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TOM II
.  
Argument
Karzeł na Rodomonta luǳie swo e wieǳie.
Gryfon do Norandyna na gonitwy eǳie,
W których nikczemny Martan ukazu e tyły
I da e znać, że słabe ma serce i siły;
Potem, aby sromoty Gryfona nabawił,
Zbro ę mu ego ukradł i znowu się stawił
Na dwór, od Norandyna barzo szanowany;
Hańbę ma za Martana Gryfon rozumiany.

Allegorye
Przez Rodomonta w te siedmnaste pieśni, który przybiegł i spalił część wielką Pa-

ryża, a żaden mu się oprzeć nie śmiał, pokazu e się nikczemność wielka, która się pospo-
licie na du e w nizkiem i podłem gminie. Przeciwnem obycza em w cesarzu Karle, który
z wielką ǳielnością iǳie przeciwko niemu z swo em rycerstwem, pokazu e się męstwo,
które się pospolicie na du e w szlachetnych i wysokich animuszach. W Norandynie ma-
my przykład wiernego i prawǳiwego miłośnika i wielkiego i ho nego króla. W Martanie
ukazu e się, ako zawsze luǳie serca nizkiego i podłego są źli i siła o sobie rozumie ą.

. Skład pierwszy
Bóg sprawiedliwy, kiedy nasze nieprawości
Mĳa ą kresy łaski i ego litości,
Aby pokazał, że est niemnie sprawiedliwy,
Jako dobry, łaskawy, ako litościwy,
Częstokroć na świat srogie tyranny podawa
I na złe em¹ dowcipu i siły dodawa;
Tak okrutnego Syllę, tak i Maryusza,
Tak obudwu Neronów², tak dał i Ka usza³.


Tak i Domicyana, tak i Antonina,
Ostatniego tak wziąwszy z plugawego gmina,
Podwyszszył i cesarstwo dał Maksyminowi⁴
I dawnie szego wieku Teby Kreontowi⁵;
Tak chciał Mezencyusza⁶ mieć agilińskiego
Ludu srogiem tyrannem, tak czasu bliższego
Za ego dopuszczeniem włoski kra Gotowie
I Hunnowie psowali i Longobardowie.


Co mam o Ecelinie⁷ albo o Attyli
I inszych wielu mówić, którzy świat niszczyli

¹jem (daw.) — im. [przypis edytorski]
²obudwu Neronów — cesarzy Tyberiusza i Nerona. [przypis redakcy ny]
³Kajusz — cesarz rzymski Kaligula. [przypis redakcy ny]
⁴Maksymin — Trak olbrzymiego wzrostu, obwołany cesarzem po Aleksandrze Sewerze  r. [przypis re-

dakcy ny]
⁵Kreont — brat żony Edypa, po upadku ego został królem Teb. [przypis redakcy ny]
⁶Mezencyusz (…) agiliński — król Agilli w Etrurii, dla okrucieństwa wypęǳony z państwa; poległ z ręki

Eneasza. [przypis redakcy ny]
⁷Ecelin — Ezzelino da Romano (–), władca Padwy i Werony, eden z na okrutnie szych tyranów,

akich zna ą ǳie e. [przypis redakcy ny]
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I których często podług swe sprawiedliwości
Bóg da e na karanie naszych nieprawości?
Nie tylko dawnych wieków siła tego mamy
Przykładów, ale i ǳiś tego doznawamy,
Kiedy nam, nęǳnem trzodom, w te dni nieszczęśliwe
Miasto pasterzów da e wilki drapieżliwe,


Co na tem mało ma ą, iż się, żal się, Boże,
Tak wiele mięsa w brzuchach ich zmieścić nie może,
Ale głodnie szych wilków poźrzeć nas woła ą,
Którzy za wysokiemi górami mieszka ą.
Nie mogą się porównać kości pod Kannami,
Trebią, Trazymenem — mem zdaniem — z kościami
Temi, które po brzegach i po polach leżą,
Gǳie Roncus⁸, Mela⁹, Tarus¹⁰ i Atesis¹¹ bieżą.


Bóg pozwala, abyśmy za nasze złośliwe
Ustawiczne występki i grzechy brzydliwe,
Byli karani eszcze przez gorsze narody,
Odnosząc spustoszenia i niezmierne szkody.
Przyǳie ten czas, że i my także ich pó ǳiemy
Ziemie psować, eśli się kiedy polepszemy,
Kiedy i oni także przez swe nieprawości
Przywiodą wieczną Dobroć do zapalczywości.


I ci na on czas pewnie musieli swo emi
Boga barzo urazić grzechami ciężkiemi,
Bo poganie wszytkie ich mie sca napełnili
Obelżeniem i wszytek ich kra połupili;
Ale na barzie byli nęǳni dnia onego,
Obciążeni od gniewu Rodomontowego.
Powieǳiałem, że o niem dano znać Karłowi
I że bieżał, aby go nalazł, ku rynkowi.


Wiǳi, adąc, pobite luǳie, rozwalone
Kościoły i pałace pyszne popalone,
Wielką część miasta pustą, że rzadko słychano,
Rzadko takie srogości przykłady wiǳiano.
»Dokąd, o nikczemnicy, uciekać myślicie?
»Przynamnie się na szkody swo e obe źrzycie!
»Jaka ucieczka albo akie wam zostanie
»Insze miasto, eśli wam to wezmą poganie?


»I takli eden tylko, waszem z każde strony
»Murem tak, że nie może uciec, obtoczony,

⁸Roncus — Ronco, rzeczka w płn. Włoszech, dopływ Padu. [przypis redakcy ny]
⁹Mela — rzeczka Mella, dopływ rzeki Oglio. [przypis redakcy ny]

¹⁰Tarus — rzeka Taro, lewy dopływ Padu. [przypis redakcy ny]
¹¹Atesis — Adyga, rzeka w płn. Włoszech. [przypis redakcy ny]
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»I mogę tak rzec, w mieście waszem poimany,
»U ǳie, zbiwszy wszytek lud, zdrów, bez żadne rany?«
Tak w on czas cesarz mówił, gniewem zapalony
I sromotą i hańbą oną poruszony,
Przypadszy przed swó pałac wielki, tam, gǳie psował
I gǳie wściekły poganin lud ego mordował.


Tam się była pospólstwa wielka część zbieżała.
Gǳie się akie pomocy naleść spoǳiewała,
Bo pałac beł obronny i chwilę gwałtowi
Mógł wytrzymać przeciwko nieprzy acielowi.
Plac wszytek przed pałacem wielkiem odbieżany,
Od wściekłego pohańca beł opanowany,
Który szablą skrwawioną w edne ręce błyska,
Drugą ognie pożerce¹² i tam i sam ciska.


I tłucze wielką bramę i mocne podwo e
Wysokiego pałacu tak, że drżą poko e.
Luǳie lękliwi z góry, z wież i z wierzchu bramy
Zmiata ą sztuki murów i wysokie tramy,
Dachy psu ą i czego eno dopaść mogą,
Na poganina edną posyła ą drogą;
Lecą drzewa, kamienie i balki złocone
I posaǳki i drogie filary zwalone.


Głowę i piersi asną stalą przyoǳiany
W bramie królik z Algieru stoi, krwią pĳany,
Nieinacze , ako wąż adowity, który
Z ziemie świeżo wyszedszy, pyszny z nowe skóry,
Czu ąc, że mu z dostane dopiero młodości
Przybyło więce siły i więce rzeźwości,
Ogień w oku ma, trzema ęzykami świszczy,
Gǳie mĳa, źwierzowie mu ustępu ą wszyscy.


Kamienie, drzewa, cegły i tramy zwalone,
Strzały gęste, i z łuków i z kusz wystrzelone,
Nie mogą wściągnąć ego popędliwe ręki;
Tłucze wielkie podwo e i wrota przez ǳięki¹³
I uż w bramie uczynił, nieuhamowany,
Taką ǳiurę, że wiǳiał i mógł być wiǳiany
Od wybladłych i strachem twarzy napełnionych,
Na podwórzu wielkiego zamku zgromaǳonych.


Po przestronych poko ach i salach wołania
I wrzaski i niewieście słychać narzekania.
Białegłowy żałosne wszęǳie się mięsza ą
I zapamiętawszy się, po domu biega ą,

¹²pożerca ognień — pożerczy ogień. [przypis redakcy ny]
¹³przez ǳięki (daw.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]
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O czyste swo e łoża i miłe podwo e
Ostatnie¹⁴ obłapia ąc, uż ako nie swo e.
Do tego było przyszło, kiedy z przebranemi
Cesarz skwapliwy przypadł rycerzmi swo emi.


Obróciwszy się do swych bohatyrów onych,
Nie w edne uż potrzebie przedtem doświadczonych,
»A zaście nie wy ze mną — rzecze — w Aspramoncie
»Otrzymali zwycięstwo na wielkiem Almoncie?
»Nie wyście Agolanta z Tro anem zabili?
»Nie wyście sto tysięcy ich wó sk porazili?
»Inszych wielkich swoich ǳieł teraz nie pomnicie,
»Że się ednego tylko te że krwie boicie?


»Dlaczego mnie sze siły i serca być macie
»Teraz, aniżli przedtem? Czego się lękacie?
»Ukażcie swo e męstwo temu psu wściekłemu,
»Psu wściekłemu, lichy gmin pożera ącemu!
»Serce mężne, by tylko śmierć była uczciwa,
»Nic nie dba, lubo późna, lubo est skwapliwa:
»Ja mniemam, żeście są ci, coście przedtem byli,
»Ci, którzyście mię zawżdy zwycięzcą czynili«.


To wyrzekłszy, zwarł konia i biegł z wielkiem gniewem
Na króla z Algĳeru z pochylonem drzewem¹⁵;
I wo ewoda Ugier właśnie w te że chwili
I Nam równo z cesarzem do niego skoczyli.
W tenże czas i Awokon tuż i z Oliwierem,
Awin i mężny Otton z cnem Berlingĳerem,
Wszyscy do Rodomonta konie rozpuścili
I w piersi go i w boki drzewy uderzyli.


Ale uż kiedykolwiek bo om pokó da my
I o śmierci i o krwi więce nie śpiewa my
I tego poganina niemnie okrutnego
Zapomnimy na chwilę, ako i mężnego —
I takem się em więce , niż trzeba, zabawił —
A pódźmy do Gryfona, któregom zostawił
Z niewierną Orygillą w Damaszku bogatem
I z e gamratem¹⁶, co się mienił być e bratem.


Mięǳy wschodniemi miasty kładą na ludnie szy
I na pierwszy Damaszek i na budownie szy,
Damaszek piękny, który tak daleko słynie,
W wielkie i uroǳa ne i żyzne równinie,
Zbyt wesołe tak lecie, ako czasu zimy,

¹⁴ostatnie (daw. przysłówek) — ostatnio, na końcu. [przypis redakcy ny]
¹⁵drzewo — [tu:] kopia. [przypis edytorski]
¹⁶gamrat — gach, [kochanek]. [przypis redakcy ny]
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Siedm dni azdy leżący od Jerozolimy;
Przyległa miastu góra od ednego końca
Bierze pierwsze promienie wschoǳącego słońca.


Dwie rzece kryształowe miasto przeǳiela ą,
Które swą wilgotnością gęste odżywia ą
Zawżdy pełne i liścia¹⁷ i kwiecia ogrody,
Rozsyła ąc przez różne strumienie swe wody.
Twierǳą, że w niem tak wiele wód cedrowych¹⁸, żeby
I młyny emi¹⁹ mogły mleć według potrzeby,
I że kto przez ulicę iǳie, w każde stronie
Czu e ze wszystkich domów wychoǳące wonie.


Jedna mięǳy inszemi główna ulicami
Wszytka była z różnych barw nakryta suknami,
Insze zaś były kryte ziołami wonnemi,
Albo ogrodowemi albo też polnemi.
Wszytkie bramy i okna wszytkie są ubrane
W kobierce drogie, z różnych edwabiów utkane,
Ale na barzie w ǳiwnie piękne białegłowy,
Stro ne w perły, w kamienie, w świetne złotogłowy.


Widać było na wielu mie scach tańcu ące
Luǳie w sieniach i różne muzyki gra ące;
Na koniech się piękna młódź prze eżdżała wszędy,
Przybranych w drogie siodła i bogate rzędy.
Ale nawiętszą czynił ozdobę bogaty
Dwór królewski z ubranych paniąt w świetne szaty,
W perły, w kamienie i w to, co Indye ma ą
I czego w Erytre skiem morzu dostawa ą.


Powoli z towarzystwem Gryfon postępował
I wszytkiemu się i tam i sam przypatrował,
Kiedy beł od ednego na droǳe wściągniony
I żeby zsiadł do ego pałacu, proszony;
I według tamtych kra ów zwycza ne luǳkości
Wszytkie swe ofiarował dostatki dla gości,
Wprzód em, aby się zmyli w ego łaźni, raǳił,
Potem e u bogate wieczerzy posaǳił.


I powieǳiał em, ako ich król zawołany
Damaski i syry ski, Norandyn²⁰ nazwany,
Zapraszał cuǳoziemskie rycerze i swo e
Na dwór swó , na gonitwy i surowe bo e,
Które się począć miały rano dnia przyszłego,

¹⁷liście — r.n. [to liście]. [przypis redakcy ny]
¹⁸cedrowa woda — ole ek cedrowy. [przypis redakcy ny]
¹⁹jemi (daw.) — nimi. [przypis redakcy ny]
²⁰Norandyn — król syry ski. [przypis redakcy ny]
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Skoroby weszły słońca promienie nowego,
Raǳąc, eśli z postawą zgodne męstwo mieli,
Żeby się z niem ukazać na tem placu chcieli.


Lub²¹ tam Gryfon przy achał dla czego inszego,
Nie wymówił się w on czas z wezwania takiego;
Bo gǳiekolwiek się trafi mie sce i pogoda
Oświadczyć swo e męstwo, opuszczać e szkoda.
Potem się dowiadował pilnie, eśli one
Gonitwy z dawnych były czasów ustawione²²
I eśli się na każdy rok odprawowały,
Czy się nowo od króla teraz wywołały.


On szlachcic na to: »Te — pry²³ — gody zawołane,
»Co cztery miesiące być ma ą sprawowane.
»Jeszcze żadne nie były i pierwsze być ma ą
»Te, które się po ranu utro poczyna ą
»Na pamiątkę, że tego dnia beł wyzwolony
»Król nasz, w niebezpieczeństwie wielkiem położony,
»Bywszy cztery miesiące swą własną osobą
»W wielkiem strachu i ma ąc śmierć zawsze przed sobą.


»Ale iż chcecie wszytko dostatecznie wieǳieć,
»Wolę wam wszytkę sprawę z początku powieǳieć.
»Miłował król Norandyn od czasu dawnego
»Gładką córkę możnego króla cypry skiego;
»Nakoniec e u o ca dostawszy za żonę,
»Prowaǳił ą wesoły na zad w swo ę stronę,
»W towarzystwie rycerze i białą płeć ma ąc,
»Prosto się do Syrye w drogę obraca ąc.


»Ale skorośmy poszli pełnemi żaglami
»I ziemia i port został daleko za nami,
»Tak sroga niepogoda nagle nastąpiła,
»Że samego starego szypra przeraziła.
»Trzy dniśmy i trzy nocy po morzu błąǳili
»I tam i sam krzywemi ścieszkami kolili;
»Wysiedliśmy nakoniec na brzeg utruǳeni
»U wesołych pagórków i chłodnych strumieni.


»Zaczemeśmy namioty piękne rozbĳali
»I odpoczynki morskiem trudom gotowali;
»Jedni z nas drwa nosili i ognie niecili,
»Druǳy ławy i stołki i stoły stawili,
»A wtem króla naszego chęć wzięła w doliny
»Przechoǳić się i w lasy głębsze dla zwierzyny,

²¹lub — [tu:] lubo; [tzn. daw. choć, chociaż]. [przypis redakcy ny]
²²ustawić (daw.) — ustanowić. [przypis redakcy ny]
²³pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
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»Lub elenia lub sarnę naleść zamyśla ąc,
»Dwu sług z sobą, co za niem strzały nieśli, ma ąc.


»Kiedyśmy tak wesoło tam odpoczywali
»I wraca ącego się króla wyglądali,
»U źrzeliśmy z daleka Cyklopa²⁴ strasznego,
»Brzegiem morskiem przeciw nam prosto bieżącego.
»Strzeż was Boże, panowie, wiǳieć twarz straszliwą
»Okrutnego Cyklopa i postać gniewliwą!
»Lepie , żebyście o niem z powieści wieǳieli,
»Aniżli, żebyście go gǳie z blizka wiǳieli.


»Tak miąższy est, tak wielki i tak słuszną miarę
»Wzrostu przeszedł, że temu nie każdy da wiarę.
»Miasto oczu pod czołem ma z twarzy wydane
»Brzydkie, szpetne, straszliwe dwie gałki kościane.
»Zda się, że się pagórek ruszył, gdy nad brzegiem
»Przeciwko nam, akom rzekł, bieżał wielkiem biegiem;
»Zanadrze ma skrwawione, nos długi, a z gęby
»Ukazu e tak, ako świnia, krzywe zęby.


»Pysk przy ziemi tak właśnie, ako ogar, niesie,
»Kiedy za ąca szuka i szlaku e w lesie.
»Za źrzawszy go, wszyscy się okrutnie strwożemy
»I tam, gǳie nas strach pęǳi, uciekać poczniemy.
»Że go ślepem wiǳiemy, mało nam pomoże,
»Kiedy samem wąchaniem tylko więce może,
»Niż drugi, co ma z węchem dobrem zdrowe oczy,
»I trzeba skrzydła, kto chce zdrów uść ego mocy.


»Ten tam, ten sam ucieka, ale uciec emu
»Próżno było, z wiatrami równo bieżącemu.
»Wszytkich naszych czterǳieści spełna osób beło,
»A tylko ǳiesięć w okręt zdrowo przypłynęło:
»Jednych w łono, w zanadrze wielkie drugich sobie,
»Drugich pod obie pachy nakładł w one dobie;
»Niektóremi napełnił torbę swą przestroną,
»Tak, ako u pasterza, przed się zawieszoną.


»Zaniósł nas ǳiw straszliwy potem mięǳy skały
»Przy brzegu, w które biły gęste morskie wały;
»Gǳie z marmuru est ego ama wykowana
»Tak białego, ako est karta niepisana.
»W nie edna białagłowa społem z niem mieszkała,
»Która serce żałosne i twarz zawżdy miała,
»I pań i panien siła ma ąc w swem opieku²⁵,
»Gładkich, szpetnych i stanu i różnego wieku.

²⁴Cyklop — znany z Odyssei potwór ednooki, pożera ący luǳi. [przypis redakcy ny]
²⁵opiek (daw.) — opieka [przypis redakcy ny]
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»Niedaleko askinie , w które mieszkał, one ,
»Jakoby w samem wierzchu góry wyrobione ,
»Była druga nie mnie sza, w które stado swo e
»Zamykał w nocy albo w południowe zno e;
»Które od niego lecie i zimie pasione,
»Dla wielkości swo e być nie mogło zliczone,
»A dla zabawy e swe racze miał i chował,
»Niż, żeby go zażywał albo potrzebował.


»Bo mu mięso człowiecze lepie smakowało,
»Jakoż się to, niżli wszedł w amę, pokazało;
»Bo z onych towarzyszów naszych nieszczęśliwych
»Trzech z adł zaraz albo ich racze pożarł żywych,
»Potem kamień odwala i amę otwiera
»I stado z nie wygania, a nas w nie zawiera;
»Potem iǳie, na paszą owce pogania ąc
»I w piszczałkę pasterską sobie przygrawa ąc.


»Wtem się z lasu Norandyn wraca i przygody
»I nieszczęście i swo e zrozumiewa szkody:
»Wszęǳie cicho i pełno wielkiego milczenia,
»W namiotach nie zastawa żywego stworzenia.
»Nie może się domyślić, kto mu zostawiony
»Lud rozegnał i na brzeg bieży, potrwożony,
»I wiǳi swe żeglarze, że kotwie wciąga ą
»I żagle ukwapliwi na maszty stawia ą.


»Oni, skoro na brzegu króla obaczyli,
»Z okrętu łódź po niego małą wyprawili;
»Ale skoro usłyszał, kto mu szkodę onę
»Uczynił w ego luǳiach i uniósł mu żonę,
»Zarazem się namyśla eszcze świeżem tropem
»Tak długo, aż go do ǳie, bieżeć za Cyklopem,
»Bo albo żywot stracić i bez dusze zostać,
»Albo swo e Lucyny²⁶ chce koniecznie dostać.


»Gǳie, się pokazowała w piasku świeża stopa
»Podle brzegu morskiego wielkiego Cyklopa,
»Jako mu wściekła miłość każe, pędem bieży,
»Aż przypadnie, gǳie ona ama ego leży,
»W które eśmy zawarci strasznego czekali
»Pasterza i gotowe śmierci wyglądali;
»Na każdy dźwięk zdało się, żeśmy go słyszeli
»I żeśmy od niego pożarci być mieli.


»Tak szczęście ego chciało i tak mu zdarzyło,
»Że ego żonę zastał, samego nie było;

²⁶Lucyna — żona króla syry skiego Norandyna. [przypis redakcy ny]
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»Która skoro go eno z daleka u źrzała,
»»Ucieka ! Oto zginiesz: ucieka !« wołała.
»»Wszystko — prawi — za edno; zginę lub nie zginę.
»»Ja chcę wiǳieć koniecznie drogą swą Lucynę.
»»Nie błąd, ale mię żąǳa prowaǳi w tę drogę,
»»Bo żyć bez swe małżonki nie chcę i nie mogę«.


»Potem pytał: »Powieǳ mi o tych, mo a pani,
»»Którzy naprzód na brzegu byli poimani,
»»Których znać pasterz srogi poniósł na to mie sce,
»»Jeśli²⁷ zabił Lucynę, eśli żywa eszcze«.
»Odpowiada mu na to żona Cyklopowa,
»Że ta, o które pytasz, i żywa i zdrowa,
»I cieszy go i luǳko z Norandynem gada,
»Powiada ąc, że Cyklop białychgłów nie ada.


»»I a — pry²⁸ — i te wszystkie insze białegłowy,
»»Które wiǳisz, podeprą me prawǳiwe mowy,
»»Bo ani em ani mnie Cyklop nic nie szkoǳi,
»»Krom, że żadna od amy daleko nie choǳi.
»»Na te, co zamyśla ą uciekać, karanie
»»Srogie kłaǳie i wiecznie zwykł się gniewać na nie
»»Albo e w łańcuch wsaǳa, albo żywo grzebie,
»»Lub cały ǳień na słońcu nago ma u siebie.


»»Twoi luǳie od niego ǳisia przyniesieni,
»»Nie byli od białychgłów eszcze rozǳieleni,
»»Ale ako e przyniósł, razem poimane,
»»Do askinie e wpuścił, społem pomieszane.
»»Samem węchem mężczyzny zarazem poczu e
»»I białą płeć, ale te nigdy nie mordu e,
»»Same tylko mężczyzny; tych siła umiera,
»»Bo ich pięć ednego dnia albo sześć pożera.


»»Jakobyś miał wybawić żonę, nie rozumiem,
»»Z tego mie sca i radyć dać na to nie umiem.
»»Dosyć możesz mieć na tem, że żywo została
»»I bęǳie tu z nami złe i dobre cierpiała.
»»Ale ucieka , synu! dla Boga, ucieka
»»I Cyklopa, aby cię nie pożarł, nie czeka ,
»»Bo skoro przyǳie, wącha wkoło i poczu e
»»I biedną mysz, eśli się w domu gǳie na du e«.


»Odpowie król, że nie chce ode ść z tamte strony,
»Jeśli pierwe nie u źrzy swo e miłe żony,
»I że tam z nią pospołu woli umrzeć racze ,
»Niż żyć bez nie , ani chce uczynić inacze .

²⁷jeśli (daw.) — tu: czy, czy też. [przypis edytorski]
²⁸pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
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»Ona skoro u źrzała, że go zbić nie mogła
»Z tak wielkiego uporu, aby mu pomogła,
»Wszytkie swe siły zaraz na to obróciła
»I wszytek zmysł i wszytek dowcip w to włożyła.


»Zawsze w domu pobitych baranów niemało,
»Owiec i kóz i agniąt i kozłów wisiało,
»Któremi sama siebie i swo e żywiła;
»Z dachu skór powieszonych widać było siła.
»Król za radą życzliwe one białe głowy
»Zebrał około nerek wszystek łó kozłowy
»I mazał się tak długo od głowy do pięty,
»Aż ego pierwszy zapach wszystek beł od ęty.


»Skoro porozumiała, że zapachem nowem
»Dobrze trącił Norandyn i parchem²⁹ kozłowem,
»Skórę ako na więtszą kozłową obrała
»I ubrać się w nię zaraz królowi kazała.
»On, ako nauczony beł od swe mistrzyni,
»Na bałuku znienagła lezie do askini,
»Tam, gǳie piękne Lucyny była ulubiona
»Twarz³⁰, kamieniem ogromnem w amie przywalona.


»I ako mu kazała, kryty cuǳą skórą,
»Stoi podle askinie tuż nad samą ǳiurą,
»Aby w nię wszedł z owcami, kiedy e z ugora
»Przyżenie, i cierpliwy czeka do wieczora.
»Wieczór słyszy piszczałkę, które zwykł używać
»Srogi pasterz i stada do domu zwoływać;
»Sam sobie przygrawa ąc, znienagła za niemi
»Iǳie na odpoczynek krokami wielkiemi.


»Osądźcie, eśli nie drżał i beł próżny trwogi,
»Kiedy poczuł, że się uż wracał Cyklop srogi,
»I kiedy u źrzał, że się do niego przymykał
»Z straszną twarzą i wielką askinią odmykał.
»Lecz więce miłość mogła, niż strach, niewątpliwie,
»A wy uzna cie, eśli miłował prawǳiwie.
»Wprzód przyǳie wielki Cyklop i kamień odłoży;
»Król wchoǳi, wmieszawszy się mięǳy gęste kozy.


»Gdy weszło stado, Cyklop sam się w amę wpuszcza,
»Ale pierwe za sobą wielkie drzwi zapuszcza;
»Choǳi, wszystkich wącha ąc, na ostatek bierze
»Dwu naszych towarzyszów do srogie wieczerze.
»Gdy mi wspomnieć na ego straszne zęby przyǳie,
»I teraz drżę od strachu i pot przez mię iǳie.

²⁹parch (daw.) — przykry zapach. [przypis redakcy ny]
³⁰twarz (daw.) — [tu:] postać. [przypis redakcy ny]
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»Król skórę, skoro Cyklop wyszedł precz z askinie,
»Zrzuciwszy, u szy e się uwiesza Lucynie.


»Ona nęǳna, wiǳąc go, co się cieszyć miała,
»Więtszą żałość i smutek z ego przyścia miała:
»Wiǳi, że musi zginąć i więce nie może
»Stamtąd wyniść i one namnie nie pomoże.
»»W tem żalu, w którem mię mieć zła fortuna chciała,
»»Wielkąm pociechę — prawi — miły mó , stąd miała,
»»Żeś w ten czas nie beł z nami, kiedy mię z inszemi
»»Okrutny Cyklop ǳiś wziął sługami two emi.


»»Bo lubo mi gorzko przyść do tego kłopota,
»»Że ladakiedy zbędę miłego żywota,
»»Alebym tylko, kiedy tak zła gwiazda chciała,
»»Swo ego złego losu była żałowała;
»»A teraz, lub wprzód zginiesz, lub późnie , żal z two e
»»Śmierci więtszy mieć będę, niżli z własne mo e «.
»I dale powiadała z żałością Lucyna,
»Że e barzie , niż o się, szło o Norandyna.


»Król rzekł: »Jam się dlatego na to mie sce stawił,
»»Abym i ciebie i tych inszych stąd wybawił;
»»Czego, eśli nie sprawię, zawarłem³¹ u siebie
»»Racze umrzeć, niżli żyć, me serce, bez ciebie!
»»A akom tu wszedł, tak też i wyniść stąd mogę
»»I wy pospołu zemną pó ǳiecie w tęż drogę,
»»Jeśli czynić, akom a uczynił, bęǳiecie
»»I smród na się szpetnego źwierzęcia weźmiecie«.


»I ukazał nam sposób, emu uż zdarzony,
»Który na nos Cyklopów miał od ego żony,
»Abyśmy się ubrali wszyscy w koźle skóry,
»Jeśliby nas chciał macać na wyściu u ǳiury.
»Łatwie nas na to było namówić i ile
»Nas było, tak białychgłów, ako mężczyzn, tyle
»Kozłóweśmy zabili, którycheśmy mieli
»Za na starszych i którzy na barzie śmierǳieli.


»I icheśmy swe ciała ło em namazali
»I wszyscyśmy się w skóry ich poubierali.
»Tym czasem z oceanu syn piękne Latony³²
»Ze dniem asnem poganiał na świat wóz złocony;
»Cyklop też z pierwszem światłem, ako więc czyniwał³³,
»Wracał się do askinie i swem się ozywał

³¹zawrzeć (daw.) — [tu:] postanowić. [przypis redakcy ny]
³²syn pięknej Latony — Apollo. [przypis redakcy ny]
³³czyniwać — często (zwycza owo, zazwycza ) coś czynić (robić). [przypis edytorski]
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»Stadom, gra ąc w piszczałkę, aby zostawiały
»Jaskinią i na paszą w pole wychaǳały.


»Trzymał rękę u amy, w ǳiurze nas prze mu ąc
»I żebyśmy z owcami nie wyszli, pilnu ąc.
»A macał nas, gdy kozy i owce wypuszczał,
»I zaś nas, poczuwszy sierć albo wełnę, puszczał.
»Takiemeśmy sposobem z białemigłowami
»Wszyscy wyszli, koźlemi nakryci skórami;
»I nie wściągnął nikogo Cyklop, aż lękliwa
»We drzwiach była Lucyna, barzo bo aźliwa.


»Lucyna, lubo ło em, nęǳna, swego ciała,
»Brzyǳąc się em podomno, nie nasmarowała,
»Lubo barzo pieszczono i miękko choǳiła,
»Że zwierzęcego w on czas chodu nie trafiła,
»Lubo kiedy ą macał, trwożyć się poczęła
»I od wielkiego strachu, nieszczęsna, krzyknęła,
»Lub się była nakryła skórą lada ako:
»Postrzegł e srogi Cyklop, a sam nie wiem, ako.


»Takeśmy się każdy z nas byli obrócili
»Na swe przypadki, żeśmy cuǳych nie patrzyli.
»Jam się przecię obe źrzał na e wrzask do ǳiury
»I u źrzałem, że ą uż zewlókł Cyklop z skóry
»I wtrącił ą w askinią. A myśmy skórami
»Nakryci, po staremu szli mięǳy owcami,
»Gǳie nas pasterz wprowaǳił w łąki niesieczone,
»Mięǳy piękne pagórki i chrósty zielone.


»Gǳieśmy potem czekali, ażby usnął w cieniu,
»Podle lasu, przy pewnem wesołem strumieniu.
»Ten ku morzu, a ten się ku górom udawa;
»Norandyn z nami nie chce i w staǳie zostawa.
»Taka go miłość wzięła przeciwko Lucynie,
»Że się na zad chce wrócić stamtąd do askinie,
»Ani ode ść, póki e stamtąd nie wyzwoli,
»A umrzeć tamże przy nie , niż bez nie żyć, woli.


»I gdy ą z razu u źrzał, we drzwiach postrzeżoną
»I gwałtem do askinie na zad zaś wciągnioną,
»Chciał, nie mogąc wytrzymać wielkiemu żalowi,
»Dobrowolnie się wrzucić w garło Cyklopowi.
»I uż się beł zapuścił i beł mu u gęby
»I blizko było, że mu mało nie wpadł w zęby;
»Ale go ta naǳie a eszcze zatrzymała,
»Że za czasem Lucyna stamtąd wyniść miała.
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»Wieczorem napasione stado swe przygnawszy
»I żadnego w askinie z naszych nie zastawszy,
»Czu ąc, że go wieczerza spoǳiewana minie,
»Wszystkę winę przyczyta i da e Lucynie
»I do łańcucha ą stać pod niebem skazu e
»Na skale, ani ciału pięknemu folgu e.
»Król patrzy, co dla niego cierpi — żal się, Boże —
»I schnie żalem i tylko że umrzeć nie może.


»I wieczór i po ranu miłośnik strapiony
»Wiǳi mękę, ciężki płacz nieszczęsne swe żony;
»I lub w pole lub iǳie z pól, mięǳy barany
»I owce przednie coraz przychoǳi wmieszany.
»A ta twarzą żałosną znać dawa nieboga,
»Aby stamtąd uciekał, prosząc go dla Boga,
»Ponieważ i sam zginąć ladakiedy może
»I e swo ą bytnością namnie nie pomoże.


»Namnie e nie pomoże; a nie tylko ona,
»Ale go o toż prosi Cyklopowa żona,
»Nadaremnie; bo król być i edne goǳiny,
»Kiedyby to mogło być, nie chce bez Lucyny.
»W te niewole , w które go miłość uwiązała
»I potem go pobożność i litość trzymała,
»Trwał tak długo, aż w ten kra , ak to bywa czasem,
»Trafili się z przygody Mandrykard z Gradasem³⁴.


»Którzy swo ą śmiałością tak wiele czynili,
»Aż nakoniec Lucynę piękną wyzwolili;
»Acz to racze sprawiło szczęście, które mieli
»W te sprawie, i do morza w skok z nią ubieżeli
»I o cu ą, co tam beł, dali. To się stało
»Właśnie w ten czas, kiedy się świtać zaczynało,
»Kiedy eszcze Norandyn król mięǳy owcami
»Odpoczywał w askinie i mięǳy kozami.


»Ale skoro świat asne słońce oświeciło,
»Dowieǳiał się król, że uż Lucyny nie było.
»Wszytko mu powieǳiała Cyklopowa żona,
»Jako się ǳiało, ako była uniesiona.
»Król Bogu ǳięki czyni i ręce podnosi
»Do nieba i pokornie i nabożnie prosi,
»Aby ą tam prowaǳił, skądby ą mógł potem
»Mieć lub prośbą lub mocą lub skarbem i złotem.

³⁴Gradas — król Serykany, wielkiego państwa, gǳieś za Indiami leżącego (Bo ardo, Księga I, Pieśń I, ),
saraceński bohater, przybył umyślnie na Zachód, ażeby zdobyć słynną szablę Duryndanę. [przypis redakcy ny]
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»Niepodobnie wesoły i pełen obrady³⁵,
»Iǳie na paszą mięǳy kosmatemi stady
»I tam czeka tak długo, aż nieokrócony³⁶
»Pasterz w cieniu na ziemi legł, snem zwyciężony.
»On ǳień cały uchoǳi do mroku samego,
»Aż beł bezpieczny od rąk Cyklopa srogiego;
»Potem wesół wsiadł w okręt pewny w Satalie ³⁷
»I ode trzech miesięcy przybył do Syrye .


»Król po miastach, miasteczkach, po ziemi, po woǳie,
»W Egipcie i w Ayce, w Turczech, w Cyprze, w Roǳie
»Rozesłał wszęǳie szukać kochane Lucyny,
»A nie miał o nie , aż ǳiś czwarty ǳień, nowiny.
»ǲiś czwarty ǳień wiadomość od świekra swo ego,
»Że z nią est w Nikozye , ma, króla cyprskiego,
»Potem, ako go wiatry przeciwne trzymały
»I długo go po morzu tam i sam miotały.


»Na znak swego wesela i wielkie radości
»Król zawołane gody sprawu e dla gości
»I uchwalił na czasy na potem idące
»Takie drugie sprawować co cztery miesiące
»Na pamiątkę, że cztery miesiące w kozłowem
»Oǳieniu szpetnem choǳił w staǳie Cyklopowem;
»I ten ǳień właśnie utro przypadnie, którego
»Wyszedł z ciężkie niewole pasterza srogiego.


»To wszystko, coście teraz odemnie słyszeli,
»Częściem sam wiǳiał, a część, abyście wieǳieli,
»Wiem od króla, który czas wyszsze mianowany
»Trwał w te nęǳy, zwierzęcą skórą przyoǳiany.
»Jeśli wam kto inacze bęǳie co powiadać,
»Że nic nie wie, możecie bezpiecznie mu zadać«.
Tak on szlachcic powiadał w on czas Gryfonowi,
Skąd przyszło one gody sprawować królowi.


Niemałą część rycerze nocy w one chwili
Rozmawia ąc o one przygoǳie, strawili;
Tem zawarli³⁸, że miłość prawie niesłychana
I pobożność od króla była pokazana.
Potem wstawszy od stołu, szli na odpocznienie
Tam, kędy mieli wczesne³⁹ i dobre złożenie⁴⁰.
Naza utrz w ǳień pogodny, skoro grać poczęli
Trębacze, rycerze się ochotni ocknęli.

³⁵obrada (daw.) — radość. [przypis redakcy ny]
³⁶nieokrócony (daw.) — niepohamowany, ǳiki. [przypis redakcy ny]
³⁷Satalia — miasto na płd. wybrzeżu Małe Az i. [przypis redakcy ny]
³⁸zawarzeć (daw.) — [tu:] skończyć. [przypis redakcy ny]
³⁹wczesny (daw.) — wygodny. [przypis redakcy ny]
⁴⁰złożenie (daw.) — pokó , schowek. [przypis redakcy ny]
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W bębny bĳą po mieście, w głośne trąby gra ą
I na plac naznaczony pospólstwa woła ą.
Gryfon, skoro obaczył i wozy i konie
Na ulicy i wielki zgiełk na każde stronie,
Ubiera się i kłaǳie na się zwykłą swo ę
Doskonałą i nieraz doświadczoną zbro ę;
Bo niepożyta była i uczarowana
I własną ręką wiedmy białe hartowana.


Antyocheńczyk się też z niem także gotował,
Jachał na plac i członki żelazem warował⁴¹.
Już też od gospodarza beły zgotowane
Dla nich wielkie kopie, dobrze zżyłowane⁴²;
Który swo e powinne i krewne zgromaǳił
I na plac e, czyniąc em uczciwość, prowaǳił,
Przydawszy em i piesze i na koniech sługi
Umie ętne i do te sposobne posługi.


Przy achawszy na rynek, zawściągnęli konie
I nie eżdżąc po placu, stanęli na stronie,
Aby na plac adące tem lepie wiǳieli
Po ednem, po dwu, po trzech, którzy gonić mieli:
Ten misternie złączone farby wyna du e
I pociechę swe panie lub żal ukazu e;
Ten na szyszaku, a ten na tarczy znać dawa,
Czy łaski, czy srogości w miłości doznawa.


Syrowie tak się w on czas ubierali w bo e,
Jako i my, i także używali zbro e
I od Francuzów stro e podomno bierali,
Zwłaszcza, że z niemi w blizkiem sąsieǳtwie mieszkali;
Co w on czas święte miasto rząǳili lat wiele,
Kędy z ludźmi wszechmocny Bóg przebywał w ciele,
Które z wielką sromotą panów chrześcĳańskich
Teraz w ręku wiǳiemy brzydkich psów pogańskich.


Gǳieby na pomnożenie wiary święte broni
I kopĳ mieli swoich używać, to oni
Wolą się mięǳy sobą drapać i mordować
I tę trochę, co wierzy, eszcze chcą zepsować.
Lepie , mężni Hiszpani, lepie , Francuzowie,
Lepie , Niemcy waleczni, lepie , Szwa carowie,
Że się na inszą zdobycz, godnie szą udacie,
Bo to uż Chrystusowe, czego tu szukacie.

⁴¹warować (daw.) — [tu:] obwarować. [przypis redakcy ny]
⁴²zżyłowany (daw.) — żyłowaty, mocny. [przypis redakcy ny]
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Do tego, eśli królmi na chrześcĳańskiemi⁴³
I druǳy też zwani być chcecie powszechnemi,
Czemuż tak Chrystusowe luǳie zabĳacie?
Czemu ich niepobożnie z ich dóbr oǳieracie?
Czemu do Jeruzalem racze nie eǳiecie?
Czemu go gwałtownikom tem nie odbierzecie?
Czemu Konstantynopol poganie trzyma ą?
Czemu lepszą część świata bisurmańcy ma ą?


Czy nie większe urazy, o hiszpańskie plemię,
Ponosisz od Ayki, niż od włoskie ziemie?
A przecię, aby się e przykrzyło strapione ,
Odbiegasz swe odprawy pierwsze umyślone .
I ty, gniazdo niecnoty, czemu się nie czu esz,
Pĳana włoska ziemi, ani się asu esz,
Żeś się to tych, to owych niewolnicą zstała
Narodów, któremeś ty pierwe panowała?


Jeśli abyś w swych nie zdechł askiniach o głoǳie,
Chceć się do włoskie ziemie, szwa carski naroǳie,
I szukasz u nas chleba albo na ostatek
Śmierci, żeby cię nie gryzł głód i niedostatek:
Masz bogactwa tureckie tak blizko w Azye ,
Wypądźże⁴⁴ go z Europy, a namnie z Grecye ;
Tak głodu nie ucierpisz, albo tamte włości
Z więtszą zasługą weźmiesz w swo e osiadłości.


A co tobie, to zaraz mówię i Niemcowi,
Niemcowi, przyległemu twemu sąsiadowi.
Tam są od Konstantyna z Rzymu przeniesione
Bogactwa, tam są wszytkie skarby zgromaǳone
Paktola⁴⁵, Herma⁴⁶, gǳie est złoto znamienite;
Migdonią, Lidyą i insze obfite
Kra e, o których często z history słychacie,
Nie tak daleko, eśli iść tam chcecie, macie.


Ty, wielki lwie⁴⁷, któryś est teraz niebieskiemi
Obciążony od Boga kluczami złotemi,
Obudź sam włoską ziemię ani e dopuszcza
Spać tak długo, ale ą na te psy poduszcza .
Ty masz łaskę, tyś pasterz, od Boga obrany,
I dla tegoś tak strasznem imieniem nadany,
Abyś ryczał, rozciągał ręce i ściśnione
Trzody bronił od wilków, tobie powierzone .

⁴³najchrześcĳański — „christianissimus”, tytuł królów ancuskich. [przypis redakcy ny]
⁴⁴wypądźże — wypędź (konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że). [przypis edytorski]
⁴⁵Paktol — złotonośna rzeka w Małe Az i. [przypis redakcy ny]
⁴⁶Hermus — złotonośna rzeka w Małe Az i. [przypis redakcy ny]
⁴⁷wielki lwie — lew, ak wiadomo, herb Wenec i, oznacza też Wenec ę samą. [przypis redakcy ny]
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Ale z mowy do mowy, o akom mo ego
Zbyt daleko ustąpił gościńca⁴⁸ pierwszego!
Ale nie takem przecię barǳo obłąǳony,
Abych zaś nie miał trafić na tor opuszczony.
Powieǳiałem, że się tak na on czas Syrowie
Ubierali do bo ów, ako Francuzowie.
Zaczem w Damaszku beł plac rycerzów wybranych
Pełny, w hełmy i zbro e zupełne ubranych.


Gońcom⁴⁹ się z ganków piękne przypatru ą panie
I kwiecie rozmaite wymiata ą na nie,
Kiedy przeciwko sobie kopie składa ą
Albo z mieczmi na koniech na się naciera ą.
Każdy, lubo zły eźǳiec lubo est ćwiczony,
Chce się udać⁵⁰ na placu i być pochwalony;
Zaczem edni i sławy i czci dostawa ą,
Druǳy słyszą, że szyǳąc za niemi woła ą.


Zwycięzcy na gonitwach zbro ę wystawiono,
Którą królowi w dary świeżo przyniesiono,
Nalezioną z trafunku od kupca ednego
Na droǳe, z Armenie na zad adącego.
Przydał król zwierzchnią szatę, utkaną ze złota
I z edwabiów; okrom że sama e robota
ǲiwna beła, kamieni siła w sobie miała
I pereł, że się za skarb wielki szacowała.


Kiedyby beł Norandyn poznał onę zbro ę,
Pewnieby ą beł schować dał w skarbnicę swo ę,
I choć beł ho ny, by go był kto o nie sprawił⁵¹,
Na gonitwyby e beł za dar nie wystawił.
Siłaby o tem mówić, ako znieważona
I od kogo tak barzo była pogarǳona,
Że porzucona w droǳe na ziemi leżała
I na łup tem, co wprzód szli i pozad, została.


Inǳie o tem, a teraz powiem o Gryfonie,
Który, akom przypomniał, stanąwszy na stronie,
Zastał kilka par z sobą kopie łamiących
I potem się ręcznemi broniami bĳących.
Ośm było naprzednie szych na dworze, co byli
Towarzystwo i związek z sobą uczynili;
Wszyscy młoǳi i w bo ach bywali mężowie,
Lubo domów przednie szych lub wielcy panowie.

⁴⁸ustąpić gościńca (daw.) — zboczyć. [przypis redakcy ny]
⁴⁹goniec a. gońca (daw.) — rycerz turnie owy. [przypis redakcy ny]
⁵⁰udać się (daw.) — popisać się. [przypis redakcy ny]
⁵¹sprawić kogoś o czymś (daw.) — zdać sprawę, dać wiadomość. [przypis redakcy ny]
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Ci przeciwko każdemu w szranki wstępowali
I wszytkiem po ednemu w bó odpowiadali
Pierwe drzewem, a potem szablą i buławą,
Póki się eno cieszyć chciał król oną sprawą.
Częstokroć sobie drzewy zbro e ǳiurawili,
Wrzkomo w igrzysku, ale to wszytko czynili,
Co czyni nieprzy aciel nieprzy acielowi,
Krom, że ich było wolno rozǳielić królowi.


Rycerz z Antyochie i z serca obrany
I z siły, Martan⁵² własnem imieniem nazwany,
Jakoby ma ąc z sobą Gryfona, śmiałości
Był ego ucześnikiem i ego ǳielności,
W echał w szranki na pięknem i ubranem koniu
I potem sobie w mie scu stanął na ustroniu,
Czeka ąc, ażby byli srogi bó skończyli
Dwa rycerze, którzy się z sobą w ten czas bili.


Pan z Seleucye ⁵³, eden z onych, którzy mieli
Odpowiadać tem wszytkiem, którzy gonić chcieli,
Goniąc w on czas z Ombrynem, właśnie go kopią
W ego miarę ugoǳił, w czoło pod skofią⁵⁴.
Spadł Ombryn z konia zaraz na ziemię, zabity,
Z wielką żałością wszytkich, bo beł znamienity
Rycerz z niego i człowiek do tego cnotliwy,
Ale cóż, kiedy tak chciał los ego złośliwy.


Martan wiǳąc to, bał się, aby się i emu
Także właśnie nie zstało, ako i onemu,
I do swego się zaraz wrócił przyroǳenia,
Myśląc, akoby zniknąć⁵⁵ bo u i gonienia.
Gryfon, który stał przy niem, ego urażony
Ociąganiem, popchnął go, żeć wżdy ośmielony,
Przeciwko się ednemu ruszył rycerzowi,
Jako pies pospolicie przeciwko wilkowi,


Co się za niem zapuści trochę i zaś czeka,
W mie scu sta ąc, i tylko z daleka nań szczeka,
Wiǳąc, ako ma w oczu zapalonych żywe
Ognie i ako zęby wyszczerza straszliwe.
Gǳie wszytek lud, gǳie wszyscy rycerze ćwiczeni,
Gǳie i król i książęta byli zgromaǳeni,
Wylękniony się Martan razowi uchronił
I w prawą stronę głowy i woǳe⁵⁶ nakłonił.

⁵²Martan — gach Orygilli. [przypis redakcy ny]
⁵³Seleucja — miasto nad Orontesem w Syrii (ǳiś w ruinach). [przypis redakcy ny]
⁵⁴skofia — obsada kity, rurka stalowa, w które tkwi kita. [przypis redakcy ny]
⁵⁵zniknąć czegoś — uniknąć czegoś. [przypis redakcy ny]
⁵⁶woǳe — . przypadek lm [t . B.; od M.lp: woǳa; część uprzęży]. [przypis redakcy ny]
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Przecię mógł akokolwiek koniowi swo emu,
Wymawia ąc się, winę dać twardoustemu;
Ale kiedy do ręczne przyszło potem broni,
Tak zbłąǳił, że Demosten sam go nie obroni:
Jakoby beł papierem kryty, nie żelazem
Tak się boi i tak drży przed namnie szem razem,
Na ostatek ucieka bez wstydu i rzędy
Miesza; luǳie się śmie ą koło niego wszędy.


Potem powstał huk i krzyk i wielkie wołanie
Pospolitego ludu i chłopiąt gwizdanie,
Gdy wypuściwszy woǳe swo emu koniowi,
Właśnie, ako szczwany wilk, bieżał ku domowi.
Gryfon, co został, tak się rozumie zelżonem,
Tak swego towarzysza hańbą oszpeconem,
Żeby się w ogniu wolał wiǳieć w one chwili,
Wiǳąc, ako się wszyscy śmiali i szyǳili.


Pała na twarzy z gniewu i wstydu wielkiego,
Jakoby błąd Martanów beł ego samego,
Bo wszyscy te że kuźnie ǳieła wykładali
I takiegoż się po niem męstwa spoǳiewali.
Jeśli kiedy, ǳiś mu się trzeba dobrze stawić
I swego towarzysza występku poprawić:
Błąd na piądź, iż uż o niem złe mniemanie mieli,
Na ǳiesięćby go beli łokci rozumieli.


Wziął był uż drzewo Gryfon i do toku włożył,
Któremu się był w bo ach tak dobrze przyłożył,
Że rzadko kiedy chybiał, i konia rozpuścił,
Co edno biegu mógł mieć, i na dół e spuścił
I tak e dobrze w on czas o pana zawaǳił
Z Sydonie ⁵⁷, że go zbił i z siodła wysaǳił;
Wszyscy się zaǳiwili i na nogi wstali,
Bo przeciwnego po niem wszytkiego czekali.


Gryfon znowu za achał i z onemże drzewem,
Całem i niezłomanem, skoczył z wielkiem gniewem
I złamał e we tro e o tarczą mężnemu
Rycerzowi, staroście laodyce skiemu⁵⁸,
Który niewytrzymanem razem uderzony,
Zachwiał się i raz i dwa, na dół pochylony;
Ale się prętko przecię zasię poprawiwszy,
Szedł na Gryfona, szable od boku dobywszy.

⁵⁷Sydonia — miasto Sydon w Fenic i. [przypis redakcy ny]
⁵⁸starosta laodycejski — Laodycea (ǳiś Latakia) miasto w Syrii (w Małe Az i). [przypis redakcy ny]
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Gryfon wiǳąc, że mało kopia sprawiła
I że go, ako tuszył, z siodła nie zwaliła,
Czego kopia sprawić nie mogła to — prawi —
Szabla za piątem cięciem albo szóstem sprawi.
I przypuściwszy konia podeń, wysaǳony
Od siodła, ostrą szablą tnie go bez obrony
W lewą skroń, nie przesta ąc, raz drugi i trzeci,
Że ogłuszony z konia na ostatek leci.


Tamże i z Apamie ⁵⁹ dwa bracia roǳeni,
Jako o nich trzymano, gońcy⁶⁰ doświadczeni,
Jeden Tyrses, a drugi Korymbus nazwani,
Od Gryfona zostali z koni pozwalani.
Uderzony kopią, Tyrses łęk zostawił,
Ale się ręczną bronią z Korymbem rozprawił;
Już Gryfonowi wszyscy prawie przysąǳa ą
Zwycięstwo i pewnie, że dank⁶¹ weźmie, trzyma ą.


Po tych dwu w szranki wstąpić zaś Salinterowi,
Na wyszszemu dopiero przyszło marszałkowi,
Który wszytkiem królestwem rząǳił, podwyszszony
Na pierwsze dosto eństwo damaskie korony.
Ten znieść tego nie mogąc, w sobie rozgniewany,
Że on od cuǳoziemca miał być otrzymany
Dank w gonitwie, groźnych słów i fuków⁶² używa
I Gryfona na drzewo zuchwale wyzywa.


Odpowieǳiał mu Gryfon dobrze hartowaną
Kopią, za na lepszą z ǳiesiąci obraną.
I aby uszedł błędu, w pół tarczy mu mierzył
I tak go ą na on czas potężnie uderzył,
Że mu piersi i oba blachy rozerwała
I przepadszy, grot tyłem na piądź ukazała.
Wszyscy krom króla raǳi śmierć ego wiǳieli,
Bo go z ego łakomstwa zbyt nienawiǳieli.


Toż i dwiema damaskiem panom, Karmundowi,
Gryfon właśnie uczynił, i Ermofilowi;
Z których eden wszytkich wó sk na ziemi hetmanem,
Drugi na amilarstwo⁶³ świeżo beł obranem.
Jeden zbył konia, drzewem z siodła wysaǳony,
Drugi leżał na ziemi, koniem przywalony,
Który nie mogąc razu wytrzymać ciężkiego,
Jakoby go podrąbił⁶⁴, padł, Gryfonowego.

⁵⁹Apamia — miasto Apamea w Syrii. [przypis redakcy ny]
⁶⁰goniec (daw.) — rycerz turnie owy. [przypis redakcy ny]
⁶¹dank — [tu:] nagroda zwycięstwa. [przypis redakcy ny]
⁶²fuk (daw.) — ła anie, krzyk, groźba. [przypis redakcy ny]
⁶³amilarstwo — stopień admirała, dowódcy floty. [przypis redakcy ny]
⁶⁴podrąbić (daw.) — podrąbać; [podciąć]. [przypis redakcy ny]
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Jeszcze beł z Seleucye pan został, którego
Mieǳy tą siedmią mieli za namężnie szego,
A dobrze baczył pewnie siłę swą niemałą
Z dobrem koniem i zbro ą przednią, doskonałą.
Oba się kopiami tak, ako mierzyli,
Gǳie hełm przeście wzrokowi da e, ugoǳili;
Lecz przecię lepie Gryfon uderzył tamtego,
Bo mu noga wypadła z strzemienia lewego.


Skruszywszy wielkie drzewa, złomki zarzucili
I z mieczmi się do siebie gołemi wrócili.
Uprzeǳił mężny Gryfon i szablą staloną
Tak mocno poganina w tarcz ciął wystawioną,
Że chocia była z miąższe kości i żelaza,
Puściła, znieść nie mogąc tak ciężkiego raza;
Przeciął ą aż do zbro e, ale ta wytrwała
I nieuchronne szable moc zahamowała.


Z Seleucye pan zaś w łeb tak chrześcĳańskiego
Rycerza ciął, że razu wytrzymać srogiego
Żadne na wybornie sze żelazo nie mogło;
Że beł uczarowany szyszak, to pomogło.
Darmo potem i zbro ę siecze z każde miary,
Bo i ta także była zrobiona przez czary;
A ego zbro a zasię uż est zǳiurawiona,
Nie w ednem, ale w kilku mie scach od Gryfona.


Już u wszytkich rzecz asna i widoma była,
Że Gryfon nad pogańskiem rycerzem miał siła,
I eśli ich Norandyn prędko nie rozǳieli,
Że go Gryfon zabĳe, na oko wiǳieli.
A zatem też od króla strażom rozkazano,
Aby ich nie mieszka ąc zaraz rozerwano;
I tak byli na różne rozǳieleni strony
I z onego postępku król beł pochwalony.


Ona ośm, którzy mieli przeciwko każdemu
W bó wchoǳić, a odeprzeć nie mogli ednemu,
Gdy źle, czego się byli pod ęli, strzymali,
Że uż mieli uchoǳić wszytkiem, wy awiali;
Po ednemu uż byli z achali do dworu,
A gonitwy zostały bez żadnego sporu,
Bo em sam eden Gryfon wziął, ako wiǳieli
To, co przeciwko ośmiom wszyscy czynić mieli.


A tak to krótko trwało, co ǳiwnie sza była,
Że się w goǳinę wszytka ta sprawa skończyła;
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Ale chcąc król Norandyn krotofile⁶⁵ użyć
I aż ku wieczorowi igrzysko przedłużyć,
Zszedłszy z ganku uprzątnąć plac kazał i swo e
Rycerze pomieszane rozǳielił na dwo e
I na nową gonitwę według ich zacności
Na pary e połączył i według ǳielności.


Wtem się beł do gospody wrócił rozgniewany
Gryfon, w sercu żal niosąc niewypowieǳiany;
Barzie go towarzyska sromota⁶⁶ asu e,
Aniżli się z swo e czci cieszy i radu e.
Martan swe obelżenie i hańbę pokrywa
I kłamstw i fałszywego ęzyka używa,
A nierządnica, co go bratem nazywała,
Jako mogła na lepie , tak mu pomagała.


Lub mu uwierzył, lubo nie uwierzył, toli
Jako baczny, wymówki one przy ąć woli
I myśląc, co ma czynić, nakoniec obiera
Jachać stamtąd i cicho się zaraz wybiera,
Tusząc, że stać pospólstwo spoko em nie miało,
Skoroby eno było Martana u źrzało;
I tak, ako naskrycie i nacisze mogą,
Puszcza ą się za miasto co naprostszą drogą.


Gryfon lubo sam, lub koń ego beł struǳony,
Lubo po one prące snem beł obciążony,
Stanął w pierwsze gospoǳie, na którą trafili,
Od Damaszku mnie eszcze, niżli w równe mili;
I z swo e się zwycza ne zbro e rozebrawszy
I siodła zd ąć i uzdy z konia rozkazawszy,
Zamknął się sam w komnacie, w które rozebrany
Położył się na łożu na sen pożądany.


Ledwie dopadł pościeli, ako zmrużył oko
I wszytek zmysł utopił we śnie tak głęboko,
Że leniwi pilchowie⁶⁷ twarǳie nie sypia ą
I szczurcy snu głębszego nigdy nie miewa ą;
Wtem chytra Orygilla i Martan do chłodu
Na przechaǳkę blizkiego poszli, do ogrodu
I zdradę rozpoczęli, która u człowieka
Nigdy w myśli nie była podobna od wieka.


Konia i świetną zbro ę i szyszak i szaty,
Z których się rozebrał, spać wszedszy do komnaty,
Umyślił wziąć niecnota Martan Gryfonowi

⁶⁵krotofila (daw.) — zabawa. [przypis redakcy ny]
⁶⁶towarzyska sromota — sromota [t . hańba, wstyd] towarzysza. [przypis redakcy ny]
⁶⁷pilch (daw.) — popielica. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom II 



I za niego się udać w nich Norandynowi.
Wykonał zaraz swą myśl i konia ǳielnego,
Bielszego, niżli mleko, wziął Gryfonowego;
I nasuwień⁶⁸ i szyszak, tarcz ego i zbro ę,
Włożył na się w gospoǳie, porzuciwszy swo ę.


Z giermkami, z Orygillą swo ą, okazały,
Przy achał na plac, gǳie beł lud eszcze niemały,
I trafił właśnie w ten czas, gdy uż przestawali
Gonić i uż ze szranków wszyscy wy eżdżali.
Wtem król po cuǳoziemca pewne swe rycerze
Onego posłał, który białe nosił pierze
U hełmu, koń miał biały, sam wszytek beł w bieli,
Bo imienia zwyciężce eszcze nie wieǳieli.


Martan nikczemny, który cuǳą w one dobie,
Jako kiedyś osieł lwią, skórę miał na sobie,
Od przednie szych dworzanów beł z czcią prowaǳony
Do króla Norandyna, ako beł proszony.
On go waży i z stołka przeciw niemu wstawa,
Obłapia go, mie sce mu podle siebie dawa
I nie ma dosyć na tem, że go czci i chwali
Przed wszytkiemi swo emi, którzy w koło stali,


Ale na dźwięk trąb głośnych chce go dnia onego
Za zwyciężcę w gonitwie obwołać pierwszego.
Idą po wszytkich stronach głosy niezliczone,
Sławiąc imię niegodne, imię obelżone;
Każe król, aby obok achał z niem pospołu,
Chcąc go mieć na wieczerzy u swo ego stołu,
I taką mu cześć czyni, że Herkulesowi
Nie mógłby więtsze czynić ani Gradywowi⁶⁹.


Nadto go w swem pałacu postawił budownem,
W poko ach, ozdobionych obiciem kosztownem.
Orygillę także czcił i swem pacholętom
Prowaǳić ą rozkazał i pierwszem paniętom.
Ale czas, abym znowu o Gryfonie śpiewał,
Który się w on czas żadne zdrady nie spoǳiewał,
Ani od towarzysza ani od żadnego,
I do wieczora niemal twardo spał samego.


Gdy się ocknął i postrzegł, że się dobrze było
Do późnego wieczora słońce nachyliło,
Poszedł tam, gǳie od niego, nim szedł spać, zmyślony
Szwagier beł z Orygillą chytrą zostawiony.
Skoro ich tam nie zastał i obaczył swo e

⁶⁸nasuwień (daw.) — zwierzchnia szata rycerska, delia. [przypis redakcy ny]
⁶⁹Gradyw — Gradivus „kroczący”, przydomek Marsa, Mars sam. [przypis redakcy ny]
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Szaty wzięte i nie mógł naleść zwykłe zbro e
I towarzyskie⁷⁰ tylko wiǳiał tam oǳienie,
Dopiero mu to wpadło w wielkie pode źrzenie.


Gospodarz się wtem trafił i wszytko powieǳiał
O ego towarzyszu, co wiǳiał i wieǳiał,
Że się w białą przebrawszy zbro ę i niewiasta
I wszytka czeladź chwilę wrócili do miasta.
Dopiero napadł na ślad, który do te doby
Miłość mu zakrywała, i pełen żałoby,
Wiǳi swe pierwsze błędy i poznawa zatem,
Że on beł Orygille gamratem⁷¹, nie bratem.


Winę teraz głupiemu da e rozumowi,
Że szczerą mówiącemu prawdę pielgrzymowi
Uwierzywszy, tak prędko zaś beł odmieniony
Na słowa te , od które nieraz beł zdraǳony.
Mógł się pomścić, a nie chciał, teraz chcąc nie może:
U achał nieprzy aciel, Gryfonie nieboże!
Musisz eszcze na wielką niefortunę swo ę
Tak marnego człowieka wziąć konia i zbro ę.


Lepie beło bezbro nem, nagiem⁷² i swobodnem
Zostać, niż piersi oǳiać blachem tak niegodnem,
Niż wyśmianą na głowę i posromoconą
Przyłbicę i na ramię tarcz wziąć obelżoną.
Ale się barzie żąǳe , niżli rozumowi
Dał rząǳić, która była cuǳołożnikowi
Dać karanie i na złe pomścić się niewieście,
I achał tak, że mógł być przed wieczorem w mieście.


Przy bramie, którą w achać miał Gryfon stroskany,
Z lewe strony est zamek pyszno budowany
Z pięknemi poko ami, barzie urobiony
Dla wczesnego⁷³ mieszkania, niżli do obrony;
Gǳie król, gǳie i syry skie nazacnie sze panie
I przednie szy panowie i pierwszy dworzanie
Na edne piękne sali przestrone sieǳieli
U bogate wieczerzy i byli weseli.


Wielka sala, na którą tak się było siła
Dworu zeszło, daleko za mur wychoǳiła
I z wysoka widoki wszęǳie rozsyłała
I pola i gościńce wszytkie odkrywała.
Wtem się Gryfon do bramy tamte przybliża ąc,

⁷⁰towarzyskie (…) oǳienie — oǳienie towarzyszy. [przypis redakcy ny]
⁷¹gamrat — gach, [kochanek]. [przypis redakcy ny]
⁷²nagi — [tu:] nieokryty zbro ą. [przypis redakcy ny]
⁷³wczesny (daw.) — wygodny. [przypis redakcy ny]
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Hełm i zbro ę na sobie obelżoną ma ąc,
Na swe wielkie nieszczęście stro em beł wydany
I od króla i dworu wszytkiego u źrzany.


I za tego, którego i zbro ę i pierze
I tarcz miał, rozumiany, panie i rycerze
Pobuǳił na wielki śmiech. Martan z prawe strony,
Podle króla samego, sieǳi poważony;
Orgilla podle niego zdradliwa za stołem.
Których na on czas pytał król z wzrokiem wesołem:
»Kto to, co się dopuścił tak grubego błędu
»I tak nie miał na swo ę cześć żadnego względu,


»Że się ǳiś tak sromotnie i źle popisawszy,
»Jeszcze mi lezie w oczy, na dwór przy achawszy?
»ǲiwno mi to — powiada — że wy, będąc takiem
»Rycerzem zawołanem, tak się z lada akiem
»Towarzyszem łączycie, nad którego tchórza
»Więtszego stąd nie na ǳie do samego morza.
»Podomno to czynicie, że swo e ǳielności
»Przy ego lepie chcecie udać nikczemności.


»Ale to wam na Boga mo ego ślubu ę,
»Że eno, że was wielce ważę i szanu ę:
»Wziąłby takie karanie, akie zasługu ą
»Wszyscy inszy, co się tak, ako on, sprawu ą,
»I tożbym mu uczynił, ako inszem wielem⁷⁴:
»Zawszeż a takiem luǳiom beł nieprzy acielem,
»I eśli bez karania ode ǳie puszczony,
»Dla was to czynię, z którem przy achał w te strony«.


Naczynie takich złości, Martan niecnotliwy
»Ja go — powiada — nie znam, królu miłościwy!
»Na droǳemem go trafił niedawno z przygody,
»Jadąc z Antyochie na te sławne gody.
»Z postawym go być godnem rozumiał i sąǳił
»Mo ego towarzystwa, alem w tem pobłąǳił;
»Jegom męstwa nie wiǳiał eszcze ani słyszał,
»Aż dopiero tu, gǳie ǳiś tak się źle popisał.


»Czem mię do tak wielkiego przywiódł zasromania,
»Żeby był zaraz tamże nie uszedł karania,
»Tak, żeby się beł odrzekł na gonitwach bywać
»I na nich lub kopie lub szable używać;
»Alem mie sce i bytność królewską uważał,
»A on mi się też potem więce nie ukazał.
»Nie chcę ednak, aby mu co pomagać miało,
»Ze był w mem towarzystwie, co tak krótko trwało.

⁷⁴wielem — . przypadek [t . C.] lm [ǳiś komu? czemu?: wielu]. [przypis redakcy ny]
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»Wiem, żem się tem obelżył i wesół nie będę,
»Póki zmazy, nabyte przezeń, nie pozbędę;
»I eśli z wielką hańbą ǳieła rycerskiego
»Nie odniesie, o królu! karania żadnego,
»Nie każ go, proszę, puszczać; więtszą mi pokażesz
»Łaskę, kiedy go z muru powiesić rozkażesz,
»I będą twó uczynek wszyscy wychwalali,
»Aby się ego druǳy przykładem karali«.


Orygilla Martana mowy potwierǳała
I aby zaraz wisiał, króla nalegała⁷⁵.
»Nie tak barzo wystąpił — król odpowie na to —
»Aby na garle miał być pokarany za to;
»Niech ma pokutę, swemu należną grzechowi,
»Niech luǳiom krotofile utro też odnowi«.
I ednego rotmistrza przyzwać sobie kazał
I ako sobie miał w tem postąpić, ukazał.


Rotmistrz tak, ako mu król rozkazał, z ochotą
Poszedł, nic nie mieszka ąc, do miasta z piechotą,
Którą z sobą po cichu do bramy prowaǳił,
I z nią się na Gryfona czeka ąc zasaǳił;
I mięǳy dwiema mosty w bramie go zatrzymał
I niestrzegącego się z piechotą poimał
I do wieże go ciemne stamtąd zaprowaǳił
Z naśmiewiskiem i strażą dobrą go osaǳił.


Ledwie beł piękny Febus złote swo e włosy
Ukazał z oceanu, mokre pełne rosy,
I poczynał oświecać przez asne promienie
Wierzchy gór, wygania ąc niewesołe cienie,
Kiedy Martan bo ąc się, aby od Gryfona
Na ostatek nie była ta rzecz ob awiona
I nań się ego na zad nie wróciła wina,
Jachał precz, pożegnawszy króla Norandyna,


Wynalazszy wymówki pewne w one chwili,
Że przy naznaczone być nie mógł krotofili.
Tak wziął dar, nie od siebie w gonitwie wygrany,
I wielą upominków inszych darowany,
Od achał, nadewszystko zacnem ozdobiony
Przywile em, którem beł wielce podwyszszony.
Ale niech eǳie, gǳie chce; wiem, że w krótkiem czesie
Godne karanie za swó występek odniesie.


Gryfon wtem, obstąpiony nakoło piechotą,
Prowaǳon beł na rynek z hańbą i sromotą;

⁷⁵nalegać kogoś (daw.) — nalegać na kogoś. [przypis redakcy ny]
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Hełm mu wzięto, z ego go zbro e zewleczono
I w samem go kaanie tylko zostawiono
I akoby beł na rzeź do atek wieǳiony,
Na wysokiem beł wozie wzgórę posaǳony,
W którem beły dwie szpetne krowie zaprzężone,
Słabe, chude i wielkiem głodem wycieńczone.


Około zelżonego woza nierządnice
Szły zewsząd niewstydliwe i stare zwodnice⁷⁶.
Te beły woźnicami i krów poganiały,
A wszytkie go sromotnie lżyły i szczypały;
Ale mu się na barzie chłopięta przykrzyły,
Bo okrom słów plugawych, które mu mówiły,
Na śmierćby beł kamieńmi od nich obrażony,
Kiedyby od bacznie szych nie miał beł obrony.


Zbro a, która przyczyną ego złego była
I która nieprawǳiwy sąd o niem czyniła,
Za wozem uwiązana, w błocie się walała
I pomazana, godne karanie cierpiała.
Nakoniec przed sęǳiami wóz zastanowili,
Gǳie za cuǳy występek słuchał w one chwili
Swe sromoty, która mu była wymiatana
Na oczy, od trębacza w głos wywoływana.


Stąmtąd go wieźli dale od bramy do bramy,
Przed kościoły, ratusze i bogate kramy,
Gǳie słowo tak wszeteczne żadne nie zostało,
Któremby mu pospólstwo było nie ła ało.
Na ostatek za miasto beł wyprowaǳony
Od gminu, który mniemał tak, że wypęǳony
Miał być stamtąd samem ich wrzaskiem i gwizdaniem,
Którzy nie zna ąc, kto beł tam, a wyli za niem.


Ledwie co mu eno z nóg żelazo i pęto
I powrozy z obu rąk zdymować poczęto,
Jak tarcz porwał i broni dopadł, którą pole
Ho nie skropił i suche ponapawał role.
Nie miał oszczepów ani mieczów przeciw sobie,
Bo bezbronne pospólstwo biegło w one dobie. —
Alem nazbyt przedłużył, przeto pieśni skrócę,
A w drugie się do te że historye wrócę.

Koniec pieśni siedmnastej.

⁷⁶zwodnica (daw.) — [tu:] ra furka. [przypis redakcy ny]
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.   
Argument
Mści się swe zelżywości Gryfon zawołany.
Mandrykard Rodomonta szuka; bó z pogany
Zwiódszy, cesarz wygrawa. Da ą Martanowi
Słuszną kaźń; cna Marfiza lud Norandynowi
Bĳe, potem z Gryfonem stamtąd i inszemi
Do Francye się puszcza wiatrami dobremi.
Klorydon się i Medor w pole wyprawu ą
I króla Dardynella zmarłego na du ą.

Allegorye
W te ośmnaste pieśni w Gryfonie, który zemściwszy się mężnie swo e krzywdy, beł

poznany i barzo szanowany od króla Norandyna, aśnie ukazu e, że niewinność złączona
z ǳielnością może się nie bać nigdy złego końca. Przeciwnem obycza em przez Martana,
od Akwilanta nalezionego i do Damaszku przywieǳionego i sromotnie za ego niecnoty
i nikczemność pokaranego, da e się przestroga, aby się nikt nie saǳił na swe chytrości,
która est przeciwko prawǳie i przeciwko sprawiedliwości.

Skład pierwszy
O zawołane książę, o panie łaskawy!
Słuszniem chwalił i chwalę zawsze two e sprawy,
Acz z drugie strony siebie samego winu ę,
Żeć grubem piórem wielką część chwały u mu ę;
Ale na barzie mięǳy inszemi wszytkiemi
Ciągnie serce i ęzyk mó ǳieły two emi
To, że każdego zawżdy rad słuchasz cierpliwie,
Ale nie zaraz wiarę da esz mu skwapliwie.


Słyszę więc, że na obronę nieobecnemu
I za oczy do ciebie źle odniesionemu
Często i te i owe wymówki na du esz
I drugie mu przynamnie ucho zostawu esz;
Ucho mu zostawu esz drugie, aż się stawi
Sam przed tobą i z rzeczy zadanych się sprawi,
I racze do miesięcy albo i lat sprawy
Odkładasz, niżbyś wyrok miał skazać nieprawy.


By beł także uczynił Norandyn, ako ty,
Nie odniósłby beł Gryfon od niego sromoty,
Jaką odniósł; przeto cześć i sława z two ego
Postępku, a hańba brzmi z Norandynowego.
Dla niego ego luǳie na on czas polegli,
Bo z tych, którzy za miasto i bramę wybiegli,
ǲiesiącią razów ciętych, ǳiesiącią sztychowych
Trzyǳieści zaraz padło od rąk Gryfonowych.


Druǳy zasię tam, gǳie ich strach pęǳił, przez drogi,
Przez ścieszki i przez pola w prędkie poszli nogi;
Druǳy, kiedy do miasta na zad uciekali,
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W bramie eden na drugiem pobici padali.
Gryfon próśb nie używa, ale rozgniewany
Bez litości, zażarty i nieubłagany,
Macha mieczem około gminu bezbronnego
I mści się znieważenia okrutnie swo ego.


Z tamtych, którzy do bramy naprzód przybieżeli
I którzy nogi rętsze⁷⁷, niżli inszy, mieli,
Część wielka, aby sobie racze dogoǳili,
Niżli inszem, wiszące wzwody⁷⁸ podnosili;
Część krwie próżnych na twarzach wybladłych z wołaniem,
Ucieka ąc i płacząc, z wielkiem narzekaniem,
Po ulicach tam i sam zgiełkiem napełniali.
Wszytkie strony i miasto wrzaskami mieszali.


Dwu, ako ich zły los chciał, Gryfon zapęǳony
Porwał, kiedy wielki wzwód wznoszono u brony;
Jednego o kamienny słup uderzył czołem,
Że mu się mózg rozpierzchnął po powietrzu kołem,
Drugiego wziął za piersi i tak mocno potem
Cisnął em, iż za mury spadł wśród miasta lotem:
Dopiero wziął zimny mróz mieszczany za boki,
Kiedy wiǳieli, że ten leciał pod obłoki.


Byli ci, co się bali, aby beł przez mury
Nie skoczył Gryfon, insze nie szuka ąc ǳiury.
Więtszy tam strach nie mógł być, kiedyby beł hurmem
Sułtan wo sko obegnał i miasto wziął szturmem.
Zgiełki, wrzaski i krzyki i srogie wołanie
I luǳi, po ulicach tam i sam bieganie
Z dźwiękiem się trąb krzykliwych i bębnów mięszały
I nieba dosięgały i świat ogłuszały.


Ale teraz tu stanę rad nie rad, bo o tem
Wolę inszego czasu powieǳieć wam potem;
Bo mi trzeba za Karłem, który ku rynkowi
Przeciwko okrutnemu biegł Rodomontowi,
Rodomontowi, co lud paryski mordował.
Słyszeliście, ako nań cesarz następował
Z Danem, Namem, Ottonem i Oliwĳerem,
Z Awinem i z Awolem i z Berlingĳerem.


Ośm kopĳ, któremi nań spólnie w one chwili
Ośm rycerzów tak wielkich razem uderzyli,
Skóra, łuską nakryta, snadnie wytrzymała,
Co mężnego pohańca piersi pilnowała.
Jako się pospolicie okręt więc prostu e,

⁷⁷rętszy (daw.) — barǳie rączy; szybszy. [przypis edytorski]
⁷⁸wzwód (daw.) — most zwoǳony. [przypis redakcy ny]
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Gdy go uczony żeglarz pod wiatr nakieru e,
Tak się prędko Rodomont poprawił pochyły
Po raziech, coby beły i góry ruszyły.


Mężny Gwidon, Ranĳer, Rykard z Salomonem,
Angolier i Turpin wierny z Ganellonem,
Anǳolin, Ugiet, Iwon i Marek z Peryny
I Macie , pan świętego Michała równiny⁷⁹,
Z ośmią, którzy na rynek z cesarzem przypadli,
Wszyscy wraz zuchwałego pohańca opadli,
Aryman z Odoardem także, którzy byli
Świeżo z angielskiem ludem do miasta przybyli.


Nie tak huczy na skale z gruntu wywieǳiony
Mocny mur na Krępaku, kiedy Akwilony
Wściekłe około niego gniewy rozciągą ą,
Które z korzeniem twarde dęby wywraca ą,
Jako huczy Sarracen, gniewem zapalony
I niezmiernem pragnieniem na krew przerażony;
I ako piorun z grzmieniem bywa w ednem czesie,
Tak ego gniew zarazem z sobą pomstę niesie.


Tego, co podeń podpadł nabliże , z Dordony
Ugięta tak ciął ostrą szablą bez obrony,
Że choć miał doskonały szyszak, aż do gęby
Przeciął mu łeb, że wszytkie widać było zęby;
I samego też w onem czasie wszyscy bili
Prawie po wszytkiem ciele, lecz mu to czynili,
Co nakowalnie ⁸⁰ igły: tak Sarracen hardy
Miał na sobie łuszczasty smoczy łupież twardy.


Wszytkie mury nakoło były opuszczone,
Z wałów i z baszt piechoty beły pozwoǳone;
Bo gǳie potrzeba więtsza była, tam prowaǳił
Luǳie cesarz i wszytkie do rynku gromaǳił.
Ze wszytkich stron, ze wszytkich ulic się zbiega ą
Do rynku i lękliwe tyły w zad wraca ą;
Każdy wiǳąc, że się sam cesarz nie szanu e,
Serce bierze i w bo e ochotnie wstępu e.


Jako gdy zawołany tryumf gǳie sprawu ą,
Na którem lud ucieszyć wszytek usiłu ą,
Do mocnego okołu⁸¹, gǳie z dawna chowa ą
Libĳską lwicę, byka srogiego puszcza ą;
Lwięta przypatru ąc się na stronie przy lwicy,
Jako zuchwało stąpa, ako straszno ryczy,

⁷⁹świętego Michała równina — Saint-Michel we Franc i. [przypis redakcy ny]
⁸⁰nakowalnia (daw.) — kowadło. [przypis redakcy ny]
⁸¹okół (daw.) — szranki. [przypis redakcy ny]
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Którem eszcze nowina wiǳieć takie rogi,
Sto ą z daleka pełni, niewidane trwogi;


Ale skoro mężna mać zębem weń uderzy
I porwie go za ucho, one przy macierzy
Wziąwszy serce, łakome gęby za usza ą
I morzyć go macierzy śmiałe pomaga ą,
Ten go za brzuch, a ten go za bok rwie: tak owi
Naprzeciw surowemu szli Rodomontowi,
Kamienie nań to z dachów, to z okien ciska ą,
Druǳy nań z blizka chmury pocisków puszcza ą.


Pieszych, eznych tak wiele zewsząd każdą drogą
Przybywa ze wszytkich stron, że się ledwie mogą
Zmieścić w przestronem rynku; lecą, ako pszczoły
Pełnem ro em, wonnemi obkarmione zioły,
Że choćby beli naǳy wszyscy, nieubrani,
Choćby tak, ako rzepa, mogli być kra ani
I choćby nie broniąc się na pował leżeli,
Za dwieby ich Rodomont nie pobił nieǳieli.


Przykrzy się na ostatek uż poganinowi,
Radby się w zad ku swemu wrócił orszakowi;
Mało co ich ubywa, choć ich tysiącami
Bĳe, choć koło niego leżą gromadami.
Już się umęczył, uż tchnie⁸², uż wiǳi i czu e,
Że eśli, póki się w niem siły co na du e,
Nie wyńǳie stamtąd, potem, skoro nademdle e.
Choćby chciał wyniść, żadne nie bęǳie naǳie e.


I tam i sam po stronach wzrok obraca srogi,
Wiǳi nakoło wszytkie zastąpione drogi;
Ale sobie wszytkie wnet uprzątnie zawady
Z upadkiem wielkie luǳi pobitych gromady.
Awo uż tam, gǳie go gniew ciągnie nieużyty
I myśl wściekła, miecz w ręku kręcąc adowity,
Bieży przeciw Anglikom pędem niesłychanem,
Które świeżo Odoard przywiódł z Arymanem.


Jeśli kto wiǳiał, kiedy byk nieokrócony⁸³,
W szrankach cały ǳień bity i ze psy goniony,
Porwie płoty i mocne obali okoły⁸⁴,
Gǳie gęsty na igrzysko patrzy lud wesoły;
Wszyscy pełni widome ucieka ą trwogi,
On tego i owego w tem bierze na rogi:

⁸²tchnie (daw.) — słabo [od]dycha. [przypis redakcy ny]
⁸³nieokrócony (daw.) — niepohamowany, ǳiki. [przypis redakcy ny]
⁸⁴okół (daw.) — szranki. [przypis redakcy ny]
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Ten niech wie, iż tak srogi, gdy wpadł na Angliki,
I eszcze ponno sroższy beł rycerz z Ayki.


Piętnaście ich na poły poprzek poprzecinał,
Piętnastom albo więce głowy poucinał;
Każdy raz ego, prosto albo odlew cięty,
Zda się, że ścina winne lub wierzbowe pręty.
We krwi wszytek poganin wściekły umoczony
Odcięte głowy, nogi i ręce z ramiony
I insze członki tam, gǳie iǳie, zostawu e,
Na ostatek powole z rynku ustępu e.


Ale tak ustępu e przecię w one dobie,
Że namnie znaków strachu nie da e po sobie;
Różnie ednak obraca myśl swą rozdwo oną,
Którą stamtąd może uść nabezpiecznie stroną.
Nakoniec po rozmyśle długiem tam przychoǳi,
Gǳie Sekwana pod wyspą za mury wychoǳi;
Ale go luǳie zewsząd pęǳą i ściska ą
I w poko u mu dale iść nie dopuszcza ą.


Jako lew uroǳiwy na massylskie puszczy⁸⁵,
Od łowców i od gęste obegnany tłuszczy,
Chocia ucieka, mężne serce ukazu e
I z groźbą i leniwo w lasy ustępu e:
Tak Rodomont w postępku każdem onem czasem
Niestrwożony, foremnem obegnany lasem
Strzał lotnych i oszczepów, z niezmrużonem okiem
Iǳie do rzeki lekkiem i leniwem krokiem.


I tak beł i raz i dwa gniewem przerażony,
Że będąc uż w bezpiecznem mie scu zapęǳony,
Znowu się wrócił w bo e i szablę ukrwawił
I więce ich, niżli sto, żywota pozbawił.
Ale wściekłość nakoniec ustąpić musiała
Rozumowi i rady zdrowsze posłuchała,
Rady te , że skoczywszy w rzekę mięǳy wody,
Wyszedł z niebezpieczeństwa i z one przygody.


Tak skoczył, ako ciężki, ako beł ubrany,
A płynął, ak sitowiem w pachach podwiązany.
Nie chlub się z Anteusza, nie chlub się z wielkiego
Annibala, Ayko: takiego drugiego
Jeszcześ nigdy nie miała. A skoro za rzekę
Przepłynął, niewymowną czuł na sercu mękę
I że miasta nie spalił i wszcząt nie zepsował,
Przebiegszy e wzdłuż i wszerz, okrutnie żałował.

⁸⁵massylska puszcza — numidy ska, tak nazwana od Massylów, ednego z dwóch głównych szczepów za-
mieszku ących Numidię. [przypis redakcy ny]
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I tak go pycha i gniew gryzie zapalczywy,
Że znowu do Paryża chce wpaść i wątpliwy
Wzdycha i przysięga się, że się w zad nie wróci,
Aż go zniszczy, zepsu e i z gruntu wywróci.
Ale u źrzał nad rzeką pędem przeciw sobie
Bieżącego, który w niem on gniew w one dobie
Uhamował. Kto to był? — Wnet bęǳiecie wieǳieć,
Bo teraz o czem inszem trzeba mi powieǳieć.


O Niezgoǳie pierwe wam powieǳieć mi trzeba,
Które anioł rozkazał, wyprawiony z nieba,
Aby mieǳy mężnie sze sarraceńskie pany
Nasiała zwad i wniosła swar niepo ednany.
Wyszła ęǳa przeklęta onegoż wieczora,
Zasaǳiwszy swe mie sce kiem inszem z klasztora,
Zdraǳie podniecać ogień za ęty zleciła
I poddymać go, ażby sama się wróciła.


Ale się e zda, żeby więtszą siłę miała,
Gǳieby się z nią i Pycha w tę drogę wybrała;
A iż obiedwie w edne komorze mieszkały,
Nie trzeba było, aby się były szukały.
Ale i Pycha także, ma ąc się wyprawić,
Nie chciała bez namiastki⁸⁶ klasztoru zostawić:
Przez te kilka dni, ako wrócić się tuszyła,
Swo e Hipokryzye rządy poruczyła.


Tak przeklęta Niezgoda, ma ąc Pychę z sobą,
W towarzystwie szła spiesznie w drogę oną dobą
I potkała na temże gościńcu stroskaną,
Wyschłą, wybladłą Zazdrość i ukłopotaną;
A ona do obozu także pogańskiego
Szła, ma ąc w towarzystwie karlika małego,
Którego Doralika piękna posyłała
Do Rodomonta i znać o sobie dawała.


Bo kiedy się dostała Agrykanowemu
Synowi — wiecie, ako i kędy — małemu
Poleciła swo emu cicho karlikowi,
Aby onę nowinę niósł Rodomontowi,
Ma ąc pewną otuchę o ego ǳielności
I o ego wiadome ku sobie miłości,
Że miał ǳiwy porobić i wrychle nad hardem
Odnieść pomstę, co mu ą od ął, Mandrykardem.

⁸⁶namiastka (daw.) — zastępczyni [por. namiestnik]. [przypis redakcy ny]
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Tego karlika Zazdrość w droǳe potrafiła⁸⁷
I słysząc, z kiem szedł, z niem się na on czas złączyła,
Bo tak sobie myśliła i tak rozumiała,
Że i ona w te sprawie swe mie sce mieć miała.
Niezgoda niezmiękczona rada była sroǳe,
Że się z Zazdrością w on czas potkała na droǳe,
Wieǳąc zwłaszcza, po co szła, i że rozumiała,
Że e mogła ratować w tem, co czynić miała.


Zda się e , że ma śrzodek powaǳić mężnego
Rodomonta i syna Agrykanowego;
Jakoż nie mógł być lepszy mieǳy temi zwadę
Uczynić; inszych zwaǳie na ǳie inszą radę.
Iǳie z karłem pospołu tam, gǳie wo ska blizkie
Pogańskie obegnały w krąg mury paryskie,
I przyszli właśnie w ten czas, kiedy przepławiony
Przez Sekwanę, na brzegu stanął z drugie strony.


Skoro poznał Rodomont, że to beł posłany
Od ego piękne ǳiewki, zaraz ubłagany,
Gniew umarza, pogodne czoło pokazu e
I że w niem od radości serce skacze, czu e.
Każde insze nowiny czeka, niżli one ,
Aby miał kto uczynić ego ulubione
Krzywdę lub lekkość aką; wesół karła wita
I »Jak się ma? Gǳie cię śle mo a panna?« pyta.


Odpowie karzeł na to: »Nie est więce mo a
»Ta, co est w cuǳych ręku, ale ani two a;
»Wczoraśmy na rycerza ednego trafili,
»Co ą nam wziął: takeśmy oba ą stracili«.
Na tę nowinę Zazdrość do niego skoczyła
I w poły go, ako wąż zimny, obłapiła.
Powiada dale karzeł, że to wszytko zrobił
Sam eden: i onę wziął i luǳie e pobił.


Natychmiast i Niezgoda ogniwo porwała
I krzemienia dobywszy, kilkakroć wskrzesała;
Żagiew była od pilne podłożona Pychy,
Skąd się we mgnieniu oka za ął ogień cichy,
Co tak barzo zapalił serce w one dobie
Poganina, że mie sca nie na dował sobie;
Wzdycha, ęczy i z twarzą straszliwą wyzywa
Bogi z nieba i klątew brzydliwych używa.

⁸⁷potrafić kogoś (daw.) — spotkać się z kimś. [przypis redakcy ny]
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Jako lwica, co próżną amę zwartowała⁸⁸
I tam i sam i węchem nakoniec poznała,
Że w nie byli myśliwcy i że e pobrali
Miłe syny i z niemi nagle u achali,
Tak się zrze, tak się gryzie wściekłością tak srogą,
Tak gore, że e góry ani rzeki mogą,
Ani noc ani grady ani deszcz hamować,
Aby swego nie miała zbó cę prześladować:


Do te wściekłości wściekłość ego równać mogę.
Zawoła na karlika: »Ty tam edź w swą drogę!«
Konia i wozu nie chce czekać i żadnemu
O swe trosce nie da e znać słuǳe swo emu.
Sam, ako wściekły, pędem niewściągnionem bieży,
Tusząc, że gǳie rozbó cę swo ego przebieży.
Konia nie ma, ale wziąć zamyśla pierwszego,
Którego potka, by też i nie wiem czy ego.


Niezgoda się, postrzegszy te myśli, rozśmiała
Na towarzyszkę Pychę, która blizko stała,
I rzekła, że mu konia niedługo zdobęǳie,
Za którem więce mu zwad i swarów przybęǳie,
Myśląc uprzątnąć drogi, żeby mu przez ǳięki⁸⁹
Inszy koń, okrom tego, nie przyszedł do ręki;
I myśliła uż o niem. — Ale uż Niezgodę
Zostawię, a do karła znowu was powiodę.


Skoro cesarz pohańca wyparł i za ęte
Ognie zgasił, pożogi uśmierzył rozczęte,
Wszytkie luǳie, co ich miał, w rzędy swo e sprawił,
A część na słabszych mie scach tam i sam zostawił;
Ostatek, chcąc grę wygrać onę, ako tuszył,
Przeciwko Sarracenom nie mieszka ąc ruszył,
Puściwszy ich bramami razem dwo em torem
Mięǳy świętem Germanem⁹⁰, a świętem Wiktorem⁹¹.


I rozkazał do bramy Marcella świętego⁹²,
Kędy była wielka część pola zrównanego,
Aby się oba pułki do kupy ściągały,
Puszczone stąd i zowąd, i tam się czekały;
Stamtąd zagrzewa ąc ich, aby się stawili
Tak, żeby onego dnia wieczną uczynili
Pamięć, kazał chorągwiom wchoǳić w swo e rzędy
I dać po wszytkiem wo sku znak potkania wszędy.

⁸⁸zwartować (daw.) — przeszukać. [przypis redakcy ny]
⁸⁹przez ǳięki (daw.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]
⁹⁰świętego Germana (brama) — brama Saint-Germain w Paryżu. [przypis redakcy ny]
⁹¹świętego Wiktora (brama) — porte Saint-Victor w Paryżu. [przypis redakcy ny]
⁹²brama świętego Marcella — brama Saint-Marcel w Paryżu. [przypis redakcy ny]
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Tem czasem król Agramant, z siodła wysaǳony,
Wielką mocą na konia znowu beł wsaǳony.
Kiedy z króla szkockiego zawołanem synem
Odprawował srogi bó i krwawy, z Zerbinem,
Lurkani miał Sobryna króla w one dobie,
A Rynald cały wielki hufiec przeciw sobie.
Który szczęściem i wielką rozrywał ǳielnością,
Przebĳa ąc się przezeń z niezmierną śmiałością.


Kiedy się tak toczyła bitwa mięǳy temi,
Cesarz natarł na zadni pułk z ludźmi swo emi,
Z tamte strony, z mężnemi kędy Hiszpanami
Pod gęstemi Marsyli król stał chorągwiami
Z ezdą na obu skrzydłach, we śrzodku z piechotą;
Wpadł cesarz na Hiszpany z ludem swem z ochotą,
Z krzykiem i trąb i bębnów, z dźwiękiem, że się zdało,
Że się ziemia i rzadkie powietrze mięszało.


I uż byli poczęli, gwałtem przełomieni,
Dość znacznie ustępować na zad Sarraceni
I wszytkieby uż były hufce zuciekały⁹³
Rozprószone, że trudno do sprawy przyść miały,
Ale i król Gardoni i Falzyron śmiały
I z królem Balugantem Serpentyn zuchwały
I Ferat przypadł, który, co głosu miał w sobie,
Nawraca ąc ich na zad, wołał w one dobie:


»Towarzysze i bracia! prze Bóg w mie scu stó cie!
»A tych się psów i tego motłochu nie bó cie!
»Jeśli naszę powinność wszyscy zachowamy,
»Zwycięstwo z nieprzy aciół pewne otrzymamy.
»Patrzcie na cześć, na sławę, na zysk, na zdobyczy,
»Których wam ǳisie szego dnia fortuna życzy,
»Gǳie⁹⁴ wygracie; patrzcie zaś na ostatnie szkody,
»Hańbę i śmiech tych, którzy przegra ą nagrody«.


Drzewo wielkie miał w ręku; z tem dawszy koniowi
Bo ca w bok, bieżał przeciw Berlingĳerowi,
Który się onem czasem Argalifą bawił
I uż mu beł na głowie szyszak poǳiurawił;
Zbił go z konia i przy niem, co się nawinęli,
ǲiewięć od ego szable ostre poginęli,
Bo każdy raz, rzecz pewna, kiedy się zamierzy,
Jeden przynamnie padnie i ziemię uderzy.

⁹³zuciekać (daw.) — pouciekać. [przypis redakcy ny]
⁹⁴gǳie — [tu:] eżeli. [przypis redakcy ny]
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Na drugie zasię stronie Rynald niezwalczony
Posiekł i pobił pogan poczet niezliczony;
Hufiec mu się nie oprze żaden; ucieka ą
Wszyscy, gǳie się obróci i plac mu dawa ą.
Niemnie się mężnie Zerbin i Lurkani stawił,
Każdy z nich miecz w pogaństwie obficie ukrwawił:
Ten na wylot przebił brzuch sztychem Balastrowi,
Tamten na poły przeciął łeb Finadurowi.


Balastra wszystkie wo ska z Alǳierby słuchały,
Wszystkie wo ska z Alǳierby, skoro postradały
Króla swego i woǳa wielkiego, Tardoka;
Finadur rząǳił ludem z Zumary, z Maroka;
»Nie mieli Aykani nadeń mężnie szego,
»I szablą i kopią umie ętnie szego?«
Mógłby mi kto powieǳieć; ale to omĳam:
Toli⁹⁵ żadnego chwały godnego nie mĳam.


Chciał ratować i wesprzeć króla zumarskiego
Szlachetny Dardynel, syn Almonta starego,
Od którego kopią Ubertus z Mirfordy⁹⁶
I mężny Klaudy zrzucon i Anǳelm z Stanfordy⁹⁷;
Szablą zasię Eliasz i Urban z Kobrynu
I Ra mund i Pinamund, obadwa z Londynu,
Wielcy mężowie, byli zbici i zwaleni;
Trze zdechli, eden ranny, a trze ogłuszeni.


Ale ze wszystkiem męstwem, które pokazować
Silił się aż i nazbyt, nie mógł uhamować
Luǳi swoich tak, żeby uciekać nie mieli,
Skoro nasze choć w mnie sze gromaǳie u rzeli,
Chocia w mnie sze gromaǳie, lecz lepie ćwiczone
I w oręże wo enne lepie opatrzone.
Ucieka lud z Maury⁹⁸, ucieka z Zumary,
I z Setty i z Maroku, ucieka z Kanary⁹⁹.


Ale na barzie w on czas wo ska uciekały
Z Alǳierby, które wracał młoǳieńczyk wspaniały,
Chcąc em śmiałość do piersi wrócić to groźbami,
I surowemi fuki, to płaczem z prośbami.
»Jeśli się wam zasłużył kiedy z akie miary —
Tak do nich mówi — Almont, mó roǳiciel stary,
»Dowiem się wnet, eśli mnie, ego opuścicie
»Syna, eśli mię w tak złem razie odbieżycie.

⁹⁵toli (daw.) — atoli, przecie. [przypis redakcy ny]
⁹⁶Mirforda — miasto Milford w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁹⁷Stanforda — hrabstwo Strafford w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁹⁸Ucieka lud z Maury — [w oryg.] „Fugge la gente Maura”, a więc: „Ucieka lud Maurów”; tłumacz uważał

Maura za miasto. [przypis redakcy ny]
⁹⁹Kanara — Wyspy Kanary skie. [przypis redakcy ny]
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»Proszę przez mó młody wiek, w którem takie macie
»Naǳie e i po którem pociech swych czekacie:
»Stó cie! stó cie! nie chodźcie, prze Bóg! na miecz goły,
»Obróćcie śmiałe twarzy na nieprzy acioły!
»Wszęǳie prześcia i drogi zawarte na ǳiemy,
»Jeśli bez sprawy wszyscy w rozsypkę pó ǳiemy:
»Góra, chcie cie mi wierzyć, że to mur wysoki;
»Morze trudno przeskoczyć: przykop to szeroki!


»Daleko lepie umrzeć, niżli się do ręki
»Dostać tem psom na lekkość¹⁰⁰, na hańbę, na męki.
»Stó cie w mie scu, bo insze wszelakie sposoby
»Próżne są, moi wierni rycerze, te doby.
»Wżdyć i oni nie więce , niżli my, rąk ma ą
»I ednę duszę także w sobie zawiera ą«.
Tak mówiąc do nich śmiały młoǳieńczyk, grofowi
Przeciął głowę do ucha, Ottonoleowi.


Wspominanie Almonta tak serc zagrzewało
Aykańskiego wo ska, co uż uciekało,
Że woli rąk na swo ę obronę używać,
Niżli nieprzy aciołom tyły pokazywać.
Gwilelm z Burneku¹⁰¹ wzrostem beł mięǳy wszystkiemi
Anglikami nawyszszy, ale go z inszemi
Dardynel porównywa; podle niego pana
Z Kornowalie ¹⁰² z konia zwalił, Arymana.


Kiedy leciał do ziemie Aryman zwalony,
Przybiegł mu na ratunek brat ego roǳony;
Ale niewiele pomógł i niewiele sprawił:
Tak, go, ako i brata, Dardynel odprawił.
Stefan, w gębę trafiony, szablę mu uślinił,
A on go wolnem za to od długu uczynił;
Bo beł obiecał żenie, na wo nę adęcy¹⁰³,
Gǳieby żyw beł, wrócić się za ǳiewięć miesięcy.


Wtem z daleka obaczył, że Lurkani wszędy,
Gǳie się udał, miesza ąc aykańskie rzędy,
Zabił, przeciąwszy mu łeb po zęby, Dorkina
I na wylot przez piersi przebił Morytyna.
Alteus chciał uciekać, Alteus, którego
Miłował tak Dardynel, ak siebie samego;
Ale nie dośpiał¹⁰⁴, bo go Lurkani dopęǳił,
I z tyłu go pod garło koncerzem przepęǳił.

¹⁰⁰lekkość (daw.) — lekceważenie, wzgarda, ubliżenie, zniewaga. [przypis redakcy ny]
¹⁰¹Burnek — hrabstwo Burnich w Anglii. [przypis redakcy ny]
¹⁰²Kornowalia — hrabstwo Kornawallis w Anglii. [przypis redakcy ny]
¹⁰³jadęcy (daw. forma imiesłowu) — adąc. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁴dośpieć (daw.) — zdążyć. [przypis redakcy ny]
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Wziąwszy w rękę kopią, trochę się stanowi
I czyni fałszywemu ślub Machometowi,
Że eśli Lurkaniego zwali i zabĳe
Zbro ę złupioną w ego kościele przybĳe;
Zatem puściwszy woǳe koniowi rączemu,
Z takiem zapędem bieżał przeciw Lurkaniemu,
Z takiem zapędem bieżał i z tak wściekłem gniewem,
Że go na obie stronie ostrem przebił drzewem.


Nie pyta cie mię, eśli brat ego roǳony,
Aryodant, żałością nie beł przerażony
I eśli nie chciał posłać dusze w czasy one
Dardynellowe mięǳy dusze potępione;
Ale próżno, przystępu nie ma przed pogany,
Nie ma go i przed swemi także chrześcĳany;
Chciałby się pomścić i miecz dobyty trzyma ąc,
Bieży do Dardynella, drogi uprząta ąc.


Rozrywa, siecze, bĳe, kto mu zastępu e,
Kto mu wstręt czyni aki i kto go hamu e.
Ów wiǳąc, ego żąǳą, aby go nacieszył,
Tak chętnie, ako i on, do niego się śpieszył;
Ale mu wielkość luǳi także nie dopuszcza
Wykonać ego myśli i nań go nie puszcza;
Jeśli tamten mordu e i bĳe pogany,
I ten także zabĳa niemnie chrześcĳany.


Szczęście chciało, choć się tak na się wyǳierali,
Że się z sobą przez on ǳień cały nie potkali,
Bo niosło śmierć ednemu od mężnie sze ręki:
Tak każdy swego losu nie zniknie przez ǳięki¹⁰⁵.
Ano Rynald w tę stronę woǳami kieru e,
W tę stronę i ednemu uż koniec gotu e;
Rynalda szczęście na dank¹⁰⁶ wieǳie znamienity,
Aby od niego beł cny Dardynel zabity.


Ale niech stanie na tem; dosyć się mówiło,
Co się na zachód słońca na on czas toczyło.
Czas mi się uż, bo i tak długom się zabawił,
Wrócić się tam, gǳiem cnego Gryfona zostawił,
Który na sercu gniewem srogiem zapalony
Mięszał lud pospolity, strachem przerażony.
Król Norandyn na on zgiełk przybiegł w one dobie,
Ma ąc przez tysiąc ludu zbro nego przy sobie.

¹⁰⁵przez ǳięki (daw.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁶dank (daw., z niem.) — [tu:] chwała. [przypis redakcy ny]
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A wiǳąc, ako wszyscy w długą uciekali¹⁰⁷,
Tak, że się zastanowić nikomu nie dali,
Przyszedł do bramy, wiodąc luǳie swe sprawione,
I kazał, aby wzwody¹⁰⁸ beły podniesione.
Tem czasem odpęǳiwszy od siebie wspaniały
Gryfon lud pospolity, nikczemny, nieśmiały,
Wziął na się dla obrony lepsze pogarǳoną
Zbro ę, zelżoną zbro ę i posromoconą.


Tamże podle kościółka ednego mocnego,
Od głębokiego rowu w krąg opasanego,
Stanął przy wązkiem mostku, dość ubezpieczony,
Żeby nie mogł być od nich wkoło otoczony.
Wtem z miasta hufiec wielki wychoǳił, woła ąc,
Ła ania, gróźb i fuków wielkich używa ąc;
Śmiały Gryfon na mie scu niestrwożony stoi
I na twarzy znać da e, że się nic nie boi.


A skoro się do niego dale przybliżyli,
Wypadł i przeciwko niem bieżał w one chwili;
I nazabĳawszy ich, tak, ako za wały,
Ustępował z nienagła za on mostek mały,
I tak ich akokolwiek przecię zatrzymywał
I ustawicznie tego fortelu używał,
Coraz to wypada ąc, to w zad ustępu ąc,
Straszne znaki swe siły zawsze zostawu ąc.


Siecze w prawo i w lewo i na ziemię mężne
Wali luǳie królewskie i piesze i ezne;
Ale nakoniec wszystek lud nań obrócony
Naciera nań, ściska go z te i z owe strony.
Boi się na ostatek, by go nie zabrało
Morze, które go zewsząd prawie zalewało:
Już w lewe ramię ranny, uż w rękę, uż mdle e,
Już w niem siła ustawa i znacznie słabie e.


Ale ǳielność, która swych nigdy nie opuści,
Sprawi to, że mu łatwie Norandyn odpuści;
Który przybieżawszy tam, u źrzał znamienitych
Rycerzów swych, wielkiemi ranami zabitych,
Świadectwo ego męstwa pewne, bo się zdały,
Że z Hektora samego rąk powychaǳały,
I wiǳi, że niesłusznie uczynił onemu
Krzywdę bohatyrowi tak zawołanemu.

¹⁰⁷w długą uciekać (daw.) — wzdłuż, t . prosto przed siebie uciekać. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁸wzwód (daw.) — most zwoǳony. [przypis redakcy ny]
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Potem bliże przystąpił i we źrzał mu w czoło
I u źrzawszy tak wiele pobitych nakoło
I góry dosyć spore, z nich poukładane,
I wody w rowie znacznie krwią zafarbowane,
Zda mu się, że na moście wiǳi sto ącego¹⁰⁹,
Hetruryą na sobie wszystkę ǳierżącego;
Zaczem i dla swo e czci i że go żałował,
Luǳie swo e natychmiast wściągał i hamował.


I podniózszy bezbronny rękę, co u świata
Znakiem było poko u od dawnego lata,
Mówi do niego: »Nie wiem, mamli się winować
»I mamli za występek i błąd swó żałować?
»Próżno to, przyczyna est mó rozsądek mały
»I namowy, które mię na cię pobuǳały,
»Żem ci to, człowiekowi czynił tak zacnemu,
»Mniema ąc, żem to czynił akiemu podłemu.


»I acz lekkość, która cię od moich potkała,
»Z tą czcią, którąś sam sobie uczynił, zrównała,
»I nie tylko zrównała, ale racze siła
»l po wielkie ą części pewnie przewyszszyła,
»Jednak, abyć się dosyć w te krzywǳie twe stało,
»Odemnie to, coćby się tylko podobało,
»Lubo srebro lub złoto lubo ma ętności,
»Wszystko zaraz otrzymasz z me szczodrobliwości.


»Proś, o co chcesz: ato masz mo ę obietnicę,
»Byś też chciał i wszystkiego państwa połowicę,
»Bo taka ǳielność two a, takie męstwo two e,
»Żeś goǳien, abych ci dał i to serce mo e.
»Da że mi two ę rękę, chęci i miłości
»I nieodmienne zakład ku mnie życzliwości«.
To wyrzekszy, zsiadł z konia i z twarzą łaskawą
Gryfonowi podawał w on czas rękę prawą.


On tak ubłaganego króla przeciw sobie
Wiǳąc, odrzucił i miecz i gniew w one dobie
Od siebie i śpiesznie się do niego pokwapił
I przypadszy skwapliwy, nizko go obłapił.
A wiǳąc król Norandyn, że dwie wielkie ranie
Miał szkodliwe, dał zaraz swo e rozkazanie,
Aby beł do pałacu pomału niesiony
I pilnie od balwierzów uczonych leczony.

¹⁰⁹Zda mu się, że na moście wiǳi stojącego / Hetruryą na sobie wszystkę ǳierżącego — Horac usz Kokles sto ąc
sam eden na moście, dawał odpór całemu wo sku etruskiemu Porsenny. [przypis redakcy ny]
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Gǳie leżał, aż ozdrowiał — ale o niem skrócę,
A do brata się ego, Akwilanta, wrócę
I książęcia Astolfa aż do Palestyny;
Którzy, ak skoro Gryfon, strzegąc się roǳiny,
Cicho u achał, wielkiem przerażony żalem,
Szukali go tam i sam wszęǳie w Jeruzalem,
W Jeruzalem, po mie scach świętych, po klasztorach
I wkoło po odległych miasteczkach, po dworach.


Ale oba nie mogli zgadnąć, w które strony
Obrócił się z Solimy¹¹⁰ Gryfon pomieniony,
Aż z trafunku potkali pielgrzyma Greczyna,
Od którego ich doszła w on czas ta nowina,
Że Orgilla achała w drogę do Syrye
I puściła się prosto ku Antyochie
Z nowem swo em gamratem¹¹¹, do którego była
Nagle miłość i serce swo e obróciła.


Akwilant się u niego dowiadował potem,
Jeśli też Gryfonowi co powieǳiał o tem.
Skoro rzekł, że powieǳiał, łatwie w one chwili
Ostatka się obadwa zaraz domyślili,
I że rzecz awna była, że się do Syrye
Puścił za Orygillą do Antyochie
Z tym umysłem, aby ą z pomstą gamratowi
Pamiętną od ął swemu spółmiłośnikowi.


Nie mógł wytrwać Akwilant, aby w cuǳe strony
Dla te sprawy sam achać miał ego roǳony,
I wǳiawszy zbro ę, którą w droǳe zawsze nosił,
Puścił się za niem; ale wprzód Astolfa prosił,
Aby odłożył swo ę drogę do Francye
Dotąd, ażby się wrócił w zad z Antyochie .
Szedł do morza i tam wsiadł w okręt, nie mieszka ąc,
Że morzem krótsza droga miała być, mniema ąc.


Tak potężny, tak dobry, tak wiatr miał po sobie
Pomieniony Akwilant, adąc w one dobie,
Że naza utrz Sur¹¹², zacne miasto, i po Surze
Safet¹¹³ u źrzał, na wielkie postawiony górze.
Bieży dale , Zybelet¹¹⁴ i Barut¹¹⁵ mĳa ąc,
Z daleka Cypr po lewe ręce żyzny ma ąc;

¹¹⁰Solima — miasto Jerozolima. [przypis redakcy ny]
¹¹¹gamrat — gach, [kochanek]. [przypis redakcy ny]
¹¹²Sur — starożytny Tyr w Fenic i. [przypis redakcy ny]
¹¹³Safet — miasto Sarfand, starożytna Sarepta w Fenic i. [przypis redakcy ny]
¹¹⁴Zybelet — miasto Dżebail (?) w Syrii. [przypis redakcy ny]
¹¹⁵Barut — miasto nadmorskie Be rut w Syrii. [przypis redakcy ny]
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Z Tortozy¹¹⁶ do Trypolim¹¹⁷, do Lice¹¹⁸ kieru e,
Więc do morza La aca¹¹⁹ mierzy i prostu e.


Stamtąd kazał żeglarzom, aby obracali
Sztabę¹²⁰ i na wschód słońca sztyry kierowali,
Aż stanął nad Orontem¹²¹, gǳie z wielkiem zakrętem
Wody w morze wylewa, i weń wszedł okrętem.
Tu rozkazał, aby się lądu uchwycili
I na ziemię z okrętu mosty wyrzucili.
Stamtąd, siadszy na konia, przeciw rzece achał,
Aż do Antyochie budowne do achał.


Tam się dowieǳiał, ako chwilę się tam bawił,
Ale się potem stamtąd z Orgillą wyprawił
Do Damaszku, tam, kędy król Norandyn młody
Z gonitwami sprawował zawołane gody.
Słysząc to, chęć go wzięła taka achać za niem,
Z tem, że się Gryfon puścił za niemi, mniemaniem,
Że i w Antyochie nie chciał przenocować,
Ale nie chciał te drogi morzem odprawować.


Ku Lidye ¹²² obfite woǳami kierował,
Do Laryssy¹²³, a powysz Alep¹²⁴ zostawował,
Alep ludny, a Bóg, co nagrodę dobremu
I na tem świecie da e, a kaźń niezbożnemu,
Tak chciał, że się na on czas od Mamugi¹²⁵ w mili
I Martan i Akwilant na droǳe trafili;
Martan achał bogato i stro no ubrany,
Dar przed sobą w gonitwie niosąc otrzymany.


Rozumiał tak Akwilant na pierwszem potkaniu,
Że Martan beł brat ego, a beł w tem mniemaniu
Białą zbro ą i białem stro em oszukany
Gryfonowem, ak Martan w on czas beł ubrany,
I »Wita że!« z radością rzecze i wesoły,
Jako więc zwykło bywać mięǳy przy acioły;
Ale obaczywszy się, że nie ten, postawę
Odmienia i inakszą mieć z niem chce rozprawę.

¹¹⁶Tortoza — miasto nadbrzeżne w Syrii. [przypis redakcy ny]
¹¹⁷Trypolim — Trypolis, miasto w Syrii. [przypis redakcy ny]
¹¹⁸Lica — miasto Leotik, starożytna Laodycea w Syrii. [przypis redakcy ny]
¹¹⁹morze Lajaca — Lajac, miasto w Syrii (staroż. Issus); golfo di Lajazzo, ǳiś Zatoka Aleksandretty w Syrii;

[przypis redakcy ny]
¹²⁰sztaba — przód okrętu. [przypis redakcy ny]
¹²¹Oront — Orontes, rzeka w Syrii. [przypis redakcy ny]
¹²²Lidia — miasto mięǳy Antiochią a Damaszkiem w Syrii. [przypis redakcy ny]
¹²³Laryssa — miasto w Lidii (w Małe Az i). [przypis redakcy ny]
¹²⁴Alep — Aleppo, miasto w Syrii. [przypis redakcy ny]
¹²⁵Mamuga — miasto mięǳy Antiochią a Damaszkiem w Syrii. [przypis redakcy ny]
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A bo ąc się, aby on nie zabił Gryfona
Z pobudki Orygille, krzyknie na Martona:
»Zdra co! zbó co! złoǳie u! bo cię za takiego
»Twarz wyda e, gǳieś konia wziął brata mo ego?
»Gǳieś wziął brata mo ego konia? Bo się bo ę
»Żeś go ukradł; powieǳ mi, gǳieś wziął i tę zbro ę
»Niech wiem, eśli brat żywie i gǳieś go zostawił
»I akoś go te zbro e i konia pozbawił?«


Jako skoro gniewliwy on głos usłyszała
Orygilla, uciekać konia obracała,
Ale mężny Akwilant rętszy beł, niż ona:
Rada nierada, musi stanąć, pogoniona.
Martan także na on huk, na on krzyk straszliwy,
Wylękniony, z wielkiego strachu ledwie żywy,
Co czynić i co mówić, nie wie i twarz mieni
I drży tak, ako liście¹²⁶ na drzewie w esieni.


Akwilant po staremu surowych używa
Gróźb i fuków straszliwych i miecza dobywa
I przysięgą się wielką wiąże i zaklina,
Że i one i emu głowy poucina,
Jeśli mu nie odkry ą wszytkiego prawǳiwie.
Martan wtem, co z bo aźni ledwie że co żywię,
Oddycha w on czas trochę i sam sobie myśli,
Jeśli co na wymówkę swych niecnot wymyśli.


»Siostra to mo a — prawi — panie, uroǳona
»W dobrem domu i z dobrych roǳiców spłoǳona,
»Chocia ą chwilę Gryfon w nierządnem żywocie
»Trzymał przeciw e wole , w hańbie i sromocie;
»Która mię tak bolała i tak mi wstyd srogi
»Czyniła, że nie ma ąc sposobu i drogi
»Od ąć ą rycerzowi tak wielkiemu gwałtem,
»Chciałem mu ą przez dowcip od ąć takiem kształtem:


»Zmówiłem się z nią cicho, która uż myśliła,
»Aby się do lepszego żywota wróciła,
»Skoroby eno Gryfon usnął, aby wstała
»I ta emnie od niego ze mną u achała.
»Tak się stało; a żeby i po mnie i po nie
»Tak, akośmy się bali, nie było pogonie ,
»Konia ego i zbro ę, adąc, precz bierzemy
»I tak, ako nas teraz tu wiǳisz, eǳiemy«.


Mógł przyznać Martanowi, że beł i nad miarę
Chytry; Awilantby mu beł dał całą wiarę

¹²⁶liście — r.n. [to liście]. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom II 



I nie czyniłby mu beł nic, krom żeby bratnią
Zbro ę, konia i rzeczy od ął za ostatnią¹²⁷,
Kiedyby tam wymówek swych w tem, co porobił,
Tak barzo awnem kłamstwem beł nie przyozdobił;
Wszytkoby było dobrze uszło, ale na tem
Pobłąǳił, że się nazwał Orygille bratem.


Wszyscy w Antyochie tak Akwilantowi
Powiedali, że ona była Martanowi
Nałożnicą; stąd z gniewem na one obmowy:
»Łżesz, o zdra co!« krzyknie nań fukliwemi¹²⁸ słowy
I tak mu dobrze pięścią wymierzył do gęby,
Że mu zaraz wypadły ze krwią cztery zęby;
I więce z niem nie mówiąc, powroza dobywszy,
Związał go, ręce mu wspak obie obróciwszy.


Związał i Orygillę, chocia się prosiła,
Choć moc wymówek na swą obronę wnosiła;
Stamtąd ich po miasteczkach, po wsiach ludnych ciągnął
Dotąd, aż do Damaszku wielkiego przyciągnął;
Owszem, eszczeby ich beł różnemi drogami
Przez tysiąc mil prowaǳił, trapione mękami,
Ażby beł brata nalazł, na którego zdanie
I rozsądek miał Martan wziąć swo e karanie.


Kazał się Martanowe czelaǳi z rzeczami
W zad wrócić do Damaszku i koniom z ukami,
Gǳie przy achawszy zastał, że tam i na stronie
Nie mówiono ni o kiem, edno o Gryfonie;
Wszyscy, wielcy i mali, uż wieǳieli o tem,
Jako władał kopią i ako kłół potem
I że to ten beł, który tak beł oszukany,
Że inszy wziął w gonitwie dar przezeń wygrany.


Lud wszytek na Martana z gniewem następu e
I eden go drugiemu palcem ukazu e.
»I to — prawi — wierutny łotr, który sposoby
»Kraǳionemi z cuǳych ǳieł dostawa ozdoby
»I pokrywa, świadomy swo e nikczemności,
»Swą hańbą cuǳe męstwa i cuǳe ǳielności;
»Aleć i to niecnota, co wszytko źle czyni
»Dobrem luǳiom, a z łotry przestawa, łotryni«.


Druǳy zasię mówili: »Jako — prawi — ma ą
»Jedno piątno, do sfory prawie się zgaǳa ą«.
Druǳy em złorzeczyli i sroǳe ła ali,
Druǳy spalić, obiesić, ćwiertować wołali.

¹²⁷za ostatnią (daw.) — w ostatnim razie. [przypis redakcy ny]
¹²⁸fukliwy (daw.) — [tu:] groźny. [przypis redakcy ny]
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Tłuszcza gęsta, chcąc się ich napatrzyć, bieżała
I ulice i rynek wszytek napełniała,
Aż na ostatek sprawa i ona nowina
Doniosła się do króla także Norandyna.


Jako go one wieści w pałacu zastały,
Ma ąc swo ego dworu z sobą poczet mały,
Z achał na dół i tam się z Akwilantem w droǳe
Potkał, co się mścił krzywdy Gryfonowe sroǳe.
Wita go, uczciwości żadne nie zostawia,
Które by mu nie czynił, w pałacu go stawia,
Kazawszy z ego wolą do wieże prowaǳić
Martana z Orygillą i strażą osaǳić.


Potem poszli tam, kędy Gryfon postawiony,
Jeszcze beł nie wstał z łóżka, ako beł raniony.
Zapłonął się, u źrzawszy brata, bo tak wieǳiał,
Że się o onem ego przypadku dowieǳiał;
A skoro pożartował trochę w one chwili
Akwilant z one sprawy, tak się namówili,
Aby i on i ona, do prawa oddani,
Wzięli swo ę zapłatę i beli karani.


Chciał Akwilant, chciał i król, aby ich akiemi
Trapiono ak na barzie mękami wielkiemi;
Ale Gryfon bo ąc się, aby nie szyǳono,
Gǳieby rzekł, żeby same tylko odpuszczono,
I królowi i swemu mówi roǳonemu,
Aby spół odpuszczono i one i emu,
Krótko mówiąc, że aby katu beł oddany
Martan, nie na śmierć, ale, aby beł chwostany¹²⁹.


Kiedy na tem stanęło, ako naleziono,
Naza utrz go miotłami po mieście sieczono.
Orygillę schowano, ażby się Lucyna
Do swo ego wróciła piękna Norandyna,
Na które to na on czas zachowali zdanie,
Jakie miała mieć: lekkie, czy ostre, karanie.
Akwilant, tam mieszka ąc, miał zabawę swo ę
Dotąd, aż brat ozdrowiał i mógł unieść zbro ę.


Po onem swem występku będąc roztropnie szy
Król Norandyn i mędrszy i uż ostrożnie szy,
Nie mógł, eno się zawsze troskać i asować
I wstyǳić się i tego ustawnie żałować,
Że ten odniósł od niego i hańbę i szkodę,
Który miał słusznie odnieść i cześć i nagrodę.

¹²⁹chwostać (daw.) — chłostać. [przypis redakcy ny]
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Nie może się i w nocy i w ǳień uspokoić,
Myśląc o tem, akoby Gryfona ukoić.


I uraǳił u siebie w mieście, obciążonem
Onem tak wielkiem błędem, na rynku przestronem,
Ze czcią, aka na więtsza mogła się któremu
Rycerzowi od króla dać namężnie szemu,
Przywrócić mu nagrodę i dank¹³⁰ zasłużony,
Który mu beł od złego zdra cę ukraǳiony;
I wytrąbić gonitwy kazał zawołane,
Które miały być miesiąc tam odprawowane,


Na które się gotował tak, ako królowi
Bogatemu i ego przystało stanowi.
Oczem wieść roznosiła po wszytkie Syrye
Nowiny i tam i sam i po Fenicye ,
Z Fenicye do blizkie Palestyny poszła,
Tak, że się i Astolfa książęcia doniosła,
Który się z Sansonetem¹³¹ na nie ął gotować,
Nie chcąc, aby się bez nich miały odprawować.


Sansonet beł mąż wielki, ako powiada ą,
Jako się wszytkie na to kroniki zgaǳa ą;
Orland go krzcił i nasze wiary go nauczył,
A Karzeł w Jeruzalem rządy mu poruczył.
Z tem się Astolf na drogę wezbrał¹³² w onę dobę,
Chcąc puścić swo e męstwo i ǳielność na próbę
W onych gonitwach, które tak sławne być miały
W Damaszku, ako one wieści udawały.


I tak adąc powole onemi kra ami,
Nie czyniąc sobie gwałtu, małemi cugami¹³³,
Aby na ǳień gonitew czerstwi, niezmorzeni
Przybeli do Damaszku i nieutruǳeni,
Potkali, przy achawszy na edno rozstanie,
Osobę pewną, która po stro u, po stanie,
Zdała się być każdemu mężczyzną, a ona
Była ǳiewica, męstwem daleko wsławiona.


Marfiza¹³⁴ miała imię, a takie śmiałości,
Takiego serca była i takie ǳielności,
Że nieraz więc zagrzała czoła Orlandowi
Na koniu z szablą w ręku, nieraz Rynaldowi;
W nocy i we dnie sama we zbroi eżdżała

¹³⁰dank — [tu:] nagroda zwycięstwa. [przypis redakcy ny]
¹³¹Sansonet — Sansonet z Meki, pierwotnie Saracen, ale nawrócony przez Karola Wielkiego, został z ego

ramienia podkrólim erozolimskim. [przypis redakcy ny]
¹³²wezbrać się (daw.) — [tu:] wybrać się. [przypis redakcy ny]
¹³³cug (daw.) — ciągnienie, pochód. [przypis redakcy ny]
¹³⁴Marfiza — królowa perska, siostra Rugiera. [przypis redakcy ny]
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Po górach, po równinach i zawżdy szukała
Tam i sam potykać się z rycerzmi mężnemi,
Chcąc nieśmiertelne sławy dostać mieǳy niemi.


Ta, kiedy z Sansonetem Astolfa u źrzała,
Którzy achali zbro ni także, rozumiała,
Że to byli rycerze acy zawołani,
Bo uroǳiwi byli i stro no ubrani;
A ma ąc wielką żąǳą z niemi się kosztować,
Poczęła się uż beła w siedle poprawować,
I uż wyzywa ąc ich, woǳe wypuszczała,
Kiedy przybliżywszy się, Astolfa poznała.


Jego sobie na pamięć grzeczność przywoǳiła,
Którą w niem znała, kiedy w Kata u z niem była;
Imieniem go nazwała własnem i przyłbice
Uchyliła i z ręku zd ęła rękawice
I choć zawsze słynęła pychą i hardością,
Witała go na on czas z wielką układnością.
Ale i Astolf niemnie układny, przyłbicę
Zd ął z głowy i przeważną przywitał ǳiewicę.


O droǳe swo e potem wza em się pytali;
A skoro e powieǳiał Astolf, że achali
Do Damaszku, kędy król sławne wywoływał
Gonitwy i rycerze przednie sze zwoływał
Ze wszystkich stron, którzyby sławy i zwycięstwa
Dostać chcieli i czynić próbę swego męstwa,
Marfiza, która sławy okrutnie pragnęła,
»I a z wami po adę« mówić em poczęła.


I Astolf i Sansonet ǳiwnie się cieszyli
Z onego towarzystwa, na które trafili.
Do Damaszku ǳień eden przed gody w achali
I na przedmieściu sobie gospodę obrali;
Gǳie spali do goǳiny te , które Tytona
Starego pospolicie buǳi ego żona.
A stali tam tak dobrze, że onego czasu
Na pałacu lepszego mieć nie mogli wczasu.


A skoro niewesołe cienie rozpęǳiło
Słońce asne, pogodne i świat oświeciło,
Mężna ǳiewka i zacni rycerze na swo e
Członki polerowane obłóczyli zbro e,
Posławszy wprzód do miasta swych, którzy znać dali,
Że się zewsząd rycerze do rynku z eżdżali
I że uż król na mie sce przybył naznaczone,
Gǳie igrzyska surowe miały być czynione.
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Nie mieszka ąc, na konie zaraz powsiadali
I szeroką ulicą na rynek w achali,
Tam, gǳie znaku czeka ąc, bogato ubrani
I stąd i zowąd stali rycerze wybrani.
Upominek, zwyciężcy wisiał naznaczony,
Z buławą miecz, drogiemi kamieńmi saǳony;
Przyłożono do tego i konia ǳielnego,
Jaki miał być rycerza godny tak wielkiego.


Król Norandyn takiego będąc rozumienia,
Że ako pierwszy, tak ten drugi bez wątpienia
Upominek, dostawszy zwycięstwa i chwały,
Na obudwu gonitwach miał wziąć Gryfon biały,
Aby mu dał to wszytko, co się tak mężnemu
Rycerzowi dać może i tak wybornemu,
W te ostatnie gonitwie, chciał, by beł przydany
Do zbro e miecz, buława, koń, drogo ubrany.


Zbro ę na schwał ¹³⁵wyborną, zbro ę znamienitą,
Od Gryfona na pierwszych gonitwach zdobytą,
Które potem nikczemny sposobem kraǳionem
Martan sobie przywłaszczył, mieniąc się Gryfonem,
Dał przed sobą powiesić i na nie drogiemi
Miecz we złoto oprawny saǳony kamieńmi;
Przy koniu zaś buława u łęku wisiała,
Aby się Gryfonowi z tem wszytkiem dostała.


Lecz, że skutku nie wzięła ta królewska rada,
Z przeważne bohatyrki urosła zawada,
Która tam z Sansonetem i z Astolfem razem
Przy achała na rynek, oǳiana żelazem.
Ta, skoro onę zbro ę wiszącą u źrzała,
Onę zbro ę wiszącą, zaraz ą poznała;
Bo e była i w nie się mieǳy co droższemi
Zbyt kochała wszytkiemi rzeczami swo emi.


Acz e była na droǳe w on czas odbieżała¹³⁶,
Kiedy, aby straconą świeżo oǳyskała
Swo ę szablę, z siebie ą skwapliwie zrzuciła
I Brunella złoǳie a swo ego goniła.
Ale wam nie potrzeba teraz, bo nic po tem,
Wieǳieć te historye ; przeto milczę o tem.
Dosyć na tem, że powiem, ako w on czas swo ę
Marfiza tam nalazła ukochaną zbro ę.

¹³⁵na schwał (daw.) — naǳwycza , wy ątkowo, nader. [przypis redakcy ny]
¹³⁶Acz jej (zbroi) była na droǳe w on czas odbieżała, / Kiedy (…) z siebie ją skwapliwie zrzuciła / I Brunella

złoǳieja (…) goniła — Brunel, skradłszy Angelice pierścień, wyrwał także Marfizie mimo azdem szablę; ta
goniła go przez całe dni czternaście, przeważnie piechotą, gdyż w szóstym dniu padł e koń, ażeby zaś sobie
ulżyć ciężaru, zrzuciła ze siebie ulubioną zbro ę. Brunel zdołał ednak umknąć. [przypis redakcy ny]
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I to powiem, że ako skoro ą poznała
Po pewnych znakach, które tam na nie wiǳiała,
By e beł dał wszytek świat, ednegoby była
Dnia, to rzecz na pewnie sza, bez nie nie stąpiła.
Jakie by e sposobem, lub tem lub owo tem,
Dostać mogła, nie miała czasu myślić o tem;
Przybliżyła się do nie i rękę ściągnęła
I bez względu żadnego przed królem ą wzięła


I stąd, że się kwapiła, kiedy zbro ę brała,
Na ziemię zaś oręże insze pozmiatała.
Król Norandyn wiǳąc się sroǳe obrażonem,
Po źrzy na nię od gniewu okiem zapalonem;
Pospólstwo znieść nie mogąc one e śmiałości
I chcąc się zemścić króla swo ego lekkości¹³⁷,
Mieczów ostrych dobywa, myśląc o tem mało,
Że się em takich luǳi drażnić nie nadało.


Nigdy tak mały chłopiec nie bywa wesoły,
Postawiony na piękne łące mięǳy zioły,
Nie tak się rada wiǳi piękna i ubrana
ǲiewka w tańcu, kiedy est aka zawołana
Biesiada, ako się ta na on czas wiǳiała
Rada tam, kędy się krew ho nie rozlewała,
W huku, mięǳy chrzęstem zbró i mięǳy mieczami,
Strzałami, oszczepami, grotami, śmierciami.


Koniowi wszytkie woǳe¹³⁸ rączemu puściła,
Dawszy mu w bok ostrogi i drzewo złożyła,
Tego przez piersi, tego przez szy ę ugoǳi,
Tego potrąci. Potem do szable przychoǳi,
Z którą, gǳie się zawinie i gǳie woǳe skłoni,
Lecą pobite trupy i spada ą z koni;
Temu łeb, temu rękę, temu utnie ramię,
Temu przez gębę srogie zostawu e znamię.


I Astolf i Sansonet, którzy tam z nią byli
Pospołu, ubrawszy się we zbro e, przybyli,
Chocia tam nie dla tego byli przy achali;
Wiǳąc rozczętą zwadę, hełmy pospuszczali
I konie przypuszczali, niosąc drzewa w toku,
Na lud gęsty i potem dostawszy od boku
Ostrych mieczów i siekąc z te i z owe strony
Gęste gminy, plac sobie czynili przestrony.

¹³⁷lekkość (daw.) — lekceważenie, wzgarda, ubliżenie, zniewaga. [przypis redakcy ny]
¹³⁸woǳe — . przypadek lm [t . B.; od M.lp: woǳa; część uprzęży]. [przypis redakcy ny]
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Rycerze cuǳoziemscy, którzy uwieǳieni
Sławą, na te gonitwy beli zgromaǳeni,
Wielki rozterk i wielkie wiǳąc niepoko e
I igrzyska w surowe obrócone bo e,
Nie wieǳąc nic, z które by urosły przyczyny
One burdy i one srogie mieszaniny,
Zdumiawszy się okrutnie, na swych mie scach sto ą,
Czeka ąc, ako się te rozruchy usto ą.


Z których się edni potem na pomoc puścili
Pospólstwu, ale tego prętko przypłacili;
Druǳy, co mieli lepszy rozsądek, bieżeli
Hamować stron i gwałtem rozwaǳać e chcieli;
Inszy zaś, ostrożnie szy, na mie scu czekali
I końca one krwawe sprawy wyglądali.
Z których napierwszy Gryfon i Akwilant byli,
Co się wprzód zemścić zbro e od ęte rzucili.


Ci wiǳąc, że Norandyn król beł rozgniewany
I ukazował srogiem adem wzrok pĳany,
I wziąwszy od niektórych dostateczną sprawę,
Kto beł przyczyną i kto rozczął tę zabawę,
Więc rozumie ąc Gryfon, że to krzywda była
Taka, że go zarówno z królem obchoǳiła,
Natychmiast sobie podać kopie kazali
I z surowemi fuki na wo nę¹³⁹ achali.


Z drugie strony ostrogi swo emu koniowi
Astolf włożywszy dobrze w bok Rabikanowi,
Bieżał z uczarowanem złotem drzewem w ręku,
Które każdego gońcę¹⁴⁰ wysaǳało z łęku;
Tem napierwe Gryfona śmiałego zawaǳił
I tak, ako potrzeba, z siodła go wysaǳił;
Potem ledwie uderzył w tarcz Akwilantowi,
Jako spadł i nogami grzebał po piaskowi.


Inszy także rycerze mężni, znamienici,
Od Sansoneta byli drzewem z koni zbici.
Pospólstwo w nogach samych pokłada naǳie e,
Król od adu wielkiego dobrze nie szale e.
Wtem zuchwała Marfiza ze dwiema zbro ami,
Harda z swego zwycięstwa, i z dwiema hełmami,
Wiǳąc, że przed nią wszytka tłuszcza uciekała,
Do gospody woǳami konia obracała.

¹³⁹wojna — [tu:] bitwa. [przypis redakcy ny]
¹⁴⁰gońca a. goniec (daw.) — rycerz turnie owy. [przypis redakcy ny]
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I Astolf i Sansonet za nią po achali,
I ku bramie powole w zad ustępowali.
Pospólstwo dale na nie nacierać nie śmiało
I u ęte strachami, u bramy zostało.
I Gryfon i Akwilant, sroǳe zasromani,
Że na pierwszem potkaniu beli pozbĳani,
Okiem wesołem po źrzeć od ziemie nie chcieli
I Norandynowi się ukazać nie śmieli.


Skoro znowu dostali swoich ǳielnych koni,
Szli na nieprzy acioły, ma ąc w ręku broni;
Za niemi król, za królem bieżeli dworowi,
Albo umrzeć albo więc pomścić się gotowi.
»Bĳ! bĳ!« wielkiem woła ą głosem płoche gminy,
I wygląda ą, sto ąc z daleka, nowiny.
Gryfon wtem przypadł tam, gǳie czoła obracali
Trze towarzysze i most uż opanowali.


Ochopił¹⁴¹ mu się Astolf, bo od dnia, którego
Mężnie zabił Oryla uczarowanego,
Tenże koń miał pod sobą, tenże znak, tęż swo ę
Nosił na sobie dotąd polerowną zbro ę;
Ale się nie przypatrzył temu w one chwili,
Kiedy do siebie z drzewy na rynku skoczyli.
Wtem go poznał i zaraz chętnie go przywitał
I o dawnego ego towarzysza pytał,


Więc i o to, co tego była za przyczyna,
Że nie ma ąc na króla względu Norandyna,
Zbro ę wzięli. Astolf mu o swo em powieǳiał
Towarzystwie, co było i co edno wieǳiał,
A że mu dać o zbroi nie mógł żadne sprawy,
Dla które do rozruchu przyszło i rozprawy,
Tylko, że tam z Marfizą społem przy echali
I Sansonet i one w bo u ratowali.


Kiedy tak książę Astolf stał społem z Gryfonem,
Przypadł tamże Akwilant prędko po roǳonem
I poznawa go także i nienawiść zatem
Porzuca, usłyszawszy, że rozmawia z bratem.
Wtem też Norandynowi luǳie nadbiegali,
Ale się ednak blizko nie przystępowali,
Tem więce , że ich z sobą mówiących wiǳieli;
Stali cicho, aby co beli usłyszeli.


Z tych eden zrozumiawszy, że tam beła z niemi
Marfiza, na wszytek świat ǳiełami wielkiemi

¹⁴¹ochopić się komuś (daw.) — porwać się, rozpęǳić się na kogoś. [przypis redakcy ny]
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Rozsławiona, kłaǳie w bok ostrogi koniowi
I bieży w zad i da e znać Norandynowi,
Aby bramy zamykał w one że goǳinie,
Chceli, że mu lud wszytek od miecza nie zginie,
I że Marfiza była ta, co zawieszoną
Zbro ę wzięła, zwyciężcy na dank¹⁴² wystawioną.


Król słysząc ono imię straszne i surowe,
Którego wszytkie kra e bały się wschodowe
I na które, choć było przez przeciąg niemały
Odległe, nie ednemu kolana zadrżały,
Pewien est, że eśli wczas nie zabieży temu,
Zginąćby przyszło ego ludowi wszytkiemu;
Przeto zaraz hamował swo e w one chwili,
Którzy uż beli gniewy w bo aźń obrócili.


Z drugie strony synowie Oliwĳerowi
I Astolf i Sansonet, do zgody gotowi,
Tak długo koło tego wza em pracowali,
Że nakoniec Marfizę srogą ubłagali,
Która się z hardą twarzą przed króla stawiła
I nie wiem akiem prawem: »O królu! — mówiła —
»Chcesz two emu zwyciężcy w tych gonitwach mo ę
»Przeciw wszelkie słuszności darować tę zbro ę?


»Mo a to własna zbro a, mnie same należy,
»Którąm a na gościńcu wielkiem, który bieży
»Do żyzne Armenie , w polu zostawiła,
»Kiedym pieszo złoǳie a mo ego goniła;
»Co, że tak est, ako a powiadam, pokażę
»Pewne świadectwo, mó znak, i zaraz ukażę
»Herb swó na nie wyryty, który beł korona,
»Na trzy części ednakie poprzek rozczepiona«.


Tę odpowieǳ od króla wzięła Norandyna:
»Prawda, żem ą od kupca a miał Ormianina,
»I byś się była o nię namnie przymówiła,
»Lub two a lub nie two a, miałabyś ą była.
»I aczem ą darował uż beł Gryfonowi,
»Gościowi tak miłemu i przy acielowi,
»Wiem, żeby mi ą beł on znowu ofiarował
»Dlatego, abym a ą tobie zaś darował.


»Nie trzeba na nie herbów żadnych pokazować
»I świadectwy, że two a, nie trzeba probować;
»Dosyć wielkie świadectwo, któremu a racze
»Wiarę da ę, że twierǳisz, że nie est inacze ;
»Że two a est, męstwu się pozwala two emu,

¹⁴²dank — [tu:] nagroda zwycięstwa. [przypis redakcy ny]
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»Upominków i nagród inakszych godnemu.
»Przeto nie spiera my się więce : mie ą sobie,
»A a zaś co więtszego, Gryfonie, dam tobie«.


Gryfon, który barzie dbał o to, aby swo ę
Wolą król mógł wykonać, aniżli o zbro ę,
Rzecze: »Wielką nagrodę, o królu! odnoszę,
»Kiedy mi sobie każesz służyć, o co proszę«.
Wtem przysłuchywa ąc się Marfiza te sprawie,
Przybliżywszy się bliże , luǳkie¹⁴³ i łaskawie
Gryfona wspaniałego zbro ą czcić poczęła
I dopiero ą za dar od niego przy ęła.


Do miasta się w miłości i w zgoǳie wrócili
I do zaniechanych się krotofil rzucili.
Potem beły gonitwy, na których ǳielnemu
Podkrólemu¹⁴⁴ dank dano erozolimskiemu;
Bo Astolf i Marfiza i bohatyr w bieli
I Akwilant gonić tam umyślnie nie chcieli,
Życząc, ak towarzysze, dobrze oną dobą
Sansonetowi danku¹⁴⁵ i sławy przed sobą.


Gǳie, skoro ǳiewięć albo ǳiesięć dni mieszkali
W krotofilach, w biesiadach, króla pożegnali,
Bo do Francye serce barzo w nich tęskniło,
W które się em tak długo nie być nie goǳiło.
Marfiza do Francye kwapiła się sroǳe
I w towarzystwie z niemi chciała być w te droǳe,
Bo pragnęła niezmiernie porównać z sławnemi
Męstwem wo ewodami swo em ancuskiemi


I spatrzyć, eśli skutek równy beł imieniu,
Które beło u świata w takiem poǳiwieniu.
Sansonet w Jeruzalem swego zostawu e
Namiestnika i tak się w drogę wyprawu e
Ona pięć bohatyrów wielce zawołanych,
Serca, męstwa, ǳielności, sił nieporównanych;
A skoro Norandyna i dwór pożegnali,
Do Trypola i morza blizkiego achali.


Kędy okręt naleźli, co miał wieźć towary
Różne na zachód słońca; w niem beł szyper stary
Rodem z Luny¹⁴⁶, z którem się prędko stargowali
O się i o swe konie, które z sobą brali.
Zewsząd asne powietrze się ukazowało

¹⁴³luǳkie (daw.) — (przysłówek), luǳko. [przypis redakcy ny]
¹⁴⁴podkróli (daw.) — namiestnik, wicekról. [przypis redakcy ny]
¹⁴⁵dank — [tu:] nagroda zwycięstwa. [przypis redakcy ny]
¹⁴⁶Luna — miasto nadmorskie w Toskanii, niedaleko Karrary; ǳiś w ruinach. [przypis redakcy ny]
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I za długą pogodę trwałą ślubowało;
Wsiada ą wtem na morze, namnie nie burzliwe,
Ma ąc niebo pogodne i wiatry życzliwe.


Pożądane miłości wysep poświęcony
Przy ął e pierwszego dnia we mgle w port przestrony,
Która żelazo trawi, nie tyło człowieka;
Luǳie tam są nietrwali i krótkiego wieka
Dla pewnego eziora, z którego niezdrowie.
W prawǳie się z Famagustą¹⁴⁷ natura surowie
Obeszła, złą Konstancę¹⁴⁸ pod nią posaǳiwszy,
Ostatkowi się Cypru łaskawie stawiwszy.


Dla zarazy i smrodów, które z wód wychoǳą,
Prędko stąd pospolicie okręty odchoǳą,
Mało co się tu bawiąc, ako i ten nagle
Poszedł stąd, wschodnich wiatrów ma ąc pełne żagle.
Kręcąc około Cypru, potem przy echali
Do Pafu¹⁴⁹, gǳie z okrętu na brzeg wysiadali,
Jedni dla kupie ¹⁵⁰, druǳy, aby się onego
Do wole napatrzyli kra u tak pięknego.


Na dwie mili od morza pagórek wesoły
Leży, zewsząd okryty pachniącemi zioły
I drzewy roskosznemi, laurami, mirtami,
Cyprysami, Cedrami i pomarańczami;
Rozmaryny, lilie, róże i szaany
Puszcza ą z siebie zapach wǳięczny, pożądany,
Który, kiedy wiatr wie e od ziemie, poczu e
Zbyt daleko na morzu ten, co tam żeglu e.


Zdró obfity wylewa przeźrzoczyste wody,
Który zioła odżywia i wonne ogrody,
Tak, że śmiele rzec może¹⁵¹ okrom wątpliwości,
Że tam ten kra est własny boginie miłości.
Białegłowy, które się w tamtem kra u roǳą,
Wszytkie insze na świecie gładkością przechoǳą,
A bogini łaskawa zdarza i sprawu e,
Że każda do ostatnie starości miłu e.


Tamże w Damaszku eszcze słyszaną nowinę
Słyszeli, ako olbrzym uniósł beł Lucynę,
Która się gotowała w mieście Nikozye
Jachać do króla męża, do żyzne Syrye .

¹⁴⁷Famagusta — miasto na Cyprze. [przypis redakcy ny]
¹⁴⁸Konstanca — bagno pod Famagustą na Cyprze. [przypis redakcy ny]
¹⁴⁹Paf — miasto Pafos na Cyprze, słynne z czci Wenery (Aodyty). [przypis redakcy ny]
¹⁵⁰kupia (daw.) — towar. [przypis redakcy ny]
¹⁵¹może (daw.) — [tu:] można. [przypis redakcy ny]
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Wtem szyper, kiedy się uż ze wszytkiem odprawił,
Tusząc dobre pogoǳie, więce się nie bawił
W tem mie scu, ale kotwie zgbate wyciągał,
A na zachód prostował i żagle rozciągał.


Ku południowi rudlem zgaǳał¹⁵² i kierował
I na na więtszą głębią okrętem prostował;
Ale wiatr od Ayki, skoro na głęboki
Nurt wy achał, co, póki Febus beł wysoki,
Zdał się lekki i wolny, przed samem wieczorem
Wzburzył morze ode dna gwałtownem uporem;
I takie trzaskawice¹⁵³ i gromy powstały,
Że się zdało, że nieba ogniami gorzały.


Obłoki z siebie czarne zasłony puszcza ą,
Które słońcu i gwiazdom twarzy zasłania ą;
Morze z spodku, a niebo sroǳe huczy z góry,
Wichry srogie ogniste wymiata ą chmury,
Które dżdżami zimne mi karzą i biczu ą
I mrozem niewytrwanem tych, którzy żeglu ą,
A w nocy pospolicie moc swą rozciąga ą
I gniewliwe bałwany tłuką i miesza ą.


Silą się marynarze w one nawałności
I sztuki pokazu ą swe umie ętności;
Jeden świszcząc w piszczałkę dźwiękiem ukazu e,
Co druǳy czynić ma ą; drugi się gotu e
Spychać w morze głównie sze i więtsze kotwice;
Ten żagle i poprzecznie¹⁵⁴ wywraca na nice,
Ten rudle okrętowe pilnie ubezpiecza,
Tego około wielkich masztów wszytka piecza.


Całą noc ona sroga niepogoda trwała,
Która się wszytkiem piekłom ciemnością równała;
Szyper mnie sze się burze zastać spoǳiewa ąc,
Bieży, sztyr na na więtszą głębią obraca ąc,
I ak na pilnie boków, póki okręt cały,
Strzeże, a twardą sztabę obraca na wały,
Jednak nie bez otuchy i dobre naǳie e,
Że się wróci pogoda, skoro rozednie e.


Ale i w ǳień, eśli go dniem nazwać możemy,
Który po tem znać, kiedy goǳiny liczemy
Niepożądne ¹⁵⁵ światłości, po staremu wody

¹⁵²zgaǳać (daw.) — zmierzać. [przypis redakcy ny]
¹⁵³trzaskawica — grzmot. [przypis redakcy ny]
¹⁵⁴poprzecznia (wł. oryg. la scotta) — lina do nastawiania żagla; może tłumacz rozumiał tu re ę, drąg po-

przeczny, do którego przywiązu e się żagiel. [przypis redakcy ny]
¹⁵⁵niepożądny (daw.) — niepożądany. [przypis redakcy ny]
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Burzą się, po staremu trwa ą niepogody.
Szyper wątpi i uż w niem naǳie a usta e,
A strach roście, uż się w moc wszytek wiatrom da e
I mięǳy gniewliwemi tam i sam wodami
Labiru e¹⁵⁶ i bieży nizkiemi żaglami.


Kiedy tych tak na morzu strachami karmiła,
Niemnie drugich na ziemi fortuna trapiła
We Francye , pod mury kędy paryskiemi
Bili się Sarraceni z ludźmi angielskiemi.
Rynald pęǳi po wielkie części nachylone
Pogaństwo i rozrywa hufce potrwożone.
Powieǳiałem wam, ako ku Dardynellowi
Bieżał, puściwszy woǳe swemu Ba ardowi.


U źrzał u Dardynella w tarczy malowaną
Szachownicę pan z Alby, białą i czerwoną,
I miał go za rycerza i męża wielkiego
Stąd, że herbu używać śmiał Orlandowego;
Jadąc dale , beł tego znak pewnie szy, trupy
Gęste i koło niego zbitych wielkie kupy.
Lepie — powiada — wyrwać wczas to złe nasienie,
Niż uroście i niż się zamoże¹⁵⁷ w korzenie.


Kędykolwiek obróci koniem Rynald srogi,
Wszyscy pierzcha ą, wszyscy ustępu ą z drogi,
Nietylko Sarraceni, ale też i swoi:
Każdy się zawołane one szable boi.
On tylko Dardynella samego pilnu e
I coraz to pod niego bliże następu e,
Zawoła: »Kłopotu cię, młoǳiku, nabawił
»Ten, który cię te tarcze ǳieǳicem zostawił.


»Chcę spróbować, ako ty bronisz i pilnu esz
»Szachownice te , którą na sercu malu esz:
»Nie obroniszli e mnie, tem mnie rycerzowi
»Obronić e bęǳiesz mógł, grabi Orlandowi«.
On mu na to: »Czego chcesz, wszytkiegoć pomogę;
»Jeśli ą mogę nosić, i bronić e mogę
»I czci racze , aniżli kłopotu akiego
»Z o czystego się herbu spoǳiewam mo ego.


»Żem młoǳik, nie rozumie , abych miał przed tobą
»Uciec: mnie nie ustraszy nikt samą osobą.
»Jeśli mi tarczą weźmiesz, weźmiesz mi i zdrowie,
»Ale tuszę, że zdarzą inacze bogowie.
»Co ma być, niecha bęǳie: mnie rodu mo ego

¹⁵⁶labirować — lawirować, płynąć w zakosy. [przypis redakcy ny]
¹⁵⁷zamóc się w coś (daw.) — nabyć coś. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom II 



»Nie osąǳą wyrodkiem z postępku żadnego«.
To skoro wyrzekł, woǳe wypuścił koniowi
I skoczył z szablą w ręku przeciw Rynaldowi.


Krew, którą Aykani koło serca mieli,
Zimny strach opanował, gdy nagle u źrzeli,
Z aką Rynald na cnego młoǳieńca wściekłością,
Z akiem pędem i z aką biegł zapalczywością;
Tak więc lew przemorzony bieży na młodego
Juńca¹⁵⁸, na zielone się łące pasącego.
Pierwe rycerz pogański tak, ako wymierzył,
W szyszak Mambrynów, ale bez skutku uderzył.


Rozśmiał się Rynald i rzekł: »Poznasz, który siłę
Ma z nas więtszą i który lepie trafia w żyłę«.
I Ba ardowi woǳe puściwszy i razem
Dawszy mu w bok ostrogi, tak go pchnął żelazem,
Że i piersi i blachy obadwa przegnało
I ostry koniec w grzbiecie tyłem ukazało.
Leci, wszytkie krwie próżny, z konia nieszczęśliwy
I czołem ziemię bĳe Dardynel nieżywy.


Jako mdle ąc umiera, ostrem pod achany
Lemięzem¹⁵⁹ kwiat, na bu ne roli wychowany,
Jako mak, wilgotnością zbytnią obciążony,
Spuszcza głowę i spada na mokre zagony:
Tak przyroǳone krasy na on czas pozbywszy
I pierwszą swo ę barwę Dardynel straciwszy,
Schyla głowę na ziemię i świat zostawu e;
Aykańskiego wo ska serca strach zde mu e.


Jako luǳkiem dowcipem wody zgromaǳone,
Zaporą albo groblą aką zastawione,
Skoro wy mą zapory, które e trzyma ą,
Wypada ą i pola wszytkie zalewa ą:
Tak lud z Ayki, który akąkolwiek miewał
Ząporę, póki ich syn Almontów zagrzewał,
Wiǳąc, że uż zabity, spadszy z konia, leży
Ich pan młody, tam i sam rozprószony bieży.


Dopuszcza tem uciekać, którzy ucieka ą,
A tych zaś bĳe Rynald, którzy się trzyma ą.
Gǳiekolwiek Aryodant mĳa i przechoǳi,
Leżą pobite trupy, rzadki kto uchoǳi;
Tych Lionet, tych szkocki królewic mordu e,
Każdy się co na lepie w on czas popisu e.

¹⁵⁸juniec — buha . [przypis redakcy ny]
¹⁵⁹lemięz (daw.) — lemiesz. [przypis redakcy ny]
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Karzeł także powinność swą czyni z Ugierem,
Z Turpinem, Salomonem i z Oliwĳerem.


We złem razie poganie beli dnia onego
I ledwie nie zginęli wszyscy do ednego,
Ale król z Hiszpanie począł wtem uchoǳić
I ostatek strwożonych luǳi swych uwoǳić;
Tak rozumie król mądry i ćwiczony laty,
Że zawsze lepsza szkoda, niż ostatnie straty
I że lepie zachować wcale, co zostało,
Niż być przyczyną, żeby wszytko zginąć miało.


Do obozu, który beł wielkiemi rowami
Okopany, obraca z swemi chorągwiami;
Z niem Stordylan, z niem iǳie król z Andalozye ¹⁶⁰,
Z niem z pułkiem dosyć wielkiem król Portugalie .
Śle prosić Agramanta, aby co na pręce
Ustępował i żeby w bó nie wchoǳił więce ,
A że wiele uczyni, eśli dnia onego
Zachowa cało obóz i siebie samego.


Agramant, który się uż więce nie spoǳiewał
Wiǳieć swo e Bizerty¹⁶¹ i który nie miewał
Nigdy przedtem fortuny tak nieprzy aźliwe
I tak złe , ako w on ǳień, i tak nieżyczliwe .
ǲiwnie beł rad i wesół, słysząc, że Marsyli
Wielką część wo ska w obóz uwiódł w one chwili;
I obraca chorągwie wszytkie, pod namioty
Ustępu ąc, i każe trąbić na odwroty.


Ale więtsza część beła tych, co uciekali,
Co odwrotów i bębnów i trąb nie słuchali
I co byli o sobie zgoła tak zwątpili,
Że się gwałtem w głębokie Sekwanie topili.
I Agramant i Sobryn biega ą nakoło
I za eżdża ą tem, co pierzcha ą, na czoło;
I inszy także pierwszy woǳowie biega ą
I do obozu luǳie strwożone wraca ą.


Ale ani Agramant ani Sobryn ani
Inszy pierwszy woǳowie i przedni hetmani
Mogą wszytkich nawrócić, lubo na nie prośby
Lub fuków i surowe używa ą groźby.
Za ednego, który się wraca, dwa zosta ą,
Którzy albo są zbici albo ucieka ą;
I ci, co się wraca ą, sroǳe są zranieni,
Ten w przód, ten w tył, a wszyscy okrutnie struǳeni.

¹⁶⁰Andaluzja — kraina w płd. Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
¹⁶¹Bizerta — starożytna Utica, miasto nadbrzeżne w płn. Ayce w krainie Tunis. [przypis redakcy ny]
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Zatem się chrześcĳanie w pogonią¹⁶² udali
I do bram obozowych za niemi wpadali;
Ale i w swem obozie bezpieczni nie byli,
Chociaż mu ze wszytkich stron obrony czynili.
Bo Karzeł umiał dobrze na pogańskie szkody,
Kiedy mu ukazała twarz, zażyć pogody,
Jeno że czarnoskrzydła noc wtem nastąpiła,
Która bo e rozwiodła i uspokoiła.


Podobno tak Stworzyciel chciał mieć, użaleniem
I litością u ęty nad swo em stworzeniem.
Krew po polach pełnemi wszęǳie strumieniami
Wylewała i biegła wszytkiemi drogami;
Ciał ośmǳiesiąt tysięcy martwych naleziono,
Które na ostre miecze przez on ǳień puszczono.
Potem z swoich am wyszli, co e oǳierali,
Chłopi w nocy i wilcy, co e pożerali.


Nie zdało się do miasta wrócić cesarzowi;
Stawia obóz przeciwko nieprzy acielowi
I ognie każe czynić gęste i wysokie
I trzyma w oblężeniu pogaństwo w okopie.
Sarraceni obrony różne wyna du ą,
Ziemię kopią, sprzężone wozy zastawu ą,
Straży po wszytkich stronach nakoło trzyma ą
I zbro e przez całą noc z siebie nie składa ą.


Całą noc słychać było u pogan strapionych,
Tak znaczną i tak wielką klęską porażonych,
Po obozie, acz ciche, gęste narzekania
I płacze i lamenty i ciężkie wzdychania;
Jedni miłych przy aciół pobitych żału ą,
Druǳy się o się samych trapią i asu ą,
Że chorzy i zranieni i z niewczasem sto ą,
Ale się eszcze więce przyszłe szkody bo ą.


Mieǳy inszemi beli tam dwa Sarraceni,
W Tolomicie¹⁶³, dość w podłem domu uroǳeni,
Których a dla przykładu rzadkiego miłości
Prawǳiwe historyą podam potomności;
Jeden Medor¹⁶⁴, drugi beł Klorydan nazwany,
Którzy tak czasu szczęścia, ako i odmiany,
Syna Almontowego barzo miłowali
I do Francye tu z niem byli przy achali.

¹⁶²pogonia (daw.) — pogoń. [przypis redakcy ny]
¹⁶³Tolomita — miasto w krainie Barka na zachód od Egiptu. [przypis redakcy ny]
¹⁶⁴Medor — Saracen niskiego rodu z Tolomity, późnie mąż Angeliki. [przypis redakcy ny]
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Klorydan przez wszytek wiek myśliwstwa pilnował,
A duży¹⁶⁵ beł i mocny, co sam pokazował
I wzrost i ego ciało. Medor zasię młody,
Na pierwsze porze, ǳiwnie beł piękne urody;
Mieǳy temi, co na tę wo nę wy achali,
Twarzy gładsze nie było, tak to powiadali.
Oczy czarne, włos kręty, wzrok tak miał wesoły,
Że się zdało, że równał pięknością z anioły.


Ci obadwa na on czas szańców pilnowali
I z wielą inszych swo ę straż odprawowali
O te dobie, gdy właśnie tak, ako potrzeba,
W ednakie odległości noc patrzy wśrzód nieba.
Tam utrapiony Medor w każde swo e mowie
Dardynella wspomina i sam siebie zowie
Nieszczęśliwem i płacze, że w polu zabity
Leży beze czci żadne , ziemią nie nakryty.


Rzecze do towarzysza: »Otoć się asu ę,
»Toć wielki żal na sercu, Klorydanie, czu ę
»Stąd, że niepogrzebione pana mego ciało
»W polu, ach, drogi pokarm dla wilków zostało,
»Pamięta ąc, ako mi zawżdy beł łaskawy
»I rozumiem, żebym sam sobie beł nieprawy
»I żebych mu dobroǳie stw ego nie zapłacił,
»Chociabym dla czci ego i żywot utracił.


»Chcę go koniecznie szukać, aby tak pod niebem
»Nie leżał i żeby beł uczczony pogrzebem.
»Być może, że to zdarzą życzliwi bogowie,
»Że mię w noc nie postrzegą ciemną Francuzowie.
»Ty tu zostań na straży, pilnu ąc: co wieǳieć,
»Co się stanie; zginęli, możesz to powieǳieć.
»Gǳie też wieczne wyroki na to nie zezwolą,
»Świat wszytek bęǳie wieǳiał mo ę dobrą wolą«.


Zaǳiwi się Klorydan sercu i śmiałości
I takie w młoǳieńczyku wierze i stałości
I chce, zbyt go miłu ąc, udatnemi słowy
Wyrazić¹⁶⁶ mu to ego przedsięwzięcie z głowy.
Wszytkiego, co do tego służy, nie opuszcza,
Ale próżno: żal wielki pociech nie przypuszcza.
Już się Medor odważył i zawarł¹⁶⁷ u siebie,
Że umrze albo pana swo ego pogrzebie.

¹⁶⁵duży — [tu:] silny. [przypis redakcy ny]
¹⁶⁶wyrazić [z głowy] (daw.) — wybić [por. razić: uderzać]. [przypis redakcy ny]
¹⁶⁷zawrzeć (daw.) — [tu:] postanowić. [przypis redakcy ny]
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Nie mogąc go Klorydan ruszyć oną dobą,
»I a — powiada — pó dę na tę drogę z tobą;
»I a rad pó dę z tobą na tak zacne ǳiło¹⁶⁸,
»I mnie dla czci, dla sławy także umrzeć miło.
»Wszytkie swo e pociechy o eden raz stracę,
»Jeśli ciebie, mó drogi Medorze, utracę;
»Przeto lepie , że z tobą zginę na te próbie,
»Aniżlibym od żalu umrzeć miał po tobie«.


Kiedy się tak obadwa na to namyślili,
Mie sca swo e odmienną strażą zasaǳili,
A sami za okopy prędkie kroki nieśli
I mięǳy nasze śpiące pota emnie weszli.
Naszy wszęǳie na pował leżeli po ziemi
Mięǳy zbro ami, mięǳy wozami swo emi,
Bezpieczni od pogaństwa, na wznak wywróceni,
We śnie, w winie po same uszy utopieni.


Stanie trochę Klorydan i rzecze: »Bez szkody
»Nie bywa, który pierwsze upuszcza pogody:
»Czegóż mam, o Medorze, eszcze czekać więce ,
»Czemuż się pańskie śmierci nie mszczę co napręce
»Nad temi psy? Wiem, że mnie ma dobra otucha
»Nie omyli; ty tu stó i nadstawia ucha,
»Aby nas kto nie postrzegł, a ać pewnie mogę
»Ślubować, żeć uczynię wnet przestroną drogę.


To rzekszy, gębę stulił, potem odważony,
Cicho wchoǳił tam, gǳie spał Alfeus uczony,
Który beł tegoż roku przy achał do dwora
I tak za astrologa, ako za doktora
Wzięty beł od cesarza; lecz źle praktykował¹⁶⁹,
Bo sobie rzecz przeciwną prawie obiecował,
Że pełny lat w dostatku, w swe o czyste stronie
Miał umrzeć u swe miłe małżonki na łonie,


A teraz mu Aykan ostrożny, niewiele
Bawiąc się koło niego, poderżnął garǳiele.
Inszych piąci, co podle doktora leżeli,
Że czasu edno słowo przemówić nie mieli,
Pozabĳał; imion ich nie na ǳie w Turpinie:
Tak długiem wiekiem wszytko w niepamięci ginie.
Po tych z Monkalieru¹⁷⁰ Palidona cnego
Zabił, mieǳy swo emi końmi leżącego.

¹⁶⁸ǳiło — [tu:] ǳieło (w rymie). [przypis redakcy ny]
¹⁶⁹praktykować (daw.) — domyślać się, wnioskować, wróżyć. [przypis redakcy ny]
¹⁷⁰Monkalier — miasto Moncalieri w Piemoncie. [przypis redakcy ny]
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Idąc dale , obaczy z bębnem pod głowami
Grylla wywróconego na wznak pod wozami;
Wypróżnił go beł do dna i tuszył w poko u
Wyspać się na niem do dnia, nie myśląc o bo u,
Ale padło inacze : Sarracen go siecze
I głowę mu ucina; wino ze krwią ciecze
Przeciętemi krztaniami¹⁷¹, śni mu się, że pĳe,
I umiera, nie czu ąc, nęǳny, że nie ży e.


Skoro Grylla odprawił, Greczyna ednego,
Andropona, i Niemca, Kondrata, drugiego
Zabił dwiema sztychami; ci długo nie spali
I przez wielką część nocy pĳąc, kostki grali.
Szczęśliwi, kiedyby się byli w one chwili
Dotąd, aż słońce weszło, oną grą bawili!
Aleby nie podlegał wiecznem wiek człowieczy
Wyrokom, gdyby każdy wieǳiał przyszłe rzeczy.


Jako lew, długiem głodem i długiem przemorem
Wycieńczony, kiedy gǳie u źrzy pode dworem
Trzodę, która w południe sobie odpoczywa,
Kąsa, drze, łupi, dawi¹⁷² i w sztuki rozrywa:
Tak Sarracen okrutny bĳe w czasy one
Chrześcĳany, głęboko we śnie utopione.
Nie próżnu e i Medor w one że goǳinie,
Ale na podłem nie chce zabawiać się gminie.


Wchoǳi tam, gǳie z Labretu książę zawołane
Odpoczywał z swą panią, a tak na przemianę
Zobopólnie się beli z sobą obłapili,
Żeby beli mięǳy się wiatru nie wpuścili.
On obo gu ucina głowy. O życzliwa
Fortuno, o pożądna¹⁷³, o śmierci szczęśliwa!
Wierzę, że ako ciała beły spół złączone,
Tak spół poszły w swe mie sca dusze obłapione.


Potem zabił Malinda i Artemidora,
Młodych książąt flanderskich¹⁷⁴; tych tegoż wieczora
Cesarz beł na rycerstwo opasał, do sławnych
Przydawszy em lilie herbów starodawnych;
Bo ich wiǳiał, kiedy się z mieczami swo emi
Wracali od potrzeby, krwią sfarbowanemi,
I obiecał em beł wsi pod słonem eziorem;
I ziściłby beł, ale nie mógł przed Medorem.

¹⁷¹krztań (daw.) — krtań. [przypis redakcy ny]
¹⁷²dawić — [tu:] dławić. [przypis redakcy ny]
¹⁷³pożądny (daw.) — pożądany. [przypis redakcy ny]
¹⁷⁴flanderskich — [od nazwy:] Flandria, kraina w Belgii. [przypis redakcy ny]
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Już się byli z cichemi mieczmi przybliżyli
Do namiotów tych, które byli zatoczyli
W koło około Karła cni wo ewodowie,
Pilnu ąc na przemiany na cesarskie zdrowie,
Kiedy miecze okrutne poganie ściągnęli
I ustępować, póki czas mieli, poczęli:
Zda się em niepodobna, w kupie tak gęstego
Ludu, któryby nie spał, nie naleźć ednego.


Mogąc mieć dobrą korzyść i bogatą, ale
Dosyć ma ą, eśli się wrócą do swych wcale.
Nabezpiecznie sze drogi i ustronne goǳą,
Klorydan wprzód, a Medor za niem, i przychoǳą
Na wielkie pole, kędy mięǳy oszczepami,
Łukami i mieczami, strzałami, drzewami
Leżą konie i luǳie, społem pomieszani,
I bogaci i chuǳi, we krwi uwalani.


Mieszanina martwych ciał sroga i straszliwa
Łatwie to mogła sprawić, że ona życzliwa
Para przy aciół darmo by była szukała,
Aniby beła swego pana w nie poznała;
Ale piękna Dyanna swó asny róg z góry
Na prośbę Medorowę ukazała z chmury,
Który w niebo nabożnie obróciwszy oczy,
Tak się modlił i tak e prosił one nocy:


»Święta bogini, która Delowi panu esz
»I swą piękność w postawach różnych pokazu esz,
»Która niebu i ziemi i morzu nie kry esz
»Swe twarzy, a po lesiech srogie zwierze bĳesz,
»Słusznie się zawżdy, słusznie w każde swe potrzebie
»Naszy dawni przodkowie garnęli do ciebie;
»Ukaż mi mego pana, abym go pochował,
»Wszak wiesz, ako twych świętych zabaw naśladował«.


Lub to przypadek lubo wiara sprawowała,
Z chmury się Latonówna zaraz ukazała
Tak piękna i tak biała, ako pasterzowi
Ukazała się kiedyś Endymionowi¹⁷⁵.
Natychmiast światłość nagła pola i niziny
Odkryła i z Paryżem góry i równiny;
Z daleka dwa pagórki widać oświecone,
Martyr¹⁷⁶ po prawe ręce, Lera¹⁷⁷ w lewą stronę.

¹⁷⁵Endymion — piękny pasterz, kochanek Seleny czyli Diany (Latonówny, t . córki Latony). [przypis redak-
cy ny]

¹⁷⁶Martyr — wzgórze Montmatre pod Paryżem. [przypis redakcy ny]
¹⁷⁷Lera — góra Montlhéry,  km odległa od Montmartre. [przypis redakcy ny]
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Ale się eszcze więtsze światło ukazało,
Gǳie było zabitego Dardynella ciało;
Poznawa e zarazem Medor pomieniony
Z szachownicy na tarczy białe i czerwone
I bladą polewa mu twarz gęstemi łzami,
Które mu z obu oczu ciekły strumieniami,
Z tak ciężkiem narzekaniem, że wiatry stawały,
Aby ego żałosnych lamentów słuchały.


Narzeka cichem głosem i ledwie słyszanem,
Nie, żeby co korzystał w żywocie stroskanem,
Który uż dawno zmierził i oprzykrzył sobie
W ustawicznem po panu płaczu i żałobie,
Ale żeby w tem akie nie nalazł przeszkody,
Co umyślił i na co przyszedł rycerz młody.
Biorą go na ramiona i wznoszą od ziemie
I ǳielą mięǳy sobą równo miłe brzemię.


Idą tak śpiesznie, ako iść na śpiesznie mogą,
Z ciężarem wǳięcznem wrzkomo bezpiecznie szą drogą.
Już też na złotem wozie adąc pan światłości,
Wyganiał gwiazdy z nieba, a z ziemie ciemności,
Kiedy szocki królewic, który sypiał mało,
Gdy tego akie zacne ǳieło po niem chciało,
Przez całą noc pogaństwo bĳąc w uciekaniu,
Wracał się do obozu prawie na świtaniu.


Miał z sobą trochę ezdy, która obaczyła,
Kiedy para przy aciół wiernych uchoǳiła.
Ci za niemi natychmiast poskoczyli wszyscy,
Spoǳiewa ąc się u nich bogate korzyści,
Kiedy rzecze Klorydan: »Już tu, bracie drogi,
»Trzeba trupa porzucić i iść w prędkie nogi;
»Cóżby to był za rozum dwu żywych utracić,
»Chcąc ednego martwego unieść i nie stracić?«


Zrzuca trupa Klorydan z siebie i tak mniema,
Że uczynić inacze Medor także nie ma,
I uchoǳi przez pole śpiesznie oną dobą,
Tusząc, że ma Medora swego tuż za sobą;
Lecz on porzuconego dźwiga swego pana
I zakłada go na się, wsparty na kolana.
By beł wieǳiał, że go w tak złem razie odbieżał,
Na ǳiesięćby beł śmierci, nie na ednę bieżał.


Oni eźni, którzy tak pewnie rozumieli,
Że uciec albo się em dać poimać mieli,
Rozprószeni tam i sam, wszytkie zastępu ą
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Przechody i wkoło ich prawie obstępu ą;
Sam ich starszy za eżdża, będąc przy naǳiei,
Że ich poima, w gęste okrążonych kniei,
Bo wiǳąc, ako z wielkiem strachem uchoǳili,
Beł pewny, że z obozu pogańskiego byli.


Beł tam za onych czasów las stary, gęstemi
Drzewami i chróstami zarosły nizkiemi,
Pełny, ako labirynt aki, zawikłanych
Ścieszek, od besty samych tylko udeptanych.
W tem obadwa poganie tę naǳie ę ma ą,
Że się ego cieniami i gęstwą uta ą —
Ale kto mnie rad słucha i rad się mną cieszy,
Kiedy drugą pieśń zacznę, niecha się pośpieszy.

Koniec pieśni ośmnastej.

.   
Argument
Angelika rannemu Medorowi da e
Zdrowie i potem ego małżonką zosta e.
Marfiza z towarzystwem wielkie niepogody
Zażywszy, u La acu na brzeg z morskie wody
Na ostatek wysiada. Gwidon zawołany,
Od niepobożnych niewiast w niewoli trzymany,
Z Marfizą bohatyrką do bo u wstępu e,
Potem ą z towarzystwem w dom na noc przymu e.

Allegorye
W te ǳiewiętnaste pieśni przez Medora, który ruszony pobożnością przeciwko swe-

mu panu, wdał się w wielkie niebezpieczeństwo zdrowia i nakoniec, naleziony od An-
geliki, został e małżonkiem, dwie rzeczy się znaczą: edna, że dobre uczynki nigdy nie
bywa ą bez nagrody, druga, że z tego przykładu da e się przestroga miłośnikom, aby to
pewnie wieǳieli, że miłość barzie pochoǳi z rozsądku i z obierania, aniżli z akiego
niebieskiego przeznaczenia.

. Skład pierwszy
Żaden nie może wieǳieć, który go miłu e
Prawǳiwie, gdy go szczęście trzyma i piastu e,
Stąd, że są koło niego wierni i fałszywi,
Co mu się pokazu ą ednako życzliwi;
Ale eśli w nieszczęście i w nęǳę upadnie,
Wszytka zgra a pochlebców zarazem odpadnie,
A ten, który miłu e z serca, nie ustawa
I wierny panu swemu po śmierci zostawa.


Ten est wielki na dworze i garǳi wszytkiemi,
Ten u pana w niełasce est mięǳy podłemi;
Ale gǳieby się serce, ako twarz, wiǳiało,
I onychby się szczęście odmienić musiało;
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Ów pokorny i cichy bełby wyniesiony,
A hardy i nadęty bełby poniżony. —
Ale się do Medora wróćmy, co swo emu
Panu beł i żywemu wierny i zmarłemu.


Nazawikłańsze ścieszki, nieszczęsny, wartował¹⁷⁸
Tam i sam, aby się w nich ukrył i zachował;
Ale to brzemię, które na ramionach było,
Wszytkie mu do te sprawy sposoby trudniło;
Mie sca i kra u nie est wiadom, chybia drogi,
Wściąga ą go to krzaki, to kolące głogi.
Drugi się uż beł dale dobrze ukrył w cieniu,
Co takiego brzemienia nie miał na ramieniu.


Tak daleko Klorydan uż beł w one chwili
Uszedł, że nic nie słyszał tych, którzy gonili;
Ale skoro się postrzegł, że odbiegł miłego
Medora, akby serca odbieżał własnego.
»Ach! akom się zapomniał, akom — pry¹⁷⁹ — niedbały,
»Ach, ako nieostrożny, akom beł ospały,
»Żem tu uszedł przez¹⁸⁰ ciebie! Prze bóg! com to sprawił,
»Że ani wiem, akom cię i kędy zostawił!«


To mówiąc, krzywą ścieszką bieży, niewściągniony,
Jak nagłębie w gęsty las i trafia w te strony,
Skąd beł niedawno wyszedł, ani nóg hamu e,
Aż nieszczęśliwy swo e śmierci ślad na du e.
Słyszy konie, słyszy huk i wielkie wołanie
I głos nieprzy acielski i groźne ła anie,
Na ostatek i słyszy i wiǳi swo ego
Medora, mięǳy konnych tak wielą pieszego.


Ode sta konnych sam est, pieszy, obegnany;
Zerbin woła, aby beł żywo poimany.
On się kręci, ak cyga¹⁸¹, nakoło po lesie,
A miły ciężar przecię na ramionach niesie.
Przy dębie i przy buku co nań bĳą z koni,
Jako na lepie może, nieszczęsny się broni;
Nakoniec, spracowany, swo e miłe brzemię,
Snu ąc się koło niego, upuszcza na ziemię,


Jako więc niedźwieǳica, kiedy łowiec śmiały
Na e amę napadnie, w końcu ostre skały
Na wysokiem Krępaku stoi w wątpliwości
I mruczy to z wściekłego gniewu, to z litości;

¹⁷⁸wartować (daw.) — [tu:] szukać. [przypis redakcy ny]
¹⁷⁹pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
¹⁸⁰przez (daw.) — bez. [przypis redakcy ny]
¹⁸¹cyga (daw.) — yga, bąk. [przypis redakcy ny]
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Gniew e i okrucieństwo raǳi przyroǳone
Gębę, paznokcie, zęby skrwawić wyostrzone,
Miłość ą z drugie strony miękczy i hamu e,
Że w pół gniewu wściekłego ǳieci swych pilnu e.


Klorydan, który wiǳi, że go nie ratu e,
I który chce z niem umrzeć, sposoby na du e,
Aby mógł nie ednego z nieprzy aciół pożyć,
Niżby mu przyszło żywot samemu położyć;
I mięǳy gałęziami strzałę do cięciwy
Pierzystą przyłożywszy, łuk wyciąga krzywy
I tak ugaǳa w czoło ednemu Szotowi,
Że nieżywy wypada z siodła ku dołowi.


Wszyscy się inszy zatem tam i sam mięsza ą
I w tę stronę, skąd strzała przypadła, patrza ą.
On tem czasem drugi bełt pchnie, aby ednego
Zabiwszy, podle niego obalił drugiego.
Ten drugi, kiedy tego i owego pytał,
Ktoby strzelił, i wołał i zębami zgrzytał,
Przyszła pierzchliwa strzała i w garle utknęła
I fuki mu surowe i mowę ucięła.


Zerbin królewic, który starszy beł nad niemi,
Nie mógł uż więce wytrwać i słowy groźnemi
Woła ąc, koniem przeciw Medorowi kmie:
»Ty mnie tego przypłacisz — prawi — poganinie!«
Ale to mnie sza, że nań ła ania używa:
Ręką sięga i za włos złoty go porywa;
Potem we źrzawszy mu w twarz piękną, gniew hamował
I użaliwszy się go, zdrowo go zachował.


On się do próśb udawa i »Przez two e bogi,
»Które chwalisz — powiada — nie bądź mi tak srogi,
»Mó cnotliwy rycerzu, abyś mi zmarłego
»Miał niedopuszczać pogrześć wprzód króla mo ego.
»Nie proszę cię o więce i wieǳ pewnie o tem,
»Że nic nie dbam, abyś mię darował żywotem,
»W którem póty korzystam tylko, póki ciało
»Bez pogrzebuby pana mo ego zostało.


»Ale eśliś tak srogiem i tak zatwarǳiałem,
»Że chcesz źwierze i ptaki karmić luǳkiem ciałem,
»I serce tebańskiego masz w sobie Kreonta,
»Mnie emi skarm, a pogrześć da syna Almonta!«
Takie na on czas słowa Medorowe były,
Któreby i kamienie podomno ruszyły;
I uż i sam królewic emi beł zmiękczony
I na sercu litością wszytek przerażony.
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Tem czasem eden żołnierz Zerbina mężnego,
Nie ma ąc względu namnie na pana swo ego,
Niepostrzeżony, z wielkiem przyskoczywszy gniewem,
Młoǳieńczykowi w piersi zadał ranę drzewem.
Zbyt się Zerbin nieluǳkiem postępkiem uraził,
Tem więce , kiedy u źrzał, że go tak obraził,
Że próżny krwie na twarzy upadł nieszczęśliwy
Na ziemię, i rozumiał, że uż beł nieżywy.


I takiem beł ku niemu żalem poruszony,
Że zawołał: »Nie bęǳie pewnie niezemszczony!«
I skoczył rozgniewany przeciw żołnierzowi,
Co proszącemu ranę zadał Medorowi;
Ale on gniewliwego w mie scu nie chciał czekać
Królewica i zbiegszy, w czas począł uciekać.
Klorydan wiǳąc, że ów uż na ziemi leży,
Więce się uż nie ta ąc, pędem wielkiem bieży.


Łuk porzuca i bierze od boku miecz goły
W obie ręce i siecze na nieprzy acioły,
Racze , aby tam zginął, nie, żeby być miała
Pomsta, któraby z gniewem ego wyrównała;
Wiǳi, że ów obfitą krew na ziemię le e
I że uż żadne niema żywota naǳie e,
A skoro zbył wszytkich sił, tuż podle swo ego
Poległ, martwy, na ziemi Medora miłego.


Za swo em się Szotowie woǳem obraca ą
Przez lasy i na insze ǳieło się uda ą,
Jako skoro obudwu pogan w one chwili,
Tego martwem, tego źle żywem, zostawili.
Leżał długo na ziemi Medor i odkrytą
Z otworzone żyły krew wylewał obfitą;
I pewnieby beł umarł, zbywszy wszytkie mocy,
By beł nie miał ratunku i prętkie pomocy.


Bo go tam natrafiła panna obłąkana,
W podłą, pasterską suknią po prostu ubrana,
Ale piękne urody i ǳiwne gładkości,
Z uczciwości, z postępków sławna i z grzeczności
Już chwila, akom o nie śpiewał, i tak macie,
Że wierzę, że ą ledwie podomno poznacie.
Chcecieli ą znać, mego poradźcie się pióra:
Angelika to, cara kata skiego córa.


Ta, skoro znowu swego pierścienia dostała,
Którego przez Brunella beła postradała,
Tak zharǳiała i tak się wysoko ważyła,
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Że wszytkiem prawie światem, tak rzekę, garǳiła.
Sama tam i sam eźǳi, ani chce żadnego
Mieć w swo em towarzystwie, by na zacnie szego;
Niemiło e , że kiedy w męstwo niezrównany
Służył e Orland i król z Cyrkas zawołany.


Ale na barzie tego błędu żałowała,
Że kiedy Rynaldowi chęć pokazowała,
Gniewa ąc się, że się tak podło położyła
I że tak nizko beła wzrok swó obróciła,
I teraz e tego wstyd; ale bóg miłości
Nie mógł znieść takie pychy i takie hardości
I na ścieszce, gǳie Medor leżał ledwie żywy,
Czekał e , przyłożywszy strzałę do cięciwy.


Skoro udatna ǳiewka u źrzała rannego
Młoǳieńczyka i śmierci ostatnie blizkiego,
Który barzie , niż siebie samego, żałował
Tego, że pana swego eszcze nie pochował,
Poczuła, że e litość przez piersi przepadła
I niezwykłemi wroty w serce się przekradła;
Która e w nie zmiękczyła tem więce , gdy młody
Poganin powieǳiał e swó żal i przygody.


I cyrulicką sobie naukę poczęła
Wspominać, którą beła w Indye po ęła,
Gǳie taka umie ętność w wielkie cenie zbytnie
Jest w tem kra u i więce , niż gǳie inǳie , kwitnie,
Choć kart nie przewraca ą i ksiąg nie czyta ą,
Bo ą o cowie synom przez ręce poda ą;
I myśli, wiǳąc, że uż martwy est na poły,
Uleczyć go pewnemi co napręce zioły.


I przypomniała sobie, że kiedy achała
Przez pewny kra wesoły, ziele w nim wiǳiała,
Lubo to Dyktam¹⁸² lubo Panacea¹⁸³ było,
Co w sobie wielkie skutki lekarskie taiło
I co krew stanowiło i niewytrzymany
Nawiętszy ból widomie wywoǳiło z rany;
A nalazszy e blizko, skoro e urwała,
Tam, kędy Medor leżał, spiesznie się wracała.


Potkała, wraca ąc się na zad onem czasem,
Pasterza, który achał wierzchem gęstem lasem,
Szuka ąc ałowice edne swe zgubione ,
Ode dwu dni od bydła ego obłąǳone .
Tego z sobą po ęła tam, gǳie zbywszy siły,

¹⁸²dyktam — ziele lecznicze. [przypis redakcy ny]
¹⁸³panacea — lekarstwo na wszystkie choroby. [przypis redakcy ny]
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Medor lał krew obfitą z obrażone żyły;
Które tak wiele z niego z piersi było wyszło,
Że mu do ostatniego końca było przyszło.


Zsiada z konia skwapliwa i także onemu
Każe zsieść pasterzowi przyprowaǳonemu;
Potem stłukszy kamieniem ziele, mocno ściska
I sok z niego białemi rękami wyciska,
Który wprzód w ranę ego wnątrz wlała, a potem
Pomazała em pulsy i piersi z żywotem;
I taki skutek wódka ona uczyniła,
Że krew zastanowiwszy, siły przywróciła.


I taką mu moc nagle dała, macie wieǳieć,
Że na koniu pasterza mógł cale wysieǳieć.
Nie chciał ednak od achać pierwe z tamte strony.
Aż beł ego zmarły pan przy niem pogrzebiony;
Kazał i Klorydana pogrześć ednem razem
Z Dardynellem pospołu, a stamtąd zarazem
Obrócił się i achał tam, gǳie mu kazała,
A ta z niem w nizkiem domu pasterskiem została.


Tak litością wspłonęła nagle, tak pałała,
Kiedy go leżącego napierwe u źrzała;
Potem wiǳąc piękną twarz i gładką agodę,
Obycza e i grzeczność i ego urodę,
Poczuła, że ą gryzł mól z nienagła zakryty
I za ął się w nie płomień miłości obfity,
Który w nie z lekka palił serce zapalone,
W ogniu ciężkie miłości wszytko utopione.


Pasterz on miał dom w lesie, nizko postawiony,
Mięǳy dwiema wzgórkami, wczesny¹⁸⁴ i przestrony,
W którem się sam i z żoną i z potomstwem chował,
A prawie go beł nowo dopiero zbudował.
Tam beła Medorowi za mały czas ona
Niebezpieczna od panny rana uleczona;
Ale sama za mnie szy czas ranę niemnie szą
Poczuła w swo em sercu i niebezpiecznie szą.


Niebezpiecznie szą ranę na sercu i eszcze
Głębszą poczuła, którą przyniosło żelezce,
Które pchnął niewiadomą drogą rozgniewany
Z oczu Medora na nię bóg, w skrzydła ubrany.
Więce oń dba, niż o się, i czu e, że chore
Serce w nie coraz więtszem ogniem sroǳe gore,
I ni o czem nie myśli, eno, aby zdrowy
Ten beł, co e zadawał coraz postrzał nowy.

¹⁸⁴wczesny (daw.) — wygodny. [przypis redakcy ny]
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Je się rana tem barzie ątrzy, im się ona
Barzie ściska i goi rana Medorowa.
Medor wzmaga¹⁸⁵ i mocny i duży¹⁸⁶ zostawa:
Ona febry gorące i zimne dostawa.
Jemu każdy ǳień prawie piękności przyda e:
Sama pełna wnętrznego ognia tle i ta e
Tak, ako pospolicie ta e śnieg zagrzany,
Od słońca gǳie na polu przestronem zastany.


Jeśli nie chce od żąǳe umrzeć w te niemocy,
Potrzeba się e zdobyć na prętkie pomocy.
I zda się e , że czekać byłoby czas długi,
Ażby u nie , czego chce sama, żądał drugi.
Tak zrzuciwszy wszytek wzgląd i wstyd Angelika,
Użyła śmiałych oczu, śmiałego ęzyka
I prosiła, aby e uleczył ból z raną,
Podomno niewiadomie od niego zadaną.


Powieǳ mi, o Orlanǳie grabio, powieǳ i ty,
Zacny królu cyrkaski, królu znamienity!
Co wam sława, co wasze pomogły ǳielności?
W akiem są poważeniu wasze powolności?
Ukażcie mi eden znak e ku sobie chęci,
Lubo świeże lubo też dawnie sze pamięci,
I eśliście nagrodę aką od nie mieli
Za to, coście czynili i dla nie cierpieli?


O, akoćby to było przykro, zacny panie,
Gdybyś się na świat wrócił, królu Agrykanie,
Że cię tak nieluǳkiemi wzgardami karmiła
I tobą się, może¹⁸⁷ tak powieǳieć, brzyǳiła!
O Feracie, o inszych sto, których nie piszę,
Którzyście e służyli wiernie, ako słyszę,
Jakibyście żal teraz i mękę cierpieli,
Gdybyście ą u tego na ręku wiǳieli!


Angelika kwiat róże , długo pilnowany,
Dała sobie wziąć, przedtem nigdy nie tykany,
Medorowi i nie beł żaden człowiek żywy,
Któryby beł w ten ogród mógł wniść, tak szczęśliwy.
A żeby uczciwością onę rzecz pokryli,
Zwykłą ceremonią świętą odprawili,
Małżeństwo, które naprzód miłość sko arzyła,
A ǳiewosłębem żona pasterzowa była.

¹⁸⁵wzmagać (daw.) — [tu:] przychoǳić do sił. [przypis redakcy ny]
¹⁸⁶duży (daw.) — silny. [przypis redakcy ny]
¹⁸⁷może (daw.) — [tu:] można. [przypis redakcy ny]
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Zacne dość pod nizkiemi wesele dachami
Było, ako to mogło być mięǳy lasami;
I więce , niżli miesiąc, potem tam mieszkali
I pociech swych i wczasów miłych zażywali.
Nie mogła prawie nigdy być bez młoǳieńczyka
Ani się em nasycić piękna Angelika,
I choć mu ustawicznie u szy e wisiała,
Przecię tem swoich wielkich żąǳ nie umarzała.


Lubo beła pod dachem lubo wyszła w lasy,
Miała go podle boku tuż przez wszytkie czasy;
Do rzek albo do łąki rano i wieczorem
Chaǳała na przechaǳki, a zawsze z Medorem;
W południe ą askinia aka zakrywała,
Która em niemnie wczasów nad tę uǳielała,
Do które , ucieka ąc kiedyś przed złem czasem
I przede dżdżem, wstąpiła Dydo z Eneasem.


Tak ciesząc się, eśli gǳie pod wysokiem drzewem
Zdró się albo strumień krył przed słonecznem gniewem,
Nożem natychmiast pisma na skórze drożyła¹⁸⁸,
Te i na niezbyt twardych kamieniach czyniła,
Na tysiącu mie sc; ale nie tylko na skórze,
Nie tylko na kamieniu, ale i na murze
Angelika i Medor coraz odmiennemi
Sposobami związani węzłami różnemi.


Potem wiǳąc, że się tam długo zbyt bawiła,
Do Indye się nazad wrócić umyśliła,
Do Kata u z Medorem, w swą o czystą stronę
I włożyć nań swo ego królestwa koronę.
Miała na ręce drogiem kamieniem i złotem
Osaǳoną manelę¹⁸⁹, którą długo potem
Na znak służb Orlandowych i chęci nosiła,
Któremu, wiecie dobrze, ako była miła.


Zylantowi¹⁹⁰ ą wprzódy beła darowała
Morgana, gdy go skrycie w ezierze chowała,
A on skoro się o cu stawił Mondantowi
Za sprawą Orlandową, dał ą Orlandowi;
Orland, który miłował ato w one dobie,
Że ą nosił na ręce, przewiódł to na sobie,
Umyśliwszy ą swo e królowe darować,
O które mówię, i tem więce ą zhołdować.

¹⁸⁸drożyć (daw.) — drążyć. [przypis redakcy ny]
¹⁸⁹manele (daw.) — naramiennice. [przypis redakcy ny]
¹⁹⁰Zylant — syn króla Monodanta z Dammogiru, brat Brandymarta. [przypis redakcy ny]
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Nie gwoli Orlandowi tę manelę złotą,
Lecz, że beła kosztowna i piękną robotą,
W wielkie aż nazbyt cenie Angelika miała
I niepodobnie się w nie nad wszytko kochała.
Tego nie wiem, ako e w on czas nie straciła,
Kiedy na wyspę płaczu zaniesiona była,
Tam, kędy ą nieluǳki, zły naród srogiemu
Na pokarm beł wystawił ǳiwowi morskiemu.


A iż tam nic takiego przy sobie nie miała,
Czemby beła pasterza z żoną darowała,
Którzy do tego czasu, ako się trafili
Do ich domu, tak pilnie obo gu służyli,
Zd ąwszy z ręku manelę swo ę drogą onę,
Pasterza ą i ego darowała żonę.
Stąd ku górom achali, które Hiszpanie
Królestwo wielkie ǳielą od piękne Francye .


Tak drogą adąc, z lekka poganiali konie
I myślili w Walency¹⁹¹ albo w Barcelonie
Czekać, ażby się aki warowny nagoǳił
Okręt, coby do wschodnich państw stamtąd wychoǳił.
Kiedy z eżdżali na dół z Pirene skie góry,
U źrzeli pod Gironą¹⁹² wielkie morze z góry
I ma ąc morski piasek i brzeg z lewe strony,
Prostą drogą achali wciąż do Barcelony.


Ale do Barcelony niżli do achali,
Szalonego ednego przed miastem potkali,
Który, ak świnia aka, w błocie uwalany,
Grzbiet, piersi, twarz i wszytek łeb miał umazany.
Rzuci się na nie zaraz, ako się pies miece
Na obcych, i obo e eśli nie uciecze,
Bęǳie źle około nich — ale tych zapomnię,
A przeważną Marfizę teraz wam przypomnię


I Astolfa, książęcia cnego angielskiego,
I Gryfona i brata ego roǳonego,
Co się słabo bronili morzu oną dobą,
Ma ąc, nęǳni, widomą śmierć prawie przed sobą.
Coraz więtsze i coraz sroższe niepogody
Mięszały okrutnego morza wściekłe wody,
Którego gniewy uż to całe trzy dni trwały,
A nie znać było eszcze, aby się błagały¹⁹³.

¹⁹¹Walenca — Walenc a, miasto nad Morzem Śróǳiemnym w Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
¹⁹²Girona — miasto Gerona w Katalonii (w Hiszpanii). [przypis redakcy ny]
¹⁹³błagać się (daw.) — uspokoić, ukoić. [przypis redakcy ny]
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Wielkie koło¹⁹⁴ na wierzchu na dół, skołatane,
Spadło, na trzaski prawie wszytko zgruchotane;
Im dale , tem wiatr więtszy i mocnie szy wsta e,
Szyper się wszytek morzu w moc z okrętem da e.
Ten z pochyloną głową na skrzyni w szturm srogi
Na pisane się karcie dowiadu e drogi
Przy świetle, które w małe latarnie zamyka,
Ten na dnie z świecą ǳiury w okręcie zatyka.


Ten zaś trzyma przed sobą zegarek ciekący¹⁹⁵,
Goǳiny cienkiem piaskiem przez śkło¹⁹⁶ skazu ący;
I eśli kęs ode ǳie, śpieszy się w zad wrócić,
Patrząc, wiele wyciekło i gǳie się obrócić.
Potem każdy z swą kartą przyszedszy, swe zdanie
W pół okrętu powiada i swo e mniemanie
Tam, kędy marynarze, w gromadę zebrani,
Do rady od starszego szypra są zwołani.


Jeden mówi, że są nad Limisonem¹⁹⁷, kędy
Syrty¹⁹⁸ są niebezpieczne; drugi to za błędy
Rozumie i powiada, że ich wniosły wały
Niedaleko Trypola mięǳy ostre skały;
Ten, że są Satolie blizko zaniesieni,
Twierǳi i tem zawiera, że uż są straceni.
Każdy, różno mniema ąc, przy swem zdaniu stoi,
Ale się każdy równo i ednako boi.


Trzeciego dnia sroższy wiatr sroższe niepogody
Przyniósł z sobą i ze dna wzburzył morskie wody,
Wziął żagiel i niósł go precz pospołu z wiatrami,
Że, co wieǳieć, gǳie poszedł z prętkiemi wichrami.
Kamienne i żelazne serce być musiało,
Które w onę złą chwilę bez strachu zostało;
Marfiza, która była zawżdy niestrwożona,
Próżno to, strachem była w on czas przerażona.


Galicyą¹⁹⁹ i Syna ²⁰⁰ górę, Loret²⁰¹ z Rzymem
I Boży grób mianu ą i iść tam pielgrzymem
Śluby czynią i mie sca, które akiem słyną
Nabożeństwem, nawieǳić chcą, eśli wypłyną.
Tem czasem powątlony okręt srogie wały

¹⁹⁴koło wielkie — ścianka na burcie okrętu, okala ąca pokład. [przypis redakcy ny]
¹⁹⁵zegarek ciekący — klepsydra. [przypis redakcy ny]
¹⁹⁶śkło (daw.) — szkło. [przypis redakcy ny]
¹⁹⁷Limison — miasto na Cyprze (starożytny Amathus). [przypis redakcy ny]
¹⁹⁸syrty — mielizny morskie. [przypis redakcy ny]
¹⁹⁹Galicja — kraina w płn. Hiszpanii, z słynnym mie scem odpustowym Santiago di Compostella. [przypis

redakcy ny]
²⁰⁰Synaj — góra w Arabii, na półwyspie utworzonym przez dwie odnogi Morza Czerwonego. [przypis re-

dakcy ny]
²⁰¹Loret — słynne mie sce odpustowe pod Ankoną we Włoszech. [przypis redakcy ny]
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Ode dna ostatniego do nieba miotały;
U którego rozkazał szyper nauczony
Mnie szy maszt ściąć, przy ostre sztabie postawiony.


Cokolwiek się ciężkiego trafi i nawinie,
Miece wszytko z okrętu: fasy, bele²⁰², skrzynie,
Uprząta w każdem mie scu i w każde komorze
I w łakome bogaty towar ciska w morze.
Jeden pompy pilnu e i słabe naǳie e
Wspiera ąc akokolwiek, morze w morze le e
I wyciąga niewczesne wody²⁰³ ze dna; drugi
Utyka roztłuczone i rozbite fugi.


Cztery dni w takiem strachu, w takie trwoǳe byli
I o żywocie byli zgoła uż zwątpili;
I zupełne zwycięstwo użby było miało,
By było morze gniew swó kęs dłuże trzymało.
Ale em uczyniła naǳie ę pogody
I że wrychle miały być ubłagane wody,
Światłość świętego Herma²⁰⁴, która nagle spadła
I na sztabie, bo masztów uż nie było, siadła.


Wszyscy, skoro u źrzeli światło pożądane,
Do nieba obracali oczy upłakane
I padszy na kolana, w skrusze i pokorze
Prosili o pogodę i spoko ne morze.
Szturm, który się tak barzo do te doby srożył,
Ubłagał się²⁰⁵ i gniew swó nakoniec położył;
Już Auster²⁰⁶ i wiatr emu poprzeczny ustawa,
A Aykus²⁰⁷ na morzu tyrannem zostawa.


Ten sroǳe dmie i gniewu używa bez miary
I wypuszcza z czarnawe gęby sprosne pary,
Wziąwszy do towarzystwa wicher prędki, który
Wzburzone wody miece ode dna do góry;
I tak mocno pcha okręt, że pręce nie leci
Sokół, gdy obłów niesie dla zgłodniałych ǳieci,
Z strachem szypra, aby go, co mogło być snadno,
Nie wpęǳił gǳie na koniec świata albo na dno.

²⁰²bela — paka. [przypis redakcy ny]
²⁰³niewczesne wody (daw.) — niepotrzebne wody. [przypis redakcy ny]
²⁰⁴Światłość świętego Herma — także światełka św. Elma, Eliasza lub Heleny zwane, ukazu ą się w czasie burzy

niekiedy na szczytach masztów, znak dobre wróżby dla żeglarzy. [przypis redakcy ny]
²⁰⁵ubłagać się (daw.) — uspokoić się. [przypis redakcy ny]
²⁰⁶Auster — wiatr południowy. [przypis redakcy ny]
²⁰⁷Afrykus — gwałtowny wiatr południowo-zachodni. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom II 




Na to uczony szyper lekarstwo na du e
I z ru²⁰⁸ wielkie koła²⁰⁹ zrzucić rozkazu e
I linę co nawiętszą spuszcza i tak goǳi,
Że okręt trzecią częścią biegu tylko choǳi.
Ta rada, ale barzie płomień zapalony
Świętego Herma okręt zachował stracony,
Który sprawił, że w on czas, bezpieczny i cały,
Biegł po głębokiem morzu, porząc srogie wały.


Zaniósł e wiatr na morze, które ma nazwisko
Od La aca, ku żyzne Syrye tak blizko,
Że i miasto i oba zamki się odkryły,
Które port zamykały i weścia broniły.
Skoro się szyper postrzegł, gǳie beł, pełen trwogi,
Zbladł na twarzy i serce strach mu prze ął srogi;
Bo ani tam chciał okręt do brzegu przystawić
Ani stamtąd sam uciec i swych mógł wybawić.


Jeszczeby labirował²¹⁰ i po głębi pływał,
Ale żaglów i masztów wszytkich popozbywał;
Ławy wszytkie uż beły barzo potłuczone
I drzewo srogiem szturmem ǳiwnie powątlone.
W port też w achać było chcieć umrzeć tam koniecznie
Albo w pęcie i w przykre niewole żyć wiecznie;
Bo każdy musi umrzeć lub nosić okowy,
Kogo tam błąd lubo los zaniesie surowy.


Kiedy powątpliwości²¹¹ one rozrywali²¹²,
Niebezpieczeństwo awne swe upatrowali,
Aby na okręt z miasta nie wypadł lud zbro ny,
Niesposobny na morzu stać, a cóż do wo ny!
Gdy tak nie mógł nic zawrzeć²¹³ u siebie pewnego,
Od książęcia pytany beł wtem angielskiego,
Na co się tak rozmyślał i przecz nie chciał w echać
Do portu, kiedy dale nie mogło się echać.


Szyper mu odpowieǳiał, że ten brzeg trzyma ą
Mężobó ce²¹⁴ niewiasty, które prawo ma ą,
Że każdy cuǳoziemiec, co się tam dostanie,
Lubo zabity na śmierć lub więźniem zostanie;
I ten się temu tylko nieszczęściu ukry e,
Co na placu ǳiesiąci rycerzów pobĳe

²⁰⁸rufa — tył okrętu. [przypis redakcy ny]
²⁰⁹wielkie koła — pęki chrustu, kolisto powiązane, które wyrzucano z okrętu na linach, ażeby zwolnić bieg

okrętu. [przypis redakcy ny]
²¹⁰labirować — lawirować, płynąć w zakosy. [przypis redakcy ny]
²¹¹powątpliwość (daw.) — wątpliwość. [przypis redakcy ny]
²¹²rozrywać (daw.) — [tu:] rozbierać, rozważać. [przypis redakcy ny]
²¹³zawrzeć (daw.) — postanowić. [przypis redakcy ny]
²¹⁴mężobójca — [daw. forma] r.ż.: [ta mężobó ca]. [przypis edytorski]
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I co się takie siły, takie czu e mocy,
Że odprawi białychgłów ǳiesięć edne nocy.


Jeśli się w pierwsze próbie szczęśliwie odprawi,
A na drugie szwanku e i źle się postawi,
Ginie albo na nogi kładą mu okowy
I bydło mu paść każą srogie białegłowy;
A eśli mu się zdarzy zwycięstwo obo e,
Czyni wolne z niewole towarzystwo swo e,
Siebie nie, bo małżeństwo musi odprawować
Z ǳiesiącią ich i tego ustawnie pilnować.


Nie mógł słuchać bez śmiechu prawa i zwycza u
Astolf, które chowano z dawna w tamtem kra u.
Marfiza w tem przychoǳi i Sansonet śmiały
I Gryfon i brat ego, Akwilant wspaniały,
Którem także on szyper podeszły powiada,
Przecz się lądu nie chwyta i przecz nie przykłada²¹⁵.
»Niech mię wprzód morze — prawi — pozrze, niżli w pęcie
»Mam być wiecznie z wszystkiemi, którzy są w okręcie«.


Zdanie starego szypra wszyscy pochwalili,
Ale mu się z Marfizą inszy przeciwili,
Coby się byli raǳi na ziemi wiǳieli
I brzeg za bezpiecznie szy, niżli morze, mieli
I co takiego serca, takie siły byli,
Że przed tysiącem mieczów nic się nie trwożyli
Na każdem mie scu, gǳieby swych broni dobywać
I na nieprzy acioły mogli ich używać.


Wszyscy pragnęli wysieść na pożądną²¹⁶ ziemię,
Ale nabarzie książąt angielskich cne plemię,
Bo dobrze est świadomy dźwięku swego roga,
Na który każde serce prze mowała trwoga.
Jedna strona w port w achać raǳi i pochwala,
Druga z wielkiem uporem na to nie pozwala;
Ale zgoła silnie sza nad słabszą przewoǳi:
Rad nie rad, szyper każe do portu swe łoǳi.


Zaraz, skoro ich z miasta na morzu u źrzano,
Wiǳieli, kiedy wielką z portu wyprawiano
Galerę, w robotniki dobrze opatrzoną
I rynsztunkiem wo ennem wszystkę napełnioną.
Ta prosto przeciwko niem żagle obracała
Po to, aby zwątloną nawę poimała;
Tak do swe ru liną e sztabę wysoką
Przywiązawszy, wiodła ą przez wodę głęboką.

²¹⁵przykładać — przybĳać do lądu. [przypis redakcy ny]
²¹⁶pożądny (daw.) — pożądany. [przypis redakcy ny]
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W achali po niewole do portu, wiosłami
Barzie , niż życzliwemi wniesieni wiatrami;
Bo się tak srogie morze beło rozgniewało,
Że em żagle i maszty poode mowało.
Tem czasem cni rycerze wierne miecze swo e
Brali i obłóczyli ciała w asne zbro e
I szyprowi i wszystkiem, którzy się trwożyli,
Dobre serce i dobrą otuchę czynili.


Nakształt miesiąca est port wielki i przestrony,
Który na milę wkoło iǳie urobiony;
Weście na sześć set kroków, ako powiada ą,
I dwa zamki ma, kędy rogi się schaǳa ą,
Gǳie się rogi schaǳa ą oba, a tak stoi,
Że się żadnych niepogód i wiatrów nie boi
Okrom południowego; miasto postawione,
Jako teatrum, iǳie w górę wyniesione.


Jako skoro beł okręt do portu wciągniony,
Tak wieść o tem po mieście szła na wszystkie strony;
Sześć tysięcy z łukami w ręku ukazanych
Białychgłów było w porcie, do wo ny ubranych,
A żeby em naǳie ę ucieczki od ęły,
Mięǳy dwiema zamkami port nagle zamknęły
Częścią zgotowanemi na to łańcuchami,
Częścią rozstawionemi gęsto galerami.


Jedna, którą mógł równać nieomylnie wiekiem
Z Hekubą albo z akiem nastarszem człowiekiem,
Szypra z okrętu wołać do siebie kazała
I eśli żywot chcieli położyć, pytała,
Jeśli w niewole zostać według obycza u
I według starodawnych praw tamtego kra u,
A że to beło na ich same dobre woli
Jedno ze dwu wziąć: umrzeć albo żyć w niewoli.


»Prawda — pry²¹⁷ — kiedyby się który mięǳy wami
»Mógł naleźć z takiem sercem, z takiemi siłami,
»Żeby się przeciw naszem ǳiesiąciom nie trwożył
»Rycerzom stanąć w placu i onychby pożył
»I żeby mógł przez ednę noc ǳiesięć odprawić
»Naszych niewiast, tenby mógł was wszystkich wybawić;
»Onby nam beł za pana i został koniecznie
»Z nami, a wybyście szli w swą drogę bezpiecznie.


»Nadto wolno wam bęǳie wszystkiem zostać z nami
»Lub części akie , ale pod kondycyami,

²¹⁷pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
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»Aby ten, co zostanie, beł według ustawy
»Dobry z ǳiesiącią niewiast do małżeńskie sprawy.
»Ale wasz rycerz, eśli ǳiesiąciom nie zdoła
»Albo eśli te drugie próbie nie wydoła,
»On zginąć musi, a wy z nami zostaniecie
»I w niewole w tem kra u do śmierci bęǳiecie«.


Spoǳiewała się baba, że w nich naleźć miała
Strach i bo aźń; lecz rzeczy przeciwnych doznała,
Bo każdy z nich tak dobrze rozumiał o sobie,
Że miał wygrać na pierwsze i na drugie próbie.
I przeważna Marfiza niemnie serca miała,
Choćby beła ostatnie próbie nie zdołała;
Ale gǳie e natura ratować nie mogła,
Pewna beła, żeby e szabla e pomogła.


Szyprowi dać odpowiedź staremu zlecili,
Na którą się wprzód wszyscy w okręcie zgoǳili,
W ten sposób, że takiego mięǳy sobą mieli,
Który się chciał kosztować w bo u i w pościeli.
Dłuższą mową e szyper podeszły nie bawił
I okręt niemieszkanie²¹⁸ do lądu przystawił
I most zrzucił, po którem, we zbro e ubrani,
Wyszli z końmi swo emi rycerze wybrani.


Stamtąd kiedy przez miasta pośrzodek echali,
Nie w ednem mie scu mężne ǳiewice zastali,
A one ukasane tam i sam eźǳiły
Po ulicach i w rynku z kopią goniły.
Nie mogą tam mężczyzny drzewa nosić w toku
Ani miecza używać i nosić przy boku,
Okrom ǳiesiąci naraz, bo taka ustawa,
Takie są tego kra u starodawne prawa.


Wszyscy inszy, którzy są i po wsiach i w mieście,
Ubrani w czepce, w tkanki i suknie niewieście,
Przędą albo krosna tczą²¹⁹ albo kłębki wĳą
Albo do ą albo syr tworzą albo szy ą.
Niektórych też w okowach chowa ą pod strażą,
Którem bydło paść albo ziemię orać każą;
Barzo mało mężczyzny²²⁰ i kto porachu e,
Na tysiąc niewiast ledwie sto się ich na du e


Po wsiach i po miasteczkach. A chcąc oną dobą
Cni rycerze przez losy obrać mięǳy sobą,
Któryby mógł zwyciężcą nad ǳiesiącią zostać

²¹⁸niemieszkanie (daw.) — bezzwłocznie. [przypis redakcy ny]
²¹⁹tczą (daw. forma) — tka ą. [przypis redakcy ny]
²²⁰barzo mało mężczyzny — barǳo mało mężczyzn. [przypis redakcy ny]
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I który mógł ǳiesiąciom niewiast także sprostać,
Cne Marfizy pospołu z sobą nie włożyli,
Gdy losy rzucić mieli; bo się w tem baczyli,
Żeby beła na drugie próbie nie wskórała,
Kiedy zwycięstwa dostać sposobu nie miała.


Ale ona chciała być przecię mięǳy niemi
I zgoła na nię los padł wprzód mieǳy wszytkiemi.
»Pierwe a — prawi — umrzeć i zginąć mam wolą,
»Niżlibyście wy mieli podpaść pod niewolą.
»I na tę wam swą szablę ślubu ę odkrycie²²¹,
»Że wszytkie wikłaniny, które w tem wiǳicie,
»Tak rozwiklę, ako on król tak zawołany
»Macedoński gordy ski węzeł zamotany.


»Niecha na wieczne czasy i póki świat stoi,
»Żaden się tego miasta i kra u nie boi«.
Tak rzekła; towarzystwo na tem też musiało
Przestać, nie mogąc e wziąć, co e szczęście dało.
I tak e onę wszytkę sprawę do rąk dali,
Żeby lubo zginęli lub wolni zostali.
Ona, iż była zbro ę uż na się włożyła,
Na placu się ochotnie do bo u stawiła.


Jest plac na końcu miasta wielki i przestrony,
Z stopniami do sieǳenia, nakoło zamkniony,
Który zawsze beł wolny, okrom, kiedy miano
Gonić albo turnie e kiedy oprawiano;
Cztery bramy i cztery wrota miał spiżane²²²,
Które go zawierały. Tam z męska ubrane
Niewiasty szły gromadą; zatem zawołano,
Aby Marfizie w achać na plac rozkazano.


Miała w on czas Marfiza pod sobą koń siwy,
Koń siwy, abłkowity; sam beł uroǳiwy,
Głowę małą, szerokie piersi, chód zuchwały,
Uszy ostre, brzuch lekki, a kark miał wspaniały.
Wybrawszy go na staniu za napięknie szego
I za namocnie szego i naǳielnie szego
Mięǳy tysiącem inszych, które w sta nie chował,
Król go e był Norandyn w Damaszku darował.


Przez południową bramę Marfiza w achała
I ledwie co stanęła, gdy dźwięk usłyszała
Trąb krzykliwych, które się coraz pomykały
I wkoło się na wszytkie strony rozlegały.
Potem wiǳiała, kiedy od północne strony

²²¹odkrycie (daw. przysłówek) — w sposób awny. [przypis redakcy ny]
²²²spiżany — spiżowy. [przypis redakcy ny]
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W achało ǳiesięć na plac na bó umówiony;
Tak się zdało Marfizie, że eden z ǳiesiąci,
Co wprzód na plac w achał, stał za wszytkich ǳiewiąci.


Z wielkiem sercem, ako znać beło, na przestrony
Plac w achał, a pod sobą miał koń wszytek wrony,
Wszytek wrony, ako kruk, okrom że na czele
I na zadnie noǳe miał białego niewiele.
Sam także, aki beł koń, czarno beł ubrany,
A tą barwą dawał znać on rycerz wybrany,
Że ako mnie na sobie światła, niż ciemności,
Tak mnie pociech miał w sobie, niżeli żałości.


Skoro znak dano, ǳiewięć rycerzów skoczyło
I przeciwko Marfizie kopie złożyło;
Ale czarny na stronie stał sobie z poko em,
Brzyǳąc się tak niesłusznem i nierównem bo em,
I tak się o to gniewa i tak go to boli,
Że gwałcić ostre prawo, niż swo ę cześć, woli;
Patrzy pilnie, trochę się ustąpiwszy w lewo,
Co przeciw ǳiesiąciom drzew sprawi edno drzewo.


Marfiza wtem koniowi woǳe wypuściła
I w pełnem biegu drzewo ogromne złożyła,
Które na maszt pomnie szy racze było poszło²²³,
Boby go było innych cztery nie uniosło;
To, wychoǳąc z okrętu, do potrzeby sobie
Obrała mieǳy wielą inszych w one dobie.
Straszna postać, z którą się do bo u puściła,
Tysiąc twarzy zmieniła, tysiąc serc strwożyła.


Tak dobrze otworzyła piersi na pierwszemu,
Żeby to było dosyć uczynić nagiemu²²⁴;
Przebiła mu napierwe tarcz, stalą oǳianą,
Potem zbro ę zbyt miąższą i uhartowaną.
A tak beł ciężki on raz, że drzewa ostatek
Ukazał się na łokieć dobry w tył łopatek.
Tego, tak wetknionego na drzewo, opuszcza,
A naprzeciwko inszem koniowi wypuszcza.


Drugiego i trzeciego koniem potrąciła,
A tak ich dobrze i tak mocno uderzyła,
Że obadwa zarazem nieżywi zostali
I połamani w krzyżach, z koni pospadali.
Tak ciężkie i tak twarde było to potkanie
I oni też tak żartko przypuścili na nię,

²²³poszło na maszt (daw.) — było podobne [do masztu], wyglądało ak maszt. [przypis redakcy ny]
²²⁴nagi — [tu:] nieokryty zbro ą. [przypis redakcy ny]
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Żem a tak tylko wiǳiał, kiedy kula z ǳiała
Hufce rwała, ako tych Marfiza potkała.


Inszy o nię kopie oraz ułomili,
Ale tak e ruszyli i tak e waǳili,
Jako waǳi murowi, kiedy go piłami
Albo balonem bĳą, nabitem wiatrami;
Tak twarda, tak e zbro a była niepożyta,
Że wytrwała każdy raz, by namocnie bita;
Przy piekielnem ą ogniu przez czary kowano,
Potem stygĳską wodą ą zahartowano.


W końcu placu ǳielnego konia zawściągnęła,
Potem go obróciła i kęs mu wytchnęła;
I dopiero skoczywszy, wszytkich rozerwała
I szablę aż po elca we krwi umaczała;
Temu ramię, temu łeb, temu pół łba wzięła,
Tego tak ugoǳiła i tak wpół przecięła,
Że łeb, piersi i ręce na ziemię zleciały,
A brzuch i obie noǳe na siedle zostały.


To powiadam, że go tak w miarę ugoǳiła,
Gǳie graniczą z lędźwiami żebra, i sprawiła,
Że został półfigurą, akie to bywa ą,
Które przed obrazami świętemi wiesza ą,
Ze srebra albo z wosku, po pas urobione,
Od dalekich i blizkich luǳi zawieszone,
Którzy za otrzymanie łaski albo zguby
Ustrzeżenie iszczą swe obiecane śluby.


Za ednem się, który miał uciekać, puściła
I właśnie go w pośrzodku placu dogoniła
I tak mu rozǳieliła dobrze szy ę z głową,
Że się nie mogły zlepić ręką doktorową —
Krótko mówiąc, wszytkich cna ǳiewica pobiła
Albo na śmierć albo ich sroǳe poraniła,
Tak, że bezpieczna beła i pewna poko u
Od wszytkich, że znowu wstać nie mogli do bo u.


On rycerz, co z inszemi beł na wronem koniu
Na plac przy achał, patrzał i stał na ustroniu;
Bo bić się z ednem samem w takie nierówności
Zdało mu się być przeciw wszelakie słuszności;
A teraz wiǳąc, że uż wszyscy porażeni,
Wszyscy od edne ręki beli zwyciężeni,
Ruszył się, chcąc pokazać, że tego nie sprawił
Żaden strach, ale dobroć, że się w bó nie stawił.
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Ruszywszy się, z daleka ręką na nię kiwał
I że z nią coś chciał mówić, pierwe ukazywał;
I rzekł do nie przed bo em i przyszłą rozprawą,
Nie myśląc, aby się pod tak męską postawą
ǲiewica taić miała: »Znać, żeś spracowany,
»Rycerzu, pierwszem bo em i umordowany;
»I każdyby przyganę mógł we mnie na dować,
»Kiedybym z tak struǳonem miał bó odprawować.


»Pozwalam ci, że sobie wytchniesz i od eǳiesz,
»A utro na plac, skoro ǳień bęǳie, przy eǳiesz;
»Bo teraz się bić z tobą sromotaby była,
»Wiǳąc, akoć się praca teraz uprzykrzyła«.
»Bić mi się nie nowina — Marfiza odpowie —
»Nie tak mam słabą siłę, nie tak słabe zdrowie,
»Jako podomno mniemasz; ty to sam uczu esz
»I wnet, eślim tak barzo struǳony, poczu esz.


»ǲięku ęć za two ę chęć, ale mi nie trzeba
»Odpoczywać i czekać utrze szego nieba;
»I eszcze tak wiele dnia zbywa, żeby była
»Sromota, kiedybyśwa nic weń nie zrobiła;
»Szkoda zgoła próżnować«. — On e zasię na to:
»Czego chcesz, bęǳiesz syty: ać ślubu ę za to;
»Ale patrza , abyć się inacze nie zdało
»I abyć zaś dnia tego długiego nie zstało«.


To skoro rzekł, rozkazał przynieść w one dobie
Dwie wielkie drzewa i dał edno obrać sobie
Marfizie, które się e barzie podobało,
A sam potem wziął ono, co było zostało.
Już gotowi i tylko uż tego czeka ą,
Że znak daǳą, na który bo e rozczyna ą.
Niebo i ziemia drżała, kiedy się ruszyli,
Kiedy na znak głośnych trąb do siebie skoczyli.


Z tych, co patrzą, nikt gębą i okiem nie ruszy
I ledwie co trochę tchu uǳiela ą duszy:
Tak każdy pragnie wiǳieć, tak każdy pilnu e,
Który ze dwu rycerzów wygra lub szwanku e.
Cna Marfiza na to się wszytko usaǳiła,
Aby tak dobrze gońce²²⁵ w czerni zawaǳiła,
Żeby nie wstał, i drzewo składa; niemnie życzy
Rycerz czarny na garle sieść mężne ǳiewicy.


Tak się zdało, że mieli kopie wierzbowe,
Suche akie i kruche, a nie esionowe;

²²⁵gońca a. goniec (daw.) — rycerz turnie owy. [przypis redakcy ny]
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Bo się po same gałki zaraz połamały
I w trzaski się rozpierzchły i pogruchotały.
Ono straszne potkanie poczuły i konie,
Bo ako ich podrąbił²²⁶, padły na ogonie;
Padły konie, ale się eźcy poprawili
I ǳiwnie się od siodeł prędko uwolnili.


Tysiąc gońców przez wiek swó Marfiza wybiłay
I na pierwszem potkaniu z łęku wysaǳiła,
A sama, choć tak często z rycerzmi się bodła,
Dopiero ten pierwszy raz ǳiś wypadła z siodła.
Nie tylko się ǳiwiła nieszczęściu wielkiemu,
Ale beła podobna akiemu głupiemu.
Ale i rycerz czarny niemnie się ǳiwował,
Bo nie tak łatwie spadał i w te grze szwankował.


A ledwie co bokami ziemię uderzyli,
Jako znowu, wstawszy z nie , do siebie skoczyli;
Cięte razy i sztychy sobie zadawa ą,
To się mieczmi, to wza em tarczami składa ą.
Brzmią i straszny puszcza ą dźwięk twarde żelaza,
Od mieczów i gęstego uderzone raza;
Ich zbro e, ich szyszaki ogromne z tarczami
Z twardemi równać każdy mógł nakowalniami²²⁷.


Jeśli ma ciężkie ramię i rękę ǳiewica,
Nie est lże sza, rzecz pewna, u tego prawica.
Sprawiedliwą się miarą wza em pomierza ą:
Tyle sobie odda ą, ile pożycza ą.
Kto chce dwie serca, żadną niepożyte trwogą,
Naleźć, niech ich tu szuka, a za edną drogą
Niecha szuka i męstwa i umie ętności,
Bo się w nich wszytkie zgoła zawarły ǳielności.


Niewiasty, które chwilę na wszytko patrzały
I ako długo bó trwał straszliwy, wiǳiały,
A eszcze nie znać beło, żeby się zmordował
Który z nich albo w bo u surowem szwankował,
Pierwszy em przyznawa ą dank²²⁸ mieǳy wszytkiemi
Rycerzami na świecie nadoskonalszemi;
Bo kiedyby sił w sobie aż nazbyt nie mieli,
Od samegoby trudu pozdychać musieli.


Tak z sobą rozmawia ąc, Marfiza mówiła:
»Prawieć mi się życzliwie fortuna stawiła,
»Że się nie ruszył i stał na stronie z poko em,

²²⁶podrąbić (daw.) — podrąbać; [porąbać]. [przypis redakcy ny]
²²⁷nakowalnia (daw.) — kowadło. [przypis redakcy ny]
²²⁸dank (daw.) — [tu:] chwała. [przypis redakcy ny]
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»Kiedy się ze mną druǳy rozpierali bo em,
»Jeśli się ego sile ledwie dotąd bronię,
»A o swo e , rzec mogę, że uż restem²²⁹ gonię«.
Tak w on czas cicho z sobą Marfiza gadała,
A coraz nań nakoło szablą przycinała.


Ten także drugi mówił: »Dobrzeć mi się stało,
»Że mu się odpoczywać i wytchnąć nie dało:
»Ledwie mu teraz zdołam, kiedy pierwszem bo em
»Zmordował się, bĳąc się z towarzystwem mo em;
»By beł do dnia nowego sobie odpoczynął,
»Coby się beło stało? — Pewniebym beł zginął!
»Wielkie to szczęście, że wżdy tego nie przy mował,
»Czemem go czcił, czemem go z luǳkości częstował«.


Aż do wieczora prawie on bó trwał samego,
A nie znać było, kogo trzymać za lepszego.
A trudno go też beło uż przywieść do końca,
Kiedy uż dnia nie mieli, ni wiǳieli słońca.
Pierwszy beł rycerz w czerni, który takie mowy
I tych słów użył w on czas do cne białe głowy:
»Co dale czynić bęǳiem, kiedy nam widoki
»W równem szczęściu niewczesne²³⁰ ode mu ą mroki?


»Zda mi się, żebyś eszcze przedłużył żywota
»Aż do utra, kiedy się ǳiś nasza robota
»Nie skończyła; aleć się opowieǳieć wolę,
»Żeć pewnie żyć nad tę noc więce nie pozwolę.
»Ale mię w tem nie winu , że być dłuże żywy
»Żadną miarą nie możesz, bom a w tem niekrzywy;
»Winu racze okrutność i prawo niewieście,
»Prawo złych niewiast, które panu ą w tem mieście.


»Jeśli cię nie żału ę i tych, co są z tobą,
»Bóg wiǳi; akokolwiek, proszę cię ǳiś z sobą.
»Pospołu z towarzystwem ze mną być bezpiecznie
»Możesz, ale gǳie inǳie zginąłbyś koniecznie;
»Bo ta gromada niewiast, któremeś ty męże
»Pozabĳał, na cię się niedługo sprzysięże.
»Każdy z tych, coś e pobił, tak ci trzeba wieǳieć,
»Miał ǳiesięć żon, wszak o tem łatwo się dowieǳieć.


»ǲiewięćǳiesiąt est niewiast, które z spólne zgody
»Mścić się będą nad tobą teraźnie sze szkody;
»I eśli nie zostaniesz ze mną, wszytką mocą
»ǲiś pewnie na cię na dą i uderzą nocą«.
Ona na to: »Pozwalam, że mię przenocu esz

²²⁹rest (daw.) — ostatek. [przypis redakcy ny]
²³⁰niewczesne mroki (daw.) — niepożądane, nie na rękę będące. [przypis redakcy ny]
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»I pewienem, że strzymasz, co mi obiecu esz,
»I że nie mnie sza wiara i dobroć est w tobie,
»Niżli męstwo, któreś ǳiś pokazał po sobie.


»Ale, żeć mię żal zabić, możesz także i ty
»Odemnie być, ako a od ciebie, zabity;
»I tak mniemam, żeś poznał z teraźnie sze proby,
»Żem eszcze nad cię nie est słabszy do te doby.
»Zgoła, chceszli bó rozwieść, chceszli go do końca
»Doprowaǳić, lub ǳisia lub utro za słońca,
»Ślubu ę, że mię na ǳiesz, tem rycerskiem słowem,
»Na na mnie szy znak, gǳie chcesz i ako, gotowem«.


Zgoǳili się, że bó beł dotąd odłożony,
Ażby Febus wóz wegnał na nieba złocony.
Za odłożeniem bo u wątpliwość została,
Któremu się pierwsza cześć w niem przypisać miała.
Potem do Akwilanta, do Gryfona cnego
I do książęcia rycerz poszedł angielskiego
I prosił ich, aby mu tę chęć pokazali,
Aby u niego edli i przenocowali.


Wszyscy się, co ich było, chętnie obiecali
I przy świetle lanych świec²³¹ na pałac echali,
Który beł wielkiem kosztem pięknie postawiony,
Na poko e, na sale wielkie rozǳielony;
Gǳie, skoro hełmy zd ęli i twarzy odkryli,
Barzo się sobie wza em gońcy zaǳiwili,
A tem barzie , że ile znać beło z we źrzenia,
Ledwie lat miał ośmnaście rycerz bez wątpienia.


ǲiwu e się Marfiza, ako w takiem wieku
Takie męstwo być mogło w tak młodem człowieku.
Ale i drugi niemnie zdumiony zostawa,
Bo po złotem warkoczu, z kiem się bił, poznawa.
O swo e się imiona natychmiast pyta ą
I tę powinność sobie wza emną odda ą. —
Ale się czu ę, żem uż dosyć spracowany;
Potem powiem, ako beł młoǳieńczyk nazwany.

Koniec pieśni ǳiewiętnastej.

.  
Argument
Gwidon z srogie krainy z inszemi uchoǳi;
Astolf, gǳie eno ego trąby dźwięk dochoǳi,

²³¹lane świece — [tu:] wielkie świece. [przypis redakcy ny]
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Po mieście i przyległem strach puszcza powiecie,
Potem się błąka to tam, to sam, sam po świecie.
Marfiza we Francye zwycięża Zerbina,
Z którego ma obrońcę i woǳa Gabryna²³²,
Gabryna zła, od które , czego wprzód nie wieǳiał,
Zerbin o Izabelli swo e się dowieǳiał.

Allegorye
W te pieśni dwuǳieste przez białegłowy mężobó ce, które były rozegnane i w ni-

wecz obrócone dźwiękiem trąby, od Logistylle Astolfowi darowane , da e znać, że rzeczy
gwałtem przeciwko zwycza owi pospolitemu i przyroǳeniu postanowione długo trwać
żadną miarą nie mogą. W Zerbinie, który z taką cierpliwością i wiarą stał się woǳem
i obrońcą złe , niecnotliwe Gabryny, est przykład prawǳiwego i statecznego rycerza,
który woli racze śmierć pod ąć, niż wiary dane nie dotrzymać.

. Skład pierwszy
Dawnie sze białegłowy wielką sławę miały,
W bo ach się i w naukach często obierały²³³
I wszytek świat, ak wielki, dźwiękiem napełniły
Swoich ǳieł zawołanych, które porobiły.
Arpalice²³⁴, Kamilla²³⁵, bohatyrki dawne,
Z ǳielności są na świecie do tych czasów sławne;
Z nauk uczona Safo²³⁶ i Korynna²³⁷ słynie
I dokąd świata stanie, imię ich nie zginie.


I do które się kolwiek nauki udały,
Wszytkie doskonałości w nie dostępowały.
Ja ich nie chcę mianować; kto się o nich pyta,
Na ǳie, eno niech dawne historye czyta.
A eśli takie z dawna na świecie nie były,
Nie zawsze też będą złe płanety rząǳiły.
I może być, że ich ǳieł wielkich zamilczano
Lub z zazdrości lubo, że o nich nie wieǳiano.


Mnie się tak zda, że wiǳę, że w tem wieku naszem
Wielkie się cnoty te płci pokażą za czasem,
Któremi się napełnią papiery uczone,
Że nie będą być mogły nigdy zapomnione,
Aby z wielką swą hańbą zmilkły nieżyczliwe
Języki, które szczypią ich sprawy uczciwe,
I tak się ich zaświeci sława, że swo emi
Prze dą dobrze Marfizę ǳiełami wielkiemi.


Ale wróćmy się do nie . ǲiewica surowa,
Już imię swo e była powieǳieć gotowa

²³²Gabryna — zbrodniarka, żona Argeusza, potem Filandra. [przypis redakcy ny]
²³³obierać się (daw.) — zna dować się. [przypis redakcy ny]
²³⁴Arpalice — królewna tracka, Harpalice, pobiła syna Achillesa, Neoptolema, i wypęǳiła go z Trac i. [przypis

redakcy ny]
²³⁵Kamilla — rycerka w Eneiǳie Wergilego. [przypis redakcy ny]
²³⁶Safo — Safona, na większa poetka grecka, „ǳiesiąta Muza”, żyła około roku – przed Chr., na

Lesbos. [przypis redakcy ny]
²³⁷Korynna — starożytna poetka grecka. [przypis redakcy ny]
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Rycerzowi, który ą u siebie postawił,
Ale tak, aby i swe on także ob awił.
Zaczem ona dług mu swó zarazem oddała,
Aby też wza em ego przezwisko wieǳiała:
»Jam Marfiza« — więce też nie było potrzeba,
Bo ostatek wszytek świat wieǳiał, ako trzeba.


Nie mógł się zaś tak prętko ów drugi wyprawić,
Przyszło mu się powieścią tą dłuże zabawić,
Tak mówiąc: »Ja rozumiem, żeście są świadomi,
»Żeście są rodu mego imienia wiadomi,
»Bo nie tylko Hiszpani albo Francuzowie,
»Tych sąsieǳi, ale też i Etyopowie
»I Murzynowie zna ą imię Klaromonta²³⁸,
»Skąd wyszedł zacny rycerz, co zabił Almonta²³⁹,


»I ten, który Mambryna króla zamordował²⁴⁰
»I Kiarella i państwa ich w niwecz zepsował.
»Z te krwie, gǳie Ister²⁴¹ morze ośmią rogów boǳie
»I wypowiada pokó Euksyńskie woǳie²⁴²,
»Matka mię mo a z o cem Amonem spłoǳiła,
»Który tam beł pielgrzymem, uż temu lat siła.
»Już to rok, akom a ą żałosną zostawił,
»Kiedym się do Francye , do swoich wyprawił.


»Alem nie mógł, akom chciał, dokończyć swe drogi,
»Bo mię tu, żal się Boże, zapęǳił wiatr srogi.
»Rok to, akom do te złe , niezbożne krainy
»Przybył, bo sobie piszę i dni i goǳiny.
»Gwidon ǲiki²⁴³ własnemem imieniem nazwany,
»Małe sławy i eszcze od luǳi nieznany,
»Zabiłem Argillana na rycerskie probie,
»Który miał towarzyszów ǳiesiąci przy sobie.


»Alem i drugą próbę odprawił szczęśliwie,
»Szczęśliwie i mam ǳiesięć ǳiewic niewątpliwie
»Napięknie szych, w tem kra u odemnie wybranych
»I po wszytkiem królestwie tem wybrakowanych;
»Temi władnę, ako chcę, a zgoła wszytkiemi,
»Bo mi dały nad sobą moc i rząd w swe ziemi
»I każdemu go daǳą, który się tak stawi,
»Że ǳiesiąci rycerzów żywota pozbawi«.

²³⁸Klaromont — Jasna Góra, Clermont. [przypis redakcy ny]
²³⁹rycerz, co zabił Almonta — Orland. [przypis redakcy ny]
²⁴⁰ten, który Mambryna króla zamordował — Rynald. [przypis redakcy ny]
²⁴¹Ister — inna nazwa Duna u (w dolnym biegu). [przypis redakcy ny]
²⁴²Euksyńska woda — Morze Czarne. [przypis redakcy ny]
²⁴³Gwidon ǲiki — syn Oliwiera. [przypis redakcy ny]
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Pytali stąd Gwidona, dlaczego tak mało
Mężczyzn w tamecznem kra u i w mieście zostało
I eśli pod swą mocą żony męże ma ą,
Tak, ako żony mężów gǳie inǳie słucha ą.
Gwidon odpowie na to: »Częstom o przyczynie
»Te sprawy słyszał, ako mieszkam w te krainie,
»I tak, ako a ą wiem, kiedy tego chcecie,
»Odemnie o nie słyszeć i wieǳieć bęǳiecie.


»W ten czas, gdy się od Tro e wrócili Grekowie
»Za dwaǳieścia lat spełna — bo historykowie
»Tak to twierǳą, że ǳiesięć lat pod nią strawili,
»A przez, drugą ǳiesięć lat po morzu błąǳili —
»Naleźli, że i żony, długą utesknione
»Niebytnością, lekarstwa na to nalezione
»Swo e miały, bo sobie wyrostki obrały
»Młode, aby na zimnie samy nie sypiały.


»Pełne domy bękartów Grekowie zastali.
»Ale się em tak zdało, że poodpuszczali
»Wszytkiem, bo to wieǳieli dobrze, żeby byli
»Tak długo żadną miarą pewnie nie pościli.
»Ale precz cuǳem synom od siebie kazali,
»Aby sobie gǳie inǳie fortuny szukali;
»Już tego cierpieć baczni mężowie nie chcieli,
»Aby ich swo em kosztem dłuże żywić mieli.


»Jednych matki, bo ąc się mężów, porzuciły,
»Drugich tak, ako mogły, ta emnie żywiły.
»A więtszy i ci, którzy uż beli dorośli,
»W różne strony, tam i sam mięǳy luǳie poszli:
»Jedni do rozmaitych rzemiosł się udali,
»Druǳy zasię na wo ny dalekie achali;
»Ci pasterzami, a ci zostali dworzany,
»Jako ta chce, które est wszytek świat poddany.


»Mieǳy temi inszemi srogi i surowy
»Klitemnestry po achał młody syn królowe ,
»W ośmnastu lat, tak świeży, ako kwiat różany
»Albo piękne lilie , dopiero urwany.
»Ten sporząǳiwszy okręt i nań rzeczy swo e
»Poprzątnąwszy, udał się na niem na rozbo e
»W towarzystwie sta inszych młoǳieńców przebranych
»Swego wieku, ze wszytkie Grecye wybranych.


»Kreteńczykowie beli w ten czas wypęǳili
»Króla swego i aby się ubezpieczyli,
»Na wszytkie strony swo e z pienięǳmi wysłali,
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»Aby ako na więce luǳi nazbierali.
»Mięǳy temi Falanta²⁴⁴ — tak młoǳieńca zwano —
»Zaciągniono na ich żołd, któremu oddano
»Potem piękne Dykte skie miasta²⁴⁵ do obrony
»I z temi, których z sobą przywiódł z cuǳe strony.


»Mięǳy miasty, których sto w Krecie się na du e,
»Pięknością i bogactwy Dyktea²⁴⁶ przodku e.
»Białegłowy w nie piękne, które choǳą rady
»Na dobre myśli²⁴⁷, tańce, igrzyska, biesiady;
»A iż tam cuǳoziemce ma ą w uczciwości
»I w wielkim poważeniu, i one luǳkości
»Takie przeciwko gościom nowem używały,
»Że em co tylko w domach panować nie dały.


»Wszyscy beli na twarzach gładcy, piękni, młoǳi —
»Bo beł prawie kwiat wywiódł Falant greckie młoǳi —
»Że skoro się co tylko w Krecie ukazali,
»Zarazem serca z piersi em powyciągali;
»A doświadczywszy, że tak, ako gładcy byli,
»I w łóżku się em dobrze podobno stawili,
»Tak e sobie za krótki czas upodobały,
»Że się na świecie w niwczem barzie nie kochały.


»Skoro wo na stanęła z te i z owe strony,
»Na którą beł z swo emi Falant zaciągniony,
»I służbę, na którą ich wprzód potrzebowano,
»Kiedy się pokó zawarł, em wypowieǳiano,
»Gotowali się achać dale , na co panie
»Kreteńskie taki lament, takie narzekanie
»Czyniły ustawicznie, tak łzy wylewały,
»Jakby o ce umarłe przed sobą wiǳiały.


»Każda swego prosiła, aby nie eźǳili
»I aby się tak barzo od nich nie kwapili;
»Ale kiedy nie chcieli, ony swe roǳiny
»Zostawiwszy i o ce i bracią i syny,
»Skoro kle notów, złota i srebra nabrały,
»Ze swemi miłośniki cicho u achały,
»Tak cicho u achały, że w Krecie żadnego
»Nie było, coby postrzegł z achania onego.


»Tak wziął wczesną goǳinę Falant do te sprawy
»I tak miał wiatr życzliwy, tak na się łaskawy,

²⁴⁴Falant — dowódca Parteniów, t. ., młoǳieży nieprawe , wypęǳone przez Greków po wo nie tro ańskie ,
założyciel Tarentu. [przypis redakcy ny]

²⁴⁵Dyktejskie miasta — kreteńskie; dykte skie od góry Dikte na Krecie. [przypis redakcy ny]
²⁴⁶Dyktea — zmyślone przez Ariosta miasto na Krecie; była tylko góra Dikte. [przypis redakcy ny]
²⁴⁷dobra myśl (daw.) — zabawa; [radość]. [przypis redakcy ny]
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»Że pod kilkanaście mil uż beli ubiegli,
»Niżli Kreteńczykowie swe szkody postrzegli.
»Ten kra e potem przy ął, który w one czasy
»Pusty beł i zarosły zbyt gęstemi lasy;
»Tu sobie po niewczasie morskiem wytychali
»I bezpieczni kraǳieży swoich zażywali.


»Tu ich beło przez ǳiesięć dni z pełna mieszkanie,
»Tu pociechy, rozkoszy, tu wczas, tu kochanie;
»Ale ako się trafia, że więc na ostatek
»Uprzykrzenie przynosi młoǳikom dostatek,
»Zgoǳili się, żeby płeć białą zostawili
»I od one się wielkie kaźni uwolnili;
»Bo się żadne na świecie brzemię tak nie przykrzy,
»Jako mieć białą głowę, która się uprzykrzy.


»Oni, co zbyt nieraǳi z mieszka wydawali
»I pienięǳy szczęǳili, to upatrowali,
»Że kiedyby tak wiele nałożnic karmili,
»Szabląby ich i łukiem trudno pożywili.
»I tak ze wszytkiego e prawie obłupiwszy,
»Złoto, srebro pobrawszy, same zostawiwszy,
»Niewǳięczni miłośnicy od nich od achali
»Tam, gǳie znać w Apulie Tarent²⁴⁸ zbudowali.


»Białegłowy, skoro się u źrzały zdraǳone
»I od swych miłośników same opuszczone,
»Tak się sroǳe wylękły zrazu, że się zdały,
»Jak na brzegu przy morzu nieruchone skały;
»Ale wiǳąc, że wrzaski i łzy, które lały,
»Pożytku nie czyniły i za nic nie stały,
»Poczęły pilnie myślić, ako się ratować,
»Jako się w onem wielkiem nieszczęściu sprawować.


»Zdania swo e każda z nich w pośrzodek wnosiły:
»Jedne się wrócić nazad do Krety raǳiły
»I racze się na wolą o ców niebłaganych²⁴⁹
»I mężów swoich puścić, chocia rozgniewanych,
»Niżli na niemieszkanych brzegach mieǳy lasy
»Głodem umrzeć i cierpieć niezmierne niewczasy;
»Drugie zasię i słowa rzec na to nie dały
»I że się było lepie utopić, wołały,


»I choǳić chleba żebrać tam i sam po świecie
»I być nierządnicami do końca, niż w Krecie
»Poddać się pod surowe i gniewliwe ręki
»Srogich o ców i mężów na kaźni, na męki.

²⁴⁸Tarent — miasto w płd. Włoszech. [przypis redakcy ny]
²⁴⁹niebłagany (daw.) — nieubłagany, srogi [przypis redakcy ny]
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»Takie rady i insze różne przed się brały,
»Ale się żadne przecię z tych nie podobały;
»Nakoniec mięǳy niemi Orontea wstała,
»Co od króla Minosa ród swó wywoǳała.


»Namłodsza mieǳy niemi i nagładsza była
»I namędrsza i mnie też, niż insze, zgrzeszyła;
»Miłowała Falanta i emu się dała
»Prawicą²⁵⁰ i dla niego o ca od achała.
»Ta ukazu ąc z twarzy rumiane i z mowy
»Śmiałe serce i w sercu śmiałem gniew gotowy,
»Rady od inszych wszytkich wniesione zganiła
»I że e zdanie wszytkie przy ęły, sprawiła.


»Porzucić on piękny kra em nie rozraǳała²⁵¹,
»Który, że beł obfity i zdrowy, poznała.
»Miał w sobie przezroczyste rzeki i niziny,
»Łąki, lasy, po wielkie części miał równiny,
»Miał i porty, w które się mogli przed wiatrami
»I niepogodą ukryć żeglarze z nawami,
»Które to od Ayki, to z egipskich włości
»Niosły różne towary i różne żywności.


»Zdało się racze zostać i mścić się surowie²⁵²
»Nad zdradliwą męską płcią srogie białe głowie.
»Chce, aby każdy okręt, który tam przypłynie
»I portu dla przeciwnych złych wiatrów nie minie,
»Zarazem na łup, na miecz, na ogień puszczono
»I ednego mężczyzny aby nie żywiono.
»Na słowa Orontei wszytkie pozwoliły
»I ako chciała, prawo na to uczyniły.


»Skoro wiatr wstał, a chmury wzniosły niepogody,
»Biegły hurmem niewiasty złe do morskie wody,
»Od nowe prawodawcę swo e i królowe
»Orontey wieǳione srogie i surowe ,
»I nawy, które wiatry do brzegów przygnały,
»Ogniem srogiem paliły i na łup dawały.
»I eden żywo nie beł mężczyzna puszczony,
»Coby onę nowinę zaniósł w cuǳe strony.


»Przez kilka lat tak same w onem kra u żyły
»Okrutne białegłowy i mężczyzny biły;
»Ale prędko poznały, żeby były szkody
»Nie uszły, nie zabiegszy z ednosta ne zgody
»Swem złościom, bo kiedyby nigdy nie roǳiły,

²⁵⁰prawica (daw.) — virgo intacta, ǳiewica. [przypis redakcy ny]
²⁵¹rozraǳać (daw.) — [tu:] odraǳać. [przypis redakcy ny]
²⁵²surowie — surowo. [przypis redakcy ny]
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»Prawaby się ich były w niwecz obróciły
»I królestwoby było i prawo ustało,
»Które, ak ony chciały, na wieki trwać miało.


»Przeto ostrości prawa nieco uchyliły
»I przez pięć lat z okrętów, co tam przychoǳiły,
»ǲiesięć sobie nagładszych mężów obierały
»I żywo e puszczały i zostawowały,
»Takich, coby się beli tak dobrze stawili,
»Żeby ze stem małżeńskie ǳieło odprawili —
»Bo ich spełna sto beło — i tak beł każdemu
»Jeden mąż ǳiesiątkowi oddany ednemu.


»Siła ich stracić dały, co się nie udali
»I co się źle i słabo, nęǳni, popisali.
»Tych zasię, którzy mieli potężnie sze siły,
»Towarzyszmi swych rządów i łask uczyniły;
»Ale pierwe przysięgę uczynić musieli,
»Którą pod gardłem iścić i zachować mieli,
»Aby wszytkich, coby tam beli przy achali,
»Bez wszelakie litości mężczyzn zabĳali.


»Potem mięższeć²⁵³ brzemiony i roǳić się ęły,
»A zatem się barzo bać i trwożyć poczęły,
»Aby męskie tak wiele płci nie naroǳiły
»Za czasem, żeby się e zaś nie obroniły
»I żeby em nakoniec rządów nie musiały
»Puścić, w których tak barzo same korzystały;
»Przeto postanowiły, póki beli mali
»I póki niedołężni, aby nie wierzgali²⁵⁴,


»Srogie prawo, okrutne prawo uchwaliły,
»Strzegąc, aby pod męską zwierzchnością nie były,
»Aby ednego tylko matka zostawiła,
»Inszych albo przedała albo podawiła.
»Dla tego e w dalekie strony zasyła ą
»I tem, co e prowaǳą, srogi przykaz da ą,
»Aby, eśli być może, na ymark e dali
»Za białą płeć; eśli nie, aby e przedali.


»Jednegoby mężczyzny pewnie nie żywiły,
»Kiedyby same bez nich potomstwo roǳiły;
»Toć est nawiętsze tego dobroǳie stwo prawa,
»Które więce swem, niżli obcem, zła ustawa
»Pokazu e, bo inszych ednako skazu e
»Na srogą śmierć i w tem się tylko poprawu e,

²⁵³mięższeć (daw.) — grubieć. [przypis redakcy ny]
²⁵⁴wierzgać (daw.) — buntować się. [przypis redakcy ny]
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»Że nie chce, aby wszytkich, ak przed tem czyniały²⁵⁵,
»Bez porządku niewiasty srogie zabĳały.


»Jeśli ǳiesięć lub więce , wiatrem zapęǳeni,
»Przybyli tam, do kluzy²⁵⁶ wnet beli wsaǳeni,
»Skąd potem po ednemu na ǳień wy mowani
» przez los, kto miał zginąć, beli wybierani
»W ten czas, gdy Orontea okrutna rząǳiła,
»Która tam Pomście ołtarz beła postawiła,
»A eden beł z ǳiesiątka przez los do te kary
»Obrany, aby srogie odprawił ofiary.


»Po wielu lat przybył tu eden zawołany
»Rycerz młody, imieniem Albani²⁵⁷ nazwany,
»Który się beł zbyt pięknie i kształtnie uroǳił,
»A od Alcydy swó ród zacnego wywoǳił.
»Ledwie się postrzegł, ako został poimany,
»Jako ten, co on kra miał za niepode źrzany;
»Potem go do ciasnego więzienia oddano
»I do srogie ofiary z inszemi schowano.


»Gładki beł i udatny, pięknych obycza ów,
»Uczony i świadomy wielu różnych kra ów,
»I tak beł słodkie i tak przy emne wymowy,
»Żeby rady słuchały ego słodkie mowy
»Srogie żmĳe. Wtem, gdy go do więzienia dano,
»Jako o rzeczy rzadkie o niem powieǳiano
»Aleksandrze²⁵⁸; córa to Orontei była,
»Która długiemi ciężka laty, eszcze żyła.


»Jeszcze żyła, drugie uż beły zumierały
»Wszytkie, co beły z Krety w ten kra za achały;
»Inszych się naroǳiło siła, które były
»Potem przyszły swem rządem do niemałe siły
»I do ǳiesiąci kuźnic, które próżnowały
»Często, ednego tylko robotnika miały;
»A ǳiesięć zaś rycerzów wszytkich zabĳali
»Przychodniów, co się edno w tamten kra trafiali.


»Aleksandra, które tak siła powiadano,
»O Albaniem i które go tak zalecano,
»Tak długo swo e stare macierze prosiła,
»Że go e na ostatek wiǳieć pozwoliła;
»I kiedy uż miał ode ść, poczuła, że mało
»Serca w nie , które za niem bieżało, zostało;

²⁵⁵czyniać (daw.) — czynić (robić) coś zwykle, stale. [przypis edytorski]
²⁵⁶kluza (z wł. chiusa) — zamknięcie, więzienie. [przypis redakcy ny]
²⁵⁷Albani — Albaniusz, rycerz, mąż Aleksandry w mieście złych niewiast. [przypis redakcy ny]
²⁵⁸Aleksandra — córka Orontei. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom II 



»Czu e się, sama nie wie, ako, poimana
»I zostawa od swego więźnia skrępowana.


»»Kiedyby tu — mówi e — luǳkość panowała,
»»Kiedyby się, o piękna panno, na dowała
»»Tu w tem kra u, ako się gǳie inǳie na du e,
»»Wszęǳie, gǳie słońce świeci i bieg odprawu e,
»»Prosiłbym was bezpiecznie²⁵⁹ przez wasze piękności,
»»Dla których serca twarde miękcze ą z miłości,
»»Abyście mię żywotem teraz darowały,
»»A potem em według swe wole szafowały.


»»Ale kiedy w tem kra u, krom wszelkie słuszności
»»Wszytkie serca są srogie i próżne litości,
»»Nie proszę, abyście mię zdrowiem darowały,
»»Bo wiem, żeby me prośby skutku nie uznały,
»»O to proszę: niech umrę, ako rycerz prawy,
»»Z bronią w ręku, nie ako dla akie złe sprawy
»»Osąǳony na garło i na śmierć skazany,
»»Albo wół, na ofiarę bogom zgotowany«.


»Aleksandra, co oczy łzami umoczone
»I serce miała żalem wielkiem przerażone,
»Odpowie: »Niech tak bęǳie, że okrutnie szego
»»Miasta nad to nie na ǳie i nieludce szego²⁶⁰;
»»Ale tego nie przyznam, aby mięǳy nami
»»Wszytkie beły, ako ty twierǳisz, Medeami;
»»I choćby beły wszytkie, a sama w tę radę
»»I w tę się liczbę, tak wieǳ, Albani, nie kładę.


»»I eślim przedtem beła okrutna w te ziemi
»»I niezbożna zarówno z inszemi wszytkiemi,
»»Podomno to dla tego, żem dotąd nie miała
»»Nikogo, komubym swą dobroć pokazała;
»»Alebych beła gorsza, niż lwi przemorzeni,
»»I sercebych nosiła twarǳie sze kamieni,
»»Jeżelibym na two e słowa nie zmiękczała
»»I kiedyby mię litość poruszyć nie miała.


»»Boda to prawo srogie beło tak zniesione,
»»Które przeciw przychodniom est postanowione,
»»Jakobym się two ego żywota, wieǳ o tem,
»»Nie wzbraniała odkupić mem własnem żywotem.
»»Ale okrutne prawo zagroǳiło drogę,
»»Że cię tak, ako życzę, ratować nie mogę;
»»I chocia to mała rzecz, o co nas chcesz prosić
»»Albo prosisz, w tem mie scu trudno co uprosić.

²⁵⁹bezpiecznie (daw.) — śmiało. [przypis redakcy ny]
²⁶⁰nieludcejszy (daw. forma) — barǳie nieluǳki. [przypis edytorski]

  Orland szalony, tom II 




»»Tuszę ednak, że tę rzecz za staraniem mo em
»»Otrzymasz, ako pragniesz, abyś umarł bo em;
»»Ale się o to bo ę, aby cię przez ǳięki²⁶¹
»»Sroższa śmierć nie potkała zasię z cuǳe ręki«.
»Na to rzekł Albaniusz: »Tak się dobrze czu ę,
»»Kiedy członki żelazem dobrze obwaru ę,
»»Że ǳiesiąci nawiętszych rycerzów poży ę
»»I sam żywy zostanę, a onych pobĳę«.


»Aleksandra mu na to nie odpowieǳiała,
»Tylko ciężko westchnęła, kiedy odchaǳała;
»Stamtąd do Orontei, matki swo e , poszła,
»A tysiąc ran śmiertelnych w sercu z sobą niosła;
»I wolą e nowego więźnia powieǳiała
»I prosiła, aby go zabić nie kazała,
»Kiedyby beł tak mężny, żeby awnie w rynku
»ǲiesiąci inszych zabił sam na po edynku.


»Orontea królowa do rady zebrała
»Swe niewiasty co starsze i tak rokowała:
»»Wiecie to wszytkie dobrze, ako na tem siła,
»»Aby straż wszęǳie dobra w naszych porciech była;
»»A żeby beła dobra, trzeba nam probować
»»Tych wszytkich, co ich będą mieli zawiadować,
»»Aby z naszem upadkiem marni nie rząǳili,
»»A mężni bez słuszności zdrowia nie tracili.


»»Mnie się zda, aby prawo beło uczynione
»»Na mężczyzny, do naszych kra ów przypławione,
»»Aby każdy, niż na śmierć do ofiary stanie,
»»Jeśli sam tak bęǳie chciał, uczynił potkanie
»»Sam a sam²⁶² w po edynku na placu przestronem
»»Z ǳiesiątkiem inszych mężczyzn, na to naznaczonem;
»»Jeśli wszytkich zabĳe, ten niech za tą próbą
»»Portem rząǳi i wszytek lud niech ma pod sobą.


»»To mówię, że tu eden więzień się na du e,
»»Który się bić z ǳiesiącią naszych ofiaru e;
»»Jeśli tak, akiem się być uda e, est śmiały,
»»Czemużbyśmy mu tego pozwolić nie miały?
»»Przeciwnem obycza em, niech bęǳie karany,
»»Jeśli na po edynku bęǳie przekonany«.
»Tak w on czas Orontea swą radę dawała,
»Na co e co nastarsza tak odpowieǳiała:

²⁶¹przez ǳięki (daw.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]
²⁶²sam a sam (daw.) — sam na sam. [przypis redakcy ny]
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»»Nie ta beła przyczyna pierwsza, zacne panie,
»»Źeśmy wzięły męską płeć z sobą w obcowanie,
»»Aby ich miastu beło potrzeba nowemu
»»Dla obrony i temu królestwu naszemu,
»»Bo tak, ako i oni, mamy z to śmiałości²⁶³
»»I dowcipu i serca i umie ętności;
»»Bógby chciał, żebyśmy tak mogły bez nich roǳić
»»I bez nich same przez się potomstwo wywoǳić.


»»Lecz że to być nie może, na to się zgoǳiły
»»Te, które tu napierwe prawa stanowiły,
»»Aby ich nigdy więce nie mieszkało z nami,
»»Jedno — boby się mogli uczynić panami —
»»Jeden przeciw nas ǳiesięć; i to się czyniło
»»Dla płodu, nie, aby ich nam potrzeba było
»»Dla obrony; w tem samem niecha będą mężni,
»»W ostatku niepotrzebni, marni, niedołężni.


»»Przeciwna to we wszytkiem od celu naszego
»»Mięǳy sobą mężczyznę chować tak mężnego;
»»Bo eśli ǳiesięć inszych sam eden zabĳe,
»»Pytam was, wiele taki białychgłów poży e?
»»Kiedyby takich ǳiesięć być mięǳy naszemi
»»Miało, dawnoby nam rząd wydarli w te ziemi.
»»Głupstwo wielkie panować pragnąć, a inszemu
»»Dać broń w ręce, niżeś sam, dobrze mocnie szemu.


»»I to masz upatrować, że eśli poży e
»»Ten twó inszych ǳiesiąci, eśli ich zabĳe,
»»Usłyszysz, o królowo, sta niewiast odkryte
»»Narzekanie o męże, od niego zabite.
»»Chceli wyniść, niech insze sposoby podawa,
»»A niech tak mężobó cą wielkiem nie zostawa.
»»Jednak, eśli sto w łóżku białychgłów odprawi,
»»Jako ich ǳiesięć czyni, niecha się wybawi«.


»Surowe było zdanie Artemie panie —
»Tak się zwała — atoli nie stanęło na nie ,
»Boby beł Albaniusz w kościele, o srogi
»Wyroku, błagał swą krwią niepobożne bogi;
»Ale stara królowa, która na tem była,
»Aby córce dogoǳić, tak wiele wnosiła
»Wywodów wielkich, że e przewyszszyło zdanie
»I wszytek białogłowski przypadł senat na nie.

²⁶³z to śmiałości (daw.) — śmiałości tyle, ile trzeba. [przypis redakcy ny]
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»Gładkość Albaniusza prawie niesłychana
»I grzeczność i uroda, z nikiem niezrównana,
»Tak wiele w sercach młodych białychgłów ważyły,
»Które w raǳie na on czas z Oronteą były,
»Że starsze z Artemią niewiasty przegrały,
»Które się praw i dawnych zwycza ów trzymały;
»I blizko tego było, że od drugie strony
»Mało nie beł Albani młody wypuszczony.


»Krótko mówiąc, miał szczęście i padł dekret po niem,
»Ale tak, aby ako rozumiano o niem,
»ǲiesięć inszych sam a sam²⁶⁴ żywota pozbawił,
»ǲiesięć tylko, lecz nie sto, białychgłów odprawił.
»Drugiego dnia beł zaraz z wieże wywieǳiony
»I w zwykłą swo ę dobrą zbro ę obleczony.
»Ma ąc dobry pod sobą koń, na placu długiem
»Wszytkich ǳiesiąci zabił, ednego po drugiem.


»Te że nocy na drugą próbę był puszczony
»I w łożnicy z ǳiesiącią panien położony;
»Gǳie mu się tak zdarzyło, choć się beł zmordował
»Długiem bo em, że wszytkich skusił i skosztował.
»Czem sobie taką łaskę z ednał u królowe ,
»Że go wzięła za syna i do próby nowe
»Córkę mu swą i ǳiewięć ǳiewic naznaczyła,
»Z któremi się na pierwsza próba odprawiła.


»Aleksandrę mu piękną i to miasto dała,
»Która e potem swo em imieniem nazwała²⁶⁵,
»Ale tak, aby prawo ono i sam chował
»I potomek, co po niem bęǳie następował,
»Aby każdy przychoǳień, co do tego kra u
»Trafi się, obrać sobie mógł według zwycza u
»Albo umrzeć ofiarą na bogów błaganie,
»Albo z ǳiesięcią mężów mieć bó i potkanie.


»Gǳie, eśliby sam wszytkich żywota pozbawił,
»Aby i drugą próbę w łożnicy odprawił;
»A eśli mu się szczęście stawi tak łaskawie,
»Że zwycięzcą zostanie i na te rozprawie,
»Ten niech panem zostanie i według swe wole
»Niech sobie ǳiesięć ǳiewic obierze po wole ,
»Z któremi niech królu e, aż drugi przybęǳie,
»Co mu, ako on inszem, na garle usięǳie.

²⁶⁴sam a sam (daw.) — sam na sam. [przypis redakcy ny]
²⁶⁵Aleksandrę mu piękną i to miasto dała, / Która je potem swojem imieniem nazwała — zapewne ma na myśli

Aleksandrettę, miasto nadbrzeżne w Syrii [ǳiś w Turc i]. [przypis redakcy ny]
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»Dwa tysiąca lat spełna, ako powiada ą,
»Chowano srogie prawo i dotąd chowa ą;
»I rzadki ǳień, w któryby nie miał być zarzniony
»Na ofiarę przychoǳień aki z — cuǳe strony.
»Jeśli się który bo u z ǳiesiącią napiera,
»Pospolicie na pierwszem potkaniu umiera;
»Z tysiąca ledwie eden taki się na du e,
»Który do drugie próby, nocne , postępu e.


»Trafia ą się niektórzy, którzy postępu ą,
»Ale tak rzadko, że ich na palcach rachu ą.
»Mięǳy takiemi eden Argillan się liczył,
»Ale niedługo z swo em ǳiesiątkiem ǳieǳiczył;
»Bo kiedym tu przy achał, wiatry zapęǳony,
»Beł odemnie z ǳiesiącią inszych zwyciężony.
»Bóg tak chciał, żem a racze nie pozbył żywota,
»Niż na mię padła hańba i taka sromota.


»Bo wczasy i roskoszy, które więc człowieku
»Smaku ą, zwłaszcza tego rozkwitłego wieku„
»I purpury i złoto, zwierzchność, przodkowanie,
»Przełożeństwo, dostatki, rząd i panowanie,
»Zda mi się, że nie ma ą smaku i wǳięczności,
»Kiedy człowiek pożądne ²⁶⁶ nie est na wolności;
»I to mi się zda ciężka niewola, że w drogę
»Nigǳie stąd, nieszczęśliwy, wy achać nie mogę.


»Ale to mi na więce przydawa żałości,
»To mi wszytek smak bierze, że kwiat me młodości
»Lada ako i w marnem tracę próżnowaniu,
»Ty ąc, ako wieprz aki, w tem tu poimaniu.
»Sława mo ego rodu brzmi tak, ako trzeba,
»Prawie po wszytkiem świecie i dosięga nieba,
»Które bym a też mógł mieć aką odrobinę,
»Kiedybym wżdy nawieǳić mógł mo ę roǳinę.


»Zda mi się, że mi krzywdę nieba uczyniły,
»Że mnie do tak nikczemnych posług obróciły,
»Jako ten, co więc konia obraca do stada,
»W którem się lub chromota lubo insza wada
»Lub ślepota na du e, że musi w poko u
»Gnuśnieć i surowego zapominać bo u.
»I życzę sobie śmierci, kiedym tak zrzucony
»Z naǳie e, abym kiedy miał wyniść z te strony«.


Tu Gwidon potem przestał i złorzeczył dniowi,
Puściwszy woǳe swemu wielkiemu gniewowi,

²⁶⁶pożądny (daw.) — pożądany. [przypis redakcy ny]
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W którem zwycięstwa przeciw ǳiesiątkowi dostał
I rycerzów i ǳiewic i tam panem został.
Astolf się nie chciał dać znać i stał uta ony
Tak długo, aż beł z wielu znaków upewniony,
Że mu tak, ako Gwidon mówił, beł powinny
Syn zacnego Amona i ten, a nie inny.


Potem mu, nie ta ąc się więce , odpowieǳiał
I ako beł brat ego tak blizki, powieǳiał
I wielką mu uprze mość i chęć pokazował
I w głowę go, nie bez łez, kilkakroć całował.
»Nie mogłać — prawi — matka na szyi zostawić
»Pewnie szych znaków, które miały cię ob awić;
»Bo żeś z nasze krwie poszedł, two e obycza e,
»Two e serce i męstwo two e cię wyda e«.


Gwidon, który gǳie inǳie byłby beł wesoły,
Nalazszy tam tak blizkie swo e przy acioły,
Z smętną twarzą Astolfa w tem mie scu przy mował
I że się tam z niem trapił, niezmiernie żałował.
Jeśli sam żyw zostanie, więźniem bęǳie drugi,
Do czego uż kres, tylko przez noc, tak niedługi;
Jeśli też Astolf zginie, zabĳą samego:
Tak dobre tego est złe wyraźne drugiego.


Żal mu k temu, że inszy rycerze koniecznie,
Jeśli wygra, więźniami zostać muszą wiecznie;
Ale eśli też w onem po edynku zginie,
Po staremu nieszczęsnych niewola nie minie.
Bo eśli e z ednego błota wy mie snadnie,
Kiedy zaś do drugiego przyǳie, także wpadnie.
Darmo nad niem Marfiza otrzyma wygraną,
Bo zginie, a ci przedsię w niewole zostaną.


Z drugie strony wiek młody, rozkwitły i owa
Luǳkość, grzeczność i wielka ǳielność Gwidonowa
Tak serce towarzyszów wszytkich przeraziły
I Marfizę takową litością ruszyły,
Że em przyszła ich wolność prawie do wzgarǳenia,
Kiedy e mieć nie mogą bez ego zginienia;
I eśli go Marfiza musi zabić, krzywa²⁶⁷
Tak się rozumie, że być sama nie chce żywa.


I mówi Gwidonowi: »Pospołu pó ǳiemy
»I gwałtem z tego mie sca wszyscy wyniǳiemy«.
On e na to: »Niemasz tu ucieczki naǳie e:
»Na śmierć tu tylko samę da ą przywile e«.
Ona zaś: »O co eno kiedy się pokuszę,

²⁶⁷krzyw (daw.) — winien. [przypis redakcy ny]
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»Zawżdy skończę w te sprawie, zawsze sobie tuszę;
»A pewnie sza się droga stąd uść nie na du e
»Krom te , którą mi sama szabla ukazu e.


»Takem na placu twego męstwa doświadczyła,
»Żebym się o więtszą rzecz z tobą pokusiła;
»Przeto utro chcę, kiedy niewiasty się znidą
»Na plac patrzyć na nasz bó i na ganki wnidą,
»Abyśmy na nie z każde uderzyli strony,
»Lubo będą uciekać lub czynić obrony,
»I żebyśmy ich trupy źwierzom zostawili
»I ptakom tego mie sca i miasto spalili«.


Gwidon e zasię na to: »Ja w każde potrzebie
»Gotowem być i umrzeć zawsze podle ciebie;
»Ale stąd żywo wyniść daremnie myślemy:
»Dosyć na tem, że się wżdy cokolwiek pomściemy.
»Często ǳiesięć tysięcy na plac się z eźǳiwa²⁶⁸
»Złych białychgłów, a czasem i więce ich bywa;
»Tyle drugie zosta e tych, które pilnu ą
»Zamku, portu i które ma murach wartu ą«.


»Niech ich bęǳie tak wiele — Marfiza odpowie —
»Jako mieli luǳi swych z Kserksesem Persowie,
»Albo tak wiele, ako było pozmiatanych
»Z nieba pokus²⁶⁹, na męki do piekła skazanych:
»Jeśli ty bęǳiesz ze mną, a przyna mnie z niemi
»Nie bęǳiesz, am gotowa bić się ze wszytkiemi
»I wiem, że ich pobĳę«. — Gwidon zaś: »Ja powiem
»Jeden sposób, przez który u ǳiem z całem zdrowiem,


»Jeden ten tylko sposób, eśli nam wyniǳie²⁷⁰
»I eśli akie znaczne nieszczęście nie przyǳie:
»Nikomu się krom niewiast do morza nie goǳi
»Choǳić z miasta; eśli kto ukradkiem wychoǳi,
»Gardłem bywa karany i dlatego muszę
»Zwierzyć się tego edne z tych niewiast i tuszę,
»Że mię pewnie nie wyda, bom nieraz miłości,
»Nierazem e ku sobie doznał życzliwości.


»I wiem to, że i ona ma tę dobrą wolą
»Zd ąć ze mnie i tak ciężką i brzydką niewolą,
»Spoǳiewa ąc się, żeby sama ze mną żyła
»I żeby towarzyszek inszych swych pozbyła.
»Ta, kiedy ciemne mroki poczną następować,
»Każe po cichu dobrą fustę nagotować,

²⁶⁸zjeźǳiwa się (daw.) — z eżdża się (zwykle). [przypis edytorski]
²⁶⁹pokusa (daw.) — duch piekielny, mara. [przypis redakcy ny]
²⁷⁰wyniść (daw.) — [tu:] udać się. [przypis redakcy ny]
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»Którą naszy żeglarze i w żagle ubraną
»I w wiosła, kiedy bęǳie potrzeba, zastaną.


»Za mną, w kupę ściśnieni wszyscy marynarze,
»Wszyscy rycerze, wszyscy kupcy i żeglarze,
»Którzyście się ǳiś w dom mó teraźnie sze chwili,
»Za co niecha wam bęǳie ǳięka, zgromaǳili,
»Pó ǳiecie i drogę mi bęǳiecie torować,
»Jeśliby nas kto myślił wściągać i hamować;
»Tak za pomocą mieczów, u źrzawszy pogodę,
»Pewienem, że was z miasta bezpiecznie uwiodę«.


»Ty czyń, co chcesz — odpowie Marfiza surowo —
»Ja wiem, że sama przez się stąd u adę zdrowo,
»I pierwe u źrzysz wszytkie te larwy niewieście
»Pobite od me ręki, które są w tem mieście,
»Niżbym krok na zad stąpić albo uciec miała,
»Lub aki znak po sobie strachu pokazała.
»Chcę stąd wyniść, chcę za dnia i chcę tylko gwałtem
»I mniemam, iż sromota wyniść inszem kształtem.


»Kiedyby mnie niewiasty, żem ǳiewką, poznały,
»Wiem to pewnie, żeby mnie barzo szanowały,
»I wiem, żeby mi z sobą wszytkie były rady
»I wzięłyby mię w senat i do pierwsze rady;
»Ale iżem pospołu z temi przy achała,
»Nie chcę, abym przywile więtszy nad nie miała;
»Błądby beł, kiedybym się sama wyzwoliła,
»A tych drugich w niewole ciężkie zostawiłam.


Te i insze tam beły Marfizine słowa,
Z których awnie dawała znać cna białagłowa,
Że się na towarzysze tylko oglądała
I że się, bo ąc się ich zawieść, hamowała,
Że z pamiętnem znakiem swe śmiałości bez wieści
Nie uderzyła zaraz na roǳa niewieści;
Dlatego na Gwidona onę rzecz puściła,
Użyć drogi, co lepsza według niego była.


Wtem z Aleryą Gwidon, co wiernie szą żoną,
Mówi i odkrywa e sprawę umówioną.
Nie trzeba mu e było długo prosić; owa,
Krótko mówiąc, nalazł ą, że była gotowa.
Do morza wskok dla Justy w ciemne mroki poszła
I złoto i swe skarby co lepsze wyniosła,
Zmyśla ąc, skoroby ǳień swo emu woźnicy
Febus kazał wieźć na świat, wyniść na zdobyczy.
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Ale pierwe , niżli się do morza wybrała,
W pałacu miecze, tarcze i zbro e zebrała,
Które na się żeglarze, kupcy obłóczyli,
Którzy na poły naǳy²⁷¹ i bezbronni byli.
Jedni spali, a druǳy straż odprawowali
I mieǳy się odmienne prace poǳielali,
Co raz patrząc, eśli się niebo czerwieniało
Na wschód słońca i eśli świtać poczynało.


Jeszcze beł, wy eżdża ąc z morza, pan światłości
Nie rozegnał, ak trzeba, mroków i ciemności,
Dopiero Arktofilaks²⁷² od północne strony
Orać pługiem poczynał niebieskie zagony,
Kiedy niewieście gminy on plac napełniły,
Aby na koniec bo u strasznego patrzyły,
Jako więc napełnia ą pszczoły ule swo e,
Kiedy na wiosnę nowe rozczyna ą ro e.


W bębny, trąby i surmy uderzyć kazały,
A dźwięki się nakoło wszęǳie rozlegały,
Dawa ąc znać, aby się wrócił, Gwidonowi
I koniec rozczętemu dał po edynkowi.
Już stali pogotowiu Akwilant z Gryfonem,
Ubrani w świetne zbro e, i Astolf z Gwidonem,
Sansonet i Marfiza; ci konno, a owi
Inszy pieszo, do przyszłe potrzeby gotowi.


Kto chciał z pałacu morza i portu do achać,
Musiał koniecznie poprzek przez on plac prze achać;
Żadne drogi, lub długie lub krótkie , nie mieli
Nad tę, co od Gwidona uż wszyscy wieǳieli.
Który, skoro swych zagrzał słowy przysto nemi,
Ruszył się od pałacu cicho ze wszytkiemi
I na plac, gǳie niewiasty stały w one dobie,
W achał śmiele, ma ąc ich coś nad sto przy sobie.


Zbyt spiesznie towarzysze swe Gwidon prowaǳił,
Aby ich beł co pręce z bramy wyprowaǳił;
Ale wielki tłum niewiast, które stały wkoło,
Wszytek zbro ny, począł mu zachoǳić na czoło.
Mniemały, wiǳąc, kiedy inszych wiódł za sobą,
Że chciał uciec i z bramy wypaść oną dobą;
I łuki wszytkie razem ku niem nałożyły
I tę stronę, gǳie mieli wypaść, zastąpiły.

²⁷¹nagi — [tu:] nieokryty zbro ą. [przypis redakcy ny]
²⁷²Arktofilaks — „stróż niedźwieǳicy”, Arkas, syn czy też wnuk Likaona, zaprowaǳił uprawę roślin w Arkadii

i został razem z pługiem przeniesiony na niebo. [przypis redakcy ny]
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Gwidon i inszy wszyscy i mężna ǳiewica
Wpadła na nie tak, ako przemorzona lwica.
Bĳąc, siekąc i koląc, długo się silili,
Aby żelazne wrota u bramy wybili;
Ale tak wielki beł tłum niewieści u brony,
Że strzały szły, ako deszcz; ten sroǳe zraniony,
A ten zabity leży, że nakoniec w one
Potrzebie barǳo blizko uż beli stracone .


Jeszcze dobrze, że zbro e mieli doskonałe,
Że wżdy piersi za niemi zachowali całe.
Pod Sansonetem ǳielny koń poległ, zabity,
Pod Marfizą padł, spisem²⁷³ przez szy ę przebity,
A wtem książę angielskie sam rzecze do siebie:
»A a w akie swe trąby uży ę potrzebie?
»Spatrzę, kiedy miecz mało sprawił, eśli mogę
»Trąbą samą rozczętą ubezpieczyć drogę«.


Jako się we złem razie każdy więc ratu e,
Jako może, tak Astolf trąbę w czas wy mu e
I przykłada do gęby: dźwięki straszne wsta ą,
Które ziemię i morze i niebo miesza ą;
Wszytek świat drży, lud, srogiem strachem przerażony,
Chcąc uciekać, na sobie pada obalony,
Niewiasty od bo aźni z teatrum spada ą
I swo e bramie więce obrony nie da ą.


Jako wielką bo aźnią luǳie przerażeni,
Kiedy uż ogień wszytkie opanował sieni
I wszytek dom nakoło, w ten czas, kiedy spali
I ǳienny trud i troski we śnie umarzali,
Biega ąc i tam i sam i nie wieǳąc ǳiury
Do ucieczki, spada ą i z okien i z góry:
Tak na on czas niewiasty z teatrum spadały
I przed straszliwem dźwiękiem wszytkie uciekały.


Uciekały tam i sam przed dźwięki strasznemi:
Na górze i na dole, pełno ich na ziemi;
Jest ich przez tysiąc w bramie, co się uprzeǳa ą
Do wyścia i same się przez się powala ą.
W takiem wielkiem nacisku ta żywota strada,
Ta z okna, a ta z ganku wysokiego spada;
Ta rękę, owa nogę, a ta szy ę łamie,
Ta zdycha, ta uż zdechła, a ta tylko chramie.


Wrzask wylęknionych niewiast płacz i narzekanie
Aż do nieba sięgało i wielkie wołanie.

²⁷³spis — włócznia, oszczep, ǳida. [przypis redakcy ny]
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Gǳiekolwiek dźwięk dochoǳi, tłuszcza, pełna trwogi,
Jako nadale niesie ukwapliwe nogi.
Ale się nie ǳiwu cie, że w te mieszaninie
Małe serce wiǳicie i strach w podłem gminie:
Wiecie, że przyroǳenie stworzyło za ące
Zawżdy lęka ące się, zawżdy się bo ące.


Ale co mi o mężne Marfizie rzeczecie?
Co o Gwidonie ǲikiem rozumieć bęǳiecie?
Co i o Sansonecie, co o drugich owych
Rycerzach wielkich, syniech Oliwĳerowych?
Nie baliby się byli pierwe sta tysięcy,
A teraz ucieka ą ako ród za ęcy,
Jako króliki, ako gęłębie na ciszą,
Kiedy grzmot aki blizki i kołat usłyszą.


Tak swem ako i obcem dźwięk i moc waǳiła,
Co z uczarowanego rogu wychoǳiła;
Ucieka za Marfizą Sansonet z Gwidonem,
Za Gwidonem Akwilant pospołu z Gryfonem.
Ale ich wszęǳie ściga i dosięga w uszy
Dźwięk, który strach przynosi wylęknione duszy.
Astolf biega po mieście, a u gęby trzyma
Swo ę trąbę i coraz barzie ą nadyma.


Ta do morza, ta w góry wielkie w one czasy,
Ta bieży i kry e się mieǳy gęste lasy;
Niektóre tak się były z strachu zapomniały,
Że nie ogląda ąc się, pięć dni uciekały,
Niektóre rozbiegszy się, z wielkiemi pochopy
Z mostów na dół spadały w głębokie przykopy.
Uprzątnął rynki, domy, kościoły, że mało
Albo racze nic w mieście niewiast nie zostało.


Marfiza spół z Gwidonem i bracia roǳeni
I Sansonet, okrutnem strachem przerażeni,
Uciekali do morza prosto, a za niemi
Kupcy i marynarze z inszemi wszytkiemi,
Gǳie była Alerya fustę²⁷⁴ zgotowała
Mięǳy dwiema zamkami i męża czekała;
Na którą, skoro wpadli, z portu poszli nagle,
Na wodę wiosła, na wiatr wyciągnąwszy żagle.


Wszytko miasto angielskie książę i przedmieście
Przebieżał aż do morza; ale i po mieście
I w porcie wszytkie próżne ulice zostały:
Niewiasty się pokryły i pouciekały.

²⁷⁴fusta (daw.) — okręt. [przypis redakcy ny]
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Beły i te, co z wielkie bo aźni uchody²⁷⁵
Obracały w plugawe mie sca i wychody;
Drugie się wpław na morze głębokie puściły,
Nie wieǳąc, gǳie się poǳieć i w niem się topiły.


Astolf, ako się było rzekło mięǳy niemi,
Spoǳiewał się u portu potrafić²⁷⁶ z swo emi.
Około siebie wszęǳie wkoło upatru e,
Ale brzeg tylko pusty, bez luǳi na du e;
Patrzy dale i u źrzy daleko od brzegu
Towarzystwo płynące swo e w pełnem biegu;
Wiǳi, że uż brać musi przed się inszą drogę,
Kiedy fusta odeszła w onę wielką trwogę.


Ale da my mu pokó ; niecha zdrowy eǳie
Tam, gǳie go ego wola i chęć iego wieǳie.
Nie bó cie się oń, że sam ma tak wielką drogę
Odprawić przez pogańskie kra e, bo was mogę
Upewnić, że z na więtszych niebezpieczeństw drogiem
I z na więtszych złych razów wyńǳie swo em rogiem,
A puśćmy się za ego wciąż towarzyszami,
Co morzem ucieka ą, u ęci strachami.


Kiedy się oddalili, płynąc w pełnem biegu,
Od niepobożne ziemie, od srogiego brzegu
Tak daleko, że ich uż więce nie dochoǳił,
Już em więce straszliwe trąby dźwięk nie szkoǳił,
Tak ich hańba i ona sromota bolała,
Że em twarz wstydem, ako od ognia, pałała;
Nie śmie ą na się po źrzeć, tylko smętni sto ą,
Nic nie mówiąc, choć się uż niczego nie bo ą.


Tem czasem stary szyper swe drogi pilnu e,
Bieżąc morzem Ege skiem i Rod zostawu e;
Wiǳi Cypr i sto wysep, kry ących się z głową
Niebezpieczną — Maleą²⁷⁷ marynarze zową —
I temże wiatrem dobrem adąc od Malee ,
Wiǳi kry ący mu się kra greckie Moree ²⁷⁸;
Puszcza ąc Sycylią, przez Tyreńslde morze
Przy brzegach włoskie ziemie słone wody porze.


Na ostatek do Luny szczęśliwie przy achał,
Gǳie beł żony i swo e czelaǳi od achał;
I wysiadł na brzeg, Bogu ǳięku ąc, że wody
Morskie przebył bez akie znaczne swo e szkody.

²⁷⁵uchód (daw.) — ucieczka. [przypis redakcy ny]
²⁷⁶potrafić się z kimś (daw.) — spotkać się z kimś. [przypis redakcy ny]
²⁷⁷Malea — niebezpieczny dla żeglarzy przylądek u wschodniego cypla Peloponezu. [przypis redakcy ny]
²⁷⁸Morea — późnie sza nazwa Peloponezu. [przypis redakcy ny]
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Tam ancuskiego szypra ednego zastali,
Który raǳił rycerzom, aby z niem achali.
Tegoż dnia się puścili w drogę do Francye
I wkrótce do achali piękne Marsylie .


Bradamanta na ten czas w tem kra u nie była,
Która miastem i wszytkiem powiatem rząǳiła;
By była, pewnieby ich beła na swem chlebie
Potrzymała czas aki w gościnie u siebie.
W tę prawie, kiedy z morza wysiedli, goǳinę
Marfiza cnych rycerzów czterech i drużynę
I Gwidonową przytem żonę pożegnała
I na szczęście się w drogę osobną udała,


Mówiąc, że nie przystało ani się goǳiło,
Aby w kupie tak wiele rycerzów eźǳiło,
A że źwierze i ptastwa bo aźliwe rady,
Wróble, szpacy, elenie, sarny choǳą stady;
Ale mężni sokoli i śmiali orłowie,
Niedźwieǳie i zubrowie, lwi i tygrysowie
Bez towarzystwa, sami choǳą i lata ą,
Bo niczy e pomocy potrzeby nie ma ą.


Ale inszy rycerze na tem nie przestali,
Aby się z towarzystwa beli roz achali,
I tak same Marfizie edne w one czasy
Przyszło achać przez puszcze, przez góry, przez lasy,
Bitszem się obrócili gościńcem z Gryfonemy
Białem czarny Akwilant, Sansonet z Gwidonem,
Aż do ednego zamku naza utrz przybyli,
W którem chętnie przy ęci do noclegu byli.


Chętnie, ile znać beło po zwierzchnie postawie,
Ale w sercu niechętnie i zbyt niełaskawie,
Bo pan onego zamku, co em chęć pokazał,
Zmyślał wszytko i skutkiem inacze ukazał;
Od którego na łóżku beli poimani,
Kiedy spali, po przykrem truǳie spracowani,
I nie pierwe ich puścił, aż przysiąǳ musieli,
Że pewnie ego prawo zachowywać mieli.


Ale się wolę emi w inszy czas zabawić,
A teraz chcę zuchwałą Marfizę odprawić.
Druencę²⁷⁹ i z Sekwaną Rodan prze achała
I w dolinę wesołą pod górą w achała;
I u źrzy nad potokiem bystrem w czarne szaty
Ubraną białągłowę, uż podeszłą laty,

²⁷⁹Druenca— rzeka Durance, lewy dopływ Rodanu; wpada do Rodanu pod Awinionem. [przypis redakcy ny]
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Długą drogą i długiem chodem utruǳoną,
Ale barzie żałością akąś utrapioną.


Ona to baba, która z zbó cami mieszkała
I co w lesie w askinie em posługowała,
Gǳie się, eśli pomnicie, bom Już śpiewał o tem,
Jako Bóg chciał, trafił beł Orland grabia potem.
Teraz bo ąc się śmierci, nie śmiała odkrycie²⁸⁰
Dać się znać dla przyczyny, którą usłyszycie,
I nie gościńcem, ale ścieszkami eźǳiła
Ustronnemi, aby gǳie poznaną nie była.


Za obcego żołnierza po zbroi, po stro u
Rozumiała Marfizę; dlatego w poko u
W mie scu stała nad wodą ani uciekała,
Jako przed zna omemi więc zawżdy czyniała²⁸¹;
I owszem z śmiałą dosyć i bezpieczną²⁸² twarzą,
Nie pomniąc, że niecnoty takie wszęǳie karzą,
Nad pięknem się potokiem tam zastanowiła,
Gǳie Marfiza achała, którą pozdrowiła.


Potem e wielką prośbą zła baba poczęła
Prosić barzo, aby ą na koń za się wzięła
I przez potok przeniosła. Marfiza, co była
ǲiwnie luǳka, tak, ako chciała, uczyniła
I owszem ą za siodłem miała dobrą chwilę
I niosła ą przez błota więce , niżli milę,
Przez błota, przez kamienie, aż się em udała
Droga dobra, na które rycerza potkała.


On rycerz beł bogato ubrany i stro ny,
Na koniu miał drogi rząd, sam beł wszytek zbro ny;
Do one także rzeki achał, z edne strony
Od loka a, od panie z drugie prowaǳony.
Pani, którą miał z sobą, miała dość gładkości,
Ale niemnie niewǳięku, pychy i hardości,
Wzrzedna²⁸³ akaś i przykra i godna onego
Rycerza, co ą z sobą prowaǳił, swo ego.


Chcecie wieǳieć, kto to beł, na droǳe potkany?
Był to grabia magancki, Pinabel nazwany,
Co niedawno w askinią Bradamantę wprawił
I mało e zły człowiek żywota nie zbawił.
One łzy, one ego tak ciężkie wzdychanie,
One skargi, one tak wielkie narzekanie

²⁸⁰odkrycie (daw. przysłówek) — w sposób awny. [przypis redakcy ny]
²⁸¹czyniać (daw.) — czynić (robić) coś zwykle, stale. [przypis edytorski]
²⁸²bezpieczny (daw.) — śmiały. [przypis redakcy ny]
²⁸³wzrzedny (daw.) — zrzędny, dokuczliwy. [przypis redakcy ny]
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Wszytkie były dla te to, z którą teraz achał,
A przedtem czarnoksiężnik z nią mu beł u achał.


Ale skoro on pałac starego Atlanta
Zniosła i obróciła w niwecz Bradamanta,
Bradamanta przez męstwo i swo e ǳielności,
Że każdy mógł iść, gǳie chciał, dostawszy wolności,
Ona, co się uż beła stawiła powolną
Grabi Pinabellowi, teraz będąc wolną
I swobodną, do niego znowu się wróciła
I od zamku do zamku sobie z niem eźǳiła.


A ako zrzędna zawsze i bezpieczna była,
Skoro eno Marfizę mężną obaczyła,
Za siodłem u nie szpetną, starą sarnę²⁸⁴ wiǳąc,
Poczęła babę drażnić, śmie ąc się i szyǳąc.
Marfiza, z którą było trzeba postępować
Obycza nie i z którą źle było żartować,
Odpowieǳiała panie , gniewem zapalona,
Że e baba pięknie sza była, niżli ona,


A że to rycerzowi e pokazać chciała;
Ale to sobie u nie pierwe wymawiała:
Jeśli z siodła wysaǳi e rycerza, aby
Ona dała swe szaty i konia dla baby.
Pinabel, który się bał hańby i sromoty,
Kiedyby się beł z one wymówił roboty,
Tarcz bierze, koń obraca i z złożonem drzewem
Naprzeciwko Marfizie bieży z wielkiem gniewem.


Marfiza także mężna drzewo swe złożyła
I Pinabella prawie w czoło uderzyła
Tak, że spadł ogłuszony i ledwie do siebie
W dobrą goǳinę przyszedł po one potrzebie.
Cna Marfiza zarazem one młode panie
Zwierzchnie szaty i spodnie, które beły na nie ,
Zewlec z siebie koniecznie zarazem kazała,
Które tamże plugawe babie darowała,


Kazawszy e , aby się ze swoich zewlokła,
A w te, bo em nabyte, aby się oblokła;
I na konia ą potem onego wsaǳiła,
Na którem młoda pani dopiero eźǳiła.
Tak z nią dale achała baba, im stro nie sza
I im pięknie ubrana, tem dobrze szpetnie sza.
Trzy dni z sobą achały, ale nic takiego
Nie trafiło się em tam pisania godnego.

²⁸⁴sarna (daw.) — [tu:] baba, kobieta. [przypis redakcy ny]
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Czwartego dnia, gdy sobie powoli achały,
Rycerza, który wielkiem cwałem biegł, potkały.
Chcecie wieǳieć, kogo to? — Powiem wam: Zerbina,
Króla cnego szockiego edynego syna,
Przykład rzadkie luǳkości i wielkie ǳielności,
Który się gryzł sam w sobie od wielkie żałości,
Że się nie mógł nad ednem pomścić, dla którego
Nie mógł sprawić pewnego ǳieła pobożnego.


Zerbin długo biega ąc daremnie po lesie,
Szukał swo ego zdra cę pilnie w onem czesie;
Ale on tak gnał dobrze i tak wczas uprzeǳił,
Że go zacny królewic szocki nie dopęǳił,
Bo i lasem się ukrył i mgłą, która była
W on czas światło słoneczne z rana zasłoniła.
Gonił Zerbin tak długo, aż mu z oczu zginął
I aż go gniew, którem był zagrzany, ominął.


Choć się gniewał, gdy babie Zerbin we źrzał w oczy,
Począł się śmiać do zdechu one szpetne mocy²⁸⁵.
Różna mu się daleko stara twarz wiǳiała
Od szat, które na sobie szpetna baba miała,
I Marfizie, co obok z nią eǳie, powiada:
»Pewnieć ta two a panna kłopotu nie zada,
»Mó cnotliwy rycerzu: założę się drogo,
»Że ktoćby e miał za źrzeć, nie na ǳiesz nikogo«.


Jako zmarski²⁸⁶ i szpetna gęba wydawała,
Laty zeszłemi z starą Sybillą zrównała;
Zdała się własną małpą zamorską, ubraną
Dla śmiechu i uciechy w suknią szachowaną.
A tem szpetnie sza była, im barzie pałała
»Gniewem, który z wściekłego oka wymiatała.
Bo nic przykrszego²⁸⁷ nad to niemasz białe głowie,
Jako, gdy ą kto szpetną lub starą nazowie.


Ukazała Marfiza z twarzy, że e było
Wrzkomo o one żarty na niego niemiło,
I rzecze: »Mo a panna więce ma gładkości,
»Więce gładkości, niż ty masz w sobie luǳkości;
»I rozumiem, że zmyślasz, bo to, wiǳę, umiesz:
»Insze mówisz, a insze na sercu rozumiesz
»I nie chcesz do nie wiǳieć wrzkomo e gładkości,
»Abyś przez to wymówić mógł swe nikczemności.

²⁸⁵szpetna moc — [tu:] piekielna moc, diablica. [przypis redakcy ny]
²⁸⁶zmarska (daw.) — zmarszczka. [przypis redakcy ny]
²⁸⁷przykrszy (daw. forma) — barǳie przykry. [przypis redakcy ny]
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»Coćby to beł za rycerz, któryby tak młodą,
»Tak gładką, tak nadobną, tak piękną urodą
»Wiǳąc w tak małem poczcie w polu i na stronie,
»Nie chciał e sobie dostać, nie chciał się bić o nię?«
»Tak wam z sobą przystoi — Zerbin na to powie —
»Że was szkoda rozłączać, a też wierz me mowie,
»Nie tak nieobycza ny, nie takem surowy,
»Abym ci ą miał od ąć: mie ą sobie zdrowy.


»Ale eśli się ze mną darmo chcesz kosztować
»I akie serce, aką siłę mam, sprobować,
»Sam gotów; ale o tę nie chcę z tobą bo u,
»Już ą sobie tak sam mie bez zwady w poko u:
»Lubo gładka lub szpetna, niech z tobą zostawa,
»Niech się przez mię tak wielka przy aźń nie rozstawa.
»Prawieście się zgoǳili: ako ta gładkości,
»Tak wiele pewnieć i ty masz w sobie śmiałości«.


»A tak — rzecze Marfiza — atoż musisz dusznie
»Wziąć ą sobie ode mnie, bo czynisz niesłusznie,
»Że wiǳąc ą tak gładką, tak barzo niebogę
»Przecię ganisz, czego a wycierpieć nie mogę«.
Królewic na to rzecze: »Ja mam za szaleństwo
»Wdać się we zły raz aki i niebezpieczeństwo
»Dla zwycięstwa takiego, co zwyciężcy szkoǳi,
»A zwyciężonemu się na siła przygoǳi«.


Marfiza zaś: »Jeślić się nie zda to podanie,
»Insze podam, a słuszna, abyś przypadł na nie:
»Jeśli ty mnie zwyciężysz, czemu a nie tuszę,
»W awnem bo u, a ą wziąć i otrzymać muszę;
»Jeśli a zasię ciebie, ty także wza emnie,
»Choćbyś nie rad, musisz ą gwałtem wziąć odemnie;
»A zdarzyli się zbić cię i z siodła wysaǳić,
»Bęǳiesz ą winien wszęǳie, gǳie zechce, prowaǳić«.


»Więc tak« — odpowie Zerbin i ostrogą kole
Konia, aby się rozwiódł i aby wziął pole,
I na strzemionach z lekka w siodle wyniesiony
I w się, aby nie chybił, wszytek zgromaǳony,
Bieżąc we wszytkiem skoku, kopią Marfizę,
Tak ako beł wymierzył, ugoǳił w paiżę²⁸⁸,
Bez skutku, a sam od nie tak beł uderzony,
Że na ziemię wnet z siodła wypadł, ogłuszony.


Barzo królewicowi to beło niemiło,
Któremu się to przedtem nigdy nie trafiło,

²⁸⁸paiża a. paiż (daw.) — tarcza. [przypis redakcy ny]
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Który inszych tak wielu zbił z koni w potrzebie
I zawsze to za wielką hańbę miał u siebie;
Stał żałosny, do ziemie spuściwszy źrenice,
Tem więce , kiedy wspomniał na swe obietnice,
Na obietnice, które takie były, aby
Nigǳie nie odstępował złe , mierzione baby.


Marfiza się do niego wróci w one dobie
I rzecze mu, śmie ąc się: »Trzyma że ą sobie,
»A im ą być pięknie szą wiǳę i na du ę,
»Tem się więce , że two ą zostawa, radu ę.
»Ty miasto mnie e odtąd bęǳiesz bo ownikiem,
»Ty obrońcą w przygoǳie, w droǳe przewodnikiem
»Z te umowy, która się mięǳy nami stała,
»Abyś ą tam prowaǳił, kędy bęǳie chciała«.


Nie czeka odpowieǳi, ale konia kole
I bieży dobrem cwałem do lasa przez pole.
Zerbin, który rozumiał, że to rycerz aki,
Mówi do stare baby: »Niech wiem, kto to taki?«
Zła, niecnotliwa baba, co dobrze wieǳiała,
Że się stąd miał barzie gryźć, tak odpowieǳiała:
»Nie rycerz to, masz wieǳieć: ǳiewica to była,
»Która z tobą goniła i z konia cię zbiła.


»Ta kopie i tarcze i zbro e używa
»Jako inszy żołnierze; w ten kra , sławy chciwa,
»Niedawno aż od wschodu słońca przy achała,
»Aby się z ancuskiemi pany skosztowała«.
Zerbin stąd tak sromotę niewymowną czu e,
Że nie tylko twarz wstydem rumianem farbu e,
Ale tak się w sobie gryzł i tak się asował,
Iż ledwie się sam wszytek krwią swą nie farbował.


Wsiada na koń, żałosny i uasowany
O to, że lepie konia nie ściskał kolany.
Śmie ąc się sama w sobie, baba nie przestawa
Drażnić go i więtsze mu żałości przydawa,
Wspomina mu umowę i ślub obiecany.
Zerbin, który zna, że e est obowiązany,
Spuszcza uszy, ako koń utruǳony z drogi,
Co ma w gębie węǳidło, u boku ostrogi.


I wzdycha ąc zbyt ciężko, sam mówi do siebie:
»Jakiż to, o fortuno, ymark zły u ciebie!
»Wzięłaś mi tę, co wiecznie ze mną mieszkać miała,
»Z którą gładkość na świecie żadna nie zrównała,
»A tęś mi, abyś się mnie natrapiła eszcze,
»Na mo ę więtszą żałość dała na e mie sce;
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»Lepie beło daleko w pierwsze szkoǳie zostać,
»Niż ymarku tak barzo nierównego dostać.


»Ta, co równia²⁸⁹ nie miała urodą, gładkością,
»Obycza mi pięknemi, cnotą i wǳięcznością,
»Utopiona na morzu — niestetyż mnie! — ryby
»I głodne swo em ciałem pasie wieloryby!
»A te , co uż miała być dawno roztoczona
»Od robaków pod ziemią i w proch obrócona,
»Dwaǳieściaś lat, niż trzeba, więce przyczyniła,
»Abyś mię w żałość więtszą i w mękę wprawiła!«


Tak w on czas mówił Zerbin i tak się asował
I postawą nie mnie szą żałość ukazował
Z one swo e zdobyczy nowo nalezione ,
Aniż z swo e kochane ǳiewki utracone .
Baba, która Zerbina przedtem nie wiǳiała,
Z tych mów, które od niego na on czas słyszała,
Postrzegła, że to ten beł, o którem czas pewny
Od piękne galicy skie słyszała królewny²⁹⁰.


Szła na on czas, eśliście te nie zapomnieli
Historye , którąście niedawno słyszeli,
Z askinie , w które po swem miłem w narzekaniu.
Izabella u zbó ców była w poimaniu;
Nie raz, nie dwa i nie trzy e więc powiadała,
Jako z miłe o czyzny od o ca z achała
I ako się beł okręt z nią rozbił, a ona
U Rocelle na bacie była wysaǳona.


Tak dobrze Zerbinowę twarz wymalowała,
Tak ego obycza e babie opisała,
Że teraz, kiedy mu się z blizka przypatrzyła
I słyszała go mówiąc²⁹¹, tem go osąǳiła,
Dla którego w askinie ustawnie wzdychała
Izabella, co o to barzie narzekała,
Że swo ego miłego Zerbina straciła,
Niż o to, że u zbó ców w poimaniu była.


Baba słucha ąc w on czas Zerbinowe mowy,
Kiedy ciężko narzekał żałosnemi słowy,
Wiǳiała, że rozumiał, że ego zginęła
Izabella i w morzu pewnie utonęła;
I aby mu pociechy nie dać, choć wieǳiała
O wszytkiem, ni o czem mu powieǳieć nie chciała;

²⁸⁹rówień (daw.) — równy. [przypis redakcy ny]
²⁹⁰galicyjska królewna — Izabella, córka króla galicy skiego (w Hiszpanii). [przypis redakcy ny]
²⁹¹słyszała go mówiąc — [daw. forma imiesłowu] zamiast: mówiącego. [przypis redakcy ny]
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Z tem się, co mu ma przynieść radość, nie oǳywa,
A to tylko, z czego ma żal wielki, odkrywa.


»Słucha — pry²⁹² — co to sobie szyǳisz i szpaczku esz²⁹³
»I ze mnie sobie żarty i śmiechy na du esz,
»Byś to wieǳiał, co a wiem o twe ulubione ,
»Które ty co ǳień płaczesz, ako uż stracone ,
»Bełbyś krótszy²⁹⁴; lecz wolę, że mi utniesz szy ę
»Albo mię w sztuki zrąbiesz, niż ci to odkry ę;
»Gǳie, kiedybym u ciebie w szanowaniu była,
»Wszytkobym ci to była podomno odkryła«.


Jako zła nik²⁹⁵, który się na złoǳie a miece
I od wielkiego gniewu ledwie się nie wściecze,
Uspokoi się zaraz i gniewy porzuci,
Skoro mu trochę chleba lub sera podrzuci:
Tak się szocki królewic udał do pokory
I gniewy swe ubłagał²⁹⁶ i porzucił spory,
Pragnąc, aby mu wszytko wyraźnie odkryła,
O czem mu trochę tylko baba natrąciła.


I łagodnemi słowy, pełen wielkie trwogi,
Przez luǳie ą, przez wszytkie poprzysięga bogi
I prosi e pokornie, aby powieǳiała,
Lubo źle lubo dobrze, co o nie wieǳiała.
»Nie usłyszysz nic — powie baba niecnotliwa —
»Czembyś się miał ucieszyć; to rzecz nieprawǳiwa,
»Aby miała utonąć: Izabella żywię,
»Ale tak, że umarłem za źrzy niewątpliwie.


»W tych dniach, akoś nic o nie nie słyszał, bez mała
»Nie dwuǳiestom się w ręce nieboga dostała;
»Co mniemasz, co rozumiesz, eśli e dostaniesz,
»Jeśli przyǳie do ręku, ako ą zastaniesz?«
O mierziona, plugawa babo! czemu żu esz²⁹⁷
O cne ǳiewce i szczere fałsze wyna du esz?
Sama wiesz, że choć w ręku u dwuǳiestu była,
Mieszka ąc tam, czystości swe nie utraciła.


Pytał e cny królewic, kędy ą wiǳiała
I ako dawno, ale nie odpowieǳiała
I nie chciała kłamliwa i zła białogłowa
Do swo e pierwsze mowy przyczynić i słowa.
Pierwe z nią mów łagodnych używał i prośby,

²⁹²pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
²⁹³szpaczkować (daw.) — żartować, przedrwiwać. [przypis redakcy ny]
²⁹⁴krótki (daw.) — skromny. [przypis redakcy ny]
²⁹⁵złajnik (daw.) — pies gospodarski, pasterski lub myśliwy. [przypis redakcy ny]
²⁹⁶ubłagać (daw.) — uspokoić. [przypis redakcy ny]
²⁹⁷żuć o kimś (daw.) — spotwarzać kogoś. [przypis redakcy ny]
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Potem e groził szy ę uciąć; ale groźby
I prośby próżne beły: tak się usaǳiła,
Tak uparła, że słowa ani przemówiła.


A wiǳąc, że onego szpetnego stworzenia
Nie mógł pożyć, uciekł się Zerbin do milczenia;
Ale się tak o ono, co słyszał, asował,
Że sercu swemu w piersiach mie sca nie na dował.
Tak swe ǳiewki, o które ustawicznie myślił,
Pragnął szukać, żeby się dla nie nie rozmyślił
Skoczyć w na więtszy ogień; ale żadną miarą
Nie mógł przed oną sprosną czarownicą starą.


Wie, co przyrzekł Marfizie, i tak to przez lasy,
To przez góry, gǳie chciała, achał w one czasy.
Ale ani do siebie słowa przemówili
Ani na się we źrzeli, aż w droǳe trafili
Rycerza o te dobie, kiedy południowi
Słońce tył obróciwszy, szło ku wieczorowi;
Ten em przerwał milczenie ono — ale o tem
W drugie pieśni odemnie usłyszycie potem.

Koniec pieśni dwuǳiestej.

.   
Argument
Aby bronił Gabryny, podobne do żmĳe,
Wielką złością Zerbin się po edynkiem bĳe;
I tak dla one sprosne maszkary raniony
Hermonid spadł na ziemię, z siodła wysaǳony;
Który potem powiada wszytkie Zerbinowi
Obrazy przeciwko nie swe królewicowi,
Skąd ą ma w nienawiści więtsze ; wtem się wraca
I konia tam, gǳie słyszy krzyk wielki, obraca.

Allegorye
W te pieśni dwuǳieste pierwsze i wszęǳie, gǳie eno mówi o niepobożne Gabry-

nie, est przykład złe i niecnotliwe niewiasty, która żadnem dobroǳie stwem zwyciężona
być nie może. W Filandrze zasie mamy przykład prawǳiwego i szczerego przy aciela i e-
śliby kto wiǳąc, ak Filander niesłusznie cierpi więzienie od przy aciela Argeusa, i potem,
ak otruty od niecnotliwe baby, wpadł w aką wątpliwość o sprawiedliwości i opatrzno-
ści Boże , ten niecha racze stąd się w tem utwierǳi, że est drugi żywot po śmierci ciał
naszych, w którem Bóg sprawiedliwy da e godne karanie za złe uczynki i godną nagrodę
za dobre tem, którzy e tu na tem świecie nie odnieśli.

Skład pierwszy
Nie tak mocno ciężkich bel²⁹⁸ powrozy ściska ą
Ani tak mocno sęki drzewa się trzyma ą,
Jako wiara, kiedy się w człowieku na du e,

²⁹⁸bela — paka. [przypis redakcy ny]
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Mocnem węzłem szlachetne serce opasu e.
Stądże starzy inacze nie opisowali,
Inacze święte wiary nam nie malowali,
Jeno w rąbek oǳianą²⁹⁹; bo kiedyby miała
Jednę piegę na ciele, szpetnąby została.


Wiara i słowo ma być zawsze dotrzymane,
Lub tysiącowi zaraz lub ednemu dane
Tak na lesie, na polu ustronnem, w pustynie ,
Daleko od wielkich miast i wsi, tak w askinie ,
Jako na trybunalech, ako przed księgami,
Gǳie się luǳie twardemi wiążą zapisami;
Słowo, gdy e kto komu da, ma być ważnie sze,
Niż przysięgi, zapisy niżli namocnie sze.


Ta wiara i to słowo, od Zerbina dane,
Wiǳicie, ako było Marfizie trzymane,
Które, ako poważał, lepszego nie mogę
Dowodu naleźć nad ten, że swą własną drogę
Porzucił w on czas, a z tą achał, co mu była
Tak, ako wrzód lub aka choroba niemiła;
Ale więce w niem mogła ego obietnica,
Niż ta, co go gǳie inǳie ciągnęła, tęsknica.


Jużem powieǳiał, ako niewidomem psował
Serce żalem i ako gryzł się i asował
O to, że ą miał z sobą, więc ako milczeli,
Jadąc z sobą, i patrzać sobie w twarz nie chcieli;
tom powieǳiał, ako beło rozerwane
Ich milczenie, gdy Febus koła spracowane
Ostatnie ukazował światu, od ednego,
Co e na droǳe potkał, rycerza błędnego.


Zarazem beł od baby on rycerz poznany,
Olander³⁰⁰ Hermonides³⁰¹ imieniem nazwany,
Hermonides, który tarcz wszytkę uczernioną,
A na nie za herb poprzek strefę miał czerwoną.
Poznawszy go, pierwszy gniew i pychę złożyła
I mową i postawą pokornie prosiła
Zerbina, aby się e ziścił w obietnicy,
Którą świeżo uczynił waleczne ǳiewicy.


On rycerz beł e w głowę i e narodowi³⁰²
Nieprzy aciel, ako to potem Zerbinowi

²⁹⁹Jeno w rąbek oǳianą — [por.] „Te Spes, et albo rara fides colit velata panno” (Horatius Carmina I, ).
[przypis redakcy ny]

³⁰⁰Olander — Holender. [przypis redakcy ny]
³⁰¹Hermonides — brat Filandra. [przypis redakcy ny]
³⁰²naród (daw.) — ród. [przypis redakcy ny]
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Powieǳiała; o ca e zabił niewinnego
I brata, krom którego nie miała inszego;
Potem na to się udał, na to się usaǳił,
Aby ostatek te krwie zgubił i zagłaǳił.
»Nie bó się, nie lęka się!« — Zerbin do nie rzecze —
»Pókiś est w mo e straży i w mo e opiece«.


Skoro się Hermonides w sprosne i brzydliwe
Twarzy z blizka obe źrzał baby niecnotliwe ,
Zawoła na Zerbina fukliwemi słowy:
»Albo się bĳ albo te odstąp białe głowy,
»Aby tak, ako godna, ako zasłużyła,
»Od moich ręku żywot brzydki położyła;
»Chceszli się bić, zabiteś, ako co za krzywą³⁰³
»I za rzecz się u mu esz zbyt niesprawiedliwą«.


On luǳkie³⁰⁴ odpowiada Hermonidesowi,
Że to est podła żąǳa, że się rycerzowi
Takiemu, ako on beł, nie goǳi na zdrowie
Stać, lubo zła lubo dobra, żadne białe głowie;
A że gotów, eśli być nie może inacze ,
Bić się z niem, ednak raǳił, aby tego racze
Zaniechał, ponieważby wielkie się nabawił
Hańby, gǳieby niewieścią krwią ręce splugawił.


Tak w on czas mówił Zerbin; ale to nie miało
Mie sca, owo do rzeczy zgoła przyść musiało.
A skoro z ogromnemi drzewy za achali,
Koniom przeciwko sobie woǳe³⁰⁵ wypuszczali.
Jako więc wypada ą w tryum puszczone
Albo w akie wesele race zapalone,
Z takiem w on czas ich konie pędem wypadały
I tak od za achanych kresów wybiegały.


Hermonides poniżył i ako wymierzył,
W prawy bok królewica przez paiż³⁰⁶ uderzył;
Ale się słabe drzewo w trzaski zgruchotało
Tak, że nieobrażony Zerbin został cało.
Drugiego uderzenie daremne nie było
I tarcz sobie przeciwną drzewem przepęǳiło
Tak, że na drugą stronę przez prawą przebity
Łopatkę Hermonides spadł, z siodła wybity.


Mniema ąc, że go zabił, litością zmiękczony,
Skoczył śpiesznie królewic z konia z lewe strony

³⁰³krzywy (daw.) — niesprawiedliwy. [przypis redakcy ny]
³⁰⁴luǳkie (daw. przysłówek) — po luǳku, na sposób luǳki. [przypis redakcy ny]
³⁰⁵woǳe — . przypadek lm [t . B.; od M.lp: woǳa; część uprzęży]. [przypis redakcy ny]
³⁰⁶paiż (daw.) — tarcza. [przypis redakcy ny]
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I odkrył mu z szyszaka twarz bladą, skoczywszy.
Hermonides tak, ako ze snu ocuciwszy³⁰⁷,
Długo w niem utopiony wzrok trzymał bez mowy;
Potem ęzyk rozwiązał i rzekł temi słowy:
»Nie żal mi, żem od ciebie w bo u pokonany,
»Bo wiǳę, żeś est rycerz akiś zawołany.


»Tego ǳiwnie żału ę, iż za sprawą edne
»Białe głowy zażywam te boleści biedne ,
»Które żeś est rycerzem, nie przystoi tobie:
»Racze zimny grób zaleǳ miałeś życzyć sobie.
»Bo gdybyś wieǳiał sprawę, która mnie pod woǳi
»Na pomszczenie i z które przyczyny się roǳi,
»Nie enobyś odpuścił gniewowi słusznemu,
»Alebyś eszcze pomógł sam ukrzywǳonemu.


»I eślić tę będę mógł sprawę — bo co wieǳieć,
»Jeśli żywy zostanę — wszytkę wypowieǳieć,
»Pokażęć to na oko, że ta czarownica
»Wierutna est niecnota, zdra czyna³⁰⁸, złośnica.
»Miałem brata ednego, który w swe młodości
»Z Olandy³⁰⁹, gǳie o czyste mamy ma ętności,
»Wy achał i rycerzem beł od Heraklego
»Uczyniony, na on czas cesarza greckiego.


»Gǳie potem przy acielem serdecznem ednemu
»Został dworzaninowi niedługo zacnemu,
»Który miał eden zamek mocny w serbskie ziemi,
»Obronny, opasany murami dobremi,
»Nakoło miał wysoki parkan i wał nowy.
»Argeus³¹⁰ beł nazwany mąż te białe głowy,
»Którą on tak serdecznie, tak z dusze miłował,
»Że w te mierze z przysto nych kresów występował.


»Ale zła, niecnotliwa żona obrotnie sza,
»Powiennie sza³¹¹, niestalsza i niestatecznie sza,
»Niżli od wiatru liście bite, kiedy lasy
»Sucha esień oǳiera i mróz z pierwsze krasy,
»Serce, które do męża była obróciła
»Zrazu czas akikolwiek, prędko odmieniła
»I ze wszytkiem staraniem na to się udała,
»Aby za miłośnika brata mego miała.

³⁰⁷ocucić (daw.) — buǳić się, ocknąć. [przypis redakcy ny]
³⁰⁸zdrajczyna (daw. forma) — zdra czyni. [przypis redakcy ny]
³⁰⁹Olanda, Olandya — Holandia. [przypis redakcy ny]
³¹⁰Argeus — mąż Gabryny. [przypis redakcy ny]
³¹¹powienny (daw.) — powiewny. [przypis redakcy ny]
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»Nie tak Akrocerauńskie niepożyte skały³¹²
»Mocno sto ą, kiedy w nie bĳą morskie wały,
»I nie tak wielka sośnia odpiera srogiemu
»Na Krępakowe górze wiatrowi wściekłemu,
»Sośnia³¹³, która tak korzeń ma w ziemi głęboko,
»Jako wierzch rozłożysty podnosi wysoko:
»Jako odpierał, ako stał mocny, surowy
»Brat na zapamiętałe żąǳe białe głowy.


»A ako się śmiałemu trafia i przydawa,
»Który szuka hałasu, a też go dostawa,
»Raniono było brata onego mo ego
»Niedaleko od zamku Argeusowego;
»Gǳie on, choć nie wezwany, często przemieszkiwał,
»Lubo doma Argeus bywał lub nie bywał.
»Tam sobie odpoczynąć myślił one doby,
»Ażby rany podgoił i wstał zdrów z choroby.


»A wtem Argeus, w domu zostawiwszy żonę,
»Dla pewne swe potrzeby achał w cuǳą stronę.
»Zarazem niewstydliwa z bratem mo em mówić
»Poczęła, chcąc go na zły uczynek namówić;
»Ale on, który nie chciał u boku swo ego
»Dłuże mieć ani cierpieć bo ca tak ostrego,
»Przy aźni Argeowi dotrzymać umyślił
»I z dwo ga złego mnie sze obrać się namyślił,


»Które było, aby swe tak dawne zaniechał
»Przy aźni z Argeusem i stamtąd od echał
»W tak daleki kra , żeby o niem nie wieǳiała
»Zła niewiasta i o niem więce nie słyszała.
»Ciężka mu się to zdała, ale uż tak wolał,
»Aby na złe niewiasty żąǳe nie pozwolał
»I żeby zaś nie musiał tego Argeowi,
»Co ą z serca miłował, odkryć, e mężowi.


»Tak nie do końca eszcze dobrze ozdrowiawszy,
»W świetną się swo ę zbro ę zwycza ną ubrawszy,
»Jachał z zamku, ma ąc w tem umysł utwierǳony
»Nie wracać się, póki żyw, nigdy do te strony.
»Ale mu zła fortuna tego zabroniła
»I dobre ego żąǳe wniwecz obróciła.
»Mąż się wtem z drogi wraca i sroǳe płaczącą
»W domu żonę zastawa i narzeka ącą,

³¹²Akrocerauńskie (…) skały — skalisty przylądek w Epirze. [przypis redakcy ny]
³¹³sośnia (daw.) — sosna. [przypis redakcy ny]
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»Twarz upłakaną, włosy roztargane miała.
»Pyta e , o co się tak barzo asowała,
»A pyta nie raz, nie dwa, niż mu odpowiada,
»Niż mu przyczynę smutku swo ego powiada,
»Na to się nasaǳiwszy, aby się pomściła.
»Nad tem, od którego tak pogarǳona była;
»A właśnie tak przystało e niestateczności
»Odmienić w nagłe gniewy chęci i miłości.


»»Nakoniec, czemu grzech swó pokrywam — mówiła —
»»Któregom w niebytności twe się dopuściła?
»»Bo choćbym go przed wszytkiem światem chciała taić,
»»Sumnieniu go mo emu nie mogę utaić;
»»Bo dusza, która w brzydkiem grzechu się na du e,
»»Taki żal i pokutę taką w sobie czu e,
»»Żebym na więtsze męki na ciele wolała
»»Cierpieć i pręǳe bym e podomno wytrwała.


»»Wieǳ i ty o tem grzechu, eśli zwać możemy
»»Grzechem, co poniewolnie i przez gwałt czyniemy,
»»A potem zaraz mieczem twem nieuproszonem
»»Rozǳiel niewinną duszę z ciałem splugawionem
»»I zawrzy mi, proszę cię usilnie, na wieki
»»Z twoich ręku bez wszelkie litości powieki,
»»Abych ich ustawicznie nizko nie trzymała
»»I abych się wszytkiego świata nie sromała.


»»Twó towarzysz tak dawny, tak wielki, któremu
»»Takeś ufał, gwałt ciału uczynił mo emu;
»»I bo ąc się, abyś się tego dowieǳiawszy
»»Odemnie, nie mścił na niem, achał nie żegnawszy«.
»Temi słowy złośliwe i przewrotne żony
»Tak beł przeciwko bratu e mąż zakrwawiony,
»Że zaraz achał za niem, aby go dogonił
»I zabił, lubo mu się bronił lub nie bronił.


»I ako ten, co kra u onego świadomy
»I wszytkich dróg i ścieszek prostych beł wiadomy,
»Brata, który beł chory i pomału achał,
»Powole adącego niedługo do achał
»I na ustronnem mie scu na niego się rzuca;
»On niewinności swo e pilnie go naucza,
»Wywoǳąc mu, że tego nie winien uczynku,
»Ale próżno; koniecznie chce z niem po edynku.


»Jeden beł zdrowy, duży i zbyt rozgniewany,
»Drugi chory i słaby z niezgo one rany,
»Tak, że się mało bronić mógł Argeusowi,
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»Teraz głównemu swemu nieprzy acielowi;
»I tak nęǳny Filander³¹⁴ niegodny onego
»Nieszczęścia — to est imię mego roǳonego,
»O którem ci powiadam — w bo u pokonany,
»Od Argeusa w on czas został poimany.


»»Nie da Boże, aby mię na to podwieść miała
»»Żałość i krzywda, co mię od ciebie potkała,
»»Abym cię, akoś goǳien, miał zabić, którego
»»Miłowałem serdecznie od czasu dawnego,
»»Chociaś mi to źle oddał — tak Argeus bratu
»»Mówi — ale pokazać chcę wszytkiemu światu,
»»Że akom beł w miłości szczerszy i w przy aźni,
»»Takem i teraz nad cię lepszy w nieprzy aźni.


»»I acześ³¹⁵ tego goǳien, abym cię tu racze
»»Gardłem skarał, ale cię karać chcę inacze «.
»To rzekszy, dał z gałęzi mary na koń włożyć
»I na nich nieszczęsnego młoǳieńca położyć.
»Tak beł, na poły martwy, do zamku niesiony
»I do wieże oddany i na dno wsaǳony,
»Na więzienie, póki żyw, od niego skazany,
»Złe niewiasty potwarzą szczerą pokonany.


»Tak ednak sieǳiał, że krom od ęte wolności,
»Że nie mógł nigǳie wyniść, wszytkie sposobności
»I wszytkie miał dostatki; wszyscy go słuchali,
»Wszyscy, co chciał — tak kazał Argeus — czyniali³¹⁶.
»Ale chcąc po staremu zła żona swo emu
»Zamysłowi uczynić dosyć bezecnemu,
»Częstokroć do więzienia do niego choǳiła,
»Od którego złośnica klucz sama nosiła.


»I śmiałości, niż przedtem, więtsze używała
»I ustawicznie brata mo ego gabała³¹⁷.
»»Coć — mówi do Filandra — ta two a, nieboże,
»»Wierność przeciw mo emu mężowi pomoże?
»»O, ako cię wysokie czeka ą zdobyczy,
»»Jako wielkie tryum, kiedy niewolniczy
»»Żywot musisz prowaǳić, kiedyć urąga ą
»»Jako zdra cy i wszyscy za tego cię ma ą!


»»Jakoby to z twem lepszem i uczciwem było
»»Uczynić dla mnie chętnie to, co się mówiło!
»»Barzo tak dobrze na cię, że ato nagrodę

³¹⁴Filander — drugi mąż Gabryny. [przypis redakcy ny]
³¹⁵acześ — chociaż żeś (goǳien). [przypis edytorski]
³¹⁶czyniać (daw.) — czynić (robić) coś zwykle, stale. [przypis edytorski]
³¹⁷gabać (daw.) — nagabywać. [przypis redakcy ny]
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»»Masz swo ego uporu, straconą swobodę?
»»Jesteś teraz w więzieniu i bez wątpliwości
»»Wiecznie bęǳiesz, eśli swe nie zmiękczysz twardości;
»»Jeśli mi też bęǳiesz chciał kwoli być, a sprawię,
»»Że cię z więzienia, że cię z osławy wybawię«.


»Odpowie e : »Darmoś się na to nasaǳiła:
»»Ja chcę, aby aśnie sza wiara mo a była
»«Niżli słońce, choć taką w asne niewinności
»»Nagrodę mam przeciwko wszelakie słuszności.
»»Niecha mi urąga ą, byle mi sowito
»»Po śmierci Bóg, któremu nic nie est zakryto,
»»Nagroǳił to i każdy znał, że bez przyczyny
»»Wszytko cierpię i okrom żadne mo e winy.


»»Jeśli ma mało na tem Argeus gniewliwy,
»»Niecha mi zaraz weźmie ten żywot brzydliwy;
»»Bo za to, da Bóg, w niebie nagrodę odniosę,
»»Że za dobry uczynek karanie ponoszę.
»»Może być, że Argeus obaczy się potem,
»»Kiedy się duch rozǳieli z tem przykrem żywotem,
»»I postrzegszy się w swo e omyłce i błęǳie,
»»Zmarłego towarzysza nieraz płakać bęǳie«.


»Tak co raz zła niewiasta Filandra gabała
»I co raz się bez skutku od niego wracała.
»Ale e ślepa żąǳa, która po staremu
»Chce dosyć zamysłowi czynić niezbożnemu,
»Na pamięć sobie grzechy swe dawne przywoǳi
»I uważa, eśli się z nich który przygoǳi
»Do teraźnie sze sprawy; o tysiącu myśli
»Sposobów pierwe , niż się na który namyśli.


»Pół roka całe, ako u niego nie była,
»Co przedtem ustawicznie do niego choǳiła,
»Że Filander rozumiał, że dawnych przestała
»Swych zamysłów i więce o niego nie dbała.
»Ale fortuna właśnie, akoby na zmowie,
»Użyczyła pogody chytre białe głowie,
»Że koniec z pamiętnem złem dała niezbożnemu
»Zamysłowi, na straszny grzech odważonemu.


»Wielką z dawna nieprzy aźń i niepo ednany
»Zaciąg miał pewny szlachcic, Morandus nazwany,
»Z e mężem i w niebytność ego tak beł śmiały,
»Że na przepych³¹⁸ po eżdżał aż pod same wały;
»Ale kiedy beł doma, do zamku onego
»Nie przybliżyłby się beł Argeusowego

³¹⁸na przepych (daw.) — na despekt; [aby komuś ubliżyć]. [przypis redakcy ny]
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»Na dwie mili. On zmyśla, że uczynił Bogu
»Ślub iść do Jeruzalem, do świętego grobu.


»I od wszytkich wiǳiany, awnie eǳie z domu
»I głosy o tem wszęǳie puszcza, a nikomu
»Nie powierza się tego, okrom same żony,
»O e wierze ku sobie będąc upewniony;
»I wraca się do domu, gdy mrok świat okrywa,
»I w nocy zawsze, we dnie nigdy w niem nie bywa;
»I z odmiennemi znaki, gdy świt wsta e rany,
»Wy eżdża, od nikogo, z domu, nie wiǳiany.


»Około zamku eźǳi w te i owe strony,
»Aby tak nieprzy aciel beł ubezpieczony,
»I potem oszukany ego niebytnością,
»Pod eżdżał, ako beł zwykł, z tem większą śmiałością.
»We dnie się w lesie kry e i tai na stronie,
»A skoro Febus w morze wpęǳi rącze konie,
»Wraca się zaś do domu po cichu, od żony
»Ta emną fórtą tyłem do zamku puszczony.


»Wszyscy sąǳą, krom żony, że Argeus achał
»I że mil kilkaǳiesiąt od domu u achał.
»Ona wtem upatrzywszy czas prawie pogodny,
»Do brata mego przyǳie, uczynek niegodny
»Chcąc popełnić, i twarz łzą zmyśloną oblewa
»I da e znać, że z żalu wrzkomo nie omdlewa.
»»Kto mię, prze Bóg! ratu e — tak bratu mówiła —
»»Żebym sławy i me czci wiecznie nie straciła?


»»Nie tylko mo e , ale i męża mo ego,
»»Który by tu beł teraz, uszłabym wszytkiego.
»»Znasz Moranda i wiesz to, ako postępu e,
»»Kiedy w domu małżonka mo ego nie czu e;
»»Ten, patrz, co mi wyrząǳa: co raz to prośbami,
»»To na mię surowemi naciera groźbami
»»I moich naprawu e, abym się skłoniła
»»I na ego nieczyste żąǳe pozwoliła.


»»Iż wie, że mąż precz achał i tak prędko z drogi
»»Wrócić się swe nie może, urosły mu rogi
»»I tak się zstał zuchwały i śmiały, że wczora —
»»Jakie to bezpieczeństwo³¹⁹ ego! — wszedł do dwora.
»»Ale przy Argeusa mo ego bytności
»»Nigdyby serca, nigdy nie miał z to śmiałości³²⁰
»»I owszemby omĳał — znasz dobrze człowieka —
»»Na trzy mile i więce te mury z daleka.

³¹⁹bezpieczeństwo (daw.) — śmiałość. [przypis redakcy ny]
³²⁰z to śmiałości (daw.) — dość śmiałości; tyle śmiałości, ile trzeba. [przypis redakcy ny]
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»»I o to, czego przedtem przez posły chciał po mnie,
»»Śmiał mię sam w oczy prosić; i uż beło o mnie
»»Barzo źle, bo w tem takie używał śmiałości,
»»Żem mało nie odniosła wielkie zelżywości.
»»I eno, żem go słowy pięknemi zbywała
»»I na egom pozwolić żąǳe obiecała,
»»Gwałtemby beł otrzymał i wziął poniewolnie
»»To, co sobie mieć tuszył z mych słów dobrowolnie.


»»Prawda to est, żem mu być kwoli obiecała;
»»Nie dlatego, abym mu słowa dotrzymała,
»»Ale żebym mu mogła zbronić takiem kształtem
»»Tego, coby beł sobie mógł w on czas wziąć gwałtem.
»»W tem złem razie, krom ciebie, nikt mi nie pomoże,
»»Inacze nie tylko a na czci — żal się Boże! —
»»Ale i mó małżonek szwank weźmie, którego
»»Miłu esz, ako mawiasz, nad siebie samego.


»»Jeśli mię nie ratu esz, twierǳę z każde miary,
»»Że te , którą się chlubisz, niemasz w tobie wiary;
»»Nie wzgląd na Argeusza żaden to sprawował,
»»Którąś mi się ty tarczą zawżdy zastawo wał,
»»Że u ciebie wzgarǳona była prośba mo a,
»»Ale srogość i hardość i nieluǳkość two a;
»»I co tego nie mógł nikt wieǳieć, teraz wszęǳie
»»Mo a niecześć³²¹ po świecie rozgłoszona bęǳie.


»»Niepotrzeba tak długie — brat rzecze — przemowy:
»»Dla mego Argeusza am wszytko gotowy
»»Uczynić, eno niech wiem, czego chcesz, bo aki
»»Byłem zawsze, tak teraz, chcę mu być ednaki.
»»I chocia to, co cierpię, cierpię bez winności,
»»Nie chcę go w te winować niesprawiedliwości
»»I owszem pó dę na śmierć chętnie kwoli emu
»»Przeciw memu losowi i światu wszytkiemu.


»»Tego — pry³²² — chcę, co mi cześć mo a rozkazu e,
»»Abyś tego zniósł, co mi na nię następu e;
»»A nie bó się, bo cię w tem ubezpieczyć mogę,
»»Żeć do tego ukażę niepochybną drogę.
»»Obiecał się ǳiś do mnie, gdy mrok świat okry e,
»»Jako trzeba, kiedy w noc zegar trzecią bĳe³²³;
»»I ma znak umówiony i hasło odemnie,
»»Za którem go do siebie mam puścić ta emnie.

³²¹niecześć (daw.) — hańba. [przypis redakcy ny]
³²²pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
³²³kiedy w noc zegar trzecią bĳe — poeta ǳieli obycza em rzymskim tak ǳień, ak noc, na  goǳin; „trzecia

w noc” est więc trzecia goǳina po zachoǳie słońca, czyli trzecia przed północą. [przypis redakcy ny]
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»»Ty nie tęskni i próżny wszelakiego strachu
»»Bez świece i bez światła czeka w mo em gmachu
»»Dotąd, aż ci ode mnie wpół nagi³²⁴ oddany
»»I z asne bęǳie zbro e swo e rozebrany«.
»Taką sztukę nad mężem swo em wyprawiła,
»Aby tylko nieczyste żąǳe dogoǳiła
»Zła żona, eśli tę zwać słusznie może³²⁵ żoną,
»A nie ęǳą, dopiero z piekła wyprawioną.


»Skoro noc nastąpiła, z wieże wywieǳiony
»Filander, dobrą bronią od nie opatrzony,
»Czekał, nie ob awiony w komorze nikomu,
»Tak długo, aż Argeusz wrócił się do domu.
»Zstało się, ako chciała, bo rzadko chybia ą,
»Rzadko złe rady skutku swo ego nie ma ą:
»Zabił brat Argeusza, krótko powiada ąc,
»Że nie Argeusz, ale Morand beł, mniema ąc.


»Uciął mu szy ę z głową do ednego raza,
»Bo hełmu i żadnego na sobie żelaza
»Nie miał; tak gorzki koniec beł Argeuszowy
»Z przyczyny niecnotliwe te , złe białe głowy.
»Ten go zabił, co o tem nie myślił i czemu
»Nigdyby beł nie wierzył, i ten, co miłemu
»Pomóc — o, rzadki przykład! — chcąc towarzyszowi,
»Uczynił to, co czynią nieprzy acielowi.


»Skoro nieszczęsny poległ Argeusz nieznany,
»Filander miecz Gabrynie oddał krwią spluskany —
»Tak zową te łotrynią, co się uroǳiła
»Na to tylko, aby źle niecnota czyniła —
»Co do te doby zawsze o prawǳie milczała,
»Filandrowi iść z świecą kazała do ciała
»I tak mu ukazu e sroǳe zabitego
»Męża a towarzysza ego tak miłego.


»Potem mu pocznie grozić, eśli nie pozwoli
»Na e nieczyste żąǳe, eśli umrzeć woli,
»Że on mord wszytkie swo e czelaǳi ob awi,
»Którego się nie może zaprzeć, i to sprawi,
»Że bęǳie ako zdra ca i zbó ca skarany
»I na śmierć z ego wieczną sromotą podany,
»Przypomina ąc często w one swo e mowie,
»Aby dbał o uczciwe, gdy nie dba o zdrowie.

³²⁴nagi — [tu:] nieokryty zbro ą. [przypis redakcy ny]
³²⁵może (daw.) — [tu:] można. [przypis redakcy ny]
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»Skoro swó błąd obaczył Filander strapiony,
»Wielkiem żalem na smutnem sercu przerażony,
»Pierwszą tkniony wściekłością, zabić ą zamyślał,
»I chwilę przywątpliwszy, na to się namyślał;
»I eno, że mu rozum wystawił na oczy,
»Że beł w nieprzy acielskiem domu bez pomocy
»I bez broni, wielkiemi u ęty gniewami,
»Kąsałby ą beł w sztuki podomno zębami.


»Jako okręt na morzu wielkiem w niepogody,
»Gdy przeciwne dwa wiatry bĳą słone wody,
»Który, gdy go od siebie eden gwałtem pęǳi,
»Drugi go zaś do kresu pierwszego przypęǳi,
»I od sztaby do ru³²⁶ od obu miotany,
»Od możnie szego bywa nakoniec pognany:
»Tak Filander w dwu myśli społem rozdwo ony,
»Na on czas na mnie gorszą został odważony.


»Wie, eśli się zamkowe czelaǳi odkry e
»Mężobó stwo i on mord, że pozbęǳie szy e;
»Lecz to mnie sza, bo na śmierć poszedłby ochotny,
»Ale go boli koniec szpetny i sromotny.
»Czasu nie ma, aby się namyślił powole ,
»I tak musi pić gorzki kielich poniewole ;
»Na ostatek więce mógł strach w myśli troskliwe ,
»Niż gniew i upor na śmierć niewiasty złośliwe .


»One śmierci sromotne tak w niem beł strach tęgi
»Że nie ednę i nie dwie i nie trzy przysięgi,
»Ale tysiąc uczynił być kwoli Gabrynie,
»Żeby zdrów mógł uść stamtąd w one że goǳinie.
»Zła niewiasta nieczystem żąǳom koniec dała
»I z zamku z niem pospołu cicho u achała.
»Tak się Filander wrócił z nią do Olandye ,
»Zostawiwszy po sobie złą sławę w Grecye .


»Ale mu w sercu został stroskanem wyryty
»Jego miły przy aciel, tak głupie³²⁷ zabity,
»Za którego na swó żal i wielką tęsknicę
»Frymarkiem wziąć Medeą musiał okrutnicę;
»I eno, że go wielka przysięga trzymała,
»Zabiłby ą beł pewnie, bo go tak mierziała,
»Tak się ą barzo brzyǳił, zostawszy e mężem,
»Jako aką gaǳiną albo akiem wężem.

³²⁶rufa — tył okrętu. [przypis redakcy ny]
³²⁷głupie (daw. przysłówek) — głupio. [przypis redakcy ny]
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»Nikt nie wiǳiał, aby się miał śmiać; wszytkie słowa
»Żałosne, każda była smętna ego mowa.
»Wzdychał zawsze, od żalu tak opanowany,
»Że z niego beł Prestes własny, na przemiany
»Od piekielnych ęǳ biczem sieczony troistem,
»Kiedy matkę swą zabił pospołu z Egistem,
»Ma ąc mord popełniony ustawnie przed sobą,
»Że nakoniec legł, wielką złożony chorobą.


»Kiedy zła nierządnica potem obaczyła,
»Że była Filandrowi brzydka i niemiła,
»Pierwsze chęci i pierwsze płomienie miłości
»Obraca w gniew, w nienawiść i w srogie wściekłości
»I takie serce bierze przeciw Filandrowi,
»Jakie miała na on czas przeciw Argeowi:
»Chce i myśli koniecznie tak, ako pierwszego,
»Zgłaǳić z świata i tego małżonka drugiego.


»I nalazła doktora prawie do te sprawy
»Sposobnego, łakomcę, co z cuǳe naprawy
»Lepie luǳie zabĳać umiał truciznami,
»W czem beł mistrzem, niżli e leczyć syropami.
»Niedługo się okrutna ęǳa targowała
»I więce eszcze, niż chciał, dać mu obiecała,
»By tylko tak on trunek lekarski przyprawił,
»Żeby e niewǳięcznego Filandra pozbawił.


»I am sam beł i inszych luǳi wiele przy tem,
»Kiedy doktor z napo em przyszedł adowitem,
»Zaleca ąc lekarstwo swo e, że skoroby
»Wypił e, miał wstać prędko Filander z choroby.
»Wtem Gabryna na zdradę udała się nową
»Pierwe , niż mąż receptę wypił doktorową,
»Aby tego, co to sam mógł wieǳieć, straciła,
»Abo żeby umowne summy nie płaciła.


»»Prawie w ten czas, gdy kubek dawał Filandrowi,
»»Zawściągnąwszy mu rękę, rzekła doktorowi:
»»Nie ǳiwu się, że się bać o małżonka muszę,
»»Którego tak miłu ę, ako własną duszę;
»»I dla tego wolę być pewna, że tem two em
»»Nie zawaǳisz mu barzie akiem złem napo em.
»»Przeto lepie , doktorze, że go wprzód skosztu esz,
»»A dopiero uwierzę, że go nie zepsu esz«.


»Co rozumiesz, ako beł starzec pomieszany,
»W onem niebezpieczeństwie tak nagłem zastany!
»Czas go krótki tak ścisnął barzo w one dobie,
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»Że się nie mógł namyślić, co miał obrać sobie?
»Nakoniec, aby nie beł barzie pode źrzany,
»Od Gabryny, co tego chciała, pilnowany,
»Wypił adowitego napo u dostatek;
»Potem go wziął Filander i wypił ostatek.


»Jako astrząb, co w noǳe trzyma uchwyconą
»Kuropatwę i uż ą chce eść oskubioną,
»Od nieobycza nego wyżła bywa zbity
»I pokarm, prędkiem piórem, upuszcza, zdobyty:
»Tak doktor, na zysk wszytek bezecny udany,
»Nalazł, kiedy nie myślił, wstręt niespoǳiewany.
»Rzadki przykład łakomstwa i mało wiadomy;
»Boda taką zapłatę brał każdy łakomy!


»Sprawiwszy tę robotę lekarz niecnotliwy,
»Porwał się i do domu chciał iść ukwapliwy,
»Aby akie potężne lekarstwo zgotował
»I uż zarażonego serca wskok ratował;
»Ale go mężobó ca³²⁸ żona zatrzymała
»I od męża chorego ode ść mu nie dała.
»»Postó — pry³²⁹ — aż lekarstwo, surowe z początku,
»»Skutek aki ukaże, strawione w żołądku«.


»Kręci się i aby mógł na czas ode ść, prosi,
»Lecz żadnego w swe prośbie skutku nie odnosi;
»A czu ąc swą śmierć blizką i uż słabe siły
»I adem zarażone niemal wszytkie żyły,
»Namyślił się nam, cośmy tam beli, ob awić
»Wszytkę rzecz, z które się ta nie umiała sprawić;
»I tak, co inszem często dobry doktor czynił,
»To sobie na ostatek samemu uczynił.


»Taka w on czas doktora potkała zapłata:
»Prędko potem za duszą poszedł mego brata.
»My, cośmy to od starca przez on czas słyszeli,
»Jako żyw beł po bracie, i śmierć ich wiǳieli,
»Poimaliśmy ten źwierz srogi w one czasy,
»Sroższy wszytkiego źwierza, co go ma ą lasy,
»I do więzieniaśmy ą ciemnego oddali
»I na śmierć, akie godna, ogniową skazali«.


Tak mówił Hermonides nie bez utrapienia
I chciał eszcze powieǳieć, ako się z więzienia
Wykradła, ale nie mógł dla zbyt słabe siły
I dla krwie wypuszczone z obrażone żyły.
Wtem ego dwa loka e gałęzie złożyli,

³²⁸mężobójca — [daw. forma] r.ż.: [ta mężobó ca]. [przypis edytorski]
³²⁹pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
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Ucięte tamże w lesie, i nosze zrobili,
Na które go włożyli, ak na akie mary,
Bo inacze iść stamtąd nie mógł z żadne miary.


Z Hermonidesem Zerbin wymówek używał
I wielką swo ę żałość z tego ukazywał,
Że go obraził, kiedy z niem kopią gonił;
Ale to czynił, aby swe baby obronił,
Tak, ako rycerzowi przystało dobremu,
Wiarę i słowo swo e uważa ącemu,
Ponieważ beł obiecał, kiedy e opieka
Nań padła, od każdego bronić e człowieka.


Ale eśli do posług akich go chce użyć,
Aby mu co rozkazał, gotów mu est służyć.
Hermonides to tylko chce mieć, a nie więce ,
Aby się ze złą rozprzągł niewiastą co pręce ,
Pierwe , niżli co pocznie przeciw niemu knować,
Czegoby potem nigdy nie mógł wyżałować.
Gabryna w ziemię patrzy w one ich rozmowie:
»Trudno przeciwko prawǳie« powiada przysłowie.


Po achał stamtąd szocki królewic, gǳie chciała,
Gǳie mu zła, niecnotliwa baba rozkazała,
Złorzecząc e cały ǳień, sam w sobie strapiony,
Że dla nie cny est rycerz od niego raniony.
Teraz skoro się onych e niecnót dowieǳiał
Od tego, który wszytko, ako trzeba, wieǳiał,
Co się ą przedtem brzyǳił, co e nierad wiǳiał,
To e teraz tak, ako węża, nienawiǳiał.


Patrzyć na nię nie może, lecz niemnie i ona
W złe wole być od niego nie chce zwyciężona.
Jeśli e nienawiǳi, eśli e on ła e,
Ona mu to obo e sowito odda e;
Serce adem nadęte i wściekłością miała,
Która się e przez oczy i twarz wydawała.
W takie chęci i w takie zgoǳie onem czasem
Jachali z sobą wespół pewnem wielkiem lasem.


Wtem wieczorem usłyszą niedaleko drogi
Tenten³³⁰ akiś, wołanie, kołat i krzyk srogi
I dźwięki ciężkich razów, nieomylne znaki,
Że tam zwada albo bó beł straszliwy aki.
Królewic chcąc się z blizka przypatrzyć wszytkiemu,
Wypuścił w tamtę stronę koniowi rączemu,
Gabryna za niem — ale w drugie pieśni pocznę
O tem śpiewać, a teraz niech sobie odpocznę.

³³⁰tenten (daw.) — tętent. [przypis redakcy ny]
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Koniec pieśni dwuǳiestej pierwszej.

.   
Argument
Astolf na du e pałac starego Atlanta,
Psu e zamek i więźnie puszcza; Bradamanta
Z Rugierem się poznawa, od którego zbici
Byli z koni rycerze cztere znamienici,
Kiedy się z nią pośpieszał pospołu ednego
Wybawić z srogie śmierci rycerza błędnego,
Który miał być o pewny uczynek spalony;
Pinabella zabĳa ǳiewica z Dordony.

Allegorye
Ta dwuǳiesta i wtóra pieśń est pełna wszęǳie pięknych i ǳiwnych przypadków. Trą-
ba Astolfowa, którą mu Logistylla darowała, ukazu e zwykłą moc swo ę przeciwko cza-
rom. Pinabel trwa ąc w swe przyroǳone złości, postanowia i wnosi niecnotliwy zwycza
oǳierać białegłowy i rycerze, którzy imo ego zamek eźdżali, gǳie poznany nakoniec od
Bradamanty, bierze ostatnie karanie za wszytkie swo e niecnoty. Rugier nie chcąc używać
w skutku tarczy uczarowane , aby stąd nie nabył przygany, zarzuca ą w studnią, gǳie
potem siła luǳi lada akich daremnie szukać e przychoǳi.

. Skład pierwszy
Piękne panny i panie, stwierǳone w stałości,
Co przestawacie tylko na edne miłości,
Acz wiem, że takich tak est mało mieǳy wami,
Żeby e podomno mógł policzyć palcami,
Nie przypisu cie tego, proszę, mo e winie,
Żem tak ostry w słowach beł przeciwko Gabrynie,
I eśli eszcze muszę e sprawy złośliwe
Lżąc obmawiać i serce, niecnót różnych chciwe.


Gniewacie się snać na mię o nię, ako słyszę;
Jam nie krzyw: taka właśnie była, ako piszę,
Ale przeto nie tracą swo e czci cnotliwe
I zacne białegłowy, które nic niekrzywe.
Że Judasz Mistrza przedał, to namnie Piotrowi
Waǳić nie może ani świętemu Janowi;
I Hipermnestra³³¹ w swe czci i chwale została,
Chocia tak wiele złych sióstr i przewrotnych miała.


Za ednę, co się słusznie gani i szkalu e,
Kiedy ta historya tego potrzebu e,
Sto inszych tak czcić będę i chwalić bez końca,
Że ich cnoty aśnie sze zawżdy będą słońca.
Ale się do swe prące różne wrócić muszę,
Która się wam podobać bęǳie, ako tuszę.

³³¹Hipermnestra — edna z  Danaid, t . córek Danaosa, króla Argos, sama edna nie targnęła się na życie
swego małżonka, Linceusza, podczas gdy wszystkie e siostry pomordowały na rozkaz o cowski swych mężów
w noc poślubną. [przypis redakcy ny]
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Śpiewałem o Zerbinie, który w onem czesie
Skoczył na krzyk i na dźwięk, który słyszał w lesie.


Na ciasną ścieszkę mięǳy dwa pagórki w achał,
Skąd głos słyszał, i tylko mało co u achał,
U źrzał w ciasne dolinie wtem niezna omego
Rycerza leżącego, sroǳe zabitego.
Kto to był? — powiem potem, a teraz zostawię
Francyą, a do wschodnich kra ów się wyprawię
Szukać cnego Astolfa, który się uż wracał
Ku domowi i konia na zachód obracał.


Pomnicie, żem go odszedł i zostawił w mieście
Złych, srogich żon, gǳie rządy kwitnęły niewieście,
I ako stamtąd achał, napełniwszy srogiem
Strachem gmin wszytek swo em sczarowanym rogiem,
Więc, ako towarzystwo ego wzniosło żagle
I od brzegu sromotnie u achało nagle;
Dale adąc, powiadam, że koniem nawrócił,
 do ormiańskie ziemie stamtąd się obrócił.


Śpiesznie adąc, za kilka dni beł w Natolĳe ³³²,
Gǳie się udał gościńcem wielkiem do Brusye ³³³;
Stamtąd kończąc swą drogę, do morza przy achał,
Przez które przeprawiony do Tracye achał;
Z Tracye nad Duna em potem prostą drogą
Przez Węgry, a tak dobrze konia kłuł ostrogą,
Że mnie , niż za dwaǳieścia dni, Morawę minął,
Czechy i Frankonią i kra , gǳie Ren płynął.


Prze achał przez Ardenny las do Akwisgrany³³⁴,
Więc potem do Brabantów³³⁵, gǳie uż spracowany
We Flandrye wsiadł w okręt, na morzu tak mocne
I tak potężne wiatry zastawszy północne,
Że w południe z daleka obaczył Anglią,
Którą starzy pisarze zwali Brytanią;
Dale koniem tak śpiesznie achał, że w Londynie
Tegoż dnia o wieczorne właśnie beł goǳinie.


Tu słyszy, że król Otton stary cesarzowi
Na pomoc i na odsiecz poszedł Paryżowi
I że za niem przednie szy wszyscy wy eżdżali,
Którzy sławę i wiarę świętą miłowali.
On się zaraz namyśla achać do Francye
I w porcie u Tamiza wsiada i z Anglie

³³²Natolia — Anatolia, Mała Az a. [przypis redakcy ny]
³³³Brusja — miasto Brussa w Małe Az i. [przypis redakcy ny]
³³⁴Akwisgrana — miasto Akwizgran (Aachen). [przypis redakcy ny]
³³⁵Brabancja — kraina w Belgii. [przypis redakcy ny]
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Pod pełnemi wy eżdża skwapliwy żaglami
I do Kalesu każe obracać sztyrami.


Wiatrek, który z początku lekki beł i mały,
Kiedy się okręt puszczał mieǳy morskie wały,
Coraz więtszy i coraz potężnie szy wsta e,
Nakoniec tak mocno dmie, że mu szyper ła e;
Ła e szyper, bo wiǳi, że okręt wywróci,
Jeśli przeciwko niemu ru nie obróci.
Bieżą po grzbiecie morskiem rączo prostą drogą,
Gǳie wiatr każe, kiedy iść, tam gǳie chcą, nie mogą.


Raz się w prawą, drugi raz w lewą obraca ą,
Jako chcą srogie wiatry, co morzem włada ą;
Na ostatek od lądu idąc w pełnem biegu,
Uchwycili się blizko Rotomagu³³⁶ brzegu.
Astolf na Rabikana siodło, na się zbro ę
Kłaǳie, na bok broń zwykłą przypasu e swo ę
I w dalszą drogę eǳie, ma ąc on u siebie
Róg, który stał za tysiąc człowieka w potrzebie.


I przy achał pod wzgórek eden położysty,
Gǳie obaczył zdró piękny, asny, przeźroczysty,
Właśnie o te goǳinie, właśnie o tem czasie,
Kiedy się bydło więce na trawie nie pasie,
Ale w chłody ucieka; i zno em strapiony
I pragnieniem, zd ął sobie z głowy hełm stalony
I swego Rabikana u drzewa ednego
Uwiązawszy, poszedł pić do zdro u onego.


Jeszcze się beł nie napił Astolf upragniony,
Kiedy wieśniak, który beł w lesie uta ony,
Wypadł z chróstu i woǳe³³⁷ odwiązał koniowi
I wsiadszy nań, u eżdżał na niem ku domowi.
Usłyszy on zgiełk Astolf i głowę od wody
Podnosi i widome wiǳi swo e szkody;
I nie pĳąc, rad nierad, źrzódło zostawu e
I swo ego złoǳie a goni i szlaku e.


On wieśniak nie we wszytkiem biegu w on czas bieżał,
Boby go beł Astolfus pewnie nie dobieżał;
Ale to wściąga, to wóǳ koniowi popuszcza,
I to cwałem, to się zaś kłosem sporem puszcza.
Na ostatek po długiem bieganiu po lesie
W pole wyszli i tam się zeszli w onem czesie,
Gǳie było moc rycerzów, wegnanych czarami,
Co bez więzienia byli więce , niż więźniami.

³³⁶Rotomag — starożytna nazwa miasta Rouen w Normandii. [przypis redakcy ny]
³³⁷woǳe — . przypadek lm [t . B.; od M.lp: woǳa; część uprzęży]. [przypis redakcy ny]
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Do pałacu wielkiego wpadł wieśniaczek młody
Na koniu, który z wiatry mógł biegać w zawody.
Astolf za niem z daleka bieży przez zagony,
Hełmem, zbro ą, orężem inszem obciążony.
Nakoniec i on sam wbiegł; tu dopiero zginął
Ślad, którem szedł, bo wieśniak daleko wyminął;
Nie wiǳi go, nie wiǳi Rabikana więce ,
Bieży przecię, by wściekły, co może naręce .


I tam i sam wartu e³³⁸ po budownem dworze,
Po salach i po izbach, po każde komorze,
Bez pożytku, i uż go poczyna naǳie a
Opuszczać, aby naleźć miał swego złoǳie a.
Nie wie, gǳie mu skrył konia, konia tak rączego,
Że na świecie nie było bez chyby rętszego;
Tak on cały ǳień strawił, bez skutku szuka ąc,
Tam i sam z góry na dół nakoło biega ąc.


Na ostatek, bieganiem wielkiem spracowany,
Postrzegł się, że on pałac beł uczarowany,
I wspomniał sobie książkę, co mu była dała;
Logistylla w Indye , kiedy go żegnała,
Książkę, co w niwecz wszytkie obracała czary,
Że nikomu nie mogły waǳić z żadne miary;
W tę we źrzawszy, w regestrze nalazł napisano,
Na które karcie szukać według liczby miano.


Szeroko książka pałac on opisowała
I sposób zaraz kładła i ukazowała,
Jako od czarownika więźniowie zamknieni
Mieli być od Astolfa zaraz wyzwoleni,
I że pod pałacowem progiem beł zawarty
Jeden zły duch, piekielny — tak mówiły karty —
I skoroby z progu beł kamień obalony,
Miał zniknąć, w lekkie dymy pałac obrócony.


Nauczywszy się z księgi Astolf dostatecznie
O wszytkiem, chce do skutku onę rzecz koniecznie
Przyprowaǳić, nie wiǳąc u wrót żadne straży,
I schyla się, chcąc patrzać, ako marmur waży.
Skoro Atlant obaczył ręce wyciągnione,
Aby ego nauki były znieważone,
Bo ąc się tego, co być może, z insze miary,
Nowe gusła i nowe obraca nań czary.

³³⁸wartować (daw.) — [tu:] szukać. [przypis redakcy ny]
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Uczynił to d abelstwem, że się zdał od tego,
Czem beł, daleko różny, od ąwszy od niego
Własną postać: temu się zda olbrzym, a temu
Zbro ny rycerz z surową postawą owemu.
Każdy w te właśnie wiǳi postaci Anglika,
Jako w lesie Atlanta wiǳiał czarownika.
Wszyscy się na Astolfa razem obracali,
Aby to, co em beł wziął kuglarz, oǳyskali.


Mężny Rugier i śmiały Gradas i Iryldus,
Przesławna Bradamanta, Brandymart, Prasyldus,
I inszy cni rycerze w nowy błąd wpadali
I chcąc Astolfa zabić, mieczów dobywali.
On, od wszytkich nakoło zewsząd obstąpiony,
Wspomniał sobie na swó róg, nieraz doświadczony;
I by beł nie zatrąbił, pewnie żeby byli
Na onym mie scu cnego rycerza zabili.


Ale skoro eno róg do gęby przyłożył
I dźwięk straszny wypuścił, tak wszytkich potrwożył,
Że w zawód uciekali, by gołębie w ciszą,
Kiedy więc wystrzeloną rusznicę usłyszą.
Ale i czarnoksiężnik niemnie potrwożony
I na sercu niezmiernem strachem pomrożony,
Zbladł na twarzy i ako nadale uchoǳi,
Aż tam, gǳie go dźwięk straszne trąby nie dochoǳi.


Uciekł sam strażnik, wszyscy uciekli więźniowie,
Oni tak sławni, oni tak wielcy mężowie,
Naostatek i konie powrozy porwały
I za swo emi pany różnie³³⁹ uciekały.
Szczurek i biedna kotka w domu nie została:
Tak straszliwy głos trąba ogromna puszczała.
I Rabikan chciał uciec, ale poimany
Był od pana i znowu w sta ni przywiązany.


Skoro wygnał Atlanta dźwiękiem swego rogu,
Podniósł Astolf kamienia, który beł na progu,
I nalazł pod niem pisma i znaki zakryte,
I charaktery³⁴⁰ ǳiwne, w kamieniu wyryte.
Kamienie aż do gruntu wszytkie powy mował
I co eno tam nalazł, potłukł i popsował,
Wszytko czyniąc, ako go nauczyły rymy
Mądre księgi; wtem pałac poszedł w lekkie dymy.

³³⁹różnie (daw.) — w różne strony. [przypis redakcy ny]
³⁴⁰charakter (daw.) — znak, pismo, [litera]. [przypis redakcy ny]
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Trafił potem do sta nie , kędy uwiązany
Na łańcuchu ze złota stał w skrzydła ubrany
Koń Rugierów, którego Atlant mu darował,
Kiedy go do Alcyny w drogę wyprawował;
Potem mu Logistylla munsztuk urobiła
I ako em miał Rugier rząǳić, nauczyła,
Co na niem wszytkie ziemie prawy bok z Indie
Do Anglie okrążył, adąc do Francye .


Nie wiem eśli pomnicie, że się beł odwiązał
I zdarł z uzdy, kiedy go u mirtu uwiązał,
Kiedy od srogie ryby, przezeń wybawiona,
Znikła mu z oczu naga córa Galaona;
To ǳiwna była, ako stamtąd do dawnego
Trafił ubrany w pióra koń mistrza mo ego;
U którego się potem przez wszytek czas chował,
Aż mu wszytkie gusła zniósł Astolf i popsował.


Nigdy się nie stawiło lepie Astolfowi
Szczęście nad on czas, kiedy lotnemu koniowi
Panem został, bo ziemię i morze okrążyć,
Jako miał wolą Astolf, nie mógłby nadążyć
Żaden inszy, krom tego, który ode wschodu
Mógł za kilkanaście dni przepaść do zachodu;
A uż go beł i przedtem spróbował i wieǳiał,
Że lekko niósł i nie trząsł, gdy kto na niem sieǳiał.


W Indye go sprobował Astolf pomieniony,
Kiedy beł przez Melissę z ręku wybawiony
Niezbożne czarownice one , co mu była
Twarz człowieczą w mirtowe drzewo obróciła;
Wiǳiał, ako mu swo em węǳidłem łeb ǳiwny
Logistylla rząǳiła, że nie był przeciwny,
I wieǳiał, aki sposób dała Rugierowi,
Że posłuszny być musiał swo emu eźcowi.


Umyśliwszy wziąć konia, ubranego w skrzydła,
Siodłał go, potem różne przebierał węǳidła,
Węǳidła, które w sta nie na kołkach wisiały,
Tych koni, co za swemi pany uciekały;
I ako mu się która podobała sztuka,
Tę z tego, tę z owego wy ąwszy munsztuka,
Jeden złożył dla niego nie twardy i wolny,
Aby się mnie przeciwił i mnie beł swowolny.


Że nań zaraz nie wsiada, Rabikan go bawi:
Nie wie, co z nim uczyni i gǳie go zostawi.
Kochał się w niem, nie mógł być lepszy do kopie ,
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Aż z Indye przy achał na niem do Francye .
Na koniec się namyśla, aby go nie stracić,
Kazać go wieść i racze od niego zapłacić,
Aniżli go porzucić na zdobycz pierwszemu
Tamtą drogą trafunkiem akiem adącemu.


Patrzy pilnie angielskie książę w onem czesie,
Jeśli mu się myśliwiec lub aki chłop w lesie
Nie trafi, któryby mu ego kochanego
Rabikana chciał zawieść do miasta blizkiego.
Cały on ǳień i kiedy uż wynikał drugi,
Czekał, żeby mu się kto do one posługi
Trafił, ale bez skutku; aż kiedy świtało,
Dopiero, że ktoś achał, tak mu się wiǳiało.


Ale eśli mam o tem ostatek powieǳieć,
Trzeba wam pierwe nieco o Rugierze wieǳieć
I o cne Bradamancie. — Gdy się oddaliła
Cna para, że ich trąba w uszy uż nie biła,
Poznał Rugier zarazem to, co mu przez czary
Zakrywał do te doby czarnoksiężnik stary;
Zakrywał i tego chciał, aby się nie znali,
Wza em ci wszyscy, którzy w pałacu mieszkali.


Rugier się Bradamancie swo e przypatru e,
Niemnie i ona emu i zbyt się ǳiwu e
Obo e, że tak wielkie gusła były mocy,
Że em tak długo ćmiły i rozum i oczy.
Rugier obłapia swo ę ǳiewicę nadobną,
Która się zsta e róże rumiane podobną,
I chciwie zbiera z e ust pierwsze wǳięczne kwiaty
I szczęśliwe miłości swe owoc bogaty.


Częstokroć się wza emnie obo e ściskali,
Częstokroć obłapiania swo e powtarzali,
Ciesząc się z obopólne i szczere miłości,
Że się w sercu nie mogły zmieścić ich radości,
I żału ąc niezmiernie, że się nie poznali,
Kiedy w błędnem pałacu tak długo mieszkali,
I że się, będąc wespół z sobą, nie cieszyli
I tak wiele wesołych dni darmo stracili.


Jednak ona, ak mądra panna, w tem używa
Przysto nych kresów i tak chce mu być chętliwa,
Aby swo e uczciwe wcale zachowała,
A ego w pewności swe chęci zatrzymała;
I mówi mu, eśli chce nie znać w nie twardości
Do zbierania ostatnich owoców miłości,
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Aby się naprzód okrzcił, potem, na co ona
Pozwoli, prosił o nię o ca e , Amona.


Rugier, coby beł dla nie nietylko pogański
Porzuciwszy, na zakon przystał chrześcĳański,
Jako ociec, ako ǳiad, ako beli dawni
Z Przed laty tego domu przodkowie przesławni,
Aleby e kwoli dał chętnie na ostatek
Żywota, co go eszcze zbywało, ostatek,
»Nie tylko — prawi — głowę w wodę, ako każesz,
»Ale i w ogień włożę, eśli tak rozkażesz«.


Rugier zaraz wy achał śpiesznie z tamte strony
W dalszą drogę, aby beł co pręǳe okrzczony,
Któremu Bradamanta przewodniczką była
I do Walumbrozy³⁴¹ go stamtąd prowaǳiła —
Tak zwano eden klasztor, piękny i bogaty,
Nabożeństwem słynący przed dawnymi laty —
A kiedy w pole wielkie z lasu wy eżdżali,
Białągłowę zbyt smutną na twarzy potkali.


Rugier, co zawsze z każdem luǳkości używał,
Tem więce przeciw te płci, które zawsze bywał
Przy acielem, u źrzawszy oczy opłakane
I e piękne agody, łzami umaczane,
U ęty beł zarazem żąǳą i chciwością
Wieǳieć, akąby była trapiona żałością;
I przystąpiwszy do nie , pierwe ą przywita
I pozdrowi, potem e , czemu płacze, pyta.


Ona wtem upłakane oczy ucierała,
I cnemu Rugierowi tak odpowieǳiała,
Z początku mu przyczynę swo e doległościv
Odkrywa ąc i one swe wielkie żałości:
»Z litości — pry³⁴² — i z żalu, mó panie, ciężkiego,
»Który mam dla młoǳieńca ednego pięknego,
»Łzy, ako wiǳisz, tę twarz teraz polewa ą,
»Którego w blizkiem zamku ǳisia tracić ma ą,


»Jedna młoda, nadobna panna miłowała,
»Co o ca Marsylego, hiszpańskiego miała
»Króla, w panieńskie szacie to mowę zmyśloną,
»To oczy, to postawę chytrze uprzęǳioną³⁴³;
»Na każdą noc go niemal do siebie puszczała,
»Czego domowa czeladź długo nie wieǳiała;

³⁴¹Walumbroza— w Toskanii; poeta przeniósł dowolnie tę mie scowość do Franc i (w . wyd. było Valspinosa).
[przypis redakcy ny]

³⁴²pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
³⁴³uprząść (daw.) — ułożyć, zmyślić. [przypis redakcy ny]
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»Ale nie est tak żadna ta emnica skryta,
»Aby nakoniec z czasem nie była odkryta.


»Jeden naprzód postrzegszy, powieǳiał drugiemu,
»Dwa zaś inszem, aż się to królowi samemu
»Odniosło i zawczorem tak tu powiadano,
»Że obo e na łóżku wespół poimano.
»Król kazał, aby beli do wieże wsaǳeni
»I edno od drugiego różnie³⁴⁴ rozǳieleni;
»Onego spalić ma ą, a tak nieszczęśliwy
»Umrzeć musi i nie wiem, eśli dotąd żywy.


»Jam poszła, abym tylko przy ogniu nie była
»I na tak okrucieństwo wielkie nie patrzyła;
»Przyznam się, że żału ę serdecznie te szkody,
»Że musi zginąć człowiek tak piękny, tak młody,
»I bym w na więtszem szczęściu i weselu była,
»Nie może być, abym go w żal nie odmieniła,
»Wspomniawszy sobie tylko na ognie złożone,
»Co palić będą członki piękne i pieszczone«.


Tak się zda Bradamancie, że e nie smaku e
I że ą barzo ona nowina asu e;
I zda się e , że tak się boi o onego
Skazanego na ogień, ako o ednego
Z braci swo e , a pewnie, że nie bez przyczyny,
O czem wam potem powiem; tak z one nowiny
Smętna barzo, swo emu rzecze Rugierowi:
»Pomóżmy — prawi — ako temu młoǳieńcowi!«


Potem się obróciwszy, gǳie stała niewiasta
Upłakana, mówi e : »Prowadź nas do miasta,
»A wieǳ, że eśli dotąd ży e, żyw zostanie,
»I bądź pewna, że mu się złego nic nie zstanie«.
Rugier wiǳąc życzliwość i pilne staranie
Swo e ǳiewki o niego, i sam przypadł na nie;
Wnętrzną żąǳą zagrzany, chce pomóc onemu
Młoǳieńcowi, na srogą śmierć osąǳonemu.


I do niewiasty mówi: »Czego czekasz więce ?
»Czemu nas nie prowaǳisz do miasta co pręce ?
»Nie płakać tu, ale go ratować potrzeba,
»Bo eśli zaś omieszkasz, nas nie bęǳie trzeba.
»Ale eśli do miasta wcześnie przy eǳiemy,
»Bezpiecznie go z tysiąca mieczów uwieǳiemy;
»Przeto się śpiesz, abyśmy na czas przybyć mogli
»I abyśmy mu pierwe , niż zgore, pomogli«.

³⁴⁴różnie (daw.) — w różne strony. [przypis redakcy ny]
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Postawa śmiałe pary i surowa mowa
Sprawiła to, że ona smętna białogłowa
Niewątpliwą naǳie ą serce napełniła,
Którą uż była pierwe do szczętu straciła.
Lecz iż się barzie bała drogi zastąpione ,
Niż one dalekości, w myśli rozdwo one
Sama w sobie wątpliwa, namysły czyniła,
Bo ąc się, aby próżna e droga nie była.


Potem rzecze: »Jeśli — pry³⁴⁵ — przez tę prostą drogę
»I przez równą po eǳiem, ile baczyć mogę,
»Prawiebyśmy do miasta na czas przy achali
»I eszczebyśmy żywo młoǳieńca zastali;
»Ale eśli po eǳiem przez tę kamienistą
»Złą, nierówną, daleką i zbytnie górzystą,
»Bo ę się, że po czasie w miasto przy eǳiemy
»I onego podobno w ogniu zastaniemy«.


»Czemuż krótszą nie mamy — rzecze Rugier — achać?«
Odpowie białagłowa: »Trudno tam prze achać,
»Bo grabiów z Pontyeru zamek est na droǳe,
»Którego się podróżni wszyscy strzegą sroǳe
»Dla ustawy, którą tam ode trzech dni kładą
»Na panny i rycerze błędne, co tam adą;
»W zamku mieszka Pinabel, człowiek niecnotliwy,
»Syn Anǳelma starego, grabie z Altarywy³⁴⁶.


»I rycerz i biała płeć tędy nie achała,
»Żeby tu odnieść akie sromoty nie miała:
»Pieszo stamtąd iść muszą, białegłowy stro e
»I szaty zostawu ąc, a rycerze zbro e;
»Bo z dawnych lat nie było we wszytkie Francye
»I dotąd eszcze niemasz lepszych do kopie
»Nad tych czterech rycerzów, co onę zamkowi
»Ustawę poprzysięgli i Pinabellowi.


»Powiem wam, ako zwycza i ona ustawa
»Stanęła ode trzech dni i skąd się ta sprawa
»Poczęła, a wy sądźcie, czy est sprawiedliwa,
»Bo na nię kazał przysiąǳ rycerzom, czy krzywa.
»Ma ten Pinabel panią tak złą, że na świecie
»Gorsze niemasz nietylko w tem naszem powiecie,
»Którą, kiedy z niem w drogę nie wiem, gǳie, achała,
»Od rycerza ednego zelżywość potkała.

³⁴⁵pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
³⁴⁶Altarywa — zamek Hauterive we Franc i. [przypis redakcy ny]
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»Rycerz, o którem mówię, iż z baby szyǳiła,
»Którą za siodłem nosił, i źle ą ważyła,
»Powabił Pinabella, co w sobie hardości
»I postawy więce miał, aniżli śmiałości;
»Zbiwszy go z konia, kazał ego panie , aby
»Za to, że sobie z ego przeszyǳała baby,
»Pieszo szła i swe stro e i szaty zewlokła,
»W które się ego baba natychmiast oblokła.


»Będąc tak młoda pani barzo obelżoną,
»Na pomstę z gniewu, z wstydu wszytka obrócona,
»Złączona z Pinabellem, który wszytkich złości
» wszytkich e pomagał zawżdy nieprawości,
»Myśli we dnie i w nocy i nie sypia zgoła
» powiada, że nigdy nie bęǳie wesoła,
»Ażby tam także pieszo rycerze choǳili
» płeć biała i ta stró , ci zbro e stracili.


»A wtem cztere rycerze do zamku ednego
»Trafunkiem przy achali Pinabellowego;
»Cztere wielcy rycerze, co niedawno byli
»Z barzo dalekich kra ów w tę stronę przybyli,
»Tak mężni i tak ǳielni, ako powiada ą,
»Że takich drugich czterech te wieki nie ma ą:
»Akwilant z bratem swo em roǳonem, Gryfonem,
»I Sansonet, mąż wielki, z młoǳikiem Gwidonem.


»Pinabel, który luǳkość z twarzy pokazował,
»Ale w sercu źle myślił, w dom ich poprzy mował;
»Od którego we śpiączki beli poimani
»I tak długo u niego w więzieniu trzymani,
»Aż się wszyscy musieli obowiązać tęgą
»Wy mieszkać tam rok cały i miesiąc przysięgą,
»Przez który czas, żeby tych wszytkich oǳierali,
»Rycerzów, coby tamtem gościńcem achali,


»I ich paniom i pannom zawsze zsiadać z koni
»Kazali i szaty em zabierali. Oni,
»Choć nieraǳi i zbytnie z tego utrapieni,
»Przysięgli tak, ako chciał, gwałtem przymuszeni.
»Do tych czasów eszcze nikt tu z niemi nie gonił,
»Coby z siodła nie wypadł i piór nie uronił;
»A było ich przez³⁴⁷ liczby, lecz szczęścia nie mieli:
»Wszyscy pieszo iść i zbró pozbywać musieli.


»I rozkazał, aby ten, na kogo los padnie,
»Wprzód sam eden wy eżdżał z tych, co byli na dnie;

³⁴⁷przez (daw.) — bez. [przypis redakcy ny]
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»Lecz gǳieby przeciwnemu gońcowi nie sprostał
»I samby wypadł z siodła, a on w siedle został,
»Inszy trze , co zostaną, wszyscy ednem razem
»Powinni na zwyciężcę wychoǳić zarazem.
»Patrzże: eśli tak dobry eden mieǳy niemi,
»Co bęǳie, kiedy przyǳie czynić ze wszytkiemi?


»Ale ta rzecz, na którą i a mam iść z wami,
»Nie chce zwłok, nie chce tego, wiǳicie to sami,
»Abyście się tem bo em teraz zabawiali;
»Bo chociażby tak beło, żebyście wygrali,
»Co wam z twarzy i mężne przystoi postawy,
»Przecię nie są goǳiny edne takie sprawy;
»I bo ę się, że eśli ǳiś tam nie bęǳiecie,
»Obróconego w popiół młoǳieńca na ǳiecie«.


Rugier rzecze: »Nam na to patrzać nie potrzeba.
»My czyńmy, co możemy i co czynić trzeba,
»Jedźmy rychło, a puśćmy ostatek na Boga
»Lub na szczęście; ty nas wiedź, gǳie naprostsza droga.
»Z te gonitwy świadoma bęǳiesz nasze mocy
» uznasz, eśli bęǳiem dobrzy do pomocy
»Temu, który z tak lekkich przyczyn ǳiś karany.
»Ma być, ako powiadasz, na ogień skazany«.


Ona się, nie mówiąc nic, zatem obróciła,
I w drogę się równie szą i bliższą puściła.
Pół mile nie achali przez gościniec prosty,
Kiedy u źrzeli bramę i wysokie mosty,
Kędy szaty i zbro e często utraca ą,
A czasem i żywota nieraz pozbywa ą;
A skoro ich z daleka z zamku obaczono,
Dwa razy, a nie więce we ǳwoń uderzono.


Wtem z bramy przeciwko niem wy eżdżał skwapliwy,
Trzęsąc się na pod ezdku, eden starzec siwy
I wołał wielkiem głosem: »Czeka cie! czeka cie!
»I albo się w zad wróćcie, albo myto da cie.
»I eśli mie sca tego zwycza u nie wiecie,
»Dostatecznie się o niem ode mnie dowiecie«.
I począł em powiadać starzec wszytkę sprawę,
Jaką tam chować kazał Pinabel ustawę.


Potem, ako beł zawsze zwykł czynić z inszemi,
Raǳił em, namawiał ich słowy przysto nemi:
Każcie te panie płaszcz dać, a sami zsiada cie
»Z koni swoich co pręǳe i zbro ę składa cie,
»A w, niebezpieczeństwo się nie wda cie, z takiemi
»Chcąc się bić rycerzami czterema mężnemi:
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»Suknie, zbro e i konia, łatwie dostać wszęǳie,
»Ale kto żywot straci, nań się nie zdobęǳie«.


Mówi Rugier starcowi, aby słów zaniechał.
»Wiem — pry³⁴⁸ — dobrze o wszytkiem, na tom tu przy achał;
»Niecha się, eślim w skutku tak dobry, spróbu ę
»Do te sprawy, akiem się być na sercu czu ę.
»Konia, zbro ę i szaty, tak wieǳ, panie stary,
»Na same gołe słowa nie posyłam w dary;
»Wiem, że i mó towarzysz na to nie pozwoli
»I dobĳać się drogi zastąpione woli.


»Ale idź, a powieǳ em, niecha wy eżdża ą
»Ci, co to luǳie ze zbró i szat oǳiera ą;
»Bo mamy dale achać i ednę rzecz sprawić
»Pilną barzo: długo się tu nie możem bawić.«
»Ano masz uż ednego — starzec odpowieǳiał —
»Który cię wprzód ma potkać«. I dobrze powieǳiał,
Bo achał eden, który na zbroi bogaty
Miał nasuwień³⁴⁹ czerwony, tkany w białe kwiaty.


Bradamanta Rugiera długo nalegała³⁵⁰
I prosiła, aby się wprzód przed niem potkała
Z onym rycerzem, który nasuwień czerwony
Miał na sobie, białemi kwiaty przeǳielony.
Ale próżne e groźby, próżne beły słowa;
Taka beła koniecznie wola Rugierowa,
Aby mu Bradamanta cugu³⁵¹ ustąpiła,
A na mie scu na ego potkanie patrzyła.


Rugier się u starego potem dowiadował,
Jako się ten, co na przód wy achał, mianował.
Starzec powie, że to est Sansonet w czerwone
Dołmonie³⁵² zwierzchnie , białem kwieciem przeǳielone .
Nie mówiąc do siebie nic rycerze wspaniali,
Jeden z te , drugi z tamte strony za eżdżali
I przeciw sobie drzewa ogromne złożyli
I na pełny bieg woǳe koniom wypuścili.


Tem czasem z Pinabellem z zamku beli wyszli
Pieszy w niemałe liczbie i na plac z niem przyszli
Przestrzegać i pilnować, aby zbro e kładli
Ci rycerze, którzyby beli z koni spadli.
Przeciwko sobie mężni rycerze bieżeli

³⁴⁸pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
³⁴⁹nasuwień (daw.) — zwierzchnia szata rycerska, delia. [przypis redakcy ny]
³⁵⁰nalegać kogoś (daw.) — nalegać na kogoś. [przypis redakcy ny]
³⁵¹cug (daw.) — pierwszeństwo. [przypis redakcy ny]
³⁵²dołmona (z węg. dolmany) — szata zwierzchnia na zbroi. [przypis redakcy ny]
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I w tokach swoich drzewa pochylone mieli,
Drzewa wielkie, ogromne, miąższe, mocne, nowe,
Młodociane i dobrze zaschłe, esionowe,


Jakich kilka ǳiesiątków dał beł w przeszłem czesie
Wyciąć mężny Sansonet w niedalekiem lesie,
Które beły na słońcu potem wysuszone,
A na ten czas beły dwie za niem przyniesione;
Trzeba pewnie, żeby tarcz z dyamentu była
Albo z stali, żeby w się grotu nie puściła.
Jedno, gdy na plac w achał, kazał przeciwnemu
Gońcowi dać, a drugie wziął sobie samemu.


Z temi, któreby beły podobno przebiły
Nakowalnie³⁵³, rycerze niezrównane siły,
Zastawu ąc się wza em wielkiemi tarczami,
Uderzyli w się mężnie ostremi grotami.
Rugierowa, co była przez czary zrobiona,
Została nieprzebita i nieprzeboǳiona,
Ona to od Atlanta tarcz czarnoksiężnika,
Na więtszego po wszytkiem świecie czarownika.


Jużeście to nie w edne pieśni u mnie mieli,
Jużeście to wielekroć ode mnie słyszeli,
Że kiedy ą odkryto, wzrok ode mowała
I pamięć i wszytek zmysł nagle odbierała;
Ale ą Rugier zawsze pokrowcem nakrywał,
Odkryte , krom potrzeby wielkie , nie używał;
I tak twierǳą, że pewnie niepożyta była,
Kiedy w onem potkaniu grotu nie puściła.


Druga, która gorszego rzemieśnika miała,
Onego tak ciężkiego raza nie strzymała
I ako uderzona piorunem, do razu
Przepadła się i mie sce w tem dała żelazu;
Mie sce dała żelazu, które weszło w ciało
I mięso mu i żyły w ramieniu porwało.
Tak na on czas Sansonet, mocno uderzony,
Od Rugiera beł z konia na ziemię zwalony.


Pierwszy to tam ze czterech, którzy tam mieszkali
Na to, aby niezbożną umowę chowali,
Przez którego nie tylko łup nie beł zdobyty,
Ale w one gonitwie z siodła beł wybity:
Tak ci, kto się weseli i trzęsie porożem³⁵⁴,
Płacze czasem i bywa częstokroć pod wozem.

³⁵³nakowalnia (daw.) — kowadło. [przypis redakcy ny]
³⁵⁴trząść porożem — [tu:] stawiać się wrogo, grozić. [przypis redakcy ny]
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A wtem znowu na wieży we ǳwon uderzono
I aby wy eżdżali druǳy, znak czyniono.


Skoro się ono pierwsze skończyło igrzysko,
Przystąpiwszy Pinabel Bradamanty blizko,
Pyta, kto to beł, co się tak dobrze postawił,
Że takie hańby ego rycerza nabawił
I tak go mężnie wybił i wysaǳił z siodła.
Sprawiedliwość go boska właśnie tam przywiodła
Właśnie na temże koniu, którego na górze
U askinie uwiódł beł Amonowe córze.


Właśnie się było ǳiewięć skończyło miesięcy,
Spełna ǳiewięć miesięcy, ako z nią adęcy³⁵⁵,
Jako dobrze pomnicie, zepchnął ą z wysoka
Na dół, gǳie Merlinowa leżała zewłoka³⁵⁶,
Kiedy e gałąź, co się powoli łamała
Pod nią, która z nią spadła, śmierci uchowała;
W ten czas wziął beł e konia, mniema ąc, że ona
Na wieki być w askinie miała pogrzebiona.


Tak Bradamanta konia swo ego poznawa,
Którego miał pod sobą: koń grabię wydawa.
Ale gdy głos i mowę ego usłyszała,
I pilnie mu z blizka w twarz i w oczy we źrzała,
»Ten to zdra ca — zawoła — ten to est niecnota,
»Co mię okradł, co mię chciał pozbawić żywota!
»Grzech cię tu twó wprowaǳił teraz, abyś za tę
»Niecnotę wziął nagrodę i godną zapłatę«.


To mówiąc, do miecza się od boku porwała
I dobywszy go, chyżo za niem się udała;
Ale mu wprzód od zamku drogę zastąpiła
I żeby weń nie uciekł, dobrze opatrzyła.
Wszytkie dopiero stracił Pinabel naǳie e,
Jako lis, gdy mu amę za adą od knie e;
Ani się chce obe źrzeć, ale wylękniony
W pole wypada, wiǳąc zamek zastąpiony.


Blednie, ak trup, a konia to kole, to siecze,
Wiǳi, że ma dać garło, eśli nie uciecze.
Bradamanta go bĳe coraz w do eżdżaniu,
Grabia wszytkę naǳie ę kłaǳie w uciekaniu.
Ona tuż wszęǳie za niem, z oczu go nie spuszcza:
Rozlega się po lesie, stgka wielka puszcza.
W zamku o tem nie wieǳą dotąd, bo się byli
Na Rugiera na on czas wszyscy zapatrzyli.

³⁵⁵jadęcy (daw.) — adąc. [przypis redakcy ny]
³⁵⁶zewłoka (daw.) — zwłoki. [przypis redakcy ny]
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Dopiero trze rycerze z zamku wy eżdżali
I tam, kędy gonitwa była, przy eżdżali,
Ma ąc złą białągłowę przy sobie, co była
Ono prawo nieluǳkie tam postanowiła.
Wszytkiem trzem, bo każdy z nich woli iść ochotny
Na pewną śmierć, aniżli żywot wieść sromotny,
Serca z żalu, a twarzy od wstydu pała ą,
Że się wszyscy trze razem z ednem potkać ma ą.


Okrutna nierządnica, która była wniosła
Onę ustawę, pierwe , niż potrzeba, doszła,
Przypominała em ślub, który uczynili,
Aby się e sromoty i krzywdy zemścili.
»Jeśli go — prawi — z konia zwalę ednem drzewem,
»Co mi po towarzystwie? — tak z surowem gniewem
»Gwidon ǲiki mówi złe niewieście — a eśli
»Nie tak bęǳie, utni mi potem szy ę, chceszli«.


Toż Akwilant, toż mówi Gryfon, że gotowi
Po edynkiem w bó wstąpić przeciw rycerzowi
I że umrzeć albo być poimani wolą,
Niżli się wszyscy razem z ednem bić pozwolą.
»Na co spory, na co ta próżna wasza mowa? —
»Nierządnica em mówi tak Pinabellowa —
»Po tom was tu przywiodła, abyście się bili,
»A nie, abyście nowe umowy czynili.


»W ten czas ebyło czynić, kiedyście więźniami
»Beli, w ten czas się było bawić wymówkami,
»Już to wszytkopo czasie; cóż, czy nie pomnicie
»Swe przysięgi, czy zostać kłamcami wolicie?«
Rugier tem czasem woła: »Awo piękne szaty
»Mo e panny, awo koń, awo rząd bogaty,
»Awo i nowe siodło, awo zbro e macie:
»Czegóż więce , eśli to chcecie mieć, czekacie?«


Tu e Pinabellowa ciśnie białagłowa,
Tu obelżenia pełne Rugierowe słowa
Tak długo, aż się wszyscy, prawie przymuszeni,
Ruszyli razem, ale sroǳe zawstyǳeni.
Naprzód wypadli bracia roǳeni, cne plemię
Margrabię, co burgunǳką trzyma żyzną ziemię;
Gwidon, co miał cięższy koń i mnie sze rączości,
Bieżał po zad za niemi w małe dalekości.


Przeciwko niem biegł Rugier, zapalony gniewem,
Z temże, którem zbił z konia Sansoneta, drzewem,
Zakryty drogą tarczą, tarczą drogie ceny,
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Którą miał stary Atlant na górze Pyreny,
Onę, mówię, co asność taką wydawała,
Że e żadna źrzenica nigdy nie strzymała,
Które Rugier za pomoc ostatnią używał,
Kiedy w niebezpieczeństwie akiem wielkiem bywał.


Acz mu blask one tarczy tylko trzykroć służył,
Trzykroć go tylko i to w wielkiem gwałcie użył;
Pierwsze dwa razy, kiedy z rozkosznego kra u
! Do chwalebnie szego się wracał obycza u;
Trzeci raz, kiedy mięǳy morskiemi wodami
Sroga ryba głodnemi groziła zębami,
Co uż, uż piękną ǳiewkę nagą pożreć miała,
Co mu to, wyzwolona, zaś tak źle oddała.


Trzy razy tylko beła od niego użyta
Przez wszytek czas, ale tak bywała nakryta,
Że ą mógł łatwie odkryć, kiedy beło trzeba,
Kiedy gwałt, kiedy wielka przypadła potrzeba.
Z tą i teraz, akom rzekł, w srogi bó wstępował,
A takie serce, taką śmiałość pokazował,
Że onych trzech rycerzów, które przeciw sobie
Wiǳiał, tak, ako ǳiecek³⁵⁷, bał się w one dobie.


Rugier właśnie Gryfona tak, ako wymierzył,
W róg tarczy wielkiem drzewem haniebnie uderzył;
On się chwie e tam i sam i głową nie włada
I z siodła na ostatek leci i wypada.
Gryfon go zaś w pośrzodek paiża³⁵⁸ ugoǳił;
Ale iż grot na poprzek nie prosto przychoǳił
I Rugier miał tarcz gładką, zbyt polerowaną,
Szedł ślózem³⁵⁹, porząc wierzchem stal uhartowaną,


I pokrowiec, który blask foremny³⁶⁰ zakrywał,
Na tarczy w kilku mie scach zdarł i porozrywał,
Blask foremny, na który wszyscy paść musieli,
Którzy tarcze odkryte by na mnie za źrzeli.
Akwilant, który bieżał zarówno z Gryfonem,
Rozdarł grotem ostatek pokrowca stalonem
I tarcz odkrył; zaczem wnet blaskiem padł na ziemi
I brat bity i Gwidon, co bieżał za niemi.


I tam i sam, gǳie kogo blask zastał, pada ą;
Bo nie tylko wzrok, ale zmysły odbiera ą
Promienie przeraźliwsze i aśnie sze słońca.

³⁵⁷ǳiecek (daw.) — . przypadek [D.] lm od: ǳiecko; [ǳiś: ǳieci]. [przypis redakcy ny]
³⁵⁸paiż (daw.) — tarcza. [przypis redakcy ny]
³⁵⁹ślózem (daw.) — na ukos, pochyło. [przypis redakcy ny]
³⁶⁰foremny blask (daw.) — [tu:] ǳiwny blask. [przypis redakcy ny]
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Rugier, który nie wiǳi bo u eszcze końca,
Obraca koń i szable dobywa w obrocie
I rozczęty bó kończyć chce w zwykłe ochocie
I nie wiǳi nikogo zgoła przeciw sobie:
Wszyscy beli, ak martwi, padli przeciw sobie.


Rycerze, co na koniech beli przy achali,
I pieszy, co się byli ǳiwować zebrali,
I białegłowy leżą po ziemi i konie
I tam i sam, ci na te , ci na owe stronie.
Wprzód się Rugier ǳiwu e, potem się postrzega,
Że rozdarty pokrowiec wisi i dosięga
Strzemienia, on pokrowiec edwabny, czerwony,
Pod którem niewytrwany blask beł uta ony.


Obróci się na koniu i koń obraca ąc,
Patrzy, swe towarzyszki oczyma szuka ąc.
I eǳie na to mie sce, gǳie była została
W on czas, gdy się gonitwa pierwsza rozczynała.
Ale skoro obaczył, że i tam nie była,
Myśli sobie, że pewnie w drogę się puściła
Skazanego młoǳieńca od śmierci obronić
I przybyć w czas, wiǳąc, że długo będą gonić.


I mięǳy leżącemi, których przeraziła
Przykra asność, tę, co go. tam przyprowaǳiła,
U źrzał i wziął ą przed się i zbyt zasromany,
Jachał stamtąd, sam w sobie wszytek pomieszany,
I w płaszcz e , który miała, z pokrowca obraną,
Uwinął Atlantowę tarcz uczarowaną.
Zaczem przyszła do siebie i pierwszych dostała
Zmysłów, skoro na przykry blask patrzyć przestała.


Rugier eǳie żałosny po swo e wygrane ,
Nie śmie od ziemie podnieść twarzy zasromane ,
Rozumie, że mu bęǳie zawsze wymiatane
Na oczy tak niegodnie zwycięstwo dostane.
Jako się mam poprawić — prawi — po tem błęǳie
Każdy ganić, każdy mi tem urągać bęǳie,
Żem zwyciężył, tak będą mówić, nie siłami,
Nie męstwem akiem, ale brzydkiemi czarami«.


Kiedy tak achał, pełny żalu i asunku,
Czego chciał, czego szukał, to nalazł z trafunku:
Nad achał, adąc potem, studnią zbyt głęboką,
Obsypaną kamieniem i twardą opoką,
Gǳie bydło napasione w południe choǳiło
I upragnione w zno e letnie się poiło.
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Rzekł Rugier: »Nie bęǳiesz mię, o zła tarczy, lżyła,
»Nie bęǳiesz mi uż więce sromoty czyniła!


»Niecha to bęǳie hańba mo a ostateczna,
»Którą mam mieć na świecie, o tarczy bezecna!«
To mówiąc, zsiadszy z konia, zrzucił ą z ramienia
I patrzał koło siebie dużego kamienia;
I nalazszy go, wziął go i z tarczą pospołu
Mocno związany wrzucił do wielkiego dołu
I rzekł: »Niechże tu z tobą, o tarczy zelżona,
»Wiecznie mo a sromota bęǳie pogrzebiona!«


Studnia barzo głęboka i wód pełna była,
Kamień ciężki, tarcza coś mało mnie ważyła;
Obo e upuszczone, poszło na dół snadnie
I okryło się wodą i zostało na dnie.
Tak wspaniałego ǳieła zamilczeć nie chciała
Wieść błędna³⁶¹, świegotliwa i w trąbę zagrała
I puściła dźwięk o tem po wszytkie Francye
I po przyległych kra ach i po Hiszpanie .


Skoro się ona ǳiwna przygoda rozniosła
I od głosu do głosu na wszytek świat poszła,
Rycerze z dalekich stron i blizkich achali,
Aby tarcze tak zacne , tak drogie szukali.
Ale nie mogli wieǳieć, gǳie kra , gǳie ta była
Studnia, w które się sławna pawęza³⁶² taiła;
Bo ona białagłowa, co na to patrzała,
Nigdy kra u i studnie ob awić nie chciała.


Skoro Rugier od achał, zamek zostawiwszy,
I bó bez wielkie prace prędko odprawiwszy,
Kiedy oni rycerze cztere zawołani
Postawili się słabo i ako słomiani,
Wziąwszy tarcz, wziął i światło, które urażało
Wszystkie oczy i wszystkie zmysły odbierało;
Zaczem ci, co leżeli, blaskiem zarażeni
Powstawali tak, ako ze snu ocuceni.


Przez cały ǳień ni o czem sobie nie mówili
Cztere rycerze, którzy z Rugierem gonili,
Jeno o onem ǳiwie, ako zaślepieni
Niewytrwanemi blaski, beli zwyciężeni,
A wtem nowina przyszła przed zachodem słońca,
Że uż grabia Pinabel doszedł swego końca;
Już i w zamku rycerze tę wiadomość mieli,
Lecz od kogo był zabit, eszcze nie wieǳieli.

³⁶¹wieść błędna (daw.) — [tu:] wieść błąka ąca się. [przypis redakcy ny]
³⁶²pawęza (daw.) — tarcza. [przypis redakcy ny]
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Bradamanta się była w pogonią³⁶³ puściła
Za niem i w wąwozie go ciasnem dogoniła;
I sto mu ran, przez piersi, przez boki zadała
I wszytkę krew z martwego wytoczyła ciała.
A skoro on wielki smród, którem zarażony
Wszytek beł kra tamteczny, przez nię był zniesiony,
Z koniem, którego e beł uwiódł u askinie,
Wracała się do lasa, potem po równinie


Tam, gǳie była Rugiera zostawiła, chciała
Wrócić się, ale drogi naleźć nie umiała.
Po górach, po dolinach nakoło skręciła
I wszytkie okolice tam i sam z eźǳiła;
Ale szczęście nie chciało, aby naleźć miała
Drogę, skądby Rugiera swego do echała. —
Z drugą pieśnią was czekam, eśli się kochacie
W historye i eśli mię raǳi słuchacie.

Koniec pieśni dwuǳiestej wtórej.

.   
Argument
Astolf leci pod nieby. Zerbin obwiniony
O śmierć Pinabellowę, bywa wybawiony
Od Orlanda. Rodomont na Frontynie eǳie,
Od ąwszy go Hipalce, co go inǳie wieǳie.
Grabia Orland straszliwy po edynek z hardem
Odprawu e tatarskiem królem, Mandrykardem;
Potem od swo e ǳiewki ma ąc niewytrwane
Urazy, wpadł w szaleństwo nigdy niesłychane.

Allegorye
W te dwuǳieste trzecie pieśni wiǳiemy, ako napodle szy człowiek siła złego nabro-
ić może, ponieważ baba Gabryna tak wielkiego Tycerza, aki beł Zerbin, mało o śmierć
nie przyprawiła. W Rodomoncie, który wprzód ma ąc za sromotę sobie wziąć konia bia-
łe głowie, który mu się podobał i którego potrzebował, a potem go e wziął gwałtem,
ukazu e się, ako nietrudno o okazyą przywieść do skutku naszę wolą, byśmy tylko mieli
z to siły. W Orlanǳie potem, który dla swo e Angeliki stracił rozum i oszalał, ukazu e
się rzeczą samą i doświadczeniem, ako est moc wielka niezbedne miłości.

. Skład pierwszy
Niech każdy, ako może, bliźniego ratu e,
Bo dobrze czynić rzadko kiedy się na du e
Bez nagrody; eśli też chybi cię nagroda,
Przynamnie cię nie potka sromota i szkoda.
Ale który drugiemu źle czyni, to próżno,
Musi mu dług zapłacić lub prędko lub późno.
Dobrze mówi przypowieść, że się potyka ą
Luǳie z ludźmi, a góry w mie scu zostawa ą.

³⁶³pogonia (daw. forma) — pogoń. [przypis redakcy ny]
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Patrza , co Pinabella dopiero potkało
Za ego złe uczynki i co mu się zstało;
Krótko mówiąc, karanie wziął za swe zasługi
I zapłacił, choć późno, razem wszytkie długi,
A Bóg, który przeciwko człowiekowi złemu
Pospolicie swą pomoc da e niewinnemu,
Bradamantę wybawił i zawsze każdego
Niewinnego wybawi i sprawiedliwego.


Tak wierzył zły Pinabel, że w amę zepchniona
Bradamanta, miała być wiecznie pogrzebiona,
I nie myślił e u źrzeć wiecznie, nie rzkąc, za tę
Złość swo ę przeciwko nie z rąk e wziąć zapłatę.
To mu nic nie pomoże, to go nie ratu e,
Że pomięǳy tak wielą zamków się na du e,
Zamków swoich o czystych, gǳie mięǳy górami
Świecił się Wysoki Brzeg pod Pontyerami.


Wysoki Brzeg na on czas i przyległe włości
I wielkie w okolicy trzymał ma ętności
Stary Anǳelmus, ociec Pinabella, który
Miał nieprzy aźń z dawnych lat z domem Jasne Góry³⁶⁴.
Bradamanta, akom rzekł, skoro dogoniła
Zdra cę swego, pod górą w lesie go zabiła,
Który inszych pomocy do swo e obrony
Nie używał, krom wrzasku a prośby, strwożony.


Skoro tak fałszywego rycerza zabiła,
Co ą chciał pierwe zabić, na zad się puściła,
Gǳie się naleźć Rugiera swego spoǳiewała;
Ale się e fortuna zła w tem sprzeciwiała,
Która ą wprowaǳiła na ścieszkę omylną,
Nie tę, które szukała z chęcią tak usilną.
Tak w achała w ciemny las, gęsty i głęboki
Właśnie w ten czas, gdy na świat padną ciemne mroki.


A nie wieǳąc, gǳie się tak późno poǳieć miała,
Na tem mie scu, gǳie ą noc nalazła, została
Na trawie, gǳie beł gęstem liściem dąb nakryty,
Częścią śpiąc i czeka ąc na rumiane świty,
Część na Marsa, Jowisza i na błędne bogi
Insze patrząc, ako swe odprawu ą drogi;
Ale lub czu e lub śpi, twardem snem zmorzona,
Wszytka est w swem Rugierze myślą utopiona,

³⁶⁴Jasna Góra — [tu:] Clermont. [przypis redakcy ny]
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Ustawu e, wzdycha z serca i z samych wnętrzności,
Pełna smutku wielkiego i ciężkie żałości,
Że w nie więce , niż miłość, gniew mógł. »Tyś to sprawił,
»Zły gniewie, żeś mię mego miłego pozbawił:
»Bym wżdy beła — powiada — drogę pamiętała,
»Kiedym się za tem zdra cą bezecnem udała,
»Żebym tam, skądem wyszła, na zad zaś trafiła!
»Próżno to, o czem beła i pamięć straciła«.


Takie słowa na on czas i takie tęsknicę
W sercu i w ustach beły u mężne ǳiewice,
A wtem wzdychania wiatry a łzy, co spadały
Z oczu, na piękną twarz deszcz obfity puszczały.
Tem czasem po czekaniu długiem pożądany
Ukazał się na niebie piękny świt rumiany;
Ona też munsztuk w gębę włożyła koniowi
Tam, gǳie się pasł i wsiadszy, achała ku dniowi.


Jeszcze beła niewiele stamtąd u achała,
Gdy na koniec gęstego lasu przy achała,
Gǳie był przedtem on wielki pałac postawiony,
W którem więźnie swe chował czarownik uczony.
Tu zastała Astolfa, który uż był w skrzydła
Ubranemu koniowi w pysk włożył węǳidła
I stał myśląc, ako miał z Rabikanem sobie
Postąpić i komu go oddać w one dobie.


Z trafunku od nie tam był na on czas zastany,
Kiedy beł sobie z głowy szyszak zd ął spiżany³⁶⁵,
Tak, że eno co trochę z lasu wy achała,
Tak zaraz stry ecznego swo ego poznała;
I z daleka go eszcze luǳko pozdrowiła,
A potem bliże będąc, mile obłapiła
I twarz z hełmu odkryła i poznać się dała
I nadto mu imię swe własne mianowała.


Nie mógł nikogo naleźć Astolf — i tak wierzył —
Komuby się beł lepie swo ego powierzył
Rabikana i ktoby lepie go pilnował
I do ego zwrócenia z drogi go dochował,
Jako ǳiewka z Dordony; i tak mu się zdało,
Że mu ą Bóg lub szczęście w on czas tam posłało,
I eśli ą rad wiǳiał, eśli ą miłował,
Zawsze, tem więce teraz, gdy e potrzebował.

³⁶⁵spiżany — spiżowy. [przypis redakcy ny]
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A skoro obłapiania swo e powtórzyli
I braterskie³⁶⁶ się z sobą wza em ucieszyli,
Ona ego, a on e pilnie się pytali
I o swem powoǳeniu sobie powiadali.
Książę angielskie mówi: »Mamli w drogę achać
»Samem ptakom zwycza ną, czas mi uż wy achać«.
I odkrył e swe wszytkie zamysły, a potem
Ukazał e koń, który biegał prędkiem lotem.


Ona tego za żaden ǳiw sobie nie miała,
Kiedy go po powietrzu lata ąc wiǳiała³⁶⁷.
Znała go dobrze przedtem; na niem wywabiony
Do bo u, wy achał beł czarownik uczony
Przeciwko nie ; więc i to dobrze pamiętała,
Kiedy głowę i szy ę za niem wyciągała
Tego dnia, kiedy Rugier z e wielkiem lękaniem
Aż pod same obłoki wzniesiony beł na niem.


Mówi książę angielskie, że e kochanego
Rabikana swo ego chce dać tak rączego,
Że kiedyby go w biegu woǳą nie hamował,
Strzały z łuku puszczone w zadby zostawował,
I zbro e i rynsztunek niepotrzebny, który
Chciał, żeby mu kazała wieźć do Jasne Góry
I tak to opatrzyła, żeby go to cało,
Kiedy się na zaǳ drogi wróci, doczekało.


»Bo że — powiada — lotem iść nam, ile mogę,
»Jako nalepie się chcę ulżyć w tę swą drogę;
»Okrom szable a trąby swe nic nie chcę nosić«.
Acz mu na same trąbie pewnie było dosyć.
Bradamanta kopią syna Galaona³⁶⁸
Przytem bierze, która tem była obdarzona
Przywile em i która tak potężnie bodła,
Że każdego w gonitwie wypychała z siodła.


A kiedy się uż Astolf w onę drogę puszczał
I osiadł lotne źwierzę, wóǳ mu nie wypuszczał
I z razu szedł od ziemie z lekka; ale potem
W okamgnieniu zginął e z oczu prędkiem lotem.
Tak, kiedy okręt z portu na głębią wychoǳi,
Bo ąc się skał i piasków i miałkich powoǳi,
Zrazu pomału iǳie; ale kiedy z brzegiem
Port zostawi, wiatr mĳa niedościgłem biegiem.

³⁶⁶braterskie (daw. przysłówek) — po bratersku. [przypis redakcy ny]
³⁶⁷Kiedy go po powietrzu latając wiǳiała — [daw. forma imiesłowu] zamiast: latającego. [przypis redakcy ny]
³⁶⁸syn Galafrona — Argala; Galafron, król Kata u w Chinach, o ciec Angeliki i Argali. [przypis redakcy ny]
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Skoro Astolf od achał, ǳiwnie asobliwa
Bradamanta zostawa, w myśli swe wątpliwa,
I nie wie, ako one sprawie ma poraǳić
I zbro ę z bratniem koniem, gǳie chciał, zaprowaǳić.
Żąǳa ą wielka grze e Rugiera swo ego
Szukać, nie biorąc racze przed się nic inszego;
Z którem, eśliby go gǳie pierwe nie potkała,
Wiǳieć się w Walumbrozie pewnie spoǳiewała.


Gdy tak stała wątpliwa, u źrzała z daleka
Idąc przeciwko sobie trafunkiem człowieka³⁶⁹,
Któremu zbro ę bratnią kazała ułożyć
I na Rabikana ą powiązaną włożyć,
Potem za sobą koni dwu wieść w one dobie,
Z których eden nic, drugi zbro ę miał na sobie;
Dwu miała: eden dawny, drugi, co go była
Wzięła Pinabellowi, kiedy go zabiła.


Do Walumbrozy achać stamtąd umyśliła,
Bo tam naleźć swo ego Rugiera tuszyła;
Ale drogi tak, ako trzeba, nie wieǳiała
I aby nie zbłąǳiła, barǳo się bo ała³⁷⁰.
On też chłop, który z nią beł i za nią e konie
Prowaǳił, nie beł wiadom barzo w tamte stronie.
Atoli się nakoniec na szczęście puściła
Tam, gǳie że Walumbroza być miała, tuszyła.


Tam i sam patrzy pilnie kogo w onem boru,
Któryby e ukazał drogę do klasztoru;
Ale niemasz nikogo. Z boru wy achała
O ǳiewiąte i zamek z daleka u źrzała,
Zamek eden z daleka na pagórku, który
Zdał się e być podobny zbyt do Jasne Góry;
I tak beło, bo potem i sama poznała,
Ze beła Jasna Góra, gǳie matka mieszkała.


Skoro mie sce poznała, trapić się poczęła
Na sercu i żałość ą okrutna u ęła,
Bo eśli ą pozna ą, uż, ako ma wolą,
Od achać e , rzecz pewna, więce nie pozwolą;
Jeśli też tam zostanie, tak ą palić bęǳie
Ogień srogie miłości, że garła pozbęǳie,
Jeśli swego Rugiera nie obaczy więce
I co rzekł, w Walumbrozie nie ziści co pręce .

³⁶⁹ujźrzała z daleka / Idąc (…) człowieka — [daw. forma imiesłowu] zamiast: idącego. [przypis redakcy ny]
³⁷⁰bojać się (daw., gw.) — bać się. [przypis redakcy ny]
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A kiedy tak wątpliwa długą chwilę była,
Nakoniec Jasną Górę minąć umyśliła
I przeciw klasztorowi konia obracała
Bogate Walumbrozy, gǳie drogę wieǳiała.
Ale szczęście tak chciało, że one goǳiny
Przedtem, niżli na górę w achała z doliny,
Jednego z bracie swo e , Alarda³⁷¹, potkała
I czasu przed niem gǳie się utaić nie miała.


Wracał się w zad do domu, skoro lud rozprawił
I piechotę i ezdę na leżach postawił,
Którą, ako mu cesarz świeżo beł napisał,
W okolicznych miasteczkach zebrał i popisał.
Pierwe się mieǳy sobą wza em pozdrowili
I braterskie witania nie raz powtórzyli;
Potem do Jasne Góry pospołu achali,
A to o tem, to owem obo e gadali.


Do Jasne Góry z bratem pospołu w achała,
Kędy e utrapiona matka e czekała,
Ustawicznie smętną twarz łzami polewa ąc
I darmo e po wszytkie Francye szuka ąc.
Ale one witania, one obłapiania,
One z matką i bracią spólne całowania
Wszytkie za nic i wszytkie za aszkę ważyła
Przeciwko tem, które z swem Rugierem czyniła.


A nie mogąc wy achać sama z Jasne Góry,
Myśliła do klasztoru posłać kogo, który
Miał odnieść Rugierowi, czemu, ako chciała,
Za niem do Walumbrozy stamtąd nie achała,
I prosić go, eśli go prosić beło trzeba,
Aby się, ako beło koniecznie potrzeba,
Okrzcił i prosił o nię, ako miał z nią zmowę,
Potem do skutku przywiódł małżeńską umowę.


Przez tegoż posła konia odesłać mu chciała,
Konia, w którem, że się on zbyt kochał, wieǳiała;
A zaprawdę, beł goǳien łaski i miłości
Rugierowe dla cnoty i swo e ǳielności,
Bo takiego drugiego we wszytkiem pogaństwie
I we wszytkiem nie było prawie chrześcĳaństwie,
Okrom Bryliadora, który beł Orlandów,
A Ba arda drugiego, który beł Rynaldów.


Onego dnia, gdy Rugier osiadł ǳiwne zwierzę,
Które miało z obu stron przyprawione pierze,

³⁷¹Alard — syn Amona, brat Bradamanty. [przypis redakcy ny]
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Zostawił beł swo ego Frontyną — onemu
Koniowi imię było to Rugierowemu —
Wziąwszy go Bradamanta, do dom go posłała
I karmić go i z lekka prze eżdżać kazała,
Że w krótki czas, ako się w Jasne Górze chował,
Tak, ako nigdy przedtem, zbyt się beł wychował³⁷².


Robotnice i szwaczki wszytkie, które miała,
Zwołała i pospołu z niemi haowała,
Mało co przestawa ąc, a wszytka robota
Z białych, czarnych edwabiów była i ze złota;
Z te pokrowiec na siodło i dek³⁷³ urobiła
ǲiwnie kosztowny, którem Fronty na nakryła.
Wtem córki Kalitre, mamki swe , przyzwała,
Które się swoich wszytkich ta emnic zwierzała.


Częstokroć z nią, trzyma ąc dobrze o e wierze,
Rozmawiać była zwykła o swo em Rugierze,
Jako e beł na sercu wyraźnie wyryty,
Jako gładki, ako beł rycerz znamienity;
Te zawoławszy rzecze: »Nad cię w pewną drogę
»Mięǳy wszytkiemi obrać lepszego nie mogę
»I wiernie szego posła, o Hipalko³⁷⁴ mo a!
»W takie cenie est u mnie chęć i wiara two a.


»Jedź!« — powiada, potem e wszytkiego naucza,
Gǳie ma achać i to e i owo porucza;
A skoro e zleciła wszytko dostatecznie,
O to barǳo prosiła, aby ą koniecznie
U niego wymówiła, że się nie stawiła
W Walumbrozie, ponieważ w tem e przeszkoǳiła
Zła, przeciwna fortuna, która więce nami
I naszemi rzeczami władnie, niż my sami.


Kiedy uż na parepie³⁷⁵ Hipalka sieǳiała,
Aby wiodła Frontyna, woǳe³⁷⁶ e podała,
Dawszy e tę naukę, eśliby kto gwałtem
Chciał go e wziąć, albo e w droǳe akiem kształtem
Złość wyrząǳić, aby się z niem w rzecz nie wdawała,
Tylko mu zaraz, czy beł on koń, powieǳiała,
Tusząc, że drżeć na imię Rugierowe mieli
Namężnie szy rycerze, gdyby e słyszeli.

³⁷²wychować się (daw.) — [tu:] wybrać się, nabrać dobrego wyglądu. [przypis redakcy ny]
³⁷³dek — przykrycie, derka. [przypis redakcy ny]
³⁷⁴Hipalka — córka mamki Bradamanty. [przypis redakcy ny]
³⁷⁵parepa — koń. [przypis redakcy ny]
³⁷⁶woǳe — . przypadek lm [t . B.; M.lp: woǳa; część uprzęży]. [przypis redakcy ny]
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Wiele e potem inszych przypomniała rzeczy,
Które, mówiąc z Rugierem, miała mieć na pieczy;
Które skoro w pamięć swą Hipalka zebrała,
Nie chcąc się więce bawić, w drogę się udała.
Przez pola, przez równiny, przez góry, przez lasy,
Już beła u achała pięć mil w one czasy,
A dotąd ą ci wszyscy, co się z nią potkali,
Puszczali ani dokąd achała, pytali.


Dopiero po południu, gdy z eżdżała z góry
Na równiny, potkała Rodomonta, który
Sam eden szedł piechotą, a wszytek beł zbro ny,
A przed nim śpiesznie bieżał karlik mały, stro ny.
Skoro e we źrząt w oczy, brzydkie rozpoczynał
Bluźnierstwa i swe bogi ła ał i przeklinał,
Że na on czas onego konia tak pięknego
Nie nalazł racze w ręku rycerza akiego.


Przysiągł to beł pohaniec i zaklął się sroǳe,
Pierwszy koń, który mu się miał trafić na droǳe,
Wydrzeć; a to beł pierwszy, nad który pięknie szy
Nie mógł być i coby rząd mógł mieć kosztownie szy;
Udał mu się, tylko że sromoty się boi,
Wiǳąc, że białe głowie brać go nie przystoi.
Mówi często, patrząc nań, z gniewem i z ła aniem:
»Niestetyż mnie, że pana ego niemasz na niem!«


Hipalka na to rzecze: »Szczęście twe tak chciało;
»By tu beł, prędkoć-by się konia odechciało:
»Nie tylko ty, ale nikt pewnie z ego panem
»Nie może być na świecie w męstwie porównanemu«.
On e : »Któż to tak cuǳą sławę depce?« powie.
Hipalka mu, że to koń Rugierów, odpowie.
Rodomont zaś: »Więc go chcę, kiedy Rugierowi
»Należy, tak sławnemu temu rycerzowi.


»A eśli est tak mężnem, ako twierǳisz o niem,
»I żaden mu nie zdoła, a mu z ego koniem
»Nie z adę i niecha wie, że mu go nie stracę
»I owszem mu, ako chce, od niego zapłacę.
»Powieǳ mu, żem Rodomont, eśli pytać bęǳie
»O mo e imię, i to, że mię na ǳie wszęǳie,
»Jeśli ze mną bo u chce, krom żadne trudności,
»I pozna mię, bom znaczny z me własne światłości.


»Gǳie prze dę, takie znaki po mnie zostawa ą,
»Że więtsze po piorunach nigdy nie zosta ą«.
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Z takiem przepychem³⁷⁷ mówiąc przeciw Rugierowi,
Złote woǳe³⁷⁸ na szy ę włożył Frontynowi
I wsiadł nań i Hipalkę zostawił żałosną.
Tkniona oną sromotą i krzywdą nieznośną,
Ła e mu, ako może, nieboga nagorze ;
On nie słucha i w górę po eżdża tem sporze .


Jeǳie tam, gǳie go karzeł wieǳie, aby z hardem
Mógł swo ę Doralikę naleźć Mandrykardem.
Hipalka mu, z daleka adąc za niem, ła e
I klnie go i złorzeczy, co e głosu zsta e.
Co się tam dale ǳiało, Turpin opisu e,
Który w mie scu tem z drogi proste występu e,
Potem się wraca znowu na gościniec bity
Do kra u, gǳie beł grabi a z Magance zabity.


Ledwie co Bradamanta stamtąd się puściła,
Co się szukać swo ego Rugiera kwapiła,
Jako tam zła fortuna przyniosła Zerbina,
Z którem wszęǳie pospołu eźǳiła Gabryna.
Jeǳie dale i u źrzy, nie wie, czy e ciało,
Które martwe pod górą w dolinie leżało,
I ako ten, co zawsze pobożność miłował,
Nieszczęsnego przypadku onego żałował.


Leżał grabia Pinabel zabity na ziemi,
Le ąc krew tak obfito ranami wielkiemi,
Że się zdało, że w ciele tak wiele ran było,
Jakby się na ego śmierć sto mieczów złączyło.
Jachał dale królewic szocki zawołany
Na szczęście śladem, co beł świeżo udeptany,
Aby się mógł dowieǳieć, przez kogo tam ono
Mężobó stwo tak srogie było popełniono.


Aby go tam czekała, powieǳiał Gabrynie,
Obiecu ąc się wrócić pręce , niż w goǳinie.
Ona się zaraz blizko pod trupa pomknęła
I przypatrować się mu stąd i stąd poczęła,
Myśląc, eśli się e co u niego zda, żeby
Wzięła temu, co tego uż nie miał potrzeby,
Jako ta, co miała grzech ten mięǳy inszemi,
Że zbyt łakoma beła, wadami swo emi.


By była miała sposób, że rzeczy kraǳione
Mogły być akiem kształtem u nie uta one,
Zdarłaby beła z niego i zbro ę i szaty

³⁷⁷przepych (daw.) — pycha. [przypis redakcy ny]
³⁷⁸woǳe — . przypadek lm [t . B.; M.lp: woǳa; część uprzęży]. [przypis redakcy ny]
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Wszytkie, spodnie i zwierzchnie, nasuwień³⁷⁹ bogaty;
Dlatego, co skryć może tylko, ode mu e,
Ostatka, że nie bierze, haniebnie, żału e.
Beł pas piękny na trupie; ten mu odebrała
I pod suknią oba em boki przepasała.


Wrócił się prędko Zerbin, który darmo w tropy
Bieżąc za Bradamantą, patrzył bite stopy,
Bo trafił ścieszkę, co się w kilka dróg ǳieliła,
To na dół, to na górę, a ślady myliła.
Do tego uż też późny wieczór następował,
Nie radby beł gǳie w polu pod niebem nocował,
I dla noclegu śpiesznie po achał z doliny
W towarzystwie niezbożne , przeklęte Gabryny.


Dwie mili u achawszy, pyszno zbudowany
Zamek u źrzą, Wysoki Brzeg z dawna nazwany;
Tam się zastanowili w nocy dla noclegu,
Co od ziemie do nieba uż szła w pełnem biegu.
Ledwie co z koni zsiedli, srogie narzekanie
Usłyszą i wielki płacz i krzyk i wołanie.
Wiǳą potem, że wszęǳie co żywo płakało,
Tak, akoby co na tem wszytkiem należało.


Kiedy się o tem pytał, taką Zerbinowi
Sprawę dano, że świeżo grabi Anǳelmowi
Staremu ktoś z nowiną dopiero przybieżał,
Że syn ego zabity niedaleko leżał.
On chcąc uść pode źrzenia, czyni tę postawę,
Że dopiero od nich wie teraz onę sprawę;
Lecz myśli, że to ten beł mepochybnie, który
Sroǳe zamordowany leżał podle góry.


Po małem czasie ciało beło przyniesione,
Na marach z wielką liczbą świec przyprowaǳone
Tam, gǳie beł wrzask okrutny i ręku łamanie
I żałosne po wszytkich stronach narzekanie.
Wszyscy z oczu obfite dżdże na twarz spuszczali
I wołaniem i płaczem nieba przebĳali;
Ale na upłakańsza twarz o ca nęǳnego
Była mięǳy wszytkiemi, Anǳelma starego.


Kiedy się tak na pogrzeb wielki gotowano
I wielu nań z dalekich kra ów zapraszano
Według dawnych porządków, które zachowały
Dawne wieki, które uż tych czasów ustały,
Grabia stary, co płakał ustawnie na zeście
Syna swego, wytrąbić rozkazał po mieście,

³⁷⁹nasuwień (daw.) — zwierzchnia szata rycerska, delia. [przypis redakcy ny]
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Obiecu ąc nagrodę i dar znamienity
Temu, przez kogoby beł srogi mord odkryty.


Poszła z głosu do głosu i z ucha do ucha
Od grabie obiecane nagrody otucha,
Aż się także doniosła one niezbożnice,
Co złością przechoǳiła tygry, meǳwięǳice.
Lub to dawna nienawiść wielka w nie sprawu e,
Upadek Zerbinowi nieschronny gotu e,
Lubo, żeby się mogła chlubić sprawiedliwie,
Że sama w luǳkiem ciele bez luǳkości żywię.


Lubo się też łakomstwem i oną uniosła
Obietnicą nagrody, do Anǳelma poszła
I po przemowie, która akiekolwiek miała
Podobieństwo, że Zerbin zabił, powieǳiała,
Syna ego, i pasa z pod suknie dobyła
I przed starem go grabią na stół położyła.
Poznał nieszczęsny ociec zabitego syna
Zwycza ny pas, który mu oddała Gabryna.


I z płaczem Bogu ǳięki czynił, że ob awił
Mężobó cę, i zaraz piechotę wyprawił,
Która szedszy do miasta, wszytko pobuǳiła
Pospólstwo i gospodę wkoło obstąpiła.
Tak Zerbin nieszczęśliwy, który spał, bezpieczny,
I te krzywdy nie czekał, był na ostateczny
Upadek od bezbożne niewiasty podany,
W prierwospy³⁸⁰ od Anǳelma grabie poimany.


One nocy do ciemne wieże beł wsaǳony
I w łańcuchu i w pęcie aż na dno spuszczony.
Jeszcze beło nie weszło słońce, kiedy krzywy
Na zamku wyrok stanął i niesprawiedliwy,
Aby na temże mie scu, gǳie beł wykonany
Zły uczynek, Zerbin beł rano ćwiertowany;
Inszego też opytu³⁸¹ o tem nie czynili:
Dosyć było, że tak pan i wszyscy wierzyli.


Naza utrz, skoro światu pełne mokre rosy
Ukazała utrzenka swo e złote włosy,
Wszyscy wyszli, »Niech umrze! niech umrze!« woła ąc,
Za grzech cuǳy niewinnie Zerbinowi ła ąc.
Pospólstwo się do kupy z różnych stron schoǳiło,
Aby z miasta złoczyńcę w pole prowaǳiło,
Bez sprawy, bez porządku; Zerbin beł wsaǳony
Na małego pod ezdka i w pole wieǳiony.

³⁸⁰prierwospy (daw.) — pierwszy sen. [przypis redakcy ny]
³⁸¹opyt (daw.) — pytanie, badanie, śleǳtwo. [przypis redakcy ny]
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Ale Bóg, który często niewinnych ratu e
I tych, co mu dufa ą, w przygoǳie pilnu e,
Już mu był tak potężne zgotował obrony,
Że onego dnia pewnie nie miał być stracony.
Trafił się tam cny Orland, który niewinnemu
Królewicowi przyniósł ratunek szockiemu;
Orland wiǳi moc luǳi, którzy się skupili
I smętnego rycerza na śmierć prowaǳili.


Miał z sobą Izabellę piękną w onem czesie,
Którą z trafunku nalazł niedawno na lesie,
Córkę króla Galega³⁸², od zbó ców dostaną
I chwilę u nich w ciemne askinie chowaną
Potem, ako rozbity okręt zostawiła,
Kiedy go niepogoda morska utopiła,
Samę ednak Bóg ǳiwnie od śmierci uchował,
Którą barzie , niż duszę swą, Zerbin miłował.


Odtąd, ako od zbó ców wyzwolona była,
W towarzystwie z Orlandem ustawnie eźǳiła;
A w on czas, kiedy on lud tak wielki wiǳiała,
Co to było, Orlanda strwożona pytała.
On powieǳiał: »Ja nie wiem«. Potem ą zostawił
Na górze, a sam się wskok w równinę wyprawił
I u źrzawszy Zerbina, z pierwszego we źrzenia
Osąǳił, że beł rycerz godny poważenia.


Przystąpiwszy pyta go, dla które przyczyny
I gǳie go one gęste prowaǳiły gminy.
On od ziemie podniósszy pochyloną głowę
Tak, że mógł dobrze słyszeć Orlandowę mowę,
Wszytkę prawdę powiadał, ako się toczyła,
Tak dobrze, tak wyraźnie, że to awna była
Orlandowi z ego słów, że nie beł nic krzywy
I niewinnie miał umrzeć rycerz nieszczęśliwy.


Ale skoro usłyszał, że go na noclegu
To potkało u grabie z Wysokiego Brzegu,
Tem beł tego pewnie szy, bo od nieprawego
Trudno się beło czego spoǳiewać inszego.
Do tego nieprzy aciel beł eden drugiemu,
A to dla nienawiści i kwoli dawnemu
I niepo ednanemu zaciągowi³⁸³, który
Beł mięǳy krwią z Magance, a krwią z Jasne Góry.

³⁸²Izabellę (…) córkę króla Galega — w oryg. „Del re Galego la figlia Isabella”, „córka króla galicy skiego,
Izabella”; tłumacz z przymiotnika Galego zrobił imię króla. [przypis redakcy ny]

³⁸³zaciąg (daw.) — [tu:] spór, nienawiść. [przypis redakcy ny]
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»Rozwiążcie go — zawoła surowemi fuki —
»Albo was pozabĳam« — Orland na ha duki.
Jeden, co chciał być śmielszy mieǳy niemi, rzecze:
»Niecha wiem, kto to taki, co tak dobrze siecze?
»A źlećby to tak fukać, kiedyby z szczerego
»Ognia beł, a my z słomy lub wosku miękkiego«.
I biegł z dobytą bronią przeciw ancuskiemu
Rycerzowi; on składa drzewo przeciw niemu.


Zbro a, którą beł od ął w nocy Zerbinowi
I którą na się włożył, żadne profosowi³⁸⁴
Obrony, żadne w on czas nie dała pomocy
Przeciw one tak wielkie Orlandowe mocy.
Hełmuć wprawǳie nie przebił, bo był doświadczony,
Uderzył go w policzek grotem z prawe strony;
Ale tak beł ciężki raz, takie uderzenie,
Że zdechł zaraz i poszedł mieǳy blade cienie.


W ednem biegu i drzewa nie wy mu ąc z toku,
Drugiemu, co za pierwszem stał na kilku kroku,
Przebił piersi na wylot. Wtem drzewo porzuca,
A wierne Duryndanie ostatek porucza;
Temu głowę do czysta, ak trzeba, ucina,
A temu ą na poły ǳieli i rozcina.
Wielom przeciął garǳiele, tak że ich zostało
Sto zabitych; co żywo potem uciekało.


Już ich zabił trzecią część, a ostatek goni,
Siecze, kole, ǳiurawi; żaden się nie broni:
Wszyscy, aby wolnie szy i lże szy zostali,
Hełmy, tarcze, puklerze, spisy³⁸⁵ porzucali.
Jedni w długą³⁸⁶, a druǳy poprzek ucieka ą,
Ci się w dołach, ci w lesie, ci po chróstach ta ą.
Tak się niemiłosiernie Orland w on ǳień stawił,
Że, by mógł, ednegoby żywo nie zostawił.


Ośmǳiesiąt ich — bo właśnie tak na ǳie w Turpinie,
Kto czyta ego księgę — namnie ze sta ginie.
Nakoniec się obrócił po onem pogromie,
Gǳie serce Zerbinowi drżało niewidomie.
Jako mu beł rad Zerbin, by nie wiem akiemi,
Ja tego nie wyrażę rymami mo emi;
Padłby beł przed niem krzyżem rycerz zawołany,
Ale i na koniu beł i beł skrępowany.

³⁸⁴profos (daw.) — dowódca pachołków. [przypis redakcy ny]
³⁸⁵spisa — włócznia, oszczep, ǳida. [przypis redakcy ny]
³⁸⁶w długą uciekać (daw.) — wzdłuż, t . prosto przed siebie uciekać („Jedni w długą, a druǳy poprzek ucie-

ka ą”). [przypis redakcy ny]
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Rozwiązał go szlachetny grabia w onem czasie
I pomagał mu zbro ę co pręǳe wziąć na się,
Od ętą ceklarzowi³⁸⁷ dopiero starszemu,
W którą się beł ustroił ku swo emu złemu.
Tem czasem Izabella na dół się spuszczała,
Co beła sama edna na górze została,
A teraz, skoro bitwy koniec obaczyła,
Spiesząc się, swe piękności z sobą przynosiła.


Skoro Zerbin obaczył z blizka twarz nadobną
Piękne ǳiewki, rumiane utrzence podobną,
Które uż beł opłakał tak, ako zginione ,
Jako mu sprawę dano, w morzu utopione ,
Tak, akoby mu lodu w piersi nakłaǳiono,
Drży od wielkiego zimna; ale zimno ono
Prędko beło w gorący ogień odmienione,
Którem mu serce beło nagle rozpalone.


By się beł na Orlanda nie oglądał, pewnie
Nie wytrwałby beł zaraz nadobne królewnie
I obłapiłby ą beł; ale się hamu e,
Bo rozumie, że także Orland ą miłu e.
Krótkie było wesele i ego radości;
Iǳie z męki na mękę, z żałości w żałości,
Cięże mu, że est w cuǳych ręku, bez pochyby,
Niż gdy słyszał, kiedy ą z adły głodne ryby.


Na więtszy żal w ręku ą u tego zastawa,
Któremu on tak wiele powinien zostawa;
Wziąć mu ą nie przystało ani się goǳiło,
I kto wie, akoby się to ǳieło zdarzyło.
Mniema, żeby to beł grzech sprosny i szkarady³⁸⁸
Dać sobie wziąć tę zdobycz bez bo u bez zwady,
A on tak est powinien grabi, że nic z drogi
Nie uczyni³⁸⁹, kiedy mu da szy ę pod nogi.


Stamtąd dale achali cicho i w milczeniu
I stanęli przy ednem prze źrzystym strumieniu.
Zd ął sobie z głowy szyszak Orland utruǳony,
Toż i Zerbin uczynił, od niego proszony.
Skoro w twarz Izabella zna omą we źrzała,
Z wielkie radości zbladła i nagle zmartwiała;
Potem się zsta e, ak kwiat śliczny, umoczony
W niepogodę, od słońca z rosy osuszony.

³⁸⁷ceklarz (daw.) — pachołek, drab. [przypis redakcy ny]
³⁸⁸szkarady — [tu:] (tylko w rymie) szkaradny. [przypis redakcy ny]
³⁸⁹z drogi nie uczynić (daw.) — nie zboczyć z prawe drogi, nie wykroczyć, nic złego nie zrobić. [przypis

redakcy ny]
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Bez względu się żadnego do niego porwała
I u szy e mu wisząc, mocno go ściskała;
Słowa ani przemówi, tylko co na ono
Nagłe poznanie łzami twarz le e i łono.
Orland się ich wza emnem żąǳom przypatru e
Ani inszych dowodów więtszych potrzebu e,
Bo ognie ich miłości awnie znać dawały,
Że to nie beł nikt inszy, eno Zerbin śmiały.


Skoro się Izabella na słowo zdobyła,
Jeszcze z łez nie oschnąwszy, Orlanda chwaliła,
Jako się z nią obchoǳił, ako e ratował
Od śmierci i ako się e potem zachował.
Zerbin, co Izabellę piękną z swem żywotem
Na edne szali trzymał, zdumiał się, a potem
Uklęknął na kolana i grabi ǳiękował,
Że mu dwa ednem razem żywoty darował.


Dłuże by się bawili beli ǳiękowaniem
I wza emnem przy aźni swe ofiarowaniem,
By beli nie słyszeli huku w onem czesie,
Który się em ożywał głośno w blizkiem lesie.
Porwali się do koni i hełmy włożyli
Na głowy, które beli dopiero odkryli;
Ledwie siodeł dopadli, kiedy adącego
Z lasu u źrzeli z panną rycerza ednego.


Mandrykardem się własnem imieniem mianował,
Który Orlanda wszęǳie szukał i szlakował,
Chcąc się zemścić koniecznie króla Manilanda
I Alǳierda, zabitych od grabie Orlanda.
Acz dobrze w tem gonieniu potem beł leniwszy,
Gdy piękną Doralikę otrzymał, pobiwszy
Ułomkiem esionowem e luǳi tak siła
Wszytkich zbro nych: tak ǳielność wielka ego była.


Mandrykard w one czasy ani myślił o tem,
Aby to miał być Orland; ale poznał potem
Że beł eden z rycerzów błędnych, co wędru ą
Po świecie i siły swe i szczęścia próbu ą.
Na Zerbina mnie patrzał poganin surowy,
Ale grabię obe źrzał od stopy do głowy,
Potem przypatrzywszy się każdemu znakowi,
»Tyś to, którego szukam!« rzecze Orlandowi.


»Już to ǳiesięć dni wyszło, ako cię szlaku ę,
»Jako cię i tam i sam szukam i pilnu ę,
»Pobuǳony twą sławą, która się rozniosła
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»O tobie i obozu pod Paryżem doszła,
»Że eden tylko uszedł w niedawne potrzebie
»Z tysiąca, którzy beli zabici od ciebie,
»Żeś na głowę lud wszytek z Norycye pobił
»I luǳie z Tremeseny i cudaś porobił.


»Puściłem się za tobą zaraz one doby,
»Abym się z tobą spatrzył³⁹⁰ i znał cię z osoby,
»l wiem, żeś to ty właśnie: znaki cię wyda ą
»Na zbroi, które wszytkie na cię się zgaǳa ą.
»I choćbyś nie miał znaków, choćbyś się, przebrany,
»Utaić chciał mięǳy stem, abyś beł nieznany,
»Samaby mi cię postać surowa wydała
»I żeś ty est, nie inszy, awnie ukazała«.


»Znać po te same sprawie i po two e mowie,
»Żeś akiś rycerz wielki — Orland mu odpowie —
»Bo w lada akiem sercu żąǳe tak wspaniałe
»Nie zwykły nigdy bywać i tak okazałe.
»Iż mię szukasz, chcąc ze mną przyść do zna omości,
»I z wierzchu mię i zewnątrz³⁹¹ poznasz bez trudności
»I co eno chcesz po mnie, na wszytkom gotowy:
»Ato, żebyś mię poznał, hełm zde mu ę z głowy.


»Skoro mię z twarzy poznasz, potrzeba drugiemu
»Zamysłowi też dosyć uczynić two emu,
»Abyś się ze mną w bo u spatrzył i skosztował³⁹²
»I abyś rzeczą samą poznał i sprobował,
»Jeśli się z męstwem zgoǳi ta mo a postawa,
»Co dopiero ukaże Marsowa rozprawa«.
Powie na to poganin: »Co się tknie pierwszego,
»Nie potrzebu ę więce : pódźmy do drugiego.«


Sto ąc od niego na trzy lub na cztery kroki,
Patrzy mu pilnie Orland na łęk i na boki;
U łęku nic nie wisi, buławy i toku
I koncerza nie wiǳi i miecza u boku.
Pyta, eśli się trafi, kiedy z drzewem goni,
Że chybi, akie insze zwykł używać broni.
Odpowie mu Mandrykard na ono pytanie:
»Siłam ich tak zwo ował; nie twe to staranie.


»Uczyniłem przysięgę dawno Makonowi³⁹³,
»Póki szable nie wydrę gwałtem Orlandowi,
»Nie nosić insze broni i dla tego za niem

³⁹⁰spatrzyć się (daw.) — spróbować się, zmierzyć się. [przypis redakcy ny]
³⁹¹zewnątrz (daw.) — z wnętrza, t . wewnątrz. [przypis redakcy ny]
³⁹²skosztować się z kimś (daw.) — spróbować, zmierzyć się z kimś. [przypis redakcy ny]
³⁹³Makon — wyraz skrócony z Mahomet, prorok i założyciel islamu. [przypis redakcy ny]
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»Wszęǳie eżdżę, abym ą w bo u wygrał na niem;
»A przysięgęm uczynił w ten czas, kiedym swo ę
»Głowę okrył tem hełmem i wziął na się zbro ę
»Hektorowę; ego to zbro a z tą przyłbicą,
»Który, ako miał umrzeć, uż tysiąc lat liczą.


»Szable mi do całego, którą ukraǳiono,
»Rynsztunku nie dosta e; tak ednak mówiono,
»Że ma być u Orlanda, dla tego tak śmiały,
»Dufa ąc e , dla tego tak bywa zuchwały.
»Ale eśli mi się go trafi naleźć, tuszę,
»Że mu nie tylko szablę, ale wezmę duszę,
»I chcę się zaraz pomścić roǳica swo ego,
»Agrykana, od niego sroǳe zabitego.


»Orland go zdradą zabił, nie mógł też inacze ,
»Którego a — lecz o tem niecha milczę racze «.
Ale grabia nie milczał: »Łżesz i ty i każdy,
»Co to mówi, i tegom dowieść gotów zawżdy;
»Ato Orland przed tobą, co go szukasz, stoi.
»Zabiłem Agrykana tak, ako przystoi,
»Ato i szabla, którą, eśli męstwem kupisz,
»Bęǳie two a, eśli mnie z nie gwałtem obłupisz.


»A choć est własna mo a, atoć e nie bronię,
»Ale się pierwe w bo u masz rozpierać o nię;
»Powieszę ą na drzewie: niech nie bęǳie mo a,
»Dokąd się nie rozprawiem, ale ani two a:
»Jeśli mię ty zabĳesz, lubo też poimasz,
»Szablę sobie zarazem weźmiesz i otrzymasz«.
To mówiąc, Duryndmę odpasował sobie
I na małem ą drzewku wieszał w one dobie.


Już się oba od siebie nie bez gróźb i fuku,
Oddalili ako na pół strzelenia z łuku,
Już oba przeciw sobie konie wypuszcza ą
I kolą e bo cami i wóǳ nie wściąga ą;
Już oba kopiami wielkiemi w się mierzą,
Na ostatek się w hełmy, w twarz prawie uderzą.
Drzewa onych tak ciężkich razów nie strzymały
I na tysiąc trzask poszły i w niebo leciały.


Musiały drzewa, groty musiały pomylić,
Bo się sami rycerze nie chcieli nachylić;
Znowu się wielcy gońcy do siebie wraca ą
Z ułomkami, co całe po gałki zosta ą.
Tak rycerze przywykli mieczom i żelazu,
Złamawszy wielkie drzewa do piewszego razu,
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Jako chłopi, kiedy się lub o łąki waǳą
Lub o rolę, z kĳami dalszy bó prowaǳą.


Ale i te ułomki niedługo em trwały
I do uderzenia się czwartego spadały;
A skoro się potłukły one małe części
Wielkich drzew, nie mieli nic krom palców a pięści.
Gǳiekolwiek ręką do ǳie — tak ich adowity
Gniew zagrzewa — drą blachy i rwą gęste nity;
Nie tak kleszcze rwą mocno, nie tak bĳą młoty,
Kiedy swe odprawu ą kowale roboty.


Nie wie, ako bó skończyć Sarracen gniewliwy
Z uczciwem swem, który beł tak barzo szkodliwy;
Głupie się tam czas traci, kiedy z każde strony
Więce cierpi, co bĳe, niżli uderzony.
Poszli z sobą w cieśnie szą³⁹⁴, wtem poganin ściskał
I mocno do swych piersi Orlanda przyciskał,
Wierząc, że mu uczyni, ako Anteowi
Herkules cny uczynił beł zapaśnikowi.


Bierze go w pas i to go wielkiemi siłami
Pchnie od siebie, to go zaś potargnie rękami
Do siebie i bieǳi się i z niem się mordu e
I co się z woǳą ego ǳie e, nie pilnu e.
Orland się, ako może, na siedle opiera
I fortelów swych patrzy i sam się w się zbiera
I ściągnie rękę ego koniowi do grzywy
I zedrze uzdę z niego, końca bo u chciwy.


Wszytką siłą poganin chce się o to kusić,
Aby go z konia zwalić, aby go udusić;
On się nie da nachylić i sam w się zebrany,
Konia ako na mocnie przyciska kolany.
Ale tak beł targaniec od pohańca tęgi,
Że się grabi u siodła zerwały popręgi;
Ledwie Orland postrzega, że uż est na ziemi,
I ściska eszcze siodło kolany mocnemi.


Z takiem grzmotem spadł grabia, z siodłem obalony,
Jaki czyni zbró pełny wór, z góry zrzucony.
Koń, który beł bez uzdy, bez munsztuka w gębie
I uż nie czuł żadnego hamulca na zębie,
Porwie się wielkiem pędem, drogi nie pilnu e
Ani gǳie las, gǳie równia, gǳie dół, upatru e;
I strachem przerażony, oślep w onem czesie
Bieży i niewściągniony Mandrykarda niesie.

³⁹⁴w cieśniejszą iść (daw.) — chwycić się za pas, za bary, za szy ę. [przypis redakcy ny]
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Doralika wiǳąc uż swego miłośnika
Daleko i bo ąc się stracić przewodnika,
Ostrogi w bok swo emu koniowi włożyła
I za niem się skwapliwa przez pole puściła.
On gniewliwy na konia woła i pięściami
I karze go po bokach obiema nogami
I ła e mu, akby miał rozum; lecz im więce
Fuka nań i bĳe go, tem on bieży pręce .


Koń, który beł lękliwy, mĳa proste drogi
I bieży w przek i sobie nie patrzyna nogi;
Już zbiegł z milę i eszcze dale bybeł bieżał,
Bybeł nad rów głęboki eden nieprzybieżał,
Wktóry oba we wszytkiem biegugiowpadali,
Choć tam sobie kobierca beli nie posłali.
Atoli ako ego dobre szczęście chciało,
Mandrykardowi się tam nic złego nie zstało.


Musi stanąć, musi się koń w rowie zasaǳić,
Ale go trudno bez wóǳ³⁹⁵, bez uzdy prowaǳić.
Ła e, bluźni, przeklina Tatarzyn gniewliwy
I trzyma go rękami za włosy u grzywy;
Nie wie, co ma z nim czynić, a wtem Doralika:
»Uzdę mo ego — rzecze — weź ednochodnika³⁹⁶,
»A włóż na swego konia, bo ten mó est wolny
»I w uźǳie i bez uzdy namnie nie swowolny«.


Ale się pohańcowi ona rzecz nie zdała,
Aby achać bez uzdy Doralika miała;
Atoli nań fortuna tak łaskawa bęǳie,
Że się prędko gǳie inǳie na uzdę zdobęǳie.
Z trafunku biegła pędem tamtędy Gabryna,
Która skoro zdradliwie wydała Zerbina,
Uciekała tak, ako wilczyca strwożona,
Od myśliwców z ogary i z charty goniona.


Oneż właśnie na sobie w on czas miała stro e,
Młode i nieprzysto ne sobie i nieswo e,
Które beła niedawno Marfiza zewlokła
Pinabellowe panie i w nię ą oblokła;
Te że konia pod sobą miała, nad którego
Trudno było na świecie naleźć gǳie lepszego.
Prędko akoś i nagle na pohańca wbiegła
Gabryna, że ani się, że tam stał, postrzegła.

³⁹⁵wóǳ — . przypadek [D] lm; [od M.lp: ta woǳa; część uprzęży]. [przypis redakcy ny]
³⁹⁶jednochodnik (daw.) — koń ednochodą, t . szybką stępą choǳący; w ogóle: koń. [przypis redakcy ny]
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Śmiała się Doralika i Mandrykard sroǳe,
Gdy w pięknem, w młodem stro u u rzeli na droǳe
Szpetną babę, co się uż beła przestarzała
I twarz, ako koczkodan albo małpą, miała.
Poganin e uzdę wziąć z e konia zamyśla
Na swó koń i prędko się na tę rzecz namyśla;
Zdarszy z e konia uzdę, zatnie go woǳami
I okrzyknie i pęǳi z ętego strachami.


On ucieka, co eno mocy ma, i niesie
Babę, co z strachu zdycha wielkiego, po lesie,
Po górach, po równinach, po wielkich padołach,
Po skałach, po kamieniu, po chróście, po dołach.
Ale mi nie tak wiele na babie należy:
Orlanda pewnie dla nie mó rym nie odbieży,
Który sobie powoli mocno powiązane
Zawlókł w siodło niedawno popręgi zerwane.


Wsiada znowu na konia i oczy obraca,
Patrząc, eśli się na zad poganin nie wraca;
Ale iż go nie wiǳi i długiem czekaniem
Na mie scu nic nie sprawi, chce się puścić za niem.
Tako beł obycza ny, nie myśli od echać,
Nic nie mówiąc, i nie chce dawnego zaniechać
Obycza u i żegna bez długie przemowy
Izabellę z Zerbinem łagodnemi słowy.


Żałował barzo Zerbin, barzo żałowała
Izabella od azdu ego i płakała;
I on i ona się z niem achać napierali,
Nie chciał Orland i prosił, aby tam zostali,
I tę wymówkę nalazł, że mu się nie goǳi,
Co za nieprzy acielem szukać go wychoǳi,
Brać z sobą towarzysze, aby pode źrzany
W tem nie beł, że od niego chce być ratowany.


Prosił Orland, kiedy się uż roz eżdżać mieli,
Aby poganinowi to odpowieǳieli,
Jeśli ich pierwe potka — tak się on em sprawi —
Że się eszcze w tem kra u przez trzy dni zabawi,
A że z tamtego kra u prosto się obróci
Do obozu i nazad do wo ska się wróci,
Do wo ska lilĳ złotych³⁹⁷, a to, aby o niem
Wieǳiał wszęǳie, gǳieby chciał znowu bo u po niem.

³⁹⁷wojska lilĳ złotych — t . Franc i, gdyż królowie ancuscy używali herbu lilii. [przypis redakcy ny]
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I to i każde insze ego rozkazanie
Obiecali wykonać, które włoży na nie.
Tak się stamtąd rycerze oba w one chwili,
Zerbin w tę, Orland w owę stronę, obrócili.
Grabia wziął Duryndanę pierwe , co wisiała
Na drzewie i zwyciężcy w nagrodę iść miała,
I przypasał ą na bok; potem koniem ruszył
Tam, kędy Mandrykarda naleźć sobie tuszył.


Ale iż beł pohańca zniósł koń z proste drogi,
Zbywszy munsztuka, mięǳy ciernie, mięǳy głogi,
Dwa dni daremnie eźǳił grabia tamtem kra em,
Nie mogąc się z niem potkać żadnem obycza em
I dowieǳieć się o niem; a wtem na zielone
Łące, zielem i kwieciem pięknem ozdobione ,
U źrzał zdró kryształowy, z te i z owe strony
Pięknem, rozlicznem drzewem wkoło otoczony.


Południe wiatrek mały czyniło nagiemu
Pasterzowi i bydłu uż napasionemu,
Którem i Orland w on czas zwolna beł chłoǳony,
Zbro ą, hełmem i tarczą wielką obciążony.
Tu zsiadł dla odpoczynku w ciężkie letnie zno e,
Lecz miasto odpoczynku, wielkieś niepoko e
Nalazł w on ǳień nieszczęsny, Orlanǳie nieboże,
Tak wielkie, że ich pióro wypisać nie może.


Obraca ąc się wkoło, wiǳi popisane
Na skórach różne drzewa i pokarbowane;
Skoro okiem przebieżał od sęka do sęka,
Poznał, że to boginie ego własna ręka.
To mie sce było edno z tych, kędy wieczorem
I z rana na przechaǳki częstokroć z Medorem
Angelika z blizkiego domu więc chaǳała,
Kiedy z niem u pasterza luǳkiego mieszkała.


Angelikę z Medorem pospołu związanych
Stem węzłów i na stu mie sc wiǳi napisanych;
Ile słów, racze liter, tyle goźǳi było,
Któremi mu się serce żałosne ǳieliło.
Wyna du e sposobów sto, żeby nie wierzył
Temu, czemu na wielki żal swó uż uwierzył,
I przymusza się wierzyć, że to insza była
Angelika co w drzewie imię swe wyryła.


Potem mówi: »Wżdyć a znam to pismo: czy mało
»Tego było, co mi się wiǳieć go dostało
»I czytać? Może też być, że może zmyśliła
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»Tego Medora tylko i mnie tak okrzciła«.
Tem fałszywem mniemaniem myśli rozrywa ąc,
Stał, sam na się fortelów i zdrad używa ąc
W naǳiei, na którą się w dowcipie zdobywał
I sam siebie umyślnie i chcąc oszukiwał.


Ale im więce gasi ono pode irzenie,
Tem e barzie odżywia i puszcza w płomienie,
Nie inacze , ako ptak nieostrożny, który
W sieć rozpiętą albo w lep trafi lipki pióry,
Im więce macha, chcąc się ratować, skrzydłami,
Tem się więce uwikle i mota wiciami.
Potem tam przyǳie, gǳie się góra zakrzywiała
Nakształt łuku, skąd struga piękna wynikała.


Pierwsze weście zdobiły około krynice
To bluszcze krzywonogie, to błędne³⁹⁸ macice.
Tu więc w nagorętsze dni szczęśliwi chaǳali
Miłośnicy i zwykłych wczasów zażywali;
Tu więce , niż gǳie inǳie , wnątrz i każda strona
Zwierzchnia piękne askinie miała ich imiona,
Częścią wapnem, a częścią krętą³⁹⁹ napisane,
Częścią końcem ostrego noża zrysowane.


Wniǳie tam, z ęty żalem i serdeczną męką,
I u źrzy w pierwszem weściu Medorową ręką
Wiersze w rzędy złożone, a takie się zdały,
Jakoby się dopiero beły napisały,
O swych wielkich rozkoszach, których więc zażywał,
Kiedy tam z Angeliką dla chłodu choǳywał⁴⁰⁰;
Skład beł w swo em ęzyku przyroǳonem złożył,
wierzę, że beł piękny, am go tak przełożył:


»Piękne drzewa! zielone mchy! prze źrzyste wody!
»I ty, piękna askini, ciemna z twemi chłody!
»Gǳie króla Galaona córa zawołana,
»Angelika, od wielu próżno miłowana,
»Naga na moich ręku częstokroć leżała,
»Za ten wczas, którym tu miał, gdyśwa tu chaǳała,
»Nie mam wam co a, Medor ubogi, darować,
»Jeno was wiecznie chwalić, eno wam ǳiękować


»I prosić wszytkich, którzy miłości skusili,
»Którzyby się tu kiedy z przygody trafili,
»Lub rycerz lub biała płeć, luboby się stawił
»Z blizka lubo z daleka, aby błogosławił

³⁹⁸błędne (daw.) — [tu:] wlokące się. [przypis redakcy ny]
³⁹⁹kręta — [tu:] kreda. [przypis redakcy ny]
⁴⁰⁰choǳywać (daw.) — choǳić zwykle; mieć zwycza choǳić. [przypis edytorski]
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»Drzewa, zioła, askinią, chłody, wody żywe;
»Mie cie słońce i miesiąc i nieba życzliwe,
»Niecha wam wszytkie nim tych kra ów sprzy a ą,
»Niech was trzody, niecha was pasterze mĳa ą!«


W arabskiem to ęzyku w weściu u askinie,
Który grabia tak umiał, ako po łacinie,
Jak beło napisano, wszytko wyrozumiał,
Bo ten ęzyk tak dobrze, ak swó , grabia umiał.
I często prze eżdża ąc pogańskie narody,
Nieraz przez to uchoǳił nieszczęścia i szkody;
Ale niech się nie chlubi, że mu się przygoǳił
Na on czas, bo mu teraz aż nazbyt zaszkoǳił.


Raz, dwa, trzy i czterykroć czyta przykre rymy,
Przykre rymy i różne tworzy w głowie dymy,
Myśląc, aby tam beło to pismo nie było,
Ale próżno; pismo się namnie nie mieniło,
I coraz tak go gryzły żale niepo ęte,
Mdłe serce zimną ręką czuł w sobie u ęte;
Na ostatek myśl i wzrok w popisane skały
Tak wlepił, że się i sam zdał być skamieniały.


Ledwie co żywy został: tak się był onemu
Wszytek dał w moc, nieszczęsny, żalowi wielkiemu —
Temu, który doświadczył, dać wiarę możecie,
Że nad tę niemasz więtsze żałości na świecie —
Broda mu na pierś spadła, czoło pochylone
Z pierwsze swo e śmiałości beło obnażone;
Nie mógł mieć w one swo e tak ciężkie żałości
Słów na skargi, a na płacz łez i wilgotności.


Nakoniec ciężka żałość wewnątrz w niem została,
Która nazbyt skwapliwie z niego wypaść miała,
Jako woda zostawa w naczyniu u szy e
Ciasnem, wewnątrz brzuchatem, gdy kto z niego pĳe;
Bo skoro e tylko dnem wywróci do góry,
Wilgotność, co chce gwałtem prędko wypaść z ǳiury,
W one się ciasne droǳe trudni i zachoǳi
Sama sobie i ledwie kroplami wychoǳi.


Skoro kęs przyszedł k sobie, myśl ego troskliwa
Rozbiera, ako mogła ta rzecz być fałszywa;
Że ktoś chciał ego pannę osławić, tak tuszy,
Dawa ąc mdłe pociechę akąkolwiek duszy,
Albo mu to niechętny emu ktoś z zazdrości
Wyrząǳił, aby umarł od wielkie żałości;
ǲiwu e się, nieznośną w sercu cierpiąc mękę:
Ktokolwiek beł, tak dobrze wyraził e rękę.
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Ma ąc te kęs naǳie e i słabe otuchy,
Zagrzewa w sobie trochę oziębione duchy
I wsiada utrapiony na Bryliadora,
Kiedy mroki spadały ciemnego wieczora.
Jeǳie dale i u źrzy z dachów dymy gęste,
Kurzące się i słyszy psów szczekanie częste
I ryk krów, co się z paszy do domu wracały,
I eǳie do noclegu, smętny i zbolały.


Zsiadszy z Bryliadora, mówi parobkowi
Onego domu, aby obrok dał koniowi;
Ten mu zbro ę zewłóczy, ten bót ciągnie z nogi,
Ten szyszak, ten mu złote chędoży ostrogi.
Prawie do domu trafił, kędy leżał ranny
Medor i taką łaskę miał potem u panny.
Łóżka chce, nie wieczerzy Orland utrapiony,
Żałością, nie potrawą inszą nakarmiony.


Im więce odpoczynku szuka i poko u,
Tem więtszy ma niepokó : wiǳi na podwo u,
Po ścianach i po oknach, gǳie obróci oczy,
Pisma przykre, przyczynę swe ciężkie niemocy.
Chce pytać i zaś milczy i ęzyk hamu e
I wszelakie sposoby sam w sobie na du e,
Aby ona rzecz, co aż nazbyt asna była,
Mgłą się, żeby mnie cierpiał, aką zasłoniła.


Nie wskórywa, choć myśli oszukiwa swo e,
Choć nie pyta, bo ściany, okna i podwo e
Nie milczą; wtem coś złego przyniosło pasterza,
Który wiǳąc tak barzo smętnego rycerza,
Aby go uweselił, aby go rozruchał,
Historyą, które więc nie eden rad słuchał,
Które grabia umyślnie i chcąc nie chciał badać,
Ni z tego ni z owego począł mu powiadać,


Jako na Angeliki prośbę dał nadobne
Złożenie⁴⁰¹ w edne swo e komorze osobne
Medorowi, który beł okrutnie raniony,
Jako potem beł prędko przez nię wyleczony
Z one rany tak wielkie , ako potem ona
Sama beła od srogie miłości zraniona,
Jako ogniem tak barzo gorącem pałała,
Że mie sca same sobie uż nie na dowała;


Jako nie dba ąc, że się zacnie uroǳiła
I że namocǌe szego króla córką była

⁴⁰¹złożenie (daw.) — pokó , schowek. [przypis redakcy ny]
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Z królów wschodnich, zagrzana miłością szaloną,
Chudemu się drabowi uczyniła żoną.
Tem skończył historyą, że wyszedł na progi
I zawoławszy, kazał przynieść kle not drogi,
Który mu Angelika, nagraǳa ąc wczasy
W ego ubogiem domu, dała w one czasy.


Siekierą był on koniec pasterzowe mowy,
Która mu właśnie szy ę odcięła od głowy,
Skoro się nad niem sroga miłość napastwiła
I tak się go ciężkiemi razami nabiła.
Chce w sobie żal utaić, ale nie pomoże,
Tak się sili, że gwałtem strzymać go nie może;
Przez wzdychanie z ust, przez łzy z oczu, choć go dusi
Wypuścić go, rad nierad, nieszczęśliwy musi.


A kiedy mógł popuścić woǳe swe żałości,
Zostawszy eden tylko sam na osobności,
Z oczu zaczerwieniąłych, wziąwszy twarz na rękę,
Puszcza na dół na piersi niewstrąconą rzekę.
Przewraca się a stęka, na mie scu nie może
Leżeć i w częste koła zwieǳa wszytko łoże;
Ale e tak na du e twarde i kolące,
Jako kamienie, ako pokrzywy gorące.


Kiedy tak cierpiał one tęsknicę i cknienia⁴⁰²,
Przyszło mu akoś na myśl, że okrom wątpienia
Na tem łóżku, na którem leżał, z swem sypiała
Gamratem⁴⁰³, gdy tam ǳiewka niewǳięczna mieszkała.
Tak mu zarazem brzydkie i zmierzłe zosta e
I tak się z niego prędko porywa i wsta e,
Jako prędko Jcosiarz, co na sen zawrze oczy,
Wiǳąc węża na trawie podle siebie, skoczy.


W takie ma nienawiści on dom, ono łoże
I pasterza samego, że wytrwać nie może
Dotąd, ażby wszedł księżyc, lub ażby ubrany
W światło Febus ǳień przyniósł albo świt rumiany;
Oblecze się we zbro ę i konia wywieǳie
I do lasa w gęstwinę co nawiętszą eǳie,
I eśli kogo niemasz, w koło się obziera
I strasznym wyciem bramę żalowi otwiera.


I kiedy słońce świeci i kiedy się kry e
W oceanie, ustawnie woła, krzyczy, wy e;
Strzeże się i miast i wsi i na mie sca bieży
Nieludne i na ziemi i pod niebem leży

⁴⁰²cknienie (daw.) — nuda. [przypis redakcy ny]
⁴⁰³gamrat (daw.) — gach; [kochanek]. [przypis redakcy ny]
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I sam się sobie często niezmiernie ǳiwu e,
Jako mu się tak wiele łez w oczu na du e,
Jako tak często wzdychać może i tak w onem
Z sobą samem rozmawia płaczu niewściągnionem:


»Nie są to uż więce łzy, które z poǳiwieniem
»Le ę z oczu ustawnie tak żywem strumieniem.
»Tak wielkiemu żalowi łzy nie wydołały
»I ledwie w połowicy beł, gdy ciec przestały:
»Wilgotność to żywotnia, ogniem wypęǳona,
»Drogą, która do oczu wieǳie, wypuszczona,
»Ucieka, które le ą tak wielki dostatek,
»Że mi żałość i żywot weźmie na ostatek.


»Wzdychania, które w onych mękach znać dawa ą,
»Nie są pewnie wzdychania; nigdy nie bywa ą.
»Takie wzdychania, bo te na czasy próżnu ą:
»Mnie ustawicznie mo e męki prześladu ą.
»Miłość to ten wiatr czyni, która mię ogniami
»Pali, które rozżarza, macha ąc skrzydłami.
»Twó to cud, o miłości, że choć mię tak palisz
»I w ogniu zawsze trzymasz, nigdy mię nie spalisz.


»Nie estem tem, czem się zdam z twarzy: uż nieżywy,
»Już dawno est pod ziemią Orland nieszczęśliwy;
»Jego go niewǳięcznica, która go zdraǳiła,
»Nie strzymawszy mu wiary, okrutnie zabiła.
»Jam est tylko ego duch, ale rozǳielony
»Od niego, ustawicznie w tem piekle męczony
»Przy ego cieniu, który sam został na świecie,
»Przykład wam, co w miłości naǳie ę kłaǳiecie«.


Całą noc grabia błąǳił tam i sam po lesie,
Aż ednem razem zły go los ego przyniesie,
Kiedy się rozdniewało tam, gǳie beła ama,
W które przykre wydrożył Medor epigrama⁴⁰⁴.
Krzywda ta, która w skale wrysowana była,
Tak go boli i tak go sroǳe zapaliła,
Żeby się beł na żąǳą inszą wtem nie zdobył
Krom gniewu a wściekłości, a wtem szable dobył,


Posiekł pisma, porąbał krzywdy pełne skały
Tak, że pod niebo małe kamienie leciały.
Nieszczęśliwa askinia, mie sca nieszczęśliwe,
Które miały na sobie napisy dotkliwe,
Już wiecznie nie użyczą trzoǳie swoich cieniów
I pasterzom na ulgę słonecznych promieniów;

⁴⁰⁴epigrama — [tu:] napis. [przypis redakcy ny]
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I źrzódło, że tak asne beło, nie pomogło
I bezpieczne od gniewu ego być nie mogło.


Czego eno mógł dostać, trawy, ziemie, kłody,
Gałęzie i kamienie ciskał w piękne wody
I zmącił e ode dna, że były nieczyste,
I plugawe, bywszy tak przedtem przeźrzoczyste.
Nakoniec spracowany, kiedy go uż siły
Wszytkie, wielką zwątlone pracą, opuściły
I więce się z wściekłością ego nie zgaǳały,
Padł na ziemię i leżał w znak, zapamiętały.


Padł na ziemię, akom rzekł, i w znak się wywróciły
Nie mówi nic, tylko wzrok ku niebu obrócił;
Tak nie eǳąc i nie śpiąc, trzy dni i trzy nocy
Leżał, nie da ąc zmysłom zemdlonem pomocy.
I tak go ona żałość niezmierna trapiła,
Że go nawet rozumu wszytkiego zbawiła;
Czwartego dnia od wielkie wściekłości porwany,
Rozdarł zbro ę na sobie, z zmysłów uż obrany.


Daleko wielka tarcza, dale hełm i przedni,
Dale eszcze na ziemi blach⁴⁰⁵ leży pośledni⁴⁰⁶;
Porozciskał i zbro ę i wszytko oręże⁴⁰⁷,
To w trawę, to na rolą, to mięǳy gałęzie.
Potem na sobie zdrapał wszytkie spodnie szaty
Inagie piersi i brzuch ukazał kosmaty
I wpadł w takie szaleństwo, że — ktoby to pisał,
Co czynił! — straszliwszego nikt nigdy nie słyszał.


W taką wściekłość, w szaleństwo tak niewymówione
Wpadł, że mu wszytkie zmysły zostały zaćmione;
Jeszcze dobrze, że szable nie wziął, bo co wieǳieć,
Czegoby beł nie zrobił; acz, mamli powieǳieć,
Co est, nic mu nie beło po nie do cudowne
Jego mocy i siły ego niewymowne .
Ukazał to tam zaraz, gdy ednem trząśnieniem
Wyrwał z ziemie wysoką sosnę i z korzeniem.


Wyrwał i inszych kilka tak, akoby krzaki
Jakie beły albo kopr albo anyż aki;
Toż uczynił niezłomnem dębom i esionom
I bukom i topolom i świerkom i klonom.
Jako ptasznik rwie zielsko, pokrzywy, konopie,
Kiedy pole uprząta na sieć przy wąkopie⁴⁰⁸

⁴⁰⁵blach (daw. forma) — blacha, część zbroi. [przypis redakcy ny]
⁴⁰⁶pośledni (daw.) — tylny. [przypis redakcy ny]
⁴⁰⁷oręże (daw. forma) — r.n. [t . to oręże]. [przypis redakcy ny]
⁴⁰⁸wąkop (daw.) — wądół. [przypis redakcy ny]
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Lub przy chróście, tak właśnie on czynił z wielkiemi
Drzewami, ogromnemi i wystarzałemi.


Wieśniacy porzuciwszy w polu swe roboty
I pasterze swe trzody, tam, gǳie wielkie grzmoty
I huk niewymówiony z daleka słyszeli,
Stąd i zowąd krokami wielkiemi bieżeli. —
Ale iżem przedłużył i barzo się bo ę,
Abym się nie uprzykrzył komu, niech tu sto ę;
O tem ego szaleństwie ostatek zostawię
Na drugą pieśń, a teraz niecha was nie bawię.

Koniec pieśni dwuǳiestej trzeciej.

.   
Argument
Zerbin Odorykowi złemu ego winę
Odpuszcza, za pokutę dawszy mu Gabrynę;
Potem chcąc bronić szable Orlanda mężnego,
Ginie, zabity ręką króla tatarskiego;
Izabella go płacze. Po edynek zwoǳą
Mandrykard i Rodomont, potem się rozchoǳą,
Aby Agramantowi prędko pomoc dali,
Którego uż w obozie naszy dobywali.

Allegorye
W te dwuǳieste czwarte pieśni w Zerbinie, który się z Mandryardem bĳe i na-

koniec zabity zostawa, ako na wielu inszych mie scach w te książce, chce autor ukazać
luǳiom chrześcĳańskiem zły i niepobożny zwycza pozwolenia wolnego placu do po e-
dynku dlatego, aby się mogło przezeń poznać, kto ma sprawiedliwą, a kto niesprawie-
dliwą, gdyż to nie est nic inszego, eno upo nie przez tak zły śrzodek kusić Boga, który
wielekroć z przyczyn od nas niepo ętych dopuszcza na dobrych, że się em źle ǳie e
i że niewinnie cierpią, choć się strzegą, wszelakiego niebezpieczeństwa, nie tak, ako owi
czynią, którzy alba ze złości albo z hardości albo z próżne chwały albo z akie złe insze
dyspozycye dobrowolnie wdawa ą się w awne niebezpieczeństwa po edynków.

. Skład pierwszy
Kto wpadnie w lep miłości, niech wyrwie co pręce
Skrzydła i niech się strzeże, by w niem nie lgnął więce ;
Bo według mądrych luǳi — akoż podobieństwo —
Miłość każda est awnie wyraźne szaleństwo;
I choć nie każdy z mózgu oszale e taki,
Jako Orland, musi mieć szaleństwa znak aki.
Aza to nie szaleństwo, kiedy dla drugiego
Ginę i w niwecz siebie obracam samego?


To szaleństwo ednoż est, co wam rozum bierze,
Chocia ma różne skutki i nie w edne mierze
Zawsze stoi, i est tak, ak las wielki, kędy
Kto się trafi, pomylić i wpaść musi w błędy,
Ten z owę, ten z tę stronę z drogi ustępu e;
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Tem zamknę, że kto sobie miłość tak smaku e,
Że się w nie i starze e, nie rzekę, obucha,
Ale goǳien przynamnie kluzy⁴⁰⁹ i łańcucha.


Ale mi rzecze który: »Czemu nas strofu esz
Z tego grzechu, a sam się inacze sprawu esz?«
Tak powiadam, że i a wiǳę swe błazeństwo,
Kiedy mię na aki czas opuści szaleństwo,
I staram się i tuszę, że te prędko zbędę
Choroby i na pierwszy rozum się zdobędę;
Ale ten wrzód tak prędko nie schoǳi, bo ciało
Już się prawie do samych kości zepsowało.


Jużeście to słyszeli, ako nieszczęśliwy
Grabia zmysłów pozbywszy, wielkie czynił ǳiwy,
Jako zbro ę i szaty, które miał na sobie
I szablę porozciskał różnie⁴¹⁰ w one dobie,
Jako esiony, sośnie⁴¹¹, dęby powyrywał,
Jako na grzmot, który się daleko ożywał,
ǲiwować się pasterze przybiegli strwożeni,
Od złe gwiazdy albo swych grzechów pociągnieni.


A wiǳąc wielkie drzewa, z korzeńmi wyrwane,
I siły u szaleńca niewypowieǳiane,
Uciekać chcą, eno że nie wieǳą, gǳie, sami,
Jako się trafia zd ętem nagłemi strachami.
U źrzawszy e szaleniec, z mie sca się porywa
Wielkiem pędem i głowę ednemu urywa,
Tak, żeby drugi trudnie urwał niewątpliwie
Lub abłko na abłoni lub śliwę na śliwie.


I za nogę wziął trupa onego bez głowy
I miał go za buławę szaleniec surowy;
Drugiem dwiema wyprawił na oczy sen wieczny,
Z którego się nie ockną aż w ǳień ostateczny.
Inszy wszyscy, co mieli na bieg prędsze nogi,
Uciekali tam i sam pędem w różne drogi.
Bieżałby beł za niemi eszcze dale śladem,
Jeno że się obrócił i udał się zadem.


Oracze ma ąc przykład świeży przed oczami,
Zostawu ą swe pługi i radła z bronami,
Na kościoły, na domy śpiesznie ucieka ą,
Kiedy wiǳą, że drzewa mało pomaga ą,
I patrza ą z wysoka, ako mocną pięścią,
Paznokciami, zębami częścią woły, częścią

⁴⁰⁹kluza (z wł. chiusa) — zamknięcie, więzienie. [przypis redakcy ny]
⁴¹⁰różnie (daw.) — w różne strony. [przypis redakcy ny]
⁴¹¹sośnia (daw.) — sosna. [przypis redakcy ny]
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Konie tłucze i kąsa i musi być przedniem
Zawodnikiem⁴¹² koń, który może uciec przed niem.


Wiǳieć było i słyszeć, ako do gromady
Bieżały wsi przyległe i bliższe osady;
Rozlega się wszęǳie dźwięk rogów, trąb drzewianych⁴¹³,
Ale na barzie słyszeć głos ǳwonów śpiżanych⁴¹⁴.
Tysiącami edni z gór na dół z koszturami,
Z siekierami, z kosami krzywemi, z rożnami,
Druǳy z dolin na górę biegli w one chwili,
Aby na szalonego razem uderzyli.


Jako kiedy na słonem brzegu w niepogodę
Rusza Auster podległą niepoko om wodę,
Pierwsza zda się, że tylko igra i żartu e,
Druga się uż, niż pierwsza, więtszą ukazu e,
Trzecia więtszą, niż druga, i dale zasiąga,
I więce się po piasku le e i rozciąga:
Tak się właśnie na on czas tłuszcza pomnażała,
Która z gór na Orlanda i z dolin bieżała.


Dwaǳieścia ich zadławił, co naprzód przypadli
Bez sprawy, bez porządku i w ręce mu wpadli;
A to em pokazało awnie, że z daleka
Lepie od szalonego stać było człowieka.
Nie mogli mu zaszkoǳić nic a nic, bo ciało
Orlandowe mieczów się i ran nie bo ało⁴¹⁵
Dla łaski, którą mu dał Stworzyciel z te miary,
Aby lepie mógł bronić Jego święte wiary.


By beł mógł Orland umrzeć, chłopstwo, co nań biło,
Niewątpliwa, żeby go tam było zabiło;
Ale go wieczne nieba tak udarowały,
Że bez zbro e, bez broni, mógł być zawżdy śmiały.
Już też tłum ustępował i na zad uchoǳił,
Wiǳąc, że mu żaden sztych, żaden raz nie szkoǳił;
On też, kiedy się wszyscy rozbiegli, powrócił
Od chłopstwa i do wsi się co bliższe obrócił.


We wsi niemasz nikogo: i wielcy i mali,
U ęci wielkiem strachem, precz pouciekali.
Było tam dosyć potraw podłych i niedrogich,
Jako to u pasterzów i chłopków ubogich;
Tam żołęǳia od chleba nie rozeznywa ąc
I żołądek tak dawno wypróżniony ma ąc,

⁴¹²zawodnik (daw.) — koń biega ący w zawód, koń w ogóle. [przypis redakcy ny]
⁴¹³drzewiany (daw.) — drewniany. [przypis redakcy ny]
⁴¹⁴śpiżany (daw.) — spiżowy. [przypis redakcy ny]
⁴¹⁵bojać się (daw., gw.) — bać się. [przypis redakcy ny]
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W tem, co zastał surowe lub było warzone,
Utopił zaraz ręce i zęby zgłoǳone.


Stamtąd błąǳąc po onem okolicznem kra u,
Gonił luǳie i zwierze różnego roǳa u;
Nieraz w biegu na lesie elenia dotrzymał,
Nieraz lub sarnę lubo za ąca poimał;
Nieraz się z niedźwieǳiami i wieprzmi ǳikiemi
Mocował i gołą e ręką kładł na ziemi
I ich mięsem i siercią brzuch osurowiały⁴¹⁶
Napełnił i żołądek posilił zgłodniały.


Tak po wszytkie Francye nie zahamowany
Biegał, aż na eden most trafił, zbudowany
Przy edne wielkie wieży, która zbyt wysoka
Beła; pod mostem rzeka płynęła głęboka,
Rzeka, co oba brzegi miała z twarde skały
Przykre i niedostępne — ale na czas mały
Grabię Orlanda w ego szaleństwie zostawię,
A królewicem szockiem teraz się zabawię.


Zerbin, skoro go Orland samego zostawił,
Małą chwilę na onem mie scu się zabawił,
Potem konia obrócił w Orlandowę kole
I achał sobie za niem z lekka i powole .
Jescze beł nie u achał mile, gdy z daleka
U źrzał przywiązanego do konia człowieka,
Około którego szli acyś niepoznani
Dwa rycerze, a oba we zbro e ubrani.


Ale skoro beł bliże , poznał go, poznała
I Izabella, która obok z niem achała;
Odoryk to beł, co beł na koniu związany,
Owe ubogie na straż, ako wilk, przydany.
Temu na więce Zerbin mięǳy swemi wierzył,
Temu się Izabelle swo e beł powierzył,
Tusząc i miarę biorąc z ego życzliwości
Dawne , że i w tem doznać miał ego wierności.


Prawie w ten czas onę rzecz królewna swo emu
Powiadała, ako się toczyła, miłemu,
Jako na brzeg na bacie uniesiona była
Pierwe , niżli się pod nią galera rozbiła,
Jako od Odoryka nagabanie miała,
Jako się do askinie rozbó com dostała,
I eszcze nie skończyła, gdy więźnia onego
U źrzeli, mocno w siedle pokrępowanego.

⁴¹⁶osurowiały (daw.) — zǳiczały. [przypis redakcy ny]
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Dwa , co go mieǳy sobą śpiesznie prowaǳili,
Poznali Izabellę zaraz w one chwili;
Otem, który z nią achał, to mniemanie mieli,
Że to Zerbin, nie inszy, zwłaszcza gdy wiǳieli
Jego zacnego rodu herby zawołane,
Na tarczy, którą nosił, pięknie zmalowane.
Lecz, gdy się ego twarzy z blizka przypatrzyli,
Poznali i wiǳieli, że się nie mylili.


Spadli z koni i obie ręce wyciągnęli,
Bieżąc przeciwko niemu; potem go poczęli
Witać obadwa nizko i przysto ną mową,
Z kolanem pochylonem i odkrytą głową.
Patrzy Zerbin i wiǳi, że eden Almoni,
Drugi zaś z Biskalie beł Korebus, oni,
Co byli na okręcie od niego wysłani,
Zdra cy Odorykowi na drogę przydani.


Almoni pierwszy tak rzekł: »Kiedy wiǳę z tobą
»Izabellę, że ato zeszliście się z sobą,
»Jako chciała fortuna i łaskawe nieba,
»Słów mi długich do ciebie w te sprawie nie trzeba;
»Bo dla akie przyczyny w powrozie wieǳiemy
»Odoryka, mniemamy i tak rozumiemy,
»Że ta, co krzywdę więtszą od niego odniosła,
»Jui ci to wszytko dawno do uszu doniosła.


»I to wiesz pewnie, akom został oszukany,
»Kiedym chytrze od niego beł precz odesłany,
»Więc i to, ako zaś beł Korebus raniony,
»Kiedy się Izabelli rzucił do obrony,
»Gdy e chciał gwałt uczynić; ale co się stało,
»Co się potem, akom się w zad wrócił, przydało,
»Czego ona nie mogła wiǳieć ani wieǳieć,
»O tem ci tylko teraz krótko chcę powieǳieć.


»Skorom się w mieście zdobył na siodła, na konie,
»Wracałem się do morza na zad ku te stronie,
»Kędym beł Izabellę strapioną zostawił
»I Odoryka, co mię dla nie . beł wyprawił;
»I przyszedłem do brzegu właśnie na to mie sce,
»Kędy beli zostali, i dale się eszcze
»Pomknę, ale nie wiǳę nic, okrom nowego
»Śladu, na mokrem piasku świeżo wybitego.


»Udałem się za niemi śpiesznie w one tropy
»Ku lasowi, gǳie beło trochę bite stopy.
»Skorom w achał do lasu, na głosem pobieżał,
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»Którym słyszał, i trafię, gǳie Korebus leżał.
»Pytałem go, gǳie się wżdy królewna poǳiała,
»Gǳie Odoryk, od kogo rana go potkała?
»Potem wieǳąc od niego wszytko dostatecznie,
»Puściłem się w las, chcąc ich gǳie naleźć koniecznie.


»Kręcę się to tam, to sam i gǳie wiǳę drogę,
»Patrzę śladu, ale go upatrzyć nie mogę.
»Potem się wrócę, gǳiem beł Koreba zostawił,
»Co beł około siebie ziemię tak ukrwawił,
»Że gǳieby tam beł dłuże leżał i co pręce
»Nie wziął akie pomocy, rzecz pewna, że więce
»Trzeba mu beło księże , aby go włożyli
»W ziemię, niżli doktorów, aby go leczyli.


»Zaniosłem go do miasta i tam u ednego
»Postawiłem go w domu ego zna omego.
»Mieszkał w mieście cyrulik eden doświadczony,
»Przez którego beł potem prędko uleczony;
»Takżeśmy się na konie, na zbro e zdobyli
»I za Odorykiem się szukać go puścili,
»Co się na dworze króla biskalskiego chował,
»Alfonsa⁴¹⁷, kędym potem bó z niem odprawował.


»Król, z któremem kilkakroć o te sprawie mówił
»I tę wszytkę rzecz wieǳiał, placu nie odmówił;
»Gǳie sprawiedliwość Boża, która w tem nie mogła
»Pochybić, i fortuna mo a mi pomogła,
»Że nieprzy aciel w bo u awnie przekonany
»I kiedy mi się poddał, został poimany.
»Król, wieǳąc ego wszytkie niecnoty, pozwolił,
»Abym go albo zabił albo go niewolił⁴¹⁸.


»Nie chciałem go zabĳać, ale ako baczysz,
»Prowaǳę go w łańcuchu, a ty czyń, co raczysz,
»I osądź go, kiedy go weźmiesz z mo e ręki,
»Jeśli ma zaraz na śmierć, eśli iść na męki.
»Słysząc, żeś do obozu ancuskiego achał,
»W tenem kra , abych cię tu mógł naleźć, przy achał;
»Teraz Bogu mo emu pokornie ǳięku ę,
»Że gǳiem się mnie spoǳiewał, teraz cię na du ę,


»Ale i niemnie za to, że masz swą kochaną
»Izabellę, nie wiem, gǳie i ako dostaną,
»Bom a tuszył, żeś e uż nie miał wiǳieć wiecznie«.
Skoro Zerbin dosłuchał wszytkiego statecznie,

⁴¹⁷Alfons — król Biskalie (Biskai, krainy Basków po obu stronach Gór Pirene skich nad Zatoką Biska ską).
[przypis redakcy ny]

⁴¹⁸niewolić (daw.) — [tu:] trzymać w niewoli. [przypis redakcy ny]
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Nie odpowiada na to Almoniuszowi,
Tylko zbyt pilnie patrzy w twarz Odorykowi,
Nie z nienawiści akie , ale z żalu racze ,
Że mu Odoryk ego chęć oddał inacze .


Skoro koniec uczynił Almoni swe mowie,
Chwilę milczał cny Zerbin, rozbiera ąc w głowie
Jako go ten, którego sobie mięǳy wielem⁴¹⁹
Na szczerszem, na dufalszem⁴²⁰ obrał przy acielem,
Śmiał tak okrutnie zdraǳić; wtem ruszył ęzyka
I przystąpiwszy bliże , pytał Odoryka,
Jeśli to prawda beła, co mu w oczy zadał
Almoniusz i co nań wyraźnie powiadał.


On padszy krzyźem, na to: »Zawsze to na ǳiecie,
»Mó panie, że bez grzechu nikt nie est na świecie
»I w ni w czem nie est różny dobry ode złego,
»Jeno, że ten, kiedy est od grzechu akiego
»Albo od akie żąǳe, choć małe , kuszony,
»Nie broni się i w moc się da e, zwyciężony;
»A tamten zaś odpiera, póki mu sił zstawa,
»Acz, eśli żąǳa wielka, i on się poddawa.


»Kiedybych beł od ciebie w akiem zostawiony
»Mocnem zamku, coby beł dobrze opatrzony,
»A abych go bez szturmu, bez gwałtu strachowi
»Próżnemu kwoli poddał nieprzy acielowi,
»Mógłbyś mię mieć na zdra cę; ale przyciśniony
»Wielką siłą, skusiwszy ostatnie obrony,
»Kiedybych to uczynił, według mego zdania
»Nie miałbych stąd sromoty ani urągania,


»Owszem chwałę u wszystkich; bo im est możnie szy
»Nieprzy aciel, tem ów est wymówki godnie szy.
»Ja mniemam, żem nie winien tak wiele w te mierze,
»Bo zamku, co beł mo e poruczony wierze,
»Broniłem dotąd, póki obron dostawało,
»Póki mi sił i póki rozumu zstawało;
»Ale kiedy tak wielki gwałt na mnie nastąpił,
»Co za ǳiw, żem nie strzymał i żem mu ustąpił?«


Taka Odorykowa w on czas beła mowa,
Przydał i insze rzeczy te służące słowa,
Ukazu ąc, że go zbyt ostre bo ca⁴²¹ bodły,
Które go, niechcącego, na on grzech podwiodły.
Jeśli co kiedy prośba usilna sprawiła,

⁴¹⁹mięǳy wielem (daw. forma) — mięǳy wieloma. [przypis edytorski]
⁴²⁰najdufalszy (daw.) — poufały. [przypis redakcy ny]
⁴²¹bojca (daw.) — . przyp. [t . M.] lm; zwykle bojce: bodźce. [przypis redakcy ny]
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Jeśli kiedy pokora skutek uczyniła,
Tu go mogła uczynić, bo wszytko na du e
Odoryk to, co serce błaga⁴²², gniew hamu e.


Królewic stoi; w myślach swoich rozerwany,
Jeśli ma być od niego Odoryk skarany.
Kiedy patrzy na ego zdradę, bez wątpienia
Rozumie go być godnem śmierci i zginienia;
Kiedy zasię na dufność wza emną wspomina,
Kiedy sobie z niem dawną przy aźń pizypomina,
Nie chce mu się go tracić i wodą litości
Gasi gniewy zawzięte i zapalczywości.


Kiedy tak chwilę Zerbin rozmyślał wątpliwy,
Jeśli miał za uczynek on tak niecnotliwy
Odoryka wolnością i zdrowiem darować,
Czy go na dalsze męki żywego zachować,
Przybieżał poryża ąc⁴²³ koń, któremu z głowy
Dopiero mu zd ął uzdę Mandrykard surowy,
Niosąc babę na sobie, która przez swe zdrady
Królewica na koniec wydała szkarady.


On koń, wiǳąc z daleka w polu drugie konie,
Wielkiem się pędem udał prosto ku te stronie,
Ma ąc babę na grzbiecie, co sroǳe wrzeszczała
I bez skutku żadnego ratunku nie miała.
Skoro ą Zerbin u źrzał, bogom czynił ǳięki,
Że mu bez wielkie pracy podali do ręki
Onych dwu winowa ców, którzy go zdraǳili
I mało go o srogą śmierć nie przyprawili.


Zerbin babę zatrzymać i wściągnąć rozkazał
I ako z nią postąpić, sam w sobie rozważał,
Jako ma z nią postąpić; naprzód myśli sobie,
Że e na lepie urżnąć nos i uszy obie;
Potem zasię rozumie, że lepie złośnicę
Na przykład wszytkim zdra com dać na szubienicę.
Różne męki i różne karania wymyśla,
Na ostatek się na te skłania i namyśla.


Rzecze tak do Koreba i do Almoniego:
»Atom się go obmyślił zachować żywego;
»Bo acz nie ze wszytkich miar goǳien odpuszczenia,
»Lecz przecię nie zasłużył śmierci i zginienia.
»Niecha ży e i niecha bęǳie przy wolności,
»Kiedy to, ako mówi, uczynił z miłości,

⁴²²błagać (daw.) — uspokoić, ukoić. [przypis redakcy ny]
⁴²³poryżać (daw.) — rżeć kilka razy. [przypis redakcy ny]
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»Bo próżno to: łatwie się błędy wymawia ą,
»W które luǳie z gorące miłości wpada ą.


»Dobrze więtsze rozumy, niż u Odoryka,
»Czego nie u ednego pełno historyka,
»Miłość z mie sca ruszyła i luǳi tak siła
»Do gorszych i sprośnie szych grzechów przywoǳiła.
»Dlatego mu odpuszczam i niech rozwiązany
»Zaraz bęǳie, a a zań niech będę karany,
»Którym olśnął⁴²⁴, te mu się rzeczy powierza ąc,
»Że ogień łatwie słomę spali, nie patrza ąc«.


Potem na Odoryka we źrzawszy, tak rzecze:
»A toć twó grzech odpuszczam, niebaczny człowiecze!
»Aleć taką naznaczam zań pokutę, aby
»Dwanaścieś mi miesięcy pilnował te baby
»I miał ą w towarzystwie i we dnie i w nocy,
»Nie spuszcza ąc e z oka, i swo e pomocy
»Je użyczał i żebyś o nię czynił w bo u
»Z każdem takiem, coby e nie chciał dać poko u.


»Do tego chcę po tobie, abyś ten rok cały
»Na każdy ǳień z nią eźǳił — a wszak to czas mały —
»Po Francye tam i sam, od miasta do miasta,
»Tam konia obraca ąc, gǳie każe niewiasta«.
Takich do Odoryka słów królewic użył,
Który był więtsze, niż to karanie, zasłużył,
Co beło, rów mu aki kazać wielki minąć,
Rów, który niepodobna rzecz beła ominąć.


Tak wiele beła baba sprosna pozwoǳiła
Rycerzów i białe płci tak wiele zdraǳiła,
Różnych luǳi, że kto z nią w towarzystwie bęǳie,
Rzecz pewna, zwad, hałasów, kłopotów nabęǳie.
Tak obo e zostanie nieźle pokarane:
Ona za swo e grzechy, dawno poǳiałane,
On za to, że e na się wziął niesprawiedliwie
Obronę; tak niedługo zginie niewątpliwie.


Tak na ten czas przezacny szocki rycerz tęgą
Odoryka uwiązał i u ął przysięgą,
Obiecu ąc, gǳieby mu nie dotrzymał wiary,
Że wielkich mąk nie u ǳie i surowe kary
Do pierwszego potkania i niecha się prosi,
Jako chce, szy ę straci i nic nie uprosi.
To mówiąc, Almoniemu rzekł i Korebowi,
Aby zd ęli powrozy z rąk Odorykowi.

⁴²⁴olśnąć (daw.) — oślepnąć. [przypis redakcy ny]
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Stało się wszytko podług Zerbinowe woli,
Acz go rozwięzowali prawie poniewoli,
Żału ąc, że się na niem tak, ako myślili,
One tak wielkie ego zdrady nie zemścili.
Tak echał dale stamtąd Odoryk żałosny
Z szpetną babą, ma ąc żal na sercu nieznośny;
Co się em potem stało, Turpin nie napisał,
Alem przecię o ednem historyku słyszał,


Którego nie mianu ę, który dostatecznie
Pisze, że chcąc złe one napaści koniecznie
Zbyć Odoryk, nie pomniąc na swo ę przysięgę,
Włożył babie z konopi urobioną wstęgę
Na szy ę i zaǳierzgnął węzeł i w porębie
Tuż ą przy same droǳe zawiesił na dębie.
Toż Almoni i emu — tenże opisu e —
W rok uczynił, eno że mie sca nie mianu e.


Zerbin, co wszęǳie śladu Orlanda pilnował
I nie radby go stracił, do swych wyprawował,
Do wo ska, którzy się oń asować musieli,
Ponieważ nic tak długo o niem nie wieǳieli.
Posłanemu od siebie Almoniuszowi
I który z niem pospołu eǳie, Korebowi,
Różne nauki, różne poruczenia dawa,
A z piękną Izabellą sam tylko zostawa.


Tak barzo Zerbin grabię Orlanda miłu e,
Nie mnie i Izabella, tak ich chęć u mu e
Obo e dowieǳieć się, eśli gǳie do achał
Poganina, za którem szukać go wy achał,
Onego, przez którego z konia beł ściągniony
I od niego na ziemi w polu zostawiony,
Że się, póki ǳień trzeci nie minie, nie wróci
Do wo ska i z tamtego kra u nie powróci.


Ten beł kres naznaczony od grabie onemu
Rycerzowi, co szable nie ma, pogańskiemu.
Niemasz żadnego mie sca, niemasz żadne strony,
Które by beł nie zwieǳił Zerbin pomieniony,
Szuka ąc i szlaku ąc Orlanda, gǳie achał,
Aż mięǳy drzewa gęste z trafunku przy achał,
Drzewa, niewǳięczne ǳiewki ręką popisane,
I nalazł e, z askinią sroǳe porąbane.


Jeǳie dale , gǳie się coś świeciło, w gęstwinę
I błyszczącą się zbro ę poznawa grabinę;
Potem i szyszak nalazł, ale nie on dawny,
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Który kiedyś na sobie nosił Almont sławny.
Słyszy potem, że koń rże gǳieś daleko w lesie
I na dźwięk się obróci i głowę podniesie:
I wiǳi po piękne się łące pasącego
Bryǉadora, na łęku munsztuk ma ącego.


Nalazł i Duryndanę, co w trawie leżała,
Daleko od szyszaka, a pochew nie miała,
I dołomę⁴²⁵, na drobne płatki podrapaną
I tam i sam po różnych mie scach rozmiotaną.
Izabella i Zerbin żałośnie patrza ą,
Ale ani się, co to było, domyśla ą.
Wszytkich się przygód boi Zerbin utroskany,
Okrom te , aby miał być z rozumu obrany.


Kiedyby tam beli krwie znak aki wiǳieli,
Że go pewnie zabito, takby rozumieli;
A wtem u źrzą, że właśnie przeciwko niem bieży
Pasterz eden strwożony, który beł na wieży
Trochę przedtem i wiǳiał z wielkim poǳiwieniem,
Kiedy dęby z ziemie rwał pospołu z korzeniem,
Blachy cisnął i szaty na sobie podrapał,
Bydła, luǳie zabĳał, których beł nałapał.


Ten wszytko wypowieǳiał cnemu Zerbinowi,
Co się nieszczęśliwemu stało Orlandowi.
Zerbin ledwie dowierza, chocia świeże szlaki,
Chocia tego przed sobą ma tak wielkie znaki.
Zsiada z konia skwapliwy, smutkiem napełniony
I okrutnem na sercu żalem przerażony,
I zbiera przedtem sławne i tak zawołane
Nieszczęśliwe ostatki, różnie⁴²⁶ rozmiotane.


Zsiadła i Izabella z konia i zbierała
Rozciskane oręże, a rzewno płakała;
A wtem ich nad achała zbytnie utroskana
Piękna panna, na gładkie twarzy upłakana.
Chcecie wieǳieć, kto to est i o co się psu e
Ustawiczną żałością, o co się asu e?
Fiordyliza to piękna, co wszęǳie swo ego,
Wy achawszy z Paryża, szukała miłego.


Brandymart ą beł w mieście Karłowem zostawił
Ani e żegnał, kiedy w drogę się wyprawił;
Gǳie go ośm albo ǳiewięć miesięcy czekała,
Ale, iż się nie wracał, za nim po achała.
Od morza się ednego do morza puściła

⁴²⁵dołoma (z węg.: dolmany) — szata zwierzchnia na zbroi. [przypis redakcy ny]
⁴²⁶różnie (daw.) — w różne strony. [przypis redakcy ny]
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Drugiego i Pyreny i Alpy z eźǳiła,
Szuka ąc go po wszytkich mie scach, okrom w owem
Pałacu, który dobrze znacie, Atlantowem.


Kiedyby go w tem beła pałacu szukała,
Z Gradasemby go beła pospołu zastała,
Gǳie i Rugier i piękna beła Bradamanta
I Ferat eszcze pierwe i cny pan z Anglanta.
Ale skoro go Astolf swą wniwecz obrócił
Drogą księgą, Brandymart zarazem się wrócił
Do Paryża; lecz tego eszcze nie wieǳiała
Fiordyliza, co beła za niem wy achała.


Z trafunku tam, akom rzekł, pierwe nad achała
Zerbina z Izabellą i zbro ę poznała
I konia, który się pasł po łące choǳący
Samopas, ma ąc munsztuk na łęku wiszący.
Patrzy na pas nieszczęsny wielkiego rycerza,
A uż też trochę przedtem także od pasterza
Dowieǳiała się była o przypadku onem,
Że Orland zbył rozumu i został szalonem.


Zerbin blachy, z orężem inszem rozmiotane
I do edne gromady pospołu zebrane,
Chcąc, aby od żadnego nie beło człowieka
Ruszane, luboby tam przy achał z daleka
Lubo też beł tameczny, zawiesza na górze
Na sośnie i wydrążą na zielone skórze:
»Orlandów to rynsztunek«. Tak się rym zamyka,
Jakoby rzekł: »Kto słaby, niecha go nie tyka«.


Skoro koniec uczynił tak chwalebne sprawie,
Wsiadał na koń -w żałobne i smętne postawie;
Wtem się trafił Mandrykard, który wiǳąc one
Rynsztunki, na wysokie sośni powieszone,
Pytał go, co to było. Zerbin, ako wieǳiał,
Wszytko Mandrykardowi szczerze wypowieǳiał.
Do sośnie ⁴²⁷ się król hardy bliże przystępu e
I ostrą Duryndanę z gałęzi zde mu e.


Zerbin woła: »Nie bierz e ! nie bierz, poganinie!
»Bo cię kłopot i wielkie nieszczęście nie minie;
»Jeśliś tak dostał sławne Hektorowe zbro e,
»Żeś ą ukradł, takie est rozumienie mo e«.
Wtem się chyżo do siebie obadwa porwali
I ostremi żelazy na się przycinali;
Już dźwięki z ciężkich razów dosięgały nieba,
A eszcze w bó nie weszli słuszny, ako trzeba.

⁴²⁷sośnia (daw.) — sosna. [przypis redakcy ny]
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Zerbin się zda prędkością podobien ogniowi;
Umyka się tam i sam mocnemu królowi,
I srogie Duryndany na więce pilnu e,
I gǳie spadnie, tam koniem rączo uskaku e;
Bo kiedyby na niego z tak potężne ręki
Spadła raz Duryndana, musiałby przez ǳięki⁴²⁸
Iść w pola Elize skie, tam, kędy mieszka ą
Te dusze, które się tu w miłości kocha ą.


Jako więc śmiały zła nik⁴²⁹, gdy wieprza ǳikiego
W polu, daleko stada, zastanie samego,
Obraca go z te strony i z owe nakoło,
Ale on czeka, aż mu raz przyǳie na czoło:
Tak cny Zerbin pilnu e i nie spuszcza oka,
Gǳie Duryndana spada z nizka lub z wysoka,
I chcąc mieć zdrowie całe i cześć, ednem razem
Bĳe i umyka się przed srogiem żelazem.


Z drugie strony, kiedy się poganin zamierzy
I kiedy srogą szablą zatnie i uderzy,
Zda się, że est podobny wichrowi wściekłemu,
W marcu w lesie siły swe rozciąga ącemu,
Kiedy wysokiem sośniom schyla głowy harde
Albo łamie gałęzi. Ale razy twarde
Tak są częste, że chocia pilnie się ich strzeże,
Jednego się nakoniec Zerbin nie ustrzeże.


Mięǳy mieczem a tarczą sroga szabla wpadła
I minąwszy miecz, potem przez tarczą przepadła.
Zbyt miąższy miał przedni blach, niemnie doskonały
Pancerz, którem okrywał żywot rycerz śmiały;
Ale pancerz i zbro a w on czas nie pomogła
I wytrzymać srogiemu żelazu nie mogła.
I blach przedni i pancerz tak, ako za ęła,
Aż do samego łęku przeszła i przecięła.


I by beł nie skąpy raz, ako by beł goły
I nagi, takby go beł przeǳielił na poły.
Jeszcze dobrze, że w piersiach nie miał znaczne ǳiury,
Że broń tylko dosięgła trochę wierzchnie skóry;
Nie głęboka, ale tak długa rana była,
Żeby się beła dobrą pięǳią nie zmierzyła:
Ciepła krew z piersi kropi wypolerowaną
Zbro ę i cienką nicią puszcza krew rumianą.

⁴²⁸przez ǳięki (daw.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]
⁴²⁹złajnik (daw.) — pies gospodarski, pasterski lub myśliwy. [przypis redakcy ny]
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Takem wiǳiał niedawno, kiedy białą ręką
Mo a pani, co dotąd z mo ą wielką męką
Serce trapi, na białe edwabnicy⁴³⁰ szyła
I srebro karmazynem subtelnem ǳieliła.
Już niewiele Zerbina ego męstwo wzmaga,
Mało mu ego serce i siła pomaga,
Bo pewnie, że tatarski król miał nad niem siła;
I moc i zbro a ego doskonalsza była.


Ale się zdał być cięższy ten raz w po edynku
Z wiǳenia, niżli w skutku, niż w samem uczynku,
Tak, że cna Izabella serce wylęknione
Czu e w sobie prawie w pół grotem przeboǳione.
Zerbin pełen wielkiego gniewu i śmiałości
I chcąc się pomścić one rany i lekkości⁴³¹,
Z obu rącz wielką siłą tak, ako wymierzył,
W pół szyszaka dużego pohańca uderzył.


Nic się Zerbin na onem razie nie omylił,
Bo się poganin głową do łęku pochylił,
I by beł nie on szyszak, przez czary zrobiony,
Przeǳieliłby mu beł łeb z te i owe strony.
Ale mu prędko oddał poganin surowy:
»I a tak — prawi — umiem« i ciął go w róg głowy,
W szyszak, zebrawszy w kupę wszytkę siłę swo ę
I tusząc, że mu przetnie w poły pierś i zbro ę.


Zerbin, który tam trzymał wszytkę myśl, gǳie oczy,
W prawą stronę mu chyżo na koniu uskoczy,
Ale nie tak, aby się ostremu żelazu
Mógł uchronić i zdrowy uść ciężkiego razu;
Bo tak mocno wściekła broń z góry uderzyła,
Że mu tarcz na dwie równe części rozǳieliła
I łokcia mu i uda lewego pod blachem
Znacznie dosięgła tylko za ednem zamachem.


Zerbin wszytkie swe siły zbiera do pomocy
I siecze Mandrykarda co z na więtsze mocy;
Ale zbro a pogańska wszytko wytrzymała
I żadne w sobie skazy i rysy nie miała.
A ów nie tylko, że go uż tarcze pozbawił,
Ale mu w kilku mie scach zbro ę poǳiurawił,
Szyszak potłukł i nadto przez ǳiewięć ran eszcze
Zadał mu tam, gǳie beło na szkodliwsze mie sce.

⁴³⁰jedwabnica — [tu:] szata niewieścia edwabna. [przypis redakcy ny]
⁴³¹lekkość (daw.) — lekceważenie, wzgarda, ubliżenie, zniewaga. [przypis redakcy ny]
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Co dale , to się słabsza siła pokazu e
W Zerbinie, a tak się zda, że tego nie czu e,
Bo serce zwykłą w sobie moc swo ę chowało
I słabe i zemdlone ciało posilało.
Tem czasem Izabella z strachu krwie pozbywszy,
Do piękne Doraliki bliże przystąpiwszy,
Prosi e , aby z placu Mandrykarda zwiodła
I aby po edynek straszliwy rozwiodła.


Doralika na prośbę e , pełna litości,
Nie wiǳąc eszcze żadne zwycięstwa pewności,
Czyni rada to, o co prosi, i od bo u
Przywoǳi miłośnika swego do poko u.
Zerbin także swe gniewy wściąga i hamu e
Kwoli swe Izabelli i bó zostawu e;
I eǳie w dalszą drogę stamtąd, zostawiwszy
Mandrykarda, o szablę bo u nie skończywszy.


Fiordyliza u źrzawszy, że szabla grabina
Słabą miała obronę w on czas od Zerbina,
Gryzie się sama w sobie i sroǳe bole e
I płacze i od gniewu dobrze nie szale e;
Radaby Brandymarta swego z sobą miała
I gǳieby go nalazła i sprawę mu dała
O tem wszytkiem, tak tuszy, że się on pokusi,
Że Tatarzyn niedługo te szable zbyć musi.


I tam i sam po różnych mie scach wszęǳie szuka
Brandymarta swo ego, ale się oszuka,
Bo daleko od niego eźǳi Fiordyliza,
A on się uż beł dawno wrócił do Paryża.
Jeǳie dale przez góry, przez pola, przez lasy,
Aż nad ednę przy eǳie rzekę w one czasy,
Gǳie Orlanda poznała, ako potem powiem,
Ale wprzód o Zerbinie niecha wam dopowiem.


Trapi go barzie , niżli wszytkie insze męki,
Że Duryndana przyszła do pogańskie ręki,
Choć ledwie może sieǳieć na koniu, zemdlały
Po krwi, którą surowe rany wylewały.
Po małe chwili z niego żal i gniew ustąpił,
A ból mu tak gwałtowny, tak ciężki przystąpił,
Ból tak ciężki, tak srogi, żewiǳi i czu e,
Że się uż w niem mało co żywota na du e.


Nakoniec nie mógł dale achać i mdleć począł
I aby sobie wytchnął i trochę odpoczął,
Stanął przy ednem zdro u, niedaleko lasu.
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Izabella, co wiǳi, że tylko z niewczasu
Samego musi umrzeć, żałosna, stroskana,
Nie wie, co rzec i co ma czynić upłakana;
O żadnem mieście stamtąd blizkiem nie wieǳiała,
Żeby mu cyrulika akiego dostała.


Wzdycha, stęka, łzami się nieboga rozpływa,
A nieba niepobożne i srogie nazywa.
»Czemum — prawi — niestetyż! nęǳna nie zginęła
»W ten czas, kiedym przez wielki ocean płynęła?«
Zerbin, który mdłe oczy i blizkie skonania
W e twarzy często trzyma, na e narzekania,
Na e skargi bole e barzie oną dobą,
Niż na to, że tak blizką wiǳi śmierć przed sobą.


»Boda byś mię tak — prawi — szczerze miłowała
»I po śmierci, kiedy uż dusza wyńǳie z ciała,
»Jako niczego mo e serce nie żału e,
»Jeno, że cię bez woǳa, samę zostawu ę;
»Bo kiedyby tak chciały wyroki przedwieczne,
»Abym ten żywot skończył i dni ostateczne
»Gǳie na bezpiecznem mie scu, a nie w cuǳe stronie,
»Dosyćbym miał, kiedybym umarł na twem łonie.


»Ale kiedy zła gwiazda tak chce, że cię muszę
»Zostawić, nie wiem, komu, przysięgam na duszę,
»Na te oczy i na te złote włosy two e,
»Któremiś uwiązała dawno serce mo e,
»Że choćbym się do piekła złem duchom do ręki
»Dostał, nad wszytkie insze, które tam są męki,
»Taby beła nacięższa, gdybym sobie wspomniał,
»Gdybym, żem cię sierotą zostawił, przypomniał«.


Nieszczęsna Izabella, blada, ako chusta,
Schyla głowę i do ust ego swo e usta
Przykłada, na żałosne twarzy upłakana,
Słabiuchna, ako róża, niewcześnie urwana,
Róża, od chciwe ręki urwana na dworze,
Jeszcze w niesłuśznem wieku i w niesłuszne porze.
Odpowie mu: »Ja na to pozwolić nie mogę,
»Abyś beze mnie miał iść, miły mó , w tę drogę.


»Abych tu miała zostać, i myślić nie trzeba:
»Pó dę wszęǳie za tobą, do piekła, do nieba!
»Niecha obiedwie dusze eden koniec ma ą,
»Niecha z sobą na wieki pospołu mieszka ą.
»Nie tak cię prędko u źrzę, miły, umarłego,
»Jako i sama umrę od żalu wielkiego;
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»Gǳie też żal bęǳie tak mdły, że mnie nie zabĳe,
»Ten mi twó miecz, wieǳ pewnie, te piersi przebĳe?


»Mam naǳie ę, że ciała nasze nieszczęśliwe
»Będą mieć lepsze szczęście martwe, niżli żywe;
»Trafi się kto podomno, że i mnie i ciebie,
»Litością przerażony, pospołu pogrzebie«.
To mówiąc, gdy uż wszytka zginęła otucha
Jego zdrowia, ostatki żywotniego ducha,
Które zła niewidomie śmierć kradła, zbierała,
Póki się go szczęt aki bawił koło ciała.


Wiele Zerbin, eśli e odpowie, uczyni;
Atoli odpowieǳiał: »O mo a bogini!
»Przez tę miłość, którąś mi w on czas pokazała,
«Kiedyś dla mnie o czyste brzegi zostawiała,
»Proszę i rozkazu ę, eśli to nie siła,
»Abyś dotąd, póki est Boża wola, żyła,
»Żyła zdrowa, a na to zawsze pamiętała,
»Jakoś ze mnie szczerego przy aciela miała.


»Może być, że Bóg, który nigdy nie opuści
»Swoich wiernych, nic złego na cię nie dopuści,
»Jako w ten czas uczynił, gdy cnego wyprawił
»Senatora rzymskiego⁴³², aby cię wybawił
»Od rozbó ców, ako cię z morskich nawałności
»Zdrowo uniósł, ako cię uchował lekkości⁴³³
»Od zdra cę Odoryka; przeto nie umiera
»I przed czasem się śmierci, proszę, nie napiera «.


Wierzę, że ta ostatnia Zerbinowa mowa
Nie beła zrozumiana od słowa do słowa.
Tak ustał, ako małe światło więc usta e,
Kiedy mu wosku albo tłustości nie zsta e.
Kto może wypowieǳieć godnie narzekania
Młode ǳiewki, kto wrzaski, kto ciężkie wzdychania,
Kiedy u źrzała, ako lód aki, zimnego,
Na ręku uż bez dusze swo ego miłego?


Opuszcza się i cięży na ciele i mdle e
I na martwą zewłokę⁴³⁴ łzy obfite le e
I tak wrzeszczy, że się głos daleko rozlega
Po polu i po lesie i nieba dosięga;
Sama się na się sroży, drapie paznokciami
Piękną twarz, tłucze piersi niewinne pięściami,

⁴³²cnego wyprawił senatora rzymskiego — Orlanda, który ten tytuł nosił. [przypis redakcy ny]
⁴³³lekkość (daw.) — lekceważenie, wzgarda, ubliżenie, zniewaga. [przypis redakcy ny]
⁴³⁴zewłoka (daw.) — zwłoki. [przypis redakcy ny]
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Rwie złoty włos i co e głosu i tchu zstawa,
Napełniać pól Zerbinem swo em nie przestawa.


Od onego ciężkiego smutku i żałości
Do takie przyszła ǳiewka strapiona wściekłości,
Żeby się beła pewnie ręką swą zabiła
I miecz swego Zerbina w piersiach utopiła,
By się e nie beł trafił pustelnik z przygody,
Który tam często chaǳał dla zdro owe wody,
I by beł nie zawściągnął gwałtem śmiałe ręki,
Która się wyǳierała na swą śmierć przez ǳięki.


Mąż boży, który przy swe dobroci wroǳone
Beł pełen pobożności, pewnie niezmyślone ,
I który beł dobremi przykłady wsławiony,
Jako beł kaznoǳie a wielki i uczony,
Poważnemi z nie słowy wybĳa przeklętą
Je żąǳą, a raǳi e na cierpliwość świętą
I kłaǳie e przed oczy zacne białegłowy,
Tak te, które miał stary, ako zakon nowy,


Ukazu ąc, że żaden pociechy nie czu e
Doskonałe , kto Boga szczerze nie miłu e,
A że wszytkie człowiecze naǳie e na świecie
Próżne są i mĳa ą tak, ako cień lecie.
I tak piękne i mądre słowa wyna dował,
Że w nie żąǳą i upor na śmierć uhamował,
I przywiódł ą do tego, że mu ślubowała,
Że przyszły wiek na służbie Boże strawić miała.


Nie może e ednak ześć z pamięci i z myśli
Cny królewic, ciała tam zostawić nie myśli;
I lubo słońce świeci lubo padną mroki,
Chce mieć z sobą na każdy czas ego zewłoki.
A wtem sobie ciężaru onego pomogli —
Bo pustelnik był duży⁴³⁵ — i tak, ako mogli,
Martwe ciało na konia smętnego włożyli
I nie bawiąc się, w drogę dalszą się puścili.


Nie chce ǳiewki tak gładkie , tak młode pobożny
Pustelnik, który na grzech każdy beł ostrożny,
Żadną miarą prowaǳić tam, gǳie swo ę małą
Komórkę w gęstem lesie miał pod ostrą skałą,
Kędy beły mieszkania i amy zwierzęce.
Mówiąc »Trudno nieść ogień z słomą w edne ręce«
Nie spuszcza się na rozum i na swe baczenie,
Aby w tak niebezpieczne miał wniść doświadczenie.

⁴³⁵duży (daw.) — silny. [przypis redakcy ny]
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Do Prowence ą myśli, do zamku ednego
Blizko od Marsylie zawieść, u którego
Beł klasztor eden, wielkiem kosztem zbudowany,
Panieński i wielkiemi bogactwy nadany.
W pierwszem miasteczku, które na droǳe trafili,
Trunnę, w którą martwego rycerza włożyli,
Wczesną⁴³⁶ i zasmoloną, dobrze zrobić dali,
Potem tam, gǳie prowaǳił pustelnik, achali.


Przez wiele dni część ziemie niemałą zwieǳili,
A zawsze ustronnemi drogami eźǳili;
Bo, iż po wszytkich mie scach pełno beło wo ny,
Obierali sobie kra cichy i spoko ny.
Ale nakoniec beli w droǳe zawściągnieni
Od pewnego rycerza i nie uważeni;
Októrem potem powiem, skoro pierwe z hardem
Odprawię się, tatarskiem królem, Mandrykardem.


Jako się skoro zwada ona, która była
Mieǳy niem, a rycerzem szockim, dokończyła,
Mieǳy gęstemi drzewy odpoczywał w cieniu
Przy ednem kryształowem, wesołem strumieniu;
Ale pierwe zd ął siodło upracowanemu
Z grzbieta, a uzdę z gęby koniowi swo emu,
Aby się pasł na trawie; wtem w małą goǳinę
U źrzał, że rycerz akiś z gór w eżdżał w równinę.


Skoro go Doralika na górze u źrzała,
Choć eszcze beł z daleka, zaraz go poznała;
Rzecze do Mandrykarda: »Wiǳisz tego, który
»Prosto naprzeciwko nam eǳie z one góry?
»Rodomont to est hardy, eśli się nie mylę;
»Bęǳiesz miał z niem, rzecz pewna, wnetże krotofilę:
»Jeǳie się mścić nad tobą swe dawne lekkości⁴³⁷,
»Żeś mu mię wziął; trzebać tu siły i śmiałości«.


Jako astrząb, kiedy więc gołębia prędkiego
Albo ptaka z daleka obaczy inszego,
Wznosi głowę i pióra wszytkie wymuskiwa
Na sobie i pięknie szy i weselszy bywa:
Tak się w on czas wesoło król tatarski stawi,
Tusząc, że Rodomonta pewnie garła zbawi;
Konia bierze, w strzemionach nogę ma, a w ręku
Woǳe⁴³⁸ trzyma i wsiada, u ąwszy się łęku.

⁴³⁶wczesny (wł. capace) — zdolny pomieścić, obszerny. [przypis redakcy ny]
⁴³⁷lekkość (daw.) — lekceważenie, wzgarda, ubliżenie, zniewaga. [przypis redakcy ny]
⁴³⁸woǳe — . przypadek lm [t . B.; M.lp: woǳa; część uprzęży]. [przypis redakcy ny]
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Skoro tak blizko beli, że fuki straszliwe
Mogli swe wza em słyszeć i słowa dotkliwe,
Rodomont ął nań fukać i ręką i mową,
Mówiąc, że to zapłaci wnetże swo ą głową,
Że tego śmiał rozdrażnić, co miał z to śmiałości⁴³⁹
I z to siły, że się mógł zemścić swe lekkości
Nad swem nieprzy acielem i co obelżenia
Ani lekkiego nie zwykł cierpieć uważenia.


Odpowie mu Mandrykard z postawą surową:
»Darmo mię chcesz ustraszyć tą twą groźną mową,
»Które tylko na małe ǳieci używa ą
»I na niewiasty, które, co est bó , nie zna ą,
»Nie na tego, który się barzie kocha w bo u,
»Niż w odpoczynku i niż w nielubem poko u.
»Jam gotów pieszo, konno, zbro ny i niezbro ny,
»Lub w polu lubo w szrankach, spatrzyć z tobą wo ny«.


Ale ato uż na się krzyczą i woła ą
Z wielkiem gniewem i srogich mieczów dobywa ą,
Jako wiatr, który z razu ledwie że co dmucha,
A potem z gruntu dębów i esionów rucha
I ciemny proch i piasek aż pod niebo niesie,
Potem drzewa wysokie wali w gęstem lesie,
Domy w polu obala i wichry szalone
I grad niesie i bĳe trzody rozprószone.


Dwu pogan, którem równych świat nie miał, zagrzane,
Śmiałe serca i siły niewypowieǳiane,
Odprawu ą straszliwy czyn surowe wo ny
I bó , tak zuchwałemu nasieniu przysto ny.
Drży ziemia od wielkiego i srogiego dźwięku,
Kiedy szable spada ą na się z mocnych ręku;
Skry ze zbró , uderzonych ciężkiemi razami,
Aż do nieba gęstemi lecą tysiącami.


Srogi bó dwa królowie mężni odprawu ą
Długi czas bez przestanku i tego pilnu ą,
Aby sobie wza emnie zbro e zǳiurawili
I do ciała śmiertelne sztychy wyprawili.
Jako się bić poczęli, żaden dotąd eszcze
Kroku nie ustępu e i akoby mie sce
Ono beło zbyt drogie, oba go pilnu ą
I z koła tak małego nic nie występu ą.

⁴³⁹z to śmiałości i z to siły (daw.) — dość śmiałości i dość siły; tyle, ile trzeba. [przypis redakcy ny]
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Na ostatek Tatarzyn zuchwały mężnemu
Ciężki raz dał królowi w łeb algĳerskiemu
Z obu rącz tak, że mu się w oczach rozświeciło,
Jakby się tysiąc przed niem świeczek zapaliło.
Rodomont, akoby uż wszytkie pozbył siły,
Bĳe głową grzbiet konia swego i pochyły
Strzemię gubi, w siedle się ledwie zatrzymu e
Przy bytności te , którą tak barzo miłu e.


Ale ako łuk mocny i dobrze złożony
Z dobre stali, od mocne ręki wyciągniony,
Im się barzie wyciąga i im est mocnie szy
Strzelec ten, który z niego strzela, tem lekcę szy,
Mocnie się znowu wraca i bełt wystrzelony
Z więtszą potęgą pęǳi, z cięciwy puszczony:
Tak właśnie aykański rycerz prędko wstawa
I nieprzy acielowi sowito oddawa.


Rodomont także w czoło haniebnie uderzył
Śmiałego Mandrykarda tak, ako wymierzył;
Ale go nie obraził, bo mu twarz nakrywał
Szyszak, który Hektora tro ańskiego bywał.
Tak go ednak ogłuszył dobrze, że nie wieǳiał,
Jeśli ǳień beł, eśli noc; toli⁴⁴⁰ się osieǳiał
Przecię w siedle. Rodomont drugi raz uderzy
Na niego, a do głowy po staremu mierzy.


Koń Mandrykardów, który z góry spada ące
Szable się sroǳe boi, straszliwie świszczące ,
Pana swo ego z wielkiem swo em złem ratu e:
Wspina się i chcąc uciec, przodek wystawu e,
A wtem go sroga szabla w pół głowy trafiła,
Która na ego pana wyprawiona była;
Nie miał Hektorowego hełmu, nieszczęśliwy,
Jako pan, i zostawa martwy i nieżywy.


Ale Mandrykard prędko powstawa na nogi
Po onem ogłuszeniu i kręci miecz srogi;
Zr ze się w sobie i gniew go pali adowity
Wewnątrz o to, że mu beł ǳielny koń zabity.
Aykański go rycerz chce potrącić koniem;
Ale nie tak beł słaby, ako trzymać o niem:
Tak stał mocno na nogach ako kamień, bity
Od wałów, kiedy pod niem koń poległ zabity.

⁴⁴⁰toli (daw.) — atoli, przecie. [przypis redakcy ny]
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Rodomont, który koń czuł pod sobą zemdlony,
Na przedniem łęku z lekka ręką wyniesiony,
Wy ąwszy nogi z strzemion, siodło zostawu e
I z Mandrykardem w równy bó pieszo wstępu e.
Dopiero się straszliwa bitwa zaczynała,
A nienawiść i pycha obu zagrzewała;
Ale nad achawszy ich z przygody skwapliwy
Posłaniec, mieǳy niemi rozwiódł bó straszliwy.


Nad achał ich eden z tych, co beli wysłani
I po wszytkie Francye różnie⁴⁴¹ rozesłani
Od pogaństwa, aby ci, co się roz achali,
Do swoich się chorągwi co pręǳe wracali,
Da ąc znać, że Agramant król beł porażony
I od cesarza Karla w obozie zamkniony;
I gǳieby prędkie w rychle pomocy nie mieli,
Swo ę klęskę i awny upadek wiǳieli.


Poznawa e on poseł barzie po tych raziech,
Któremi na się siekli sroǳe po żelaziech,
Niż po herbach zwycza nych i niżli po stro u,
Bo nikt inszy nie mógł zwieść tak srogiego bo u;
Nie ma ednak z to serca⁴⁴², nie ma z to śmiałości,
Aby wszedł mięǳy one gniewy i wściekłości,
Choć go do nich król posłał i choć powiada ą,
Że posłowie karani nigǳie nie bywa ą.


Ale do Doraliki, co stała na stronie
Iǳie i powiada e , ako w złe obronie
Z trochą wo ska Agramant, Stordylan, Marsyli
W obozie od chrześcĳan oblężeni byli.
Powieǳiawszy e wszytko, prosi, aby poszła
I obiema rycerzom onę rzecz doniosła,
I nalega, aby ich ako pogoǳiła
I dać Agramantowi pomoc em raǳiła.


Mieǳy srogie rycerze z wielkiem sercem wchoǳi
I onych po edynek straszliwy rozwoǳi,
Mówiąc tak do obudwu, nadobna królewna:
»Przez miłość, które em est po was obu pewna,
»Proszę, abyście szable do lepsze schowali
»Potrzeby i żebyście zaraz wy eżdżali
»Do obozu naszego, który oblężony,
»Zguby albo pomocy czeka i obrony«.

⁴⁴¹różnie (daw.) — w różne strony. [przypis redakcy ny]
⁴⁴²z to serca, (…) z to śmiałości (daw.) — wystarcza ąco serca, wystarcza ąco śmiałości; tyle, ile trzeba. [przypis

redakcy ny]
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Potem poseł powieǳiał, ako Sarraceni
Beli w niebezpieczeństwie wielkiem obleżeni,
Prosząc, aby na pomoc szli Agramantowi,
Od którego oddawa list Rodomontowi.
Nakoniec tem zawarli i tak uraǳili,
Aby oba rycerze pokó uczynili
Mięǳy sobą aż do dnia, w który obegnany
Ich obóz od chrześcĳan bęǳie ratowany.


Ale skoro z onego będą wyzwoleni
Obleżenia i z królem swo em Sarraceni,
Aby się do swych pierwszych niechęci wrócili
I aby rozpoczęty bó z sobą skończyli
Który gdy koniec weźmie, dopiero ukaże,
Komu przysąǳić piękną Doralikę każe;
A ta, która przysięgę od nich odebrała,
Za obu, że ą strzymać mieli, ślubowała.


Była tam niecierpliwa na ten czas Niezgoda,
Którą barzo bolała ona ich ugoda;
Była także i Pycha i obiedwie chciały,
Aby ono ednanie ako rozerwały.
Lecz Miłość więce mogła, która tamże była,
Które na więtsza est moc i na więtszą siła;
Ta przyłożone strzały do cięciwy miała
I pozad i Niezgodę i Pychę trzymała.


Krótko mówiąc, chocia e przeczyła Niezgoda,
Tak, ako Miłość chciała, stanęła ugoda.
Ale nie dostawało konia z nich ednemu,
Co beł w bo u zabity; lecz dogoǳił temu
Bryliador, co się pasł na łące zielone
I z trafunku tam przyszedł do potrzeby one ,
Prawie na czas — ale uż proszę dozwolenia,
Abych mógł na mały czas odeść dla wytchnienia.

Koniec pieśni dwuǳiestej czwartej.

.    
Argument
Ratu e Ryciardyna⁴⁴³ Rugier zawołany,
Który beł na srogą śmierć ogniową skazany
O królewnę hiszpańską, piękną Fiordyspinę.
Aldygiere o bracie swe ma złą nowinę
I z niewesołą twarzą gości w dom przymu e;
Potem się w drogę z niemi spiesznie wyprawu e

⁴⁴³Ryciardyn, Ryciardot — Ricciardetto, syn Amona, brat Rynalda i Bradamanty. [przypis redakcy ny]
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Pomóǳ Malagizemu i Wiwianowi
I wydrzeć e srogiemu z rąk Bertolagowi.

Allegorye
W te dwuǳieste piąte pieśni Rugier, który nie ogląda ąc się na żadne niebezpie-

czeństwo, eǳie wybawić od śmierci Ryciardyna, chocia go nigdy nie znał, ukazu e po-
winność prawǳiwego rycerza, który swó własny żywot dla cuǳego puszcza na odwagę.
Ryciardyn na śmierć skazany, a potem ratowany, da e nam znać, że miłość zawsze wda e
luǳie w niebezpieczeństwo wielkie, chocia czasem z niego wychoǳą, za akiem szczę-
ściem niespoǳiewanem.

. Skład pierwszy
O ako wielkie młoǳi w sobie spory czu ą,
Którzy i sławy pragną i razem miłu ą,
I nie wieǳieć, która się mocnie sza na du e:
Czy chęć do czci, czy miłość? Często ustępu e
Jedna drugie . Zaprawdę, wielce poważali
Swą cześć oba rycerze, którzy zaniechali
Rozpoczętego bo u dotąd, ażby byli
Z oblężenia swo ego króla wyzwolili.


Ale tu miłość więtszą swą moc pokazała,
Bo, by była ich pani tak nie rozkazała,
Nie rozwiedliby beli onego potkania
I nie przyszliby beli nigdy do ednania
I darmoby był czekał Agramant pomocy
Od nich, od chrześcĳańskie obegnany mocy;
Tem zawieram, że miłość nie zawsze zaszkoǳi
I czasem się na wiele dobrego przygoǳi.


Obadwa ci poganie pospołu achali
Ku Paryżowi, aby swoich ratowali;
I piękna Doralika, która em kazała
On bó rozwieść, w tęż drogę z niemi po achała
I karzeł mały, który tatarskiego w tropy
Króla gonił, pilnu ąc wszęǳie ego stopy
Tak długo, aż na niego przezeń nawieǳiony
Beł Rodomont i na bó z niem naprowaǳony.


Stamtąd na piękną łąkę z trafunku w achali,
Na które przy strumieniu rycerzów zastali
Dwu zbro nych, dwu niezbro nych; z niemi panna była,
Która się po zielone łące przechoǳiła.
Kto to beł? — Nie wzbraniam się wam o tem powieǳieć,
Ale mi o Rugierze wprzód trzeba powieǳieć,
Który onę sławną tarcz, przez czary zrobioną,
Wrzucił w głęboką studnią, w lesie nalezioną.


Jeszcze beł mile od te studnie nie u achał,
Kiedy go Agramantów posłaniec do achał,
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Z tych, co beli posłani po to, aby byli
Na pomoc mu rycerze ego zgromaǳili.
Ten na on czas powiada cnemu Rugierowi,
Że zbyt ciężko uż beło tak Agramantowi,
Że eśli wczesne prędko pomocy nie bęǳie,
Wo sko zgubi, żywota i sławy pozbęǳie.


Różne myśli na on czas Rugiera mieszały,
Co mu się beły w głowę wszytkie wraz zebrały,
Nie wie, aką odprawę posłowi onemu
Dać ma, bo nie miał mie sca i czasu po temu
Namyślić się; nakoniec przysto nemi słowy
Posła zbywszy, tam achał, gǳie od białe głowy
Był, eśli to pomnicie, smętne prowaǳony
Na pomoc młoǳieńcowi, co miał być spalony.


I tak achał w swą drogę tam, gǳie go niewiasta
Wiodła i po południu przy achał do miasta,
Które w śrzodku Francye król trzymał spoko nie,
Marsyli, pod cesarzem zdobyte na wo nie.
Ani u mostu ani w bramie w one chwili
Wolnego mu prze azdu namnie nie bronili,
Choć przy bramie i kolo przykopów niemało
Pospólstwa i żołnierstwa było się zebrało.


Iż znano białągłowę, co go prowaǳiła
I co mu w one droǳe przewodnikiem była,
Dla tego i Rugiera nie zahamowano,
Który z nią beł, ani go, skąd achał, pytano.
W achał na plac i u źrzał ogień zapalony
I lud około ognia wielki zgromaǳony,
A we śrzodku młoǳieniec stał, na śmierć skazany,
Blady na twarzy, mocno powrozy związany.


Rugier skoro mu we źrzał w oczy umoczone
Łzami, które ku ziemi trzymał pochylone,
Ma go za Bradamantę swo ę: tak nadobny
On młoǳieniec we wszytkiem beł do nie podobny!
Potem im mu się dale z blizka przypatru e,
Tem go e podobnie szem twarzą być na du e;
Mówi sobie: »Abo to ona nieomylnie,
Albom a nie est Rugier!« a patrzy weń pilnie.


»Nic inszego; eno że na to się puściła,
»Aby osąǳonego na śmierć wyzwoliła,
»Potem ako się e ta sprawa źle nadała,
»Poimana, ako to wiǳę, tu została.
»Ach, czemu się kwapiła, że mię mieć nie mogła
»Z sobą, żebyśwa beła sobie spół pomogła!
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»Jednak Bogu mo emu mam za co ǳiękować,
»Żem w czas przybeł, tak, że e będę mógł ratować«.


I nie rozmyśla ąc się nic, szable dobywa,
Bo kopie na on czas nie miał i rozrywa
Gęsty lud, rozpuściwszy konia, i rozczyna
Srogie ǳieło: temu łeb, a temu ucina
Rękę razem z ramieniem i kręci nakoło
Ostrą szablą, tego tnie w gębę, tego w czoło.
Wszyscy, u ęci strachem, krzyczą i woła ą,
Wszyscy ako nadale z rynku ucieka ą.


Jako szpacy bezpieczni stadami lata ą
I powole pokarmu po ziemi szuka ą,
Jeśli z góry krogulec rączy wpadnie na nie,
Albo ednego porwie z nich niespoǳiewanie,
Wszyscy idą w rozsypkę, każdy zostawu e
Towarzystwo i aby sam uciekł, pilnu e:
Tak tam właśnie pospólstwa one uciekały,
Kiedy mięǳy nie z szablą wpadł bohatyr śmiały.


Czterem albo sześciom z nich zd ął do czysta głowy,
Którzy nie uciekali, bohatyr surowy⁴⁴⁴;
Sześciom e porozǳielał aż do same gęby,
Niezliczonem po piersi, po oczy, po zęby.
Prawda, że nie nakryli beli głów hełmami,
Ale ich przecię siła beło z misiurkami⁴⁴⁵;
Ale małoby beły i hełmy pomogły,
Boby pewnie tak wielkich strzymać sił nie mogły,


Taką miał moc cny Rugier, aka być w człowieku
Na mocnie szem nie może ǳisie szego wieku,
Jakie lwi i niedźwieǳie i akie zubrowie⁴⁴⁶
I inszy co na sroższy nie ma ą źwierzowie;
Podobno ziemie drżenie z egoby zrównało
Wielką mocą albo też wielkie akie ǳiało,
Do którego, skoro knot i ogień przyłoży,
Drży i niebo i ziemia, morze sobą trwoży.


Nigdy mnie nad ednego, a czasem padali
Dwa od ednego cięcia, owszem powiadali,
Że i czterech zabĳał ednem tylko razem
Z tych, którzy przyoǳiani nie byli żelazem;
Bo takie ostrze ego szabla sroga miała,
Że natwardszą stal, ako mleko, rozcinała.

⁴⁴⁴surowy (daw.) — [tu:] srogi. [przypis redakcy ny]
⁴⁴⁵misiurka (daw.) — żelazna czapka z czepcem, spada ącym na ramiona. [przypis redakcy ny]
⁴⁴⁶zubr — żubr. [przypis redakcy ny]
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Faleryna ą beła w ogroǳie zrobiła⁴⁴⁷
Organy⁴⁴⁸ na to, aby Orlanda zabiła.


Ale że ą zrobiła, prędko żałowała,
Gdy przez nię spustoszony swó ogród wiǳiała;
A teraz, co mniemacie, ako wielkie rany
Czyniła, kiedy ą siekł mąż tak zawołany?
Jeśli kiedy beł Rugier śmiały, eśli siła
Jego wiǳiana kiedy i wielka moc była,
Tu ą miał, tu e użył, tu ą pokazował,
Gdy Bradamanty, ako rozumiał, ratował.


Ale mu wszyscy takie czynili obrony,
Jakie za ąc psom czyni, w polu naleziony;
Siła beło tych, którzy pobici zostali,
Ale tych nie mógł zliczyć, co pouciekali.
Tem czasem białagłowa ręce rozwiązała
Młoǳieńcowi i ako na lepie umiała,
Oblokła go we zbro ę, tarcz mu zawiesiła
Na ramieniu, bronią go dobrą opatrzyła.


On się mści, swo ą wielką krzywdą urażony,
I tak lud pospolity siecze potrwożony,
Że u każdego dobre mniemanie o sobie
Zostawu e ǳielnością swo ą w one dobie.
Już beło złote koła słońce utopiło
I w morze swo e wozy zachodnie wpęǳiło,
Kiedy Rugier zwyciężca i z młoǳieńcem onem
Jachał z zamku, od śmierci przezeń wybawionem.


Który, skoro bezpieczny beł za zamkowemi
Murami i za bramą z Rugierem, pięknemi
Słowy, które w swe głowie w on czas wyna dował,
Rugierowi, wybawcy swo emu, ǳiękował,
Że nie zna ąc go nigdy, takiem mu się stawił
I z sromotne go śmierci ogniowe wybawił,
Prosząc, aby mu imię swe własne powieǳiał,
Aby, komu tak wiele beł powinien, wieǳiał.


Mówi Rugier do siebie: »Niebieską ozdobę,
»Twarz gładką i urodę i stan⁴⁴⁹ i osobę
»Wiǳę me Bradamanty, ale słodkie mowy
»Je nie słyszę z pięknemi, uciesznemi słowy;
»I ǳiwu ę się, że mi tak barzo ǳięku e,

⁴⁴⁷Faleryna ją (szablę) beła w ogroǳie zrobiła / Organy na to, aby Orlanda zabiła.— wiedźma Faleryna, królowa
Organi, sporząǳiła czaroǳie ską szablę, którą miała zabić Orlanda; ten ednak zabrał e wyczarowany miecz
i zniszczył nim zaczarowany e ogród. [przypis redakcy ny]

⁴⁴⁸Organa, Organia — kraina ba eczna w Az i. [przypis redakcy ny]
⁴⁴⁹stan (daw.) — budowa ciała, postać, postawa. [przypis redakcy ny]
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»Czego wierny miłośnik e nie potrzebu e.
»Lecz eśliż to est ona, czemuż wżdy własnego
»Tak prędko zapomniała imienia mo ego?«


I aby się dowieǳiał o tem pewne sprawy,
Mówi mu: »Tak mi się zda, że cię znam z postawy,
»I myślę, gǳiem cię wiǳiał, lecz sobie nie mogę
»Wspomnieć; ale mnie ty sam nawiedź na tę drogę
»I powieǳ, eśliś się gǳie wiǳiał kiedy ze mną
»I nie uta a swego imienia przedemną,
»Abym przynamnie wieǳiał, komu się przydała
»Mo a siła i kogo ǳisia ratowała«.


»Być może, żeś mię wiǳiał — rzekł mu — a nie pomnię,
»Gǳie i kędy, i pewnie, że sobie nie wspomnię,
»Bym myślił, nie wiem ako; prawda, że szuka ąc
»Szczęścia, eżdżę po świecie, sławy dostawa ąc.
»Podobnoś to gǳie wiǳiał ednę siostrę mo ę,
»Co miecz nosi u boku, ubiera się w zbro ę,
»Co mi tak est podobna, ako powiada ą,
»Że nas czasem i swoi nie rozeznawa ą.


»A bliźniętaśmy sobie. Nie dwa , nie trze byli,
»Nie pięć, nie sześć, którzy się w tem często mylili;
»Ale bracia i ociec, na ostatek matka
»Nie może nas rozeznać dobrze do ostatka.
»Prawda, że to czyniło tylko mięǳy nami
»Różnicę, że a choǳę z długiemi włosami,
»Jako mężczyzny choǳą, a ona plecione
»Ma warkocze, około głowy obwinione.


»Ale kiedy ednego dnia beła raniona,
»O czymby beło siła mówić, postrzyżona
»Od pewnego kapłana do pół uszu była,
»Aby się e tem pręce rana zagoiła.
»Żadnego mieǳy nami znaku uż nie było
»I krom płci, krom imienia, nic nas nie różniło.
»Mnie Ryciardynem, one Bradamantą zową,
»Jam bratem a ona est siostrą Rynaldową.


»I eśli wam nie przykro, sprawę usłyszycie
»Zbyt foremną⁴⁵⁰, które się barzo zaǳiwicie,
»Która mi się stąd, żem e podobny, trafiła
»I pociech wprzód a potem mąk mię nabawiła«.
Rugier, co historye słodsze i wǳięcznie sze
Nie mógł słyszeć i uszom swo em przy emnie sze
Nad tę, w które o ego miłe była mowa,
Chciał ą słyszeć, a on ą rozpoczął w te słowa:

⁴⁵⁰foremny (daw.) — [tu:] ǳiwny. [przypis redakcy ny]
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»Trafiło się, że siostra w drogę się wybrała
»W tych dniach i kiedy przez las pewny prze eżdżała,
»Sarraceni ą w wielkie gromaǳie potkali
»I ranę e , bo hełmu nie miała, zadali
»Prawie wśrzód głowy; którą eśli zgoić chciała,
»Włosy ostrzyǳ i urżnąć warkocze musiała,
»Bo rana wielka i zbyt niebezpieczna była,
»I w drogę, zbywszy włosów, dalszą się puściła,


»Mieǳy lasy do zdro u trafiła z przygody,
»Z którego wynikały przeźrzoczyste wody,
»Gǳie struǳona, zd ąwszy hełm z głowy, z konia zsiadła
»I na sen się na trawie zielone układła —
»Nie wierzę, aby ba ka mogła być pięknie sza,
»Jako ta historya mo a teraźnie sza —
»A wtem się Fiordyspina⁴⁵¹ Hiszpanka trafiła,
»Która po chróście prędkie za ące goniła.


»Ta, kiedy siostrę mo ę zastała uśpioną,
»W żelazo okrom twarzy wszytkę obleczoną,
»Która, miasto kąǳiele, miecz u boku miała,
»Że to beł akiś rycerz błędny, rozumiała.
»Twarzy się i postawie męskie przypatru e,
»Nakoniec serce w sobie zapalone czu e:
»W towarzystwo ą z sobą na myśliwstwo wzywa,
»Potem się sama edna z nią gęstwą okrywa.


»A skoro się na mie scu osobnem u źrzała
»I że e tam nikt zastać nie miał, rozumiała,
»I mową i postawą serce zniewolone
»Odkrywa e i ostrem sztychem przeboǳione;
»I z wzdychaniem i wzrokiem, sroǳe zapalonem,
»Da e e znać o swo em utrapieniu onem,
»Raz zblednie, drugi raz się wstydem zafarbu e,
»Nakoniec ośmielona w usta ą cału e.


»Mo a siostra, która się tego domyśliła,
»Że królewna hiszpańska na płci się myliła,
»Nie mogąc e w tem pomóǳ, czego ona chciała,
»W wielkiem się labiryncie⁴⁵² zgoła na dowała.
»»Lepie , że tak omylne mniemanie o sobie
»»Wykorzenię — tak z sobą mówi w one dobie —
»»Lepie mi się, czemem est, odkryć i ukazać,
»»Aniżli się nikczemnem mężczyzną pokazać«.

⁴⁵¹Fiordyspina — hiszpańska królewna, córka Marsylego, bohaterka noweli. [przypis redakcy ny]
⁴⁵²labirynt — [tu:] kłopot, położenie bez wy ścia. [przypis redakcy ny]
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»A prawdę pewnie żywą i szczerą mówiła,
»Że to nikczemność wielka i wyraźna była,
»Nie człowiekowi, ale racze spruchniałemu
»Drewnu racze przysto na, gdyby ten, któremu
»Chciałaby być tak piękna kwoli białagłowa,
»Trzymał skrzydła spuszczone, ako leśna sowa.
»Lecz to lekarstwo beło późne i leniwe:
»Tak barzo miłość serce raniła troskliwe.


»A do boku dlatego szable przypasała,
»Aby przez nię na świecie sławy nabywała.
»Uroǳiwszy się w ciepłe Ayce, gǳie swemi
»W Arǳilli morze tłucze brzeg wały strasznemi,
»Z młodu zaraz kopią władnąć się uczyła,
»Z młodu tarcz siedmioskórą na ręce nosiła.
»Cóż potem: te wymówki nie beły przy emne,
»Próżne wywody, słowa niewǳięczne, daremne.


»Nie przeto w piękne twarzy kochać się przestawa
»I w pięknych obycza ach i wszystka się dawa
»W moc miłości i serce, które od nie poszło,
»Do kochanych się oczu zarazem przeniosło.
»Nie wie, przypatru ąc się e męskiem ubiorom,
»Jako dogoǳić żąǳom i swo em przemorom⁴⁵³,
»Bo kiedy myśli, że est ǳiewica, z żałości
»Umiera, od okrutne zagrzana miłości.


»Ktoby beł onego dnia wiǳiał e wzdychanie
»I słyszał płacz i żałość i e narzekanie,
»I samby beł z nią płakał. »Sroższa — tak mówiła —
»»Męka nad mo ę eszcze na świecie nie była:
»»W każde insze miłości swó bym skutek miała
»»I pożądnegobym⁴⁵⁴ się końca spoǳiewała;
»»Same tylko me żąǳe, czemu nie pomogą
»»Żadne dowcipy, końca swego mieć nie mogą.


»»Jeśliś mię, o miłości sroga, trapić chciała,
»»Kiedyś mi szczęśliwego żywota za źrzała,
»»Mogłaś przestać na akie męce obycza ne
»»I mięǳy miłośniki inszymi zwycza ne :
»»I w luǳiachem i w staǳie nigdy nie wiǳiała,
»»By samica samicę kiedy miłowała;
»»Niewiasta o niewiastę drugą nie dba ani
»»Owca owce pożąda ani łanie łani.

⁴⁵³przemór (daw.) — długi głód. [przypis redakcy ny]
⁴⁵⁴pożądny (daw.) — pożądany [upragniony]. [przypis redakcy ny]
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»»Ja sama tylko taka na morzu, na ziemi,
»»Na powietrzu, którą ty trapisz tak ciężkiemi
»»Mękami na to, aby mó błąd na czas wieczny
»»Beł w two em panowaniu przykład ostateczny.
»»Niezbożna była żąǳa żony króla Nina⁴⁵⁵,
»»Która swego własnego miłowała syna,
»»Mirra⁴⁵⁶ o ca, a z Krety Pazyfae⁴⁵⁷ byka,
»»Jako nie u ednego na ǳie historyka.


»»Biała płeć do mężczyzny żąǳe obracała
»»I każda pożądany skutek w nie uznała.
»»Pazyfae w drzewianą⁴⁵⁸ krowę, słyszę, wlazła
»»I na miłość swó sposób przecię wynalazła;
»»Ale mnie nie rozwiąże sam Dedalus⁴⁵⁹ węzła
»»Na więtszem swem dowcipem, w któremem uwięzła,
»»Którem mię zawiązało samo przyroǳenie,
»»Mistrz zbyt pilny, nad wszelkie mocnie szy stworzenie«.


»Takiego narzekania, takich słów używa
»I płacze ustawicznie ǳiewka nieszczęśliwa;
»Piersi tłucze, twarz drapie, krzywdę niewinnemu
»Wielką czyni swo emu włosowi złotemu.
»Siostra, przypatru ąc się tak wielkie żałości
»Nieszczęsne ǳiewki, żąǳe i próżne chciwości
»Chce e koniecznie wybić i wytrącić z głowy;
»Ale próżne e słowa, próżne beły mowy.


»Ona, która pomocy, nie słów potrzebu e,
»Jeszcze barzie narzeka, cięże się asu e.
»Już się też do wieczora słońce nachylało
»Iw ocean się wielki ukryć gotowało,
»Wcześna goǳina, w którą do dom się wraca ą
»Myśliwcy, co na lesie spać wole nie ma ą,
»Kiedy królewna siostrę pilnie nalegała,
»Aby do przyległego miasta z nią achała.


»Nie mogła e odmówić i tak w one dobie
»Na to mie sce pospołu przy achały obie,
»Kędy mię niecnotliwi luǳie spalić chcieli,
»By beli w tem od ciebie przeszkody nie mieli.
»Fiordyspina me siestrze wielkie pokazu e
»Swe chęci i wszytkiem ą swem czcić rozkazu e;

⁴⁵⁵żona króla Nina — Semiramis, żona Ninusa, króla asyry skiego, założyciela miasta Niniwy. [przypis re-
dakcy ny]

⁴⁵⁶Mirra — córka Kinirasa, króla cypry skiego. Według podania miał Kiniras z nią spłoǳić Adonisa. [przypis
redakcy ny]

⁴⁵⁷Pazyfae — żona króla kreteńskiego, Minosa, rozgorzała z dopuszczenia Pose dona nienaturalną miłością
do buha a. [przypis redakcy ny]

⁴⁵⁸drzewiany (daw., gw.) — drewniany. [przypis redakcy ny]
⁴⁵⁹Dedalus — budowniczy ateński, miał zbudować Minosowi na Krecie labirynt. [przypis redakcy ny]
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»Która się w białogłowskie szaty tam przebrała,
»J że beła ǳiewicą, wszytkiem ukazała.


»Wiǳiała, że pożytku stąd nie odnosiła
»Żadnego, że po męsku ubrana choǳiła,
»I nie chciała koniecznie, aby z one miary
»Cierpieć miała przygany i akie przywary,
»Aby ci, co nie dobrze o nie rozumieli,
»Stąd, że ą w męskich szaciech wielekroć wiǳieli,
»Teraz ą w białogłowskiem u źrzawszy oǳieniu,
»Już e więce nie mieli we złem pode źrzeniu.


»Na ednem lotu obie one nocy spały,
»Ale różny sen, różny odpoczynek miaty:
»Jedna śpi, druga oczu nigdy nie zawiera
»I trapi się i płacze i schnie i umiera.
»Jeśli też one ciężkie , niespoko ne nocy
»Snu e trochę krótkiego przypadnie na oczy,
»Śni się e , te to sobie w niebie uprosiła,
»Że się w płeć Bradamanta lepszą obróciła.


»Jako chory, gorączką wielką upalony,
»Pragnie barzo i uśnie, w pragnieniu zemdlony;
»W onym śnie roierwanem, w onem niepoko u
»Wszytko mu się o woǳie śni i o napo u:
»Tak i one na żąǳą i na e pragnienie
»Sen przynosi wesołe i lube wiǳenie.
»Ocyka się i ręką, ocknąwszy, wartu e⁴⁶⁰,
»Ale darmo; bo czego szuka, nie na du e.


»O ak gorąco swego Makona prosiła,
»O ako częste śluby bogom swem czyniła,
»Aby cudem widomem, awnem to sprawrili,
»Żeby w lepszą płeć siostrę mo ę odmienili.
»Lecz fałszywi bogowie tego nie słuchali
»I podobno się z głupie prośby naśmiewali;
»A wtem mroki i ona przykra noc minęła,
»I słoneczna się światłość odkrywać poczęła.


»Skoro ǳień wszedł, obiedwie zostawu ą łoże.
»Fiordyspina ulżyć swych mąk w sobie nie może;
»Które o swem od eźǳie siostra powieǳiała,
»Bo więce w labiryncie⁴⁶¹ onem być nie chciała.
»Królewna e na samem prawie roz achaniu
»Hiszpańskiego ǳianeta⁴⁶² dała na żegnaniu

⁴⁶⁰wartować (daw.) — [tu:] szukać. [przypis redakcy ny]
⁴⁶¹labirynt — [tu:] kłopot, położenie bez wy ścia. [przypis redakcy ny]
⁴⁶²ǳianet — rumak. [przypis redakcy ny]
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»Z drogiem rzędem i zwierzchni nasuwień⁴⁶³ przydała,
»Który sama z edwabiów i z złota utkała.


»Chwilę ą Fiordyspina dobrą prowaǳiła,
»Potem płacząc do zamku swego się wróciła.
»Bradamanta tak śpiesznie stamtąd po eżdżała,
»Że do Białe Góry w ǳień onże przy echała.
»Matka i my, e bracia, skoro ą u źrzemy,
»Niezmiernie się z przy azdu siostry radu emy;
»Bośmy o nie nic a nic długo nie słyszeli
»I takeśmy, że miała zginąć, rozumieli.


»Skoro z głowy hełm zd ęła, poczniem się ǳiwować
»Krótkiem włosom, któremi głowę opasować
»Zwykła była nakoło przedtem, i onemu
»Stro owi e nowemu i cuǳoziemskiemu.
»Ona nam wszytkę sprawę z samego początku,
»Tak, ako się toczyła, odkrywa do szczątku:
»Jako ranę od pogan wielką w głowie miała
»I aby ą zgoiła, włosy zurzynała⁴⁶⁴;


»Jako, kiedy usnęła na łące u wody,
»Trafiła na nię piękna łowczyna⁴⁶⁵ z przygody,
»Jako się e fałszywa postać podobała,
»Jako od swych daleko w gęstwę z nią w achała;
»Więc ako, od okrutne raniona miłości,
»Płakała na swe żąǳe i próżne chciwości,
»Jako z nią nocowała i to, co czyniła
»Przez wszytek czas, niżli się do domu wróciła.


»Znałem a Fiordyspinę, nie z powieści czy e ,
»Alem ą w Syrakucy⁴⁶⁶ wiǳiał we Francye ⁴⁶⁷.
»I barzo mi się w on czas e twarz i uroda
»I oczy podobały i gładka agoda;
»Alem się nie śmiał w miłość tę wdać, bo szale e
»Każdy, co się zaciąga w miłość bez naǳie e.
»Ale z one powieści siestrzyne ożyły
»Dawne żąǳe i w sercu mi się odnowiły.


»Z tych nici tę osnowę, bo z inszych nie mogła,
»Miłość rozczęła i ta siła mi pomogła;
»Bo mi rady dodała i sposób mi pewny
»Ukazała, przez którym dostać miał królewny.

⁴⁶³nasuwień (daw.) — zwierzchnia szata rycerska, delia. [przypis redakcy ny]
⁴⁶⁴zurzynała (daw. forma) — ucięła. [przypis redakcy ny]
⁴⁶⁵łowczyna (daw. forma) — łowczyni, myśliwa. [przypis redakcy ny]
⁴⁶⁶Syrakuca, Saraguza — miasto Saragossa w płn. Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
⁴⁶⁷Alem ją w Syrakucy wiǳiał we Francyej — Syrakuca, t . Saragossa nie leży we Franc i, toteż w oryg. czytamy:

„Che in Siragozza e gia la vidi in Francia”. [przypis redakcy ny]
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»Wiǳiałem sam, że ta rzecz łatwie wyniść⁴⁶⁸ miała,
»Bo ednakość dwu twarzy, która oszukała
»Wiele inszych, tem snadnie mogła Fiordyspinę
»Oszukać przezpodobną do siebie roǳinę‥


»Długom myślił, eślim miał te sprawy zaniechać,
»Na ostatek się zaraz namyślam wy echać.
»Nikomu one myśli swo e nie odkrywam,
»Niczy e do te sprawy rady nie zażywam;
»Idę w nocy tam, kędy beła świetna zbro a,
»Z które się rozebrała beła siostra mo a,
»I na konia e wsiadam i pełny naǳie e
»Jadę, ani chcę czekać, aż się rozednie e.


»W nocy z domu wy eżdżam, miłość ze mną eǳie,
»I prosto mię do piękne Fiordyspiny wieǳie.
»A takem w one czasy achał kłósem sporem,
»Żem na mie sce przy achał przed samem wieczorem.
»Szczęśliwym się poczytał ten, który nowiny
»O mnie naprzód do gładkie zaniósł Fiordyspiny,
»Tusząc, że mu dać dobry upominek miała,
»Że się naprzód od niego o mnie dowieǳiała.


»Żem a beł Bradamantą, wszyscy rozumieli,
»Jakoś i ty rozumiał, i za tę mię mieli,
»Tem więce , żem miał szaty i konia i zbro ę,
»W które wiǳieli w przeszły ǳień roǳoną mo ę.
»A wtem przyszła po małem czasie Fiordyspina,
»Skoro e przyszła o mem przy eźǳie nowina,
»Z twarzą ǳiwnie wesołą, zbytnie się radu ąc
»I niewymówione mi łaski pokazu ąc.


»Potem mi się u szy e uwiesza rękami
»I łączy wargi swo e z mo emi wargami.
»Co mniemasz, eśli miłość, co mnie tam przywiodła,
»Srogiem sztychem serca mi w on czas nie przebodła?
»Potem do osobnego gmachu mię prowaǳi,
»Kędy beło niewolno choǳić e czelaǳi,
»I mówi mi, abym hełm i zbro ę składała
»I ostrogi od ęła i miecz odpasała.


»Potem ednę swą szatę przynieść rozkazała,
»Zbyt bogatą, w którą mię sama ubierała,
»I akobym niewiasta beła, w czepek złoty,
»Zbiera mi włosy, w czepek swe własne roboty.
»Ja też zmyślam i skąpo oczyma szafu ę
»I żem ǳiewka, sposobem każdem ukazu ę;

⁴⁶⁸wyniść (daw.) — udać się. [przypis redakcy ny]
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»Głos mię mógł tylko wydać, alem i ten zmyślił,
»Cienko mówiąc, a nikt się tego nie domyślił.


»Potem mię na przestroną salę prowaǳiła
»Kędy beła rycerzów i białych głów siła,
»Którzy się nam kłaniali zwycza em dworowem
»Tak, ako się kłania ą księżnom i królowem.
»O akom z wielu szyǳił, którzy z poǳiwieniem,
»Nie wieǳąc, że pod onem niewieściem oǳieniem
»Mężczyzna beł potężny, oczy wytrzeszczali
»I chciwe wzroki we mnie ustawnie trzymali!


»Skoro było chwilę w noc — a uż się też była
»Dobrze przedtem wieczerza bogata skończyła
»I potem po wieczerzy stół beł poprzątniony,
»Przedniemi potrawami wszytek zastawiony —
»Nie czeka, abym prosił o to, Fiordyspina,
»Po com do nie przy echał, ale co siestrzyna
»Twarz do mo e podobna podomno sprawiła,
»Ażebym z nią nocował, sama mię prosiła.


»A skoro się i panie i panny rozeszły
»I wszytkie pacholęta z poko u odeszły,
»Kiedym się a i ona także rozebrała
»I użeśmy leżeli, a świeca gorzała,
»»Nie ǳiwu się — am tak rzekł napierwe królewnie —
»»Żem się prędko wróciła do ciebie, bo pewnie,
»»Jakeś sobie tuszyła, takeś rozumiała,
»»Żeś aż co wieǳieć kiedy wiǳieć mię nie miała.


»»Powiem pierwe , czemum się od ciebie śpieszyła,
»»Potem, czemum się prędko tak na zad wróciła.
»»Kiedybych była ognie two e zgasić mogła,
»»Cna królewno, kiedyćby była co pomogła
»»Mo a bytność i mo e przy tobie mieszkanie,
»»Zawszebym z tobą beła na twe rozkazanie.
»»Ale wiǳąc, żem ci dać żadne nie umiała
»»Pomocy ani mogła, od ciebiem echała.


»»Fortuna mię życzliwa z gościńca bitego
»»W droǳe zaprowaǳiła do lasu gęstego,
»»Gǳiem niedaleko wielki krzyk i wrzask słyszała
»»Jakby białe płci, która o pomoc wołała.
»»Bieżę tam i nad rzeką u źrzę kryształową
»»Poimaną wędami ręką satyrową,
»»Nagą, nadobną ǳiewkę wśrzód mieǳy wodami,
»»Który ą chciał z eść i uż kąsał ą zębami.

  Orland szalony, tom II 




»»Przypadłam tam, abym e była co pomogła,
»»I mieczem, bom inacze pomóǳ e nie mogła,
»»Onegom okrutnego rybitwa zabiła,
»»A ona z brzegu w wodę natychmiast skoczyła.
»»Potem mi się oz wała zaraz z one wody,
»»Mówiąc: Nie bęǳiesz — prawi — za to bez nagrody:
»»Jam est nimfa, która się pod wodami kry e
»»I która tu w te rzece przeźrzoczyste ży e.


»»Siła a mogę, tak wieǳ, i słowy i zioły
»»Przymuszam przyroǳenie, przymuszam żywioły.
»»Proś mię, o co żywnie chcesz, a a, ile mogę,
»»Do wszytkiegoć, a ty się spuść na mię, pomogę.
»»Na mó rym⁴⁶⁹ tu na ziemię księżyc zchoǳi z nieba,
»»Woda gore, a ogień marznie, ako trzeba;
»»Często na proste słowa, którem wymówiła,
»»Słońcem zastanowiła i ziemięm ruszyła.


»»Nie proszę e na ono e ofiarowanie
»»O skarby i o zamki i o panowanie,
»»Nie, abym niezwycza nych sił akich dostała,
»»Nie, abym w każdym bo u zwyciężcą została:
»»Ale, aby albo cię ako pocieszyła,
»»Albo aby mo ę płeć w męską odmieniła;
»»Ani barzie o edno, niż o drugie proszę,
»»Ma ąc dosyć, że edno ze dwo ga odnoszę.


»»Ledwie com e onę swą prośbę przełożyła,
»»Jako się wszytka znowu w woǳie ponurzyła
»»I po małe się chwili z nie zaś ukazała
»»I insze odpowieǳi żadne mi nie dała,
»»Jeno mię sczarowaną wodą pokropiła,
»»Co mi płeć, nie wiem, ako, zaraz odmieniła;
»»Czu ę, wiǳę i ledwie wiarę temu dawam,
»»Ze z ǳiewice mężczyzną, ǳiwna rzecz, zostawam


»»I tybyś temu wiary, a wierzę, nie dała,
»»Kiedybyś tego rzeczą samą nie doznała;
»»Toli⁴⁷⁰, akom w pierwsze płci była two ą sługą,
»»Tak w te być chcę, eślić się na co z swą posługą
»»Przydać mogę, i odtąd wszytkie wole mo e
»»Są gotowe na każde rozkazanie two e.«
»Takem rzekł, ona też wtem ręką doświadczyła,
»Ze to, com a powiadał, prawda szczera była.

⁴⁶⁹rym (daw.) — [tu:] zaklęcie. [przypis redakcy ny]
⁴⁷⁰toli (daw.) — atoli, przecie. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom II 




»Jako się pospolicie człowiekowi ǳie e,
»Co o te rzeczy, które zbyt pragnie, naǳie e
»Wszytkie stracił, od żalu tak, ako śnieg, ta e
»Od słońca, że e niema, że e niedosta e,
»Jeśli ą potem nagle z przygody na du e,
»Niepodobnie się z szczęścia onego radu e
»I ledwie sobie wierzy, od nagłe zastany
»Radości, w sobie samem wszytek pomieszany:


»Tak Fiordyspina, która ręką się dotknęła
»Same prawdy i rzeczy, które tak pragnęła,
»Nie wierzy swo e ręce, nie wierzy i oku
»I zda e się, że się e marzy w ciemnem mroku,
»I rozumie wątpliwa, że podomno spała,
»I lepsze insze próby w tem potrzebowała.
»»Jeśli to sen — powiada — i eślim usnęła,
»»Życzę sobie, żebym się nigdy nie ocknęła«.


»W bębny nie bito, w trąby trębacze nie grali,
»Kiedyśmy bó miłości z sobą rozczynali;
»Początkiem pierwszem beły częste całowania
»Nasze wo ny, naszego onego potkania.
»Inszych broni krom mieczów w szturmie używamy,
»Oszczepów, strzał i łuków i tarczy nie mamy;
»Bez drabinym wlazł na mur, chorągiew na wieży
»Wytknąłem: mó podemną nieprzy aciel leży.


»Jeśli beło, noc przedtem, wielkie narzekanie
»Na onem łożu i płacz i ciężkie wzdychanie,
»Ta druga beła śmiechu pełna i radości,
»Wesela i rozkoszy, smaku i słodkości.
»Nie tak się wielą węzłów bluszcze i macice
»Do muru i do swo e przywięzu ą tycze⁴⁷¹,
»Jakośmy byli w on czas gęstemi węzłami
»Spół ściśnieni: piersiami, rękami, nogami.


»Kilka miesięcy ta rzecz mieǳy nami trwała,
»Że o nie żadna żywa dusza nie wieǳiała;
»Nakoniec, nie wiem ako, beła postrzeżona
»I królowi srogiemu potem odniesiona.
»Ty, któryś mnie wybawił od tych, co uż byli
»Wielki ogień, aby mię spalić, nałożyli,
»Możesz ostatek sprawy te sam łatwie wieǳieć;
»Ale akom żałosny, trudno wypowieǳieć«.


Tak w on czas Rugierowi tę sprawę odkrywał
I trudu nocne drogi Ryciardyn ulżywał

⁴⁷¹tycza (daw.) — tyka. [przypis redakcy ny]
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Tą powieścią, w eżdża ąc na górę wysoką,
Brzegami i doliną obeszłą⁴⁷² głęboką;
A do nie ścieszka ciasna prześcia pozwalała
I przykrą drogę trudnem kluczem otwierała.
Na wierzchu beł Agrymont⁴⁷³, piękny zamek, który
W opiece miał Aldygier⁴⁷⁴ swo e z Białe Góry.


Beł to brat Malagiza i Wiwianiego,
Z nałożnice spłoǳony, syn Bowa⁴⁷⁵ zacnego;
I kto go własnem synem Gerardowem⁴⁷⁶ zowie,
Myli się i nie trzeba wierzyć ego mowie.
Jakokolwiek, zawsze był ho ny i wspaniały
Aldygiere i mądry i mężny i śmiały,
I wielką we dnie, w nocy straż na zamku trzymał.
Aby go wcale bratu swo emu dotrzymał.


Ten przy ął z wielką chęcią brata Ryciardyna
Stry ecznego, ako to roǳinę roǳina,
Bo ako roǳonego właśnie go miłował
I kwoli niemu barzo Rugiera szanował.
Ale nie wyszedł przecię tam przeciwko niemu,
Jako beł zwykł i ako czyniał więc każdemu,
Bo miał ednę nowinę, z które beł żałosny
I dla które asunek i żal czuł nieznośny.


I miasto pozdrowienia rzekł do Ryciardyna:
»Niedobra mię, mó bracie, ǳiś doszła nowina:
»Przez pewnego posłańca estem obwieszczony,
»Że zły i niecnotliwy Bertolag z Ba ony⁴⁷⁷
»O krew się naszę z srogą Lanfuzą⁴⁷⁸ targu e
»I za wielkie pieniąǳe u nie ą kupu e;
»Która mu bracią naszę na śmierć i na męki
»Malgiza⁴⁷⁹ z Wiwianem ma podać do ręki.


»Od dnia tego, w który e od Ferata miała,
»W więzieniu e i w wieży zbyt ciemne chowała
»Dotąd, aż z Bertolagiem zawarła umowy,
»Jakoście zrozumieli dopiero z me mowy.
»Temu e, ako słyszę, snać na umówioną
»Ma mięǳy ego pewnem zamkiem a Ba oną

⁴⁷²obeszły (daw.) — otoczony. [przypis redakcy ny]
⁴⁷³Agrymont — Aigremont-le-Duc, zamek we Franc i, w departamencie de la Haute-Marne. [przypis redak-

cy ny]
⁴⁷⁴Aldygier — Aldygierej, protoplasta domu Jasne Góry (Clermont), Bernard, pozostawił licznych synów:

Amona z Dordony, Bowa z Agrymontu, Gerarda z Russylonu, Milona z Anglantu i innych. Malagizy i Wiwian
byli ślubnymi synami, Aldygier nieślubnym synem Bowa. [przypis redakcy ny]

⁴⁷⁵Bowo— Bowo z Agrymontu, brat Amona, miał dwu synów prawych: Wiwiana i Malagizego, i nieślubnego
Aldygiera. [przypis redakcy ny]

⁴⁷⁶Gerard — Gerard z Rusylonu, syn Bernarda z Clermont, a brat Amona, Bowa itd. [przypis redakcy ny]
⁴⁷⁷Bertolag a. Bertolaǳ z Bajony— pochoǳił z domu Maganzów, wrogiego panom z Jasne Góry (Clermont).

[przypis redakcy ny]
⁴⁷⁸Lanfuza — Saracenka, matka Ferata. [przypis redakcy ny]
⁴⁷⁹Malgiz — Malagigi, brat Wiwiana, syn Bowa, czaroǳie . [przypis redakcy ny]
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»Goǳinę utro stawić, a sam snać kupować,
»Sam się ma o krew naszę zły człowiek targować.


»Wyprawiłem na dobrem koniu z tą nowiną
»Do Rynalda naszego przed małą goǳiną;
»Aleć droga daleka: choć śpiesznie pobieży
»Mó posłaniec, bo ę się, że na czas nie zbieży.
»Luǳi nie mam tak wiele, żebym wyniść w pole
»Mógł bezpiecznie i chocia są ochotne wole,
»Siły niemasz, bez które trudno co rozczynać,
»A wiem, eśli ich kupi, że ich da pościnać«.


Wielką żałość przyniosła ta Ryciardynowi
Nowina, ale niemnie cnemu Rugierowi;
Który wiǳąc, że bracia obadwa milczeli
I akoby poraǳić temu nie wieǳieli,
Rzecze z wielką śmiałością: »Nie myślcie wy o tem
»I nie psu cie sobie głów darmo tem kłopotem;
»Już wy to temu memu poruczcie mieczowi;
»Ja upewniam, że bracia waszy będą zdrowi.


»Nie proszę was o pomoc; uż a to sam sprawię,
»Ja to sam bez żadnego ratunku odprawię,
»Tylko mi wiadomego kogo z swe czelaǳi
»Da cie, który mię na to mie sce doprowaǳi.
»Usłyszycie wnet trzaski, u źrzycie i trupy
»Tych, co się będą o te targować okupy«.
Tak mówił, a nie mówił pewnie rzeczy nowych
Jednemu z nich, co beł sił świadom Rugierowych.


Drugi go słucha ako tego, co rozumie
Siła o sobie, a nic albo mało umie.
Ale Ryciardyn potem na stronie go sprawił,
Jaki beł mąż, ako go od śmierci wybawił,
Upewnia ąc, że więce , niżli obiecu e,
Uczyni. Aldygiere barzo go szanu e
I więce go poważa i ma w uczciwości
Z ego męstwa i z ego tak wielkie ǳielności.


U stołu, u którego wylewał dostatek
Pełnem rogiem obfitość, czci go na ostatek.
Wszyscy się namyślili onych dwu roǳonych
Ratować, na niezbożne targi prowaǳonych;
A wtem też nastąpiły mroki ciemne nocy.
I słuǳy i panowie zawierali oczy
Wszyscy okrom Rugiera, którego troskliwa
Myśl asu e i sen mu pożądny rozrywa.
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Obleżenie obozu, o którem go doszła
Onegoż dnia od króla Agramanta posła
Nowina, tkwi mu w głowie i wiǳi, że snadnie,
Gǳie go wczas nie ratu e, nowem złem podpadnie.
Wiǳi, że go nie minie sromotna przygana
Stąd, że z nieprzy acioły eźǳi swego pana;
Jeśli się eszcze okrzci, dopieroż strachowi
Przypisować to będą albo niestatkowi!


W każdy inszy czas temu byłoby z te miary
Wierzono, że to czynił dla prawǳiwe wiary;
Ale że w ten czas, gdy król ego oblężony
Potrzebował pomocy ego i obrony,
U wszytkich niedobrego nie u ǳie mniemania,
Że to racze z bo aźni czyni i lękania,
Nie dla wiary te , którą tak teraz wychwala;
To serce Rugierowi ǳieli i przekala.


I to go niemnie trapi, że bez dozwolenia
Swe królowe od achał i bez e wieǳenia.
To tą myślą, to ową nachyla troskliwy
Na różne strony serce i umysł wątpliwy;
Wiǳi, że go chybiło, czego on beł pewny,
Że ą miał naleźć w zamku hiszpańskie królewny,
Do którego pospołu z sobą achać mieli
Ratować Ryciardyna, akoście słyszeli.


Potem wspomniał, że e rzekł i obiecał achać
Do Walumbrozy, gǳie się miał z nią pewnie z achać;
Rozumie, że tam ona na to po achała
I nie zastawszy go tam, zbyt się ǳiwowała.
Radby do nie napisać list lubo wyprawił
Posłańca, aby się e wymówił i sprawił,
Czemu do Walumbrozy, ako rzekł, nie achał
I czemu nie żegna ąc, od nie precz od achał.


Długo, ako sobie miał w tem postąpić, myślił,
Na ostatek list do nie napisać umyślił;
A choć nie ma nikogo do te doby eszcze,
Któryby go bezpiecznie zaniósł na swe mie sce,
W droǳe, eśli się trafi, zamyśla akiemu
Oddać go posłańcowi sam w ręce wiernemu.
Wtem wsta e i zawoła, aby zapalono,
Świece, pióro, kałamarz, papier przyniesiono.


Rzucili się natychmiast pilni poko owi
I przynieśli to zaraz wszytko Rugierowi.
On, ako pospolicie zwykło bywać, w pierwsze
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Pozdrowienia i służby swo e kłaǳie wiersze,
Potem nowiny, ako od niego pomocy
Król potrzebował przeciw chrześcĳańskie mocy,
I że zginie, eśli mu wcześnie nie przybęǳie,
Albo u nieprzy aciół pewnie w ręku bęǳie.


Przydawa, ako mu się na pomoc gotował,
Kiedy tego ego król po niem potrzebował,
Prosząc, aby i ona na to pozwoliła,
A niesławy mu z one miary nie życzyła;
Bo, ma ąc być e mężem, słusznie się wystrzegał,
Aby uszedł złe sławy, aby nie podlegał
Obmówiskom⁴⁸⁰, i ako w nie zmazy nie było,
Tak i onemu się e pilnie strzeǳ goǳiło.


I eśli przez wszytek czas dobremi sprawami
I przeważnemi sławy dostawał ǳiełami
I dostawszy e , tego usilnie pilnował,
Aby e nie oszpecił, aby ą zachował,
Tem więce teraz miał mieć więtszą pieczą o nie ,
Ponieważ uż i ona należała do nie ,
Która mu uż małżonką zostać obiecała
I z niem być we dwu ciałach edną duszą miała.


A ako ą w tem ustnie i przedtem i potem
Upewnił, tak i przez list chciał e dać znać o tem,
Że skoro ten czas minie, przez który swo emu
Obowiązany wiarą beł panu zwierzchniemu,
Okrzei się i przystanie do prawǳiwe wiary,
Do które się nachyla z dawna z każde miary;
Potem o ca Amona, Rynalda i innych
Bęǳie prosił w małżeństwo o nię e powinnych.


»Proszę — prawi — u ciebie pilnie pozwolenia
»Wybawić mego pana pierwe z obleżenia,
»Abym uszedł przy mówek i luǳkie obmowy,
»Bo wiem, żeby zelżywe beły o mnie mowy:
»»Rugier, póki się ego królowi szczęściło,
»»Przestawał z niem, a teraz, gdy go odstąpiło
»»Szczęście i cesarz Karzeł mocnie szy zostawa,
»»Z ego nieprzy acioły trzyma i przestawa«.


»Na dwaǳieścia dni tylko, a eśli to siła,
»Więc na piętnaście proszę, żebyś pozwoliła;
»Pewienem, że przez ten czas król mó oblężony
»I z obozem swem bęǳie przez mię wyzwolony.
»A wtem na dę przyczynę i sposób przysto ny,

⁴⁸⁰obmówisko (daw.) — zła sława. [przypis redakcy ny]
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»Że mu czołem uderzę⁴⁸¹ i z adę z te wo ny.
»O to tylko dla mego proszę uczciwego,
»Ostatek niech twó bęǳie żywota mo ego«.


W takie i w tem podobne słowa napisany
Beł list, który gotował Rugier zawołany;
Acz się on dobrze dłuże w te rzeczy rozciągał
I pióra, aż beł arkusz pełny, nie zawściągał.
Potem list napisany, ako umiał, złożył
I zapieczętował go i w zanadrze włożył,
Tusząc, że utro w droǳe potka kogo, który
Zaniesie go ta emnie e do Białe Góry,


Skoro list on swó zawarł, zawarł także oczy
I nalazł odpoczynek i pokó te nocy,
Bo sen przyszedł i ciało rózgą wyciągnioną
Skropił mu, w niepamiętne ⁴⁸² Lecie⁴⁸³ omoczoną.
I odpoczywał dotąd, aż się zaświeciły
Piękne zorze i kwieciem na wschoǳie nakryły
I białem i czerwonem pola, góry, wody
I ǳień biały ze złote wychoǳił gospody.


A kiedy drobni ptacy śpiewać poczynali
I nowe światło głosy pięknemi witali,
Aldygiere , który sam chciał być Rugierowi
Przewodnikiem w te droǳe i Ryciardynowi
I inszem, co strzeǳ mieli, aby poimani
Bracia Bertalogowi nie beli oddani,
Napierwe beł na nogach; co gdy usłyszeli
Oni dwa , z miękkich także wstawali pościeli.


A skoro ciała asnem okryli żelazem,
Ze dwiema stry ecznemi wy achali razem,
Rugier prosiwszy długo darmo, aby byli
Onę sprawę na niego samego puścili;
Ale oni z te żąǳe wielkie , którą mieli,
Ratować swo e bracie , iże rozumieli,
Żeby to beło akieś wielkie niebaczenie,
Na tę prośbę twarǳie szy⁴⁸⁴ beli, niż kamienie,


Przy achali na mie sce za dnia, gǳie kupować
Więźniów miano i gǳie się targ miał odprawować.
Pole beło przestrone, wielkie i odkryte,
Ze wszytkich stron promieniem Febusowem bite;

⁴⁸¹czołem uderzyć komuś (daw.) — żegnać się z kimś. [przypis redakcy ny]
⁴⁸²niepamiętny (daw.) — [tu:] odbiera ący pamięć. [przypis redakcy ny]
⁴⁸³Lete — „niepamiętna” rzeka w poǳiemiu; kto się napił e wody, tracił pamięć wszystkiego. [przypis

redakcy ny]
⁴⁸⁴twarǳiejszy (daw. forma) — barǳie twarǳi; wytrzymali. [przypis redakcy ny]
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Dęby, sosny i buki żadne w niem nie były,
Tylko się szczere piaski z daleka świeciły,
Tu i owǳie oǳiane chróstami nizkiemi,
Mie scami nietykane pługami ostremi.


Tu się oni rycerze trze zastanowili
Na ścieszce te równiny; potem obaczyli,
Że przeciwko niem achał śpiesznie ktoś nieznany,
We zbro ę ze złotemi strefami ubrany,
Co miał na tarczy za herb namalowanego
W polu zielonem ptaka wiecznie ży ącego⁴⁸⁵ —
Ale uczynię koniec, by wam zaś nie było,
Że was tak długo bawię tą pieśnią, niemiło.

Koniec pieśni dwuǳiestej piątej.

.   
Argument
Malagizy figury z marmuru białego
Ukazu e na studnie źrzódła rozkosznego;
Gǳie Mandrykard przyszedszy, srogie wszczyna wo ny
Z Rodomontem; tych zasię obu Rugier zbro ny
Wyzywa i krwawy bó stacza, odważony,
W ǳiele Marsowem z młodu dobrze wyćwiczony.
Doralikę unosi szkapa⁴⁸⁶ opętany;
Mandrykard ą z inszeni goni, rozgniewany.

Allegorye
W pieśni dwuǳieste szóste przez Wiwiana i Malagiza, których Sarracenka Lanfuza

złemu Bertolagowi z Ba ony przedać chciała, lecz od Rugiera i Marfizy w samem razie
niebezpieczeństwa ratowani z upadkiem nieprzy aciół wolni zostali, przypomina się nie-
skończona dobroć Boga miłosiernego, który nad mniemanie i rozum luǳki z ostatnich
zwykł wyrywać niefortun zginionych. Przez osoby wielkie i chwały godne, co pierwe ,
niż się uroǳili, na rytych od wieków mogli być poznani figurach, snadno uważysz, ako
cnota nie eno w niebie swo e ma mieszkanie, ale i w pamięci wszytkich luǳi ustawiczne
na świecie: wspomnienie.

. Skład pierwszy
Białą płeć przeszłe wieki tak wspaniałą miały:
Cnotę barzie , niż złoto drogie, miłowały;
Tych zaś późnie szych czasów rzadko się na du ą,
Co zyskom lada akiem marne nie hołdu ą.
Po trzy i po cztery kroć godne szanowania,
W dobrych postępkach swo e co tylko kochania
Ugruntowały; niecha sławne będą wszęǳie
I po śmierci i póki świat nizki trwać bęǳie.

⁴⁸⁵ptaka wiecznie żyjącego — feniksa, który się przez ogień wiecznie odraǳał (por. XXVI , w. ). [przypis
redakcy ny]

⁴⁸⁶szkapa — r.m. [t . ten szkapa]. [przypis redakcy ny]
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Tak Bradamantę zacną nie mógł okazały
Skarb żaden ruszyć ani państwa, pełne chwały;
Cnoty wspaniałe, ǳielność Rugiera mężnego
Upodobawszy, wzięła do kochania swego,
I słusznie, bo takowe ǳieła ego były
Iż go światu wszystkiemu znacznem uczyniły.
Szanował on ą wza em według pomyślenia
I rzeczy dla nie czynił, godne poǳiwienia.


Już się beł w drogę puścił z dwiema rycerzami
Rugier, akom powieǳiał niedawno przed wami,
Aby bracią z więzienia wybawił ciężkiego
W które przez zdradę wpadli grabie ba ońskiego,
Gdy ich z echał bohatyr akiś okazały,
A miał we środku samem swe tarcze znak mały,
Ptaka, edyną rozkosz arabskie krainy,
Co przez śmierć żywot bierze i roǳi się iny.


Ledwie ich zoczył, zaraz dał znać po postawie,
Że mu miłe igrzysko w Marsowe zabawie.
»Bęǳie podomno — rzecze — który z was tak śmiały
»I przy męstwie animusz ukaże wspaniały,
»Jeżeli dużem⁴⁸⁷ członkom są podobne siły,
»Co mi was na we źrzeniu pierwszem zaleciły,
»Iż lub szablą lub drzewy spróbu em długiemi,
»Kto zostanie na koniu, kto bęǳie na ziemi«.


»Wygoǳiłbym a — mówi Aldygier — wnet tobie,
»W akiem eno chcesz walki kosztować sposobie,
»Kiedyby zbytnia czasu ścisłość pozwoliła,
»Co nas w gwałtowne sprawie z domu wypęǳiła.
»Ledwie tych kilka z sobą słów przerzec możemy:
»Tak rączo i tak chyżo śpieszyć się musimy.
»Sześćset człowieka namnie czeka nas zbro nego,
»Z któremi trzeba się nam bić dnia ǳisie szego.


»Miłość prawǳiwa, miłość szczera rozkazu e,
»Która natwardsze serca miękczy i u mu e,
»Byśmy własną z więzienia bracią wyzwolili
»I w obietnicach się em swoich uiścili.
»Z te przyczynyśmy zbro e wǳiali na się twarde,
»Chcąc to sprawić, a w tamtych skrócić myśli harde«.
»Słuszną — odpowie drugi — wymówkę przymu ę,
»A ednaką w was wszytkich ǳielność upatru ę.


»I dlategom miał wolą serc waszych spróbować,
»Chcąc doznać, kto z nas czterech męstwem ma przodkować;

⁴⁸⁷duży (daw.) — silny. [przypis redakcy ny]
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»Ale, że tam ukazać macie wasze siły,
»Gǳie słuszność chce, aby się wszytkie obróciły,
»Przypuście mnie, proszę was, w lubą kompanią:
»Mam, ak wy, serce, męstwo, i me ręce bĳą;
»Doznacie, o doznacie bez wątpienia tego,
»Że towarzystwa godny estem tak zacnego«.


Zda mi się, iż wy wszyscy, co dotąd nie wiecie,
Słyszeć imię rycerza nowego pragniecie,
Który się w towarzystwo wpraszał Rugierowi
Iz nim iść ku przyszłemu chciał zaraz bo owi.
Jestto mężna Marfiza, co raz tęgi dała
Szotowi i Gabryny pilnować kazała,
Gabryny, baby stare , do wszystkich chytrości
Sposobne , pełne niecnót, pełne różnych złości.


Dwa bracia z Jasne Góry zaraz pozwolili,
Przy aźni ucześniczką swych ą uczynili.
Rugier mniema, że to est rycerz doświadczony,
Twarzy z hełmu nie mogąc wiǳieć z żadne strony.
Wtem Aldygier ukaże towarzystwu swemu
Chorągiew naprzeciwko pagórku bliższemu;
Z nią wiatry po powietrzu łagodne igrały,
Lud do bitwy sprawiony, stał wkoło niemały.


Potem przypatru ą się nowemu stro owi,
Co samemu zwycza ny tylko Murzynowi;
Poznali, że to właśni Sarracem byli,
Dwóch więźniów z twarzą smętną zacnych prowaǳili,
Za których Maganzowie według słowa swego
Złota nagotowali na wybornie szego.
Krzyknie Marfiza: »Czegóż dłuże czekać chcemy?
»Bankiet się nam otwiera, gdy uż tych wiǳiemy!«


»Wezwanych spełna niemasz — Rugier się ozowie
»I tak na onę mowę Marfizy odpowie —
»Przyǳie czekać: wnet sławny, wnet taniec zaczniemy,
»Na którem krok skrwawiony wielom pomylemy«.
Ledwo wyrzekł, aliści obaczą na stronie
Drugą rotę; wieǳiono przy nie muły, konie,
Złotem, srebrem i drogiem sprzętem na uczone,
Co od grabie Murzyn brać miał za więźnie one.


Były szaty, obicia złotem przetykane,
Szable drogo oprawne, łuki malowane.
W śrzodku gminu dwa bracia adą poimani,
Do pod ezdków podle szych mocno przywiązani,
Nic więce , eno targu czekali skończenia,
Który ich miał wiecznego nabawić więzienia.
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Sam Bertolag z ich starszem rozmawia niecnota,
Za ich wolność gromady nie żału e złota.


Już tu ścierpieć nie mogli dale Amonowi
Synowie, za swą bracią garło dać gotowi.
Tak ten, ak ów wnet w toki kopie włożyli
Iobadwa wraz zdra cę niemi uderzyli.
Jeden w bok trafił, drugi niemnie sze beł szkody
Przyczyną, bo obiedwie przepęǳił agody.
Padł Bertolag: boda tak koniec wszyscy mieli,
Co zyski sobie czynić z swoich szalbierstw chcielL


Rugier z Marfizą trąby insze nie czeka ą,
Na onę kupę Maurów⁴⁸⁸, ak wściekli, wpada ą.
Marfiza nie złamała wprzód swo ego drzewa,
Aż trzech z koni zrzuciła, trzem wylała trzewa;
Rugierowe zaś godny sam wóǳ ich był ręki:
Leci martwy do ziemie, umiera przez ǳięki⁴⁸⁹.
Taż drugiego, trzeciego posyła w te strony
Gǳie Pluto z Prozerpiną mieszka zasępiony.


Stąd wnet mięǳy obiema urósł błąd stronami:
Maganzowie mniema ą, iż z Sarracenami
Zmówiwszy się ci cztere , tak ich pożyć chcieli;
Przeciwnem zaś sposobem oni rozumieli:
Grabiów zdra cami głosem wielkiem nazywa ą,
Iż ich w ręce nieznanem żołnierzom wyda ą.
Czyn się Marsów zaczyna, świszczą żartkie strzały,
Drzewa trzeszczą, szable łby gęste zde mowały.


Rugier, ak ptak, przepada w tę, to w owę rotę
I kończy należytą siłom swem robotę,
Raz ǳiesięciu obala, dwuǳiestu zaś potem.
Toż czyni i Marfiza, w swym szyszaku złotem
Nieznana: leci z siodeł zgra a wysaǳona,
Których chętnie przymu e ziemia, krwią skropiona.
Tak ich bronią przyłbice, tak zbro e stalone,
Jak się broni pożarom drzewo wysuszone.


Chcie cie przypomnieć sobie, eśliście wiǳieli
Albo przez czy e usta tę powieść słyszeli,
Co za zgiełki i akie szemranie straszliwe
Zwykły więc pszczoły wszczynać, gdy swe garło chciwe
Głodna zołna⁴⁹⁰, aby ich pożarła, otwiera:
Drżą, lęka ą się wszystkie, siła ich umiera;

⁴⁸⁸Maurowie — mieszkańcy północne Ayki, zwani gǳie inǳie (I , w. ) Murzynami. [przypis redakcy ny]
⁴⁸⁹przez ǳięki (daw.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]
⁴⁹⁰zołna — żołna, gatunek ptaka. [przypis redakcy ny]
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Tę połknie, tę zabĳe, bez liczby ich psu e
I naǳie ę do życia wszytkiem ode mu e.


Tak z tem gminem Marfiza i Rugier zaczyna,
Głowy, ramiona, piersi szkaradnie rozcina.
Ryciardot⁴⁹¹ z bratem w tamte strony się udali,
Gǳie Maganzowie w kupie z swo ą rotą stali.
A iż beł, ako Rynald, serca wspaniałego
I obozy z młodych lat szczera rozkosz ego,
We dwó nasób przyczynia sił, męstwa, ochoty,
Płaci Magazeńczykom zdradę, złość, niecnoty.


Aldygier, sprawiedliwem gniewem poruszony,
Zdał się, ak w gęste puszcze lew głodem zmorzony:
Przecina namocnie sze blachy bez trudności,
Spycha z koni rycerzów nawiętsze dużości⁴⁹².
Ale któżby ochotny, ktoby nie był śmiały,
Ktoby nie był on Hektor i A aks zuchwały,
Ma ąc w swe kompanie Rugiera zacnego
Z Marfizą, męstwa wzorem edynem ǳiwnego?


Serdeczna bohatyrka po stronach patrzała,
Kogo z więtsze ǳielności przodkiem chwalić miała;
ǲiwu e się, wiǳąc ich siły niesłychane,
Ale ą Rugierowe, z żadnem niezrównane,
Do zdumienia przywoǳą, bo on ciężkie razy
Zada e, sam namnie sze nie czu e obrazy.
Zda się e , iż na Marsa patrzy żelaznego,
Który na ziemię zstąpił z nieba aż piątego⁴⁹³.


Nieuleczone, gǳie się chynie⁴⁹⁴, czyni rany:
Jnż pułk Maurów, uż drugi zdra ców pomięszany;
Szyszak się kartą być zda przeciw szabli ego,
Jeśli nią z blizka srogi dosięże którego,
Kruszy hełmy i przednie blachy w niwecz psu e,
Kogo tnie, śmierć mu w piekło drogę ukazu e;
ǲieli ciało od ciała, lecą w różne strony
Nogi po pas, brzuch od nóg z głową rozłączony.


Kogo za mie, dusza go zarazem odbiega,
I koń się przy swem panu śmierci nie wybiega;
Głowę we mgnieniu oka z łopatek zde mu e,
Rozcięte aż do krzyżów piersi ukazu e‥
Jednem machnieniem piąci zarazem zabĳa,
Gǳie eno z Balizardą ostrą się zawĳa.

⁴⁹¹Ryciardot, Ryciardyn — Ricciardetto, syn Amona, brat Rynalda i Bradamanty. [przypis redakcy ny]
⁴⁹²dużość (daw.) — siła, moc. [przypis redakcy ny]
⁴⁹³z nieba aż piątego — według po ęć średniowiecznych niebo planety Mars. [przypis redakcy ny]
⁴⁹⁴chynąć się (daw.) — wpaść, rzucić się. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom II 



Ostatka nie napiszę, bo nie uwierzycie
I snem racze , niż prawdą, to męstwo okrzcicie.


Turpin, choć szczerze pisze, pozwala i tego,
By według podobania wierzył każdy swego;
Przeǳiwne tu wysławia męstwa Rugierowe,
Które wy zwalibyście racze plotki nowe.
Jako pochodnia psować zwykła zimne lody,
Znowu e obraca ąc prędko w mokre wody,
Tak przeciwko każdemu est bo ownikowi
Marfiza, co więc orzeł przeciwko wróblowi.


Rugier w nie oczy utkwił, pilno się ǳiwu e,
Ta zaś nad wszytkich w niem moc więtszą upatru e;
A eśli go Marfiza Marsem rozumiała,
Nie mnie by mu się ona Belloną⁴⁹⁵ być zdała,
By beł wieǳiał, że pannę hełm z zbro ą nakrywa,
Która wzrok i mniemanie ego oszukiwa;
I ponno urosłaby spórka⁴⁹⁶ mięǳy niemi,
Kto rozlał krwie, kto więce ciał złożył na ziemi.


Atoli dosyć było czterem sił, śmiałości
Zbić dwie rocie i posłać w poǳiemne nizkości.
Leżą trupy na polach, ostatek ucieka:
Brat brata, powinnego powinny nie czeka.
Szczęśliwy, kto rączego est pan zawodnika⁴⁹⁷:
Gǳie mógł, ak mógł, uchoǳił sam bez przewodnika;
Ale kto pieszy został, wnet sprobował tego,
Co to est być bez konia, co zaś mieć żartkiego.


Został łup, pole wolne zwycięzcy zacnemu;
Prostą Magazensowie drogą ku swo emu
Ucieka ą domowi, tędy zaś Maurowie,
A z panów pozostali wciąż gonią służkowie,
Zostawiwszy dwu więźniów, sprzęt co kosztownie szy,
Których wyzwolić skoczył Ryciard ochotnie szy;
Chłopięta zaś tłomoki z drogiemi rzeczami
Od mułów i od koni odwięzu ą sami.


Prócz wielkich sztuk od srebra, prócz ǳiwne roboty
Jest siła zapon⁴⁹⁸, łańcuch est nie eden złoty,
Więc i szat białogłowskich, w kwiaty rysowanych,
Perłami, dyamentem wkoło haowanych,
Nuż obicia z potrzebę nad poǳiw ślicznego,
Z edwabiów i ze złota napół utkanego;

⁴⁹⁵Bellona — siostra Marsa, bogini wo ny. [przypis redakcy ny]
⁴⁹⁶spórka (daw.) — walka, po edynek. [przypis redakcy ny]
⁴⁹⁷zawodnik (daw.) — koń biega ący w zawód, koń w ogóle. [przypis redakcy ny]
⁴⁹⁸zapona (daw.) — to, co służy do zapinania: spinka, guz. [przypis redakcy ny]
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Wiele, wiele zdobyczy insze w drogie cenie,
Wino, chleb i potrawy ǳiwne na eǳenie.


Wnet na zd ęcie szyszaków wszyscy się zdumieli,
Wiǳąc, ak wielką pomoc w bitwie z panny mieli,
Gdy warkoczem wspaniała bohatyrka złotem
Błysnęła, wǳięczną twarzą, białą szy ą potem.
Czczą ą i ważą wszyscy, proszą, aby swego
Nie taiła imienia, wieczności godnego;
Ona luǳka i zacnem kompanom życzliwa,
Niewięǳiane em dotąd swe imię odkrywa.


Nie mogą się nasycić, patrząc na ǳiewicę,
Gdy okazała złoty włos, zd ąwszy przyłbicę;
Ta zaś w Rugiera tylko wzrok bystry wlepiła,
Z niem mówi, ego serce i śmiałość chwaliła.
Wtem słuǳy do obiadu proszą gotowego,
Który na stole mieli u źrzódła ednego,
U źrzódła, gǳie słoneczny promień mirt wysoki
Zakrywał, ak więc ciemne Cyntyą obłoki.


Jedna ze czterech ǳiwnych ta fontana⁴⁹⁹ była,
Co ręka Merlinowa kiedyś urobiła,
Na przednie szem marmurem wkoło otoczona,
Jak świeże mleko, białem, ślicznie wygłaǳona;
Wiǳiałbyś beł wyrznione boską ręką prawie
Od Merlina obrazy w swe własne postawie;
Rzekłbyś, że tchną i ży ą, by mówić umiały:
Tak cudowne w robocie swe skuteczne stały.


Tam z lasu akaś straszna wychoǳić się zdała
Bestya szpetna⁵⁰⁰, brzydka, wzrok okrutny miała,
Uszy ośle, łeb, zęby wilcze, od wielkiego
Wyschła głodu, a łapy cztery lwa srogiego;
Ostatek liszki chytre własna postać była;
I zdało się, iż cały świat w okrąg schoǳiła:
Pyszne Hiszpany, własną ziemię i Francyą,
Aykę, Amerykę, Azyą, Anglią,


Wszęǳież lud zabĳa ąc bez wszelkie litości
Podły gmin, średnie stany i wielkie zacności;
A nabarzie psowała, nabarzie szkoǳiła
Królom, książętom, panom, gǳie ich zaskoczyła.
Dosiągła okrutnością swą dworu rzymskiego,
Zabiła z kardynałmi papieża samego,

⁴⁹⁹fontana (daw.) — źródło. [przypis redakcy ny]
⁵⁰⁰Bestya szpetna, brzydka — tą „bestyą” est wedle wszelkiego podobieństwa do prawdy chciwość; pewna

część wykładaczów wiǳi w nie (mnie słusznie) zabobon. [przypis redakcy ny]
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Poszpeciła od Boga stolec poświęcony
Piotrów, zgorszenie brzydkie dawszy w tamte strony.


Żaden mur przed straszliwą bestyą nie może
Wytrzymać i forteca żadna nie pomoże;
Z gruntu miasta wywraca, nikt się nie obroni,
Gǳie eno kolwiek przyǳie sroga, gǳie się skłoni.
Śmie eszcze honorowi uwłaczać boskiemu⁵⁰¹,
Chcąc się za Boga udać gburowi⁵⁰² prostemu,
Tem śmiele , tem bezpiecznie ⁵⁰³, aby rozumiano,
Że e od nieba klucze i od piekła dano.


Potem rycerz, bobkowem wieńcem ozdobiony,
Na tem marmurze z drugie ukazał się strony;
Trze inszy obok przy niem, na nich haowane
I w kwiat złote lilie ⁵⁰⁴ szaty złotem tkane.
Przy nich lew⁵⁰⁵, co zarazem rozgniewany goǳił
Na wspomniany brzydki ǳiw, poważnie wychoǳił#
Jedni na czołach mieli imiona pisane,
Druǳy u kra u szaty wierzchnie wyszywane.


Pierwszy, co swą utopił broń w brzuchu bestye ⁵⁰⁶,
Franciszkiem się mianował, król i pan Francye ;
Maksymilian drugi, równy cnotom ego,
Rakuszanin, tuż podle Karła stał piątego.
Ten nienatkany⁵⁰⁷ garǳiel⁵⁰⁸ przepęǳił źwierzowi,
Mężny, dość wspaniałemu czyniąc zamysłowi.
Z ręki Karła przeszyła strzała ustalona
Piersi: krew ziemię broczy, gwałtem wytoczona.


Na kudłatem lew grzbiecie miał to pismo swo e:
»ǲiesiąty«⁵⁰⁹; a za uszy ǳiw porwał bo e
I tak trząsł, gryzł, mordował, tak długo obracał,
Aż kości zdruzgotane wszystkie w niem namacał.
Uweselił się zaraz świat i strachy wszytkie
Za aszkę miał, porzucił pierwsze złości brzydkie.
Lud się schoǳił im dale , tem więce uż śmiały
I patrzył na śmierć źwierza eszcze zadumiały.

⁵⁰¹Śmie jeszcze honorowi uwłaczać boskiemu, / Chcąc się za Boga udać (…) aby rozumiano, / Że jej od nieba
klucze i od piekła dano — poeta ma zapewne na myśli nadużycia, akich się dopuszczano z odpustami. [przypis
redakcy ny]

⁵⁰²gbur (daw.) — chłop. [przypis redakcy ny]
⁵⁰³bezpiecznie (daw.) — śmiało. [przypis redakcy ny]
⁵⁰⁴kwiat złotej liliej — t . godło Franc i, gdyż królowie ancuscy używali herbu lilii. [przypis redakcy ny]
⁵⁰⁵lew — ak wiadomo, herb Wenec i, oznacza też Wenec ę samą. [przypis redakcy ny]
⁵⁰⁶Pierwszy, co swą utopił broń w brzuchu bestyej / Franciszkiem się mianował (…) Maksymilian drugi (…) tuż

podle Karła stał piątego — wymienieni tu bohaterowie: Franciszek I, król ancuski, cesarz Maksymilian I i Karol
V. [przypis redakcy ny]

⁵⁰⁷nienatkany (daw.) — nienasycony. [przypis redakcy ny]
⁵⁰⁸garǳiel (daw.) — r.m. [t . ten garǳiel]. [przypis redakcy ny]
⁵⁰⁹Na kudłatem lew grzbiecie miał to pismo swoje: »ǲiesiąty« — papież Leon X. [przypis redakcy ny]
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Tak Marfiza, ako trze rycerze pragnęli,
Aby uż dostatecznie zarazem wieǳieli,
Zrozumiawszy imiona, królów onych sprawy,
Co krwawe zdali się mieć z bestyą zabawy,
I czemu ą zabili i dlaczego ona
Świat zwoǳąc, potem ptastwu w pokarm zostawiona;
Patrzą na się, eśliby który co z nich wieǳiał,
Aby tę historyą zupełnie powieǳiał.


Wnet Wiwiań we źrzawszy na Malagizego,
Który słuchał, a słowa nie mówił żadnego:
»Tobie tę historyą powieǳieć potrzeba —
»Rzecze — boć to łaskawe wieǳieć dały nieba,
»Co zacz te są osoby, co ako sztychami,
»Tak żartkiemi pożyli bestyą strzałami«.
Ten odpowie: »Przyszłych to macie obraz rzeczy,
»Których autora niemasz; Bóg e ma w swe pieczy.


»Ci wszyscy, co imiona wydrożone ma ą
»W marmurze, w wiekuiste pamięci zosta ą
»I eszcze ich świat nie miał: po sześćsetnem roku
»Z wysokiego spuszczani przybędą obłoku.
»Cień na te studnie akiś on prorok prawǳiwy
»Spraw ich przyszłych ukazał i wizerunk żywy,
»Prorok Merlin, za króla co żył angielskiego
»Artura⁵¹⁰, budowniczy źrzódła tak ǳiwnego.


»Ta bestya wyniǳie z piekła onych czasów,
»Gdy granice stanowić będą pól i lasów,
»Gdy chciwa luǳka żąǳa pakta i pomiary
»Mieć zechce, cnocie, słowu nie doda ąc wiary.
»A chocia zrazu świata nie wzruszy wszytkiego
»I zostawi od adów swych nieco wolnego,
»Ale potem różnych mie sc poturbu e siła
»I z bogatszemi bęǳie uboższych trudniła.


»Od zaczęcia do wieku na potem przyszłego
»Więce coraz przybywać bęǳie ǳiwu tego:
»Straszny, okrutny, wielki i nieporównany
»Róść bęǳie, aż nakoniec zostanie skarany.
»Nigdy Piton⁵¹¹, o którem napisano siła,
»Ani Hydra⁵¹² tak sroga i okrutna była;
»Żadna bestya i śmierć nie wydoła temu,
»Coby szpetnością, złością rówień⁵¹³ był naszemu.

⁵¹⁰Artur — zwany także Artusem, król bryty ski, odnowiciel zakonu „Okrągłego Stołu”; miał żyć w V wieku.
[przypis redakcy ny]

⁵¹¹Piton — smok, prześladu ący Latonę, zabity przez e syna, Apollina. [przypis redakcy ny]
⁵¹²Hydra— potwór wylęgły w bagnie lerne skim (na płd. od Argos w Peloponezie); był to smok z  głowami,

z których edna była nieśmiertelna. [przypis redakcy ny]
⁵¹³rówień (daw.) — równy. [przypis redakcy ny]
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»Srogie mordy uczyni, mie sca nie zostawi
»Wolnego, strachów różnych lud wszytek nabawi.
»Mało to, mało macie z wydrożenia tego:
»Więtsze grzechy popełni z uporu krnąbrnego.
»Świat bęǳie gwałtu wołał i prętkich ratunków,
»Na który głos, aby go zbawili asunków,
»Wynidą ci, których to czytacie imiona,
»Jaśnie szy, niż Tytona zgrzybiałego żona.


»Coby się sroże zstawił ǳiwowi brzydkiemu,
»Królowi nie porówna żaden ancuskiemu;
»I słusznie, iż on prze ǳie drugich w te ǳielności
»Bo podobnego nie ma w cnotach i luǳkości.
»Siła po zad w królewskie powaǳe zostawi,
»Wiele rozumem, męstwem swo em Frankom sprawi,
»Na ostatek, ak wszelka światłość ustępu e
»Słoneczne , tak on inszych dobrocią celu e.


»Ledwie pierwszego roku zdobić ego skronie
»Dopuszczą po obraniu królewskie koronie,
»Alpes prze ǳie i wszytko w okrąg popustoszy,
»Co potka, złamie, zwalczy, podłabi⁵¹⁴, pokruszy;
»Tak słusznem i wspaniałem gniewem poruszony
»Sprawi, że bęǳie przeszły sławnie wstyd zniesiony,
»Ozdobę ancuskiemu narodowi wróci,
»Z którem w nieprzy aciołach zbytnią hardość skróci.


»Stamtąd się pomknie w pola kra u lombarǳkiego
»Z kwiatem młoǳi przednie sze królestwa swo ego
»I Szwa cary tak zetrze, tak pogromi snadnie,
»Iż trząść porożem⁵¹⁵ na myśl nigdy em nie padnie.
»Potem z kościołem bitwę i z Hiszpanem zwieǳie,
»Do wstydu Florentczyka wielkiego przywieǳie;
»Bo nad mniemanie wo sko tam zasię obróci,
»Gǳie niedobytą z gruntu fortecę wywróci⁵¹⁶.


»Do wzięcia e na lepie bęǳie mu służyła
»Ta broń, która bestye garła pozbawiła⁵¹⁷,
»Broń twarda, ostra, mocna, godna uczciwości,
»Co światu lubych dała przyczynę radości⁵¹⁸.
»Nie wytrzyma e żaden miecz i głośne ǳiała,
»Tył wnet każda chorągiew bęǳie podawała;

⁵¹⁴podłabić (daw.) — pognieść. [przypis redakcy ny]
⁵¹⁵poroże — rogi. [przypis redakcy ny]
⁵¹⁶niedobytą z gruntu fortecę wywróci — Franciszek I zdobył fortecę mediolańską, która uchoǳiła za niezdo-

bytą. [przypis redakcy ny]
⁵¹⁷Ta broń, która bestyej garła pozbawiła — t . miecz, który też trzeba rozumieć przez wyraz ogólnie szy broń

(strofa , w. ). [przypis redakcy ny]
⁵¹⁸Broń (…) co światu lubych dała przyczynę radości — przez zabicie „bestye ”. [przypis redakcy ny]
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»Wszytko ona powali, przekopy trupami
»Wyrówna, przed nią miasta upadną z zamkami.


»Takie Franciszek mężne do ǳie wspaniałości,
»Jaką mieć ma monarcha nawiętsze możności;
»Sercem wielkiem wielkiemu zrówna cesarzowi,
»Roztropnemi ǳiełami zaś Annibalowi.
»Macedończyk go szczęściem nie przewyszszy swo em,
»Choć Indy, Persy, Greki krwawem stłoczył bo em;
»Szczodrobliwości ǳiwne znaki poda takie,
»Iż mu nie wydoła ą przykłady wszelakie«.


To mówiąc Malagizy, wlał w wnich więtsze chęci,
Że prosili, by drugich z wiecznych niepamięci
Wyrwawszy, opowieǳiał przezwiski własnemi,
Co ma ą straszny bó wieść z ǳiwy piekielnemi.
Wnet Bernarda⁵¹⁹ imieniem przeczytał pierwszego,
W proroctwach Merlinowych nasprawiedliwszego,
Bernarda, przez którego sławna Bibiena⁵²⁰
Tak bęǳie, ak est piękna z Florencyą Sena⁵²¹.


Żaden tam nie poprzeǳi, żaden serdecznego
Gismonda⁵²², Ludowika⁵²³ i Jana⁵²⁴ mężnego.
Tu Gonzaga, ten drugi est z Aragonie ,
To Salwiat, wszyscy trze głównemi bestye
Są nieprzy aciołami; po nich następu e
Franciszek⁵²⁵, o cowskich zaś kroków naśladu e
Federyk⁵²⁶, a powinnych i zięcia blizkiego
Ma w Ferrarzu, w Urbinie książęcia wielkiego.


Z tych eden, Gwidobalda syn zacny dobrego⁵²⁷,
Nie chce roǳica wydać w wielkich cnotach ego;
Ottobon i Synibald z Fliszka⁵²⁸ tuż za niemi
Pęǳą źwierza i razy mdlą coraz cięższemi.
Ludwik z Gazola⁵²⁹ puszcza tak miernie⁵³⁰ swe strzały,
Iż wszęǳie w miąższe szyi zarazem zostały,

⁵¹⁹Bernard — Bernardo Dovizi z Bibbieny, znany lepie pod nazwą kardynała Bibbieny (–), autor
pierwsze włoskie komedii pt. Calandria. [przypis redakcy ny]

⁵²⁰Bibiena — mie scowość Bibbiena pod miastem Arezzo w Toskanii. [przypis redakcy ny]
⁵²¹Sena — miasto Siena w Toskanii. [przypis redakcy ny]
⁵²²Gismund — kardynał Zygmunt Gonzaga, brat margrabiego Franciszka. [przypis redakcy ny]
⁵²³Ludowik — Ludowik z Aragonii, kardynał. [przypis redakcy ny]
⁵²⁴Jan — Jan Salwiati, kardynał. [przypis redakcy ny]
⁵²⁵Franciszek — Franciszek Gonzaga, książę mantuański, mąż Izabelli d’Este. [przypis redakcy ny]
⁵²⁶Federyk — Federyk Gonzaga, syn Franciszka, książę mantuański. [przypis redakcy ny]
⁵²⁷Z tych jeden, Gwidobalda syn zacny dobrego — w oryg. „De l’un di questi il figlio Guidobaldo”, a więc „syn

Gwidobald”, t . Gwidobald II, książę Urbinu, syn Franciszka Marii della Rovere, książęcia Urbinu. [przypis
redakcy ny]

⁵²⁸Fliszk — Flisco, Fiesco, wieś pod Kremoną w płn. Włoszech. [przypis redakcy ny]
⁵²⁹Ludwik z Gazola — Ludwik Gonzaga da Gazolo; Gazuolo, mie scowość nad rzeką Oglio. [przypis redak-

cy ny]
⁵³⁰mierny — [tu:] celny. [przypis redakcy ny]
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Strzały, które mu Febus z łukiem dał złoconem,
Gdy go Mars przepasował mieczem ustalonem.


Esteńscy Herkulowie dwa ⁵³¹ z Hipolitami⁵³²
Gonią ǳiw za Gonzagą równemi stopami;
Przy nich Medici⁵³³ bieży i Hipolit⁵³⁴ trzeci,
Już go zdaǳą się dopaść i trzymać za szczeci.
Juǉan⁵³⁵ nie myśli być od nich poślednie szy,
Ani Ferant⁵³⁶ od brata swego mnie rzeźwie szy;
Andrze Dorya z Sforcą tak chwały est chciwy:
Nie życzy, by go człowiek miał poprzeǳić żywy.


Zawołane krwie bracia dwa wiǳieć się da ą,
Awalowie⁵³⁷, co za herb twardą skałę ma ą⁵³⁸,
A ta przyciska głowę Tyfeusa⁵³⁹ złego
Z nogami, które z węża są adowitego.
O, ako siła srogich ran daǳą źwierzowi,
O czem przyszły wiek powie późnemu wiekowi:
Franciszek⁵⁴⁰ z Peskarye ⁵⁴¹ to niezwyciężony,
Drugi Alfonsa⁵⁴² z Wastu⁵⁴³ imieniem okrzczony.


Ale gǳieżem Konsalwa⁵⁴⁴ poǳiał z Hiszpanie ,
Ozdobę i edyną światłość Iberye ⁵⁴⁵,
Którego Malagizy sprawy znamienite,
Potem szczodrobliwości wychwalał obfite?
Z Monferu⁵⁴⁶ beł kompanem Wilelma⁵⁴⁷ onego,
Co też wzięła tęgi raz bestya od niego.
To ta trocha przeciwko silne liczbie była,
Których ona pobiła i których raniła.


Tak w uciesznem igrzysku mieǳy rozmowami
Po obieǳie zszedł em czas temi zabawami;

⁵³¹Esteńscy Herkulowie dwaj — Herkules I d’Este, książę Ferrary, i wnuk ego, Herkules II. [przypis redak-
cy ny]

⁵³²Hipolit (z Esteńskimi Herkulami) — kardynał Hipolit Este, statysta, wo ownik, niepospolity matematyk,
mecenas Ariosta. [przypis redakcy ny]

⁵³³Medici — Julian Medici, opiekun sztuk i literatury. [przypis redakcy ny]
⁵³⁴Hipolit — syn Juliana Medici, mecenas literatów i sam literat. [przypis redakcy ny]
⁵³⁵Juǉan — Julian Medici (w. ). [przypis redakcy ny]
⁵³⁶Ferant — Ferdynand Gonzaga, sławny wóǳ, syn Franciszka i Izabelli d’Este, brat Federyka. [przypis re-

dakcy ny]
⁵³⁷Awalowie — margrabiowie Franciszek z Peskary i Alfons z Wastu, z rodu d’Awalo. [przypis redakcy ny]
⁵³⁸Awalowie, co za herb twardą skałę mają — „skała” oznacza tu Iskię, niegdyś posiadłość Awalów. [przypis

redakcy ny]
⁵³⁹Tyfeus — Tyfoeus, na młodszy syn Gai i Tartara, potwór o stu łbach smoczych, walczył z Jowiszem (Zeu-

sem) o panowanie nad światem; Jowisz pokonawszy go, strącił do Tartaru; wedle Pindara leży spętany pod
Etną, wypuszcza ąc ognisty oddech na ziemię. [przypis redakcy ny]

⁵⁴⁰Franciszek z Peskaryej — margrabia Peskary, mąż poetki Wiktorii Kolonna. [przypis redakcy ny]
⁵⁴¹Peskarya — miasto Peskara nad Adriatykiem w płd. Włoszech. [przypis redakcy ny]
⁵⁴²Alfons z Wastu — Alfons d’Awalo, margrabia Wastu, wychowanek Wiktorii Kolonna. [przypis redakcy ny]
⁵⁴³Wast — miasto nad Morzem Adriatyckim w środkowych Włoszech. [przypis redakcy ny]
⁵⁴⁴Konsalwo — Ferdynand Konsalwo, słynny wóǳ hiszpański, zwany „el gran capitano”. [przypis redakcy ny]
⁵⁴⁵Iberia — Hiszpania. [przypis redakcy ny]
⁵⁴⁶Monfer — Monferrat, miasto w Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
⁵⁴⁷Wilelm z Monferu — Wilhelm margrabia Montferratu, z rodu Paleologów. [przypis redakcy ny]
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A południowe słońce zaś oszukiwali,
Gdy obiciem promienie ego odbĳali.
Więc dla niebezpieczeństwa uczynił obrony
Wiwian, rozsaǳiwszy lud swó w różne strony.
Po chwili kompania ona obaczyła
Pannę, co właśnie do nich naprost się śpieszyła.


A beła to Hipalka, Fronty na ǳielnego
Które hardy Rodomont wziął Rugierowego;
Goniła go, czasem łzy z prośbami miesza ąc,
Czasem szkaradne słowa z gniewu powtarza ąc.
Ale u niebacznego gdy nic nie sprawiła,
Rugiera w Agrymoncie szukać powróciła,
Dowieǳiawszy się w droǳe, nie wiem tam, od kogo,
Iż go u Ryciardyna zastanie młodego.


Więc i mie sce wieǳiała, bo tam razów wiele
Była i nawieǳała swo e przy aciele.
Naprost podle fontany żywe się puściła
I tam sieǳących w kupie owe obaczyła.
Zdumie e się, a mądrze chcąc poselstwo sprawić,
Wolała się do czasu eszcze z niem zabawić;
Poznawszy Bradamanty swo e roǳonego
Zmyśliła, iż Rugiera nie znała żadnego.


Do Ryciardyna mowy swo e obróciła,
Jakby właśnie posłana do samego była.
Ten zaś poznawszy pannę, przeciwko nie skoczy,
Pyta, czemu tak smutna, czemu mokre oczy
I źrzenice dlaczego zapłakane miała,
Czy ą w droǳe przygoda zła aka potkała.
Ta, kędy Rugier sieǳiał, bliże przystąpiła
I głosem, aby sprawę zrozumiał, mówiła:


»Two a roǳona wieść mi konia rozkazała,
»Co mu Francya równia⁵⁴⁸ w dobroci nie miała,
»Którego ona waży, którego miłu e
»I Fontynem akiemsi na częście mianu e.
»I użem we trzyǳiestu ponno milech była
»Pod Marsylią, gǳie mi czekać naznaczyła;
»Tam ona nie chcąc namnie w domu się zabawić,
»Po kilku dniach i sama miała się też stawić.


»A takem swemu szczęściu powierzała wiele,
»Takem na nie kazała⁵⁴⁹ i harǳie i śmiele,
»Że mię, gdybym wymówki zażyła takowe ,
»Iż to koń est kochany siostry Rynaldowe ,

⁵⁴⁸rówień (daw.) — równy. [przypis redakcy ny]
⁵⁴⁹kazać na coś (daw.) — puszyć [się] na coś. [przypis redakcy ny]
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»Nie miał nikt despektować i ważyć się tego,
»Aby gwałtem wyǳierał to, co e własnego.
»Atom na Sarracena trafiła niecnotę,
»Który takową przecię wnet zrobił robotę.


»Wczoram i ǳiś cały ǳień za zdra cą biegała,
»Abym prośbami twarde serce ubłagała;
»Potem mię do ła ania upór duży ego
»Przywiódł, gdym zrozumiała grabię nieluǳkiego.
»Nakoniec odeściem go blizko stąd musiała,
»Alem uż zemdlonego z prące , z ran wiǳiała;
»Bo się z akiemsi potkał mężem doświadczonem,
»Który, tuszę, zemścił się mych krzywd w mie scu onem«.


Wstał Rugier na takowe Hipaliki mowy
I temi Ryciardyna prosi pilno słowy:
»Za mo e ǳieła niech tę otrzymam nagrodę,
»Abym wetować echał z tą panną e szkody.
»Pozwól, iż sam po adę, da to prośbom mo em,
»Chceszli chętnego doznać przyszłem sprawom two em.
»Radbym wiǳiał rycerza co na pręǳe tego,
»Co rozbó niczą ręką konia wziął cudnego«.


Nieluǳka chocia się rzecz zdała Ryciardowi
Dopuścić nowych trudów wǳięcznemu gościowi,
Ale iż go zapłatą zaklął swych ǳielności,
Dał na wolą, takie się ǳiwu ąc śmiałości.
Wsiadł Rugier, kompanią pożegnawszy lubą,
Upewnia, iż się panna na ǳie z swo ą zgubą.
Ci zaś o ego męstwie sobie rozmawiali,
Które przypomina ąc, aż się zdumiewali‥


Hipalka gdy opodal od swych od echała,
Już bezpiecznie ⁵⁵⁰ wszystkę mu prawdę powieǳiała,
Jako od te umyślnie posłana do niego,
Która obraz w sercu swem ma cnót wielkich ego;
I namnie nie u mu ąc, z pilnością kończyła
Wszytko, ak Bradamanta zacna poruczyła;
A iż nie powieǳiała u fontany tego,
Ryciard winien, co go tam miała obecnego.


Potem rzekła: »Ten, co wziął konia w droǳe tobie,
»Leda ak, wiǳę, waży two ę przy aźń sobie.
»»Powieǳ — rzekł — gdy go u źrzysz, Rugierowi swemu,
»»Że się despektem karmię tem na wzgardę emu;
»»A eśli konia mieć chce, niecha że wie o tem,
»»Iż z wielkiem dobĳać się musi oń kłopotem.

⁵⁵⁰bezpiecznie (daw.) — śmiało. [przypis redakcy ny]
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»»Rodomontem mię zową, którego ǳielności
»»Światu tak awne, ako słoneczne asności««.


Ledwie skry nie wypadły z oczu zapalonych
Rugierowi, gdy słuchał słów i wieści onych;
Gore gniewem i wszystek na twarzy płonie e
Stąd, że konia edyne wo n⁵⁵¹ wzięto naǳie e,
Stąd, że od przy aciela dar beł kochanego,
Stąd, że na więtszy despekt stało się to ego;
Zna zmazę na uczciwem, eśli do pomszczenia
Chyżego nie uczyni zaraz pośpieszenia.


Prowaǳi go Hipalka, namnie się nie bawi,
Tusząc, iż wedle myśli pomstę wnet odprawi,
I tam gǳie się ǳieliły ścieszki, przy echała:
Ta w równinę, ta w góry różną drogę miała.
Wiǳi z daleka mie sce, kędy zuchwałego
Pohańca zostawiła i konia swo ego.
Przykrszą⁵⁵², ale zaś prostszą zaraz wziąć wolała,
Dalszą w bok porzuciwszy, choć równinę miała.


Tak chęć pomsty despektu Hipalkę rozpiera,
Iż złą ścieszkę dla więtsze prędkości obiera.
Już na garle zdra cy sieść swemu obiecu e,
Już i Fronty na bierze, uż wzgard swych wetu e.
Ale ten z Mandrykardem w pola się udawa,
Wciąż, ako z proce, leci ani omieszkawa;
Równinę gładką obrał i tak rączo iǳie,
Że z Rugierem potkać się pewnie mu nie przyǳie.


Już byli nienawiści oba swe złożyli
Dla króla Agramanta, któremu życzyli
Dać posiłki naprędsze. Więc ako te zwady
Z Doraliki nadobne poniechali rady,
Wiecie o tem; teraz zaś, u źrzódła onego
Co było po odeściu Rugiera śmiałego,
Słucha cie, gǳie Aldygier z Ryciardem zostali,
Aby zacną Marfizę mile zabawiali.


Która porozumiawszy ich wolą, uż była
Ubrać się po panieńsku chętnie pozwoliła.
Beł ubiór, co Lanfuzie mieǳy swemi dary
Magazeńczyk z Ba ony posłał grabia stary;
A choć to rzadko zbro ę z siebie zdymowała,
Szable nigdy od boku nie odpasowała,
Na rozkosznie szą w ten czas płeć i członki swo e
Na ich prośby okrywa w białogłowskie stro e.

⁵⁵¹wojn — . przypadek lm [t . D. od: wo na]. [przypis redakcy ny]
⁵⁵²przykrszy (daw. forma) — barǳie przykry. [przypis redakcy ny]
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Jak prędko adąc z blizka Tatarzyn ą zoczył,
Co napręǳe dopaść e z wielką chęcią skoczył,
Doralikę nagroǳić chcąc Rodomontowi
I tak spólnemu koniec uczynić gniewowi.
Nie wie, głupi, iż miłość garǳi ymarkami,
A szczera wszelakiemi brzyǳi się targami;
Ani to est podobna, aby nie żałować,
Gdy two ę wziąwszy, cuǳą każeć kto miłować.


I tak, aby opatrzył Rodomonta swego,
A piękna Doralika była żoną ego,
Marfizę, iż mężnego godną być na du e
Bohatyra, gwałtem wziąć zaraz się gotu e.
Mniema, że e dostanie, ako pierwsze , snadnie,
Mniema, że i król z Sarce sam na to przypadnie.
Bez wszelakiego tedy wyzwał omieszkania
Rycerzów, których wiǳiał przy nie , do potkania.


Malagizy, Wywian, co we zbro ach byli,
Jako dla bezpieczeństwa straż swych zawoǳili,
Porwą się z mie sca oba, bo tak rozumieli,
Że z tamtemi obiema razem czynić mieli.
Ale Aykan dał znać, iż chce być w poko u,
Podobieństwa żadnego nie czyniąc do bo u.
Zaczem uż po edynkiem przyǳie z nich któremu
Przeciw Mandrykardowi stanąć też ednemu.


Wiwian zaraz męską uczynił ochotę,
Iż odprawić gotów beł takową robotę;
Na okrutnie szą wziąwszy kopią prostu e,
Niemnie sze, ak Mandrykard, serce ukazu e.
Mierzą i znaczą oba, gǳieby uderzenie
Z więtszem niebezpieczeństwem swe wzięło zemszczenie.
O hełm pogański drzewo Wiwian swe. skruszył:
Nie eno go nie zrzucił, ale ani ruszył.


Sarracen, potężnie sza co est ego siła,
Stłukł tarcz Wiwianowę, akby z lodu była,
I z siodła go wyrzucił; ten na ziemię leci,
Zosta e mięǳy kwieciem w trawie bez pamięci.
Malagizy probować szczęścia chce lepszego
I zemścić się despektu, bolu, krzywdy ego.
Cóż potem: ledwie drzewo złożył, ledwo skoczył,
Zaraz się w kompanie przy swem bracie zoczył.


Wsiadł beł przedtem na konia Aldygier surowy,
Ich stry eczny, we zbroi, do bitwy gotowy.
Tych dwu na ziemi wiǳąc, popuścił koniowi
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I z drzewem leciał żartko ku Mandrykardowi.
Z szyszaka wypadł głośny dźwięk uderzonego,
Bo też trafił, ako chciał, króla tatarskiego;
Drzewo na czworo złamał, trzaski precz leciały:
A ten nienaruszony, a ten został cały.


Ale Mandrykard z boku uderzy lewego;
A iż od bohatyra raz był potężnego,
Żadne tarcz, żadne zbro a pomocy nie dała,
Racze , ak skórka aka, subtelna się zdała.
Srogi grot przeszedł ramię Aldygiere owi,
On ku bliższemu z konia spadł wnet pagórkowi.
Zbro a krwią opłynęła: tak się gwałtem le e,
Twarz zbladła, słabe zdrowia zosta ą naǳie e.


Z taką młody Ryciardyn biegł zapalczywością,
Bólem i srogą brata wzbuǳony litością,
Aby ukazał, ak więc często ukazował,
Że się ancuskiem słusznie książęciem mianował.
Czego na ten czas pewnie doznałby beł śmiały
Mandrykard ani z placu z echałby mu cały:
Koń szwankował, niestetyż, nieszczęście tak chciało,
Co mu paść, ego sroǳe przycisnąć kazało.


A kiedy uż nie wiǳiał rycerza żadnego
Tatarzyn, coby skusić z niem śmiał szczęścia swego,
Mniema, iż wieczne godne chwały ego siły
Słusznie tak piękne ǳiewki panem go czyniły.
»Kiedy niemasz — mówi e — rycerza takiego,
»Coby za zdrowie two e wsiadł na konia swego,
«Mo a esteś, o panno: prawa i wolności
»Żołnierskie same mi w moc da ą twe wǳięczności«.


Podniowszy bohatyrka wzrok z twarzą wstydliwy:
»W ednem się mylisz — rzekła — w drugiemeś prawǳiwy.
»Tak est, użbych a two ą była prawem wo ny —
»Wiǳiałam two e męstwo i coś czynił zbro ny —
»Gdyby którykolwiek z tych, coś ich zrzucił z koni,
»Mo em beł i swe dla mnie dobył na cię broni.
»Wieǳ, żem wolna, i to wieǳ, żem est własna swo a:
»Mnie odemnie wziąć ręka niech spróbu e two a!


»Szablą, tarczą, kopią umiem i a robić,
»Zsaǳać z koni rycerzów, męstwo siłą zdobić
»Nie nowina mi. — Drzewo i konia mo ego
»Da !« — gniewliwa na giermka krzyknęła swo ego.
Suknię i białogłowski stró długi zde mu e,
Ozdobę dużych członków, mężna, ukazu e,
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Członków, co wyrażały Gradywa samego,
Prócz twarzy Kupidowe , wzroku niebieskiego.


Już zbro na miecz do boku swó przypasowała,
Chyże nad poǳiwienie na konia wsiadała,
Tam i sam obraca ąc, ostrogami kole,
Zawściąga i w szerokie wypuszcza go pole.
A potem Mandrykarda wyzywa hardego,
Drzewo kłaǳie okrutne do toku dużego;
Tak Achillesowego męstwa próbowała
Pentesylea⁵⁵³, kiedy Tro e pomagała.


Po same gałki, ak śkło, drzewa się strzaskały,
Ostatki pod obłoki skrami poleciały;
Mocno Mandrykard w siedle, mocnie sieǳi ona,
W zad nie była o eden palec poruszona.
Patrzy Marfiza, eśli pohaniec zuchwały,
Co siłą swą dopiero tak beł okazały,
W ściśle szem wo ny skusić bęǳie chciał sposobie,
Aby skoczyła z mieczem k niemu w one dobie.


Ten żywioły niezbożnik przeklina i nieba,
Wiǳąc, iż w siedle sieǳi panna, ako trzeba.
Ta zaś, co mu tarcz przeszyć mocą wielką chciała,
Iż cała, markotno e i przykro ła ała.
Obo e szabel chyżo od boków dostali
I ciężkie po swych zbro ach razy zadawali,
Po zbro ach, co ich ciała wkoło otoczyły,
Aby na ostrsze⁵⁵⁴ bronie szkody nie czyniły.


Jeśli u te blach mocny, i u tego duży⁵⁵⁵,
Żaden miecz, żadne drzewo przebić go nie służy;
Choćby dwa dni, złożywszy, obo e się bili,
Na mnie sze szkody pewnie by nie uczynili.
A syn też Ulienów⁵⁵⁶ w pośrzodek ich wpada,
Krzyczy na Mandrykarda, iż winę przepada;
Bo eśli bo u pragnie, on pierwszy do niego,
Co słuszne ma przyczyny mścić się żalu swego.


»Ale w poko u dotąd, wszak wiesz, być musiemy,
»Aż królowi posiłki swemu uczyniemy,
»I insze strzeǳ wszelakie powinniśmy zwady:
»Te pakta, takie spólne czyniliśmy rady«.
To rzekszy, wnet Marfizę, skłoniwszy, przywita,
A poselstwo od króla Agramanta czyta;

⁵⁵³Pentesylea— królowa Amazonek, przybyła Tro anom z pomocą; zabita przez Achillesa. [przypis redakcy ny]
⁵⁵⁴najostrsze (daw. forma) — na ostrze sze. [przypis redakcy ny]
⁵⁵⁵duży (daw.) — silny. [przypis redakcy ny]
⁵⁵⁶syn Ulienów — Rodomont. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom II 



Przypomina zarazem ustne posła mowy,
Nad ich wo skiem upadek ak uż est gotowy.


Potem prosi nie tylko, aby opuściła
Gniew słuszny, ale żeby siły z ich złączyła
I ku wielkiemu zaraz biegła obozowi,
Aby śpiesznie szy dał się ratunek królowi,
Gǳie sławę nieśmiertelną aż do nieba wzniesie,
Gǳie godne ǳieł wspaniałych podarki odniesie;
Czego przez teraźnie szą spórkę⁵⁵⁷ mieć nie bęǳie,
Choć nieprzy acielowi na garle usięǳie.


Wspaniała bohatyrka, co zawsze życzyła,
Aby z ancuskiem próbę wo skiem uczyniła,
I to samo z daleka pęǳi ą w te kra e,
Pragnie wiǳieć stró , męstwo, luǳkość, obycza e
I eśli z prawdą sława słusznie się zgaǳała,
Co o męstwie ancuskiem siła powiedała,
Więc słyszy, iż król z ęty strachy ostatniemi;
Zaczem echać w tę drogę uż pozwala z niemi.


Rugier tem czasem w góry bieży zapalczywy,
Jak prowaǳi Hipalka, pomsty prędkie chciwy;
A wiǳąc, iż daremną drogę tędy czyni,
Gryzie się i nieszczęście z adły swo e wini.
Poznał, iż równą ścieszką po one fontanie
Udał się i pewnie tam rozbó cę zastanie.
Powraca, bieży za niem, napadł na ślad nowy,
Którem Rodomont achał dopiero surowy.


Życzy, aby na Jasną Górę powróciła
Hipalka, skąd ǳień azdy eden uczyniła.
Bo gdyby do fontany z nim na zad achała,
Siła i barzo siła z drogiby uż miała.
Potem rzekł: »Namnie nie wątp: konia mieć bęǳiemy,
»Jeśli zdra cę gǳiekolwiek w mie scu zaskoczemy;
»O czem lubo to a sam, lubo też kto iny,
»Niezadługoć pocieszne przyniesie nowiny«.


Dał e i list, co pisał czasu niedawnego,
Tusząc, iż bęǳie skrycie Bradamancie ego
Oddany; nadto ustnie powiada e siła,
Prosząc, aby go szczerze przed nią wymówiła.
Hipalka w swe pamięci wszystko, co rzekł, chowa
I tak lube poselstwo sprawić est gotowa;
Żegna go i obraca rączo konia swego,
Żeby mogła być w domu wieczora przyszłego.

⁵⁵⁷spórka (daw.) — walka, po edynek. [przypis redakcy ny]
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Rugier za Rodomontem bieży uzno ony
Jego śladem i w tamte, gǳie powrócił strony;
Ledwie fontany postrzegł, alić i samego
Z Mandrykardem u źrzódła obaczył chłodnego.
Ci obadwa, akom rzekł, obiecali sobie
Pokó ani się więce waǳić w one dobie,
Ażby Agramantowi pomoc uczynili
I od namiotów ego Karła odpęǳili.


Zaraz poznał Fronty na zacny Rugier swego,
Jeszcze pręǳe , co na nim sieǳiał, pana ego;
Złoży drzewo straszliwe i krzyknie surowy,
Aby słysząc Aykan, bić się beł gotowy.
Rodomont wiele, wiele w ten czas czynił z siebie,
Bo kwoli te ani chciał mężnem być potrzebie,
I tak uskromił baczny sierǳistości⁵⁵⁸ swo e,
Iż beł, ak głuchy, krwawe chocia lubił bo e.


Pierwszy to i ostatni beł ten ǳień, którego
Nie wszedł, wyzwany, w szranki Marsa ogromnego.
Tak go uczciwa żąǳa piecze i zde mu e,
Tak zapomnieć wspaniałych gniewów rozkazu e,
Że choćby miał po wole Rugiera mężnego,
Jako lampart w pazurach za ąca lichego,
Nie zabawiłby nad niem swych sił i dużości⁵⁵⁹,
Aż królowi oddawszy własne powinności.


Przydam eszcze, iż wieǳiał, ako dla swo ego
Rugier z niem pragnął bitwy Frontyna ǳielnego;
Słyszał często, ako beł rycerz doświadczony
I co w krwawych zabawach czynił odważony;
Słyszał, ak ego sława w górę pod obłoki
Wybiwszy, napełniła i ten świat szeroki.
Teraz z niem nie chce wo ny⁵⁶⁰, zbrania się potkania
I eǳie do obozu dla ratunku dania.


Tysiąc mil biegłby pewnie on czasu inszego
Zakupić okazyą igrzyska takiego;
ǲiś, Achilles choćby go wyzywał serdeczny,
Zostałby, ako Rugier, od niego bezpieczny.
Okrutnych gniewów uśpił tak twardo płomienie,
Iż na żaden nie czułby wrzask i uderzenie;
Przyczyny, czemu nie chce bić się, Rugierowi
Powieda, prosząc, by z niem biegł ku obozowi.

⁵⁵⁸sierǳistość (daw.) — gniew. [przypis redakcy ny]
⁵⁵⁹dużość (daw.) — siła, moc. [przypis redakcy ny]
⁵⁶⁰wojna — [tu:] bitwa. [przypis redakcy ny]
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Bo eśli to uczyni, wielką przy ozdobie
Z edna u króla swego wiarę, sławę sobie;
Którego kiedy wy mą prędko z obleżenia,
Wolne pole, wolny plac na dą do czynienia.
Rugier mówi: »Przypadnę snadno do wszytkiego
»I z wami zaraz adę do wo ska naszego,
»Byśmy Tro anowego ratowali syna,
»Jeno wprzód chcę, abyś mi tu wrócił Frontyna.


»Sam przyznasz, żeś rzecz męża niegodną dobrego
»Uczynił, mdłe ǳiewczynie wziąwszy konia mego,
»ǲiewczynie, która akoż bronić ci go miała,
»Gdy cię niespoǳiewanie zbro nego potkała?
»A eśli chcesz, abyśmy bitwę odłożyli
»I przymierze do czasu tu postanowili,
»Da konia, bo inacze a tu umrzeć wolę,
»A na zgodę namnie szą z tobą nie pozwolę«.


Gdy Rugier z Aykanem wieǳie spór takowy,
Aby konia dał abo bić się był gotowy,
Ten zaś zwłócząc, wymówek tysiąc pokazu e,
Któremi bohatyrów gniew uż, uż u mu e,
Z drugie strony Tatarzyn przypadł rozgniewany,
Iż tarczą Rugierową zdobił malowany
Ptak, co inszem wspaniały poważnie królu e,
A Rugier go za swó herb światu ukazu e.


W polu błękitnem Rugier miał orła białego.
Tro anie zażywali przedtem herbu tego;
A iż wiódł od Hektora ród swó zawołany,
Nosił go ako swó znak przywile owany.
O czem Mandrykard hardy nie wieǳąc, wyzywa
Rugiera i wielkiem to despektem nazywa,
Aby kto inszy herbu miał zażywać tego,
Który on od Hektora ma namocnie szego.


Miał też Mandrykard ptaka, co Ganimedowi
Uczynił w porwaniu gwałt kwoli Jowiszowi,
A wziął go pod fortecą za wielkie nagrody
Cnoty, niebezpieczeństwa i na zdrowiu szkody.
Wiecie o tem z drugiemi uż historyami⁵⁶¹
I ako prorokini z wielkiemi chęciami
Dała mu go przy duże zbroi Hektorowe ,
Co pracą boskie ręki beła Wulkanowe .

⁵⁶¹Wiecie o tem z drugiemi już historyami (…) — poeta odwołu e się tu na Bo arda Orlando innamorato,
Księga III, Pieśń II, gǳie cała ta rzecz szeroko est opisana. [przypis redakcy ny]
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Już po kilkakroć przedtem o to się waǳili,
Końca burdom dla przeszkód różnych nie czynili;
Kto ich rozwaǳał, goǳił kto zapalczywości,
Podano to do wasze dawno wiadomości.
Atoli do z echania nie przyszło spólnego,
Aż teraz, kiedy Rugier konia szukał swego;
U którego Mandrykard, ako ptaka zoczył,
Zgrzyta ąc, z tak przykremi zaraz słowy skoczył:


»Wiǳę, że z herbem znak mó nosisz, uporczywy;
»A uż to po kilkakroć, zgody spólne chciwy,
»Dawałem ci przestrogę, ty zaś, ak szalony
»I na swo e nieszczęście marnie odważony,
»Swą porzesz⁵⁶² anić serca uporu dużego⁵⁶³
»Nie wypęǳiły groźby me do czasu tego.
»Więc mi przyǳie ukazać, ako z lepszem two em
»Uczyniłbyś, nie garǳąc rozkazaniem mo em«.


Jak rozpalona głównia na małe dmuchnienie
Oczywiście gwałtowne uczyni płomienie,
Tak sprawiedliwem gniewem Rugier zapalony
Odpowie, fuki przykre usłyszawszy ony:
»Wierę, ty mniemasz, że a z tem w krwawe potrzebie
»Czas aki życząc strawić, będę się bał ciebie?
»Doznasz wnet, ako konia zdołam od ąć temu,
»A Hektora sławnego tarcz tobie samemu.


»Jużem a szczęścia z tobą probował swo ego
»I miałem cię po wole czasu niedawnego;
»A żeś szable u boku w ten czas nie miał swo e ,
»Strzymałem się i szy e nie uciąłem two e .
»Teraz, żeś dał przyczynę słusznemu gniewowi,
»Zabiteś, twó ptak memu ustąpi orłowi,
»Bo to edyny dawno znak domu mo ego:
»Ty go przywłaszczasz darmo, a nic ci do niego«.


Na takową Tatarzyn mowę za ątrzony
Zaraz dobywa broni, którą beł szalony
Orland przedtem porzucił w lesie zagęścionem,
A on zdrady fortelem załapił ą nowem.
Rugier, co zawżdy zwykł być serca wspaniałego,
Iż Mandrykard do miecza ma się tylko swego,
Zsiadszy z konia, swe drzewo na droǳe porzucił,
A do swe namocnie sze szable się też rzucił.

⁵⁶²swą pruć (daw.) — być upartym, upierać się. [przypis redakcy ny]
⁵⁶³duży (daw.) — silny. [przypis redakcy ny]
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Rzucił się i we mgnieniu oka e dobywa,
Szable swe , Balizardą którą on nazywa;
Ale Aykan wespół z Marfizą się wdali,
Po edynek tak straszny aby rozerwali.
On Tatarzyna, ta zaś Rugiera porwała
I obudwu o pokó uprze mie żądała,
A Rodomont narzeka, iż postanowienie
Mandrykard dwakroć złamał i zawiódł sumnienie.


Wprzód, gdy zwadę z Marfizą niepotrzebną czynił,
Ustawę znieważywszy, aż nazbyt przewinił;
Teraz, o łaskę króla iż mało dba swego,
Dał znać, Rugiera darmo turbu ąc śmiałego.
»A eżeli warchołem — mówi — uż chcesz zostać,
»Nasze spórki⁵⁶⁴ skończmywprzód, którem a chcę sprostać,
»Spórki nad insze wszytkie, wiesz dobrze, słusznie sze,
»Co e nam zatrzymały ustawy późnie sze.


»Takiemi przyrzekliśmy pokó i przymierze
»Przysięgami i taki zakład spólne wierze
»Daliśmy, iż ak prędko odprawię się z tobą,
»Ja i Rugier o konia mamy czynić z sobą.
»Potem eślić co zdrowia z te potrzeby zbęǳie,
»Bić się z niem o swo ą tarcz praca two a bęǳie.
»Ale się a spoǳiewami pewienem tego,
»Że ode mnie weźmiesz dość, nie trzeba drugiego«.


»Czem mi grozisz, odniesiesz pewnie sam na sobie —
»Odpowie mu Mandrykard — wygoǳę ą tobie:
»Od stopy aż do czoła zapocisz się, tuszę,
»Jak na cię doświadczone swo e broni ruszę;
»Weźmiesz za swe, spróbu esz samą rzeczą tego,
»Jeśli silę i siebie znam dobrze samego.
»A ako w żywem źrzódle nie ubywa wody,
»Tak zdołam ostatnie wam być przyczyną szkody«.


Przykremi słowy gdy tak na się nacierali,
Gniewy, fuki ła ania co raz odnawiali.
Sam Mandrykard ze dwiema bó chce wieść zarazem,
Świszczy, błyska, straszliwy, swem ostrem żelazem.
Rugier, co we zwycza u nie miał krzywd połykać,
Nie myśli o poko u, chce się wnet potykać.
Marfiza srogie rozwieść swary usiłu e:
Prosi ich, trzyma, woła — daremnie pracu e.

⁵⁶⁴spórka (daw.) — walka, po edynek. [przypis redakcy ny]
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Tak więc chłop, kiedy rzeka wylała brzegami,
Insze ścieszki szuka ąc, nowemi drogami
Broni, na utrapieńszy, czem i ako może,
Choć nawałności mało gwałtowne pomoże;
Bo ta, ak wściekła, bieży, uparcie się gniewa,
Rwie, psu e, wali łąki i zboże zalewa;
On tu robi i dużo nieborak tamu e:
Ta z więtszą szkodą insze gościńce na du e.


Gdy tak Rugier, Mandrykard i Rodomont śmiały
Swarzą się i bó chcą zwieść uż, uż okazały,
Ten nad tego swe męstwo i swo e dużości
Wysławia, a wszytkiem trzem przybywa śmiałości,
Marfiza szuka takie tem czasem pogody,
Aby ich po ednawszy, przywiodła do zgody.
Ale czas traci marnie, próżno się strofu e⁵⁶⁵:
Nigdy serc nie porówna, w których gniew panu e.


Życzy Marfiza zacna po ednać ich gwałtem
I wszelakiem stara się sama o to kształtem;
Krzyczy: »Słucha cie mo e porady, panowie:
»Iǳie tu o uczciwe i o wasze zdrowie;
»Gdy królowi posiłki spólne uczyniemy,
»Do gniewów naszych znowu wrócić się możemy.
»Bo i a z Mandrykardem chcę mieć swo e wo ny
»I u źrzę, weźmieli mię, ak rzekł, mocą zbro ny«.


»Pomoc Agramantowi byśmy dali swo ę,
»Chęć i wolą obracam a sam na to mo ę
»I nie przeczę — rzecze e Rugier zawołany —
»Ale wprzód chcę, mó Frontyn aby był oddany:
»Albo mi konia zaraz niecha wróci mego,
»Albo zdrowia w tem polu pozbęǳie swo ego.
»Na własnem koniu echać chcę ku obozowi,
»Lub tu zostać, ratunku nie da ąc królowi«.


Odezwie się Rodomont: »Otrzymasz to snadnie:
»Przy śmiałości mam serce, co na to przypadnie.
»Ale też mo a szczerość w tem się protestu e,
»Iż eśli aką szkodę król z wo skiem uczu e,
»Z twe przyczyny wszystko est i z uporu twego,
»Bom a gotów uczynić to, co słusznie szego«.
Rugier słów i porady one zaniedbywa,
Gniewem wzruszony srogiem, szable swe dobywa.

⁵⁶⁵strofować się (daw.) — kłopotać się. [przypis redakcy ny]
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I rzuca się na króla z Algieru dużego⁵⁶⁶
Kształtem wieprza, gdy gniewy wypuści, ǳikiego;
Tarczą ciężką tak gęsty raz da e i srogi,
Iż mu z strzemion musiały obie wypaść nogi.
Woła Mandrykard głosem: »Przestań, uporczywy
»Rugierze, albo wo ny eśliś tak est chciwy,
»Ze mną czyń!« Poczem zdra ca, to mówiąc, poskoczy
I tnie go w wierzch szyszaka co z na więtsze mocy.


Aż na kark głowę schylił Rugier konia swego
I wznieść e prędko nie mógł z uderzenia tego.
Rodomont z drugie strony zaraz poprawu e,
Straszne w szyszaku asnem znaki zostawu e;
Ale ten, że beł mocny, ak dyamentowy,
Nie zaszkoǳił mu wiele Rodomont surowy.
Rugier się zapomniawszy, z lewe ręki woǳe⁵⁶⁷,
Z prawe wypuścił szablę i leży na droǳe⁵⁶⁸.


Nosi go koń po polu, namnie sił nie czu e,
Na ziemi Balizardę ostrą zostawu e.
Marfiza, co tego dnia swe serce do niego
Skłoniła, pała gniewem, bo u chce krwawego.
Żal e , iż sama edna w poko u została,
Drugich, nie dobywa ąc broni, rozwaǳała.
Do Mandrykarda rączo na swem koniu skoczy
I dużo⁵⁶⁹ w łeb trafi go, właśnie mięǳy oczy.


Rodomont za Rugierem bieży zapalczywy
I uż, uż go dopadał Frontyn, co biegł chciwy.
Postrzegł Wiwian zaraz i Ryciardyn młody,
Iż niefortunny Rugier nie u ǳie przygody;
Rzucą się: Rodomonta ten porwie z adłego,
Drugi swą broń poda e własną w ręce ego.
On też z lekka do siebie tem czasem przychoǳi
I rozdrażniony, krwawe igrzysko zwieść goǳi.


Ledwie przyszedł do siebie kęs Rugier zemdlony,
Poznawszy, iż mu szable dodał odważony
Wiwian, zdrady się mścić i krzywdy napiera,
A w śmiałość przyroǳoną swe serce ubiera.
Tak zwykł lew, gdy rogami byk na duższy⁵⁷⁰ swemi
Podniesionego ciśnie i na twarde ziemi
Zostawi; ten przed wstydem nie czu e boleści,
W gorliwe rozedrzeć go chce popędliwości.

⁵⁶⁶duży (daw.) — silny. [przypis redakcy ny]
⁵⁶⁷woǳe — . przypadek lm [t . B.; M.lp: woǳa; część uprzęży]. [przypis redakcy ny]
⁵⁶⁸Rugier (…) wypuścił szablę i leży na droǳe — leży szabla, nie Rugier. [przypis redakcy ny]
⁵⁶⁹dużo (daw.) — silnie, moc. [przypis redakcy ny]
⁵⁷⁰duży (daw.) — silny. [przypis redakcy ny]
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Cięższe coraz powtarza po szyszaku razy;
Ale ten, co się żadne nie obawia skazy
Od szable, zwłaszcza proste , głowy pana swego
Broni, bo na początku Rugier bo u tego,
Jakom powieǳiał, miecz swó upuścił kochany,
Któremu ani zbro a ani hecowany⁵⁷¹
Nie wytrzymałby paiż⁵⁷² i sama przyłbica
Babilonu i wieże wysokie ǳieǳica⁵⁷³.


Niezgoda rozumie ąc, że tam nic inszego
Prócz swarów być nie może i bo u strasznego,
A przymierze z poko em mie sc nie będą mieli
W za ątrzonych wnętrznościach, by na barzie chcieli,
Mówi siestrze: »Już odyść możemy bezpiecznie:
»Miłość tu, śmiem upewniać, nie postoi wiecznie.
»Niech idą, my się eszcze do bitwy wróciemy
»I komu beł życzliwszy Mars, szczerze powiemy«.


Tak przykre, tak straszliwe i ostatnie siły
Rugierowe na on czas uderzenia były,
Iż Rodomont łbem w siodło uderzy chuǳina
I lecąc, twardą zbro ą przycisnął Frontyna.
Po trzy, po cztery razy uż spaść nakłoniony,
Ledwo się mógł pokrzepić, gwałtownie zemdlony;
Nakoniec miecza z ręku pozbyłby ostrego,
Ale bronią temlaki z sznura edwabnego.


Tem czasem zaś Marfiza Mandrykarda swego
Obraca: pot się le e z twarzy, z czoła ego.
Wygaǳa on e wza em i niemnie dokucza,
Co to est z mężem walczyć, białą płeć naucza.
U obo ga tarcz, zbro a, szyszak doświadczony
Strzeże ran, broni głowy, piersi z każde strony.
Tak w równem męstwie ponno dłuże by swe siły
Pokazowali, ale konie przeszkoǳiły.


Przykry Marfiza swo em obrót uczyniła
Na łące, co z niedawnych deszczów mokra była;
Ten się pośliznął i padł sroǳe w one dobie
Ani ratunku mógł dać na mnie szego sobie.
Bo gdy się poprawował i ledwo podnosił,
Kilkoro uderzenia raz po raz odnosił
Od Bryǉadora, którem z boku przeciwnego
Natarł gruby Mandrykard i serca ǳikiego.

⁵⁷¹hecowany (daw.) — polerowany. [przypis redakcy ny]
⁵⁷²paiż (daw.) — tarcza. [przypis redakcy ny]
⁵⁷³Babilonu i wieże wysokiej ǳieǳica — „ǳieǳic Babilonu i wieże” est (wedle romantycznych podań śre-

dniowiecznych) Nemrod, przodek Rodomonta. [przypis redakcy ny]
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Rugier, kiedy. Marfizę u rzał we złem razie,
Skoczył, Tatarzynowi chcąc być na przekazie.
Miał po wole , bo eszcze nie przyszedł do siebie
Rodomont, ako w łeb wziął od niego w potrzebie,
I tak uderzył w szyszak Mandrykarda sroǳe,
Iż wnet ogłuszonego zostawił na droǳe;
Rozciąłby go beł pewnie w te czasy na dwo e,
By miał swą broń, a on tak duże ⁵⁷⁴ nie wǳiał zbro e.


Tak ze snu otrzeźwiawszy z Algieru król srogi
Przeciera wzrok, obraca źrzeńce⁵⁷⁵ koło drogi;
U źrzy Ryciarda i wnet przypomina sobie,
Iż dla niego o mały włos nie został w grobie,
Gdy miecza Rugierowi pożyczył własnego.
Dla pomsty z wielkiem gniewem poskoczył do niego
I skarałby beł pewnie; ale z nowe rady
Malagiza wnet one rozerwano zwady.


Tak on beł w czarnoksięskie nauce wyćwiczony,
Iż mu żaden nie zrównał wieszczek nauczony;
A chocia ksiąg i pisma nie wziął z sobą swego,
Którem promienie słońca stanowi⁵⁷⁶ asnego,
Przymuszaniem tylko swem, ǳiwnemi słowami
Ma moc i właǳą wielką w piekle nad d abłami,
Kazał, by eden w konia Doraliczynego
Wszedszy, do szaleństwa go pobuǳił akiego.


W koń spoko ny, na grzbiecie którego sieǳiała
Doralika i bitwy skończenia czekała,
Wszedł eden duch niecnota z piekielne ciemności
I rozma tych wnet się ął rozpościerać złości.
Bo co przedtem o żadnych narowach nie wieǳiał,
Prócz iż cichy wolno szedł, gdy kto na niem sieǳiał,
Teraz strasznych uczynił kilkanaście skoków,
Wzdłuż na trzyǳieści, a wszerz na szesnaście kroków.


Duże było porwanie; przecię z siodła swego
I z konia Doralika nie spadła durnego⁵⁷⁷.
Krzyczy, o zdrowiu żadne naǳie e uż nie ma,
Że ą z wysoka głupi szkapa zrzuci, mniema.
Ten bieży, od piekielnych fury przymuszony,
Jakoby od samego d abła beł niesiony.
Już e głosu nie słychać: nigdy, nigdy strzała,
Z cięciwy wypuszczona, pręǳe nie leciała.

⁵⁷⁴duży (daw.) — silny. [przypis redakcy ny]
⁵⁷⁵źrzeńca (daw.) — źrenica. [przypis redakcy ny]
⁵⁷⁶stanowić (daw.) — zastanowić; zatrzymać. [przypis redakcy ny]
⁵⁷⁷durny (daw.) — głupi, szalony. [przypis redakcy ny]
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Cudem Rodomont takiem sroǳe przerażony,
Przestał bitwy i na głos, gǳie biegł koń szalony,
Ratować Doraliki po echał zarazem;
Marfizie, Rugierowi uż też swem żelazem
I Mandrykard nie szkoǳi: puszcza się w też tropy,
Gǳie szkapa opętany ślad niósł lotne stopy.
Poko u i przymierza z sobą nie czynili:
Tak się rączo ci oba za nią obrócili.


Z ziemie Marfiza mokre na ten czas wstawała,
Serdecznem żalem wszytka i gniewem pałała;
Myśli pomstę uczynić, ale ą omyli,
Bo Rodomont w ǳiesiąte ledwie nie est mili.
Rugier, co taki koniec wo ny spólne wiǳi,
Gryzie się, ryczy, ak lew, sam się siebie wstyǳi.
Niepodobna, by miały dogonić ich konie
Bryǉadora z Frontynem: tak są w różne stronie.


Rugier wo ny poprzestać o konia swo ego
Z Rodomontem nie myśli, aż dowieǳie swego;
Z Tatarzynem Marfiza nie chce się roz echać
I bitwy, aż go lepie spróbu e, poniechać.
Bo opuścić byłoby coś nieuczciwego:
Wzięli przyczynę wzgardy, despektu awnego.
Na koniec taką sobie radę wespół dali,
Aby za winowa cy zarazem echali.


A lub to aż w obozie, nie z adą się z niemi,
Gǳie dla posiłku dania pobiegli z drugiemi,
Chcąc króla ancuskiego złamać zbytnie siły,
Od którego ich wo ska obleżone były,
Pozwala ą udać się tam i bronić sławy,
Prawą drogę obrali i gościniec prawy.
Rugier wprzód achać nie chce, ażby do swo ego
Towarzystwa przemówił słów kilka miłego.


Wrócił się i na stronę wziąwszy Ryciardota,
Prosi, by mu nie ciężka była ta robota,
Roǳoną swo ę żeby pozdrowił od niego;
On też w szczęściu, w nieszczęściu zawżdy chce być ego
I na każdą przygodę, przypadek wszelaki
Dozna, że mu życzliwy, dozna, że ednaki.
A to czynił tak mądrze Rugier nauczony,
Iż żaden pode źrzenia znak nie beł wniesiony.


A potem Wiwiana i Malagizego,
Aldygiere a przy nich pożegnał chorego
I tem się z posługami swemi ofiaru e,
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Ochotnem na potrzeby ich być obiecu e.
Do obozu Marfiza tak się zaś śpieszyła,
Iż za chęci ǳiękować bracie zobaczyła⁵⁷⁸;
Ale oni śpieszno ą oba dogonili,
Swą luǳkość i powinny pokłon oświadczyli.


Toż Ryciardot uczynił; a Aldygier ranny
Leżał i nie mógł, choć chciał, mężne żegnać panny.
Do Paryża wszyscy się naprost obrócili,
Tak ci, co Doralikę z e koniem gonili,
Jako Rugier z Marfizą — ale przyǳie potem
W drugie pieśni powieǳieć dostatecznie o tem;
Atoli z wielką szkodą rycerstwa naszego
Ci cztere do obozu przybyli swo ego.

Koniec pieśni dwuǳiestej szóstej.

.   
Argument
Rodomont z Mandrykardem, gdy nie dogonili
Doraliki, prosto się do wo ska puścili,
Gǳie z Marfizą przybywa Rugier doświadczony,
Karta gromią, on w Paryż uchoǳi przestrony;
Potem dawne urazy przypomniawszy swo e,
W po edynkach krwie ciepłe przykre le ą zdro e.
Rodomont precz od eżdża, serce mu żal kra e:
Garǳi niem i w pośmiech go Doralika da e.

Allegorye
W te dwuǳieste siódme pieśni przez bohatyrów z wo ska Agramantowego przed-

nie szych, którzy zostawszy zwyciężcami, w poko u i w próżnowaniu do domowe obrócili
się niezgody, wiǳieć się awnie da e, ako wielcy królowie i hetmani po wielu wspaniałych
imprezach zbytniem próżnowaniem opo eni, domowemi częstokroć upadali rozruchami.

. Skład pierwszy
Nierozmyślne porady lepsze zawdy były
Białe płci, z któremi się mało co bieǳiły;
Łaskawe za akiś dar dały em to nieba,
Iż prędko ratować się mogą, kiedy trzeba.
U mężczyzny zaś rozum częście płochy bywa,
Jeśli się nań z rozmysłem pilnem nie zdobywa;
I gdy co bez uwagi czynić chce zacnego,
Zbłąǳi, a sprawa skutku nie weźmie dobrego.


Zdał się dobry postępek ten Malagizemu,
Przez który bratu pomóǳ myślił stry ecznemu;
Bo się, akom powieǳiał wysze , przeląkł sroǳe,
W niebezpieczeństwie nagłem wiǳąc go i w trwoǳe,

⁵⁷⁸zabaczyć (daw.) — zapomnieć. [przypis redakcy ny]
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Gdy rozkazał piekielnych d abłów co gorszemu
Rodomontowi zadać, także tatarskiemu
Królowi kłopot aki, któremby do swego
Pociągnął ich zarazem obozu wielkiego.


Ale, by beł na to się rozmyślił statecznie —
Wszyscy uwierzyć temu możemy koniecznie —
Dałby on i ratunek słuszny bratu swemu
I wo sku nie szkoǳiłby tak sroǳe naszemu.
I mógł bezpiecznie zaraz rozkazać duchowi,
Aby albo na zachód albo ku wschodowi
Zaniówszy Doralikę, w tych kątach zostawił,
Gǳie prócz skazy⁵⁷⁹ Francye woląby swą sprawił.


Już to nieopatrznością stało się tak ego
I wierę tu rozumu nie zażył ostrego;
Bo pewnie ci rycerze tamby ą gonili,
Paryż od przykre klęski wolny ostawili.
Albo też złość, na ziemię z nieba wypęǳona,
Krwią, ogniem, porażkami co bywa karmiona,
Sprawiła to, że Karzeł i lud wszytek ego,
Zbity, musiał ustąpić do miasta swo ego.


Szkapa⁵⁸⁰, który d abła miał eszcze w swo em boku,
W tak zapęǳonem poniósł Doralikę skoku,
Iż go rzeka gwałtowna, las, przekop szeroki
Nie hamu e; wyniósł ą prawie pod obłoki.
A pierwe nie zawściągnął polotnego biegu,
Aż Sekwany głębokie dopadł rączy brzegu,
Minął wo ska ancuskie, hetmana szockiego
I stanął przy namiocie króla granackiego.


Mandrykard z królem z Sarce długo ą gonili
Dnia onego, ale cóż, gdy nic nie sprawili.
Ledwie z daleka, ledwie tył sam upatru ą,
Potem cień konia i e sobie ukazu ą.
Nakoniec w mgnieniu oka kiedy ą zgubili,
Jako psi, co się źwierza szukać nauczyli,
Bieżą śladem i prędko przypadli w kra iny,
Gǳie, iż u o ca była, doszli te nowiny.


Strzeż się, Karle, bo pewnie szaleństwu wielkiemu
Nie zdołasz, które tobie i wo sku two emu
Gotu ą; do tych czterech Gradasa srogiego
Z Sakrypantem na szkodę masz królestwa swego,
A szczęście, aby w samo serce cię dotknęło,
Zrzenicę wó sk, dwu wielkich rycerzów, ci wzięło,

⁵⁷⁹skaza (daw.) — [tu:] spustoszenie, szkoda. [przypis redakcy ny]
⁵⁸⁰szkapa — r.m. [t . ten szkapa]. [przypis redakcy ny]
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Którzy rozumem, mocą na przednie szy byli:
Niemasz ich, ak ślepego, ciebie zostawili.


Orlanda i Rynalda wspominam mężnego.
Jeden z tych szalonem uż został z tak mądrego,
Nie wie, co deszcz, co zimno, co śliczna pogoda:
Tak mu nieszczęsna zmysły zmieszała przygoda.
Nagi po górach, skałach i lesiech zgęścionych
Tuła się, wylewa ąc pot z członków zemdlonych.
Drugi, mało co mędrszy, echał precz od ciebie
Szukać ǳiewki, które dał w moc samego siebie.


Zdra ca sprawił to eden czarnoksiężnik stary,
Oczem mówiłem przedtem, iż mu dodał wiary,
Jakoby Angelika z bratem z echać miała.
Zaczem żałość serce mu zawsze przerażała,
Żałość, akowa nigdy żadnego inszego
Nie trapiła rycerza na serdecznie szego;
Potem, gdy do Paryża przyszedł zagniewany,
Kazano mu z Anglie przywieść lud zebrany.


Pod Paryżem gdy krwawą bitwę zaś odprawił
I Agramanta w swo em obozie zostawił
Zamknionego, starał się sposobem wszelakiem
O wiadomość, eśliby w domu, w zamku akiem
Albo też w monastyrze⁵⁸¹ piękna Angelika
Nie została; ale gdy pewnego ęzyka
Nie zasiągł, iż z Orlandem, tak mniemał, achała
I szukać ich rzecz mu się na słusznie sza zdała.


Tuszy, że w swem Anglancie delicy zażywa;
Chęć dlatego echać tam wielka go porywa,
A kiedy ich nie zastał, po różne krainie
Błąka się, ła e bratu i zdradne ǳiewczynie.
Wszytkie, gǳie podobieństwo est, nawieǳa strony,
Rannego przecie serca nie leczy strapiony.
Powraca do Paryża, serdecznie stysku e,
Mniema, że ich gǳiekolwiek w mieście poszlaku e.


Czasem ǳień, czasem dwa dni w Paryżu się bawi,
Czeka, eśli Orlanda szczęście akie stawi;
Ale, iż go nie słychać, w drogę się uda e,
A tęsknica w niem przykra, ak przedtem, zosta e.
Po całem dniu, po całe smętny szuka nocy,
Żadne nie zna w gorących zapałach pomocy;
Gǳie go słoneczny promień, gǳie miesięczny wieǳie,
Tysiąckroć edną drogą wraca się i eǳie.

⁵⁸¹monastyr — klasztor. [przypis redakcy ny]
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Stary zaś nieprzy aciel, co słowy chytremi
Ewie raǳił abłka rwać rękoma chciwemi,
Zazdrościwe na Karła podniósł oko swo e,
W krwawą porażkę lube obrócił poko e,
Wiǳąc, iż Rynald mężny nieblizko od niego,
Na zgubę wo ska wściekły uparł się naszego,
Co namężnie sze zewsząd zgromaǳił pogany
Śmierć dawać, czynić naszem niezleczone rany.


Sakrypantowi, z zamku co sczarowanego
Z Gradasem wespół wyszedł czasu niedawnego,
Tak nieu ęte podał do serca chciwości,
Iż zaraz pędem bieżą swych sił i dużości
Próbę czynić w bezpiecznych wo skach chrześcĳańskich
I z obleżenia królów wyzwolić pogańskich;
Sam em woǳem, sam dobrą drogę ukazu e,
Przez na prostsze powiaty przebyć usiłu e.


A drugiemu poruczył zaś towarzyszowi,
By z Rodomontem kazał biedź Mandrykardowi
Tym śladem, kędy trzeci królewnę prowaǳił,
Aż na mie sce, gǳie strachu pełną z konia zsaǳił.
Więc rączo wyprawu e zaraz i czwartego,
Aby z Marfizą przywiódł Rugiera ǳielnego;
Ale ten, co ostatnie pary rząǳił woǳe,
Opóźnił się i trochę pozostał na droǳe.


Z Marfizą Rugier, para uż sobie życzliwa,
Półgoǳiniem⁵⁸² za niemi nierychle przybywa.
Bo na chytrze szy d abeł, chcąc chrześcĳańskiemu
Duże razy przez nich dać wo sku Karłowemu,
Opatrzył, aby zamysł niecnotliwy ego
Nie wziął wstrętu poswarkiem o Rugierowego
Konia; bo pewnieby się zwada odnowiła,
Gdyby pospołu z niemi ta para przybyła.


Cztere pierwszy na mie scu takiem się z echali,
Skąd namioty ściśnione swoich oglądali,
Chorągwie rozwinione, w które wiatry bĳą,
Te różnem po powietrzu kształtem sobie wĳą.
Zatrzymu ą się w mie scu, aby uczynili
Spólną radę, nakoniec tak postanowili:
Męstwem przysługę swemu uczynić królowi,
Z obleżenia go wyrwać, dać się znać Karłowi.

⁵⁸²półgoǳinie (daw. forma) — pół goǳiny. [przypis redakcy ny]
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Złączywszy się w gromadę, drogę tę obrali,
Gǳie przednie szy panowie chrześcĳańscy stali;
Głosem krzyczą okrutnem, szable dobywa ą,
Iż są Sarracenami, awnie powiada ą.
Dźwięk broni słychać straszny, a mięǳy namioty
Trwoga roście; ci sobie doda ą ochoty,
Naprzód na pierwsze straży ręce zabawia ą,
Jednych zbiwszy, tył podać drugich przymusza ą.


Tumultem chrześcĳańskie wo sko poruszone
W niespoǳiewane trwoǳe na okrzyki one
Snu ą się bez porządku i owszem miesza ą,
Szturm szwa carski iż to est do Franków, mniema ą.
Więcże większa część wo ska nie wie nic pewnego,
Gromaǳą się do znaku każdy z nich swo ego,
Kto na dźwięk kotłów, na głos kto trąb przeraźliwych;
Wiatr gwiazd sięga z wzdychania luǳi na pół żywych.


Karzeł, prócz iż szyszakiem nie nakrył swe głowy,
Już w twarde zbroi wsiadał na konia gotowy;
Przednie szych bo owników samo prawie czoło
Zgromaǳiwszy się, wnet go okrążyli w koło.
Pyta, coby to za zgiełk, kto obóz spoko ny
Śmiał trwożyć, kto przyczyną niespoǳiane wo ny.
Wiǳi u swego ludu w twarzach srogie rany,
Kęs⁵⁸³ dale na gwałt⁵⁸⁴ trupów patrzy zagniewany.


A te w polu szerokiem wszęǳie się wala ą,
Zaledwie we krwi świeże szkapy nie pływa ą.
Zdumiewa się, rozcięcia wiǳąc niesłychane,
Które od cyrulików żadnych ratowane
Być nie mogą, a pewnie i czarnoksiężnicy
Zażywaliby swych gusł dla nich po próżnicy;
Nogi po ud⁵⁸⁵ i ręce z ramiony leżały,
Głowy ziemię skrwawioną odcięte kąsały.


Od na pierwszych namiotów aż do ostatniego
Różną śmierć, różne męki wiǳi ludu swego;
Bo gǳiekolwiek serdeczna bieży kompania
Namężnie szych rycerzów, cesarskich zabĳa.
On słusznem na swe twarzy gniewem zapalony,
ǲiwu ąc się, dla prędkie wskok eǳie obrony.
Tak, gdy w cuǳy dom bĳe z szkodą piorun srogi.
Zwykli szukać, kędy wpadł, i ścieszki i drogi.

⁵⁸³kęs (daw.) — trochę. [przypis edytorski]
⁵⁸⁴gwałt (daw.) — [tu:] mnóstwo. [przypis redakcy ny]
⁵⁸⁵ud — udo. [przypis redakcy ny]
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Jeszcze byli nie przyszli do obleżonego
Obozu ci rycerze Agramantowego,
Alić z drugie przy echał strony Rugier śmiały
Z Marfizą, a wzniówszy wzrok obo e wspaniały,
Z pilnością zacna para to upatrowała,
Skądby na pręǳe swo em ratunek dać miała;
Żal em serca przenika, litu ą swo ego
Króla, co uż do wole syt strachu wielkiego.


Jako w podkopach ziemnych prochy podsaǳone,
Namnie szą ognia, nie chcąc, iskierką dotknione,
Grzmot czynią, żartki płomień tak rączo wychoǳi,
Iż go śmiertelny do rzeć wzrok ledwie ugoǳi;
Wali się mur potężny sztukami wielkiemi,
Kruszy, psu e, cokolwiek namaca przy ziemi:
Tak Rugier i Marfiza razem przypada ą,
Razem śmierci i rany śmiertelne zada ą.


Wzdłuż, poprzek, ak się trafi, bohatyr surowy
Piersi szerokie począł rozwalać i głowy:
Lecą łokcie z rękami, lecą i łopatki,
Konie noszą swych panów przeciętych ostatki.
Wiǳiał kto, kiedy wicher w zaburzone czasy
Rzuca się z adem wściekłem na wyniosłe lasy,
Gǳie prze ǳie, z ozdób swoich zdarte zostawu e,
Żadna góra, stoletni dąb go nie hamu e.


Wiele tych, co gniewowi Rodomontowemu
Szczęściem uszli, wiele tych, co Gradasowemu,
Rozumie ą, iż żartkość i zbyt rącze nogi
Już ich śmierci od ęły, uż zbawiły trwogi;
Aliści na Rugiera po zad natrafia ą,
Bezpieczni, nad naǳie ę zdrowia pokłada ą.
Bo człowiek, co swych w Bogu ufności nie miewa,
Tam napręǳe żegna świat, gǳie się nie spoǳiewa.


I choć niebezpieczeństwa u ǳie on ednego,
Wpada w drugie, płaci grosz cła nieprzebytego;
Tak z ǳiećmi na chytrze sza liszka maluśkiemi
Przed zębami tuszy uść brytana ostremi,
Kiedy w o czystem ga u pasterz niecierpliwy
I na zysk, którego się spoǳiewa stąd, chciwy
Ogniem, dymem ostrożnie straszy ą u ǳiury:
Ta wypadszy, pozbywa wnet zdrowia i skóry.


W sarraceńskie obozy uż się przybliżali
Rugier z Marfizą, aby skutecznie szą dali
Pomoc swem, a ci wiǳąc to, bogom ǳięku ą,
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Oczy z wzdychaniem w niebo wysokie prostu ą.
Nie edno strachu zbyli, ale wyzywa ą:
Taką uż śmiałość wszyscy, takie serca ma ą;
Na ostatek bez zwłoki to postanawia ą,
Że szczęściem iść, a naszych w szcząt wygłaǳić ma ą.


Surm, bębnów, trąb pogańskich głos się precz rozlega
I subtelne powietrze ku niebu przebiega;
Na chorągwie wiatr wolno dmucha rozwinione,
Sroży się obleżeniem dopiero ściśnione
Wo sko i uż na naszych z okrzykiem wypada.
Z drugą stronę też Karłów lud na konie wsiada
Z Anglikami, z Niemcami, a we mgnieniu oka
Z ran śmiertelnych luǳka się wylewa gosoka.


Tak wielka moc z dużością niesłychane siły
Rodomonta i króla tatarskiego były,
Także Rugiera niemnie nad nich ochoczego,
Gradasa, z męstwa światu wszystkiemu sławnego,
Marfizy, co w bó wchoǳi na strasznie szy śmiele,
Cyrkasa, z którem mężnych nie porówna wiele,
Iż zaledwie uchoǳi w Paryż murowany
Przed oczywistą śmiercią Karzeł z swemi pany.


Tych bohatyrów, ako Marfizy serdeczne
Śmiałość, i sławy godna i pamięci wieczne ,
Nie eno się opisać, wymówić bezpiecznie
Nie może, ale myślą ob ąć e statecznie
Przytrudnie szemby było; dosyć, iż dnia tego
I sam cesarz i wszystek zginąłby lud ego,
Ucieczką ratowani. Ferat na sławnie szy
Przybył też i w te bitwie nie beł poślednie szy.


Tonie ich, gdy most strzymać nie mógł, w rzece wiele;
Nie eden Ikarowe skrzydła przy swem ciele
Mieć życzy, aby lotem śmierci uniknęli,
Którą na oko i w przód i po zad wiǳieli.
Prócz Ugiera, markieza z Wiednia⁵⁸⁶⁵⁸⁷ budownego,
Znacznie szy poimani wszyscy do ednego;
Oliwier ledwo uszedł z ręką obrażoną,
Ugier się także wrócił z głową rozwaloną.


I by beł, ako Rynald, ako Orland śmiały,
Brandymarte opuścił cesarza wspaniały,
Żywo pewnie nie wszedłby do Paryża swego

⁵⁸⁶markiez z Wiednia (Vienne) — Oliwier, margrabia Burgundii, o ciec Gryfona i Akwilanta; „z Vienne”,
gdyż miasto Vienne w Burgundii. [przypis redakcy ny]

⁵⁸⁷Wiedeń, Wienna — tu: miasto Vienne we Franc i. [przypis redakcy ny]
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Z porazu⁵⁸⁸ i pogromu tak niefortunnego.
To, co mógł, czynił dosyć rycerz odważony,
Długo furyą oną nie beł przestraszony;
Potem ustąpił, wiǳąc, iż Agramantowi
Szczęście życzy, co przedtem śmiało się Karłowi.


Wdów ubogich płacz rzewny, ciężkie narzekania
Osierociałych o ców, ǳiatek małych łkania
Przebiwszy w lot powietrza tego subtelności,
Przyszły, gǳie Michał sieǳi w niebieskie asności,
I zaraz te nowiny smutne powiada ą,
Iż wo ska nasze krukom, psom w pokarm zosta ą,
A ako pola wszytkie trupem się okryły,
A łąki krwie niezmierną moc luǳkie wypiły.


Anielska twarz Michała wstydem czerwienie e:
Nie tak zstało się, ak chciał, mylą go naǳie e,
Od zdra czyne ⁵⁸⁹ Niezgody chytrze oszukany;
Bo ta uczynić miała swar mieǳy pogany,
Serca w tych ogniem spólne paląc nienawiści,
W których wieǳiała więtszą zazdrość i hardości.
Wiǳi, iż wszystko opak ęǳa uczyniła,
A przedwieczna inacze Dobroć mu zleciła.


Więc ako sługa dobry, co nie z powinności,
Ale z cnoty wygaǳa panu i z miłości,
Wiǳąc, iż niepamięci podał rozkazanie,
O którem na pilnie sze miał czynić staranie
I ważyć e, ak zdrowie, w drogę się gotu e,
A prędkością występek przeszły poprawu e;
Ani się pierwe Panu chce ukazać swemu,
Aż to sprawi, co przedtem poruczył beł emu.


Do klasztora, gǳie wiǳiał furye niezbożne,
Skrzydła obrócił ślicznem malowaniem różne⁵⁹⁰;
Nalazł Niezgodę, która na krześle sieǳiała,
Nowe urzędy nowem bratom rozdawała,
Rada, o brewiarze że namnie nie dba ą, .
W nienależące sobie sprawy się wtrąca ą.
Porwał ą dobry anioł za łeb, raz nogami
Tłucze piersi, drugi raz twarz brzydką pięściami.


Po grzbiecie, po ramionach ciężkie razy da e,
A głowy bić złe z piekła ęǳe nie przesta e.
Ta pokorniuchno prosi i obłapia nogi;
On po staremu błagać nie da e się srogi,

⁵⁸⁸poraz (daw.) — klęska, pogrom. [przypis redakcy ny]
⁵⁸⁹zdrajczyna (daw. forma) — zdra czyni. [przypis redakcy ny]
⁵⁹⁰różny (daw.) — różnobarwny. [przypis redakcy ny]
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Ażby do aykańskich obozów echała,
A mieǳy nie z swarami gniewy rozsiewała;
Nakoniec okrutnie szem grozi e karaniem,
Jeśli ich nie uczyni swem własnem mieszkaniem.


Gdy tak ramiona, głowę i grzbiet z każde strony
Niezgoda od anioła miała potłuczony,
Drży nęǳna i czegoś się spoǳiewa gorszego,
Bieży prosto w przepaści piekła poǳiemnego
I tam dwu ętne miechy⁵⁹¹ porywa, któremi
Waśni chce wzniecać mieǳy królmi pogańskiemi,
Aby w sercach ich znowu były odnowione,
Co zostały przed bitwą na czas umorzone.


Rodomonta, Rugiera, króla tatarskiego
Tak grze e ęǳa brzydka, iż zaraz do swego
Agramanta, by się bić pozwolił, bieżeli
I wprzód słuszne przyczyny gniewów powieǳieli.
Więc też niebezpieczeństwa nie wiǳą żadnego
Od Karła: przy nich sława zwycięstwa wielkiego.
Wza em wszyscy chcą podleǳ ego rozsądkowi,
Proszą, aby naznaczył plac po edynkowi.


Marfiza też znać da e o przypadku swo em,
Równem się z Tatarzynem chce rozeprzeć bo em,
Który przedtem u źrzódła na polu poczęła
I zniewagę z despektem nad przysto ność wzięła;
Jedne goǳiny nie chce czekać i borgować,
Tak przed wszystkiemi pragnie wprzód się z nim kosztować.
Pragnie i prosi króla, by e zaraz z hardem
Po edynek pozwolił czynić Mandrykardem.


Niemnie Rodomont duży⁵⁹² chce pola pierwszego,
Na słusznie sze przyczyny iż ma do swo ego
Nieprzy aciela — mówi — które rozerwała
Bitwa, Agramantowi gdy się pomoc dała.
Rugier powiada, dłuże iż też trwać nie bęǳie,
Aż rozbó cy, co konia wziął, na garle sięǳie,
Którego on dotychczas zatrzymał niesłusznie;
O tę krzywdę i bić się i umrzeć chce dusznie.


Tatarzyn te niezgody zawikłańsze czynił:
O znak w tarczy Rugiera i ła ał i winił,
Żadnem sposobem nie chciał pozwolić mu tego,
Aby ptaka nosić miał tak, ak on, białego;
Głupstwem, zapalczywością rozegrzany, woła,
Iż w ǳiele Gradywowem wszytkiem trzem podoła,

⁵⁹¹dwujętne miechy (daw.) — miechy z dwiema ręko eściami, drążkami. [przypis redakcy ny]
⁵⁹²duży (daw.) — silny. [przypis redakcy ny]
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I razem, eśli pole stawić śmie ą, woli
Bić się z niemi, eżeli Agramant pozwoli.


Król prosząc, dobroǳie stwa przypomina swo e,
Nie życzy, aby krwawe wznawiać mieli bo e;
Pokó chwali i woła, ak na barzie może:
Ci nie słyszą, z prośbą nic rada nie pomoże.
Chce przyna mnie , aby to porządnie czynili,
A w rozmierzonem placu parami się bili;
Do czego na lepsze być losy upatru e,
Których, aby słuchali, sroǳe przykazu e.


Pierwsza para Rodomont z Mandrykardem była,
Na piśmie do szyszaka która się włożyła;
Tych z Tatarzynem Rugier dobry naśladu e,
W trzecie z Rugierem królik z Sarce następu e.
Marfizę z Mandrykardem po nich zapisano,
Niestateczne bogini na rozsądek dano.
Każe król brać, aliści wyciągną pierwszego
Rodomonta, a przy niem Tatarzyna złego.


Wnet z Mandrykardem Rugier beł zaś po tych wtóry,
A Rodomont z Rugierem w trzecie parze, który
Gniewa się, iż mu mie sca los nie dał pierwszego;
Marfizie z Mandrykardem szczęście ostatniego
Czekać placu kazało, lecz ta marszczy czoło
Ani chce dla te patrzeć przyczyny wesoło.
Niemnie Rugier, bo pierwsze pary wieǳiał siły,
Boi się, by się spólną śmiercią nie skończyły.


Od Paryża na milę edno mie sce było
Rozkoszne, wszystkim ǳiwne uciechy czyniło,
Przekopem niewysokiem wkoło obegnąne,
Igrzyskom ponno akiem umyślnie oddane.
Zameczek beł tam kiedyś, pięknie wywieǳiony,
Teraz ogniem, żelazem do szczętu zniesiony;
Drugi przy droǳe widać, a podobny temu,
Gdy z miasta ku przedmieściu iǳie kto wielkiemu⁵⁹³.


Tam beł plac dla te sprawy zaraz wymierzony,
Z drzewa krótkiego słusznem kwadratem złożony;
Dwie bramie, dosyć wielkie, miał przeciwko sobie,
Kształtem i urobione w ednakie ozdobie.
ǲień, co się zdał do bitwy sposobny królowi
I który on rozkazał obwołać ludowi,

⁵⁹³(zameczek) podobny temu, / Gdy z miasta ku przedmieściu iǳie kto wielkiemu — zwrot niezrozumiały z winy
tłumacza; w oryg.: „Podobny może wiǳieć Parmeńczyk przy gościńcu, którym iǳie ku Borgo” (mie scowość
Borgo San-Donnino w pobliżu Parmy). [przypis redakcy ny]
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Już przyszedł; przed namioty wiǳieć się też da ą
Rycerze, a namnie szych wymówek nie zna ą.


W namiecie, co rozbity beł ku zachodowi,
Sakrypant łupież smoczą wǳiał Rodomontowi,
Który olbrzyma członków dużością przemaga,
A te prące naśmielsze Ferat mu pomaga.
W tem zaś, co na wschód słońca bokiem właśnie stoi,
Mandrykarda król Gradas w twardą zbro ę stroi
Z Falzyronem pospołu i tarcz serdecznego
Hektora kłaǳie zaraz na ramieniu ego.


Król aycki na krześle pięknem i wysokiem
Sieǳiał, wspaniałem patrząc po swych wo skach okiem;
Z niem Hiszpan i Stordylan, przednie szy panowie,
Których czczą, ważą wszyscy pogańscy woǳowie.
Szczęśliwy, kto pagórku dość może akiego
Albo drzewa, żeby mógł wszytko wiǳieć z niego;
Tak wielki lud tak wielką ciżbę wiǳąc wszęǳie,
Łamią porządek ci, co sto ą w pierwszem rzęǳie.


Z królową kastylĳską księżny i królowe
Sieǳiały, na surowy bó patrzyć gotowe;
Insze białe płci dosyć tak z Aragonie ,
Jako z Granaty żyzne , więc i z Sywilie .
Stordyłanowa córa w po śrzodku sieǳiała,
A dwie szaty na p zęchwał ǳiwnie drogie miała;
Niedoskonale edna czerwonawa była,
Zielona druga, a maść akby swą traciła.


W krótkiem ubierze stała Marfiza wspaniała,
Jak zwykła do potrzeby bohatyrka śmiała;
W termoodońskich polach⁵⁹⁴ tak się ubierała
Hipolita⁵⁹⁵, gdy wo sko ǳiewcze szykowała.
Już z rozkazania przyszli Agramantowego
Iraldowie⁵⁹⁶ stanowić prawa wole ego,
Których nie goǳiło się przestąpić nikomu
I słowem i uczynkiem, ażby byli w domu.


Gęsty gmin, co beł wielką chęcią uwieǳiony
Na po edynku wiǳieć bohatyry ony,
Długo na nich czeka ąc, sroǳe tęsknią sobie.
Wtem nowy rozruch akiś słyszą w one dobie,
Który z namiotu wyszedł króla tatarskiego;
Ale przyczynę iż dał do poswarku tego

⁵⁹⁴termoodońskie pola — pola nad rzeką Termodontem w Małe Az i. [przypis redakcy ny]
⁵⁹⁵Hipolita — królowa Amazonek, mieszka ących nad rzeką Termodon w Kapadoc i (w Małe Az i). [przypis

redakcy ny]
⁵⁹⁶irald (daw.) — herold. [przypis redakcy ny]
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Król serykański duży, uwierzcie bezpiecznie,
Gdy mu Duryndanę wziąć chciał ego koniecznie.


Już beł na Mandrykarda zbro ę włożył hardy
Gradas i miecz przypasać chciał do boku twardy,
Miecz, co go Orland w lesie zarzucił szalony,
Kiedy różne obchoǳił bez rozumu strony:
U rzał pismo na samem u głowice kra u
Z herbem, który miał nosić Almont we zwycza u;
A tę broń zacny Orland u źrzódła ednego
Wziął, Almonta zabiwszy w Asprmoncie dużego.


Gdy poznał Duryndanę Gradas doświadczoną⁵⁹⁷,
Która tak sławną była i tak ulubioną
Pana z Anglantu bronią, dla które przeszłemi
Czasy wyprawiwszy się z wo ski przebrańszemi,
Kastylĳskie królestwo podbił i zhołdował,
A Francye według swe wole rozkazował,
Zǳiwił się, ale nie mógł domyślić się tego,
Jak się Mandrykardowi dostała od niego.


Pyta, eżeli mocą lub przy acielskiemi
Otrzymał ą od niego sposoby dobremi.
Ten powiada, iż krwawy dla miecza ostrego
Bó miał i gwałtem go wziął od grabie mężnego,
Który szaleństwo zmyślał w rozma tem sposobie,
Tusząc, iż tak pokrywszy strach, uczciwie sobie
Może raǳić, strach, co go w ten czas trapił sroǳe,
Kiedy mu Duryndanę musiał dać na droǳe.


Tak o zdrowie bóbr z chciwem myśliwcem targu e,
Na ostatek własnem e stro em okupu e.
»Wymyśla ty przyczyny, akie możesz, sobie —
»Gradas rzecze — a pewnie miecza nie dam tobie.
»Słów próżnych słuchać nie chcę, znam two e wykręty
»I rad u źrzę, eśli mi z ręku bęǳie wzięty.
»Tak wielem na to ważył luǳi, srebra, złota,
»A teraz czemu mó być nie ma bez kłopota?


»Stara że się o szablę z insze sobie strony
»Na inszy po edynek dla zdrowia obrony,
»Bo a te nie ustąpię, ani pragnę tego
»Wieǳieć, eślić e dostał od grabie głupiego.
»Swo e, gǳiem zdybał, biorę: i to są słuszności,

⁵⁹⁷Gdy poznał Duryndanę Gradas doświadczoną (…) dla której przeszłemi / Czasy wyprawiwszy się z wojski
(…) Kastylĳskie królestwo podbił (…) / A Francyej (…) rozkazował — król serykański Gradas przeprawił się
z ogromnym wo skiem do Europy po to, żeby zdobyć szablę Orlanda, Duryndanę, i rumaka Rynalda, Ba arda.
Wylądowawszy w Hiszpanii, pokonał króla Marsylego i wtargnąwszy z nim razem do Franc i, obległ Paryż
i wziął cesarza Karola do niewoli; pokonany ednak przez Astolfa w po edynku, musiał ustąpić z Franc i (Bo ardo,
Orlando innamorato Księga I, Pieśń IV–VII). [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom II 



»Kiedy każdy przy swo e zostawa własności.
»Przestańże na tem, chceszli: a nie dysputu ę,
»Racze tą bronią słów tych poprawić ślubu ę.


»I słusznie , że ą męstwem sobie nagotu esz,
»Niżli się z Rodomontem dużem pokosztu esz;
»Bo i zwycza tak dawny służy żołnierzowi:
»Wprzód broń kupić, potem iść śmiele ku bo owi«.
Odpowieda Tatarzyn, wzniówszy harde czoło:
»Żaden głos uszu moich nigdy tak wesoło
»Nie uderzył: pódź, rzeczą spróbu em te mowy;
»Gdy Rodomont pozwoli, użem a gotowy.


»Dokaż tego, abym się, wprzód obran, bił z tobą,
»Potem król z Sarce i a bęǳiem czynić z sobą.
»Nie wątp, wygoǳę pewnie żądaniu two emu,
»Ciebie zabiwszy zaraz, dam się znać drugiemu«.
Krzyknie Rugier: »Ja nie chcę, abyś sprawiedliwe
»Losy rwał; próżno gniewy wszczynasz uporczywe:
»Albo Rodomont w pole niech z tobą wprzód iǳie,
»Albo mnie uderzyć się zaraz o cię przyǳie.


»Bo eśli Gradasowe słuszne są i two e
»Słowa, iż przed bitwą ma dostać rycerz zbro e,
»Nie powinieneś orła zażywać białego,
»Aż mię zwyciężysz, aż mię męstwem odrzesz z niego.
»Alem a nie est sprzeczny: co szczęście kazało
»Słucham i komu pierwszy plac do bitwy dało,
»Ustąpię; wiesz, iż wtóre nasze est potkanie,
»Jeślić po pierwsze bitwie siły co zostanie.


»Jeżeli też rozwiązać porządek przysto ny
»Zaraz chcesz, nad umowę biorąc się do wo ny,
»Wieǳ, że i a nie strzymam, rwać go pewnie będę,
»Aż ci tarcz wydrę, aż ci na garle usiędę«.
Odpowie mu Mandrykard, przykro rozgniewany:
»Choćbyś ty i on Mars beł, w dyament ubrany,
»Nie zabronicie miecza nosić mi dobrego
»Przy insze asne zbroi Hektora wielkiego«.


Tak rzekł, gorącą wewnątrz kolerą ruszony,
A potem Gradasowi pięścią wymierzony
Zadał ciężki policzek, iż z prawice ego
Wypadł miecz na kochańszy Orlanda zacnego.
Ten, co się nie spoǳiewał i nie wierzył temu,
By tak głupio miał się dać uwieść drugi swemu
Gniewowi, stał na razie i miecza pozbywa,
Który Mandrykard zaraz z ochotą porywa.
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Srogie zapalczywości adem Gradas błyska,
Twarz mu gore, z czerwonych źrzenic ogień ciska;
Wstyd go, padła nań zmaza despektu awnego
Mięǳy kupą rycerstwa na wybornie szego.
Pragnie pomsty, w zad ednem krokiem ustępu e,
A dużą ręką szablę swą ostrą wymu e.
Mandrykard tak est śmiały, tak serca wielkiego:
Wyzywa i Rugiera z niem oraz mężnego.


»Pódźcie — woła — chcecieli, obadwa zarazem,
»I Rodomont niech wam da pomoc ednem razem
»Ayka z Hiszpanią, z inszemi narody:
»Nigdy się was nie zlęknę i nigdy do zgody
»Nie przydę«. Kręci srogi mieczem ustalonem,
Ten świszczy, po powietrzu idąc przerzeǳonem;
Paiż⁵⁹⁸ na ramię kłaǳie, a gniew zapalczywy
Śle z bystrych na Rugiera oczu płomień żywy.


Którego Gradas prosi, aby to staranie
Nań włożył i pierwsze mu pozwolił potkanie.
»Uleczę a — mówi mu — wnet szaleństwo tego,
»Co to chce tryumfować ǳiś z świata wszytkiego«.
Rugier nie myśli o tem, wstyd go mocny kole,
Krzywdę i pierwsze swo e być powieda pole.
Spórka⁵⁹⁹ mięǳy obiema trwa w ǳiwnem sposobie,
Tak ten, ak ów wprzód w placu stanąć życzy sobię.


Hamu e ich co żywo, wszyscy się zbiegali,
Aby w nich niepożądne⁶⁰⁰ gniewy uśmierzali;
Ale cóż, nie sprawiwszy, nadarmo pracu ą,
Niebezpieczeństwo cuǳem zdrowiem swe kupu ą.
Nie przywiódłby ich ponno wszystek świat do zgody;
Sam zacny syn Tro anów bo ąc się stąd szkody,
Przybiegł z królem hiszpańskiem, powagę którego
Znać po winne i wo sko słuchało ednego.


Pyta król, nienawiści co est za przyczyna
Tak nagłych, przy kiem więtszą na du e się wina;
Sposoby rozma temi potem usiłu e
I ǳiwne po ednać ich środki wyna du e.
Prosi, aby przyna mnie na ten ǳień dobrego
Miecza Tatarzynowi Gradas dał swo ego,
Póki końca nie weźmie bó w placu surowy,
Gǳie Rodomont do bitwy czekał uż gotowy.

⁵⁹⁸paiż (daw.) — tarcza. [przypis redakcy ny]
⁵⁹⁹spórka (daw.) — walka, po edynek. [przypis redakcy ny]
⁶⁰⁰niepożądny (daw.) — niepożądany. [przypis redakcy ny]
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Gdy Agramant koło te sprawy pilno choǳi,
Z tem, z owem rozmawia ąc, po ednać ich goǳi,
Inszy krzyk usłyszeli z namiotu drugiego,
Gǳie Rodomonta Cyrkas ubierał dużego.
Bo ten, akom powieǳiał przedtem, z swe luǳkości
Zbro ę na Rodomonta kładł ǳiwne twardości,
Zbro ę, co Nemrotowa własna kiedyś była,
Teraz z Sarce królowi w potrzebach służyła.


Przyszli oba, gǳie koń stał bogato ubrany,
Węǳidła złote gryząc, gęste ciskał piany,
Koń Frontyn, co nadeń nic Rugier kochańszego
Nie miał i z Rodomontem bić się chciał o niego.
Sakrypant, który prące pod ął się takowe ,
Zbro nego do zabawy prowaǳić Marsowe ,
Po rzał zaraz, warownie eśli⁶⁰¹ ukowany
I eśli inszem dobrze rynsztunkiem oǳiany.


Gdy mu się tak król z Cyrkas pilno przypatru e,
Znaki, grzeczność, urodę kształtną oglądu e,
Bez chyby poznał prędko Frontalata⁶⁰² swego,
Co kiedyś w wielkiem bywał kochaniu u niego
I po którem zbyt tęsknił, gryzł się i asował,
Tysiąc poswarków, tysiąc bitew odprawował
Ani chciał więce wsiadać na konia inszego,
Ale piechotą choǳił aż do czasu tego.


Od Brunella na ten czas wzięty beł niecnoty
Przed Albraką, gdy ukradł Angelice złoty
Pierścień, potem kochaną szablę Orlandowi,
Balizardę, kiedy biegł czatą⁶⁰³ ku wschodowi,
Więc Marfizie miecz i róg, złotem oprawiony;
Wszystko to bieglec⁶⁰⁴ Brunel, w chytrościach ćwiczony,
Do Ayki przyszedszy, oddał Rugierowi,
Który przezwisko insze odmienił koniowi.


A kiedy go bez wszelkie poznał wątpliwości
Król cyrkaski, zażywać nie chce cierpliwości.
»Wieǳ — mówi — iż to mó koń, z dawna ulubiony,
»Co mi beł u Albraki chytrze ukraǳiony;
»Więce świadków dam na to, niż włosów na głowie.
»Ale na cóż to dobra, co po próżne mowie?
»Bo eśli tego przyznać kto nie chce, zarazem
»Stwierǳę tych słów, dobywszy od boku, żelazem.

⁶⁰¹jeśli (daw.) — [tu:] czy, czy też. [przypis edytorski]
⁶⁰²Frontalat — dawnie sza nazwa Rugierowego rumaka; Brunel, skradłszy go Sakrypantowi, odmienił mu

imię na Frontyna. [przypis redakcy ny]
⁶⁰³czata (daw.) — kry oma wyprawa. [przypis redakcy ny]
⁶⁰⁴bieglec (daw.) — przebieglec (por. XXXII , w. ). [przypis redakcy ny]
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»Ato dla kompanie i spólne miłości,
»Co gorąca urosła w te czasu krótkości,
»Na ǳisie szy ǳień konia pożyczam ci tego,
»Bo nie zdołasz na inszem czynić tak strasznego
»Po edynku; cnotliwem tylko słowem swo em
»Przyrzecz mi, że on uż est mo em, a nie two em.
»Inacze przywłaszczyć go byś miał, nie wierz temu:
»Pręǳe w tem polu kupisz śmierć sobie samemu«.


Rodomont, co nad niego nigdy pysznie szego
Nie było ani mistrza w bitwach biegle szego,
Mocą do tego, siłą, sercem przednie szemu
Zawsze bohatyrowi zrównał on każdemu,
Odpowie: »Sakrypancie! harde two e mowy
»Przyniosłyby drugiemu upadek gotowy;
»I nie tak barzo pewnie sobieby zaszkoǳił,
»Kiedyby bez ęzyka niemy się uroǳił.


»Ale akoś powieǳiał, niedawno zawzięte
»Przy acielstwo tak gniewy me rząǳi u ęte,
»Iż wzgląd słuszny muszę mieć na cię, choć głupiego,
»I upomnieć, abyś się bo u nierównego
»Strzegł pilno, aż wprzód u rzysz bitwę dokończoną,
»Mnie z Tatarzynem w polu przez los naznaczoną.
»Obe mie cię strach, tuszę, i »Weź konia!« rzeczesz,
»A potem lub się skry esz lub z placu ucieczesz«.


»Luǳkość ci pokazować głupstwo, wiǳę, wielkie —
»Rzekł Cyrkaszczyk — więc kiedy chęci mo e wszelkie
»Nie mogłyć wzruszyć serca bynamnie grubego,
»Szczerzeć mówię, chcie konia zaniechać mo ego.
»Bo a dotąd, nie wątp nic, bronić ci go będę,
»Póki te szable ostre z ręku nie pozbędę.
»A nakoniec, gdyby to chybiło, zębami
»Kąsałbym się i drapał z tobą paznokciami«.


Od stów przykrych, gróźb, swarów, które gniewy roǳą,
Zaraz do bitwy, zaraz haniebne przychoǳą.
Nigdy na suższe słomy takich nie wyda ą
Ogniów, zapalczywości akie w nich wznieca ą.
Ten od głowy do stopy żelazem oǳiany,
Ów prócz zbro e przecię w bó wchoǳi niespoǳiany.
Lecz krzywda tak go uczy, słuszne pomsty chciwa,
Iż, ak szermierz nalepszy, bronią się okrywa.


Rodomontowe męstwo, potęga i siła,
Choć inszych niemal wszystkich w wo sku przechoǳiła,
Więtsza nie est, niżeli ostrożność drugiego
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Z chyżością, co ran broni ciała niezbro nego.
Nie czyniła obrotów prętszych młyńska skała,
Kiedy ziarno dla starcia w mąkę przyciskała,
Jako w ten czas Sakrypant raz ręką, raz nogą;
Wiǳi, iż sztuki ledwie gwałtowi pomogą.


Szabel swych z Serpentynem Ferat dobywa ą
Iśmiele w pośrzodek ich zarazem wpada ą;
Król Grandoni, Izoler śpieszą się za niemi
Z wo ska sarraceńskiego z ludźmi przednie szemi.
Huk, zgiełk głośny z namiotu wypęǳił każdego,
Który przeszedł okopy obozu wielkiego.
Mandrykard też i Rugier zaraz przybywa ą,
Aby ich pogoǳili, pilno się stara ą.


Nowiny przyniesiono wnet Agramantowi,
Iż Rodomont o konia przeciw Cyrkasowi
Krwawy bó wszczął i z niem się, ak trzeba, próbu e.
Ten słysząc, niezgód takich serdecznie żału e,
Potem westchnąwszy ciężko, rzecze Marsylemu:
»Tych baczeniu, o królu, poruczam two emu:
»Mie , proszę, oko, aby do zgody się mieli,
»A dawnych, możeli być, gniewów zapomnieli«.


Kiedy Rodomont króla postrzegł idącego,
Cofnął się i w zad krokiem ustąpił od niego;
Z takiem go i Cyrkaszczyk przy ął szanowaniem.
Ten pyta, kto przyczyny pierwszem zgrzeszył daniem;
Z oczu powaga pańska i z słów się znać da e,
Twarz⁶⁰⁵ królewską wspaniałe zdobią obycza e.
A kiedy się uż od nich dowieǳiał wszytkiego,
Chce ednać, lecz pożytku nie czyni żadnego.


U Rodomonta dłuże aby beł koń ego,
Sakrypant nie pozwala i słowa żadnego
Nie da rzec, na ostatek sposoby inszemi
Pożyczyć go nie myśli, ażby pokornemi
Słowy Rodomont prosił. Ale ten zuchwały
»Ani niebo — mówi mu — ani ten świat cały
»Nie dokaże, abym się o to kłaniał tobie,
»Czego męstwem i szablą mogę dostać sobie«.


Król pyta Sakrypanta, coby miał do tego
Konia, kędy go stracił i czasu którego.
Ten powieda, a z żalu ledwie łez nie le e,
Na męskie twarzy wszytek wstydem czerwienie e:
»Nigdy, królu, złoǳie a, nigdy sztucznie szego
»Nie wiǳiałem, ako ten, co konia wziął mego.

⁶⁰⁵twarz (daw.) — postać. [przypis redakcy ny]
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»Zamyśliłem się, a on cztery kĳe włożył⁶⁰⁶
»Pod siodło: tak go ukradł, tak mię zdra ca pożył«.


Przyszła też i Marfiza na ten krzyk z drugiemi,
Gdy na Brunella Cyrkas skarżył przed wszytkiemi.
Słucha, na piękne twarzy wnet się zasępiła,
Wspomniawszy, iż też swą broń dnia tego straciła.
Patrzy na koń, co ledwie nogami rączemi
Nie porówna w zawoǳie z ptaki lekce szemi.
Sakrypanta, którego przedtem nie wiǳiała,
Poznawszy, zaraz luǳka chętnie przywitała.


Druǳy zaś, wkoło wielki co plac otoczyli
I chytrości świadomi Brunellowych byli,
Obróciwszy wzrok prosty i twarzy do niego,
Mruganiem dawali znać, iż to sprawka ego.
Marfiza pode rzenie nań ma, wszytkich pyta
I chciwemi uszyma nowe skargi chwyta
Tak długo, aż się pewne rzeczy dowieǳiała,
Iż to beł Brunel, przezeń co broni stradała,


Bruneli, co go Agramant dla ǳiwnych chytrości
Z tyngitańskich umyślnie wziął do siebie włości,
Godnie szy, aby stryczek garǳiel niecnotliwy
Ścisnął mu, ciało krukom dał w pokarm brzydliwy.
Zastarzały Marfiza uraz⁶⁰⁷ przypomniała,
Zaczem uczynić pomstę zaraz obiecała;
Skarać chce zdrady, figle i fortele ego:
Tkwią troski, co ą gryzły dla miecza wziętego.


Wnet od giermka kochaną przyłbicę porwała,
Bo żelaznego blachu nigdy nie składała
Od tego dnia, ako mu kształtne członki swo e
Przyzwyczaiła; ledwie z ǳiesięć dni bez zbro e
Wiǳiano ą: tak żywot rycerski ważyła,
Tak wszytkie w nim rozkoszy swo e położyła.
Wziąwszy szyszak, biegła tam, gǳie mieǳy pierwszemi
Beł Brunel, na bó patrząc oczyma bystremi.


W chytre piersi zarazem dużo go trafiła,
Zaś potem tak od ziemie prędko podnosiła,
Jako rozbó ca orzeł pazury krzywemi
Matkę bierze zdumiałą z kurczęty drobnemi,
I niesie rączo anta tam, gǳie król z drugiemi
Mieǳy bohatyrami gniew koił srogiemi.

⁶⁰⁶Zamyśliłem się, a on cztery kĳe włożył / Pod siodło: tak go ukradł — Sakrypant sieǳiał na koniu zamyślony na
wiadomość o klęsce swego ludu, gdy wtem Brunel podstawił cztery kĳe pod siodło i konia spod niego ukradł.
U Bo arda (Księga II, Pieśń V) miał Brunel użyć ednego tylko pala (un gran bastone). [przypis redakcy ny]

⁶⁰⁷uraz (daw. forma) — [ǳiś r.ż.] uraza. [przypis redakcy ny]
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Brunel niebezpieczeństwo wiǳąc, ręce wznosi,
Płaczem twarz zlewa ho nem, o ratunek prosi.


Tak krzyczał, wołał Brunel, gwałtem utrapiony,
Aż głos rycerzów onych uż beł zagłuszony,
Co poswgrkami wszytko pole napełniali,
Kiedy do bitwy swo e umysły skłaniali;
Raz pomocy, drugi raz żąda odpuszczenia.
Wszytko wo sko zbiega się na ego wrzeszczenia;
Ta go trzyma, a potem przed królem stanęła
I mówić, na weselszą twarz wzniózszy, poczęła:


»Ja chcę wiǳieć, o królu, zaraz łotra tego,
»By też przez ręce mo e, tu obieszonego,
»Bo w ten ǳień, kiedy ukradł złoǳie konia temu,
»Mó też własny przypadał miecz sobie samemu;
»A eżeli tu kto est, coby słowom mo em
»Nie wierzył, niecha stanie, niech się z męstwem swo em
»Popisu e przed tobą; bo a chcę ukazać,
»Iż o krzywdę swą zkoni mogę mężów zrażać.


»Ale, aby płochości me nie przyczytano
»Ani za rozsiewaczkęniezgód rozumiano,
»Bo wiem, iż wielką pracą, goǳąc ich, masz z temi,
»Co rycerzami w wo sku twem są przednie szemi,
»Trzy dni mu sfolgowawszy, żywotem daru ę.
»Ty w tem czasie wyzwól go; boć pewnie ślubu ę,
»Iż eśli sam nie z eǳiesz lub nie poślesz swego,
»Tysiąc ptaków nakarmię trupem zdra cę tego.


»Trzy mile stąd nowy mam kasztel, abyś wieǳiał,
»Mały ga wkoło niego; tam on bęǳie sieǳiał.
»Tam z niem adę, a z sobą nie biorę nikogo
»Prócz ǳiewczyny niewielkie a sługi ednego.
»Jeśli kto śmie gonić mię, niecha że spróbu e,
»Byle duży⁶⁰⁸, bo pracą nielekką poczu e«.
To rzekszy, rączem konie żartko obracała
W swą drogę ani czekać odpowieǳi chciała.


Brunel sieǳi na karku końskiem, smutne głosy
Powtarza, ta go trzyma za z eżone włosy;
Łzami kropi zanadrze, woła ąc częstemi
Imiony na pomoc tych, co wiódł przy aźń z niemi.
Król, kiedy takie w rzeczach wiǳiał zamieszanie,
Bieǳi się, rozwikłać to ma pilne staranie;
Ale mu to niemiło, zbytnie się asu e,
Iż takową zniewagę od Marfizy czu e.

⁶⁰⁸duży (daw.) — silny. [przypis redakcy ny]
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Nie dlatego, aby się w niem kochał, bo wszytkie
Sprawy Agramantowi były ego brzydkie
I często po zgubieniu pierścienia onego
Życzył wiǳieć na buku gǳie zawieszonego;
Ale postępek taki Marfizin bezpieczny⁶⁰⁹
Gryziego i wzbuǳa w niem żal z gniewem serdeczny;
Twarz wstydem pała, chce ą gonić swą osobą,
Aby pomstę uczynić kazał z nie przed sobą.


Sobryn, co na ten czas beł obecny u niego,
Odraǳa, uśmierza ąc sierǳistości ego.
»Nie zyńǳie się — powieda — stanowi two emu,
»Byś tak wiele pozwolić miał gniewowi swemu.
»Co za sława i chwała, gdy z małe przyczyny
»Przez szablę bęǳiesz edne dobywał ǳiewczyny?
»Więtsza zmaza, choć pewnie, iż wygrasz, naǳie e
»Potuszą, a życzliwy Mars ci się rozśmie e.


»Mała uczciwość, wierz mi, a niebezpieczeństwo
»Stąd wielkie; racze życzę, abyś swowoleństwo
»Brunellowe pokarał: niech ego niecnoty
»Ustaną, niech ma swo e zapłatę roboty.
»I choćbyś go wyzwolić mógł z więzienia tego
»Przez na podle sze środki, cóż sprawisz dobrego?
»Bo czemuż, gdyś est na tem, nam sprawiedliwości
»Nie masz czynić i karać z występkami złości?


»Pośli racze , tak raǳę a, z swoich którego
»Do Marfizy, aby cię obrała sęǳiego,
»Z obietnicą, iż stryczek dasz złoczyńcy temu
»Na szy ę, powołaniu dosyć czyniąc swemu.
»Zostanie ona, tuszę, ukontentowana
»Ani przy aźń mem zdaniem bęǳie rozerwana.
»Rzecz to równa, bo słuszność i sama chce tego
»Obiesić, szubienice wysokie godnego«.


Baczny król rozsądnego usłuchał Sobryna;
Wiǳi, iż z Bruncllowych przebiegów przyczyna.
Już wo ska za nią nie śle i sam nie po eǳie,
Terminu dnia trzeciego racze czekać bęǳie;
Sobrynową skłoniony pozwala mądrością,
Aby posłał prosić e , choć ci to z ciężkością,
Bo znieść rycerstwa gniewy chce za ątrzonego
I obmówiska⁶¹⁰ zatrzeć obozu swo ego.

⁶⁰⁹bezpieczny (daw.) — śmiały. [przypis redakcy ny]
⁶¹⁰obmówisko — zła sława. [przypis redakcy ny]
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Niezgoda rozruch wiǳąc, z radości się śmie e,
O poko u z przymierzem uż niema naǳie e;
To tu, tu ówǳie biega po placu szerokiem,
Mie sca w sercu nie może uczynić głębokiem
Dobre myśli. Pycha, z nią ęǳe nieszczęśliwe
W piersiach pogańskich ognie niecąc gniewów żywe,
Tak straszny wrzask w królestwo wyszsze posyła ą,
Iż o swem Michałowi znać zwycięstwie da ą.


Zadrżał Paryż, rzeki się od gruntu wzburzyły
Na krzyk piekielny, co go iarwy uczyniły.
Dźwięk głosów aż do łasa przeszedł Ardeńskiego
I źwierzów z legowiska wypęǳił własnego;
W Alpes i na Gebeńskie górze⁶¹¹ się rozlega,
Echo Bla e⁶¹², Ruanu⁶¹³ i Arie dosięga;
Ren, Rodan i z Garonną Sonna⁶¹⁴ usłyszała,
A mać ǳiecko do piersi każda przyciskała.


Pięć bohatyrów, co uż słusznie umyślili,
Aby przez szable krzywdy wprzód swo e skończyli,
Tak barzo powikłanych spór nagły zostawił,
Iż z trudnością Apollo samby ich wybawił.
Agramant węzeł sztuczny, nie chcąc, rozwięzu e,
Pierwsze pary gniew goǳić racze usiłu e,
Która dla piękne córy króla granackiego
W placu ostremi mieczmi chce dowoǳić swego.


Wszytkie obrócił mądry król starania swo e,
Aby uśmierzył straszne mieǳy niemi bo e;
Raz do tego, drugi raz iǳie do owego,
Wraca się po wielekroć bez skutku żadnego.
Wiǳi ednako głuchych, nie słucha ą rady,
Tak ten, ak ów, do krwawe ma się zaraz zwady.
Nie chcą pół goǳiny być bez kochania swego;
Stąd zdró żywy wyniknął gniewu ich dużego⁶¹⁵.


Na ostatek swo e em zdanie ukazu e,
Przez które razem obu wnet ukontentu e;
Prosi ich, rozsądkowi aby się poddali
Nadobne ǳiewki swo e , a słowo strzymali
Tem sposobem, iż bęǳie ten mężem e wiecznie,
Którego ona przyzna, a prawdę koniecznie
Ma powieǳieć. Wnet na to oba pozwala ą:
Tak ednaką w miłości e naǳie ę ma ą.

⁶¹¹Gebeńska góra — góry Sewenny (des Cevennes) we Franc i. [przypis redakcy ny]
⁶¹²Blaja — miasto Blaye w Guienne we Franc i. [przypis redakcy ny]
⁶¹³Ruan — rzeka Rodan we Franc i. [przypis redakcy ny]
⁶¹⁴Sonna — rzeka Saona, dopływ Rodanu. [przypis redakcy ny]
⁶¹⁵duży (daw.) — silny. [przypis redakcy ny]
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Król z Sarce, co oddawał szczere e posługi
Wprzód dobrze, niż Mandrykard, przez czas dosyć długi,
Wza em ona zawsze mu chęć pokazowała,
Póki uczciwość zacne panny pozwalała,
Rozumie, iż ten śrzodek bęǳie z lepszem ego
I uczyni go uż, uż, ak chciał, szczęśliwego.
A nie tylko on temu sam wierzy tak snadnie,
Ale aycki wszystek lud, którem on władnie.


Wieǳieli o tem wszyscy, ako trudów wiele
Pod ął, kwoli nie w szrankach czyniąc często śmiele;
Więc i w różnych potrzebach różne on ochoty
Pokazował, chcąc ą mieć swe zapłatą cnoty.
I gdyby na to przypadł Mandrykard, mniemali
Iż go postanowieniem tem uż oszukali;
Ale ten, co często z nią swe uciechy miewał,
Z próżnych sądów prostego gminu się naśmiewał.


A gdy królowi stwierǳić swó ślub pozwolili,
Prosto do Doraliki piękne powrócili;
Ta twarz wǳięczną i oczy wstydliwe schyliła,
Potem swem Tatarzyna mężem naznaczyła.
Na głos niespoǳiewany po sobie spo rzeli
Wszyscy i długo słowa przemówić nie śmieli.
Na pół zmartwiał Rodomont, słysząc to zdumiały,
Łzy mu ciepłe z zaćmionych oczu wyleciały.


Jak zaś gniew wygnał z serca żal i wstyd ciężkiego,
Wstyd, co twarz zarumienił na smutnie szą ego,
Fałszywy dekret zowie i niekontent z niego,
Do miecza siągnął, który miał u boku swego,
Mówiąc: »W oczach zarazem ten waszych osąǳi,
»Kto z nas ma sprawiedliwszą, kto w słuszności błąǳi;
»Ja na zdaniu niewiasty lekkie nie przestanę,
»Co często puszcza złą rzecz za dobrą w zamianę«.


Nie wycierpiał Mandrykard przykre one mowy,
Rzekł: »Jakoć się podoba, wszakem a gotowy;
»A co mówisz, to mieszkasz⁶¹⁶«. Zatem użby byli
Nienawiści pokryte znowu odnowili;
Ale Agramant po rzał krzywo na z adłego
Rodomonta i zaraz zamknął gębę ego.
Mandrykard też wiǳąc to, uż ciższym zosta e,
Puszcza gniew, hamować się towarzystwu da e.


Dwo akiem wstydem królik z Sarce zapalony
Twarz ku ziemi i swó wzrok trzymał pochylony;

⁶¹⁶mieszkać (daw.) — zwlekać. [przypis redakcy ny]
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Niefortunę cicho klnie, z wo ska ustępu e,
Królowi i ǳiewczynie płoche nie ǳięku e:
Nie chce, aby tam dłuże noga ego stała,
Gǳie w oczach zacnych mężów wzgarda go potkała.
Jeǳie, a z ludu swego dwu tylko sług bierze,
Których staraniu zdrowie swe zleca i wierze.


Tak żalu nie mogąc znieść, byk odchoǳi srogi,
Gdy ostre utopiwszy w niem kilkakroć rogi,
Wyrzuca go od stada spółmiłośnik ego;
Ten wstydem z ęty, lasu szuka pochmurnego
I tam położywszy bok na piasku skrwawiony,
Gniew z rykami pospołu puszcza w różne strony;
Nie cieszą go z pastwiskiem na chłodnie sze źrzódła:
Wskróś wstyd, ból, srom, miłość haniebnie go zbodła.


Postrzegł Rugier, kiedy wsiadł na Frontyna ego,
Co igrzysko miał w placu mieć krwawe dla niego;
Bieży za niem, ale wnet przypomina sobie,
Iż z Mandrykardem bić się winien w one dobie.
Tak został, chcąc ukazać wprzód Tatarzynowi,
Że krzywdy czynić nie da białemu orłowi;
Pragnie w szranki uprzeǳić króla z Serykany,
Co przez bó chciał kraǳione dostać Duryndany.


Gryzie się ednak sroǳe, iże w oczach ego
Konia wzięto, a bronić on nie może tego.
Milczy, sposobnie szemu puszcza to czasowi,
Teraz ku przyszłemu się gotu e bo owi.
Ale Sakrypant, insze co nie ma przeszkody,
Żadną miarą upuścić te nie chce pogody:
Udał się prosto po niem i stóp naśladu e,
Które mięǳy inszemi świeższe upatru e.


I użby go beł pewnie tam dopadł zarazem,
Ale przypadek ǳiwny trafnem beł przekazem,
Przypadek, do wieczora co gwałtem samego
Zatrzymał go i stracić ślad przymusił ego.
W Sekwanie piękna ǳiewka uż była tonęła,
Gdyby była ratunku od niego nie wzięła;
Ale ten skoczył z konia, a potem do wody
I ledwie żywą wyrwał z ostatnie przygody.


Potem kiedy na konia chciał znowu wsieść swego,
Nie postrzegł, ako z ręku wnet się wyrwał ego
I ucieka wciąż pędem; ten woła ąc goni,
W ciasnych mie scach przebiega i ucieczki broni.
Nakoniec poimał go, lecz śladu dawnego
Już nie na ǳie, choć. do dnia szukałby sądnego,
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A racze we dwuset mil prostą drogą bęǳie,
Niż krążąc Rodomonta na ǳie i do eǳie.


Kiedy go nalazł, ako wespół się z echali,
Jak z złem Sakrypantowem swego dokazali,
Bo konia utraciwszy, beł poiman potem,
Zamilczę teraz, niże będę pisał o tem.
Wprzód mi trzeba powieǳieć serdeczne żałości,
Gniewy i zapalczywe mowy, zelżywości
Rodomonta, któremi króla i ǳiewczynę
Szczypał, obo gu da ąc swych niefortun winę.


Subtelne wiatry ciepłem wzdychaniem zagrzewał,
Gdy częstokroć poganin wzgarǳony omdlewał;
Smutne wznawia ąc skargi, Echo głos niecały
Rozsyłała z padołu mięǳy bliższe skały.
»O lekkich niewiast — mówił — zdraǳiecki naroǳie!
»Jakoś się mienić prędko zwykł ku nasze szkoǳie!
»Tak to wiarę i służby lekko ważysz sobie!
»Nieszczęśliwy, mizerny ten, kto ufa tobie.


»Ani długi czas wiernych posług moich ani
»Szczera miłość, piersi me co i teraz rani
»I które eś tysiącem znaków probowała,
»W powinnościach ci serca swych nie zatrzymała.
»Nie dla tegom a pewnie od ciebie wygnany,
»Niegodnie szy abym beł, niż kto, rozumiany
»Łaski twe ; lecz nieszczęścia ta mego przyczyna,
»Że niestateczna, płocha, odmienna ǳiewczyna.


»Wierzę, iż cię dla tego natura stworzyła,
»Przeklęta płci niewieścia, byś szalbierska była,
»A mężczyzna w uciechach nie prowaǳił swego
»Żywota, dał mu cię Bóg na złe więtsze ego.
»Tak on adowitemu roǳić się wężowi
»Kazał, aby swem żądłem szkoǳił człowiekowi;
»A na co wilk z niedźwieǳiem, bący i szerszenie,
»Kąkol w zbożu, na to nam złe two e nasienie.


»Czemu Bóg nie pozwolił człowiekowi tego,
»Aby bez ciebie wszego mógł zażyć lubego?
»Tak gruszka, śliwa, abłko swe owoce da ą,
»Choć luǳkie tylko ręce róść im pomaga ą.
»A kiedy upatrować pilnie rzecz bęǳiemy,
»I samo przyroǳenie we wszytkiem na ǳiemy
»Niedoskonałe, bo się natura mianu e
»Imieniem białogłowskiem, co w statku szwanku e.
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»Jeśli harde dlatego wznosisz, pyszna, czoło,
»Że mężczyznami świat ten, ako wielki, wkoło
»Napełniasz: i różą też na wonnie szą roǳi
»Ciernie, a przecię kole, przecię wszytkim szkoǳi.
»O marne i uporne, wszelakie miłości
»Próżne, kłamliwe, chytre, złe, pełne zazdrości
»Bez porady i wiary, w fałsz, w zdradę ubrane,
»Na ten świat dla zarazy mężczyznom zesłane!«


Gdy tak ła ał Rodomont i skargi rozwoǳił,
A od obozu co raz tem dale odchoǳił,
Zdało mu się, akoby doszedł uszu ego
Głos mowy zrozumiane z ga u co bliższego,
Iż niesłusznie zwaśniony, szkaradnemi słowy
Na uczciwem wspaniałe szczypał białegłowy;
Bo eśli edna lub dwie złość swą pokazu ą,
Tysiąc zaś na to mie sce dobrych się na du ą.


Dał mie sce rozumowi Sarracen strapiony
I tak sam z sobą mówił, prawdą przyciśniony:
»Próżno to, choć te, w których aż do czasu tego
»Kochałem się, nic w sobie nie miały szczerego,
»Nie uż drugie zarazem zdra czyne⁶¹⁷ być ma ą;
»Nieszczęścia racze mo e te męki mi da ą.
»Siła była takowych, est i bęǳie siła,
»Co ich cnota z dobrocią w niebo wprowaǳiła.


»Wżdyć eszcze kiedykolwiek i a doznam tego,
»Nim umrę, nim się włosu doczekam siwego,
»Że natrafię na taką, coby chęci mo e
»Ważyła i wza em mi oświadczyła swo e,
»Przysięgi dotrzymawszy; tak mi się nagroǳi
»Mo a szczerość, co przykry ǳiś żal we mnie roǳi,
»A a po, takie próbie wszystkiemi siłami
»Chwalić ą i ęzykiem będę i pismami«.


To mówił, ale woǳów⁶¹⁸ nie u ął gniewowi,
Który przeciwko ǳiewce swe miał i królowi.
Tak tę ustawicznie klął, ako i owego,
Obo gu z dusze życząc nieszczęścia wszystkiego.
Radby wiǳiał królestwo ego wyniszczone,
Domy wszystkie Ayki tak popustoszone,
Iż kamień na kamieniu nie zostałby cały,
A poddanych powietrza aby w grób posłały,

⁶¹⁷zdrajczyna (daw. forma) — zdra czyni. [przypis redakcy ny]
⁶¹⁸woǳów — . przypadek lm [t . D.lm; od M.lp: ta woǳa; część uprzęży]. [przypis redakcy ny]
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Albo żeby go z państwa wygnali własnego,
Przymusiwszy żywota ąć się żebraczego,
A on w nieszczęściach takich i w ciężkiem asunku
Na stolicę go wsaǳił i dodał ratunku,
Szczere swe wiary korzyść tę przeciwko niemu
Ukazu ąc, iż służy, chocia niewǳięcznemu,
I ako przy aciela nie zmienią wiernego
Na gwałtownie sze razy szczęścia przeciwnego.


Tak pała ąc chciwością pomsty ku królowi,
Żadnego odpoczynku nie dał Frontynowi;
We dnie i w nocy bieży, od żalu umiera,
Sen łzami obciążonych powiek nie zawiera,
Aż na gościniec inszy przypadł dnia trzeciego
U Sonny, co do morza wieǳie głębokiego;
Którem do swe Ayki echać się gotu e,
A wzgarda, ako przedtem, zrze go i mordu e.


Tak ów, ako i tamten, oba brzegi miały
Statków siła, co prze azd dość wczesny⁶¹⁹ dawały,
Któremi na potrzebę wo ska pogańskiego
Żywności do obozu wieziono wielkiego.
Bo gdy się Sarraceni pod Paryż ściągali,
Wszystkie rzeki, eziora w moc swą zaraz brali,
I te, co ku hiszpańskiem granicom się ma ą,
I co po prawe ręce pola zalewa ą.


Z bark zaś żywność na muły i wozy kłaǳiono,
A lądem dróg świadomszem prowaǳić kazano.
Pełno wszędy po polach bydła rogatego,
Tak za pieniąǳe, ako czatą⁶²⁰ dostanego;
Kupców rozma tych dość targi odprawu ą,
Swó poprzedawszy towar, u drugich kupu ą.
Tem czasem wieczór nadszedł późny i każdego
Do stanowiska odyść przymusza własnego.


Król z Algieru, kiedy się noc dobrze skłoniła,
Czarne i ślepe wszędy powietrze czyniła,
Od chłopa beł proszony z tamte wsi ednego,
Aby został i chęcią nie pogarǳał ego.
On konie słuǳe dawszy, do stołu się śpieszy,
Pokarmem głodny nieco i winem się cieszy,
Winem, które do smaku tak mu przypadało,
Iż ako żywo lepsze nigdy się nie zdało.

⁶¹⁹wczesny (daw.) — wygodny. [przypis redakcy ny]
⁶²⁰czata (daw.) — kry oma wyprawa. [przypis redakcy ny]
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Z dobrą wolą i z twarzą, pełną życzliwości,
R żne Rodomontowi czynił uczciwości
Gospodarz, bo uroda i stan okazały
Wydawał go, iż akiś bohatyr beł śmiały.
Ale ten, akby w piersiach nie miał serca swego,
Zapomniał i luǳkości i siebie samego;
Wszystkie myśli posyła wciąż ku obozowi
Do swe panny, ako głuch, sieǳi, nic nie mówi.


Tak wiele on gospodarz sobie swą luǳkością
Sprawił u pogan, iż go wszystką ma ętnością
Darowawszy, namnie sze krzywdy nie czynili,
Praw i swobód zażywać dawnych pozwolili.
Oddawał on to wza em czestował⁶²¹ każdego;
I wtenczas, aby gościa ucieszył smutnego,
Kilku wezwał powinnych, ale ci nie śmieli
Nic rzec, utopionego gdy w myślach wiǳieli.


Frasobliwą twarz na dół i wzrok miał skłoniony,
W ziemię ustawnie patrząc królik zasmucony;
Huku nie usłyszałby ponno nawiętszego,
Zmysły ledwie nie wszystkie odbiegły od niego.
Potem, gdy długo sieǳiał tak uspoko ony,
Ciężko westchnąwszy, akby ze snu ocucony,
Pokrzepił się, wzniósł oczy, łzami nakropione,
Na swego gospodarza i na goście one,


A przerwawszy milczenie, gospodarza swego
I gości spytał wszystkich, co byli u niego,
Jeśliby żony swo e i ak dawno mieli,
A ci, iż są żonaci zaraz powieǳieli.
Pyta zaś, co też o ich ku sobie szczerości
Rozumie ą, eśli im prawǳiwe miłości
Dotrzymawszy, przysięgę swych ślubów spełniły,
Nakoniec, eśli dobre i cnotliwe były.


Wnet oprócz gospodarza wszyscy powieda ą,
Iż uczciwe i dobre, piękne żony ma ą;
Bo ten, trząsnąwszy głową, tak rzecze po chwili:
»Przysiągłbych, iż każdy z was w mniemaniu się myli,
»A który to twierǳić chce, a mu powiem śmiele,
»Iż głupi i rozumu w głowie ma niewiele.
»Tuszę: i ten gość zacny mem słowom pomoże,
»Bo czarnego za białe ukazać nie może.


»Ale co po tych słowach próżnych? Dobrze wiecie,
»Jako edyny feniks roǳi się na świecie,

⁶²¹czestować (daw.) — częstować, przy mować. [przypis redakcy ny]
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»Tak to est na pewnie sza, iż mięǳy wszystkiemi
»Jedne , co est mężowi wierna, nie na ǳiemy.
»A choć kto dobrze trzyma o cnocie swe żony,
»Już tu est od własnego rozumu zwieǳiony;
»Bo akoż to podobna, by sam szczęścia tego
»Dość miał, co nie potkało z nas eszcze żadnego?


»W tem błęǳie byłem i a od czasu dawnego,
»O te płci rozumiałem wiele sam dobrego;
»Lecz mądrość z Wenecye szlachcica sprawiła,
»Którego w dom fortuna mó przyprowaǳiła,
»Iż mię prawdy nauczył przykłady awnemi
»I edno kazał z ludźmi rozumieć mędrszemi.
»Jan Waleryusz⁶²² na krzcie imiona wziął dane,
»Które nigdy nie będą u mnie zapomniane.


»Zdrady, sztuki, chytrości, przebiegi, fortele,
»Co niemi oszukało swych mężów żon wiele,
»Wszystkie wieǳiał, ak trzeba, więc świeższe do tego
»I drugie, co się ǳiały wieku dawnie szego,
»Tak czytał historye, iż snadno wszystkiemi
»Dowiódł, że się nie na ǳie żadna mieǳy niemi
»Cnotliwa, a eśliby która się trafiła,
»Tem się ǳiało, iż mądrze swych niecnót taiła.


»Ale mieǳy inszemi, com słyszał od niego
»Jednę pamiętam powieść z początku samego,
»Bo się tak w mo e głowie dobrze wydrożyła,
»Iż głębszych nigdy liter ręka nie czyniła
»W marmurze, który wieczne dać pamięci ma ą,
»Gdy ǳieła bohatyrów wielkich poświęca ą.
»Tę a, byleście tylko sami chcieli wieǳieć,
»Na złość żonom zaraz złem mogę opowieǳieć«.


Odpowie mu Rodomont: »A cóż wǳięcznie szego
»Uczynić możesz, ako, kiedy żalu mego
»Ulżysz powieścią lube historye akie ,
»Co bęǳie zrozumieniem mem woli ednakie ?
»Ale żebym cię lepie mógł słuchać, bliższego
»Patrz mie sca, lub a pó dę do ciebie samego«. —
Dale co bęǳie, w insze pieśni usłyszycie,
Jeżeli z Rodomontem słuchać pozwolicie.

Koniec pieśni dwuǳiestej siódmej.

⁶²²Jan Waleryusz — szlachcic z Wenec i, nieprzy aciel kobiet. [przypis redakcy ny]
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.   
Argument
Siadszy przed Rodomontem, szkaradnemi słowy
Lży gospodarz bez braku⁶²³ wszystkie białe głowy.
On potem do królestwa gdy od eżdżał swego,
U kościółka na droǳe pozostał ednego;
Ale mu, ako przedtem srogie, dawał rany
W pół struchlałego serca gniew z wzgardą zmieszany.
Wtem u rzał Izabellę, którą gwałtem bierze,
Mnicha gromi, co ego oddała się wierze.

Allegorye
W te dwuǳieste ósme pieśni przez Rodomonta, który po niewymówione przeciw-

ko białe płci nienawiści, ako prędko u rzał Izabellę, znowu się w nie serdecznie zakochał,
ukazu e się wielka moc, którą Bóg i nieba w każdą nadobniusieńką twarz wlały wspania-
łych i pięknych na świecie białych głów, iż słusznie sza rzecz est miłować ich i szanować,
ako przyroǳenie kazało, niż nad słuszność wszelką mieć w nienawiści i pomsty z nich
pragnąć.

Skład pierwszy
Biała płci i wy, co e dobrego życzycie,
Nic na tem, choć powieści te nie uwierzycie,
Którą na więtsze hańby, niesławę i wzgardy
Chce powieǳieć gospodarz nieluǳki i twardy.
A też tak podły ęzyk nie może waszemu
Próżną wstydu naganą szkoǳić uczciwemu;
Bo cóż za ǳiw, iż cnoty ważyć nie umie ą
Prości gburowie, rzeczy co nie rozumie ą?


Opuśćcie ednak tę pieśń: snadno zrozumiecie,
Bez nie wszytko, co wieǳieć i słyszeć pragniecie.
Turpin ą wpisał mądry, więc też a dla niego,
Lecz wam nie na złość ani z uporu żadnego.
Bo ęzyk mó i pióro zawsze na tem było,
Aby te, co was zdobią, przymioty chwaliło.
Czyniłem to i eszcze czynić dotąd będę,
Póki tchu ostatniego i ducha nie zbędę.


Trzy lepie albo cztery iż przestąpi karty,
Ktokolwiek na czytanie te pieśni uparty,
Lub e tak niecha wierzy, ako zmyślonemu
Ba aniu, co niem ǳiecka⁶²⁴ tuli, niewieściemu.
Ale pódźmy do rzeczy. Gdy gospodarzowi
Czyniąc kwoli, słuchać go uż byli gotowi,
On w po śrzodku usiadszy, słowy zaraz temi
Historyą zaczynał powiedać przed niemi:

⁶²³bez braku (daw.) — bez wy ątku. [przypis edytorski]
⁶²⁴ǳiecka — . przypadek [t . B.] lm [ǳiś: ǳieci]. [przypis redakcy ny]
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»Król Astolf⁶²⁵ w Lombardye rozkazował młody,
»Kwiatem pierwszych lat śliczne okrywał agody,
»Na ozdobni e szy mieǳy rówienniki swemi,
»Których weselsze wieki czynią wǳięcznie szemi;
»Żaden mieǳy luǳkiemi w tych czasiech narody
»Nie zrównał mu i kształtne nie doszedł urody;
»Nigdy nie robił Zeuksys obrazu takiego
»Z Apellesem⁶²⁶, coby beł twarzy rówień ego.


»Nie chlubił on się z państwa tak barzo swo ego,
»Z powagi, z dosto eństwa, z bogactwa zbytniego
»Ani stąd, iż miał książąt pod swą właǳą wiele
»I mógł się królem więtszem nad innych kłaść śmiele;
»Z same tylko piękności i wzrostu ładnego
»Miał z poǳiwieniem chwałę od świata wszytkiego,
»Wszyscy się zdumiewali, wszyscy, go chwalili,
»Wszyscy w oczach niebieskich źrzenice topili.


»Ten na dworze miał swo em mieǳy zacnie szemi
»Fausta, którego ważył wielce przed inszemi;
»Z niem często odprawował ucieszne zabawy,
»Przezeń królestwa swego. wielkie robił sprawy.
»Nakoniec w posieǳeniu, gdy Faust gładkość ego
»Raz chwalił, król też wieǳieć szczerze chciał od niego,
»Jeśli wiǳiał osobę kiedy podobnie szą,
»Kształtnie szych członków równość i twarz nadobnie szą.


»Rzecze Faust: »Wedle tego, co uważam w tobie,
»»Rzadki, o królu, pewnie zrównać może tobie;
»»Ale a znam Jokonda⁶²⁷, młoǳieńca ednego,
»»Coć podobny i wzrostem swem doszedł two ego‥
»»Brata chwalę, przyznam się, a nie bez przyczyny:
»»Prócz ciebie nie na ǳie się gładszy nadeń iny.
»»Albo eśli chcesz wierzyć, powiem ci bezpiecznie:
»»Jak ty wszytkich, tak ciebie on przeszedł skutecznie«.


»Zǳiwił się, słowa o tem król rzec więce nie da,
»Tusząc, niepodobieństwo iż akieś powieda;
»Potem, wielką chciwością prędko uwieǳiony,
»Życzy, aby nawieǳił Jokond kra e ony.
»Da ą ręce na zakład, koniec ten którego,
»Iż Faust stawić ma brata co pręǳe swo ego,
»Choć różne zrazu dawał wymówki królowi,
»Wieǳąc, iż Rzym opuścić trudno Jokondowi.

⁶²⁵Astolf — król Lombardii. [przypis redakcy ny]
⁶²⁶Apelles — z wyspy Kos sławny malarz grecki, współczesny Aleksandrowi Wielkiemu. [przypis redakcy ny]
⁶²⁷Jokond — bohater noweli. [przypis redakcy ny]
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»Jako żywo na ednę piądź z miasta wielkiego
»Nie mógł nikt nigdy wywieść brata Faustowego;
»Z tych dóbr kontent, Fortuna co mu użyczyła,
»Żył spoko nie, żadna go troska nie dręczyła.
»Sprzętu, który po o cu został dość obfity,
»Ani przysparzał ani tracił, nieużyty.
»Tyczyn⁶²⁸ tak on rozumiał od Rzymu daleki,
»Jak te, co ǳielą Indów z Ameryką, rzeki.


»Ale nawiętsza trudność w tem mu się być zdała:
»Wątpi, by przypaść na to żona ego miała;
»Tak niewymowną wza em miłością gorzeli,
»Iż edno we dwu cielech z duszą serce mieli.
»Chcąc ednak być posłusznem panu, co prośbami,
»Potem wolą zniewolił ego podarkami,
»Milczy, a przecię w drogę prędko się gotu e,
»Jako brata nachylić, z myślą się mocu e.


»Jeǳie i po kilku dniach do Rzymu przybywa,
»Gǳie próśb ǳiwnych i sztucznych sposobów zażywa;
»Na ostatek poruszył tak brata swo ego,
»Iż do króla pozwolił echać lombarǳkiego.
»Co więtszą, upór żony ego słowy swemi
»Odmienił: mówi edno i edno tchnie z niemi;
»Przekładał dobroǳie stwa, które małżonkowi
»Je gotowe, eśli w tem wygoǳi królowi.


»Czas droǳe znaczy Jokond, uż sługi przy mu e,
»Konie, o na cudnie szych gǳie wieǳiał, kupu e;
»Szaty mu drogie robią, by ǳiwną zdobiły
»Gładkość, co e z swych darów nieba użyczyły.
»ǲień i noc żona, ciężar słodki, z szy e ego
»Wisi, chcąc duszę wylać na łonie u niego.
»»Takli mię to od eżdżasz — mówi — mężu drogi,
»»A piersi nie przenikać śmierci postrzał srogi?


»»Ja, ilekroć pomyślę o tem, tyle razy
»»Umieram i z lewego boku nie bez skazy
»»Wykorzeniasz mi serce: racze ręce two e
»»Raz mię zabiwszy, w nizkie niech poślą poko e!
»»Przestań, ma duszo złota« — na słowa zaś ony
»Jokond rzekł, w serce z żalu stem grotów trafiony —
»»Dwuch miesięcy tam dłuże nie zmieszkam bez ciebie,
»»Choćby mi z państwem dawał król samego siebie«.


»To ona usłyszawszy, kęs weselsza była,
»Bo tak długiem terminem przecię się dręczyła.

⁶²⁸Tyczyn — rzeka w północnych Włoszech, dopływ Padu. [przypis redakcy ny]
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»»Wielki ǳiw — mówi — bęǳie, za rzecz mie prawǳiwą,
»»Jeśli mię tu zastaniesz, gdy się wrócisz, żywą«.
»Ostatek słów wzdychaniem gorącem przerywa,
»Nie e, nie śpi, nie pĳe, twarz w ho nych łzach pływa.
»Serce się w piersiach pada z bólu Jokondowi,
»Żału e, iż wiarę dał bratu i królowi.


»Potem z łańcuszkiem złotem z swe szy e zde mu e
»Krzyżyk bogaty i wnet mężowi daru e.
»A beł relikwiami wewnątrz napełniony
»Od pielgrzyma, co wszytkie kołem zwieǳił strony
»Palestyńskie; ociec e przy ął w dom chorego,
»Gdy na zad z Jeruzalem wracał się świętego,
»Ten umiera ąc, na znak miłości swo emu
»Dał go gospodarzowi z ochotą luǳkiemu.


»Tak drogi i tak piękną podarek robotą
»Przy ął wǳięcznie i włożył na szy ę z ochotą.
»Ona prosi, aby ą tyle razy wszęǳie
»Chciał wspominać, ako nań często patrzyć bęǳie.
»»Nie dla pamięci — rzekł e — biorę go od ciebie,
»»Bo rychle zapomniałbych sam samego siebie,
»»Niż te miłości, którą takeś mię pożyła,
»»Iż w grobie i po śmierci chcę, byś ze mną była«.


»Te nocy, co uż blizki wy azd poprzeǳała,
»Ledwie na wǳięcznych ego ręku nie skonała;
»Mdle e, trupowi równa, ako martwa, leży,
»Strumień płaczu rzewnego wciąż po piersiach bieży.
»On goǳinę przed świtem wstawszy z łoża swego,
»I do sług i do brata poszedł roǳonego;
»I pożegnawszy żonę, w drogę się puszcza ą,
»Którą wpółżywą ǳiewki w pościel odnasza ą.


»Ci zaś adąc, żartami trudów ulżywali;
»A gdy ledwo dwie mili spełna u achali,
»Wspomniał Jokond, krzyżyka że nie wziął swo ego,
»Który włożył pod głowy⁶²⁹ wieczora przeszłego.
»»Niestetyż — mówi cicho — akom nieszczęśliwy!
»»Gǳie dar kochane żony, gǳie est, przez Bóg żywy
»»Jakie wymówki na dę? Bęǳie rozumiała,
»»Iż szczera miłość u mnie lekką wagę miała!«


»Nabieǳiwszy się z myślą, wnet się rezolwował
»Wrócić, aby go sam wziął, ako go sam schował;
»Bo zdało mu się przecię coś niebezpiecznego
»Słać tam, gǳie żona spała, sługę nowotnego.
»Zatrzyma się i rzecze tak bratu swo emu:

⁶²⁹głowy — część łóżka lub posłania, gǳie głowa spoczywa. [przypis redakcy ny]
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»»Ku gościńcowi⁶³⁰ mie się prosto Bakańskiemu⁶³¹,
»»Bo a na zad do Rzymu stąd powrócić muszę,
»»Lecz nowu dogonić cię prócz zabawy tuszę.


»»ǲiwnie gwałtowne , wieǳ to, wygaǳam potrzebie,
»»Ale nie wątp byna mnie : stawię się do ciebie«.
»To rzekszy, rączo koniem do Rzymu obraca,
»Cwałem, co w szkapie siły, pilne drogi skraca.
»Z sług nie bierze żadnego, a gdy świt różany
»Dawał znać, że uż za niem ǳień iǳie rumiany,
»W echał w dom, uda e się do poko u swego,
»Gǳie krzyżyka przede dniem zapomniał złotego.


»Dybie do łóżka cicho, akby kroki mierzył,
»I u rzy to, czemuby sam nigdy nie wierzył:
»Żona, snu zażywa ąc bezpiecznie twardego,
»Trzymała z sług podle szych na rękach ednego.
»Poznał cuǳołożnika Jokond zadumiały,
»Zmartwiawszy, nie czu e się, ako skamieniały.
»Wiǳi, iż pięknie wiary szczere dotrzymała,
»Choć stokroć, gdy wy eżdżał w drogę, umierała.


»Jeśli się gryzł i eśli z wiǳenia onego
»Beł kontent, niech rozumu każdy pyta swego.
»Bo, żebyście na żonach swych te nie wiǳieli
»Próby, wierzyć podomno bęǳiecie woleli.
»Co miał rzec, co miał czynić Jokond nieszczęśliwy?
»U ąwszy się za swą broń, pomsty prędkie chciwy,
»Chciał zdra ców oraz przebić; lecz nie pozwalała
»Zbytnia ku żenie miłość i ręce wiązała.


»Jeśli go niewolnikiem swem nie uczyniła,
»Patrzcie, że nie eno się mścić nie dopuściła
»Jawne krzywdy, ale tak sercem włada ego,
»Iż ścierpiał w oczach swoich zdra cy łoża swego.
»Stał długo, nie buǳąc ich, a potem westchnąwszy
»I krzyżyk z pod poduszki, gǳie go schował, wziąwszy,
»Na zad z poko u iǳie cicho przemierzłego;
»Wsiadł na koń i dogonił w droǳe brata swego.


»Piękność ona, anielskie co podobna była,
»Wiǳą wszyscy, ak się w niem do szczętu zmieniła.
»W pół serca iż mu dosiągł asunek okrutny,
»Oczy, łez pełne, i sam wyda e wzrok smutny.
»Żaden nie śmie sekretu pytać nieszczęsnego,
»Wszyscy ednak snadno się domyśla ą tego,

⁶³⁰gościniec (daw.) — [tu:] gospoda. [przypis redakcy ny]
⁶³¹Ku gościńcowi (…) Bakańskiemu — Baccano, mie scowość o kilka mil (włoskich) od Rzymu. [przypis

redakcy ny]
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»Iż miłość tych przyczyną melankolĳ była,
»Co tak prędko szpetną twarz z piękne uczyniła.


»Oczu z niego nie spuści brat: tak się ǳiwu e,
»Mniema, iż mu dla tego żal przykry do mu e,
»Że edne tylko w domu swe od echał żony;
»Ten przeciwnem sposobem est zaś utrapiony,
»Bo samowtórą⁶³² zdybał. Więc go rozma temi
»Cieszy słowy, on czoło marszcząc, z nadętemi
»W ziemię patrzy wargami, lekarstwa żadnego
»Nie chce brać od tych, rany bo nie wiǳą ego.


»Jeǳie z niem, oraz o żal pytać nie przesta e,
»I coby miał umnie szać, bolu mu przyda e;
»Od którego zaledwie uż ten nie umiera,
»Gdy drugi przykrem plastrem rany mu otwiera,
»Przypomina ąc żonę, co niefortunnego
»Jest kłopota edyną przyczyną onego.
»Nie e, nie pĳe we dnie, sen utracił w nocy
»I siły przyroǳone nie ma ą swe mocy.


»Oczy się w na eżonem łbie skryły głęboko,
»Nos, rozwlokły po wyschłem obliczu szeroko,
»Nie tylko równać mu się gładkością królowi,
»Ale na szpetnie szemu zabrania⁶³³ gburowi⁶³⁴.
»Przykra do tego febra tak w skok nastąpiła,
»Iż w Arnie⁶³⁵ zostać wszytkich zaraz przymusiła⁶³⁶;
»A eśli eszcze co w niem było nieszpetnego,
»Ginie, ak z kwiatu róże , dawno urwanego.


»Prawda to, iż Jokonda żal z serca Faustowi,
»Ale akoby się miał wymówić królowi,
»Barzie myśli; kłamcą być, zwłaszcza u takiego
»Pana, któremu gładkość równał brata swego,
»Szkaradna to rzecz, wiǳi, więc w dobre pamięci
»I obietnice swo e i ego ma chęci.
»Atoli, aby dale ku Tyczynu echał,
»Chociaż schorzały, ǳiwnych środków nie zaniechał.


»Nie chce ednak, żeby go wiǳiał tak brzydkiego
»Król nagle, by nie baczył, iż żartował z niego.
»Ale przez list ozna mił, iż u wszytkich ǳiwy
»Będą wielkie, eśli z nim brat przy eǳie żywy;

⁶³²samowtór (daw.) — z ednym towarzyszem, sam [ est] wtóry; [we dwóch z towarzyszem; red. WL]. [przypis
redakcy ny]

⁶³³zabrania — tu: nie pozwala. [przypis edytorski]
⁶³⁴gbur (daw.) — chłop. [przypis edytorski]
⁶³⁵Arno — rzeka, nad którą leży Florenc a. [przypis redakcy ny]
⁶³⁶w Arnie zostać wszytkich zaraz przymusiła — w oryg. „all’ Arno”, „nad Arnem”, t . we Florenc i. Tłumacz

z rzeki Arno zrobił miasto. [przypis redakcy ny]
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»Bo i niewczas podróżny i powietrza złego
»Odmiana do kresu go pęǳą ostatniego;
»Gorączka tak go trapi z febrami zimnemi,
»Iż nie est ten, akiego udawał przed niemi.


»Rad beł król, o przy eźǳie usłyszawszy ego,
»Bo i wielce poważał przy aciela swego
»I nic barzie nie pragnął pod ten czas na świecie,
»Jeno wiǳieć schwaloną gładkość, ako wiecie.
»Ani on o tem myślił ani się asował,
»Lub pośledni⁶³⁷ w gładkości lub bęǳie przodkował;
»Wie dobrze, iż nie nazbyt źle ǳiać się z niem bęǳie,
»Choć niże w porównaniu urodą z niem sięǳie.


»Gdy przy echał, złożenie⁶³⁸ w pałacu mu da e,
»Cieszy go i nawieǳa, częścią z niem przesta e;
»Dostatki wielkie w piciu i w eǳeniu noszą,
»Czczą, szanu ą, aby beł dobre myśli, proszą.
»Ten truchle e: rozkoszna wǳięczność z członków spadła,
»Trupowi podobnie szy, twarz rumiana zbladła;
»Żadne gry z gonitwami, słodkie luteń strony
»Nie cieszą go, ak prędko wspomni złość swe żony.


»Naprzeciwko złożenia ego sala była
»Stara, lecz insze gmachy wszytkie przewyszszyła.
»Tam on sam dla ulżenia bolu serdecznego
»Często choǳił, kompana nie biorąc żadnego.
»Tam się troskami karmił, łzy pił, dręczył sroǳe,
»Tam rozpuszczał nieszczęsnem wolne myślom woǳe;
»Tam naostatek nalazł — ktoby się spoǳiewał? —
»Lekarstwo srogiem ranom, dla których omdlewał.


»W kącie samem, gǳie ciemność, ako noc, się zdała,
»Żadnego bowiem tamta część okna nie miała,
»Postrzegł balka⁶³⁹, od muru kęs odwalonego,
»Przez który dawał promień blask słońca asnego.
»Przystąpiwszy się, wiǳi rzecz zaraz cudowną
»I do wierzenia mało samemu podobną;
»Chocia w oczach ta sprawa toczyła się ego,
»Tuszył przecię, iż coś wzrok omamiło ego.


»Tą skałubiną⁶⁴⁰ wszystkie królowe poko e
»Widać było, te zwłaszcza, w których drogie swo e
»I skarby i kle noty przednie sze chowała
»I do nich żadna panna wniść nigdy nie śmiała

⁶³⁷pośledni (daw.) — ostatni. [przypis redakcy ny]
⁶³⁸złożenie (daw.) — pokó , schowek. [przypis redakcy ny]
⁶³⁹balk — belka. [przypis redakcy ny]
⁶⁴⁰skałubina (daw.) — otwór, ǳiura. [przypis redakcy ny]
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»Prócz świadomsze ta emnic. Tam, gdy rzucił okiem,
»U rzał karła, dybiącem co wszedł cicho krokiem;
»Który wziąwszy się w pasy dość ścisło z królową,
»Pod się ą chyżo rzucił akąś foǳą⁶⁴¹ nową.


»Jokond mniema, wiǳąc to, iż go sny bawiły:
»Tak rozerwane wtenczas ego zmysły były.
»Wytrzeszcza oczy: »Co to — mówi — prze Bóg żywy!
»»Spięż a, czyli na awie wiǳę takie ǳiwy?«
»Potem ledwie samemu uwierzywszy sobie,
»Na po edynek, w trefnem co się wszczął sposobie,
»Patrząc, rzekł: »Takżeś i ty brzydką uwieǳiona
»»Miłością, choć to króla przednie szego żona?


»»Toć a muszę swe za złe nie mieć, iż zgrzeszyła,
»»Bo przynamnie z raźnem się chłopcem pocieszyła,
»»I snadno ą wymówić to przede mną może,
»»Że z zbytnie chęci spólne znieważyła łoże.
»»Więc ta płeć ułomna est od początku świata,
»»Gdy bystre zwłaszcza krwi wrzeć młode każą lata.
»»Mnie sza to, choć z podle szych sług wzięła ednego:
»»Ato ta ucześnikiem ma ǳiw⁶⁴² łoża swego!«


»Wstawszy naza utrz, nie chce uchybić goǳiny;
»Bęǳieli akie bitwy wczora sze przyczyny
»Dawać nierówna para, aby wiǳiał, życzy.
»Patrzy, czeka, kwadransy z minutami liczy:
»Wnet panią, gdy przed karłem wprzód weszła, obaczy,
»Potem zdra cę, co do nie znowu zmierzać raczy.
»Raǳi sobie, ale ta przykro utysku e,
»Iż on ą nie tak, ako ona go, miłu e.


»ǲiwnie, słysząc te skargi, Jokond się zdumie e;
»Żal mu króla, co tak się niedobrze z niem ǳie e,
»Barzie , kiedy czwartego dnia zaś u rzał potem,
»Iż po karła onego z żalem i z kłopotem
»Trzykroć pannę królowa cicho posyłała,
»Ta zaś, iż do nie nie chciał przyść, odpowieǳiała,
»Dla szeląga, który on utracił ednego,
»Gdy się grą z towarzystwem bawił dnia onego.


»Na tak cudowny widok Jokond rozwesela
»Oczy, zwykłe czołu twarz śliczności uǳiela;
»Ociera łzy, uż lepsze pełen est naǳie e,
»Płacz w radość mieni, sercem i usty się śmie e.
»Wraca się do poko u swego, odmieniony,
»Tłuście szy, z cerą lepszą, ak urumieniony.

⁶⁴¹foǳa (daw.) — sposób, moda. [przypis redakcy ny]
⁶⁴²ǳiw — [tu:] potwór. [przypis redakcy ny]
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»Z królem brat, słuǳy inszy, co w niem upatru ą
»Taką odmianę prędką, znowu się ǳiwu ą.


»A eżeli król z serca życzył sobie tego,
»Aby wieǳieć mógł zaraz przyczynę nagłego
»Wesela, niemnie Jokond pragnie wszelakiemi
»Sposoby powieǳieć mu, ako go sztucznemi
»Oszukiwano po te czasy fortelami.
»Lecz chce, aby mu swemi wprzód stwierǳił ślubami
»Słowa o tem nie mówić nigdy namnie szego,
»Nie gniewać się, póki duch bęǳie w ciele ego.


»Przysięga król zarazem na to, iż wszytkiemu
»Dosyć uczyni, choć co opak Jokond emu
»Powie na osobliwą szkodę państwa ego,
»Na zniewagę korony albo uczciwego,
»Ani się mścić zarazem ani potem bęǳie
»W cuǳem państwie i swo em, w inszych kra ach wszęǳie;
»Nakoniec podobieństwa nie poda żadnego,
»Przez które winowa ca domyśli się czego.


»Dopiero mu powiada Jokond temi słowy,
»Jak uż dla zdrad żony swe umrzeć beł gotowy,
»Straciwszy i dobrą myśl⁶⁴³ i pociechy swo e,
»A z oczu tylko pęǳąc obfite łez zdro e.
»Gdy niewidomie psował asunek go tęgi
»Dla zdra czyne i ślubu łamce⁶⁴⁴ i przysięgi,
»Co ulubiwszy z chłopców podle szych ednego,
»Była mu kwoli w oczach nieszczęśliwych ego.


»Ato przecię tak ważne w wyszszem zamku było
»Lekarstwo, iż żal wczora wszystek uśmierzyło;
»Bo choć to na uczciwem szwank nielada aki
»Odniósł, ale iż on sam nie beł eden taki,
»Rad wielce. Tak z niem mówiąc, do ǳiury go wieǳie,
»Przez którą, ak na cuǳe klaczy kształtnie eǳie,
»Jak kole ostrogami, ako nią kieru e
»Brzydkie karlisko, wnet mu palcem ukazu e.


»Tak szkaradny postępek wiǳąc król swe żony,
»Strętwiał, twarz się zmarszczyła, oczy, ak szalony,
»Wywraca, prosto ścianą chce tam skoczyć oną.
»Lecz Jokond obietnicę, przysięgą stwierǳoną,
»Przypomina; tak zamilkł, gniew przykry połyka,
»Choć w pół serca uczynek bezecny go tyka;
»Z źrzenic skry szczere lecą, twarz pała ogniami,
»Gryzie wargi, włosy rwie i zgrzyta zębami.

⁶⁴³dobra myśl (daw.) — wesołość. [przypis redakcy ny]
⁶⁴⁴ślubu łamca (daw.) — krzywoprzysięzca. [przypis edytorski]
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»Potem rzekł: »Co mam czynić? Powieǳ, bracie drogi.
»»Dla ciebie skarany być występek tak srogi
»»Nie może; bo co do mnie, ako sto ę żywy,
»»Już bych a, uż gniew pomstą napasł sprawiedliwy«.
»»Opuśćmy — rzecze Jokond — oba zdradne żony,
»»A uda my się wespół różne wiǳieć strony,
»»Abyśmy taki figiel cuǳem oddawali,
»»Jaki naszem służkowie marni wyrząǳali.


»»Obaśmy młoǳi, oba rozkoszną pięknością
»»Tak uczczeni, iż trzeci naleźć się z trudnością
»»Bęǳie mógł dla akiego porównania z nami.
»»Już tak, milcząc, puśćmy się rychło w drogę sami:
»»Snadno białych głów wszęǳie dostaniemy takich,
»»Co z naszą wolą myśli będą też ednakich.
»»Jest gładkość, są pieniąǳe: wprzód się nie wróciemy,
»»Aż z tysiąca żon cuǳych korzyść odniesiemy.


»»Wiesz dobrze, ako i czas i pielgrzymowanie
»»Dawnie sze troski z naszych serc i asowanie
»»Niszczą, starą zaś miłość i serce zranione
»»Go ą zabawy, z białą płcią inǳie wznowione«.
»Król to słysząc, puścić się w drogę dnia onego
»Zaraz chce: tak mu rada podoba się ego.
»Wychoǳą, giermków tylko dwu sobie obrawszy,
»Spólną miłość i spólną przy aźń obiecawszy.


»Odmienia ąc się w szaty, uż przeszli Francyą,
»Włoską ziemię, Niderland z wesołą Anglią,
»A takie do białe płci szczęście wszęǳie mieli,
»Iż wnet em pozwolono wszytkiego, co chcieli.
»Jeśli oni podarki kosztowne dawali,
»Tysiąckroć upominki na zad droższe brali;
»Siła proszą pań, by em chęć swą oświadczały,
»Lecz więce tych, co się zaś w ich miłość wpraszały.


»W te prowincye miesiąc, a w te dwa mieszka ą,
»Nie rusza ąc się, aż gdy próbę pewną ma ą
»Osobliwe czystości białych głów i wiary;
»Cóż potem, eden wszystkich wiǳą zwycza stary:
»Jaka w ich domiech, taka i tu się na du e
»Cnota; żaden z nich lepsze nigdy nie szlaku e.
»A potem w edne tylko uż się kochać chcieli
»Dla niebezpieczeństwa, co wielkie stąd wiǳieli.


»Jednę nalazszy, chować spólną uraǳili,
»Byle gǳie obycza ną, piękną utrafili,
»Coby zarówno wole obu wygaǳała,
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»Zwłaszcza iż zazdrość w sercach ich postać nie miała.
»»Bo czemuż — mówi mu król — dwa w edne nie mamy
»»Kochać się? Białogłowski wszak obycza znamy;
»»Sam wiesz, iż takie na świat natura nie dała,
»»Któraby na mężczyźnie ednem przestać miała.


»»Tak bęǳiem bez wszelkiego mogli mieć silenia
»»Przyroǳone, gdy eno zechcem, pocieszenia.
»»Spórki⁶⁴⁵ żadne nie będą trwały mięǳy nami:
»»Jeśliby co przypadło, wnet pogoǳiem sami.
»»Więc każda snadno na to, tuszę a, pozwoli,
»»Bo któraż za ednego dwu w łóżku nie woli?
»»I wiernie sza podomno mężom bęǳie dwiema,
»»Wiarą, cnotą popisać chcąc się przed obiema«.


»Słysząc mowę Rzymianin króla swego taką,
»Na zdanie i na wolą z niem przypadł ednaką.
»Choǳą po różnych mie scach, zwykłe odprawu ą
»Igrzyska, na ostatek, co chcieli, na du ą.
»Bo gdy się w Walencye ⁶⁴⁶ czas akiś bawili,
»Gospodarską trafunkiem ǳiewczynę zoczyli;
»Smagłe urody, kształtna i nadobna była,
»O rzecz domową z gośćmi staranie czyniła.


»Pierwszych czasów rozkoszne lata i wiek młody
»Nad śnieg bielsze zawsze e rumienił agody.
»Ociec, co niedorosłych synów miał niemało
»I któremu ubóstwo zbytnio dokuczało,
»Nie dał się długo prosić, kiedy nalegali
»O córkę i pienięǳy coś siła dawali;
»Dał ą em, pozwoliwszy, by ą z sobą wzięli
»I do swego królestwa, eśli będą chcieli.


»Biorą pannę i pociech z nią obfite zdro e:
»Raz ten, drugi raz zaś ów ma rozkoszy swo e;
»Tak więc wza emne miechy ednako dmucha ą,
»Gdy w kominach kowalskich płomień z węgla da ą.
»Stamtąd Hiszpanią prześć wszytkę umyślili,
»Potem pragną, Aykę aby nawieǳili.
»Jadą uż z Walencye , wieczora pierwszego
»W Zatcie⁶⁴⁷ u gospodarza stanęli ednego.


»I zaraz według swoich dawnie szych zwycza ów
»Idą kościoły, gmachy wiǳieć onych kra ów;
»Bo tak, gǳie eno, kolwiek w cuǳe ziemi byli,
»Chcąc doskonalszą biegłość w rzeczach mieć, czynili.

⁶⁴⁵spórka (daw.) — walka, po edynek. [przypis redakcy ny]
⁶⁴⁶Walencja — miasto nad Morzem Śróǳiemnym w Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
⁶⁴⁷Zatta — miasto Xativa albo San Felipe w prowinc i Walenc i w Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
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»ǲiewczyna zaś z drugiemi została służkami
»Dla słania, a ci koni by do rzeli sami;
»Jedni na przyście pańskie wieczerzą gotu ą,
»Ci poruczonych sobie spraw inszych pilnu ą.


»Beł młoǳieńczyk w gospoǳie, co czasu przeszłego
»Służył, u gospodarza w Walencie onego;
»Z ǳieciństwa w te panience kochał się i ona
»Miłością była k niemu z pierwszych lat wzruszona.
»Postrzegł ą, ako prędko z niemi przy echała —
»Czegóż miłość nie wiǳi, choć ślepą została? —
»Lecz z pode rzeniem zgiełku bo ąc się akiego,
»Przywitanie odłożył do czasu pewnego.


»Aż gdy goście odeszli, wnet się dowiadu e,
»Co to są za panowie, gǳie z niemi wędru e.
»Powiada mu Fiametta⁶⁴⁸ — gdy ą krzcić kazali,
»Takowe e roǳice imię własne dali —
»Wszytkę sprawę. »Niestetyż, ako me naǳie e —
»Mówi Grek⁶⁴⁹, tak zaś służkę zwano — wiatr rozwie e!
»»Gdym się spoǳiewał z tobą żyć, kochanko mo a,
»»U samego mię śmierci zostawiasz podwo a⁶⁵⁰!


»»Już dotąd ciepły z oczu mych strumień popłynie,
»»Póki ciało w proch, a duch w wiatr się nie rozwinie.
»»Takżeś to uż est cuǳa, takli mię odbiegasz,
»»Tak serce chcąc rozedrzeć me, gwałtem go sięgasz!
»»Jam umyślił, pienięǳy dostawszy z trudnością,
»»Two em być, wiecznie two ą chlubić się miłością,
»»I na zad wróciwszy się do o ca two ego,
»»Prosić, aby mi szczęścia nie zazdrościł tego«.


»Ściskała ramionami uboga ǳiewczyna,
»Klnie się sroǳe, przysięga, iż nie z nie przyczyna,
»Lecz omieszkanie akieś i niedbalstwo ego
»Trosk takowych z żałością nabawia samego.
»»Dopuść przynamnie — ten zaś mówi e chuǳina —
»»Kiedym tak nieszczęśliwy, gdy est przy mnie wina,
»»Abym wylał na rękach twych ducha nęǳnego,
»»Nim ucześnikiem bęǳie wzrok od azdu twego«.


»Gdy płacz gorzki i łkanie ciężkie upatru e,
»Fiametta poruszone serce w sobie czu e.
»»Wierz — mówi — eślim z serca przedtem cię lubiła,
»»Iż wszytko i terazbym, co chcesz, uczyniła;
»»Ale czasu i mie sca nie wiǳę po temu:

⁶⁴⁸Fiametta — karczmareczka z Walenc i. [przypis redakcy ny]
⁶⁴⁹Grek — [tu:] kochanek Fiametty. [przypis redakcy ny]
⁶⁵⁰podwój (daw. forma) — podwo e. [przypis redakcy ny]
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»»Każdy z nich pilnować mię każe oku swemu«.
»On na to: »Jestli aka miłości skra w tobie
»»Dawne , każ mi posłużyć przyszłe nocy sobie«.


»»A to ako być może? Czyś zbył — rzekła — swego
»»Rozumu? Ja na rękach tego lub owego
»»We śrzodku każde nocy sypiam mięǳy niemi,
»»Bawiąc ich rozmowami do świtu lubemi«.
»»Mnie sza to — odpowie Grek — nauczę a ciebie,
»»Jak bęǳiesz miała spólne wygoǳie potrzebie;
»»Tylko pozwól, a ǳisia użału się mego
»»Nieszczęścia, do poko u wpuściwszy mię swego«.


»Myśli trochę, słysząc to, potem mu kazała
»Przyść w ten czas, gdy w nerwospy dusza każda spała;
»Jako drzwi otworzywszy miał postąpić sobie,
»Którędy przyść do łóżka, uczy w one dobie.
»Grek czuły według nauki mistrzyni kochane
»Goǳiny, ak posnęli wszyscy, pożądane
»Dopatrzy, iǳie cicho, drzwi otwiera małe,
»Dybie pomału, kroki włócząc ociężałe.


»Stopy szeroko kłaǳie, a zadnią się wspiera,
»Nos ściska, gębę dłonią dla tchnienia zawiera;
»Tak więc ostrożnie choǳić w pociemku pragniemy,
»Gdy gozǳia⁶⁵¹ lub śkła zdeptać ostrego nie chcemy.
»Rękę przed sobą niesie, ślepe drogi maca,
»Chód, ako zawieszony, do łóżka obraca.
»Nalazł e, a przy aciół dwu postrzegszy, nogi
»W zad cicho cofnął: strach go zrazu prze ął srogi.


»Zaś przystąpił i mieǳy Fiametcine obie
»Kolana wemknąwszy się w cudownem sposobie,
»Twarz z twarzą i swe ręce zrównał z e rękami,
»Oczy, czoło i wargi cału e wargami;
»I tak trzyma się na nie aż do dnia samego:
»Jeǳie mocno, bydlęcia dopadszy dobrego,
»Nie posztą⁶⁵², bo odmieniać nie chce zawodnika⁶⁵³,
»Woli kłusem całą noc bieǳ bez przewodnika.


»Słyszał król, słyszał Jokond tenten⁶⁵⁴ biegu tego,
»Bo łóżko z niemi wespół z ruchania częstego
»Chwiało się; ale edne oba myśli byli,
»Przeszkaǳać sobie spólne azdy nie życzyli.
»Grek potem, gdy swą drogę wesoło odprawił,

⁶⁵¹góźdź (daw.) — gwóźdź. [przypis redakcy ny]
⁶⁵²poszta (daw.) — poczta. [przypis redakcy ny]
⁶⁵³zawodnik (daw.) — koń biega ący w zawód, koń w ogóle. [przypis redakcy ny]
⁶⁵⁴tenten (daw.) — tętent. [przypis redakcy ny]
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»Poszedł, a w pośrzodku ich Fiamettę zostawił;
»Która wstawszy, do panów chłopiąt zawołała,
»Wiǳąc, słońcu utrzenka iż ustępowała.


»Król zasię rzecze, wsta ąc, Jokondowi swemu:
»»Leż ty, bracie, a spoczni utruǳeniu twemu,
»»Bo te nocy tak wielką odprawiłeś drogę,
»»Iż się a wyǳiwować te prące nie mogę«.
»Wnet Jokond rozśmiawszy się, tak odpowie emu:
»»Racze ty, królu, zdrowiu sfolgu , raǳę, twemu;
»»Po tak ciężkie robocie, chcę, byś go szanował:
»»Dosyć, iżeś całą noc na klaczy polował«.


»»Bez wątpienia — rzekł zaś król — uwierz mi żadnego,
»»Zemknąłbych beł zraz charta ze smyczy mo ego;
»»Aleś ą sam tak dobrze osiadł przeszłe nocy,
»»Żeby cię beł nie zraził mąż na więtsze mocy«.
»»Twó sługa — znowu Jokond — estem — rzekł do niego —
»»Uczyń to, gdy eno chcesz bez żartu takiego.
»»Znam a mo ę powinność: rad ustąpię tobie,
»»Gdy tego szczwania częście bęǳiesz życzył sobie«.


»Kiedy temi żartami na się nacierali,
»A po nich do ostrze szych słów przystępowali,
»Rozumie ąc, iż eden śmie e się z drugiego,
»Gdy w nocy nie chciał konia ustąpić spólnego,
»Zawołali Fiametty, co pobliżu⁶⁵⁵ była,
»A twarz bladą z przestrachu bo aźń e czyniła,
»Aby sama przed niemi szczerze powieǳiała,
»Z kiem tak wiele mil, wespół leżąc, u echała.


»Z krzywa patrząc, z Jokondem dowieǳieć się tego
»Chce król, kto przy nich wczasu zażywał lubego;
»Sami do odpowieǳi uszu nadstawu ą,
»Kto skłamał, kto się zaparł, wieǳieć usiłu ą.
»A ta do nóg królewskich nizko się rzuciła,
»Grzech wyznawa; aby go odpuścił, prosiła;
»Wątpi o zdrowiu, wiǳi, iż zdradę poznano,
»Co się e , ako żywo, wziąć nie spoǳiewano.


»»Odpuść mi — mówi — panie i ty, proszę, drugi,
»»Żem na uprze me wspomnieć musiała posługi
»»I na gorącą miłość chłopięcia ednego,
»»Która się uż nie mogła zmieścić w sercu ego«.
»Potem szczerze rzecz samę zaraz powiedała
»Przed niemi, ako mu przyść do siebie kazała,
»Tusząc, że się żaden z nich nie domyśli tego,
»Racze rozumieć bęǳie eden na drugiego.

⁶⁵⁵pobliżu (daw.) — w pobliżu. [przypis redakcy ny]
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»Jokond z królem po sobie po rzawszy, zdumieli,
»ǲiwu ą się, bo eszcze nigdy nie słyszeli,
»Aby kiedy inszy dwa byli oszukani
»Tak sztucznie i niewieścich zdrad w sieć uwikłani.
»A gęby otworzywszy, śmiechu serdecznego
»Zażywa ą, łóżka się ułapiwszy swego,
»Na które się pospołu oba porzucili,
»Trzyma ą się za piersi, oczy zamrużyli.


»Zaledwie uż od śmiechów oddycha ą onych,
»Które em wyciska ą łzy z oczu zamknionych;
»Mówią: »Jako pilnować żon swoich bęǳiemy,
»»Jeśli dwa te , z nią leżąc, ustrzeǳ nie możemy
»»Chociaby oczu miał mąż, ak włosów, na głowie,
»»Nie ustrzeże e nigdy, wierz, królu, me mowie.
»»Ato ta mieǳy nami dość ścisło sypiała,
»»Przecię obu, sam wiǳisz, chytrze oszukała.


»»Tysiąceśmy białych głów pięknych probowali,
»»Mieǳy temi i edne eszcze nie doznali,
»»Aby odmówić miała i garǳić prośbami;
»»Toż i drugie uczynią i postąpią z nami.
»»Jednaka ich est wola, chęć i skłonność wszęǳie,
»»Ale ostatnią próbą niech nam i ta bęǳie.
»»Słusznie tedy, iż do żon swoich się wróciemy,
»»Gdy cnotliwszych wyszukać nad nie nie możemy«.


»Tak rzekł Jokond, a potem Fiametcie kazali
»Po e kochanka, bo chcą, aby go poznali.
»Ta go przyprowaǳiwszy, stawiła przed niemi,
»Ci zaś wziąwszy obo e, w domu przed wszytkiemi
»Posag, dostatki da ą i ślub em brać każą,
»A sami się do domu powrócić odważą.
»Wsiedli na konie, adą wprost ku zachodowi
»Ani się chcą przeciwić swych żon występkowi«.


Tu gospodarz, po więtsze uż zemdlony części,
Przestał i swo e koniec uczynił powieści.
Słuchał pilno Sarracen, słowa namnie szego
Nie mówiąc do skończenia prawie ostatniego;
Potem rzekł: »Ja się pierwszy nie ǳiwu ę temu
»I wierzę, że przeciwko narodowi złemu
»Chytrych niewiast mężczyzna lekarstwa żadnego
»Nie na ǳie, choćby szukał aż do dnia sądnego«.


Co słuchali pospołu, eden mieǳy niemi
Beł mędrszy i obciążon laty do rzałemi;
Ten nie mogąc trwać, aby dłuże białe głowy
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Miały być tak przykremi znieważane słowy,
Do gospodarza twarz swą obrócił onego
I rzecze: »Dosyćeśmy cierpieli two ego
»Fałszu, który namnie sze nie ma prawdy w sobie
»Naba ałeś się, bracie: czas uż milczeć tobie.


»I temu a nie wierzę, coć tę historyą
»Powieǳiał, nienawiścią rzecz swą zdobisz czy ą.
»Choćby ewangelista dobrze beł ten isty:
»Już tu ho nie ad wylał na nich oczywisty
»I złem racze mniemaniem mówił uwieǳiony
»I z rozsądka zdrowego beł snać obnażony.
»Słyszałbyś beł, przysięgę a tobie, od niego
»Insze słowa, gdyby gniew nie wrzał w sercu ego


»I kiedyby beł prawdę chciał powieǳieć tobie,
»Szersze pole chwalić ich i smakować sobie
»Z materyą mógł on mieć tysiąckroć prawǳiwszą.
»Bo cóż za ǳiw, choć kiedy ednę mnie cnotliwszą
»Mieǳy dobremi wiǳiał? Miałże uż zarazem
»Lżyć, potępiać i mieszać dobrych z złemi razem?
»Wieǳ, iż twó Waleryusz nie mówiłby tego,
»By się raǳił rozumu, a nie gniewu swego.


»I ty sam powieǳ, akoć nił est ten wiek stary,
»Z swemi gości, eśliście dotrzymali wiary
»Żonom waszem, gdy różna czasem się trafiła
»Okazya, do cuǳych co was prowaǳiła.
»Wiem, iżeście nie eno dość często prosili
»Nadobnych, ale eszcze i z chęcią płacili.
»Bo takie nie mogliście, coby się kłaniała
»Wam sama, naleźć nigdy, choć złą sławę miała.


»Więc niepodobna to est, aby mieǳy wami
»Beł ten, coby poigrać z cuǳemi żonami
»Nie chciał, naǳie ę tylko wziąwszy przed się taką,
»Iż z swem zamysłem — wolą na ǳie ich ednaką.
»Cóż, kiedyby was samych wprzód eszcze wzywano,
»Albo podarki akie umyślnie dawano!
»Wyskoczyłby i z skóry od radości drugi,
»Chcąc się zachować, chcąc swe oddać w skok posługi.


»Tych zdrad, których po żonach doznali mężowie,
»Jeśli każdy z nich szczerą o tem prawdę powie,
»Sami byli przyczyną w domu własnem, tego
»Nie biorąc, co chcieli mieć u sąsiada swego.
»Miłu , bracie, aby cię wza em miłowano,
»I bierz tą miarą z chęcią, akąć dawać chciano.
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»Na ten uraz⁶⁵⁶ lekarstwo prędkobyście mieli,
»Gdyby na zdaniu mo em wszyscy przestać chcieli.


»Niechby to prawo było, aby każda żona
»Dała garło, w tem grzechu brzydkiem naleziona,
»Jeżeli nie dowieǳie na męża swo ego,
»Ze on też wszeteczeństwa winien beł takiego.
»Bo inacze zażby beł sęǳia tak surowy,
»Coby słusznie wyzwolić nie beł e gotowy?
»Bóg sam rzekł, iż wyrząǳać drugiem nie masz tego,
»Coć nie miło, obraża co ciebie samego.


»Sama tylko miłość w nich przyczytać się może,
»Co do osławy trochę u luǳi pomoże;
»Lecz na to mie sce my zaś ako wiele złego
»Czyniemy, porównania w te mierze żadnego
»Mieć nie możem: hulta stwa, złoǳie skie roboty,
»Zdrady, gry i pĳaństwa, rozma te niecnoty,
»Mężobó stwa tyrańskie, wyǳierstwo z lichwami
»Są mężczyzn sprawki naszych, przyznacie to sami«.


A potem chciał przykłady dowoǳić słusznemi,
Iż to prawda, dopiero co mówił przed niemi,
I ak darmo białą płeć na sławie szkalu ą
Ci, co em uczciwego swą gębą u mu ą.
Ale Sarracen, słuchać co nie myślił prawdy,
Bo przysiągł w nienawiści mieć ten naród zawdy,
Zgrzytnął, z krzywa po rzawszy; ten też umilkł zatem,
Nie chcąc z Rodomontem w gniew zachoǳić zębatem.


Który po one spólne obudwu powieści
Siadł eść za stół, a potem, gdy gęste ciemności
Świat zaślepiły, w łóżko dla spania się kłaǳie.
Lecz żal gryzie go przecię, myśl wszytka o zdraǳie:
Klnie swą ǳiewkę, a lub to zamknąć usiłu e
Powieki, świeża krzywda sen mu ode mu e;
Potem wiǳąc Febusa promienie świeżego,
Wstał i morzem chce echać do królestwa swego.


Więc i konia, na wzgardę co go Rugierowi
Wziął z sobą, żal mu było, ako rycerzowi
Dobremu, truǳić dale , bo po dwa dni całe
Bez odpoczynku prace dawał mu niemałe
Ani go opatrował, troską obciążany,
Jako beł w gospodarskie sta nie postawiony:
Na barkę go wziąć kazał, iść za życzliwemi
Wiatry spoǳiewa się być pręǳe w swo e ziemi.

⁶⁵⁶uraz (daw.) — [ǳiś r.ż.] uraza. [przypis redakcy ny]
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Sam wsieść bez omieszkania za niem się gotu e;
Jeszcze na brzegu stoi, a uż rozkazu e
Odepchnąć się: zarazem wszytkie chęci ego
Zbyć z oczu co na pręǳe kra u przemierzłego.
Wsiadł, barka zaś na Sonnie leci, ako strzała,
Bo i luǳi i rzeczy mało w sobie miała;
A wzgarda po staremu serce mu prze mu e,
Na woǳie i na koniu, wszęǳie go na du e.


Ciężkie myśli m eszkanie czynią w sercu ego,
Radę precz wypęǳiwszy, rozum, siłę z niego.
Nie wiǳi odpoczynku, nie wiǳi wytchnienia;
Domowy nieprzy aciel, srożąc się, ulżenia
Namnie szego i we dnie i w nocy nie da e,
Z którem w piersiach straszliwa wo na co raz wsta e.
Bieǳi się, żadnego mieć nie może ratunku
W niespoǳiewanych wzgardach, w nieznośnem asunku.


Cały on ǳień i całą noc wespół żeglował,
A lub to nienawistne brzegi zostawował,
Krzywda przecię głęboka we wnętrznościach tkwiała
I z królem Doraliki zapomnieć nie dała.
Jednaka męka z bólem ednakiem mu szkoǳi,
Choć się umknął na morze, choć eǳie na łoǳi;
Ani on gasi wodą ognia nieszczęsnego
Ani mieni trosk mie sca odmianą tamtego.


Jako kiedy gorączka zemdliła chorego,
Szukać zwykł rozma tych mie sc dla wczasu lepszeg
Raz na ten bok kłaǳie się, na drugi zaś potem,
Aby sfolgował z przykrem tęsknicy kłopotem;
Próżno pracu e nęǳnik, daremnie się sili,
Bo ta o zwykłe ledwie opuszcza go chwili:
Tak pohaniec nie może nigdy naleźć swemu
Pomocy, co go trapi ustawicznie, złemu.


Na ostatek zbrzyǳiwszy sobie statki ony,
Chce, by go żeglarz na brzeg wysaǳił przestrony.
Mĳa Lion z Wienną⁶⁵⁷ i Walencą zatem,
Bieży w Awinionie⁶⁵⁸ po moście bogatem.
Bo te wszytkie powiaty, ako długie stały,
Co ich u Celtyberu⁶⁵⁹ rzeki oblewały,
Odda ą posłuszeństwo z Ayki królowi
Odtąd, ako ich minąć kazał obozowi.

⁶⁵⁷Wienna — miasto Vienne we Franc i. [przypis redakcy ny]
⁶⁵⁸Awinion — miasto w płd. Franc i nad Rodanem. [przypis redakcy ny]
⁶⁵⁹Celtyber — il Celtibero monte, góry Pirene skie, tak tu nazwane od Celtyberów, starożytnych mieszkańców

Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
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Nad eziorem po prawe stronie drogą eǳie,
A zbóż i win obfitość wiǳi wielką wszęǳie;
Potem do wioski edne przybył zmordowany,
Z które lud, żołnierzowi na korzyść wydany,
Rozbiegł się i uczynił puste domy swo e,
Gdy swawola i przykre dokuczały bo e.
Stąd wały srogie huczą po morzu głębokiem,
Stąd kłosy w polu pływać zdaǳą się szerokiem.


Tam się zastanowiwszy przy kościółku małem,
Który stał na pagórku blizko okazałem,
Beł i wewnątrz od pogan szpetnie spustoszony
I od księże z bo ainie dawno opuszczony,
Na mieszkanie do czasu obiera go sobie,
Da ąc znać, iż go smutek żywo kłaǳie w grobie.
Ażeby go wieść żadna nie doszła z wielkiego
Obozu, państwa nie chce do echać swo ego.


Odmienia przedsięwzięcie, Algierem się brzyǳi,
Wczesne⁶⁶⁰ męczyć się smutkiem mie sce ono wiǳi.
Sług z wozami, co było, i konia ǳielnego
Wprowaǳił do kościółka zarazem onego.
Od Monpoliera to mie sce blizko było,
Z pięknem kilka mil zamkiem w stronę graniczyło;
Wioska w bok nad wesołą rzeką pusta stała,
Wielki śrzodkiem gościniec adącem dawała.


W tem mie scu gdy ǳień mieszkał Sarracen struǳony,
W myślach przykrych, ako zwykł, wszytek pogrążony,
Przez łąkę, zielonemi trawami okrytą,
U rzał dróżkę, mało co wozami ubitą;
A po te nadobniuchna panienka echała,
W towarzystwie akiegoś z sobą mnicha miała.
Za niemi koń dosuży⁶⁶¹, na grzbiecie którego
Skrzynia, oǳiana dekiem⁶⁶² z sukniska czarnego.


Kto to echał i coby pod przykryciem mieli,
W pierwsze ⁶⁶³ pieśni użeście poniekąd słyszeli;
Na niefortunnie sza to Izabella była,
Co Zerbina swo ego ciało grześć myśliła.
Staruszek ą nabożny przez ten kra prowaǳi,
Aby świat opuściwszy, mniszką była, raǳi.
I tak mógł wiele sprawić słowami świętemi,
Iż chce z rozkoszami świat opuścić marnemi.

⁶⁶⁰wczesny (daw.) — wygodny. [przypis redakcy ny]
⁶⁶¹dosuży koń (daw.) — silny koń. [przypis redakcy ny]
⁶⁶²dek — przykrycie, derka. [przypis redakcy ny]
⁶⁶³pierwszy (daw.) — pierwotny, poprzedni. [przypis redakcy ny]
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A choć tak smutne twarzy i we rzenia była,
Iżby snadno serc ǳikich besty poruszyła,
Jedno za drugiem gdy śle z wnętrza głębokiego
Westchnienie, co wiatr grze e powietrze wolnego,
Źrzeńce⁶⁶⁴, ako dwie źrzódła, z których ustawiczny
Strumień bieży, wzrok dwu gwiazd aśnie szych ćmiąc śliczny,
Przecię miłość w swe właǳe wszytkie członki miała
I razy nieuchronne z każdego ciskała.


Za rzawszy e pohaniec, zaraz myśli one
Precz rzuca, co w swem sercu miał postanowione,
W białe głowie, choćby też napięknie sza była,
Nie kochać⁶⁶⁵, póki w ciele dusza bęǳie żyła;
Ale mu Izabella godną się być zdała,
Aby w nie wtóra miłość ego przemieszkała.
Tak gasi pierwszy zapał, z przysięgą się mĳa,
Obietnic zapomina, klin klinem wybĳa.


Wychoǳi przeciwko nie , na łagodnie szemi
Myśląc się przypodobać wprzód słowy swo emi;
Pyta o uroǳenie, akiegoby była
Stanu, więc co za troska piękność poszpeciła.
Ta odpowieda, ako światu odmiennemu
Służbę wypowieǳiawszy, uż Bogu swo emu
Oddała się. Sarracen, co z nabożeństw szyǳi,
Wiary nie zna, a niebo ba ką mu się wiǳi,


Mówi e , iż to zamysł lekki i zmyślony;
»Bo ako łakomego, co w skarb zgromaǳony
»Swe serce wlał, przemierzłe skępstwo est każdemu,
»Którem na mnie szych pociech sobie i drugiemu
»Nie czyni, tak i swo ę rozkoszną urodę
»Chcesz skryć w klasztory światu wszytkiemu na szkodęt
»Niech się niedźwiedź, smok i lew zamyka z wężami,
»A ty, o wǳięczna ǳiewko mo a, mieszka z nami!«


Mnich, co uszu przykładał na tę powieść ego,
Bo ąc się, przedsięwzięcia aby tak świętego
Nie zraził królik żalem panny napełnione ,
Duchownem chce pokarmem zabieǳ mowie one ;
Słów używa poważnych, rozkosz świecką gani,
Szczęśliwych zowie, na stan co mniski wybrani;
Rodomont, potrawami iż wzgarǳił takiemi,
Na zakonnika po rzał oczyma wściekłemi.

⁶⁶⁴źrzeńca (daw.) — źrenica. [przypis redakcy ny]
⁶⁶⁵kochać w kimś (daw.) — kochać się w kim. [przypis redakcy ny]
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I rzecz ego fukaniem gniewliwem przerywa,
Do swe u boku broni zaraz się porywa,
A potem wolne puszcza woǳe swe wściekłości,
Milczeć każe i z konia bez wszelkie litości
Zrzuca go — dale zasię co się z niemi ǳiało,
W insze pieśni o wszytkiem bęǳie się pisało;
Żałować mnichowego przypadku bęǳiecie,
O którem niezadługo wiadomość weźmiecie.

Koniec pieśni dwuǳiestej ósmej.

.    
Argument
Wstydliwa Izabella, aby zatrzymała
Panieństwo, Rodomonta nęǳnie oszukała,
Namówiwszy bez wielkie prace pĳanego,
Iż e od ciała głowę szablą ściął pięknego.
Ten zaś most zbudowawszy, z końców go zawiera,
Przechoǳących rycerzów z szat i zbró oǳiera;
Potem z grabią, co ǳiwne wszędy zostawu e
Swego szaleństwa znaki, w pasy się mocu e.

Allegorye
W te dwuǳieste ǳiewiąte pieśni przez ǳiwnie rzadki sposób, którego napięknie sza

użyła Izabella na obronę czystości swo e , woląc racze garło dać, aniżeli ą stracić, awnie tę
serdeczność, tę wspaniałość i wielką cnotę, o które w tych całych księgach autor traktu e,
zacnych można wiǳieć białych głów; przeciwnem sposobem w Rodomoncie, który chcąc
być do śmierci nieobrażonem, a nie ma ąc wole nadobne Izabelli przysięgi spełnić, dał
się głupio oszukać, ukazu e się, ako niepowściągliwe zamysły i głupie chciwości nie mogą
nigdy prawǳiwego światła subtelne poznać mądrości.

. Skład pierwszy
Tak est niepewny zamysł człowieka każdego,
Że nigdy statku w sobie nie miał namnie szego.
Płochość akaś często się w sercach naszych roǳi,
W te zwłaszcza sprawie, która z miłości pochoǳi.
Nieuczciwemi z Sarce król niedawno słowy,
Rozgniewany, lżył przykro wszytkie białe głowy,
Zapał wnętrzny tak gasząc łzami, które le e
Z oczu swych, iż go wzniecić uż nie ma naǳie e.


Nic to, o szlachetna płci: pomogę a tobie
I ukażę, iż głupio w tem postąpił sobie,
Piórem, mową, rozumem dokazawszy tego,
Że występku żałować bęǳie musiał swego
I weźmie to w swą gębę sposobem nieta nem,
Co gniewem uwieǳiony rzekł nieobycza nem,
A racze wolałby beł w swo e nie mieć gębie
Języka, niż dać przykład kaźni takie z siebie.
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Bo mówił bezrozumnie, ak eden szalony,
Co statku nie zna, w swoich myślach rozdwo ony;
Gniewem dopiero pałał przeciwko wszytkiemu
Narodowi bez braków żadnych niewieściemu:
Teraz na edne ǳiewki wesołe po rzenie
Jad morzy, swe odmienia wnet postanowienie;
Królewny zapomina, uż e nie żału e,
Na e mie sce te zyskać miłość usiłu e.


Tak go rozpala gładkość nowa i zagrzewa,
Iż żadnych odpoczynków w swem sercu nie miewa;
Przeszkoǳić zamysłowi chce zaraz świętemu,
Broni, aby oddać się miała Bogu swemu.
Pustelnik, co w nieszczęściu podał e swą rękę
I sroǳe utrapioną pod swą wziął opiekę,
Zastawia się potężnie, powiada przyczyny,
Iż nie u ǳie, kto śluby łamie Bogu, winy.


Świętych słów i poważne pustelnika mowy
Nie mógł uż dale słuchać pohaniec surowy;
Wiǳi, iż darmo, aby przestał, zakazu e,
Bo mnich śmiały w swych naukach dale postępu e.
Wiǳi, ak przedsięwzięciu ego awnie szkoǳi,
Przymierza nie chce, swego upornie dowoǳi.
Ręce podniósł, kolerą wściekłą rozpalony,
I oraz wyrwał z brody siwe włosy ony.


Potem go niesłychana furya ruszyła
I katem krwie niewinne chciwem uczyniła:
Porwał mnicha za nogi, którem cztery razy
Obrócił nie bez znaczne na zdrowiu obrazy
I ku morzu rzucił niem, że a uż sam mało
Wieǳieć mogę, co z ciałem nieszczęsnem się zstało.
Różni różnie o straszne śmierci powiadali:
Ci, iż członki rozbite o skałę zbierali,


Druǳy zaś, po powietrzu iż lecąc wysokiem,
Utopiony beł w morzu nakoniec głębokiem,
Które trzy mile stamtąd brzegi oblewało,
Skąd go szaleństwo króla z Algieru wysłało;
Trzeci, iż święty akiś, którego on sobie
Ważył wielce, w nieznanem wyrwał go sposobie.
O tem niech według wole każde wierzy swo e ,
Bo on więce nie bęǳie wspomnian w pieśni mo e .


Rodomont, gdy sposobem takiem mnicha zbywa,
Łagodnych słów i mowy pochlebne zażywa;
Twarz srogą uspoka a, oczy, co ciskały
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Skry gniewów, wesoły wzrok zaraz podawały.
Tysiąc sposobów, które mieǳy miłościami
Zwycza ne, z gorącemi posyła prośbami;
Mówi do Izabelli: »Żywot, serce mo e
»Ty esteś, bo a tobie uż darował swo e«.


I z okrutnika zaraz łaskawy się zsta e,
Zapalczywości znaku żadnego nie da e.
Tak swe utopił żąǳe w niebieskie gładkości,
Iż w ocemgnieniu zwykłych zabywa srogości;
Obycza nie szem uż est, gasi ad przeklęty,
Prosi, za sługę od nie aby beł przy ęty,
I z mie sca odyść na piądź nie myśli tamtego,
Aż co sprawi, aż miłość skutek weźmie ego.


Tuszy, iż ą zwyciężyć może łagodnemi,
Jak nalże postępu ąc, prośbami swo emi.
Izabella, co eszcze zadumiała stała,
Jako straszny przypadek staruszka wiǳiała,
Tem barzie trwoży sobą, ak szczurek ubogi,
Gdy w ostre ułapił go pazury kot srogi;
Patrzy po stronach i wśrzód ogniaby skoczyła,
Byle czystości święte ako obroniła.


Już, uż po więtsze części zwątpiła o sobie,
Pragnie własną ręką śmierć sama zadać sobie
Wprzód, niż srogi Rodomont swe brzydkie chciwości
Nasyciwszy, więtsze ą nabawi żałości.
Na mnie sza się e dobra nie trzyma otucha,
Rycerzowi, co swego na e łonie ducha,
Zabity, wytchnął, krzywdy nie chce czynić takie ,
By z królem z Sarce wole miała być ednakie .


Wiǳi nieszczęsna ǳiewka, iż zamysły ego
Na tem wszytkie, choć mocą aby dopiął swego.
Coraz do nie poganin srogi się przymyka,
Ta zaś pomału na zad swych kroków umyka;
Nakoniec w nagłem razie lekarstwo na du e,
Którem u Rodomonta czystość okupu e,
Godna, aby e cnota wspominana była,
Póki swem luna bęǳie promieniem świeciła.


Rzecze Sarracenowi, co po prośbach onych
Już swych zaraz zażyć chciał sił nieokróconych,
Zapomniawszy luǳkości, którą pokazował,
Gdy się anielskie zrazu twarzy przypatrował:
»Pozwól mi kilka, proszę, słów przerzec do siebie,
»Chceszli, iż ǳiwne sztuki wnet nauczę ciebie,
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»Sztuki, która tę gładkość tysiąckroć przechoǳi,
»Coć tak miła, co serce twe w okowach woǳi.


»Dla rozkoszy znikome nie trać tego, raǳę,
»Czem cię z na przednie szemi zarówno posaǳę
»Bohatyrami, wieku co byli dawnego
»I których męstwo kresu nie pozna żadnego.
»Wytrwa trochę, wszak takich możesz naleźć wiele,
»Z któremi rozkosz i swe bęǳiesz miał wesele;
»Ale podarek, com go a nagotowała,
»Wątpię, by taki drugi insza tobie dała.


»Znam edno ziele⁶⁶⁶ dobrze i oczyma temi
»Wiǳiałam, ako roście na na tłustsze ziemi,
»Które do cyprysowych ogniów przystawione,
»Z rutą i z bluszczem długo pospołu warzone,
»Wyda sok drogi z siebie, sok nieprzepłacony,
»Lecz ten na czystszą ręką ma być wygnieciony;
»Tem kiedy kto swą trzykroć skórę nasmaru e,
»Od szable i od ognia szkody nie poczu e.


»To ednak wieǳieć trzeba, iż takie mazanie
»Ciał naszych eden miesiąc w swe mocy zostanie,
»Po którem nikt na twardszą nie bęǳie raniony
»Bronią ani na sroższem ogniem upalony.
»Po czasie zaś moc traci i trzeba nowego,
»Kto pragnie nad stal ciała do wo ny twardszego.
»Ja to zrobię i probę ǳiś wiǳieć bęǳiecie,
»Przez którą snadno wszystek świat posieść możecie.


»Za tę pracą podarku nie proszę inszego,
»Tylko przysięgi, którą bronić uczciwego
»Powinni mi bęǳiecie i czystości mo e ,
»Aż szczęśliwe roboty dam wam koniec swo e «.
To mówiąc, Rodomonta do tego przywoǳi,
Iż nie tak na uczciwe e , ak przedtem, goǳi;
Ważnie sze śluby czyni, niżli sama chciała,
Byle go niepożytem przez miecz uǳiałała.


Szczerze wiary dotrzymać z klątwą obiecu e,
Mocy nad złoto droższych soków się ǳiwu e,
Na ostatek i słowa wyrzec plugawego
Nie chce, póki niem ciała nie namaże swego.
Do końca ednak strzymać nie myśli przysięgi:
Tak mu płomień miłości serce zagrzał tęgi,
Więc nie zna, co wstyd z wiarą, co est Bóg z świętemi,
Bo machlarstwem⁶⁶⁷ miał przodek zdra ca przed wszystkiemi.

⁶⁶⁶ziele — zioło. [przypis redakcy ny]
⁶⁶⁷machlarstwo (daw.) — szalbierstwo, oszukaństwo [por. machlo ka]. [przypis redakcy ny]
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Które chytry pokrywa, prosi Izabelle,
By sobie poczynała bezpiecznie i śmiele,
A wódkę co napręce ǳiwną gotowała,
Któraby z Achillesem, z Cygnem go zrównała.
Ta po padołach, skałach, przykrych górach choǳi,
W lasach ciemnych, gǳie gęsty list wǳięczny chłód roǳi.
Rwie zioła, akie ziemia obfita wypuszcza;
Rodomont wszędy z nią est, oka z nie nie spuszcza.


Potem, kiedy uż mie sca rozma te schoǳili,
Ziółmi wonnemi kilka koszów napełnili,
Te z korzeniem pospołu, te zaś rwąc bez niego,
Opóźniwszy się, idą do mieszkania swego.
Nadobna Izabella, wzór i przykład cnoty,
Do obiecane w skok się sposabia roboty;
Warzy e przez całą noc, naczynia gotu e
Dla wódek, a Rodomont wszędy e pilnu e.


Słuǳy, co ich niewiele z niem na ten czas było,
Aby się ono czucie⁶⁶⁸ nocne nie sprzykrzyło,
To grą, to winem samych siebie zabawia ą,
Mądrość i pracą piękne ǳiewki wychwala ą.
Pomaga em Rodomont, dwoistem zagrzany
Ogniem, tak długo, aż dwie beczki, spracowany
Pragnieniem i niespaniem, wypił wespół z niemi,
Usiadszy wedle swego zwycza u na ziemi.


Barzo niewiele pĳał z przyroǳenia wina
Król z Sarce, a ta własna est tego przyczyna,
Iż zakon sarraceński sroǳe zakazu e
I na takich karanie ciężkie wyna du e;
Ale w ten czas, ak prędko skosztował dobrego,
Zda mu się, że to napó boski, i swo ego
Narodu klnie ustawy, nie dba nic, flaszami
Nosić każe, a z nich zaś pić wszytkiem czarami.


Izabella tem czasem od ognia niemały
Garniec umyka, w którem zioła dowierały,
Mówiąc: »Aby się szczera prawda pokazała,
»O które em wam wczora wszystkiem powiedała,
»Czyń probę, zacny królu: doznasz, ako mo e
»Umie ętności wielkie ma ą ceny swo e;
»Czyń probę, chceszli zaraz, choć na mo em ciele:
»Jam nadstawić gotowa szy e własne śmiele.


»Ja chcę, abyś na mnie wprzód moc lekarstwa tego
»Zrozumiał, póki siebie nie natrzesz samego;

⁶⁶⁸czucie (daw.) — czuwanie, niespanie. [przypis redakcy ny]
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»Bobyś mógł mniemać, iż to trucizny są akie,
»Do wyścia ducha drogi co da ą dwo akie.
»Atoż namażę głowę, piersi, szy ę sobie,
»Którą uciąć pozwalam, bęǳieszli mógł, tobie.
»U rzysz wnet, iż i ta moc two a przyroǳona
»I szabla nic nie sprawi, chocia wyostrzona«.


To rzekszy, z ochotą się sama namazu e,
Potem Sarracenowi szy e nadstawu e;
Ten poznania sekretu chciwością wzruszony
I winem, którego pić nie był zwycza ony,
Na twardsze broni swo e od boku dobywa
Tem pręǳe , im go barzie chęć proby porywa.
Tak głowę od pięknego odcina wnet ciała,
W które gorąca miłość przedtem gniazdo miała.


Czterykroć, nim do ziemi blizkie doleciała,
Strętwiałemi uż usty Zerbina wołała,
Zerbina, dla którego zdrowie rada da e,
Aby prędko z nim osieść górne mogła kra e.
O na szczęśliwsza ǳiewko, ako cię bęǳiemy
Chwalić, gdy taką szczerość wiary twe wiǳiemy!
Ty czystość więce ważysz, niżli żywot, sobie,
Niż wiek kwitnący: w złotem schowaćby cię grobie!


Idź w poko u, o duchu, idź, błogosławiony,
Abyś w ǳieǳictwo wieczne wziął rozkoszy ony.
Jeśli kiedy co będą mogły rymy mo e,
Sławić wiarę i cnoty będą zawsze two e;
Tysiąc i drugi tysiąc lat ich nie wyniszczy,
Będą e opisywać poetowie wszyscy.
Idź, o kochany duchu, do nieba asnego,
A zostaw przykład inszem ślubu prawǳiwego.


Na tak cudowną sprawę Bóg sam oczy swo e
Obrócił na dół prosto w te nasze poko e
I mówi: »Więtszą sławę ty uż bęǳiesz miała,
»Niż ta, co z Rzymu króle czystością wygnała⁶⁶⁹.
»Mieǳy temi, o śliczna duszo, a chcę ciebie
»Posaǳić, co przednie szy ma ą stołek w niebie,
»I przysięgą to stwierǳę ǳiś nieodmienioną,
»Że na wieki uż bęǳiesz mo ą ulubioną.

⁶⁶⁹ta, co z Rzymu króle czystością wygnała — Lukrec a, żona Tarkwiniusza Kollatyna, nie mogąc przeżyć hańby
zgwałcenia, zabiła się sama i stała się przez to przyczyną wypęǳenia roǳiny królewskie z Rzymu. [przypis
redakcy ny]

  Orland szalony, tom II 




»A któraby się two em imieniem krzcić dała⁶⁷⁰,
»Każda rozum nad insze więtszy bęǳie miała;
»Piękność, luǳkość, roztropność przednie szą dam takie ,
»Ucześniczką mądrości zostanie wszelakie ,
»Aby lepszą ci wszyscy materyą mieli,
»Co pismem swem to imię chwalić będą chcieli.
»Poda Helikon⁶⁷¹ z Pindem⁶⁷² i sam Parnas⁶⁷³ dawny
»Do wieczne wiadomości postępek tak sławny«.


Tak Bóg rzekł i rozpęǳa chmury na znak tego,
Nawałności uśmierza morza burzliwego.
Szczęśliwa dusza trzecie niebo⁶⁷⁴ przeniknęła⁶⁷⁵
I na łono się swego Zerbina wsunęła.
Rodomont, takiem w serce nieszczęściem ruszony,
Gniewa się, ale barzie , iż est omamiony;
Omĳa go pĳaństwo, klnie swe porywczości,
Co tak nagłe przyczynę dały wnet żałości.


Więc aby błagał ducha błogosławionego,
Co świat opuścić musiał dla szaleństwa ego,
Chce, pamiątka przynamnie aby aka była,
Któraby mu nieszczęsnych ciężarów ulżyła.
Umyślił tedy zaraz on kościółek mały
Na grób dać panieńskiemu ciału okazały,
Aby tam odpoczynek uż swó wieczny miało,
Gǳie sił zbywszy, umarłe bez głowy leżało.


Ze wszytkie tedy on sam zbiera okolicy
Rzemieśnika i wnet go sześć tysięcy liczy;
Ten z bo aźni, drugi iść pozwala z miłości.
Z skał wielkich oǳiera ą górne wysokości,
Z których dość okazałą machinę⁶⁷⁶ budu e,
W pośrzodku dwu zabitych ciała zostawu e;
A tak wielka do wierzchu z fundamentów była,
Iż łokci ǳiewięćǳiesiąt dobrych wystarczyła.


Na kształt budynku w Rzymie⁶⁷⁷ chciał mieć ten pysznego,
W którem swó u strumienia schował Tybrowego
Popiół cesarz Adryan; więc przy niem wysoką

⁶⁷⁰A któraby się twojem imieniem krzcić dała, / Każda rozum nad insze więtszy bęǳie miała / Piękność, luǳkość,
roztropność (…) — w te stancy, sławiące wszystkie Izabelle, składa poeta niewątpliwie hołd Izabelli esteńskie ,
siostrze Alfonsa i Hipolita (por. XIII –). [przypis redakcy ny]

⁶⁷¹Helikon — góry w Beoc i, sieǳiba Muz. [przypis redakcy ny]
⁶⁷²Pind — Pindos, pasmo górskie, ǳielące Tesalię od Epiru. [przypis redakcy ny]
⁶⁷³Parnas — góra w Fokis w środkowe Grec i, sieǳiba Apollina i Muz. [przypis redakcy ny]
⁶⁷⁴trzecie niebo — planeta Wenus. [przypis redakcy ny]
⁶⁷⁵Szczęśliwa dusza trzecie niebo przeniknęła — trzecie niebo to sfera Wenery, gǳie przebywa ą dusze miłu-

ących. [przypis redakcy ny]
⁶⁷⁶machina — [tu:] gmach. [przypis redakcy ny]
⁶⁷⁷Na kształt budynku w Rzymie (…) / W którem swój u strumienia schował Tybrowego / Popiół cesarz Adryan

— grobowiec Hadriana, ǳiś zamek św. Anioła na Zatybrzu. [przypis redakcy ny]
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Wieżą robi nad rzeką z wy źrzeniem głęboką,
Przez którą na dwa łokcia wązki most postawił,
Most, co strachu przednie szych rycerzów nabawił;
Rzeka szeroka pędem straszliwem bieżała,
Ustawicznie wysokie brzegi podrywała.


Żadnem sposobem eznych dwa się nie minęło
Po moście: tak go wązkie umyślnie ścisnęło
Budowanie; więc nie miał poręcza⁶⁷⁸ żadnego
Na obie strony: i koń i człowiek spaść z niego
Mógł snadno, bo tak chce mieć Sarracen surowy,
Aby każdy, tam adąc, umrzeć był gotowy,
Mężczyzna lub biała płeć, poganin lub krzcony,
A z nich łup na cmyntarzu miał być zawieszony.


W ǳiesięć dni albo co mnie zamysł każdy ego,
Co się tknie mostu, przyszedł do skończenia swego;
Ale grób nie beł eszcze cale wystawiony
Z wieżą, co miała widok dać na wszystkie strony.
Tak przecię wywieǳiona wzgórę z gruntu była,
Iż z nie straż namnie szą rzecz snadno upatrzyła
I w skok głośnem trąbieniem prętko znać dawali,
O tych, co się do mostu adąc przybliżali.


Rodomont zaś, głos rogu gdy usłyszał tego,
Zbro ny wychoǳił rączo do gościa onego;
To na tem, to na owem kra u zastępu e,
Skąd rycerzów pobliższych przy azd upatru e,
Aby w pośrzodku mostu potkał ich ciasnego
Dla starcia i zepchnienia do brodu bystrego.
Bo ak namnie koń ścieszki uchybił kopyty,
Spadał w rzekę, gǳie wirem nurt szedł nieprzebyty.


Z mężobó stwa, które on popełnił pĳany,
Rozumie, iż go dekret oczyści, wydany
Na gościa, aby każdy, co tu bęǳie mĳał,
W rzece ginął i z strachem wody z nie upĳał,
Z strachem, którego i sam ucześnikiem bywa,
Z niebezpieczeństwem zdrowia kiedy przez nię pływa;
Bo tak wierzył, iż to zmyć woda z czasem miała,
Co po pĳanu prędka ręka uǳiałała.


W małem czasie wiele ich wpadło w sidła ego.
Niektórych awna droga gościńca wielkiego
Do Włoch, do Hiszpanie sama wprowaǳiła,
Bo proście sza tam żadna uż insza nie była,
A drugich sława droższa nad kochane zdrowie:
Gdy słyszeli, iż się tak pohaniec surowie

⁶⁷⁸poręcze (daw.) — r.n. [t . to poręcze]. [przypis redakcy ny]
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Obchoǳił, pragną się mścić; lecz pobici sami,
Zdrowia tam zostawu ą i zbro e z szatami.


Z tych zaś, co ich zwyciężał, eśli wiary ego
Beł który, zbro ę tylko zd ąć dosyć ma z niego;
Którą zawiesić wedle drugich rozkazował,
A imiona na wierzchu własne wypisował.
Ale chrześcĳanin tam trafiłli się który,
Lub zabity lub w rzekę zepchniony beł z góry.
Trafunkiem w tamte kra e przyszedł też szalony
Orland pierwe , niż z wieżą grób on beł skończony.


Gościniec wielki grabię wiódł bezrozumnego
Prosto do budowania Rodomontowego,
Który około prace one zabawiony,
Do na prętsze roboty rzemieśniki ony
Sam przymuszał, a ciało duże otoczyła
Zbro a wszytka, prócz iż twarz sama wolna była.
Po rzy pohaniec: alić człowieka nagiego
Zoczył, co bieży prosto do mostu wązkiego.


A też uż, ak szaleństwo zbytnie ego chciało,
Przeskoczywszy płot z drzewa, biegł po moście śmiało.
Rodomont, adowicie zaraz rozgniewany,
U grobu, co eszcze beł niedomurowany,
Sto ąc, grozi, woła nań i ła e z daleka.
Nie chce, by dobyć broni miała ego ręka
Na tak podłego gbura, krzyczy tylko sroǳe:
»Stó , chłopie, eśli nie chcesz zabit być na droǳe!


»Dla bohatyrów samych ten most zbudowany,
»Nie dla ciebie, coś lub to głupi lub pĳany«.
U Orlanda iż w głowie co inszego było,
Wciąż bieży, o tem strachu ani mu się śniło.
Tu wściekłem zapalony wnet pohaniec adem,
Porwie się, chce go zwykłem, ako drugich, śladem
W rzekę wrzucić, nie wieǳąc, iż na ǳie równego,
Co siłom, męstwu, mocy da odpowiedź ego.


W ten czas właśnie ǳiewka się śliczna przybliżała
Do mostu i uż, uż go przebyć wolą miała;
Ubiór kształtny kształtnie sze członki przyoǳiewał,
Z na wǳięcznie szego oka każdy się spoǳiewał
Dobroci i cnót wielkich; twarz tak biała była,
Iż różom z liliami znaczny wstyd czyniła:
Fiordylizi to smutna, ako wszyscy wiecie,
Co szuka Brandymarta swo ego po świecie.
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Ta, gdy woǳą⁶⁷⁹ bieg koński na most prostowała,
Z Rodomontem grabine potkanie u rzała;
Bo ten i zrzucić zaraz i wiǳieć pod mostem
Chciał Orlanda, w pasy go wziąwszy trybem prostem.
A iż się przedtem często w Paryżu widali
I na różnych bankietach pospołu bywali,
Zarazem go na pierwsze we źrzenie poznawa
I zdumiała, iż wszytek nagi est, zostawa.


Zastanawia się tedy i patrzy z pilnością
Końca spórki⁶⁸⁰ wza emne dwu, co swą dużością⁶⁸¹
Wszytkich inszych przechoǳą; wiǳi, ako swemi
Nogami i rękami pracu ą mocnemi.
Tam i sam obraca się i dokoła biega
Poganin; wściekłość z adem, gniew mu serca sięga,
Mówi: »Niepodobna tu, aby mo e siły
»W rzece tego szaleńca wnet nie utopiły«.


Raz tą drugi raz ową chwyta go za boki
Ręką i grabie ob ął niemi grzbiet szeroki;
Kolana swe pod ego podkłada golenie:
Chce to wziąć sztuką, czego ostatnie silenie
Mieć nie może; tak niedźwiedź, kiedy z barci spada,
Roz adszy się, to szarpie, to naprzód dopada,
Bieży z rykiem do drzewa, które go zrzuciło,
Gryzie, zęby w niem topi, akby winne było.


Orland, co pozbeł cale rozumu swo ego,
Samych tylko zażywa sił swych na moc ego,
Sił, co e żaden albo rzadki zrównał kiedy
U pogan, u chrześcĳan, w inszych kra ach wszędy.
Ścisnąwszy Rodomonta, z mostu wysokiego
Do brodu z niem pospołu spada głębokiego;
Idą na dół obadwa, okryły ich wały,
Woda wzgórę wybucha, brzegi zahuczały.


Pierwszy Orland ukazał głowę na wierzch wody,
Namnie sze na swem zdrowiu nie wziąwszy tam szkody
A iż żadnemi nie beł obciążon sukniami,
Sporo rzekę przesięgał, płynąc, ramionami.
Prosto się ku brzegowi ma i nań wychoǳi,
Nie zna, czy mu to chwałę, czy zelżywość roǳi,
Iǳie wciąż; poganin zaś, co beł uzbro ony,
Nierychło się ukazał z wody, zanurzony.

⁶⁷⁹woǳa — r.ż. [część uprzęży; red. WL]. [przypis redakcy ny]
⁶⁸⁰spórka (daw.) — walka, po edynek. [przypis redakcy ny]
⁶⁸¹dużość (daw.) — siła, moc. [przypis redakcy ny]
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Tem czasem Fiordylizi przez most bieży nowy,
Gdy ma czas, gdy Rodomont nie broni surowy.
Patrzy ze wszytkich kątów na grób nieskończony,
Jeśliby Brandymarta swego zawieszony
Lub aki znak lub świetną wiǳieć mogła zbro ę;
Ale tam darmo i wzrok i myśl bawi swo ę:
On gǳie inǳie , a ta też prosto w drogę eǳie,
Ja zaś powiem, co dale z grabią się ǳiać bęǳie.


Głupstwo wielkieby było, gdybym głupstwa ego
Wypisował z początku aż do ostatniego;
Bo któżby e mógł zliczyć? O tych usłyszycie,
Co się em z użaleniem ǳiwować musicie;
Powiem niektóre, powiem, choć to mnie podobne,
Bo do te historye zdaǳą się sposobne.
Nie zamilczę, co czynił mieǳy wysokiemi
Górami nad Tolozą Pirene eńskiemi.


Już beł niemało kra ów grabia utrapiony
Przeszedł, szaleństwa swego mocą przyciśniony,
Mieǳy góry nakoniec wpadł zemdlony one,
Co z Francyą Tarakon⁶⁸² czynią rozǳielone.
Zawsze ednak twarz tam niósł i czoło wspaniałe,
Gǳie słońce, znika ąc nam, zachoǳi zbrudniałe.
Tak idąc, wpadł na dróżkę, co z obu stron miała
Przepaść, a dwom z trudnością mĳanie dawała.


Ledwie się na nie u źrzał, alić dwa chłopkowie
Idą, tych poprzeǳa ą, drwa niosąc, osłowie.
Po rzawszy na Orlanda, ako szedł, nagiego
I na zarosłą brodę, głowę, piersi ego,
Domyślili się snadno, iż rozumu mało
We łbie; zaczem nań krzyknąć obiema się zdało,
Aby lub to w zad poszedł lub ustąpił z drogi,
Jeśli nie chce wpaść w przepaść, w on wąwóz tak srogi.


Orland nie odpowiada na ono wołanie,
Tylko ognistem wzrokiem błyszcząc, w mie scu stanie,
A potem, żaden temu ponno nie uwierzy,
Jak z niewymowną mocą w pierś osła uderzy
I ciśnie go do góry; ten ak ptaszę akie
Zda się, gdy skrzydła na bok rozciągnie dwo akie;
Potem na milę ednę od mie sca onego
Padł na wierzchu pagórka trochę wyniosłego.


To sprawiwszy, do onych chłopków krok prostu e,
Z których ednego szczęście, nie rozum sprawu e.

⁶⁸²Tarakon — ǳiś Aragonia. [przypis redakcy ny]
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Bo gdy chciał uciec, wpadł w głąb na łokci trzyǳieści
W onę dolinę, w one straszliwe nizkości;
Ale wpół kresu o krzak wielki i rozwity
Oparł się, został na niem i nie beł zabity.
Twarz mu tylko i ręce ciernie podrapały,
Sam zaś na inszych członkach zdrowy beł i cały.


A drugi się uwiesił u drzewa ednego,
Co z góry i z kamienia wyrosło twardego,
Mniema ąc, iż nigdy tam nie natrze szalony,
U rzawszy przykro w przepaść kamień pochylony.
Ale ten, co nie chciał nic, eno zdrowia ego,
Gdy uż miał wyszsze skoczyć do mie sca inszego,
Oderwał go, a potem, okrutny i srogi,
Na dwie części rozerwał, u ąwszy za nogi.


Tak więc porywa astrząb pazury ostremi
Lichą kawkę, aby się nasycił ciepłemi
Wnętrznościami ubogie , lub krogulec chciwy,
Gdy na przepiórki biedne dybie obrok żywy.
Trzykroć szczęśliwsze było spadnienie drugiego,
Bo i szy e nie złamał i uszedł strasznego
Zamordowania, ako Turpinowi o tem
Sam powiedał, Turpin zaś napisał to potem.


Te i rozma te insze czynił okrutności,
Przechoǳąc Pirene skich gór w skok wysokości;
Na ostatek udał się wprost ku południowi
Przeciwko hiszpańskiemu ciepłemu kra owi,
Głębokiego obchoǳi morza krzywe brzegi
Nad Tarrakoną⁶⁸³, które wstrąca ego biegi.
Tak szaleństwem i srogą furyą wzruszony,
Za wczesny⁶⁸⁴ odpoczynek obrał piaski ony.


Któremi się dla słońca okrył gorącego,
Leży na niem i pod niem w mrok i dnia białego;
Wtem królewna z Kata u trafunkiem go z eǳie,
A Medora małżonka podle siebie wieǳie.
Wespół do swoich królestw imo⁶⁸⁵ one góry
Przez Hiszpanią po azd⁶⁸⁶ chcieli czynić spory.
Mnie , niż na eden łokieć, uż od niego była,
Nie wieǳąc, kupa piasku iż grabię przykryła.


Ktoby beł Orland, dawno, dawno zapomniała.
Więc furya nieszczęsna tak go uǳiałała

⁶⁸³Tarrakona — ǳiś Aragonia. [przypis redakcy ny]
⁶⁸⁴wczesny (daw.) — wygodny. [przypis redakcy ny]
⁶⁸⁵imo (daw.) — mimo. [przypis redakcy ny]
⁶⁸⁶pojazd (daw.) — azda, podróż konna. [przypis redakcy ny]
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Odmiennym, podobieństwa iż niema żadnego
Do wnuka, ako przedtem bywał, Karłowego;
Od słońca est szkaradnie wszystek opalony,
Jak murzyn, który osiadł etyopskie strony,
Albo ako Maurowie, co podle mieszka ą
Nilu, a twarzy nakształt uczernionych ma ą.


Oczy mu się pod czoło zmarszczone pokryły,
Twarz wyschła, członki insze szczerą kością były;
Włosy wzgórę wz eżone, ak kołtonowate,
Broda brzydka, poplwana, policzki kosmate.
Ledwie go Angelika nadobna zoczyła,
W zad prętko, przeląkszy się, koniem obróciła.
Wrzeszcząc ucieka, a e głosy żałośliwe
Powtarza i śle Echo w przepaści straszliwe.


Na głos krzyku podniesie głupi Orland głowy
I rączo skoczy za nią, dopaść e gotowy.
Na wǳięcznie sza twarz mu się prędko spodobała,
Ochoty do gonienia żąǳa przydawała.
Ani on myśli o tem ani on pamięta,
Jeśli to Angelika, co była tak wzięta.
Bieży pędem w e tropy: tak pies bo aźliwe
Goni sarneczki, aby głody napasł chciwe.


Jako prędko Orlanda Medor młody zoczył,
Iż goni Angelikę, z ostrą bronią skoczył
I dopadszy, gniewliwy, tnie z tyłu nagiego;
Lecz się broń ciała nie chce ąć sczarowanego,
Racze w drobniuchne sztuczki tak się pokruszyła,
Jakoby z gliny szczere , nie z żelaza, była.
Ten zaś obróciwszy się, w łeb konia ugoǳił
Tą mocą, którą inszych na świecie przechoǳił.


I druzgoce, ako śkło, pięścią kości ego,
Szkapa padszy, pozbywa żywota słodkiego.
Potem, lubo to szczęście Medorowe było
Lub szaleństwo, które wzrok grabin zaślepiło,
Opuszcza go i żadne nie czyni srogości
Nad tem, co wielkich ego przyczyną żałości,
Ale zarazem za tą w zad się chyżo puści,
Co ucieka, goni ą, oka z nie nie spuści.


Angelika ze wszytkie mocy ostrogami
Konia boǳie swo ego i tłucze nogami,
Naha ką mu do mu e; ten, ak strzała, leci,
Panią niosąc na sobie piękną bez pamięci;
Bo rozumie, że uż est w dużych⁶⁸⁷ rękach ego,

⁶⁸⁷duży (daw.) — silny. [przypis redakcy ny]
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Co ą goni, a potem moc pierścienia swego
Przypomniawszy, w gębie go ęzykiem ścisnęła
I ako zadmuchniona świeca, w skok zniknęła.


W tem razie, ako konia pozbyła swo ego,
Ja sam nie umiem szczerze powieǳieć wam tego;
Bądź to pierścień zdymu ąc z palca, sama zsiadła,
Bądź trwogą z ęta wielką, ucieka ąc spadła:
Atoli w mgnieniu oka wiǳi się na onem
Piasku, a koń ucieka pędem niewściągnionem.
Stoi w mie scu, pierścienia mocą ǳiwną swego
Niewiǳiana, a ona wiǳi zaś każdego.


Bo, by była o kroki dwa na niem sieǳiała,
Bez chyby zabitaby od grabie została,
Który się uż przybliżał ku nie , obie pięści
Podniózszy, ale go wtem fortuna nie szczęści.
Ta zaś pieszo zostawszy, myśli w onem czasie
Jaką konia inszego sztuką ukraść zasię;
Bo uchwycić pierwszego uż nie ma naǳie e,
Co bystro lecąc, piasek kopytami sie e.


Nie wątpię ednak, raǳić ona umie sobie,
Pełna chytrości, figlów w tysiącznym sposobie;
Racze do grabie znowu wróćmy się głupiego,
Co wściekłem ogniem pała z gniewu okrutnego.
Wiǳi, iż w żywe oczy zginęła nadobna
Angelika ani e naleźć rzecz podobna;
Uda e się za koniem i uż go dopada,
Trzyma za woǳe⁶⁸⁸, ednem skokiem w siodło wsiada.


Takie est, dostawszy go, szaleniec radości,
Jakby pannę poimał na więtsze piękności;
Grzywę głaszcze, przekłada, woǳy⁶⁸⁹ poprawu e,
Śmie e się z serca, wczesne⁶⁹⁰ sieǳenie smaku e;
A potem mu wypuszcza i wiele mil eǳie
Dniem, nocą ustawicznie, ani z niego zsięǳie
Ani siodła zdymu e ani mu popuszcza
Popręgów ani owsa z sianem eść dopuszcza.


Chciał rów przeskoczyć wielki, ale koń zmorzony
Nie doniósł w tak szerokiem mie scu drugie strony:
Wpada weń biedna szkapa i łopatki obie
Wybiwszy, żadne nie da pomocy uż sobie.
Ten ciągnie raz za grzywę, drugi raz za woǳe⁶⁹¹,

⁶⁸⁸woǳe — . przypadek lm [t . B.; M.lp: woǳa; część uprzęży; red. WL]. [przypis redakcy ny]
⁶⁸⁹woǳe — . przypadek lm [t . D.;od M.lp: woǳa; część uprzęży; red. WL]. [przypis redakcy ny]
⁶⁹⁰wczesny (daw.) — wygodny. [przypis redakcy ny]
⁶⁹¹woǳe — . przypadek lm [t . B.; M.lp: woǳa; część uprzęży; red. WL]. [przypis redakcy ny]
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Choǳi w koło: koń tylko ęczy, stęka sroǳe.
Potem go na ramiona, duży⁶⁹², włożył swo e
I stamtąd na strzelenie łuku poniósł tro e.


A poczuwszy, iż ciężar przykry do żywego
Do ął mu, znowu kłaǳie na ziemię nęǳnego
I ciągnie go za sobą; ten się ledwie wlecze,
Z obrażonego ciała krew z kilku mie sc ciecze.
Woła Orland »Cu! dale !« ale próżno woła:
Głodny, zbity, szerokiem krokom nie wydoła.
Nakoniec zd ąwszy uzdę, u prawe mu nogi
Wiąże, mniema ąc, iż tak przysporzy swe drogi.


Jako mogąc, szedł za niem zrazu szkapa⁶⁹³ chory;
Ale iż ego beł bieg po złe droǳe spory,
Nie wydołał prędkości takie ; potłuczony,
Mięǳy kamieńmi zwłaszcza, których pola ony
Pełne są, padł i zaraz nabiednie szy zdycha,
A głupi go, aby wstał, nogami popycha.
Lecz wiǳąc, iż iść nie chce, rozgniewany sroǳe,
Po kamieniste wlecze za sobą go droǳe.


Wlecze szalony Orland, choć dawno zdechłego,
Do kra u obraca ąc bieg swó zachodniego;
A kiedy w przemorzonem żołądku głód czu e,
Gwałtem bierze, zabĳa, wsi gęste plundru e,
Owoce, mięso, chleby, co zastanie w domu,
Z ada, nie przepuszcza ąc, okrutny, nikomu;
Ten w ego rękach skonał, ten okaleczony
Wyrwawszy się, ucieka przed niem w las zgęściony.


I by się była ego pani nie schroniła,
Po tem świecie więce by pewnie nie choǳiła.
Bo co za sprawa z głupiem? Zawsze on rozumie,
Iż szkoǳąc, dobrze czyni; więc zaż taki umie
Rozeznać, coby białe albo czarne było?
Przeklęty pierścień, co mu skryć się ą goǳiło,
Bo inacze wziąłby on pomstę beł surową
I napasł oczy swo e śmiercią e gotową.


A nie tylko te same życzę a zdra czyne
Dać karę zasłużoną, ale każde ine ;
Niech w Orlandowe ręce te wszytkie wpada ą,
Co szczerość niewǳięcznością, szalbierki, odda ą⁶⁹⁴. —
Ale odpoczyniemy tu, bo świeże strony

⁶⁹²duży (daw.) — silny. [przypis redakcy ny]
⁶⁹³szkapa (daw.) — r.m. [t . ten szkapa]. [przypis redakcy ny]
⁶⁹⁴szczerość niewǳięcznością, szalbierki, oddają — szalbierki, które odpłaca ą się niewǳięcznością za szczerość.

[przypis edytorski]
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Nawiązane daǳą głos barzie ulubiony;
Więc i temu, co słucha, mile ponno⁶⁹⁵ bęǳie,
Gdy kęs wytchnie, gdy z prace kęs w poko u sięǳie.

Koniec pieśni dwuǳiestej ǳiewiątej.

.  
Argument
Szaleństwa swego Orland zostawu e znaki
Straszliwe, gǳie krainę, gǳie dom mĳa aki.
Po edynku Mandrykard dusznie chce zuchwały,
Na którem go zabĳa Rugier mężnie śmiały;
A nań zaś Bradamanta narzeka troskliwa,
Iż wiarę łamie, iż ą w ślubie oszukiwa.
Do Montalbanu⁶⁹⁶ Rynald serdeczny przychoǳi,
Cesarza z niebezpieczeństw z bracią wyrwać goǳi.

Allegorye
W te trzyǳieste pieśni przez niewymowne siebie samego i mocy swo e Mandry-

karda przed Doraliką wychwalanie wiǳisz awnie, ako wiele razy w rzeczach wo ennych
ci, którzy o sobie i o siłach swoich więce trzyma ą, niż potrzeba, mnie czynić zwykli,
gdy z sercem ęzyk się nie zgaǳa, i ako żaden nic pewnego nie ma sobie na świecie
obiecować.

. Skład pierwszy
Kiedy więc bierze górę moc z zapalczywością,
A odeprzeć e rozum nie może z mądrością,
Ślepa porywczość uż tam wolne ma ąc woǳe,
Ręką, ęzykiem snadno przy aciela sroǳe
Obrazi; a choć tego po czasie żału e,
Słabo pierwszego grzechu troską poprawu e.
Tak a darmo się ponno⁶⁹⁷ trapię nieszczęśliwy,
Że mię na owę powieść gniew ruszył skwapliwy.


Aleć się i choremu często dość przyda e:
Po długie cierpliwości klnie, ucięża, ła e
Ból przykry, któremu się stateczność wszelaka
Nie opiera i wola z niebieską ednaka;
Usta ą siły, wściekłość wnętrzności zemdlone
Rani, ęzyk śle mowy, gniewu napełnione.
Obacza się on potem, gdy bole uciekły,
Lecz słów wrócić nie może, które się raz rzekły.


Nic to: spoǳiewam się a, iż te nienawiści
Porzucisz, o biała płci, z wroǳone luǳkości
I bęǳiesz mię chciała mieć za wymówionego,
Patrząc na dwó żal, z serca co iǳie smutnego;

⁶⁹⁵ponno — tu: pono, podobno, ponoć. [przypis edytorski]
⁶⁹⁶Montalban — zamek Montauban niewiadomego położenia we Franc i. [przypis redakcy ny]
⁶⁹⁷ponno — tu: pono, ponoć, podobno, prwdopodobnie. [przypis edytorski]
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Bo racze tę tyrankę winowaćbyś miała,
Co zdrowie wziąwszy, tak mię chorem uǳiałała,
Iż muszę mówić przykre, bólem z ęty, słowa,
Z akich próżna rozumu uciechę ma głowa.


Takem odszedł od siebie, ak Orland szalony,
Dlatego snadnie grzech mó ma być odpuszczony,
Orland, co wszystkie góry obszedł uż wysokie,
Skały, puszcze, padoły i pola szerokie,
Psu ąc obfite państwo króla ayckiego
I ścierwem zabĳa ąc lud szkapy⁶⁹⁸ zdechłego,
Który aż u eziora porzucił ednego,
Kędy do morza wpada rzeka głębokiego.


I zarazem się rzuca w wodę prosto onę,
Płynie żartko, przebywa wnet na drugą stronę,
A pasterza, opodal wiǳąc adącego,
Który konia napoić chciał w rzece swo ego,
Bieży przeciwko niemu; lecz się ten nie boi,
Iż i eden i nagi, w mie scu onem stoi.
Rzecze głupi: »Choćby co nie mogło wystarczyć,
»Przydam ci, a na konia chcę z tobą ymarczyć.


»Pokażęć go, eśli chcesz, tu na drugim brzegu,
»Jeno, że uż z wielkiego leży zdechły biegu.
»Ty go możesz ożywić i uleczyć sobie,
»Ja za cnotę i defekt inszy ręczę tobie;
»Ba, co mówię, ty przydać eszcze masz do niego:
»Tak est dobry; zsiądź rychło, zsiądź, proszę, z swo ego«.
Pasterz śmie ąc się na swem koniu przecię sieǳi,
Potem echał od niego w bród bez odpowieǳi.


Krzyczy Orland: »Nie słyszysz? Ja chcę konia twego!«
A potem z gniewu żartko pomknie się do niego.
Chłop, ak poganiał szkapę kĳem sękowatem,
Uderzy wzdłuż Orlanda. Ale głupi zatem
Na straszliwszą z ęty est wnet zapalczywością,
Co przeszła wszystkie miary zuchwałą skromnością,
Wnet pasterza onego, ak z blizka umierzył,
Pogruchotawszy kości z krwią, z mózgiem, uderzył.


Wpada na konia zaraz i przez różne drogi
Lata, biega; uż, uż ten ledwie tchnie ubogi.
Jeżeli nie zabĳe, przecię co każdemu
Wyrząǳi, eść nie da e nigdy szkapie swemu.
Już ustał, wlecze kroki niespore, zemdlony,
Przecię Orland nie myśli pieszo iść szalony;

⁶⁹⁸szkapa (daw.) — r.m. [t . ten szkapa]. [przypis redakcy ny]
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Gǳie potka, mieni konia: pierwszy mu smaku e
Frymark, a ktoby przeczył, kaleczy, mordu e.


Do Malegi⁶⁹⁹ nakoniec przybywszy, straszliwe
Znaki adu zostawił, luǳie nieszczęśliwe
Tak zabĳa ąc sroǳe, iż nie ednem razem
Napełni się, co ogniem, kĳem i żelazem
Zniósł głupi niebezpieczny; siła lat wyniǳie,
Nim Malega z mieszkańcy do swe kluby przyǳie
Tak wiele wsi i domów z rąk ego zgorzało,
Iż prowincye żyzne mało co zostało.


Stamtąd ku edne pędem puścił się krainie,
Zyzery⁷⁰⁰, u Zybelty⁷⁰¹ co leży w ciaśninie
Albo u Zybeltery, bo ą przezywaią
Dwoistemi imiony ci, co tam eżdża ą.
U rzał szalony barkę, co się odpychała
Od brzegu, a dość luǳi w sobie przednich miała,
Którzy w rane zaranie, gdy wiatr wie e mały,
Na drugą stronę chcieli słone przebyć wały.


Namocnie szem zawołał głosem: »Postó , bracie!
»Weź mię: chcę a też echać, a o swe zapłacie
»Nie mie troski: oddam ą«. Ale głosy ego
Próżne wiatr w stronę morza pęǳi szerokiego.
Barka leci po woǳie, ak na chyższa strzała,
Gdy ą z cięciwy ręka kozacka wysłała;
Ten nie rozmyśla ąc się, choć koń ledwie dycha,
Tłucze go i złamanem kĳem w wodę spycha.


Opiera ąc się długo, na ostatek ony
Opuszcza szkapa⁷⁰² brzegi, biciem przymuszony;
Topi kolana naprzód, brzuch potem z uszami,
A Orland go mięǳy nie okrywa pięściami.
Płynie biedny i nie chcąc, brzegi zostawu e —
Częstemu się pryskaniu woda ustępu e —
I albo musi na dno morza iść głębokie,
Albo na brzeg przez wody wypłynąć szerokie.


Już ani statków ani ziemi z żadne strony
Nie wiǳi, sieǳąc Orland na koniu szalony.
Daleko są i w stronę kędyś się pokryły,
W oczach niebo a wody mokre tylko były.
Przecię on pęǳi szkapę⁷⁰³ dale zemdlonego:

⁶⁹⁹Malega — miasto Malaga w Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
⁷⁰⁰Zyzera — starożytne Igilgili, miasto w Maurytanii [t . w rzym. prowinc i Mauritania Caesariensis, ob.

w Algierii]. [przypis redakcy ny]
⁷⁰¹Zybelta, Zybeltera — Cieśnina Gibraltarska. [przypis redakcy ny]
⁷⁰²szkapa — r.m. [t . ten szkapa]. [przypis redakcy ny]
⁷⁰³szkapa — r.m. [t . ten szkapa]. [przypis redakcy ny]
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Kra e chce wiǳieć dusznie państwa ayckiego.
A gdy uż wodą dobrze brzuch miał napełniony,
Z żywotem bieg od grabie skończył naznaczony.


Szedł na dno, gǳie i pana wciągnąłby beł swego,
Ale ten do pływania zaraz ochotnego
Nogi i obie ręce szeroko rozciąga,
Wały prze mu e, brzegów dalekich dosiąga.
Więc wiatr łagodniusieńki powiewał, a morze
W na spoko nie sze stało czasu tego porze;
Bo, by namnie sza była wstała niepogoda,
Połknęłaby nęǳnika grabię pewnie woda.


Ale szczęście, co błaznów z głupiemi pilnu e,
Zmordowanego na brzeg piaszczysty wymu e,
Tak daleko od murów, gǳie Setta leżała,
Jak dwakroć z łuku niesie wypuszczona strzała.
Tam spoczynąwszy trochę, znowu dnia drugiego
Ku wschodowi obracał lot biegu swo ego,
Aż na ostatek przypadł, gǳie po brzegach onych
Wo sko szło chrześcĳańskie z mężów doświadczonych.


Niech iǳie; materyą wszak eszcze na ǳiemy,
Iż o zabawach ego powiadać bęǳiemy.
Angeliki co się tknie, od czasu onego,
Kiedy się z rąk wymknęła grabie szalonego,
Zaraz okręt na du e, dobrze sporząǳony,
Na którem ako prędko w swe przybyła strony
I ako Medorowi państw sceptr wolny dała,
Życzę, by lutnia potem uczeńsza śpiewała.


Ja przed się wziąć tem czasem muszę co inszego:
O sprawach krótko powiem króla tatarskiego,
Który Rodomontowi pomyliwszy szyki,
I z obycza ów wǳięcznych swo e Doraliki
I z cudowne cieszył się poniekąd⁷⁰⁴ gładkości,
Która w Europie wielkie nie miała równości,
Zwłaszcza, ak Izabella w niebo się udała,
A do swych Angelika królestw od echała.


A choć wielką ǳiewki swe chlubił się miłością,
Przecię e z całą zażyć nie może wǳięcznością:
Spórki⁷⁰⁵ ma przed wrotami, więc zniewagi bolą,
Które go na uczciwem i na sławie kolą.
Pierwszą Rugier konać z niem ma wolą wspaniały:
Nie chce, aby tarcz ego zdobił orzeł biały.

⁷⁰⁴poniekąd (daw.) — akiś czas. [przypis redakcy ny]
⁷⁰⁵spórka (daw.) — walka, po edynek. [przypis redakcy ny]
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Po niem zaś na sławnie szy królik z Serykany,
Co się swe upomina mocno Duryndany.


Sam Agramant z Marsylem haniebnie stysku ą,
Proszą i środki ǳiwne ugody na du ą.
Lecz się ci w przedsięwzięciach swych dużo oparli,
Chcą, aby o swe krzywdy przed wo skiem pomarli.
Ani mogą obadwa wymóǳ tego, żeby
Tatarzynowi szable chciał dać do potrzeby
Gradas albo pozwolił Rugier ptaka swego,
Aż się skończy bó , wszczęty dla miecza dobrego.


Nie chce Rugier, aby tarcz, orłem naznaczona,
Od inszego do bitwy miała być niesiona;
Ani Gradas pozwala, aby mieczem ego
Skusił Tatarzyn bo u z Rugierem krwawego.
Wiǳąc Agramant upór w nich tak zatwarǳiały,
Którego znieść przednie szych rady nie zdołały,
»Niech przynamnie — rzekł — samo szczęście pokazu e,
»Komu życzliwsze, kogo z was barzie miłu e.


»Ja eślim za chęci me goǳien też est tego,
»Abyście pozwolili cokolwiek mi swego,
»Jeden, proszę, tę za dwóch niech bitwę odprawi,
»Którego los naznaczy i w placu postawi.
»Bo choć różne urazy, ale z ednem macie,
»Przez ednego obadwa potrzebę wygracie;
»Któremu eśli też zaś Tatarzyn usięǳie
»Na garle, uż przegrana i drugiego bęǳie.


»Mała różnica męstwa mieǳy dwiema wami:
»Otóż trzeba, abyście obrać chcieli sami,
»Kto z was do po edynku bęǳie miał iść tego,
»Szablą nieprzy aciela pokonać spólnego.
»Szczęścia się raǳić zdaniem mem w te mierze trzeba:
»Niech tak bęǳie, przedwieczne co rozkażą nieba.
»Bo nie może żaden z was uż być winowany,
»Choć przegra, gdy Bóg sęǳią w te sprawie obrany«.


Zamilkli na te słowa zrazu, potem zasię
Z ochotą kondycyą tę przy ęli na się;
Dopuszcza ą imiona swe w szyszak zawarty
Włożyć, a czy e z niego wprzód dobędą karty,
Ten i za się i zaraz czynić za drugiego
W szrankach bęǳie i o swe i o krzywdy ego.
To mieǳy sobą kiedy uż postanowili,
Wstydem z ęci i gniewem, w mie scu się kręcili.
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A potem przywoławszy ǳieciny⁷⁰⁶ małego,
Po kartkę do szyszaka każą mu onego
Rękę ściągnąć; ten zaraz pierwszą gdy wymu e,
Rugiera na nie imię wszytkiem ukazu e.
Trudno wymówić, ako Rugier się radował,
Pierwszem do po edynku iż się uż na dował.
Ale zaś serykański królik z drugie strony
Klnie fortunę, iż znacznie od nie ukrzywǳony.


Wszystkie swe chęci, wszystkie obracał starania
Gradas, by Rugierowi pomógł do wygrania;
Sztuki szermierskie sam mu szczerze pokazu e,
Co do bitwy potrzebne one , upatru e:
Kiedy się tarczą okryć albo złożyć bronią,
Jako cięcia i razów prawǳiwych się chronią,
W który czas szczęścia zażyć, kiedy mu umykać,
Jako się ustępować i znowu przymykać.


To sprawiwszy, ostatek dnia trawią onego
W kompanie ucieszne sieǳenia spólnego,
Gǳie wo enników różnych sobie wspominali,
Co wielkie po edynki kiedyś wygrawali.
A gmin zaś pospolity wszystkiemi siłami
Mie sca stara ą się mieć tuż przed poręczami;
Siła tych, co e sobie zaraz zastępu ą
I w onem polu, nie chcąc stracić go, nocu ą.


Prosty lud tak wielką est u ęty chciwością,
Iż ak na pręǳe wiǳieć chcą, kto z nich dużością⁷⁰⁷,
Kto sercem, siłą, męstwem plac pierwszy otrzyma,
Ogień chęci gorących żąǳe w nich rozdyma.
Ale Sobryn z Marsylem, co stąd upatru ą
Zgubę wo ska niemałą, barzo się asu ą;
Obadwa przymawia ą wraz Agramantowi,
Iż pozwolił, iż mie sce dał po edynkowi.


Ukazu ą stąd wielkie szkody w luǳie ego,
Bądź to Rugier wygrawszy, Tatarzyna złego
Poży e, bądź wysokie nieba naznaczyły,
Iż on upadnie w szrankach przez tatarskie siły.
Bo do wzięcia, ak myślą, państwa ancuskiego
Więtszą em ci dwa pomoc z męstwa daǳą swego,
Niżli ǳiesięć tysięcy tych, co w polu sto ą,
A namarnie szych cieniów własnych się swych bo ą.

⁷⁰⁶ǳiecina — r.m. [t . ten ǳiecina]. [przypis redakcy ny]
⁷⁰⁷dużość (daw.)— siła, moc. [przypis redakcy ny]
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Poznał król mądry zaraz, iż prawdę mówili,
Życzy, aby od niego i szli i prosili
Po edynkarzów twardych, żeby spórki⁷⁰⁸ one
Opuściwszy, trzymali za niepozwolone;
Bo choć emu cofnąć słów uż się nie goǳiło,
Lecz ak dużo bęǳie zaś to wszytkiem szkoǳiło,
Niech uważą; dlatego chce, by zaniechali
Lub do bitwy skończenia przynamnie czekali.


Pięć miesięcy to sprawi, niech tylko cierpliwi
Przez ten czas trwa ą, zwady nie będąc tak chciwi,
Aż Karła wypęǳiwszy z państwa bogatego,
Sceptr z ręku a koronę wezmą z głowy ego.
Ale ci zwiesiwszy łby, nie odpowiada ą,
Króla i posłów ego rady nie słucha ą;
Zda się em, iż ktoby z nich wprzód pozwolił na to,
Wstyd, hańbę od wszystkiego wo ska weźmie za to.


Mieǳy inszemi córa króla granackiego
Wszystek czas trawi, prosząc małżonka swo ego;
Trzyma biedna za nogi, wzdycha, lamentu e,
Na wǳięcznie szy wzrok łzami gorącemi psu e.
»Pozwól, o zacny królu, hetmanowi swemu,
»Da to i wo sku — mówi — ocz prosi, wszytkiemu!
»Czy tak zawsze dla ciebie utrapiona będę,
»Czy tak nigdy asunków z bo aźnią nie zbędę!


»Niestetyż, kiedyż pokó na dę, nęǳna, taki,
»Co radość, coby mi dał odpoczynek aki,
»Jeśli cię ustawiczna do porywcze zwady
»Chciwość wieǳie, eśli tak co raz karmisz ady
»Wściekłemi głodne gniewy, a a, nieszczęśliwa,
»Myśląc o tem, zaledwie uż zostawam żywa?
»Cóż mi pomaga, proszę, choć zapalczywości
»Zgasiłeś przeciw inszem dla mo e miłości?


»Darmo, wiǳę, nad inszych przekładałam siebie,
»Na zacnie szego króla mężem ma ąc ciebie,
»Co dla mo e rozkoszne wielekroć urody
»Śmierć, prace, po edynki wzgarǳał i przygody,
»Jeśli teraz dla ważne mało co przyczyny
»Odemnie gwałtem ponno porwie cię kto iny,
»Jeśli teraz dla two e akie si srogości
»Wieczne a pewnie będę używać żałości!

⁷⁰⁸spórka (daw.) — walka, po edynek. [przypis redakcy ny]
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»Ale prawdali szczera, iż takie miłości
»Niemasz w nikiem, aka twe przenika wnętrzności,
»Przez tę, proszę, pokaż mi ǳiś w tem chęci swo e,
»Abyś tak natarczywy nie beł na te bo e.
»Bo cóż to za obraza, chocia orzeł biały
»Twó est, a mieć go też chce także Rugier śmiały?
»Pozwól, niech cię gorące wzruszą prośby mo e,
»Co pęǳą z oczu ledwo nie krwawe łez zdro e.


»Więc choć przez po edynek tak przykry i srogi
»Sam otrzymasz ten kle not herbu swego drogi,
»Mały zysk za odwagi niewypowieǳiane,
»Co własnem będą zdrowiem zapieczętowane.
»Bo eśli tył ukaże szczęście zdradne tobie —
»Jakoż, abyś go trzymał za łeb, nie tusz sobie —
»Sprawisz mi taką żałość, na które wspomnienie
»Już w piersiach czu ę ciężkie serca rozpadnienie.


»I choćeśty sam sobie tak podło kochany,
»Że więce ważysz w tarcze swó znak malowany,
»Dla mnie przynamnie , dla mnie ochrania się, proszę,
»Wszak wiesz, iż własne w two em sercu zdrowie noszę.
»Uczyń to: czy cię łkanie uż ciężkie nie ruszy
»I chcesz w edne zagubić dwie nieszczesne duszy?
»Niechże a wprzód garło dam, abym nie patrzała,
»Jeślić sroga śmierć żywot bęǳie wyǳierała«.


Tak prosi Doralika i słowy takiemi
Miękczy serce, gniewami ob ęte srogiemi;
Łzy, ako strumień żartki, z oczu wynika ą,
Ciężkie wzdychania wkoło wiatry zagrzewa ą.
Prosi cały ǳień smutna, nie da mu spać w nocy,
Aby zwlókł bitwę, aby nie ufał tak mocy.
Ten tuli e lamenty, płacz z oczu ociera,
Choć sam od żalu uż, uż ledwie nie umiera.


Potem rzekł: »Na kochańsza żono mo a, czemu
»Unosić się dopuszczasz żalowi przykremu?
»A z tak małe przyczyny, bo, by wo ska wszytkie
»Francuskie z ayckiemi i murzyńskie brzydkie
»Swe chorągwie na mo ę szkodę rozwinęły,
»Pręǳe by okrutną śmierć, niż zwycięstwo wzięły.
»Znać, że mię lekce ważysz, znać, że nie miłu esz,
»Gdy taką o me zdrowie bo aźń pokazu esz.


»Wspomni sobie, akom a silny pułk przełomił
»Z wo ska two ego mężów, gdym przednie szych gromił
»Bez szable, bez koncerza, edną sztuką kĳa;
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»A przecię nie ednemu z twoich spadła szy a,
»Strącona oraz z głową, na ziemi została
»I piasek krwawy, zęby ścina ąc, kąsała.
»Przyzna Gradas, choć go wstyd, że beł więźniem mo em:
»Bęǳie i Rugier, z męstwem choć wylata swo em.


»Przyzna Gradas, chociaby nie chciał, bo wie o tem
»Izoler, któryć wszytkę powie prawdę o tem;
»Więc i Sakrypant przy niem z Cyrkas zawołany,
»Gryfon sławny, ego brat, Akwilant nazwany,
»I inszych sto i więce , co do zamku mego
»Z Gradasem wespół wzięci byli dnia ednego.
»Tychem a zaś z wroǳone zarazem luǳkości
»Wypuścił i zażywać pozwolił wolności.


»I eszcze się dotychczas oni zdumiewa ą,
»Gdy wielką moc i męstwo mo e wspomina ą,
»Więtszą, niż wszystkie pułki Maurów nagich miały
»I rot ancuskich, które wkoło naszych stały.
»A teraz młoǳik Rugier miałby mi być srogi,
»Co w potrzebach nieraz brał swe na pomoc nogi,
»Zwłaszcza gdy szabla wisi u boku mo ego,
»Upominek niekiedy Hektora zacnego?


»Ale czemużeś przedtem znaków me dużości⁷⁰⁹
»Nie wiǳiała, nim two e dostałem miłości?
»Bez chyby tak się być moc mo a ǳiwna zdała,
»Iżby śmierć Rugierowę i w ten czas wiǳiała.
»Otrzyż te łzy dla Boga, żono mo a wǳięczna,
»Nie wnoś nieszczęścia emi, bądź o mię bezpieczna,
»A wieǳ pewnie, iż bić się każe mi uczciwe,
»Nie orzeł malowany, nie gniewy, krwie chciwe«.


Tak rzekł i uż powole ognie w niem znika ą
Ostrych zapalczywości i ady usta ą;
Bo na smutnie sza ǳiewka nie tylko surowe
Serce, lecz słupy wzrusza płaczem marmurowe
Płaczem, który po twarzy ǳiwnie piękne leci
I oczy na weselsze ćmiąc, policzki szpeci.
Już skłonnie szem do zgody, uż est nie od tego
Jednać się, eśli wola bęǳie króla ego.


I uczyniłby to beł, ale Rugier śmiały
Jak się prędko utrzenki złote ukazały
Na aśnie sze promienie, z łoża swego wsta e,
Zbro ę wǳiewa i awnie zarazem znać da e,
Iż samem est uczynkiem pokazać gotowy,
Że orzeł biały ego, nie próżnemi słowy.

⁷⁰⁹dużość (daw.) — siła, moc. [przypis redakcy ny]
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Nie chce odkładać dale , czeka uzbro ony
Na placu i trąbi w róg, złotem oprawiony.


Zarazem, ako pyszny król dźwięk rogu tego
Usłyszał, mówi, iż to wyzywa ą ego;
Gore gniewem, z pościeli rączo się porywa,
Krzyczy zbro e, chęć bitwy serce grze e żywa.
I tak straszną twarz zaraz, srogi, ukazu e,
Iż sama Doralika uż nie przystępu e
Ku niemu ani słowa rzec śmie namnie szego
O zgoǳie i aby chciał przymierza pierwszego⁷¹⁰.


Nie czeka giermków, sam się ubiera, ochoczy,
I płomień z oczu srogi ledwie nie wyskoczy.
Potem wsiada na konia co na ǳielnie szego,
Na konia, co przedtem beł Orlanda mężnego,
I bieży ak na pręǳe na plac naznaczony,
Aby przez szablę skończył o herb spórki⁷¹¹ ony.
Tamże zarazem i król z swem dworem przychoǳi,
Szczęścia znowu probu e, porównać ich goǳi.


Próżno, bo ci na głowy hełmy biorą swo e
Na świetnie sze i drzewa w tok kładą obo e;
Trąba brzmi, twarzy z strachu patrzącem blednie ą,
Umilkli wszyscy, słowa przemówić nie śmie ą.
I z te i z owe strony, zwarwszy ostrogami,
Mężnych koni probu ą, sieǳąc na nich sami.
Potem z tak wielkiem pędem skoczyli do siebie,
Iż się ziemia trząść zdała, pioruny bić w niebie.


Stąd i zowąd wiǳiałbyś tam orła białego,
Co przez powietrze nosi Jowisza samego,
Jaki więc w Tesalie na mężnie szy lata,
A białością starzyznę w swych piórach przeplata.
Jako ten i ako ów mąż est doświadczony,
Ukazu e pomnie szy maszt, w toku niesiony,
Lecz więce , z uderzenia gdy w się nasroższego
Są niewzruszeni, ak dąb od wichru wściekłego.


Trzaski aż pod obłoki wysokie leciały —
Turpinowe mi pisma szczerze powiadały —
A znać trzy albo cztery nazad zapalone
Spadły, bo sfery ogniów przeszły wywyszszone.
Potem bohatyrowie szabel dobywa ą
Naostrszych⁷¹², ak piorunów, gdy z błyskiem spada ą,

⁷¹⁰pierwszy (daw.) — [tu:] pierwotny, poprzedni. [przypis redakcy ny]
⁷¹¹spórka (daw.) — walka, po edynek. [przypis redakcy ny]
⁷¹²naostrszy (daw. forma) — na barǳie ostry. [przypis redakcy ny]
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I na napierwszem starciu oba ednem razem
W twarz się ugoǳą twardem, gniewliwi, żelazem.


W twarz się zaraz ugoǳą na pierwszem potkaniu;
Ale to w na pilnie szem zaś ma ą staraniu,
Aby koni, na których sieǳą, nie ranili,
Bo ci przyczyną wo ny namnie szą nie byli.
Od dawnie szych rycerzów zwycza taki wzięli,
Nie spólnie umówiony przed tą bitwą mieli,
Którzy za akiś to wstyd mieli naganiony,
Gdy beł koń od którego w potrzebie raniony.


Tak ciężkie po szyszakach asnych razy da ą,
Iż ledwie, choć dwoisty blach w nich, wydoła ą;
Nie gęście z czarne chmury grad pada zuchwały,
Kiedy z liściem⁷¹³, z gałęziem⁷¹⁴ owoc niedo rzały
Tłucze; uż on naǳie e żniwa ode mu e,
Na smutnie szem oraczom strach serca prze mu e.
Wiecie, ak z Balizardą siecze Duryndana,
A cóż, gdy w rękach dużych⁷¹⁵ est mocnego pana!


Lecz eszcze uderzenia żaden z nich srogiego
Nie wziął: ma pilne oko eden na drugiego.
Potem pierwszy Mandrykard raz tak ciężki da e
Rugierowi, bez dusze iż akby zosta e.
Bierze Rugier raz ciężki, niewypowieǳiany,
Co paiż⁷¹⁶, blachą trzykroć hartowną oǳiany,
Rozwaliwszy, zbro ę wskróś potężną przebiega
I ciała na duższego po wierzchu dosięga.


Przykry raz, z którego szły skry aż pod obłoki,
To sprawił, iż zimny mróz patrzących za boki
U ąwszy, pożałować Rugiera dobrego
Przymuszał, gdy mniemali uż być zabitego.
Bo kiedyby fortuna tak mu chętna była,
Jak ci, co ich tam miłość ego zgromaǳiła,
Dawno on Mandrykarda pożyłby hardego,
Uciąwszy bez rozlania krwie swe szy ę ego.


Anioł bez chyby, anioł z nieba wysokiego
Ratował bohatyra w ten czas serdecznego,
Który straszliwszy potem, niż kiedy, na świecie,
Na mocnie sze powtarza raz po raz swe cięcie,
Spuszcza swą Balizardę, gniewem zapalony,
Na szyszak Mandrykardów mocny, doświadczony,

⁷¹³liście (daw.) — r.n. [t . to liście]. [przypis redakcy ny]
⁷¹⁴gałęzie (daw.) — r. n. [t . to gałęzie]. [przypis redakcy ny]
⁷¹⁵duży (daw.) — silny. [przypis redakcy ny]
⁷¹⁶paiż (daw.) — tarcza. [przypis redakcy ny]
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I znowu ą podnosi wzgórę w ocemgnieniu
Po onem niesłychanem, dużem⁷¹⁷ uderzeniu.


By była szabla nie w sam kra hełmu trafiła,
Bez chyby z głowąby go na pół rozǳieliła.
Przecię i tak Mandrykard z uderzenia tego
Puszcza z rąk woǳe⁷¹⁸, a mgłą zaćmił się wzrok ego.
I uż trzykroć, ak wolno biegał koń puszczony —
Mało na ziemię nie spadł z niego, pochylony —
Koń Bryǉador, co eszcze dotychczas żału e,
Iż inszego na grzbiecie swo em eźca czu e.


Nie sroże wąż zdeptany troistem migoce
Żądłem albo lew ranny paszczeką⁷¹⁹ skrzypoce⁷²⁰,
Jako Tatarzyn z adły, gdy po wziętem razie
Otrzeźwiawszy, krew własną u rzał na żelazie.
A im barzie z furyą gniewu mu przybywa,
Tem na więtszą i siłę i moc się zdobywa.
Zwarł konia ostrogami i szablą dobytą
W głowę chce ciąć Rugiera, szyszakiem nakrytą.


Chce ciąć zaraz w sam hełmu środek, ako mierzył.
Zląkł się król, gdy to u rzał, bo tuszył i wierzył,
Iż na duższy raz głowę przepęǳi z piersiami.
Lecz bystremi Rugier to postrzega oczami
I wprzód, nim spada z góry Duryndana ego,
Żartko nań sztychem miecza uderzył ostrego,
A uczyniwszy i tarcz i zbro ę ǳiurawą,
Wraził mu ǳiwnie prędko broń pod pachę prawą.


I znowu Balizardę rączo pode mu e,
A za tą krew strumieniem z rany wyskaku e,
Która moc Mandrykarda zwątliwszy dużego,
Sprawiła, iż śmiertelny nie beł on raz ego,
Chocia em Rugierowi wzrok i słuch tak myli,
Że ten, zapomniawszy się, kark na siodło chyli;
I by beł hełmu nie miał nad poǳiw twardszego,
Ostatni pewnie on ǳień bełby życia ego.


Poprawu e się Rugier i na koniu swo em
Skoczywszy, Tatarzyna uderzeniem tro em
W bok prawy, do wściekłości przywoǳąc, przemaga.
Mało na wybornie sza stal z mieǳią pomaga,
Sztuki przedniego blachu lecą, gǳie zawaǳi,
Tarcz, siedmioraką łuszczką spięta, nic nie waǳi,

⁷¹⁷duży (daw.) — silny. [przypis redakcy ny]
⁷¹⁸woǳe — . przypadek lm [t . B.; M.lp: woǳa; część uprzęży]. [przypis redakcy ny]
⁷¹⁹paszczeka (daw.) — paszczęka. [przypis redakcy ny]
⁷²⁰skrzypotać (daw.) — skrzypieć. [przypis redakcy ny]
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Bo tak skutecznie est broń sczarowana ego,
Iż zbro a liściem⁷²¹ się zda Hektora mężnego.


Tak wiele kruszy zbro e, ak szabla za ęła:
Krew z boku tatarskiego potokiem lunęła,
Który niebo przeklina z adu ostatniego,
Burzy się na kształt morza nieuśmierzonego;
Potem rzuca na ziemię paiż⁷²², naznaczoną
Orłem, aby tak mocą robiąc zgromaǳoną,
Strasznie szy beł i męstwem z ednoczonem sobie
Pomagał, Duryndanę wziąwszy w ręce obie.


Krzyknie Rugier: »Już teraz awnie pokazu esz,
»Iż się niegodnem herbu tak zacnego czu esz,
»Cisnąwszy go od siebie, chocia mało cięży:
»Sam bądź świadkiem, iż tobie więce nie należy!«
To mówiąc, z aką z góry przypada srogością
Duryndana, postrzegłszy, z zwycza ną chyżością
Gdy konia w bok woǳami kieru e swo ego,
Unika i nie bierze cięcia śmiertelnego.


Lecz przecię nie tak cale spełznąć mógł razowi⁷²³,
Aby się nie nawinął na koniec mieczowi,
Który z przodu szyszaka przepadł rozciętego
Do siodła, we dwa rzędy blachą okutego,
A potem w namocnie szych nakolankach nity
I trzykroć edwabiami rwąc ubiór przeszyty,
W samo kolano ranę niebezpieczną da e,
Z które nierychło z łóżka dobry Rugier wsta e.


Już dwiema strumieniami krwią zbro a spływała
U obu, a rozeznać eszcze nie umiała
Żywa dusza, kto wygrał, kto lepszy beł w onem
Po edynku, o orła białego wznieconem.
Aż namężnie szy Rugier z szablą doświadczoną
Bitwę, co do tych eszcze czas była zwątpioną,
Pokazu e, iż wygrał, gdy tam broń obraca,
Gǳie tarcz nie zasłoniła, i w bok go namaca.


Na dłoń z boku przez zbro ę szabla wylatu e
I drogę, kędy serce mieszka, wnet na du e;
Ten srogiem uderzeniem w mie sce złe trafiony,
Jeno co z Bryǉadora nie spadnie zemdlony.
Zapomina, przegrawszy, i herbu swo ego
I miecza, co się kochał w niem, Gradasowego;

⁷²¹liście (daw. forma) — r.n. [t . to liście]. [przypis redakcy ny]
⁷²²paiż (daw.) — tarcza. [przypis redakcy ny]
⁷²³spełznąć razowi — uniknąć razu. [przypis redakcy ny]
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Barzie go trapi, żywot iż traci edyny
W szczętych uparcie zwadach z tak lekkie przyczyny.


Bez pomsty ednak nęǳnik znaczne nie umiera;
Bo w ten właśnie czas, gdy mu bok Rugier otwiera,
Chyżo mieczem świsnąwszy, twarz ǳielić chce ego,
Którą widać z szyszaka, przedtem rozciętego.
Ale gniew nie tak waży siły umnie szone ,
Więc pierwszą moc swą szablą broni wyniesione
Zraża Rugier, nie wiǳąc, iż ten z drugie strony
Już ą spuszcza na szyszak ego ustalony.


Trafia weń ostatni raz ak na cięższem razem,
Gǳie kolco⁷²⁴ dosyć miąższem skręcone żelazem,
I skofią⁷²⁵ odcina z stali na przednie sze .
Nie może Duryndanie hełm na potężnie szy
Wytrzymać, pozwala e , a ta na dwa palce
W głąb łeb przesiekszy, czyni z kości w niem kawalce
Leci z konia i zdrowia małe ma naǳie e
Rugier, a krew z haniebne rany rzeką le e.


Pierwszy Rugier na ziemię z konia spadł swo ego,
Późnie mu towarzystwa dopomógł onego
Tatarzyn; zaczem wszyscy snadno rozumieli,
Iż Mandrykarda witać za zwyciężcę mieli.
Z któremi Doralika est tego mniemania;
Łzy utarszy, przystąpić uż chce do witania,
ǲięku ąc Bogu, ręce ku niebu podnosi,
Że taki koniec bitwa straszliwa odnosi.


Ale gdy się awnemi znaki pokazu e,
Kto tchnie żywy, a kto zaś bez dusze nie czu e,
Różne ochoty w różnych wnet sercach powsta ą:
Ci żal w radość, ci śmiechy w płacze obraca ą.
Sam król bieży na on plac z pany przednie szemi
Do Rugiera, co mały czas leżąc na ziemi,
Z trudnością się podnosić począł, i wielkiego
Obłapiwszy rycerza, rany wiąże ego.


Co żywo się weseli i życzy onego
Zwycięstwa, z po edynku które tak strasznego
Odniósł; wrzaski wysokich obłoków siąga ą,
Dobrą myśl⁷²⁶, co est w sercu, usty oświadcza ą.
Sam Gradas, choć go chwali, chocia mu winszu e,
Choć w powierzchowne twarzy radość pokazu e,

⁷²⁴kolco (daw.) — kółko. [przypis redakcy ny]
⁷²⁵skofia — obsada kity, rurka stalowa, w które tkwi kita. [przypis redakcy ny]
⁷²⁶dobra myśl (daw.) — wesołość [przypis redakcy ny]
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Zazdrością się poniekąd męczy, iż los srogi
Zabronił mu i nie dał te do sławy drogi.


Co powiem o weselu, co i o radości,
Którą Agramant z wielkie ku niemu miłości
Pokazu e? A nie ǳiw, bo gdy ayckiego
Króla potomstwo zeszło, on na mie scu ego
Rugiera tak szanował, iż chorągwi swoich
Bez niego wnieść nie kazał do państw, Karle, twoich
I sam z żyzne Ayki ruszyć nie chciał stopy,
Ażby się Rugier wybrał i szedł z niem w też tropy.


Ale nie tylko z niem się towarzystwo ego
Z wygrane bitwy cieszy, lecz wszystka do tego
Biała płeć, co z Ayki, z Hiszpanie były,
Zaraz życzliwość swo ę ku niemu skłoniły;
I sama Doralika, choć łzami zlewała
Martwe małżonka ciało, teżby oświadczała
Chęć swo ę, ale wstydu na mocnie sze woǳe⁷²⁷
Zatrzymawa ą nęǳną i hamu ą sroǳe.


Bo taka luǳkość ego z obycza mi była,
Tak z męskie twarzy wǳięczność powabna świeciła,
Więc przymioty rozkoszne, kształt stanu⁷²⁸ ładnego,
Iż do poǳiwowania porywał każdego.
Zaczem i ona snadno z te niestateczności,
Co przedtem słyszeliście o nie , do miłości
Jego nachylała się, chcąc, by znowu miała,
Komuby serca i swych ta emnic zwierzała.


Prawda to, iż póki beł e Mandrykard żywy,
Płomień miłości gasić miała gǳie teskliwy;
Lecz teraz co ma czynić, gdy leży zabity
I miecz wziął mu na wieki czerstwość adowity?
Starać się o takiego męża e przychoǳi,
Co się kochać w nie bęǳie i co e wygoǳi.
Tem czasem cyrulicy wszyscy powiada ą,
Iż Rugiera uzdrowić niezadługo ma ą.


Którego w swo e bierze Agramant namioty,
We dnie i w nocy cieszy, doda e ochoty;
Sam barwierzów, by go w skok leczyli, pilnu e,
Mandrykardowę nad niem zbro ę rozkazu e
Zawiesić i tarcz, orłem białem naznaczoną,
Którą on krwią uczynił tatarską skropioną,
Więc i inszy rynsztunek oprócz Duryndany,
Bo tę z chęcią królowi da e z Serykany.

⁷²⁷woǳe — . przypadek lm [część uprzęży; red. WL]. [przypis redakcy ny]
⁷²⁸stan (daw.) — budowa ciała, postać, postawa. [przypis redakcy ny]
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Wszystkę przy namocnie sze korzyść bierze zbroi
I konia, co niezmierne dla cnót sumy stoi⁷²⁹,
Konia, którego Orland, w las wszedszy zgęściony,
Porzucił, gdy z rozumu uż beł obnażony.
Lecz tego Rugier zaraz królowi daru e,
Bo, iż miał być w kochaniu wielkiem, upatru e.
Ale tu koniec o tem; zaś szczere miłości
Bradamanty napiszę i ǳiewcze żałości.


Serdeczny zapał teraz powieǳieć chcę, który
Żarł ǳiewkę, gdy Hipalka czas czekała spory,
Żarł tak długo, aż ona wraca się i wieści
Powiada, ak Rodomont lekce płacz niewieści
Poważywszy, wydarł e na droǳe Frontyna,
Chcąc tem uparcie zelżyć Gallacye syna,
Więc ako go z e bracią przy źrzódle na du e,
I mie sce, gǳie e konia wzięto, ukazu e.


I ako z niem pospołu ǳień cały echała,
Chcąc, aby Sarracena zbó cę ukazała,
Co się ważył ǳiewczynie mdłe konia ǳielnego
Wziąć gwałtem, gdy go wiodła umyślnie do niego;
Jako się zaś minęli, goniąc go na droǳe,
Jak się o to asował i gryzł Rugier sroǳe
I co mu za przyczyna pośpieszyć nie dała
Do Montalby z nią wespół, szczerze powiadała.


Odnosi i sekretne słowa, e zlecone,
Da e drugie na piśmie, karcie powierzone.
Bradamanta list bierze rękami smutnemi
I oczyma nań patrzy, łzami zalanemi;
Czyta, a im zatłumić barzie usiłu e
Pożar w sercu, tem więtszy coraz się za mu e.
Pała gniewem, małą ma naǳie ę miłości,
Pełna bo aźni, pełna różnych wątpliwości.


Bo przez ten czas Rugiera czekała samego,
Nie listu, który musi wziąć na mie scu ego;
Twarzą nażałościwszą nieba wy aśnione
Smutna ǳiewka zarazem czyni zachmurzone.
List do serca przyciska i po tysiąc razy
Cału e, na Rugiera choć ma swe urazy,
A iż go ogniem tesknic wnętrznych nie spaliła,
Łzy bronią, które z oczu obficie ceǳiła.


Po sześć, siedmkroć kartę przewraca i czyta
I o kochanku swo em ustawicznie pyta;

⁷²⁹stać (daw.) — mieć wartość, kosztować. [przypis redakcy ny]
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Rozkazu e Hipalce, aby powiedała
Poselstwo znowu, które w swem zleceniu miała.
Wzdycha ciężko i żalu uspokoić swego
Nie chce, póki Rugiera nie u rzy samego.
Hipalka serce smutki pociechami bawi,
Przysięga, w krótkiem czasie iż się do nie stawi.


W piętnaście dni nawięce miał Rugier nawieǳić
Do Montalby lub eszcze i ten czas uprzeǳić;
Tak upewnił i tak chciał, aby powiedała,
Gdy się do Bradamanty Hipalka wracała.
Ale te przygody tkwią w oczach nieszczęśliwe,
Wie, iż na każdem mie scu strzały nieleniwe
Na luǳki naród zwykły wysyłać i onych
Naczęście zażywa ą w wo nach ukrwawionych.


»Niestetyż — mówi — tak to upór głupi w tobie:
»Tych czcisz, którzy krew twą lać za cześć kładą sobie;
»Tem zaś boleści da esz śmiertelne przyczyny,
»Co w ich oczach wǳięcznie szy nie est nad cię iny.
»Kogobyś miał miłować, Rugierze kochany,
»Temu przykre zada esz swą niełaską rany;
»A na awną nieprzy aźń kto zarobił tobie,
»Szanu esz go, służysz mu, czcisz, poważasz sobie.


»Wiesz bez chyby, wiesz dobrze, bo i same skały
»Na tak okrutny patrząc uczynek, wzdychały,
»Iż Tro an zabił o ca umyślnie two ego,
»Tro an, co dla potomka ważysz zdrowie ego.
»Takaż to pomsta być ma, którą ty krwi swo e
»Koniecznie masz uczynić z powinności two e !
»Taka mo e zapłata serdeczne miłości,
»Iż wytchnąć ducha muszę, nęǳna, z biednych kości?«


Tak mówiąc Bradamanta, ak do obecnego
Rugiera, kropi łzami twarz płaczu gorzkiego.
Hipalka żal uśmierza, tesknice rozwoǳi,
Stokroć w edne goǳinie cieszyć ą przychoǳi;
Z klątwami rozma temi przysięga e śmiało,
Iż wiarę z obietnicą strzyma Rugier cało,
Tylko ona ma czekać dnia pomienionego
Cierpliwie, z serca bo aźń wypęǳiwszy swego.


Naǳie a, która w piersiach miłością zranionych
Mieszkać zwykła, źrzenice dwie oczu zaćmionych
Rozwesela poniekąd i troski hamu e
W Bradamancie, Hipalka gdy e ukazu e,
Iż niesłusznie Rugiera przed czasem takiemi
Lży słowy, wiatr skargami stanowiąc próżnemi.
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»Nie dotrzyma-li wiary po terminie swo e ,
»Już on niełaski w ten czas bęǳie goǳien two e «.


Tak mówi sługa wierna, a nie myśli o tem,
Iż Rugier, przerażony niemnie szem kłopotem,
Przysięgę złamać musi i przerwać ustawy,
Kiedy tak niefortuna, los chce niełaskawy.
Na łóżku w ciemnem mie scu, tesknic pełen, leży,
Gǳie sam nęǳnik nie może, tam myśl prędka bieży:
Mieǳy śmiercią i zdrowiem na poły wątpliwy,
Swe Bradamanty stawia w oczach obraz żywy.


Ta zaś, miłością z ęta, gdy darmo czekała
Dni kilka, które dosyć pilno rachowała,
Gryzie się, insze znowu iż niema nowiny,
Różne w myślach niepewnych ro ą się przyczyny.
Bo choć to od Hipalki i od roǳonego
Słyszy często o wierne Rugiera swo ego
Miłości przeciw sobie, przecię ą trapiła
Jedna rzecz, co się w głowę świeżo e wlepiła.


Marfizy męstwo, luǳkość i śliczną urodę
Swo e nieszczęście, swo ę rozumie być szkodę.
Bo iż z Rugierem wespół do króla echała,
Aby obleżonego w trwogach ratowała,
Chwali z tem przedsięwzięciem zamysły wspaniałe,
Ale e źle coś wróży serce ociężałe:
Boi się godne siebie cnotą kompanie ,
Tusząc, iż do żałości da przyczynę czy e .


»Jeśli est tak nadobna, ako powiada ą —
»Myśli sobie — ci, co ą i e gładkość zna ą,
»Nie bęǳie ǳiw, że Rugier wesoły i młody
»Zakocha⁷³⁰, więźniem kształtne zostawszy urody.
»Ale zaż me zapomnieć niewǳięcznik miłości,
»Zaż takie nabawić mię bęǳie chciał żałości?«
Tak myśląc ustawicznie, bladła i wzdychała,
Dnia, którego się stawić obiecał, czekała.


Czeka na utrapieńsza ǳiewka i trwa w błęǳie,
Aż tem czasem na Jasną Rynald Górę w eǳie,
Rynald, co wszystkę bracią przechoǳi ǳielnością,
Nie pierworoǳtwa, nie lat do rzałych zacnością,
Rynald, co męstwa swego sławnemi ǳiełami
Świeci, ak złote w pół dnia słońce promieniami.
Już ǳiewięć bił, do zamku gdy w echał swo ego,
A z czelaǳi chłopczyka miał tylko ednego.

⁷³⁰zakochać — zakochać się. [przypis redakcy ny]
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Jego przy azdu własna ta przyczyna była:
Wieść rącza nowiny mu przykre ozna miła,
Gdy z Brawy⁷³¹ do Paryża powracał wielkiego,
Na ślad chcąc Angeliki paść i brata swego,
Z Malagizem Wiwian iż w łykach zostali,
Które em Maganzowie chytrze zgotowali;
On, aby ich co pręǳe z więzienia wybawił,
Na Jasną Górę przeto biegł i swem się stawił.


Matkę, żonę i ǳieci obłapia, cału e,
Od których inakszych się wieści dowiadu e,
Jak z Rugierem Marfiza, ednaką ǳielnością
Sławna para, pobili zdra ców i wolnością
Dwu braci, puściwszy ich z oków, darowali
I w dalszy czas do posług chęć ofiarowali.
ǲiwu e się, wiǳąc ą, Rynald te luǳkości,
Serce mu ogniem pała nowotne miłości.


I z roǳiną ma różne uciechy kochaną;
Tak więc, gdy przez długi czas u rzy opłakaną
Matkę na świegotliwsze askółczę, a ona,
Miłością przyroǳoną ǳiwnie zniewolona,
Pokarmy w pyszczku niesie, któremi zgłodniałe
I odżywia i cieszy oraz ptaszę małe.
Ale iż one dwa dni zdaǳą się mu rokiem,
Znowu chce ak na rętszem stamtąd wybieǳ krokiem.


Ryciardota, Alarda bierze, Ryciardyna
W drogę i kęs starszego z niemi Gwyciardyna⁷³²;
Malagiz też, Wiwian tak ochoczy byli:
W domu eszcze swe zbro e na grzbiety włożyli.
Umyślnie Bradamanta przy matce została:
Tkwi e w głowie czas, co go teskliwa czekała,
Bracie się wymówiwszy, iż dla zdrowia złego
Nie może towarzystwa dopomóǳ lubego.


I prawdę ona mówi, bo tak chora była,
Iż ledwie wątłą głowę we mdłościach trzeźwiła;
Ale miłość przyczyną zdrowia est słabego,
Nie febry, nie gorączka, nie co przeciwnego.
Potem wy eżdża Rynald z Montalba swo ego
Z kwiatem młoǳi przednie szych, domostwa zacnego. —
Jako przybeł pod Paryż i ako zarazem
Da e pomoc Karłowi, powiem drugiem razem.

Koniec pieśni trzyǳiestej.

⁷³¹Brawa — tyle co Blaja, Blaye, miasto w departamencie Girondy we Franc i. [przypis redakcy ny]
⁷³²Gwyciardyn — syn Amona, brat Bradamanty. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom II 



.   
Argument
W surowem po edynku Rynald się probu e
Z Gwidonem, po którem go za brata przymu e;
A potem puściwszy się wciąż ku Paryżowi,
Rozgromił wo ska z bracią swą Agramantowi.
Orlanda Brandymarte szuka ąc głupiego,
Bó z Rodomontem zwoǳi w pół mostu wązkiego.
Rynald o konia wyzwał króla z Serykany
I z niem plac bitwie znaczy u edne fontany.

Allegorye
W te trzyǳieste pierwsze pieśni przez piękną Fiordylizę, która wieǳąc, ako ser-

decznie mąż e Brandymart miłował Orlanda, namawia go na drogę; przez Brandymarta
zaś, który zaraz eǳie i tak wiele niebezpieczeństw, aby go nalazł, podymu e, da e się
przykład doskonałe przy aźni. Przez Rynalda, co tak luǳko usprawiedliwia się Grada-
sowi i nie dopuszcza żadnemu z swoich czynić mu despektu namnie szego, chcąc sam
dla Ba arda znowu z niem po edynek czynić, ukazu e się, ako wielkie osoby racze się na
uczciwe, aniżeli pożytek, oglądać ma ą; bo nie dla czego inszego zową się wspaniałemi
i zacnemi, eno, aby wszystkie poważne sprawy ich na oku wszystkiego świata przez ich
żywot cały były.

. Skład pierwszy
Nad serce, gdy miłością u ęte prawǳiwą,
Szczere oświadcza chęci z przy aźnią życzliwą,
Co lepszego i co est błogosławieńszego?
Inszy stan nie porówna z rozkoszami ego,
Kiedyby ęǳa, co ą złość luǳka wywiodła
Z przepaści, serc i myśli wspaniałych nie bodła,
Jęǳa brzydka, szkaradna, pełna opacznego
Mniemania, co ustawy rwie związku świętego.


Bo choć to gorzką żółcią zapały serdeczne
Zowiemy, choć słodkości są ich mnie bezpieczne,
Wszystko człowiek znieść może, statkiem umocniony,
Aż w doskonałość samę bęǳie zaprawiony.
Cierpieć, trwać, służyć, czekać — takie ukazu e
Nagrody zrazu miłość, gdy swoich probu e:
Smacznie sza woda zda się słońcem ugrzanemu
I pokó wǳięcznie szy est wo ną struǳonemu.


A iż nasze nie wiǳą oczy czasem tego,
W czem serce kochać⁷³³ każe i co własne ego,
Nie uż to est śmiertelna: mile więc witamy
Przy aciela, w tesknicach kiedy nań czekamy.
Ani to nam ostatnie roǳić może szkody,
Choć dawno służym, gdy est naǳie a nagrody,
Naǳie a, co na więtsze utrapienie słoǳi
I myśl z trosk ustawicznych rozma cie wywoǳi.

⁷³³kochać w kimś — [ǳiś:] kochać się w kimś. [przypis redakcy ny]
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Gniew, wzdychania, łzy, odmów próżnych groźne słowa,
Gdy e stateczność męska wytrzymać gotowa,
Przyǳie ten ǳień, przykrości iż straciwszy swo e,
Odmienią się w na słodsze lubych zabaw zdro e.
Ale eśli zaraza piekielna swo emi
Napuszy serca nasze ady śmiertelnemi,
Już pode rzana miłość prawǳiwa zosta e,
Skąd nienawiść do pomsty tysiąc przyczyn da e.


To est na sroższa rana w sercu rozpalonem,
Które ani ole kiem kosztownie sprawionem
Ani plastrami zleczyć bęǳiesz mógł drogiemi,
Babiem szeptaniem, gusły czarnoksiężniczemi;
Nie pomoże naukami Zoroaster swemi,
Co z piekłem kołowroty władnie niebieskiemi,
Rana na okrutnie sza, które ból tak dusi,
Iż zdesperowawszy, dać garło człowiek musi,


Nieuleczona rana, co nasze wnętrzności
Wskróś przeniknąwszy, przykre nabawia żałości,
Niemnie przez pewne, ako wątpliwe, mniemania
Do ostatniego wieǳie ednako skonania;
Rana ciężka, co rozum ćmi nasz i mądrości,
W gniew ostry odmienia ąc na słodsze miłości:
Przeklęte pode rzenie! tyś wszystkie naǳie e
Zgasiło w Bradamancie, skąd w nie ad gniew grze e.


Nie dlatego, iż owe nowiny słyszała,
Które brat i Hipalka świeżo powiedała;
Ale skąd inąd wieści wziąwszy mnie prawǳiwe,
Zarazem ognie gniewów nieci w sercu żywe,
Pała chciwością pomsty, daremnem kłopotem
Z ęta ǳiewka, o czem zaś usłyszycie potem.
Teraz napiszę, co się z Rynaldem ǳiać bęǳie,
Który pod Paryż z bracią ak na śpiesznie eǳie.


Potkał, ledwie goǳina do wieczora była,
Rycerza, którego tarcz czarna zasłoniła;
Więc i w czarną dołomę⁷³⁴ zwierzchnią beł ubrany,
A poprzek ą kra zdobił, biało przeszywany.
Ten zaraz Ryciardyna u rzawszy pierwszego,
Wyzywa do potkania z kopią srogiego;
Z takiego się igrzyska nie wymawia drugi
I drzewo swe gotu e do ego usługi.


Skoczą żartko do siebie, słowa na mnie szego
Nie mówiąc więce ; Rynald zaś z boku prawego

⁷³⁴dołoma (z węg. dolmany) — szata zwierzchnia na zbroi. [przypis redakcy ny]
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Zastanawia się w mie scu i patrza na one
Potkania, z czy ą będą fortuną skończone.
»Zaraz, zaraz na ziemi rozciągnę a tego —
Ryciard myśli — eśli moc i siebie samego
»Znam dobrze«. Ale szczęście zamysłom zuchwałem
I skutek odpowiada opak słowom śmiałem.


Bo go w podbródek drzewem, ak w pół twarzy mierzył,
Tak potężnie bohatyr postronny uderzył,
Iż dale na kopĳ dwie od konia własnego
Zostawu e na ziemi twarde leżącego.
Alardyn zelżywości te mścić się gotu e,
Lecz zaraz w kompanie z bratem się na du e:
Ogłuszony spadł, siodło wypróżniwszy swo e,
Raz na tęższy rozczepił tarcz ego na dwo e.


Kłaǳie po nich Gwiciardyn w tok kopią duży,
Wiǳąc, iż Mawors⁷³⁵ bracie i szczęście nie służy,
Choć Rynald krzyczy, woła: »Zostań: mnie należy
»Trzecie potkanie«. Ale ten wciąż przecię bieży
I składa zapalczywy swe drzewo straszliwe,
Aby nasycił gniewy, prętkie pomsty chciwe.
Cóż potem: w ocemgnieniu leci z konia swego,
W pół właśnie od rycerza trafiony cuǳego.


Wiwian i Malagiz spórkę⁷³⁶ z sobą wiedli,
Kto z nich wprzód miał poskoczyć, gdy na konie wsiedli.
Ale ich namężnie szy prędko Rynald goǳi,
Mówiąc, iż »omieszkanie namnie sze tu szkoǳi;
»Bo i do Paryża bieǳ ak na pręǳe trzeba
»I tego, ktokolwiek est, nie pobĳą z nieba
»Pioruny; mnie tu potkać przyǳie się samemu
»I wstręt bohatyrowi dać tak potężnemu«.


To rzekszy, prosto konia obraca ku niemu;
Nie leniwszy est drugi: wypuszcza swo emu.
Uderzą w się srogiemi okrutnie drzewami
Tak, ako wymierzyli, ako chcieli sami.
Moc obu niewymowna z konia spaść nie dała
Żadnemu, w swe potęǳe siła zostawała;
Kopie się do gałek, ak śklane, skruszyły,
A samem pyszne czoła ani się ruszyły.


Na cięższe uderzenie, raz gwałtownie srogi
Upaść konie przymusił, ak em podciął nogi.
Bryǉador przecię z mie sca zaraz się porywa,
Lecz drugi wstać nie myśli: leży, odpoczywa;

⁷³⁵Mawors — Mars, bóg wo ny. [przypis redakcy ny]
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Bo prócz tego, łopatki iż wytrącił sobie,
Złamał w na tęższem starciu i goleni obie.
A ten wiǳąc, iż zdycha koń ego na ziemi,
Nogami z siodła swego wyskoczył rączemi.


I do Rynalda mocnem głosem rzekł dobrego,
Który z ręką bezbronną wracał się do niego:
»Konia, rycerzu dobry, co z two e padł ręki,
»Prawa żołnierskie mścić się każą mi przez ǳięki⁷³⁷:
»W kochaniu u mnie zawsze beł, wielcem go ważył,
»Siła trudności, siła dla niegom a zażył.
»Ty wieǳąc to, zarazem gotu się do bo u,
»Bo pewnie nie bęǳiesz miał, ani myśl, poko u«.


Uśmiechnąwszy się Rynald, rzekł: »Jeśli dla swego
»Konia w szrankach się wiǳieć chcesz Marsa krwawego,
»Mnie sza to: inszy zaraz bęǳie dany tobie,
»Którego dla cnót wielkich ważę a też sobie«.
Opowiada mu drugi: »Próżne słowa two e:
»Zrozumieć ponno nie chcesz, czego pragną mo e
»Żądania; aśnie szemi więc ukażęć słowy,
»Czemu chcę po edynek z tobą mieć surowy.


»W ustawach użbym zbłąǳił nie lekko żołnierskich,
»Gdybym cię eszcze w sztukach nie doznał szermierskich,
»Nie wieǳąc, eśli z ręku twych miecz wyostrzony
»Umie tak srogi raz dać, ako grot stalony.
»Zsiada że, nie mieszka ąc, zsiada z konia tego,
»A dobywa go zaraz od boku two ego.
»Nie wątp nic: pierwsze tobie ustąpię a chwały,
»Tylko chcę wiǳieć, z bronią akoś też est śmiały«.


Syn Amonów wspaniałem słowom się ǳiwu e
I bić się nieodwłocznie pieszo obiecu e,
Mówiąc: »Abyś nie wątpił o śmiałości mo e ,
»Na stronę każę iść wprzód kompanie swo e
»I nie zostawię, eno sługę tu ednego,
»Co konia bęǳie trzymał opodal mo ego«.
Potem na bracią kinie, aby u echali
I w ćwierci mile dobre na droǳe czekali.


Luǳkość ta, co się męstwu równała dobremu,
Zaleciła Rynalda nad poǳiw drugiemu;
Wiǳi, iż z konia zsiadszy zarazem własnego,
Woǳe do ręki sługi poda e swo ego.
Szyszaka poprawu e, śmiertelne dobywa
Szable, piersi na twardszą paiżą⁷³⁸ zakrywa

⁷³⁷przez ǳięki (daw.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]
⁷³⁸paiż (daw.) — tarcza. [przypis redakcy ny]
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I na kilka ku niemu kroków postępu e;
Gniew mu z twarzy, a płomień z oczu wyskaku e.


Srogą, zszedszy się wespół, bitwę zaczyna ą;
Moc, siłę, serce, dużość⁷³⁹ oba równą ma ą,
Które się mnie spoǳiewał eden u drugiego,
Kiedy do po edynku mieli iść strasznego.
Teraz zaś, ako równe swe męstwo poznali,
Sztukami i nauką sobie oba odpierali;
Wściekłe poniekąd ady z gniewem uśmierza ą,
O zwycięstwo samem się baczeniem stara ą.


Głos na mocnie szych razów po różne się stronie
Rozlega, raz w łeb trafią, a drugi raz w skronie;
Miąższe u zbro e asne uż puszcza ą nity,
Przecina miecz żelazo twarde nieodbity.
Jeśli ten ostrą bronią, okiem nieścignioną,
Rany surowe czyni ręką wyćwiczoną,
Niemnie drugi naciera ani się hamu e,
Znaki śmiertelnych sztychów straszne zostawu e.


Na półtory goǳiny bitwa przykra trwała
I uż noc wypęǳiwszy ǳień, następowała,
Słońce zapadło asne, a wieczorne zorze
Powoli w nieprzebrnione zakryły się morze:
A ci eszcze dźwięk straszny mieczami czynili;
Hełmy posiekli, tarcze mocne zǳiurawili;
Choć nie gniew ani żadne wzbuǳa ą ich ady,
Ale na słodsza sława do haniebne zwady.


Patrzy Rynald i takie myśli ma sam w sobie,
Coby to beł za rycerz, którego w te dobie
Trafunek akiś zesłał, tak mocny i śmiały,
Bo mu się nieczłowiecze siły ego zdały.
ǲiwu e się i użby rad poprzestał wo ny,
Pot z na niebezpiecznie sze prace płynie ho ny,
A choć nie trwoży sobą, ale powątpiwa
O zwycięstwie, co go chęć pragnie, sławy chciwa.


I bohatyr nieznany także z drugie strony,
Nie wieǳąc, aby to beł Rynald doświadczony,
Rynald, na mężnie szemi co ǳieły poda e
Sławę domu swo ego w różne świata kra e,
Rynald, we wszystkich sztukach rycerskich ćwiczony,
Jedyna swych ozdoba, edyne obrony,
Chwali ego wspaniały umysł i przymioty,
Wysławia obycza e, śmiałość, insze cnoty.

⁷³⁹dużość (daw.) — siła, moc. [przypis redakcy ny]
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Aniby się uż więce chciał bić o swo ego
Konia z niem, by o zmazę nie szło uczciwego;
Zabawa mu tak straszna namnie nie smaku e:
Skończenie krwawe sprawy początkiem miarku e.
Mrok do tego, z czarnawe co wypadał nocy,
Krył ǳielność, słońca godną, ich siły i mocy;
Rzadki raz, aby na wiatr nie szedł po próżnicy,
Szabel zaledwie do rzeć swych mogą w prawicy.


Potym Rynald wyrwie się wprzód słowy takiemi,
Iż ich męstwo, cieniami zakryte nocnemi,
Gubi cześć i lepie by trzykroć uczynili,
Gdyby do utra krwawą spórkę⁷⁴⁰ odłożyli;
Tem czasem zaprasza go do namiotu swego,
Kędy i wczasu zażyć z niem może lepszego
I od ego przy aciół bęǳie szanowany,
Aż ich do wszczęte bitwy wróci zaś świt rany.


Pozwala Rynaldowi bohatyr serdeczny,
Wiǳąc zwłaszcza, iż bęǳie u niego bezpieczny.
Idą wespół, gǳie bracia z drugiemi czekali,
Aby do stanowiska z niemi po echali.
Potem od giermka wziąwszy konia wybornego,
Rynald luǳki, co w wielkie waǳe beł u niego,
Zarazem rycerzowi da e nieznanemu,
Ofiaru ąc i w dalszy czas chęć swo ę emu.


Z niewątpliwych podobieństw, z tak wielkie luǳkości
Wzrusza ą się w rycerzu nieznanem wnętrzności;
Poczyna znać Rynalda, brata stry ecznego,
Bo z te szedł krwie, co i on, Amona wielkiego.
Oczy, wielką miłością pĳane, pała ą
I łzy z nagłe radości ciepłe wynika ą,
Tem barzie , ak usłyszał, iż Rynald mianował
Swe nie chcąc imię w ten czas, gdy się spać gotował.


Ale i wy rycerza chcecie ponno tego,
Poznać, z Rynaldem szczęścia co probował swego?
Nie zata ę: Gwidon to, który z Sansonotem
Przez morze wielką z wielkiem uczynił kłopotem
Drogę; przy niem Marfiza była i z synami
Oliwiera. Jako uż wspomniałem przed wami,
Pinabel poimawszy, zabronił mu tego,
Iż pręǳe poznać nie mógł Rynalda mężnego.


Teraz, skoro przymu e to imię w swe uszy,
Że to brat ego luby, niewątpliwie tuszy,

⁷⁴⁰spórka (daw.) — walka, po edynek. [przypis redakcy ny]
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Sławnie szy wóǳ nad sławne pod słońcem hetmany,
Którego w sercu obraz nosił wykowany.
O, ako on wiǳieć go pragnął dawno chciwie! —
Tak zwykł wzroku pożądać ślepy niecierpliwie —
A nie mogąc dłuże trwać, rzekł: »Bracie kochany,
»Czemu własną krew chcemy lać przez srogie rany?«


»Jam Gwidon; Konstancya zroǳiła mnie memu
»O cu, gǳie wstręt brzeg czyni morzu Euksyńskiemu.
»Twó em brat, twó powinny i krwie edne z tobą,
»Krwie, które ty edyną sam esteś ozdobą.
»Chęć i chciwość zawsze mię niezmierna do tego
»Prowaǳiła, abym cię oglądał zdrowego;
»Ale patrz niefortuny: gdym posługi mo e
»Miał ci oddać, w okrutne wszedłem z tobą bo e!


»Odpuść mi, odpuść, proszę, bo niewiadomości
»Grzechu nie są przyczyną i na więtszych złości;
»Odpuść, a da pokutę, którą a gotowy
»Pełnić estem, bym tylko zgłaǳił grzech takowy.
»Nic mi zadać nie możesz nigdy tak przykrego,
»Abym z chęcią nie konał rozkazania twego«.
Na te skargi Rynald zaś odpowieda emu,
Iż w te mierze winę dać ma nieszczęściu złemu.


»Teraz dopiero wierzę, iżeś uroǳony
»Z nasze krwie, kiedyś męstwem takiem ozdobiony,
»I świadectwa, upewniam, nie pragnę inszego
»Nad tę probę ǳisie szych sił i serca twego.
»Tak czyń, bracie, zawsze, tak sprawu się, mó drogi;
»Te do sławy są słodkie , te do nieba drogi.
»Nie uroǳi gołębia śmiały orzeł ani
»Na serdecznie szego lwa bo aźliwa łani«.


Tak mówiąc, Rynald wielkie serce zaprawu e
Do wielkich ǳieł, prace mu rycerskie smaku e⁷⁴¹.
On chciwie barzo słucha z przyroǳone chęci
I złote słowa w żywe rysu e pamięci.
Potem go drugie zaraz bracie ukazu e;
W tych serdeczne miłości ogień się za mu e.
Patrzą mu pilno wszyscy w twarz i powiada ą,
O cu podobnie szego iż nie ogląda ą.


Alardyn z Ryciardotem naprzód się do niego
Przystąpiwszy, w pół brata obłapia ą swego;
Toż czyni z Wiwianem i Aldygier młody,
To Malagizy nad nich składnie sze urody.
Ale któż ich wza emne miłości wypowie?

⁷⁴¹smakować (daw.) — dodawać smaku, cukrować. [przypis redakcy ny]
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Tak się krwi swe radu ą ci bohaterowie,
Iż mu ako na więtsze chęci oświadczali,
Tem barzie , im wiǳieć go mnie się spoǳiewali.


Ja rozumiem, że bracie wǳięczny przy azd ego
Bez wątpliwości bełby czasu wszelakiego;
Ale dla teraźnie sze , co ą umyślili,
Potrzeby łagodnie szem wzrokiem nań patrzyli.
Naza utrz, kiedy nowem utrzenka promieniem
Błysnąwszy, mrok okropny wypęǳiła z cieniem,
Wsiada na konia Gwidon z bracią, powinnemi
I do samego echać Paryża chce z niemi.


Jadą pospołu eden ǳień, adą i drugi,
Oszukiwa ąc drogę żartem i czas długi;
A gdy ǳiesięć mil tylko od Paryża byli,
Na brzegu u Sekwany z daleka zoczyli
Gryfona z Akwilantem, w zupełne ubranych
Zbro e, z tarczami, w hełmach dobrze hecowanych⁷⁴².
Gryfon w bieli, u tego czarna suknia była;
Oliwierowi obu Gismonda zroǳiła.


Z niemi nadobna ǳiewka cosi⁷⁴³ rozmawiała;
Twarz, ako na ślicznie szy alabaster, miała,
Szata ą z aksamitu przykryła białego,
U które listwa tkana ze złota szczerego;
Oko ǳiwnie wesołe chocia podawała,
Wzrok smutny, a agody łzami polewała.
Te ak prędko do rzeli, wnet się domyśla ą,
Iż ą kłopoty wielkie w swo e mocy ma ą.


I Gwidon ich i ci dwa Gwidona poznali,
Bo się niedawno, akom pisał, roz echali.
Powiada Rynaldowi: »Śmiałość obu tobie
»Zalecam, w akiem eno bitwy chcesz sposobie.
»Jeśli do Karłowego pó dą wo ska z nami,
»Daǳą się Aykanom znać swemi siłami«.
Wierzy Rynald, z pierwszego i emu się zdali
We rzenia, iż rycerze oba doskonali.


Poznał ich Gwidon zaraz, a nie bez przyczyny,
Bo takiego, ak oni, żaden nie miał iny
Stro u: ustawiczny ten oba zwycza mieli,
Iż różną barwą zbro e swe okrywać chcieli.
Z drugie strony Gwidona ak prędko śmiałego
Ci zasię obaczyli, rzucą się do niego;

⁷⁴²hecowany (daw.) — polerowany. [przypis redakcy ny]
⁷⁴³cosi (daw., gw.) — coś. [przypis redakcy ny]
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Przy niem zaraz Rynalda z ochotą wita ą,
Co ich waǳiły długo, waśni zabywa ą⁷⁴⁴.


Od niemałego czasu z sobą się gniewali
I despekty sposobem różnem wyrząǳali
Dla Trufaldyna⁷⁴⁵; lecz nam ta powieść trudności
Nie da żadne : a teraz piszę ich miłości.
Rynald potem przywitał Sansoneta mile,
Słysząc o wielkiem męstwie i o ego sile,
Obłapia go i wielkie chęci pokazu e;
On też dla niego ważyć zdrowie obiecu e.


Więc i na gładsza ǳiewka, ak prędko poznała
Rynalda, bo go często w Paryżu widała,
Przystępu e się bliże i mówi do niego:
»Wiǳiałam, nazacnie szy hetmanie, two ego
»Wiǳiałam, ach, niestetyż! brata temi czasy,
»A on przez góry, skały, pola, rzeki, lasy
»Biega, rozumu zbywszy, prawǳiwie szalony:
»Próżno kościół z cesarstwem chce ego obrony.


»Przyczynyć nie umiem dać głupstwa tak wielkiego,
»Bom nie mogła nic o tem zasiąǳ skutecznego;
»Dosyć masz, iż patrzyły na to oczy mo e,
»Gdy go trapiły wściekłych fury niepoko e.
»Szaty zdrapawszy własne, potem miecz i one
»Porozrzucał, nieszczęsny, zbro e doświadczone.
»Te rycerz akiś zebrał i pniak okrył wielki,
»Aby idąc bił czołem bohatyr em wszelki.


»Ale tegoż dnia eszcze przyszedszy w te strony,
»Syn Agrykanów gwałtem wziął miecz zawieszony.
»Tak znowu Duryndana u pogaństwa w mocy,
»O, ak wiele krwie nasze wypĳe, wytoczy!
»Ty uważ, aką przez to szkodę będą mieli
»Chrześcĳanie, iż e wprzód z tamtych mie sc nie wzięli!
»Porwał i Bryǉadora nieuwiązanego,
»Który wkoło rynsztunku choǳił pana swego.


»Niedawny czas, oczyma gdym Orlanda temi
»Wiǳiała: on członkami bez wstydu nagiemi
»Świecił, głupstwa tak srogie czyniąc znaki swego,
»Iż trudno uwierzyć ma, kto nie wiǳiał tego.
»Nieszczęśliwy przypadek fortuny przeklęte
»Wziął naǳie ę obrony, przez niego zaczęte .

⁷⁴⁴zabywać (daw., gw.) — zapominać. [przypis redakcy ny]
⁷⁴⁵Od niemałego czasu z sobą się gniewali/ I despekty (…) wyrząǳali / Dla Trufaldyna — z okrutnym i chytrym

Trufaldynem, królem Baldachu, prowaǳił wo nę Rynald; sprzymierzeńcami Trufaldyna byli: Gryfon, Akwilant
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»I tom eszcze wiǳiała, kiedy do bystrego
»Brodu wpadł z Rodomontem z mostu wysokiego.


»Częstom a powiadała sprawę tę każdemu,
»Kogom być rozumiała przy acielem emu,
»Tusząc, iż którykolwiek z nich tak luǳki bęǳie,
»Że go użaliwszy się, na ǳie i przywieǳie
»Lub do Paryża lub to do powinnych ego,
»Aż się wytrzeźwi z głupstwa tak niesłychanego.
»Wiem pewnie, Brandymarte gdyby wieǳiał o tem,
»Szukałby go z na więtszą pracą i kłopotem«.


Była to Fiordylizi na smętnie sza ona,
Miłością Brandymarta swego zwyciężona,
Która nie mogąc naleźć gǳieś obłąkanego,
Do Paryża się na zad wraca przestronego.
Więc i ta ozna mu e zaraz Rynaldowi,
Na po edynku Rugier ak Tatarzynowi
Wziął zdrowie dla te broni i ak, ubłagany,
Darował ą po bitwie panu z Serykany.


Nieszczęśliwą nowiną Rynald przerażony,
Łzy le e, wzrok na ziemię trzyma pochylony;
Serce w niem od przykrego żalu tak topnie e,
Jak lód, gdy południowe słońce mu dogrze e,
Wzdycha, żalem u ęte wnętrzności go bolą.
Nieodmienną Orlanda szpiegować ma wolą,
Aby gǳiekolwiek na ǳie, nęǳny mizernego,
Do zdrowia z te furye przywrócił pierwszego.


Ale z sobą serdeczną ma ąc kompanią,
Bądź to niebo tak chciało, bądź poradą czy ą
Uwieǳiony, wprzód myśli wpaść na Sarraceny,
Co byli pod Paryżem na brzegu u Seny⁷⁴⁶.
A iż szturm lepszy mu się zda w pół same nocy,
W ten czas fortelów zażyć umyślił i mocy,
O czwarte , a nadale o piąte goǳinie⁷⁴⁷,
Gdy natwardszem zmorzony snem zmysł odpoczynie.


Tak wszystek lud swó w lasku zakrywa zgęścionem
Przez cały ǳień; aż kiedy słońce spracowanem
Koniom dla odpoczynku w ocean kazało,
Noc ciemna nastąpiła, swó co żywo miało
Pokó , lew, niedźwiedź, wilk, wąż, ptastwo malowane,
Ryby, w głębokich rzekach wodami oǳiane:

⁷⁴⁶Sena — rzeka Sekwana (tak XIV , w. ) we Franc i. [przypis redakcy ny]
⁷⁴⁷O czwartej, a nadalej o piątej goǳinie — licząc sposobem starożytnych pierwszą goǳinę nocną od zachodu

słońca. [przypis redakcy ny]
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Rynald ako na cisze swe wo sko wywoǳi
I nagle na aycki gmin uderzyć goǳi.


Sam z Akwilantem naprzód i z mężnem Gryfonem,
Wiwianem, z Alardem, z na duższem Gwidonem
I z inszemi na milę dobrą od swo ego
Iǳie wo ska, chcąc dostać ęzyka pewnego.
Zdybał Agramantowę straż, co twardo spała,
Zbił ich, na mnie sza dusza żywą nie została;
Poszedł dale , arabskie gǳie kwiat stoi młoǳi,
Rozlewa krew haniebnie, srogą bitwę zwoǳi.


I razu darmo krwawe szable nie wyniesie,
Strach w zagniewane twarzy, a śmierć w ręku niesie;
Gǳie się obróci, zaraz wielkie widać rany,
Kogo zarwie, od dusze leci odbieżany.
Żadnemu nie przepuszcza, nie żywi żadnego,
Wszyscy polegli z wo ska nieprzy acielskiego.
Na pół śpiący, bezbronni i strachem ob ęci,
Nie bronią się tem, co tak są sławni i wzięci.


Więc dla więtsze bo aźni, kiedy ich mordował,
Muzyce Rynald trąbić trwogę rozkazował;
Głosy się pod obłoki z wiatrami miesza ą,
Ci dusze ze krwią le ą, ci ęczą, stęka ą.
Potem Ba arda mocno zewrze ostrogami,
Ten przebywa głębokie rowy z poręczami,
Rwie sznury, wielkie, małe wywraca namioty,
A pan z niego farbu e krwią pogańską płoty.


Nie beł żaden tak duży ani beł tak śmiały,
Coby mu z strachu włosy na głowie nie wstały,
Na sławnie sze gdy słyszał imię Rynaldowe,
Które Echo śle mieǳy ściany obozowe.
Ucieka aykańska hałastra z Hiszpany,
Drogi sprzęt w stanowisku został odbieżany.
Milsze zdrowie: to każdy w przód unosić woli,
Gdy się w nieszczęsnem razie nie ǳie e po woli.


W też tropy na mężnie szy za niem Gwidon choǳi,
Gwałt⁷⁴⁸ wkoło niego trupów we krwi ho ne broǳi.
Gwiciardyn z Sansonetem drogę ostrą bronią
Wolną czynią, gǳie bieżą, gǳie woǳami skłonią.
Rwie gęste hufce Alard i mieǳy śmierciami
Harde roty hiszpańskie pęǳi z Arabami.
Tęż robotę wszystek pułk odprawu e, który
Wespół z swo em Rynaldem wyszedł z Jasne Góry.

⁷⁴⁸gwałt (daw.) — [tu:] mnóstwo. [przypis redakcy ny]
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Sześćset miał Rynald z sobą ludu walecznego,
Z Montalby i z przyległych kra ów zebranego;
A tak do wo en krwawych zaprawieni byli,
Iż i zimie i lecie⁷⁴⁹ we zbro ach choǳili.
Mirmidonowie kiedyś Achillesa swego
Tak słuchali, tak zdrowie swe kładli dla niego.
Nie ǳiw: wybierano ich z mężów na przednie szych,
Jakowi się nie na dą wieków poślednie szych⁷⁵⁰.


A lub to Rynald nie beł tak barzo bogaty,
Aby dla nich coǳienne pode mował straty,
Ochotą ednak, awne pełną życzliwości,
I twarzą, w które obraz tkwiał słodkie luǳkości,
Tak zniewala i tak ich pociąga ku sobie,
Iż wszyscy, byle on zdrów został, leǳ chcą w grobie.
Ci zawsze w Jasne Górze w ǳieǳińcu mieszkali
I nigdy, prócz gwałtownych trwóg, nie wy eżdżali.


Teraz, aby posiłek prędki dał Karłowi,
Zostawiwszy swemu straż niewielką zamkowi,
Wieǳie na Sarraceny luǳie na mężnie sze,
O których to są mowy mo e teraźnie sze,
Luǳie, którzy wnet wielką szkodę uczynili
W pogaństwie, ak więc wilcy, gdy ich zapuścili
Głodnych do stada owiec, ak tygrys, lew srogi,
Kiedy rozǳiera, zrze tłum zwierząt mdłych ubogi.


Dał znać Karłowi Rynald, iż Paryża blizko
Krwawe z pogaństwem zacząć chce w nocy igrzysko,
Aby, eśli potrzebę u rzy tego aką,
Z drugie strony rozkazał pomoc dać wszelaką.
Czekał, wiadomość wziąwszy, cesarz z przednie szemi
Wo ska swego pospołu, chcąc się złączyć z niemi;
Przy niem beł Monodantów syn, piękne ǳiewczyny
Zdrowie, rozkosz, pociecha, przy aciel edyny.


Którego ona wiele dni pilno szukała,
Wszystkę Francyą kołem i wszerz ob echała,
A tam nad spoǳiewanie z znaku wiadomego
Poznawa go, co w śrzodku tarczy beł u niego.
Zdumiał się Brandymarte, gdy obaczył swo e
Kochania, i przykre w skok opuściwszy bo e,
Bieży ku nie ; miłość mu wnętrzności prze mu e,
Tysiąckroć ą obłapia, tysiąckroć cału e.

⁷⁴⁹i zimie i lecie (daw.) — i zimą, i latem. [przypis edytorski]
⁷⁵⁰pośledniejszy (daw.) — późnie szy. [przypis redakcy ny]
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Takie ufności, takie o pannach beł wiary
Dawnie szy świat szczęśliwy, wiek późny⁷⁵¹ i stary,
Iż wolno było białe płci eźǳić, gǳie chciała,
Bez baby ochmistrzynie , co ą w mocy miała.
I lubo się to druga wędrówką bawiła
Czas długi, niesławy e żadne nie czyniła.
Fortunne po ǳiesięćkroć dni na ten czas były,
Przeklęte teraźnie sze w spak to odmieniły.


Prawi Brandymartowi Fiordylizi swemu,
Co się przydało grabi na nieszczęśliwszemu;
Ten ledwie słowom wierzy piękne białe głowy,
Choć szczere , choć prawǳiwe świadom uż e mowy.
Powiada mu, oczyma iż na to patrzyła
Własnemi, gdy go szukać po świecie eźǳiła,
Jako okrutny sroǳe zabĳał każdego,
Gdy się trafunkiem dostał w duże ręce ego.


Jak beł z niebezpieczeństwem dużem we złe toni
Na moście, gǳie z Algieru zły król prześcia broni,
Grób zbro ami, gwałtownie z rycerzów zdartemi,
I cmyntarz zdobiąc wkoło szatami cuǳemi,
Z którem w pasy się Orland u ąwszy serdeczny,
Spadł prosto w głęboki bród i wir niebezpieczny
I tam ledwie pohańca nie utopił złego,
Który dla ciężkie zbro e dna dosiągł samego.


Syn Monodantów, grabię iż z dusze miłował,
Serdecznie mizernego przypadku żałował;
Odważa się szukać go, prace nie litu e,
Aż go na ǳie gǳiekolwiek, aż go poszlaku e.
Wsiada na konia, smutny, zaraz w one dobie,
Za przewodnika wziąwszy piękną ǳiewkę sobie;
Myśli, ako postąpić; trudno wynicować
Durnego⁷⁵²: zawsze on chce swych głupstw naśladować.


Tam eǳie, gǳie go ǳiewka nadobna wiǳiała,
Kiedy się zapaśnicza potrzeba staczała.
ǲień po dniu drogę śpieszy, aż przybył do tego
Mostu, kędy straż broni prze azdu wolnego.
Trąbią w róg, aby słysząc Rodomont surowy,
Według zwycza u gościa przy ąć beł gotowy.
Ten w ocemgnieniu zbro ę wǳiał, miecz przypasu e,
Wsiadł na koń, Brandymarta w pół mostu pilnu e.

⁷⁵¹późny (daw.) — dawny, odległy czasem. [przypis redakcy ny]
⁷⁵²durny (daw.) — głupi, szalony. [przypis redakcy ny]
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Dużem głosem, co równy ego okrutności,
Woła: »Ktokolwiek, coś tu w ten kra i w te włości
»Lub niefortuną przybył lub błąǳeniem drogi,
»Wiǳisz krwie niesyty most tyrański i srogi:
»Zsiądź z konia, zde mu zbro ę wprzód, nim szy ę two ę
»Utnę, wysławia ten grób i w niem ǳiewkę mo ę.
»Zsiądź zaraz, bo pewnie stąd uż się nie wykręcisz:
»Miłosierǳia tu niemasz, daremnie się smęcisz«.


Nic na to, ale drzewo w rzemienny tok włożył
Brandymarte i prosto ku niemu e złożył,
Aby one zuchwałe ukazał dużości⁷⁵³,
Iż choć sił nie tak wiele, lecz ma z nię śmiałości⁷⁵⁴;
Bartolda⁷⁵⁵ ostrogami w oba boki kole,
Dla proby wypuszcza mu⁷⁵⁶ wprzód przez miękkie role.
Bieży i drugi na swem w na prędszem zawoǳie
I ledwie się opiera przy mostowem wzwoǳie⁷⁵⁷.


Ustawicznem zwycza em tak beł zaprawiony
Koń ego, iż po moście onem, niezlękniony,
Biegł raźno, i uż mu to nie nowina była
Zrzucić wielu, którem zaś rzeka dokuczyła.
Bartold po drżących deszczkach nie tak bieży śmiało,
Bo iż most z niem upadał, ponno mu się zdało.
Atoli przecię oba do siebie skoczyli
I gǳie niebezpiecznie szy raz, w czoła mierzyli.


Drzewa, które pomnie szych tramów na kształt były,
Tak w namocnie sze zbro e przykro uderzyły,
Iż choć się to w swych siedlech sami osieǳieli,
Po niesłychanem razie, który spólnie wzięli,
Konie ich oba duże i oba ćwiczone
Upadły na tarcice, przez most przełożone;
Upadły, a z ciał pańskich i z ścierwa swo ego
Podobieństwo pagórka czyniły mnie szego.


Ani się z taką mogą znowu wznieść chyżością,
Z aką em ci ostrogi kładą w bok pilnością;
Bo deszczki tak są ślizkie mostu wąziuchnego,
Iż nie ma ą kopyta oprzeć gǳie gładkiego.
Zaczem obu nieszczęście ednakie przygody
Z na ogromnie szem grzmotem zrzuca w skok do wody;
Taki po Faetoncie ledwie beł słyszany,
Gdy wpadszy w morze, gęste dał za sobą piany.

⁷⁵³dużość (daw.) — siła, moc. [przypis redakcy ny]
⁷⁵⁴ma z nię [tj. zuchwałą dużość] śmiałości — ma tyle śmiałości, że wystarczy na zuchwałą dużość. [przypis

redakcy ny]
⁷⁵⁵Bartold — koń Brandymarta. [przypis redakcy ny]
⁷⁵⁶wypuszczać koniowi [rozumie się: woǳe] — ruszyć biegiem. [przypis redakcy ny]
⁷⁵⁷wzwód (daw.) — most zwoǳony. [przypis redakcy ny]
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Obadwa na dno idą brodu głębokiego
Z ciężarem zbró zupełnych i wzrostu miąższego;
Bo ich razy potężne z siodeł nie ruszyły
Ani konie mogły zbyć, gdy się powaliły.
Nie pierwszy to uż beł skok tam poganinowi,
Nie ednemu pomagał on bohatyrowi
Te straszne kampanie z koniem swo em śmiałem;
Dlatego wie, gǳie zginąć, gǳie ma zostać całem.


Wie, gǳie twarda est ziemia, wie, gǳie w miękkie może
Koń ulgnąć, skąd ratunkiem nic mu nie pomoże;
Wie, gǳie głębina wielka, w które miałko stronie.
Zaczem na pierwszy zaraz swe ukazał skronie,
Boki, szerokie piersi; potem, adowity,
Więce ma ąc nad tego, co wodą przykryty,
Skoczy ku niemu; ten zaś, gdy na piasek swego
Konia chciał wieść, od wiru porwany bystrego.


Topi się na głębinie, którego w skok one
Bystrości niosą, i uż siły nademdlone
Nie mogą em wydołać: spada z konia swego,
Ledwie nie wytchnie w prace ducha ostatniego.
Na smutnie sza zaś ǳiewka, co z mostu patrzała,
Do Rodomonta z płaczem srogiego wołała:
»Jeśliś się kiedy kochał, eśli cię ruszyły
»Miłości, broń, by wody tego nie zgubiły!


»Broń, namężnie szy królu, przez śmierć proszę tego,
»Co szanu esz i co czcisz, choć uż umarłego,
»I eśli litość aką chcesz mieć nad ubogą,
»Nie trap mię, nie trap więce równą śmierci trwogą!
»Dosyć, o dosyć, więźniem iż zostanie two em
»Ten, którego miłość tkwi zawsze w sercu mo em«.
Na te słowa, choć ǳiwnie tyran rozgniewany,
Zmiękczył się, wzruszył nieco, został ubłagany.


I co zdrowie miał wydrzeć, ratunek mu da e
Pierwe , niżli zalany wodą żyć przesta e;
Ale mu ostrą szablę odpasał zarazem,
Hełm wziął i twardem trzykroć tarcz z ętą żelazem.
Potem wywlókszy z wody na poły żywego,
Morderstwa wprawǳie nad niem nie czyni żadnego,
Ale do ciemne zamknąć wieże rozkazu e
I naǳie ę wolności złote ode mu e.


Na nieszczęśliwsza ǳiewka wszystkie oraz swo e
Radości w sobie gasi, ho nych tylko zdro e
Łez wylewa; lecz przecię woli mieć żywego
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W więzieniu, niż w głębokie rzece zalanego.
Na się narzeka, sobie rozgniewana ła e,
Iż go przyprowaǳiła, na głupsza, w te kra e;
Bo gdyby mu o nęǳy grabie szalonego
Nie powiedała, onby nie przyszedł do tego.


Jeǳie stamtąd, wpół martwa, częstokroć omdlewa,
Na gorętszem wzdychaniem powietrza zagrzewa
Z tą naǳie ą, iż lub to Rynalda mężnego
Lubo tam przyprowaǳi Gwidona śmiałego,
Coby poganinowi zrównał siłą złemu,
Zwyciężył go, swobodę wrócił e miłemu.
»O szczęśliwa goǳino, o dniu pożądany,
»Przydź rychło — myśli sobie — zlecz serdeczne rany!«


Ku Paryżowi na zad po azd⁷⁵⁸ prostowała
I uż była kilka dni drogi u echała,
A eszcze się nie zdarza, by mogła takiego
Naleźć, coby okrócił złość króla srogiego;
Aż potem łaskawsza e fortuna błysnęła
I potkała i oraz ścisłą przy aźń wzięła
Z bohatyrem; szatę miał drogo haowaną
W cyprysy, a zbro ę nią nakrył hecowaną⁷⁵⁹.


Ktoby to beł, na inszem mie scu usłyszycie;
Teraz się do Paryża zemną nawrócicie
I do srogie porażki, którą przez zacnego
Wziął Arabin Rynalda i Malagizego.
Co sromotnie pierzcha ąc, tyły podawali
I ako chmurę gęstą, proch przed sobą gnali,
Trudno zliczyć: noc czarna skrzydłami ciemnemi
I przed Turpinem skryła to i przed inszemi.


W pierwospy⁷⁶⁰ sen natwardszy z piersi wychrapywał
Agramant, do namiotu gdy ego przybywał
Rynald, krwią opo ony; lecz eden z sług ego
Obuǳiwszy zaledwie, tak mówi do niego:
»Jeśli nie chcesz więźniem być albo tu zabity,
»Ucieka , ciemnych mroków mgłą, królu, zakryty!«
Ten się porywa: wiǳi w one mieszaninie,
Jak ego lud ucieka nagi⁷⁶¹ ku dolinie.


I w tak nagłem rozruchu, nie ma ąc porady,
Chce się oprzeć zwyciężcom, chce pokusić zwady.
Zbro ę wǳiał doświadczoną, szablę przypasu e,

⁷⁵⁸pojazd (daw.) — azda, podróż konna. [przypis redakcy ny]
⁷⁵⁹hecowany (daw.) — polerowany. [przypis redakcy ny]
⁷⁶⁰pierwospy (daw.) — pierwszy sen. [przypis redakcy ny]
⁷⁶¹nagi — [tu:] nieokryty zbro ą. [przypis redakcy ny]
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Oczy po stronach, gniewem pĳane, kieru e;
Ale Falzyron z synem, Balugant szeǳiwy⁷⁶²
Nie chcą pozwolić, ko ą gniew w niem zapalczywy.
»Wiele powinien szczęściu — powiada ą — bęǳiesz,
»Jeżeli z niebezpieczeństw tych zdrowy u eǳiesz«.


Toż Marsyli, toż Sobryn w raǳie doświadczony,
To mówi i inszy lud, wkoło zgromaǳony,
Iż tak blizki est śmierci, tak blizki zginienia,
Jako daleki Rynald od ego złożenia⁷⁶³;
Którego eśli czekać chce z ludem przebranem,
Z bracią i z towarzystwem w wo sku zawołanem,
Bez pochyby rycerstwo i siebie zawieǳie⁷⁶⁴,
Lub poimany z niemi lub zabity bęǳie.


Ale lepie uczyni, kiedy do Narbony⁷⁶⁵,
Bądź do Arle z echawszy, swó lud rozpłoszony
Zbierze znowu i wo ska przyczyni swo ego,
Potem odnowi straszny czyn Marsa krwawego.
Bo eśli ego zdrowa zostanie osoba,
W swe klubie królestw wszystkich bęǳie i ozdoba;
Hiszpania, Ayka, obie eszcze całe,
Skąd pułki prędko zebrać może okazałe.


Słucha rady i na nię mądry król przypada.
Wsiadł na koń, choć mu nie w smak, drogi nie odkłada,
Bieży, ak strzała żartko puszczona z cięciwy,
Tem bezpiecznie , im gęstsze cienie przy aźliwy
Mrok nocny rozpościera, pod których zasłoną
Wiatry żartkością konia rwie nieokróconą.
Dwaǳieścia tysięcy miał z sobą wo ska swego,
Co krwawe szable uszli Rynalda ǳielnego.


Tych zaś, których on pobił z swą bracią roǳoną,
Gǳie Gryfon i Akwilant moc nieprzełomioną
Pokazawszy przez srogie rany, gęste trupy
Kładli na kształt równie szych gór w okrągłe kupy,
Sześćset było; ale tych, co Sansonet śmiały
I co sekwańskie wiry głębokie zalały,
Ten niech liczy, kto zliczyć na wonnie sze kwiecie
Może, szerokie pola gdy przykry ą lecie.


Odniósł i Malagizy cześć nielada aką
Z te bitwy, w które pracą pomagał dwo aką:
Nie eno męstwem, szablą dawał on swo emu

⁷⁶²szeǳiwy (daw.) — sęǳiwy. [przypis redakcy ny]
⁷⁶³złożenie (daw.) — pokó , schowek. [przypis redakcy ny]
⁷⁶⁴zawieść (daw.) — [tu:] zgubić. [przypis redakcy ny]
⁷⁶⁵Narbona — miasto Narbonne w południowe Franc i. [przypis redakcy ny]
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Pomoc w potrzebie nocne bratu stry ecznemu,
Ale i d abłów zaklął przez straszliwe mowy,
Iż mu posłali z dolnych przepaści gotowy
Hufiec hałastry, wszystko co pole przykryła,
Jakie nie da Francya, choćby więtszą była.


Krzyk surm, bębnów, trąb strasznych wszęǳie się rozlega,
Powtórzonemi głosy Echo gór dosięga;
Konie żartkie rżą, kwiczą głosy rozma temi
Wrzaski się pod obłoki snu ą wysokiemi.
Wo ska gwałtowne sto ą w oczach omamionych
Arabów z pokus i larw, z piekła wypuszczonych:
Strach ich chwyta za boki, tem skrzydła przyprawia
Do nóg, tych w pół obozu zabitych zostawia.


Nie zapomniał Agramant Rugiera swo ego,
Co eszcze chory leżał w namiocie u niego;
Na konia go, co lekko niesie, wsaǳić każe,
Z rycerzów doświadczonych dość przydawszy straże,
A potem, gdy na mie sce takie przy echali,
Iż się niebezpieczeństwa uż nie spoǳiewali,
W łoǳi go wieźć do Arle wcześnie⁷⁶⁶ rozkazu e,
Gǳie sam poprzeǳić lądem wo sko obiecu e.


Ci, co przed na ostrze szą szablą uchoǳili
Rynaldową, ku lasom twarzy obrócili;
Ze sto tysięcy albo co mnie w kupie one
Mógł ich liczyć, z stanowisk swoich rozpłoszone ;
Farbu ą krwią, co się z ran le e strumieniami,
Czarne role i piaski żółtawe z trawami.
Gdy siecze w tył zwyciężca, sam Gradas bezpieczny
Śpi, ma ąc swó w obozie namiot ostateczny.


Jak zaś rozruch gwałtowny doszedł uszu ego,
Rad z dusze, słysząc imię Rynalda zacnego,
Zaledwie nie szale e król hardy z radości,
Wesele mu ob ęło serce i wnętrzności;
Chwali i Makonowi ǳięku e swo emu,
Iż ku szczęściu nocy te przyszedł tak wielkiemu,
Które mu nagle wraca Ba arda ǳielnego,
Co mu niemasz na świecie cnotami równego.


Pragnął — ale uż sami czytaliście o tem —
Ten król, by też z na więtszem mieć szablę⁷⁶⁷ kłopotem

⁷⁶⁶wcześnie (daw.) — wygodnie. [przypis redakcy ny]
⁷⁶⁷Pragnął (…) / Ten król, by (…) mieć szablę (…) Duryndanę… — wyprawę Gradasa do Hiszpanii i do

Franc i celem zdobycia Duryndany i Bo arda, a następnie udaremniony przez Malagizego po edynek z Rynaldem
opowiada Bo ardo w Księǳe I, Pieśni IV i n., i tam też odsyła poeta czytelnika: „ale uż sami czytaliście o tem”
(, w. ). [przypis redakcy ny]
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Duryndanę u boku ak na pręǳe swego,
Po nie konia, co Rynald na niem sieǳi tego,
I umyślnie w te kra e z wo skiem się swem stawił,
Aby zamysłów skutek w porę własną wprawił;
O co i przed tem uż on wyzwał beł mężnego
Rynalda w krwawe szranki Marsa żelaznego.


I na brzegu u morza mie sce sobie dali,
Aby się o dobrego konia rozpierali;
Lecz wszystko swą mądrością mieni Malagiǳi,
Co zbytniem czarnoksięstwem przyszłe rzeczy wiǳi,
I Rynalda na deszcze każe nieść na morze
Prócz naruszenia zdrowia piekielne potworze⁷⁶⁸ —
Długoby pisać o tem — Gradasowi zasię
Zdał się Rynald niewieściuch marny po tem czasie.


Dlatego, gdy usłyszał, iż Agramantowe
On napadszy obozy, śmierci i surowe
Rany każdemu, kto się nawinął, zada e,
Porywa się i rączo z łóżka swego wsta e.
Wǳiał zbro ę, na Alfanę wsiadł, eǳie w obozy
Przez tak ślepą noc, pełen i gniewu i grozy;
Zabĳa, kogo potka, nie dba, lub to swoi
Zastąpili na droǳe lub kto z naszych stoi.


Już się przez namocnie sze wo sko przebił, woła
Rynalda, co dać głosu duże garło zdoła;
Gǳie na gęstszy trup leży, prosto się uda e,
Nieuleczone rany z obu stron zada e.
A ako trafunek chciał, zeszli się i razem,
Aż skry do obłoków szły, swem ścięli żelazem;
Bo drzewa ich w tysiąc sztuk tak się zdruzgotały,
Iż trzaski nieba i gwiazd asnych dosięgały.


Jako poznał Rynalda Serykan zacnego,
Nie z znaku, co we śrzodku beł puklerza ego,
Lecz przez na okrutnie sze razy, gdy surowy
W ocemgnieniu ayckiem gminom ścinał głowy,
Więc po Ba arǳie, który z inszemi przymioty
Żartkiem orłom mógł zrównać na prędszemi loty,
Krzyknął nań, czci uwłócząc: »A tak to trzyma ą
»Umowę, gdy rycerze bić się słowo da ą?«


Przyda potem: »Ponno ty, skrywszy się przedemną,
»Mniemałeś, iż uż nigdy nie u rzysz się ze mną?
»Patrz, akoś się oszukał: tu zdybawszy ciebie,
»Gniew pomstą, a uciechą nakarmię sam siebie.
»Wieǳ pewnie, choćbyś poszedł w piekielne nizkości,

⁷⁶⁸potwora (daw.forma r.ż.) — potwór. [przypis redakcy ny]
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»Lubo wzięty do górnych stąd beł wysokości,
»Trafiłbym tam za tobą i konia wziął tego,
»Boś nie goǳien, gdyż światem szalisz⁷⁶⁹, tak dobrego.


»A eśli serca nie masz ze mną krwawem bo em
»Rozeprzeć się i racze chcesz być za poko em,
»Wiǳąc, żeś mi nie rówien, i wolisz swo ego
»Ochronić zdrowia, a zbyć cale uczciwego,
»Da że konia, a uż ży , kiedyć żywot miły,
»A mo e zaś tak straszne w oczach twoich siły.
»Ży , ale konia nie mie odtąd na czas wszelki,
»Bo rycerskiemu czynisz stanowi wstyd wielki!«


Na te słowa z Ryciardem Gwidon niecierpliwy
Dobył miecza i uż, uż, srogie pomsty chciwy,
Do Serykana leci, aby mu ukazał,
Iż z tak przykremi słowy głupie⁷⁷⁰ się odważał;
Ale go rączo Rynald serdeczny dogoni,
Hamu e, trzyma, prosi, nie dopuszcza broni,
Mówiąc: »Mnież sił nie sta e, a rąk nie mam swoich,
»Abym się zaraz zemścił krzywd, despektów moich?«


Potem na poganina krzyknie gniewliwego:
»Gradasie, pokazać ci chcę wnet, iż mo ego
»Omieszkania przyczyna ǳiwnie słuszna była,
»Co mi z tobą u morza bić się zabroniła.
»Wieǳ to, żem cię tam czekał, a eśli rozumiesz
»Inacze , praw rycerskich znać iż sam nie umiesz.
»Kłamcą esteś i słowa mówisz tu kłamliwe,
»Abych związki praw naszych rwać miał świątobliwe.


»Ale nim się czyn Marsa zacznie mieǳy nami,
»Słucha wymówki mo e , co ą wywodami
»Prawǳiwą być pokażę na sprawiedliwszemi,
»A nie szczyp na uczciwem słowy tak przykremi.
»Potem z ostatnią własnych sił o konia probą
»Bęǳiem pieszo, akośmy rzekli, czynić z sobą
»Na osobliwem mie scu, nie wziąwszy żadnego
»Przy aciela i sługi na ten plac swo ego«.


Luǳki beł i wspaniałych Gradas zawsze myśli;
Dlatego, nim do bitwy spólne z sobą wyśli,
Słuchać go bez tesknice z chęcią obiecu e
I z niem na osobny brzeg sekwański wstępu e.
Gǳie Rynald powieda mu rzecz samę prawǳiwie,
Jak beł na morze wiatrem wzięty nieszczęśliwie;

⁷⁶⁹szalić światem (daw.) — oszukiwać, zwoǳić. [przypis redakcy ny]
⁷⁷⁰głupie (daw. przysłówek) — głupio. [przypis redakcy ny]
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Powieda mu, ten słucha, a dla lepsze wiary
Klątew zażywa częstych i przysiąg bez miary.


Potem zawołać kazał i Malagizego
Do spólnych rozmów, sprawcę przypadku owego,
Aby sam wyznał, ako nadoskonalszemi
Oszukał go sztukami czarnoksiężniczemi.
Ten prawi historyą, a oni słucha ą;
Potem, gdy mówić przestał, znowu przysięga ą,
Rynald zwłaszcza, iż prawdy te życzy dowoǳić
Bronią i prędko we krwi Gradasowe broǳić.


Nie od tego i Gradas, wo na mu smaku e,
Które na prędszy koniec wiǳieć usiłu e;
Ufa męstwu, potęǳe, siłom i śmiałości,
Ba ardowe mu w oczach tkwią cnoty, ǳielności.
Zaczem o plac em tylko iǳie umówiony,
Bo się na brzegu nie chcą bić u Barcellony,
Żeby to w długą⁷⁷¹ nie szło; ale świt do tego
Rany i mie sce znaczą u źrzódła ednego


Z tem dokładem, iż Rynald Ba arda przywieǳie,
Który zwyciężcy łupem i korzyścią bęǳie.
Jeśli Rynalda Gradas poży e dobrego,
Zaraz go, zaraz weźmie tak, ako własnego;
Jeśli też Mars użyczy szczęścia Rynaldowi,
Iż zdrowie lub to mieczem weźmie Gradasowi
Lub w ręce, poddawszy się, wpadnie poimany,
Ma mu ustąpić szable, mocne Duryndany.


Dowieǳiał się beł — i żal miał z tego niemały —
Od Fiordylizie Rynald, akom pisał, śmiały
O nieszczęsnem przypadku brata stry ecznego,
Iż szalonem zostawszy, różne świata tego
Obchoǳił, zostawia ąc straszne znaki, kra e,
Gǳie Apollo zapada i gǳie asny wsta e.
Wieǳiał i to, iż szabla na kochańsza ego
Dostała się do ręku Gradasa mężnego.


To kiedy, mieǳy sobą spólnie umówili,
Do sług swoich obadwa na zad powrócili.
Gǳie Rynald Serykana z luǳkości wroǳone
Do kompanie prosił, blizko zostawione .
Naza utrz, gdy goǳina była do świtania,
Obadwa zbro e wǳiali swe bez omieszkania
I schoǳą się, ak słowo rzekli, u fontany
Dla Ba arda rozlewać krew i Duryndany.

⁷⁷¹w długą iść (daw.) — w odwlokę. [przypis redakcy ny]
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Bracia, powinni, wszyscy, co z dusze miłu ą
Rynalda, smutni choǳą, barzo się asu ą;
Bitwa, straszliwa bitwa z mężem doświadczonem
Trapi ich, w mie scu zwłaszcza pustem, odłączonem;
Niezmierną siłę Gradas ma z wielką dużością⁷⁷²,
W oczach ad wściekły, w twarzy gniew z zapalczywością,
Broń do tego u boku wisiała miąższego,
Co na twardszy przenika blach z kruszcu przedniego.


Malagizy nań oczy obraca życzliwe,
Serca strach i naǳie e sięga ą wątpliwe;
A choć mógłby on snadno te zbyć przykre trwogi,
Rozerwawszy fortelmi po edynek srogi,
Ale iż wszystką siłą brat na to stry eczny
Udał się, tak śmiały być nie chce i bezpieczny⁷⁷³;
Że mu markotno, że mu niemiło, wie pewnie,
Co go uniósł z pierwszych trwóg przez morze na drewnie.


A choć to mięǳy strachem i mięǳy naǳie ą
Są wszyscy, Rynaldowi ednak serce grze ą
Bezpieczeństwo⁷⁷⁴ z weselem i est te ufności,
Iż tryumf na sławnie szy odniesie z ǳielności.
Cieszy bracią, znak piękne na twarzy ochoty
I męskie okazu e wzór ǳiadów swych cnoty;
Iǳie, wspaniałe pomsty chęcią uwieǳiony,
Aby wieńcem zwycięstwa został ozdobiony.


I ten i ów do źrzódła skoro przy echali,
Gǳie mie sce do czynienia sobie wczora dali,
Miłość akąś i wprzód chęć wielką oświadcza ą,
Wiernych kształtem przy aciół wpół się obłapia ą,
Jakby z edne krwie oba uroǳeni byli
Lub w ścisłem towarzystwie niemały czas żyli.
Cóż po tym: w oka mgnieniu bĳą się serdecznie,
O czem wam niezadługo powiem dostatecznie.

Koniec pieśni trzyǳiestej pierwszej.

⁷⁷²dużość (daw.) — siła, moc. [przypis redakcy ny]
⁷⁷³bezpieczny (daw.) — śmiały. [przypis redakcy ny]
⁷⁷⁴bezpieczeństwo (daw.) — śmiałość. [przypis redakcy ny]
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