


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

ANTONINA DOMAŃSKA

Krysia bezimienna
 

List królewny Anny Jagiellonki¹ do pani Niewiarowskie
Uroǳona², wǳięcznie nam miła! Zdrowie Wasze Miłości nawieǳamy³

którego WM.⁴ od Boga wiernie mieć życzymy na czasy długie. Mo a na -
milsza pani Niewiarowska! Tak, ako WM. wyrozumieć raczyłaś z listu Ka-
sieczki mo e , która pisała z rozkazania mego do WM., tedy⁵ racz wieǳieć,
iż to wola mo a, abyś WM. tę panienką miała przy sobie z kilka nieǳiel,
a wyrozumiała, eśliby była godna ku służbom moim, do chowania rzeczy
i do poko u mego. Ukazowała mi Kasia list, który miała od panie ⁶ Zbo-
rowskie : posyłam go WM., wszystko wyrozumiesz z niego. Prosimy, byś
nam WM. odpisać raczyła. Za czym Bogu Waszą Miłość poruczamy. Panie
Boże, da WM. wszystko dobre.

Dan w U azdowie  Junii ⁷

Anna
z bożej łaski królewna polska

*

Odpowiedź pani Niewiarowskie
Na miłościwsza Królewno, Pani a Pani mo a dobrotliwa! Korne ǳięki

uniżenie składam za one⁸ słowa tak zbytnio łaskawe ku niegodne osobie
mo e zwrócone. Zawżdy ochotnie bieżę⁹, kędy¹⁰ est okaz a do przysługi Je .
Tak samo też, odczytawszy pisany do mnie w ma u miesiącu list Kasieńki,
nalezienia przysto nych obycza ów panny, ku Wasze Królewskie Miłości
usłuǳe żąda ący, zaraz się wedle tego zakrzątnęłam. Jak mi to W. Kr. M.¹¹
raczyła zalecić, trzy nieǳiele uż chowam w domu moim panienkę, racze
ǳiewuszkę, którą skwapliwie ośmielam się raić¹². Jest to córka sołtysa ze

¹Anna Jagiellonka (–) — królowa polska z dynastii Jagiellonów (wyniesiona na tron w  r.).
W czasie, gdy zaczyna się powieść ( r.) była eszcze królewną ako siostra panu ącego króla, Zygmunta II
Augusta (–). [przypis edytorski]

²uroǳony (tu daw.) — skrót od: szlachetnie uroǳony. [przypis edytorski]
³nawieǳać zdrowie — tu zwrot grzecznościowy: dopytywać się o zdrowie, życzyć zdrowia. [przypis edytor-

ski]
⁴WM — skrót zwrotu grzecznościowego: wasza miłość, tu: wasze miłości (ǳiś: pani, pana). [przypis

edytorski]
⁵tedy (daw.) — zatem, więc. [przypis edytorski]
⁶od paniej (daw. forma) — ǳiś popr. forma D. lp: od pani. [przypis edytorski]
⁷Dan w Ujazdowie  Junii  — list napisany w U azdowie  czerwca . [przypis edytorski]
⁸on (tu daw.) — ten. [przypis edytorski]
⁹zawżdy ochotnie bieżę (daw.) — zawsze chętnie biegnę. [przypis edytorski]

¹⁰kędy (dwa.) — gǳie; dokąd. [przypis edytorski]
¹¹W. Kr. M. — skrót: wasza królewska mość. [przypis edytorski]
¹²raić (daw.) — doraǳać, polecać. [przypis edytorski]
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Służewa, ma ętności pana kasztelana płockiego. Je wielmożność pani kasz-
telanowa wzięła siedmioletnią na swó dwór i tam przykazała chować pod
okiem doświadczonych służebnych, robótek białogłowskich¹³ uczyć, do po-
sługi zaprawiać, nawet czytanie a pisanie bakałarz¹⁴ ǳieci pańskich z własne
woli ǳiewczynie pokazował¹⁵. Marysia Krupska (tak się ǳieweczka zowie)
przebyła drugie lat siedem na kasztelańskim dworze, lecz dla śmiertelne nie-
mocy matki musiała wracać do domu. Niebawem pomarła sołtysowa, lecz
o ciec przetrzymywał córkę z dnia na ǳień, nie chcąc pozostać sam w swe
żałości. Niemal o tymże czasie i na tę samą chorość zmarła nieznana podróż-
na, którą sołtys przy ął z córeczką litościwym sercem. ǲiecko niesamowite
akieś, płochliwe, po zgonie matki kryło się po kątach ak myszka. Ino¹⁶
Marysine spódnicy rade się czepiało i wszędy za nią biegało. Wiǳąc, że się
e powrót do Płocka odwleka, napisała Marysia list do pani kasztelanowe ,
prosząc pokornie o zwolnienie ze służby, które otrzymawszy pozostała przy
roǳicu. Sołtys atoli ożenił się po raz drugi. Marysia, nie śmie ąc przykrzyć
się pani kasztelanowe o powtórne e w swó dom przy ęcie, u probosz-
cza szukała rady. — Do te że parafii ak na szczęście i mo a wioska należy,
a pleban wieǳiał ode mnie, iże pilno poszuku ę służebne i nie byle czego
mi potrza¹⁷. — Jednym słowem, ako nadmieniłam wyże , Marysia Krupska
est u mnie uż czwarty tyǳień i bez nĳakie obawy żarliwie ą Miłościwe
Królewnie a Panie mo e zalecam.

Dalszych rozkazań oczeku ąc piszę się W. Kr. M. wierną, acz niegodną
sługą.

Marcyjanna Niewiarowska

P. S. A że to staremu co na ważnie sze na rychle z głowy wietrze e, te-
dy i a dopiero przed samym wysłaniem pisma wspominam szczegół, który
mo e na lepsze chęci łacno gotów obrócić wniwecz. Taka bowiem est nie-
dogodność, że Marysię Krupską ino samowtór¹⁸ mieć można, czyli społem
z siedmioletnią Krysią niebogą. Próbowałam a wszelkimi sposoby usunąć
ǳiecko, ale wszystko nadaremno; na krok swe opiekunki nie odstępu e.
A gdy e siłą rozǳielono, ǳiecina aż się zapamiętała: strach był niezmierny,
niczemeśmy ą docucili. — Raczy tedy Miłościwa Królewna wolę swo ą pa-
cholikowi memu ob awić, tak czy owak, które posłusznie się akomodować¹⁹
pośpieszę.

Przeczytawszy list, Anna Jagiellonka złożyła gruby, szary papier we czworo i zmarsz-
czyła brwi w zamyśleniu, niepewna, czy się zgoǳić, czy odmówić.

Chylące się ku zachodowi słońce wpadało do komnaty dwoma oknami; przy tych
oknach ustawione długie krosna oparte na kozłach, a u krosien cztery panny dworskie²⁰
wyszywały atłasowy obrus do kościoła złotem i perłami. Ulubienica królewny Anny,
Kachna Leszczyńska, na starsza z ǳiewcząt, haowała pilnie, oczu nie podnosząc od ro-
boty. Trzy młodsze skupiły ciasno głowy i szeptały:

— Po rzy ino, Baśka, ak to e miłość usta zacisnęła… eszcze więce niż zawżdy —
mruknęła Jagna Kłoǳińska — głowę skłania raz na prawo, raz na lewo, coś e widno nie
do smaku w tym piśmie.

— A palcami przebiera po stole… wiǳicie? — dorzuciła Baśka Szczepiecka, naśla-
du ąc ruch ręki królewny. — O… ak e to sprawnie biega ą one cienkie, suche patyczki!
— I zakrztusiła się tłumionym śmiechem.

¹³białogłowski (daw.) — kobiecy, damski. [przypis edytorski]
¹⁴bakałarz (daw.) — nauczyciel. [przypis edytorski]
¹⁵pokazować — ǳiś: pokazywać. [przypis edytorski]
¹⁶ino (daw. a. gw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁷potrza a. trza (daw. a. gw.) — potrzeba, trzeba. [przypis edytorski]
¹⁸samowtór (daw.) — w dwie osoby; sam z kimś drugim. [przypis edytorski]
¹⁹akomodować się (tu daw.) — zastosować się, wprowaǳić w życie. [przypis edytorski]
²⁰panny dworskie — nazwiska dworzan i służby autentyczne, wzięte z Jagiellonek Przeźǳieckiego. [przypis

autorski]
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— Pewnikiem otrzymała zapowieść od akiego zamorskiego króla, ako niebawem
ǳiewosłębów²¹ przyśle²² — szepnęła e Jagna w samo ucho.

— Aha, nie co inszego to musi być — przygryza ąc wargi odparła Baśka. — A e
miłość się sroma²³, sama nie wie, co począć; nie ǳiwota: wszak ci młoda ak agoda,
eszcze e nie pora.²⁴

— Aa… bo czemu to królewna miłościwa nas się nie zaraǳi²⁵! — stro ąc przemądrzałą
minkę dorzuciła Ewunia Reyówna.

Panna Leszczyńska podniosła głowę od krosien i zmierzyła swe towarzyszki surowym
wzrokiem.

— Za długo ręce próżnu ą, racze byście dały spocząć ęzykom — rzekła z gniewem.
— Rozumiecie²⁶ może, com est ślepa albo głucha? A a od chwili uż da ę pozór²⁷ na
was. Żadna igły nie wbĳa w robotę, a pogwarka²⁸… wstydno mi, żem słyszała.

— Żali²⁹ aucymer³⁰ miłościwe królewny to asyr³¹ tatarski? — zuchwale odburknęła
Baśka. — Ino szy a szy ? Wszak ci każdemu wolno poweselić się krzynę.

— Połowicę³² dnia macie na weselenie; służba u nasze pani cale³³ nie ciężka. A za
łaskawość niezmierną, dobrotliwe serce e miłości czym płacicie? Powtarzam, wstydno
mi za was.

— Pożyczyłaś szalki u pana medyka Czeszera, co tak ważysz każde słówko? — głośnie
trochę odcięła Jagna. — Spróbu położyć na edne swo e latka, a na drugie które kol-
wiek z nas, wielebna przeoryszo³⁴. Mniemasz, co nie wiemy, iżeś stara ak Matuzal³⁵?
Dwaǳieścia i dwa minęło ci w świętą Katarzynę… hi, hi, hi!

— A a trzynastu eszcze nie mam! — z tryumfem rzuciła Ewunia.
Jagna skurczyła nosek i przymrużyła edno oko; Basia pokazała koniuszek ęzyka,

uda ąc, że ślini edwabną nić, a Ewa swoim zwycza em odęła wargi w spiczasty ǳiobek.
W głębi serca ednak i one wstyǳiły się niemądrych żartów i przycichły wszystkie. Jakiś
czas cicho było w komnacie, ino igły skrzypiały po atłasie.

Tętent koni i turkot kół za wielką był pokusą; zerwały się wszystkie od krosien i po-
skoczyły do okna; ani stateczna Kasia nie usieǳiała przy robocie.

— Oho! Cóż za kolebka³⁶ na pasach! Goście do e mości! — wrzasnęła piskliwie
Jagna, zapomina ąc o obecności królewny. Ewa szturchnęła ą w bok.

— Cicho, bo dostaniesz!
— A cóż to? Prawdę mówię, goście… nie powiadam, że swaty.
— Choć ta i w starym wieku o męża łacno — dodała przemądra Ewa — zwłaszcza

gdy się est infantką³⁷.

²¹ǳiewosłęb (daw.) — swat, pośrednik przy zawieraniu małżeństwa. [przypis edytorski]
²²Pewnikiem otrzymała zapowieść od jakiego zamorskiego króla, jako niebawemǳiewosłębów przyśle — do czasu

wstąpienia na tron Anna Jagiellonka nie była zamężna, wyszła dopiero w wieku  lat za Stefana Batorego.
[przypis edytorski]

²³sromać się (daw.) — wstyǳić się. [przypis edytorski]
²⁴A jej miłość się sroma, sama nie wie, co począć; nie ǳiwota: wszak ci młoda jak jagoda, jeszcze jej nie pora. —

ironiczne: Anna Jagiellonka miała w tym czasie  lat. [przypis edytorski]
²⁵zaraǳić się — tu: poraǳić się, prosić o radę. [przypis edytorski]
²⁶Rozumiecie może, com jest ślepa albo głucha (daw.) — myślicie pewnie, że estem ślepa albo głucha. [przypis

edytorski]
²⁷dawać pozór (daw.) — uważać na coś, pilnować czegoś. [przypis edytorski]
²⁸pogwarka (daw.) — rozmowa. [przypis edytorski]
²⁹żali, zali a. azali (daw.) — czy, czyż; czyżby. [przypis edytorski]
³⁰fraucymer (z niem. Frauenzimmer: komnata kobiet, pokó dla dam) — damy dworu, stałe towarzystwo

królowe lub księżne . [przypis edytorski]
³¹jasyr — niewola tatarska. [przypis edytorski]
³²połowica (tu daw.) — połowa. [przypis edytorski]
³³cale (daw.) — wcale; zupełnie, całkiem. [przypis edytorski]
³⁴wielebna przeoryszo — ironiczne: ǳiewczyny zarzuca ą starsze koleżance, że est tak surowa, ak matka

przełożona w zakonie. [przypis edytorski]
³⁵Matuzal a. Matuzalem (bibl.) — postać z biblĳne Księgi Roǳaju, ǳiadek Noego. Wg Biblii żył  lat.

[przypis edytorski]
³⁶kolebka na pasach — luksusowy po azd konny, którego pasażerowie sieǳieli w kabinie zawieszone na

skórzanych pasach, żeby mnie odczuwali wstrząsy na nierównych drogach. [przypis edytorski]
³⁷infantka (z hiszp.) — córka króla, ewentualna następczyni tronu. [przypis edytorski]
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— Barwa na miłościwszego pana! — krzyknęła Basia zǳiwiona, dawno uż bowiem
nikt ze dworu nie zaglądał do U azdowa³⁸.

— Ee… miałyśmy się czego kwapić… kanonik akiś aboli³⁹ opat wysiada stęka ący,
przygarbiony.

— Siada my, siada my — przynaglała Kasia do roboty — miłościwa pani eszcze
wczora ǳiwowała się, że środkowa gałązka dotąd nie wykończona, chocia dwie nad nią
ślęczą.

Basia Szczepiecka, duża, koścista ǳiewczyna o niezręcznych, zawadiackich ruchach,
odwróciła się z rozmachem; trąciła sobą krosna.

— O o … perły się rozsuły⁴⁰! Matko Chrystusa Pana! — porwała drewnianą kru-
beczkę⁴¹ omal próżną i rzuciła się na klęczki.

— Pomóżcie, na miły Bóg, coby żadna w szparze nie ostała!
Padły wszystkie plackiem na podłogę i skrzętnie wydrapywały drogocenne paciorki

spomięǳy listew i nieszczelnych desek.
Anna Jagiellonka nie zwracała uwagi na rozmowy przy krosnach, nie słyszała wy-

krzyknika Jagny o nad eżdża ącym gościu ani też spostrzegła połowu pereł. Kłopotała się
wciąż listem pani Niewiarowskie . Przydałaby się barǳo do osobistych usług owa zachwa-
lana Marysia Krupska, gdyż inne panienki, zepsute łagodnością królewny, nie zawsze —
z wy ątkiem Kasieńki — pamiętały o swych obowiązkach. Taka służebna z dobre szkoły
była nabytkiem nader pożądanym. Ale to ǳiecko… kilkoletnia ǳiewczynka! Kto się nią
za mie? Gǳie ą poǳieć⁴²?

— Kachna!
— Słucham wasze królewskie miłości! — odpowieǳiała panna Leszczyńska pod-

biega ąc.
— Przysuń zydelek, usiądź i uważ, co ci powiem; a wy poniecha cie igieł — dodała do

trzech par zaiskrzonych ciekawością oczu — możecie iść na wirydarz, pobiega cie sobie,
dość roboty na ǳisia .

Dworki pospuszczały nosy na kwintę i wysunęły się gęsiego z komnaty. Lecz zanim
e miłość rozpoczęła naradę ze swą powiernicą, uchylił ktoś drzwi od przedsionka po-
woli, ciemna główka pazia za rzała ostrożnie, po czym wszedł chłopaczek dwunastoletni
i zatrzymał się u progu wyprostowany ak struna.

— A co tam takiego? — spytała królewna, nierada, że ą tak nie w porę nachoǳi.
— Gość przy echał — odpowieǳiał krótko.
— Skąd?
— Z Warszawy.⁴³
Anna porwała się z ławy i przycisnęła ręce do piersi.
— Kto taki?
— Wielebny ksiąǳ Roguski.
— Lekarz miłościwego pana? Do mnie?
Po krótkie chwili powtórzyła smutnie:
— Lekarz miłościwego pana… ach tak… kogoż inszego mniemałam u rzeć! — wes-

tchnęła, usiadła na powrót na ławie i obo ętnym tonem rzekła do pazia:
— Powieǳ ego wielebności, że uprze mie nań oczeku ę. Ty, Kasieńko, za rzy do

Marcinowe , co tam przyrząǳa na wieczerzę. Miał być krupniczek aglany ze skwarkami
i cielęca główka w kwaśne uszce. Powieǳ, niech dogotu e na trzecie danie suszeniny ze
śliwek i abłek na rzadko. Miodem sowicie posłoǳić i do loszku wstawić, coby do cna
wyziębło; mdli mnie słodka warza⁴⁴, gdy letnia. Przy ǳiecie wszystkie cztery do stołu.
A do rzy pilnie, coby te kozy przyczesały się gładko i umyły ręce.

³⁸dawno już bowiem nikt ze dworu nie zaglądał do Ujazdowa — Anna Jagiellonka była skłócona z bratem
i ego dworem. [przypis edytorski]

³⁹aboli (daw.) — albo, lub też. [przypis edytorski]
⁴⁰rozsuć się (daw.) — rozsypać się. [przypis edytorski]
⁴¹krubeczka, krubka a. krobka — skrzynka lub koszyczek z kory. [przypis edytorski]
⁴²poǳieć — ǳiś: poǳiać. [przypis edytorski]
⁴³Gość przyjechał (…) z Warszawy — U azdów zna dował się wówczas pod miastem. Odległość mięǳy

Zamkiem Królewskim w Warszawie a Zamkiem U azdowskim wynosi ok.  km. [przypis edytorski]
⁴⁴warza (daw.) — gotowane eǳenie. [przypis edytorski]
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Z czterech sióstr Zygmunta Augusta⁴⁵, na starsza Izabela była królową węgierską, ǲiewictwo
Zofia poślubiła księcia brunświckiego, na młodsza, Katarzyna, Jana Finlanǳkiego, któ-
ry został późnie królem szweǳkim, edynie Anna zwiędła w panieńskim stanie.

W ǳieciństwie sercem na bliższa bratu, wza em przez niego kochana, od śmierci
Barbary⁴⁶, pełna współczucia dla złamanego cierpieniem Zygmunta Augusta, pocieszy-
cielką chciała mu być w nieszczęściu, lecz obumarłe ego serce zamknięte było nawet dla
siostry.

Ze względów dynastycznych ożenił się król po raz trzeci, ale nieuleczalnie chora żona
buǳiła w nim taką odrazę, że po niedługich latach odsunął ą precz; mieszkała osamot-
niona czas akiś w Radomiu; w końcu wróciła do brata, cesarza niemieckiego Maksymi-
liana, i wkrótce potem umarła.

Stosunek Zygmunta z Anną pogorszył się w ostatnich latach: surowych obycza ów
niewiastę gorszyło lekkomyślne życie brata. Nie eden raz robiła mu wyrzuty, napominała
go do naprawy; napomnienia odniosły taki skutek, że król zniechęcił się do siostry, która
wza em nie chciała się z nim spotykać.

ǲiś na wiadomość o gościu z Warszawy serce Anny uderzyło naǳie ą: a nuż zatę-
sknił za nią i przy eżdża, niepomny uraz, spragniony po ednania?… Nie, to był tylko ks.
Roguski, którego prawie nie znała.

Jasiek Cho nacki śmiało tym razem otwarł drzwi, wyprzeǳa ąc ego wielebność ed-
nym krokiem, i ozna mił gościa miłościwe pani.

W progu stanął wysoki mężczyzna w czarne sutannie. Skłonił się nisko królewnie,
co mu tym łatwie przyszło, że z przyzwycza enia czy z choroby trzymał się barǳo pochy-
ło i mimo olbrzymiego wzrostu wyglądał na ułomnego. Człowiek to był niepospolicie
uczony, znakomite sławy matematyk, doktor filozofii i medycyny, od kilku lat uż, czyli
od czasu niedomagania króla, miał w swe pieczy zdrowie Zygmunta Augusta, pospołu
z księǳem Piotrem z Poznania, również wielce biegłym w sztuce lekarskie .

— Laudetur Jezus Christus⁴⁷ — powitał gość boskim słowem siostrę królewską.
Anna Jagiellonka odpowieǳiała również po łacinie, wstała z ławy i postąpiła kilka

kroków naprzeciw księǳa. Przywitała go raz eszcze barǳo uprze mie i wskazała wygodny
zydel z oparciem, zasłany grubym kobierczykiem.

— Usiądźcie, wielebny panie — rzekła — radu ą mnie wasze odwieǳiny; tuszę⁴⁸, że
nie utruǳiła was zbytnio krótka droga z Warszawy.

— Krótkać ona, to prawda, ale gościniec zepsuty po wtorkowe burzy; chybotało
kolasą niczym arką czasu potopu. ǲiękować Bogu kości eszcze całe.

— Jakież dobre wieści niesiecie mi od miłościwego króla, wielebny księże?
— Niestety, miasto⁴⁹ weselić, zasmucić mi przy ǳie waszą królewską miłość: źle sły-

chać w Warszawie.
— Nie odgadu ę znaczenia wasze mowy, a lękam się pytać. Pisał mi przed miesiącem

pan oboźny Karwicki, że na droższy brat mó zaniemógł na bezsenność i brak smaku do
adła. Ufam, że ta lekka chorość ustąpiła bez śladu.

— Jeżelim się ośmielił niepokoić waszą miłość — rzekł ksiąǳ — to właśnie z one
smutne przyczyny…

— Z przyczyny?… Przerażacie mnie, wielebny panie!
— Nasz król miłościwy barǳo chory…
— Pogorszyło mu się od owego zasłabnięcia?
— Wasza miłość raczy być przygotowaną na na gorsze…

⁴⁵Zygmunt August (–) — król polski w latach –. [przypis edytorski]
⁴⁶Barbara Raǳiwiłłówna (ok. –) — druga żona króla Zygmunta Augusta, córka hetmana wielkiego

litewskiego Jerzego Raǳiwiłła, wdowa po wo ewoǳie Stanisławie Gasztołǳie. Była wy ątkowo piękna; król
zakochał się w nie eszcze za życia swo e pierwsze żony, a owdowiawszy wziął z Barbarą ta ny ślub, wbrew
woli polskich magnatów. Barbara zmarła młodo, prawdopodobnie na raka, ale plotki mówiły, że została otruta
z rozkazu królowe Bony, matki króla. Wielka miłość Zygmunta do Barbary stanowi temat wielu utworów
literackich i filmowych. [przypis edytorski]

⁴⁷Laudetur Jesus Christus (łac.) — niech bęǳie pochwalony Jezus Chrystus. [przypis edytorski]
⁴⁸tuszyć (daw.) — myśleć, być przekonanym; spoǳiewać się. [przypis edytorski]
⁴⁹miasto (tu daw.) — zamiast. [przypis edytorski]
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Jęk bolesny wydarł się z piersi Anny.
— Jezu miłosierny! Umarł król?
— Jeszcze nie, ale goǳiny ego policzone.
Królewna pochyliła się nad stołem, wsparła czoło na splecionych rękach i milczała

długo.
— Król wciąż gniewny na mnie? — spytała cicho.
— Gniewu on nie miał nigdy przeciw siostrze — odpowieǳiał ksiąǳ łagodnie —

ino żal w sercu, acz niesłuszny. Wierza cie mi, wasza miłość, mówię to ako kapłan; i wy
sami wiecie, po czy e stronie wina.

— A! Nie wolno poddance strofować swego pana, chociażby nawet bratem był umi-
łowanym. Zawiniłam, odtrącił mnie, a teraz umiera.

— Nie uznawa on swego stanu ani się bliskości śmierci domyśla; a oto z Bożego
natchnienia pan oboźny Karwicki nalazł chwilę sposobną i na poǳiw łacno skłonił serce
na miłościwszego pana ku wam. Nie mieszka ąc, zebrałem się co rychle i przy echałem
ozna mić wasze miłości, że król zgody pożąda, wiǳieć was pragnie, uściskać, może na
wieczne pożegnanie.

— Niech bęǳie uwielbione imię Pańskie, że tę ciężkość bezmierną ode mie z mego
serca! Jakożbym spoko ną chwilę w życiu miała, gdyby Zygmunt skonał nie po ednany ze
mną… Jadę natychmiast!

— Miłościwa królewno, zezwólcie, bym was przestrzegł — rzekł ksiąǳ — noc za-
padła, miesiąc na przednówku, wybo e okrutne; ino za wrota wy eǳiecie, konie nogi
połamią.

— Nie zǳierżę, sieǳący w mie scu, gdy on mnie może pilno wygląda.
— Nic wasza miłość nie zyszcze⁵⁰; owszem, przygoda w droǳe trafić się może same

nawet wasze miłości i odwlec wiǳenie z królem, a tu każda goǳina waży.
— Cóż tedy robić?
— Udać się niezabawem na spoczynek, a utro wczesnym rankiem wy eǳiemy.
Nie ǳwoniono eszcze na wotywę⁵¹ u fary, gdy obie kolasy za eżdżały przed zamek

królewski. Z edne wysiadł ksiąǳ Roguski, z kozła drugie zeskoczył Jaś Cho nacki,
otworzył wysokie, zasuwane na rygiel drzwiczki i odwalił stopień. Pierwsza zeszła Kasia
Leszczyńska, podała rękę królewnie, która blada i wzruszona, z pełnymi łez oczyma, łatwo
się mogła potknąć na oślizgłych od deszczu granitowych schodach.

— Raczcie, miłościwa pani, poskromić swą żałość i z wesołym, a przyna mnie spo-
ko nym obliczem powitać króla — prosił ksiąǳ Roguski. — Jak uż wspomniałem,
nie świadom est niebezpieczeństwa. Oba z księǳem Piotrem przyrzekamy mu rychłe
ozdrowienie, a śmiertelne niemocy rac e mienimy ustąpieniem gorączki. Pó dę do sy-
pialni ozna mić ostrożnie wasze przybycie miłościwemu panu.

Widać Zygmunt August barǳo niecierpliwie oczekiwał siostry, bo zaledwie usiadła
w antykamerze⁵², wszedł śpiesznie dworzanin i prosił z pokłonem, by raczyła potruǳić
się za nim.

Minęli dwie obszerne komnaty, trzecie drzwi były tylko przymknięte; dworzanin po-
trącił e lekko i usunął się, czyniąc mie sce e miłości.

Stanęła w progu.
Deszcz ustał niedawno, a gorące słońce wpadało przez trzy wysokie okna do sypialni

królewskie . Niosło na swych promieniach woń kwiecia lipcowego i rzeźwe tchnienie
ziemi przepo one ulewą.

Łoże królewskie odwrócone głowami od okien, by światło nie raziło oczu chorego,
osłonięte było amarantową kotarą na kółkach, zawieszoną w czworobok. W nogach, na
adamaszkowe ścianie baldachimu — srebrny krucyfiks na wprost oczu króla, za nim
zatknięta palmowa gałąź z ostatnie Wielkie nocy.

W te chwili kotara rozsunięta była na boki. Na wysoko spiętrzonych poduszkach,
w postawie sieǳące spoczywał Zygmunt August. Rzednie ące włosy, przycięte krótko,
srebrzyły się nad czołem; szara bladość na twarzy, oczy głęboko zapadłe, na wyschłych,

⁵⁰zyszcze — ǳiś popr. forma: zyska. [przypis edytorski]
⁵¹wotywa — msza wotywna, odprawiana w czy e ś intenc i. [przypis edytorski]
⁵²antykamera (daw.) — przedpokó , poczekalnia. [przypis edytorski]
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wklęsłych skroniach sieć żył niebieskawych, usta na wpół otwarte… oto był brat uko-
chany, na którego patrzyła przez łzy Anna Jagiellonka. Jedynie ciemna broda starannie
rozczesana, z charakterystycznym przeǳiałem, przypominała dawnego, młodego króla.

Anna opuściła ręce wzdłuż szaty i stała sztywna, z zaciśniętymi ustami, by głośnym
płaczem nie wybuchnąć.

— Otrzy cie oczy, wasza miłość — szepnął e ktoś do ucha — król się przerazi.
Chory, nie porusza ąc głową, zwrócił oczy ku drzwiom.
— Hanusia… dobrze, żeś przy echała… szczerym sercem cię witam.
— Miłościwy bracie…
— Pó dź bliże … usiądź przy mnie… tak dawnośmy się nie wiǳieli…
Mówił cicho, krótki oddech głos mu przerywał.
Paź podsunął krzesło, królewna przystąpiła na palcach do łoża, przyklękła i pocałowała

brata w rękę.
Uśmiechnął się. Przygasłe oczy spo rzały dobrotliwie.
— Przecz⁵³ nie siadasz?
— Powieǳcie mi pierwe , miłościwy panie, że mi odpuszczacie winy.
— Ty mi przebacz wza em, rzućmy wszystkie urazy w niepamięć.
Usiadła.
— Słabym est⁵⁴ nieco; było uż nawet barǳo źle… teraz gorączka ustąpiła ǳięki

skutecznym lekom, ino siły nadto powoli wraca ą.
— Wielebni księża, lekarze wasze królewskie miłości, zaleca ą wam zapewne wzmac-

nia ące mięsiwa, stare wino — odpowieǳiała Anna, uda ąc, że poprawia włosy, by król
nie do rzał, ak ręką łzy ocierała.

— Właśnie bieda, że mi co na smacznie sze podsuwa ą, a a patrzeć na adło nie mogę.
— Trza się przymusić dla zdrowia.
— Raǳić łacno, zmusić się trudno. Wiesz… wy eżdżam utro do Wilna.
Anna drgnęła. Czyżby mówił nieprzytomnie?
— Wstrzyma cie się eszcze, miłościwy bracie, aż lepsze zdrowie pozwoli.
— Tak, tak, oni oba mi to samo powtarza ą… ale mnie się uż sprzykrzyło słuchać.

Jadę. Powietrze tuta szkoǳi mi… gǳie inǳie bęǳie lepsze.
— Tak daleko!
— Co? Jużci daleko? ale można echać powoli, wygodnie, spieszyć się nie będę, po

droǳe mam Tykocin, Knyszyn… płaczesz? A to czemu?
— Bo ę się, panie, o was; ledwie się ku lepszemu obróciło, trzeba szanować słabych

sił.
— Właśnie po siły adę w insze strony, skoro e tuta postradałem. Nie lęka że się

ak ǳiecko — mówił król coraz głośnie z ożywieniem. — Cóż mi grozi? Jeszcze śmierć
daleka ode mnie; wszak pamiętasz, co nam obo gu Cyganka wróżyła?⁵⁵

— Nie pomnę.
— Jak to? Przy echałaś do Wilna na wesele Kasi z Janem Finlanǳkim, to chyba

zapamiętałaś, żeśmy na drugi ǳień byli na łowach u Krzysztofa Raǳiwiłła?
— Ach tak, tak; wracaliśmy lasem, wyszła ku nam Cyganka, nawet mó koń się

spłoszył, omal nie spadłam.
— No, wiǳisz. Dałem sobie czytać z dłoni, tyś się niby sromała, przecie białogłowska

ciekawość przemogła…
— Teraz mi wstyd.
— Nie wielkić to grzech; a ǳiś się człek te myśli ima i akoś go ona krzepi.
— Cóż gadała Cyganka?
— Tobie wróżyła wielkiego króla za męża.
— Wiǳicie, że się nie sprawǳiło.
— Cale nie wątpię; każde goǳiny stać się to może.
— A wam?
— A mnie, że do siedemǳiesiątego drugiego roku doży ę. Dwaǳieścia eszcze lat Zabobony, Śmierć,

Proroctwo
⁵³przecz (daw.) — dlaczego. [przypis edytorski]
⁵⁴słabym jest — ǳiś: estem słaby, choru ę. [przypis edytorski]
⁵⁵Cóż mi grozi? Jeszcze śmierć daleka ode mnie; wszak pamiętasz, co nam obojgu Cyganka wróżyła? — podanie

wspominane w historii. [przypis autorski]
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przede mną… kęs czasu.
Zamilkł zmęczony, głowa opadła na poduszki, drzemał. Anna wstała ostrożnie i usu-

nęła się w na dalszy kąt sypialni, gǳie na ławie sieǳiał ksiąǳ Roguski.
— Straszno słuchać — szepnęła — tyle naǳiei, a tu śmierć u wezgłowia stoi.
— Dwóch nas czuwa bacznie — odparł ksiąǳ — nie dozwolimy ode ść duszy z ciała

bez po ednania z Bogiem; opatrzymy naszego miłościwego pana świętościami na ostatnią
drogę. Możesz wasza miłość być spoko na. A że się chory łuǳi, to ino lże dla niego i dla
nas. Łacnie zdolimy otuchę okazować.

— Słuszne słowa wasze wielebności. Zresztą, cygańskie plemię czarów uczone, może
ta stara prawdę gadała.

— Miłościwa królewna raczy porachować, ile ubiegło lat od naroǳenia Pańskiego.
— Tysiąc pięćsetny siedemǳiesiąty drugi przekroczył połowę, o co wam choǳi?
— Siedemǳiesiąty drugi — z naciskiem powtórzył ksiąǳ.
— Hanusiu… — szepnął Zygmunt nie podnosząc ciężkich powiek.
Stanęła przy łożu, król u ął ą za rękę.
— Przespałem się… usiądź eszcze… mam ci coś powieǳieć… Kto tu est krom ciebie?
— Jego wielebność ksiąǳ Roguski i ego wielmożność pan oboźny Karwicki.
— Niech się przybliżą. Oto was wiernych i zaufania godnych czynię świadkami, a-

ko w ręce miłe siostry mo e Anny odda ę ostatnie woli me rozporząǳenie, czyli te-
stament. Gdyby ktokolwiek i kiedykolwiek wątpieniu podawał to pismo, mocu ę was,
byście pod przysięgą zeznali to, co ǳiś mówię i czynię. Schowa testament, Hanusiu,
a dobrze; nie wybieram się eszcze na tamten świat, ednakowoż przezorność nie zawa-
ǳi. Przekonasz się, iż serce mo e pamiętało o tobie. Zaopatrzoną bęǳiesz, ak przystoi
ostatnie z Jagiellonów… Ksiąǳ arcydiakon Fogelweder ma klucze od moich papierów
i skrzynek z kle notami. Na wypadek zgonu, który Bóg w swe łasce niech oddali ode
mnie, ty masz odebrać owe klucze… Znowu płaczesz? Lękasz się, żem testament spisać
kazał. Bądź dobre myśli, kawał papieru nie uśmierci mnie; gorszy nieprzy aciel gorączka,
a ten uż wyrugowan⁵⁶ precz, dobrze to czu ę. Ostawcie mnie samego, chcę spać, cobym
sił nabrał do utrze sze drogi.

Naza utrz, o wczesne goǳinie, by chory mógł za echać za chłodu na pierwszy popas, Podróż
wszyscy i wszystko było gotowe do podróży. Lekarze ani słowem nie sprzeciwiali się
zamiarowi miłościwego pana, bo wieǳieli, że nic na świecie uż mu ani pomoże, ani
zaszkoǳi. Owszem, eżeli zmiana mie sca rozerwie, rozweseli króla, tym ci lepie , kilka
dni dłuże poży e.

Uproszony przez Annę wypił z przymusem kubek mocnego rosołu, przełknął kilka
kropel wina, mimo to, gdy go dwóch dworzan przenosiło na łoże umyślnie do drogi
przyrząǳone, zemdlał i zdawało się, że kona.

Olbrzymi, szeroki wóz, grubo sianem wysłany, a płótnem smołowanym kryty od
deszczu, stanął przed pod azdem; sześciu luǳi niosło powolnym, miarowym krokiem
miękko uścielone łoże z umiera ącym królem. Zygmunt August miał oczy zamknięte,
twarz martwą, nie widać było, czy oddycha. Anna i pan oboźny spo rzeli ze strachem na
księǳa Roguskiego. Ten wziął chorego za puls i uśmiechnął się smutnie.

— Jeszcze serce bĳe… — szepnął.
Wsunięto łoże do furgonu, z boku usadowił się ksiąǳ Piotr z Poznania i ulubieniec

króla: Łukasz Górnicki, starosta tykociński. Dworzanin podał na wóz skrzynię z napo em
i trzeźwiącymi środkami. Konie ruszyły stępa.

Anna Jagiellonka chwyciła się rękoma za głowę, z płaczem weszła do dworca i biegła
z komnaty do komnaty, akby ucieka ąc przed własnymi żałobnymi myślami.

Tego samego dnia wróciły obie z Kachną do U azdowa. Czekały tam królewnę licz-
ne kłopoty. Na pierw niezgrabna Basia Szczepiecka, biegnąc na e powitanie w ciężkich
podskokach, potknęła się i skręciła nogę; trzeba było słać na wieś po sławnego owczarza,
by to zwichnięcie naprawił. Potem kra czy Kumelski, wieloletni sługa królowe Bony,
a teraz na zaufańszy dworzanin Anny, zwiastował swe pani, że w sąsieǳtwie zdarzyły się
dwa wypadki morowe zarazy, czyli ak wówczas mówiono „powietrza”; zatem edyny ra-
tunek przenieść się w dalsze strony, których eszcze ta straszna klęska nie dosięgła. Z kolei

⁵⁶wyrugowan — wyrugowany, wygnany. [przypis edytorski]
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przystąpiła do e miłości pani Wronowska szafarka, ąka ąc wśród niskich ukłonów, że
zapasy kuchenne wyczerpały się do cna, spiżarnia pusta i… wstyd powieǳieć, ale oprócz
a ecznicy na skwarkach, nie ma nic na wieczerzę.

Anna Jagiellonka uśmiechnęła się smutnie.
— Małeć to nieszczęście, mo a Wronusiu — rzekła — że nie z przepełnionym ży-

wotem⁵⁷ spać się położymy. Na pierwsze potrzeby dam ci utro kilka talarów, a co dale ,
to się akoś zaraǳi.

Skinęła na Kumelskiego, a gdy podszedł, szepnęła mu do ucha:
— Przy dź wasza miłość utro po kościele do mo e komnaty, mam eszcze w skarb-

czyku nieco srebrnego naczynia.
— O, miłościwa królewno! — zawołał stary sługa, wpada ąc e w mowę poufale;

obe rzał się… Wronowska wyszła, dworki pobiegły do ogrodu. — O, miłościwa królew-
no… toć w onym skarbczyku ledwie resztki! Com się uż tych mis i półmisków nanosił
do Aarona! A Judaszowy syn korzysta z naszych kłopotów i drze łyka… ledwie połowę
wartości płaci.

— Cóż robić, zmienią się czasy, bęǳie lepie . Król ego miłość lada ǳień oczy za-
mknie, gǳie panom senatorom w myśli zaopatrzenie królewny. Dopomnę się a, do-
pomnę, nie kiwa głową; ino teraz, gdy serce płacze, nie zdolę gadać o marnym groszu.
ǲban duży, ciężki, osóbki na nim szczerozłote, co na mnie ǳiesięć czerwonych⁵⁸ zań
wasza miłość dostaniesz; to wystarczy na akiś czas. Gości nie przy mu emy, wina ni mio-
du nie pĳamy, co nam po ǳbanie.

— Według rozkazania miłościwe pani, przy dę utro rano — odparł kra czy, nisko
się kłania ąc.

Przebrawszy się z podróżnych szat w letnią suknię z szafirowego płótna Anna Jagiel-
lonka zamknęła się w swe sypialni i kilka goǳin tam pozostała. Gdy wyszła za rzeć do
panien dworskich, miała oczy zaczerwienione od płaczu.

— Cóż, postąpiła robota? — spytała Jagny Kłoǳińskie .
— O tak!… Czyli… właściwie… zda mi się… że… nie barǳo.
— Takeśmy się o waszą miłość niepokoiły… — rzuciła Ewunia z żałośliwą minką.
— Ze palce igły utrzymać nie mogły… co? — rzekła królewna niby surowym głosem,

ale oczy nic a nic nie były surowe.
— Właśnie. Jak tu szyć złote listki i perełkami ǳiać po atłasie, gdy człek ma co innego

w głowie.
Anna zaśmiała się mimo woli.
— O tak, sprawiedliwieś powieǳiała; wżdy od rana do nocy macie co inszego w głowie

niż robotę. No, ǳiś trzeci lipca, chyba mi wykończycie ten obrus na wiązanie⁵⁹?
— O, na miłościwsza pani… wykończymy, wykończymy! — zawołały ednym gło-

sem trzy młodsze panienki, a Kasia Leszczyńska bez wykrzykników pocałowała królewnę
w rękę, nawlokła złotą nić w igłę i zasiadła do krosien.

— Jeszcze nie zaczyna , Kasieńko, mam dla ciebie inszą robotę. Pó dę do mo e kom-
naty, podyktu ę ci list do pani Niewiarowskie . Jagna i Ewa niech spaku ą pościel w tłu-
moki, bieliznę i szatki do skrzynek; Wronowską uprzeǳić, by na potrzebnie sze statki
kuchenne i swo e ubiory także przysposobiła do drogi. Kachna za mie się moimi rzecza-
mi. Jutro pośniadawszy wy eżdżamy. Pan kra czy straszy mnie powietrzem, tedy musimy
pomykać w zdrowsze strony.

Tak więc Anna Jagiellonka, ucieka ąc przed zarazą, przeniosła się ze swym małym
dworem do Piaseczna.

W cztery czy w pięć dni późnie właśnie Ewa z Jagną goniły się dookoła trawnika,
a Baśka z bolącą nogą sieǳiała na schodkach i zazdrosnym okiem śleǳiła ich podskoki,
wózek akiś niepokaźny pod echał ku bramie. Woźnica w białe płótniance zatrzymał konie
skromnie przed wrotami.

— Oho… cóż za goście znowu? — zawołała Ewa chowa ąc się za krzakiem aśminu.
— Pó dź ino, Jaguś, zobacz, bo a z daleka nie do rzę.

⁵⁷żywot (tu daw.) — brzuch. [przypis edytorski]
⁵⁸czerwony a. czerwony złoty — dukat, polska moneta ze złota, warta ok.  złotych srebrnych. [przypis edy-

torski]
⁵⁹wiązanie — tu: prezent imieninowy; imieniny Anny przypada ą  lipca. [przypis edytorski]
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— Ii… goście… — odparła Jagna, rusza ąc ramionami. — Dwie ǳiewczynki z wie ska
oǳiane, tłumoczek wytarty i zawiniątko w zgrzebnym płótnie.

— Ale czego tu chcą? Do kogo przy echały?… Patrzcie, patrzcie, e miłość wychyla
się oknem i miga palcem na tę starszą!

— Oho, zeskoczyła z wozu, maleńką wzięła na ręce.
— Słyszał kto coś podobnego? Prosto od schodów wali akby do własnego domu…

Rety, Jaguś… Kachna ku nim wybiega… do komnaty e miłości drzwi otwiera…
Marysia Krupska weszła z Kasią do izby, małą Krysię spuściła z ramion na ziemię

i przy samym progu pokłoniła się nisko.
— Niech bęǳie pochwalony Jezus Chrystus!
— Na wieki amen — odpowieǳiała królewna, obrzuca ąc ǳiewczynę badawczym

spo rzeniem.
— Przybliż się, mo e ǳiecko; masz pismo od pani Niewiarowskie ?
Marysia ukłoniła się po raz drugi, wy ęła zza gorsecika papier we czworo złożony,

woskiem zapieczętowany i chciała go wręczyć królewnie, aliści dwie małe rączki pociągnęły
ą w tył, Krysia uwiesiła się całym ciężarem u spódnicy swe opiekunki.

— Chodźmy stąd, Maryś… a chcę do domu! — piszczało ǳiecko, krzywiąc buzię do
płaczu.

— Cicha , mo e złotości — szepnęła zmieszana ǳiewczyna, głaszcząc zgrymaszonego
malca po główce. — Cicha , nie płacz, dam ci kukiełeczkę⁶⁰ świetluśką⁶¹ z miodem.

— Da zaraz!
— Nie, pierwe musisz być grzeczna.
— Nie będę grzeczna, nie puszczę cię.
Anna Jagiellonka, rozweselona tym widokiem, rzekła ze śmiechem:
— Nie brońże e , niech robi, co chce; uż mnie uprzeǳono, że ta sierotka na krok

cię nie odstępu e. Przybliżcie się obie razem. — Wzięła list z rąk Marysi, położyła go
na stole i mówiła: — Chwalono mi cię, że znasz służbę, szycia się nie zlękniesz, esteś
posłuszna i pilna.

Marysia spuściła oczy skromnie i milczała.
— Tuszę, iż nie za wielkie były pochwały; siła pożytecznych rzeczy mogłaś się nauczyć

u pani kasztelanowe płockie .
— Krom wszelakich robótek umiem czytać i pisać — rzekła cicho Marysia.
— Aa… to barǳo dobrze; musisz ćwiczyć się co ǳień, abyś nie zapomniała. Wy-

poczniesz ǳiś z drogi, mo a Marysiu; panna Leszczyńska wskaże ci izdebkę, gǳie sypiać
bęǳiesz i gǳie swo e skrzynki z rzeczami ustawisz. Ma się rozumieć, ta malutka dostanie
łóżeczko wedle twego, coby e nie było markotno. Jakże ci na imię, ǳiecinko?

— Pocału w rączkę miłościwą panią, Krzysiu, i powieǳ, ak się zowiesz. — Mówiąc ǲiecko, Grzeczność
to Marysia popchnęła małą do kolan królewny.

— Ja estem Krysia — rzekło ǳiecko spogląda ąc rezolutnie na uśmiechniętą panią
— a ty?

— O Jezus! — Marysia załamała ręce.
— A a Hanusia — odpowieǳiała królewna z dobrocią. — Pisała mi pani Niewia-

rowska, że ǳiecko est płochliwe; tymczasem śmiele w oczy patrzy, to dobrze.
— ǲikus z nie eszcze wielki, proszę wasze miłości; ino gdy się mo e spódnicy

chwyci, taka ą ǳielność ogarnia.
Anna Jagiellonka położyła pieszczotliwie rękę na włosach ǳiewczynki.
— Barǳo Marysię miłu esz, prawda?
— Jużci… bawi się ze mną, a zaś potem… bawi się ze mną…
— A za matusią ci żal?
— Dlaczego?
— Jak to? Wszak z matusią przyszłaś do Służewa i pomarli.
— Jużci, żal; ale to była ino mo a niania‥
— Niania?

⁶⁰kukiełeczka a. kukiełka — tu: bułka pszenna w kształcie lalki. [przypis edytorski]
⁶¹świetluśki — barǳo asny; tu: z białe mąki. [przypis edytorski]
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— Mo a matusia prześliczna… w czerwone sukni chaǳa, o… w takie … ak raz w ta-
kie ! — I pokazała paluszkami adamaszkową kotarę nad łóżkiem e miłości.

— Naprawdę?
— A akże… I żółty łańcuszek na szyi nosi, a katankę ma wyszytą arzącymi kamy-

kami, tak się błyszczą a świecą, a miga ą, aż strach! Mo a matusia ładnie sza niż wy.
Marysia potrząsnęła głową.
— To tak co ǳień, proszę miłościwe pani; wiecznie edno w kółko rozpowiada.

A powieǳ, Krysiu, ak tatuś wygląda?
— Na koniku eǳie, tup, tup, tup, cały w żelaznym oǳieniu… za nim wo sko… białe

skrzydła furczą od wiatru, szumią, szumią, tatuś ino wąsy kręci… matusia z okna patrzy…
tatuś się śmie e do matusi…

— A czemuż cię niania zabrała od mamy?
— Nie zabrała; to oni po echali.
— Kto taki?
— Ano tatuś i mamusia.
— Dokąd po echali?
— Nie wiem. Ponoś do Bozi.
Spo rzenia Anny i Marysi skrzyżowały się znowu.
— I ciebie ostawili samiutką?
— Ano samiutką, z nianią. Dopiero ak czarny pan przy echał na gród…
— Na aki gród?
— Jakoż mam gadać? Do naszego domu przecie. Wszyscy tak mówią. Niania zbuǳiła

mnie w nocy, zawiniątko na plecy, mnie na ręce i uciekła. Gadała, że czarny pan to gorszy
od diabła.

— Coś się tam złego musiało ǳiać, proszę wasze miłości — odezwała się Marysia
— bo ta niewiasta, co z Krysią przyszła, nie chciała się przyznać, ani skąd idą, ani po
co, ani do kogo. Mowę miała cale odmienną, choć polską, widno szła z dalekiego kra u.
Jeden raz tylko, na kilka goǳin przed śmiercią (nikogo przy nie nie było krom mnie),
rozpłakała się i lamenciła: „O Jezu miłosierny, opieku się biedną sierotą! Niech e wrogi
nigdy nie zna dą!… Pokara ich śmiercią i ogniem piekielnym!” Klękam wedle łóżka i py-
tam: „Gǳie te wrogi? Powieǳcie, cobym umiała ǳiecka strzec przed nimi”. Po rzała na
mnie zalęknionym wzrokiem, koniecznie chciała coś rzec, aż tu skurcz e gardło ścisnął,
zamknął mowę i uż tak została do skonania.

— ǲiwy, ǳiwy, kto nam wytłumaczy, co to za ta emnica? — troskała się królewna.
— ǲiecina z wielkiego domu, nie ma wątpienia, ale czy a?… Co tam takiego? Któraż
beze drzwi zaziera? No, we dź, czego chcesz?

— To a, Ewunia.
— Co powiesz?
— Z Knyszyna.
— Co?
— Przy echał…
— Kto przy echał? Ceǳisz słówko za słówkiem…
— Pan oboźny Karwicki. Czy może we ść?
— Proś, proś, czekam z upragnieniem!
Ewa drzwi uchyliła, pan Karwicki przekroczył próg i szedł powoli ze spuszczoną głową,

akby nie śmiał w oczy spo rzeć królewnie.
Anna powstała z ławy.
— Złe wieści? — spytała cicho.
— Barǳo złe — odpowieǳiał poseł.
— Miłościwy pan?
— Onegda , siódmego lipca, o goǳinie szóste wieczorem życie zakończył.

 
Mĳały dni, miesiące, królewna Anna przenosiła się ze swymi w coraz to inne strony,
ucieka ąc przed zarazą. Nareszcie zamieszkała w Łomży.
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Miłościwa pani upodobała sobie maleńką Krysię, pieściła sierotkę i rada ą wiǳiała
w swych komnatach. Ta emnicza przeszłość ǳiecka utkwiła e w pamięci; nieraz prze-
myśliwała całymi goǳinami, akby to i z czy ą pomocą dociec prawdy.

I znowu przy echał gość. Tym razem był to pan kasztelanic krakowski, Samuel Zbo-
rowski, którego królewna barǳo lubiła, a z matką ego była w przy aźni od lat ǳiecin-
nych. Toteż gdy Jaś Cho nacki pełniąc swó paziowski obowiązek ozna mił pana kaszte-
lanica, e miłość aż klasnęła w ręce z uciechy.

— Proś, proś, a cóż za dobra nowina! Miły sercu memu ten gość!
Zborowski uż stał w progu, gdy ostatnich słów domawiała: piękna ego twarz za a-

śniała dumnym zadowoleniem; pokłonił się w pas, rzucił czapkę i rękawice swemu paziowi
i szedł spiesznie. Anna Jagiellonka podała mu rękę do pocałowania i wskazała mie sce na
ławie naprzeciw siebie.

— Ani pytam o zdrowie twe miłości, wyglądasz ak krew z mlekiem; wstyd moim
ǳiewkom, gdy po rzą na cię. Miłościwa matka ak się miewa?

— Pokornie ǳięku ę, w dobrym zdrowiu była, gdym od eżdżał. A tu w Łomży
wszystko po woli wasze królowe miłości się wieǳie?

— Dawno uż minęły te czasy, kiedy się co wedle mo e woli czyniło. Ino mnie roǳic
odszedł a matka umiłowana, dozna ę sieroctwa niemal na każdym kroku. Panowie Rad
Koronnych⁶² zabaczyli pono, że ostatnia z Jagiellonów eszcze przy życiu; nĳakiego nie
mam zaopatrzenia. Powiem ci w zaufaniu — obe rzała się, dworki pamiętne rozkazów e
miłości, by nie przeszkaǳać w rozmowie, umknęły cichutko. Jedna tylko Krysia bawi-
ła się z pieskiem przy kominie i paź Zborowskiego stał u drzwi, nieruchomy, sztywny,
ze spuszczonymi oczyma. — Powiem ci w zaufaniu, że niemal wszystko co droższe wy-
sprzedałam. Za całe srebro został mi ino kubeczek⁶³ z którego miłościwa matka raczyła
mleko pĳać. Ten eden edyny chowam ako diamenty, ako świętą pamiątkę. Nazwa-
łam go sierotką. Taki brak cierpię, że mi się usta nie chcą złożyć na wypowieǳenie one
goryczy. Na barwę⁶⁴ dla mego dworu nie stać mię; w łatane oǳieży choǳi służba córy
Zygmuntowe . Głód nieraz cierpimy…

Żałość ścisnęła ą za gardło, głos e się urwał.
Krysia rozłożyła się na podłoǳe przy kominie z pełnym podołkiem szmacianych lale-

czek, cennych podarunków szytych przez panny dworskie dla ulubienicy królewny i ca-
łego aucymeru⁶⁵. Charcik e miłości zaprzy aźniony z ǳiewczynką, która mu nie szczę-
ǳiła słodkich kąsków niemal z własną krzywdą, wygrzewał się przed ogniem przytulony
do e nóżek.

Zazwycza mała Krysia wyborne urząǳała zabawy ze swymi lalkami. Raz byli to ksią-
żęta i księżniczki z nieznanych kra ów, co przy echali w odwieǳiny do miłościwe pani.
Wtedy nadawała im przeǳiwne akieś imiona własnego pomysłu; to znowu ona sama
była królewną Anną, a płócienne bałwanki nazywały się Kasia, Ewa, Jagna, Baśka, Wro-
nosia, Szmigielsia, Marcinowa. Niekiedy, ale rzadko barǳo, z na stro nie sze lalki robiła
się mamusia, na większa z poczernioną głową to był tatuś, gruba i krótka stawała się nia-
nią i rzecz się ǳiała gǳieś w nieokreślone przestrzeni, daleko, daleko, „tam, u nas na
groǳie”.

Lalki, których było ze dwaǳieścia, na lepie lubiły tańczyć, potem za adać dobry
obiadek, na który dostarczała słodkich okruszyn i suszonych owoców pani Wronowska;
czasem królewna Krysia przybierała surową minkę i strofowała leniwe dworki, saǳała
e do kątów na pokutę, zupełnie tak ak Marysia ą nieraz stawiała noskiem do ściany
za nieposłuszeństwo. Nawet starsi mieli niemałą uciechę, gdy im się udało podsłuchać
paplaniny rozbawionego ǳiecka.

Aż tu ǳiś ak na złość nic się nie udawało; laleczki czegoś zbrzydły, nie chciały ga-
dać, żadna nie umiała stać ani sieǳieć, pozapominały swych cudackich imion, rozpacz
prawǳiwa.

⁶²Panowie Rad Koronnych — senatorzy. [przypis edytorski]
⁶³wszystko co droższe wysprzedałam. Za całe srebro został mi ino kubeczek, z którego miłościwa matka raczyła

mleko pĳać (…) Nazwałam go sierotką. — Przeźǳiecki, Jagiellonki, t. V. [przypis autorski]
⁶⁴barwa (tu daw.) — mundur, stró służby. [przypis edytorski]
⁶⁵fraucymer (z niem. Frauenzimmer: komnata kobiet, pokó dla dam) — damy dworu, stałe towarzystwo

królowe lub księżne . [przypis edytorski]
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Aha… to ten chłopak nieznośny stoi pod drzwiami ak tyka, niby to w ziemię patrzy,
a raz wraz łypie okiem na Krysine królewny.

— Ty… pó dź ino tuta … — zaszemrał nieśmiały głosik od komina.
Służbisty paź ani drgnął. Powieki tylko uniosły się odrobinę, z oczu strzelił asny

promyczek i zagasł pod rzęsami.
— Ty… — powtórzyła Krysia głośnie — pobaw się ze mną.
— Nie wolno — odmruknął chłopiec.
— Dlaczego? Boisz się pana? Rozmawia przecież z e miłością, ani cię wiǳiał nie

bęǳie. Patrza , akie ładne lalusie…
— Co mi po kukłach… — syknął przez zęby. — To nie dla mnie zabawka.
— Nie lubisz lalusiów? Naprawdę nie lubisz? Ach, szkoda! A pieski lubisz? Wiǳisz,

aki ten przeǳiwny? Takie ma nóżki cieniuśkie, niczym gałązeczki, a pyszczuś, wiǳisz,
ak wydłużony? Śmiech zbiera, prawda? No… połóż tę czapkę i te rękawice na przymurku,
a siędnĳ sobie wedle mnie… ot tak, wiǳisz, nic ci pan nie uczyni, bo okrutnie zagadany.

— Plagi⁶⁶ dostanę.
— Gǳie zaś! Bęǳiemy dawać pozór: ino smyrnie nogą, ty poskoczysz do drzwi. Toś

ty ego pacholik?
— Paź estem! — odpowieǳiał chłopiec i zadarł nos ku powale.
— Paź… aha, tak ak nasz Jasiek; uż wiem. A tobie ak?
— Co mnie?
— No… Jasiek, Wo tek, Staszek, czy co takiego?
— Aha… Jędruś mi est!… Chciałem rzec: Andrze . Andrze Chwalibóg. A ty?
— Ja? Krysia.
— A dale ?
— Cóż ma być dale ? Sad za dworem, a potem las.
— Et, co z tobą gadać! Pytam, ak się dale nazywasz?
— Ano ǳiewczynka maleńka; a gdy urosnę, to będę panną u e miłości, tak ak

Ewusia albo Kachna. Pogłaska pieska, prawda, aki głaǳiutki? Niczym odświętna szata
e miłości. Wiesz co, bawmy się tak; a będę żoną, ty mąż, a to nasze ǳieci.

— I piesek też?
— Co też ty gadasz! Taki duży, a nie wie, że pieskowe mamy muszą też być pieski.

Ino lalusie są nasze.
— No i co?
— No i ożenię się z tobą, no i pó ǳiemy do sadu wiśnie rwać, niby to, bo przecie

teraz eszcze zima. Narwiemy pełny kosz, i… tego.
— I czego?
— Już nie pomnę, zabaczyłam. Znowu ty wymyśl co nieco, dlaczego a ino mam

gadać?
— Ano dobrze. Ja po adę na łowy.
— Tak właśnie ak mó tatuś! A a zostanę na groǳie, będę przędła tak ak mo a

matusia.
— I bęǳiesz tęskniła za mną.
— A akże. Oknem wyglądała będę i tak sobie zaśpiewam:

Czekam na cię, Jasiu, oczy wypatru ę,
Wiǳi Bóg na niebie, ako cię miłu ę.

— Śliczna śpiewka; ino dlaczego „Jasiu”?
— Bo mnie tak niania nauczyła.
Anna Jagiellonka wy ęła chustkę z torebki zwisa ące u pasa na edwabnym sznurze,

otarła oczy i dale powierzała swe skargi życzliwemu sercu Samuela Zborowskiego.
— Przewłóczą mnie to tam, to sam; w lutym koniecznie żądali, bym echała do Kra-

snegostawu albo do Łęczycy; oparłam się, ledwie mi dali spokó . Ale za to, gdym się
rwała do Tykocina po śmierci Zygmunta, by uczcić modlitwą na droższego brata zwłoki,

⁶⁶plagi (daw.) — bicie, rózgi. [przypis edytorski]
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to mię nie dopuszczono⁶⁷. Panowie Rad Koronnych dozoru ą mię ściśle, lęka ą się, bym
co nie knowała wedle elekc i nowego króla.

— Miłościwa pani… gǳieżby to być mogło! Chyba złośliwe ęzyki donoszą wam
nicpotem.

— Wierz mi, two a miłość, że tak est, ako mówię. W sam Nowy Rok przy eżdżał
dworzanin księǳa biskupa krakowskiego z pisaniem sroǳe niegoǳiwym. Pomawia ą
mnie o ta emne porozumiewanie się z dworem wiedeńskim i z siostrą mo ą Katarzyną.
Ksiąǳ biskup ważył się przyganiać mi z te przyczyny. Odpowieǳiałam krótko, że istot-
nie odbieram listy od krewnych i przy aciół, czego mi za życia na miłościwszego roǳica
mego, ako i za panowania brata, nikto⁶⁸ nie wzbraniał. Czyliż nie awno echał od gra-
nicy dworzanin cesarski z listami? Zarówno i siostry mo e, Zofia i Katarzyna, nierzadko
pisu ą do mnie. Sama obycza ność nakazu e na listy odpowiadać; a ednak zna ąc po-
winność względem swego stanu królewskiego i panieńskiego, że bez wieǳy panów Rad
Koronnych nic nie mam czynić, ani ednym słowem na one listy, nawet e królewskie
miłości siostrze me nie odpisałam⁶⁹.

— Wyśmienicie wasza królewska miłość uczyniła, rzuca ąc taką odpowiedź zuchwal-
com. Cała ta elekc a⁷⁰ to istna wieża Babel; uż blisko ǳiesięć miesięcy upływa od śmierci
na miłościwszego pana, na z eźǳie w Łowiczu ino krzyku było nad miarę, a pożytku ni-
akiego. Teraz wre i kipi na Błoniach pod Warszawą, obiecu emy sobie, że wybór króla
do ǳie przecie do skutku, ale Bóg eden raczy wieǳieć, czy łacno się te rozstrzelone
głosy zgoǳą na ednego pana.

— A któż, zdaniem twe miłości, na bliże tronu? — spytała ciekawie królewna.
— O ilem wymiarkował, król szweǳki ma przeciw sobie całą Litwę, tedy zapora omal

nieprzełamana. Arcyksiążę, zalecany przez panów senatorów, u szlachty nie ma poparcia;
ako że Polak Niemca od wiek wieka nienawiǳi. Księcia moskiewskiego bo ą się, iżby
dla narodu nie był tyranem; eszcze i posłów nie raczył przysłać, ino listami na tron się
wprasza. Niektórzy Piasta ra ą; swego brata chcą mieć na tronie, krew z krwi, kość z kości
naszych… Ale tych niewiele.

— Zatem pozosta e ino…
— Henryk Walezy, brat króla ancuskiego. Ten ma stronników mocnych w senacie,

poseł ego siła obietnic rzuca narodowi.
— Słyszałam i a o tym. Słyszałam inne eszcze rzeczy: panowie senatorzy, widno dla

odwǳięczenia księciu za tyle łask przyobiecanych, usunęli z paktów⁷¹ kondyc ę⁷² poślu-
bienia królewny Anny.

— Pierwsze słyszę!
— Trzyma ą to bezprawie w ta emnicy, bo im samym siebie wstydno. Wierza mi,

two a miłość, nie o pozyskanie małżonka mi choǳi, którego nie znam ani nawet kon-
terfektu onego nie wiǳiałam; niesprawiedliwość mię gniewa, lekceważenie mo e osoby,
pomiatanie krwią królewską. Wżdy po Bogu a prawǳie a edna ǳieǳiczką tronu e-
stem! Mnie winni koronować, a dopiero myśleć o przydaniu małżonka królowe .

Głos Anny Jagiellonki drżał oburzeniem. Po długie chwili uspokoiła się i pytała dale :
— Powiada że, two a miłość, rychło temu, a dobry koniec przewidu esz?

⁶⁷gdym się rwała do Tykocina po śmierci Zygmunta, by uczcić modlitwą najdroższego brata zwłoki, to mię nie
dopuszczono — historyczne. [przypis autorski]

⁶⁸nikto (daw.) — nikt. [przypis edytorski]
⁶⁹Sama obyczajność nakazuje na listy odpowiadać; a jednak znając powinność względem swego stanu królewskiego

i panieńskiego, że bez wieǳy panów Rad Koronnych nic nie mam czynić, ani jednym słowem na one listy, nawet jej
królewskiej miłości siostrze mej nie odpisałam — Wy ątek z listu Anny Jagiellonki, Przeźǳiecki, Jagiellonki, t. IV.
[przypis autorski]

⁷⁰elekcja, także wolna elekcja — wybory nowego króla. Odbywał się wielki z azd (se m elekcy ny) szlachty
z całego kra u, a na bogatsi, magnaci, prowaǳili różne intrygi, stara ąc się przekonać zebranych do swo ego
kandydata. Po śmierci Zygmunta Augusta pretendentami do polskiego tronu byli arcyksiążę Ernest Habsburg
(–, syn cesarza Austrii Maksymiliana II), król szweǳki Jan III Waza (–) i car rosy ski Iwan IV
Groźny (–) lub ego syn. Se m elekcy ny odbył się na wiosnę  we wsi Kamień pod Warszawą (ǳiś
Kamionek, część Pragi Południe w Warszawie), wybrano Henryka Walezego (–), syna króla Franc i.
[przypis edytorski]

⁷¹pacta conventa (łac.) — zbiór zobowiązań wobec szlachty, który musieli podpisywać polscy królowie elek-
cy ni, kiedy wstępowali na tron. Pacta dotyczyły nakładów finansowych na obronę kra u i edukac ę, w  r.
zawierały też warunek poślubienia Anny Jagiellonki. [przypis edytorski]

⁷²kondycja (tu daw., z łac. conditio) — warunek, wymóg. [przypis edytorski]
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— Gdym od eżdżał z Warszawy, książę Henryk mało miał przeciwników. Jednakowo
nie przysięgałbym eszcze na nic. W ostatnim dniu zawionie aki wicher przeciwny, ci,
co krzyczeli „biało”, wołać będą „czarno” i dostaniemy akiego chana albo sułtana za kró-
la. Wszelako, którykolwiek z pretendentów królem bęǳie obrany, musicie być pierwe
w Krakowie niż on. Niech nowy pan gościem bęǳie waszym na Wawelu, a wy gospo-
dynią. Tak się goǳi.

Oczy królewny zaszły łzami.
— Zaiste, wiernego przy aciela to rada, usłucham e w pełni.
— Wieczerza na stole! — ozna mił Jaś Cho nacki, otwiera ąc na rozcież drzwi do

adalni.

Pani Szmigielska, nadworna szwaczka Anny Jagiellonki, pani Świdnicka, ochmistrzy-
ni, i wszystkie panny szyły a szyły od rana do późnego wieczora suknie dla e miłości.
Pieniąǳe potrzebne na stro e i inne wydatki pożyczyła siostrze księżna Zofia brunświcka,
do które z listem eźǳił zaufany dworzanin pan podstoli Kroczewski.

Królewna nie tylko doglądała pilnie roboty, ale co ǳień prawie zasiadała w gronie
swych dworek i pracowała razem z nimi. Jakkolwiek od lat blisko ǳiesięciu żyła z dala
od świata i nie myślała o stro ach, akkolwiek nie ukrywała swych lat, teraz postanowiła
wystąpić z całą świetnością na przy ęcie króla! Referendarz Czarnkowski dostarczył e po-
ta emnie portretu młodego ancuskiego książątka i… zgodnie z prawdą przyznać trzeba,
że ten śliczny panicz w aksamitnym berecie z piórem, w szerokie , sztywne krezie sroǳe
wpadł w oko pięćǳiesięcioletnie infantce. Zanadto była rozsądna, aby przypuszczać, że
wzbuǳi gorący afekt w ego sercu, ale chciała przyna mnie wywrzeć ak na lepsze wra-
żenie, zyskać życzliwe względy króla, a co potem… ileż ǳiwnych, nieprawdopodobnych
rzeczy zdarza się w życiu luǳkim!

— Czy miłościwa pani raczy mieć tę altembasową⁷³ szatę przybraną malinowym ak-
samitem w srebrne kwiaty, czy też może atłasem zielonym? — spytała pani Szmigielska,
przykłada ąc z prawe strony materii przykro one na suknię aksamit, a z lewe atłas.

— Jak się zda Szmigielsi, która barwa lepie odbĳa?
— Wedle mego rozumienia to ino czerwona. Zwłaszcza że i kwiaty srebrne w sze-

rokich niemieckich rękawach ślicznie się wydaǳą. Bo zda mi się, że wczora była mowa
o tym, że rękawy ma ą być niemieckie.

— Tak, tak, a czy bęǳie opadła, czy też pod gardło?
— Opadłą skroiłam, proszę wasze królewskie miłości. Taka stro na szata musi być

mocno wycięta.
— Ino nie zanadto, broń Boże! Niech Szmigielsia pamięta, bobyśmy musieli nadsta-

wiać. A ty, Kasieńko, co tam ściubiesz?
— Haki srebrne przyszywam do hazuki wasze królewskie miłości.
— Czym bęǳie podszyta?
— Karmazynową aksamitną podszy e się sobolami, szarą sukienną drobniuchnym

siwym barankiem, a półgiermacze popielicami. Czy miłościwa pani zgaǳa się, żeby tak
było?

— Wyśmienicie; kochana Szmigielsia zawsze na lepie wszystko rozrząǳi. Ale — ale,
czy teletowa⁷⁴ modra uż uszyta?

— Właśnie rozłożyłyśmy ą na dwóch ławach, coby miłościwa pani mogła obe rzeć
wygodnie.

— Ładna, barǳo ładna; podoba mi się, że rękawy z bufikiem. Już to zawżdy lubiłam
hiszpańską a włoską modę; niemiecki stró ociężale wygląda. Ale dotychczas ino same
stro ne suknie wiǳę; czas pomyśleć o ciemnych, na rano do kościoła lub na przechaǳkę
po wirydarzu.

— A akże, a akże; czyżbym mogła zapomnieć o tak ważne sprawie — odpowiadała
z prze ęciem Szmigielska. — Właśnie e miłość pani Świdnicka ma w robocie adamasz-
kową szarą wąziuchną, bramowaną złotogłowiem. Jagna rękawy zeszywa. Bęǳie także

⁷³altembasowy — z edwabiu przetykanego złotem. [przypis edytorski]
⁷⁴teletowy — z tkaniny edwabne przetykane złotą nicią. [przypis edytorski]
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czarna atłasowa, pod gardło hiszpańską modą, i teletowa drzewianego koloru. Ale niech
się miłościwa pani nie gniewa, umyśliłam sobie eszcze dwie i choćby mnie kara miała
spotkać, nie ustąpię, ino uszy ę.

— Jakież to będą? Powieǳ wasza miłość spiesznie, schnę z ciekawości.
— Niech miłościwa pani uważnie słucha; istnie królewskie to będą szaty. Jedna ta-

binowa⁷⁵, leciuchna, ni złota, ni brunatna, barǳo nisko z ramion opada.
— Za nic nie chcę! Nie chcę! Mówiłam Szmigielsi, że na nĳaką skromność nie ze-

zwolę.
— Na miłościwsza pani krzywǳi mnie takowym posądkiem; gǳieżbym a się ważyła

czynić coś wbrew e poleceniom! Tedy wykró bęǳie głęboki, za to giezłeczko⁷⁶ bieluch-
ne, z na cieńszego edwabnego sitka przysłoni ciało, a zakończy e dokoła szyi trepella suto
namarszczona i nieco przykrochmalona.

— Trepella? Śmieszne akieś nazwanie; co to est? — spytała Ewusia.
— Kreza przecie — wytłumaczyła Kasia — toć ą właśnie obrębiasz w te chwili.
— Cichoże, ǳiewczęta! Nie dacie człeku skończyć — poła ała panienki pani Szmi-

gielska. — Ostatnia i na pięknie sza suknia bęǳie ze srebrogłowu białego, górą i dołem
w złote esy wyszywana, rękawy rzezane, siecią ze złotych nici kryte, a w każdym oczku
siatki pa ączek misterny. Miłościwa królewna poǳięku e mi osobliwie za te dwie szaty.

— Bieretek aksamitnych nie trzeba bęǳie sprawiać, Bogu ǳięki — rzekła Anna
— mam ich ǳiesięć w różnych barwach, nawet złotem i kamieńmi⁷⁷ zdobnych; te mi
na wszelką potrzebę wystarczą. Karwatkę lekką z cienkiego sukna musicie mi uszyć na
wypadek chłodnych wieczorów w lecie; obramować bobrami, ale w spód futra nie dawać.
Pas mam ino eden, złoty, łańcuchowy, i to bez kamieni. Cóż robić… w tykocińskim
skarbcu znalazłoby się kle notów siła po nieboszczce królowe Barbarze; wszystkie mi
brat miłościwy testamentem podarował. Cóż, kiedy panowie Rada opieczętowali każdą
kłódkę i do własności nie ma sposobu się dostać.

*

Henryk Walez usz został obrany królem w dniu  ma a , lecz przy azd ego za-
powieǳiano dopiero na początek przyszłego roku.

Anna Jagiellonka wahała się, czy pozostać w Łomży lub też echać do Płocka eszcze
na kilka tygodni. W końcu umyśliła spęǳić Boże Naroǳenie w Warszawie, a natych-
miast po świętach wy echać do Częstochowy; następnie miała się połączyć z orszakiem
pogrzebowym króla Zygmunta Augusta, zdąża ącym powoli do Krakowa.

Połowę swego dworu wysłała pod opieką podstolego Kroczewskiego do Krakowa dla
odnowienia i zaopatrzenia we wszelkie porządki komnat po śp. królowe Elżbiecie, pierw-
sze żonie Zygmunta Augusta, te bowiem przeznaczyła na swe mieszkanie. Przy królewnie
zostały Kasia Leszczyńska, Marysia Krupska z nieodłączną Krysią i Marcinowa, kuchar-
ka. Urząd marszałka, pełnomocnika, dostawcy, podskarbiego, opiekuna, doradcy i po-
cieszyciela we wszelkie bieǳie piastował w edne osobie pan kra czy Kumelski, od lat
czterǳiestu sługa królowe stare , a następnie Anny.

Dwuǳiestego ósmego grudnia eszcze nie świtało, gdy królewna ze swą małą cze-
ladką opuszczała Warszawę. Ogromna kolebka, szczelnie zamknięta i futrami opatrzona
od mrozu, mogła pomieścić wygodnie sześć osób; lecz echała w nie tylko miłościwa
pani z Kachną, a na przednim sieǳeniu Marysia Krupska z Krysią i malutki charcik
Pazzo. W drugim wozie, acz niepokaźnym, lecz zabezpieczonym od zimna, mieli echać
staruszkowie; pan Kumelski i Marcinowa.

— A gǳie pierwszy nocleg? — spytała kra czego Anna Jagiellonka, osłania ąc siebie
i swo e towarzyszki olbrzymią wilczurą⁷⁸.

— Na poręcznie bęǳie za echać do Mikoła a Gwoźǳia, co trzyma karczmę w Ra-
wie. Wygody wielkie nie zna ǳiemy, to pewna; ale są przecie w tłumokach poduszki,
pierzyny, baranic kilka, to się na siennikach podściele, bęǳie miękko i ciepło. Z adłem

⁷⁵tabinowy — z cienkie , połysku ące tkaniny edwabne . [przypis edytorski]
⁷⁶giezłeczko, giezło (daw.) — biała powiewna tkanina. [przypis edytorski]
⁷⁷kamieńmi — ǳiś popr. forma: kamieniami. [przypis edytorski]
⁷⁸wilczura — futro z wilczych skór. [przypis edytorski]
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takoż nie bieda, choćbyśmy nic z owego Gwoźǳia nie udarli, swoich zapasów est dosyć.
Marcinowa rzetelnie się krzątała z aki dobry tyǳień, niczemyśmy wy echali.

— A pan kra czy eszcze lepie biegał i skupował edno za drugim. Myślicie, że nie
wiem?

Kumelski spo rzał z udanym gniewem na Kasię.
— Babskie plotki i tyle.
Dopomógł e miłości otulić się futrem, zasunął rygiel mocno, eszcze drzwiczek spró-

bował, pomacał błony u okienek, czy szczelnie przylega ą, obe rzał uprząż, czy nie prze-
tarta, i zawołał na woźnicę:

— No, rusza w imię boskie!
Sam poskoczył do bryczki, gǳie uż sieǳiała Marcinowa, nie do królewskie kucharki,

ale do kopicy siana podobna, tyle chust, kożuchów i płachetek powsaǳała na swą i tak
do zbytku grubą i szeroką osobę. Usadowił się obok, furman przeżegnał konie batem,
po echali.

Na pierwszym popasie ani królewna, ani panny nie chciały wysiadać z kolebki; dobrze
im było, cieplutko, bały się zmarznąć. Przyniesiono im więc tylko po kawałku pieczonego
mięsa na chlebie, miłościwe pani kubeczek wina, a ǳiewczętom wody. Kumelski właśnie
podał śniadanie, gdy go ktoś odtrącił od drzwiczek i głowa kobiety pozawĳana w chustki,
że ledwie koniec nosa było widać, wsunęła się zuchwale do środka powozu.

— Co to est! Jak śmiesz napastować państwo! Precz! — krzyknął kra czy ostro,
wziął babę za kark i odrzucił silnie na bok. Upadła na kupę śniegu, za ęczała, że biedna,
głodna, państwo nielitościwi, i poszła zwolna, wspiera ąc się na kĳu, do ednokonnego
wózka czeka ącego na uboczu. Wygramoliła się na sieǳenie wcale rzeźwo, woźnica zaciął
po dwakroć konika i nim się kto opatrzył, uż ani śladu po nich nie zostało.

— Żebraczka? Złoǳie ka? Czy obłąkana? — ǳiwowała się królewna. — Bylibyśmy
ą przecie pożywili, gdyby choć moment zaczekała.

— Et, co sobie wasza królewska miłość głowę zaprząta włóczęgą akąś! Wlazła, dostała
po łbie, umknęła, niech ą tam!

Co kilka goǳin popasano, by nie męczyć koni, a i woźnicom dać wypocząć, zagrzać
się, kości wyprostować. Zmrok zapadał, gdy oba powozy zatrzymały się przed karczmą
Mikoła a Gwoźǳia. Domek ten stał pierwszy u w azdu do nęǳne mieściny; krzywe e-
go i pogarbione mury nigdy prawdopodobnie eszcze nie gościły w swym wnętrzu tak
znakomitych podróżnych ak ǳisia . Służba królewny miała surowo przykazane nie wy-
awiać nazwiska swe pani; mimo to pan Mikoła Gwóźdź, okiem tylko rzuciwszy na
konie, kolasę i wysiada ące z nie niewiasty, skręcił się w obręcz i byłby stał bez końca
w te wǳięczne postaci, gdyby go Kumelski nie uderzył ręką po ramieniu.

— He , gospodarzu, powietrze was ruszyło czy co, żeście się tak złamali we dwo e?
Karczmarz skoczył na równe nogi i wyprostował się sztywnie.
— Pokorny służka, uniżony pacholiczek waszych miłościów… raczcie wyświadczyć

łaskę, dobroǳie stwo temu domeczkowi mo emu, przestąpić ubożuchny próg swymi
szlachetnymi stopeczkami i we ść pod nęǳny daszek biednego Mikoła a.

Weszli wszyscy do izby szynkowne .
— Czy macie przysto ne pomieszczenie i posłanie dla e wielmożności pani mieczni-

kowe i trzech panien służebnych? — spytał Kumelski. — Dla nas wystarczy aki alkierz
albo i komora.

Kachna i Marysia, zaskoczone znienacka tak wspaniałym tytułem danym królewnie,
parsknęły głośnym śmiechem.

— Cóż to za chichoty waćpanny wyprawiacie? — krzyknął kra czy marszcząc brwi
groźnie. — Je miłość posługi wyczeku e, a wy tu się bęǳiecie gziły! No dale , porozpinać
tłumoki, dobyć z tobołów, co trzeba, łóżko posłać pięknie, od czego esteście? Niech
gospodarz wskaże na lepsze izby.

— Mam, a akże, mam dwie komnateczki obszerne.
— Zabieramy obie. A łóżka wygodne są?
— A akże, są łóżeczka, prawǳiwie na milsze. Sianka się przyniesie, ile duszyczka

zapragnie, ani na łabęǳim puchu nie tak miękko dla zmęczonych kosteczek.
— Co? Jak powiadacie? Siano?
— Jużci, nie wióry ani trzaski, ino sianeczko wonie ące, tegoroczne.
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— Musicie dać łóżko, choć edno, byle dla nasze pani.
— Dam, dam, z wyskokiem, ino w całym domeczku ednego łóżeczka nie uświadczy.

My tu po chamsku na piecu sypiamy.
— Niechże się wasza miłość nie trapi! — śmie ąc się z rozpaczliwe miny Kumelskiego

zawołała królewna. — Prześpimy się na sianie smacznie niż nie eden król na złocistym
łożu. Poduszki są, ciepłe przykrycie est, czegóż nam więce trzeba?

— No, a cóż można mieć na wieczerzę? — pytał dale kra czy, krzywiąc się ak po
occie.

— Wszystko est, ino wasza miłość rozkaże, uż bęǳie na stole.
— Bogu ǳięki, że choć z tym nie ma kłopotu. Zróbcie kaczki pieczone albo lepie

w potrawie z polewką i kasza ęczmienna do tego.
— Pańskie adło, ani słowa; ino że kaczusiów ǳiś nie mam. Właśnie mo a ostatnie

cztery wyniosła na armark.
— No, to kurczęta.
— A akże, a akże, akbyś wasza miłość na własne oczy wiǳiał! Są kurczęta, siedem-

naścioro ich mam, właśnie wczora się wylęgły.
— O, ty, Judaszu, zdra co! Śmiesz dworować sobie ze mnie?
— Jako żywo, przenigdy! Sami się przekona cie: pisklęta żółciuchne sieǳą w sicie na

przypiecku razem z kwoką.
— Idź waść do diabła, bo ci gnaty połamię! Stó … czeka ! Uwarz polewki piwne

choćby garniec, ale duchem!
— W te pędy! Migiem!… Ogienek aż huczy, polanka trzaska ą, bęǳie wnet. Dawa

wasza miłość ino piwko, twarożek i śmietanę, a za eden pacierz poleweczka gotowa.
Kumelski opadł ciężko na ławę, aż go zemdliło ze złości.
— Wynoś mi się, trutniu… niech cię mo e oczy nie wiǳą! Pani Marcinowa, dobądźcie

co z waszych koszów i zagrze cie. Chciałem zaoszczęǳić naszego mięsiwa i wędlin na
czarną goǳinę, a tu masz, czarna goǳina od razu na pierwszym noclegu.

Kręcicki Pazzo, charcik królewny, wybiegł za umyka ącym panem Mikoła em do sieni,
stamtąd na podwórko, zoczył kota na ławce przy sta ni; czyż podobna na taki widok ustać
spoko nie? Pazzo dał susa, kot dał dwa susy. Pazzo za nim, kot na drzewo…

Krysia niespoko na, gǳie się piesek poǳiał, wy rzała przez nie domknięte drzwi…
nie ma Pazzusia. Krok dale , dwa, trzy kroki…

— Pazzo, Pazzo! Gǳieś ty? Pazzo, szkaradniku!… Oho, uż gwiazdeczka mruga na
niebie. Pazzo! Wraca zaraz!

Jakaś postać wysuwa się zza węgła, silne ramiona unoszą ǳiecko ak piórko.
— Maryyysiu! — krzyknęła Krysia, lecz w te same chwili akaś twarda dłoń przy-

cisnęła e usteczka, ktoś zarzucił e grubą płachtę na głowę, ktoś zaczął biec pędem.
Ale malutki Pazzo usłyszał wołanie swe przy aciółki… rzucił się za czarnym cieniem ku

wrotom, u ada ąc, ile sił miał w garǳiołku, piskliwym, przeraźliwym głosem. Nareszcie
dopadł ucieka ące postaci, chwycił ząbkami za nogę, udarł mięsa, aż mu krew na pyszczek
trysnęła, skoczył znów, akby sprężyną podrzucony, złapał za rękę i zawisł ak pĳawka,
wgryza ąc się coraz mocnie . Czarna postać biegła kule ąc naprzód a naprzód, ku lasowi…

Pies karczmarza, na szczęście uż spuszczony z łańcucha, usłyszał wrzaskliwe u adanie
i porwał się nieznanemu bratu z pomocą. Zabiegł drogę ucieka ącemu cieniowi, potężne
kły wie skiego kundla wpiły się w akieś ciało… krzyk bólu i przerażenia przeszył powie-
trze, pokrwawione ręce puściły zdobycz, Krysia upadła na ziemię ak martwa.

Pies karczmarza zrozumiał, że bitwa wygrana, nie gonił za czarną zmorą, tylko słuchał
z ciekawością i oburzeniem, co mu Pazzuś, skomląc i poszczeku ąc, opowiadał o straszne
przygoǳie.

A w izbie gościnne Kachna z Marysią nakrywały stół do wieczerzy; Marcinowa od-
grzewała zraziki z kaszą, królewna sieǳiała na ławie i głowę oparłszy o ścianę, drzemała.

Nagle drgnęła.
— Słyszycie, ǳieci?… Pazzo szczeka u ada, skomli… ach, co mu się stało? Nóżkę

złamał?… A może go koń kopnął?
— Jezus, Maria! — krzyknęła Marysia nieluǳkim głosem. — A ǳiecko gǳie?
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I wyciągnąwszy przed siebie ręce, rzuciła się ak obłąkana ku drzwiom. Kachna wy-
biegła za nią.

W ciemności nie wiǳiały, gǳie się zwrócić, aż tu ochrypłe od nadmiernego wrzasku
poszczekiwanie Pazza doleciało ich uszu. Potyka ąc się i zapada ąc w błoto, szły dobry
kawał, aż w szczere pole.

Znalazły.
Krysi na szczęście nic się nie stało, nawet e przestrach nie zaszkoǳił, choć długo

była zemdlona i nie obuǳiła się aż na rękach Marysi. Nie wieǳiała o niczym i nie umiała
opowieǳieć, co ą spotkało.

— Ktoś mi buzię zatkał i chustkę na głowę zarzucił… — oto było wszystko, co zapa-
miętała.

— A co? — tryumfowała Marcinowa. — Gadałam, że ta obmierzła baba wciąż za
nami eǳie. Ale pan Kumelski ino śmiechy wyprawiał, że mi się czarownice zwidu ą.
Może wasza miłość powieǳieć, że nie było wózka na każdym popasie? Może powieǳieć,
hę?

— A pani Marcinowa może powieǳieć, że to był ten sam wózek co w Mszczonowie?
— Ii… co z wami gadać; szkoda mo e złości. Idź wasza miłość na wieczerzę, bo zrazy

wystygną.
Naza utrz wyruszyli w dalszą drogę i stanęli wieczorem w Częstochowie. Królewna

posłała Kumelskiego do klasztoru z zamówieniem nabożeństwa przed cudownym obrazem
i wszyscy, nie wyłącza ąc Krysi, udali się rano na Jasną Górę. Anna Jagiellonka słuchała
całe mszy klęcząc, zatopiona w modlitwie. Prosiła Królewnę nieba i ziemi o łaskę i opiekę
w swym ciężkim osieroceniu, prosiła o wieczny w Bogu spoczynek dla na droższego brata,
o pomyślne panowanie dla nowego króla, o błogosławieństwo dla umiłowane o czyzny,
o pohańbienie e wrogów, a w końcu wyszeptała nieśmiałą prośbą o kruszynę szczęścia
dla siebie, choć teraz, na esień życia.

Przeor zaprosił e królewską miłość z całym dworem do klasztoru; ǳiewczęta po-
śniadawszy w refektarzu, dla znamienitych gości przeznaczonym, skorzystały z pozwole-
nia i wybiegły mięǳy kramy popatrzeć na krasne wstążeczki, paciorki, może kupić sobie
aką pamiątkę ze świętego mie sca. Poważna Kasia oglądała różańce i szkaplerze, wypyty-
wała przekupniów o przywiązane do medalików odpusty; Krysia ciągnęła swą opiekunkę
w inną stronę, do kramów z laleczkami, drewnianymi konikami, barankami, bo i zabawek
pełno było w tych przenośnych sklepikach stawianych u stóp Jasne Góry w każde święto
odpustowe. A oktawa Bożego Naroǳenia liczyła się właśnie do takich dni uroczystych.

— Ach, Maryś, Maryś… co za śliczna krowisia! Daru mi ą!
— Jakoż ci ą daru ę, kiedy nie mam pienięǳy. A darmo przecie nie daǳą.
— Dlaczego nie daǳą? Aha, bo uż esteś barǳo ogromna, to ci się zabawki nie

należą. Powieǳ, że to dla mnie.
— Bez zapłaty nikomu nie daǳą, a ci powtarzam, że ani denara⁷⁹ nie mam w kieszeni.
— Jeżeli wasza miłość zechce zaprowaǳić swo ą siostrzyczkę kilka kroków dale , to

a znam takiego kupca zgodnego — odezwał się za ich plecami głos akiś szepleniący —
barǳo zgodnego kupca; da kukiełeczkę i wózek, i kolebkę, i co ino paniątko zażąda, a po
zapłatę przy ǳie późnie do waszego domu.

ǲiewczyna obe rzała się. Tuż za nią stał ǳiad w podartych łachmanach z siwie ącą
brodą i wskazywał palcem na dalsze kramy. — Śmiał się do Krysi, przy czym wyszczerzał
brzydkie zęby. Na samym przoǳie brakowało mu dwóch, z tego powodu mówił sycząco
i niewyraźnie.

— No Marysiu, Marysieńko, śliczna, edyna, kupisz?
— Nie kupię, bo i w domu nie mam grosika, a e miłości nie będę przecież nuǳiła

dla twoich zachcianek.
— Wiǳisz, a cię tak okrutnie miłu ę, a tyś taka niedobra!
— Niech panieneczki pó dą choć popatrzeć; cudne bawidełka! — mruczał ǳiad.
— Choć popatrzeć, choć okiem rzucić!
— No, da rękę, mitręgo nieznośna, pó ǳiemy. Cóż ci za uciecha z poglądania?

A daleko to? Bo my nie mamy czasu; pani wróci z klasztoru, bęǳie się gniewała.

⁷⁹denar — w XVI w. na drobnie sza moneta polska, warta / grosza lub mnie . [przypis edytorski]
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— Nie, nie, bliziutko, za czwartym kramem.
Przeminęli czwarty i piąty, uż się z dwóch szeregów namiotów zrobił eden, coraz

rzaǳie stały kramy, coraz uboższe; ostatni przytykał do wąskie uliczki, zabudowane
nęǳnymi, na wpół rozwalonymi domkami.

ǲiewczynę coś tknęło, rzuciła pode rzliwe spo rzenie na ǳiada i zagadnęła go ostro:
— Gǳież te lalki? Gǳie te bawidełka? Mówiłam, że nie mam czasu, a wy nas wie-

ǳiecie gǳieś na koniec świata.
— Zaraz, zaraz, ot, ino dwa kroki…
Znienacka porwał Krysię za drugą rączkę i szarpnął silnie ku sobie. Ale i Marysia,

przeczuciem wieǳiona, miała się na baczności; w edne chwili po ęła, co e grozi; ob ęła
ǳiecko wpół i przysiadła na ziemi krzycząc, ile sił miała w gardle. ǲiad usiłował wydrzeć
e Krysię.

Z na bliższego kramu wybiegł chłop, z drugiego baba, kupu ący i przechodnie rzu-
cili się w stronę, skąd krzyk usłyszeli, znaleźli młodą ǳiewczynę, ściska ącą kurczowo
kilkoletnie ǳiecko i… nic więce . ǲiad znikł, akby się zapadł w ziemię.

Gdy się królewna dowieǳiała o te nowe przygoǳie Krysi, upewniła się w swych
domysłach, że ǳiewczynka est wielkiego rodu potomkiem i że dla akichś nieznanych
przyczyn ktoś możny czyha na e zgubę. Wydała przeto surowe rozporząǳenie, by od
te pory, gǳiekolwiekby to było, w Warszawie, Krakowie lub gǳie inǳie , Krysia nigdy,
przenigdy nie wychoǳiła z domu inacze , tylko pod opieką przyna mnie dwóch osób.

W Lublinie oczekiwała Anna Jagiellonka na kondukt pogrzebowy blisko miesiąc;
bowiem zawiadomił ą ksiąǳ biskup krakowski, że na miłościwszy król Henryk wkro-
czy w granice Polski, ak się spoǳiewa ą, w lutym, a złożenie zwłok do grobu nastąpić
ma wtedy, gdy nowy pan postawi stopę na polskie ziemi. Przeto z uroczystością wiel-
ką wyruszył orszak żałobny z Warszawy dnia  stycznia , a  lutego mury stolicy
przy ęły ostatniego z Jagiellonów powraca ącego na wieczny spoczynek w poǳiemiach
wawelskich.

Na trzy dni przed pogrzebem⁸⁰ odprawiono żałobne nabożeństwa po wszystkich ko-
ściołach krakowskich. Trumnę pozłocistą, przykrytą czarnym aksamitem, który spływał
aż do ziemi, wieziono przez miasto z większą eszcze okazałością niż w Warszawie. Wnie-
siono ą na marach do katedry i ustawiono na dwunastostopniowym wzniesieniu naprze-
ciw wielkiego ołtarza.

Henryk Walez usz i wszyscy monarchowie Europy przysłali posłów w swym zastęp-
stwie. Posłowie niemiecki i ancuski wprowaǳili infantkę Annę do kościoła, usiadła po
prawe stronie ołtarza. Biskup krakowski odprawił egzekwie⁸¹.

Podano posłowi niemieckiemu hełm zmarłego króla, ancuskiemu tarczę, węgier- Pogrzeb, Obrzędy, Obycza e
skiemu miecz, a szweǳkiemu włócznię, ci zaś przystąpili przed mary i rzucili o ziemię
te bronie. Potem Jerzy Mniszek, kra czy koronny, cały w zbro ę zakuty, a ma ący przed-
stawiać osobę zmarłego króla, w echał konno do kościoła i zapadł się wraz z koniem do
ziemi. Wo ewoda krakowski i marszałek wielki koronny Jan Firle złamał o ziemię laskę
marszałkowską, a kanclerz Dębiński skruszył pieczęcie.

Po tych ceremoniach spuszczono trumnę do grobu i ustawiono po lewicy o ca.
 
Anna Jagiellonka zamieszkała w zamku, w komnatach śp. królowe Elżbiety, ak sobie
tego życzyła. Podstoli Kroczewski, z echawszy z częścią dworu na dwa miesiące przed e
miłością, robił, co mógł, by mieszkanie to odświeżyć, a przyna mnie do akiegoś po-
rządku doprowaǳić, tak było długoletnim zamknięciem zatęchłe, brudne i opustoszałe.
Jedwabne obicia zbutwiały z biegiem czasu i zwisały w strzępach ze ścian. Stropy złocone
poczerniały, posaǳki, zasute⁸² trzyǳiestoletnim kurzem, robiły wrażenie klepiska. Wie-
lu szybek w oknach brakowało, zastąpiono e grubymi błonami, a gǳieniegǳie nawet
szmatkami.

⁸⁰Na trzy dni przed pogrzebem odprawiono żałobne nabożeństwa po wszystkich kościołach krakowskich. — Opis
pogrzebu Zygmunta Augusta wzięty z Wspominków ojczystych A. Grabowskiego. [przypis autorski]

⁸¹egzekwie — nabożeństwo żałobne. [przypis edytorski]
⁸²zasuty (daw.) — zasnuty. [przypis edytorski]
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Apartamenta miłościwego pana z gruntu odnowione, zbytkownymi sprzętami a zwier-
ciadłami zdobne, drogocennymi makatami przybrane, kobiercami wschodnimi zasłane
czekały przybycia ancuskiego księcia; cztery komnaty dla infantki wołały zmiłowania.
Lecz pan podskarbi zwlekał z wypłatą skromne kwoty, żądane w imieniu e miłości
przez p. Kroczewskiego: dla królewny Anny skarb nigdy nie miał pienięǳy. Wreszcie
rzucono coś, ak z łaski, i można było przyna mnie pomyć podłogi, zaszklić okna i tanim,
pół edwabnym adamaszkiem wykleić ściany. Stolarze odpoliturowali drewniane sprzęty.
Kobierczyków, przywiezionych na szczęście z Warszawy, nie brakło, dość że cichą, małych
wymagań panią zadowoliło to wcale nie książęce mieszkanko.

— Ot, użem w swoim roǳonym gnieźǳie… — rzekła Anna do ochmistrzyni wy-
gląda ąc oknem na miasto. — Dawno, okrutnie dawno nie byłam w Krakowie; teraz
przy ǳie chyba dłuże tu zamieszkać.

— A może i na zawsze pozostać… — odpowieǳiała nisko dyga ąc pani Świdnicka ze
znaczącym uśmiechem.

— Mylne wiǳą mi się domysły wasze miłości; król Henryk młodszy ode mnie.
„Ino dwaǳieścia siedem latek” — pomyślała pani Świdnicka, a głośno wykrzyknęła:
— Co też za trefna żartownisia z wasze królewskie miłości! Chyba na aśnie szemu

panu Bóg rozumu nie poskąpił; nie bęǳie on patrzył na lata, ino na osobę a na zaszczyt
niezmierny poślubienia ostatnie latorośli z przesławnego rodu Jagiellonów.

Anna Jagiellonka potrząsnęła głową smutnie.
— Ani a na to liczę, ani o tym chcę myśleć. Jakże wasze miłoście rozgospodarowa-

łyście się w onych małych izdebkach? Przykro mi, że takie ciasne macie pomieszczenie.
Ale cóż robić, mo e komnaty również ani bogate, ani przestronne.

— Niechże się miłościwa pani nami nie trapi! Jesteśmy bliziuchno pod ręką, na każde
zawołanie, a to na ważnie sze; kra czy i podstoli aż we wschodnim skrzydle na dole, a i oni
przybiegną każde chwili na wasze skinienie. A czy słyszała wasza miłość, że król egomość
ma ǳisia nocować w Rabsztyńskim zamku? Starosta Bonar z wielkim sumptem⁸³ go
przy mu e. Jutro z eżdża do Balic, gǳie nań czeka wo ewoda Firle i insze senatory.

— No, to lada chwila i my go u rzymy.
Dnia  lutego uż wcześnie z rana zaczęły się ukazywać większe i mnie sze orszaki

dworzan i służby królewskie na przedmie skich ulicach Krakowa⁸⁴. Ku południowi się
miało, gdy popłynął szeroki, barwny strumień przez bramę Floriańską w ulicę i w rynek.

Pięknym szykiem i porządkiem zaczęły w eżdżać zbro ne odǳiały.
W oknach domów roiło się od głów niewieścich. Młode ǳiewczęta wychylały się,

ak mogły na barǳie , wyciągały szy ki, by pierwe do rzeć i ak na dłuże oglądać tak
ciekawe, od niepamiętnych czasów niebywałe widowisko. Starsze kobiety niby to bawiły
się gawędką w komnatach, ale na każdy głośny okrzyk poǳiwu czy zachwytu podsuwały
się do okien i wyzierały ponad głowy swych córek z niemnie szym od młodych za ęciem.

A na dolę tłumy ludu, z trudem utrzymywane w akie takie karności przez straż mie -
ską i halabardników, tłoczyły się podwó nym murem, zostawia ąc z musu wolne prze ście
hufcom.

Samych żołnierzy pancernych, na rosłych, olbrzymie siły rumakach, było półtora ty-
siąca. Postępowali tró kami, proporce mieli różnobarwne, złotem i srebrem malowane,
konie rotmistrzów były okryte siatką złotą lub srebrną, inne blachami zdobnymi w drogie
kamienie. To znów czapraki edwabne, kunsztownie haowane, kle notami przetykane.
Strzemiona, węǳidła, zamiast uzd łańcuchy, wszystko było szczerozłote, a przyna mnie
srebrne. Na łbach końskich kity z białych piór. Słowem, było się czemu napatrzeć, choćby
tylko rumaki poǳiwia ąc.

Gdy przeminęli pancerni, ukazał się odǳiał anczarów z turecka przybranych, da-
le trębacze i znowu odǳiały wo ska, z muzyką na czele, sprawnie i do taktu, a ciągle
tró kami. Niektóre chorągwie liczyły po sześciuset luǳi.

⁸³sumpt (z łac.) — koszt, nakłady finansowe. [przypis edytorski]
⁸⁴Dnia  lutego już wcześnie z rana zaczęły się ukazywać większe i mniejsze orszaki dworzan i służby królewskiej

na przedmiejskich ulicach Krakowa — A. Grabowski, Wspominki ojczyste. [przypis autorski]
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— O matusiu… o chrzestna matko… pręǳe , pręǳe , na Boga! — krzyknęła Zośka
Danigielówna, córka ra cy mie skiego i właściciela kamienicy Pod Jastrzębiem. — Ady
spieszcie się… wilcy adą!

— Cóż za koszałki opałki! Luǳi wilkami robisz?
— No, patrzcie sami, ak się przystroili; czymże ich nazwać, ak nie wilkami?
— Sprawiedliwie ǳiecko gada — stanęła w obronie swe chrześnicy pani Bonarowa,

synowa starosty — przy rzy cie się bacznie, co za błazeństwa kunsztowne: na końskie
głowie umocowany wilczy łeb, wedle szyi sterczą łapy, a cała skóra precz na żołnierzu
położona, eszcze i ogon mu się na ramieniu chybocze.

— Jak Balcera miłu ę, prawda — przyznała kiwa ąc głową pani Danigielowa. — A to
im się pomysłów przebrało! Pogańskie zabawki, ǳikie bestie ze siebie robić. I tyle tego!
Chyba ze dwustu tych wilkołaków eǳie… Straszne sądy boskie!

— Ale za to ci, co teraz idą, piękni na poǳiw! O matusiu, matusiu… aże się serce do
nich wyrywa!

— Powieǳ onemu, że głupie, niech się nie wyrywa!
— Jadą, adą, adą, po trzech, tam ta ram, tam ta ram… adamaszek zielony, przez

ramię łańcuch złoty, w ręku ǳida z białym proporcem. Ach… znowu insi! Szkarłatno
ubrani z zapuszczonymi przyłbicami! A konie… ak to nóżkami przebiera ą, z drobniuch-
na, niczym panienki w tańcu. Tu znowu Tatarowie acyś… niechby pręǳe przeminęli,
bo tam z bramy coś okrutnie cudnego zbliża się ku nam. Niechże pani matka sami pa-
trzą, bo znowu będą przyganiali, żem zełgała. ǲiwolągi akieś abo diabły, abo zamorskie
bydło, czy co takiego?

Zbita ciżba ludu parła ku środkowi ulicy, nie pomogły gęste razy wymierzane szczo-
drze przez ceklarzy⁸⁵ na wszystkie strony, wolna przestrzeń wzdłuż ulicy zwęziła się znacz-
nie, nowe odǳiały przesuwały się z trudnością.

Kompania stro na i konie ǳielne, ale o to mnie sza, takich i pięknie szych uż dwa-
ǳieścia prze echało; nie żołnierzy lud okrzykami przy mu e. Dwóch pachołków w mo-
drych kubrakach z czerwonymi pasami prowaǳiło luzem akieś cudaczne zwierzęta. Były
to, co prawda, na zwykle sze w świecie konie, ale przeinaczone do niepoznania. Jeden miał
sierść pstrokatą, krętą i długawą ak u barana. Drugiemu przyprawiono u przednich ło-
patek skrzydła, do pyska ǳiób ogromny, zakrzywiony, do kopyt szpony. Można go było
wziąć za akiegoś hipogryfa lub smoka.

Tłum nie posiadał się z radości. Klaskano w ręce, huczały przeraźliwe wrzaski, stary
i młody zanosił się od śmiechu… A konie, prowaǳone u pysków, stąpały z dosto ną
powagą, co potęgowało eszcze wesołość wiǳów poza wszelkie granice.

Szczęściem dwa potwory wkroczyły w rynek, aby tam święcić nowe tryum, a od
bramy posuwała się kompania, przybrana w czarny aksamit i na karych koniach. W in-
nym dniu wyglądałoby to poważnie, nawet smutnie, ale ǳiś, po tak różnobarwnych,
askrawych stro ach, ten odǳiał czarnych żołnierzy był odpoczynkiem dla oczu, a przed-
stawiał się wielce wspaniale. Jako odszkodowanie za czarną barwę swych szat prowaǳili
przodem konia zaszytego w niedźwieǳią skórę.

Były roty przybrane z węgierska, inne z włoska, sześćǳiesięciu dworzan pana Firle a
w pąsowym aksamicie, bramowanym sobolami, dale dwór biskupa krakowskiego czarno
ze złotem, trzystu ra terów na doborowych, yzy skich⁸⁶ koniach, kilkuset łuczników
i eszcze, i eszcze, i ciągle nowe hufce wynurzały się spod sklepienia Floriańskie bramy.
Aż tu, gdy gawiedź uspoko ona po niedawnych wybrykach uż tylko półgłosem wyrażała
pochwały prze eżdża ącym wo skom, nowy okrzyk zachwytu i zdumienia popłynął falą
aż ku rynkowi: oto ukazali się rycerze z ba ki! Na bułanych koniach o asnych grzywach Święto
i asnych długich ogonach — echali piękni, młoǳi, stro ni w karmazynowy atłas, gęsto
srebrem i złotem szyty. Za każdym eźdżcem przymocowany do grzbietu wierzchowca
rozpościerał skrzydła łabędź biały… Było tych rycerzy dwustu.

Za nimi postępowało stu lekko zbro nych, koń i człowiek w lamparcich skórach. Aż
się ǳiwowano, skąd wzięto tyle skór, tak rzadkich w owych czasach.

⁸⁵ceklarz — pachołek ze straży mie skie . [przypis edytorski]
⁸⁶koń fryzyjski — koń rasy zimnokrwiste , hodowane we Fryz i (ǳiś w Holandii), duży i silny, przeważnie

kare (czarne ) maści. [przypis edytorski]
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Krótki ǳień zimowy miał się uż ku schyłkowi, a coraz nowe roty płynęły i płynęły
ak rzeka. Mrok zapadał, gdy się po awili dygnitarze Korony i Litwy i przednie si panowie
z dworu królewskiego. Ich prze azd trwał dwie goǳiny.

Na ganku nad bramą Floriańską, na murach mie skich i w rynku, płonęły smolne
beczki. Było uż około ósme , gdy wtem dano ognia ze wszystkich ǳiał, akie się w mieście
zna dowały. Huk armat wstrząsnął murami… królewski rumak przestąpił wrota bramy
Floriańskie .

Henryk Walez usz echał barǳo powoli, pod baldachimem, niesionym przez ośmiu
ra ców mie skich.

Serce pani Danigielowe zamierało z dumy i rozkoszy… toć e Baltazar był ednym
z ośmiu!

Z obu stron ulicy szła gwardia halabardników z pochodniami i strzelcy gaskońscy.
Król miał na sobie ferez ę aksamitną, rysiami podbitą, bramowaną lamą srebrną; na głowie
czapkę podobnąż, na które arzyły się brylanty i szmaragdy.

Tłumy witały pana nie cichnącymi ani na chwilę okrzykami: „Niech ży e”, a on
uśmiechał się blado i łaskawym skinieniem ręki odpowiadał.

Na rynku krakowskim wzniesiono łuk triumfalny, na którym osaǳony był z wielką
sztuką orzeł biały, ako herb Rzeczypospolite ; na piersiach miał lilie⁸⁷ ancuskie. Gdy się
król zbliżał, ów orzeł roztworzył skrzydła, akby chciał lecieć na powitanie miłościwego
pana. Pod orłem zna dowały się wiersze łacińskie następu ące treści:

Nasz Orle, ty wróżb roǳicielu w królestwie powietrznych skrzydlaczów.
Kwitnące na sercu twym ǳiś co wróżą Lilie te nam?
To wróżą, iż nasza Sarmac a pod królem Henrykiem zakwitnie!

Niemal tuż za baldachimem echało pięciu braci Zborowskich: Piotr, Jan, Andrze ,
Krzysztof i Samuel. Posłowie ancuscy mieli aż nadto sposobności, by zmiarkować, kto
był podczas elekc i za Henrykiem, a kto przeciw. Powiadomili też młodego księcia, esz-
cze zanim z Paryża wy echał, że silne partii Zborowskich zawǳięcza na pewne koronę.
Gdyby ten ród potężny ze swymi posłusznymi stronnikami chciał osaǳić na tronie in-
nego księcia, niezawodnie by tego dokazał.

Król był młody, lecz roztropny: umiał sobie luǳi ednać miłym obe ściem; łagodność
i uprze mość ego była niemal przysłowiowa; gdy eszcze chciał szczerze przywiązać kogo
do siebie, łaskawe słowa miodem płynęły z ust ego. Wstępu ąc na ziemię polską powitał
Zborowskich niemal serdecznie, mówił z nimi poufale, ak z przy aciółmi, nie ak z pod-
danymi. Piotrowi, na starszemu z braci, dał do zrozumienia, że pragnie ich wszystkich
mieć zawsze blisko siebie.

Bokiem ulicy, pomieszani z gwardią gaskońską, echali dworzanie królewskiego or-
szaku… Było tam dwóch paziów kasztelańca Samuela, rękoda ni wo ewodów Piotra i Jana,
giermek Andrze a i pacholik Krzysztofa.

Jędruś Chwalibóg wypatrywał oczy na wspaniałości i bogactwa, których się tu na
eden ǳień tyle zebrało, ile przez długie życie człowiek ani nawet we śnie nie zobaczy.
Starszy od niego Michał Niemcewicz, ze świty Piotra Zborowskiego, pokpiwał z oszo-
łomione miny chłopca i droczył się z nim ak z ǳieckiem; Jędruś obracał wszystko
w śmiech albo odgryzał się, ak mógł.

— Jak ci się zda, Michał, miłościwy pan musi być sroǳe umęczony ǳisie szym
dniem? Takie długie, nudne orac e w Rabsztynie, w Balicach i do Krakowa nim się do-
stał… a, gdybym był królem, dawno bym konia wypuścił, aby co na rychle do izby i do
łóżka.

— Ano, pewno; prawda two a; inoś zabaczył⁸⁸, że prócz ceregieli z rycerstwem i uprze - Religia
mego poglądania na rozwrzeszczany motłoch, musi nasz miłościwy pan eszcze do kate-
dry.

— Taak? Nie utro rano?
— Ot, katolik, a ǳiwu e się. Wszak ci waszemu zabobonowi gwoli, musi poklęknąć

tam i sam, to pocałować aką spróchniałą kość, ówǳie pokłonić się te pannie.

⁸⁷lilie francuskie — herb królów ancuskich z rodu Andegawenów. [przypis edytorski]
⁸⁸zabaczyć (daw.) — zapomnieć. [przypis edytorski]

   Krysia bezimienna 



— Milcz, bezbożniku przeklęty! — syknął paź podsuwa ąc pobladłą od gniewu twarz
do dworzanina. — Jeszcze edno słowo, a nie pytam na nĳakiego króla, ino ci łeb rozwalęl

— Cisze , cisze , synku… pierwe bym a tobie gnaty pogruchotał, zanimbyś do mego
łba się dobrał. To ci pchła czupurna dopiero! Pożartować z nim nie lza⁸⁹, od razu kara.

— Dworu ⁹⁰ sobie ze mnie, ile wola, nic ci za to; ale od Panienki Na świętsze wara!
— No, no, spokó … luǳie na nas patrzą. Kto cię tam wieǳiał, żeś taki zaciekły papi-

sta; mniemałem, że u pana kasztelanica w służbie dawno ci te ba e wywietrzały z głowy.
— Znowu zaczynasz?
— No, nie; uż nic nie gadam. A nie myśl przypadkiem, wróblu, żeś mnie przestraszył;

w dwóch palcach zdusiłbym cię, dlatego mię two e groźby śmieszą, nie gniewa ą.
Pod eżdżano pod wawelską górę: minięto most zwoǳony, przed schodami katedry

Henryk Walez usz zsiadł z konia. Biskup krakowski w otoczeniu opatów i kanoników
przy ął miłościwego pana, powitał go krótką orac ą i znów pod baldachimem wprowa-
ǳono króla do kościoła. Organy brzmiały hucznie; kaplica św. Stanisława na środku
nawy główne płonęła blaskiem tysiąca świec. Biskup warszawski oczekiwał przy ołtarzu
na ego królewską miłość w kapie ze szczerozłote lamy i infule św. Stanisława. Hen-
ryk Walez usz wszedł za ogroǳenie, przykląkł na stopniu i pocałował relikwie świętego
patrona Polski.

— A co, nie mówiłem? — mruknął z adliwie Niemcewicz.
Po krótkie modlitwie, bez śpiewu i ostentac i, gdyż król uskarżał się na wielkie zmę-

czenie, wo ewoda Firle , starosta Bonar i dwa Zborowscy zaprowaǳili go do komnat.
— Na miłościwszy pan rozkaże zapewne przywołać służbę i raczy się udać natychmiast

na spoczynek? — spytał Firle . Król spo rzał nań i westchnął.
— Nie; nie może to być; małą chwilkę zaczekawszy, muszę się przebrać i z wizytą do

infantki. Proszę wysłać podkomorzego, by miłościwą królewnę zapytał, czy zechce mię
przy ąć.

— Właściwie… dość czasu byłoby utro… — nieśmiało doraǳał Bonar.
— Nie, to byłoby niegrzecznie. A niegrzecznym być nie umiem i nie chcę.
Samuel Zborowski szepnął Firle owi na ucho:
— Ja pó dę dać znać e miłości o królewskich odwieǳinach; rad bym ą wiǳiał;

zawsze wielce łaskawa dla mnie.
— Idź, wasza miłość, i owszem.
Kasztelanie wymknął się z komnaty, skinął ręką na pazia czeka ącego w antykamerze⁹¹,

wyszli na korytarz.
— Biega mi w te pędy na poko e miłościwe królewny i ślĳ pazia do nie , zali raczy

mnie przy ąć natychmiast w sprawie niezmierne wagi. No, eszcześ tu?
Jędruś chciał odpowieǳieć, że nie wie, gǳie mieszkanie e miłości, ale przyznać się,

że czegoś nie rozumie, że sobie nie umie dać rady, byłoby wstydem dla porządnego pazia.
Kopnął się więc prosto przed siebie, aż biały kurz wzbił się za nim z podłogi. Pierwszego
dworzanina, na którego się natknął, spytał o drogę i uż biegł dale , akby u siebie w domu.
W kilka minut wracał naprzeciw swego pana.

— Miłościwa królewna uprze mie oczeku e wasze wielmożności.
— Idź przodem. Zaczekasz u drzwi.
Bytność pana Samuela ograniczyła się tylko na ucałowaniu ręki królewny i ozna mie-

niu e wizyty na aśnie szego pana; za to Jędruś obrzucił komnatę ciekawym wzrokiem
i uśmiechnął się.

Na ławie pod oknem sieǳiało czarnowłose ǳiewczątko z głębokimi ak noc oczyma,
z ǳiecinną, wesołą buzią.

Spo rzeli na siebie.
ǲiewczyna zesunęła się z ławki bez szmeru i popod ścianą, na paluszkach, zbliżyła się

do drzwi.
— Jędruś…
— Krysia… — wyszeptali ednocześnie.
— Gdybym nie wieǳiał, żeś to ty, nigdy bym cię nie poznał… takeś urosła.

⁸⁹nie lza (daw.) — nie można, nie wolno. [przypis edytorski]
⁹⁰dworować (daw.) — żartować, naśmiewać się. [przypis edytorski]
⁹¹antykamera (daw.) — przedpokó , poczekalnia. [przypis edytorski]
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— Co? Naprawdę? Ogromnam?
— Niczym wielkolud; ażem się zaląkł.
— Proszę barǳo, nie dworu sobie ze mnie… uż kończę ǳiewięć lat!
— A a skończyłem piętnaście.
— Przy ǳiesz tu eszcze?
— Pewno nie, ale i tak się zobaczymy w tych dniach. Ja cię będę upatrował mięǳy

pannami e miłości, a ty zapamięta barwę Zborowskich, to mię zawdy zna ǳiesz wpośród
dworzan. Kukłami bawisz się eszcze?

— A akże, mam ich ze trzyǳieści, a stro ne!… Jako życie nie będę miała takich
aksamitowych sukienek ani takich złotych przepasek ak one.

— Bęǳiesz mieć szaty ze złotogłowiu, a pasy diamentami saǳone… Oświadczyny
— To dopiero! Jakimże cudem?
— Nĳakim. Ino gdy dorosnę, pó dę na wo nę, łupu do dom przyniosę drogocennego

pełne skrzynie.
— Da ci Boże… ale cóż mi z tego przy ǳie?
— Co? Ożenię się z tobą i wszelakimi dobrociami cię obsypię. Ino czy mnie bęǳiesz

chciała?
— Nie mam ani braciszka, ani siostrzyczki; biednam sierotka.
— Alem cię okrutnie upodobał…
— I a ciebie.
— Ucieka … ucieka … coby nas nie poła ano.
Zborowski opuścił komnatę. Krysia schowała się w ciemny kącik za ławę. Dwa ślicz-

ni paziowie stanęli po dwóch stronach rozwartych podwoi; marszałek dworu raz eszcze
ozna mił na aśnie szego pana, król Henryk wszedł do komnaty.

Stro ny był ancuską modą w aksamitny, kusy ubiór z szeroką dokoła szyi krezą,
z bufiastymi rękawami, ściągniętymi trzykrotnie złotą wstęgą i zakończonymi cieniutką
koronką, opada ącą na alabastrowobiałe, wypieszczone rączki. Ciemnopopielate, edwab-
ne trykoty przylegały do nóg ak okle one. Safianowe trzewiki dopełniały ubioru. Lewą
ręką przytrzymywał brylantami saǳoną ręko eść szpady, prawą uchylał płaskiego beretu,
kłania ąc się z wykwintnym wǳiękiem królewnie.

Henryk Walez usz, nie zna ący innych ęzyków prócz ancuskiego, pewny był, że mu
przy ǳie posługiwać się tłumaczem; ednak nie darmo Anna Jagiellonka była córką nie-
wiasty słynne z uczoności⁹²; powitała króla swobodnie w ego o czyste mowie, ǳięku ąc
zarazem za wielką łaskę, aką e swym przybyciem okazał.

— Nie zaznałbym spoko u ni zadowolenia, pókibym nie spełnił na milszego sercu Grzeczność, Pochlebstwo
obowiązku poznania na dosto nie sze infantki — odpowieǳiał z nowym ukłonem.

Anna zarumieniła się aż po czoło i wskazała wysokie krzesło z oparciem.
— Jakoż się powiodła droga wasze królewskie miłości? — spytała.
— Na pomyślnie i na dogodnie ; a naród polski, począwszy od sfer na wyższych (no-

wy ukłon i wymowne spo rzenie) aż do pospólstwa ulicznego est na sympatycznie szym
narodem w Europie. Serce mo e odda ę Polakom bez poǳiału.

Oczy królewny za aśniały akby odblaskiem dawne , urocze młodości.
— Lecz co wiǳę?… Na miłościwsza infantka w żałobne szacie⁹³? Toż nie smutek nas

czeka, śmiem tuszyć, ino pogodne dni po asobliwych nastaną. Wysłucha cie pierwsze
prośby swego sługi, a da Bóg, w przyszłości na bliższe przy aciela, i przystró cie się asno,
barwno, ako asne i słoneczne doli mi życzycie. A może się mylę?

— Na miłościwszy panie, od utra nie u rzycie mnie uż w czerni, rada przyrzekam.
Król powstał.
— Gdyby nie późna goǳina, przykrzyłbym się wasze miłości dłuże ; odkładam do

utra i na bliższych dni uciechę niewymowną przebywania z wami ak na częście .
Ucałował ręce infantki, złożył ukłon na dwa zawody, pierwsza wizyta się skończyła.

⁹²nie darmo Anna Jagiellonka była córką niewiasty słynnej z uczoności — t . królowe Bony Sforzy (–).
[przypis edytorski]

⁹³infantka w żałobnej szacie — historyczne. [przypis autorski]
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— Pibrac!
— Słucham, na miłościwszy paniel
— I cóż? Niepotrzebniem cię woǳił ze sobą, polska królewna pięknie się wyraża

w nasze mowie, obeszło się bez tłumacza.
— Jeszcze się stokrotnie przydam na aśnie szemu panu.
Król ziewnął.
— Pibrac!
— Słucham, na miłościwszy panie!
— Przywoła poko owca, niech mnie rozbiera, sam nie odchodź. A propos⁹⁴… Pibrac!
— Słucham, na miłościwszy panie!
— Infantka?
— Infantka?
— Tkwiłeś przecież w komnacie ak tyka…
— Tkwiłem, na aśnie szy panie…
— No, więc?
— Nie wiem, o co raczycie pytać.
— Proszę cię, nie udawa ! Infantka?
— Barǳo… barǳo niemłoda, miłościwy panie.
— Tak i mnie się zda e. Dobranoc ci, Pibrac!
— Na lepsze nocy śmiem życzyć miłościwemu panu!

*

Dnia  lutego przed południem miała się odbywać koronac a. Całe prezbiterium
katedralne, zamknięte dla publiczności, przeznaczone było na pomieszczenie wysokiego
duchowieństwa, senatu Rzeczypospolite i posłów państw zaprzy aźnionych z Polską.

W górnych stallach, na ławie na bliże ołtarza, sieǳiała Anna Jagiellonka; po e le-
we ręce i dale za ęły mie sca wo ewoǳiny, kasztelanowe i innych dosto ników żony.
W przeciwległych stallach na starsi z duchowieństwa, na krzesłach w pośrodku prezbi-
terium mieli zasiąść posłowie.

Dworzanie królewscy i inni tłoczyli się od strony zakrystii przy małych, okratowanych
drzwiach przeznaczonych na prze ście dla księży i tuż obok, przy sarkofagu Władysława
Łokietka, ponad którym za rzeć mogli do wnętrza prezbiterium, wiǳieć wielki ołtarz
i wszystkie ciekawe ceremonie.

Z drugie strony, w prawe nawie, taki sam ścisk, zaglądania przez kratę, szepty, stęka-
nia gniecionych w tłoku, falowanie naprzód i wstecz tłumu, w miarę ak ktoś mocnie szy
parł w tę lub ową stronę.

W maleńkie ławeczce na dwie osoby, tuż przy kracie, sieǳiała Marysia Krupska ze
swą na droższą Krysią. Zdobyła to mie sce wczesnym rankiem, gdyż miłościwa królew-
na zwolniła ą od posług, domyśla ąc się w dobroci serca, ak pilno było ǳiewczętom
wyszukać sobie kącik wygodny, a przyna mnie dość bliski dla oglądania wspaniałego
widowiska.

Około ǳiesiąte rano głośny szmer, odgłos kroków, z chóru kościelnego zagrzmiały
organy potężnymi dźwiękami koronacy nego marsza; straż honorowa złożona z mło-
ǳieńców pierwszych roǳin utrzymywała szpaler; przez wąskie prze ście koło kaplicy
Sw. Stanisława szedł król. Kroczył z podniesioną głową i lekko zmarszczonymi brwiami.
Asystowali mu posłowie ancuscy i zagraniczni.

Król, przybrany w kapę biskupią srebrem i perłami szytą, w czapkę aksamitną, do-
słownie zasypaną drogimi kamieniami, ukląkł na klęczniku u stóp wielkiego ołtarza i za-
słoniwszy twarz rękoma trwał tak podczas całe mszy śpiewane , którą odprawił biskup
krakowski, ksiąǳ Krasiński.

— Czy wasza miłość nie wiǳi, że tu uż kamień, szczyry mur? — szepnęła zgryźliwie
zażywna akaś niewiasta. — Pcha i pcha, gǳież się umknę? Wżdy na ścianę ak mucha
nie polezę? Stó że, wasze, spoko nie, gdy politycznie gadam!

⁹⁴à propos (.) — przy okaz i. [przypis edytorski]
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— Ja zaś politycznie odpowiadam, że białogłowy, co wszerz na siągi⁹⁵ da ą się mierzyć,
lepie by doma wczasu zażywały⁹⁶ miasto⁹⁷ parkan czynić oczom luǳkim.

— Prostakom też nie mie sce na królewskie koronac i… — odcięła baba.
— Spokó , spokó ! A to co za wrzawy? Cisza ma być ak makiem siał — wdał się

w sprzeczkę kościelny dogląda ący porządku, uderza ąc halabardą o ziemię.
Umilkli.
W ławeczce przy kracie szeptała Krysia do ucha swe przy aciółki:
— Maryś… wiǳisz ty?
— Co takiego?
— A tam… naprzeciwko nas… po drugie stronie…
— Cóż tam ma być?
— Jakżeż! Jędruś stoi.
— Jaki Jędruś?
— Ee… no, mó Jędruś i dość. Zawołam go.
— Ani mi się waż! Mie rozum… taka duża ǳiewczyna! Nie słyszałaś, ak kościelny

swarzył?
— Ano, to ino ręką na niego kiwnę.
— Nie wolno.
— A czemu? Powieǳiał, że mnie bęǳie upatrował. Ot, niech się wstyda, żem go

pierwsza zobaczyła.
I zbliżywszy buzię do kraty, wysunęła rączkę przez szczeble i nuż wywĳać nią w prawo

i w lewo, aż poseł siedmiogroǳki, sieǳący na bliże tych drzwi, spostrzegł e manewra⁹⁸
i zamiast patrzeć na księǳa biskupa przy ołtarzu, z wielkim uweseleniem poglądał na
czarnuszkę.

— Aha… uwiǳiał mnie! — pisnęła, zapomina ąc o straszne , drewniane halabarǳie.
— Cicho, Krysiu, bo cię wyprowaǳę precz… rozumiesz?
Jędrusia akby ktoś żgnął oszczepem: Krysia nań miga, a tu ciżba, ani w tył, ani

naprzód.
— O rany… Paweł… Szymek… poratu cie mnie! — ęknął zamiera ącym głosem do

rękoda nych wo ewody Piotra. — Mdli mnie tak, że omal nie padnę.
— A to z czego? — spytali ze współczuciem.
— Jeszczem ǳiś kruszyny chleba nie miał w gębie… takie coś czarne lata mi przed

oczyma…
Chłopcy rozparli się łokciami szepcąc wszystkim otacza ącym, że paź kasztelanica kra-

kowskiego zesłabł, i akoś zrobiło się prze ście, wyśliznął się na swobodnie szą przestrzeń.
Ale zamiast się kierować ku głównym drzwiom, obszedł wcale szparkim krokiem dokoła
bocznych naw, dał nura głową naprzód, mięǳy kiere e i upki… no i wyrósł ak świeczka
tuż przy Marysine ławce.

— O rety… akżeś się tak snadnie wydobył z tłoku? — szeptała Krysia z uwielbieniem.
Pochylił głowę do e ucha.
— Omal nie zełgałem przez ciebie — odszepnął. — Powieǳiałem, że chleba ǳiś

w gębie nie miałem, że mnie słabość chwyta… Ale o pszenne bułce z kiełbasą, com ą
zmachał przed goǳiną, tom ani pisnął.

— Skłamałeś, skłamałeś, eszcze się wykręcasz!
— No, to czego palcem kiwasz? Jam est rycerz bez trwogi, a tyś mo a dama. Na

two e skinienie w ogień a w wodę!
— Et… głupstwa pleciesz, ni w pięć, ni w ǳiewięć. Patrzałbyś lepie , co oni tak

z miłościwym królem wyprawia ą.
Właśnie po ite missa est⁹⁹ odwrócił się ksiąǳ biskup i opiera ąc się lewą ręką na pa-

storale, prawą uczynił znak krzyża w powietrzu. Diakonowie zd ęli zeń ornat, a nałożyli

⁹⁵siąg a. sążeń — daw. ednostka długości, niecałe  m (szerokość wyciągniętych ramion dorosłego mężczy-
zny). [przypis edytorski]

⁹⁶doma wczasu zażywać (daw.) — odpoczywać w domu, sieǳieć spoko nie w domu. [przypis edytorski]
⁹⁷miasto (tu daw.) — zamiast. [przypis edytorski]
⁹⁸manewra — ǳiś popr. forma B. lm: manewry. [przypis edytorski]
⁹⁹ite missa est (łac.) — idźcie, ofiara spełniona; ostatnie słowa mszy. [przypis edytorski]
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złocistą kapę. Za czym powstał z podwyższonego krzesła prymas, arcybiskup gnieźnień-
ski, przywǳiał bogate liturgiczne szaty, król wszedł na na wyższy stopień i ukląkł przed
ołtarzem, gǳie przy wielu uroczystych obrzędach został namaszczony świętymi ole ami
przez prymasa w asystenc i biskupa krakowskiego. W czasie czytania odpowiednie do
ceremonii ewangelii, król trzymał w ręku Szczerbiec¹⁰⁰, a po skończeniu dotknął nim
lewego ramienia i schował do pochwy. Czterech na starszych wo ewodów trzymało in-
sygnia królewskie, a piąty statut państwa.

Gdy uż król miał w ręku berło i abłko, a wo ewoda krakowski podał arcybiskupowi
gnieźnieńskiemu koronę, kanclerz wielki koronny spytał donośnym głosem ludu, czy est
ego wolą, by książę ancuski, Henryk Walez usz, był koronowany.

Minuta ciszy… Przez trzy nawy kościelne przeleciał akby szum wichru, dano umó-
wiony znak tysięcznym zastępom na zamkowym podwórzu i na stokach Wawelu i nagle
olbrzymi chór głosów zawołał: „Niech ży e król Henryk!” „Niech ży e nasz pan!”

Po odśpiewaniu przepisanych przy koronac i hymnów, król zasiadł na tronie po pra-
wicy ołtarza, w koronie na głowie, i pasował kilkunastu szlachty na rycerzy.

Mimo gwardii toru ące drogę, mimo że odległość z kościoła do komnat królew-
skich wynosi zaledwie kilkaǳiesiąt kroków, przeminęła goǳina, zanim się miłościwy
pan dostał do pałacu.

Rozproszone po całym kościele dworki królewny Anny skupiły się przy końcu nabo-
żeństwa u bocznych drzwi, prowaǳących wprost na podwórze pałacowe, bo wieǳiały, że
e miłość nie lubi zgiełku ani głośnych powitalnych okrzyków i zazwycza tędy krótszą
drogą wraca.

Gdy miłościwy pan, dwór ego i senat zmierzali do głównych drzwi, znaczonych cy-
ą¹⁰¹ Kazimierza Wielkiego, Anna Jagiellonka, pożegnawszy łaskawie wszystkie panie,
u ęła pod rękę rówieśnicę swą i przy aciółkę, kasztelanową Zborowską, i szepnęła:

— Pó dź wasza miłość do mnie… tyle mamy do pomówienia, tak rzadko się widu e-
my, stęskniłam się za wami.

— Skwapliwie korzystam z łaski wasze królewskie miłości — odpowieǳiała pani
Zborowska pochyla ąc się, by pocałować rękę królewny.

Wyszły do przedsionka, za nimi panny dworskie.
— No, Baśka! Lecisz na mnie; dobrze, com się klamki chwyciła, byłabym runęła ak

długa — burknęła Ewunia.
— Cóż a winna, żem się potknęła?
— O , ty… czerwoną kredą zapisać to święto, gǳiebyś się nie okaleczyła albo czego

nie stłukła.
Marysia wychoǳiła z kościoła ostatnia ze szczebioczącą Krysią. Nagle ǳiewczynka

wydała akiś przykry, zdławiony krzyk, chwyciła swą towarzyszkę oburącz za spódnicę
i biegnąc co sił, ciągnęła ą za sobą ku pałacowi.

— Co wyrabiasz? Co cię gna? — z gniewem ofuknęła ą Marysia. — Takaś ǳiś
niegrzeczna i nieznośna, akby cię co urzekło.

— Chodź, chodź, ino prędko, prędko ucieka my!
Wskoczyły do sieni, na schody, wpadły do swe izdebki; Krysia wy rzała za drzwi,

zawarła e i zasunęła na skobel.
— Powiesz czy nie, co cię za mucha u adła, szkaradne ǳiecko?
— O, Maryś, Maryś… ten ǳiad z Częstochowy… ten bez zęba… ten, co mnie chciał

porwać…
— Przyśnił ci się? Czy co takiego?
— Ależ… w kruchcie sieǳiał! A patrzył na mnie, patrzył… o Jezu!
— Wiǳiałaś go naprawdę?
— O , wiǳiałam! Już on tu pewno po mnie przyszedł…
— Nie bó że się, bo nie ma czego. Łazi sobie ǳiadostwo po odpustach, to i do

Krakowa zaszedł. Ani mu w głowie było, że cię tu napotka.
— O, nie, Maryś, nie! Szukał mnie póty, aż znalazł. Po cóż by mnie wtedy chciał

porywać?
¹⁰⁰Szczerbiec — miecz koronacy ny królów polskich, wg legendy należący eszcze do Bolesława Chrobrego;

ǳiś przechowywany w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu. [przypis edytorski]
¹⁰¹cyfra (tu daw.) — inic ały, monogram. [przypis edytorski]
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— Kto go tam wie? Może cię chciał żebractwa przyuczyć, a może akim wędrownym
błaznom przedać¹⁰²…

Marysia kłamała, by ą uspokoić, pewna była bowiem, że stary żebrak natrafił na ślad
ǳiecka i wcale nie bez celu wkręcił się aż na zamek.

Krysia płakała cichutko.
— Czeka że, nie płacz; pobiegnę do pana kra czego, poproszę go, by kazał ǳiada

przytrzymać. Jak posieǳi w ciemnicy o chlebie i woǳie, to wyśpiewa, z czy ego rozka-
zania szlaku e za tobą. Ostań tu i bądź spoko na.

— Za nic w świecie nie ostanę! Z każdego kąta pogląda na mnie… pod ławą leży…
przez okno zaziera… uż on mnie chyci, chyci, zobaczysz!

— No, to pó ǳiemy razem. W komnatach miłościwe pani chyba go nie bęǳie.
Dowieǳiawszy się z opowiadania ǳiewcząt o po awieniu się pode rzanego ǳiada,

Kumelski wysłał czterech pachołków, by przeszukali kościół i obie kruchty i zaraz żebraka
przyprowaǳili. Nie znaleźli go nigǳie, wpadł ak kamień w wodę.

*

Na rynku, naprzeciw wylotu ulicy Brackie , czyli w mie scu uświęconym wielowieko-
wą tradyc ą, ustawiono w dniu  lutego kilkustopniową trybunę obitą karmazynowym
suknem, na nie tron cały pokryty ciężkim edwabnym adamaszkiem i takiż sam po-
nad tronem baldachim. Pogoda sprzy ała, niewielki mrozik wysuszył błoto, na bladym,
zimowym niebie goniły się z rzadka obłoczki.

Znowu żądne widowiska tłumy zaległy szeroki plac dokoła trybuny i całą ulicę Groǳ-
ką, aż pod Wawel.

Z uderzeniem goǳiny edenaste orszak królewski zaczął zstępować z góry zamkowe .
Ceklarze gęsto ustawieni podwó nym szpalerem, od Wawelu aż po tron na rynku, strzegli
porządku.

Jak w dniu w azdu królewskiego, tak i ǳiś witano miłościwego pana z niezmiernym
zapałem i serdecznością, a on — tak samo ak przed tygodniem albo szczodrze eszcze
— rzucał ludowi łaskawe uśmiechy.

Stanęli na mie scu, król wstąpił na podwyższenie i zasiadł na tronie. Za czym he-
roldowie otrąbili na cztery strony świata, że miłościwy pan raczy przy mować przysięgę
wierności wszystkich stanów Rzeczypospolite .

Wszedł na trybunę arcybiskup gnieźnieński z biskupem krakowskim, warszawskim,
lwowskim i wileńskim, pokłonili się nisko i w imieniu całego duchowieństwa polskie-
go złożyli hołd wierności. Dale przysięgali wo ewodowie wszystkich kra ów koronnych.
Przedstawiciele rycerstwa uczynili to samo. Po nich przystąpił burmistrz miasta Kra-
kowa, ako głowa miasta, z dwoma ra cami przedstawia ącymi stan kupiecki, przykląkł
u stóp tronu i powitawszy króla krótką przemową, złożył przysięgę. Następnie skinął ręką,
cztere pachołkowie mie scy wnieśli z trudem skrzynię dębową, kunsztownie na rogach
i bokach srebrną blachą okutą, i postawili ą przed królem. Henryk zapytał przez tłuma-
cza, co by to miało znaczyć, a burmistrz z uroczystą powagą rozwarł wieko. Okazało się,
że wielka skrzynia pełna była pod wierzch naczyń złotych i srebrnych dla użytku stołu
królewskiego.

Burmistrz przemówił:
— Jako ten szlachetny kruszec nigdy się nie zmieni w podłą glinę, tak serca mieszkań-

ców Krakowa zawżdy wierne swym królom. Przy mĳcie, miłościwy panie, ten podarunek
od starodawne polskie stolicy i posługu cie się nim w zdrowiu długie lata.

Król kazał tłumaczowi zapewnić burmistrza o swym wielkim zadowoleniu i podał mu
rękę do pocałowania.

Cechy rzemieślnicze wysłały swą starszyznę w deputac i, potem wó towie, po ednym
z każdego wo ewóǳtwa, przysięgali na wierność w imieniu ludu wie skiego, a na samym
ostatku wielki rabin miasta Kazimierza, prowaǳony dla zgrzybiałego wieku przez dwóch
ze starszyzny żydowskie , stanął przed królem. Żupan miał czarny, atłasowy, na szyi łań-
cuch złoty z podłużną złotą tabliczką, na które było wyryte ǳiesięć bożych przykazań.

¹⁰²przedać (daw.) — ǳiś: sprzedać. [przypis edytorski]
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Łysą czaszkę pokrywała okrągła aksamitna czapeczka, biała broda spływała na piersi. Wy-
ciągnął obie ręce ku miłościwemu panu ruchem błogosławiącym i mówił:

— Niech Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Pan Zastępów, który mocny est, a ziemia
i świat cały prochem pod Jego stopą, niech ten Wszechmocny a Nieskończony trzyma
cię w swym ręku ako ǳiecię umiłowane i przedłuży pasmo dni twoich poza setne lata.

Na rozkaz króla tłumacz ǳiękował rabinowi za tak dobre życzenia i zapewnił go
o wy ątkowe łasce na aśnie szego pana.

Odeszli.
Henryk Walez usz spo rzał pyta ąco na wielkiego ochmistrza i westchnął. Spo rzenie

i westchnienie mówiły: „Długoż to eszcze potrwa?” Ochmistrz skłonił się i ozna mił, że
ceremonia hołdu uż skończona, ale est eszcze pięciu szlachty godnych łaski królewskie
i pasowania na rycerzy.

— Niech się zbliżą — odpowieǳiał król.
Stawili się wszyscy razem; uroǳiwi, ogromni, barczyści, ak się to mówi — chłopy

na schwał: Jan Załuski, Jakub z Rozwadowa, Pakosz z Gró ca, Jacek Wolski i Zbigniew
Kamieniecki.

Drobne budowy i wypieszczonego ciała książątko ancuskie wyglądało przy tych
olbrzymach ak ǳiecko.

Król uśmiechnął się mimo woli…
Wielki ochmistrz przywołał ednego po drugim, każdy klękał na poduszce u stóp

tronu, a król, wymawia ąc uroczystą formułę, uderzał go z lekka szpadą po ramieniu
i podawał rękę do pocałowania.

Skończyła się i ta pańszczyzna.
Aliści spośród braci Zborowskich wysunął się Andrze , stro ny w złotogłów i drogie

kamienie, pokłonił się królowi i złożywszy ręce patrzył prosząco. Był on ednym z niewie-
lu, z którymi Henryk mógł się porozumieć w swym o czystym ęzyku, a takich naturalnie
wyróżniał i lubił.

— Jakże to? Chcesz i ty być pasowanym? — zapytał ze śmiechem. — Po raz drugi?
Za mało uznawasz w sobie rycerskości?

— Jeszcze gorze , na miłościwszy panie — odparł Zborowski — rycerz ze mnie lada
aki; dałem się po mać w asyr i waszą królewską miłość na pomoc wzywam w te ciężkie
imprezie.

— Ta emnicza mowa; akoż ą mam tłumaczyć?
— Uczyńcie mi na większy zaszczyt, miłościwy panie… ǳiś rano po ąłem małżonkę,

raczcie uświetnić mo e wesele waszą na łaskawszą obecnością.
— Jakże to? Prosto z ma estatu, w królewskim płaszczu? — wahał się Henryk, ale

mu oczy błyskały ochotą.¹⁰³
— Komuż wolno czynić, co chce, eśli nie królowi? — szepnął poufnie Andrze . —

Polećcie podkomorzemu płaszcz w opiekę, a sami… toć to kilkanaście kroków, zaraz na
rogu… ino rynkiem na przeła .

— A panna młoda ładna? — spytał król, przymruża ąc figlarnie edno oko.
— Pani młoda — poprawił Zborowski — poślubiłem wdowę po Spytku Jordanie.
— O … leciwa może? Przyznam ci się — dodał król zniża ąc głos — że ni panien, ni

wdów podeszłych rad nie oglądam.
— Mo a małżonka młoda est, miłościwy królu; a urodą własną szczodrze by trzy

ǳiewki obǳieliła i eszcze by dla same sporo zostało.
— Kiedy się tak bucisz¹⁰⁴ niczym paw, to chyba po adę sprawǳić, zaliś¹⁰⁵ nie skłamał.
Podano królowi konia, ród Zborowskich i inni goście pospieszyli za nim. W kamie-

nicy narożne przy ulicy Floriańskie i rynku, zwane Pod Murzynami, odbyło się wesele.
Dwuǳiestotrzyletni król tańczył do upadłego przez całą noc. A że i miodem polskim nie
pomiatało gardło ancuskie, tedy nad ranem… nie konno, a w lektyce na aśnie szy pan
powrócił na zamek.

¹⁰³raczcie uświetnić moje wesele waszą najłaskawszą obecnością (…) wahał się Henryk, ale mu oczy błyskały ochotą
— Henryk Walez usz był zaraz po hołǳie na weselu Andrze a Zborowskiego (Grabowski, Wspominki ojczyste).
[przypis autorski]

¹⁰⁴bucić się (daw.) — chełpić się, pysznić się. [przypis edytorski]
¹⁰⁵zaliś nie skłamał (daw.) — czy nie skłamałeś. [przypis edytorski]
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Przez osiem dni po koronac i odbywały się na podwórzu zamkowym gonitwy do pier- Zabawa
ścienia, turnie e, zapasy konnych i pieszych, słowem, przeróżne rycerskie igraszki. Prze-
ciwnicy rozpoczyna ąc potykanie przepraszali się wza em, bo nieraz ranić mógł eden
drugiego, nawet ciężko. Zaraz pierwszego dnia przydarzyły się takie wypadki; pewien
zapaśnik, przeszyty na wylot, padł na mie scu; dwóch wysaǳono z siodła i nieprzytom-
nych wynieśli z placu pachołkowie. Usposobienie króla i patrzących z galerii zamkowe
tłumnie zebranych niewiast sroǳe się tymi wypadkami zasępiło. Dopiero Tatar pewien,
przeskaku ący w pełnym galopie z konia na koń, i to kilkakrotnie, za ął swą sprawnością
zgromaǳonych i rozweselił.

Naza utrz zaciekawienie wzbuǳił niemałe rycerz olbrzymiego wzrostu, w misterne ,
złotymi sprzączkami spinane zbroi, na odpowiednim do swe postawy koniu. Rycerz
ten okazał się mistrzem nieprześcignionym we wszystkich trudnych sztukach. Nikt nie
wieǳiał, kto est ni skąd się z awił; siatka druciana u przyłbicy zasłaniała mu twarz.

Przywołany do króla, który go chciał osobiście pochwalić, musiał wymienić swe na-
zwisko. Przykląkł przed miłościwym panem na edno kolano i zd ął szyszak. Sieǳący
na bliże u rzeli twarz piękną, lecz akimś srogim, twardym wyrazem oczu i ust zeszpe-
coną. Brwi miał krucze, niemal zrośnięte, włosy krótko strzyżone, kęǳierzawe.

— Wita cie, rycerzu, sprawiliście nam osobliwą uciechę — mówił król łaskawie,
przykazu ąc tłumaczowi powtarzać każde słowo. — Z niemałym zdumieniem spoglą-
dałem, ak lekką ręką pierścień bez chyby ǳierzgacie, a tą samą ręką, napiąwszy kuszę
twardą, trafiliście do celu w samo sedno. Siła i sprawność do pozazdroszczenia. Szkoda
ino, że tylokrotny zwycięzca dotąd bezimienny…

— Wy awiłem ród mó i zawołanie wielkiemu ochmistrzowi, miłościwy panie, prosząc
o incognito¹⁰⁶ do czasu. Jestem Hieronim Płoński, starościc barski, herbu Prus minor,
wierny poddany wasze królewskie miłości.

— Czy może krewniak Jana, rotmistrza w usarskie chorągwi kniazia Ostrogskiego?
— spytał pan kasztelan Wołłowicz, sto ący za krzesłem królewskim. — Znałem go dobrze,
bywałem u nich w Rychcie.

— Tak est, proszę wasze wielmożności, Jan był moim bratem.
— Był? Jakoż to rozumieć?
— Obo e braterstwo pomarli na morową zarazę przed czterema laty.
— Niezbadane wyroki Pańskie… Requiem aeternam¹⁰⁷… A klucz¹⁰⁸ rychtecki? Ksią-

żęca fortuna, włości z pół kopy…
— Jako edyny brat oǳieǳiczyłem puściznę¹⁰⁹.
Pokłonił się raz eszcze królowi i zeszedł na dół, przypatrywać się turnie om.
Ostatni ǳień igrzysk zakończył się straszną zbrodnią. Rycerze niektórzy, mięǳy in-

nymi Samuel Zborowski, powtykali swe kopie na podwórzu zamkowym z wyzwaniem
do walki. Sługa kasztelana Tęczyńskiego, Janasz Kroat, wyrwał kopię Samuela na znak,
że się z nim bęǳie potykał. Zuchwałość ta obraziła niezmiernie pana kasztelanica, gdyż
mniemał, że to sam pan Tęczyński dla ubliżenia mu sługę swego wysłał. A że był krwi
gorące i niepamiętny niczego w swe złości, skoczył z dobytym mieczem wprost ku Tę-
czyńskiemu, który na nieszczęście stał w pobliżu.

— Sługę swego nasaǳasz na mnie? — krzyknął wściekle. — Bĳ się sam, tchórzu!
— Schowa wasza miłość miecz do pochwy — odparł Tęczyński spoko nie — po-

tykania na ostre nie odmawiam, choć o tym, co Janasz uczynił, wcale nie wieǳiałem.
Jedźmy za miasto, tam się bĳmy.

I cofnął się z placu turnie ów w głąb wielkie sklepione sieni, łączące podwórze pa-
łacowe z ǳieǳińcem kościelnym.

— Nie za miasto! Tuta ! Natychmiast!… — krzyknął Zborowski. — Broń się, bo
ubĳę!

¹⁰⁶incognito (łac.) — zata enie tożsamości, nie podawanie nazwiska. [przypis edytorski]
¹⁰⁷Requiem aeternam (łac.) — wieczny odpoczynek; pierwsze słowa modlitwy za zmarłych. [przypis edytorski]
¹⁰⁸klucz — tu daw: ma ątek ziemski, obszar (kilka czy kilkaǳiesiąt wsi lub folwarków) należący do ednego

właściciela albo ǳierżawcy. [przypis edytorski]
¹⁰⁹puścizna — ǳiś: spuścizna, spadek. [przypis edytorski]
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Andrze Wapowski, kasztelan przemyski, do rzawszy, co się ǳie e, rzucił się mięǳy
przeciwników i rozkrzyżował ręce.

— Stó cie, panowie! Ma estat!… Król miłościwy… toż nie bić się, ale nawet miecza
dobywać nie wolno!

— A mnie wolno! — zuchwale odparł Zborowski, odtrąca ąc Wapowskiego.
— Mie cież pomiarkowanie!
— Nie mam pomiarkowania! Precz!
Dworzanie Samuela skoczyli z gołymi szablami w pomoc swo emu panu, słuǳy Tę-

czyńskiego z wściekłym wrzaskiem natarli na nich… stare sklepienie bramy zawyło echem…
— Crimen lesae majestatis!¹¹⁰ — wołał Wapowski, ze łzami ręce wyciąga ąc.
— Nauk nie żądam… precz, mówię!
— Na rany Boga was zakli…
Nie domówił, gdyż Zborowski, cisnąwszy miecz o ziemię, dobył zza pasa czekana¹¹¹

i dwukrotnie ciął go w głowę.
Rzucono się na ratunek; Wapowski miał eszcze tyle sił, że niesiony prawie przez przy-

aciół, stanął przed królem i sprawiedliwości żądał. Omdlałego z utraty krwi odwieziono
do domu. Zborowskiego odprowaǳiła straż do wieży.

Wiadomość o niebywałym od wieków za ściu, o zabó stwie w obrębie rezydenc i kró-
lewskie , rozbiegła się po mieście ak iskra niecąca pożar. Oburzenie było powszechne,
a tym gwałtownie sze, że panowie Krzysztof, Andrze i Samuel Zborowscy, zaufani w ła-
skę miłościwego pana, popełniali burdy, gwałty i wszelkie nadużycia niemal co ǳień.

Wapowski umarł w cztery dni późnie .
Król Henryk, pomny wielkich zasług rodu Zborowskich względem swe osoby czasu

elekc i, wydał na Samuela wyrok łagodny¹¹², nie zastosowany do ogromu zbrodni: skazał
go na banic ę¹¹³ bez utraty czci.

Sarkano głośno na niesprawiedliwość. Wdowa po Wapowskim, z ǳieckiem na rę-
ku, dotarła do komnat królewskich i na kolanach domagała się surowe kary. Odeszła
z płaczem, przeklina ąc króla.

Mĳały tygodnie, przyszła wiosna. Młody król rozgospodarował się na dobre, ale nie
rozgospodarował się dobrze. Chcąc sobie z ednać ak na większą liczbę życzliwych w na-
roǳie i z ich pomocą nieznacznie a zręcznie umacniać właǳę królewską, tak barǳo
przez Radę Koronną krępowaną, nie wiǳiał lepszego środka, ak sypać dobroǳie stwa
na prawo i na lewo; rozdarowywał urzędy i starostwa, za które dotychczas znaczne sumy
płacono i co stanowiło wielkie dochody królów. Henryk Walez usz, ho ny i lekkomyśl-
ny, szarpał nawet z ma ątku Rzeczypospolite … Po krótkim ego panowaniu, z  
talarów pozostało w skarbcu tylko  .

Anna Jagiellonka pogoǳiła się z losem i nie myślała uż o poślubieniu młodego króla;
ten ednak, czy z wroǳone skłonności do maskowania swych zamiarów, czy dla pocie-
szenia infantki w e zawieǳionych naǳie ach, wyprawiał na zamku bale, uczty, przy ęcia
wieczorne w ogrodach zwierzynieckich, a zawsze i na pierwszym mie scu zapraszał kró-
lewnę i zachowywał się wobec nie z taką uprzeǳa ącą, nawet serdeczną grzecznością, że
patrząc na to, przy aciele Anny nabierali otuchy i poczynali znów liczyć na to małżeństwo.

W połowie czerwca otrzymywał król ǳień po dniu listy z Franc i, których treści nie
zwierzał nikomu; dnia ednego zamknął się tylko z posłem de Bellièvre i z kawalerem de
Souvray i długo się nad czymś naraǳali. Po te rozmowie spiesznie się przebrał w stro ne
szaty, w krezę z na pięknie szych brabanckich koronek, łańcuch przetykany rubinami
zawiesił na szyi i czym pręǳe po echali wszyscy trze na Zwierzyniec, gǳie właśnie miały
być pląsy w oszklone ogrodowe sali.

Zebrani goście powitali ego królewską mość głębokim ukłonem, a Henryk, nie za-
trzymu ąc się, biegł prawie do krzesła królewny, którą powitał czułym ucałowaniem ręki.

¹¹⁰crimen lesae majestatis (łac.) — zbrodnia obrazy ma estatu. [przypis edytorski]
¹¹¹czekan — broń o kształcie zaostrzonego młotka, służąca w bitwie do rozbĳania zbroi przeciwnika. [przypis

edytorski]
¹¹²Król Henryk, pomny wielkich zasług rodu Zborowskich względem swej osoby czasu elekcji, wydał na Samuela

wyrok łagodny — Samuel Zborowski nie zastosował się do wyroku banic i, w  r. w echał na teren Polski,
został aresztowany i stracony. [przypis edytorski]

¹¹³banicja — wygnanie. [przypis edytorski]
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— Obawiałam się, czy niemoc przemĳa ąca nie zatrzymała was doma¹¹⁴, miłościwy
panie — rzekła infantka składa ąc ukłon.

— Musiałaby to być chyba śmiertelna chorość, a i tę zwyciężyłaby naǳie a krzepiąca
serce, że was tuta zobaczę.

— Prawicie mi piękne słówka… — królewna urwała w pół zdania. — Czy wolno mi
poskarżyć się przed wami na króla?

— Ach, podda ę tego zbrodniarza na ślepo srogości wasze ; w czymże zawinił?
— Mogę mówić śmiele?
— Jako pani do swego służebnika.
— Prosiłam was, miłościwy panie, po czterykroć, a może i więce razy, byście mi

byli opiekunem w sieroctwie moim, a chronili od krzywdy. Aliści, z imion¹¹⁵ moich po
na miłościwsze matce oǳieǳiczonych i z tych, które mi testamentem nieboszczyk brat
mó , król Zygmunt zapisał, własną ręką czynicie darowizny!

— Czy to być może? Pomyłką się to chyba stało albo was źle powiadomiono.
— O, nie, miłościwy panie! Nie będę wyliczała wszystkiego, co wiem, bo nie pora

ǳiś trapić was nudnymi sprawami, edno przytoczę: podarowaliście czternaście wsi moich
kasztelanowi czerskiemu, a ten, rozzuchwalony waszą łaską a niedolą mo ą, zaprzysiągł się,
że mi na mieszkanie mo e w Warszawie nie zezwoli, gdy właśnie stanowczo żądam tego
i tam, a nie gǳie inǳie mieszkać będę.

— Kasztelan czerski… — mówił król marszcząc brwi, akby sobie przypomniał —
kasztelan czerski… Zygmunt Wolski?

— On sam, a wieluż to innych oprócz niego zagrabiło niesłusznie mo e włości!…
I w zaopatrzeniu dworu mego posuwa ą skąpstwo do na dalszych granic. Śmieszno przy-
znać: na całe utrzymanie mo e osoby, dworzan, sług i koni — pięćset złotych tygodnio-
wo.¹¹⁶ Wybaczcie, miłościwy panie, że czas przeznaczony zabawie mącę wam tymi żalami,
lecz insze sposobności nie łacno mi naleźć, zawżdy est przy was któryś z Panów Rady,
a nie przystoi godności mo e rozmawiać z wami poufnie przy świadkach.

Po twarzy Henryka przemknął cień rozdrażnienia; pohamował się natychmiast i zno-
wu złożył z wǳiękiem pocałunek na ręce królewny.

— Uczynię, co tylko w me mocy, by naprawić to złe i wszystko odmienić ku waszemu
zadowoleniu.

Królewna westchnęła. Który to uż raz przyrzekał e to samo!
— A teraz raczcie rozpocząć tańce z wo ewoǳicem krakowskim. Oto mu da ę znak,

by się przybliżył. Niestety, eszcze mi dwóch rzeczy nie dosta e¹¹⁷ na prawego monarchę
Sarmatów: nie nauczyłem się polskiego tańca i nie polubiłem dotąd piwa.¹¹⁸

— Uspokó cie się, miłościwy panie — rzekła królewna — eżeli na tych dwóch cno-
tach ino zbywać wam bęǳie, zaliczą was potomni pomięǳy na sławnie sze króle świata.

— O, akże ostry macie ęzyczek!… Mości wo ewoǳicu, miłościwa infantka raczyła
was wybrać do polskiego¹¹⁹.

Muzyka, ukryta w klombie kwiatów, zagrała, kilkaǳiesiąt par w porządku starszeń-
stwa i godności ruszyło za królewną posuwistym, rytmicznym krokiem dokoła sali.

— Ładny taniec, Henryczku? — zapiszczał po ancusku błazen, karzeł Krassowski¹²⁰ Błazen
— Ładny taniec, powiadasz? Żal ci, że go nie umiesz? Bogda to prawda była. Wszak
w Paryżu na nic ci się nie przyda.

Król ruszył ramionami, a Pibrac, sto ący przy nim, zbladł i przygryzł wargi.
— Co ta żaba wyplata! — zawołał z wymuszonym uśmiechem.

¹¹⁴doma (daw.) — w domu. [przypis edytorski]
¹¹⁵imienie (daw.) — ma ątek ziemski. [przypis edytorski]
¹¹⁶w zaopatrzeniu dworu mego posuwają skąpstwo do najdalszych granic. Śmieszno przyznać: na całe utrzymanie

mojej osoby, dworzan, sług i koni pięćset złotych tygodniowo — Przeźǳiecki Jagiellonki, t. V. [przypis autorski]
¹¹⁷nie dostaje (tu daw.) — braku e. [przypis edytorski]
¹¹⁸jeszcze mi dwóch rzeczy nie dostaje na prawego monarchę Sarmatów: nie nauczyłem się polskiego tańca i nie

polubiłem dotąd piwa — A. Grabowski, Wspominki ojczyste. [przypis autorski]
¹¹⁹polski taniec — polonez (z . danse polonaise), ma estatyczny taniec dworski, którym rozpoczynano trady-

cy nie bale. [przypis edytorski]
¹²⁰Ładny taniec, Henryczku? — zapiszczał po francusku błazen, karzeł Krassowski (…) Wszak w Paryżu na nic

ci się nie przyda — A. Grabowski, Wspominki ojczyste. [przypis autorski]
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— Cale się nie ǳiwu ę, że myślisz o powrocie — dale prawił karzełek — wiadomo,
wszędy dobrze, a doma na lepie … ancuski tron ǳieǳiczny, a polski na elekc i stoi.
Tedy konie kulbaczyć, komu w drogę, temu czas!

Zakręcił się i wybiegł do drugie komnaty ze śmiechem.
— Czyżby kto… — szepnął król do dworzanina.
— Broń Boże! Ot, błazen, gada trzy po trzy, więce nic.
Po pierwszym tańcu nastąpiły inne, cuǳoziemskie; król się rozbawił, na pięknie sze

panie wybierał, prawie nie spoczął, i dobrze uż niebo różowiało się na wschoǳie, gdy
wreszcie miłościwy pan dał hasło do odwrotu.

Naza utrz, a była to środa  czerwca, wielkie zamieszanie sprawił kurier z Franc i. Jak-
kolwiek nie zwierzał się król nikomu, a przyboczni ego dworzanie Francuzi także umieli
milczeć, ednak niewiadomym, nieodgadnionym sposobem rozeszła się była przed kilku
dniami wieść po mieście, że brat miłościwego pana, Karol IX, król ancuski, zachorzał
ciężko. Teraz znowu posłaniec z opieczętowaną torbą skórzaną, ledwie żywy ze zmęcze-
nia… co wiezie?

Niebawem ciekawość dworu i dalszych została zaspoko ona: król Henryk wyszedł ze
swych komnat zapłakany, udał się do sali obrad i tak oświadczył senatorom, że ǳiś nie
bęǳie przewodniczył posieǳeniu, zaś wszelkie przy ęcia, uczty i zabawy dworskie odwo-
łu e na miesiąc z powodu żałoby po śmierci ukochanego brata. Panowie Rad Koronnych
złożyli u stóp ma estatu swe na wyższe współczucia, ksiąǳ biskup zapowieǳiał żałobne
nabożeństwo na utro, po czym wszyscy się rozeszli.

Nowomianowany podkomorzy, Jan Tęczyński, kasztelan wo nicki, prosił o posłu-
chanie u królewny i ozna mił e w imieniu miłościwego pana smutną nowinę. Infantka
wyraziła mu swo e szczere współczucie z tego powodu i życzenie powtórzenia tych słów
osobiście królowi, gdy ochłonąwszy z pierwszego żalu zechce ą przy ąć.

Od czasu spotkania z ta emniczym swym wrogiem, ǳiadem, w kruchcie katedralne ,
Krysia zmieniła się do niepoznania. Zrozumiała i upewniła się, że istotnie ktoś ą chce
krzywǳić, może nawet czyha na e życie; a to przekonanie zgasiło e swobodną weso-
łość. Poǳiały się gǳieś trzpiotowate figle, a natomiast przyszedł niepokó , rozdrażnienie,
płacz o na mnie szą drobnostkę i strach przed samotnością. Za żadne skarby świata nie
pozostałaby sama w izbie, nawet zamknięte . Rozbu ała wyobraźnia podsuwała ǳiew-
czynce niemożliwe przypuszczenia… ǳiad mógł wyleźć z podłogi, zza obrazu, wskoczyć
oknem, wsunąć się kominem. ǲiad wszystko potrafi, bo ǳiad chce ą porwać, bo ǳiad
ą porwać musi.

W ǳień bywało eszcze ako tako. Sadowiła się z robótką w pośrodku panien dwor-
skich i czasem tylko wzdrygała się na akąś myśl okropną i przerażonymi oczyma wpa-
trywała się we wszystkie kąty, ale gdy opowiadano coś wesołego lub miłościwa królewna
kazała Kasieńce czytać przeǳiwne historie ze Starego Testamentu, Krysia zapominała
o swe uro one czy słuszne trwoǳe.

Z nade ściem wieczoru strach wzrastał, ǳiecko czepiało się starszych z płaczem, roz-
pieszczone przez królewnę, nieraz i do nie się tuliło. Na szczęście, zdrowy sen dawał
spoczynek Krysi i całemu aucymerowi, który zamęczała od tylu tygodni. Bywały ed-
nak i takie noce utrapione, w których ǳiewczynka zrywała się, krzycząc, że ą ǳiad goni.

Anna Jagiellonka sieǳiała zadumana w swe komnacie: myśli a wspomnienia musiały
być smutne, bo oczy królewny wzbierały łzami.

Westchnęła, przeżegnała się i uspoko ona zawołała Kasieńki. Panna Leszczyńska wbie-
gła z przyległe komnaty.

— Słucham pokornie wasze miłości.
— Coś bym ci rada opowieǳieć, może mi zelży na sercu. Miałam te nocy sen osobli-

wy: wiǳiałam akby na awie brata mego; szedł akąś kamienistą ścieżką pod górę, a góra
była aż pod niebo. Żal mi go było, bo się słaniał od zmęczenia, tedy mu rzekę: „Zeprzy
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się na mnie, lże ci bęǳie”. A on tak odpowieǳiał: „Muszę iść sam, two a droga insza,
nie wolno ci ze mną”. „A dalekoż to eszcze na szczyt?” — zapytałam. „Barǳo daleko
i barǳo stromo” — powiada. „Ino kto by mi podarował ǳiewięć piątków, tobym rychle
zaszedł”. „Jak to podarował?” — spytałam eszcze. Aliści w edne chwili wszystko znikło
i obuǳiłam się. Rozumiesz, co to było?

— Jakoweś ta emne znaczenie… gdyby rozważyć…
— Ja to cale po prostu tłumaczę: król prosi, bym się zań modliła przez ǳiewięć

piątków, to mu skrócę ciężką drogę czyśćcową i do nieba do ść dopomogę. Tak mi pilno,
tak bym chciała uż zacząć… ino choǳi o to ak? Tedy suponu ę¹²¹, eśli owa droga ku
niebu tak przykra, to i mo a modlitwa ma być połączona z uciążliwością. Będę choǳiła
do kościoła o północy, właśnie gdy sen człeku na milszy. Nabożeństwo ranne co piątek
zamówię, a nocą zebrać się, nie zaspać, to uż ty mi pomożesz, prawda? Pamięta , utro
zaczynam.

— Chyba powieǳcie: „zaczynamy”, bo a z wami koniecznie i ak znam pannę Krup-
ską, to bęǳie błagała waszą miłość, by ą dopuścić raczyła do wspólne modlitwy.

— A cóż uczyni z Krysią?
— Nie piśniemy słówka przed ǳieckiem ani przed nikim innym. Zezwoli wasza mi-

łość, że ino we trzy bęǳiemy choǳiły do kościoła. Z tamtymi nie ma co próbować,
więce mitręgi ak pożytku.

Naza utrz tedy, czyli w piątek, dawno uż starsze i młodsze dworki rozeszły się do
swych sypialni, dawno stróż nocny otrąbił edenastą goǳinę, gdy królewna w lekkim
sukiennym półgiermaczu i białe chuście na głowie, z Kachną i Marysią, niosącą przo-
dem zapaloną woskową świecę, przesuwały się ak widma ciasnym korytarzem do krytych
schodów, prowaǳących wprost z komnat do kościoła. Tam, na marmurowym ganeczku,
w kaplicy Przena świętszego Sakramentu, klęcząc naprzeciw ołtarza, Anna rozpoczęła
modlitwy za duszę króla Zygmunta psalmem pokutnym: De profundis clamavi ad Te,
Domine…¹²²

— Domine, exaudi orationem meam…¹²³ — żałośliwym głosem odpowieǳiały ǳiew-
częta.

W komnatach na górze cisza zalegała; wszystko spało. Wtem drżący, lękliwy głosik
wyszeptał:

— Marysiu…
Zamiast zwykłe , uspoka a ące odpowieǳi — milczenie.
— Maryyysiu… — odezwało się ǳiecko znowu.
Nikt nie odpowieǳiał, tylko za przepierzeniem, w akie ś drugie izbie, szmery, przy-

tłumione głosy, liczne kroki…
— Marysiu! — zawołała Krysia uż głośno i wyskoczyła z łóżeczka. — Marysiu! ǲiad

po mnie iǳie!
Jeden krok tylko, a przytuli się do swe opiekunki i bęǳie bezpieczna… Pomaca-

ła rączkami posłanie, nie ma nikogo. Zapanowała nad wzrasta ącym przerażeniem, na
palcach cichusieńko, kieru ąc się ku nocne lampce w sypialni królewny, doszła do kom-
naty. Stanęła w progu… cisza. Iǳie dale … i tu łoże nawet nie poruszone; żywego ducha
w izbie. Cóż to ma znaczyć? Wszyscy gǳieś poszli, ą samą zostawili… a ǳiad uż iǳie…
zbó ców prowaǳi… na wyraźnie kroki słychać gǳieś bliziutko.

— Jak mię złapie — szepnęła, przyciska ąc rączki do piersi — to zadusi od razu…
a akże, zadusi. Trzeba uciekać prosto przed siebie… toć mnie po nocy nie dogoni…

Otworzyła drzwi ostrożnie, wy rzała; ciemno, straszno, kamienna posaǳka zimna ak
lód, w którą stronę się zwrócić?

„Może w prawo? Nie… tam akieś głosy; pó dę prosto… o o mur! Aniele stróżu mó ,
ty zawsze przy mnie… Jezus… światełka widać! Ktoś iǳie… pewno ǳiad!”

¹²¹suponować (daw., z łac.) — przypuszczać. [przypis edytorski]
¹²²De profundis clamavi ad Te, Domine (łac.) — z głębokości wołam do ciebie, Panie; psalm żałobny. [przypis

edytorski]
¹²³Domine, exaudi orationemmeam (łac.) — Panie, wysłucha modlitwą mo ą (dalsze słowa psalmu żałobnego).

[przypis edytorski]
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I naprzód, naprzód, po omacku, byle uciec przed zbliża ącym się światłem, z wy-
ciągniętymi rączkami, o ściany sobą uderza, stawia kroki niepewne, a w uszach tak coś
huczy… takie młoty bĳą…

Odwraca głowę, światełka widać coraz wyraźnie , ktoś się zbliża.
Krysia uczuwa pod ręką przerwę w murze.
— Co to? Jakaś szpara… Nie, to okienkol Mur gruby, wsunę się głęboko, może mnie

nie zobaczą…
Wdrapu e się do amugi, wstrzymu e oddech…
Pięciu luǳi przechoǳi tuż obok nie … mogłaby ich dotknąć ręką; idą w milczeniu.

Dwa niosą małe latarki, idą przodem. Za nimi… kto taki?… Król ego miłość… Sam
król?… W nocy?… Skrada się na palcach, akby się bał… czy i ego ktoś goni?… A ak się
spieszą! Zaczyna ą biec…

Otucha wstąpiła w serce Krysi…
— Mario, królowo… to nie ǳiad!
Spełzła z przymurka na posaǳkę i bezmyślnie, bezwiednie bosymi nóżętami ściga

niknące w oddaleniu światełka.
— Oho… gǳieś się poǳieli… czy zgasili latarki?
Przebiegła eszcze kilka kroków, znowu coś migło, ale niże , o wiele niże .
— Już wiem… schodki akieś… Gǳież oni idą?
Chłodny powiew świeżego powietrza musnął twarz ǳiewczynki. Zbiega coraz niże ,

furtka otwarta… Stanęła, rozgląda się, gwiazd na niebie ak maku… migocą, nikogo uż
nie ma.

— Znikli, czy co? — szepce Krysia do siebie. — Nie, słychać głosy… za szkarpą
stanęli!

Posuwa się ku baszcie.
— Jezus Maria! — krzyknął ktoś i nagle zacharczał, akby go pod gardło chwycono.
— A, ty przeklętniku… łotrze edenl Co tu chciałeś wypatrować? Bęǳiesz pod zam-

kowymi murami szpiegował? Ciekawyś? Zapłacisz za ciekawość! No, przeżegna się przede
śmiercią!¹²⁴

— Matko Boska, święta… nie zabĳa cie! — przeszywa powietrze donośny krzyk
ǳiecka.

Cisza. Kroki się oddala ą.
Spoza muru wychoǳi akiś człowiek, chwie ąc się na nogach. Oczy Krysi, przywykłe

do mroku, wiǳą dobrze.
— Antoni, kuchta! A ty co tu ro…
— Panieneczka… Pannuncia… Krysiunia! Wybawienie mo e! Ady nóż wyciągał z po-

chwy, byłby mię zażgał bez litości, gdyby go wasz głos nie spłoszył.
— Kto taki?
— A któż by? Ten Francuz diabelski, co po naszemu gada, Pibrac. Niby to mo a wina,

żem ich przydybał na gorącym uczynku.
— Kogo?
— Nie wiǳiała pannuncia? Miłościwy król samopiąt¹²⁵ uszedł z Krakowa! A a i tak

lecę do pana kuchmistrza, opowiem, co się stało. Niech roześle służbę po całym mie-
ście szukać pana podkomorzego. Jest na uczcie u któregoś wo ewody. Ale… skądże się
panienka tuta wzięła?

— Uwiǳiałam idących i szłam za nimi… sama nie wiem po co.
— Ale a wiem. Pan Bóg miłosierny zesłał mi ǳiecko niewinne na ratunek od zgu-

by. Chodźcie, pannuńciu, zaniosę was do izby, bobyście zabłąǳili po ciemku w onych
krużgankach.

*

¹²⁴Bęǳiesz pod zamkowymi murami szpiegował? (…) No, przeżegnaj się przede śmiercią! — kuchta dworski
Antoni był świadkiem ucieczki Henryka Walezego (list Tomasza Plazy do Marcina Kromera), zob. Jagiellonki
Przeźǳieckiego. [przypis autorski]

¹²⁵samopiąt (daw.) — w pięć osób; sam z czterema towarzyszami. [przypis edytorski]
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— No i cóż?
— No i akże? — pytali eden przez drugiego panowie polscy, którzy wy echali na-

przeciw podkomorzego Tęczyńskiego.
— Z czymże wasza miłość wracasz?
Tęczyński rozkrzyżował ręce bezradnie.
— A z niczym.
— Jak to? Nie dopęǳiiiście króla?
— Pięciu ich leciało ak wicher od Zwierzyńca, gǳie ich czekały gotowe konie; mieli

e rozstawione co dwie mile. Toć i dognać niełatwo było. Nam cztery wierzchowce pa-
dły, Tarnowski i Wiśniowiecki ledwie żywi do echali, a ednak… złapaliśmy ich… uż za
Pszczyną.

— Aha… za granicę zdołali u ść!
— I cóż?
— Ano co? Mówić sobie nie dał o powrocie.
— Boś wasza miłość nie nalegał ostro… — gniewnie mruknął wo ewoda Firle .
— Nie nalegałem? Do nóg mu się rzuciłem, za strzemiona chwytałem, krwi sobie

z palca upuściłem, ako się dam zabić zań, eśli wróci. Zawziął się, że musi do Franc i,
załatwić sprawę o ǳieǳictwo korony po bracie. Przysięga, że za trzy miesiące przy eǳie.

— Trzeba mu było powieǳieć, że Rada nie bęǳie się przeciwić, niech ino z naszą
wieǳą i zgodą eǳie, a nie pota emnie.

— Wszystko mówiłem. Prosiłem, błagałem, stawiałem mu przed oczy, że niegodna¹²⁶
pomazańca bożego uciekać chyłkiem w nocy, ak zbroǳień, gdy może echać swobodnie,
z chwałą, w biały ǳień, ako przystoi królowi. Płakałem i on płakał, ale nie ustąpił. Ot,
podarował mi spinkę do żupana z diamentem… za całą odpowiedź.

— To te kukły ancuskie namówiły go do wszystkiego…
— Licho ich wie, kto kogo namawiał, dość że u echali.
— Didko jeho bery¹²⁷ — zaklął po rusku Wołłowicz. — Mieliśmy pana przez cztery

miesiące i dwa dni… Warto było koronę bezcześcić.
— Pohańbił Rzeczpospolitą! — krzyknął Mniszek.
— Spoliczkował cały naród! — zawołał Bonar.
— Utarzał w błocie świętość ma estatu! — pochyla ąc siwą głowę szeptał Dębiński.

 
Nastało bezkrólewie. Rada Koronna wysłała poselstwo do króla Henryka, wzywa ąc go
do powrotu albo żąda ąc stanowcze odpowieǳi, że się zrzeka tronu. Ani wracał, ani
abdykował; coraz nowe naznaczał terminy, obiecankami łuǳił, a z Franc i się nie ruszał.

Zniechęcenie wzrastało. A gdy eszcze przyszła wiadomość, że Henryk został namasz-
czony w Reims, a potem koronowany w katedrze paryskie dnia  lutego , uż nikt
ego przyrzeczeniom nie wierzył.

Poczęły się znów ciężkie czasy dla Polski. Przyszły te same wątpliwości co do wyboru
króla, te same intrygi pretendentów do tronu, te same se miki bezowocne, niesnaski,
bezrząd, a w mętne woǳie przemyślni rybacy zapuszczali więcierze¹²⁸ i wyciągali dla
siebie korzyści. Dwa lata znów ciążyła ta klątwa nad narodem; opustoszały tron czekał
króla.

Anna Jagiellonka mieszkała teraz stale w Warszawie, gǳie się przeniosła wbrew woli
senatorów. Sprzeciwiali się e wy azdowi z Krakowa, ale stanowczo oświadczyła, że w ca-
łym swym życiu krępowana i na pasku woǳona, przyna mnie tyle żąda swobody, by
mogła wedle swe chęci obrać sobie mieszkanie. Nie mogąc wyszukać przyzwoite przy-
czyny do zatrzymania królewny w Krakowie lub osaǳenia e w akie małe mieścinie
pod czu nym dozorem, musieli zachować się biernie, gdy od eżdżała.

Bracia Zborowscy tymczasem nie próżnowali. Doświadczywszy wǳięczności i łask
Henryka Walez usza, postanowili ednomyślnie, że nowy król, ktokolwiek nim zostanie,
znowu za ich przemożnym wpływem tron pozyska. Na starsi, Piotr i Jan, luǳie prawi,

¹²⁶niegodna — ǳiś popr. forma: niegodne. [przypis edytorski]
¹²⁷Didko jeho bery (z ukr.) — niech go diabli wezmą. [przypis edytorski]
¹²⁸więcierz — sieć na ryby w kształcie walca, pleciona z wikliny. [przypis edytorski]
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w zabiegach elekcy nych mieli na celu dobro o czyzny; Andrze , Krzysztof i wygnany
z kra u Samuel służyli tylko sobie. Roili plany i liczyli na dosto eństwa i intratne urzędy.
Nawet banic a Samuela okazała się wielce korzystną ich zamiarom: postanowili bowiem,
że królem musi zostać Stefan Batory, „książątko siedmiogroǳkie”, ak go Andrze z lek-
ceważeniem nazywał. Na ego to dwór schronił się Samuel i doznawał wcale łaskawe
gościnności. Obecność ednego ze Zborowskich w Siedmiogroǳie ułatwiała wiele. Star-
si bracia intrygowali, ak mogli, wszęǳie ich było pełno; ǳiś w Warszawie, za tyǳień
w Wilnie lub Krakowie, a listy do Siedmiogrodu i odpowieǳi stamtąd krzyżowały się
raz po raz.

Sam książę siedmiogroǳki, na barǳie interesowany¹²⁹ w te sprawie, zachowywał się
biernie; sprzy a ąc bowiem Polsce, bał się uwikłać ą w wo nę z cesarstwem niemieckim,
gdyż cesarz Maksymilian nie zniósłby obo ętnie powtórnego odrzucenia kandydatury syna
swego Ernesta.

Jędruś Chwalibóg, przywiązany ślepo do Samuela Zborowskiego, ǳielił losy swego
pana i służył mu wiernie tak w dobre , ak w złe doli. Paziowanie skończyło się, gdy
złotawy meszek wysypał się nad górną wargą; na poły dworzanin, na poły przy aciel, pełnił
poufne zlecenia swego pana i on to na częście woził ta emne listy z Siedmiogrodu do
Polski i odpowieǳi z powrotem. Młody chłopak nie zwracał niczy e uwagi, z łatwością
przebywał węgierską granicę, nie pytany, z czym eǳie lub do kogo.

— Niech wasza książęca mość dobrze rozważy, co stoi w piśmie mego brata Jana;
to zaiste na rozumnie sze rozwiązanie trudności — mówił Samuel Zborowski do Stefana
Batorego po przeczytaniu listów przywiezionych przez Chwaliboga.

Głęboko osaǳone czarne oczy księcia osłoniły się powiekami; nie można było od-
gadnąć, czy poǳiela zdanie Zborowskiego co do treści listu.

— Wiǳicie tedy, miłościwy panie — ciągnął dale — że pomysł wo ewody Tęczyń-
skiego, a właściwie Jana Zamoyskiego, starosty bełskiego, tak prosty i z chęciami każde-
go Polaka zgodny, kończy nieszczęsne bezkrólewie, usuwa niebezpieczeństwo od strony
Niemiec, a miłe o czyźnie da e ǳielnego i mądrego pana.

Tu skłonił się nisko, patrząc bystro w twarz księcia.
Batory wsparł głowę na ręku i milczał. Samuel niezrażony prawił swo e:
— Że ze wszelkimi obrządkami ukoronu ą infantkę Annę, uczynią e dawno przyna-

leżną sprawiedliwość, a że nie kogo inszego przydaǳą e za męża, tylko was, miłościwy
panie, to dla państwa polskiego łaską boską a szczęściem mienić trzeba.

— Ale czy ten przydany królowe małżonek ma akie utro przed sobą, nie ino kilka lat
życia na tronie? — z goryczą rzucił Batory. — Wżdy pracu ąc ile sił, całym sercem, całym
rozumem dla przybrane o czyzny, mógłby śmiało żądać, by ego syny i wnuki ǳieǳiczyły
po nim tron i zbierały żniwo z onego ziarna, które o ciec w pocie czoła zasiewał, a tu…
ako rzekłem… życie bez utra.

— Infantka niemłoda, przyzna ę — szepnął Zborowski z naciskiem — starsza od
was… któż wie, czy długo poży e… eszcze, panie na miłościwszy, dynastię ugruntu ecie
ku swe pociesze a pożytkowi Rzeczypospolite .

Batory potrząsnął głową ze wstrętem.
— Jeśli przy mę polską koronę — rzekł — to prosto, uczciwie, bez rachuby. Na

niczy e śmierci domu swego fundować nie będę. Owszem, ta druga część listu waszmo-
ścinego brata cale mi trafia do przekonania. Gdy sam potomstwa mieć nie mogę, niechże
przyszły następca chowa się pod moim okiem. Mały arcyksiążę Macie , na młodszy syn
cesarza Maksymiliana, kształcony przeze mnie może się stać synem duszy mo e i królem,
akiego Polsce życzę. A pro ektowane na przyszłość ożenienie go z królewną szweǳką za-
pobiega zatargom z tamte strony i potomstwo Jagiełły osaǳa na tronie praǳiada. Plan
Zamoyskiego wiǳi mi się dobry.

Ciężkie westchnienie i smutek beznaǳie ny w oczach przeczyły tym słowom.
W kilka dni po te rozmowie Andrze Chwalibóg z paczką listów, ukrytą na pier-

siach, echał do Polski. Jan i Piotr Zborowscy byli naonczas w Warszawie. Całe szlachcie
przypadło do serca obwołanie Anny Jagiellonki królową; elekc a zaś Stefana Batorego
miała przeciwników w duchowieństwie, które z prymasem Uchańskim na czele gło-

¹²⁹interesowany (daw.) — zainteresowany, zaangażowany. [przypis edytorski]
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sowało za cesarzem Maksymilianem. Toż samo i Prusy, i miasta nadbałtyckie Gdańsk,
Toruń i Elbląg stały po stronie Niemca. Jednakowoż partia Zamoyskiego, Tęczyńskiego
i Zborowskich była silnie sza i spoǳiewano się, że do zgody przy ść musi, zwłaszcza że
stronnictwo cesarskie uż się zaczynało wahać. Np. duchowieństwo krakowskie przyznało
się, że ma dwie powitalne orac e gotowe: dla cesarza i dla księcia siedmiogroǳkiego. Kto
pierwszy stanie w Polsce, temu wierność zaprzysięgną. W liście wiezionym przez Chwali-
boga, Samuel zawiadamiał braci, że książę siedmiogroǳki niewesoło zapatru e się na całą
sprawę, ednak gdy zostanie obrany, przy mie koronę.

Królewna Anna, powiadomiona o sprawie poufnie, ǳiękowała gorąco Bogu, że po
tylu latach gorzkiego sieroctwa świta dla nie nareszcie aśnie sza przyszłość. Deputac a
na wyższych dosto ników państwa z Janem Zamoyskim na czele miała się stawić przed
obliczem nowe pani i zawiadomić ą, że naród obrał ą sobie królową. Za czym miał
nastąpić wy azd do Krakowa, ślub ze Stefanem Batorym i koronac a.

Droga z Węgier, akkolwiek długa i męcząca, przeszła pomyślnie. Jędruś, zaopatrzony
w pieniąǳe, zmieniał konie kilka razy i zdrowo za echał do Piotrkowa. Tam przenoco-
wawszy wyruszył przed świtem, aby eżeli się uda, ednym dniem stanąć w Warszawie. Aż
tu, milę przed mazowiecką stolicą, w nęǳne akie ś wioszczynie, koń zgubił podkowę.
Kowala nie było we wsi, musiał młody dworzanin zostać na noc w karczmie.

Pod echał, gospodarz stał właśnie przed bramą.
— Możecie mi dać izbę z łóżkiem i mie sce w sta ni dla konia? — spytał uchyla ąc

czapki.
— Z drogie duszy, paniczu — odpowieǳiał karczmarz — od tego za azd, aby po-

dróżni mieli wygodę. Ino ak na złość wszystkie izby pełne, a w sta ni eszcze gorze :
strach boski, że się koniska pokopią na śmierć.

— Cóż a, nieszczęsny, uczynię! Takim zdrożony… zapłaciłbym dobrze, choćby w a-
kie szopie, byle dach nad głową. Położę się przy koniu, niewygodno, cóż robić, aby się
ino przespać.

— Ha, kiedy się goǳicie na byle aki kąt, to wam uprzątnę komórkę za alkierzem.
Leżą tam łopaty, worki z otrębami, taczki, grabie; powynoszę wszystko, uścielę słomy,
koniowi się przyrzuci obroku i może ta niena gorze bęǳie. Ino światła wam nie dam;
wicher na polu, nie da Boże iskry, nieszczęście gotowe.

— A mnie światła po co? Spać mi się ano chce, że ledwo sto ę.
Karczmarz sprawił się zwinnie, przegroǳił szopę dwiema drabinami, żeby koń pa-

nu nie przeszkaǳał, i powieǳiawszy podróżnemu „dobranoc” poszedł spać do sadu, bo
w domu uż ani szpilki nie było gǳie wetknąć.

Jędruś ukląkł pobożnie, ziewnął ze szczerego serca i zaczął mówić pacierz. Oczy mu się
kleiły; doszedłszy do „wierzę w Ducha Świętego” nie mógł sobie przypomnieć, co dale ,
i bęcnął ak długi na słomę.

Aliści przez szeroką szparę mięǳy deskami błysnęło z izby światełko, aż się w szopie
rozwidniło.

— Trzy razy mogłeś ą chwycić, trzy razy umknęła ci z rąk, ciemięgo przeklęty —
ła ał ktoś przyciszonym głosem.

— Oho, ten trzeci raz to się cale nie rachu e… wżdy po koronac i siedem ich stało
wedle nie — odpowieǳiał ktoś drugi, zacina ąc się i szepleniąc. — A ino mnie dostrzegła,
narobiła wrzasku, ak gdyby ą zarzynano. Dobrzem uczynił, żem uciekł, bo wszystkie kąty
za mną przeszukali.

— Głupiś i tyle. Przyłapałbyś gǳie w sieni albo w saǳie, zdusił ak kurczę i w nogi.
Niechby potem głowę łamali, co się ǳiewce stało.

Jędruś zupełnie ocucony przylgnął twarzą do szpary, patrzył i słuchał z bĳącym ser-
cem.

„Zbó cy acyś… zmawia ą się na kogoś… ” — pomyślał.
— Więc słucha i rób, co ci kazu ę — szeptał głos pierwszy. — Stara nie mieszka na

zamku, ino w dworcu książąt mazowieckich.
— Jaka stara?
— Tożeś motoł¹³⁰ nad motoły: królewna Anna przecież.

¹³⁰motoł — matoł, tępak. [przypis edytorski]
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— Aha. Po cóż ą starą zowiecie? Dy młodsza ode mnie o akie pięć roków.
— Aże coś na wnątrzu boli od takiego gadania. Nie rezonu — a nastaw uszy.
— Nastawiam.
Jędruś podniósł się na posłaniu, dobył z kieszeni składanego nożyka i ostrożniuteńko

wycinał większy otwór w szparze. Przyłożył oko.
„Ach… gǳieżem a wiǳiał tego człowieka! Twarz taka łacna do spamiętania… Je-

zus, gǳieżem a ą wiǳiał?” — myślał chłopiec, wpatru ąc się z zapartym oddechem
w zbrodniarza.

— Słuchasz uważnie? — burknął ostro głos pierwszy.
— Co bym nie słuchał… dy mam uszy — odpowieǳiał zuchwale głos drugi.
— Więc miarku , coć rzekę: królewna co ǳień chaǳa na nieszpór do fary i tam, po

skończonym nabożeństwie, eszcze na modlitwie długie goǳiny przesiadu e. Dwie ino
panny bierze ze sobą; na częście Kachnę i oną drugą, co…

— Dy mi uż nie kładźcie łopatą w głowę, ino gada cie dale .
— Zdarza się niemal co ǳień, że gwiazdy uż na niebie, gdy do dom wraca ą. Gdyby

stara szła przodem, łacno wyskoczyć zza węgła i szy ę ǳiewce ścisnąć, coby ani zipła.
Jeszcze lepie w sieni wedle schodów się ukryć i sposobne chwili czekać. Sypialne izby
ma ą na dole, a że młodsze wcześnie spać choǳą, tedy Krysia na pierwsza zbiega ze
schodów i ak nic ą chycisz.

Jędrusiowi aż w uszach zaǳwoniło.
— Królowo niebieska! — ęknął.
— Co powiadasz? — spytał głos za ścianą.
— Nic nie gadam, ino słucham.
— Ktoś gadał, tylko co.
— Tak się wam ino przesłyszało; gałęzie łomocą o szyby, w kominie świszczy…
— Tu obok, za ścianą…
— Koń owies chrupie, sta nia. Takiście lękliwy, niczym za ąc.
— Więc pamięta złapać, udusić, ale na śmierć; niech uż raz mam życie spoko ne.

Jakbyś nie miał pewności, to nożem popraw.
— Jużci, bez pół nie będę robił, ino akuratecznie. Chciałbym was eszcze o coś zapy-

tać…
— No, co takiego?
— Dlaczego tak na ǳiewkę nasta ecie, kie nikt nie wie, co za edna ani ak się zowie.

Mogłaby żyć sto lat i w drogę wam nie wlezie.
— Mamka z nią uciekła te same nocy, kiedy Fedko miał rzucić przeklęte szczenię

do stawu. Tedy ani chybi musiała podsłuchać i stary Maksym gǳieś się poǳiał…
— Sprawiedliwie się bać można; ci dwo e nad żywot miłowali pańską ǳiecinę.
— Skoro potrafili wetknąć ą na królewski dwór, a milczą, widno się pomsty lęka ą;

ale gdy się sposobna chwila nadarzy…
— A może uż dawno pozdychali…
— Gdybym był tak pewny… ot, po co gębę strzępić; masz przykazane i wytłumaczone,

ak się sprawisz gracko, dwaǳieścia czerwonych two e.
— Może wasza wielmożność eszcze ta co nadrzuci, bo to nóż a krew… a a mam

strasznie miętkie serce.
— Nadrzucę, nadrzucę, ino niech się to stanie. Teraz spać, utro w drogę.
Światło w alkierzu zgasło.
Jędruś czekał cierpliwie, nie śmie ąc odetchnąć głośnie , by nie zdraǳić swe obecno-

ści. Senność go odbiegła, cały drżał trwogą o Krysię. Ledwie zaczęło szarzeć, zerwał się
z posłania, okulbaczył konia i cichuteńko wyprowaǳił go z szopy. Niedaleko pod gru-
szą spał gospodarz. Zobaczywszy go chłopiec wy ął z trzosika srebrne pół talara i wsunął
go karczmarzowi w zanadrze. Wyszedł wyrwą w płocie, by nikogo w domu nie buǳić,
i prowaǳąc konia za sobą, zdążał ku gościńcowi. Uszedłszy kiika sta ań, trafił na kuźnię
przy droǳe, załatwił sprawę z podkową, wskoczył na siodło i pognał ku Warszawie.

Nagle przystanął… uderzył się ręką w czoło…
— O, a głupi… głupi… co na pierwsze, co na ważnie sze, tom zabaczył! Kogoż teraz

łapać? Czego szukać? Wiatru w polu? Z tego strachu i ze złości tom cale zmysły postradał.
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Zawrócił konia i popęǳił do te same karczmy, skąd o świcie wy echał. Kazał sobie
przywołać gospodarza, zapytał go na pierw, czy znalazł w zanadrzu pieniąǳe za nocleg,
a gdy ten z niskim ukłonem ǳiękował, rzekł Jędruś:

— Zgubiłem nożyk w szopie, akem tu nocował, a szkoda mi, bo dwa ostrza i stal
przednia, od roǳicam¹³¹ go dostał. Żal stracić taką pamiątkę.

— Jeszczem ani zaglądał do szopy — odpowieǳiał gospodarz — przepatrzmy słomę,
eśliście go tuta zgubili, to się zna ǳie, nie igła przecie.

— Cicho się sprawia my, coby onego szlachcica nie zbuǳić, co śpi w alkierzu —
szepnął Chwalibóg. — Długo w noc świecił, to mu teraz pewnikiem spanie miłe.

— A bo to prawda! — rozśmiał się karczmarz. — Dawno po nim mie sce zastygło…
Już bęǳie goǳina, ak po echał.

Chłopak skrzywił się nieznacznie i przygryzł wargi.
— Nie wiecie, co zacz i w którą stronę eǳie? Dognałbym go, wesele razem podró-

żować, samemu nudno.
— Pan z panów, tylem wymiarkował po ho ności… ale kto taki, ak się zowie, Bóg

święty raczy wieǳieć. Pachołka starego miał ze sobą, lecz go wyprawił ku Sochaczewu:
kędy zasie sam po echał, nie zauważyłem, bo mię do sta ni odwołano właśnie, gdy na koń
wsiadał. Jakoś nie widać nożyka wasze miłości…

Jędruś schylił się, udał, że coś z ziemi podnosi, i zawołał:
— A, ot! Wiǳicie, żem go znalazł! No, komu w drogę, temu czas, bywa cie zdrowi!

Zmitrężyłem¹³² goǳinę, a pilno mi.
— Szczęśliwe drogi!
Jędruś dosiadł konia i puścił się galopem. Tuman kurzu zasłonił go przed oczyma

karczmarza. Niebawem zaczęły się ukazywać pierwsze domki przedmie skie, a w promie-
niach wschoǳącego słońca połyskiwały krzyże na wieżach kościelnych.

Wpadł do miasta. Ani mu w myśli postało szukać panów Zborowskich… Cóż są
panowie Zborowscy? Co znaczy obiór króla, gdy ziemia się zapada, świat się wali, Krysi
maleńkie , umiłowane grozi śmierć!

Warszawa eszcze spała; domy pozamykane, ulice puste. Uspoko ony, że zdążył na
porę, wolnym krokiem echał ku rynkowi. W bramie dworca książąt mazowieckich stał
odźwierny i ziewał. Chwalibóg zeskoczył z konia i podszedł bliże .

— Niech bęǳie pochwalony… zdrowiście wszyscy?
— Na wieki. ǲiękować Bogu, nikto u nas nie słabu e. A Jędruś, wybaczcie… pan

Andrze , po co się tłucze o świcie, ak Marek po piekle.
— Co tylko żem przy echał. Do miłościwe królewny mam ważną sprawę: późno

wsta e?
— Bogać tam późno… eszcze na prymarię¹³³ nie ǳwonią, uż ona w kościele. Dlatego

i a, stary, muszę się zrywać po zarankach, coby bramę otworzyć i zamieść przed domem.
Jeżeli pan Andrze pilnie chce rozmawiać, to i na ulicy was wysłucha. Je miłość nĳakie
pychy w sobie nie ma: nie eden tu z prośbą czeka na nią co rano.

Zamilkł, usunął się na bok i zerwał czapkę z głowy.
Anna Jagiellonka ukazała się w progu domu.
Ubrana była w ciemnozieloną suknię, dokoła szyi i rękawów złotym sznureczkiem

wąsko wyszytą. Na głowie miała zieloną aksamitną bieretkę, okoloną sznurkiem pereł,
z prawe ręki zwisał różaniec.

Jędruś oddał konie odźwiernemu i pokłonił się czapką do same ziemi.
— Aaa… paź pana Sa… — zamilkła i nie domówiwszy imienia banity, którego nie

chciała potępić, nie mogła uniewinnić, a który od swe na wcześnie sze młodości tyle-
krotnie dawał e dowody przywiązania i wierności — westchnęła.

— Czy do mnie cię przysłano? — spytała zatrzymu ąc się.
— Nikt mnie nie posyła, sam od siebie przychoǳę i proszę na pokornie waszą kró-

lewską miłość, by mi snadnie raczyła uǳielić posłuchania w sprawie niezmierne wagi.
— O co choǳi? — spytała królewna.
— O życie — odparł krótko Chwalibóg.

¹³¹od roǳicam go dostał (daw.) — dostałem go od o ca. [przypis edytorski]
¹³²zmitrężyć — zmarnować czas, opóźnić się. [przypis edytorski]
¹³³prymaria — msza odprawiana wcześnie rano. [przypis edytorski]
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— Pó dź two a miłość ze mną do kościoła, rozmówimy się po mszy święte .
Upłynęła goǳina, Anna Jagiellonka wracała do domu, o dwa kroki za nią szedł Jędruś.

Na blade twarzy królewny malował się niepokó : rzucała trwożne spo rzenia w boczne
uliczki, przystawała, oglądała się, wreszcie wbiegła spiesznie do sieni i kazała przywołać
do swych komnat Kumelskiego.

Narada z panem kra czym i z Chwalibogiem trwała długo; po czym e miłość zaprosiła
obydwóch na śniadanie i przeszli do adalni.

— Ośmielam się zapewnić miłościwą panią — mówił Kumelski — że cale a cale nie
ma przyczyny do obawy. Pan Andrze ostrzegł nas tak wcześnie, że ako się łapkę na myszy
zastawia, tak przysposobimy wszystko, co potrza, na przy ęcie gościa.

Chciał mówić dale , coś mu przeszkoǳiło. To coś… małe, chuǳiutkie, śniade na
buzi, czarnookie i czarnowłose wbiegło do komnaty, przyskoczyło do królewny poufale
ak ǳiecko do matki i pocałowało ą w kolano.

— Kryśka! — zawołała Anna niby to gniewnie i uderzyła ą lekko po ręce. — Kryśka,
ak ty wyglądasz! Kosy¹³⁴ nie zaplecione, bez zapaski, la biczek nie dopięty, i wpadasz mi
tu ak z procy, wiesz, że tego nie lubię.

ǲiewczynka spuściła oczy.
— Miłościwa pani złocista… nie swarzcie! Tak mi pilno było pochwalić się…
— Ciekawam czym? Nauczyłaś się uż może obrębować, hę?
— Coś lepszego, sto razy le…
Spo rzała przed siebie i klasnęła w rączki. Wychowanie, Grzeczność,

Obycza e— Jędruś!
Pan Andrze Chwalibóg stał barǳo poważny, barǳo wyprostowany i czerwony ak

burak.
— Krysia! — teraz uż naprawdę surowo zawołała królewna. — Sprawu esz się, akby

cię co ino z lasu przywiedli! A to mi ǳiewka obycza na, co pierwsza obcego kawalera wita,
i to eszcze za pan brat, po imieniu… Idź zaraz do pani Świdnickie , niech ci wyznaczy
pokutę za nieprzysto ne zachowanie się.

Krysia padła z impetem na kolana, aż ękła podłoga, ob ęła e miłość za nogi i uderzyła
w płacz.

— O Jezus, Jezus… tak się też źlicie na mnie… umrę od żałości!… Ptakiem do was
leciałam… że uż na każde książce głaǳiuśko czytam, chciałam się pochwalić, że uż
wasze umiłowane imię zdolę ślicznie napisać… Śpiewałam sobie przez drogę; pocału e
mnie, pocału e, na miłościwsza pani! A tu masz! Miast nagrody kara… o Jezus, Jezus…

Schowała twarzyczkę we fałdy sukni królewny i zawoǳiła piskliwym głosem. Anna
Jagiellonka spo rzała na Kumelskiego i zaśmiała się cicho.

— No, no, uż się nie gniewam, uż wszystko dobrze, ino da spokó płakaniu —
mówiła dobrotliwie, głaǳąc Krysię po główce.

ǲiewczynka chwyciła rękę e miłości, przytuliła do nie buzię i szlochała dale .
— Krysiuniu, dość tego. Powtarzam ci, że się uż nie gniewam.
— A do pani ochmistrzyni mam iść o karę się dopominać?
— Nie, nie, uż tym razem i karę daru ę.
— A miłu ecie mnie?
— Miłu ę.
— No, to mnie pocału cie.
— Niech się pan kra czy przypatrzy, co to za koza; nabroi, nabroi, eszcze i nagrody

żąda.
Przygarnęła ǳiewczynkę do piersi i serdecznie kilka razy ucałowała.
— Mogę się przywitać z Ję… z panem Andrze em? — spytała Krysia, patrząc spod

oka na miłościwą panią.
— Pierwsze słyszę o te zna omości — ǳiwiła się królewna.
Teraz Jędruś zdobył się na odwagę i kłania ąc się do ziemi, zaczął:
— A bo to… za łaską miłościwe pani… — głos się urwał, odwagi było maluczko.
Za to w Krysi ǳielność urosła.
— To było barǳo dawno… eszcze wtedy, ak Pazzo przed kominem ze mną…

¹³⁴kosa (tu daw.) — warkocz. [przypis edytorski]
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— A mó pan przy echał do Łomży z nowinami o elekc i — wpadł e w mowę Jędruś.
— A on był paziem i stał w progu. Mnie się żal zrobiło, więc…
— Więc mnie przywołała k’sobie, proszę miłościwe pani.
— A a mu pokazałam mo e lalusie i zaraz po echał na polowanie.
— A ona sieǳiała w oknie i śpiewała.
— A on był moim mężem.
— A ona była mo ą żoną i na koronac i króla Henryka byliśmy społem.
— I przywiezie mi z wo ny cudności, drogości; tak obiecał, naprawdę!
— Z wo ny powiadasz? Hm, hm — ǳiwowała się królewna, przygryza ąc wargi.
— A tak. Więc teraz wasza królewska miłość asno wiǳi i dobrze rozumie, że się uż

okrutnie dawno znamy.
— O, tak… wiǳę asno, że nic nie rozumiem.
— W każdym razie — odezwał się Kumelski z rubasznym śmiechem — postąpili sobie

według przysłowia, które powiada, że rannego wstania i wczesnego ożenienia eszcze nikt
nieśmiechem — postąpili sobie według przysłowia, które powiada, że rannego wstania
i wczesnego ożenienia eszcze nikt nie żałował. Jakbym tak złożył na kupę lata onego
zacnego stadła, chyba trzyǳiestu nie doliczę.

Krysia postąpiła dwa kroki, Jędruś trzy kroki… popatrzyli sobie w oczy… Jędruś miał
czapkę w rękach… usta poruszyły się nieznacznie… szmer przeleciał powietrzem:

— Bęǳiesz na mnie czekała?
— Będę.
Chłopiec pokłonił się w pas, ǳiewczyna stała chwilkę z otwartą buzią, z opuszczony-

mi ku ziemi rękoma. Nagle zakręciła się ak uczka¹³⁵ i nim się kto opatrzył, wyleciała
z komnaty.

— Święte słowa miłościwe pani — rzekł Kumelski — eszczeć to nie panna Krystyna,
ino sprawiedliwa koza. Cha, cha, cha… ak mi Bóg miły, koza!

— Teraz zasię, gdy ǳiecka nie ma mięǳy nami, rozważmy eszcze sprawę, o które
mówiliśmy poprzednio — rzekła Anna Jagiellonka. — Pan kra czy umyślił uż pono
sposób na schwytanie na emnika zbó eckiego?

— Za łaską wasze królewskie miłości zda mi się, że tak trzeba uczynić: do póź-
nego wieczora brama stać bęǳie otworem, latarni nie każę świecić w sieni, rzekomo
dla oszczędności; Kaspra wasza królewska miłość przywoła na górę… łacno się na ǳie
akie zlecenie; inszym znów razem a go wyślę z karteluszkiem do któregoś z moich
zna omych, słowem, co ǳień swobodne niestrzeżone wnĳście do dworca bęǳie, tuszę,
zachęcało onego łotra do spełnienia swe bezecne służby. Ino, że w na ciemnie szym ką-
cie będę czyhał a, mo e oczy wypatrzą, mo e ręce przyłapią mordercę. Śpĳcie, miłościwa
pani, spoko nie!

Minął ǳień eden, drugi, ale wieczorem nikt pode rzany nie ukazał się w pobliżu
dworca królewny, pomimo że Kumelski zarząǳił wszystko ak na zręcznie ku zachęcie
ta emniczego zbrodniarza.

Stary Kasper, dobroduszny i ograniczony, niczemu się nie ǳiwił, o niczym nie re-
zonował, owszem, zakaz świecenia latarki pochwalił: „Bo to Bogiem a prawdą mało kto
do nas za rzy, po co drogi grosz w błoto rzucać?” Drzemał po ciemku w swe izdebce, nie
troszcząc się, że brama otwarta: „Je miłość tak chce, ano to dobrze”.

I trzeci, i czwarty ǳień upłynął zwykłym trybem; Krysia, nieświadoma niebezpie-
czeństwa, choǳiła z miłościwą panią na nieszpory. Tylko królewnę rozbolała akoś noga,
utykała mocno i musiała się opierać na ramieniu swe wychowanki, idąc do kościoła,
a Marysia Krupska i na starszy z paziów szli tuż obok. Z powodu te chore nogi zapew-
ne, powracano wcześnie do domu, zawsze za białego dnia.

— No i cóż, panie kra czy? — spytała Anna piątego wieczora, spotkawszy Kumel-
skiego w korytarzu.

— Ha, sieǳę na warcie, upatru ę i czekam — odrzekł stary. — Gdybym nie znał
Chwaliboga od ǳiecka, posąǳiłbym go, że mu się to wszystko śniło albo przysłyszało.
Ale chłopak roztropny, nie gadałby na wiatr, eszcze i przed miłościwą panią. Za łaską
wasze królewskie miłości idę na czaty, bo uż zmierzch zapada.

¹³⁵fruczka (daw.) — daw. zabawka ǳiecięca: yga, bąk na sznurku. [przypis edytorski]
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— A eśli ów człek mocnie szy od was… niech Bóg zachowa…
— Mam kĳ dębowy, niczego się nie bo ę. Coby mi się ednak z rąk nie wypsnął,

postaram się o pomoc.
— Pamięta cie, o wasze zdrowie barǳie mi nawet choǳi niż o co.
Kumelski zeszedł po cichu ze schodów i schował się w na ciemnie szym kącie za ed-

nym z filarów wspiera ących sklepienie przedsionka. Wytężył wzrok w kierunku otwarte
bramy i czekał z niezmąconą cierpliwością.

Może tak sieǳiał goǳinę, może i dłuże ; z kuchni położone w głębi podwórza dola-
tywały głosy i śmiechy służby, czasem ǳiewka przebiegła z akimś poleceniem od Mar-
cinowe do izby pani Wronowskie , i znowu uciszało się na chwilę.

Kra czy patrzył i nadsłuchiwał. Coś zaszemrało od strony rynku… cień akiś ukazał
się w otworze bramy, postał kilka sekund i cofnął się… Było uż tak ciemno, że tylko
barǳo bystry wzrok zdołał rozróżniać poruszanie się czegoś nieokreślonego przy we ściu
do sieni.

I znowu szmer… akby ostrożne stąpanie bosych nóg…
Kumelski odczuł racze , niż do rzał, zbliżanie się człowieka… Coś przystanęło… za

chwilę wyraźne stuknięcie…
„Aha, uderzył nogą o słupek… — pomyślał Kumelski — teraz maca rękoma, żeby

znów o co nie zawaǳić…”
Deski na schodach zachrzęściły. Kumelski liczył każdy trzask…
„Dwa, trzy… pięć… osiem… ǳiewięć… aha, przystanął na zakręcie… czeka… Pocze-

kam i a chwilę, cobym go nie spłoszył…”
Wysunął się po cichu zza filara, a potem szedł uż swobodnie ku podwórzu. Na ka-

mienne ławie przed wozownią sieǳiało dwóch sta ennych i kuchta.
— Chłopcy… — rzekł do nich półgłosem — pó ǳiemy na łowy.
— Cóż to za krotochwile? — zaśmiał się Szymon, chłop ak tur.
— Śmiechu tu nĳakiego nie ma: zbó się zakradł na schody. Kĳe do rąk, postronki

mocne za pazuchę, łapać i wiązać. Ty, Kuba — zwrócił się do kuchty — idź ku bramie,
ino powoluśku, coby ten psi syn nie zmiarkował, że wiemy o nim. A śpiewa se akiego
krakowiaka, pamięta . Skoro do ǳiesz, w te pędy bramę zawiera , drągiem zasuń i biegnĳ
do nas na schody, może się przydasz. Szymon, masz latarkę?

— Nie miałbym? Toli¹³⁶ wisi na murze w sta ni.
— Zaświeć i schowa pod kubrak; dopiero przy samych schodach ą odsłoń, cobyśmy

gościa w asności powitali. Jeślim dobrze zmiarkował, a nie zmylił, to go na ǳiemy na
pierwszym zakręcie. No, gotowiście?

— Jużci.
— Kuba, naprzód!

Płynie Wisła, płynie, do morza, do morza,
A mo a Kondusia rumiana ak zorza!

— zahuczał sobie kuchta, aż mury odpowieǳiały.
Kra czy z parobkami doszli do schodów… Szymon zaświecił znienacka… skulony przy

ścianie sieǳiał człek niemłody, bosy, w łachmanach.
— A ty tu czego szukasz na schodach, zbó eckie nasienie! — wrzasnął Jacek wyry-

wa ąc się naprzód.
— Miłosierne luǳie… — pokornie odparł ǳiad — wybaczcie biedakowi! Położyłem

się spać na pańskich schodach, bom nęǳny żebrak, ani denara na nocleg nie mam… utro
skoro świt byłbym poszedł dale . Czy a wieǳiał, że to nie wolno?

— O, ty Judasie! Zbó u płatny… pięć dni na cię wyczeku ę! — zawołał Kumelski. —
Ani mi się rusz, bo łeb na dwo e rozwalę. No, chłopcy, wiązać go, a mocno!

— Zaraz, zaraz, dy nie uciekam… po co wiązać.
Zerwał się nagle, buchnął Szymona głową w piersi, pięścią Jacka mięǳy oczy, sięgnął

w zanadrze, ale równocześnie uderzony pałką kra czego zachwiał się i upadł z ękiem na
ziemię.

¹³⁶toli (daw.) — tu: przecież. [przypis edytorski]
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Z dołu nadbiegł Kuba, z antykamery na górze błysnęło światło, ktoś drzwi otworzył.
— Co tam za hałas? — dał się słyszeć głos pani Świdnickie .
— Raczcie wasza miłość powieǳieć na aśnie sze królewnie, żeśmy chwycili ptaszka!

Już ona się dorozumie, o czym mowa. Jakby on skowronek nie chciał śpiewać, to się ta
na ǳie sposób… dowiemy się, kto go tu nasłał.

Skrępowano ǳiadowi ręce i nogi i wrzucono go do poǳiemne komory. W zanadrzu
miał krótki nóż obosieczny, ostry ak brzytwa.

*

W dniu  stycznia  r. odbył się z azd w Jędrze owie. Przybyło senatorów mnogo,
przeważnie stronnictwo Batorego. Z duchowieństwa nikt się nie stawił prócz Stanisława
Karnkowskiego, biskupa ku awskiego. Rozdwo enie wprawǳie zmnie szało się z każdym
dniem, ale cesarz Maksymilian miał eszcze wiernych stronników i w senacie, i w rycer-
stwie.

Na tym z eźǳie wysłannik siedmiogroǳkiego księcia, Hieronim Filipowski, przed-
stawił listy, w których Batory ǳiękował Polakom za ich dobrą wolę ku swe elekc i
okazaną i nawza em przyrzekał solennie wszystkie swe starania obrócić dla dobra Rze-
czypospolite .

Tedy nie tracąc czasu, wyruszono do Krakowa; tam wo ewoda Piotr Zborowski prze-
ciągnął mnóstwo waha ących się na stronę Stefana Batorego. Bracia ego krzątali się pil-
nie, Tęczyński nie szczęǳił zabiegów, a przekonywa ące mądrością słowa Zamoyskiego
łamały opór stronników Maksymiliana. Burmistrz i rada miasta Krakowa oświadczyli, że
sto ą do śmierci przy królowe Annie i królu Stefanie.¹³⁷ Wiǳąc, że się szala zwycięstwa
stanowczo przechyla na stronę ich kandydata, przywódcy partii uznali, że teraz wszystko
zawisło¹³⁸ od pośpiechu. Kto pierwszy na ziemi polskie stanie, kto pierwszy w kate-
drze wawelskie ukoronowany na tronie Piastów i Jagiellonów zasięǳie, temu hołd złożą
wierni poddani, ku temu się skłonią wprędce i przeciwnicy.

Gdy takie postanowienie zgodnie powzięto, czym pręǳe wy echało poselstwo polskie
do Siedmiogrodu. Zawiadomiono ich w droǳe, by się kierowali do miasta Megeszu, gdyż
tam obecnie księcia zna dą.

Za echawszy, prosili o posłuchanie.
Gdy weszli do sali audienc alne , pokłonili się nisko tuż przy drzwiach. Na trzystop-

niowym wzniesieniu, zasłanym perskim kobiercem, stało krzesło bogato rzeźbione i wy-
złacane, zakończone u góry herbem Batorych: Wilcze Zęby. Ponad tarczą mitra książęca.

Stefan Batory sieǳiał swobodnie rozparty, z rękoma na poręczach krzesła. Długie,
poważne spo rzenie powitało przybyłych, zanim przemówił. Wyciągnął ku nim prawicę,
da ąc znak, by się przybliżyli.

Wtedy wystąpił z grona posłów Ostroróg¹³⁹, mówca nad mówce, i w łacińskim ęzyku
przedstawił prośbę narodu polskiego, by wo ewoda siedmiogroǳki książę Stefan Batory
przy ąć raczył koronę, a w zamian oddał swe serce Rzeczypospolite . Ostroróg zakończył
tymi słowy:

— Racz, miłościwy panie, we rzeć na ciężkie sieroctwo o czyzny nasze , cztery uż lata
tron bez króla… berło bez pana… my, synowie te umiłowane matki, bez o ca i opie-
kuna. Karności nie ma ni porządku, swawola kra em włada! Gdy moc boska nie zde mie
z Rzeczypospolite tego brzemienia, w gruzy rozpadnie się ten gmach wspaniały, przez
wieki i przez wielkich królów zbudowany. Ale właśnie miłosierǳie boże nad nieszczęśli-
wą o czyzną wskazało nam w tobie ratunek i edyne zbawienie. Wołamy na cię pokornym
i gorącym sercem: przy mĳ koronę!

Przenikliwy wzrok przyszłego króla przesunął się zwolna po twarzach posłów. Po-
wstał i wyprostował się. Szczupły był, lecz dobrego wzrostu: głowę trzymał nieco w tył

¹³⁷Burmistrz i rada miasta Krakowa oświadczyli, że stoją do śmierci przy królowej Annie i królu Stefanie —
Bielski, Kronika. [przypis autorski]

¹³⁸zawisnąć (tu daw.) — zależeć, stać się zależnym. [przypis edytorski]
¹³⁹Ostroróg (…) przedstawił prośbę narodu polskiego, by wojewoda siedmiogroǳki książę Stefan Batory przyjąć

raczył koronę, a w zamian oddał swe serce Rzeczypospolitej — Bielski, Kronika. [przypis autorski]
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odrzuconą, co nadawało pięknemu obliczu ego wyraz rozkazu ący, a całą postać czyniło
wyższą.

— Witam was, panowie! — rzekł. — Witam życzliwie i wǳięcznie. Nie ino uszy
słuchały wasze mowy; słuchało e serce, rozum i wola. Serce użala się ciężkie niedoli
królestwa bez pana, rozum po mu e, że złemu pilno zaraǳić trzeba, wola raźno bieży
z pomocą. Powiadomiliście mnie uż dawnie o waszych zamiarach, ǳiś przychoǳicie
po odpowiedź. Krótka est i asna: przy mu ę koronę, będę waszym królem. Całą duszą,
wszystkimi siłami pracować chcę dla dobra o czyzny wasze , którą od ǳisie szego dnia za
macierz roǳoną obieram i ako macierz miłować będę, tak mi Panie Boże dopomóż.
 
Z przy azdem Stefana Batorego do Polski uspoka ały się i cichły zatargi stronnictw, a po
ego ślubie z Anną Jagiellonką i koronac i obo ga królestwa wszystkie stany i wszystkie
ziemie Rzeczypospolite złożyły hołd nowemu królowi i przysięgały na wierność. Miasto
Gdańsk edynie, z dawna skłonne do samowoli i żądne wyswoboǳenia się spod zwierzch-
nictwa królów polskich, uparcie sprzeciwiało się wyborowi Batorego. Gdy łagodność
i wyrozumiałość do na dalszych granic posunięta nie pomagała, owszem, zuchwali miesz-
czanie coraz bezczelnie się stawiali, król zmuszony był poskromić buntowników z bronią
w ręku. Ta wo na domowa, ciężka dla braku pienięǳy w skarbie i małe ilości wo ska,
trwała przeszło rok.

Ledwie król skończył z Gdańskiem, aliści doniesiono mu, że wielki kniaź moskiew-
ski Iwan wtargnął do ziemi inflanckie , dopuszcza się gwałtów i strasznych okrucieństw;
zamki i miasta zagarnia pod swe panowanie.

Batory postanowił rozprawić się zbro nie z na eźdźcą, wypęǳić go z Inflant, a eżeli
się powieǳie orężowi polskiemu, przesunąć dale ku wschodowi i północy granice Rze-
czypospolite . Z pociechą dowieǳiał się równocześnie, że dowódcy wo sk litewskich nie
zasypia ą sprawy, wypiera ą nieprzy aciela i szarpią go, ak mogą.

Dnia  lutego  wybrał się król z Warszawy do Grodna celem porozumienia się
z Litwą co do wo ny przeciw Moskwie. Za echał do Mikoła a Raǳiwiłła, wo ewody wi-
leńskiego. Naza utrz panowie litewscy i znamienitsza szlachta, oczeku ący króla od kilku
tygodni, zbiegli się tłumnie do dworca Raǳiwiłłów.

Stefan Batory przywitał wszystkich łaskawie i rzekł:
— Rad wiǳę, żeście waszmościowie tak ednomyślni ze mną. Żołnierzem estem, Król

pilno mi do mego rzemiosła.
— I nam!
— I nam!
— Pó ǳiemy w ogień za wami, na miłościwszy panie!
Król, który w całym swym życiu skromny był, nienawiǳił niepotrzebnych ceremonii,

garǳił wystawnością tak w sprzętach, ak w ubiorze, a w obe ściu z każdym, czy niskiego,
czy wysokiego stanu człowiekiem, oǳnaczał się uprze mą prostotą, ǳiś także nie chciał
zasiadać na wzniesionym krześle. Choǳił swobodnie po komnacie, zapoznawał się to
z tym, to z owym, przemawiał do szlachty przy aźnie i ednał sobie szczere i proste serca
Litwinów.

Gospodarz domu zbliżył się do na aśnie szego pana i rzekł:
— Raczcie zezwolić, miłościwy królu, bym was uweselił dobrymi nowinami.
— Jakież to nowiny? — spytał Batory ciekawie.
— Zechcie cie postąpić dwa kroki i wy rzeć oknem. Co tam stoi wzdłuż murów?

Sześć armat, zdobyłem e pod Kiesią. Bęǳie czym twierǳe szturmować, choć ta i swoich
nie zbraknie.

— Da że wam, Boże, zdrowie! Prawdęście rzekli, wesoły to widok.
— Nie na tym koniec, miłościwy panie; syn mó Krzysztof (ǳiś właśnie pismo otrzy-

małem) w echał dobrze głęboko w za ęte przez Moskwę Inflanty, zamek Kerepet zdo-
bywszy zburzył, liczne eńce¹⁴⁰ pobrał, a co na ważnie sze, bydła sztuk kilkanaście tysięcy
prowaǳi. Przyda się dla naszego żołnierza.

¹⁴⁰liczne jeńce pobrał — ǳiś popr. forma: wziął licznych eńców. [przypis edytorski]
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— Mości wo ewodo, uż mi teraz co złego zwiastu cie: starzy luǳie powiada ą: „Sie ba
ze śmiechem, żniwo z płaczem”. Niechże się aby krzynę posmucę.

— O , nie, miłościwy panie; co na uciesznie sze — schowałem na sam ostatek. Ino mi
ǳiwno, gǳie się poǳiał autor onego arcygrzecznego pomysłu, którego opowieścią chcę
was uradować… He … panie bracie… mości starosto! Pilno was wzywamy! — zawołał
do sto ącego nie opodal olbrzymie postaci szlachcica z opada ącymi aż na piersi rudymi
wąsami.

— Ta coże znów takiego! — huknął tamten tubalnym głosem; lecz spostrzegłszy
pod oknem króla, którego mu tłumnie zgromaǳone rycerstwo na sali zasłoniło, uderzył
się ręką po ustach, utorował sobie drogę dwoma rzutami ramion, stanął przed królem
i pokłonił się czapką do ziemi.

— Pozwólcie, miłościwy panie — rzekł Raǳiwiłł — bym zlecił wasze łasce przy a-
ciela mego: Fedor Puciata, starosta mitański.

— Lepsze waszmość nie możesz mieć rekomendac i ako ta, żeś przy acielem wo e-
wody wileńskiego — rzekł Batory z serdeczną uprze mością.

— No, po cóżem was tu wołał, panie bracie? Opowieǳcie miłościwemu królowi wasze
sprawki.

— O , Bożeż ty mó … tak co gadać? Nie warto ani gęby strzępić: szkoda królewskie
osobie czas zabierać na takie błazeństwa.

— Nie chcecie, to a opowiem; ale akbym co zmylił…
— Nie da cie się prosić, panie starosto — dodał król — ciekaw estem okrutnie.
— Ha, skaczy, wraże, jak pan każe!¹⁴¹ — mruknął Puciata po rusku, a głośno rzekł:

— Ta coże? Niedługo nuǳąc na miłościwszego pana, zwięźle powiem: Miasto Dynaburg
odbiłem Iwanowi bez krwi rozlewu. Ot, i koniec.

— I powiadacie, że nie warto o tym gadać? — zaǳiwił się król.
— Prawdę gadam. Napracowałszy¹⁴² się dniem i nocą, pod gradem kul, naraziłszy¹⁴³

karku twierǳę zdobyć — to rozumiem, to chwała; ale tak…
— Więc akże to było?
— Trzysta ino chłopa miałem, to i nie zbliżałem się pod mury, bo skuczno¹⁴⁴ porywać Podstęp

się z motyką na słońce. Tak co a nie robiąc?¹⁴⁵ Ładu ę na wóz szesnaście wiadrówek
okowity: „Hryńko — gadam do mego pacholika — pojidesz w hostynu¹⁴⁶”. „Pojidu, pane”
— gada Hryńko. I po echał. Białą chustkę do biczyska przywiązał, wiǳieli z murów,
że bezbronny, dopuścili aż pod bramę. „Piśmo wid starosty”¹⁴⁷ — gada do nich i poda e
kartelusz ode mnie. Stało tam, ak zna ąc przewagę załogi, a barǳie eszcze srogi animusz
moskiewskiego wo ska, nie kuszę się o dobywanie twierǳy i wracam, skądem przyszedł.
Na znak zasię, że im zdrowia i wszelakiego dobra życzę, posyłam im w podarunku nieco
gorzałki, coby wypili na cześć swego kniazia, a nas uchoǳących nie ścigali.

Urwał i ręką machnął pogardliwie.
— No i cóż się stało? — spytał Batory.
— Co? Opiły się, psie syny, na umor. Te same nocy przystawiliśmy drabiny, wleź-

li na mury, a oni spali wszyscy niczym te kamienie. Żeby eden się zbuǳił… ni! Tak
porznęliśmy ich pięknie ak baranów.

— Jakże to? Mówiliście przecież, że bez krwi rozlewu?
— Jej Bohu, bez krwi rozlewu! Z moich moło ców¹⁴⁸ żadnemu włos z głowy nie

spadł… akem Fedor Puciata.
Na drugi ǳień nowa była narada. Choǳiło o prowianty i pieniąǳe na koszta wo ny.

Stefan Batory przewodniczył. Reszta rycerstwa na ławach pod ścianami, w zagłębieniach
okien albo i sto ący przepełniała salę.

¹⁴¹Skaczy, wraże, jak pan każe (z ukr.) — skacz (tańcz), kanalio (wrogu), ak pan każe. [przypis edytorski]
¹⁴²napracowałszy się (dial.) — napracowawszy się. [przypis edytorski]
¹⁴³naraziłszy (dial.) — naraziwszy. [przypis edytorski]
¹⁴⁴skuczno (z ros. a. brus.) — przykro, smutno, nieciekawie. [przypis edytorski]
¹⁴⁵Tak co ja nie robiąc (dial.) — więc co a robię; więc co a mam robić. [przypis edytorski]
¹⁴⁶pojidesz w hostynu (z ukr.) — po eǳiesz w gości. [przypis edytorski]
¹⁴⁷piśmo wid starosty (z ukr.) — list od starosty. [przypis edytorski]
¹⁴⁸mołojec (daw., z ukr.) — ǳielny młody mężczyzna; żołnierz. [przypis edytorski]
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— Wiadomo waszmościom — rzekł król — że Korona złożyła uż na cele wo ny
pół miliona złotych; zali¹⁴⁹ Wielkie Księstwo Litewskie postanowi akie podatki na tę
potrzebę?

— Już uchwalone! — zawołał Sapieha.
— Grosz się sypie, nie damy się prześcignąć Koronie! — dodał Konstanty Łaba.
— Co ino potrzebne, wszystkiego dostarczymy! — rzekł Montwiłł.
— Ja się pode mu ę przystawić trzystu chłopów z siekierami, motykami, rydlami do

robót oblężniczych! — krzyknął Koszewski.
— Ja dwustu! — rzekł Kiszka.
— I a dwustu! A mó brat tyleż zobowiązu e się — oświadczył Rudowski z Nowo-

gródka.
— My zgromaǳamy prowianty! — zawołało kilku na raz. — Główna koncentrac a

zapasów ako i amunic i w Świrze. Ta sprawa uż przez pół załatwiona.
— Szczęść nam Boże! Przy takie ochocie i gotowości zwyciężymy wroga niechyb-

nie! — zawołał Stefan Batory drżącym od wzruszenia głosem. — Ja także dokładam ręki
do przygotowań, zanim w pole wyruszymy. Pisałem do Poznania, aby mi natychmiast
przysłali człeka sprawnego, o którym doniesiono mi, że znamienicie umie proch przyrzą-
ǳać; obiecałem ho ną płacę, mam odpowiedź, że uż wy echał; lada ǳień się tu stawi.
Ruśnikarzów¹⁵⁰, płatnerzów¹⁵¹ zdatnych mam także; Włocha niektórego, co kule ogniste
przyprawia, wiozę z sobą. Z Krakowa, z Poznania i z Warszawy uż wysłano fury z bro-
nią wszelaką. Armaty z Malborga i Gdańska idą morzem do Niemna, potem wołami do
ǲisny i znowuż wodą do Dźwiny.

— Niech ży e nasz król! Nasz hetman nad hetmany! — krzyknął ktoś w tłumie.
— Niech ży e! — powtórzyli wszyscy za nim.
— Niech nas prowaǳi!
— Ha że na Moskwę!
— Zwyciężymy!
— Niech ży e król Stefan!
A że to okna, choć w lutym, lecz dla gorąca w izbie były pouchylane, przeto ludność

gromaǳąca się pod dworcem Raǳiwiłła dosłyszała owe okrzyki i niebawem całe miasto
zawrzało wo ennym zapałem. Ro no było na rynku, po ulicach kupili¹⁵² się luǳie i roz-
prawiali o wo nie; gwar się wzmagał, gwar wesoły, ochoczy, serca biły gorączkową żąǳą
walki.

*

Było to dnia  sierpnia, późnym wieczorem. Cisza panowała w obozie polskim pod
Połockiem; wszystko spało twardym snem luǳi ciężko spracowanych. Przez cały ǳień
ǳisie szy wrzał krwawy bó … Oblega ące od trzech tygodni Połock wo ska polskie, litew-
skie, węgierskie i na emne rzuciły się ǳiś z wściekłością do szturmu. Odparci przez załogę
twierǳy, tyle ednak szkody zrobili w murach i palisadach, że tak hetmani, ak i pospo-
lity żołnierz, wszyscy przewidywali pomyślny koniec, czyli zdobycie miasta, niechybnie
na ǳień utrze szy.

Straże porozstawiane co pięćǳiesiąt kroków czuwały nad bezpieczeństwem obozu.
Ponieważ od strony głębokie i szerokie Dźwiny dostęp do miasta był niemożliwy, przeto
armia oblężnicza rozłożyła się po obu brzegach Połoty, rzeczki płytkie , ma ące kilka
brodów. Po edne stronie rozbili namioty Węgrzy, część polskiego i litewskiego wo ska.
Za rzeką, w potró nym kole namiotów, otoczywszy się dwoma rzędami wozów, reszta
wo ska.

Namiot króla Stefana, niczym prawie nie różniący się od innych, stał w samym środ-
ku. Przez szczeliny w płótnie migało światło; przed we ściem stał żołnierz.

Mąż akiś wspaniałe postaci, w sukienne delii zarzucone na ramiona, zbliżył się doń,
wymówił hasło z cicha, a potem spytał:

¹⁴⁹zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
¹⁵⁰ruśnikarz, właśc. rusznikarz — rzemieślnik wykonu ący broń palną. [przypis edytorski]
¹⁵¹płatnerz — rzemieślnik wykonu ący zbro e. [przypis edytorski]
¹⁵²kupić się (daw.) — zbierać się, gromaǳić się. [przypis edytorski]
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— Miłościwy pan śpi?
— Nie; przed chwilą wyszedł pan rotmistrz Bekiesz, a tylko co słyszałem, ak na a-

śnie szy król kazał sobie podać nowe świece.
Rycerz wszedł do przedsionka i kazał dworzanom spytać, zali go miłościwy pan raczy

przy ąć; po chwili wszedł cicho i stanął w progu. W pośrodku namiotu, przy stole zbitym
z desek umocowanych na czterech nie ociosanych pniakach, sieǳiał Stefan Batory z głową
wspartą na ręku i czytał. W mosiężnym dwuramiennym lichtarzu paliły się woskowe
świece. W kącie łoże — racze małe, wąskie, żelazne łóżko, na nim siennik, skórzana
poduszka i gruba wełniana derka. Oto były sprzęty i ozdoby namiotu królewskiego.

Gość odchrząknął z cicha, król podniósł oczy od księgi.
— A… pan hetman… ak to dobrze, żeście przyszli, pogadamy.
— Obawiam się we ść; mniemałem, że po takich trudach dawno spoczywacie, miło-

ściwy panie. Dopiero u rzawszy światło, ważyłem się wstąpić.
— Nie pomyliliście się, wo ewodo; odpoczynku miłego zażywam po pracy — odparł

król. — Oto sieǳę w ciszy, wygodnie.
Hetman Mielecki uśmiechnął się nieznacznie; dostrzegł ten uśmiech Batory.
— No tak, powiadam: wygodnie, gdy się cały ǳień stoi niczym karbowy¹⁵³ przy

żniwie, gdy nie ma czasu ani eść, ani przysiąść na ćwierć goǳiny, gdy człek własnego
głosu wśród onych wrzasków, ęków i huków nie słyszy, to błogość serce ogarnia, że się
ma boda taką sękatą deskę za ławę; można się przyna mnie opamiętać nieco w cichości
tych wiotkich ścian. Ciało odpoczywa i dusza…

— Dusza?
— Czytaliście przecież…
Król podsunął milcząc księgę ku hetmanowi.
— Commentari de bello Gallico¹⁵⁴… Pisma Cezara?
— Tak est. Przy aciel to mó wierny; ǳieła ego muszę mieć zawżdy pod ręką, gǳie-

kolwiek przebywam. W gniewie łagoǳi mnie, w smutku rozrywkę da e, naukę czerpię,
roztropności nabywam. Zda mi się, że duch mó w asności żywie, gdy tego wielkiego
ducha czu ę w pobliżu siebie.

Mielecki słuchał z poǳiwem te mowy.
— O na miłościwszy panie… przy was żyć, waszych rozkazów słuchać — to takoż

w asności przebywać!
Batory zamknął księgę i odsunął ą na bok.
— Jak myślicie, bęǳie temu koniec utro? Co ǳień upatru ę białe chorągwi, toć

szpieg, powiada ą…
— Łgarstwo est, co szpiegi donoszą, ǳiś to sprawǳiłem. Ba ku ą, aby ino zapłatę

otrzymać, a żaden poza koniec nosa nie wiǳiał. ǲiś przytrzymano zbiegów z fortecy,
tych darowałem zdrowiem, byle prawdę powieǳieli.

— I cóż?
— Załoga liczna, ǳielna, mało co mnie niż sześć tysięcy luǳi. Szeremetiew, Łu-

ków, Krywoborskĳ, kniaź Paleckĳ — wszystko to doświadczeni starzy woǳowie. Piotr
Wołyńskĳ chce układów, ale tamci ani sobie gadać nie daǳą o poddaniu. Prochu i kul na
pół roku starczy, żywności w bród. Oto, czegom się dowieǳiał od tych luǳi. Ino edno
haniebnie się stało, żem nie zdolił słowa dotrzymać biedakom…

— Jakże to?
— Ano dostawszy ęzyka, puściłem wszystkich ǳiesięciu wolno. „Idźcie z Bogiem,

gǳie oczy poniosą”. Nawet ich kazałem wyprowaǳić dobry kawał za obóz…
Urwał, zmarszczył brwi, przesunął ręką po twarzy i odetchnął głęboko.
— Coś wam sroǳe dolega, wyrzućcie tę gorycz z siebie.
— Uciekały, chuǳiaki, rade, że śmierci umknęły, a tu sroższa ich w polu czekała niż Okrucieństwo

za murami.
— Co powiadacie?

¹⁵³karbowy— naǳorca pilnu ący robotników w polu; wykonaną przez poszczególnych chłopów pracę notował
sobie, znacząc karby na kĳu. [przypis edytorski]

¹⁵⁴Commentari de bello Gallico — O wojnie galĳskiej (Commentarii rerum gestarum belli Gallici a. De bello
Gallico), ǳieło w ośmiu księgach, spośród których siedem napisał wóǳ rzymski Ga usz Juliusz Cezar (–
p.n.e.), a ósmą ego szef sztabu, Aulus Hirtius (– p.n.e.). [przypis edytorski]
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— Wiadomo wam, na aśnie szy panie, że załoga moskiewska chyciwszy¹⁵⁵ cztery dni
temu kilkunastu oblega ących Niemców z nasze piechoty na emne …

— Tak, tak, wiem, umęczyli ich okrutnie i wyrzucili ciała do Dźwiny.¹⁵⁶
— A nasi patrzyli na to, zgrzyta ąc zębami. Tak i pomścili swych towarzyszy na onych

ǳiesięciu zbiegach. Skoczyli za nimi w pole, zakłuli spisami i porąbali na sztuki, mimo
że tamci o ziemię się rzucali i zmiłowania błagali.

Król się żachnął.
— Ukaraliście surowo bezecników?
— Miłościwy panie, odwet wo enny… pomsta za braci… nie umiałem być srogim…

wyzna ę.
Batory brwi zmarszczył, ale nic nie odrzekł; po chwili mówił:
— Z tego, coście się dowieǳieli, konkludu ę, że naǳie a nasza ino w zburzeniu mu-

rów a wałów… inacze twierǳy nie dostaniemy.
— One wieże drewniane, które im kniaź Iwan dał pobudować, to nasz wróg na gorszy.

Te zniszczyć, a Połock nasz.
— Nie zapomina cie, panie hetmanie, że ich kule ogniste nie ma ą dobrego lotu;

pada ą blisko, nie doszedłszy celu, a ledwie co czwarta się rozpęka. Zaś nasz mistrz Ru-
dolfino¹⁵⁷ w swym ta emnym warsztacie wielką nam posługę uczyni. Jego kule niczym
sępy z rozpędem lecą, a upadłszy na ziemię, wybucha ą i śmierć niosą.

— Na te kule mistrza Rudolfina a też na barǳie liczę; zanim do was przyszedłem,
miłościwy panie, byłem u niego. Czaroǳie to chyba: uż ich znowu ma gotowych około
czterystu, ażem się zdumiał. Tak mu ta praca składnie iǳie, a ino swego głuchoniemego
brata ma do pomocy. Bóg raczy wieǳieć, co za pioruny ten człek w onych kulach zamyka.

Gwar pomieszanych głosów, gniewne krzyki zbliżały się ku namiotowi królewskiemu.
— Raczcie wy rzeć, panie hetmanie, co się tam ǳie e — prosił król.
Mielecki wyszedł na pole.
— Co to za hałasy? Jak śmiecie?
Czterech żołnierzy przystąpiło doń; eden z nich trzymał latarkę. Prowaǳili młodego

człowieka w wie skim ubraniu, ze skrępowanymi w tył rękoma. Pokłonili się i czekali
w karne postawie, aż im ego wielmożność mówić pozwoli.

— Co to za człowiek? — zapytał.
— A szpieg moskiewski chyba, ino co inszego — rzekł na starszy z żołnierzy. —

Po maliśmy go, ak się przemykał po ciemku mięǳy wozami, hasła nie zna, tłumaczyć
się nie umie. Podpatrzyć co chciał abo podsłuchać, a może i uśmiercić kogo… znacznego,
bo w tę stronę się kierował.

— Krucicę miał za pasem i nóż za pazuchą; o, aki ostry! — dodał drugi żołnierz.
— Gada , co tu robisz? — surowo przemówił Mielecki do chłopa…
— Nic ǳiwnego, żem hasła nie znał — rzekł młody człowiek po polsku — z daleka

idę. Szpiegiem nie estem, ino bić się chcę za sławę o czyzny umiłowane . Z głębokie
Rusi echałem, koń mi padł w droǳe, przebrałem się po wie sku, bo tak bezpiecznie .
Wszedłem do obozu, nie wieǳiałem, gǳie się obrócić, aż i schwytali mnie. Szlachcic
estem, Andrze Chwalibóg się zowię.

— Łacno to podszywać się pod uczciwe nazwisko, gdy cię nikt nie zna. Sprawa nie-
czysta… nie o sławę ci choǳi, ino o niecny zarobek… szpiegować przyszedłeś, szpiegowską
zapłatę otrzymasz. Na śleǳtwa i sądy nie ma tu czasu: postronek, gałąź i koniec.

— Upraszam wasze wielebności o edną łaskę ino, raczcie mnie postawić przed panem
kasztelanem gnieźnieńskim, ten mnie zna.

— Przypatrzcie się, wasza wielmożność, aki to psi syn mądry… — zaśmiał się żołnierz
— powiadomiony, co się w obozie ǳie e, akby z adł z nami beczkę soli.

— Chce zyskać na czasie, coby mógł uciec przed stryczkiem — dodał drugi.

¹⁵⁵chycić (gw.) — chwycić, złapać. [przypis edytorski]
¹⁵⁶załoga moskiewska chyciwszy cztery dni temu kilkunastu oblegających Niemców z naszej piechoty najemnej (…)

umęczyli ich okrutnie i wyrzucili ciała do Dźwiny — historyczne: J. Bielski, Kronika. [przypis autorski]
¹⁵⁷nasz mistrz Rudolfino w swym tajemnym warsztacie wielką nam posługę uczyni. Jego kule niczym sępy z rozpę-

dem lecą, a upadłszy na ziemię, wybuchają i śmierć niosą — wynalazca kul eksplodu ących, Rudolfino, przebywał
w obozie Stefana Batorego. [przypis autorski]
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— O kasztelana gnieźnieńskiego się dopominasz? Nie ma go w obozie — rzekł het-
man krótko.

— O mó Boże… a gǳie? W ego pułku chciałem służyć.
— Mogę ci to powieǳieć, bo i tak nie wy ǳiesz stąd żywo. Kasztelan Zborowski stoi

z trzema chorągwiami na droǳe do Sokoła, by nie dopuścić stamtąd odsieczy oblężonym.
Po mowie znać, żeś Polak, w hańbie się tarzasz, płatny szpiegu moskiewski. Wyprowaǳić
za obóz i powiesić — rzucił rozkaz żołnierzom i odwrócił się z obrzyǳeniem.

— O Maria Częstochowska, ratu ! — krzyknął rozǳiera ącym głosem Chwalibóg, ale
żołnierze popchnęli go przed siebie i szturcha ąc w plecy kolbami przesuwali się ciasnym
prze ściem pomięǳy gęstwą namiotów.

Płócienna płachta, rzucona niecierpliwą ręką, odgięła się na bok, przed namiotem
stanął król.

— Kto to wołał ratunku tak żałośliwie? — spytał Mieleckiego.
— Schwytano szpiega, kazałem go obwiesić — odpowieǳiał hetman.
— Moskwicin?
— Niestety, Polak. Kłamstwem się zasłania, Zborowskiego na świadka wzywa, musiał

wieǳieć, że onego tu nie masz.
— Podał nazwisko?
— Jakoby Andrze Chwalibóg, ale to…
Stefan Batory chwycił Mieleckiego silnie za ramię.
— Rany Chrystusa… co żeście uczynili, panie hetmanie! Toć i a znam tego człowieka!
— He , ty!… — zawołał król do żołnierza na warcie. — Biega za nimi… niech wraca ą

natychmiast! Po manego puścić wolno… Wiesz, którędy poszli?
— Wiǳiałem, miłościwy panie? uż oni daleko… a ciemno… nie dogonię.
— To krzycz, woła , co ino masz sił… woła cięgiem „Chwalibóg!” Zrozumie ą przecież

i zatrzyma ą się! Wracać mi co żywo!
Kilkanaście minut oczekiwania, grozy, męki, wreszcie akiś szmer ledwie dosłyszalny…

potem coraz głośnie szy… miarowy chód żołnierzy, światło latarki mignęło z daleka…
Westchnienie ulgi wydarło, się z piersi hetmana i króla.
Andrze Chwalibóg uwolniony z więzów runął na ziemię i ob ął króla za kolana.
— Boże Wszechmogący… toć żem się wyprosił ze służby, pana porzuciłem, ptakiem

pęǳiłem do one wo ny święte … bić wroga, choćby żywot dać za matkę edyną! A gdyby
nie wy, na miłościwszy panie, byłbym zginął bezecną śmiercią, gorze psa!

Przytulił twarz do kolan królewskich i szlochał głośno.
— Mości Chwalibóg… wybaczcie… zgrzeszyłem ciężko przeciw wam… — ąkał het- Przebaczenie

man — nie pamięta cie mi te krzywdy… Na Boga ukrzyżowanego was zaklinam, poda cie
mi rękęl

Młody człowiek podniósł się z klęczek, wbił oczy ponuro w ziemię i potrząsnął głową
przecząco.

Batory położył mu rękę na ramieniu łagodnie i uśmiechnął się.
— A to co za żołnierz, co hetmana nie słucha? Jeszcześ do naszego zakonu nie przystał

i od buntu poczynasz? Za karę mianu ę cię przybocznym ordynansem ego wielmożności,
mianu ę cię prawą ręką pana hetmana.

Mielecki nie czekał odpowieǳi, ob ął chłopca wpół i przycisnął do piersi.
— Zde mĳże mi ten kamień ze serca — prosił — utro ǳień sądu dla wielu, może

i mo a goǳina wybĳe… użal się me siwe głowy… synu!
Tego uż nie mógł znieść Jędruś obo ętnie. Ileż to lat minęło od śmierci o ca! Ile uż

lat nikt mu nie powieǳiał… synu!
Schylił się pokornie ak ǳiecko i pocałował hetmana w rękę.

*

Ledwie świtało, gdy się szturm na nowo rozpoczął. Kule mistrza Rudolfina, wyrzucane
z armat oblężniczych, szerzyły popłoch w załoǳe Połocka. Odległość strzału była tak
wymierzona, by każda z tych kul trafiła do wnętrza twierǳy, a każda pada ąc wybuchała
i słała wokół siebie trupy i ciężko rannych.
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Stefan Batory po naraǳie z pułkownikiem Bekieszem, hetmanami Zamoyskim i Mie-
leckim kazał ruszyć piechotnym odǳiałom na zdobycie barǳo przez poprzednie walki
nadwerężone warowni.

Trąbki zagrały, bębny zadudniły, wo sko biegło z wściekłością na szańce. Podwó -
na dębowa palisada, wypełniona wewnątrz kamieniami i gliną, leżała w wielu mie scach
rozwalona i potrzaskana, a wśród szturmów, ǳień w ǳień czyniących wyrwy, nie mogli
oblężeni nadążyć z naprawą. Ku tym to gruzom pęǳili akby szałem gnani żołnierze.

Już dosięgali niemal fosy zasypane do równości przez odǳiały robotnicze, gdy spod
wysuniętego bastionu przez furtę wypadło z twierǳy mrowie Moskwicinów z okrzykiem
„Hura” i wparło się ak klin w żelazny pierścień polskie piechoty, która tą niespoǳie-
waną wycieczką stropiona ęła się mieszać i cofać z popłochem. Zachęceni powoǳeniem
połocczanie parli naprzód i byliby rozerwali roty polskie, gdy na znak dany przez kró-
la Zamoyski na czele garstki piechurów z ukosa rzucił się z całym impetem, aby odciąć
odwrót wycieczce.

Spostrzegli się połocczanie. Pod gradem kul luǳi Zamoyskiego cofali się czym prę-
ǳe , a uż naderwany w tym mie scu krąg oblężników zrósł się na nowo i pęǳił ku
palisadom.

Zaczęto przystawiać drabiny, na które z trudem wǳierali się polscy żołnierze, pra-
żeni z góry kulami, zlewani wrzątkiem i strugami roztopione smoły. Na gorze ednak
do zdobycia twierǳy przeszkaǳała owa drewniana wieża, z które strzelcy połoccy ra-
zili oblega ących w sposób straszliwy. Co chwila z drabin osuwały się trupy, strąca ąc
swym ciężarem poniże sto ących żołnierzy. Zdawało się, że i ten szturm, ak poprzednie,
skończy się odwrotem.

Przed króla wysunął się z ego otoczenia Węgier Piotr Racz, i zaczął o coś usilnie
upraszać, ale hetman Mielecki nie umie ąc po węgiersku, nie rozumiał ani słowa. Stefan
Batory zwrócił się doń i rzekł:

— Mó Racz chce zebrać ochotnika i pó ść podpalić wieżę.
— O panie miłościwy… niech iǳie, niech iǳie!
Jakoż po niedługie chwili u rzano setkę piechoty gna ącą ku drewniane wieży, wzno-

szące się ponad palisadą. Hetman wytężył wzrok…
Każdy żołnierz miał przytwierǳoną na piersiach ogromną wiązkę chrustu, która go

niemal całego zasłaniała. Górą przez szpary wiǳieli drogę przed sobą, więc raźno i pew-
nym krokiem biegła ta garstka zuchwalców. Mielecki nie spuszczał z nich wzroku.

A spoza gruzów palisady, z okienek wieży biły kule…
Mały hufiec zaczął się piąć na wał. Mielecki przysłonił oczy rękoma od blasku sło-

necznego i patrzał, patrzał… Jeden ze śmiałków zesunął się po pochyłości wału i uż nie
powstał… Za chwilę padło trzech, znowu eden, znowu dwóch; towarzysze ani się zatrzy-
mali, tylko w górę a w górę.

Przystanęli u stóp wieży. Hetman liczył sekundy przyśpieszonym, huczącym w uszach
biciem swego serca.

— O Chryste Panie! Pięciu spada z wału… toż ani eden z życiem nie u ǳie!
Każdy żołnierz odpiął połowę chruścianego pancerza i wtykał, gǳie trafił, w szczeliny

mięǳy deskami…
Przybiegli ak burza; pomknęli z powrotem ak wicher, a w mie scu, gǳie stali przed

chwilą, zaczęły się ukazywać szare, skręcone w śrubę kęǳierzawe dymy. Niebawem biały
obłok przysłonił trzypiętrową, sterczącą nad ostrokołem wieżę, a na tle białego obłoku
ślizgały się brudnoczerwone plamy.

Zmora oblega ących rozwiewała się z dymem, straszna wieża płonęła.
Obrońcy z krzykiem rozpaczy rzucili się na ratunek, ale na próżno usiłowali zgasić

płomień obe mu ący beluardę¹⁵⁸; e drewniane wiązania strzelały w górę słupami ognia,
pióropuszami dymu.

Pan Racz z oczyma krwią nabiegłymi, okopcony ak diabeł, powracał na czele garstki
swoich ochotników, krzycząc i wymachu ąc rękoma w stronę pożaru…

— Patrzcie, wasze wielmożności, ak to wicher pięknie dokonywa, cośmy szczęśliwie
zaczęli! Upieką się, upieką, bo ani moi wytrzymać nie mogli!

¹⁵⁸beluarda — narożna baszta obronna lub drewniana ruchoma wieża oblężnicza. [przypis edytorski]
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Rudolfino ął kierować wyrzucaniem kul ognistych z furią zdwo oną. Leciały w górę
z sykiem złowieszczym, pękały nad miastem i spadały, niecąc pożogę wśród ulic drew-
nianych.

Skorzystali polscy wo ownicy z popłochu nieprzy aciół oszalałych wśród pożaru i wal-
ki. Już na drabinach pełno było luǳi, którzy słabo spychani dosięgali wierzchołków pa-
lisady, pchali się przez wyręby, pełni animuszu, porwani zwycięskim impetem.

Nad miastem, na baniaste kopule cerkwi św. Zofii, ukazała się biała chorągiew.
Jędruś Chwalibóg powracał wśród ochotników pana Racza.
Upo ony walką, usmolony dymem, opamiętał się dopiero na widok ego królewskie

mości. Straszno mu się zrobiło na sercu.
Kiedy spostrzegł zastępy młoǳieży, wyrywa ące się ku śmierci pod woǳą mężnego

Węgra, krew mu buchnęła do głowy, nie mógł wytrzymać… Zeskoczył z konia i pognał
z nimi razem.

Teraz dopiero ochłonął.
— O a nieszczęśliwy… gǳieżem miał rozum!… Gǳieżem miał upamiętanie!… Król

miłościwy raczył mię w swe łaskawości uczynić ordynansem pana hetmana, a a… Za
nieposłuch zawsze surowa kara… a dopiero w wo ennym czasie… w goǳinie bitwy!… To
tak akbym uciekł z pola!… Gorze eszcze!

Aż tu oba hetmani zabiegli drogę powraca ącym z ognia ochotnikom. Pan Zamoyski
pochylił się z konia i podał rękę Raczowi.

— Pó dźcie waszmościowie wszyscy do na aśnie szego pana, niech się ego serce roz-
radu e, że Węgrzy powieǳieli w ǳisie szym szturmie ostatnie słowo.

— Prawdy się trzyma ąc — to Węgrzy i Polacy — odparł Racz. — Mam tu trzech
robotników zacnych, co za ǳiesięciu sto ą — i wskazał na idących tuż za sobą: — Wą-
sowicz, Łapczyński i Chwalibóg.

— Co takiego? — zawołał Mielecki marszcząc brwi groźnie. — Pó dź waszmość
ku mnie, na słowo. Raczcie, panowie, nie zatrzymywać się — rzekł do Zamoyskiego
i ochotników — król egomość czeka; my się tam stawimy za chwilę.

Odeszli.
— Co to było? — krzyknął ostro do swego adiutanta.
— Panie hetmanie…
— Jak śmiałeś się dopuścić takowego zuchwalstwa! Wysłałem cię z rozkazem do puł-

kownika Montwiłła, a ty…
— Rozkaz zaniosłem, panie hetmanie…
— A potem? Samopas, gǳie wola, prawda? Piękna subordynac a! Ciekaw estem, co

król na to powie? A a cię opłakałem ak prawego żołnierza, mniemałem, że w powrocie
padłeś od kuli…

— Miałem ich cały deszcz nad sobą, panie hetmanie… — wy ąkał Chwalibóg.
— Służba samowoli nie cierpi.
Jędruś chwycił za strzemię i pocałował Mieleckiego w kolano.
— Wiera, zawiniłem, zgrzeszyłem… ten eden, pierwszy i ostatni raz mi wybaczcie.
W twarzy hetmana coś drgnęło… przymknął oczy.
— Nie, nie przebaczę — szarpnął wąsy, odetchnął z fukiem. — Pó dź do króla!
Przed namiotem Mielecki zsiadł z konia. Stefan Batory z rozweselonym obliczem

rozmawiał z ochotnikami; Racza miał tuż przy sobie i trzymał mu poufale rękę na ra-
mieniu. Twarz ǳielnego Węgra gorzała dumą. Król egomość własną szablę odpasał i na
pamiątkę mu podarował. Wąsowiczowi szlachectwo nadał, Łapczyńskiego Jan Zamoyski
do swego herbu przy ął. Wszyscy inni otrzymali od króla i hetmanów upominki drogie.

— Na miłościwszy panie — rzekł Mielecki ǳiwnym akimś głosem — przyprowa-
ǳam tu eszcze ednego. Raczcie spo rzeć… ten Murzyn to mó ordynans Chwalibóg.

— Gǳież to waszmości tak usmolono? — zaśmiał się król.
Jędruś drżał na całym ciele. Ach… co go czeka? Degradac a w obliczu całego wo ska,

potem wieża, a może… coś eszcze strasznie szego!…
— Nie ǳiwu cie się, miłościwy panie, słabości me ; tak się poganin spraszał, tak się

rwał na ono podpalenie… co miałem czynić… pozwoliłem.
Chwalibóg padł ak długi na ziemię twarzą do nóg hetmana.
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— A mnie go wasza miłość ustąpicie na kilka tygodni? Pokornie was proszę! —
rzekł król żartobliwie. — Pismo mam do miłościwe małżonki z opowieścią o wiktorii
ǳisie sze , a znam Chwaliboga, ako est do wożenia listów edyny.

— Niech eǳie. A kiedy wraca?
— Myślę, że dwaǳieścia dni aż nadto wystarczy, choć do Warszawy kęs drogi.
— Według woli wasze królewskie miłości.
Podniósł nieznacznie palec w górę i spo rzał na sto ącego na boku Chwaliboga.
— Za dwaǳieścia dni, o te goǳinie!… — rzekł półgłosem. — Przekonam się, zali

nauka nie poszła w las.
— O te goǳinie. Chybabym nie żył.

Dnia  września rano paź ozna mił królowe posłańca z listami. Anna Jagiellonka
kazała go natychmiast wpuścić do swe komnaty.

Przy oknie, odwrócona do drzwi plecami, haowała na krosnach panienka.
Chwalibóg stanął u progu, lecz nie miał siły czekać w milczeniu, póki go nie zapyta ą,

tylko rozradowanym głosem zawołał:
— Na miłościwsza pani… Połock wzięty!
Na ten wykrzyknik odpowieǳiał pisk przeraźliwy, panna dworska zerwała się z ławy.
— Święta Patronko!
I stanęła ak wryta.
— Przeczytam list za chwilę — rzekła królowa. — Powiada prędko: zdrów pan

miłościwy? Nic mu się nie przygoǳiło w tym wo ennym upale?
— Na lepszym zdrowiem się cieszy; a odkądeśmy weszli do zdobyte twierǳy, łaskaw

na wszystkich, wesół, mowny, aż serce rośnie nań patrzący.
— No, a tobie ak wo na smaku e? — z uśmiechem spytała królowa.
— Miłościwa pani… ani w niebie nie rad bym co inszego czynić, ino wo ować. Człek

ży e siedmiogroǳkim życiem! To edno bieda, że nie ma czasu myśleć o niczym… —
spo rzał spod oka na Krysię — chyba rano i wieczór przy pacierzu.

Anna Jagiellonka uśmiechnęła się.
— Anioł Pański w południe takoż pobożnie odmawiasz? No, Krysiu, ǳiś pozwalam

przywitać pana Andrze a.
Podali sobie ręce.
— Waszmość co ǳień… wszak na wo nie mogą zabić, zastrzelić, zarąbać, wo na taka

straszna…
— Wrócę zdrów, niech panna Krystyna bęǳie spoko na — zerknął na bok, miłości-

wa pani czytała list pilnie. — W złotogłów cię oblokę, diamentami obsypię… umiłowanie
mo e!
 
Po wy ściu za mąż Kachny Leszczyńskie , podrasta ąca Krysia za ęła e mie sce. Wpraw-
ǳie Marysia Krupska zawsze była niezbędna i na potrzebnie sza we wszelkie poko owe
usłuǳe i przy ubieraniu miłościwe pani, ale znowu żadna z dworek nie czytała tak pięknie
ani też śpiewać przy lutni nie umiała tak wǳięcznym głosem ak Krysia.

ǲiewczyna ukochała królowę gorącą, pokorną miłością od pierwsze chwili, gdy ą
Anna pieszczotliwą ręką przygarnęła do siebie. Wzrasta ąc w lata, rozumiała coraz lepie
swo e sieroctwo bezimienne, zwłaszcza że nieraz dostał e się gorzki docinek od panien
dworskich, zazdrosnych o łaskę królowe . Za to właśnie serdeczne wyróżnienie, za służbę
przy boku e miłości Krysia wǳięczna i całą duszą oddana gotowa była w przepaść skoczyć
dla swe na lepsze opiekunki i pani.

Smutek i czarne myśli chowała na swobodne nocne goǳiny: we dnie swym ǳie-
cinnym szczebiotaniem, śpiewkami spęǳała zadumę z czoła królowe , a gdy zgryzoty
zasępiały oblicze Anny Jagiellonki, Krysia klękała u e stóp i z przymileniem tuląc głów-
kę do e kolan, przyciszonym głosem zaczynała odmawiać różaniec. Królowa wyciągała
zza pasa bursztynową koronkę i modliły się razem.
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— Ani wiesz, Krysiuniu, co cię czeka — rzekła e miłość pewnego ranka do swe
ulubienicy.

— Zgadywać? — spytała ǳiewczynka, przechyla ąc figlarnie główkę na ramię.
— Nie próbu nawet, bo nie zdolisz, ot, powiem ci od razu: utro rano wy eżdżamy

do Krakowa.
— Jezus! Toć miłościwa pani cztery lata uż nie ruszała się z Warszawy?
— A tak; od pierwsze wo ny moskiewskie . Męża i króla nie było w Krakowie, a na

starość człek do mie sca przywyka; dobrze mi w Warszawie, to i sieǳę, gǳie mi dobrze.
— Król ego miłość uż wrócił?
— Właśnie od króla pismo ǳiś otrzymałam: zaprasza mię do Krakowa na wesele

synowicy¹⁵⁹ swe Gryzeldy.
— Powie mi wasza królewska miłość, kogo ta panna poślubia?
— Zaszczyt z obu stron: panna młoda — Batorówna, a narzeczony kanclerz i hetman

wielki koronny — Jan Zamoyski.
— O święta Matko… i mnie miłościwa pani chcecie wziąć z sobą?
— Wszystkie zabieram, a ciebie bym miała ostawić? Tuszę pewnie, że bezpieczno

możesz echać.
— Sąǳicie, miłościwa pani, że uż nikt nie czyha na mnie?
— Wszakże uż siódmy rok biegnie, ak ǳiad z piekła rodem, którego się tak sroǳe

lękałaś, złapany w nocy w sieni mego tu dworca i osaǳony in fundo¹⁶⁰ zmarł nagle na
trzeci ǳień, ednego słowa nie wyznawszy. Od tego czasu mamy spokó .

— Pamięta wasza królewska miłość, ak się pan kra czy one śmierci ǳiwował!
— A tak: zapewniał, że akaś zbrodnicza ręka zaprawiła mu pożywienie tru ącym

adem, bo zmarł w boleściach niebawem po obieǳie.
— Mała byłam wtedy, ale mi się wierzyć nie chciało takowym posądkom. Po cóż by

go miano uśmiercać?
— Mała niemądra urosła i nie zmądrzała. Toć łacno odgadnąć, że on ǳiad był ino

sługą kogoś możnego, komu ty z niewiadome przyczyny w droǳe stoisz. Ów ta emny
zbroǳień dawał zapewne pozór na to, co się ǳie e, a gdy spostrzegł, że i ten raz się nie
powiodło, struł swego sługę, aby go przed sądem nie zdraǳił.

— Wszak do więźnia nikogo nie dopuszczano?
— Pieniąǳ mury przenika i żelazne kłody otwiera. Przepłacił którego z pachołków

i ten zaniósł ǳiadowi zatrute adło. Ot, ǳiękowałaś tylekroć Matce Na świętsze za oca-
lenie, poproś i nadal o wszechmocną opiekę i bądź dobre myśli. Mniemam, że ów zły
człowiek lęka się, by go nie schwytano, i dlatego przycichł. A kto wie, może i umarł do
te pory… tyle lat! Wraca ąc do nasze podróży, przepatrzcie skrzynie i sza w gotowalni,
wybierzcie co na pięknie sze stro e, szaty, pasy, manele, łańcuchy i spaku cie do kuów
ostrożnie, coby się rzeczy nie pogniotły. O sobie nie zabacz, Boże, uchowa ; trzeba się
bogato zaopatrzyć, gdyż wszędy bęǳiesz mi towarzyszyła.

„Ach, Boże, Boże… co mnie Kraków obchoǳi, nĳakie zabawy mi nie w głowie… —
pomyślała Krysia wzdycha ąc. — Kto wie, gǳie się biedny Jędruś poǳiewa!”

Dnia  czerwca  z echała królowa na Wawel.
Przywiązanie wza emne nie złociło pożycia małżonków, czemu trudno się ǳiwić, gdyż Małżeństwo, Pozory

Stefan Batory niechętnie poślubił niemłodą i nieładną królową. Anna zaś w poczuciu
szlachetne dumy usunęła się odeń od razu i stale mieszkała w Warszawie. Pozory ednak
były troskliwie zachowywane; od czasu do czasu król odwieǳał żonę w e rezydenc i, ona
zaś, nawza em, eźǳiła niekiedy do Krakowa. W takich dniach bywali razem w kościele,
zasiadali na ma estacie przy biesiadnym stole, a zawsze okazywali sobie wielką uprze mość.

Na wesele bratanki królewskie z echało mnóstwo osób; zdało się, że Kraków podwoił
na te dni liczbę swych mieszkańców.

Gdy zawiadomiono pana hetmana o zbliżaniu się narzeczone do granic Polski, roz-
stawił na e droǳe pachołków konnych, by mu dali znać natychmiast, skoro bęǳie
do eżdżała do Niepołomic, gǳie na zamku miało nastąpić powitanie. Naprzeciw Bato-
równy wy echały panie polskie: Raǳiwiłłowa, Oleśnicka, Myszkowska, Bonarowa i wiele

¹⁵⁹synowica (daw.) — bratanica, córka brata. [przypis edytorski]
¹⁶⁰in fundo (łac.) — tu: w poǳiemiach. [przypis edytorski]
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innych. Panna młoda zaś miała przy sobie żony magnatów węgierskich i poczet znamie-
nite szlachty.

Po wza emnym poznaniu się i nieoǳownych, przesadnie pochlebnych orac ach, to-
warzystwo rozeszło się po salach zamku; niektóre panie węgierskie i polskie zostały z Gry-
zeldą w bawialne komnacie.

Wtem nadbiegł paź, ozna mu ąc przybycie Jana Zamoyskiego. Narzeczona powstała
z krzesła i szła do połowy izby¹⁶¹; zaś we drzwiach ukazał się wspaniałe urody, acz nie
pierwsze młodości narzeczony. Pokłonił się nisko, ale nie uniżenie, i w łacińskie mowie
radość z tak szczęsne goǳiny w swym życiu wyraził. Gryzelda nie pozostała mu dłużną
i bez za ąknienia odpowieǳiała po łacinie, sypiąc ho nie miłymi słówkami.

— Jeżeli wasza miłość nie czu esz się zbytnio utruǳoną — rzekł hetman — mam
zlecenie od na aśnie sze pani, by was niebawem przywieźć do Krakowa; królowa pragnie
was poznać i przy ślubnym obrządku ako matka pobłogosławić.

— Każde chwili towarzyszyć wasze miłości estem gotowa — odpowieǳiała z dwor-
nym ukłonem Gryzelda. — Ja również rada bym co rychle ucałować ręce miłościwe
królowe za tak wiele łaskawości, gdy mnie nawet eszcze nie zna.

— Skoro zatem nic nie stoi na przeszkoǳie, to każę powozem za eżdżać.
Ruszono tedy w drogę ku Krakowu, panowie konno, panie w kolasach. Gryzelda

zamieszkała w edne z komnat królowe , które ǳiś liczne a bogatymi sprzętami przybrane
inacze wyglądały niż dawne izdebki królewny.

Naza utrz rano, po mszy św., odprawione w kaplicy św. Stanisława, państwo młoǳi
udali się do apartamentów e królewskie miłości, gdyż tego sobie życzyła. Tam w sali,
ozdobione kwiatami i zielonością, urząǳony był ołtarz, lśniący od srebra i złota i zasłany
kunsztownie haowanym obrusem. Świeczniki wieloramienne arzyły się dokoła ścian,
a na ołtarzu płonęło dwaǳieścia cztery świec z białego wosku.

Na wysokich, złotą makatą zarzuconych krzesłach, przy ścianie przeciwległe ołtarzo-
wi, sieǳieli obo e królestwo. Drużbowie i druhny podprowaǳili ku nim narzeczonych
i ci, trzyma ąc się za ręce, klękli u stóp monarsze pary.

Król Stefan polską mową niezbyt biegle władał, przemówił więc po łacinie z wielką
serdecznością, kilkakrotnie zowiąc pana młodego swym na wiernie szym przy acielem.
W końcu dodał, zwraca ąc się do synowicy, że powinna gorąco Bogu ǳiękować za szczę-
ście, iż mąż tak wielkich cnót i niezmiernych zasług wybrał ą za dozgonną towarzyszkę.

Anna błogosławiła państwa młodych ze łzami w oczach; serce e ścisnęło się żałośnie.
Gdybyż to był e syn roǳony… albo córka roǳona… Dlaczego całe życie musiała być
samotną!

Biskup kamieniecki, Marcin Białobrzeski, dopełnił ślubnego obrządku i prosto od oł-
tarza nowożeńcy, miłościwi państwo i tłum gości weselnych przeszli do wielkie komnaty
stołowe , gǳie uż oczekiwała ich uczta. Stefan Batory zasiadł z małżonką w pośrodku
niezmiernie długiego stołu. Potem od strony króla panowie po starszeństwie i godności,
po stronie królowe panie. Naprzeciw zaś na aśnie szych państwa hetman i Batorówna,
racze Jan i Gryzelda Zamoyscy.

Co tylko Polska miała mężów znakomitych i niewiast cnotą, urodą, nazwiskiem sław-
nych, wszystko się znalazło przy owym weselnym stole. Z Węgier przybyli wysokich ro-
dów przedstawiciele: Ifin, Ban, Csaki, Patoczy, Bebek, Bocskay, Pernoczy z żonami
lub córkami.

Po uczcie, nie nazbyt długie , król odszedł do swych komnat, królowa została i zaraz
szepnęła podkomorzym, by kazali muzyce grać do tańca. Uprzątnięto stoły i olbrzymia
sala balowa zawrzała uciechą.

Je miłość kazała przywołać do siebie Krysię i inne panny, które w towarzystwie mło-
dych dworzan adły obiad w przyległe izbie.

— Zasiądźcie na ławach wedle ścian, wasza kole teraz, poskaczcie sobie — rzekła do
swych dworek łaskawie. — Ty, Krysiu, stań za moim krzesłem.

¹⁶¹Narzeczona powstała z krzesła i szła do połowy izby; zaś we drzwiach ukazał się wspaniałej urody, acz nie
pierwszej młodości narzeczony. Pokłonił się nisko, ale nie uniżenie, i w łacińskiej mowie radość z tak szczęsnej goǳiny
w swym życiu wyraził — B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, opis wesela Gryzeldy Batorówny. [przypis
autorski]
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Rozpoczęły się ochocze tany. Senatorscy synowie zwracali się do wo ewoǳianek i có-
rek węgierskich panów, dworzanie królewscy i hetmańscy tańczyli z panienkami królo-
we . Na większe powoǳenie miała Krysia, bo drugie takie śliczne , smukłe i zręczne
ǳiewczyny darmo było szukać i wśród swoich, i wśród gości. Ona ednak zimnym ser-
cem przy mowała hołdy, obo ętnie słuchała komplementów, czarne oczy przesuwały się
po komnacie tam i na powrót, akby czegoś lub kogoś upatru ąc.

Z dawnego szczupłego grona panien ubyła Kasia Leszczyńska i Jagna Kłoǳińska;
obie wyszły za mąż: pierwsza za Wacława Ostroroga, lecz owdowiawszy po roku, zaślu-
biła ochmistrza miłościwe królowe , Jana Koneckiego, starostę łomżyńskiego. Nie było
e na weselu Gryzeldy, bowiem synaczek przed miesiącem uroǳony nie puszczał matusi
od siebie. Jagna zaś, pani Zaborowska, cześnikowa zakroczymska, uzyskawszy pozwole-
nie małżonka, pląsała z zawziętością wielką; a że e czepiec¹⁶² przy tańcu waǳił zd ęła
go ukradkiem i hulała, akby na własnym weselu. Ewunia Reyówna, co tak z Kachny
Matuzalowych lat żartowała, sama dobiegła te że mety, bo właśnie we wielkanocne świę-
ta cyę dwóch dwó ek przekroczyła. Basia Szczepiecka, mimo że racze niedźwiadkowi
niż pannie była podobna, przecież znalazła wielbiciela i tańczyła prawie ciągle — tylko ze
swym narzeczonym, imci panem Jakubem Oleskim, podsędkiem sochaczewskim. Tenże,
barǳo szczupłe urody młoǳian, a wzrostem pannie ledwie ramienia sięga ący, dumny
był, że taka sążnista ǳiewa ego mizeraczka na dozgonnego towarzysza sobie upodobała.

*

Król Stefan darował młode pani trzy sznury pereł uriańskich, królowa Anna mo-
dlitewnik łaciński w szczerozłote oprawie, od męża dostała Gryzelda kilkanaście sztuk
drogich materii na suknie i skrzynkę pełną kle notów. Prócz tego wszyscy goście, tak
Polacy, ak Węgrzy, znosili e cenne podarunki.

W kilka dni po weselu odbyło się wspaniałe przy ęcie na zamku w Rabsztynie, wła-
sności pana hetmana. Po uczcie dwie roty żołnierzy pieszych kruszyło ze sobą kopie,
wieczorem palono ognie sztuczne. Zamoyski ofiarował królowi na pięknie szego konia
ze swego stada, królowe kubek złoty, a wszystkim gościom pamiątkowe monety złote
z wizerunkiem twarzy królewskie .

Późno w nocy wrócono do Krakowa.
Jaś Cho nacki, odbywszy chrzest wo enny pod Wielkimi Łukami, powrócił do domu

pomagać staremu o cu w gospodarstwie, inni paziowie pełnili teraz służbę przy królowe .
I właśnie eden z nich, dyżurny, wniósł na tacy śniadanie miłościwe pani, ulubiony e
krupniczek z drobne , ęczmienne kaszki. Nakrył stolik białym haowanym ręcznikiem,
ustawił na nim wazkę, talerz i łyżkę i nie odchoǳił ku drzwiom, lecz stał ak żołnierz
przed hetmanem, patrząc bystro w oczy królowe .

— Masz co do powieǳenia? — spytała.
— Jego wielmożność pan miecznik Wolski uprasza o posłuchanie w pilne sprawie.
— Mówiłeś mu, żem eszcze nie śniadała?
— Tak est; powieǳiał, że zaczeka, pokąd rozkażecie. Sieǳi w antykamerze.
— Wpuść pana miecznika do bawialni i proś, by raczył spocząć. Za ćwierć goǳiny

będę mu rada.
— Dawno nie wiǳiałam wasze miłości, panie mieczniku — rzekła Anna wchoǳąc

po niedługie chwilce do bawialne komnaty. — Witam was uprze mie. Jakąż to sprawę
macie do mnie? Jeżeli ino w mo e mocy przysłużyć się wam, skwapliwie to uczynię.
Lecz… nie sami esteście… paź nie powiadomił mnie, że macie towarzysza ze sobą.

— Ten ci to człek niepoczciwy est przyczyną, dla które ośmieliłem się nachoǳić
waszą królewską mość o tak wczesne porze.

— Zaciekawiacie mię sroǳe, panie mieczniku…

¹⁶²czepiec — daw. nakrycie głowy kobiety zamężne . [przypis edytorski]
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— Mam zaszczyt przedstawić na miłościwsze pani syna dobrego przy aciela: Stani-
sław Żółkiewski¹⁶³, wo ewoǳic bełski.

— Zbliżcie się, panie wo ewoǳicu; znam od wielu lat zacnego o ca waszego. Że zasię
niedaleko pada abłko od abłoni, tuszę, że chlubę ino a pociechę przynosicie roǳicowi
i miłe matce Rzeczypospolite .

Podała mu rękę, ucałował ą ze czcią i skłoniwszy się nisko, stanął skromnie na uboczu.
— Cóż tedy usłyszę, mości mieczniku? — spytała siada ąc za stołem i wskazu ąc

gościom ławę po drugie stronie.
— W krótkich słowach rzecz przedstawię — rzekł Wolski. — Po utrze na cześć no- Zabawa, Obycza e

wożeńców i ku chlubnemu przypomnieniu tylokrotnych zwycięstw miłościwego pana
nad Moskwą odbędą się piękne przedstawienia i zabawne igrzyska na rynku krakow-
skim. Młodsi z rycerstwa, pochopni do uciesznych pomysłów, ułożyliśmy, by własnym
sumptem, własnymi dworzany, a nawet z osobistym uǳiałem poczynić orszaki wo en-
ne, alegoryczne wizerunki, takoż pogańskie bożyszcza nadobnie wyobrażone przez żywe
osoby¹⁶⁴ i one ciekawe bawidła przeprowaǳić dokoła rynku, zatrzymu ąc się dłuże przed
domem Spiglera, gǳie na aśnie szy pan przyrzekł zasiąść na ganku wraz z waszą królew-
ską miłością, gwoli¹⁶⁵ przypatrywania się igrzyskom.

— Tak est, ale nie dorozumiewam się, w czym a?
— Otóż wchoǳę właśnie in medias res¹⁶⁶… O pana wo ewoǳica tu choǳi, którego

nieświadomego mych celów, chytrze przed obliczność wasze królewskie miłości przy-
wiodłem. Błagam pomocy na aśnie sze pani. Ten oto młody rycerz wzdraga się uparcie
przedstawić swą osobą Dianę boginię rzymską, które rolę my starsi przeznaczyliśmy dlań
ednogłośnie. Poczynione są właśnie wozy o wyzłacanych kołach i kwiatami przystro o-
nych sieǳiskach, na tych to rydwanach stać będą, niczym rzeźbione posągi, przeróżni
starożytni bogowie, boginie i nim. Nie w mocy nasze przedstawić całe mnóstwo tych
mieszkańców pogańskiego nieba, ino co ważnie sze wybraliśmy. Cóż teraz począć z ko-
złem zaciętym, co się uwziął zepsować nam taki grzeczny pomysł.

— Toć bez Diany można się obyć… — rzucił niechętnie Żółkiewski.
— A nie można! Właśnie Diana konieczna. Król ego miłość ino wo nę a łowy miłu e?

Pomoną¹⁶⁷ ani Florą¹⁶⁸ go nie uraczymy.
— Takżeście nieużyty, panie wo ewoǳicu? — spytała z uśmiechem królowa.
— W niewieścich szatach, ak na pośmiewisko… nie żąda cie tego ode mnie, na mi-

łościwsza pani! — szepnął Żółkiewski hamu ąc niezadowolenie.
— O taką drobnostkę wam choǳi? Wszakże ta bogini przedstawiana bywa z łukiem

i kołczanem, a sforę psów na smyczy ǳierży. Taka niewiasta to pół rycerza! Da cie się
uprosić! Małżonek mó dowie się… ręczę wam, akoście męskie dumie gwałt zadali dla
zgotowania mu chwili uciechy.

— Wszystko uczynię… wszystko, co rozkażecie, miłościwa królowo! — zawołał Żół-
kiewski gorąco. — Wstyd mi ino, żem śmiał się wam przeciwić.

Anna Jagiellonka uśmiechnęła się dobrotliwie.
— Przeciwienia cale nie dosłyszałam; ale uprze mość waszą i dobrą wolę ku spełnie-

niu me prośby wysoce sobie ważę. Przy mĳcie, panie wo ewoǳicu, szczerym sercem tę
drobnostkę, ak ze szczerego serca ą darowu ę.

Skinęła nań ręką, powstał z ławy, zbliżył się i przykląkł na edno kolano.
— Siła macie kle notów i pierścieni, zapewne droższych i pięknie szych — rzekła —

a wam też ino dla pamięci dnia ǳisie szego ten pierścionek na palec wkładam, com go
przed laty od siostry Izabeli dostała.

¹⁶³Stanisław Żółkiewski (–) — późnie szy hetman wielki koronny, zwycięski wóǳ wielu wo en, zdo-
bywca Moskwy, zginął w bitwie z Turkami pod Cecorą. Praǳiad króla Jana III Sobieskiego. [przypis edytorski]

¹⁶⁴orszaki wojenne, alegoryczne wizerunki, takoż pogańskie bożyszcza nadobnie wyobrażone przez żywe osoby —
tzw. żywe obrazy, rozrywka modna w XVIII–XIX w. Aktorzy-amatorzy, często osoby z wyższych sfer, przebierali
się stosownie i odtwarzali sceny z literatury lub z malarstwa. [przypis edytorski]

¹⁶⁵gwoli (daw.) — dla, w celu. [przypis edytorski]
¹⁶⁶in medias res (łac.). — do sedna sprawy. [przypis edytorski]
¹⁶⁷Pomona (mit. rzym.) — bogini sadów, ogrodów i drzew owocowych; przedstawiana z koszem owoców

i kwiatów lub z rogiem obfitości. [przypis edytorski]
¹⁶⁸Flora (mit. rzym.) — bogini kwiatów i wiosenne roślinności; na e cześć w Rzymie świętowano na

przełomie kwietnia i ma a wesołe Floralia. [przypis edytorski]
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— Łaska miłościwe pani stokrotne ceny doda e temu podarunkowi, nie rozstanę się
z nim nigdy! — zawołał Żółkiewski, cału ąc rękę królowe , a ona dodała wesoło:

— Pomnĳcie, urodna bogini, że was będę pilno upatrowała w onym pochoǳie, a ła-
skawego skinienia głowy czekać.

Żółkiewski powstał i usiadł znów obok Wolskiego.
— Ach, na aśnie sza pani… — odezwał się miecznik, trąc czoło z miną zakłopotaną

— eszcze nie na tym koniec. Lękam się, że drugie prośby tak łacno nie wysłuchacie.
— Spróbować nie zawaǳi — odparła Anna żartobliwie.
— Małżonka mo a… nie ǳiwu cie się, wasza królewska miłość… młodemu zawżdy

pstro w głowie, umyśliła sobie echać na wozie przybranym snopami zboża ako Ceres¹⁶⁹,
bogini uroǳa ów. A że uwiǳiała na uczcie weselne panienkę z waszego aucymeru
przecudne urody, uparła się, że Prozerpinę¹⁷⁰ musi posaǳić przy sobie i nie kogo inszego,
ino te ǳiewuszki e się zachciewa.

— Bez wahania przyrzekam — odpowieǳiała Anna. — Miło mi okazać waszmość
państwu przychylność mo ą we wszelakie mierze. Owszem, niech się Krysia zabawi pod
tak znakomitą opieką. Czy aby nie bęǳie waǳiło pani miecznikowe , że to biedactwo
sierota, nieznanych roǳiców…

— Oblicze panny i postawa starczą za pergaminy herbowe — rzekł Wolski z prze-
konaniem — a eśli wasza królewska miłość raczy ą cierpieć przy sobie, przecz¹⁷¹ byśmy
się my pychą unosili?

— Ino że stro u potrzebnego nie mam, a do utra…
— Wszystko gotowe, na aśnie sza pani! — zawołał miecznik uradowany. — Jest

piękna szata ze szkarłatnego aksamitu, złotem bramowana, ako przynależy monarchini
piekielnych poǳiemi. Na wypadek pomyślne odpowieǳi przysposobiła ą mo a Ma-
rychna.

Pochylił się ku miłościwe pani i szepnął:
— Samuel znowu grasu e po Rzeczypospolite …
— Na miły Bóg… prawdę powiadacie?
— Wiǳiano go we Lwowie, przed tygodniem był w Kielcach, pewnikiem i Krakowa

się nie zlęknie. Drwi sobie z sądów i wyroków.
— Za wiele dufa w łaskawość królewską — westchnęła Anna. — Zuchwałość ściąga

słuszny gniew… to się może źle skończyć.
— Służby wierne składam u stóp wasze królewskie miłości.
— Powoǳenia w zabawie życzę waszmościom. Do zobaczenia utro.

Pan Jakub Spigler, ra ca mie ski i właściciel kamienicy Pod Sobolem, choǳił od rana
ak błędny z radości. Toż to emu przypadło w uǳiale gościć na miłościwszych państwa
kilka goǳin w swym domu. Przystroił na to święto wykusz z ganeczkiem na pierwszym
piętrze, że naprawdę było się czemu ǳiwować; ściana z czerwonych róż pokrywała mur
szczelnie, a na tym tle ognistym świetnie odbĳał utkany z białych stokroci orzeł polski ze
złotymi literami S—A na piersiach. Baldachim ze złotogłowiu unosił się nad ganeczkiem,
a krzesła królewskie, przyrzucone aksamitnymi poduszkami, z kutego były srebra.

Na aśnie si państwo przybyli o same trzecie goǳinie i wśród długo nie milknących
okrzyków ludu za ęli przygotowane mie sca. Stefan Batory był wesoły i mowny ak rzadko;
zaprosił ku sobie pana hetmana, który w sąsiednim oknie sieǳiał z małżonką, i ciągle
mu rzucał akieś żartobliwe uwagi, z czego tak Zamoyski, ak i królowa Anna śmieli się
serdecznie. Gryzelda wychylała się ku nim z okna i z nadąsaną minką żaliła się królowe ,
że miłościwy pan zabiera e męża.

Na rynku morze głów luǳkich falowało i szumiało gwarem. Na gankach Sukiennic,
na dachach domów roiło się od wiǳów; nawet na gzymsach szkarp i ponad drzwia-

¹⁶⁹Ceres a. Cerera (mit. rzym.) — bogini uroǳa u, matka Prozerpiny. Odpowiednik Demeter z mit. gr.
[przypis edytorski]

¹⁷⁰Prozerpina (mit. rzym.) — córka Cerery, porwał ą i poślubił Pluton, bóg krainy umarłych. Prozerpina
co roku wracała do matki na lato, a opuszczała ą na zimę; tak mitologia tłumaczyła następstwo pór roku.
Odpowiednikiem Prozerpiny w mit. gr. est Kora-Persefona. [przypis edytorski]

¹⁷¹przecz (daw.) — dlaczego. [przypis edytorski]
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mi kościoła Mariackiego uwiesiło się kilkunastu wyrostków. Zdawało się, że nie bęǳie
mie sca na zapowieǳiane widowisko. A ednak, gdy pierwsze zastępy ruszyły od strony
ulicy Wiślane , a mĳa ąc Sławkowską i św. Jana kierowały się ku domowi Spiglera, tłumy
rozstąpiły się na dwie strony i nawet bez nawoływania ceklarzy uczyniono szeroki plac
przed lożą królewską.

Toru ąc sobie drogę krzykiem i krótkim biczem, przybieżał przed króla Murzyn a-
skrawo oǳiany, na karym koniu, i ozna mił przybycie swego pana. Niebawem ukazał się
pan miecznik Mikoła Wolski również w murzyńskim, ale bogatym przybraniu, na czele
pocztu usmolonych dworzan, pokłonił się na aśnie szym państwu i wskazał ręką poza
siebie. Tuż za murzyńską rotą toczył się wóz pozłocisty, na nim panna biało ze srebrem
ubrana, wsparta na tarczy z herbem Zamoyskich. Obok nie młoǳieniec ze sztandarem,
na którym herb i cya¹⁷² Stefana Batorego.

Na miłościwsi królestwo wychylili się z ganku, klaszcząc w ręce i głośno ǳięku ąc za
piękną niespoǳiankę. Gryzelda śmiała się do Murzynów, a pan hetman powiewał czapką.

Wtem bystre oko ego do rzało coś równie ak murzyński zastęp niespoǳiewanego,
na który to widok ciemny rumieniec twarz mu oblał i głęboka bruzda przecięła czoło: nie
dale ak o ǳiesięć kroków harcował na siwym ǳianecie… banita, Samuel Zborowski,
wcale się nie ukrywa ąc ani odwraca ąc twarzy. Owszem, wzrok zuchwały utopił w obli-
czu Zamoyskiego. Pan hetman przygryzł wąsa… w obecności króla wszczynać pościg za
zbrodniarzem, niweczyć całą zabawę było niepodobieństwem. Czuł się bezsilnym i bez-
bronnym, a drwiący uśmiech Samuela przytakiwał ego myśli.

Murzyni zawrócili ku Pannie Marii i posuwali się z wolna rynkiem w ulicę Groǳką;
a tymczasem nadchoǳiła druga grupa.

Mikoła Zebrzydowski echał na starożytnym wozie ako Saturn¹⁷³. Dwanaście pacho-
ląt ubranych czarno i dwanaście biało, czyli goǳiny dnia i nocy, ciągnęło rydwan. Każde
miało na głowie tarczę zegarową. Obok Saturna sieǳiała postać trzyma ąca oburącz kulę
złotą, co miało oznaczać złoty wiek za panowania Batorego.

Potem echał Jowisz¹⁷⁴ z Minerwą¹⁷⁵ na wozie otoczonym obłokami z akie ś lekkie ,
bawełniane tkaniny. Z rąk boga bogów padały iskry piorunowe, barǳo kunsztownie
przyrząǳone… Wtem bogini mądrości, zapomina ąc o swe niebiańskie godności, wrza-
snęła przeraźliwie, uniosła greckie szaty wyże , niż boginiom uchoǳi, i ednym susem
była na bruku, wśród tłumu nęǳnych śmiertelników. Jowisz spuścił na nią wzgardliwe
spo rzenie, ale i ego boskie oblicze zzieleniało nagle przestrachem… bawełniane obłoki
buchały płomieniami. Tedy i Na potężnie szy zeskoczył z rydwanu. Na szczęście o dwa
kroki stamtąd stała pod rynną Sukiennic kadź z wodą; w edne chwili ugaszono ogień,
a bogowie uż bez obłoków i bez piorunów po echali dale .

— Gǳie Chwalibóg? — spytał Samuel Zborowski ednego ze swych dworzan, roz-
gląda ąc się w tłumie.

— Był przed chwilą — odparł tenże — coś chyba ciekawego do rzał, bo wiǳiałem,
ak parł koniem ku ratuszowi.

Tymczasem uwagę wszystkich, a nawet i Zamoyskiego, za ął widok przewspaniały:
oto rozpoczynał się pochód i tryumfalny, przedstawia ący zwycięstwa króla nad Mo-
skwą. Była to wieża, którą toczono na kołach przed miłościwego pana, a na nie złotymi,
olbrzymimi literami wypisane zamki i miasta zdobyte przez Batorego. Powyże wiersz
łaciński, głoszący chwałę zwycięzcy. Za wieżą szedł odǳiał konny i wo sko piesze, da-
le wozy ze zdobytą bronią i przywiązani do wozów słuǳy i czeladź pańska, przebrani
z moskiewska, ako eńcy wo enni spod Połocka, Wielkich Łuków i Pskowa.

Samuel Zborowski wmieszał się mięǳy rycerstwo i przedefilował bezczelnie z kil-
ku dworzanami przed królem. Szczęściem dla niego, Batory nie przypuszcza ąc nawet
podobnego zuchwalstwa, mnie przypatrywał się wo sku niż pięknie uma onym wozom

¹⁷²cyfra (tu daw.) — inic ały, monogram. [przypis edytorski]
¹⁷³Saturn (mit. rzym.) — bóg zasiewów, rolnictwa, pór roku i czasu. Odpowiednik Kronosa z mit. gr. [przypis

edytorski]
¹⁷⁴Jowisz a. Jupiter (mit. rzym.) — na ważnie szy bóg Rzymian, pan ǳiennego nieba, blasku słonecznego

i pioruna; odpowiednik Zeusa z mit. gr. [przypis edytorski]
¹⁷⁵Minerwa (mit. rzym.) — bogini mądrości, rzemiosł i sztuki; odpowiednik Ateny z mit. gr. [przypis edy-

torski]
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z trofeami; szlachta zaś, choć go prawie każdy poznał, nie śmiała go zaczepiać, by nie
wywołać burdy albo i czegoś eszcze gorszego.

— A taż białogłowa na trzecim wozie, co ma oznaczać? — spytał król Zamoyskiego.
— Pancerzem okryta, u e stóp skrępowany Moskwicin.

— To ziemia inflancka oswoboǳona orężem wasze królewskie miłości.
— A ci, co teraz nad eżdża ą? Orzeł biały na przeǳie, cztery konie białe.
— Na wozie sto ą książęta Słuccy, przebrani na hetmanów — tłumaczył Zamoyski

— z tyłu trzy kopie związane łańcuchem, a do łańcucha przykuci słuǳy książęcy, niby to
bo arowie i starszyzna moskiewska.

— Powieǳ im wszystkim wasza miłość koniecznie, ino nikogo nie pomiń… że mię
okrutnie ucieszyli tymi widowiskami; ani mi w myśli postało, że tyle wspaniałości oglądał
będę.

— Po rzy cie, miłościwy mężu — wmieszała się królowa Anna do rozmowy — wo-
enne obrazy skończone zda się, a zbliża się na dwukolnym¹⁷⁶ rydwanie Kupido¹⁷⁷ z łukiem
w ręku i kołczanem na ramieniu.

Król powstał z krzesła, oparł się rękoma o kamienną balustradę i patrzył rozbawiony
w rynek.

— A tuż za synem Wenus¹⁷⁸ podąża, patrzcie, wasze miłoście, aki spec alny ma wozik,
na podobieństwo muszli morskie . Ino… ak na niewiastę… bary za silne i kark ak u tura…
cha, cha, cha! toż to Piotr Myszkowski! Da go katu z taką Wenerą! A tenże skrępowany
u e stóp?

— To starszy brat, Jan Myszkowski, przedstawu e Parysa¹⁷⁹ zwyciężonego przez pięk-
ność.

— Ho, ho, i muzykę ma ą, i wonność rozprysku ą dokoła, i dwór okazały… cóż za
deputac a ku nam podąża?

Trzech eźdźców stro nych zatrzymało się przed gankiem, eden z nich podał hetma-
nowi wbite na ostrze włóczni złocone abłko z napisem łacińskim „dla na pięknie sze ”.

Zamoyski poǳiękował i złożył ten dar pochlebny w ręce swe żony.
— Teraz, teraz miłościwy panie i mężu — zawołała królowa Anna z wielkim ożywie-

niem — raczcie zwrócić uwagę, zbliża się właśnie owa uroǳiwa Diana, o które wam uż
wczora wspominałam. Nikt by nie odgadł, że to rycerz, a nie panna.

— Zaprawdę, cale nadobnie wygląda — zdumiewał się król — maskę ma arcypięknie
udaną.

Rydwan bogini Diany, ciągniony przez sześć chartów, toczył się z wolna i zatrzymał
przed gankiem domu Spiglera. Smukła postać w zielone greckie szacie i wieńcu na pło-
wych włosach zwróciła twarz zamaskowaną ku na miłościwsze pani, przycisnęła rękę do
piersi i pochyliła głowę.

Ukłon ten przy ęto hucznymi oklaskami; król egomość wychylił się z ganku i bił
w dłonie, ak tylko mógł na głośnie .

Diana przystanęła trochę na uboczu, a zaraz ukazał się wóz drabiniasty, ciągniony
przez cztery węgierskie woły o zakrzywionych ak olbrzymie widły rogach. Drabki ople- Przebranie
cione były gęsto pękami polnych kwiatów, a na snopach żyta i pszenicy sieǳiała boska
opiekunka żniw, hoża Ceres, ze swą córką, Prozerpiną.

Pani miecznikowa, rosła, przysto na blondynka, dobrała stró licu ący z odgrywaną
przez nią rolą. Zwinęła wysoko na głowie swe bu ne, asne włosy, a maleńki złoty sierp
o ręko eści z drogich kamieni tworzył na nich roǳa diademu. Szata z brokatu koloru
słomy skrzyła się od brylantowych kropel rosy. Bogini Ceres była prześliczna.

Obok nie Prozerpiną, szczupła, śniada, z puszczonymi wolno kosami, wieńcem ogni-
stych maków nad czołem, w szacie pąsowe ze złotem. Przy dorodne żniw przodownicy

¹⁷⁶dwukolny — ǳiś: dwukołowy. [przypis edytorski]
¹⁷⁷Kupido (mit. rzym.) — bóg miłości, syn Wenus. [przypis edytorski]
¹⁷⁸Wenus a. Wenera (mit. rzym.) — bogini miłości i piękna; odpowiednik Aodyty z mit. gr. [przypis

edytorski]
¹⁷⁹Parys Aleksander (mit. gr.) — postać z IliadyHomera, syn króla Troi; wybrany na sęǳiego w sporze mięǳy

boginiami, za na pięknie szą uznał Aodytę. Ta nagroǳiła go miłością piękne Heleny, żony Menelaosa, co stało
się przyczyną wo ny tro ańskie . [przypis edytorski]
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wyglądała ak prawǳiwie naǳiemskie z awisko. Uśmiechnięte usteczka szły z makami
w zawody, z przecudnych oczu płynął czar.

W orszaku rycerzy, co po skończonym pochoǳie zwycięskim zostali na rynku ako
wiǳowie, zna dował się pan Samuel Zborowski z kilkunastu dworzanami. Był tam i An-
drze Chwalibóg. Od chwili po awienia się wozu Cerery zapomniał, gǳie est, z kim est,
zapomniał, że to Kraków, że to zabawa na cześć króla i państwa młodych, nie wiǳiał nic
prócz Krysi… zmysły mu się mieszały. Kierował nieznacznie koniem, wymĳał pieszych
i ezdnych, byle iść tuż za nią, byle e z oczu nie stracić.

Woły stąpały poważnie, powoli; na aśnie si państwo raczyli przemówić kilka słów
łaskawych do pani miecznikowe , a ona z wysokości swego słomianego tronu podała
królowe na posrebrzanych grabiach pięknie uwity wieniec z kwiatów i kłosów.

— Gǳież nam zawrócić i którędy echać? — spytał siostrzeniec pani miecznikowe ,
który był za woźnicę.

— Rade byśmy uż odpocząć — odpowieǳiała — do domu, Stachu. Ino Małym
Rynkiem i popod Gródek, bo tędy bliże .

Jeszcze nie do echali do rogu, gdy nagle z tłumu wypadł mąż akiś zamaskowany i nie Porwanie
zatrzymu ąc nawet wierzchowca, pochwycił Krysię na ręce, posaǳił przed sobą i pognał
we Floriańską ulicę, gǳie luǳie z rzadka stali pod domami.

Głośnym śmiechem i oklaskami przy ęto ten wyborny pomysł. Każdy z wiǳów doro-
zumiał się od razu, że był to tylko niewinny figiel, bo przecież tu, na oczach królewskich,
nic zdrożnego ǳiać się nie mogło. Niektórzy obeznani z mitologią wołali śmie ąc się:

— Zuch Pluto¹⁸⁰! Porwał Prozerpinę!
— ǲielnie mu się udało!
— Nie wiecie, który to?
— Jeden ze Słuckich może?
— Racze Osiecki, bo ten chybki ak piorun.
— A to ci diabeł dopiero!
— Ee… musi to być któryś z wo ewoǳiców i z wieǳą królowe to uczynił; panna

dworska… gǳieżby się ważył bez pozwolenia!
Pani miecznikowa sieǳiała przez chwilę ak skamieniała.
— Co to takiego?… Co się stało? Gǳie ten człowiek? — wy ąkała wreszcie do sio-

strzeńca…
— Ależ, ciotusiu, nie troska cie się; nie ma wątpienia, że to było umówione, patrzcie,

ak się luǳie śmie ą. Umówiona krotochwila, nader zręczna.
Zamaskowany rycerz przebiegł ulicę w nieopisanym pęǳie, zdawało się, że koń ziemi

nie tyka kopytami, zdawało się, że leci. Ta azda prawǳiwie piekielna trwała nie dłuże
ak minutę; gniadosz ta emniczego rycerza przemykał uż pod sklepieniem bramy, gdy
od strony rynku zadudniało rozgłośnie… Drugi akiś szaleniec gnał wściekłym galopem
śladem pierwszego. Bez czapki, z oczyma rozwartymi szeroko, ze zwichrzonymi włosami,
siekł konia harapem, kłuł ostrogami i leciał ak opętany.

— Doścignie! — krzyczano doda ąc mu otuchy.
— Nie doścignie! — słychać było inne głosy.
— Ówten¹⁸¹ konia ma zacnego!
— Ale ten za to lekki i sam eden!
— Oho, przeleciał bramę!
Kilku wydrapało się na mury, kilku pobiegło do barbakanu, by śleǳić z wieżyczek,

co się dale stanie.
— Ależ pęǳił… Dogania go!
— Oho, odsaǳił się… umyka, też to umyka!
— Jezus Maria!

¹⁸⁰Pluto a. Pluton (mit. rzym.) — bóg świata poǳiemnego, krainy umarłych. Zakochał się w Prozerpi-
nie, córce Cerery, i porwał ą. Konflikt zakończył się kompromisem: Prozerpina została żoną Plutona, ale pół
każdego roku spęǳała z matką na ziemi; e powroty do męża powodowały rozpacz bogini uroǳa u i zimę.
Odpowiednikiem Plutona w mit. gr. był Hades. [przypis edytorski]

¹⁸¹ówten (daw.) — tamten. [przypis edytorski]
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Zamaskowany rycerz mknął ak wicher. Lewym ramieniem trzymał silnie porwa-
ną ǳiewczynę, a krótką naha ką w prawe ręce ćwiczył konia; każde uderzenie znaczyło
krwawe pręgi na skórze gniadosza.

— Nie szarp się… spoko nie siedź… bo cię zastrzelę ak psa, ǳiewko zatracona! —
warknął ochrypłym głosem.

— O, rety… puśćcie mnie! Czymże wam zawiniłam? — szlochała Krysia.
— Czym? Tym, że ży esz ku mo e krzywǳie!
— Nie znam was.
— Milcz… nie mam czasu na gawędki!
Usłyszawszy tętent, obe rzał się.
— Tysiąc biesów! — i ścisnął konia ostrogami.
Przeminęli ostatnie domki przedmieścia, wypadli w pole. Uderzenia kopyt końskich

za nimi coraz były wyraźnie sze… pościg zbliżał się…
— Truteń akiś… gołowąs… psi syn… — rzucał przez zęby rycerz.
Wy ął z olster krucicę i krzyknął odwraca ąc głowę:
— Wraca precz, bo ą w twoich oczach uśmiercę! — a Krysi syknął w ucho: —

Miałaś eszcze dwie mile przed sobą, poǳięku ówtemu, że zginiesz pierwe !
I gnał przez żytnie łany, a rumak ego pluł pianą i znaczył drogę krwią.
— Nie słuchasz? Pilno ci? No to patrz!
Odwiódł kurek…
Huknął strzał…
Zamaskowany rycerz trafiony kulą w plecy zachwiał się na siodle… koń przebiegł

eszcze kilka kroków, lecz nie czu ąc bata, szedł coraz wolnie , wreszcie przystanął.
Mdle ące ręce puściły zdobycz… ǳiewczyna ześliznęła się na ziemię. Rycerz runął ak

kłoda…
Jędruś Chwalibóg dobiegał uż mieǳą. Zeskoczył z konia.
— Krysia! Umiłowanie mo e!
— Co… to… kto… Matko Boska, Jędruś!
Więce mówić nie mogli; podali sobie ręce i patrzyli edno na drugie ak w obraz

cudowny. Chrapliwy ęk wrócił im przytomność.
Podeszli do rannego na palcach, w milczeniu, prze ęci grozą.
Jędruś odwiązał maskę i żachnął się.
— Co ci est?
— To ten sam…
— Kto taki?
— Ten, który się z ǳiadem zmawiał w karczmie.
— Ach, aki blady!
— Śmierć ma na twarzy wypisaną — szepnął chłopiec. — Co tu robić? Ani we dwo e

go nie udźwigniemy…
— Ratować trzeba. Nie szuka daleko… ot, dwie chałupy tuż za żytem, idź, prędko

sprowadź luǳi… ach, nie! zabierz mnie ze sobą! Ja tu sama nie ostanę!
Pobiegli.
Goǳina minęła, zanim sprowaǳeni chłopi z płachtami, na których złożono nieprzy-

tomnego rycerza, donieśli go do miasta.
— Nie gǳie inǳie pó ǳiemy, ino prosto do króla — rzekł Jędruś. — Niech mi-

łościwy pan sąǳi i rozkaże, co czynić.
W rynku wrzała eszcze zabawa, gdy ponury pochód zawrócił z Floriańskie ulicy do

domu Spiglera.
Na widok obo ga młodych, idących ze smutnie spuszczonymi oczyma, a barǳie esz-

cze na widok noszów z umarłym czy kona ącym człowiekiem, przerazili się miłościwi
państwo niezmiernie. Król dał znak ręką, by uciszono muzykę, i rzekł do Zamoyskiego:

— Stało się nieszczęście; akiś rycerz… czy pozna ecie kto to?
— Nie; zda mi się, że go pierwszy raz wiǳę.
— Poślĳcie po medyka, a ze dę na dół. Nie podobna weselić się w obliczu śmierci.
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— Zezwólcie, miłościwy panie, że i a pospieszę za wami — rzekła królowa. — Skąd
się tu bierze Krysia, blada, zapłakana, z rozplecionymi kosami… sama z Chwalibogiem…
nic nie rozumiem.

— Co to za człowiek i co mu się przygoǳiło? — spytał król, pogląda ąc po luǳiach
zgromaǳonych dokoła noszów.

Zamoyski pochylił się nad umiera ącym.
— Teraz go pozna ę — rzekł — to Hieronim Płoński, starościc barski; widywałem

go kilkakrotnie u kasztelana mińskiego.
Król spytał po raz drugi:
— Czy chory, czy ranny? Co się stało?
— Ja go zabiłem — rzekł Chwalibóg, patrząc królowi spoko nie w oczy.
— Ty? I śmiesz stawać przede mną zuchwale, morderco bezecny⁈ — zawołał król

w na wyższym oburzeniu.
Odetchnął głęboko, przesunął ręką po czole i pohamowawszy gniew, mówił dale :
— Z akie przyczyny zabiłeś tego rycerza?
— Tu w rynku, nie bacząc na ma estat, porwał i uwiózł wychowankę na aśnie sze

pani. Puściłem się za nim w pogoń, a gdy wiǳiał, że go dopęǳam, dobył krócicy i krzyk-
nął, że pannę w mych oczach zabĳe. Nie dowierzałem te groźbie… Lecz wiǳąc, że kurek
odwoǳi, strzeliłem ak do ǳikiego zwierza. Teraz mi każcie zd ąć głowę, miłościwy pa-
nie, eślim popełnił morderstwo.

Przez tłum przeciskał się paź królewski, za nim szedł lekarz. Pomacał skronie, wziął
za puls.

— Nie goǳi się go dręczyć — rzekł — uż dusza ucieka. Chyba wina starego… może
się ocknie na mgnienie oka.

Gospodarz domu przybiegł z winem; doktor ulał odrobinę na łyżkę i sączył po kropelce
do ust umiera ącego.

Drgnął… otworzył błędne oczy… poruszył ustami…
— Unieście go nieco, podeprzy cie mu głowę, może chce czego — rozkazał król

dworzanom.
— Dopadłem cię… ubiłem ak psa… boli kula? Piecze ak ogień? Mo e ciało czu e,

ak cię boli!…
Przerywany śmiertelną czkawką głos kona ącego drgał wściekłością:
— Już nie bęǳiesz… uż nie ma Krystyny Płońskie … skończyło się… o cowie po-

marli… ǳiewka zmar… ino a… edyny ǳieǳic!… Mo a Rychta… mo e Przewrocie…
Ruda… Braha… Kośmin… edyny ǳie…

Rzucił głową, na wargach pokazała się różowa piana.
— Nie a go sąǳił będę — rzekł cicho Stefan Batory.

W tyǳień po opisanych wypadkach na poko ach miłościwe królowe odbyły się
zrękowiny szlachetnie uroǳonego kawalera imci pana Andrze a Chwaliboga, towarzysza
chorągwi usarskie wo ewody podolskiego, z szlachetnie uroǳoną imci panną Krystyną
Płońską, wychowanicą na aśnie sze pani.
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