
obstępowały tłumy. — A pókiż to tego bęǳie. — Złośliwsi wołali, że siano niezgo-
dę umyślnie, aby w mętne woǳie łowić i boda siłą narzucić despotę. Wieści choǳiły
na ǳiwacznie sze.

Wzięli się niektórzy mówić, iż cesarz orężnie i zbro no chciał wtargnąć; że cesarscy
chcą szlachtę rozpęǳić i t. p. Wielkopolanie dla ładu, którego nie było, spisać kazali
wszystkich kandydatów, bo ich się namnożyła moc wielka, pod imieniem Piastów. Za-
częto czytać głośno wszystkich po kolei, nad każdym złośliwe czyniąc komentarze, które
ak z samopałów strzelały z kup otacza ących. Gdy naostatku ktoś wykrzyknął ako kan-
dydata Słupskiego Bandurę, buchnęły śmiechy i zaraźliwie poszły po całem polu, że ich
przeszło goǳinę utamować nie było można.

Poczciwy i zacny Wo ciech Słupski pogrzebał wszystkich Piastów z sobą.
Nadszedł nareście piątek uż, a króla eszcze nie było. Znużenie i niecierpliwość ma-

lowały się szczególnie na twarzach woǳów. Firle burzył się z gniewu, Zborowski po
troszę szydersko uśmiechał się, ale wcale nie tracił animuszu. Pilno było i emu, ale stał
tak, że z omyłek cesarskich korzystać i na nich budować musiał.

W piątek wszyscy niemal panowie senatorowie zgromaǳili się pod wielkim namiotem
królewskim, który obstąpili wysłani od wo ewóǳtw deputaci.

Przewidywano dnia tego stanowczą walkę, ako też mowy się rozpoczęły zawczasu.
Jakim sposobem poczciwe Mazury Henrykowe i ich sprzymierzeńcy w przemaga ące

liczbie, bo ich rachowano do trzech tysięcy, oblegli nieznacznie dokoła namiot wielki, to
tylkoby może niewidoczni tacy sprawcy ak Talwosz wytłómaczyć umieli. Drobna szlachta
zawczasu dobrze nakarmiona, ze wszech stron spływała akby przypadkiem i ustawiała się
ak od niechcenia, ale w końcu żelaznym obręczem ob ęła panów senatorów i stała sobie
spoko nie.

Ale ǳiały się rzeczy osobliwe. Gdy który z panów senatorów przemawiał za Fran-
cuzem, cisza była taka, ak mak siał; począł inny o Erneście, o Szweǳie, wszczynał się
szmer, ze szmeru wrzawa, hałas, gwar, iż słowa nikt usłyszeć nie mógł.

Przychoǳiło to niby trafem i przypadkiem, lecz zwalczyć nie było podobna losu.
Wtem podniósł się do głosu starosta Chodkiewicz, którego cesarz, ak wiemy, zdawna

pewien był, i z nim też całe Litwy, bo on głową e się stał. Nie wątpili Firle , Czarnkowski
i cesarscy, że za Ernestem da głos, gdy — o cudo — oświadczył się pan starosta za
Henrykiem, doda ąc.

— Henryk się ożeni z królewną Anną, a tak i krwi nasze stanie się zadość.
Jeszcze nie skończył Chodkiewicz, gdy Podole wołać zaczęło.
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— Henryk z Anną! Henryk z Anną!
Pierwszy raz tak awnie wystąpiło życzenie narodu, aby ostatnia szczepu gałązka mar-

nie nie uschła. Przemówiło to do serc.
Wprawǳie Ernest także mógł i obiecywał się żenić z Anną, ale ten Niemcem był,

a bądź co bądź, w każdym Niemcu starego wiǳiano nieprzy aciela.
Głos Chodkiewicza uderzył ak grom na cesarskich i szalę przeważył.
Gdy raz prąd się wziął za Francuzem głosować, Podole i Bracławszczyzna zrobiła po

Litwie początek, dale poszły za niemi Łęczyckie, Lubelskie, Bełzkie, Pruskie wo ewóǳ-
twa, znaczna część Krakowian, Sandomierzan, Sieraǳian.

Wielkopolska głosowała za Anną samą.
Jawnem i oczywistem było, że Francuz weźmie górę.
Już była noc, gdy wszyscy znużeni rozpływać się poczęli; Czarnkowski głowę tracił,

rękami w powietrzu młyńce kręcił zrozpaczony i wołał, że Francuzi Litwę przekupili, że
ogromnemi urgeltami przyobiecanemi panom zyskali ich sobie.

Na zamku dnia tego napróżno ego i Talwosza do późna oczekiwano; królewna się
musiała do łóżka położyć, gdy Litwin nadbiegł z radością na twarzy i przywitał wychoǳącą
naprzeciw Dosię ręką podniesioną do góry.

— Francuz tak ak wybrany!
Królewna w ciągu dnia odbierała uż wiadomości o tem, co się pod wielkim namiotem

ǳiało, ale zpełna nikt sprawy nie zdał; dopiero Talwosz przyniósł lepszą wiadomość, a to
samo, że Czarnkowski się dnia tego nie pokazywał, miało wielkie znaczenie.

W milczeniu przy ęła to królewna i teraz eszcze nie ob awia ąc radości, ale otacza ący
ą zmiarkować mogli z rozbuǳenia żywszego, iż rada być musiała.

Talwosz przy drzwiach stał.
— Kiedyż się to skończy? — słabym głosem spytała Anna.
— Bogu wiadomo, bo opór est silny — rzekł Litwin — więc gdy przeskoǳić nie

mogą, przeciągnąć raǳi, a nuż coś im z nieba spadnie. Ale wszystko to próżne, mądrzy
oni, my też nie obrani z rozumu.

U Firle a całą noc niemal edni drugim czynili wyrzuty, kto był winien, że się Erne-
stowi nie powiodło, dociec nie mogli. Jeden na drugiego zrzucał, ale skutek był ten, że
Francuz wziął górę. Przy znużeniu wielkiem przewiǳieć było łatwo, że ci, co się wahali
przystaną dla dobicia się rychle szego do końca.

Marszałek Firle bąkał gniewny o użyciu siły, o rozpęǳeniu tłumów, wyrwały mu
się wyrazy nieopatrzne; ale on sam nie wierzył pewnie w to, ażeby przemocą można co
dokazać.

Tymczasem słowo nieostrożne, raz wyrzeczone, w świat poleciało.
Szeptano sobie do ucha, że pó dą ǳiała i moźǳierze na namiot i poczty zbro ne się

gotu ą.
W sobotę przed Świątkami namiot znowu był oblężony, od rana mowy głoszono,

edne po drugich, ale ich tak ak nikt nie słuchał.
Prymas po cichu szeptał, wzdycha ąc.
— Vox populi, vox Dei.
Już tylko pięć wo ewóǳtw i kawałek Prus opierał się ednomyślności, reszta edno-

głośnie się Henryka domagała.
Senatorowie oblężeni w namiocie pod wieczór zażądali, aby szlachta się rozeszła i osob-

no wo ewóǳtwami głosowała; ale nic to nie pomogło. Zborowscy i wszyscy Henrykowi
zaczęli na prymasa nacierać, aby króla ogłosił, gdyż awnem było, za kim stała i kogo
chciała większość narodu.

Cesarskim zostawała edyna naǳie a w nieǳieli, która narady przerwać miała uro-
czystością, bo w Zielone Święta nikt o niczem, prócz nabożeństwa, myśleć nie mógł.

Wszystkie namioty uż były w zieleń postro one, w mieście kościoły woniały młodą
brzeziną, każdy dom zdobił się w drzewka i gałęzie.

Była to akby przepowiednia szczęśliwego końca, błogich lat poko u i pomyślności.
Z obu stron nalegano na prymasa, edni, aby okrzyknął króla, druǳy, aby się wstrzy-

mał dla nocy, bo pod namiotem ciemno uż było.
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Uchański niepewien co ma czynić, skłonił się do odłożenia ogłoszenia na po Świąt-
kach.

Na drugi ǳień, w ponieǳiałek, w ostatek miało się wszystko rozstrzygnąć. Jak?
Nie było prawie wątpliwości. Cesarscy choǳili pogrążeni w smutku, gniewni, zroz-

paczeni. Nie było ratunku. Firle — wołali niektórzy — powinien był niesforne rozpęǳić
tłumy!

Lecz łatwie to powieǳieć, niż się ważyć na to…
Noc była wesoła! Święto każde u nas prowaǳi za sobą zawieszenie wszelkich czynności

a nawet troski wszelkie na kołku. Pana Boga chwalić i dobre myśli zażywać potrzeba.
Mało komu, szczególnie z bliższych Warszawy, żony z domu nie przysłały na Świątki

kołaczów, placków, mięsiwa, kiełbas, a i beczułek. Było się więc czem posilać i na co
sąsiadów prosić. Odżywało ciało i duch się krzepił.

Kościoły pełne były przez ǳień cały. Modlił się każdy, a szlachta spotyka ąc pocieszała
tem, że króla tak ak miała.

— Bogu ǳięki! Do domu człek po eǳie! żonę i ǳieciska uściska. A! pora!
Z południa z awił się referendarz na zamku, ale królewna chora leżała i wiǳieć się

z nim nie mogła. Wylał swe żale przed panią kra czyną.
— Uciśnioną była wolność, przemocą Zborowscy prowaǳili Henryka. Lękali się

cesarza różnowiercy, religia była zagrożoną. Dyssydenci teraz mieli wziąć górę, kościoły
zabierać, duchowieństwo obǳierać, o czyznę zgubić.

Łaska starała się go tem uspokoić napróżno, iż Francuz przecież panem katolickim
był i nie mógł dopuścić, aby wiara święta uciśniętą została.

Referendarz nie dawał się pocieszyć. Był to koniec świata! Wszystko zgubę zapowia-
dało.

Z tem wyszedł nieszczęśliwy.
Naza utrz rano ściągali się wszyscy pewni tego, że uż tylko ogłoszenia króla słuchać

będą, gdy pod namiotem na nowo mowy się rozpoczęły. Wszystkie swe boleści wylewali
cesarscy.

Gdy się to ǳiało pod królewskim namiotem, Pan Bóg wie, kto puścił wieść.
— Wo ewoda Firle z ǳiałami, ze zbro ną siłą ciągnie na pole i wszystko chce w niwecz

obrócić.
Co się w te chwili stało nagle, opisać niepodobna. Jakby grom w ten tłum uderzył,

ruszyło co żyło ze wrzawą, hasło da ąc do oręża! Ulękli się panowie senatorowie nie umie ąc
sobie wytłómaczyć co się stało.

Tymczasem zawrzało okrutnie dokoła.
Henrykowi wszyscy rozbiegli się po oręż i niebawem uzbro eni namiot otaczać poczęli.
Widok był osobliwy, akby się na bitwę zanosiło: błysły zbro e na piersiach, podniosły

się samopały, hakownice, przyciągano moźǳierze, dobywano szable, dźwigano ǳidy.
Nie upłynęła goǳina, gdy kilka tysięcy koni uszykowało się na równinie, piechota

przy nich, sta ąc w obronie namiotu, którego nikt napadać nie myślał.
Od pocztu do pocztu biegali konni, roznosząc rozkazy, rozstawia ąc luǳi, wysuwa ąc

ednych naprzód, drugim cofać się każąc.
Wo ewoda Firle i zastęp ego przy aciół nawet tym okazem siły nie dał się zwyciężyć.

Rozprawiano, krzyczano, opierali się cesarscy.
Niektórzy rozpaczliwie wyrzeka ąc, z echali w końcu precz, inni pozostali protestu ąc.

Zgody nie było. Czarnkowski ochrypł, dowoǳąc przemocy.
Zbliżał się wieczór. Zborowscy poczęli na prymasa nalegać, aby znowu wahaniem się

nie dawszy nocy nade ść, nie zwlókł niepotrzebnie tego, czemu uż zapobieǳ nie było
podobna.

Zmierzchało, gdy prymas złamany w końcu, mimo oporu Firle a, mimo wołania
Czarnkowskich, wstał i donośnym głosem Henryka, książe andegaweńskie, królem pol-
skim i Wielkim książęciem Litwy okrzyknął.

Gdy otacza ący namiot usłyszeli to, w mgnieniu oka cała równina rozległa się akby
ednym wielkim głosem, który przebiegłszy ą wcisnął się do miasta, i brzmiał długo
ponad stolicą Mazowsza.
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Na polu radość była niezmierna, wielka, nie do opisania; ale też rozpaczy i gniewów
Firle a i Czarnkowskich wyrazić niepodobna.

Referendarz stał ak zdrętwiały, słucha ąc okrzyku prymasa. Pięść zaciskał, usta się
krzywiły.

— Nie koniec eszcze — mruknął. — Co myślał i z czem późno potem z pola zszedł,
ciągnąc do Warszawy, on tylko i kupka co mu towarzyszyła wieǳiała.

Nim Talwosz mógł królewnie przybieǳ zwiastować szczęśliwą nowinę, na zamku uż
wieǳiano o nie . Przyniósł ą naprzód ten okrzyk, który zamek otoczył i aż do komnat
ego się wcisnął, potem mnoǳy dworzanie, zna du ący się w mieście, poczęli wbiegać
każdy sąǳąc iż pierwszym był.

Królewna odmawiała wieczorne pacierze, gdy kra czyna przypadła niosąc e do kolan
wieść o Henryku. Serce Anny uż przeczuło ą wprzódy; lecz nawet przed kra czyną swą
nie mogła się z tem wydać ak ono biło i aka e radość, naǳie a, marzenia przyszłości
przepełniały.

— Bogu ǳięki — odparła Anna po chwili — kra odży e w spoko u, a i a odetchnę
i zwłoki króla nareście dostaną się na to mie sce wiecznego spoczynku, na które dotąd
czeka ą.

Imię Pańskie niech bęǳie błogosławione!

Doba ta w życiu Anny Jagiellonki, która nigdy szczęśliwą nie była, może się nazwać
istną męczeństwa kroniką. Cierpieć ona musi za grzechy o ców, za słabość sióstr swych,
za roǳinę, za kra i za siebie.

Obok nie sto ą tylko pomocnicy serca dobrego a bezsilni i tacy ak Czarnkowski
przekupnie ymarczący sumieniem, którzy sobie nie e raǳą, o sobie nie o nie myślą.

Ona edna pamiętną est wielkiego dosto eństwa swo ego, krwi, która w żyłach e
płynie; ona edna, gdy iǳie o zerwanie Unii, powiada, że woli zginąć, niż ǳieło brata
nadwerężyć, a gdy ą chcą ze spadku po zmarłym wyposażyć siostrom zatrzymu ąc ich
ǳiały, woli cierpieć ubóstwo, niedostatek, niż e skrzywǳić dla siebie.

Całe e postępowanie nacechowane est na wyższą szlachetnością. Le e łzy, bo est
kobietą; ale znosi upokorzenie, ucisk, zawody, nie da ąc się złamać.

Kra cały okazywał wstręt do domu rakuzkiego, który e obiecywał oswoboǳenie
i zamęźcie; odrzuciła e stosu ąc się do życzeń ogółu. Myśl i serce e przywiązało się
naówczas do Henryka, ako do wybranego przez Opatrzność dla nie wybawiciela.

Jest to edną, edyną słabostką te wielkie duszy, że marzyła chwilę o szczęściu z Hen-
rykiem, nie zna ąc go, wyobraża ąc sobie dobrym, łagodnym, szczerym, takim akim go
luǳie e starali się przedstawić.

Kocha ące to serce wiǳiało w nim roǳinę, podporę, choćby błysk akiś krótki szczę-
ścia, którego ona nigdy nie doznała.

Naǳie a przebĳa się w te chwili życia, ak słońce przez chmury, zdraǳa mimowolnie,
ale Anna stara się ą utrzymać w sobie, zamknąć w głębi duszy.

Zaledwie mgnienie oka ma trwać to złuǳenie i wkrótce w ednym z tych boleściwych
listów do siostry, które świadczą co wycierpiała, wyraża się z prze mu ącą goryczą.

„O szczęśliwe a błogosławione siostry mo e, że tego nie doczekały, czegom a nie-
szczęśliwa dożyła”.

Moment, w którym ten wykrzyk miał się wyrwać z e piersi, nie nadszedł eszcze.
Anna łuǳi się Henrykiem ako przyszłym małżonkiem, obiecu e sobie odetchnąć, marzy.

Wszystko, co e luǳie i pisma przynoszą o tym narzeczonym z Opatrzności, chwy-
ta chciwie. Głosy są zgodne, pochwalne. Na wizerunku ten zepsuty i rozpieszczony syn
przewrotne matki wygląda tak łagodnym, tak miłym, ak był w istocie chytrym i zwod-
nikiem.

Mięǳy nim a nią są podobieństwa losów, pochoǳenia. Bona Sforzia przypomina
Katarzynę Medyce ską.

Czasem Anna wyrzucać sobie musi te marzenia spóźnione licząc lata swo e i ego,
zwątpienie i rozpacz ą ogarnia. Miałażby i ta ostatnia zawieść naǳie a?

Co naówczas? Gǳie się schroni? Jaką pochwycić naǳie ę zbawienia? Z potrzeby ko-
chania, myśl e leci za morze do kolebki siostrzana Zygmunta.
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Rada by go przybrać za syna, emuby chciała tron zapewnić.
Jak? — nie wie.
Pomięǳy Henrykiem a tym Zysiem drogim ciągle kołysze się biedne serce starze ące

królewne , które Bóg odmówił roǳiny, macierzyństwa, przywiązania i dał e tak nęǳnie
usychać na łodyǳe.

Kobieta walczy w nie teraz z królewną.
Nadchoǳi chwila stanowcza, Henryk wybrany. Warunek ożenienia został wciśnię-

ty, mimo posłów oporu. Anna w niepewności wyczeku e, ak ten narzeczony zna ǳie
się względem nie ? Odepchnie ą czy przy mie? Pozna się na sercu czy odtrąci smutną
niewiastę.

Od dnia do dnia zwlekała Anna wy azd za ciałem brata z Warszawy do Krakowa.
Chciała mu towarzyszyć koniecznie, uważała za obowiązek stanąć przy te trumnie, gdy
więce nikogo z roǳiny nie było. Tymczasem słabość pół roku ą trzymała przykutą na
zamku warszawskim.

Z dnia na ǳień wy azd się odkłada, aż do stycznia .
Ten pochód żałobny, za którym Infantka eǳie z całym swym dworem, ma przesunąć

się przez znaczną część kra u, musi więc być uroczystym, ostatnim królewskim pochodem.
Króla zmarłego pożegnać powinni raz ostatni wszyscy co go kochali. Jagiełłów ród

z nim schoǳi do grobu. Ona za trumną, to przypomnienie tego co kra winien est e .
Na podróż potrzeba pożyczać pienięǳy, królewne brak ich ciągle, panowie niechętnie

da ą, podskarbi nie zawsze może. Pożyczać potrzeba na most, na podróż, na pogrzeb, na
chleb powszedni.

Naostatek zwlekać uż dłuże nie było podobna; Henryk ozna mywał, że przybywa,
a pieszczony i przesądny nie chciał zaczynać panowania od pogrzebu, wysłał więc zastęp-
ców za siebie, aby uniknąć żałoby.

Królewna z ogromnym pocztem dworzan, którzy się zbiegali zewsząd, aby ostatnią
oddać panu posługę, wy eżdżała z Warszawy.

Z nią ciągnęli dworscy, komornicy, urzędnicy z ogromnemi pocztami, słuǳy króla
z chorągwią ego, drabanci.

Zwłoki wieziono na okrytym wozie żałobnym, za którym tłumy ubogiego ludu cią-
gnęły, obdarzane kosztem skarbu ałmużną i strawą.

Wszystkie naprzód stanowiska były wyznaczone; na każdym zamku i dworcu, w któ-
rym się zatrzymywano, czekała izba obita kirem. Przed nią zatrzymywał się wóz, nie
zde mowano ciała. Na trumnie kłaǳiono koronę, berło, abłko i miecz, zapalano świe-
ce i pochodnie, stawiono straż z dwu komorników, ośmiu drabantów, dwóch dworzan
i dwóch urgeltników złożoną i kapelani przez całą noc śpiewali psalmy.

Naza utrz po mszy żałobne w kościele, na którą szła Anna ze swym dworem, ruszano
dale ku Krakowu.

Droga szła na Radom i Miechów i zabrała dni edenaście. Wszęǳie na spotkanie
ciała wychoǳiły procesye, bito w ǳwony, dworzanie zsiadali z koni, nakładali kaptury,
oznakę żałoby, brali świece i przeprowaǳali przez każdą wieś i miasto zwłoki, idąc przy
nich pieszo.

Toż samo często czyniła Anna z dworem swoim, eżeli przykra roku pora dozwalała.
Z Warszawy co żyło, wszystko się przyłączyło do swe pani, która miała w Krakowie

za ąć wyznaczone sobie mieszkanie stare królowe Bony i być przy ętą ze czcią należną.
W oczekiwaniu pogrzebu i koronacyi, edna część panów i szlachty uż zapełniała starą

stolicę, inni gotowali się na granicy państwa witać przybywa ącego monarchę.
Poprzeǳony przez mnogich posłów, przez sługi swe, niezliczonych Francuzów, któ-

rych nowy kra pociągał ku sobie, echał Henryk przez Niemcy, nie śmie ące mu wzbronić
prze azdu. Z dobrą czy nie dobrą wolą przy mowano go ak króla.

Tymczasem w Krakowie i wszęǳie, gǳie się Francuzi pokazali, zbiegano się do nich,
usiłu ąc odgadnąć pana ze sług. Zna dowano ich zabawnemi, grzecznemi, ale razem tak
czasem lekceważącymi kra owców, tak nie umie ącemi się do ich obycza ów zastosować,
tak dumnemi, gdy co miłość własną podrażniło, iż u wielu szlachty roǳiły się uż nie-
smaki.

Na względnie si nawet z Francuzów zdawali się dawać do zrozumienia Polakom, że
sobie powinni byli winszować, a Henrykowi wǳięczni być, iż raczył przy ąć koronę.
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Otwarta, szczera, wesoła rubaszność polska odbĳała askrawo obok galanteryi chy-
tre , ironiczne , pogardliwe Francuzów, którzy się kłaniali szyǳąc i zdawali drwić ze
wszystkiego.

Ani adłem, ani napo em dogoǳić im nie było podobna, prychali na wszystko, ǳiwili
się rzeczom na prostszym, a szwargotu ich, ani nawet łaciny nikt prawie nie rozumiał.

Biednym zimno tu było, głodno i smutno; na twarzach zsiniałych malowało się więce
poǳiwienia, zdumienia niż radości.

Z tych wszystkich wrażeń, akie czynili Francuzi przybywa ący, nie spowiadano się
szczerze przed królewną.

Dwór e , szczęǳąc biedną panią, przynosił tylko to co ą pocieszać mogło.
Na prawdę szlachta kręciła wąsa i myślała w duchu, że lepszymby był może aki taki

Piast, albo i Szwed nareście.
Ale potęga Francyi coś też znaczyła.
Zapał dla Henryka, gdy się o Francuzów ocierać zaczęto, ostygał znacznie.
Dla królewne Anny podróż żałobna zimą, powolna, smutna, będąca niemal ednem

nieprzerwanem nabożeństwem za duszę brata, była męczarnią tem większą, że prowaǳiła
do mie sca, gǳie się akieś nowe, nie da ące obrachować życie rozpocząć miało.

O małżeństwie natychmiastowym, któreby koronacyę poprzeǳiło, mowy nawet nie
było. Zostawało ono w cieniu i mrokach akie ś niepewności, odłożone do nieoznaczonego
terminu.

Mówiono o niem tylko półgębkiem. Anna nie wieǳiała sama, czy ma się go spo-
ǳiewać, czy wyrzec i całą miłość przenieść na siostrzeńca, na tego Zysia (Zygmunta),
którego myślą za morzami szukała czasem, pragnąc mu się stać matką.

W Miechowie, w kościele Bożogrobców złożono zwłoki, które naza utrz uroczyście
wiodła siostra na Prądnik do biskupiego dworu, gǳie przez ǳień cały spoczywały.

W Krakowie przygotowywano pogrzeb wielce wspaniały. Od Henryka miał się na
nim marszałek de Retz zna dować, razem z dawnie szym posłem panem Rambouillet.

Pomimo ostre pory roku uroczystość, wedle tradycy nych form, odbyła się z wystawą
i przepychem naǳwycza nym.

Na Kleparzu, przed kościołem św. Floryana czekali na wóz żałobny posłowie: cesarski,
ancuzki, węgierski, szweǳki, wenecki, ferrarski, brandenburgski, brunświcki, pruski
i pomorski.

Gdy po nabożeństwie odbytem tu ruszył pochód, końca mu nie było. Poprzeǳało go
duchowieństwo, studenci szkół różnych, zakony, tłumy ubogich i ludu. Szli dale arcy-
biskup i biskupi pontyfikalnie ubrani, za niemi przeszło tysiąc luǳi w czarnych kapach
i kapturach z zapalonemi świecami. Chorążowie wszystkich ziem i wo ewóǳtw echali
z chorągwiami i pocztami.

Królewską niósł wielką Macie owski chorąży nadworny.
Trzyǳieści koni w kapach czarnych edwabnych poprzeǳało trzyǳieści mar okrytych

edwabnemi oponami złotem szytemi.
Za nimi ten, któremu Anna przebaczyła, a kra darować nie mógł ostatnich chwil

króla, kra czy koronny na koniu pięknym, we zbroi pańskie , miał szczęście przedstawiać
Personę, to est widmo akby króla samego. Za nim adący Garnysz był w szatach króla,
drugim takim osoby zmarłego wizerunkiem żywym.

Senatorowie szli za niemi pieszo, a za niemi oznaki królewskiego ma estatu. Zbo-
rowski wo ewoda Sandomierski niósł miecz, Piotr Zborowski abłko, Firle wo ewoda
krakowski berło.

Po obu stronach wozu, na którym spoczywały zwłoki, szło po piętnastu dworzan króla
ze świecami. Następowali cuǳoziemscy posłowie i przez posłów cesarskiego i ancuz-
kiego wieǳiona Anna Infantka, a za nią szereg długi pań i panien.

Ten ǳień po złożeniu zwłok w kościele św. Stanisława na Wawelu był tylko akby
początkiem obrzędu pogrzebowego.

Naza utrz takim samym porządkiem obchoǳono inne kościoły.
Nic poetycznie szego, ma estatycznie szego wyobrazić sobie nie można nad te po-

grzeby królewskie dawne, które stworzyło poszanowanie dla swych panów, miłość dla
nich i boleść po stracie.
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Te masy zapełnia ące kościół, ten katafalk okryty koroną, przy których z kolei kru-
szono wszystko, co służyło zmarłemu, miecz, tarczę, hełm, włócznię, pieczęcie, laski,
naostatek rycerz konny przedstawia ący króla, zapada ący się w ziemię u stóp trumny,
wywoływały płacz i ęki.

Nie można było wyraziście , dobitnie ukazać znikomości wszech luǳkich rzeczy,
potęgi wszelkie i niezbłaganego losu skazu ącego na śmierć wszystko co ży e.

Potrzebaż mówić, ile siły ducha musiała mieć Anna, aby przybywszy z pogrzebem,
dotrwać do tego ostatniego aktu, gdy widmo brata zapadło się w ziemię w e oczach,
a z niem cała przeszłość.

Jutro stało przed nią mgliste, niepewne, straszne, a choć przy aciele i przy aciółki
dodawali e otuchy, bić musiało serce obawą i przeczuciem.

Godność tylko Infantki w Krakowie poszanowaną została.
Wyznaczono e poko e Bony i dworu dla licznego aucymeru, sześć tysięcy nadwor-

nego wo ska miała przy sobie, postarano się o to, aby na zamku sreber i sprzętu nie
brakło.

Łaska i Świdnicka, starsze panie uśmiecha ąc się napomykały, iż zawczasu po an-
cuzku uczyć się zacząć było potrzeba. Nie wątpiły one, iż Henryk przybywa ażeby Annę
poślubić.

Znaczna część panów była tego przekonania, że dla utwierǳenia się na tronie bęǳie
musiał to spełnić.

Ze dworu i aucymeru Anny z tym ęzykiem przyszłego króla edna tylko Dosia była
obeznaną. Chorobliwe e niemal pragnienie uczenia się ciągle czegoś nowego skłoniło ą
dawnie do obeznania się z mową, która teraz cudownie okazała się dogodną.

Anna miała w nie gotowego tłómacza, na którego rachować mogła.
Wprawǳie syn Włoszki, ak ona, Henryk musiał z macierzystą mową oswo onym być

od kolebki; zaręczano, że po włosku umiał, ale eden z posłów wygadał się nieopatrznie,
iż nie barǳo wprawnie mową tą władał.

Na dworze zaś ego, większa część, nawet na wykształceńszych Francuzów, oprócz
własnego, żadnego innego nie umiała ęzyka. W Polsce, gǳie łaciński tak był naówczas
pospolitym, iż cuǳoziemcy zna dowali woźniców, z którymi się po łacinie rozmówić
mogli, wydawało się to również ǳiwnem, ak we Francyi, iż posłowie polscy wszyscy
prawie kilku ęzykami władali.

Dosia, biedny Talwosz to zna dował, zmieniała się akoś w oczach. Zawsze była dumną
i nieprzystępną; teraz, gdy poselstwu ancuzkiemu parę razy za tłómacza służyła, a z Fran-
cuzami, zachwyconemi e pięknością, spotykać się zaczynała coraz częście , piękna głów-
ka e się zawracała.

Czuła tu wyższość swo ą, siłę i, choć się z tem nie wydawała, posąǳić było można, że
zabierała się z tego korzystać.

Od pierwszych Francuzów Montluca do ostatnich marszałka de Retz i pana Rambo-
uillet, Dosia po kolei wszystkich sobie u ęła i podbiła. Mówiono o nie ak o gwieźǳie
dworu Infantki; zachwycano się nietylko e wǳiękami, ale rozumem, umie ętnością ę-
zyka, wyższością nad innemi niewiastami. Przy nie gasł nawet ma estat królewne .

Które żeby kobiety oddawana e cześć nie upoiła?
Francuzi, którzy tylko na migi z innemi rozmawiać mogli, oblegali to z awisko z za-

pałem, z uwielbieniem właściwem ich temperamentowi.
Zbiegali się, aby ą wiǳieć, kłaniali do ziemi, wyprzeǳali w usługach. Tracili głowy.
Śmiała się niby Zagłobianka z tych hołdów, lecz kaǳidło takie z czasem zawsze ǳiałać

musi.
Talwosz pierwszy spostrzegł, że w obe ściu się z nim przybrała ten ton nowy, z akim

do Francuzów występowała. Patrzała nań z góry.
Dotknęło go to mocno, uczuł coś nakształt politowania, pierwszy raz w tem bóstwie

dopytawszy słabostki luǳkie , ale milczał.
W Krakowie Dosia stała się tak naǳwycza potrzebną, iż się na chwilę bez nie obe ść

nie można było. Wołano ą do tłómaczenia kartek, pism, do porozumiewania się z nad-
eżdża ącymi Francuzami.
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Obok nie z awił się tu ako pośrednik karzeł Krassowski, który poprzeǳił króla i ofia-
rował usługi swo e Infantce.

Przyczyniwszy się, ak przyznawali wszyscy, do zalecania Polsce Henryka i do ego
wyboru, Krassowski dumny był z tego, a teraz cały się chciał Annie poświęcić. Coǳień
prawie przychoǳił na poko e, zawsze prawie go przypuszczano i słuchano z za ęciem
opowiada ącego o Henryku.

Na sercu mu leżało równie ego zalecić Annie i Polakom, ak ą i ich emu w na lep-
szem przedstawić świetle.

Żywy, gorący, dowcipny, na pół Polak, pół obycza em i długim pobytem we Fran-
cyi, Francuz, Krassowski na lepie rozumiał ak wiele tu ostrych kantów potrzeba było
zaokrąglić, aby bez szkody zetknąć się mogły.

Każdy niemal ǳień nowe sprowaǳał trudności i zadania dla niego. Skarżyli się przy-
bywa ący Francuzi, żalili przy mu ący ich Polacy. Krassowski ak mógł i umiał szczepił
porozumienie i zgodę.

Niczem były te drobnostki obok tego, co posłowie po króla wyprawieni do Paryża
mieli tam do przebycia, nim na artykuły i wymagania ich zgoǳili się doraǳcy Henryka.
Dochoǳiły o tem głuche tylko wieści, a ostatecznie wieǳiano, iż król podpisał, przy-
rzekł, przy ął czego żądano, i choć się z podróżą ociągał, choć mu barǳo żal było Francyi
porzucać, nareście do granic Polski się zbliżał.

Ogromny zastęp wszystkie szlachty na zamożnie sze , na świetnie sze , mogące wy-
stąpić, z niesłychaną świetnością i przepychem oczekiwał na niego w Mięǳyrzeczu.

Piętnaście tysięcy ezdnych rozstawionych po otacza ących pagórkach, wybór i czoło
rycerstwa polskiego witało młodego króla.

Henryk, któremu nie zbyt pokaźnych trzy tysiące Niemców towarzyszyło aż tuta ,
stanął niemal osłupiały widokiem, aki się oczom ego przedstawiał. Obok tych żołnierzy
na koniach ciężkich, oǳianych czarno i szaro, nieoǳnacza ących się niczem, rycerstwo
polskie wydało się idealnym akimś obrazem.

Na większa rozmaitość uzbro eń, stro ów, barw oręża, kosztowne i na pięknie sze
w świecie konie, rzędy świecące kle notami, okrycia szyte złotem, skrzydła u ramion
eźdźców, malowane ich tarcze, kołczany, pióropusze kosztowne składały się na zachwy-
ca ącą barwami i wspaniałością całość.

Taż sama rozmaitość twarzy, nakryć głowy, postawy, bród i wąsów, siwe włosy obok
puklów młoǳieńczych zdawały się mówić, że cały kra wysłał tu na spotkanie co miał
na lepszego.

Król, który niemal całą podróż odbył z uśmieszkiem szyderskim i znuǳonym na
ustach, nie kry ąc się przed Pibrakiem i innemi ulubieńcami, iż wszystko to niepospolicie
go nużyło, po raz pierwszy wykrzyknął, okazu ąc szczerze zdumienie i zachwycenie.

Powtarzano, iż miał się wyrazić, zapewne mimowolnie:
— Po raz pierwszy w te chwili uczułem się królem w istocie!
Nie mnie sze wrażenie mogło na nim uczynić poselstwo panów senatorów, od któ-

rego przemawiał tu do niego poważny Karnkowski. Na łacinę ego zmięszany król kilku
słowami włoskiemi odpowieǳiawszy, zdał resztę na Pibraka.

Na zamku w Mięǳyrzeczu, potem w parę dni w Poznaniu przy ęcie było ochocze,
głośne, wesołe, a tak radośne i szczere po polsku, iż Francuzom niemal zanadto się ser-
decznem wydało.

Po polsku też zasypano króla mowami długiemi, których on ani ocenić, ani na nie
odpowiadać nie umiał.

Z Kurnika na Częstochowę, wszęǳie przy mowany równie serdecznie i huczno, wprost
przybył król  lutego do Balic pod Krakowem.

Tegoż dnia wieǳiano o tem na zamku i królewna, do które kra czyna przybiegła
z ozna mieniem, iż naza utrz u rzy Henryka w Krakowie, potrzebowała się zeprzeć na
krześle sto ącem blizko, tak słabą się uczuła i strwożoną. Słów e zabrakło, chustkę przy-
łożyła do ust, ob ęła Łaską i na e ramionach złożyła głowę, ukryła oczy.

— A! co nam przyszłość gotu e! — szepnęła łka ąc.
A po chwili dodała.
— Ja utro tego wszystkiego wiǳieć nawet nie będę mogła! Jak mu się wyda ta nasza

biedna Polska po Francyi!
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Kra czyna wiele czasu potrzebowała na to, aby zwolna uspokoić Annę i dodać e
odwagi, a wlać w nią to przekonanie, iż Opatrzność nie darmo zrząǳiła cudowny wybór
Henryka, który z sobą Polsce i e szczęście przyniesie.

Anna chwilami zdawała się mieć tę naǳie ę, ale wprędce doznane zawody, długie
cierpienia odbierały e ą i szeptała kra czynie.

— Może się Bogu podobało dlatego tylko dać mi teraz otuchy trochę, abym tracąc
ą ucierpiała boleśnie .

Co moment teraz przybywał ktoś na zamek albo z Balic, lub co młodego pana w po-
dróży wiǳiał, i opisywał ego dwór, zna dowanie się Francuzów, ich stro e i t. p.

Rozumie się, iż do królewne nie dochoǳiły te wrażenia, któreby ą zawczasu mogły
zasmucić. Nie dopuszczały ich otacza ące ą panie.

Tego wieczora obficie było gości, opowiadań i sprzecznych pogłosek.
W mieście panowało poruszenie nie do opisania, gorączka popisu, radość razem i nie-

pokó . Naza utrz na powitanie króla występowało co żyło z okazałością niesłychaną.
Królewna Anna parękroć wyraziła po cichu żal swó nad tem, iż nic wiǳieć nie bę-

ǳie mogła, oprócz ostatniego aktu, przybycia na zamek, na którego podworce ani część
nawet pocztów i zbro nych orszaków dopuszczoną być nie miała. Dosia, która była przy
rozbieraniu królewne , westchnęła także nad tem.

— Gdybym choć a, za pozwoleniem miłości wasze , wiǳieć to wszystko mogła, po-
trafiłabym opisać na lepie — odezwała się. — Niech mi tylko miłość wasza pozwoli.

— Co ci mam pozwolić? — zapytała królewna.
— Proszę o uwolnienie mnie na ǳień utrze szy — dodała Zagłobianka z uśmiechem

— o nic więce . Zresztą dam uż sobie radę.
Zawahała się nieco Anna, lecz ulubienica tak naglić, prosić i po rękach całować zaczęła,

że w końcu milczące przyzwolenie otrzymała.
Goǳina uż była późna, gdy wybiegłszy z sypialni, śmiała ǳiewczyna posłała po Tal-

wosza, którego zawsze wieǳiała gǳie szukać miała.
Litwin, chociaż dotknięty tem, iż się Dosia nadto Francuzami za mowała i dozwalała

im stroić zaloty, przybiegł natychmiast.
ǲiewczę odezwało się tonem rozkazu ącym, nim miał czas otworzyć usta.
— Patrz wpan, abyś mi na utro dodnia ułatwił wszystko. Przebiorę się po męzku

i muszę od rana wiǳieć wszystko, abym królewnie doniosła, ak się odbyło.
— Po męzku! — wykrzyknął Talwosz. — Ależ noc nadchoǳi! sukni nie mamy,

przygotowanego nic, a o tem nie myśli panna Dorota, że ą choćby z pięknego lica wszyscy
pozna ą.

— To mo a rzecz! — odparła Zagłobianka dumnie — czyń wpan co do niego należy,
albo chcesz, abym się zwróciła ku komu innemu?

Talwosz się rzucił.
— Zrobię przez noc co bęǳie można — rzekł — lecz mało powieǳieć: przebiorę się

po męzku. Musicie sobie stró wybrać i oznaczyć.
Dosia krótko się namyślała.
— Włoski stró mnie przysposóbcie — rzekła.
— A z włosami co bęǳie?
— Nie potrzebu ę nakrycia z głowy zde mować przed nikim, beret lub kapelusz okry e

włosy.
Jakim sposobem potrafił Talwosz naza utrz rano całe ubranie dostarczyć Dosi, która

na koniu, po męzku echać z nim się ofiarowała, nie tłómaczył się z tego. Stró był piękny,
choć w oczy niebĳący, a na wierzch ego płaszczyka z futrem nie brakło. Koń spoko ny
był przysposobiony.

Posłuszny Litwin dostarczył wszystkiego, lecz pomimo to, wielce był niespoko ny
i wyprawę tę odraǳał eszcze, tylko że z Dosią rozprawiać i przekonać ą, gdy się uparła,
było trudno.

W goǳinę po dostarczeniu e stro u Zagłobianka wyszła przebrana, aśnie ąca pięk-
nością, którą męzki stró podnosił eszcze, wygląda ąca tak uroczo, że wszystkich oczy
ściągnąć na siebie musiała. Ubiór ten, którego dotąd nie nosiła nigdy, tak e dobrze
przystawał, tak się umiała do niego w ruchach i postawie zastosować, że Talwosz osłu-
piał.
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— Panno Doroto — zawołał — raz eszcze pozwól mi powtórzyć sobie, że a za ten
krok e nie biorę na siebie odpowieǳialności. Odraǳałem i odraǳam. Ściągniecie oczy…
Francuzi…

Nie dała mu dokończyć. Męztwem zuchwałem twarz e pałała.
— Na koń! — zawołała — dość gadania.
Co się z biednym Litwinem ǳiało, on eden wieǳiał. Cierpiał okrutnie, bo i obawa

o ǳiewczę i zazdrość go dręczyła, a stało się to co przewidywał, iż Zagłobianka, która się
wcale z sobą nie ukrywała, oczy ciekawe zwracała na siebie.

Domyślano się w nie czy nie przebrane kobiety? — nie wiadomo, ale szlachetna
postawa, naǳwycza na piękność rysów twarzy kazały się w nie domniemywać akie ś
niepospolite osobistości.

Zagłobianka uparła się szukać sobie takiego mie sca, z któregoby mogła wiǳieć wszyst-
kich i wszystko. Talwosz e musiał przebo em często torować drogę, bronić stanowiska,
aż do miecza się zrywa ąc.

Odǳiały pańskie, które wyciągnęły na powitanie Henryka, miały co na mnie każdy
po trzystu luǳi, a było ich przeszło trzyǳieści, edne nad drugie okazalszych.

Tak samo ak niegdyś na powitanie Elżbiety rakuzkie saǳili się senatorowie na wspa-
niałość i wytworność, na przesaǳenie edni drugich fantazyą, którą tylko upodobanie ich
i możność ograniczały.

Odǳiały niektóre były przystro one na sposób ancuzki, włoski, brunświcki, wę-
gierski, ruski.

Na Francuzach na większe wrażenie zdawały się czynić poczty węgierskie w hełmach,
w kolczugach, z długiemi tarczami tak okrywa ącemi luǳi, iż głowy ich tylko z za nich
wystawały, z ogromnemi ǳidami malowanemi i złoconemi; okrycia koni skórami niedź-
wieǳi i lampartów, przy których poczepiane były ǳwonki i skrzydła w złoconych osa-
dach. Stawali wlepia ąc oczy w te postacie, które się im wiǳiadłami akiemiś wydawały.

Stro e kozackie i ruskie nowemi też dla nich były zarówno z tatarskiemi. Iście polska
fantazya nawet niedźwieǳie żywe w kagańcach posaǳała na konie dla popisu. Króla prze-
ciąga ącego przed odǳiałami witały one wystrzałami z organków na wozach sto ących,
które się obracały i mieściły, gǳie im było potrzeba.

Trąby i kotły wiezione na koniach, huk wystrzałów, okrzyków na cześć przybywa ą-
cego dosłyszeć nie dawały.

Pierwszy z pocztów, który witał Henryka, był arcybiskupa gnieźnieńskiego, przybrany
z węgierska w aksamit czarny ze złotem. Prymas echał w kolebce szkarłatne , sześcią
końmi ciągnione , po obu stronach ma ąc biskupów poznańskiego i płockiego. Za nim
ciągnął arcybiskup lwowski, kamieniecki, krakowski z ludźmi po włosku ustro onemi,
w futrach kosztownych; dale inni biskupi i senatorowie.

Na czele ich echał krakowski pan z odǳiałem Tatarów i Węgrów w zbro ach lśnią-
cych. Żaden z tych pocztów nie był do drugiego podobny; barwy, szycia, złoto, srebro,
futra, zbro e, skrzydła, coraz inacze się mieniły spo one, coraz ǳiwnie podobierane.

Wśród tego oślepia ącego przepychu oǳnaczał się Albert Łaski swemi Tatarami
i Węgrami, których konie, rynsztunek, uzbro enie rwały oczy.

Za Polską ciągnęła Litwa z Raǳiwiłłem na czele i ego ludźmi w szkarłatach, Chod-
kiewicz i mnoga drużyna, nieda ąca się bogactwem zaćmić ani liczbą.

Któż policzy idące za niemi poczty senatorów Wapowskiego, Tarnowskich, Opaliń-
skich, Zamoyskich, Re ów, których skarbce i odwieczne skrzynie na ten ǳień uroczysty
się wypróżniły?

Gdy się te szeregi ustawiły na równinie pod miastem samem, widok był, od którego
Henrykowi serce po wtóry raz mogło uderzyć, ak gdy go na granicy witano.

Biskup płocki wystąpił w bramie tryumfalne z mową, na którą znowu Pibrak tylko
odpowiadał.

Naturalnie dopytywano o niego co zacz był i ak się zwał, a nazwisko z ust do ust
sobie luǳie poda ąc, przekręcili na Psibrat i ono mu pozostało.

Spoglądano na króla, wszystkim się wydał cienkim, małym, delikatnym akimś, a chu-
de nóżki, w obcisłym stro u, szlachcie bociana przypominały.
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Ona wolałaby była szerokich ramion, pięści silne , zbudowanego od siekiery żołnierza
i woǳa — los e dawał pieszczonego ǳieciaka, laleczkę stro ną ak do wertepu. Niektórzy
ciekawsi dopatrzyli się u uszów przywieszonych kolczyków i, nawet mówić o tem nie
śmiano, tak się to poczwarnem wydało i nie do wiary.

Noc uż była, gdy Henryk w echał do oświetlonego miasta. Tu na wązkich ulicach, ci
co bliże szli, lepie mu się mogli przyglądać.

Dosia, które zuchwalstwu ǳiwnie się szczęściło, wybiegła naprzód, aby mie sce za ąć
takie, z któregoby Henrykowi długo i bacznie przypatrywać się mogła.

Ukazał się e w końcu; pod baldachimem ze złotogłowu, niesionym przez panów
radnych stolicy, otoczony halabardnikami szwa carskimi i arkebuzierami gaskońskimi, na
pięknym białym koniu, z rzędem wspaniałym, cały czarno, w futrze sobolowem, w toku
na głowie opasanym sznurem szmaragdów, z ogromną spinką dyamentową nad czołem.

Dosia stanęła tak, iż się z nim oko w oko spotkać musiała.
Jechał blady i zmęczony, z twarzą, na które nuda mimowolnie się wypiętnowała,

dopiero gdy oczy ego, błąǳąc po tłumie trafiły na uroczą twarzyczkę Zagłobianki, która
zuchwale wzrok w niego wlepiała, drgnął i dopóki tylko mógł ą oczyma ścigać, nie spuścił
ich z tego oblicza, które widocznie go pociągały pięknością niewieścią ku sobie.

Żaden z wymokłych minionów towarzyszących Henrykowi z tym ta emniczym mło-
ǳieńcem równać się nie mógł.

Co sobie oczyma powieǳieli, dumna ǳiewczyna i zniewieściały Francuz, Talwosz nie
umiał odgadnąć, wiǳiał tylko, że na twarz Dosi wypłynął krwawy rumieniec.

Zagłobianka, ledwie uż okiem rzuciwszy na książąt Nevers i Mayenne, na resztę
orszaku wieǳionego przez wo ewodów i kasztelanów, nie czeka ąc aż powolny pochód
przeciągnie przez wszystkie bramy, któremi droga do zamku była poprzecinaną, dała znak
Talwoszowi, iż chce uprzeǳić na zamek Henryka.

Znowu się więc przeǳierać z nią musiał przez zbite tłumy i z niemałą trudnością
potrafił ą na Wawel odprowaǳić.

Cały ǳień przebywszy na mrozie i na koniu, Zagłobianka byna mnie nie okazu ąc
znużenia, dała się zsaǳić z siodła i nie poǳiękowawszy nawet Litwinowi, uciekła się
przebrać, aby królewnie zdać ze wszystkiego sprawę.

Wkrótce potem ǳwony kościelne ozna miły, iż król się zna dował w katedrze, z które
Te Deum rozlegało się ǳiękczynne.

Z okien swoich poko ów wiǳieć mogła Anna ak go nareście uż nocą na zamek
wprowaǳono, gǳie króla i panów, posłów obcych i dosto nie szych gości uczta na dole
oczekiwała.

Tak ǳień się ten skończył nużący dla wszystkich, a może na trudnie szy do przebycia
dla Anny, która z trwogą coraz rosnącą oczekiwała wiǳenia człowieka znanego e dotąd
z wizerunków i pochwał, równie ak one upiększa ących.

Z okien przemknął się e tylko szczupły, drobny, ǳiecinnie akoś wygląda ący chło-
paczek.

Postawiła go w myśli przy sobie i zasmuciła się. Paziem e … byłby barǳo miłym —
na towarzysza życia poważne Jagiellonki zdawał się niedorosłym eszcze.

Westchnęła.
Z awia ącą się Dosię, które twarz od zimna i od doznanych wrażeń pałała, królewna

i panie obstąpiły z ciekawością niezmierną.
Wiǳiała wszystko, przypatrzyła się królowi, mogła lepie niż druǳy opisać go, od-

gadnąć.
Zawiodły ednak naǳie e, Zagłobianka weszła zmięszana, a znużenie może teraz się

dopiero czuć da ące, nie dozwalało e opowieǳieć tego, co wiǳiała.
Król… król wydał się e pięknym ak wizerunki, które pokazywał karzeł Krassowski,

ale Dosia zna dowała, że męzkiego w nim niewiele było, chociaż wǳięk w sobie miał
wielki i siłę potężną we wzroku.

Nie opatrzyła się zdraǳa ąc, iż ten wzrok spotkać musiała i na sobie go doświadczyć.
Dopiero gdy się to z ust wyrwało, usiłowała wytłómaczyć tem, co słyszała od luǳi.

Zagłobianka mówiła eszcze, gdy nadbiegł Krassowski, który na dole króla do stołu
idącego czas miał pochwycić i kilka słów z nim zamienić.
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Karzeł ręce na piersiach krzyżu ąc zaręczał, iż Henryk był wszystkiem zachwycony, że
Polska przeszła ego oczekiwania, a wspaniałość przy ęcia Francuzów w osłupienie wpra-
wiała.

— Nie nowina dla nich — mówił śpiesząc się ak zawsze i sypiąc słowami akby się
lękał, by mu ich nie od ęto — nie nowina dla Francuzów przepych, złoto i srebro, ale
takie fantazyi cudne , takiego wymysłu i rozmaitości, takiego kunsztu w barbarzyńskie
Polsce nigdy się nie spoǳiewali.

Krassowski nie mówił może wszystkiego co słyszał, lecz rokował ak na lepie o przy-
szłości.

Orzeł, który stał na bramie w rynku, wesoło wita ąc pana nowego skrzydłami trze-
potał.

Wśród tysiąców luǳi, żadnego nie zgnieciono, nikt się nie poskarżył, nikt nie zginął.
Anna słuchała smutna trochę i zadumana.
W tym dniu o nie wcale mowy nie było akby nie istniała. Kiedy przybyły miał ą

powitać? nie śmiała pytać nawet.

Naza utrz, z równym przepychem wedle starego obrzędu odbyć się miała koronacya,
lecz noc, która ą poprzeǳiła, burzę się gotować zdawała. Ci, którzy Henryka wyborowi
przeciwni byli, podszepnęli dyssydentom, iż przy składaniu przysięgi wolność wyznań
i sumienia pominiętą być miała.

Nie było e w prastarych formułach, bo wiara żadną reformą zagrożoną nie zosta-
ła, teraz zawarowano sobie w Paryżu dodatkowo przysiężenie dobitne zachowania praw
wyznań od katolickiego się różniących.

Artykuł ten stał w wydanych przez króla poręczeniach i paktach, ale duchowieństwo
katolickie chciało go pominąć milczeniem.

Kto podszepnął Firle owi, iż się to stać mogło i groziło? Kto wieść tę puścił z wieczora
pomięǳy woǳów dyssydentów i poburzył nią umysły?

Na zamku uż wieczorem przy uczcie różnowiercy się tem obesłali.
Nieprzy aciele nieprze ednani Firle i Zborowski, który króla na tron prowaǳił, zgod-

ni w tym byli, że Henryk swobody dyssydentom poprzysiąǳ musiał.
Katolickie duchowieństwo wcale o tem nie zdawało się zawczasu uwiadomionem. Ar-

cybiskup naturalnem zna dował trzymać się dawne formy przysięgi, która mogła prze ść
niepostrzeżona.

Na przyszłość Henryk miał ręce swobodne, sumienie nie związane niczem.
Szeptano uż dokoła stołu gotu ąc się na ǳień utrze szy, gdy król, Francuzi i ducho-

wieństwo nie miało na mnie szego przeczucia tego, co się gotowało na ostatnią chwilę
na uroczystszą.

Kościół był przepełniony od rana, a ci, którym szło o to, aby wystąpić mogli z głosem
i protestem, zawczasu sobie mie sce zabezpieczyli.

Król przywieǳiony uroczyście do katedry zasiadł na przygotowanym tronie, królewna
Anna za ęła ze swym dworem lożę e przeznaczoną, z które raz pierwszy lepie przypatrzeć
się mogła temu, który dotąd zdawał się dla nie przeznaczonym małżonkiem.

Z obawą zwróciła wzrok ku niemu, patrzyła długo, zbladła i ukląkłszy z zakrytą rękami
twarzą, modlić się zaczęła.

Rozpoczął się powolnie, uroczyście, śpiewami i modlitwami przerywany obrzęd ko-
ronacy ny. Cisza panowała w kościele, królewna modliła się ciągle, a kra czyna klęcząc za
nią łez się na e oczach domyślała.

Nagle przerwano śpiewy. Prymas stał przed wielkim ołtarzem i odmawiał modlitwę,
król klęczał, oczeku ąc na przysięgę, którą miał złożyć.

Jeszcze chwila i wszystkoby przeszło spoko nie. Wtem wśród momentu milczenia
grobowego głos podniósł Firle i wezwał króla, aby w przysięǳe pokó dyssydentom za-
pewnił.

Duchowieństwo z arcybiskupem stało milczące. Na twarzach biskupów widać było
przerażenie, eden prymas pozostał na oko obo ętnym. Niektórzy z pasterzów oczyma się
porozumiawszy poczęli szeptać i coraz głośnie oǳywać, iż stara forma zachowaną być
powinna. Za niemi głos podniósł Chodkiewicz.
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Kościół, o zgrozo! zmienił się akby w salę obrad namiętnych.
Z pośrodka tłumu wyrywały się coraz krzykliwsze:
— Pacem inter dissidentes!
Za Firle em teraz wstał Mikoła Raǳiwiłł, a nawet wo ewoda sandomirski Zborowski.
Królewna w loży klęcząca, przerażona, osłabła odchyliła się od okna, nie chcąc wiǳieć

ni słyszeć co się ǳiało.
Dochoǳiło do nie głuche akby warczenie z głębi tłumu, który napełniał kościół.

Namiętne wykrzyki, spór, kłótnie, odbĳały się o sklepienia kościelne.
Ciżba ciekawa cisnęła się ku wielkiemu ołtarzowi i kołysała ak fala burzą pod ęta.

Ponad nią widać było ręce podnoszące się do góry.
Groźby warczały w powietrzu.
— Przysięgać musi!
Francuzi obecni temu, wcale nieprzygotowani do te sceny, nie mogąc przewiǳieć

końca, zgorszeni wybuchem, stali przerażeni, dopytu ąc; niektórzy z nich wiǳąc w tem
spisek i zasaǳkę, chwytali uż za szpady.

Obraz był rzadki w ǳie ach. Sęǳiwy arcybiskup, klęczący w oczekiwaniu król, du-
chowieństwo nieposzanowaniem kościoła oburzone, dyssydenci tem zuchwalsi, iż się czuli
mnie szością, pobożni strwożeni, bo aźliwi przewidu ący skalanie mie sca poświęconego;
wszystko to zmięszane razem, w tłumie ściśniętym walki na gorące słowa, ruch przy ciżbie
gniotące słabych, mogło na śmielszych wiǳów zastraszyć.

Dwakroć biskup chciał przystąpić do króla z dawną formą przysięgi, a krzyki namiętne
nie dopuściły go.

Protestowano głośno.
— Nie przysięże poko u, nie damy korony.
Około wielkiego ołtarza było samo ognisko tego bo u. Oczy pałały, drżały ręce, szep-

tano, naraǳano się. Henryk podnosił błaga ące oczy ku arcybiskupowi, zwracał e ku
Zborowskiemu, ale Zborowscy też domagali się zaprzysiężenia poko u.

Opór był tak gwałtowny, iż uleǳ mu stawało się koniecznością.
Henryk szeptał do sto ących przy sobie, iż gotów est na wszystko. Nie podobna było

przerwać w sposób tak gorszący rozpoczętego uż obrzędu.
Arcybiskup uległ woli ego. Jeszcze w głębi kościoła trwały gorące utarczki mięǳy

katolikami a dyssydentami, nie uspokoił się tłum, gdy król wyrzekł głośno owe żądane:
— Pacem inter dissidentes de religione tuebor et manutenebo.
Firle , który stał na bliże , podniósł się na stopień ołtarza i zawołał głosem donośnym.
— Senatorowie i posłowie! król złożył przysięgę żądaną, chcecie aby był ukoronowany?
— Przysiągł na pokó dysydentom! — poczęła wołać szlachta niespoko nie.
— Przysiągł — odparł Firle .
— Niech bęǳie ukoronowany! Vivat rex! vivat!
Arcybiskup włożył mu na skroń koronę Chrobrego, a w kościele długo eszcze wrzawa

się ukołysać całkiem nie dała.
Królewnę Annę osłabłą wyprowaǳono z loży na zamek.
Zwycięstwo zostało przy różnowiercach, z wielką goryczą i upokorzeniem katolików.
Na chwilę zażegnane było niebezpieczeństwo przywrócony pokó pozorny, ale chwile

takie gorączki zawsze zostawu ą po sobie niezago one blizny.
Ci co się ścierali w kościele, pozostali wrogami; roze m chwilowo zawarty zapowiadał

wo nę długą, a pierwsze odniesione zwycięztwo wcale nie ręczyło za ostateczne następstwa
w przyszłości.

W kościele wszyscy pozostali ze zburzonemi umysłami, z krwią zaognioną, z na pół
w ustach przeciętemi wyrzuty wza emnemi, które gǳieinǳie wysypać się miały. Nikt nie
był uspoko ony, a duchowieństwo wrzało niechęcią przeciwko burzycielom powszechnego
poko u, chociaż oni należeli do na wyższych kra u dosto ników.

Gdy po zasiąǳeniu na tronie i odebraniu przysiąg od senatorów, król w stro u swym
obrzędowym zasiadł z nimi razem do stołu, na twarzy ego i Francuzów widać było nie-
ta oną uż ich niechęć ku Polakom, i nieprze ednany wstręt, który się łączył z obawą.

Chwila ta rozstrzygnęła o dalszych stosunkach mięǳy obcym panem i garstką ego
dworu a kra em, któremu przybywał panować.
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Henryk doskonale udawać umiał uprze mość, prze ednanie, wǳięczność, lecz w sercu
ego była odraza do tych burzliwych poddanych, którym wcale uż nie ufał. Francuzi
otacza ący go szli dale eszcze, milczeli z zaciętemi ustami, ale nieprze ednana nienawiść
się w nich zroǳiła. Spoǳiewali się tu uległości, zna dowali nieugięty opór. Sąǳąc się
o wiele wyższymi od Polaków, nie mogli im tych wymagań przebaczyć.

Otacza ący króla Polacy starali się dnia tego eszcze zatrzeć wrażenie smutne sce-
ny koronacy ne . Katolicy zrzucili całą winę na bezwstydne zuchwalstwo dyssydentów,
Zborowscy starali się króla przekonać, iż chciano ego i ich oszukać.

Wśród tych uroczystości, które mało królowi zostawiały czasu dla zbliżenia się do
Infantki, zwrócono wreście ego uwagę, że powinien był ą powitać. Czas i goǳina wy-
znaczone zostały.

Z bĳącem sercem Anna przygotowała się do tego spotkania. Ona i dwór e musiały
wystąpić z przepychem i wykwintnością, do których od dawna były odwykły.

Henryk, który w czasie tym właśnie krwią pisał listy do pozostałych w Paryżu kocha-
nek, dla kobiet zawsze z nawyknienia był niesłychanie grzecznym. Natura i wychowanie
czyniły go zalotnym, chciał się podobać i te nawet zdobywać serca, o które nie dbał wcale.

Ubrany ak laleczka, okryty kle notami, wonie ący, stro ny, zręczny, mimo zużycia
wczesnego u mu ący wǳiękiem młodości, stanął przed poważną królewną, stara ąc się
widocznie pozyskać ą sobie.

Jakoż u ął ą i oczarował nietylko słodkiemi słowy, akiemi ą przywitał, ale samym
dźwiękiem głosu, uśmiechem i obe ściem się pełnem pieszczotliwości akie ś, która za-
chwyciła Annę.

Całą tę komedyę zalotów wzięła ona za szczerą prawdę. Henryk wydał się e nie-
zrównanie pięknym, niewypowieǳianie łagodnym i miłym. Twarz e mówiła mu ak
wǳięcznie i serdecznie go przy mowała. Rozmowa toczyła się po włosku, bo Anna mó-
wiła doskonale tym ęzykiem, Francuz zaledwie znośnie, ale umiał się ratować tak zręcznie
uśmiechami i gestami, że się mało zdraǳił z tą niewprawą we włoszczyznę.

W czasie tych pierwszych odwieǳin, które dla zbyt za ętych goǳin trwały zaled-
wie kwadrans, król, który rozmawiał więce oczyma niż usty z królewną, miał nadto
czas przebieǳ niemi aucymer, który e towarzyszył, i znalazłszy wśród niego tę samą
twarzyczkę cudownie aśnie ącą pięknością, która go w męzkim stro u w czasie w azdu
uderzyła mocno, dał poznać Dosi, ak wielkie na nim zrobiła wrażenie.

Po wy ściu Francuzów, i Anna i Łaska i inne panie wybuchnęły z pochwałami dla
niego, unosząc się nad tą galanteryą w Polsce niewiǳianą, grzecznością, słodyczą, obe -
ściem, które upoiły wszystkie panie. Nie taiła się królewna, że poǳielała to ich zdanie
o królu, i na chwilę także rozmarzyła się, dała uwieść naǳiei.

Zdawało się e , że i ona musiała na nim toż samo uczynić wrażenie, a towarzyszki
potwierǳały to, i radość dnia tego była powszechna.

Naza utrz powtórzone odwieǳiny, równie krótkie, w ciągu których król z większą
poufałością, żartobliwie, wesoło starał się zabawiać Annę opowiadaniem o tem, ak go
nowi dla niego luǳie, obycza e, stro e zachwycały — potwierǳiły i podniosły eszcze
dnia pierwszego uczynione wrażenie.

Anna modliła się ǳięku ąc Bogu i prosząc Go tylko, aby ten początek szczęśliwy nie
prowaǳił do smutnego rozczarowania i zawodu.

Nie miała dotąd Henrykowi nic do wyrzucenia, był tak niesłychanie za ęty, umęczony,
porywany, iż więce czasu poświęcić e nie mógł.

O ożenieniu, które miało być włożone w pakta i poręczone, akoś dotąd nie mówiono
wcale, nie ukazywało się ono nawet na barǳo odległym horyzoncie. Milczeli wszyscy, ale
honory oddawane Infantce, znalezienie się króla, zdawały poręczać za nie.

Rzeczywiście zaś nikt dotąd ani słowem o tem nie śmiał napomknąć Henrykowi, a on
umie ętnie barǳo uprze mością zwłokę starał się osłoǳić.

Anna za siebie upomnieć się nie mogła. Bliżsi e zdawali się pewni szczęśliwego końca.
Biskup chełmski, pani Łaska, Chodkiewiczowa i inne przypuszczane do królewne , ciągle
zmuszały ą rumienić się, czyniąc alluzye do małżeństwa i domniemywa ąc się, iż Anna
barǳo życzliwą była dla przyszłego pana.

Było to powszechnie uznanem i przy ętem; choǳiły gadki po dworze całym, że kró-
lewna sprzy ała wielce Henrykowi, że on się e podobał, że była nim zachwyconą.
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O nim nie mówiono wcale.
Tymczasem uroczystości, turnie e następowały edne po drugich… król musiał wystę-

pować wszęǳie. Anna także ukazywała się tam chętnie. Zamieniano ukłony i uśmiechy.
Gdy się z dala spotykali z sobą, a Henryk zobaczył królewnę, pozdrawiał ą publicznie

z na większem poszanowaniem i uprze mością, Anna rumieniła się ak młode ǳiewczę.
Coraz żywie za mował ą widocznie, trudno to ukryć było — dwór oczarowany wtó-

rował e gorąco.
Z na mnie sze drobnostki wyciągano wnioski, tłumaczono słowa, nadawano znacze-

nie we rzeniom, ruchom i starano się w królewnie uczucie roǳące się ożywić.
W ostatni wtorek Anna wraz z królem zna dować się miała na weselu u Zborow-

skich, którzy opóźniwszy się na w azd, teraz z całym przepychem pańskim swo ego domu
występowali sami edni.

Do dworu Henryka przyplątał się był od dni kilku Włoch, który dowcipem, masz-
karami, odgrywanemi małemi scenami, figlami różnemi króla i panów zabawiał. O tym
signorze Paolo Magnifico, którego poufale zwano Mago, zdania były poǳielone.

Jedni mieli go za prostego trefnisia i kuglarza, który za zarobkiem gonił, druǳy po-
de rzewali, nie bez przyczyny, iż był szpiegiem książąt włoskich (toskańskich), którzy
raǳi byli wieǳieć, aki obrót na dworze polskim miały nadać okoliczności stosunkom
Henryka i Infantki.

Wszyscy ednozgodnie sławili Włocha ako niesłychanie zręcznego, śmiałego dowcip-
nisia, który śpiewał doskonale, błaznował, głosy różne udawał, na cytrze grał, tańcował,
maski w rozmowy improwizowane wprowaǳał i sam z niemi sceny zabawne odegrywał,
tak że na smutnie szych mógł do wesołości zmusić.

Śmieli się z niego nawet ci, co go nie rozumieli, tak wiele i dobitnie sama twarz ego
mówiła.

Mężczyzna był urody piękne , gibki, zręczny, ma ący talent Włochom łatwo przycho-
ǳące mimiki, rozwinięty do wysokiego stopnia, a szczególnie zdumiewa ący śmiałością
i rzutkością słowa.

Półtrefniś Mago, korzysta ąc ze swe roli, pozwalał też sobie wiele.
Miano dawać do stołu, królewna otoczona paniami swemi wyszła tylko co na poko e,

gdy e ozna miono Włocha Mago, ako posła od króla, a wnet za paziem wpadł signor
Paolo z ukłonami do ziemi, ze śmiechem, z potokiem słów, który całe towarzystwo do
zapustne wesołości nastroił.

— Miłościwa królewno — zawołał od progu — estem posłem nietylko króla, ale
wesela! Za mną idą w ślad śmiechy i pustota! Są to dni, w których Kościół pozwala figle
stroić, nim głowy popiołem posypie, a Na aśnie szy król polski radby ani edne posęp-
ne twarzy nie wiǳieć w całem swem państwie. Przynoszę pozdrowienie od stęsknionego
pana, którego senatorowie nuǳą, aż mu uszy od mów bolą. Sam nie mógł przybyć, nie-
stety…

Królewna przy ęła go z uprze mym uśmiechem.
— Jakże się wam Polska wydała po Włoszech? — spytała.
— Cudownie — rzekł Mago — ale więce w nie złota niż słońca, i futra niż gorąca.

Naród rycerski, a śmie e się barǳo ładnie.
Króla ǳiś — dodał — w Rynku miasto przy mu e, gdyby napalić choć kazali. Prawda,

że tu w złotych ǳbanach płynny ogień le e się obficie.
Misy uż na stół podawać zaczęto i panie stanęły przy swych krzesłach, a królewna

z Włochem rozmawia ąc i słucha ąc dowcipów ego, nie myślała siadać.
Sąǳiła może, iż go rychło odprawić potrafi. Włoch chciał dłuże pozostać i rachował

zapewne na przypuszczenie do stołu.
— Miłościwa Pani — odezwał się cisze — polewka stygnie, a wy nie spieszycie do

nie ? Miałożby być powodem tego zadumania, że wczora król dotknął e ręki?
Zarumieniła się niezmiernie Anna, usłyszawszy śmiały ten wykrzyk, ale może nie było

e przykrem, że upatrywano mięǳy nią a Henrykiem zawiązu ące się bliższe stosunki.
Kazała stolik nakryć przy sobie dla Włocha, który nie przestał prześladować ą Hen-

rykiem, da ąc do zrozumienia, iż i on za ęty est Infantką.
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Od trefnisia trzeba to było przy ąć bez gniewu. Mago razem adł, pił za zdrowie króla
i ośmielił się prosić Anny, aby i ona razem to drogie wychyliła zdrowie, czemu się ona
wcale nie opierała.

Zmusił potem wszystkie panie, aby i one za pomyślność tak pięknego, młodego i tak
ǳiwnie dobrego króla wychyliły kubki.

Naprzeciw niego w końcu stołu sieǳiała Dosia, którą Włoch tak akoś ścigał oczyma
napastliwie, akby do nie też miał szczególne poselstwo. Nie przeszkaǳało mu to ba-
wić Infantki, rzucać dowcipami, odegrywać zarazem rolę starych, młodych, ǳieci i pań,
których głosy przybierał z kolei.

Ze wszystkich sieǳących u stołu, tylko królewna, dwie panie cokolwiek i Zagłobianka
rozumiała dobrze po włosku. Parę też razy wmięszała się do rozmowy barǳo zręcznie, co
Włocha eszcze więce ożywiło.

Rzucił e przez stół parę komplementów, które zapłaciła śmiałem we rzeniem.
Pod koniec obiadu dosyć nadworowawszy przy królewnie, coraz coś nowego wymy-

śla ąc dla zabawy, Mago począł biegać około stołu i z mimiką przedstawiać razem dwu
kłócących się z sobą o piękną panią młoǳieńców. Zmieniał tak twarz, postawę i głosy, że
w istocie zdala zdawać się mogło, iż nie on eden, ale dwu innych było luǳi. W te wę-
drówce około stołu, skończywszy scenę wybornie odgrywaną, za którą królewna podarek
kilkaǳiesiąt skudów wartu ący przynieść mu kazała, Mago znalazł sposobność rozmówić
się z pięknem ǳiewczęciem, tak że nikt nie spostrzegł tego.

— Signorina! — rzekł żywo — klnę się na piękne oczy two e, iż mam do was pole-
cenie, ważnie sze może niż to, które królewnie przyniosłem.

— Do mnie? od kogo? — przerwała dumnie Dosia.
— A! nie marszczcie brwi tak groźno! Cześć wam to przynosi — zawołał Mago. —

Król sam rozmiłowany est w was.
— Czy to żart zapustny? — odparła Zagłobianka.
— Nie, na rzetelnie sza prawda! Gdym odchoǳił szepnął mi, abym przy podane

zręczności odniósł wam westchnienia od niego.
— A was wybrał za posła, was co śmiech nie westchnienia nosić zwykliście?
— Jak gdyby westchnienie w radość i szczęście się zmienić nie mogło? — rzekł Mago

śpiesznie. — Mnie zlecono tylko odnieść, że esteście bosko piękna, czy równie okrutna?
— Zgadliście — rozśmiała się Dosia — mężczyźnie nie wierzę żadnemu.
— Ani królowi?
— Mnie niż innym! bo dla nich luǳie zabawkami.
Włoch więce mówić nie mógł.
Po obieǳie trwała eszcze rozmowa ożywiona barǳo z goǳinę, a królewna z począt-

ku dosyć milcząca, powoli tak akoś dała się Włochowi ożywić, iż z ust e uśmiech nie
schoǳił.

Mago, który może nie bez przyczyny przypisywał to częstemu przypominaniu Henry-
ka i zręcznemu prześladowaniu królewne , nie przestawał mówić o nim, wynosząc dobroć,
słodycz i szczodrobliwość ego pod niebiosa.

Nie wiadomo ak długoby Mago pozostał tu u ęty łańcuchem, który mu Łaska przy-
niosła, gdyby dwóch królewskich posłańców nie przybiegło po niego. Czas nadchoǳił,
gdy Henryk wprost z Rynku, na którym przy mował hołd miasta Krakowa, miał się udać
na wesele do Zborowskich.

Królewna być tam miała także.
— Poprzeǳę W. Kr. Mość — odezwał się żegna ąc Włoch — i wiem, że będę dobrze

przy ętym, gdy przyniosę wesołą nowinę, iż król wiǳieć was tam bęǳie.
Odmłoǳona, odżywiona Anna poszła się stroić i, co nigdy nie bywało, troszczyła się

o swe ubranie, pyta ąc Łaskie ak ma włosy utrefić, co włożyć na głowę i aka suknia
na lepie przystanie e , tam gǳie się ako królewna oǳnaczyć czemś musiała.

Ze skąpo pozostawionych córkom przez Bonę kle notów, które na od ezdnem nie-
chętnie im wyǳieliła, musiano dobyć na pięknie sze, na droższe, bo Henryk zawsze na -
wytwornie był przybrany, z niewieścią elegancyą, a kolczyki ego z dużych pereł w ed-
nych poǳiwienie, u drugich śmiech pobuǳały.

Nie lada to było wesele panów Zborowskich, na którem król i królewna zna dować
się mieli. Roǳina, która się tem szczyciła, że ona tron polski dała Henrykowi, zawsze
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ze krwi i ducha była butną i nikomu nad sobą przewoǳić nie dała. Powoǳenie akiego
doznała czasu elekcyi, pokonawszy cesarskich i cesarza, wbĳało ą w tem większą dumę.

Zdało się panom Zborowskim, że oni teraz w tem królestwie obok Tarnowskich,
Tęczyńskich, Melsztyńskich i na starszych rodów za ąć mie sce byli powinni. Jastrzębiec
nie wydawał się im gorszym od Topora i Leliwy.

Mnie dotąd na widoku ród panów Zborowskich i w dostatki urósł i w dumę z nich
a siły swe niezmierną. Obok nie mieli Zborowscy to co ą podwa a: śmiałość, odwagę,
powieǳmy, zuchwalstwo ogromne. Wszyscy luǳie rycerscy, silni, odważni, nieulęknieni,
mieli temperamenta warchołów, którzy gdy nie mogą bić się i walczyć, tęskno im, a gotowi
szukać powodu, aby dobyć szabli i u ąć za toporek.

Tam gǳie kilku Zborowskich głos podniosło, nikogo uż więce słychać nie było, tak,
nawet spoko nemi będąc, wykrzykiwali.

Wszyscy lubili błyszczeć, popisywać się, przodem iść, nikomu przed sobą nie dać wziąć
kroku. Mówiono, że na w azd królewski spóźnili się nie przez winę że się źle obrachowali,
ale umyślnie, aby teraz sami występu ąc z rycerstwem nadwornem okrytem stalowemi
kolczugami, błyszczącemi ak srebro, popisać się mogli.

Na wesele to, które król i co było na przednie szego w królestwie zaszczycić mieli swą
przytomnością, nie żałowano nic. Nietylko gości, ale gawiedź mie ską, która kamienicę
oblegała, karmiono i po ono kosztem nowożeńca. Stawiano e beczki po beczkach, aby
wiwaty pod oknami wykrzykiwała.

Dwór i służba w szkarłatach od srebra i złota, z królewską mogła iść o lepszą. Wesele
to Kraków miał długo pamiętać, bo podobnego mu nie wiǳiał oddawna.

Wprost z Rynku, gǳie na ma estacie zasiadał, Henryk poszedł do kamienicy Zbo-
rowskich, zaledwie stró uroczysty zamieniwszy na nieco lże szy. Towarzyszyli mu wszyscy
ego Francuzi, Pibrak, który był nieodstępnym, bo zawsze prawie za króla głos zabierał,
książęta i panowie, z poǳiwieniem ale z niezbyt ukrywaną ironią przypatru ący się pol-
skim obycza om, wyda ącym się im ǳiwnemi trochę.

Raził ich askrawy przepych polskich panów, serdeczna otwartość, swoboda i ru-
baszność słowa, ta szczerość wielka, z aką tu miłość i nienawiść się wyrażała na nic nie
ogląda ąc.

Oni umieli doskonale przymilać się nienawiǳąc, uśmiechać, gdy gryźć chcieli, kłamać
usty, oczyma, słowem i postawą, gdy tu wszystko leżało ak na dłoni. Nie napadano po
kry omu i po ciemku, nie zabĳano po kątach, ale coǳień i na ulicach i po domach
zrywano się do szabel, a potem często luǳie sobie padali w ob ęcia i przy aźń poprzysięgali.

Francuzom się to wydawało śmiesznem i zbyt prostodusznem.
Scena w czasie koronacyi w kościele zostawiła po sobie w początku i kwasy i obawy,

które się powoli zacierać i łagoǳić zaczynały. Francuzi ednak pozostali nieufni, pode rz-
liwi i niechętni.

Po królu, który lepie od innych komedyę grać umiał, trudno było poznać co się
w duszy ego ǳiało. Przed Polakami zaręczał, że zapomniał o wielkie doznane przykrości,
do które powodu nie dał. Dwór ego milczał grzecznie i unikał o tem wzmianki. Na
twarzach, gdy cokolwiek się zapomnieli Francuzi, widać było niepokó i obawy.

Wielu z tych, którzy tu pozostać obiecywali przy królu, zaczynało pod rozmaitemi
pozory wybierać się do Francyi.

Stosunki z nią, pomimo dosyć utrudnionych przez Niemcy podróży, były niezmiernie
ożywione.

Mówiono, że król wszystkie wolne chwile spęǳał na pisaniu listów do matki i ko-
chanek. Coǳień przybiegali posłańcy, coǳień ztąd wyprawiano zaledwie wypoczętych.

Czuć było, że Henryk całą duszą i sercem był nad brzegami Sekwany i że stokroć go
więce obchoǳiło to co tam niż co w Polsce i Krakowie się ǳiało.

Gdy listy przywożono, gǳiekolwiek się król zna dował, natychmiast mu e przynosić
musiano, a gdy dnia którego brak ich było, tęsknił i niepokoił się.

Panowie senatorowie wiǳieli dobrze, iż Henryk dotąd ze sprawami polskiemi wcale
się nie obeznał i nie brał ich do serca, ale obiecywali sobie, iż się to z czasem zmienić
musiało.

Zabawiano go, rozrywano, czynił każdy co mógł, ażeby król się nie nuǳił i nie tęsknił
po Paryżu.
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Do Zborowskich, oprócz licznego dworu polskiego, wszyscy Francuzi zaproszeni
tłumnie się zebrali.

Zdawało się, że od koronacyi dali sobie słowo na chwilę pana swego nie opuszczać
i czuwać nad nim, akby się obawiali Polaków.

O ile sam król był grzecznym i uprze mym dla wszystkich, towarzyszący mu książęta
i dwornia ego butą i lekceważeniem zrażała Polaków. A że się z niemi trudno było po-
rozumieć, bo ęzyka nie rozumieli, a nie wszyscy łacinę znali, nieustanne ztąd wynikały
nieporozumienia.

Gdy króla wprowaǳono na poko e, a państwo młoǳi i roǳina ich otoczyła go,
zaczęto obnosić wino i słodycze, odezwała się muzyka, młoǳież zabierała się do tańca,
ale król oświadczył, że potrzebu e spocząć nieco. Posaǳono go więc na przygotowanym
tronie w głębi sali i koło niego co było przednie szych osób zbierać się zaczęły.

Henryk udawał ożywionego, wesołego, wszystko niepomiernie wychwala ąc.
Trochę późno ukazała się ze swoim aucymerem wybranym, z Zosią Łaską, z Dosią

Zagłobianką, z kra czyną i z kilku starszemi paniami, poważna królewna Anna.
Weszła na poko e wprowaǳona przez gospodarzy, zmięszana nieco, a król z uprze-

ǳa ącą grzecznością natychmiast zbliżył się aby ą powitać.
Z boku sto ący mogli wnosić z ego postawy, iż wielce pragnął u ąć sobie Infantkę,

a na e też twarzy widać było radość z tego i rozpromienienie.
Pomimo te dobre zgody dwo ga, ak sąǳono powszechnie, przyszłych małżonków,

edno spo rzenie na nich, ogromną różnicę ich wieku dostrzeǳ dawało.
Świeża eszcze, ale resztkami tylko młodości kwitnąca Jagiellonka, obok Henryka

wydawała się starszą, on przy nie wyrostkiem zaledwie. Stró obcisły, elegancki, ale wy-
szukany po niewieściemu, wstążki, koronki, kle noty, utrefienie włosów odmłaǳały go
eszcze.

Ironiczny uśmiech mógł uchoǳić za serdeczność i dobroć, Anna się nim łuǳiła, lecz
starsi luǳie patrząc zdala potrząsali głowami.

Rozmowa z Infantką wpośród tłumu ciekawie się e przypatru ącego, bo podsłuchać
dla gwaru i muzyki było trudno, zdawała się obrachowana nietylko na u ęcie e , ale na
okazanie wszystkim, iż Henryk myślał o spełnieniu swych zobowiązań — o ożenieniu.

W myśli Henryka i Francuzów było to tylko fortelem potrzebnym dla pozyskania
czasu. Wieǳieli, choć z krótkiego doświadczenia, że w Polsce brano wszystko za dobrą
monetę.

Odprowaǳiwszy Annę na mie sce dla nie i pań przeznaczone, Henryk z Francuza-
mi w tłum się wmieszał, z przy emnością widoczną przypatru ąc pięknym twarzyczkom
ǳiewcząt i pań polskich, których ciekawe oczy ku niemu skierowane były.

Z wszystkich ednak, Dosia na więce Henryka ku sobie pociągała, może tem, że ą
naprzód w ulicy wiǳiał w męzkim stro u. Dworacy uż się dla niego dowieǳieli o e
sieroctwie, charakterze, niepospolitem wykształceniu, umie ętności ęzyków, i Villequier
ulubieniec pański, szczególnie sprawami serca i miłostkami króla za ęty, powtarzał, że to
była losem dla niego wyznaczona kochanka.

Wcale Francuzów nie zdawało się zrażać, gdy im zaręczono, że panna była dumną
i nieprzystępną.

Wśród tańców, przeznaczone dla zabawiania gości na różny sposób maszkary róż-
ne przybywać zaczęły i mięsza ąc się z tłumem, figle wyprawiać, dowcipnemi słówkami
drażnić.

Domyślano się pomięǳy temi maskami Maga i ego towarzyszów, o których król
wieǳiał i życzył sobie, ażeby się tu zna dowali dla rozbawienia towarzystwa, lecz oprócz
Włochów, których liczba była wiadomą, masek daleko więce znalazło się wkrótce.

Pibrak, Bellievre (poseł ancuzki), Villequier, Souvray i inni mieli baczność na pana,
aby nie każdemu dozwolić się do niego docisnąć, lecz nie mogli od następu ących masek
obronić.

Jedna szczególnie , zda ąca się młodym chłopakiem, zręczna, gibka, przeciskała się
przez na ciaśnie sze gromadki, wślizgała mięǳy sto ących szczelnie, i długo tak przewi-
a ąc, potrafiła w końcu dostać do Henryka.
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Zręczna ta figurka wprzódy uż musiała na siebie zwrócić ego uwagę i wydać mu się
nie straszną, gdyż zbliża ącą się zaczepił. Król zmuszonym tu był posługiwać się ęzykiem
włoskim, który daleko więce osób rozumiało niż ancuzki. Na zapytanie rzucone za kim
gonił i kogo szukał, zagadnięty odparł po ancuzku.

— Ciebie, na aśnie szy panie.
Dźwięk mowy był tak czysty akby nie z ust cuǳoziemca wychoǳił.
— Masz co do mnie? — zapytał król.
— Barǳo wiele, gdyby po temu czas i mie sce było! — zawołał zamaskowany.
Henryk popatrzył bacznie, maska wesoło podrygu ąc mówiła dale .
— Żal mi was, na aśnie szy panie!
— Mnie?
— A! tak! grozi ci tu więce niebezpieczeństw, niż twoi przewidu ą, niż ty sam do-

myślać się możesz.
Henryk spoważniał.
— Chcesz mnie nastraszyć — rzekł — ale wieǳ, że to niełatwo.
— Wiem, że masz męztwo — poczęła maska — ale nie dosyć odwagi, potrzeba

ostrożności.
Wiǳisz tę kobietę, którą ci, ak na szyderstwo, przeznacza ą za żonę, gdy ona matkąby

ci być mogła. Wiesz, aką była e matka i co ona po nie wzięła w spuściźnie?
Bona wo owała trucizną i czarami, a to nieodrodna e córka.
Całemu światu wiadomo, że ona otruła brata, aby po nim skarby oǳieǳiczyć; wszyscy

wieǳą, że czarownicą est, że czaru e niepochwyconemi sposoby.
Henryk pobladł, zwrócił oczy na maskę, ale nic nie odpowieǳiał.
— Strzeż się e , nie zbliża ! pamięta … Usidli cię, opanu e…
Pierwszy to raz do uszu Henryka dochoǳiły te potwarze i nie ǳiw, że na nim głę-

bokie uczyniły wrażenie, tak że odpowieǳieć nie umiał i nim się zebrał na słowo, maska
wyśliznęła się szybko, wmięszała w tłum, znikła.

Villequier stał niedaleko, Henryk szepnął mu, aby się starał uchoǳącego zatrzymać
i dowieǳieć kto był, lecz nim Francuz zdołał się za nim przecisnąć, maski nie było uż
śladu, a dopytywani o nią wszyscy się tem składali, że nie znaną im była.

Henryk nie wziął może barǳo na seryo tych ostrzeżeń, ani im dał wiarę, chociaż
powodów i celu takiego oszczerstwa trudno mu było dociec, zawsze ednak śmiała ta po-
twarz utkwiła w ego pamięci. Rzucił wzrokiem na poważną Annę i myśl ta, że czarownicą
i trucicielką być może, inacze mu teraz wyraz twarzy e tłómaczyła.

Niczego naówczas nie lękano się tak ak czarów i uroków, tych ta emniczych środ-
ków pozbywania luǳi, przyciągania ich ku sobie, władania niemi, które znane być miały
adeptom czarnego kunsztu.

Musiał ednak król, którego wkrótce otoczyli panowie, przybrać znów wesołe oblicze,
i nie dawać poznać po sobie, iż trwogę miał w sercu.

Nie zbliżył się uż do Anny, natomiast Villequier wypatrzywszy chwilę, gdy Dosię
Zagłobiankę do tańca wzięto, podprowaǳił tak Henryka, aby mógł z nią zawiązać roz-
mowę.

Nikogo ona ǳiwić nie była powinna, bo wieǳiano, że Dosia edna prawie z kobiet
umiała po ancuzku, a to starczyło, aby króla ku sobie pociągnąć mogła.

Zagłobianka wiǳiała, że się ku nie Henryk przybliżał, udawała ednak, iż się tego
nie domyśla, i gdy Henryk zagadnął ą tem, że czasu w azdu wiǳiał po męzku przebraną,
odparła zarumieniona.

— Wiadomo światu, że kobiety są barǳo ciekawe.
— Cieszę się z tego — odparł król — bom miał sposobność wiǳieć na pięknie szą

z kobiet, w na lepie e służącym stro u.
Dosia spuściła oczy.
— Nie powinnabym się przyznawać do popełnione winy — rzekła — ale mam na-

ǳie ę, że W. Kr. Mość ani mnie karać, ani wyśmiewać nie zechcesz.
— Ja? — zawołał król — przeciwnie, na wszystkobym wam pozwolił, byle łaskę

pozyskać.
— Łaskę? — rozśmiała się Dosia, kry ąc twarzyczkę wachlarzem, a z ukosa spoglą-

da ąc na króla.
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— Wierzcie mi — pośpiesznie, korzysta ąc z czasu, dodał Henryk — że mi wielce
o to choǳi. Wy tu esteście edyną, na którąby po dniach całych patrzeć się chciało.

To mówiąc król, któremu Villequier dawał znaki, aby rozmowy nie przedłużał, po-
chylił się eszcze do Dosi, szybko coś szeptać e zaczął, i oddalił się żywo, bo uż oczy na
nich się zwracały.

Nie zǳiwiło to przecież tak barǳo nikogo, iż król do ładnego ǳiewczęcia przemówił
słów parę, zwłaszcza że naprawia ąc to, zwrócił się do kilku innych pań z grzecznościami,
aby dane pierwszeństwo edne nie raziło.

Poza tańcu ącymi stał nieszczęśliwy Talwosz. Inacze go teraz nazwać nie było można,
istotnie był nieszczęśliwym.

Kochał Dosię całą siłą serca, a nie szło mu nawet o to, aby ą dla siebie pozyskał —
trwożył się, ażeby ona nie upadła i w oczach ego nie została zrównaną z temi, ponad
które on ą tak wysoko wynosił.

Czuł i przewidywał, że się e główka zawrócić mogła, a Zagłobiance słowa powieǳieć
nie było można, tak siebie pewna szła, nie zważa ąc na nic.

Napróżno chciał sobie tłómaczyć Talwosz e powolność dla króla tem, że dla Anny
u niego pożyteczną być zamierzała. W oczach e , w wyrazie twarzy czytał akiś poczyna ący
się szał, akąś zapowiedź zapomnienia się i rzucenia w przepaście.

Od Francuzów łatwo się było dopytać, akie życie i obycza e panowały we Francyi, sami
się oni z tem zdraǳali. Talwosz wieǳiał, że kobiety były płoche, a mężczyźni w stosunkach
z niemi zuchwali.

Drżał z obawy o Dosię.
Jak tylko mógł późnie zbliżyć się do nie , nie strzymał tego, co mu serce przepełniało.
— Panno Doroto — rzekł — winszować czy boleć, nie wiem, ale król widocznie za

wami goni. Jemu się nie ǳiwu ę, ale dla was…
Odwróciła się gniewna.
— Cóż dla mnie? — odparła szydersko. — Sąǳicie, że zaszkoǳić mi to może nawet,

gdy kto spo rzy na mnie?
— Jest taki wzrok co zabĳa, powiada ą — odezwał się Talwosz — to wzrok bazyliszka,

ale est i taki co plami.
Oburzona zmarszczyła się ǳiewczyna.
— Wstąp wpan do klasztoru, abyś miał prawo na weselach prawić kazania! — rzekła

śmie ąc się ale gniewnie. — Narzucasz mi się za opiekuna, nie mogąc być czem innem.
— Przy acielem byłem i będę, choćbyście na mnie kamieniem rzucali — rzekł kła-

nia ąc się Litwin — od was przy mę wszystko, kiedyś poznacie mnie lepie .
Zagłobianka zmierzyła go pogardliwym wzrokiem. Talwosz milczał i usunął się.
Zabawa naǳwycza ochocza, coraz się stawała barǳie ożywioną, ale król pod pozorem

znużenia dłuże zabawić tu nie chciał. Poszedł pożegnać królewnę, chociaż nie zbliżył się
uż do nie i ukłonem tylko uprze mym uszanował. Zaraz potem w towarzystwie swoich
Francuzów i Tęczyńskiego młodego, przeprowaǳany przez Zborowskich, wsunął się do
oczeku ące kolebki.

Wieǳieli uż panowie Zborowscy, iż Tęczyński ten przez króla miał być do osoby
ego przywiązanym i marszałkiem lub podkomorzym mianowanym, co w nich zazdrość
obuǳało.

Stary ten ród za mu ący znowu stanowisko na bliższe króla był solą w oku Zborow-
skim, którzy sobie pierwsze prawa rościli do otoczenia Henryka i zawładania nim.

Samuel, który odwiódłszy do kolebki króla pozostał chwilę z braćmi u drzwi, nasrożył
się okrutnie.

— Patrzcie no ich! ledwieśmy parę dni zaspali, uż się wcisnąć, przypochlebić i uprze-
ǳić nas potrafili! Lecz, na Boga, mylą się sąǳąc, że oni nas zepchnąć potrafią poza siebie.
Wiemy co nam należy, a nie zechce król czynić co powinien dla nas, damy mu się lepie
we znaki niż na koronacyi.

Daliśmy mu koronę, to ą zd ąć też potrafimy.
Wrzał pan Samuel, starano się go powściągnąć, bo wielu luǳi słuchało, ale na to on

baczenia mieć nie chciał.
— Wszystko to sprawy są katolików — przerwał któryś z dyssydentów — nie o panów

Zborowskich choǳi, ale o u arzmienie sumień naszych i o wprowaǳenie inkwizycyi, albo
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o rzeź taką aką w Paryżu zarząǳili! Król przysiągł, ale go z przysięgi papież rozwiąże, byle
się pozbyć nienawistnych.

Ani pora, ani mie sce było do podobne rozprawy, którą dochoǳąca otwartemi drzwia-
mi wesoła muzyka głuszyła. Nie odpowieǳiał więc pan Samuel, ale na twarzy ego na-
miętne widać było poruszenie.

Wszedł z braćmi napowrót do izb przepełnionych eszcze wesołemi gośćmi, którzy
nie zdawali się zważać na to, iż północ nadchoǳiła, a z nią post wielki się rozpoczynał.
Z pewną ostentacyą chciano tańcami przeciwko surowemu zachowywaniu katolickie po-
wściągliwości protestować.

Na ǳień następny w zamku miasto innych zabaw rano był turnie zapowieǳiany,
a król sam obiecywał wziąć w nim uǳiał, biega ąc do pierścienia i chcąc w tym zręczność
swą okazać.

Samuel Zborowski spoǳiewał się znaleźć przeciwnika godnego siebie i zetrzeć się
z nim w turnie u.

Noc popielcowa, która wesołe krakowskie zamykała zapusty, mało komu zasnąć i spo-
cząć dozwoliła. Jedni potrzebowali rozprawić się z przeszłością i ocenić to co przeżyli,
druǳy obmyśleć co mieli utro poczynać.

Od pierwszych dni to uważano, że młody król i ego towarzysze Francuzi z niecier-
pliwością wyglądali zawsze chwili, gdy mogli sami z sobą pozostać.

Jeżeli choćby eden Polak, nawet tak miły królowi i zaufany ak Jan z Tęczyna, był
z niemi, Francuzi wstrzymywali się, miarkowali, na pół przegryzali słowa, spoglądali na
siebie i zamykali ostrożnie. Chwalili wszystko.

Dopiero gdy pozostali sami, gdy Henryk miał tylko około siebie swą wierną służbę
przywiezioną z Paryża, straż pilnowała drzwi, i w poko ach królewskich rozpoczynały się
żwawe rozprawy, śmiechy, swawole, a niekiedy wrzawliwe rozmowy, w których podsłu-
chu ący pode drzwiami pięknych i ciekawych rzeczy mógł się o Polakach dowieǳieć.

Prawda, że nie lepszych może o Francuzach by się nasłuchał, tam gǳie Polacy sami
byli, a obycza ich i sprawy przyszło im sąǳić.

Król, który uż po owe burzliwe koronacyi ręczył, że zapomniał o wszystkiem i prze-
baczył co doznał, w rzeczy zachował na dnie serca żal i pragnienie odwetu. Chwila ta
wpoiła w niego dla narodu, któremu miał panować, niechęć i odrazę do niego niepoko-
naną.

Dworacy nie tylko mu wtórowali, ale szli daleko dale od niego. Pomięǳy niemi nie
było ani ednego, któryby się starał po ednać, złagoǳić, wytłómaczyć, wszyscy obwiniali.
Czuli oni i Henryk, że długo tu wyżyć nie potrafią.

Tęsknota za Francyą rosła razem z nowinami odbieranemi, które donosiły o złym
stanie zdrowia Karola IX., a nie było wątpliwości, że królowa matka w razie katastro,
choć oddalonego bęǳie się starała na tron wprowaǳić Henryka.

Błysk te , choć eszcze oddalone naǳiei, czynił Polskę i koronę czemś tak małozna-
czącem i tymczasowem, że tu na przyszłość wcale pracować nie chciano. Szło tylko o to,
żeby przeżyć ako tako, a dworacy króla starali się mu ten czas pokuty uczynić znośnym.

Z Francuzów, kto tylko mógł i znalazł na mnie szy pozór, wymykał się nazad do
Francyi, nie zapomina ąc z sobą zabrać prezentów, akiemi go w Polsce obsypano. Od-
eżdża ącemu zazdrościli pozosta ący.

Króla nazywano po cichu męczennikiem. Henryk tęsknił za kochankami opuszczone-
mi, do których krwią wykłutą z palca pisał listy, wzdychał do porzuconych nad Sekwaną
faworytów, wzdrygał się na piwo polskie, które czasem brał do ust dla przypodobania się
panom i szlachcie, i był na nieszczęśliwszy.

O zamęściu z Anną ani mowy być nie mogło.
Gdyby mu nawet nie podszepnięto, że była czarownicą i że otruła brata, sam widok

niemłode , smutne , poważne kobiety, dla płochego pana był wstrętnym.
Lecz właśnie dlatego, iż się wcale żenić nie myślał, musiał być dla nie niezmiernie

uprze mym, postanowił nadskakiwać, chciał ą tem uśpić.
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Późnie spoǳiewał się z tą garstką panów, która małżeństwo wiǳiała również niepo-
litycznem, bo chciała ożenienia, któreby dynastyę zapewnić mogło, uwolnić się z więzów
przyrzeczenia, a Annie zapewnić byt spoko ny.

W pierwsze te chwili nagle nie goǳiło się wystąpić, Henryk więc wyrachowanie
musiał tak się obchoǳić z Infantką, akby w istocie o ożenieniu z nią myślał.

Nic ǳiwnego, iż się tem nietylko królewna złuǳić, ale dwór e dał zupełnie obała-
mucić. Panie wszystkie prorokowały ożenienie i szczęście wielkie.

Anna uśmiechała się milcząca.
Czasem ą ostrzegało to co przeżyła, iż łuǳić się nie powinna była, ale marzenie zbyt

było słodkiem, aby mu się nie poddać.
Donoszono e skrzętnie o wszystkiem, co mogło dowieść, iż Henryk się nią za mo-

wał, kra czyna nie wątpiła, że musi się żenić. Wielu panów senatorów było tego na moc-
nie szego przekonania. Stał przecie gǳieś ten warunek w podpisanych zobowiązaniach.

Po weselu u Zborowskich król powróciwszy na zamek, pod pozorem wielkiego znuże-
nia natychmiast panów polskich odprawił, nawet Tęczyńskiego, Francuzi z nim pozostali
sami; był to moment dla nich, w którym dopiero się rozpasać i usta śmiało otworzyć
mogli.

O obrzęǳie hołdu w Rynku niewiele się dało mówić: był świetny i nużący; zato wesele
wcale różne od ancuzkich, o wiele rubasznie sze, ǳiwiło razem i śmieszyło.

Stro e pań podstarzałych wedle kra owe mody, niektóre czółka wysaǳane eszcze
z XV. wieku pochoǳące, suknie kosztowne nie teraźnie szym kro em, wszystko aż do
form tańca i muzyki dla Francuzów ǳiwacznem i śmiesznem się wydawało.

Zborowskich askrawy przepych, popis z bogactwy, zuchwałe ich mowy i obe ście się,
mowa krzykliwa ulegały krytyce.

Villequier nie mógł się wyǳiwić niezmierne ilości piwa, aką Polacy w siebie wlewali
i przyprawom potraw, których dla piekących korzennych sosów w usta wziąć nie mógł.

— A! — zawołał król, który uż się nie potrzebował pomięǳy swo emi ze zdaniem
kryć i wszystko chwalić — powininście sobie panowie powieǳieć, iż esteśmy w kra-
u niedźwieǳi i nie ǳiwić się uż niczemu. W czasie w azdu wiǳieliście przecie wśród
pachołków nie wiem którego wo ewody niedźwieǳia na koniu z tarczą w łapach, był to
obraz kra u i ego mieszkańców na wiernie szy.

— Ba! — przerwał niemłody uż siwie ący, ale żywy i ruchawy doktor królewski
Miron. — Bądź co bądź kra to ciekawy. Z pomięǳy panów mało który nie zna i obcych
państw, i cuǳych ęzyków, wszyscy wiele wiǳieli i uczyli się, a żadnego z nich to nie
przemieniło. Klimat ich chyba takiemi czyni.

Król stał zadumany.
— Kobiet pięknych est dużo! — rzekł cicho.
— A! — przerwał Villequier — cóż po tem, wszystko to zimne, nieokrzesane, naiwne

aż do śmieszności, a galanterya, słodkie słowa dla nich stracone. Paryska mieszczanka
więce ma dowcipu niż te panie na świetnie szych imion.

— Wy ątek musicie uczynić — odezwał się król — dla te panienki z aucymeru
Anny, która Paryżanką i księżniczkąby być potrafiła, nietylko pięknością ale dowcipem.

— Tak — zamruczał Villequier — ale zuchwalstwo i odwagę ma czysto polską, a nie-
wieściego mało.

— ǲiwnie piękną się wydawała — odparł Henryk — gdy czasu w azdu po męzku
była przebraną.

Souvray, eden z ulubieńców króla, rozśmiał się.
— Lękam się wielce o tę piękność — rzekł — chociaż broni ą to, że do Infantki

należy.
Do poko u króla wszedł w te chwili młody Jourdain, który się liczył do na milsze

królowi garstki ego towarzyszów.
— Na utro gotu e się nam boda dramatyczny turnie — rzekł złośliwie. — Samuel

Zborowski zatknął na placu swo ę włócznię i postawił tarczę, ofiaru ąc się na cześć króla
z równym sobie stoczyć bó .

— To bęǳie igraszka — odparł Henryk. — Zmówią się z kimś pewnie, aby sobie
zbytnie nie zrząǳili szkody.
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— Nie wiem — dodał Jourdain — ale zda e mi się, że eśli było co ułożonego, to się
nie powiodło. Wieczorem prosty służalec hrabi z Tęczyna, akiś Kroata, porwał podobno
włócznię i uniósł ą z sobą, wyzywa ąc Zborowskiego.

Mówią, że pan Samuel dowieǳiawszy się o tem, wściekły się odgrażał na Tęczyńskie-
go, utrzymu ąc, że namówiony sługa aont mu ten uczynił.

Naturalnie z podłym Kroatą bić się nie bęǳie, ale wyzwie ego pana.
— Miałżeby istotnie tę złośliwą intencyę Tęczyński? — zapytał król. — Nie spoǳie-

wam się. Waśni i tak est dosyć.
— Nie wiem — mówił Jourdain — sąǳą o tem różnie, ale są luǳie, którzy utrzy-

mu ą, że mięǳy Zborowskiemi a Tęczyńskiemi nienawiść est stara, i że to ą na nowo
roz ątrzy.

— Niepodobna — przerwał król — aby mi tu chcieli uroczystości zawichrzyć i trud-
ności przymnożyć; potrzeba o tem mówić z Tęczyńskim, est to człowiek łagodny i spo-
ko ny.

— Tak, ale z raz podrażnionym Zborowskim trudnie bęǳie — rzekł Villequier. —
Wszyscy oni ile ich est, stworzeni się zda ą, aby nikomu poko u nie dali i sami go nie
mieli nigdy. Walka est ich żywiołem.

— Mogą ą na późnie odłożyć — odparł król. — Proszę was, stara cie się, aby do
żadnego wybuchu nie przyszło.

— Zborowskim wiele król winien, to rzecz niezaprzeczona — wtrącił Pibrak, który
się dotąd do rozmowy nie mięszał — co tylko można, uczynić potrzeba, aby urażonymi
nie byli.

— Ale i Tęczyński est mi miłym — rzekł król, zwraca ąc się ku niemu. — Jest to
charakter szlachetny, człek rycerski i daleko mi sympatycznie szy od tych krzykliwych
Zborowskich.

— Mówią powszechnie — dodał Pibrak krzywiąc się — że ich dom to istne osie
gniazdo. Niema tam nigdy spoko u. Żołnierze dobrzy, odwaga w nich nieustraszona, ale
duma niesłychana i charaktery nieunoszone.

— Pibrak, proszę cię — dorzucił Henryk — ty coś tyle razy umysły zburzone umiał
ukołysać i tyle kłamstw ich przełknąć zmusiłeś bez zaksztuszenia się, weź to na siebie.

— Na aśnie szy panie — odrzekł przebiegły Francuz — eżeli tylko nie za późno.
Rozmowa zwróciła się znowu na wesele, na ucztę, na nieskończone mowy, któremi

króla częstowano, a Pibrak musiał na wszystkie odpowiadać.
— Ma ą straszliwą łatwość mówienia po łacinie — odezwał się Pibrak — i spotrze-

bowywania ǳiesięć razy tylu słów, ilu w istocie ograniczyć by się mogli. Jestto naród
Liwiuszów.

Villequier począł opisywać panie, nieśmiałe ich we rzenia a osobliwe ukłony i śmiesz-
ki. Utrzymywał, że po kątach całowano się serdecznie.

Król byłby może się rozchmurzył i w swawolnie szą dał wciągnąć rozmowę, gdyby mu
przestroga maski nie tkwiła w pamięci.

Nie chciał z początku mówić o tem nikomu, wziął potem Pibraka na stronę i przyznał
mu się do tego co od maski słyszał.

— Nic nowego dla mnie — odparł Pibrak — Nasłuchałem się i a podobnych baśni
o Infantce, ale im nie wierzę. Powabną nie est, młodą także, po ścisłym obrachunku,
choć może nie wygląda na więce niż lat czterǳieści, zbliża się do pięćǳiesięciu. Luǳie
pamiętni tego co tu dokazywała e matka, która była w istocie straszną niewiastą, chcą
w nie wiǳieć charakter Bony. Ci co bliże ą zna ą mówią ako o pobożne , zacne , życiem
nieszczęśliwem znękane , może dumne ale szlachetnego charakteru kobiecie.

Nie est to żona dla W. Kr. Mości — dodał Pibrak. — Pardieu! spoǳiewam się, że
nam e nie narzucą, ale trucizny się obawiać nie należy.

— Zkądże to, że struła brata? — zapytał Henryk.
— Obiło mi się o uszy — mówił Pibrak — że przed śmiercią brata była z nim po-

różnioną o akąś panienkę, którą dla niego z dworu e wykraǳiono. Po ednali się ednak
potem i wszystko e zapisał.

— Wiem — odparł śmie ąc się Henryk — zapisał e wszystko, a panowie senatorowie
nic dać nie chcą.
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— Tak, i podobno tak skąpo na potrzeby swe Infantki dostarcza ą, że ciągle poży-
czonemi pienięǳmi żyć musi.

Rozmowa w poko ach króla, nawet gdy uż się rozebrał i w łóżko położył, które fa-
woryci obstąpili, przeciągnęła się barǳo długo.

Nie mnie żywo po powrocie z wesela u królewne wszystko rozbierano cokolwiek
się tego wieczoru przytrafiło. Pani kra czyna szczególnie wiǳiała w młodym królu co
chwila zdraǳa ący się afekt dla Anny. Gdy nie mógł do nie się zbliżyć, ścigał ą oczyma.
Rokowano ak na lepie na przyszłość, ale król teraz tak niesłychanie był za ęty, goǳiny
ego policzone tak skrzętnie, iż więce dowodów uczucia wymagać nie było podobna.

— Uroczystości koronacy ne — mówiła — przecież kiedyś się skończyć muszą. Na-
ówczas nieochybnie bliże się zechce król poznać z Anną, byle te narady se mowe raz
także doszły do końca.

Wieǳiano i u królewne o turnie u naza utrz, na który Anna z okien swo ego miesz-
kania patrzeć miała i wiǳieć sobie obiecywała, choćby dlatego, że razem i króla zobaczyć
mogła, który w swe loży miał zasiąść, a potem biegać sam do pierścienia.

Panie wieǳiały też, że Henryk, który był niezrównanym tancerzem i miał w Volcie
celować, w igrzyskach zręczności, w popisach rycerskich nie ustępował nikomu.

Wszystkim tym pochwałom, akie mu tu dawano, Anna się przysłuchiwała chciwie,
żądną ich była, ale rzadko do nich coś dorzuciła od siebie. Wstyd e było wydać się z tem,
co w sercu miała.

Je także Henryk wydawał się stokroć pięknie szym od innych, a postać ego i wyraz
twarzy pełne szlachetności i wǳięku.

Rozpamiętywała w sobie co e przyniósł Włoch Mago, który był tylko echem tego, co
musiało powszechnie być przy ętem. W czasie wesela u Zborowskich i on i wielu innych
z panów polskich przynosili e coś ciągle o Henryku.

Jego krótka rozmowa z Dosią przeszła prawie niepostrzeżoną i nikt na nią nie zwrócił
uwagi. Wszystkie ednak starsze Anny towarzyszki uważały to, że Dosia od czasu ko-
ronacyi barǳo była zmienioną, zadumaną, roztargnioną i że ona edna o królu unikała
wszelkie rozmowy.

Miano e to za złe, nie domniemywa ąc się wcale, iż i ona się zdraǳić obawiała.
ǲiewczę dotąd nieprzystępne, dumne, ǳikie, trochę upo one było kaǳidłem, które

ku nie spłynęło od króla.
Z tego co czytała o Francyi, a chwytała chciwie co ztamtąd przychoǳiło, przekonywała

się, że królewskie kochanki wysoko się podnieść mogły.
To sieroctwo, które dawnie nie dopuszczało e narzucać się Talwoszowi, teraz przy

nowym zwrocie uczuć i myśli zdawało się e ręko mią swobody. Nie miała roǳiny i imie-
nia, przed któremiby rachunek z życia składać potrzebowała.

Roǳiło się w nie akieś pragnienie świata, używania, zabawy, które ą napełniało
niepoko em. Surowo wychowała się sama, nie dopuszcza ąc marzeń do siebie, teraz one
tłumnie, gwałtownie rzucały się na nią i odepchnąć ich nie miała siły.

Gdy się to ǳiało na zamku, a u panów Zborowskich weselono się do białego rana, pan
Samuel nie położył się nawet spocząć, tak mu uż pilno było powetować na Tęczyńskim
obelgi, którą przypisywał emu.

Janasz Kroata, prosty urgeltnik, wedle niego nigdyby się nie mógł ośmielić wyrwać
kopii, przy które tarcza Zborowskich stała, gdyby mu to rozkazanem nie było.

Z Tęczyńskiemi oddawna byli nieprze ednanemi, stare Topory sąǳili się czemś daleko
lepszym od Jastrzębców, bo wprzódy trochę siedli około tronu. Chciano właśnie teraz
przed królem upokorzyć Zborowskiego. Tak on mniemał.

Prawdą zaś było, iż Kroata, ǳielny szermierz, pĳanym pono z zamku na miasto po-
wracał, gdy mu przyszło plac turnie ów prze eżdżać i przez zbytnictwo akieś pochwycił
kopię i zabrał ą z sobą, o czem pan Tęczyński, którego on był sługą, nie wieǳiał wcale.

Zborowscy w tem spisek wiǳieli. Gniew przeciwko Tęczyńskiemu pomnażało, że go
mianowano uż ako przyszłego urzędnika dworu króla, a Zborowscy sąǳili, iż na pierwsi
prawo mieli otoczyć tego, którego na tronie posaǳili.

Przypisywali to sobie.
Król nie zaprzeczał, łaskaw był dla nich, chociaż w sercu za koronacy ny występ żal

miał do nich. Połączyli się oni w kościele z dyssydentami i nalegali głośno na przysięgę.
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Oprócz tego w sercu Henryka nienawiść dla hugonotów ancuzkich w Polsce się
przelała na różnowierców. Czynny w czasie rzezi św. Bartłomie a był krwią przelaną zwią-
zanym ściśle eszcze ze sprawą katolików. Zborowscy stawali mu się przeciwnikami.

Zaledwie dnieć poczynało, gdy pan Samuel zbro ę, konia i cały swó do turnie u,
choćby na ostre, rynsztunek uż gotował, a towarzyszów sobie dobierał gromadę, któraby
tym samym animuszem co on ożywioną była.

W turnie u, wieǳiał dobrze, mało kto się z nim mógł mierzyć. Miał siłę, zręczność,
ale nad wszystko tę furyę bo ową, która przeciwnikowi tchnąć i opamiętać się nie da e.

Królewna Anna zrana poszła ze swym dworem na popiół do kościoła, a po mszy
wraca ąc zastała tu dawną swą przy aciółkę i dobrą zna omą, którą pamiętała eszcze panną
Katarzyną Macie owską, a która ǳiś nosiła imię Wapowskie .

Przyszła ona wprost ze mszy pokłonić się Annie i przywiodła e synaczka swego. Dwu
takich miała.

Piękną i ǳiwnie spoko ną a łagodną twarzą oǳnaczała się pani Wapowska. ǲiew-
częciem słynęła ona z pobożności tak, iż posąǳano ą o zamiar wstąpienia do klasztoru.
Późnie wydana za Wapowskiego Andrze a, który e był goǳien, szczęśliwa z nim, nie
zapominała o Bogu. Słynęła i teraz z wielkie gorliwości religĳne , z przykładu aki dawała
spełnianiem obowiązków.

Mile wiǳianą na dworze Anny była ta pani, i królewna ą powitała serdecznym okrzy-
kiem, bo dawno nie wiǳiały się z sobą.

Wapowscy ze swych Radochonic dopiero na koronacyę przybyli.
Wapowska przed królewną chciała się synaczkiem pochwalić. Był on właśnie tego

wieku co syn Katarzyny królowe szweǳkie , Zygmunt, dla którego Anna wielką miłość
miała — przypomniał e szweǳkiego królewicza.

Schyliła się ku niemu królewna cału ąc go i błogosławiąc, a mimowolne wspomnienie
Zysia poruszyło ą mocno.

Często, często uż przychoǳiło e na myśl, że umiera ąc bezǳietną, tego siostrzana
sobie za własne ǳiecię przybierze i emu po sobie zostawi spuściznę.

Naǳie e teraz płoche, sama e sobie wyrzucała, zatarły nieco Zygmusia, a oto los akby
przynosił e przestrogę i wskazówkę, gǳie serce swe zwrócić miała, ażeby nie doznało
zawodu.

Schylona nad główką małego Wapowskiego, sama nie wieǳiała czemu, ak zrosiła e
łzami.

Pani Wapowska tymczasem o swem szczęściu mówiła, o mężu, o ǳieciach, o życiu
akie spoko nie wiodła na wsi.

— Mężowi — mówiła do Infantki — towarzyszyć musiałam, bo mu się należy po-
słuszeństwo a mieć mnie chciał z sobą, ale akże mnie ta wrzawa i ten zgiełk luǳi i te
obce twarze przeraża ą niemal.

Z radością do Radochonic powrócę.
— A a — rzekła smutnie królewna — wiǳisz mo a Kasiu, wśród te wrzawy i zgiełku

żyć muszę.
— Brat mó Bernard mawiał — odezwała się Wapowska — że Bóg każdemu stanowi

szczególne da e łaski. Wy, miłościwa królowo mo a (Anna się zarumieniła), przeznaczeni
esteście żyć w tem ogniu i Bóg wam da wytrwałość salamandry.

— Kasiu mo a — westchnęła Anna — wierza mi, i a się nie czu ę stworzoną do tego
życia. Cięży mi ono.

— Dopóki się szczęśliwie nie uwieńczy małżeństwem i koroną — przerwała pani
Wapowska. — Wszyscy wiǳą, że się to inacze skończyć nie powinno i nie może.

Anna spuściła oczy, wargi e zadrżały, nie odpowieǳiała nic.
Zdala tylko wiǳiała pani Wapowska króla, ale go chwalić zaczęła, na co zapewne

wpływała przy aźń męża z Tęczyńskiemi, którzy na dworze byli dobrze wiǳianemi, co
Zborowskich tak gniewało.

Po odwieǳinach pani kasztelanowe nastąpiły inne, przyszedł biskup chełmski, z awił
się Solikowski, a potem wierny sługa Rylski. Każdy z gości przynosił wiadomostkę akąś
o królu, ozna mu ąc co robił, gǳie był i aki program dnia tego został ułożony.
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Na zamku dnia tego dla pilnych spraw była narada panów senatorów, które Hen-
ryk musiał być niemym i znuǳonym świadkiem. Obowiązek ten dla płochego młoǳika
należał do na cięższych.

Nie wszyscy senatorowie mogli i chcieli mówić po łacinie, a i tego ęzyka Henryk nie
był wielce świadomym; rozprawy żywsze toczyły się po polsku, a tych mu treść ktoś po
włosku lub ancuzku szeptać musiał.

Pomimo wysiłku aby okazać że to go niesłychanie za mowało, król sieǳiał zadumany,
znużony, niemal drzemiący a widocznie tak kwaśny i chmurny, że się tego nawet ukryć
nie starał, bo to przechoǳiło siły ego.

Spoglądano ku tronowi, a mnie dobrze usposobieni dla Francuza uśmiechali się z te
męczarni, która była zarazem i smutną i pocieszną. Bądź co bądź ednak król sieǳieć
musiał i dosiadywać do końca.

W izbie senatorskie tymczasem wśród na poważnie szych narad nad stanem kra u
i bieżącemi sprawami nie dawało się ukryć poruszenie akieś, które nie miało żadnego
z niemi związku.

Przyczyną ego był burzliwy pan Samuel Zborowski, który nie chciał czekać obrad
końca i wyzywał Tęczyńskiego gwałtem, aby się z nim stawił w szranki.

Uwiadomiony o tem pan z Tęczyna wybiegł z izby natychmiast otoczony przy aciółmi,
którzy się lękali napaści ze strony Zborowskiego.

Ten cały uż uzbro ony, gotów do walki, wrzący z gniewu, nie hamu ąc głosu biegał
po antykamerze, wywołu ąc Tęczyńskiego i sromocąc go obelżywemi wyrazy, iż się przed
nim ako tchórz ukrywał.

Wybiegł Tęczyński wprost z izby senatorów ku niemu w towarzystwie Wapowskiego
i kilku innych przy aciół.

Zaledwie zobaczywszy go rzucił się krzycząc Samuel.
— Znieważyłeś mnie, nasyła ąc twego służalca Janasza, aby kopię mo ą wyrwał, a ci

tego nie mogę darować.
— Świadczę się wszystkiemi, co od wczora są ze mną — odparł spoko nie pan Jan

z Tęczyna — żem ani myślał wyzywać, ani chciał znieważyć. Głupi opilec uczynił to
z własnego zuchwalstwa.

— Luǳie wiǳieli! człowiek twó ! to dosyć! — wrzeszczał Zborowski nie da ąc się
pohamować. — Krwią two ą muszę zmyć obelgę.

— Panie Samuelu — przerwał Wapowski — nie zapomina , żeśmy na zamku, pod
bokiem króla i że tu nie mie sce do walki i kłótni.

— Ja czekać nie mogę! a odkładać nie chcę! Ani na czas, ani na mie sce zważać nie
myślę. Należy się zadośćuczynienie — wołał coraz się rozpala ąc Zborowski.

Druǳy go próżno hamować chcieli, szalał.
— Skoro tak est — zawołał spoko nie Tęczyński — chcesz się bić ze mną, zgoda!

Nikomum nie odmawiał, ani tobie też ustąpię. Da mi zbro ę wǳiać i druha do bo u
poszukać.

Potrzebu ę tyle czasu, abym na Podwale do domu się dostał, zbro ę na siebie wǳiał.
Jesteś uzbro ony, a nie.

Zborowski rwał się ciągle i kilka razy za miecz chwytał, którego dobycia na zamku
pod bytność króla śmiercią karało prawo. Ledwie go przy aciele mogli pohamować.

— Da mi się uzbroić! sta ę! — wołał Tęczyński, któremu drzwi zastępowano.
Ledwie nieledwie zmuszono Zborowskiego, aby niechętnie podawszy Tęczyńskiemu

rękę, puścił go do domu.
— Śpiesz, bo mnie gniew i złość spali! — wołał za odchoǳącym.
Zdawała się rzecz cała ubitą i na dobrą wprowaǳona drogę, szło tylko o to, aby Zbo-

rowskiego strzymać, ukoić do czasu i nie dać mu wrzeszczeć, bo wołanie ego aż do izby
senatorskie dochoǳiło.

Zaledwie go posaǳono, zrywał się, klął, wściekał i ła ał; na ławie usieǳieć nie mo-
gąc, biegał po izbie, w które go trzymano, ażby Tęczyński z domu dosyć oddalonego na
Podwalu powrócił.

Każda chwila upływa ąca na oczekiwaniu coraz go na nowo roz ątrzała. Zdawało mu
się, że Tęczyński wymknął się, aby uniknąć walki, że nie miał i nie chciał powrócić.

   Infantka 



Napróżno go starano się do rozumu przyprowaǳić.
W końcu przy aciele, aby mu się czas nie tak długim wydawał, umyślili Moszczyń-

skiego, sługę Zborowskich, który się miał potykać z tym nieszczęsnym Janaszem Kroatą,
wyprawić w szranki i choć tym bo em pragnienie zemsty pana Samuela zażegnać.

Dano znać, że Moszczyński stał gotowy na placu, a i Kroata był także — czekali tylko,
aby im znak dano.

Porządek wymagał tego, aby król dał znak do turnie ów, a ten sieǳiał eszcze w se-
nacie.

Zborowski uż i na niego zważać nie chciał, tak mu pilno było, gdy na wschodach
ukazał się Henryk i przyskaku ącemu do siebie ednemu z dworzan odparł obo ętnie, iż
przeciwnicy zmierzyć się mogą z sobą.

Pan Samuel pobiegł z tem sam i siadł też na konia, a z nim ci co mu towarzyszyli.
Zbliżył się do Moszczyńskiego, który kopię układał właśnie, i krzyknął mu.

— A pamięta mi, abyś go rozumu nauczył, bo ci nie daru ę.
Moszczyński głową tylko potrząsł.
Spo rzawszy na nich obu, choć Polak ów Zborowskich sługa krzepki się wydawał

i zręczny, można mu było przepowieǳieć, że Kroacie ogromnemu ak dąb, naǳwycza ne
siły i zaprawionemu do gonitw podobnych, nie dostoi.

Sam Moszczyński pono, dopiero na placu zobaczywszy przeciwnika, którego nie znał
wprzódy, trochę się zawahał, ale się cofnąć wstyd było. Oczu zbyt wiele patrzyło, król sam
zatrzymał się ze wschodów zszedłszy. Podworce dokoła, wały, krużganki, galerye, okna
napełnione były tłumem ciekawym.

Moszczyński ufa ąc w siłę niepospolitą, kopię tak ułożył, aby tarczę Kroaty rozbić, bo
mu się lekką wydała.

Z wielkim rozpędem koni uderzyli się i zwarli. W istocie kopia Moszczyńskiego na
wylot przeszła tarczę, ale Kroata z siodła chcąc wysaǳić przeciwnika nagle swo ą włócznię
pochylił i siodło rozdarłszy w lędźwie go zranił, a nie tracąc czasu, uż z pod kolana
koncerz dobywszy zamierzył się ciąć okrutnie Moszczyńskiego i byłby go okaleczył, gdyby
ogromny krzyk tuż sto ących Węgrów, powtórzony przez tłumy, nie zmięszał go i nie
powstrzymał.

Rzucili się niektórzy do Kroaty, który posłuszny miecz oddał i od echał cały, gdy
Moszczyńskiego rannego musiano z siodła zsaǳać.

Zborowski klął i ła ał na cały głos i sam chciał bieǳ na Kroatę, rwąc się tak, iż go
musiano gwałtem hamować. Czekan porwawszy uż się nad głową ego zamierzył, wy-
dobywszy się z rąk przy aciół, gdy druǳy przypadli i odciągnęli go precz.

Trwała tu eszcze wrzawa, gdy od króla strwożonego tym zgiełkiem i krzykami nad-
biegł marszałek z rozkazem, aby natychmiast się wszyscy z zamku wynosili.

Zborowski albo nie słyszał rozkazu lub wściekły nie chciał nań zważać i gonił za Kroatą,
aż go marszałek zamkowym luǳiom porwać i uprowaǳić kazał.

Otrąbiono, aby wszyscy podwórza oczyszczali i wychoǳili; tłum powoli począł wy-
ciągać a straż zamkowa pęǳiła pozostałych, ale do Zborowskiego, który ze złości szalał,
przystąpić nikt nie śmiał.

Chciał do króla, ale drzwi były pozamykane, wołał że na Tęczyńskiego czekać musi
— nie ustępował.

Tak prawie do wieczora napróżno go łagoǳono, namawiano, przychoǳiły posły edne
po drugich — nie ustępował.

Zmuszono go nieco ustąpić ku wrotom, gdy zaledwie się to stało, wybuch nowy akiś
zawracał go na plac gonitw ku zamkowi.

Lżył ciągle Tęczyńskiego, obwołu ąc go tchórzem i bezczelnym, ła ał Kroatę, klął
Moszczyńskiego, dostawało się wreście i królowi, którego zwał lalką i babą.

Ledwie nieledwie, gdy uż zmierzchało, a pan Samuel prawie pod wrotami był, za-
tętniało.

W czwał śpiesząc nadbiegł uzbro ony Jan z Tęczyna i wpadł na samą tę wściekłość
przeciwnika, który pohamować się nie da ąc, wprost bez żadnego przygotowania do mie-
cza się rwąc, ła ał i lżył Tęczyńskiego i ego towarzyszów.

Zaczęto z obu stron wielkiemi głosami wołać: na plac! na plac!
Zakipiała krew w Tęczyńskim, Samuel był ak bezprzytomny.
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Nim przybyli na mie sce wyznaczone, Zborowski chciał się rzucić na Jana. Wtem
z boku sto ący Wapowski, także zbro ny i lamparcią skórę na ramieniu ma ący, wiǳąc,
że mieczów dobywano uląkł się i skoczył pomięǳy nich.

Żadna uż siła Zborowskiego nie mogła powstrzymać, nie słyszał nic, nic nie wiǳiał,
a może Wapowskiego u rzawszy, którego wrogiem był, eszcze barǳie za adły, czekan
podniósł i z sił całych dwa razy nim ciął go w głowę, tak że krew mu natychmiast twarz
zalała.

Wszyscy naówczas pamięć stracili, ci co żyli z Tęczyńskim i ci co towarzyszyli Zbo-
rowskiemu, chwycili co kto miał pod ręką, krzyk, zamięszanie i gwałt powstał straszliwy…

Piechota, którą z sobą Tęczyński prowaǳił, dała ognia z kilku rusznic. Wszystko się
zmięszało, zbiło w edną kupkę.

Dopiero teraz przy aciołom Samuela udało się człowieka oszalałego, któremu kula
nogę zadrasnęła, pochwycić i kupą z nim popęǳić do wrót, do których tłum z miasta
nadbiega ący szturmował.

Ale rozkazy były dane, aby nikogo nie wpuszczać na zamek.
Król Henryk a barǳie eszcze Francuzi z nim będący zlękli się tak tego tumultu

i strzałów, że całą sprawę wzięli za spisek przeciwko nim wymierzony.
Gdy w podwórzu odegrywała się ta krwawa scena, na zamku co żyło Francuzów zwo-

łało się, zbroiło i w niezmierne trwoǳe, przeklina ąc Polskę, zabierało się do rozpaczliwe
obrony. Wprawǳie Pibrak i kilku roztropnie szych wszystko to składali na swarliwość
i butę Polaków, ale strach ma wielkie oczy.

Henryk blady, zamknięty w na dalsze komnacie, otoczony sprowaǳoną gwardyą,
czekał następstw wypadków, a każdy szmer i krzyk wystraszonych ego luǳi miotał ku
drzwiom i na obronę przeciw domniemane napaści.

Można sobie wystawić też, co się u Infantki ǳiało, która dopóki się nie ściemni-
ło, z okien swo ego mieszkania wszystko wiǳieć mogła, nie wieǳąc, co było przyczyną
zamięszania na zamku.

Kobiety klęczały i modliły się; służba zbiegała po wiadomość i nie powracała.
Po wy ściu Zborowskiego za wrota, pozostały Tęczyński za ął się ranionym przy a-

cielem, który wprawǳie przytomności nie stracił, ale chwiał się na nogach i co pręǳe
potrzeba było ratować go.

Kasztelan Wo nicki czu ąc, że i na niego spadnie wina tego bo u, którego nie poczynał,
ale się musiał bronić od napaści i miecza dobyć tam, gǳie go obnażać nie było wolno;
chciał koniecznie z rozbitą głową Wapowskiego stawić przed królem. On też sam żądał
tego.

Pociągnęli wszyscy prowaǳąc z sobą kasztelana, którego skóra lamparcia cała krwią
była zlana, ku drzwiom zamkowym.

Wszystkie były pozamykane. Musiano bić i kołatać, a hałas ten Francuzów utwierǳał
w przekonaniu, że na nich napaść chciano.

Wiele więc czasu upłynęło i Wapowski osłabł znacznie, nim nareście Francuzi się
ośmielili, po parlamentowaniu nudnem, otworzyć Tęczyńskiemu.

Wprowaǳono rannego do sali, a tu znowu nierychło król blady i pomięszany, oto-
czony całym swoim dworem ukazał się, nie mogąc słowa przemówić.

Tęczyński przypadł do niego, domaga ąc się sprawiedliwości, kary, pomsty nad war-
chołem, który nic nie poszanował, nawet ma estatu królewskiego.

Sam Wapowski mógł eszcze przemówić, żaląc się, że bezbronnego Samuel ak zbó ca
raził.

Henryk cichym głosem przyrzekał sprawiedliwość, rzuca ąc błędnemi oczyma dokoła.
Pibrak pobiegł po Mirona, lekarza królewskiego, aby ranę tymczasem opatrzył i obwiązał.

Wszyscy razem Francuzom ęli opowiadać co i ak się stało. Dopiero teraz ochłonęli
oni nieco z przestrachu.

Miron posaǳiwszy kasztelana na ławie, obmył zaledwie ranę i przewiązał głowę, nie
powieǳiał nic — tylko że opatrzenia lepszego w domu potrzebowała.

Na zapytanie ciche króla, szepnął mu.
— Czaszka haniebnie strzaskana… mózg odkryty… życie ocalić bęǳie trudno.
Z zamku uż na noszach do nieszczęśliwe żony musiano prowaǳić kasztelana, który

padł ofiarą swe przy aźni dla Tęczyńskich i nienawiści Zborowskiego.
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Ledwie się to stało na zamku, a z wrót potem wyniesiono Wapowskiego i po mieście
się rozeszła wiadomość o te walce, zawrzało i wzburzyło się wszystko w niewypowieǳiany
sposób.

Wina Samuela Zborowskiego była tak awna i wielka, że go nawet przy aciele nie
mogli bronić, starali się tylko zmnie szyć ą tem, iż Kroata go znieważył. Ale ci co byli
świadkiem starcia, szału Samuela niczem w świecie usprawiedliwić nie dozwalali.

Znano zresztą cały ten ród niepohamowany w namiętnościach i niemogący nigdy
wytrwać w poko u. Tego rodu Samuel był na strasznie szym z ǳieci, i sami bracia się go
lękali, tak w gniewie zmysły tracił.

Gdy go eszcze się miota ącego i szarpiącego odprowaǳono do kamienicy, w które
wczora obchoǳono wesele, wszyscy nań padli z wyrzutami, iż sobie i familii nieszczęście
ściągnął, a gardło dać bęǳie musiał.

Ale co takiemu człowiekowi popędliwemu znaczyło w te goǳinie namiętnego po-
rywu życie stracić i drugich o śmierć i zgubę przyprawić. Rwałby był, kąsał i siekł, nie
patrząc kogo, i sam się dał posiekać na kawały, byle zadość namiętności uczynić.

Krew, która go zbroczyła, zdawała się eszcze nienasycone zemsty wzmagać pragnienie.
Drżał cały i śmiał się ǳiko.

Starsi ze Zborowskich chcieli natychmiast bieǳ na zamek do króla, ale nie było
na mnie sze naǳiei, aby ich tam wpuszczono.

ǲiwnym zwrotem w tym wypadku było, iż w mieście winę ego składano uż na
króla. Wszystkiemu byli winni Francuzi. Jak? tego nikt nie umiał wytłómaczyć; lecz, ak
na zamku narzekano te nocy na Polaków i większa część wylękłych Francuzów uznawała
pobyt tu niemożliwym, tak w mieście króla obwoływano niezdarnym, niewieściuchem,
słabizną.

Niechęć wza emna zroǳiła się tak, prawie bez powodu, bo wprzódy uż przygotowaną
była wielką różnicą obycza ów i usposobień.

Nie takiego z pewnością króla w te chwili potrzebowała Polska.
Po ulicach, po browarach i piwnicach przybiegali z zamku i pobliża, niby lepie uwia-

domieni, opowiada ąc androny, tłómacząc za ście tem, że król Zborowskim dlatego że mu
do korony pomagali pobłażał i wszystko pozwalał.

— Gdyby kto inny królewski zamek zakrwawił, ściętoby go pod Dorotką, a emu nie
bęǳie nic.

Niechęć ku Zborowskim, żal do nich były powszechne.
Jeżeli takie rzeczy poczynały panowanie, a miały uchoǳić bezkarnie, czegóż się było

na przyszłość spoǳiewać.
Pomięǳy posłami i senatorami też niepokó był ogromny… i noc upłynęła na nara-

dach burzliwych…
Zborowscy i ich przy aciele łatwo się przekonać mogli, iż większość przeciwko nim

była. Domagano się kary śmierci na gwałciciela poko u pod bokiem króla.
Królewna Anna modliła się i płakała.
Przeczucie akieś wskazywało e , że przyszłość tak się zwiastu ąca groźnie, szczęśliwą

być nie mogła.
Losy Henryka ciągnęły za sobą e dolę niefortunną.
Gdy popłoch pierwszy przebiegł zamek, a z niewiast około królewne będących żadna

się nie ośmieliła za drzwi wychylić dla powzięcia wiadomości, edna Zagłobianka nie wa-
hała się iść wprost do dworzan króla, ale zastała ich w takie trwoǳe, tak rozpierzchłych
i wylękłych, że nieledwie odwagi im dodawać musiała.

Krzyczeli i wołali edno, iż spisek uknuty być musiał przeciw nim i królowi i rozpacz-
liwie biegali, ściąga ąc broń, które by nawet użyć w te chwili nie potrafili.

Zagłobianka zdołała wyszukać Talwosza aż gǳieś na dole, od niego się dowieǳia-
ła o wszystkim i pierwsza przyniosła królewnie smutną prawdę. Zdawało się ednak, że
biedny Wapowski, który przed królem eszcze mówić mógł przytomnie, był tylko ciężko
rannym, a życiu ego żadne nie groziło niebezpieczeństwo.

Opłakiwano i człowieka powszechnie szanowanego, i losy roǳiny Zborowskich, któ-
ra za Samuela pokutować miała. Anna wprawǳie nie miłowała ich barǳo, lecz im win-
na będąc wybór Henryka, co się starali nieustannie przypominać, klęskę Zborowskich
skłonną była uważać za porażkę króla, do którego obozu oni się liczyli.
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Jak ǳień wysłała Dosia swo ego podwładnego do pani Wapowskie , aby się o zdrowiu
kasztelana dowieǳieć. Talwosz, który się ledwie mógł docisnąć tam, zwiastował smutnie,
że ranny żył wprawǳie, ale lekarze, którzy głowę opatrywali i kości potrzaskane czekanem
wy mowali z nie , rozpaczali aby go uratować mogli.

W dniu tym życie całe akby zahamowane zostało zburzeniem umysłów, które wy-
padek wczora szy obuǳał. Zbierano się tłumnie, raǳono… Senatorowie szli na zamek,
posłowie gromaǳili się gǳie mogli na narady. Zborowscy obsyłali swoich niespoko ni.

Trafili naprzód do Pibraka.
Byli z nim na lepie i na bliże , mieli i innych przy aciół u boku króla. Henryk mil-

czał, z drugie strony Tęczyńscy i za niemi ogromna większość wołała przykładne kary
i sprawiedliwości.

Król okazał się niepewnym, waha ącym i przybitym aż do zupełnego obezwładnienia.
Dawał mówić ednym i drugim, oskarża ącym i obrońcom, potakiwał ednym i drugim.
Ani on, ani rozumny i przebiegły Pibrak nie wieǳieli, na którą się przechylić stronę.

Jawnym uż było ednak pierwszego dnia, że całkowicie bezkarnie u ść przestępstwo
nie może.

Zależało wiele na tem, czy Wapowski żyć miał lub umierać.
O tem nikt wyrokować nie umiał, począwszy od Mirona, a kończąc na na uczeńszych

lekarzach krakowskich.
Jedni spoǳiewali się go ocalić, druǳy wiǳieli niemożność utrzymania przy życiu.

Wapowski stracił przytomność. Siły się wyczerpywały.
U łoża klęczała modląc się spłakana żona z dwo giem ǳieci; po wszystkich kościołach

odbywały się nabożeństwa uroczyste.
W ulicy stał tłum patrząc na zapuszczone okna, podsłuchu ąc pod ścianami, chwyta ąc

wychoǳących, którzy zapytania milcząc smutnie zbywali.
Na zamku też niepewność ta czy Wapowski żyć bęǳie, sprawę w zawieszeniu trzymała.

Szóstego dnia wreście naǳie a była straconą, poczęło się powolne konanie…
Z męztwem, które tylko taka wiara głęboka, aką miała Wapowska, dać może, od-

mawiała ona modlitwy za kona ących u łoża męża, którego powieki uż się prawie nie
podnosiły. Dawno stracił był przytomność; wyrazy, które mu się z ust wyrywały, były
albo ułamkami modlitw, lub akiemiś marzeniami i snami o niebiesiech.

Przebaczył wszystkim — ale mężna niewiasta, która klęczała przy nim, mówiła w du-
szy, iż pomsty za krew niewinnie przelaną szukać bęǳie… Morderca niech da głowę‼

Siódmego dnia otwarto okiennice. Wapowski leżał na katafalku, otoczony światłem,
z obnażoną głową strzaskaną, na które żółte skórze krew zaschła czarna. Wapowska
w czerni z ǳiećmi w nogach płakała na ziemi.

Gdy we wszystkich kościołach uderzono w ǳwony żałobne, wieǳiano w Krakowie,
kto życie skończył, a gawiedź uliczna pod domem Zborowskich wołała.

— Samuelowi na śmierć ǳwonią.
Zborowski stał w oknie i mruczał.
— Niedoczekanie‼
Śmierć, emu? który króla na tronie posaǳił?

Naza utrz ze dworu Wapowskich wyciągnął kondukt żałobny. W czerni, w kirach
seciny luǳi, panowie i służba, wozy czarne, konie w kapach, zakonnicy z pochodniami,
księża śpiewa ący psalmy przodem. Za trumną w czarne sukni i zasłonie, z synaczkiem
starszym przy sobie, Wapowska blada, z suchemi oczyma, widmo domaga ące się krwi za
krew.

Przy nie Macie owscy, Wapowscy, Tęczyńscy, roǳina, przy aciele, powinowaci, wszy-
scy wrogowie Zborowskich.

Kondukt nie iǳie ani do kościoła, ani na cmentarz — na zamek, na Wawel, do króla
domagać się sprawiedliwości wobec zwłok zamordowanego.

Kto powziął tę myśl zuchwałą i przeraża ącą? kto ą poddał? Nikt. Wapowska wstała
od trumny i ona głosem śmiałym wskazała.

— Na zamek, przed króla z ego zwłokami, i nie ode ǳiemy aż nam sprawiedliwość
wymierzona zostanie.
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Rozkaz dreszczem prze ął wszystkich, ale ak ogień zapłonął potem w sercach przy-
aciół.

— Na zamek ze zwłokami! na zamek! — oczy połyskiwały od łez i od ognia… spo-
glądano na siebie.

Orszak przy śpiewie powolnym psalmów ciągnął noga za nogą, aby lud wiǳiał za-
mordowanego, aby trup obuǳił zemstę a wdowa politowanie.

I zbiegły się tłumy i szli ak kto stał za pochodem aż do wrót zamkowych, a kto się
mógł wcisnąć wewnątrz na podwórze.

Król ak piorunem został rażony, wiǳąc ten długi szereg ludu w czerni, uroczyście
podciąga ący pod krużganki, z tą wdową i sierotą.

Henryk zbladł, Francuzi zmięszali się przestraszeni, Tęczyński wdowę wiódł do kró-
la, służba wzięła na ramiona trumnę, chcąc ą nieść do sali, gdy szmer się zrobił i król
pospieszył wy ść cały drżący eszcze, z odkrytą głową, smutny a w duszy gniewny.

Czyniono go wobec narodu winnym. Trup ten oskarżał o nieudolność, o opóźnienie
wymiaru sprawiedliwości. Zborowski choǳił dotąd wolny i urągał się tem swe ofierze.

Wystąpił przed zwłoki Stanisław Macie owski z mową bolesną, żałościwą, porusza ącą.
Jęk i płacze słyszeć się dały.

Zabrała głos wdowa, do nóg przypada ąc panu i błaga ąc o pomstę za tę ofiarę nie-
winną. Mówił potem Tęczyński.

Król zmięszany kładł rękę na sercu, bełkotał coś niezrozumiałego, przyrzekał. Twarz
mu bladła, to czerwieniała nogi pod nim dygotały. Widok tego żółtego trupa prze mował
go zgrozą, nie śmiał spo rzeć nań.

Z ǳieciną przy sobie, zaledwie król się wymknął, poszła kasztelanowa do Anny. Kró-
lewna naprzeciw nie uż wystąpiła i na ramionach wdowy położywszy ręce, zachoǳiła
się od płaczu.

Serce e mówiło, że może z Wapowskim i własne szczęścia naǳie e pogrzebać miała.
Stały tak długo milcząc i łka ąc, aż Tęczyński z Macie owskim u ęli pod ręce osłabłą

i nazad przeprowaǳili do kolebek, których siedem towarzyszyło wdowie na zamek.
Po chwili w milczeniu trup i pochód zawrócił od krużganków nazad.
Tęczyński chciał kondukt skierować do kościoła, w którym czekał na zwłoki przygo-

towany katafalk.
— Nie — odezwała się Wapowska — do domu. Niech zwłoki leżą niepogrzebione,

aż król sprawiedliwość wymierzy.
Rozbolałe niewieście nikt się nie śmiał sprzeciwiać. Dano rozkazy, pochód nazad

sunął się ulicami do dworu Wapowskich i trumna stanęła na marach w dolne sali, a du-
chowieństwo rozpoczęło na nowo śpiewać psalmy nad zwłokami.

Na zamku u króla przerażenie było ogromne, raǳono nie mogąc postanowić. Do
Henryka, który nie wieǳiał co ma uczynić, do Pibraka, który nie śmiał powieǳieć co
myślał, przybiegali po kolei Zborowscy, domaga ąc się zuchwale prawie wypłaty długu za
elekcyę, a więc bezkarności, i Tęczyńscy a Wapowscy, żąda ący sprawiedliwości.

— Tęczyński też miecza dobył na zamku — wołali Zborowscy — niech więc i on
ukarany zostanie.

Król milczał — dnie schoǳiły.
Dowieǳiał się kasztelan wo nicki, że go obwiniano.
— Dam więc i a gardło! Gotówem — zawołał poszedłszy do króla — ale niech ze

mną morderca ukarany zostanie. Pó dę sam do więzienia, położę głowę na pieńku!
Król zimny — ani Tęczyńskiego stracić, ani Zborowskich sobie narażać nie chciał —

milczał.
Dokoła niego wiły się ak nici niewiǳialne pa ęczyny intrygi, na edną i drugą usi-

łu ące go pociągnąć stronę.
Szlachta tymczasem warczała groźno, zbierała się tłumnie, wołała senatorom:
— Czyńcie powinność waszą.
Posłano referendarza Czarnkowskiego do senatu z domaganiem się, aby on króla

skłonił do wyroku.
Wyrok się ociągał.
Dwa dni upłynęły, w mieście na różnie sze choǳiły wieści, sama zwłoka dowoǳiła,

że Zborowscy mieli na dworze obrońców… oburzenie wzrastało.
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Wapowska, która dnie i noce klęczała modląc się u zwłok męża, wstała.
Nie mówiła nic, głos zasechł e w ustach, wskazała ręką. Pochód żałobny ciągnął na

zamek raz wtóry.
— Na zamek?
— Tak, do króla.
Ale tu uż go poprzeǳiła wieść o drugim wystąpieniu. Pibrak był gniewem prze ęty,

Henryk zacinał blade usta. Chciano zamknąć bramy.
Rozmyślił się król ednak.
Gdy Wapowska zbliżyła się do krużganków, wyszedł z głową odkrytą, ale na twarzy

ego tym razem więce było zniecierpliwienia i gniewu niż litości i postrachu.
Poszeptał i oddalił się szybko.
Wdowa ak pierwszym razem szła z sierotą do królewne .
Padła e do nóg, składa ąc ręce i zawołała tylko.
— Sprawiedliwości!
Anna z nią płakała. Zapomniała się chwilę prze ęta tą żałobą i rozpaczą.
— Sprawiedliwości! — odezwała się głosem złamanym. — Kasiu mo a! ale gǳież

sprawiedliwość est na tym świecie! Tobie ą ociąga ą, a e dla siebie doprosić się nie
mogę…

Sprawiedliwość tam!
I podniosła rękę ku niebu.
Po raz wtóry odciągnęły zwłoki od zamku. Sąǳono, że teraz uż pogrzeb nastąpi.

Wapowska odprowaǳiła e do dworu i złożyła na katafalku, przy którym uklękła.
W mieście zburzenie rosło.
Zborowscy choǳili porażeni i wściekli; ten trup wędru ący i domaga ący się pomsty

na nich, mężnych nawet i zuchwałych prze mował trwogą.
Z trupem razem naród cały zaczynał naciskać na króla i naglić o przykładne ukaranie.
A pan Samuel naumyślnie wychoǳił z kamienicy w Rynek i stawał akby urąga ąc się

z twarzą swą zuchwałą, szyderską, mówiąc wbrew tłumom.
— Oto mnie macie! Nie bęǳiecie śmieli uczynić mi nic.
Dwa dni naraǳano się na zamku i wyrok król zatrzymał. Nie chciał nikogo sobie

narazić, a obo ga stron zaspokoić nie mógł.
Większość Francuzów za Zborowskimi głosowała. Pibrak ich bronił, król w sercu

gotów był przebaczyć. Cóż go obchoǳił zabity Wapowski? Tęczyńskiego za to chciał
zrobić podkomorzym swym i przywiązać do swe osoby.

Niepokonana w swe żałości Wapowska po raz trzeci przyciągnęła na zamek ze zwło-
kami.

Król nie ukazał się uż. Szła do królewne ze łzami i z tem ednem zawsze wołaniem.
— Sprawiedliwości!
Potem płakały obie i kondukt raz eszcze odciągnął do dworu, a zwłoki stanęły na

katafalku, a modlitwy i śpiewy brzmiały znowu we dnie i w nocy.
Król nie śmiał ogłosić wyroku.
Ścierały się ciągle wpływy i rano edne, wieczorem drugie górę brały. Pibrak dowoǳił,

że Zborowscy odepchnięci, ukarani w osobie Samuela, pół kra u ode mą królowi. Sena-
torowie byli za sądem surowym i bezwzględnym. Firle e i nieprzy aciele Zborowskich
wołali o karę śmierci.

Tęczyński dla pomsty nad Samuelem swo ą głowę ofiarował.
Tak panowanie rozpoczęte zuchwałym wykrzykiem Firle a:
— Si non jurabis, non regnabis! miało się otworzyć krwawym wyrokiem i toporem

kata; pierwsze słowo młodego króla miało być: śmierć temu, kto mnie do tronu podnosił.
Raz czwarty eszcze nadaremnie Wapowska do wrót zamkniętych zamku przyszła ze

zwłokami męża. Nie wpuszczona do króla, przywlokła się do Anny z narzekaniem.
Płakały razem.
Naostatek te zwłoki, które się nie mogły doczekać spoczynku, obuǳiły litość w bied-

ne żonie. Mąż śnił się e , domaga ący, aby go pochowano.
— Bóg za mnie sprawiedliwość domierzy — mówił do żony we śnie — morderca

zginie z ręki kata!
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Naza utrz po tym śnie oblanym nowemi łzami, Wapowska zakrytą trumnę odprowa-
ǳiła do kościoła.

Nieprzeliczone tłumy e towarzyszyły, tysiące otaczały świątynię, napełniały cmentarz.
Płacz i łkanie rozlegały się wszęǳie, a gdy wymowny Dominikanin przemówił słowem
natchnionem z kazalnicy, nie było oka suchego i piersi, którąby nie poruszyła żałość
straszna.

I z kazalnicy znowu ozwał się ten sam głos, to słowo, które powtarzały usta Wapow-
skie — Sprawiedliwości — ale kaznoǳie a w Bogu wskazywał wielkiego Sęǳiego nad
sęǳie, który karze nawet to co luǳkie sądy bezkarnem uzna ą.

Naza utrz po pogrzebie spoǳiewano się wyroku, ale na zamku, w senacie, wszęǳie
aż do sypialni królewskie sprzeczano się dotąd, nie mogąc postanowić nic.

Król na karę śmierci wprost nie chciał się zgoǳić, powieǳiał to wyraźnie.
Zborowskim mało było tego, oni żądali zupełnego oczyszczenia, w ich przekonaniu

Tęczyński winien był tylko, bo ego Kroata włócznię Zborowskiego wyrwawszy, zelżył
dumnego panka.

Uniewinnienie całkowite Samuela ednakże nawet przy acielowi ich Pibrakowi wy-
dawało się niemożliwe. Głos ludu znaczył coś, a ten się domagał kary.

Rozprawiano, a tymczasem oburzenie przeciwko królowi i ego doraǳcom rosło.
Pomięǳy Francuzami a Polakami ta krew Wapowskiego akby przepaść akąś wy-

żłobiła. Zamiast się zbliżać i ednać, stanęli przeciwko sobie w bo owym szyku. Polacy
awnie, Francuzi ze swą garstką milczący, upokorzeni i tem wściekle si, że się słabemi
czuli.

Z więce wystraszonych, który mógł tylko gońcem się wypraszał do Paryża, zabiera ąc
z sobą podarki, któremi króla obsypywano, a te szły zaraz wyprawiane nad Sekwanę. Tak
przyna mnie utrzymywano w mieście, gǳie niechęć do króla, do Psibrata, do wszystkich
tych wymuskanych lalek z cienkiemi nóżkami rosła z każdą goǳiną.

Francuzi uż sami z trudnością się mogli pokazać na miasto, rzadko zchoǳili z Wawe-
lu, a gdy chcieli spocząć gǳieś w Rynku i zabawić się, musieli wymykać się nocą i szukać
sobie osobnego kąta, gǳieby ich palcami nie wytykano i nie wyśmiewano.

Nie wesoło było u królewne Anny. Tu zdało się, akby wieczór w kamienicy Zbo-
rowskich spęǳony razem z Henrykiem był ostatnim błyskiem naǳiei, a początkiem
rozczarowania.

Anna wiǳiała eszcze tego, którego za narzeczonego uważała, uśmiecha ącego się e
uprze mie i słodko, obraca ącego się wesoło wśród luǳi, którzy mu miłość i poszanowanie
okazywali.

Naza utrz razem z popiołem na czoła spadł smutek, niechęci, waśnie i zawikłania,
którym nie było końca.

Henryk znękany zaledwie się ukazywał królewnie. Została na stronie zaniedbaną,
zapomnianą.

Sprawa spadku po bracie leżała odłogiem, nikt e podnosić nie chciał, nikt bronić nie
śmiał. Anna musiała pożyczać pieniąǳe na utrzymanie siebie i dworu, a e wołanie przez
Czarnkowskiego, przez Rylskiego, rozbĳało się i tonęło we wrzawie sprawy Zborowskich.

Dwa razy na krótko król przychoǳił powitać królewnę, która sama mu o sobie i swem
położeniu mówić nie śmiała. Zamieniali kilka słów chłodnych, ceremonialnych, Henryk
skarżył się że nie miał czasu, i uciekał zaledwie się pokłoniwszy. We rzenie ego nawet
zdawało się ostygłem, bo aźliwem, niepewnem, bez wyrazu.

Anna się łuǳić uż nie mogła, ale wszystko zamykała w sobie.
Na cóż się zdało skarżyć?
Łaska i inne panie wiǳiały zawsze eszcze wielkie naǳie e, były pewne, że się to

weselem skończyć musi. Pota emnie panny królewne dostały rysunki herbów ancuzkich
i lilie szyły na sukniach przeznaczonych w ich mniemaniu na wyprawę królewne .

Tymczasem o weselu głucho było i żaden żyw człowiek na dworze o niem nie my-
ślał. Francuzi śmieli się mięǳy sobą, gdy który z nich o tem ak o poczwarne groźbie
napomknął.

Nie ǳiw, że skłonna zawsze do smutku i łez królewna, nie sprzecza ąc się z Łaską, gdy
ta e swo e marzenia powtarzała zawsze edne, słuchała ich roztargniona, nie odpowiada ąc
ani słowa.
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Znowu teraz częście dobywała królewna listy swe siostry królowe szweǳkie i od-
czytywała w nich wiadomości o małym Zygmuncie, który po polsku mówił dobrze, przy
ks. Warszewickim modlił się w tym ęzyku i barǳo był pobożnym.

Serce biedne Anny zwracało się ku niemu, przysposabia ąc go sobie.
Do wielu innych zawodów, które spotykały królewnę, dodać było potrzeba i zmianę,

aka zaszła w e ulubienicy Zagłobiance.
Służyła ona z równą na pozór gorliwością ukochane pani, miewała dla nie wybuchy

czułości i po dawnemu przypadała do nóg cału ąc e a czasem oblewa ąc łzami; ale nie była
to uż dawna Dosia, ży ąca tylko swą panią.

Talwosz pożółkł i wybladł śleǳąc e kroki, nie śmie ąc czynić wymówek, niedowie-
rza ąc oczom własnym, coǳień mocnie przekonany, iż ktoś z Francuzów głowę biedne
ǳiewczynie zawrócił.

Zręczna barǳo, nieda ąca się nigdy złapać na uczynku, a pochwycona na czemś dwu-
znacznem, umie ąc się zawsze uniewinnić, Dosia wymykała się często, niknęła z oczów
Talwoszowi i Żalińskie , powracała zarumieniona, pomięszana.

Żalińska, która ą dla syna mieć chciała, bo ten zawsze szalał za nią, doszła, że akieś
podarki kosztowne zna dowały się pomięǳy rzeczami Zagłobianki. Zkąd one pochoǳić
mogły?

Talwosz nie miał prawa o nie zapytać, ani wymówek czynić. Niekiedy akby ogól-
nie o Francuzach się wyraża ąc malował ich płochość i niestałość i zwracał na to uwagę,
ak mało im zawierzać było można. Naówczas Zagłobianka z wielkim zapałem brała ich
w obronę i dowoǳiła mu, że nie znał wcale tych, których sąǳił.

Ona wiǳiała w nich wszystko dobre a dla króla była z niewypowieǳianem uwielbie-
niem. Z rozmaitych poszlak domyślać się musiał Talwosz, iż Dosia przestrzegała o wielu
rzeczach Francuzów i donosiła im o tem co się na dworze Anny ǳiało i mówiło.

Dawnie Zagłobianka z niezmierną gwałtownością sobie właściwą dowoǳiła, że Hen-
ryk musiał i nieochybnie miał się żenić z królewną.

Talwosz teraz na próbę umyślnie wznowił o tem rozmowę z Dosią. Spo rzała na niego
bystro i długo zagryzłszy usta milczała.

— Juściż — rzekła w końcu — miał się żenić i przyrzekł, to pewna, ale kto kocha
królewnę naszą, nie wiem czy tego dla nie życzyć powinien.

— Panna Dorota więc chyba teraz inacze prze rzała! — rzekł szydersko Talwosz.
— Ani się tego myślę zapierać — odparła dumna ǳiewczyna. — Głupi tylko luǳie

wiǳieć nie chcą i gdy się omylili do błędu przyznać nie mogą. Królewna ma właśnie
dwo e tyle lat co on. Za kilka lat bęǳie zupełnie starą, a on ledwie zmężnie e.

— Więc lepie , żeby się nie żenił? — zapytał Talwosz.
— Co to do mnie należy? — szorstko przerwało ǳiewczę. — Dlaczego wpan mnie

pytasz o to? Mnie się zda e, że sama pani nasza tego nie zechce, gdy się rozmyśli.
Litwin począł głową potrząsać, ǳiewczę się zarumieniło mocno i pogniewało.
— Kto królewnę kocha ak a — dodała gorąco — kto e dobra pragnie, ten nie

powinien życzyć, aby się to małżeństwo skleiło.
— Zapewne — wtrącił Talwosz szydersko — eżeli ak teraz z Francyi ma sobie ǳiew-

częta sprowaǳać.
Dosia wybuchnęła zapalczywie.
— Kto to wpanu powieǳiał? — zawołała — to fałsz!
— A dla kogoż to tę pannę przywieziono co ą u karła Sederyna w Rynku, w Stare

Mynicy trzyma ą — odezwał się Talwosz pewien swego — i do kogo ona wieczorami
ztamtąd na zamek przybywa?

Zagłobiance paliła się twarzyczka.
— Kłamstwo! potwarz! — poczęła wołać. — Mało Francuzów est na zamku przy

królu, żeby to na ego składać rachunek? Dosyć tu ich przecie, co do żadne z naszych
kobiet przemówić nie mogą, bo z nich żadna po ancuzku nie umie.

— Oprócz panny Doroty! — dorzucił złośliwie Talwosz.
Na moment zamilkła zmięszana Dosia, lecz wnet zuchwale przystąpiła z wyzywa ącym,

gniewnym wzrokiem do Talwosza.
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— Ja to od nie akiego czasu uż wiǳę — wykrzyknęła — że waszmość sobie pozwalasz
śleǳić wszystkie mo e kroki. Nie masz do tego prawa i barǳo proszę, abyś przestał się
mną opiekować.

Zbity tak Litwin smutnie spuścił głowę, podniósł głos nie uż oburzony i gniewny,
ale pełen żałości.

— A! panno Doroto — rzekł — gdybyś wieǳiała ak dobrem i braterskiem sercem a
to czynię, za co się gniewasz tak na mnie! Wierz mi, nie dla siebie, nie przez uro enie, że
mnie mogłabyś pokochać i miłością mo ą poczciwą nie garǳić, ale przez szczerą przy aźń
dla was, prawda… śleǳę kroki wasze i smucę się.

Dosia spuściła oczy; wyraz, z akim to mówił dotknął ą, uczuła się poruszoną.
— Dość tego — rzekła cisze i nie śmie ąc mu spo rzeć w oczy — estem wpanu

wǳięczna, ale (tu wzrok łzawy podniosła) ale co komu przeznaczone, tego nie uniknąć
nigdy.

— Ja w kolebce może na zatracenie byłam poświęcona. Nie chciał mnie nikt, wyparli
się swoi.

— A królewna? — przerwał Talwosz.
— Nie sądź, abym była niewǳięczną — przerwała Zagłobianka — Bóg wiǳi, dla

nie bym życie dać gotowa, ale gdybym e dała nawet, to e nie przyczynię tego, co dla
nie też… nieprzeznaczone, czego ona nigdy mieć nie bęǳie.

— Czego? — zapytał Talwosz.
— Takiego człowieka, coby ą pokochać umiał i ocenić ak ona warta, nie zna ǳie.

Zapóźno! — westchnęła Dosia — zapóźno.
I przestała mówić nagle. Talwosz dał e milczeć chwilę zatopione w sobie.
— Mówmy lepie o pannie Dorocie — dodał korzysta ąc z tego, iż zdawała się zła-

goǳoną — Prawdą est, że a pannę śleǳę, bo się bo ę…
Panna wierzy Francuzom, a to są luǳie bez czci i wiary, gdy o kobiety choǳi. Oni

sobie z ich łez nic nie czynią!
— Gǳieżeś to ich tak poznał? — szydersko przerwała Zagłobianka.
— A no, dosyć było patrzeć od czasu ak tu są — rzekł Talwosz.
Spo rzała na niego z góry ǳiewczyna.
— Wy ani ich ęzyka nie rozumiecie, ani obycza u — rzekła — nie wiecie ak oni

miłować umie ą. U was wszystko od siekiery, nawet miłość.
— Tak, panno Doroto — rzekł Talwosz — ale od siekiery wyciosane trwa cały żywot,

a ich piórka wiater zdmucha!
Zagłobianka nic nie odpowieǳiała.
Ta rozmowa i kilka podobnych wcale nie wpłynęły na sposób e postępowania. Zda-

wała się lekceważyć Talwosza szpiegowanie, pewną będąc, że on e nie zdraǳi. Umiała
się nim nawet posługiwać, gdy było potrzeba, a nieszczęśliwa ofiara ta szła posłuszna,
choć serce pękało.

Żalińska wzięła na siebie szepnąć o tem Annie, iż lęka się, aby który z Francuzów
Dosi nie bałamucił.

Królewna się mocno oburzyła na to przypuszczenie.
— Ale co ci w głowie! mo a Żalińsiu — zawołała. — Dosia! ona! to nie może być!

Ja się nią posługu ę, gdy mi potrzeba co od Francuzów się dowieǳieć, ale to ǳiewczyna
stateczna! a głowa się e tak łatwo nie zawróci!

Miała dosyć chłopców co się koło nie kręcili, nie chciała żadnego.
— Ale ona strasznie często biega do nich i po kątach szepty a schaǳki ma ciągłe —

dodała Żalińska.
— To a wiem — odparła królewna. — Może być, że niepotrzebnie ą narażam, będę

na to miała baczność.
— Aby nie było zapóźno — szepnęła Żalińska.
Na tem się skończyło, bo gdy Anna wieczorem coś o tem szepnęła Dosi, ta e do

nóg upadła, poczęła ściskać za kolana, tłómaczyć się, płakać i naza utrz tak biegała ak
przedtem.

Żalińską tylko posąǳiwszy o doniesienie, gniewnie odprawiała gdy się zbliżyła do
nie , a pana Matyasza gorze eszcze.
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Pomimo całe swe przebiegłości w kunszcie podpatrywania i podsłuchiwania, w któ-
rym Talwosz zdawna był mistrzem, nie udało mu się dośleǳić, z kim właściwie Dosia
ze dworu Henryka była w na bliższych stosunkach. Znali ą tu wszyscy, kłaniali się e
i witali rękę kładnąc na sercu, bawili ą dowcipami, usługiwali ochoczo, ale ona żadnemu
nie zdawała się dawać pierwszeństwa i wszystkich zbywała dumnie.
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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 ⁴,
Gaweńskiemu książęciu ⁵ 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 ⁶ 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.

⁴Mamluk — Montluc. [przypis autorski]
⁵Gaweńskie książęcie — Kże Andegaweński. [przypis autorski]
⁶Psubrat — 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.

   Infantka 



— 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.
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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
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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.
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