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Dwaj posłańcy.

f^ak tylko Agenor wstąpił do zamku Hrabiego 
de Laval, germek, który na wszystko miał ba
czną uwagę, usłyszał struża wieży, odzywają
cego się w te słowa:

Witaj nam panie Agenor de Mauleon.
Nienawistne wejrzenia, jakiemi Musaron spoglądał 

na posłańca, oraz tylko co wymówione słowa, do
statecznie go o prawdzie przekonywały.

Tom IV. I*



— Czy mogę na osobności pomówić z lego J. 
Wielmożnością? zapylał niebawnie młodzieńca.

— To miejsce zarosłe drzewami czy będzie do te
go dogodne? zapylał Agenor.

— Jak najdogodniejsze.
— Wiesz, że nie taję się w niczćm przed Musuro- 

nem, bowiem uważam go raczej za przyjaciela, ani
żeli za sługę, co zaś do twego towarzysza....

— Panie, jak widzisz jest to młody Maur, którego 
napotkałem od dwóch mięsięcy na drodze z Burgos 
do Soryi, gdzie prawie umierał z głodu. Młode dzie
cię okazywało skłonność do religii Chrystusa, ludzie 
Mothrila bili go za to bez litości, a sam Maur groził 
mu śmiercią. Znalazłem go wybladłego, i zbroczo
nego krwią, zaprowadziłem do mojej matki, którą 
Wasza J. Wielmoźność zna, być może, przydał ger- 
mek z uśmiechem, opatrzyliśmy go, pożywili, i od 
tego to czasu jest nam niewypowiedzianie przychylny. 
I właśnie dwa tygodnie temu, gdy wasza dostojna 
pani donna Marya...

Tu germek przestał mówić.
— Donna Marya!., mówił do siebie cicho Agenor.
— Tak panie, gdy moja dostojna pani, donna Ma

rya, kazała mnie zawołać, w celu poruczenia mi wa
żnego i niebezpiecznego poselstwa, rzekła mi: „Gik 
daz, siadaj na koń, i jedź do Francyi, weź z sobą du
żo pieniędzy, i opatrz się w dobry miecz. Będziesz 
uważał na drodze do Paryża jednego szlachcica (i mu*
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ja pani odmalowała mi rysy jego J. Wielmożności) 
który jedzie zape.yrne do dworu Króla Karo la Mą
drego, weź z sobą towarzysza, któremu mógłbyś za
ufać, bowiem powtarzam ci, poselstwo jest przeraża
jące.-’

Pomyślałem zaraz o Hafizu i rzeklem mu:
-— ,.Hafiz bież twój sztylet i siadaj na koń.
—,,Dobrze panie, odrzekł; tylko pozwól mi iść do 

meczetu.
.,Gdyż u nas Hiszpanów, jak to panu wiadomo, 

rzekł Gildaz z westchnieniem, dziś są kościoły dla 
Chrześcian, a meczety dla niewiernych, jak gdyby 
Bóg miał dwa mieszkania. Dozwoliłem dziecięciu 
iść do meczetu, sam osiodłałem konia dla siebie i 
dla niego, zawiesiłem u siodła sztylet, i w pół go
dziny po jego powrocie, odjechaliśmy. Donna Ma
rya napisała do pana list, który mam z sobą.”

Gildaz odchylił pancerz, rozpiął swój kaftan i rzekł 
liafizowi:

— Masz twój sztylet!
Podczas całego tego opowiadania Hafiz zachował 

spokojność i niewzruszoność kamienną
Dopóki dobry germek wyliczał jego przymioty, 

chwalił wierność i poczciwość, na wszystka był obo
jętny. lecz skoro wspomniał o półgodzinnym odda
leniu się jego do meczetu, naówczas jakaś bladość 
i posępność okazała się na jego licach, piętnując je
go wejrzenie niespokojnością i udręczeniem.
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Na żądanie sztyletu, spokojnie i zwolna wyjął 
ostrze z pochwy i oddał je Gildazowi, klóry odpruł 
polrzewkę u kaftana i wydobył z niej list w jedwa- 
bnej kopercie.

Naówczas Mauleon zawezwał do pomocy Musaro- 
na. Germek umiał się znaleźć w podobnem zdarze
niu. Wziął list, oderwał pieczęć i zaczął czytać dal
szy ciąg Mauleonowi, a podczas tego, Gildaz i Hafiz 
stanęli opodal z uszanowaniem.

„Oto są słowa Padilli: „Panie don Agenor. Je
stem pod baczną strażą, i wielkiem niebezpieczeń- 
stwem, lecz osoba, o której pan wiesz, jeszcze w wię
kszym jak ja się znajduje. Niewymownie jestem pa
nu wdzięczna; osoba zaś o którćj piszę, kocha pana 
więcej odemnie. Myśleliśmy, że dziś, gdy jesteś pan 
na ziemi Francuzkiej, będzie mu bardzo przyjemnem 
posiadać to, co sobie życzysz.
,,W miesiąc od otrzymania mego zawiadomienia, bądź 

pan blisko granicy Rinazares, o czasie stanowczym 
przybycia na wspomniane miejsce, dowiem się przez 
wiernego posłańca, którego do pana wysyłam; chciej 
więc, nic nie mówiąc, oczekiwać cierpliwie, a któ
regokolwiek wieczora, ujrzysz; już nie zbliżającą się 
lektykę; którą znasz, lecz rączego muła unoszącego 
przedmiot wszystkich twoich usiłowań.

„Wówczas panie de Mauleon uciekaj; zaprzestań 
rycerstwa, lub przynajmniej nie pokazuj się nigdy 
w Kastylii. Zaklinam cię na słowo chrześciańskie i
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rycerskie, a bogaty z majątku, jaki ci przyniesie two
ja żona, szczęśliwy z jej miłości i piękności, strzeż 
bacznie twego skarbu, i błogosław czasem Maryi Pa- 
dilli, biednćj nieszczęśliwej kobiecie, od którćj ten 
list przyjm za pożegnanie.’’

Mauleon czuł w sobie wzmagający się zapal mi
łosny.

Skakał wyrywając list z rąk Musarona, całując go 
wielokrotnie.

— Pójdź, rzekł mu pójdź, niech cię uściskam, bo 
ty może obsypałeś kwiatami, szaty lej, która jest mo
im aniołem opiekuńczym.

Hafiz nieporuszony na swojem miejscu, nie tra
cił ani jednego szczegółu tej sceny.

— Powiedz Maryi... wykrzyknął Maulóon.
— Ciszej! panie, odparł Gildaz, to imię... nie mów 

tak głośno...
— Masz słuszność, rzekł Agenor. Powiedz zatćm 

donnie Maryi, że za piętnaście dni.
— Wybacz panie... odrzekł Gildaz, tajemnico mo- 

jdj pani wcale do mnie nie należą, ja tylko jestem 
jej posłańcem, a nie powiernikiem.

— Jesteś wzorem wierności, i chwalebnego przy
wiązania, i choć nie jestem bogaty, dam ci co mogę.

— Dziękuję panu; dość mnie za to donna Marya 
wynagrodzi

— To przynajmniej twemu wiernemu towarzy
szowi.
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Hafiz otworzył swoje wielkie oczy. Widok złota 
przejął go dreszczem.

—- Nie wolno ci jest cokolwiek przyjmować, rzekł 
Gildaz do Hafiza.

Rozgniewało to przezornego Musarona.
— Maurowie są chciwi w ogólności, rzekł Gilda- 

zowi, a on, to więcej jak Maur i żyd razem, a na do
miar, rzucił nieprzyjemne wejrzenie na towarzysza 
Gildaza.

— Ba! wszyscy Maurowie są tacy, Musaron i dja- 
beł tylko znają się na nich, rzekł Gildaz z uśmie
chem.

I oddał Hafizowi sztylet, który tenże prawie gwał
townie pochwycił.

Musaron na dany znak przez swego pana, przyspo
sabiał się aby odpisać donnie Maryi.

Gdy to miało miejsce, nadszedł pisarz Hrabiego 
de Laval, któremu Musaron oddał pargamin i pióro.

„Szlachetna pani, przepełniasz mnie szczęściem; 
za miesiąc, to jest siódmego dnia przyszłego miesią
ca będę oczekiwać w Rinazares, na przyjęcie obie
canego mi przedmiotu. Nie zaprzestanę walczyć, gdyż 
chcę odznaczyć się w męztwie, aby tym sposobem 
przynieść zaszczyt mojej najdroższej kochance, lecz 
przysięgam pani na Boga, że Hiszpanija nie ujrzy 
mnie więcej, chyba że ty byś mię pani wzywała, lub 
jakie nieszczęście przeszkadzało mi w połączeniu
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się z Aissą, gdyż w takim wypadku, pobiegnę choć
by na dno piekieł aby ją wynaleźć. Zegnam cię szla
chetna damo, módl się za mnie.”

Rycerz zrobił znak krzyża, a Musaron dopisał pod 
nim:

To znaczy:
„don Agenor de Mauleon.”

Kiedy Gildaz chował pod swój pancerz list od 
Mauleona, Haliz szpiegował na swoim koniu każde 
poruszenie jego; dostrzegł miejsce w które go scho
wał i od tej chwili pozornie obojętnym był na wszy
stko, jak gdyby nic więcej nie zwracało jego uwagi.

— Cóż teraz uczynisz dobry germku? spytał 
Agenor.

— Odjadę na moim niezmordowanym koniu; za 
dwanaście dni muszę być z powrotem u mojćj pani; 
lak mi rozkazała. Winienem pospieszać. Prawda że 
nie bardzo mam ztąd daleko, powiadają że jest ja
kaś droga przerzynająca Poitiers.

— Tak jest... Do widzenia Gildaz! żegnam cię do
bry Hafizie! jeżeli nieprzyjąłeś wynagrodzenia, to nie 
odrzucisz podarku od przyjaciela, rzeki Agenor.

Zdjął swój łańcuch złoty, wartości sto liwrów, i 
zarzucił na szyję Gildaza.

Hafiz uśmiechnął się; lecz na jego opalonych li
cach zajaśniał ów uśmiech piekielny.
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Gildaz zdziwiony przyjął go; ucałował rękę Age« 
nora, i pojechał.

Za nim Hafiz, jakby ciągniony połyskiem złota, 
lśniącego się na szerokich barkach jego germka.
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Powrót.

2

Mauleon zabrał się natychmiast do odjazdu.
Nie posiadał się z radości; bowiem od tćj chwili 

myślał o nieprzerwanem połączeniu się z swoją ko- 
chanką i o jej miłości. Bogata, piękna, kochająca 
Aissa wydawała mu się jak sen, którego Bóg udzie
la ludziom, aby im dać poznać cóś więcej, jak życie 
doczesne.

Tom IV.
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Musaron podzielał uniesienie swego pana, gdyż 
przepełniona iłumeni wyobraźnia poczciwego germ- 
ka Agenora, zajęta słodkiemi urojeniami, przedsta
wiała sobie, już to wybudowanie wielkiego domu 
w tym bogatym kraju Gaskonii, gdzie ziemia dosta
tecznie wyżywia leniucha, zbogaca pracowitego, i 
$taje się rajem, już to mieniem pod rozkazami słu
żących, poddanych, chodowaniem zwierząt, ujeżdża
niem koni i polowaniem.

Już sądził Mauleon, że przez rok przynajmniej za
przestanie wojować, że Aissa zabierze mu wszystkie 
wolne chwile, bowiem on do niej należał, a jemu tóż 
potrzeba było z rok czasu spokoju i szczęścia na 
wynagrodzenie tylu bolesnych godzin.

Z niecierpliwością więc oczekiwał powrotu Hra
biego de Laval.

Hrabia zbierał u rozmaitej szlachty bretońskiej 
znaczne summy przeznaczone na okup Konetabla; 
pisarze Króla i Księcia Brelonii porównywali swoje 
rachunki, które ich przekonywały, że połowa siedm- 
dziesięciu tysięcy florinów złotem już była złożoną.

Nie pragnął więcej Mauleon, spodziewał się że 
Król Francyi dopełni resztę; znał także Księcia Galii 
i wiedział, że skoro połowę zapłaci się Anglikowi, to 
wypuszczą Konetabla na wolność, jeżeli tylko poli
tyka nie zaleci zatrzymać go.

Lecz Maulćon, dla uzupełnienia swego sumienne
go postanowienia, jeździł dalej po Bretonii ze sztan-
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darem królewskim, przemawiając do ludu Preloń- 
skiego.

Za każdym razem, jak się ukazał na mieście,’’po
wstawały żałosne głosy: ,,Poczciwy Konetabl jest 
jeńcem Anglików, Brelończycy, pozwolicież mu być 
w niewoli?’’ za każdym razem, mówiómy, kiedy"na- 
połykał tych nabożnych, melancholicznych i smutnych 
Bretończyków, zawsze słyszał te same użalania i skar
gi. Biedacy, mówili sobie „bierzmy się ochocz.o do 
pracy, pożywajmy mniej naszego chleba, a zbieraj
my co można na okup Bertranda Duguesclin.

Tym sposobem Agenor uzbierał drugie sześć ty
sięcy florinów, które powierzył ludziom Hrabiego, 
będącym na statku Tifanii Raguenel, do której przed 
odjazdem poszedł na pożegnanie.

Lecz naówczas tę okoliczność miał na uwadzę, że 
jeżeli mógł odjechać, powinienby iść zabrać swoją 
kochankę, a włożone na niego poselstwo nie zupeł
nie jeszcze było spełnione, a kiedy przyrzekł donnie 
Maryi nigdy nie pokazać się w Hiszpanii, winien był 
jednakże oddać Bertrandowi uzbierane swojem stara
niem pieniądze tak bardzo pożądane, i do których 
bez wątpienia wzdychał jeniec.

Agenor miotany temi dwoma obowiązkami, długo 
się wahał: bo jeżeli uczyniona donnie Maryi przysię
ga, była mu świętą, to przychylność i szacunek dla 
Konelabla, zdawały mu się nierównie świętszemi.

Zwierzył się zatem Musaronowi.
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— Nic łatwiejszego, rzecze dowcipny germek, za
żądaj pan od Tifanii konwoju z kilkunastu uzbrojo
nych okrętów, dla odprowadzenia pieniędzy; Hrabia 
de Laval doda ze czterech włóczników; Król Fran- 
cyi też czem pomoże, byle go tylko nic nie koszto
wało; a tym sposobem, pod strażą kilkunastu ludzi, 
z orszakiem, któremu pan będziesz przywodził aż do 
granicy, pieniądze będą w bezpieczeństwie, a gdy 
się pan dostaniesz do Rinazares, napiszemy do Księ
cia Galli, ten przyśłe nam list bezpieczeństwa, i pie
niądze w nienaruszoności dostaną się do Konetabla,

— Ale ja... moja nieobecność?
— Wymówka, rzecz bardzo łatwa.
— Kłamstwo!
— To przecie nie kłamstwo, ponieważ rzeczywi* 

ście przysiągłeś pan Maryi... Zresztą, niech sobie bę
dzie i kłamstwo, dla szczęścia warto zgrzeszyć.

— Musaron!
— Eh, mój panie, nie udawaj tak bardzo nabożne

go, ożenisz się z Saracenką... A jak mi się zdaje, to 
jest grzech śmiertelny.

— Prawda, odrzekł z westchnieniem Agenor.
— Bo też, mówił dalej Musaron, pan Konetabl 

byłby za bardzo wymagający, gdyby chciał i pana i 
pieniędzy.... Wierzaj mi pan, ja znam ludzi, jak tyl
ko zabłysną pieniądze, zapomną o panu ... Zresztą, 
jak Konetabl będzie we Francyi, i zechce pana wi-
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dzieć, lo zobaczy, przecież, jak myślę, nie zakopiesz 
się w ziemię.

— Agenor jak zawsze, ustąpił germkowi.
Musaron miał też i zupełną słuszność. Hrabia de 

Laval wysłał swoich ludzi; Tifanija Raguenel uzbroi
ła dwadzieścia okrętów; setnik Menu na rozkaz Kró
la, dostarczył dwunastu ludzi, i Agenor łączyć się 
z jednym z młodszych braci Duguesclina, pojechał 
spiesznie do granicy, dążąc, aby w dwa lub trzy dni, 
stanął na oznaczonem przez Padillę miejscu.

Odsółka trzydziestu sześciu tysięcy florinów, prze
znaczonych na okup Konetabla, podobna była do 
tryumfalnego marszu; niektórzy bowiem towarzysze 
pozostali we Francyi, od czasu odjazdu oddziałów, 
stali się rabusiami, których jednak ta bardzo piękna 
zdobycz była nie podobną do zagarnięcia; woleli za-9 
tern, widząc przechodzących koło ich szponów, po
zdrawiać wykrzykami rycerskiemi, błogosławić imię 
więzionego, i udać zmyślony szacunek, jak postępo
wać inaczćj, i zostawić swoje kości na pobojowisku.

Mauleon tak przyspieszał swój marsz, iż istotnie 
na czwarty dzień przybył do Rinazares, małego mie
ściny, które mimo spustoszenia, odznaczało się przez 
czas niejaki używanym przejściem z Francyi do Hi
szpanii-

2*Tom IV.
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sposobem zawiadomić jednego i drugiego o nadej
ściu uzbieranych pieniędzy.

W tym celu wysłano jednego z łudzi z okrętów 
Tifanii do Burgos, gdzie jak mówiono, z powodu 
niespokojności wojennych, niedawno wynikłych w 
kraju, miał się ówcześnie Książę znajdować.

Mauleon codziennie rozliczał postęp marszu Gil- 
daza r Hafiza.

Podług jego rachuby, posłańcy najmniej od pię
tnastu dni powinni już byli przebyć granicę.

W tych piętnastu dniach, mieli czas wynaleźć don
nę Maryę, a ta mogła ułatwić ucieczkę Aissie. Do
bry muł ubiega dziennie dwadzieścia mil, przeto pięć 
do sześciu dni wystarczyłyby pięknej Maurytance na 
przybycie do Rinazares.

Mauleon nieznacznie wywiedział się którędy mógł 
przejeżdżać gerniek Giłdaza; nie zdawało się niepo- 
dobnem żeby pominęli wąwozy w Rinazares, jako 
położone w okolicach znanych i bezpiecznych.

Lecz górale zapewniali go, iż w tym czasie widzieli 
tylko jednego Maura na koniu, młodego i dosyć sro
giej postawy.

— Młodego Maura?
— Może miał najwięcej dwadzieścia jeden lat, od

powiedział wieśniak.
— Czy niebył w czerwonym stroju?
— Tak, i w czapce saraceńskiej.
— Uzbrojony?
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— W szeroki puginał wiszący u łęku siodła na je
dwabnym sznurze.

— I mówisz że sam jechał przez Rinazares?
— Sam jeden.
— Cóż mówił?
— Chciał cóś powiedzieć po hiszpańsku; wymó

wił kilka słów prędko i niezrozumiale ; zapytywał 
czy droga w skale była bezpieczną dla koni, i czyli 
małą rzeczułkę płynącą lam dalej można brodem 
przebyć; poczem na nasze zapewnienia puścił swe
go czarnego konia, i znikł.

— Sam! to cóś szczególniejszego, rzeki Mauleon.
— Hum! rzekł Musaron, sam, to...
— Zapewne innym punkiem chciał Gildaz przejść 

granicę,aby tym sposobem uniknąć podejrzenia. Jak 
myślisz, Musaronie?

— Ja myślę, że Hafiz miał szkaradną postać.
— Zresztą kto może nas upewnić, odparł zamy

ślony Mauleon, że ten, co przebywał drogę z Ri
nazares, był Hafiz?

— Istotnie, lepiej tak myśleć jak nie.
— Bo to zauważałam, dodał Mauleon, że człowiek, 

który dosięga szczebla swego szczęścia niedowierza 
.nikomu, i we wszystkich znajduje przeszkody.

— Ah, panie! prawda że dochodzisz do szczęścia, 
i to dziś jeszcze, jeżeliśmy tylko nie oszukani, iż ma 
przybyć Aissa... Dobrze byłoby, żebyśmy pilnie ba
czyli w okolicach rzeczułki.
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— Tak jest; tylko nie chciałbym żeby nasi towarzy
sze widzieli jej przybycie; obawiam się wrażenia ja
kie na ich ciasnym umyśle la ucieczka sprawić by 
mogła: bo czyż to nie dosyć dla zachwiania odwagi 
i najmężniejszym, widzieć chrześcijanina zakocha
nego w Mauryfance; wówczas przypisanoby mi wszy
stkie wydarzone nieszczęścia jako kary Boskie. Ale 
mimo lego wszystkiego, ten Maur czerwono ubrany, 
sam jeden z sztyletem u siodła, to podobieństwo 
z Hafizem zbyt mnie zajmuje.

— Jeszcze kilka chwil, kilka godzin, kilka dni naj
więcej, a będziemy wiedzieli czego się trzymać, od
powiedział filozof, do owego zaś czasu , kiedy nie 
mamy powodu się smucić, mój panie, żyjmy wesoło.

Agenor też żył wesoło i czekał cierpliwie.

Lecz minął pierwszy i siódmy dzień miesiąca, i nic 
nie ukazało się na drodze, prócz kramarzy z wełną, 
żołnierzy ranionych, albo rycerzy uciekających z Na- 
warrety, którzy nadwątlonemi siłami odbywali małe 
marsze przez lasy, albo naddaw’ali sobie znacznie 
drogi po górach, i tym sposobem odzyskiwali swój 
kraj rodzinny po tysiącznych cierpieniach i poszko- 
dowaniach.

Agenor dowiedział się od tych biedaków, iż w wie
lu okolicach rozpoczęła się wojna, ze drogość don 
Pedry podsycana przez Mothrila, nieznośnie doku
czała Kaslylianom, że wielu szpiegów mniemanego
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zwycięzcy Nawarelly, przebiegają miasta, podsycając 
lud przeciw nadużyciom ustanowionej władzy.

Zbiegi ci zapewniają, iż widzieli już kilka korpu
sów wyszlyflowartych z nadziei prędkiego powrotu 
don Henryka: powiadają także, że znaczna liczba z ich 
towarzyszy widziała listy tego Księcia, któremi obie
cywał im prędki powrót z korpusem uformowanym 
w Francyi.

Wszystkie te wrzawy wojenne podniecały umysł 
zapalonego Agenora, a że Aissa nie przybywała, mi
łość też nie mogła uśmierzyć w nim lej febry, którą 
obudzą w młodych ludziach szczęk zbroi.

Musaron już zaczął powątpiewać, marszczyć brwi 
bardziej jak zwykle, i dosyć niekorzystnie odzywał 
się na stronę Hafiza, któremu uporczywie przypisy
wał, jak złemu szatanowi, opóźnienie Aissy.

Co do Mauleona, ten podobny do ciała szukające
go duszy, błądził bezustannie po drodze, a jego oczy 
obeznane dobrze ze wszyslkiemi jej zakrętami, znały 
każdy krzak, kamień, każdy cień, i poznawały lenient 
muła o dwie mil zdała.

Lecz ani Aissa, ani nikt nie przybywał z Hiszpanii
Ale za to co chwila prawie nadchodziły z Francyi 

oddziały wojsk, i zabierały stanowisko w okolicach, 
i jakby oczekiwały na hasło, za klórem mają wejść 
niespodzianie.

Wodzowie tych różnych oddziałów spotykali się 
z każdym nowo przybyłem wojskiem, dawali mu nie-



zwłocznie potrzebne rozporządzenia; zresztą, wszyscy 
inni wojownicy, żyli z sobą w stosunkach i najlep
szej zgodzie.

Pewnego dnia, kiedy Mauleon mnićj zatrudniony 
Aissą, ciekawy był wiedzieć co znaczą te przechody, 
oznajmiono mu, że te rozmaite wojska oczekiwały na 
przybycie najstarszego wodza, i na nowe zasiłki, aby 
wejść do Hiszpanii.

— Jak się nazywa ten wódz? zapytał.
— Nie wiómy; czekamy aby sam oznajmił swoje 

nazwisko.
— Więc wszyscy prócz mnie mają iść do Hiszpa

nii!... zawołał Agenor zasmucony. Oh moja przysię
ga! moja przysięga!

— Eh! mój panie, przez te zgryzoty jeszcze stra
cisz rozum. Już nie ma przysięgi, kieda donna Aissa 
nie przybywa, i nie przybywa; ruszajmy dalej...

— Jeszcze nie czas, Musaronie; mam nadzieję, że 
zawsze ona moją będzie, gdyż nigdy kochać ją nie 
przestanę.

— Chcialbym tylko koniecznie, choć z pół godziny 
pomówić z tym małym czarniawym Hafizem, mówił 
do siebie cicho Musaron, chcialbym .. widzieć go tyl
ko... popatrzćć mu w twarz. .

—Eh! co znaczy Hafiz przeciw najmożniejszej wo
li donny Maryi?. . Z nią by to trzóba pomówić, z nią... 
albo też z moim nieprzyjaznym szczęściem!

Jeszcze ośm dni przeszło, i nic nie przybyło z Hi-
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szpanii. Agenor o mało nie oszalał z niecierpliwości’ 
a Musaron z gniewu.

W końcu tych ośmiu dni, pięć tysięcy ludzi zbroj
nych rozpostarło się na granicy.

Ludzie hrabiego de Laval, i Tifanii Raguenel z nie
cierpliwością oczekiwali powrotu ich posłańca, ce
lem dowiedzenia się, czy Książę Galii zgadzał się na 
oswobodzenie Konetabla.

Nareszcie powraca posłaniec, i Agenor biegnie 
z niecierpliwością na jego spotkanie.

Widział on się zKonetablem, ucałował go, był 
przyjęty z uczczeniem przez angielskiego Księcia; 
otrzymał od Księżniczki Galii okazały podarunek; 
przyczem, raczyła mu oznajmić, iż oczekiwała na za
cnego rycerza Mauleona, aby wynagrodzić jego 
poświęcenie i cnotę, która mu zaszczyt przynosi.

Ito także mówił posłaniec, że Książę przyjął na ra
chunek trzydzieści sześć tysięcy florinów, i że Księ
żniczka, wjdząc go nieco wąchającego się, rzekła:

— Małżonku mój, chcę żeby zacny Konetabl był 
wolnym za mojem staraniem; szanuje go jak mojego 
współrodaka, bo też my, z tamtej strony Wielkiej Bre
tanii, jesteśmy nieco Bretończykami; zapłacę więc 
trzydzieści sześć tysięcy florinów złotem za okup 
Bertranda.

Skutkiem tego Konetabl został wolny, jeżeli już 
nina był nawet przed zapłaceniem.

Wiadomość ta uradowała Brelończyków odwożą-
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cych okup, a że wesołość przemaga boleść, wszy
stkie zatem oddziały zebrane nad Rinazares, dowie
dziawszy się o skutkach poselstwa, wykrzyknęły hur
ra tak głośno, iż zatrzęsły się stare góry i ich gra
nitowe korzenie.

— Wejdźmy do Hiszpanji, wrzasnęli Bretonowie, 
i zabierzmy naszego Konetabla!

— Słusznie mówią; tak uczynić należy, rzekł z ci
cha Musaron Agenorowi, nie ma się co oglądać na 
Aissę, ani na przysięgę. Jedzmy panie, bo czas się 
traci.

A Mauteon w brew swojej niecierpliwości, odpo
wiedział:

— JedźmyJ
Mały orszak, odprowadzony pozdrowieniami i bło- 

gosławieniami, przebył wąwozy w dziewięć dni, po 
czasie oznaczonym przez Maryę Padillę na przybycie 
Maurytanki.

— Może ją tu napotkamy w drodze, rzekł Musa
ron, aby tern uspokoić swego pana.

Co do nas, wyprzedzając go na dworze don Pe- 
dra, może się dowiemy i oznajmiemy czytelnikowi 
przyczynę opóźnienia lej złej wróżby.
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Donna Marya znajdowała się na terasie, licząc dni 
i godziny, gdyż w nieprzerwanej spokojności Maura 
przewidywała nieszczęście dla siebie lub dla Aissy.

Tylko że Mothrił bardzo nie zasypiał, najbardziej 
wówczas nie umiał powściągnąć pragnienia zemsty, 
kiedy nie miał żadnych wiadomości o swoich nieprzy
jaciołach.
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Cały zajęty zabawami dla Króla, zbieraniem złota 
do skarbcu don Pedry, zawsze gotowy wprowadzić 
pomocniczych Saracenów do Hiszpanji, i złączyć dwie 
obiecane korony na głowę swego pana. W tych nie
odstępnych zatrudnieniach zaniedbywał Aissę: wi
dywał ją raz tylko w wieczór, i prawie zawsze w to
warzystwie don Pedry, który młodej dziewicy posy
łał najokazalsze i najkosztowniejsze podarunki.

Aissa zakochana w Maulóonie, ozięble przyjmowa
ła podarki, obojętną była dla Księcia. Nie wątpiła, 
iż tym sposobem drażniła jego gwałtowne chęci; lecz 
starała się, aby tćm rozumnem postępowaniem otrzy
mywać w spojrzeniu Maryi podziękowanie, gdy ta 
wychodziła na jej spotkanie.

Donna Marya mawiała do niej w ten sposobi
— Nie trać nadziei; plan jaki ułożyliśmy co dzień 

jest bliższy wykonywania; mój posłaniec powróci, i 
przyniesie ci wiadomość od twego pięknego rycerza 
i wolność, bez której nić ma prawdziwej miłości.

W końcu, zabłysł ten dzień tak pożądliwie dla Ma
ryi upragniony.

Było to pewnego ranku, jaki świta w lecie pod pię- 
knćm niebem Hiszpanji; jeszcze nie oschła rosa, drża
ła na każdym liściu w zarosłych kwiatami terassach, 
gdy Marya ujrzała wchodzącą do jej pokoju starą ko
bietę, z którą się już znamy.

—Senora! Senora! rzekła z ciężkiem westchnieniem*
— A cóż lam?
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— Senoia, Flafiz jest.
— Hafiz!... kto to jest Hafiz?
— Towarzysz Gildaza.
— Tylko Hafiz, a Gildaza nie ma?
— Sam Hafiz, Gildaza nie ma!
— Mój Boże! niechaj wejdzie. Nie wiesz co to ta

kiego.
— Nic zgoła. Hafiz nic nie chciał powiedzieć ; tyl

ko plączę, oh! spokojność Hafiza jest okrutniejszą 
jak najstraszniejsze czyjekolwiek słowa.

— Pójdźmy, uspokuj się; rzekla Marya drżąc cała, 
uspokój się, to nic nie jest zapewne prócz opóźnienia.

— A dla czogoż Hafiz nie opóźnił się?
— Dzięki Bogu! widzisz że powrót Hafiza czyni 

mnie spokojniejszą; Gildaz nie byłby go zatrzymał 
przy sobie, tylko wiedział o swojej niespokojności, 
i odesłał go, to przecież oznacza dobre wieści.

Nie łatwo było można uspokoić mamkę; zresztą, 
mało było prawdopodobieństwa w pocieszeniach jej 
pani.

Hafiz wszedł.
Był spokojny i pokorny jak zazwyczaj.
— Cóż to, sam? rzekla Marya Padilla.
— Sam, pani, odrzekł bojażliwie Hafiz.
— A Gildaz?
— Gildaz, odpowiedział Saracen patrzącna około 

siebie, Gildaz umarł.
— Umarł! zawołała Marya Padilla, załamując ręce
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z rozpaczą, umarł.1 biedne dziecię, czy lo być może?
— Dostał w drodze gorączki.
— On, tak silny.
—• Silny, to prawda; lecz wola Boska jest silniej

szą, odpowiedział z tkliwością Hafiz.
— Gorączka, ahl... czemuż mnie wprzódy nie do

sięgła.
— Pani, obadwa przebywaliśmy wąwóz w Gasko- 

nji, i byliśmy napadnięci przez góralów, których brzęk 
złota przywabił.

— Brzęk złota, o nieroztropni!
— Rycerz francuzki był szczodry, i dał nam złota. 

Gildaz sądził, iż sam tylko ze mną znajduje się w gó« 
rach; ochota go wzięła przeliczyć podarek: wówczas 
to, nagle ugodzony został strzałą, i spostrzegliśmy 
kilkunastu ludzi uzbrojonych. Gildaz się bronił, sta
wialiśmy opór.

— Mój Boże!
— Kiedy byliśmy zwyciężeni, gdyż Gildaz został 

raniony, krew mu płynęła.
— Bićdny Gildaz!,.. a ty?
— Ja podobnież, rzeki Hafiz odsłaniając zwolna 

szeroki rękaw, który okrywał blizny; gdy zostaliśmy 
ranni, odebrano nam złoto, i rabusie natychmiast 
uciekli.

— A potem, o mój Boże! potem?
— Polem Gildaz wpadł w gorączkę, i czuł się bli

skim śmierci...
Tom IV. 3*
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— I czy nic ci nie powiedział?
— Gdy jego oczy zamglewały, rzeki. „Masz i uchodź 

a bądź wierny jak ja nim byłem; biegnij do na
szej pani, i oddaj w jej ręce depozyt, który nfi po
wierzył rycerz Francuzki.” Oto jest ten depozyt.

Hafiz dobył jedwabnę kopertę, całkowicie pokłutą 
sztyletem i zbroczoną we krwi.

Donna Marya z drżeniem odebrała ją i pilnie przy
patrując się, rzekła.

— Ten list był otwarty.
— Otwarty! powtórzył Saracen z wielkiemi zdzi- 

wionemi oczyma.
— Nie inaczej: pieczątka jest naruszona.

-— Nie wiem o tern, rzeki Hafiz.
— To ty ją otwierałeś?
— Ja nie umiem czytać.
— Więc kto inny.
— Bynajmniej; patrz pani lepiej; widzisz około 

pieczęci ten otwór: strzała górala przeszyła pieczęć 
i pargamin.

— Ah, prawda! prawda! zawołała Marya, lecz je
szcze nie dowierzając, rzekła:

— Krew Gildaza na około rozdarcia.
— Prawda! biedny Gildaz.
I młoda kobieta rzucając ostatnie wejrzenie na 

Saracena, znajdowała te dziecinną twarz tak spokoj
ną, szczerą, i naturalną, że nie mogła mieć w niem 
podejrzenia.
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— Hafiz, opowiedz mi koniec.
— Koniec jest taki: Gildaz zaledwie zdołał oddać 

mi ten list, umarł, a ja, choć biedny i zgłodniały, na
tychmiast spiesznie pobiegłem, byle tylko złożyć po
selstwo.

— Oh, będziesz hojnie nagrodzony moje dziecię, 
rzekła Marya wzruszona do łez, tak, ty mnie nie opu
ścisz, a jeżeli jesteś wierny... jeżeli jesteś przytomny...

Błyskawica zajaśniała na czole Maura; lecz jak pręd« 
ko zajaśniała tak prędko zgasła.

Naówczas Marya czytała list, którego treść jest 
nam wiadoma; porównywała daty i powodowana 
wrodzoną porywczością swego charakteru, rzekła do 
samej siebie:

— Dalej, dalej, do dziełal
Saracenowi dała pewną ilość złota, mówiąc:
—Odpoeznij, mój Hafizu; za kilka dni będę cię po

trzebować; bądź gotów.
Młody Saracen odszedł uradowany; juz dotykał 

progu unosząc wesołość i złoto, kiedy narzekania mam- 
ki powstały z w iększą jeszcze mocą. Dowiedziała się 
smutną nowinę.
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O poleceniu, jakie miał Hatiz, i jak go wypełnił.

Poprzedzającego dnia, gdy Hafiz oddawał lisi don
nie Maryi, list z Francyi, pewien pasterz przybył do 
bram miasta i żądał pomówienia z Ministrem Mo- 
thrilem.

Jakkolwiek poseł ten nic nie znamionował dostoj
nego ani ważnego, Maur jednakże, zaprzestał swych 
modłów w meczecie, aby się widzieć z tym szczegól
nym przybyszem.
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Mothril zaledwie wyszedł z miasta z swoim prze
wodnikiem, spostrzegł przy lando małego andalu
zyjskiego konia, żywiącego się drobną zarosłą, leżą
cego w porosłej gdzie niegdzie między krzemieniam’ 
trawie, i Saracena Hafiza, który czatował swemi wiel- 
kiemi oczyma, na wszystkich wychodzących z miasta.

Pasterz chojnie nagrodzony przez Molhrila, biegł 
ochoczo nad pagórek zapędzić swoje wychudłe ko
zy. Mothril, pierwszy minister, zapomniał zupełnie o 
etykecie, i zasiadł przy posępnym Maurze.

— Niech ci Bóg pomaga, Hatizu' powracasz przecie.
— Jestem, panie.
— Zapewne zostawiłeś dosyć daleko swojego to

warzysza, żeby nic się nie dorozumiał?..,
— O tak. panie, bardzo daleko; zapewne niczego 

się nie dorozumiewą.
Mothril znał swego posłańca... wiedział przylem 

iż Arabowie mają zwyczaj unikać przykrej mowy; 
dla tego też, o ile można, starają się jak najbardziej, 
aby nie wymówić wyrazu, śmierć.

— Czy masz list?
— Mam.
— Jakżeś go dostał?
— Gdybym go żądał, byłby mi odmówił; gdybym 

chciał dostać przemocą, biłby mnie i niewątpliwie 
zabił. On mocniejszy odemnie.

— Jakże sobie postąpiłeś?
—Czekałem, aż przybyliśmy na szczyt.góry, która



stanowi granicę między Hiszpaniją a Francyą, ko
nie były strudzone, Gildaz dał im wypocząć, a sam 
na mchu pod wielką skałą zasnął. Wówczas, zbliży
łem się pełzając do Gildaza, i ugodziłem go w piersi 
sztyletem. Naprężył się wydając głuche westchnie
nie, a jego ręce krew zrosiła.

Lecz jeszcze nie skonał, byłem tego pewny, i mógł 
by pochwycić swój nóż i ugodzić mnie w lewą rękę; 
przeszyłem mu serce moim sztyletem, i zaraz żyć 
przestał

List był w tym kaftanie; wydobyłem go, i całą noc 
dążyłem na moim małym koniu, a trupa i drugiego 
konia, zostawiłem na pastwę wilkom i krukom. Prze
szedłem granicę i nie obawiając się niczego, dosze
dłem do miejsca. Oto jest list, który obiecałem.

MothriI wziął pargamin, pieczątka była nienaru
szoną, jednakże na wskroś przeszyta sztyletem.

Odpieczętował go, i chciwie czytał.
— Dobrze, rzekł, zejdziemy się na to rendez rous. 
Maur rozmyślał. Gildaz czekał.
— Co mam czynić panie?
— Powrócisz konno, i zabierzesz ten list, z przyj

ściem jutrzenki zapukasz do drzwi donny Maryi, i 
oznajmisz jej, że górale napadli na Gildaza, nabawili 
go ran strzałami, i sztyletami, że przy śmierci oddał 
ci len list, a to jest wszystko.

— Dobrze, panie.
— Idź, i choćbyś miał przemoknąć do nitki, a



twego konia spocić, biegnij całą noc; a przybądź 
tam nad rankiem: następnie czekaj moich rozkazów, 
i przed ośmią dniami nie powracaj do mego domu.

— Postąpienie moje czy podoba się prorokowi?
— Podoba.
— Dzięki ci, panie.
— Otóż sposób jakim odpieczęlowano list; otóż 

burza jaka groziła nad głową Maryi.
Jednakże Mothril nie zadowolił się Ićm co już 

uczynił, oczekiwał ranka, a za jego nadejściem, 
odział się w najokazalsze suknie i poszedł do Króla 
dyn Pedro.

Maur wchodząc do Króla, znalazł go rozpartego 
w szerokim fotelu axamitnym, i machinalnie igrają
cego z uszami młodego wilka z którym lubiał się 
bawić.

Z lewej strony w podobnym fotelu siedziała don
na Marya blada i jakby niespokojna: bo leż od chwili 
znajdowania się razem z don Pedrą, który zajęty 
bez wątpienia innemi myślami, nie przemówił do niej 
ani słowa.

Donna Marya, dumna, jak kobiety jej kraju, była 
dla niego z równem milczeniem: a że nie miała wil
ka do ułaskawienia,to natomiast, zajmowała się ukła
daniem w swojem sercu podejrzliwości nad podejrzli
wościami, zemsty nad zemstami, projektów nad pro
jektami.
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Ukazanie się Maura, nastręczyło sposobność don
nie Maryi do prędkiego wyjścia.

— Pani odchodzisz? rzeki don Pedro mimowol 
nie niepokojony tern odejściem, do którego zmusił 
prawie swoją kochankę.

— Tak jest, odchodzę rzekła, i nie cłicę naduży
wać łaskawości, jakićj zbiór czynisz Król zapewne 
dla Saraccna Mothrila.

Usłyszał to Mothril; lecz to nie zdawało się go 
gniewać. Gdyby donna Marya mniej była popędliwą, 
spostrzegłaby, że spokojność Maura tchnęła jakąś ta
jemniczą pewnością, bardzo bliskiego tryumfu.

Lecz gniew nie ma rozwagi: jest on rzeczywistą 
żądzą, kto się nią nasyci jest zadowolony.

— Najmiłościwszy panie, rzeki Mothril, udając bo
leść głęboką, widzę że mój Król nie jest szczęśliwy.

— Nie, odparł z westchnieniem don Pedro.
— Mamy dosyć złota, dodał Mothril, Korduba nam 

dostarczyła.
— Tern lepiej, rzekł z niedbałością Król.
— Sewilla uzbroiła dwanaście tysięcy ludzi przy

dał, zyskujemy dwie prowincye.
— Ah! rzekł Król tym samym tonem. Jeżeli uzur

pator powróci do Hiszpanji, od dziś za ośm dni, 
myślę zamknąć go w jakiej warowni...ująć go ...

Jeszcze nigdy to słowo: uzurpator, nie wymówił. 
Król bez burzy, tą rażą raczył je wyrzec bez gniewu.



— Niechno tu przybędzie! każemy go osądzić i 
uciąć mu głowę.

Molhril naówczas zbliżył się do Króla.
— Tak mój Król jest bardzo nieszczęśliwy, rzekł.
— Dla czego, przyjacielu?
— Ponieważ złoto więcej cię nie bawi, ponieważ 

władza cię nudzi, ponieważ nie znajdziesz nic przy
jemnego w zemście, ponieważ na koniec nie umiesz 
spojrzeć łagodnie na twoją kochankę.

— Nie inaczej, nie kocham ją więcej, i z przyczy
ny tej próżni w mojem sercu, nic już niezdaje mi się 
pożądanym.

— Kiedy serce zdaje się być prózne, nie prawdaż 
Królu, że jest pełne życzeń? Życzenie, Król wiesz, 
jest to powietrze zamknięte w naczyniu.

— O tak, ja wiem, moje serce jest pełne życzeń.
— Więc kochasz?
— Tak, sądzę że kocham...
— Król kochasz Aissę, córkę władnego Monarchy. 

Oh! żałuję, i zazdroszczę ci zarazem Naj. panie, gdyż 
możesz być bardzo szczęśliwym i bardzo politowa
nia godnym.

— To prawda Molhrilu, jestem godzien polito
wania.

— Król xhcesz tern powiedzióć, że ona cię nie 
kocha.

— Nie, ona mnie nie kocha.
—Czy sądzisz Królu, że Aissa dałaby się powodować 

Tom IV.
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jakąkolwiek żądzą, któraby przemogła każdą inną 
kobietę? Aissa, to nie dziewica dla haremu Księcia 
pożądliwego, to Królowa, która uśmiechnie się tylko 
na tronie. Bo są takie kwiaty, widzisz mój Królu, któ
re zbierają się tylko na wierzchołku gór.

— Tron... Ja mam zaślubić Aissę! Mothrilu, a cóż 
powiedzą chrześcijanie?

— Któż może ci powiedzieć, Królu, że donna Aissa 
kochając cię ponieważ będziesz jej małżonkiem, nie 
poświęci ci swego Boga: ona oddałaby ci duszę.

Prawie gwałtowne westchnienie, wymknęło się 
z piersi królewskiej.

— Ona kochałaby mnie! .
— Kochałaby cię.
— Nie, Mothrilu.
— Więc, najmiłościwszy panie, doznawaj boleści, 

albowiem nie jesteś godzien być szczęśliwym, jeżeli 
powątpiewasz przed czasem.

— Aissa odemnie ucieka.
— S.jdzilemże chrześcijanie łatwićj odgadują ser

ca kobiece. U nas pozornie żądze się koncentrują 
wzmagają i uśmierzają pod ciężarem niewolnictwa, 
lecz nasze kobiety, którym wolno mówić o wszy- 
Slkiem, a tern samćm ukryć wszystko, dozwalają nam 
jaśniej czytać w swoich sercach. Jakże więc chcesz że
by dumna Aissa kochała tego, za którym chodzi ko
bieta, rywalka wszystkich kobiet, które kochałyby 
don Pedrę?
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— Czyżby Aissa była zazdrosną?
Uśmiech Maura był odpowiedzią; poczem dodał:
r—U nas, synogarlica zazdrości swojej towarzyszce, 

a szlachetna pantera rozdziera zębami i pazurami 
drugą panterę w przytomności tygrysa

— Ah.' Molhrilu, kocham Aissę.
— Ożeń się z nią, Królu.
— A donna Marya.?
-—• Kto kazał zabić swoją żonę, aby nie zniechęcić 

sobie kochanki, niepowinien wachać się porzucić ją, 
gdy tym sposobem mógłby owładnąć pięć miljonów 
poddanych, i pozyskać miłość nieporównaną.

— Masz słuszność, lecz donna Marya umarłaby 
z udręczenia.

Maur jeszcze się uśmiechnął.
— Więc Króla bardzo kocha?
— Powątpiewasz o tern? czy mnie kocha!
— Tak, Królu.
Don Pedro zbladł.
,,Kocha ją jeszcze, pomyślał Mothril, nie obudzaj- 

my w nim zazdrości, gdyż miłość dla Maryi jeszcze 
by się podwoiła.

— Wątpię o tern, odparł, nie dla tego żeby była 
niewierną, o tern nie sądzę, lecz widząc się mniej ko
chaną upierała by się żyć przy tobie.

— Miałźebym to nazywać miłością, Mothrilu.
— Ja nazywam to uczucie ambicyą.
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— Wypędziłbyś Maryę.
— Dla otrzymania Aissy jak najchętniej.
— Oh, nie .. nie.
— Więc cierp, Królu.
— Sadziłem rzekł, don Pedro wlepiając wMothri- 

ła rozognione wejrzenie, że gdybyś widział cierpią
cego twego Króla, nie miałbyś odwagi powiedzieć 
mi ,,Cierp“I... Sądziłem, że gotów byłbyś odezwać 
się: ,,Ja cię pocieszę, mój Królu.“

— Tylko nie z uszczerbkiem honoru mego wiel
kiego Króla, nie, wprzód umrzeć gotów jestem.

Don Pedro zostawał pogrążony w posępnem ma
rzeniu; peczem rzekł:
—Więc umrę, ponieważ kocham ją albo raczćj z zło

wrogim głosem zawołał: nie, ja nigdy nie umrę.
Mothril znał dobrze Króla, i wiedział również, iż 

żadna zapora nie zdołała by wstrzymać żądzy tego 
nieugiętego człowieka.

,,Posunął by się do ostateczności, pomyślał sobie 
przeszkodźmy temu“

— Naj. panie, rzecze Mothril, Aissa, to wzniosła 
dusza, ona uwierzy przysięgom .. Jeżeli Król przysię. 
źesz jej że się z nią ożenisz, i stanowczo porzucisz 
donnę Maryę, sądzę że Aissa zaufałaby swoje przezna
czenie twojej miłości.

— Ty zajął byś się tern?
— Zająłbym się.
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— Więc przysięgam! zawołał don Pedro, porzucę 
donnę Maryę.

— To co innego: podaj Król zatem swoje warunki.
— Porzucę donnę Maryę, i dam jej milion talarów, 

a tym sposobem w kraju, który sobie obierze zarezy- 
dencyą, nie będzie bogatszej księżniczki.

— Niech i tak będzie, byle z tego kraju wyłączyć 
Hiszpaniją!

— Zgoda?
— Aissa nie będzie zadowoloną: chyba że nie 

przebyte morze, odłączy dawną od nowćj kochanki.
— Uczynię tak jak mówisz, Mothrilu.
— Dobrze, N. panie.
— Lecz wićsz, że ja Król, od nikogo nie przyjmu

ję warunków.
— To słusznie, Królu.
— Trzeba więc, aby targ, podobnie jak między ży

dami, miał między nami miejsce.
— Jak to?
— Trzeba żeby donna Aissa dana mi była w zakład.
— Nic więcej? zapytał szyderczo Mothril.
— Nierozumny! czy nie widzisz że miłość mię drę

czy, i pożera, że igram w tej chwili z uczuciami które- 
mi uśmiechać się każą; czy lew miałby wzgląd na swój 
głód! Czy tego nie widzisz, że jeżeli będziesz się tar
gował o Aissę, każę ją porwać? a ciebie za to że ko
łujesz swemi rozłoszczonemi oczyma, każę uwięzić 
i powiesić, a całe rycerstwo chrześcijańskie będzie 

T>m IV- 4*
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się patrzeć na twoje ciało wiszące na szubienicy, i 
umizgać się do mojej nowej kochanki.

— Prawda i to, pomyślał sobie Mothril, lecz donna 
Marya, Królu?

—• Miłości pragnę, mówię ci, a donna Marya zo
baczy jak umarła donna Blanka de Bourbon.

— Twój gniew jest straszny, mój Królu, odrzekł 
uniżenie Mothril, bardzo głupi ten co nie ulegnie twej 
woli.

— Oddasz mi Aissę?
— Oddam, kiedy lego chcesz, mój Królu; lecz je

żeli nie szedłeś zamojemi radami, jeżeli nie rozłączy
łeś się z donną Maryą, jeżeli nie wytępiłeś jej przy
jaciół, którzy są twojemi nieprzyjaciółmi, jeżeli nie 
zajmiesz się wszystkiemi szczegółami względem Ais- 
sy, pamiętaj o tern, Królu że jej nie posiężesz: ona 
się zabijel

Było to jedno za drugie co powiedział Mothrił, 
Król zadrżał i rozmyślał.

— Cóż więc chcesz? zapytał.
— Życzę sobie, żebyś Król ośm dni czekał, tylko 

mi nie przerywaj!., przez ten czas nie zważaj na nie
chęć Maryi... Aissa odjedzie do królewskiego zamku, 
aby tylko nikt nie zgadywał jej ucieczki lub celu po
dróży; a król przecie będziesz umiał nakłonić tę mło
dą dziewicę: stanie się twoją i kochać cię będzie.

— A donna Marya? mówię ci.
— Uspokojona tem, zbudzi się po zwyciężeniu.
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Niech się dręczy i gniewa: wszakże tym sposobem 
Król zamienisz metressę za kochankę, Marya nigdy 
nie przebaczy Królowi tej niewierności, i sama się 
usunie od ciebie.

— Tak, prawda, ona jest dumną. Ale myślisz źe 
Aissa przybędzie?

—Ja nie myślę, ja to wiem.
—Wówczas Mothrilu, zażądaj odemnie połowy kró

lestwa, ono jest dla ciebie.
— Nigdy lepiej nie wynagrodzisz Król chętniejsze- 

go sługi.
— A więc za ośm dni?
—Tak, mój Królu; z ostatnią godziną ósmego dnia, 

Aissa wyjedzie z eskortą jednego Maura. Ja ci ją 
przyprowadzę.

— Idź, Mothrilu.
— Do owej chwili nie obudzaj Król podejrzeń 

w donnie Maryi.
— Nie bój się niczego. Dobrze ukrywałem moją 

miłość i boleść, czy sądzisz że nie będę umiał ukryć 
mej radości?

— Oznajmijże, mój Królu, że chcesz odjechać do 
wiejskiego zamku.

— Uczynię to, rzekł don Pedro.



swaamaa try.

Jakim sposobem Hafiz wprowadził swoich towarzyszy 
podróży na mylną drogę.

Tymczasem donna Marya, od chwili powrotu Hafi- 
za, odnowiła przyjazne stosunki z Aissą.

Maurytanka nie umiała czytać; lecz widok parga- 
minu, zapisany ręką jej kochanka, a nadewszystko 
krzyż, oznaka jego niezmiennego postanowienia, prze
pełniły radością serce młodej dziewicy, i oparły na 
piśmie kilkadziesiąt razy jej usta upojone miłością.
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— Kochana Aisso, rzekła jej Marya, za ośm dni 
pojedziesz bardzo daleko, lecz zbliżysz się do uko
chanej ci osoby, a ja nie sądzę żebyś żałowała te
go kraju.

— Oh! nie, nie. bo prawdziwem szczęściem mo- 
jem jest żyć z nim razem.

— Więc będziecie złączeni... Hafiz jest to wierne 
i roztropne dziecię; zna drogę; ty się go nie oba
wiasz, i jestem pewna że nawet śmielej podróżo
wać z nim będziesz mogła, a jako z człowiekiem 
twego kraju rozmawiać z nim będziesz ojczystą mo
wą. Ta szkatuła zawiera wszystkie twoje klejnoty: 
wiedz, iż we Francyi i największy bogacz nie posia
da połowy tego co ty niesiesz twemu kochankowi. 
Przytem, moje dobrodziejstwa towarzyszyć będą mło
dzieńcowi, choćby się udał z tobą na koniec świata. 
Gdy juz będziesz we Francyi, nie obawiaj się nicze
go. Przewiduję tu wielką zmianę. Trzeba żeby Król 
uczynił wiele zmian w Hiszpanji, żeby wypędził z niej 
Maurów, nieprzyjaciół naszej religii. W twojej nieo
becności wezmę się bez zachwiania do dzieła.

— Kiedyż więc ujrzę Mauleona? rzecze Aissa, któ
ra o niczćm więcćj nigdy nie słyszała, prócz o imie
niu swego kochanka.

— W pięć dni po wyjeździe z miasta, możesz być 
w jego objęciach.

— Będę lam prędzćj jak sobie możesz pani wyo
brazić.
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Było to już po rozmowie, kiedy donna Marya ka
zała zawołać Hafiza, i pytała go, czyby niechciał po 
wrócić do Francyi, aby towarzyszyć siostrze Gildaza.

— Biedne dziecię, dodała, nie może uspokoić się 
po śmierci swego brata, chciałoby oddać jego nie
szczęśliwym zwłokom, powinność chrześcijańską.

— Bardzo chętnie, rzekł Hafiz, wyznacz mi pani 
dzień odjazdu.

— Jutro dam ci muła na którym pojedziesz, sio
stra Gildaza także mieć będzie muła dla siebie, i dru
giego, dla mojej mamki, a jej matki, i niektórych 
rzeczy potrzebnych do obrządku.

— Dobrze pani, jutro jadę. O którćj godzinie?
— Wieczór, gdy zawrą bramy i ognie przygasną.
Hafiz prawie jeszcze nie otrzymał rozkazu jak go 

już oznajmił Mothrilowi.
Maur pospieszył wynaleźć don Pedrę.
— Naj. panie, oto siódmy dzień, czy przyjedziesz 

do swego zamku?
— Pojadę, odparł Król.
— Jedz więc, mój Królu, już czas.
— Wszystkie przygotowania już są zrobione. Po

jadę tern chętniej, gdyż Książę Galii jutro przez pe
wnego bohatera zażąda odemnie pieniędzy.

— A dziś kassa jest próżną, czy wiesz o tern mój 
Królu; mamy tylko w pogotowiu summę przeznaczo
ną na uśmierzenie gniewu donny Maryi.

— To dobrze, więcej nie potrzeba.
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Don Pedro kazał wszystko przygotować do wy
jazdu, nie zaniedbał zaprosić do tej podróży kilka
naście dam z dworu; lecz donnie Maryi nie uczynił 
o tern wzmianki.

Mothril czekał na skutek jaki sprawi zniewaga na 
Hiszpance, lecz donna Marya nie żaliła się wcale.

Spędzała dnie z swojemi towarzyszkami grającć- 
mi na lutni, i bawiła się śpiewem ptaków.

Z nadejściem wieczoru, gdy cały dwór pojechał, 
i Marya uczuła się bardzo znudzoną, rozkazała osio
dłać sobie muła.

Aissa była sama jedna w d<»mu, ponieważ Mo
thril towarzyszył Królowi. Donna Marya usłysza
wszy jej hasło zeszła, dosiadła muła, okrywszy się 
szerokim płaszczem.

Dążyła sama przez tajemne przejście, aby wynaleźć 
Aissę, poprzednio jednak napotkała Ilafiza, który od 
godziny śledził w ciemnościach swemi przenikliwe- 
mi oczyma.

Donna Marya przeszła obok straży i dała hasło. 
Bramy się rozwarły; w pół godziny późniój, muły 
szybko biegły po płaszczyźnie.

Hafiz jechał naprzód, donna Marya zauważała iż 
kierował na lewo, w miejsce trzymania się drogi pro
stej.

— Nie mogę się do niego odezwać, gdyż poznał-
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by mój głos, rzekła cicho swojej towarzyszce, cie
bie nie pozna, zapytaj go dla czego zmienia drogę.

Aissa zapylała po arabsko; zdziwiony Hafiz od
parł:

— Ponieważ na lewo jest daleko bliżej.
— Dobrze, rzekła Aissa, tylko nie zbłądź czasem.
— Oh! wiem dokąd idę, rzeki Saracen.
— Bądź spokojny, on jest wierny, rzekła Marya, 

przytem ja jestem z tobą, i towarzyszę ci tylko w je
dnym celu oswobodzenia, gdyby przypadkiem jaki 
zastęp chciał zatrzymywać cię w okolicach. Rano 
już ujedziesz piętnaście mil! Mothril czuwa, lecz tyl
ko w zakreślonym obrębie. Pożegnam cię, udasz się 
w dalszą drogę, a ja powrócę do pałacu królewskie
go; znam don Pedrę, on płacze mojej nieobecności, 
i przyj mie mnie z rozlwarlemi rękami.

— To więc niedaleko z tąd jest ten zamek? rzekła 
Aissa.

— O siedem mil od miasta, z którego wyjeżdża
my, ale znaczniej na lewo, położony jest na górze, 
którą spostrzeglibyśmy tam dalej na widnokręgu, 
gdyby księżyc chciał rozjaśnić.

W tem księżyc, jak gdyby usłuchał głosu donny 
Maryi, wysunął się z po za czarnej chmury osrebrzy
wszy jej brzegi. Natychmiast światło przyjemne i czy
ste okryło pola i drzewa, tak iż podróżni niespodzia
nie znaleźli się otoczeni jasnością.

Hafiz odwrócił się do swoich towarzyszy, patrzał
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około siebie, droga ustąpiła miejsca obszernym ste
pom, otoczonym wysoką górą, na której stał zamek 
okrągły, koloru niebieskiego.

— Zamek! zawołała donna Marya, zbłądziliśmy!
Hafiz zadrżał; zdawało mu się iż poznał glos Maryi.
— Zbłądziłeś? rzecze Aissa Maurowi.
— Niestety! czyż tak było istotnie? rzekł Mauro

wi Hafiz.
Jeszcze nie skończył mówić, jak z głębi wąwozu 

ocienionego zielonemi dębami i oliwnemi drzewami 
wyskoczyło czterech jeźdźców, których rącze konie 
z rozognionćmi nozdrzami, i powiewającemi grzy
wami biegły z pochyłości.

— Co to ma znaczyć?.... mówiła cicho zatrwożo
na Marya. Czyby nas poznano?

I owinęła się w swój płaszcz, ustąpiwszy milczeniu.
Hafiz zaczął przeraźliwie krzyczeć, jak gdyby z oba

wy, lecz jeden z jeźdźców przyłożył mu chustkę na 
usta, drugi prowadził jego muła.

Dwóch innych najeźdźców poganiało muły dwóch 
kobiet, tak, że zwierzęta pędem biegły ku zamkowi.

Aissa chciała krzyczeć, bronić się...
— Bądź cicho! rzekła jej Marya, przy mnie nie 

obawiaj się don Peary, kiedy ja z tobą nie obawiam 
się Molhrila. Cicho bądź!

— Czterech jeźdźców, podobnie gdyby zapędzali 
trzodę do chlewu, spieszyli ze zdobyczą do zamku.

Tom IV. 5



„Zdajesię, że na nas czekano, pomyślała sobie Ma
rya. Bramy są otwarte mimo sygnału trębacza.”

Tymczasem cztery konie, i trzy muły wjechały 
z wielkim hałasem w podwórze pałacowe.

Jedno z okien było oświecone. Przy tdm oknie 
stał męzczyzna.

Wykrzyknął radośnie widząc wjeżdżających mułów.
— To jest don Pedro, to on czeka, mówiła do 

siebie donna Marya, która poznała głos Króla, cóż 
to wszystko znaczy?

Jeźdźcy rozkazali kobietom zsiąść z mułów, i za
prowadzili je do sali zamkowej.

Donna Marya prowadziła całą drżącą Aissę.
Don Pedro wsparty na Mothrilu wszedł do sali, 

z błyszczącymi od radości oczyma.
— Kochana Aisso, rzekł pośpieszając ku młodej 

dziewicy, która drżała z pogardy, a jej niespokojne 
usta, zdawały się zapytywać swej towarzyszki o przy
czynę zdrady.

— Kochana Aisso, przebacz mi, powtórzył sKró 
żem ciebiej tę biedną kobietę tak nastraszyła, po
zwól się przywitać.

—A mnie, rzekła donna Marya odsłaniając kaptur 
swego płaszcza, mnie Król nie powitasz?

Don Pedro krzyknął i cofnął się z przestrachu.
Molhril pod obelżywem wejrzeniem swojej nie- 

przyjaciółki, zbladł i czuł opuszczające go siły.
-— Gospodarzu, każ na m dać mieszkanie, mówiła
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dalej Marya, gdyż jesteś naszym gospodarzem, Kró
lu don Pedro.

Don Pedro chwiejący się, i upokorzony, opuścił 
głowę i powrócił do galeryi.

Mothril uciekł... jego szal ustąpił miejsca obawie.
Dwie kobiety tuliły się wzajemnie, i czekały w mil

czeniu. W chwilę polem słyszały zamykające się 
bramy.

Marszałek zamku przyszedł z największym sza
cunkiem prosić donnę Maryę, aby raczyła się udać 
do swego apartamentu.

— Nie opuszczaj mnie.' zawołała Aissa.
— Mówię ci, nie obawiaj się niczego, patrz dziecię, 

pokazałam się, spojrzałam tylko, i to dostateczne 
było na uśmierzenie tych dzikich zwięrząt .. Pójdźmy, 
idź za mną... wiedz, że ja czuwam nad tobą.

— Pani.' oh! lękaj się i o siebie!
— O mnie! rzekla Marya Padilla, z dumnym uśmić* 

chem, i któżby śmiał?... Ja wcale nie mam potrzeby 
obawiać się w tym zamku.



Palio w letnim pałacu.

Mieszkanie, do którego zaprowadzono donnę Ma- 
ryę, było jój dobrze znane, gdyż przebywała w nim 
w błogich chwilach szczęścia i powodzenia. Wów
czas to, w Patio, całemu dworowi znane były te ga- 
lerye ozdobione zlotemi filarami, gdzie ogród z drzew 
pomarańczowych i waza marmurowa tworzyły punki 
środkowy. Widziano tam wówczas tylko paziów, 
przy bogato ubranych złotogłowiem podwojach, i
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krzątających się służalców, spełniających swoje usłu
gi, pod galeryami okazałe oświóconćmi.

Tam na dole, pod gęstemi gałęziami kwitnących 
drzew, ukrywały się symfonie maurytańskie, nace
chowane tak rozkosznym smutkiem, iż zdawały się 
być delikatną wonią spływającą z nieba, w chwili, 
kiedy je usta śpiewaka lub palce muzyka wykony
wały.

Dziś tylko cisza pozostała, bo oddzielona galerya 
od pałacu wydawała się posępną i pustą. Drzewa, 
chociaż zachowały te same liście, były smętne; mar
mur wyrzucał z siebie potok srebrzysty, lecz już ze 
szumem podobnym do rozhukanego morza.

W najodleglejszej stronie tego równoległo boku, 
małe drzwi, ozdobione lukiem szpiczastym, stano
wiły przejście z galeryi Aissy do zajmowanej przez 
don Pedra.

Był to długi korytarz marmurowy, wązki jak ka
nał; poprzednio don Pedro chciał, aby był obity ko- 
sztownemi materyarni, a posadzka usypana kwiata
mi; lecz przez tak długi przeciąg czasu dwóch jego 
pobytów, ściany zbrukaly się, a poschłe kwiaty kru
szyły się pod nogami.

Wszystko co wzmaga miłość, więdnie z skonem 
miłości Podobnież dzieje się z temi roślami, które 
kwitną wysoko, i wiją się bujno około drzewa jakie 
sobie upodobają, schną one i opadają bezwładne, gdy 
uczuwają brak soku i życia ich sprzymierzonych.

Tom IV. 5*
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Skoro tylko donna Marya wstąpiła do swego apar
tamentu, niebawnie zażądała usługi.

— Senora, odpowiedział Marszałek dworu. Król 
nie przybył tu na mieszkanie, nie ma z sobą służby i 
czeka tylko na zaczęcie polowania.

— Mniejsza z tern, ależ gościnność królewska, 
czyż ścierpi aby odwiedzający go brak potrzeb do
znawali.

— Pani, jestem na twoje rozkazy, choćby one 
były...

— Daj więc nam co orzeźwiającego, i pargaminu 
do pisania.

Marszalek dworu skłonił się i wyszedł.
Nadeszła noc; niebo pokryły gwiazdy, a w najod

leglejszym odstępie od Patio, żałosne jęki puszczyka, 
uciszały słowika siedzącego pod oknami Maryi.

Aissa w tej ciemności, pod wpływem smutnych 
wypadków, Aissa przestraszona milczącym gniewem 
swojej towarzyszki, ze drżeniem stała wgłębi pokoju.

Widziała ona przechadzającą się, bladą jak cień 
donnę Maryę, z ręką opartą na ustach, wzrokiem za
topionym w odmęcie, lecz pałającym jakiemś niezna- 
nem przedsięwzięciem.

Nie śmiała nic do niej mówić: bo obawiała się na
ruszyć jej gniewm i boleści.

W tern powrócił marszałek dworu; przyniósł świe
cznik i postawił go na stole.

Za nim niewolnik z srebrną pozłacaną tacą z dwo-



ma srebrnemi czarkami, owocami, konfiturami, i du
żą flaszką wina Xeres.

— Pani, rzecze marszałek dworu, oto jest czego 
żądałaś.

— Nie widzę pargaminu i atramentu, rzecze don
na Marya.

— Ah! oz wal się marszałek dworu z pomięszaniem. 
Król nić ma swego kanclerza, a pargamin jest w je
go biurku.

Marya zchmurzyła powieki.
*— Rozumiem. Dobrze; zostaw nas same.
Marszałek dworu był posłuszny.
— Pragnienie mi dokucza, rzecze Marya Aissie, 

lube dziecię, daj mi się napić.
Aissa spiesznie napełniła kubek winem, i podała 

swej towarzyszce, która wypróżniła go chciwie.
— Czy nie ma wody? to wino zamiast uśmierzyć 

podwaja mi pragnienie.
Aissa szukała i spostrzegła naczynie jakie na wscho

dzie bywa pospolicie używane na przechowywanie 
wody świeżej nawet na słońcu.

Poczerpnęła z niego kubkiem czystej wody, a Ma
rya dolała resztę wina z drugiego.

Lecz juz jej umysł nie zatrudniał się więcej po
trzebami cielesnemi, jej myśl pogrążona w czem in- 
nem, ogarnęła czarna powłoka.

— Po cóż tu jeszcze jestem? mówiła do siebie, po
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co czas tracić?... powinnam albo poskromić zdraj
cę albo spróbować go nauczyć.

Porywczo odwróciła się do Aissy, która z obawą 
patrzała na każde jej ruszenie.

— Patrz młoda dziewico, bo twój wzrok jest 
tak czysty, iż zdaje się że można w nim duszę spo
strzegać, i odpowiedz kobiecie, kobiecie najnieszczę
śliwszej na ziemi: czy ty umiesz być dumną?... Czy 
nie zazdrościłaś mi czasem blasku mego powodze- 
nia? czy w złowrogich chwilach nocy niesłuchałaś sze
ptów jakiego złego ducha, który odwodził cię od mi
łości, aby nathnąć dumą? Oh! odpowiedz mi! oh, 
pomnij sobie, że całe moje przeznaczenie zależy od 
wyrazu jaki wymówisz, odpowiedz mi jakbyś odpo
wiedziała Bogu, czyś wiedziała co w tern zamiarze 
uwiedzenia? miałaś o nim jakowe podejrzenie? spo
dziewałaś się go?

— Pani, odpowić Aissa z tonem jednocześnie 
smutnym i łagodnym, ty moja dobra protektorko, 
widziałaś mnie jak dążyłam do mego kochanka, a 
pytasz, czy chciałabym innego!

—Masz słuszność, rzecze pospiesznie Marya, lecz 
ta odpowiedź jakkolwiek tchnie całą czystością twej 
duszy, jeszcze zdaje mi się nie zupełnie prawdziwą, a 
to dla tego, że moja dusza nie równa się twojej, i że 
wszystkie żądze ziemskie, burzą ją i zaciemniają, po
wtarzam ci więc moje zapylanie: czy jesteś szlache-
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tną, i czy przeniosłabyś kiedy utratę twojój miłości 
za nadzieję wielkiego szczęścia?... tronu?

— Pani, rzekła z drżeniem Aissa, nie umiem się 
wysławiać, i nie wiem czy będę zdolną ukoić boleść 
twoją, lecz przysięgam ci na Boga w niebie, iż na 
przypadek, gdyby don Pedro miał mnie w swej mo
cy, i chciał nakazywać miłość dla siebie, będę mieć 
sztylet aby przeszyć moje serce, albo pierścień jak ty, 
aby zażyć śmiertelny trucizny.

— Pierścień, krzyknęła donna Marya, cofając się 
raptownie i ukrywając swój palec p< d rękaw. Ty 
wiesz...

— Wiem; ponieważ wszyscy w tern pałacu mówią 
o tćm w cichości, że z przywiązania do d<>n Pedry, 
i po kilku przegranych bitwach, z obawy dostania się 
w ręce nieprzyjaciół, miałaś pani zwyczaj nosić 
w tym pierścieniu truciznę dla zażycia jej w razie 
potrzeby... 1 w moim kraju jest taki zwyczaj, i ja nie 
inną będę dla mego Agenora, jeżeli zobaczę, iż on 
ma utracić swoje mienie....

Donna Marya ścisnęła ręce Aissy, a naw’et ucało
wała jej czoło z niewymowną tkliwością, i rzekła:

— Jesteś szlachetne dzićcię; twoje słowa przypo
mniały mi moją powinność; gdyby mi tylko szło nie 
o świętszą rzecz na tej ziemi, jak o moją miłość... 
Tak. musiałabym umrzćć, straciwszy moją przyszłość 
i sławę, lecz któż czuwałby nad tym podłym i nie
wdzięcznym, którego kocham jeszcze? kto chroniłby
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go od haniebnej śmierci, od jeszcze haniebniejszego 
upadku? Nie ma ani jednego przyjaciela, ale za lo 
nie brak mu najzaciętszych nieprzyjaciół. Ty go nie 
kochasz, ty nie dasz się powodować zadnem namo
wom, wiem o tern, i więcej nie pragnę, gdyż prze
ciwne postąpienie byłoby dla mnie rzeczą do nie- 
przezwyciężenia. Otóż jestem spokojną. Teraz, dro
ga, po której mam postępować jest oznaczoną. Jutro 
za nim zaświta jutrzenka, zajdzie w Hiszpanii zmia
na, o której świat cały głosić będzie.

— Pani, rzecze Aissa, pomnij na gwałtowne unie
sienia twoje... Pomnij, że ja sama jestem na świecie, 
i nie mam innej nadziei i szczęścia, jak w tobie i 
przez ciebie.

— Myślę o tern wszystkiem, dusza moja cierpi 
udręczenia już nie mam egoizmu, bo nie ma we mnie 
pałającej miłości: Słuchaj Aisso, już dokonałam swe
go, idę zobaczyć się z don Pedrem, ty szukaj dobrze 
w szkatułce okutej w złoto, która powinna się znaj
dować w drugim pokoju, znajdziesz w niej klucz, 
od tajemnych drzwi stykających się z mieszkaniem 
don Pedry.

Aissa pobiegła, i przyniosła wspomniony klucz.
— Czy sama będę zostawać w tern smutnem mie

szkaniu, rzekła młoda dziewica.
— Mam dla ciebie bezpieczniejsze schronienie; 

idź w głąb tego pokoju z którego przyniosłaś klucz, 
a znajdziesz tam jeszcze jeden pokój bez wyjścia,
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opasany morem, zamknę cię w nim, to już nie bę
dziesz miała czego się obawiać...

— Samą! oh nie! samą bać się będę.
— Dziecię, możesz mi towarzyszyć! nie obawiaj 

się Króla, przecież i ja przy nim będę...
— Tak pani, rzekła Aissa, to prawda... odważę 

się... albo nie, w tym posępnym i oddalonym poko
ju, o nie! nawet i tu nie zaczekam. Na tych podu
szkach gdzie ty spoczywałaś, tam, gdzie wszystko 
przypomina mi twoją obecność, twoją protekcyę.

— Potrzeba jednak żebyś wypoczęła.
— Nie czuję się być strudzoną.
— Czyń co chcesz, Aisso; podczas mojćj nieobe

cności módl się do Boga, aby mi pozwolił tryumfo
wać, gdyż jutro ze świtem dziennym udasz się w dro
gę prowadzącą doRinazares, i opuszczając mnie, bę
dziesz mogła powiedzieć: ,,Idę do mego małżonka, 
i już mnie nikt od niego nie odłączy.”

— Dzięki ci pani! dzięki! zawołała młoda dziewi
ca, oblewając pocałunkami ręce swojej szlachetnej 
przyjaciółki. O tak! będę się modlić, a dobry Bóg 
proźb moich wysłucha.

W chwili kiedy te dwie młode kobiety wzajemnie 
żegnały się czule, można było widzieć z głębi Patio, 
przesuwającą się zwolna pod gałęziami pomarańczo- 
wemi ciekawą głowę, która zatrzymała się w galeryi 
pośród największego cieniu.
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Przyczajona posiać w gęstwinie, siała nieporu- 
szona.

Donna Marya opuściła młodą dziewicę, i szła do 
drzwi tajemnych.

Wspomniona głowa nieporuszając się skierowała 
swoje wielkie białe oczy na Maryę, przysłuchiwała 
się i widziała jak wchodziła w korytarz tajemny.

Wkrótce szelest skrzypiących drzwi na zardze
wiałych zawiasach dał się słyszeć w oddaleniu , a 
głowa jak gdyby węża uciekającego z pośpiechem, 
znikła w pośród drzew.

Był to Saracen Hafiz, on to spuszczał się z wyso- 
kiego pnia cytrynowego.

Na dole stała druga podobna postać, która nań 
czekała.

— I cóż! Hafiz? już schodzisz?
— Tak, panie; nic nie mogę widzieć w mieszkaniu 

donny Maryi, gdyż z niego wyszła.
— Dokąd się udała?
— Na koniec galeryi, na prawo, i znikła.
— Znikła.'... oh święte imię proroka! poszła do 

tajemnych drzwi, będzie mówić z Królem: jesteśmy 
zgubieni!

— Wiesz że jestem na twoje rozkazy, rzekł ble
dniejąc Hafiz.

— Dobrze! idź za mną do apartamentów króle
wskich, i to tej samćj chwili, obecnie nie ma ani
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straży, ani dworzan. Dojdziesz przez Patio aż do jej 
okna, i tam, tak jak tutaj, będziesz się przysłuchiwał.

— Panie, jest jeszcze prostszy sposób... nawet i 
tam będziesz mógł słyszeć.

— Jakiż? ah spiesz się, wielki Boże!
— Postępuj pan za mną; wejdę na filar w Palio, 

i dostanę się do okna, z którego będę mógł prześli
znąć się na drugą stronę drzwi, które ci otworzę. 
Tym sposobem łatwo będziesz mógł słyszeć co don 
Pedro i donna Marya mówić ze sobą będą, lub co 
mówią w tej chwili.

— Słusznie, mój Hafizu, prorok daje ci natchnie
nie. Uczynię wszystko co mówisz, wskaż mi tylko 
drogę.

Tom IV. 6
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Wyjaśnienie.

Rzeczywiście donna Marya była wjak największem 
niebezpieczeństwie.

Don Pedro przeciążony wiekiem, stał się obojętny 
i zniechęcony, już to przez zbytek, już przez przeci
wności jakich doznawał, potrzebował w miejsce do
brych doradców’, podżegaczy do złego.

Wypadło zmienić jego usposobienia; nie było to 
rzeczą niepodobną, lecz trzeba się było obawiać, czy
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w sercu don Pedra była jeszcze miłość dla donny 
Maryi.

Powtarzamy więc, iż Marya szła po drodze oświe
conej dla Mothrila jćj nieprzyjaciela, lecz nic nie wi
działa.

Nikt nie zwątpi, że gdyby tam napotkała Maura, i 
gdyby miała z sobą swój sztylet, byłaby go nim nie- 
litościwie przeszyła, bowiem uczuwała; że od roku, 
jakaś przeklęta żądza miotała jej sercem, i zaczyna
ła nią powodować.

Pomyślała o tern wszyslkiem Marya gdy otworzy
ła tajemne drzwi apartamentu Królewskiego.

Don Pedro przestraszony i niespokojny błądziłjak 
cień w galeryi.

Cichość donny Maryi, jej gniew spokojny, wpra
wiły go w najżywszą obawę i szał najniebezpiecz
niejszy.

— Zbyt śmiało podchodzą do mego dworu, poka
zują mi źe nie ja jestem tu panem, i prawda, ja nim 
nie jestem, ponieważ przybycie jednej kobiety niszczy 
wszelkie moje zamiary, i wygładza nadzieję wszy
stkich moich uciech. Muszę się uwolnić z tego jarz
ma... Jeżeli sam wszystkiemu nie podołam, przyjdą 
mi w pomoc:

Wymawiał te słowa kiedy Marya przesuwając się 
po taflach z wypolerowanego fajansu, jak bogini cza
rów. pochwyciła go za rękę i rzekła:

— Któż ci pomoże, Królu?



— Donna Marya! zawołał Król jak gdyby spostrzegł 
upiora.

— Tak, donna Marya, przychodzi zapytać cię Kró
lu! czy jarzmo które ci się tak nazwać podobało, 
szlachetnej Hiszpanki, kobiety, która cię kocha, wię- 
cej spotwarza i jest ci nieznośniejsze, jak jarzmo 
narzucone Królowi chrześcijańskiemu przez Maura?

Don Pedro ścisnął pięście z wściekłością.
—Nie masz potrzeby niecierpliwić się. ani też gnie

wać, rzekła Marya, nie jest to ani czas, ani miejsce 
po temu Król jesteś u siebie, a ja twoja poddana, 
nie chcę cię nauczać jak masz sobie postępować, nie 
przyczyniaj, sobie gniewu. Lew nie kłóci się z mró
wką.

Don Pedro zdziwiony tą uniżonością, swojej ko
chanki, powściągnął się i rzeki:

— Cóż więc pani żądasz?
— Nic nadzwyczajnego, Królu! kochasz jak się zdaje 

inną kobietę; niechcę zgłębiać, czy postępowanie two
je jest dobre albo złe, gdyż nie jestem twoją żoną, 
a gdybym nią była, przypomniałabym sobie, żeś dla 
mnie również nabawił smutkami i męczarniami te, 
co były twemi małżonkami.

— Czynisz mnie za to wyrzuty? rzekł drżący don 
Pedro szukając sposobności do gniewu.

Donna Marya z tern samem spojrzeniem rzekła:
— Nie jestem Bogiem, aby wyrzucać Królom ich 

zbrodnię! tylko kobietą dziś żyjącą, jutro martwą,
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jestem jak źdźbło, powiew, znikomość, lecz mam 
głos i używam go aby ci powiedzieć to wszystko, co 
tylko odemnie usłyszćć możesz. Królu don Pedro, 
kochasz, lecz za każdym razem, gdy miłość odzywa 
się w twem sercu, jakaś chmura przechodzi przed 
twemi oczyma i zasłaniała ci świat cały... Cóż to... 
odwracasz głowę... Cóż słyszysz? co cię tak zajmuje?

— Zdawało mi się, rzecze don Pedro, słyszeć chód 
w pokoju sąsiednim. . Nie, to być nie może...

— Dla czego to być nie może? wszystko tu przy
trafić się zdoła...Królu, patrz łam... proszę cię... Czy- 
by nas podsłuchiwano?

— Do tego pokoju nićma drzwi, przy mnie nie 
ma żadnej służby, to powiew wieczorny odchylił 
drzwi, lub uderza okiennicami.

— Powiedziałam ci, rzekła Marya, że ponieważ 
nie kochasz mnie więcej, postanowiłam oddalić się.

Don Pedro wzruszył się.
— To czyni cię wesołym, bardzo mi z tern dobrze, 

rzecze obojętnie Marya, oddaliłabym się ztąd i nie 
słyszał byś nigdy więcej o mnie. Od tćj chwili, Kró
lu,już nie masz kochanki donny Maryi de Padilli, tyl
ko uniżoną sługę dającą ci poznać twoje położenie. 
Wygrałeś bitwę, lecz powiedzą że inni ją za ciebie 
wygrali, twój sprzymierzeniec jest twoim panem, i 
przekona cię o tern prędzćj czy późnićj, teraz już 
nawet Książę Galii domaga się o swoje znaczne sum
my .. . nie masz jeszcze pićniędzy, jego dwanaście

Tom IV, '
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tysięcy włóczników którzy walczyli dla ciebie, od
wrócą się przeciw tobie, jednakże Książę Henryk 
twój brat, znalazł pomoc we Francyi. Konetabl, ko
chany od każdego co tylko nosi imię francuzkie, po
wróci spragniony odwetu, będziesz musiał walczyć 
z temi dwoma wojskami, a czemże im stawisz opór? 
Armią Saracenów? o Królu chrześcijański! masz tyl
ko jeden sposób do powrócenia w związek Książąt 
kościoła, a utrącasz go, chcesz mimo klęsk docze
snych ściągnąć na siebie gniew Papieża i wyklęcie! 
Pamiętaj o tern, Hiszpanie są pobożni, a wówczas 
cię opuszczą, dziś nawet sąsiedztwo Maurów prze
strasza ich i zniechęca. To jeszcze nie wszystko... 
Ten, który cię wtrąca w zgubę, nie jest jeszcze zu
pełnie zadowolony widzieć cię w nędzy i upadku, 
to jest, wygnańcem i pozbawionym prawa do tronu; 
on chce ci nakazać niegodne sprzymierzę, i uczynić 
z ciebie odstępcę wiary. Bóg moim świadkiem: nie 
mam nienawiści • dla Aissy, kocham ją, proteguję, 
bronię jak moją siostrę, gdyż znam jej serce, i jćj 
postępowanie, ale Królu, gdyby Aissa była nawet i 
córką Króla Saracenów, chociaż tak nie jest i o czem 
mogę cię przekonać, Aissa nie jest przecież godniej
szą być twoją żoną, od córy rycerzy kastylskich, 
odemnie szlachetnej dziedziczki z oddawnych pra
dziadów, dziewicy, godnej Królów chrześcijańskich. 
Jednakże czy żądałam kiedy, abyś poświęcił naszą 
miłość małżeństwem?... przecież łatwo mogłabym
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była to uczynić, powtarzam, łatwo, Królu don Pedro, 
bo mnie kochałeś.'

Don Pedro westchnął.
— To jeszcze nie wszystko, Mothril wspomina ci 

o miłości Aissy, a nawet, co mówię? może już ją i obie
cuje.

Don Pedro patrzył z niespokojnością i słuchał słów 
Maryi z widocznem zajęciem, chcąc niejako jeszcze 
wprzódy je pochwycić, zanim one z ust jej wyjdą.

— Obiecuje ci że cię kochać będzie! czyż nie tak?
— I kiedyż się to ziści?
— Nie wiem, mój Królu: chociaż zasługujesz wię

cej jak na miłość.
Czoło don Pedry rozjaśniło się, bo donna Marya 

zręcznie umiała poruszyć najdelikatniejsze czucia w je
go duszy.

— Tylko ze Aissa Króla nie kocha, przydała Ma
rya, gdyż jest kim innym zajętą.

— Czy to prawda, rzeki z wściekłością don Pedro, 
czy to nie jest czasem potwarzą.

— Nie inaczej i pewnie nie jest potwarzą, a nawet 
jeżeli zapytasz się Aissy, zanim będzie mogła widzieć 
się ze mną, powtórzy słowo w słowo, to coś odem- 
nie usłyszał.

— Powiedz pani, powiedz: tym sposobem uczynisz 
mi prawdziwą przysługę, kogo Aissa kocha? Któż to 
taki?



68

— Rycerz Francuzki, który się zowie Ageńor de 
Mauleon.

— Ten ambassador którego mi przysłano do So- 
ryi? I Molhril wie o tern?

— Wie.
— Pani to potwierdzasz.?
— Przysięgam!
— Więc Molhril bezczelnie kłamał, zdradzał mnie.
— Bezczelnie kłamał, zdradzał cię.
— Potrafisz pani o tern przekonać.
— Skoro tylko rozkażesz, Królu.
— Powtórz że mi to, niechaj się zastanowię.
Donna Marya umiała panować nad Królem, obudzać 

dumę i zazdrość.
—„Przysięgam na Boga, tylko co mówiła mi Ais- 

sa, i słowa te jeszcze obijają się o moje uszy, przy
sięgam pani, że w przypadku gdyby don Pedro do
stał mnie, i miał pod swoją mocą, będę miała sztylet 
aby sobie przeszyć serce, lub pierścień, jak twój, aby 
zażyć śmiertelnej trucizny. 1 wskazała mi ten pier
ścień który mam na palcu.

— Ten pierścień?... rzekł z przestrachem don Pe
dro. Cóż masz w nim takiego?

— Gwałtowną truciznę. Noszę ją od dwóch lat, 
aby zabezpieczyć wolność mego ciała i duszy, w przy
padku, jeżeliby kiedykolwiek nieszczęsna zmiana lo
su twego, którą tak wiernie znosiłam, wydała mnie 
w ręce nieprzyjaciół.



Don Pedro uczul boleść, na widok tego szczerego 
i czułego heroizmu.

— Jesteś szlachetne serce, Maryo, rzeki, i ja nigdy 
nie kochałem bardziej innej kobiety, jak ciebie... lecz 
nieszczęście...

— Jak on mnie kochali myślała sobie Marya ble
dniejąc, lecz żeby się nie zdradzić, nie mówi już wię
cej. jak mnie kochał

—I lak lo myśli Aissa, odrzekl don Pedro po chwi
li milczenia:

— Tak, a nie inaczej, Królu.
— Ona ubóstwia tego rycerza francuzkiego.
— Jest lo miłość podobna jaką miałam dla ciebie, 

Królu, odpowiedziała Marya.
— Co pani miałaś? rzeki don Pedro bardziej osła

biony jak jego kochanka, i dając poznać boleść swoją.
— Tak, Królu!
Don Pedro zmarszczy! brwi.
— Mogęż zapylać się Aissy?...
— Kiedy się tylko podoba.
— Czy będzie mówić przed Molhrilem?
— Przed Molhrilem oh! będzie mówić.
— Powie o wszystkich szczegółach twojej miłości.
— Nawet przyzna to co sprawia wstyd kobiecie
— Maryo! zawołał don Pedro z strasznym popę

dem, Maryo! coś powiedziała?
— Tylko prawdę, odparła obojętnie.
— Aissa jest zhańbioną!..



70

— Aissa, którą chcę posadzić na twoim tronie i umie
ścić w łożu, jest narzeczoną Mauleona związkami, któ
re tylko sam Bóg zerwać byłby w stanie, gdyż to są 
związki dopełnionego małżeństwa...

— Maryo! Maryo! rzekł Król w uniesieniu.
— Winna ci jestem to ostatnie wyznanie... Ja to 

starałem się wprowadzić Francuza do pokoju w któ
rym Mothril trzymał ją zamkniętą, ja pomagając ich 
miłości; miałam ich złączyć na ziemi francuzkićj.

— Mothrilu! Mothrilu! wszelkie kary są za małe 
wszelkie męczarnie za łagodne, abyś odcierpiał za lak 
podłe postępowanie! Przyprowadź mi Maryo Aissę, 
proszę cię o to.

— Królu idę do niej, lecz namyśl się, proszę cię; 
zdradziłam tajemnicę tej młodej dziewicy, aby usłu
żyć honorowi mego Króla.

Czy nie lepiej abyś zaufała mojemu słowu? Czy 
nie możesz mi uwierzyć, oszczędzając tej próby któ
ra odsłoni honor biednemu dziecku?

— Ah! wahasz się, oszukujesz mnie.'
— Królu, ja nie waham się, staram się być nieja

ko usłużną dla Waszej Królewskiej Mości. Tę pró
bę możemy miecza kilka dni bez wrzawy, bezpotwa- 
rzy, która zgubi tę młodą dziewicę.
—Chcę się natychmiast przekonać i domagam się od 

pani abyś mi dopomogła; jeżeli chcesz abym uwierzył 
twoim oskarżeniom.
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— Królu, jestem ci posłuszną, rzekła Marya bole
śnie wzruszona.

— Czekam z wielką niecierpliwością.
— Królu, twój rozkaz uzupełni się.
— Maryo! jeżeli mówiłaś prawdę, jutro nie będzie 

w Hiszpanii ani jednego Maura.
— Zalóm jutro będziesz wielkim Królem a ja nie- 

szczęśliwymzbiegiem, biedną opuszczoną; będę dzię
kować Bogu za największą laskę, jaką mi wyświad
czył w tym świecie: zapewnienie twojego szczęścia.

— Pani bledniejesz, i chwiejesz się, czy chcesz 
abym przywołał?

— Nie wołaj, Królu, powrócę do siebie... każę so
bie podać wina; przysposobiłam orzeźwienie, które 
mnie czeka na stole, żar mnie pali, a jak to przejdziej 
będzie mi zupełnie dobrze; nie myśl więcej o mnie, 
proszę cię. Lecz przysięgam ci, rzekła nagle Marya 
zwracając się ku pokojowi sąsiedniemu, przysięgam! 
źe tam ktoś był, tą rażą słyszałam chód, teraz nie my
lę się.

Don Pedro wziął świecznik, Marya drugi, i oboje 
pobiegli do owego pokoju, lecz juz nikogo nie spo
strzegli, prócz małych drgających jeszcze drzwiczek.

— Niema nikogo! rzecze zdziwiona Marya, jednak
że dobrze słyszałam.

— Powiedziałem pani że to niepodobna... Oh! Mo- 
thrilu! Mothrilu! jakiejże zemsty użyję za zdradę!

— Maryo, odchodzisz?
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— Czas uprzedzić Aissę.
To powiedziawszy, Marya pożegnała Króla, który 

w swej niecierpliwej gorączce, łączył wdzięczność 
za wyświadczoną mu usługę i przypomnienie prze
szłej miłości.

Bo leż rzeczywiście donna Marya, była piękną i 
namiętną kobietą, której nic można było zapomnieć 
gdy się ją widziało.

Pyszna i śmiała, nakazywała szacunek i miłość, 
nie raz don Pedro ów despota, drżał, widząc ją ro
zgniewaną, a jeszcze częściej jego zobojętniało serce 
biło z oczekiwania jej przyjścia.

Dla tego to, kiedy po tej rozmowie oddaliła się, 
don Pedro chciał biegnąć za nią aby jej powiedzieć: 
co mnie obchodzi Aissa, co mnie obchodzą podło
ści jakie knują się w cieniu? ,,Ty jesteś tą którą ko
cham, ty jesteś owoc którego tak wielkie mam pra
gnienie/4

Lecz donna Marya zamknęła żelazne drzwi, a Król 
nic więcej nie usłyszał, prócz chrzęstu jej sukni obi
jającego się po ścianie, i trzeszczenia zeschłych ga
łęzi kruszących się pod nogami.
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Nogi Mothrila lekko dotykały ziemi, gdy donnie 
Maryi zdawało się słyszeć stąpanie w pokoju. Mo- 
thril zdjął swoje sandały, aby podejść do ściany i słu
chać co się knuło przeciw niemu.

Myśl o odkryciu tajemnicy Aissy, przejmowała go 
strachem. Nie wątpił, że donna Marya czuła dla nie
go zemstę, i że starała się go potępić, czerniąc jego
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Pierścień Maryi, i sztylet Aissy.



sposób polityki, lecz nie mógł przenieść na sobie 
myśli, że don Pedro stawał się obojętnym dla Aissy.

Aissa narzeczona Agenora, Aissa ogołocona z naj
kosztowniejszej czystości, stawała się dla don Pedra 
przedmiotem bez powabu i wartości: a nie podsycać 
miłości don Pedry do Aissy, było to zerwać wodze 
utrzymujące nieujeżdżonego rumaka.

W kilku chwilach runęło to rusztowanie z takim 
wielkim trudem wzniesione. Aissa zaufana W pro- 
tekcyi Maryi, poszła z nią do don Pedry, wyznała 
przed nim otwarcie swoją tajemnicę.... Wówczas 
donna Marya powróciła do swoich praw, Aissa zaś 
je utraciła, wówczas Mothril zawstydzony, jak nę
dzny fałszerz, musiałby uciekać ze swemi współto
warzyszami. Otóż, co się przedstawiało Maurowi, 
w czasie gdy Marya mówiła z don Pedrą, i gdy jej 
słowa spływałyjedne po drugich, jak roztopiony ołów 
na żywą ranę tego podstępcy.

Zdyszany, nieprzytomny, już zimny jak głaz, lub 
wrzący jak siarka kipiąca, Mothril, czynił sobie pyta
nia, dla czego ręka wsparta na wiernym sztylecie, 
nie zabiła od jednego razu człowieka który słuchał, 
i tej która mówiła, to jest: dla czego nie ochronił 
swego życia i sprawy.

Gdyby don Pedro miał przy sobie innego anioła 
stróża w miejsce Maryi, ten anioł nie pominąłby go 
zapewne, i w tćj chwili wystawiony był na wielkie 
niebezpieczeństwo.
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Nagle czoło Mothrila rozjaśniło się, pot zaczął 
z niego mniej spływać, mniejszy dreszcz go przej
mował. Dwa słowa Maryi otworzyły mu drogę do 
zbawienia, ale i do występku.

Dozwolił jej więc spokojnie dokończyć mowy, 
mogła była wyjawić się z całą swoją myślą przed 
don Pedrem. Było to wówczas gdy kończyła roz
mowę, kiedy widział iż się więcej niczego nie dowić. 
Wyszedł z swojej kryjówki.

Gdy Mothril wyszedł, zatrzymał się na czas dwóch 
sekund i rzekł:

— Trzy razy więcej musi nadłożyć drogi przez 
tajemny korytarz, jakja, przez Patio, zanim wejdę do 
jćj pokoju.

— Hafiz, rzekł uderzając po ramieniu młodego 
Saracena czekającego na każdy jego rozkaz, biegnij 
na galeryę, zatrzymaj Maryę gdy się pokaże, proś jej 
przebaczenia, oskarż mnie przed nią, myśl, czyń co 
ci się tylko podoba, lecz zatrzymaj ją pięć minut, za
nim zdoła powrócić do galeryi

—Dobrze panie odrzekł Hafiz, ł włażąc na filar jak 
jaszczurka, dostał się na miejsce w klórem już 
zbliżający chód Maryi słyszeć się dawał.

Mothril przez ten czas obiegł na około ogród; 
wszedł na schody prowadzące do galeryi i dostał się 
do donny Maryi.

W jednej ręce trzymał swój sztylet, w drugićj, ma-
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ly flakonik złoty, który ukrywał pomiędzy szerokió- 
mi fałdami swej sukni.

Gdy wszedł, wypalona świeca płynęła strumieniem 
po świeczniku; Aissa z zamkniętemi oczami spala na 
poduszkach w śnie rozkosznym: z jćj ust w* połowie 
otwartych wyziewało słodkie imię wraz z wonnym 
jej tchnieniem.

— Ona to, rzeki Maur z pochmurnym wejrzeniem, 
gdy umrze, nie przyzna co donna Marya każę jej wy
rzec... Oh.'... mam ugodzić moje dziecię!... moje śpią
ce dziecię... ono, któremu być może, jeżeli się nie 
obawiam, Najwyższy zachowuje koronę! zaczekaj
my!... niechaj umiera ostatnia, teraz jeszcze chwilę 
nadziei sobie zachowam.

Zbliżył się niebawnie do stołu, wziął czarkę srć- 
brną, jeszcze w połowie nalaną napojem przygoto
wanym przez samą Maryę, i napełnił całkowicie pły
nem z flakonu złotego.

— Maryn! rzeki cicho z strasznym uśmiechem, ta 
trucizna, którą ci wlewam, być może, nie warta tej 
którą ukrywasz w swoim pierścieniu, lecz my wszy
scy biedni Maurowie, jesteśmy okrutnicy, wybacz 
mi; jeżeli ten napój nie podoba ci się, ofiaruje ci mój 
sztylet

Zaledwie kończył tak mówić, gdy błagalny głos 
H afiza doszedł do jego ucha z wołaniem bardziej je
szcze ujmującem donny Maryi, rozlegającym się wko- 
rvta«zu tajemnym.



— Przez litość, mówił Hafiz, przebacz mojój mi. 
łości: sądziłam, że to mój pan mi rozkazał.

— Puść mnie, odpowiedziała Marya. Wypytam się 
i przekonam o zapewnieniach prawdy, jaką przede- 
inną ukrywasz.

Molhril poszedł niebawnie przyczaić się za zasłoną 
okrywającą okno. Mógł tam wszystko widzieć i sły
szeć: mógłby rzucić się na Maryę, gdyby chciała wyjść.

Hafiz znikł niewidzialnie w ciemności galeryi.
Wówczas można było widzieć Maryę powracając 

do swego apartamentu, i przypatrując się z niewy- 
inownem wzruszeniem Aissie pogrążonej we śnie.

— Zprofonowalam słodką tajemnicę, rzekła, zczer- 
niłam twoją piękność gołębią, lecz krzywda którą ci 
wyrządziłam, będzie wkrótce nagrodzona. Biedne 
dzidcię, spisz pod moją opieką... śpij! te chwilę zo
stawiam jeszcze twoim słodkim marzeniom.

I postąpiła krokiem ku Aissie.
Molhril trzymał swój szćroki puginał.
Zbudziła się na poruszenie, jakie zrobiła Marya 

zbliżając się do stołu. Widziała czarkę srebrną i na
pój którego tak chciwie pragnęły jej oschłe usta.

Wzięła ją i wychyliła do dna.
Jeszcze ostatnia kropla została na jej podniebieniu 

a już zimno pożerczej śmierci ogarnęło jej serce.
Zachwiała się, jej oczy stanęły słupem, położyła 

swoje obie ręce na piersiach, i spodziewając się w tój 
niepojętej boleści nowej spokojności, nowej zdrady 
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być może, spoglądała bojaźliwie na około siebie, jak 
gdyby chcąc wezwać, samotności i snu tych dwóch 
ciemnych świadków cierpienia.

Ból wzmagał się w jej łonie jak pożar: Marya ru
mieniła się; jej ręce załamywały się, zdawało się że 
jej serce pęknie; otworzyła usta aby wołać.

Szybko jak błyskawica przysunął się do niej Mo
thril i dusił ją nielilościwie.

Napróźno wydzierała się Marya z rąkjego, napró- 
żno gryzła palce Saracena, które jej zatykały usta.

W tym czasie, kiedy Mothril przytrzymywał ręce i 
tłumił glos nieszczęśliwej, zagasił świecę, a Maryę 
ogarnęły jednocześnie ciemności i śmierć.

Jej nogi uderzały z niespokojnością przez kilka se
kund w posadzkę, obudzona tern Aissa wstała, i po
suwając się w ciemności nastąpiła na trupa.

Padła w ręce Molhrila, który pochwycił ją. obalił 
przy Maryi, i skaleczył jej ramię draśnięciem sztyletu.

Zalana krwią Aissa zemglała. Mothril zerwał z pal
ca Maryi pierścień, w którym była trucizna.

Wylał z niego truciznę do czarki srebrnej; po czem 
włożył go na palce swojej ofiary.

Następnie zanurzając we krwi puginał, który mło
da Maurytanka zwykle nosiła u pasa, położył go przy 
Maryi, tak, aby jej palce dotykać go mogły.

To okropne przedsięwzięcie, uzupełnił w mniej
szym przeciągu czasu, jakiego potrzeba Indyjskiemu
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wężowi czatującemu na uderzenie gazelli igrającej na 
obszernej lace.

Ażeby Molhril nie jako domierzył swego przedsię
wzięcia, pozostało mu tylko zasłonić się od podej
rzenia.

Nic nie było mu łatwiejszego; powrócił do Patio 
spytał się, czy król jeszcze nie położył się. Odpowie
dziano mu że go widziano chodzącego z niespokoj- 
nością po galeryi.

Molhril kazał przynieść swoje poduszki, i przeczy
tać kilka ustępów z Alkoranu; po czem zdawał się 
bydź pogrążony w śnie głębokim.

HaGz nie radząc się swego pana, sam z własnego 
natchnienia błądził pomiędzy strażami d<»n Pedra. 
Tak upłynęło pół godziny, przy największej ciszy 
w pałacu.

Nagle krzyk straszny, przerażający, rozległ się 
w głębi galeryi królewskiej, i glos Króla mógł sły- 
szćć te przerażające słowa:

— Na pomoc! na pomoc!
Wszyscy spieszyli ku galeryi, straże z dobylemi 

mieczami, służalcy, z pierwszą lepszą bronią jaka pod- 
padła im pod ręce.

Mothril przecierając sobie oczy, i przeciągając się, 
jak gdyby był snem ociężały, pytał:

— Cóż to jest?
— Król! Król! odpowiadał ciągnący tłum.
Molhril wstał i szedł za niemi, ujrzał zbliżającego
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się w tę samą stronę Hafiza, który przeciera! sobie 
oczy i zdawał się tracić przytomność z podziwienia.

Widziano na ówczas don Pedrę na progu aparta
mentu donny Maryi z świecznikiem w ręku, >byl bla 
dy, krzyczał, i kiedy niekiedy odwracając się ku po
kojowi, podwajał swoje jęki i narzekania.

Mothril cisnął się przez tłum, który w milczeniu oto
czył pozbawionego przytomności króla.

Dziesięć pochodni rzuciło na galerję swoje krwa
we światło.

— Patrzcie! patrzcie! wołał don Pedro, otojumar- 
ły, umarły obydwie!

— Umarły, powtórzył lud posępnie.
— Umarły! rzekł Mothril, kto umarły, królu?...
— Patrz, bezczelny Saracenie! odparł król z naiżo- 

nemi na głowie włosami.
Maur wziął chustkę zrąk jednego z żołnierzy, wszedł 

z wolna do pokoju, cofnął się, albo raczej udawał, iż 
chce unikać widoku dwóch trupów i krwi co zbro
czyła posadzkę..

— Donna Marja'... donna Aissa!... Allach!
Tłum powtarzał z drżeniem.
— Donna Marja.' donna Aissa.' umarły!
Mothril ukląkł i przypatrywał się dwom ofiarom, 

z bolesnem współczuciem.
Król milczał... Mothril dał znak. Wszyscy zaczęli 

odchodzić.



— Królu mój, ozwał się Maur z tonem czułego 
ubolewania. To jest jakaś zbrodnia popełniona.

— Zbrodniarzu, zawołał don Pedro, widzę cię tu, 
tyś to mnie zdradził.

— Król mocno cierpisz, ponieważ tak nazywasz 
swoich najlepszych przyjaciół, rzekł z niezmienioną 
słodyczą Mothril.

— Marja .. Aissa ... powtarzał w udręczeniu don 
Pedro, umarłe.

— A ja nie użalam się królu, rzekł Mothril.
—Ty jeszcee chcesz się użalać, niegodziwcze! I na 

. cóż żalić się będziesz?....
—Na to, iż widzę w ręku donny Maryi broń, która 

Wylała drogą krew moich królów, zabiła córkę me
go potężnego władcy wielkiego Kalifa.

— Prawda, mówił cicho don Pedro, sztylet jest 
w ręku donny Maryi... ależ ona ona, której rysy 
cechują lak przestraszający widok, której oko grozi, 
usta się pienią;.. Któż zabił donnę Marję.

— Jakże mogę o tern wiedzieć, królu; ja spałem i 
wszedłem za tobą.

1 Saracen przypatrzywszy się z sinialej twarzy Ma
ryi, potrząsł głową, nic nie powiedział, tylko z cie
kawością zastanawiał się nad czarką w połowie je
szcze nalaną.

— Trucizna, mówił cicho.
Król nachylił się nad trupem, pochwycił zdrętwia

łą rękę i z wielkim przestrachem zawołał:
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— Ach! pierścień jest wypróżniony!
— Pierścień? powtórzył Mothril udając zdziwienie, 

co za pierścień?
— Pierścień z trucizną śmiertelną, rzeki Król. Ah! 

patrz! Marja zadała śmierć sobie, Marja, na którą 
oczekiwałem, Marja, która mogła się spodziewać mo
jej miłości.

— Królu, mylisz się, donna Marja była zazdrośną 
i od dawnego czasu wiedziała, że twoje serce zajmu
je się inną kobietą; donna Marja, przypomnij sobie 
tylko mój królu, była wielce zniechęconą i obrażoną 
w swój dumie, widząc zbliżającą się, do ciebie Aissę, 
którą kazałeś przywołać. Jej gniew przełożył śmierć 
nad oddalenie... przytem nie umarłaby bez zemsty, 
a dla Hiszpanki zemsta, jest to przyjemność którą 
chętnie nad życie przełoży.

Zręcznie była prowadzona ta rozmowa przenie- 
wiercza; ton naiwnej poufałości miał chwilowo wpływ 
na don Pedrę,łecz powodowany boleścią i urazą, za
wołał chwytając Maura za szyję.

— Kłamiesz, Mothrilu, igrasz sobie ze mnie przy
pisując śmierć donny Maryi mojemu opuszczeniu, ty 
nie wiesz z czem się odzywasz. Ja przekładałem nad 
wszystko Maryę, moją szlachetną przyjaciółkę.

— Królu nie wspominałeś mi wówczas o tern, kie
dy mówiłeś że ci się naprzykrzyła.

— Nie mów mi lego przeklęty, w przytomności jćj 
trupa!



— Naj. panie, wprzód uciąłbym sobie język, ode
brałbym życie, zanim uczynił to, co niepudobało by 
się memu Królowi, lecz chciałem tylko uspokoić bo
leść jego, i staram się o to jak wierny przyjaciel.

— Maryo' Aisso! mówił don Pedro bezprzytomny. 
Moje Królestwo dałbym za okupienie godziny wa
szego życia.

— Wić Bóg co czyni, rzekł posępnie Maur. Ode
brał mi radość podeszłych dni moich kwiat życia, per
łę niewinności, która mój dom zbogacała.

— Niedowiarku! zawołał don Pedro, w klóróm wy
rzeczenie tych słów obudzały egoizm i gniew, śmiesz 
mi mówić o czystości i niewinności Aissy, kiedy wie
działeś o jej miłości dla rycerza francuzkiego, i o znie
sławieniu jej honoru!

— Ja! odparł Maur głosem przytłumionym, ja wi
działem o zniesławieniu honoru Aissy? Aissa jest 
zniesławioną?..

—Ah! rzekł zapłoniwszy się od gniewu, któż to po
wiedział?

— Ta, dla której twoja nienawiść nie przyniesie 
więcej uszczerbku, ta, która nie kłamała, ta, która mi 
kłamała, ta, którą mi śmierć wydarła.

— Donnie Maryi, rzekł z pogardą Saracen, tak 
wypadało mówić... mogła to nierównież powiedzieć 
przez miłość, gdyż dla niej umarła, mogła także wy
rzec przez zemstę, ponieważ zabiła, mszcząc się.
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Don Pedro milczał, i czynił sobie przypomnienia, 
skutkiem oskarzań tak wymownych i śmiałych.

— Gdyby donna Aissa nie była ranioną sztyletem, 
może powiedziano by ci Królu, za to ona chciała za
mordować donnę Maryę.

To ostatnie upewnienie przechodziło wszystkie 
granice śmiałości, don Pedro odparł:

— Dla czego nie?... donna Marya odkryła mi ta
jemnicę twojćj Maurytanki, czyliż ona, nie mogła by
ła się pomścić nad wyjawiciełką.?

— Zastanów się, mój Królu, odpowió Mothril, że 
pierścień donny Maryi jest próżny... któż go wysą
czył jeżeli nie ona sama? Król widocznie jesteś zaśle
piony, ponieważ nie widzisz przez śmierć tych dwóch 
kobiet, że donna Marya oszukała cię.

— Jak to? ona miała mnie przekonać, przyprowa
dzić Aissę, aby mi powtórzyła słowa Maryi!

— Czy przyszła?
— Bo umarła.
— Gdyż dla przekonania trzeba było powrócić, a 

ona nie mogła przekonać.
Don Pedro tą rażą jeszcze, opuścił głowę błądzą

cą w strasznych ciemnościach.
•— Prawda! kto mi prawdę powie.
— Ja już jej powiedziałem.
— Ty! zawołał Król podwajając nienawiść, ty po

czwaro prześladująca Maryę, który chciałeś aby mnie 
opuściła, ty, co jej śmierć przyczyniłeś... kiedy lak



uciekaj z mojego państwa, idź na wygnanie, oto je* 
dyna łaska jaką ci wyświadczyć mogę.

— Ciszej Królu! cud! odparł MothriI nie zważając 
na to gwałtowne obejście się don Pedry; serce Aissy 
bije pod moją dłonią, ona żyje, źyje!

— Żyje! wrzasnął don Pedro, jesteś tego pewny •
— Czuje bicie serca.
— Rana czy nie jest czasem śmiertelną... doktora!..
— Nikt z pomiędzy chrześcijan, rzekł MothriI z sta

nowczą powagą, nie dotknie się ręką szlachetnej dzie
wicy mego rodu; może Aissa nie będzie ocaloną, lecz 
jeżeli jest, to tylko przezemnie samego.

— Ratuj ją! Molhrilu, ocal ją... aby mówiła.
MothriI oparł na Królu stanowcze wejrzenie i rzekł.
— Aby mówiła? mój Królu, mówić będzie.
— Dobrze Molhrilu, przekonamy się wówczas.
— Tak, Królu, przekonamy się czy jestem potwar- 

cą, i czy Aissa jest zniesławioną.
Don Pedro klęczący nad dwoma trupami, przypa

trywał się naó wczas posępnej twarzy Maryi, nacecho
wanej okropną śmiercią, a następnie spokojnej i mi- 
łej twarzy Aissy pogrążonej w swojćm omdleniu.

— Istotnie, mówił sam do siebie, donna Marya by
ła bardzo zazdrośną, i przypominam sobie, że nie bro
niła śmierci Blanki de Bourbon, którą dla nićj zabić 
kazałem.

Powstał nie chcąc się dłużej wpatrywać w młodą 
dziewicę.

Tom IV. 8
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— Ocal ją Mothrilu, rzeki do Saracena.
— Nie obawiaj się niczego Królu, cbcę żeby żyła, 

i żyć będzie.
Don Pedro wpadł w jakiś zabobonny przestrach; 

zdawało mu się, iż duch donny Maryi, podnosił się 
z ziemi i szedł za nim przez galerję.

— Jeżeli młoda dziewica będzie mogła mówić przy
prowadź mi ją, lub każ o tern zawiadomić.

To było ostatnie jego słowo.
Powrócił do siebie, bez żalu, bez miłości, bez na

dziei.
Mothril kazał pozamykać wszystkie drzwi, Hafizo- 

wi naznosić rozmaitych balsamów, które przykładał 
na ranę Aissy, zręczniej zrobioną sztyletem, jakby 
lancetem chirurga.

Aissa za pomocą kilku działalnych aromatów przy
szła do siebie; była osłabioną, lecz kiedy powróciła 
jej pamięć i odzyskała siły, najpierw wydała krzyk 
przestrachu.

Postrzegła bezwładne ciało Maryi Padilli, leżą
ce przy jej nogach, i oko jeszcze nacehowane gro
źbą i smutkiem.



Więzienie Konelahla.

Duguesclin zaprowadzony był do Bordeaux, rezy- 
dencyi Księcia Galii, gdzie obok oznaków najwięk- 
szego szacunku miano nań baczną uwagę.

W zamku w którym go osadzono, był rządca i do
zorca więzienia. Sto ludzi zbrojnych stanowiło straż, 
nie dożwalając nikomu ani zbliżyć się do Konelabla.

Najznakomitsi oficerowie z wojska Angielskiego 
uważali sobie za zaszczyt odwidzać więzionego,
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Jan Chandos, d’Albert, i znaczniejsi obywatele Gui- 
neii, otrzymywali często pozwolenie objadowaći wie
czerzać z Duguesclinem, a on, jako ochoczy współ
biesiadnik i wesoły towarzysz, wyśmienicie ich przyj
mował, a dla lepszego uczczenia, zapożyczał na swój 
majątek w Bretanii pieniądze w Bordeaux.

Już prawie Konelabl zaczął zmniejszać względem 
siebie podejrzenia, i niejako przyzwyczajać się do 
swego więzienia, nie okazując chęci do wolności.

Kiedy Książe Galii odwiedzał go, i wspominał ze 
śmiechem o jego okupie, odpowiadał:

— Cierpliwości M Książę, zbiera się.
Naówczas Książę zawierzał mu swoje tajemnice. 

Duguesclin nawykły do szczerego postępowania, wy
rzucał mu, iż swój geniusz i siły poświęcił niecnej 
sprawie, jaką jest don Pedra.

— I jakże to rycerz podobnego znaczenia i zasług 
mógł się tak poniżyć, broniąc tego łupieżcę, morder
cę i odstępcę wiary?

— Tak polityka wymaga, odparł Książę.
— I chęć nabawienia niespokojnością Francyę, 

przydał Konetabl.
— Ah Bertrandzie! nie zmuszaj mnie mówić o po

lityce.
I śmiano się.
Czasami Księżna Galii przysyłała Bertrandowi owo

ce i napoje chłodzące, i podarki wypracowane wła-
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snemi rękami, a le słodkie uprzejmości czyniły mu 
znośniejszym pobyt w fortecy.

Lecz nie miał nikogo przy sobie aby wylać swoje 
troski, a one były bolesne. Widział że czas przemi
jał, czuł że wojsko sformowane z tylą trudami, roz
pierzchało się codziennie, i stawało się trudniejszem 
do zebrania w razie potrzeby.

Miał prawie przed oczami widok tysiąca kilkuset 
oficerów, wojaków i swoich towarzyszy wziętych do 
niewoli pod Navarel(ą, którzy zostawszy wolnymi, 
z pożądliwością zbierali szczątki tej rozpierzchłej si
ły, zwalczonej w jednym dniu nieprzewidzianą niepo- 
myślnością.

Często myślał o Królu Francyi, zapewne będąc o 
niego w wielkim kłopocie.

Jakby widział wśród ciemności swego więzienia, 
ukochanego i czcigodnego, Króla przechadzającego 
się z opuszczoną głową pod szpalerami w ogrodzie 
Saint-Paul, już to ubolewającego, już w nadziei od
zywającego się cicho: „Bertrand! oddaj mi moje le
giony.“

„A pod czas tych ciągłych wewnętrznych miotań, 
przydawał Duguesclin, Francya jest pożeraną napły
wem wojska, Caverley i Rycerz Zielony, podobni do 
szarańczy, nurtują resztki biódnego żniwa.“

Następnie myślał Duguesclin o Hiszpanii, o srogich 
nadużyciach don Pedry, o niekorzystnem położeniu 

Tom IV. 8*
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don Henryka zruconego na zawsze z tronu, którego 
juz ręką dotykał. ,

Wówczas to Konetabl nie mógł się wstrzymać od 
skarg na bezecną niedbalość Księcia, który w miej
sce usilnej działalności, poświęcenia swego majątku 
i życia,oburzenia połowy rodu chrześcijańskiego prze
ciw niewiernym Hiszpanom przywiązanym do don 
Pedry, spędzał czas na niezem, przy jakiej nieznanej 
Kasztelance.

Kiedy ten ogrom myśli, przeciążał umysł poczci
wego Konetabla, więzienie wydawało mu się ochy- 
dnem; oglądał kraty żelazne, jak Samson zawiasy 
bram Gazy; zdawało mu się, iż pchnięciem ramienia 
mur skruszy.

Lecz roztropność zalecała mu niebawnie mieć we
sołą postać; a że Duguesclin do swojej szczerościbre- 
tońskiej łączył chytrość normandzką, że był jedno
cześnie przebiegłym i mocnym,Konetabl nigdy nie oka
zywał tyle radości, nigdy tak dużo nie napijał się jak 
w chwilach odwagi i znudzenia.

Dla tego też, i udało się mu uwieść najchytrzejszych 
Anglików.

Wszelako wyższa władza miała nad więzionym naj
ściślejszą baczność. Konetabl zbyt dumny aby się ża
lić, nie widział komu i czemu przypisać to surowe 
postępowanie, które rozciągało się aż do zatrzymy
wania listów przysyłanych mu z Francyi.

Dwór Angielski uważał niewolę Konetabla jako
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najszczęśliwszy wypadek przy zwycięztwie Navaretty.
Prawda że Konełabi był istotnie ważną przeszko

dą dla Anglików, dowodzonych przez bochalera, ja
kim był Książę Galii.

Król Edward słuchając dobrych rad, chciał zwol
na rozszerzyć swoją władzę, w tym kraju spustoszo
nym wojną domową. Czuł on to dobrze, że don Pe
dro sprzymierzeniec Maurów’, prędzej lub później bę
dzie zrócony z tronu, Henryk zwyciężony i zabity, że 
wówczas nie będzie komu ubiegać się o tron Kasty!- 
ski, gdyż zwycięztwo łatwo otrzyma mężne wojsko 
Księcia Galii.

Lecz z wolnością Bertranda zmieniłaby się postać 
rzeczy, mógłby wejść do Hiszpanii, odzyskać stratę 
poniesioną w Navarecie, wypędzić Anglików i don 
Pedrę, a natomiast osadzia Henryka Translamare. Ta
ki to plan, zajmował od pięciu lat wyłącznie radę 
Króla Angielskiego.

Edward mniej sądził o waleczności ludzi, jak jego 
syn. Miał w porozumieniu Konetabla, że mógł by się 
wymknąć, a jeżeli by tego nie uczynił, mógłby zostać 
wykradzionym, i nawet, że jako jeniec w okowach, 
zamknięty w czlćrech murach, mógł dawać dobre 
rady i plany stronie zwyciężonej.

Dlatego tćż, Edward pozostawił nad Duguesclinem 
dwóch bacznych strużów, niedających się przekupić* 
to jest, rządcę pałacu, i dozorcę więzienia.



Edward nie zwierzał się przed Księciem Galii, z o- 
bawy, aby mu się wczćm nie sprzeciwiał*

Koniec końcem, Monarcha Angielski w żaden spo
sób nie chciał wydać jeńca za okup, spodziewając się, 
iż gdy zyska na czasie, odsunie go z rąk Księcia Gal
ii, i każę zaprowadzić do Londynu, gdzie na podo
bny skarb, wieża zdawała mu się pewniejszym depo
zytariuszem, jak zamek w Bordeaux.

Rzecz pewna, że gdyby Książę Galii wiedział o tern 
postanowieniu, uwolniłby Konelabla, jeszcze przed 
otrzymaniem urzędowego rozkazu. Dla tego leż ocze
kiwano w Londynie na polepszenie się sprawy An
gielskiej, na ustalenie się don Pedry na tronie tak, 
aby niespodziewanem wezwaniem lub rozkazem wiel
kiej rady, można było powołać Księcia wraz z jeńcem 
do Londynu.

Mimo tego, monarcha Angielski oczekiwał przyja
znej chwili.

Dugiiesclin nie przeczuwał burzy; pokładał zau
fanie swoje w wszechwładnej dłoni, która go zwycię
żyła pod Navareltą.

Wkoncu, zabłysł nareszcie Duguesclinowi ów dzień 
tak pożądany.

Hrabia de Laval przybył do Bordeaux z okupem i 
oznajmił Księciu Galii o celu swego poselstwa.

Było to w południe, słońce ukośnie padało do po
koju Konetabla, który w tej chwili sam, przypalry-
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wal się ze smutkiem łamiącym się o ścianę promie* 
niom słońca.

Ozwały się trąby, uderzyły bębny. Bertrand sądził 
iż to z przyczyny jakich wielkich odwidzin.

Książe Gaili wszedł do niego z odkrytą głową; i 
twarzą uśmiechającą, się.

— Nol Konetablu, rzekł mu w chwili gdy Dugue- 
sclin z zgiętym kolanem na ziemi witał go. Czy nie- 
chciałbyś dziś zobaczyć słońce?... a piękny mamy po
ranek.

— Cóż robić M. Książę, odrzekł Duguesclin, przy
jemniej było by mi słuchać słowików w moim kraju, 
jak pisk myszy w Bordeaux, lecz co Bóg przeznacza, 
człowiekowi, to cierpliwie znosić powinien.

—O przeciwnie mój Konetablu: czasami Bóg pro
ponuje, a człek dysponuje. Wiesz co nowego z twe
go kraju?

—Nic,MKsiąźę, rzekł Bertrand głosem wzruszonym, 
bo mu to miłe wspomnienie wzbudzało żal i radość 
w sercu.

— Oto będziesz wolnym Konetablu, pićniądze na
deszły.

Poczóm, Książę pożegnał zdziwionego Bertranda, 
i śmiejąc się rzekł.

Za drzwi:
—Rządco odezwał się, do oficera któremu poleco

no pilnować jeńca,—dozwól Bertrandowi przyjmo-
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wać przyjaciół i odbierać pieniądze jakie mu z Frań 
cyi nadejdą.

To powiedziawszy, wyszedł.
Rządca, zachmurzony i niespokojny, sam został 

z Konetablem.
Niespodziewane przybycie hrabi de Laval, zniszczy

ło wszystkie zamiary rady Angielskiej. Duguesclin mi
mo wszelkich zabiegów został wolnym.

Bez wyraźnego rozkazu Króla Edwarda, rządca nie 
mógł sprzeciwiać się wroli Księcia Galli, a rozkaz ten 
nie nadszedł,
Tymczasem rządca w iedział o zamiarach rady Angiel

skiej, wiedział że Wyjście Konetabla będzie źródłem 
nieszczęść dla jego ojczyzny, i smutkiem dla Króla 
Edwarda. Postanowił więc sam zrobić to, czego na
wet rząd niemógł w'ykonac. W miarę, o ile działal
ność Maulóona była pośpieszna, o tyle czynniej Bre- 
tonowie działali na korzyść oswobodzenia swoich 
bochaterów.

— Więc już jesteś wolnym, Konetablu: utracać cię 
jest to dla nas prawdziwe nieszczęście.

Duguesclin uśmiechnął się.
— W czem takim? zapytał żartobliwie.
— Bo to zbyt wielki zaszczyt, dla pospo litego, jak 

ja, rycerza, mieć pod strażą Bertranda Duguesclin 
wsławionego wojaka!

— Ja leż, odrzekł Konetabl z swoją zwykłą słody-
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czą, jestem jeden z tych, co łatwo dają się zabiórać 
podczas wojny. Książę wkrótce mnie znów weźmiesz 
w niewolę, i to niezawodnie, natenczas powtórnie 
będziesz mnie mićć pod strażą. A przysięgam, że do
brze pilnujesz.

Rządca westchnął.
— Jedna pociecha mi zostaje, rzekł.
— Jakaż?
— Mam pod strażą wszystkich twoich towarzyszy; 

tysiąc kilka set Bretonów jeńców, jak ty... Pomówię 
z niemi o tobie.

Duguesclin czuł opuszczającą go radość, słysząc 
iż jego przyjaciele zostawali w niewolnictwie na ów 
czas, kiedy on z niego oswobadzał się i miał ujrzeć 
ojczyste słońce.

— Ci godni ludzie, dodał rządca, będą się smucić 
twoim odjazdem, lecz dobrem obchodzeniemsięz nić
mi ukrócę im nudy niewoli.

Nowe nastąpiło westchnienie Bertranda.
— Oh! mówił dalej rządca, jak to dobrze mićć ge

niusz i znaczenie. Człowiek przez swój rozum i za
sługi wart jest tysiąc kilka set ludzi.

— Jak to rzekł Bertrand?
— Gdyż summa przyniesiona przez hrabiego Laval, 

wystarczyłaby na okup wszystkich twoich towarzyszy.
—Prawda i to, odrzekł Konetabl, bardziój jak przed 

tern niespokojny i zamyślony,
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— Pićrwszy to raź, mówił dalej Anglik, widocznie 
się przekonałem, iż jeden człowiek stanowi wartość 
całego wojska. Wierzaj mi Konetablu, twoje tysiąc 
kilka set Bretonów są prawdziwą armiją, i sami mo
gą odbywać Kampaniją. O Święty Jerzy! gdybym ja 
był na twojćm miejscu, i do tego bogaty, jak ty, nie 
wyszedłbym ztąd z niemi jak wielkim wodzem.

— Oto zacny człowiek, mówił do siebie Konetabl, 
wskazuje mi moją powinność... Tylko że nie przy
stoi, ażeby jeden człowiek, co ma takie same ciało i 
kości jak drudzy, kosztowa) tyle swój kraj, ile tysiąc 
kilka set walecznych i poczciwych chrześcijan.

Rządca bacznie uważał na wzrastające zamyślenie 
Konetabla.

— Tak, rzekł nagle Bertrand, czy sądzisz że okup 
Bretonów kosztować będzie tylko siedmdziesiąt ty
sięcy florinów.

— Jestem tego pewny Konetablu.
— I że jak summa będzie wyliczoną, Książę ich 

uwolni?
— Bez targu.
— Zaręczysz mi za to?

—Honorem i duszą, odrzekł rządca drżąc z radości.
— Więc zgoda. Wprowadzę tu hrabiego de Laval, 

mojego współrodaka i przyjaciela. Niech także przyj
dzie mój pisarz, ze wszystkiem co potrzeba do uło
żenia ceduły w należytćj formie.
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Rządca nie tracił czasu; tak był uszczęśliwiony, iż 
zapomniał prawie o zakazie nie przypuszczania niko
go do Konetabla, prócz Anglików lub Nawarczyków, 
jego największych nieprzyjaciół.

Powtórzył zdziwionemu dozorcy, rozkaz/Bertran- 
da, a sam pobiegł zawiadomić Księcia Galii.

Tom IV. 9



Okup.

Przybycie hrabiego Laval do Bordeaux, oraz wpro
wadzenie jego czterech mułów obładowanych złotem, 
i wejście pięćdziesięciu wojskowych, niosących sztan
dary Francyi i Bretonii, napełniło miasto wielką cie
kawością.

Znaczny tłum postępował za tym okazałym orsza
kiem. Złość i niespokojność malowały się na wszy
stkich twarzach angielskich, radością zaś i tryumfem 
przejęci byli Gaskończykowie i Francuzi.
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Hrabia de Laval witany był, już to powinszowa* 
niami lub marsowemi wejrzeniami, które przyjmował 
spokojnie i obojętnie. Postępował tuż za trębaczami 
na czele orszaku, jedna z rąk jego oparta na sztyle
cie, druga trzymała cugle czarnego rumaka, a z pod 
odsłoniętej przyłbicy pozierał na ciżbę ciekawego 
tłumu.

Tak przybył przed zamek, w którym Duguesclin 
był więziony; zsiadł z konia, oddał go germkom, i roz
kazał, aby z czterech mułów zniesiono szkatuły.

Rozkaz jego został spełniony. Gdy z kolei zdejmo
wano szkatuły, i gdy ciekawi chciwie tłoczyli się na 
około konwoju, jakiś rycerz ze spuszczoną przyłbicą, 
zbliżył się do hrabiego, i rzekł mu czysto ’po fran- 
cuzku:

— Panie, zobaczysz w szczęściu dostojnego jeńca, 
jeszcze w większóm szczęściu, oddając go na wol
ność; następnie, zaprowadzisz go w grono tych wa
lecznych ludzi, którzy idą za tobą. Ja, który jestem 
jeden z dobrych przyjaciół Konetabla, bydź może na
wet nie będę miał sposobności pomówienia z nim i 
słowa, lecz panu, czy nie podoba się abyśmy razem 
pośli na wieżę?

—Rycerzu, rzekł hrabia de Leva), głos twój pieści 
ucho moje, bo mówisz moim ojczystym językiem; 
lecz ja ciebie nie znam, i gd\by mi się zapytano o 
twoje imię, nie umiałbym odpowiedzieć.
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— Powiedz pan, rzeki nieznajomy, że jestem nie
prawy syn de Mauleon.

—Pan nim nie jesteś, odrżekł pośpiesznie de Laval, 
ponieważ nieprawy syn de Mauleon odjechał od nas, 
spiesząc do Hiszpanii.

—Jestem od niego przysłany; panie, nie odmawia 
mi tego, mam tylko słowo do powiedzenia Konela* 
błowi, jedno słowo tylko ...

— Powiedz mnie, ja mu powtórzę.
— Tylko jemu samemu mogę to powiedzieć, i to 

jeżeli mu odsłonię twarz moją. Przysięgam ci na ho
nor rycerstwa francuzkiego i na Boga, iż jestem je
den-z najgorliwszych jego obrońców; nie odmawiaj 
mi tego.

— Wierzę temu, rzeki hrabia, lecz pan tak mało 
okazujesz mi zaufania... wiedząc kto jestem, dodał 
z uczuciem obrażonej dumy.

— Jak się dowiesz, hrabio kto ja jestem, nie ode- 
zwiesz się do mnie w podobnym sposobie Od trzech 
dni jeżdżę po Bordeaux, usiłując dostać się do Ko- 
nctabla, i ani złoto, ani podstęp w tern mi nie pomogły.

— Uważam pana zupełnie za podejrzanego, odparł 
Hrabia, i nie obciążę dla pana mego sumienia kłam
stwem; przytem, co masz za konieczność iść do Ko- 
netabla: on wyjedzie za dziesięć minut, i będzie na 
tern samem miejscu gdzie pan jesteś obecnie, naów- 
czas powiesz mu słowa wielkiej wagi.

Nieznajomy okazał niecierpliwość i rzekł, nie je-

1
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stem pańskiego zdania, i nie uważam wolnym Kone« 
tabla. Cóś mi przepowiada, że przy wyjściu z więzie
nia napotka trudności, jakich sobie nie wystawia, a 
nawet przypuszczając, że wyjdzie za dziesięć minut, 
byłbym zyska! czas do zamierzonej drogi, i uniknął 
tych wszystkich ceremonii, za puszczenie na wolność 
Konetabla: wizyty Księciu, podziękowania rządcy, 
uczty przy pożegnaniu. Proszę pana zaprowadź mnie 
z sobą... bądź mi użytecznym.

Nieznajomy zatrzymany został w tćj chwili przez 
dozorcę więzienia, który już był na progu, dlazapro* 
wadzenia hrabiego na wieżę.

Hrabia opryskliwie rozstał się z naprzykrzającym 
mu się.

Rycerz nieznany, który zdawał się bydź drżeniem 
przejęty pod swoją zbroją, schował się za filar po za 
orszakiem, i oczekiwał, jak gdybysię tego spodziewał; 
iż zaginie ostatnia szkatuła.

Kiedy hrabia de Laval szedł po schodach, widzia
no przez otwartągalerję, łączącą się z dwoma skrzydła
mi zamku, przechodzącego Księcia Galii, poprzedzał 
go rządca, następnie szedł Chandos, i kilku oficerów.

Zwycięzca Navaretty szedł odwiedzić Duguesclina. 
Cały naród wołał; do Księcia Galii!
Noel! niech żyje święty Grzegorz!
Trąby francuzkie odezwały się na cześć bochatera, 

który dworsko się skłonił.
Poczem zamknięto bramy i cały tłum zbliżając się 

Tom IV. 9‘
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do stopni, czekał z niespokojnością i szemraniem na 
wyjście Konetabla.

Serce biło gwałtownie żołnierzom wojsk Bretoń- 
skich, mającym ujrzeć swego wielkiego wodza, bo od
dali by życie za wolność jego.

Pół godziny tak upłynęło; Brelończykowie zaczęli 
się niecierpliwić i obawiać.

Rycerz nieznany, z niecierpliwości targał swoje rę
kawice.

Widziano ukazującego się na otwartej galeryi, 
Chandosa prowadzącego żywą rozmowę z oficerami, 
którzy zdawali się bydż zdumieni podziwieniem.

Następnie gdy brama zamku otwarła się, zamiast 
ustąpienia miejsca bochatćrowi, mającemu bydż wol
nym, ukazałsię Hrabia Laval, blady, opadły z sił, drżą
cy z współczucia i szukający kogoś w zgromadzeniu.

Kilkunastu oficerów bretońskich pobiegło ku niemu.
— Oh! wielki smutek, niepojęte zdarzenie!... od

powiedział hrabia. Gdzie jest ten nieznajomy, ten 
prorok nieszczęścia?

— Oto jestem, rzekł tajemniczy rycerz, oto jestem... 
czekałem na pana.

— Czy pan jeszcze życzysz sobie widzieć Kone
tabla?

— Więcej jak przedtem.
— Pośpieszaj zatem, gdyż za dziesięć minut bę

dzie za późno. Pójdź! pójdź! Teraz bardziej niż kie
dykolwiek jest więźniem.
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— Zobaczemy, odparł nieznajomy zwolna wstępu
jąc na stopnie; a za nim hrabia.

Dozorca więzienia otworzył bramę z pośpiechem, 
a cały tłum zebrany czynił sobie tysiączne domnie
mania nad opóźnionym wyjściem Konetabla.

— Hej! rzekł z cicha dowódca Bretonów do swo
ich, miecz w rękę i baczność!
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Jakim sposobem w miejsce oddania jednego więźnia, rządca 
uwolnił całą armię.

Nie omylił się Anglik, gdyż znał swego jeńca.
Zaledwie hrabia de Laval otrzymał rozkaz pójścia 

do zamku, zaledwie rzucił się w objęcia Konelabla, 
zaledwie w końcu przeszła pićrwsza chwila tej wza
jemnej radości, Duguesclin pozierając na służalców 
wnoszących szkatuły do jego pokoju, zawołał:

— Mój kochany przyjacielu, co tu pieniędzy.
— Jeszcze nigdy nie złożono chętniej podatku, od-
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powie Laval dumny ze swojego rodaka, i niewiedząc 
jak go inaczćj przekonać o szacunku i przyjaźni.

— Pan to najpierwszy i moi zacni bochalerowie, 
rzeki Konetabl, tyle uszczerbku sobie zrobiliście.

— Pieniądze jak plewy sypały się w worek kwe“ 
starzy, zawołał hrabia Laval, chcąc wyraźnie przez ten 
zapał niepodobać się Angielskiemu rządcy, który wła
śnie słuchał go z uwagą, bo juz. powrócił od Księżnej.

—■ Sied mdziesiąt tysięcy florinów złotem, co za 
summa! raz jeszcze powtórzył Konetabl.

—Znaczna, kiedy się o nią postarać trzeba, lecz ma
ła kiedy już jest zebrana, i kiedy się ją daje!

— Mój przyjacielu, przerwał Duguesclin, siadaj pro
szę cię, wiedz o tern, że tu jest tysiąc dwieście współ 
rodaków, jeńców, jak ja.

— Niestety, wiem o tern.
— Ja wynalazłem sposób uwolnienia ich. Moją 

win4 zostali ujęci, dziś błąd mój naprawię.
— Jak to? rzekł hrabia Laval zdziwiony.
— Czy jest pisarz? spytał rządcy.
— Czeka przy drzwiach na twoje rozkazy, panie 

Konetablu, rzekł Anglik.
— Niech wejdzie.
Rządca tupnął nogą; dozorca wprowadził pisarza, 

który zapewnie już uprzedzony, przygotował parga- 
min, pióro, i pięć wychudłych palców.

— Pisz co podyktuję, mój przyjacielu, rzekł Kone
tabl.
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— JW Panie.
Dyktował mu.
,,My Bertrand Dnguesclin, Konetabl Francyi i Ka- 

slyllii, Hrabia Soryi, czyniemy wiadomo niniejszym: 
wielce żałujemy iż w uniesieniu nierozważnej dumy, 
oceniliśmy naszą wartość osobistą tysiącem dwu stu 
uczciwych i walecznych rycerzy, którzy niewątpliwie 
więcej od nas mają wartości.

,,Przepraszamy jak najpokorniej za to Boga i na
szych braci, mówił dalej Duguesclin, a dla poprawie
nia naszego błędu, poświęcamy siedemdziesiąt tysię
cy florinów złotem, na wykupienie tysiąc dwieście 
jeńców zabranych pod Navarettą, przez JW Mość 
Księcia Galii.

— Oddajesz swoje dobra!zawołał de Laval, panie 
Konetablu, to jest oznaka nadzwyczajnej wspaniało
myślności

— Nie, mój przyjacielu, moje dobra już są zmar
nowane, i ja mogę wystawić Tiphanię na nędzę, już 
ona za wiele dla mnie cierpiała.

— Cóż więc czynić zamyślasz?
— Czy pieniądze które mi przyniosłeś niewątpli

wie do mnie należą.?
— Tak jest, ale...
— Dosyć na tćm... jeżeli do mnie należą, rozpo

rządzam niemi podług mego życzenia. Dalej pisarzu.
,,Do okupu jaki przyniósł za mnie hrabia de Laval, 

dodaje siedmdziesiąt tysięcy florinów złotem.
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— Ależ Konetablu, będziesz niewolnikiem... zawo* 
lał hrabia zdziwiony.

— I okryty sławą nieśmiertelną, przerwał rządca.
— Niepodobieństwo, mówił dalej de Laval, pomyśl 

nad tćm.
— Napisałeś już? zapytał Konetabl pisarza.
— Już, JW Lanie.
— Daj, podpiszę się.
— Konetabl wziął pióro i prędko podpisał.
W tej samej chwili trąby oznajmiły przybycie Księ

cia Galii.
Rządca już pochwycił pargamin.
Gdy Hrabia Laval spostrzegł Księcia Angielskiego, 

pobiegł ku niemu i zgiąwszy kolano, rzeki:
— M. Książę, otoż pieniądze żądane za okup Ko- 

netabla, przyjmujesz je?
Całem sercem, jak to już powiedziałem, odrzekł 

Książę.
— To są już twoje własne pieniądze, mówił dalej 

hrabia, bierz je.
— Chwilę czasu, rzekł rządca. J. K. Mość nie jest 

zawiadomioną o wypadku jaki zaszedł. Niech zechce 
łaskawie przyjąć ten pargamin.

— Aby go zwinąć? zawołał de Laval.
— Aby go spełnić, rzekł Konetabl.
Książę rzucił wzrokiem na cedułę, a przejęty uwiel

bieniem, rzekł:
— Otóż piękny postępek, pragnąłem tego czynu.
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— Niepotrzebowałaś tego W. K. Mość, odparł Du- 
guesclin, gdyż jesteś zwycięzcą.

•—Zapewne niepotrzebowalbym, gdyby tylko wyjść 
zechciał, rzekł Książę.

— Ale ja chcę zostać, ozwał się de Laval, to moja 
powinność, spytaj się Książę tych panów co o tern 
myślą.

Chandos, Albert i drudzy wynurzali głośno swoje 
zadowolenie.

— I cóż! rzekł Książę, niech rachują pieniądze, a 
wy panowie puśćcie na wolność jeńców Bretońskich.

Było to natenczas, gdy wychodzili wodzowie an
gielscy, i kiedy de Laval w połowie nieprzytomny 
z boleści, przypomniał sobie złowrogą wróżbę nie
znajomego rycerza, wybiegł z zamku aby go wezwać 
na pomoc.

Już w zamku jeden z oficerów czynił przegląd wię
źniów, już szkatuły były próżne, złoto ułożone w sto
sy, gdy Laval powrócił z nieznajomym.

— Powiedz teraz Konelablowi, że masz z niem co 
pomówić, szepnął Laval do ucha rycerzowi, wówczas 
gdy Książę poufale rozmawiał z Duguesclinem; a po 
nieważ masz tyle władzy magicznej lub naturalnej, 
namów go, żeby wziął sobie pieniądze przeznaczone 
na okup; w miejsce dawania ich drugim.

Nieznajomy zadrżał: posunął się dwa kroki naprzód, 
a szczęk jego złotej ostrogi rozległ się po taflach.

Książę odwrócił się na ten łoskot.
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— Co lo za rycerz? spytał rządcy.
— Jeden z moich towarzyszy, odparł Laval.
— Niech więc odsłoni swoją przyłbicę i niech się 

do nas zbliży, rzekł Książę.
—M. Książę, przemówił nieznajomy głosem, który 

sprawił drżenie Duguesclinowi; postanowiłem sobie 
mieć twarz zasłoniętą, pozwól mi więc lo uzupełnić.

-— Niech i lak będzie, rycerzu; lecz nie zamierzasz 
zostać nieznanym dla Konetabla?

— Dła wszystkich, M. Książę.
— W takim razie, ozwał się rządca, będziesz mu- 

sial wyjść z zamku, gdyż mam rozkaz wpuszczać tyl
ko ludzi znanych.

Rycerz skłoniłsię, jakby dla okazania,iż był gotów 
do posłuszeństwa.

—Jeńcy są wolni, rzekł Chandos wchodząc do sali.
— Zegnam cię panie de Laval, żegnam, zawołał 

Konetabl. Rządca pochwyciwszy za ręce Bertranda, 
rzekł mu:

— Na Boga, jeszcze czas, odstąpisz pan?
— Nie, jak mi życie jest mile, nie, odparł Konetabl.
— Wymagasz że pan tyle od jego honoru? rzekł 

rządca, jeżeli dziś nie jest wolnym, to bydź nim nie 
może za miesiąc. Pieniądz zawsze się znajdzie; tylko 
sposobności do chwały, jak la, nie napotyka się dwa 
razy.

Książę i jego towarzysze, zdawali się bydź tens 
uradowani.

Tom IV. D
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Rycerz nieznany zbliżał się z wolna do rządcy, i gło

sem poważnym przemówił:
— Rządco! chyba nie chcesz sławy swego Księcia, 

jeżeli dozwalasz mu na jego postępowanie.
— Co mówisz? zawołał rządca bledniejąc, pan 

mnie obrażasz: ja miałbym powstawać na honor me
go Księcia. O Boże! nikczemnie skłamałeś.

— Nie rzucaj swojej rękawicy, nie wiedząc czy je
stem godzien ją podnieść; mówię głośno i prawdę. 
J, W. K. Galii postępuje wbrew swojej chwały, zatrzy
mując Duguesclina w tym zamku,

— Kłamiesz, kłamiesz, ozwały się głosy rozjątrzo
ne i w tym samym czasie miecze wydobyto z pochew.

Tyle ta zaczepka zdawała się bydź przykrą i nie
sprawiedliwą, iż Książę i otaczający go, pobledli.

■—Któż więc, zapytał, będzie mi okazywał tu wolę 
swoję? Czy to Król przemawia do swego syna? Ko- 
netabl może zapłacić za okup i wyjść: jeżeli nie za
płaci, zostanie. Po co te nieprzyjaźne skargi.

Nie zatrwożyło to nieznajomego rycerza.
— M. Książę, dodał, oto co słyszałem i co mówio

no po całej mojój drodze: „Okup za Konelabla nic 
nie pomoże, gdyż Anglicy bardzo się boją jego wol
ności.

— Wielki Boże, tak mówią? szepnął Książę.
— Wszędzie, M. Książę.
— Widzisz że się mylą, ponieważ Konetabl jest 

wolnym... Czyż nie prawda, Konetablu?



—Prawda, M. Książę, odpowiedział Bertrand, że ja
kaś niepojęta, jakaś do niewyraźenia niespokojność 
spostrzegać się daje od kilku chwil.

— Przytem, — rzekł rządca — ponieważ pan Ko
netabl już rozporządził summą, przeznaczoną na jego 
okup, trzeba czekać, aż druga podobna nadejdzie...

Książę zostawał chwilę w zamyśleniu.
—Nie, rzekł w końcu, Konetabl nie będzie czekał. 

Oznaczam nań okup sto liwrów.
Zadowolenie przebiegło zgromadzonych.
Bertrand chciał się odezwać, lecz rycerz nieznany 

stanął pomiędzy nim a Księciem.
—Bogu dzięki!—rzekł wznosząc rękę w górę,Frań- 

cya może zapłacić dwa razy okup za swego Koneta- 
bla: Duguesclin niepowinien nikomu zaciągać długu 
wdzięczności. Oto w tym zwoju są przekazy do Lom
bardu w Agostii i Bordeaux na osiemdziesiąt tysięcy 
florinów, mających być wypłaconemi za okazaniem. 
Za nim dwie godzin ubiegnie, ja sam wyliczę summę.

— A ja — przerwał Książę z gniewem, mówię że 
Konetabl wyjdzie z tego zamku, zapłaciwszy sto li- 
wrów, albo że z niego nie wydali się! Jeżeli pan Ber
trand uważa sobie za urazę bydź moim przyjacielem, 
jak to powiedział, nie tracę wszakże nadziei, że ze- 
chce mnie kiedy uznać równym sobie rycerzem.

— Oh! M. Książę, zawołał Konetabl przyklękając 
przed Księciem Galii, przyjmuję z wdzięcznością wło-
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zoną na mnie powinność, a sto liwrów wypożyczę u 
wodzów, i zapłacę.

Chandos i inni oficerowie natychmiast oddali mu 
swoje pieniądze; on wyliczył je, i odniósł Księciu, któ
ry całując go, rzekł:

— Jesteś wolny, panie Bertrandzie; niech otworzą 
bramy, i niech nie będzie więcej mówiono; że Ksią
żę Galii obawia się kogo na tym świecie.

Rządca przelękniony kazał sobie powtórzyć ten 
rozkaz: nieszczęśliwy lak sobie nietrafnie ’postąpił, 
iż w miejscu jednego więźnia, stracił cale wojsko 
wraz z wodzami.

W tym czasie, kiedy Książę i Laval wypytywali swo
ich oficerów, kto był tym tajemnym sprawcą owego 
wypadku politycznego, nieznajomy zbliżył sie do Du- 
guesclina i rzekł mu z cicha:

— Fałszywa wspaniałomyślność trzymała cię w wię
zieniu, fałszywa wspaniałomyślność oswobadza cię 
z niego. Jesteś wolny: za piętnaście dni zobaczćmy 
się pod Toledą!

I jeszcze uniżenićj kłaniając się przed Księciem Gal
ii, zostawił zdziwionego Bertranda i znikł.

W godzinę później, Konetabl wolny i wesoły je
chał przez miasto ze swojemi Bretończykami, którzy 
wykrzykiwali z radości.

Jedna tylko osoba nie łączyła się z’orszakiem Du- 
guesclina, gdyż być może niechciala podzielać radości 
swoich towarzyszy. Był to jeden z oficerów Księcia
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Galli, jeden z tych wodzów wielkich oddziałów, któ
rych nazywano kapitanami,! którzy mieli glos na ra
dzie, chociaż ich zdanie nie miało znaczenia.

Była to, jednym słowem osoba już nam znana, któ
ra wszedłszy zChandosem do pokoju Bertranda, zwró
ciła swoim głosem uwagę rycerza nieznanego i nie- 
spuszczała go z wzroku ani na chwilę. -

Dla tego też, zaledwie rycerz znikł, jak wspomnio- 
ny kapitan zebra) kilkunastu z swoich ludzi, kazał do- 
sięść koni, sam zaś, wywiedziawszy się co potrzebo
wał, puścił się w drogę do Hiszpanii.

Tom IV. 10*



Polityka Mnsarona.

Tym czasem Agenor miotany wewnętrzną niespo- 
kojnością, iż. nie otrzymuje wiadomości, zbliżał się 
szybko ku don Pedrze.

Podróżując po Francyi połączył się z Bretończy- 
kami, którzy po dopełnionym okupie szli, aby spo
tkać Duguesclina i z nim walczyć.

Napotkał także znaczną liczbę rycerzy hiszpańskich, 
dążących na wyznaczone miejsce przez Henryka Tran- 
stamare, który jak powiadano, miał powrócić do Hi-
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szpanii, i zaczynał wchodzić w stosunki z Księciem 
Galii, zniechęconym dla don Pedra.

Agenor w kaźdem mieście lub wiosce przybywszy 
na odpoczynek, wywiadywał się o Ilafiza, Gildaza i 
o Maryę Padillę; zapytywał, czy niewidziano przeje
żdżającego kuryera szukającego Francuza, albo mło
dej i pięknej Maurytanki z dwoma służalcami, dążą
cych do granicy francuzkiej.

Każdy raz, kiedy przecząca odpowiedź odbijała się 
o jego ucho, młodzieniec z wielkim zapałem spinał 
swego konia ostrogami.

Natenczas Musaron mawiał swoim filozoficznie 
przybranym tonem: >

— Panie, musisz bardzo kochać tę młodą kobićtę, 
kiedy dla niej tyle trudów poświęcasz.

Skutkiem marszu, Agenor przybliżał się; skutkiem 
dopytywać, wiedział co się dzieje.

Dwadzieścia mil jeszcze oddzielały go od dworu 
Burgos.

Widział on, iż wojsko nowe, przywiązane, i dobrze 
wyćwiczone, a tóm samem niebezpieczne dla don Pe- 
dry, czekało tylko sygnału, aby się złączyć i stawić 
opór zwycięzcy Navarelty.

Agenor pytał się bez ustanku Musarona, czy by nie 
było właściwem, przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
układów politycznych-, zacząć układy miłosne z Ma- 
ryą Padillą.

Musaron przyznawał, iż dobrą była dyplomatyka;
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lecz wznosił, iż zabierając don Pedrę, Marję, Molhri- 
la i Hiszpanią, zabierze się i Burgos, w którem nie po
winno brakować Aissy, jeżeli jest w niem jeszcze.

Pocieszało to Agenora, i przysparzało mu kilka mil 
więcój.

Otóż, jakim sposobem rozszćrzy się z wolna obręcz, 
przeznaczona na opasanie don Pedry, zaślepionego 
powodzeniem, intrygami ulubieńców, naówczas gdy 
wypadło myślćć o koronie.

Najupartszy z ludzi Musaron, nadewszystko kiedy 
czuł się bogatym, nie mógł z ścierpieć, aby jego pan 
awanturował się, posuwając się do Burgos, w niem 
zostać i widywać się z donną Marją.

Korzystał z jego utrudzeń i usposobień miłosnych, 
aby go zatrzymać w pośród Bretończyków i stronni
ków Henryka Transtamary; co sprawiło, iż młodzie
niec został w końcu wodzem znacznego zastępu, już 
to przez poselstwo do Francyi, jak i przez swoją gor
liwość zachęcenia do wojny.

Przyjmował przybywających, mając dla nich stół 
otwarty, korrespondował z Konetablem i z jego bra
tem Olivierem, który się sposobił na wyprawę ku gra
nicy, z pięcioma tysiącami Bretonów, aby przynieść 
pomoc swemu bratu i wygrać pićrwszą bitwę.

Musaron zrobił się taktykiem;spędzał dnie całe na 
kreśleniu planów bitwy, na liczeniu talarów, jakie Ca- 
verley mógł zebrać od ostatniego wypadku, chcąc
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przegranej,

Gdy się to działo, nadeszła wieść bardzo ważna, 
Agenor mimo czujności Musarona, dowiedział się od 
jednego z emisaryuszów, iż don Pedro pojechał do 
zamku dla przepędzenia czasu, i o zniknieniu Aissy i 
Maryi, będących w podróży królewskiej.

Ten sam emisaryusz wiedział, że Gildaz został za
bity wdrodze, i że Hafiz sam powrócił do donnyMaryi.

Agenor za te wszystkie wiadomości dał trzydzie
ści talarów pewnemu krajowcowi, który wywiedział 
się o tern od mamki Maryi, a matki biednego Giidaza.

Gdy Agenor wiedział czego się trzymać, nie zwa
żając na Musarona, ani na swoich towarzyszy, dosiadł 
najlepszego konia i pobiegł drogą do zamku, który 
don Pedro wybrał sobie za rezydencyę.

Musaron przeklinał i złorzeczył; lecz jechał za swo
im panem.... bo cóż miał robić?
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Jakim sposobem zbrodnia Motbrila miała szczęśliwe powodzenie.

W zamku don Pedry jeszcze większa i smutniejsza 
nastała żałoba, gdy dzień oświćcił apartamenta Maryi.

Król nie mógł się uspokoić; jego słudzy utrzymy
wali, iż słyszeli go plączącego.

Mothril spędził noc, na swoje interessa, w sposób 
najkorzystniejszy. Ułożył sobie jakim sposobem za
trzeć zupełnie ślad swego występku.

Sam zostając z Aissą, okazując jej najczulsze sta-
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rania, z zręcznością najdoświadczeńszego doktora, 
zaczął zaraz od początku swojej rozmowy, giąć, jak
by wosk mięki, bujający jeszcze umysł młodej dzie
wicy.

Skoro tćż Aissa krzyknęła, widząc zwłoki donny 
Maryi, Mołhril udał mimowolny przestrach, i zarzu
cił płaszczem, martwe zwłoki kochanki królewskiej.

Następnie, gdy Aissa patrzała na niego z trwogą, 
rzekł jćj:

Biedne dziecię, podziękuj Bogu, że cię ocalił.
— Mnie ocalił? spytała młoda dziewica.
— Od strasznój śmierci, tak, kochane dzićcię.
— Któż mię ugodził?
— Ta, której dłoń trżyma jeszcze sztylet.
— Donna Marya, tak dobra, tak szlachetna, to bydź 

nie może.
Mothril uśmióchnął się z tóm pogardliwym współ

czuciem, które towarzyszy zawsze umysłom mającym 
na uwadze ważność interesu.

— Kochanka królewska szlachetna i dobra dla 
Aissy, którą Król ubóstwia!... Nie wierzysz temu, mo
ja córko.

— Przecież ona chciała mnie oddalić? rzekła Aissa.
— Aby cię złączyć, jak mówiła, z tym rycerzem 

francuzkim, nie prawdaż? rzekł Maur spokojnym i 
łaskawym tonem.

Aissa zbladła, widząc iż tajemnica jej miłości, od-
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kryta jest człowiekowi, najbardziej starającemu się ją 
przytłumić.

— Nie obawiaj się niczego, mówił dalej Maur, co 
Marya przez swoją zazdrość i miłość dla Króla zro* 
bić nie mogła, ja to uczynię. Aisso, powiadasz że ko
chasz, ja postaram się dopomódz ci w tern, byle tyl
ko córka Królów moich żyła, i żyła szczęśliwa: bo 
ja nic więcej nie żądam na ziemi.

Aissa osłupiała, słysząc tak mówiącego Mothrila; 
nie mogła zaprzestać nań patrzyć, oczami jeszcze 
strudzonemi snem i widokiem śmierci.

— Oszukuje mnie, mówiła do siebie.
Następnie, myśląc o zwłokach donny Maryi.
— Donna Marya umarła! powtarzała z nieprzytom

nością.
— Otóż ta jest przyczyna, moja luba córko, Król 

bardzo cię kocha, powiedział o tern donnie Maryi.... 
ta powróciła do siebie miotana gniewem i zazdrością. 
Don Pedro zamierzał połączyć się z tobą przez związek 
małżeński, lecz tego właśnie pragnęła zawsze donna 
Marya; widząc niepodobieństwo wyrzekła się życia. 
Wysączyła swój pierścień w czarę srebrną, i żeby 
nie zostawić po sobie tryumfującej i Królowej, oraz, 
aby się zemścić jednocześnie na don Pedrze, i na 
mnie, którzy cię tyle kochamy z rozmaitych wzglę
dów, ugodziła cię twoim własnym sztyletem.

— To zapewne wtenczas gdy spałam, bowiem nic 
nie przypominam sobie odrzekła Aissa: jakaś powłoka
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zaćmiła wzrok mój; słyszałam jak gdyby uderzenia 
przygłuszone i uśmierzane chrapanie.

Zdaje mi się, .że się podnosiła; źe czułam dłoń na 
moich rękach, i jednocześnie, zimne, przenikające że
lazo...

— Było to ostatnie wysilenie twojej nieprzyjaciółki, 
ona to wówczas padła przy tobie; tylko że trucizna 
mniejszy skutek wywarła na niej, jak na tobie, szty
let... spostrzegłem w tobie iskrę życia, obudziłem ją 
i powiodło mi się szczęśliwie ocalić cię.

— Oh! Maryo! Maryo! mówiła do siebie cicho mło
da dziewica, ty jednak byłaś dobrą!

— Dla tego tak mówisz, moja córko, ponieważ ci 
pobłażała w miłości z Agenorem, rzekł Mothriłza bar
dzo uniesiony i niechcący więcej ukrywać tłumione
go gniewu, ponieważ ona wpuściła go do twego mie
szkania w Soryi.

— Wiesz o tern?..,
— Wiem wszystko... i król wie o wszyslkićm po

dobnież. Przed zabiciem Marya zniesławiła cię przed 
don Pedrą; lecz obawiając się, aby król tego wszyst
kiego ci nie przebaczył: gdyż jest się tak pobłażają
cym kiedy się kocha!... chciała cię pozbawić życia.

— Król wie że Agenor...?
— Król szaleje z gniewu i miłości... Król nawet 

przekupił Hafiza aby cię sprowadzić do zamku, gdyż 
ja niewiedziałem o niczem; król mówię ci, będzie 
oczekiwał twego powrotu do zdrowia, aby cię na no- 
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moja córko: on cię kocha.

—Umrę, rzekła Aissa, gdyż moja ręka nie Zachwie
je się, nie ześliznie z mego łona jak z Maryi Padilli.

—- Ty masz umrzeć! ty móje bóstwo! ty dziecię mo
je ulubione!... zawołał Maur przyklękając.... Nie; mó
wiłem ci, że żyć będziesz szczęśliwa i błogosławiąca 
na zawsze imię moje.

— Bez Agenora ja żyć nie będę.
— On jest innej religii jak twoja, kochana córko.
— Przyjmę jego religję.
— On mnie nienawidzi.
— Przebaczy, gdy będzie widział iż się nam nie 

sprzeciwiasz. Zresztą, mniejsza o to..,..
— Ani nawet tego który cię ocalił dla twego ko

chanka?... odrzekł uniżenie Mothril udając boleść, 
która głęboko przejęła serce młodej dziewicy. Czy
nisz sobie ze mnie poświęcenie, nawet wtenczas, kie
dy ja wystawiam się na śmierć dla ciebie.

— Jak to?
— Nie inaczej, Aisso; gdyż jeżeli chcesz być razem 

z Agenorem... dopomogę ci w tern.
“ Ty!
— Tak! ja, Mothril.
— Zwodzisz mnie,
— Ola czego?
— Przekonaj mnie o twojćj szczerości.
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— Bardzo łatwo... jak widzę boisz się Króla; więc 
ja cię ochronię od niego. Czy ci się to podoba?

— Nie zupełnie.
— Pojmuję... życzysz sobie widzieć Francuza.
— Przedewszystkiem.
— Zaczekaj aż będziesz mogła jechać; wówczas, 

zaprowadzę cię do niego; oddam mu życie moje.
— 1 Marya tak samo mnie prowadziła do niego...
— Ona starała się uwolnić od ciebie, wołała na

wet targnąć się na zabójstwo... Kiedy sięstanieprzed 
Bogiem, przed jego sądem, morderca ciężko będzie 
ukarany.

Wymawiając te straszne słowa, Mothril dozwolił 
widzieć chwilowo na swojej bladej twarzy, owe cier
pienia potępieńców, którzy nie mają wypoczynku 
w udręczeniach i mękach.

— Cóż więc uczynisz na ówczas, mówiła dalej 
Aissa.

— Będę cię pielęgnował, dopóki nie wyzdrowie
jesz;.. następnie, jak ci to już powiedziałem, złączę 
cię z Mauleonem.

— Ja też wiecej nie żądam; tak postępując, staniesz, 
się dla mnie prawdziwern bóstwem. Lecz Król...

—- Oh! gdyby wszystkiemi siłami sprzeciwiał się, 
gdyby poznał nasz zamiar;., wówczas, śmierć mi tyl
ko pozostanie., umrę, a ty Aisso jego pozaslaniesz

— Albo zmuszoną umrzeć.
— Czy wolisz umrzeć jak żyć dla Francuza?
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— Nie... oh nie! powiedz! powiedz!
— Trzeba, kochane dziócie! jeżeli przypadkiem 

don Pedro przyszedłby do ciebie, pomowić, zapytać 
się o Agenora; trzeba, mówię ci, żebyś śmiało utrzy
mywała iż donna Marya skłamała, twierdząc, że ko
chała tego Francuza, a nadewszystko, żeś mu dała 
dowód swojej miłości... Tym sposobem Król nie bę
dzie mu już nic dowierzał, nie będzie baczył na na
sze postępowanie, zostawi nas wolnych i szczęśli
wych... Wypada tylko koniecznie abyś sobie przy
pomniała to, co ci Marya mówiła, wpierw nim cię ugo
dziła... mówiła ci, żebyś wyznała przed Królem o swo- 
jem zniesławieniu... ty odmówiłaś... a ona cię ugo
dziła.

— Nic sobie nie przypominam! zawołała przestra
szona Aissa, którćj umysł wystawiony był na tę pie
kielną teorję Maura; nic sobie nie chcę przypomnieć, 
ale również nie chcę zaprzeczać mojej miłości dla 
Mauleona: ta miłość, jest mojem światłem i religją! 
jego imię moją gwiazdą, która mnie wspiera w mojem 
życiu. Jestem dumną z tego że do niego należę, i nie 
myślę ukrywać to co chciałem ogłosić przed wszy
stkimi na świecie. Nie rachuj na moje kłamstwo: je
żeli don Pedro zapyta się, powiem mu wszystko o- 
t warcie. •

Molhril zbladł: la ostatnia, ta błacha przeszkoda 
niweczyła całą korzyść zabójstwa; uporczywość dzió-
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cięcia krępowała nogi i ręce człowiekowi, który idąc 
mógłby cały świat za sobą pociągnąć.

—Moja córko, mówił dalej, będziesz działać jak ci 
się podoba. Cokolwiek przedsięweźmiesz, czy to pod
ług twego serca, czyli podług upodobania zewszystkie- 
go będę zadowolniony. Co zechcesz, ja na to przysta- 
ję... Nie mów więc królowi że... Wiem dobrze iź two
je wyznanie strąciłoby moją głowę, gdyż ja zawsze 
głosiłem twoją niewinność i czystość, nigdy nie do
zwoliłem mieć żadnego podejrzenia o tobie: niech 
więc moja głowa twój błąd okupi, ona jest dla two
jego szczęścia... Allah tak chce... niech więc się sta
nie wola jego.
—Nie mogę jednakże kłamać, odrzekła Aissa. Pocóż 

zresztą pozwalasz aby król mógł mówić zemną? od
dal go... to tak łatwo, czy niemożesz mnie przenieść 
w jakie odosobnione miejsce: jcdnóm słowem, ukryć..? 
Moja rana czyż jest nie dostateczną do tego przyczy
ną?... Prawie sama ci w tern dopomagam; lecz skła
mać! oh nigdy! zaprzóć się Agenora, nigdy!

Napróźno Mothril usiłował ukryć radość jaką wzbu
dzały w jego duszy słowa Aissy... Pojechać z Aissą, 
usunąć ją na jakiś czas przed don Pedrą, osłabić tym 
sposobem gnićw, nienawiść i żal... wspomnienia o 
donnie Maryi... zyskać miesiąc czasu, były to sposo
bności, któremi wszystko mógł sobie wynagrodzić, 
przytćm len zbawienny pomysł podała sama Aissa... 
Mothril silnie go uchwycił.

7’o/« IV. 11*
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— Chcesz tak, moja córko, rzekł, to pojcdziemy 
do zamku Montiel. Czy masz jaką odrazę do zamku 
Montiel? król lam mnie obrał rządcą.

— Ja mam tylko odrazę do króla don Pedro. Pój
dę gdzie zechcesz.

Mothril pocałował rękę i szaty Aissy; potem zapro
wadził ją, trzymając w swoich objęciach, do sąsie
dniego pokoju... Kazał wynieść zwłoki donny Maryi, 
a zawezwawszy dwie kobiet z jej kraju, na których 
wierności mógł polegać, zostawił je przy młodej ranio
nej dziewicy, zalecając najmocniej, aby nic nie mówi
ły do Aissy i niepozwalały, aby do niej było mówiono.

Rzecz tak ułożywszy, poszedł spotkać się z królem.
Don Pedro tylko co otrzymał rozmaite listy, oznaj

miono mu, że emisarjusze z Bretanii i Anglii ukazali 
się w okolicach... że niespokojności wojenne słyszeć 
się dawały, że Książę Galii rozpościerał około nowej 
stolicy swój żelazny łańcuch, aby natrzeć na niezwy
ciężone wojska, swego protegowanego w Navarecie, 
zmusić go do zapłacenia kosztów wojennych, albo 
raczej zamienić swoją wdzięczność na złoto.

Wiadomości te zasmuciły don Pedrę,leczgo nieznie- 
chęcily. Kazał poszukać Mothrila, który wchodził do 
pokoju Królewskiego w tój samej chwili, kiedy wido
czne było na królu, życzenie jego przybycia.

— Czy zobaczę Aissę? zapytał don Pedro.
— Królu, jej rana jest niebezpieczną, głęboką. 

nie ocalemy tćj ofiary.
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— Jeszcze tego nieszczęścia!... zawołał do Pedro. 
Oh! to za wielki cios... Stracić donnę Marję! która 
mnie tak kochała, Aissę którą kocham do szaleństwa; 
rozpoczynać zażartą, okropną wojnę, to zawiele Mo- 
thrilu, za wiele na jednego człowieka.

Po czćm, pokazał swemu ministrowi depeszę, przy
słaną przez rządcę Burgos, od miast sąsiednich.

— Mój królu, trzeba na chwilę zapomnićć o miło
ści, rzekł Mothril. trzeba się przygotować do wojny.

— Skarb jest próżny.
— Podatek go napełni... racz naznacz królu po

datek, o którym już wspominałem.
— Tak trzeba będzie... Czy mogę zobaczyć Aissę?...
— Aissa jest jak kwiat nad przepaścią, jedno dmu

chnięcie może jćj śmierć przyspieszyć.
— Czy co mówiła?
— Mówiła, królu.
— Cóż powiedziała?
— Kilka słów, które wystarczą na wszystko. Zda- 

je się że donna Marya chciała ją zmusić do zniesła
wienia, przyznaniem, które by pozbawiło króla dla 
nićj szacunku, lecz śmiałe dziecię nie zgodziło się na 
to. Donna Marya powodowana zazdrością, ugodziła ją.

— Aissa to powiedziała?
— I powtórzy, skoro odzyska swe siły... lecz drżę, 

aby już nikt w świecie jej głosu nie usłyszał.
— O mój Boże! zawołał król.
— Jeden tylko środek może ją uratować... Podług
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podań mego kraju, raniony może się uleczyć, jeżeli 
w nocy, na nowiu, dotknie się blizną swoją, pewnćj 
magicznej rośliny,

— Trzeba się o nią postarać, odrzekł król powodo
wany miłością i przesądem.

— Nie rośnie wtem miejscu; widziałem ją tylko 
w Montiel, mój królu.

— W Montiel... posyłaj do Montiel Mothrilu.
— Powiedziałem, królu, że trzeba żeby tę ranę od

wilżyło ziele będące jeszcze na swojej łodydze... O 
to jest nieochybne lekarstwo! Chętnie bym zaprowa
dził Aissę do Montiel, lecz czy można będzie z nią po 
dróżować?

— Niech jedzie Mothrilu,niech jedzie.' tylko ty zo
stań zemną, odrzekł don Pedro i dodał:

— Zaniosą ją tak lekko, jak się niesie sam ptak, 
kiedy pływa zawiesiwszy się na swoich skrzydłach...

— Ale ja tylko sam potrafię używać lekarstwa.
— Więc ja sam pozostanę?
— Nie, królu; gdyż jak Aissa wyzdrowieje, Król po

wrócisz do Montiel, i nie odstąpisz jej więcój.
— Tak, Mothrilu, tak, masz słuszność... nie opu

szczę jej więcej; naówczas będę szczęśliwy... A z cia
łem donny Maryi cóż się robi? Spodziewam się że 
największe honory będą jej oddane?

—Słyszałem królu, odrzekł, Mothril, mówiących: że 
podług przepisów twojej religii ciało samobójcy jest 
pozbawione godności obrzędu pogrzebowego, chyba
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zatajemy przed kościołem o samobójstwie donny 
Maryi.

— Nawet i przed wszystkiómi.
— Lecz twoja służba, królu?...
— Powiem przed całym dworem, że donna Marya 

umarła na febrę; a skoro ja tak się odezwę, nikt ani 
słowa nie powie...

Zaślepiony! szaleńcze! pomyślał sobie Mothril.
— Więc ty pojedziesz z Aissą zapytł król?
— Jeszcze dzisiaj nawet, królu.
— Ja zajmę się pogrzebem donny Maryi; podpiszę 

edykt i zawezwę moje wojsko i szlachtę. Ja oddalę 
burzę.

A ja, pomyślał sobie Mothril odsunąłbym się od 
tego zupełnie!



SH>33>3WB

Jakim sposobem dowiedział się Agenor o spóźnieniu.

Agenor zostawiwszy żołnierzy, oficerów i luto
wników wojny w największych zamiarach, planach i 
strategjach,*zmierzał do celu, tojest: d«» wynalezienia 
Aissy, swego najdroższego skarbu.

Miłość zaczynała przemagać jego ambicją, a na
wet powinności; gdyż młodzieniecniecierpliwy dosta
nia się do Hiszpanii, aby mieć wiadomość o Aissie, 
obojętnie patrzył, jak to już widzieliśmy, że poslo-
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wie króla Francy i i hrabia de Laval szli do Bordeaux, za* 
płacić okup zaKonetabla, jaki sam za siebie naznaczył.

Niemieliśmy tych wiadomości do naszej hisloryi, 
ponieważ brak jej był w hisloryi Agenora; i czynie- 
my o niej wzmiankę dla tego, iż jesteśmy zmuszeni 
powiedzieć: że Guinea jęczała z boleści wówczas gdy 
Książę Galii, wspaniały jak zawsze, uwolnił z Borde* 
aux jeńca wykupionego za złoto z całej Francyi.

Dodajemy także, że najpiórwszem staraniem Ber
tranda, było udanie się do Paryża, dla podziękowania 
Królowi. Odtąd jesteśmy dla Konetabla szczeremi i 
bezlronnemi historykami.

Agenor więc i jego wierny Musaron, przyspieszali 
wielkiemi marszami do zamku, w którym don Pedro 
oczekiwał na Aissę.

Agenor widział iż nie ma czasu do stracenia; znał 
także dobrze don Pedrę i Molhrila, nie mógł się tóż 
cieszyć nadziejami.

Któż wie, mówił do siebie, czy sama Marya Pa
dilla, przez słabość i obawę nie naruszyła swojćj go
dności, czy nie uległa namowomMolhrila, i czy uda
jąc nieprzebłaganą, nie spostrzega grymasów swego 
kochanka.

— Myśli te podwajały cierpienia Agenora. Już 
nie mówił jak zakochany, bo czynił sobie domniema
nia podług zdrowego rozsądku, i z wielkiem do pra
wdy podobieństwem.

Przypatrując się drodze, wywijał włócznią, która
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padała, to na wierzchowca Musarona, to na grzbiet 
poczciwego germka; o ile też Agenor go naglił, o tyle 
tenże przyspieszał swą jazdę; tym sposobem odby
wała się podróż, pośród rozmów których, zaniecha
my treści, aby niewznawiać i nieobznajmiać z niemi 
czytelnika.

— Widzisz Musaronie, mówił Agenor, jak tylko 
godzinę pomówię z donną Marją, rozpoznam całą te
raźniejszość i będę wiedział jak postępować na przy
szłość.

— Ale pan się niczego niedowiesz, i jeszcze wpa- 
dniesz w ręce tego łajdaka Maura, który czycha na 
ciebie, jak pająk na muchę.

— Zawsze jedno i to samo klepiesz. Czy Saracen 
wart już chrześcijanina?

— Saracen, kiedy sobie co postanowi, lepszy już 
jak trzech chrześcijaninów: jest to zupełnie tak, jak- 
gdybyś pan chciał powiedzieć: „Czy kobieta warta 
jest mężczyzny? „Jednakże codziennie widzióć mo
żna mężczyzn pod ich panowaniem i mocą; a wiesz 
pan dla czego?... ponieważ kobiety zawszemyślą o tćm 
co chcą czynić, a zaś mężczyźni, nie czynią prawie ni
gdy tak, jak myśleć powinni.

— Zatćm wnosisz?...
— Ze Saracen przeszkodził donnie Maryi jakąś in

trygą, wysłać ci Aissę.
— Dalej?
— Dalćj... że Molhril, który potrafił przeszkodzić
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panu w przysłaniu jego kochanki, oczekuje na pana 
z nasrożonem sercem i dłonią, że pana złapie w si- 
dła jak skowronka w niedojrzałym zbożu, że pana 
zabije, i że nie będziesz mieć Aissy.

Agenor wrzasnął tylko ze złości, i popędzał swe
go konia.

Tym sposobem przybył do zamku, którego widok 
uderzyłgo jak by boleścią. Miejscowośćgdzieniegdzie 
bywa wymowną, jej słowa pojętne są dla serc tkli
wych;

Przy blaskuxiężyca młodzieniec wpatrywałsię wbu- 
dowlę, która obejmowała całą jego miłość, całe jego 
życie. Właśnie w owym lo czasie, spełniał się w je
go tajemniczych i okiem niedosięgłych pawilonach, 
tryumf ochydnęgo złoczyńcy Mothrila.

Agenor strudzony długą podróżą, i niepewnem po
wzięciem wiadomości, omylony nadzieją posiadania 
ulubionego przedmiotu, którego szukał, po kilku go- 
dzinnem rozmyślaniu i przypatrywaniu się murom, 
dostał się z Musaronem do małej wioski, położonej 
z drugiej strony góry.

Tam, jak to wiemy, mieszkają owczarze. Agenor 
zażądał od nich noclegu, chojnie im za niego zapła
cił; postarał się o pargamin, atrament, i kazał Musa- 
ronowi napisać do donny Maryi list, pełen obawy i 
nieufności, używszy do tych wyrażeń całej delikatno
ści i dowcipu francuzkiego; aby zaś być pewniejszym 
swojej posyłki, chcial użyć do tego Musarona, lecz 

Tom IV. 12



germek zwrócił uwagę swemu panu, iż, jako znany 
Mothrilowi, na daleko większe narażony będzie nie
bezpieczeństwo, jak jakikolwiek posłaniec.

Agenor usłuchał Musarona, i wypełnił zdanie jego.
Sam zaś, położył Się‘tuż przy jego boku na bara

nich skórach i czekał.* •
Lecz sen zakochanych, podobny jest do snu obłą

kanych i łatwo się przerywa.
Po dwugodzinnym spoczynku Agenor wstał, po

szedł na szczyt pagórka, z którego, mimo znacznej od
ległości widzieć było można bramę zamkową, i cze
kał na powrót swego posłańca.

Otóż co zawierał list jego:
,,Szlachetna damo, tyle litościwa, tyle poświęcają

ca się w inleressie biednych kochanków, powróciłem 
do Hiszpanii; miej więc litość i donieś mi w obszernych 
wiadomościach o sobie i Aissie. Jestem w wiosce Que- 
bera, gdzie oczekuję na twoją odpowiedź, która mi 
śmierć lub życie przyniesie. Co się stało? czego mam 
się spodziewać lub obawiać.

Owczarz jeszcze nie powrócił; w tćm nagle otwo
rzyły się bramy zamkowe, Agenor uczuł bicie serca; 
lecz to nie ten wyszedł na którego oczekiwał.

Długie pasmo żołnierzy,kobiet i dworzan wychodzi
ło niewiadomo zkąd, gdyż Król do swej rezydencji 
nie z zbyt licznym przybył dworem. Był to jakby ja
ki orszak,postępujący za lektyką, obejmującą trupa.
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Przekonywały o tem żałobne ozdoby będące przy 
tejże lektyce

Agenor mówił sobie, że wróżba była złowrogą.
Zaledwie przeszła mu ta myśl, bramy zamknęły się.
— W tem spóźnieniu jest cóś szczególnego, rzekł 

Musaronowi, który z swej strony okazywał niezado
wolenie. Idźże, dowiedz się, przydał Agenor.

Sam usiadł na wzgórku, pomiędzy okrytemi pyłem 
krzakami.

Kwadrans czasu nie upłynął, jak Musaron powró
cił, prowadząc z sobą żołnierza, który zdawał się wiel
ce dać prosić, aby szedł za nim.

Mówię, że mój pan zapłaci, i zapłaci hojnie.
— Kto zapłaci, i za co? zapytał Agenor.
— Panie, mamy wiadomości...
— Jakie wiadomości?
— Ten żołnierz należy do orszaku prowadzącego 

ciało do Burgos.
— O Boże! co za ciało?
— Ah, panie mój! kochany panie, mnie możebyś 

nie chciał uwierzyć, lecz jemu, bydż może, uwierzysz: 
prowadzi do Burgos ciało donny Maryi Padilli!

Agenor wykrzyknął powodowany smutkiem i nie- 
spoko jnością.

— Tak jest, przydał żołnierz, muszę się spieszyć, 
powrócić na swoje miejsce.

— Nieszczęście! nieszczęście! zawołał Mauleon. 
Molhril jest w zamku?
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— Mothril pojechał do Montiel.
— Pojechał! z swoją lektyką?
— Obejmującą w sobie umierającą młodą dziewi

cę, tak panie.
— Młodą umierającą dziewicę! ah Musaronie, Ais- 

sa juz nie żyje, rzeki z westchnieniem nieszczęśliwy 
rycerz, i potoczył się na ziemię, jak gdyby sam rze
czywiście umarł. Przestraszyło to dobrego germka, 
jako nieprzyzwyczajonego do podobnych wypadków 
swego pana.

— Rycerzu, rzecze żołnierz, oto wszystko co wiem, 
i to tylko przez wypadek; ja to tej nocy wyniosłem 
młodą dziewicę, ranioną sztyletem i otrutą Maryę Pa- 
dillę.

— 0 przeklęta nocy! o nieszczęście! nieszczęście, 
powtórzył młodzieniec w połowie bezprzytomny. Oto 
masz mój przyjacielu, weź te dziesięć florinów, jak 
gdybyś mi nieoznajtnił o nieszczęściu mego życia.

— Zegnam i dziękuję ci rycerzu, rzeki żołnierz od
dalając się.

Musaron z wzniesioną dłonią nad swemi oczami 
przypatrywał się widnokręgowi.

— Patrz, patrz mój kochany panie, tam bardzo da
leko, widzisz pan tych ludzi i lektykę, którzy prze
chodzą po za górą? widzisz pan na końcu w białej 
opończy Saracena naszego nieprzyjaciela?

— Musaronie, Musaronie, rzekł rycerz w bolesnćm 
uniesieniu, siadajmy na koń i zgruchotajmy tego nę-
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dznika; jeżeli Aissa ma umierać, niechże przynajmniej 
ja, uniosę jćj ostatnie tchnienie.

Musaron pozwolił sobie oprzeć dłoń o ramię swe
go pana, i rzekł:

— Panie, niemożna dobrze sądzić o rzeczy dopie
ro co wydarzonćj, nas dwóch, a ich dwunastu, je
steśmy strudzeni, a oni przy swoich siłach; przytem 
jak nam wiadomo idądo Montiel, tosięz nićmi w Mon
tiel spotkamy. Przedewszystkiem, mój panie, trzeba 
znać historyą nad którą ubolewasz; żołnierz nie po
trafił ją dokładnie opowiedzić, musićmy się dowie
dzie, dla czego donna Marya była otruła i umarła, i dla 
czego donna Aissa jest ranioną sztyletem.

— Masz słuszność, mój wierny przyjacielu, czyń 
ze mną co się podoba.

—Uczynię z pana człowieka tryumfującego i szczę
śliwego.

Agenor wstrząs! głową ze smutkiem. Musaron wi
dział iż nie było innego lekarstwa na tę chorobę, jak 
tylko mocny ruch ciała i umysłu.

Odprowadził swego pana do obozu gdzie wierni 
Henrykowi Bretonowie i Hiszpanie, mniój się ukry
wali i głośniój mówili o swoich zamiarach, od czasu 
jak otrzymali wiadomość o oswobodzeniu Dugues- 
clina, i jak czuli się na większych siłach.

Toin IV. 12*



Pielgrzymi.

Na kilka mil od Toledy, w piasczystej drodze, wy
tkniętej krętemi sosnami, Agenor i wierny Musaron 
jechali smutnie pod wieczór, szukając jakiej venty, 
aby odpocząć i kazać upiec zająca, którego strzała 
Musarona nie pominęła na noclegu.

Nagle usłyszeli w piasku po za sobąspieszny ruch: 
był to pęd rączego muła, który na swoich szerokich 
bokach niósł pielgrzyma; miał on twarz zasłoniętą
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szerokiemi skrzydłami kapelusza, a lepiej jeszcze 
okrywał mu ją pewien rodzaj kwefu, przyczypiony do 
skrzydeł tego kapeluszaf

Ten pielgrzym bódł ostrogą muła i kierował go 
jak człowiek umiejący należycie jeździć konno.

Przewybornej rasy zwierze leciało raczej jak bie
gło po piasku, i uchodziło tak szybko z widoku na
szych podróżnych, iż nie mogli rozrużnić dźwięku 
głosu, którym odezwał się przemykając, Vayan uste- 
des con Dios (jedźcie z Bogiem).

Nie wyszło i dziesięć minut, jak Musaron usłyszał 
drugi szelest podobny do pierwszego. Odwrócił się, 
i zaledwie zdążył wziąść konia rycerza swego, gdy 
czterech jezdców nadjechało jak błyskawica.

Jeden z nich, który nieco naprzód postępował był 
ubrany w suknię pielgrzyma, podobną do ubioru pier
wszego, którego podróżni niedawno co widzieli.

Tylko że pod tern ubraniem, roztropny pielgrzym 
chował zbroję; miał nawet twarz zakrytą przyłbicą; 
ciekawy był to widok mimo nocnej pory, twarz tego 
rycerza pod kapeluszem z szerokiemi skrzydłami.

Nieznajomy, jeżeli tak powiedzieć można, wietrzył 
naszych podróżnych, jak pies gończy; lecz Agenor 
przytomnie zapuścił przyłbicę swego hełmu i oparł 
dłoń na mieczu.

Musaron był w gotowości do odporu.
— Panie, ozwał się niezrozumiale po hiszpańśku, 

ciekawy głos wychodzący z po za pagórka,czy nie wi-
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działeś jednego przejeżdżającego mego towarzysza, 
pielgrzyma jak i ja, na czarnym mule, szybkiem jak 
wiatr?

Dźwięk tego głosu sprawił Agenorowi nieprzyje
mne wrażenie, lecz powinnością jego było odpowie
dzią, co też uczynił z grzecznością.

— Pielgrzymie albo rycerzu, odparł równie po hi
szpańsku, osoba o której mówisz, przed dziesięcio
ma minutami przejeżdżała tą okolicą: prawda, że sie- 
działa na mule, tak rączym, iż mało koni na świecie 
mogło by mu w biegu wyrównać.

Musaronowi zdawało się spostrzegać, iż głos piel
grzyma obudzał w Agenorze pewne zdziwienie, zbli
żywszy się, rzekł śmiało:

— Te wiadomości droższe mi są jak sobie wysta
wić możesz rycerzu; przytem są udzielone z tak do
brą chęcią, że jestem powodowany zaznajomić się 
z tym od którego je odbieram... Widzę po twoim 
akcencie nieznanym, że obadwa pochodziemy z pół
nocy, a to jest właśnie przyczyna, abyśmy byli z so
bą w poufałości.

— Odsłoń pan zatem swoją przyłbicę, abym miał 
zaszczyt podziękować ci przed odkrytą twarzą.

— Sam się odsłoń panie rycerzu, odparł Mauleon 
którego ten głos i żądanie jeszcze bardziej do niego 
zniechęcało.

Pielgrzym nie wiedział co miał począć, a nawet
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w końcu zupełnie odmówił, przez co przekonał, jak 
dalece jego żądanie było zdradzieckie i interesowne.

I nie wyrzekłszy ani słowa, dał znać swoim towa
rzyszom i pobiegł pędem w drogę, po której przeje
chali dwaj pierwsi pielgrzymi.

— Olo bezczelnik.' rzekł Musaron, na ówczas jak 
go już więcej nie widział.

— Ale co za głos szkaradny, mój Musaronie; zda- 
je mi się, że go słyszałem w niepomyślnych chwilach.

— Ja tak samo myślę jak i pan, i gdyby nasze ko
nie nie były tak strudzone, puścilibyśmy się za temi 
dudkami, inaczej zaś pomijamy może jaką dobrą cie
kawość.

— Co nas to obchodzi, Musaronie? odparł Maule- 
on, jako człowiek którego już nic więcej nie zajmu
je; jedziemy do Toledy, gdzie mają się ścierać nasi 
przyjaciele: Toleda jest niedaleko Montiel a więcej 
nic mnie nie obchodzi.

— W Toledzie będziemy mieli wiadomości o Ko- 
netablu, rzekł Musaron.

—Zapewniei o don Henryku,przydał Agenor,otrzy
mamy rozkazy i zostaniemy machinami, automatami, 
jest to jędyny środek, jedno pocieszenie jakie bydź 
może dla ludzi, którzy straciwszy nadzieje nie wiedzą 
co mają mówić, albo czynić w życiu.

— Tam! tam! rzekł Musaron zawsze będzie czas 
powątpiewać. . W ostatni dzień zwycięztwa, jak nie
sie przysłowie naszego kraju.
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— Albo śmierci... nieprawdaż? a tego właśnie ba
łeś się dodać.

— I cóż.1 mój panie, raz się tylko umiera.
— Czy sądzisz że się boję!
— Oh! pan się wcale nie boisz i to właśnie co mię 

gniewa.
Tak rozmawiając doszli do upragnionej ve.nty.
Był to dom spustoszały, jak zwykle w Hiszpa

nii bywają owe schronienia, owe ucieczki opatrzno
ści, służące podróżnym od dziennego spisku i nocne
go zimna, miejsca tak wiele,e pożądane, a Lak często 
nieprzebyte, jak piasczyste oazy w pustyni, gdzie 
trzeba by umrzóć z głodu i pragnienia nim się drugie 
napotka.

— Gdy Agenor i Musaron, pozostawili swoje ko
nie w stajni, albo raczej, jak godny germek sam się 
tern zajął, Agenor spostrzegł w podziemnej sali w®e?z- 

przed roznieconym ogniskiem, mocno uśpionych 
mulników i dwóch pielgrzymów, którzy w miejsce 
rozmawiania z sobą, odwrócili się jeden od drugiego 
plecami.

— Ah! sądziłem że to byli towarzysze, mówił do 
„siebie zdziwiony Agenor.

Pielgrzym z zasłoną jeszcze bardziej ukrył sięweie- 
niu, gdy ujrzał wchodzących dwóch nieznajomych 
podróżnych.

Co do pielgrzyma w przyłbicy, ten zdawał się cza
tować z niewypowiedzianą ciekawością, i oczekiwać
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chwili, W której by uchyliła się jakakolwiek część 
kwefu swego mniemanego towarzysza.

Lecz pożądana chwila nie nadeszła. Niema, niewzru
szona i tajemnicza postać nie przemówiła ani słowa 
do swego natrętnego towarzysza, udając sen głęboki.

Już z wolna mulniki odziani w płaszcze wychodzi
li na podwórze, aby spocząć blisko ognia, przy swo
ich wierzchowcach, w ventie został się tylko Maule• 
on, który powrócił z wieczerzy wraz z swoim germ- 
kem. Każdy z dwóch pielgrzymów ciągle zajmował 
się czuwaniem nad snem swego mniemanego towa
rzysza.

Mężczyzna w przyłbicy zaczął rozmowę z Ageno- 
rem, tłómacząc się niejako dla czego tak pozostawił 
go w drodze.

Później zapytywał: czy by nie chciał iść wkrótce 
na spoczynek do swego pokoju, gdzie zapewne le
piej spać będzie jak na prostej ławie.

Agenor ciągle zasłonięty, opierał się temu, może, 
aby tern sprzeciwić się nieznajomemu, gdyż mu na 
myśl przyszło, iż zostając nic się nie dowie; albowiem 
drugi pielgrzym widocznie dla niego nie spał, i że 
zajdzie coś nadzwyczajnego pomiędzy temi dwoma 
ludźmi, z których każdy tak pragnął samotności.

Agenor żył w czasie i kraju, w którym ciekawość 
ocala często życie ciekawym.

Poszedł w końcu do wskazanego mu miejsca, za-
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trzymał się za drzwiami, które chociaż duże i mocne 
nie schodziły się szczelnie aby zasłonić widok ogniska.

Miał słuszność: gdyż mu się przedstawił ciekawy 
widok.

Gdy pielgrzym w przyłbicy ujrzał się sam na sam 
z drugim, i gdy sądził że tenże zasnął, powstał i po
stąpił kilka kroków, aby się przekonać o rzeczywisto
ści snu drugiego.

Uśpiony pielgrzym nie poruszył się.
Naówczas mężczyzna w przyłbicy zbliżył się na 

palcach, i wyciągnął rękę w celu odkrycia z jego 
twarzy zasłony.

Lecz zaledwie się jej dotknął, pielgrzym powstał 
i glosom rozgniewanym rzekł:

— Czego żądasz? dla czego mi sen przerywasz?
— Który nie bardzo jest głęboki, mości pielgrzy

mie, odpowiedział mu żartobliwie.
— Lecz który powinien być szanowany, ciekawcze 

z żelazną twarzą.
— Zapewne pielgrzymie masz do tego słuszne po

wody, aby nie widziano, czy twoja jest z żelaza lub 
z ciała.

— Co komu do moich przyczyn zakrywam się dla 
tego, że nie chcę być od nikogo widziany: to przecież 
jest wyraźnie.

—Jestem bardzo ciekawy, i zobaczę cię, rzekł żar
tobliwie mężczyzna w przyłbicy.
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Pielgrzym niebawnie odchylił swą suknię i doby
wszy długi puginał, rzekł:

— Naprzód to zobaczysz!
Naówczas mężczyzna w przyłbicy namyślał się przez 

chwilę, następnie zasunął mocne rygle od drzwi za kló- 
remi słuchał i patrzał Agenor.

W tym samym czasie otworzył okno wychodzące 
na drogę, i wprowadził przez nie czterech uzbrojo
nych pancerników.

— Widzisz że obrona była by próżną, a może na
wet i niepodobną: chciej więc, jeżeli cenisz swoje ży
cie, które jak sądzę, jest bardzo drogie, odpowie
dzieć mi na następujące pytania:

Pielgrzym z sztyletem w ręku drżał z wściekłości 
i obawy.

— Czy nie jesteś don Henryk de Transtamare? 
rzekł napastnik.

Pielgrzym zachwiał się.
— Na zapytanie, uczynione w tym sposobie, iż ty

loma ostróżnościami nie należy się odpowiadać, je
żeli jest się tćm jak mówisz, nie oczekując śmierci...

— Będę więc bronił mego życia, gdyż rzeczywiście 
jestem Księciem, którego wymówiłeś nazwisko.

I poruszeniem nakazującym odsłonił swoje szla
chetne lica.

— To Książę! zawołał Mauleon za drzwiami, usi
łując je wysadzić.

— To on! zawołał mężczyzna w przyłbicy z dziką
Tom IV. 13
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radością, byłem tego pewny. Towarzysze, zbyt dłu. 
go za nim goniliśmy od Bordeaux. Schowaj twój 
puginał, mój Książę, nie trzeba cię zabijać, tylko na
łożyć okup. Najświętsze ciało! bądźmy w zgodzie. 
Schowaj Książę swój sztylet, schowaj.

Agenor wybijał obiema nogami we drzwi chcąc je 
wysadzić, lecz łańcuch był na przeszkodzie.

— Idźcie tamtą stroną do drzwi i zobaczcie kto 
kołacze, rzekł mężczyzna w przyłbicy do swoich lu
dzi, a mi pozostawcie Księcia.

— Rozbójniku! rzekł Henryk z pogardą chcesz 
mnie wydać memu bratu.

— Jeżeli mi więcćj jak Książę zapłaci, czemu nie.
— Czy nie mówiłem że lepićj umrzeć tutaj. Na po

moc! na pomoc! wołał Książę.
— Ah! Książę! odparł bandyta, jesteśmy zmuszeni 

zabić ciebie, chociaż twoja głowa mniej się opłaci 
jak cała żyjąca osoba; lecz zresztą, i tern trzeba się 
konlentować, zaniesiemy twoją głowę don Pedrze.

— To jeszcze zobaczemy! krzyknął Agenor wysa
dzając gwałtownem usiłowaniem drzwi, które roz
dwoiwszy się, padły na czterech ludzi i rozbójnika.

— Teraz już musiemy go zabić, rzekł ten ostatni 
wydobywając miecz na don Henryka, Książę masz 
niezręcznego przyjaciela, każ mu uspokoić się.

Lecz jeszcze nie skończył bandyta,jak weszła trze
cia osoba, której się nie spodziewano.

Nie miała ona maski ani zasłony; uważała się do-
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statecznie ubraną w odzieży pielgrzyma, jej szerokie 
barki, ogromne ręce i duża głowa, oznaczały silnego 
i nieustraszonego rycerza.

Zbliżył się do progu, przypatrywał się obojętnie 
i bez obawy rozruchom w sali gościnnej.

— Hola! Tu jest bójka, zawołał,chrześcijanie, kto 
ma słuszność a kto krzywdę?

Jego głos donośny i nakazujący, uciszył zamiesza
nie?

Szczególniejszą była postawa bijących się, na pro
sty głos zawezwawczy.

Książę, wykrzyknął z radości i podziwienia, męż
czyzna w' przyłbicy cofnął się, Musaron zawołał:

— Przysięgam na życie, to jest pan Konelabł!
—Konetablu! Konetablu! na pomoc wzywał Książę, 

chcą mnie zabić!
— Ciebie, mój Książę? ryknął Duguesclin rozdzie

rając na sobie suknie, aby módz swobodniej władać, 
i któż to taki.

— Przyjaciele, rzekł rozbójnik do swoich towa
rzyszy, trzeba albo zabić tych ludzi albo umrzeć tu
taj. Jesteśmy uzbrojeni a oni bezbronni, djabeł nam 
ich nasłał: w miejsce sto tysięcy florinów, naweldwa- 
kroć nas czeka.

Konelabł z nieporównaną krwią zimną sięgnął rę
ką za nim rozbójnik mógł słów swoich dokończyć 
pochwycił go za szyję, zręczniej jak barana, i przewa-



148

lając pod swe nogi, gruchnął na ziemię, następnie 
wyrwał mu miecz i rzeki:

— Ja teraz jestem uzbrojony, trzech na trzech, moje 
nocne ptaszki!

— Jesteśmy zgubieni, wrzasnęli towarzysze bandy
ty uciekając przez okno jeszcze otwarte.

Tymczasem Agenor przyskoczył, odpiął przyłbicę 
leżącemu bandycie i zawołał:

— Caverley! Ja to zgadłem.
— To jest jadowita bestja, którą trzeba zdeptać, 

rzekł Konetabl.
— Ja się tego podejmuję, rzekł Musaron, gotowy 

szlachtować swoim nożem.
— Litości! przebaczenia! wołał rabuś nie naduży

wajcie przemocy.
— Tak, rzekł Książę całując Duguesclina z wiel- 

kićm uniesieniem radości, tak, litości zajmiemy się po
dziękowaniem Bogu, za to że nas złączył, a nie tym 
nędznikiem, niech żyje i niech idzie, powieszą go 
gdzieindziej!

Caverley rozczulony wdzięcznością, całował stopy 
wspaniałego Księcia.

— Niech więc zmyka, zawołał Duguesclin.
— Ruszaj złoczyńco! mruczał Musaron otwierając 

mu drzwi.
Caverley nie dał sobie tego powtórzyć; zmykał tak 

prędko, iż końmi by'go nie dogoniono, gdyby Księciu 
podobało się zmienić postanowienie.
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Po wzajemnem zwierzeniu się. Książę, Konetabl i 
Agenor rozmawiali z sobą o nastąpićmającćj wojnie-

— Widzisz Książę że jestem słowny na randez-vous, 
zmierzałem do Tolledy, jak mi to zaleciłeś w Borde
aux. Czy Książę rachujesz na Tolledę.

—Mam wiele nadziei, rzekł don Henryk, jeżeli Tol- 
leda otworzy mi bramy swoje.

— Tonie jest rzecz pewna, odpowiedział Konetabl. 
Od czasu jak podróżuję w tej sukni: to jest, od czte
rech dni, więcej wićm jak mogłem był dowiedzieć 
się przez cztery lata. Tolledanie są za don Pedrem. 
Trzeba by ich oblężeć.

— Kochany Konetablu wystawić cię dla mnie na 
tyle niebezpieczeństw!

— M. Książę, trzymam się tylko jednego słowa. 
Obiecałem ci, że będziesz panować w Kastylii, i albo 
tak się stanie, albo ja umrę; przytćm muszę się je
szcze czćm więcćj zająć, gdyż zaledwie twojem tra- 
fnćm postępowaniem, uwolniłeś mnie w Bordeaux; 
w dziesięć dni potćm widziałem się z Królem Karo
lem i przeszedłem granicę. Od ośmiu dni biegam 
w Hiszpanii po twoich śladach, gdyż mój brat Olivier 
i Begue de Villaines, otrzymali wiadomość iż powra
casz z Burgos dążąc do Tolledy.

— Prawda, przyszedłem i oczekuję pod Tolledą 
tych wielkich dowódców mojego wojska, przebra
łem się pod Burgos.

Tom IV. 13*
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— Oni mnie naprowadzają na myśl, mój Książę, 
że tym sposobem przejdą niedostrzeżeni dla przygo
towania kwater żołnierzom. Ubiór pielgrzyma jest 
w modzie, w Hiszpanii każdy chce dziś odbywać 
pielgrzymkę, i to tak dalece, że ten łajdak Cavarley 
przybrał strój podobny naszemu. Przecież żeśmy się 
zeszli, obierzesz teraz rezydencją i zawezwiesz do 
siebie Hiszpanów, którzy do ciebie należą, mnie, wszy
stkich rycerzy i żołnierzy z całego kraju. Nie traćmy 
czasu; Don Pedro jeszcze buja, utracił on swego naj
lepszego doradcę, to jest donnę Marję, jedyną isto
tę, którą kocKał w tym świecie, korzystajmy z jego 
zamyślenia się, wypowidzmy mu wojnę, zaczem bę
dzie miał czas przyjść do siebie.

— Donna Marja umarła, rzekł Henryk, czy to jest 
z pewnością?

— Jestem tego pewny, odpowiedział smutnie Age- 
nor, widziałem jak wieźli jej zwłoki.

— A don Pedro co robi?
— Z pewnością nikt nic nie wie; kazał pogrzebać 

w Burgos bićdną ofiarę, poczem znikł.
— Znikł, czy to być może! Lecz powiadasz, że 

donna Marja jest jego ofiarą, opowiedz mi to Ronę- 
tablu, od ośmiu dni ani z jedną duszą żyjącą nie śmia
łem mówić.

—Otóż co zaszło, rzekł Konetabl, donieśli miszpie- 
gi, iż don Pedro kochał Maurytankę córkę przeklęte
go Mothrila... Donna Maryapowątpiewała o tóm, lecz
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sama odkryła stosunki pomiędzy Królem i Maurytan- 
ką; która przejęta gniewem, otruła się, przebiwszy ser
ce swojej rywalce.

— Oh! zawołał Agenor, oh tonie podobna M. Ksią
żę, to byłoby ochydną zbrodnią, zdradą tak czarną, 
iż same słońce zaćmiło by się od gniewu.

Król i Konetabl patrzyli z zadziwieniem na mło
dzieńca, który tak się wyrażał; lecz nie mogli otrzy
mać od niego żadnego objaśnienia.

—Przebaczcie mi! rzekł uniżenie Agenor, mam taje
mnicę młodzieńczą, tajemnicę świętą, którą donna Ma
rya uniosła w połowie do grobu, a drugą połowę ja 
chcę zachować religijnie.

— Biedne dziecię, zakochane, rzekł Konetabl.
Agenor milczał, i tylko rzekł:
— Jestem na wasze rozkazy, gotowy umrzćć w wa

szych usługach.
— Wiem, rzekł Henryk, że jesteś szczeryprzyjaciel 

zacny, zręczny, i niezmordowany sługa; rachuj tćż 
na naszą wdzięczność; lecz powiedz nam, czy wićsz 
cokolwiek co by dotyczyło miłostek don Pedry?

— Wiem wszystko, M. Książę, i jeżeli rozkazujesz 
mi abym powiedział....

— Gdzie może być w tej chwili don Pedro? oto 
wszystko co obcięlibyśmy wiedzie.

— Chciejcie mi dać osiem dni, a opowiem wam 
z pewnością.

— Osiem dni, rzekł Król, co myślisz Konetablu?
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— Królu, odparł Bertrand, ośm dni będą nam 
potrzebne do uporządkowania naszego wojska i ocze
kiwania na posiłki i pieniądze z Francyi, zupełnie na 
tem nic nie traciemy...

— Tym lepiej, dodał Mauleon, bo gdy mój zamiar 
powiedzie się, będziesz miał w swojej władzy rze
czywisty przedmiot wojny, to jest don Pedrę, które
go ci dostarczą z wielką radością.

— Trafnie mówi, rzekł Król, z ujęciem jednego 
z nas, skończy się wojna w Hiszpanii.

— Oh! bynajmniej M. Książę! zawołał Konetabl, 
przysięgam ci to, że gdybyś został jeńcem co przy po
mocy Boskiej nie stanie się, choćby mnie miano po
rąbać w kawałki będę ścigać tego odszczepieńca don 
Pedrę, który z zimną krwią każę zabijać swoich jeń
ców.

— Podług mego zdania, odparł Książę, Bertrandzie 
nie zajmuj się mną, jeżeli będę ujęty; jeżeli zaś zabi
ty, oblecz moje ciało w zwycięztwo, i bezwładnie 
umieść na tronie Kastylskim aby zdrajca, zabójca le
żał u stóp tego tronu, a ja uważać się będę za szczę
śliwego i tryumfującego.

— M. Książę, dosyć na tem, dodał Konetabl. Te
raz dajmy wolność temu młodzianowi.

— / randez-vouś? rzekł Mauleon.
— Pod Tolledą, którą zagarniemy...
— Za ośm dni?
— Za ośm dni!
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Henryk ucałował młodzieńca zdumianego tym za
szczytem.

—Pozostaw to mnie—rzekł Król, chcę ci dowieść, 
że podzielając mój los niepomyślny, nabyłeś prawa, 
być uczestnikiem w szczęściu.

— A ja, dodał Konetabl, ja, który winien mu jestem 
w części moją wolność jakiej używam, obiecuję mu 
moją pomoc, jeżeli jej kiedy potrzebować będzie, 
wszędzie przeciwko komukolwiek,! dla kogokolwiek.

— Oh panowie, panowie! zawołał Mauleon prze
pełniacie mię radością i dumą. Dwaj możni Książęta 
takie mi czynią zaszczyty.'... Ależ Książę! ty mi Boga 
pokazujesz na tćj ziemi, otwierasz mi Niebo.

— Wart jesteś tego Mauleonie, rzekł Konetabl, czy 
potrzebujesz pieniędzy?

— Nie, mój panie, nie.
— Jednak któż wie; zamiar jaki przedsiębierzesz 

może będzie cię kosztował zachodów i pieniędzy:
— M. Książę, Konetablu, odpowiedział Maulćon, 

przypominasz sobie, że już raz zabrałem szkatułę tego 
rozbójnika Caverleya, był w niej skarb Królewski, to 
przecież nie mało, a jednak straciłem ją bez żalu. Od 
czasu jak jestem w Francyi, otrzymałem od Króla 
sto liwrów, te mi wystarczą.

— Co to za ładne słowa! szepnął Musaron w ką
cie ze łzami w oczach.

Król to usłyszał.
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— Czy to twój germek? rzekł.
—Wierny i odważny sługa, odpowiedział Mauleon, 

który mi osładza życie ocaliwszy już nie raz.
— I on będzie wynagrodzony. Masz germku, rzekł 

Król odpinając z siebie jednę z gwiazd przypiętych 
do sukni, bierz, i jeżeli kiedyś zabraknie ci czego, 
tobie, twojej familii, lub komu kolwiek bądź, przynie
siesz tę gwiazdę mnie lub moim następcom, a otrzy
masz znaczne pieniądze. Teraz dobry germku idź.

Musaron przykląkł z sercem rozczulonem chcącem 
mu jakby piersi rozstąpić.

— Teraz Królu, rzekł Konetabl korzystajmy z nocy, 
i spieszmy do miejsca gdzie cię twoi oficerowie ocze
kują, szkoda żeśmy tak wypuścili tego Caverleya, on 
gotów jest wrócić za nami z potrójnemi siłami, i znów 
nam zaskoczyć choćby tylko dla pokazania że ma 
rozum.

— Zatem na koń, rzekł Król.
Wzięli, swoje zbroje ufni w odwagę i oręż, do

sięgli las w którym trudno ich było na nich nacierać, 
i nie podobna za niemi gonić.

Wówczas Agenor zsiadł z konia i pożegnał się 
z dwoma możnemi protektorami, którzy życzyli mu 
szczęścia i dobrej podróży.

Musaron czekał rozkazów aby odprowadzić konie 
do jednego z czterech końców świata.

— Gdzie idziemy, rzeki?
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— Do Montiel... moja zemsta mi powiada że prę
dzej lub później znajdziemy tam don Pedrę.

— Przynajmiej że czasem zazdrość jest przydatną: 
można przez nią więcej zobaczyć jak się zamierza. 
Ruszajmy więc do Montiel.



Jaskinia w Mouliel.

I szybko ruszyli; w dwa dni Agenor osiągnął cel swe
go poselstwa i miłości.

Przybył pod Montiel w towarzystwie Musarona, 
ale tak ostrożnie, że nikt nie mógł się pochwalić, iż 
ich widział w okolicy.

Tylko że w miarę przedsiębranych ostrożności od
dalał się od istoty rzeczy, bo kto nic nie mówi, nic 
dowiedzieć się nie może.

Skoro Musaron ujrzał Montiel położone na funda-
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mentach skalistych jak olbrzym z granitu wznoszący 
głowę w obłoki, a nogi kąpiący w Tagu, skoro roz
poznał przy świetle odblasku księżyca, drogę zaro
słą krzakami, owe zalamki poprzerzynane ukośnie, 
tak, iż na dwadzieścia kroków nic dojrzeć nie można, 
a zaś przeciwnie, z góry najmniejsza straż mogła wszy
stko widzieć, Musaron rzekł swemu panu:

— To prawdziwe gniazdo jastrzębia; jeżeli gołąb 
w nim jest zamknięty, nigdy nie będzie można go 
dostać.

Istotnie, Montiel tylko głodem możnaby zwyciężyć, 
a dwom ludziom niepodobna było tego dokonać.

— Oto chcialbym wiedzićć, rzekł Agenor, czy Mo- 
thril mieszka w tej jamie z Aissą, jak ją uważają nasi 
nieprzyjaciele, a jednem słowem, jak sobie teraz po
stępuje don Pedro.

— Cierpliwości mój panie, a o wszystkiem się do
wiemy, rzekł Musaron, tylko że dłużej jak cztery dni 
nie możemy czekać cierpliwie. Pomyśl pan o tem.

— Będę czekał dopóki nie ujrzę Aissy łub kogo
kolwiek co mi o niej powić.

— To trzeba się wybrać na polowanie, tylko do
brze się pan namyśl, albowiem jak będziemy polo
wać, to z tego zamku MothriI, albo jaki Hafiz wypu
ści na nas strzałę lub iglicę i przygwoździ jak żabę. 
Przypatrz się pan tylko... to miejsce jest dobrze wy
brane.

— Prawda.
Tom IV. 14
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— Trzeba użyć jakiego mędrszego środka. Ja te
mu wierzę że Aissa jest w tej jamie, i że Mothril ją 
zamknął. Co do pewności, czy i don Pedro tam się 
znajduje, o tern za dwa dni przecie się dowićmy.

— Dla czego?
— Ponieważ ten zamek jest nie wielki, mieści w so

bie małą załogę,—i że dla zaopatrzenia Króla w po
trzeby powinno się często z niego wychodzić.

— A gdzie mieszkać będziemy?
— Nie pójdziemy ztąd bardzo daleko: już nawret 

widzę nasze siedlisko.
— Tę jaskinię?

— To rozpadlina w skale, jakieś źródło z niej pły
nie, mokro ale bezpiecznie, nikt tam nie przyjdzie; 
chyba napić się albo poczerpnąć wody, schowamy się 
wewnątrz, capniemy pierwszego lepszego co się na
darzy, obietnicą lub pogróżką, każemy sobie opowie
dzieć, a tym czasem będziemy w chłodzie.

— Jesteś zacny i śmiały towarzysz, mój Musarome
— Oh.' wierzaj mi pan, że i Król don Pedro niewie

lu ma takich doradców jak ja. Przyjmujesz pan jaski
nię?

— Zapominasz o dwóch rzeczach: o naszem po
żywieniu, którego nie znajdziemy przecież w tej jamie 
i o koniach których wprowadzić do niej nie będzie 
można.

— Prawda... ale trudno pomyślćć o wszystkićm. 
Zacząłem, niech pan kończy.
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— Zabijemy nasze konie i rzuciemy w Tag.
— A co jeść będziemy?
— Poczekamy aż się kio nasunie, jak będzieszedł 

z zapasami żywności; naówczas wypadniemy żabie- 
rzemy i będziemy jedli.

—Wyśmienicie, odrzekł Musaron, ale jak w zamku 
spostrzegą że ich wysłaniec niepowraca, będą się mie
li na ostrożności.

— Mniejsza oto, ale się dowiemy o tern czego po
trzebujemy.

Postanowiono przywieść do skutku obydwa zamia
ry: ale Agenor na wspomnienie zabijania koni uczuł 
boleść w sercu.

— Biedne zwierzę, rzekł, tak mi dobrze służyło.
— I mogło by jeszcze lepiej posłużyć, dodał Mu- 

saron, gdybyś pan wykradł Aissę.
— Mówisz jak wyrocznia. Nie zabiję mego biedne

go konia; idź Musaronie, rozkiełzłaj go, schowaj 
rzęd w jaskinię, może chodzić i żywić się sam,ma
jąc więcej do tego przemysłu jak człowiek: a w naj
gorszym razie, dla niego i dla nas, jak dostrzegą, za- 
biorą go sobie do zamku, my zaś, zaw’sze gotowi bro
nić się, wszakże tak?

— Tak, mój panie.
Musaron odwiązał konia, zdjął rzęd i schował go 

w rozpadlinie, której dno składało się z wilgotnej 
gliny, a dla zabezpieczenia się odsłabości wysypał go
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piaskiem i obcięlemi gałęziami, które przyniósł w pła
szczu, uzbierawszy na brzegu Tagu.

Resztę nocy spędzono na takiem zajęciusię, a wdzień 
nasi awanturnicy byli w swojem samotnem schro
nieniu.

Szczególniejsza rzecz obijała się o ich uszy.
Na drodze prowadzącej jakby okrąglemi schody, 

od spodu pagórka aż do samego zamku, słyszeć by
ło można głos ludzi przechadzających się na po
kładzie.

Głos zamiast się wznosić, jak to zwykle bywa, od
bijał się o ściany tej próżni, a następnie, jak wodo
trysk wzbijał się w powietrze.

Koniec końcem Agenor w głębi swojej siedziby, 
to jest więcej jak na trzysta stóp nad głową, słyszał 
mowę. .

Pierwsza fortyfikacya umieszczoną była nad zdro
jem, do niej każdy łatwo mógł się dostać; lecz kraj 
tak był spustoszały i zruinowany, iż wyjąwszy ludzi 
należących do zamku, nikt nie ośmielał się wchodzić 
do tego labiryntu.

Agenor i Musaron smutnie spędzili pićrwszą poło
wę dnia; pili wodę ponieważ mieli wielkie pragnienie, 
lecz nic nie mogli jeść mimo wielkiego głodu.

Przy schyłku dnia dwóch Maurów wyszło z zamku, 
prowadzili z sobą osła po zapasy i zmierzali do są
siedniego miasteczka odległego o milę.



W tym samym czasie nadeszło z miast a czterech 
ludzi do zdroju z naczyniami na wodę.

Zaczęła się rozmowa pomiędzy Maurami i ludźmi; 
lecz mowa ich była tak barbarzyńską, iż nasi awan
turnicy ani słowa zrozumieć nie mogli.

Wszyscy udali się do miasta i powrócili we dwie 
godziny później.

Zła to jest rada głód, Musaron też nielitościwie 
chciał zabić tych biedaków i rzucić w Tag, aby ko
rzystać z zapasów.

—Nie zasłużemy sobie u Boga tćm postępowaniem, 
rzekł Agenor. Oto tak zróbmy Musaronie: droga 
jest ciasną, noc ciemną, osłowi z koszami będzie 
bardzo trudno leźć drożyną w zdłuż skały, pchnie
my go więc jak będzie przechodził, to się na dół 
stoczy: sami zaś zabierzemy zapasy jakie się roz
proszą.

—Doskonale, mój panie, to będzie nawet po chrze
ścijańsku, rzekł Musaron, ale tak mi głód dokucza, 
że byłem nielitościwy.

Co postanowili to i wykonali. Awanturnicy tak 
silnie pchnęli małego osła, iż przewrócił się na stro
mą pochyłość...

Maurowie wrzasnęli ze złości, i bili zwierzę jak by 
tćm chcieli sobie szkodę wynagrodzić, ale to nie na
pełniło im wypróżnionych koszów. Powrócili zupełnie 
ogołoceni: pierwszy, z pobitym osiem do miasteczka, 
drugi z wielkiemi narzekaniami, do zamku.
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Tymczasem nasi wygłodnialce pobiegli ochoczo 
zbierać po dolach i skalach, chleb, rodzenki, i co tyl
ko było.

W jednej chwili mieli żywność na ośm dni czasu.
Z tak obfitym zasiłkiem nabrali nadziei i odwagi. 

Bo trzeba przyznać, że go i potrzebowali.
Przez czas drugich dwóch dni, nasi czuwacze nic 

nie dostrzegli, nic nie usłyszeli, prócz głosu Hafiza 
przechadzającego się na pokładzie, Mothrila dające
go rozkazy i ćwiczeń żołnierzy, nic nie oznajmiało 
żeby Król był w Mcntiel.

Musaron miał ochotę wyjść do pobliskiego miasta 
aby się o czein dowiedzieć. Agenor wypytywał się, 
lecz napróżno. Kiedy zaczyna się rozpaczać, czas po
dwaja swój lot.

Krytyczne było położenie naszych dwóch szpie
gów: w dzień nie śmieli pokazywać się, a w nocy wy
chodzić, przylem w czasie ich nieobecności mógłby 
kto wejść, i właśnie mógłby to bydż Król.

Lecz gdy półtrzecia dnia ubiegło, Agenor pier
wszy stracił odwagę.

W nocy Mauleon powrócił z miasta, lecz tylko 
w nim keskę wypróżnił, i nic się nie dowiedział.

Znalazł Musarona w jamie pogrążonego w smutku 
i wyrywającego sobie włosy z głowy, których już 
miał nie wiele.

Kiedy przypatrywał się dobremu słudze, przypo
mniał sobie, iż znudzony samotnością w jaskini za-
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snął, i że w czasie jego snu, jakby jaki jeździec po
jechał do zamku, czego jednak nie mógł widzieć Mu
sa ron.

— Trzebażbydź tak nieszczęśliwym! zawołał ger- 
mek.

— Nie rozpaczaj, (o nie mógł bydź Król; znają 
go ludzie w mieście; przytem nie jechałby sam, jego 
orszak byłby cię przebudził; nie; to nie Król; on nie 
przybędzie do Montiel. W miejsce tracenia czasu, 
ruszajmy prosto do Tolledy.

— Masz słuszność, mój panie, nie możemy tu na 
nic dobrego oczekiwać, chyba usłyszćć tylko głos 
Aissy: było by to bardzo przyjemnie, ale głos ptaka, 
jeszcze nie jest samym ptakiem, jak mówią w Bearn.

— Spiesznie do dzieła, zabierz zaprzęgi, konie, 
wyjeżdżajmy ztąd. Dalćj w drogę Musaronie.

— To mi nie zajmie długiego czasu; nie uwierzysz 
pan jak mi nudno w lej jaskini.

—Pójdź, rzekł Agenor.
W tej samej chwili kiedy się podnosił,rzeki Musaron.
— Cicho!
— Cóż tam.
— Cicho! mówię panu, słyszę chód.
Agenor wrócił do jamy a Musaron lak był niepo

kojony; tem co słyszał, iż śmiał pociągnąć swego pa
na za rękę.

Istotnie, na drodze prowadzącej do zamku, można 
było chód słyszeć.
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Noc była ciemną; nasi Francuzi skryli się w głąb1 
jaskini.

Wkrótce ukazało się im trzech ludzi; szli ostrożnie 
i przychylali się aby nie bydź dostrzeżonymi z wa
rowni.

Przybywszy na kilka kroków od źródła, zatrzyma
li się. Ubrani byli po wiejsku, lecz każdy z nich miał 
topór i nóż.

— Zapewne jechał tą drogą, rzeki jeden z nich: 
oto na piasku znać ślady konia.

— Zminęliśmy go, dodał drugi z westchnieniem, 
do czarta, nieszczęści nam się od jakiegoś czasu!

— Polujesz na zbyt grubą zwierzynę, przydał 
pierwszy.

— Lesby, prawisz jak głupiec, Kapitan to samo 
ci powie.

— Ale...
—Cicho bądź... gruba zwierzyna jest posiłkiem dla 

polującego na piętnaście dni: dziesięć skowronków i 
jeden zając stanowią tylko skromną biesiadę

— Tak, ale zając i skowronek da się czysto po
chwycić, a jeleń albo dzik, rzadko.

— Cała rzecz na tern, żeśmy go wówczas chybili, 
nieprawdaż kapitanie.

Ten którego nazwano Kapitanem, za całą odpo
wiedź ciężko westchnął.

— A przylem, mówił dalej uparty Lesby, dla czego
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ciągle zmieniać trop i zdobycz? Jednego ściga się i 
zabiór a.

— A wziąłeś go przy wencie, tamtej nocy; tego za 
którym chodzićmy od Bordeaux.

— A co? rzekł Musaron do ucha swemu panu.
— Sza! odparł Mauleon przysłuchując się.
Człowiek którego towarzysze nazwali wodzem 

poprawił się, i głosem nakazującym rzeki:
— Cicho bądźcie obadwa, nie poprawiajciemoich 

rozkazów. Cóż wam obiecałem? Dziesięć tysięcy flo« 
rinów każdemu, będziecie je mieli, i cóż więcej chce- 
cie?

— Nic, dowódzco, nic.
— Henryk de Transtamare wart jest przecie sto 

tysięcy florinów dla don Pedra, a don Pedro tyleż 
dla Henryka. Jednego z nich próbowałem już złapać 
alem się omylił, ledwie umknąłem z lwiej paszczy, 
byliście tego świadkami, więc kiedy lew darował mi 
życie, zawdzięczając mu, powinienem ująć jego nie
przyjaciela. O ją go dostanę, i prawda że oddam go 
Transtamarowi nie darmo, bo go sprzedam, ale mniej
sza oto, byleby on go dostał, tym sposobem bę
dziemy zadowoleni.

Szmer zadowolenia był odpowiedzią tych ludzi.
— A niech mię djabli porwą, to musi bydź Caver- 

ley; mam go pod ręką, rzekł Musaron do ucha swe
mu panu.

— Cicho! powtórzył Agenor.
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Caverley, bo to istotnie był on, tak dalej mówił:
— Don Pedro opuścił Tolledę, znajduje się w tym 

zamku; odważny to człowiek, a przy ostrożności sam 
odbył całą drogę: prawda że sam jeden człowiek 
nigdy nie jest dostrzeżony...

— Nie, rzekł Lesby. on jest ujęty.
— Ah! nie można przewidzieć wszystko, odparł Ca

verley, teraz dokończmy nasze przedsięwzięcie: ty, 
Lesby, złączysz się z Philiphsem który trzyma konie, 
Becker zostaniesz ze mną. Król nic wyjdzie z zam
ku później jak jutro, ponieważ jest oczekiwany w To- 
ledzie: my o tom w iemy.

— Polem? rzekł Becker.
— Jak przejedzie, będziemy czatować, trzeba nie

dowierzać jednej rzeczy...
— Jakiej?
— Czy nie dał czasem rozkazu jeźdcom Toledań- 

skim wyjść na przeciw niemu... musiemy więc sami 
wszystko tu załatwić... Lesby, ty co jesteś przebiegły, 
umiesz polować na lisa, znajdź nam jaką dobrą jamę 
w tych skałach, to się w nią schowamy.

— Kapitanie, słyszę szmer wody... to musi bydż 
jakieś źródło, strumyki zw'ykle wyrabiają sobie łoży
ska w skałach, a więc musi być w tej stronie jakaś 
jaskinia.

— Jesteśmy zgubieni, oni przyjdą tutaj, odpow ie
dział Musaron, któremu Agenor przycisnął dłoń na 
usta.
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— Patrzcie, zawołał Lesby, oto tu jaskinia
— Bardzo dobrze, rzeki Caverley. Idź sobie Lesby 

połącz się z Philipsem, i niech z brzaskiem dnia ko
nie na nas czekają w pobliskości.

Lesby oddalił się, Caverley i Becker pozostali sami.
— Widzisz co to jest rozum* rzekł bandyta do swe

go towarzysza, teraz podobny jestem do korsarza na 
lądzie, i ze wszystkich polityków ja jeden dobrze zro
zumiałem stan rzeczy. Dwóch ludzi walczą o tron; 
niech jeden zginie,to się wojna skończy, a więc dzia
łając tak jak ja działam, postępuje się w duchu chrze
ścijańskim, jako filozof; oszczędza się krew ludzką. 
Powiedz mi teraz Becker, czyż nie jestem cnotliwy?

1 bandyta zaczął się śmiać, usiłując tłumić swój 
glos.

— Zobaczmy, rzekł w końcu, wejdźmy do tej dziu
ry... Dalej Becker, do rzeczy, do rzeczy.



Jakim sposobem Caverley stracił swoją keskę a Ageuor miecz.

Położenie groty było takie:
Strumyk spadał ze sklepienia skały przezroczystą 

falą na kamienisty grunt, i na nim już utworzył sobie 
łożysko.

W głębi, kręta jaskinia, do którćj wchodzono przez 
dwa naturalne stopnie.

Jaskinia ta i w dzień była ciemną, a w nocy trzeba 
by mieć wzrok lisa, aby ją dostrzedz.



Caverley pominął prostopadle spadający strumyk, 
i wdrapał się, macając po stopniach.

Becker przemyślniejszy i większy wygodniś, postą
pił w głąb’, aby znaleść lepsze schronienie, i cieplej
sze miejsce.

Agenor i Musaron słyszeli ich, czuli i prawie wi
dzieli.

Nareszcie Becker usiadł, obrócił się do Caverleya 
i rzekł:

— Chodź Kapitanie, dosyć tu miejsca i dla dwóch. 
Caverley dał się namówić i wszedł.
Ale ponieważ nie łatwo było mu postępować, mru-ł 

cząc więc z nieukontentowaniem, rzekł: 
. — Miejsce na dwóch, łatwo to powiedzićć.

I wyciągnął ręce aby się nie uderzyć o sklepienie 
lub o ścianę jaskini.

Na nieszczęście napotkał nogę Musarona, schwy
cił ją więc i wołał na Beckera.

— Becker! mamy trupa!
—Mylisz się, odpowiedział odważny Musaron ści

skając mu gardło, jest to człowiek i do lego żywy, 
który zaraz cię zadusi mój przyjacielu...

Caverley obalony na ziemię, nie mógł ani słówka 
dodać! Musaron, trzymał go za ręcę i zaczął wiązać 
postronkiem jaki miał pod ręką.

Agenorowi trzeba było tylko wyciągnąć rękę aby 
lak samo schwycić Beckera, w połowie umarłego

W:
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— Teraz mój kochany Kapitanie pomówmy o oku

pie. Rozważ dobrze, że nas tu jest znaczna liczba, że 
najmniejszy gest, lub krzyk, ściągnie na ciebie ze 
wszystkich stron tysiące pchnięć sztyletem.

— Ani się ruszę, ani słówka nie powiem, pisnął ci
cho Caverley, tylko oszczędź mnie.

— Musiemy się naprzód zabezpieczyć, rzeki Mu- 
saron, obdzierając u Caverleya jedne po drugiej jego 
zaczepne i odporne bronie, zręczniej jak małpa wy
łuskująca orzech.

Po skończeniu tej pracy, to samo uczynił z Becke
rem.

Odjęte bronie Musaron włożył do worka. W tern 
działaniu palce jego były daleko delikatniejsze jak 
sumienie, ozdobne pasy i pełne kiesy, przeszły na ko
rzyść Musarona.

— I ty także rabujesz, rzekł mu Agenor.
— Panie, pozbawiam ich sposobu szkodzenia.
Gdy przeszła pierwsza chwila przestrachu, Caver

ley prosił o pozwolenie przedstawienia niektórych spo
strzeżeń.

—Możesz je czynić, rzekł Agenor, jeżeli mówić bę
dziesz po cichu.

— Kio pan jesteś? spytał Caverley.
— Codo tego, to kwestja mój kochany, odparłMu- 

saron, na to nic nie odpowiemy.
— Pan słyszałeś całą rozmowę z memi ludźmi?
— Nie utraciwszy z niej ani słowa.
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— Do djabła, więc plan mój znasz?
— Jak i ty.
— Cóż więc chcesz robić ze mną i moim towarzy

szem Beckerem?
— Nic nadzwyczajnego, jesteśmy w służbie don 

Pedra, wydamy więc cię don Pedrowi, i opowiemy 
to, co względem niego zamyślasz.

— To nielitościwie, odparł Caverley, który jeszcze 
bardziej zbladł w ciemnościach. Don Pedro jeslokru- 
tnik, każę mi cierpieć tysiąc męczarni. Zabij mnie 
więc od razu, dobrym pchnięciem w serce.

— My nie zabijamy, odparł Mauleon.
— Ale don Pedro mnie zabije.
I długie milczenie jego zwycięzców dało poznać 

Caverleyowi, że ich przekonał, ponieważ nic mu nie 
mieli do odpowiedzi.

Agenor się namyślał.
Niespodziewana obecność Caverleya przypomniała 

mu obecność don Pedry w Montiel. Był to człowiek, 
co jakpies połowy zwietrzą niechybnym wręchem zdo
bycz swemu panu. Przysługa jaką uczynił Mauleono- 
wi, wydawała mu się dosyć zasługującą na łaskawość, 
przytem jego nieprzyjaciel był pozbawiony oręża, i 
nie mógł mu szkodzić.

Uwagi te czynił Musaron z swój strony, bowiem 
tak nawykł do jednomyślności swego pana, że 
w dwóch ich umysłach zradzały się jednocześnie 
jednakie natchnienia.
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Lecz tćj spokojności Caverlćy użył tylko jako czło
wiek przebiegły i zręczny.

Namyślił się, iż od początku owej nieprzyjemnej ro
zmowy jaką wszczął z nieznajomerni, dwa glosy tylko’ 
mówiły; chodząc po omacku i wykręcając się, prze
konał się, że jaskinia była ciasną i nie wystarczającą 
więcej jak na czterech ludzi.

Prócz oręża, strony były więc sobie równe. }
Lecz aby mieć ten oręż, trzebaby pracować ręka

mi; a ręce były przywiązane.
Owa ponura opatrzność, która proteguje występ- 

ców, i która jest tylko słabą stroną wspaniałych lu
dzi, owa opatrzność mówiemy, przyszła na pomoc 
Caverleyowi. ■

—Ten Caverlóy, rzekł do siebie Agenor będzie mi 
wiele na przeszkodzie. Na moim miejscu pozbyłby 
się trudów jednym pchnięciem sztyletu, i moje ciało 
rzuciłby w Tag, są to środki jakich ja nie chcę uży
wać. Będzie mi na przeszkodzie, powiadam, gdy bę-, 
dę chi iał z ląd odejść, a nawet chciałbym to zaraz: 
uczynić, jak tylko otrzymam pewną wiadomość o Ais? 
sie i don Pedrze.

Po takim rozmyśleniu, Maulćon jako czynny czło
wiek, schwycił Caverleya za ramię i wziął się do od- 
wiązywania go, mówiąc:

— Mości Caverley, niechcący wyświadczyłeś mi 
przysługę, wszakże tak, don Pedro zabił by cię, ale
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ja nie chćę żebyś umierał, kiedy są jeszcze dobre 
szubienice w Anglii i Francyi.

1 nierozważny za każdym słowem odplątywał węzeł.
— W ięc, daję ci wolność, mówił dalćj Mauleon, 

korzystaj z nićj, uciekaj i staraj się poprawić.
To powiedziawszy skończył odwiązywać ostatni 

postronek.
Zaledwie Caverley miał wolne ręce, rzucił się na 

Agenora, usiłując mu zerwać miecz:
— Z wolnością rzekł, oddaj mi moją kiesę!
Już nawet trzymał żelazo, już wymierzył ręką chcąc 

nim ugodzić, gdy Mauleon tak go pięścią uderzył, iż 
potoczył się po stopniach groty i wpadł w wodę.

Caverley podobny rybie, która wymknęła się z sie
ci rybaka, uczuł nowe życie; odetchnął powietrza ze 
smakiem, podskoczył przed jaskinią, i ze wszystkich 
sił począł zmykać dalćj.

— 0 Święty Jakubie! rzekł z gniewemMusaron, do
skonale mu zrobiłeś pozwól mi pan ja pobiegnę zanim 
i dogonię.

— A to po co? rzekł Agenor, kiedy ja chciałem go 
puścić.

— Głupstwo, wielkie głupstwo! len łajdak wypła
ta nam figla, zwróci się, powić...

— Cicho bądź mazgaju, rzekł Agenor trącając łok
ciem Musarona, aby tym sposobem nie skompromito
wał go przed Beckerem, jeżeli powróci, wydamy go
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don Podrze, nawel dziś wieczór, uprzedziwszy go 
o tem.

— To co innego, mówił do siebie cicho Musaron, 
rozumiejąc podejście.

— Dalej przyjacielu, rozwiąż także ręce tego sza
nownego Beskera, i powiedz mu, że jeżeli Caverldy, 
Philips, Lesby i Becker, ci czterej dostojni rycerze, 
znajdują się jeszcze w okolicach, jutro będą wszyscy 
powieszeni pod Montiel, gdyż z tej strony jest lepsza 
policya, jak we Francyi.

— Oh! nie zapomnę o tem, moi panowie, rzekł Be
cker upojony radością i wdzięcznością.

Ten już nie rnyślał jak by uzbroić się przeciw swo
im dobroczyńcom, pocałował rękę i lekki jak ptak 
znikł.

— Oh! mój panie, rzekł z westchnieniem Musaron, 
co za wypadki.

— Oli mości germku, rzekł Agenor, musisz się je ■ 
szcze długo uczyć nim będziesz co wiedział. I cóż! 
nie widzisz, że Caverley odkrył nam don Pedrę, 
że nie widząc kto jesteśmy, myśli że należemy do 
Straży don Pedra, żętym samym jeszcze prędzćj z kra
ju ocieknie. Z resztą, czegóż więcćj trzeba? wszak 
masz oręż i pieniądze.

— Panie, moja wina. :
— Przecież.
— becz bądźmy baczni, i dobrze baczni, mój pa

nie. Caverley i djabeł są bardzo sprytni.
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— Sto ludzi nie poradzi nam w tej jamie, możemy 
w niej spać na przemiany, odparł Maulóon, i oczeki
wać wiadomości od mojej drogiej kochanki, kiedy 
niebo dało nam już wiadomości o don Pedrze.

— Panie, już teraz o niczem nie powątpię wam, a 
nawet gdyby mi ktoś rzeki: ,,Aissa przyjdzie odwie
dzić pana w tern gnieździe dla wężów“ uwierzę temu 
i odpowiem:

„Dziękuje ci za tę wiadomość, zuchu.“
W lej chwili mały szelest w oddaleniu, lecz sto

pniowo wzmagający się, doszedł do wyćwiczonego 
ucha Musarona.

— Doprawdy, miałeś pan słuszność, rzekł, to Ca- 
verley pędzi cwałem. Przysięgam, słyszę cztery ko
nie. Złączył się z swojemi Anglikami, i wszyscyucie- 
kają od szubienicy jaką ich obiecałeś ulraklo wać... 
Przynajmniej żeby tu nie przyszli, zawsze jednak ... 
Ale nic, szelest oddala się, ucisza... Dobrej podróży, 
żegnam cię dowódzco czartów... do zobaczenia się.1.

— Eh Musaronie! nagle zawołał Agenor, niemam 
mojego miecza.

— Dudek ją porwał, szkoda tak dobrój sieczy!..* 
rzekł Musaron.

— Na głowni było wyryte imię moje. Ach Musaro
nie, pozna mię rozbójnik!

— Ale nie przed wieczorem... a wieczór, wierzaj 
mi będzie ztąd bardzo daleko. Przeklęty Caverley 
musi zawsze cóś ukraść.
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Nazajutrz z brzaskiem słońca, usłyszeli schodzą
cych z zamku dwóch ludzi, prowadzących żywą ro
zmowę. Był to Molhril i don Pedro. Ten ostatni pro
wadził konia w ręku.

Na ten widok krew zawrzała w Agenorze.
Chciał wypaść na swoich nieprzyjaciół, aby ich za

kłóć sztyletem, i zakończyć walkę, lecz Musaron go 
powściągnął, mówiąc:

— Czyś pan rozum stracił. Cóż znowu, chceszza
bić Mothrila nie widząc Aissy?... A któż to zaręczy 
że ci co w Navarecie pilnują Aissę, nie mają rozkazu 
zabić ją, je >eli Molhril umrze, lub gdy go weźmiesz 
do niewoli?

Agenor zadrżał.
— Oh! ty prawdziwie mnie kochasz, tak ty mnie 

kochasz.
— Rozumie się... Boże mój! czy pan sądzisz że to 

nie byłaby dla mnie przyjemność, zabić tego szkara
dnego Maura co tyle narobił złego?... O! ja go żabi- 
ję. lecz przy sposobności, i do tego dobrej.

Widzieli jak blisko koło nich przeszli te dwa prze
dmioty ich słusznej zemsty, których prawie się dot
knęli, a nie śmieli na nich się targnąć.

—- Los czyni sobie z nas igraszki! zawołał Agenor.
— Żalisz się więc, mój panie, ty, co bez Caverleya, 

byłbyś wczoraj odjechał, nie wiedząc nic o don 
Pedrze, nie mając wiadomości o Aissie. Ale cichość. 
Słuchajmy ich.



— Dziękuję ci, mówił dón Pedro do swego mini
stra, sądzę że wyzdrowieje i mnie pokocha.

— Nie powątpiewaj nawet o tern Królu. Wyzdro
wieje. ponieważ Hafiz i ja pójdziemy zbierać zioła 
o których ci wspominałem. Kochać cię będzie, ponie
waż nic więcej na twoim dworze nie będzie do jej 
nieupodobania!.. Lecz pomówmy o rzeczach ważniej
szych. Przekonaj się czy wiadomość jest pewną. 
Dziesięć tysięcy moich współrodaków powinno wy
lądować z Lizbony i podpłynąć Tagem do Toledy. 
Udaj się Król do Toledy, tam cię kochają. Dodaj tylko 
chęci tym wiernym obronicielom, a jak kiedy don Hen
ryk będzie w Hiszpanii, weźmiesz go od razu wraź 
z wojskiem. Saracenów jego sprzymierzeńców, na 
czele którego ja pójdę stanąć, gdy Henryk bidzie 
blisko Tolledy. Jest to dobry, prawdziwy i nieochybny 
skutek jaki ci mój Królu podaję

— Mothrilu, jesteś wyborny minister, co bądź niech 
się stanie, powiem że byłeś mi przychylny.

— Szkaradna postać Maura kiedy chce bydź przy
jemnym! rzekł Musaron dó ucha swemu panu.

— Zanim cię opuszczę mój Królu aby powrócić do 
żamku, rzekł Molhril jeszcze ostatnia rada. Odmówić 
zupełnie Księciu Galii oddania pićniędzy dopóki nie 
stanie na twojej stronie. Anglicy są wiarołomni.

— Tak, a jak polem zabraknie pieniędzy.
— Tern bardziej dla tego. Zegnam Króla, od tej 

chwili jesteś zwycięzca i szczęśliwy.
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— Żegnam cię, Molhrilu
— Żegnam W. K. Mość.
Dwóch awanturników musieli jeszcze wycierpieć 

męczarnie patrzączwolna na odchodzącego Mothriia, 
który z piekielnym uśmiechem na ustach powracał do 
zamku, tak chciwie pożądanego przez Agenora.

— Idźmy z nim, rzeki młodzieniec, schwyćmy go 
żywego, powiedzmy, że jeżeli nie odda nam Aissy, 
zabijemy go. On nam ją wyda.

— Tak, ale w drodze, kiedy znów będziemy scho
dzić, zarzuci nas kamieniami, wtenczas dobrze natem 
wyjdziemy. Cierpliwości, mówię panu, Bóg jest dobry.

— Mniejsza z tern! lecz jeżeli odmawiasz wszystkie
go dla Mothriia, nie odrzucaj przynajmniej sposobno
ści jaka ci się nastręcza względem don Pedra. Jedzie 
sam, nas jest dwóch, schwyćmy go i zabijmy jeżeli bę
dzie się opierał, a jeżeli nie, zaprowadźmy do don Hen
ryka Transtamary, aby mu dowieść żeśmy go wyna
leźli.

— Wyborna myśl! przyjmuję ją! zawołał Musaron. 
Służę panu.

Czekali aż Molhril przyszedł pod zamek, napwczas 
odważyli się wyjść z jamy.

Lecz kiedy zatopili swój wzrok w płaszczyznę, wi
dzieli don Pedrę na czele oddziału najmniej z czter
dziestu ludzi zbrojnych, jadącego spokojnie do To- 
ledy.
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— Ah! przebóg! byliśmy bardzo nierozważni... 
wybacz panie, bardzo łatwowierni, rzekł Musaron. 
Mothril by lak nie puścił samego Króla, dwie straże 
wyszły z miasta na przeciw niego.

— Któż im dał znać o tern?
— Sygnał zamkowy jeszcze wieczór wczoraj.
— Słusznie mówisz: nie myślmy więcej o widzeniu 

Aissy, ale o powrocie do don Henryka, jeżeli to bydź 
może.
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Hafiz.

Oczekiwana sposobność nie łatwo się nastręcza. 
Nikt nie wychodził z zamku, oprócz liwerantów. 
Szedł wprawdzie posłaniec, lecz trąba zamkowa 

oznajmiła jego przybycie. Nasi awanturnicy nie osą
dzili też stosownem zatrzymywać go.

Pod wieczór, kiedy wszystko ucichło, kiedy dźwię
ki podnoszącesię z łona wód, do szczytu gór, zdawały 
się uciszać i milknąć, kiedy niebo pobladło na wi
dnokręgu,a całanatura jakby utraciła swoją świeżość,



1S1

nasi dwaj przyjaciele usłyszeli prędką rozmowę dwóch 
znanych już głosów.

Mothril i Hafiz kłócili się schodząc z pokładuzam- 
Kowego ku drożynie dotykającej bramy.

— Panie, mówił Hafiz, kazałeś mnie zamknąć przed 
Królem, a obiecałeś przedstawić mnie don Pedrze, 
i dać mi dużo pieniędzy; nudzę się przy tej młodej 
dziewicy, do której zmuszasz mnie abym ją pilno
wał; chcę bić się wraz z mojemi rodakami, którzy 
powracają z kraju, i płyną w tej chwili po Tagu na 
okrętach zbialemi żaglami. Zapłać mi więc, mój pa
nie, a ja pójdę wraz z Królem.

— Cłicesz mnie opuścić, mój synu? rzekł Mothril, 
czy jestem dla ciebie złym panem.

— Nie, ale ja już wcale nie chcę mieć pana.
-— Mogę cię zatrzymać, rzekł Mothril, ponieważ cię 

kocham.
— Aleja ciebie nie kocham. Kazałeś mi spełniać 

niecne czyny, które rodzą w moim śnie przestrasza
jące marzenia: jestem za młody abym tak postępo
wał. Zapłać mi, i daj wolność, albo znajdę takiego 
co mu wszystko opowiem.

— Masz słuszność, odpowiedział Mothril, powra
caj do zamku, zapłacę ci natychmiast.

Kiedy schodzili, Hafiz był w tyle, a Mothril na przo- 
dzie. Droga była tak wązka, że aby się zwrócić, Ha
fiz zostałby na przodzie, a Mothril w tyle.

Puszczyk zaczął jęczeć w rozpadlinach kamieni, 
Tom IV. 16
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a fioletowa odcień zaciemniła purpurowy odblask na 
wybrzeżach przezroczystego jeziora.

Nagle krzyk okropny, połączony z strasznemi blu- 
źnierstwami, przeszyły powietrze, i coś ciężkiego i 
zakrwawionego, rozpłaszczyło się przed jaskinią, 
w której nasi dwaj przyjaciele słuchali z uwagą.

— Na krzyk żałosny odpowiedzieli krzykiem prze
strachu.

Spłoszone nocne ptaki wylatywały z wnętrza roz
padlin, a owady uciekały z jam jakby szalone.

Wkrótce struga krwista zaczerwieniła wodę.
Agenor blady i drżący wysadził głowę z swojej 

kryjówki, a zsiniała twarz Musarona ukazała się przy 
niej.

— Hafiz! wykrzyknęli obadwa, widząc o trzy kroki 
bezwładnego trupa w ubiorze jego towarzysza Gil- 
daza.

— Biedne dziecię! rzekł cicho Musaron, wycho
dząc z jamy, na pomoc, jeżeli czas jeszcze.

Lecz już śmiertelne cienie oblekały tę twarz bron- 
zowaną, oczy na wpół otwarto zarnglały, a ciężki od
dech zmięszany z pianą krwistą z trudnością wydosta
wał się z rozgniecionych piersi Maura.

Poznał Musarona i Agenora, lecz pod wpływem 
zabobonu, jego rysy cechowały przestrach.

Zapewne nikczemnikowi zdawało się, iż widzi cie
nie mszczące się.
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Musaron podniósł mu głowę. Agenor przyniósł 
świeżej wody, dla obmycia czoła i ran jego.

— Francuz! Francuz! rzekł Hafiz, pijąc z chciwo
ścią. Allach! przebacz mi.

— Pójdź z nami biedny chłopcze, wyleczemy cię, 
rzekł Agenor.

— Nie pójdę, ja umrę, umrę jak Gildaz, szeptał 
Saracen, umieram bo na to zasłużyłem. Mothril ze
pchnął mnie z spadzislości zamkowej.

Poruszenie wzgardy uczynione przez Mauleona, 
było dostrzeżone przez umierającego.

— Francuzie, rzekł, nienawidziłem cię, lecz od dzi
siaj przestaje cię nienawidzić, gdyż ty możesz się 
pomścić za mnie... Donna Aissa kocha cię zawsze... 
Donna Marja też protegowała cię. Mothril zatruł Ma- 
rję, on korzystał z nieprzytomności Aissy, i ugodził 
ją sztyletem. Powiedz to Królowi don Pedro, powiedz 
mu jak najprędzej... ale jeżeli kochasz Aissę ocal ją 
gdyż za piętnaście dni, gdy don Pedro powróci do 
zamku, Mothril ma mu wydać Aissę uśpioną napojem 
magicznym... Czyniłem ci źle, lecz czynię ci i dobrze, 
przebacz mi i pomścij się za mnie. Allach!...

Opadł zemglony, z boleścią odwrócił oczy ku zam
kowi, i skonał.

Więcej jak przez kwandrans dwaj przyjaciele nie 
mogli znaleźć swoich myśli, i odzyskać krwi zimnej.

Śmierć okropna, zjawisko i groźby, przejęły ich 
niewymownym strachem.
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Agenor powstał pierwszy, i rzek):
— Od dziś za piętnaście dni będziemy spokojni, 

za piętnaście dni, don Pedro, Mothril albo ja, żyć nie 
będziemy; pójdź Musaronie, pojedziemy do obozu 
don Henryka, zdać mu sprawę z włożonego na mnie 
poselstwa. Ale pospieszajmy; idź wynajdź nasze ko
nie w polu.

Musaron wypełnił polecenie Agenora.
Osiodłał je, obiadował, i lekko wskoczywszy na 

siodło, puścił się na drogę do Toledy, po której już 
naprzód szedł Mauleon.

Kiedy już byli na równinie, i kiedy złowrogi zamek 
odbił się czarnym cieniem na szarawo-niebieskawym 
tle nieba, Agenor groził pięścią i głosem rozlegają
cym zawołał:

— Do widzenia Mothrilu! do prędkiego, miłość 
moja.; t*‘



Przygotowania.

1 proch nie zapaliłby się z większą szybkością,jak 
wzmagał się bunt w Stanach don Pedry.

Gdyby mieszkańcy Kastylii nie obawiali się owła
dnięcia sąsiednich Królestw, byliby w większej części 
trzymali stronę don Henryka, jak tylko tenże oznaj
miłby Hiszpanom w manifeście swoim, iż powrócił 
z wojskiem, będącem pod dowództwem Bertranda 
Duguesclin.

W krótkim czasie drogi zapełnione były rozmaiłem 
żołnierstwem, wiernemi obywatelami, duchownymi 
różnych stanów' i Bretończykami dążącymi do 1 oledy.

Tom IV. 16*
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Lecz Toledanie wierni dla don Pedry, jak to prze
widział Bertrand, zamknęli bramy swoje, i oczekiwa
li następstwa.

Henryk nie tracił czasu, otoczył miasto na około 
wojskiem, i przystąpił do oblężenia, a tym sposobem 
jego sprzymierzeńcy mieli porę przyjść mu na pomoc.

Z drugićj strony, don Pedro posyłał kurjera po 
kurjerze do Królów: Grenady, Portugalskiego, Ara
gońskiego i Nawarskiego, swoich dawnych nieprzy
jaciół.

Prowadził układy z Księciem Galii, który złożony 
chorobą w Bordeaux, zdawał się, iż nieco utracił swój 
zapał do wojny, i jakby oczekiwał w bezczynności 
na tę okropną śmierć, która wydarła go w tak mło
dym wieku od świetnej przyszłości.

Śaracenowie o których wspominał. Mothril, wylą
dowali w Lisbonie, wypoczęli przez kilka dni, i stat
kami przysłanemi przez Króla Portugalskiego od
płynęli przez Tag, będąc poprzedzeni trzema tysią
cami koni, wysłanych dla don Pedry od jego sprzy
mierzonego z Portugalii.

Henryk miał za sobą miasta Galicyi, Leonu, i le
giony cudzoziemców, w których pięć tysięcy Breloń- 
ezyków pod dowództwem Oliviera Duguesclin, for
mowały mężny zarodek.

Oczekiwał tylko na Mauleona, który z swym germ- 
kiem wracał do obozu i opowiadał co zrobili widział-

Krol i Bertrand słuchali go z uwagą.
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— I cóż!—zapytał Konetabi—Mothril nie pojechał 
z don Pedrem?

— Czeka na przybycie Saracenów.
— Posłać stu ludzi i zabrać naprzód tego tam 

z Montiel— rzeki Bertrand—Agenor będzie dowo
dził wyprawą; a że jak wnoszę, nie ma ważnych przy
czyn cierpieć Mothrila, każę wystawić wysoką szu
bienicę nad brzegiem Tagu, i powiesić na niej Sara- 
cena zabójcę, zdrajcę...

— Panie, panie,—odrzekł Agenor—byłeś tyle ła
skaw iż obiecałeś mi przyjaźń i pomoc swoją. Nie od
mawiaj więc dzisiaj, i dozwól, proszę cię, aby Saracen 
Mothril żył spokojnie i bez obawy w swoim zamku 
Montiel.

— Dla czego? trzeba zniszczyć to gniazdo.
— Panie Konetablu, jest to jama którą znam i któ

ra później przekona cię o swojej użyteczności. Pan 
wićsz, że gdy chce się złapać lisa, przechodzi się ni
by nie widząc jego kryjówki, inaczej wyjdzie z niej 
i więcćj nie powróci.

— Cóż więcej, rycerzu?
— Pozwól myśleć Mothrilowi i don Pedrowi, że 

są w zapomnieniu i nietykalni w swoim zamkuj któż 
wie, czy ich przecie nie zabierzemy jednym rzutem 
siatki?

— Agenorze, rzeki Król, to nie ta tylko jest two
ja przyczyna?

— Nie, Królu, jeszcze nigdy nie skłamałem, nie ta
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jest przyczyny. Szczerze mówiąc, wyznać muszę iż 
w zamku znajduje się mój prawdziwy przyjaciel, któ
rego Mothril zabić każę, jeżeli się spostrzeże za bli
sko otoczony.

— Powiedz zatem! zawołał Bertrand, i nie myśl że
by się wahano uczynić ci to, co sobie życzysz.

— Po tej rozmowie, która pocieszyła Mauleona 
o los Aissy, dowódzcy wojsk obiegli Toledę.

Mieszkańcy bronili się tak dobrze, iż wielu nawet 
z wsławionych i doświadczonych rycerzy z liczby 
oblegających, ponieśli śmierć lub rany w potyczkach 
i wycieczkach.

Lecz te bezskuteczne bójki były tylko wstępem 
do stanowczej bitwy: podobnie jak błyskawica bywa 
poprzednikiem burzy.



Don Pedro urządził z Tołedy,, miasto obronne, i 
liczne środki do wszystkich swoich interesów' z je
go poddanemi i sprzymierzonemu

Toledanie w tym ciągtinieskończonych wojen do
mowych, chwiali się, to do jednej lo do drugiej stro
ny; zależało im tylko zadać cios moralny, któryby 
ich raz na zawsze połączył do sprawy zwycięzcy Na
va rrety.

Były to najlepsze prawa don Pedry. Rzeczywiście 
gdyby Toledanie nie pomogli tą rażą swemu Księciu, 
i jeżeli by on wygrał pierwszą bitwę, przy ostatniej 
byłoby już po T<dedzie. bo don Pedro by nie prze
baczył.
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Wiedział dobrze ten chytry człowiek, że dla ludno
ści wielkiego miasta, są tylko dwa prawdziwe bodź
ce: głód i chciwość. Mothril powtarzał mu to co
dziennie.

Należało więc żywić Toledanów, i czynić im obie
tnice bogatych łupów.

Don Pedro nie doczekał się tych dwóch wypadków.
Obiecywał wiele na przyszłość, lecz nic nie miał 

obecnie.
Kiedy Toledanie spostrzegli, że brakowało żywno

ści na largu i że spichrze się wypróżniły, zaczęli 
szemrać.

Liga dwudziestu bogatych obywateli przychylnych 
Henrykowi Transtamare, albo ożywionych duchem 
opozycyi, podżegała te szemrania i niekorzystne uspo
sobienia.

Don Pedro radził się Molhrila.
— Ci ludzie, mówił Maur, jeszcze nabawią czego 

złego. Król się nie spostrzeżesz jak otworzę bramę 
miasta twemu współzawodnikowi. Dziesięć tysięcy 
ludzi wejdzie, ogarnie cię, i wojna będzie skończona.

— Cóż więc czynić?
— Rzecz bardzo prosta. W Hiszpanii nazywają 

Króla don Pedro: Okrutny.
— Wiem ja o tern... nie zasłużyłem jednak na ten 

tytuł; chyba sprawiedliwość spiesznie wymierzać ka
załem.

— Nie roztrząsam lego... lecz jeżeli Król zaslu-
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żyłeś na to nazwanie, nie trzeba na to uważać, iż go 
jeszcze więcej zasłużysz: jeżeli zaś nie, spiesz się 
Król usprawiedliwić go jakimkolwiek czynem, który 
pokaże Toledanom co uczynić potrafisz.

—Zgoda, odparł Król. Przekonam ich jeszcze tej 
samej nocy.

Rzeczywiście don Pedro kazał sobie opisać mal
kontentów, o którychrwspomnieliśmy; wy wiedział się 
o ich mieszkaniu; poczem, tej samej nocy, na czele stu 
żołnierzy, naszedł na dom każdego buntownika, i ka
zał im głowy postr.jcać.

Ciała ich wrzucano w Tag. Niespokojności nocne, 
oraz dużo krwi starannie zatartej przekonało Toleda- 
nów o tern, co Król rozumiał ,,wymierzać sprawiedli
wość i rządzić miastem.”

Już nie pisnęli ani słowa, i wzięli się z zapałem do 
pożywania swoich koni.

Król im powinszował i rzeki:
— Nie potrzebujecie koni w mieście; na oblężonych 

wyjdziemy pieszo.
Jak Toledanie pozjadali konie, musieli wziąść się 

do mułów. Dla Hiszpana jest to przykra konieczność. 
Muł jest zwierze krajowe: uważają go prawie jak 
współrodaka; prawda że mało dba się o koni w wal
ce byków, ale potem ładują na mułów, i koni i by
ków; zabitych na igrzysku.

Toledanie wzdychali, i jedli swoje muły.
Henryk de Translamare nie zważał na nich.



Takie poświęcenie mułów obudziło energję oblę
żonych; robili wycieczki dla opatrzenia się w żywność. 
Tylko Begue de Viiaines i Olivier de Manny; prawda, 
że nie jedli koni brelońskich, ale za to okropnie bili; 
przymuszali zostawać w okopach.

Don Pedro podał im nową myśl.
Ta jest porywać furaż po koniach i mułach, ponie

waż nie było więcej żyjących.
Tiwało to ośm dni; poczem miano się zająć ozem 

innym...
Tylko że pora nie była korzystną.
Książe Galii znudzony nie otrzymywaniem pienię

dzy, należnych mu od don Pedra, wysłał trzech de
putowanych do Toledy aby przedstawić wykaz kosz
tów wojennych.

Don Pedro radził się Molhrila, co czynić w nowym 
kłopocie.

— Chrześcijanie, nówił Mothril, lubią bardzo wy
stawne obrządki, i i roczyslóści; żebyśmy mieli by
ków, radziłbym Królowi dać im wspaniałe widowi
sko, ale ponieważ ich niema, trzeba pomyśleć, aby 
je zamienić na co odpowiedniego.

— Powiedz, powiedz.
— Ci deputowani przychodzą żądać od Króla pie

niędzy; cała Toleda oczekuje twojej odpowiedzi; je
żeli Król odmówisz, to znaczy się, że twoje kassy są 
próżne, a wówczas, to już na nic nie rachuj.

— Ależ ja nie mogę płacić, bo nie mamy czem.



■—Ja to bardzo dobrze wiem, przecież administruję 
finansami; zawsze jednak, w braku pićniędzy, trzeba 
mieć rozum. Zaprosisz Król deputowanych, którzy 
z wielką okazałością udadzą się do katedry, tam 
w obec całego ludu, który będzie wielce uradowany 
widokiem twoich Królewskich strojów, złota, drogich 
kamieni, ozdób kapłanów, bogatych zbroi, i ze sta 
pięćdziesięciu koni, pozostałych w mieście jako prób
ka rzadkich zwierząt których zaginęła rasa, tam, mó
wię Królowi, odezwiesz się:

., Panowie deputowani, czy macie zupełną moc 
wchodzenia ze mną w układy.

,. Mamy, odpowiedzą; wszakże przedstawiamy 
J. K. Mości Xięcia Galii, naszego łaskawego pana.

,, Więc powiesz im Król: żądacie odemnie abym 
zapłacił umówioną summę pieniężną.

,, Tak, odpowiedzą.
,, Nie zaprzeczam długu, rzekniesz im mój Królu, 

ale pomiędzy J K. Mością a mną, była umowa, iż 
z zwrotem należnej summy, będę mieć jego protekcją, 
przymierze, i wspólne działanie Anglików.“

— Przecież je miałem, zawołał don Pedro.
— I cóż kiedy Król dziś już nie masz, i w'ystawias- 

się na co przeciwnego... Właśnie trzeba od nich 
otrzymać przede wszysl kiem, neutralność, ponieważ 
gdy z wojskiem Henryka de Transtamare i Bretoń- 
czykami pod dowmdztwem Konelabla, będziesz mu- 
siał bić się z twoim kuzynem Xięciem Galii i dwu- 
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dziestoma tysiącami Anglików, jesteś zgubiony, mój 
Królu; Anglicy sami zapłacą za siebie twojemi lu
pami.

— Odmówią mi, ponieważ nie plącę.
— Jeżeli odmówią, to już będzie po wszystkiem. 

Ale chrześcijanie mają za wiele miłości własnej, żeby 
sobie przyznać iż zostali oszukani. Książę Gaili wo
łałby stracić wszystko co mu Król winien jesteś, i 
udać że jest zaspokojony, jak przyjąć zapłatę, lecz 
żeby o tern nie wiedziano... Pozwól mi dokończyć, 
Deputowani zawezwą cię do zapłaty... Król im od
powiesz :

,,Ze wszystkich stron grożą mi krokami nieprzy
jacielskiemu Gdyby tak było, chętniej wołałbym stra
cić całe moje królestwo, jak zostawać w związkach 
przymierza z tak zdradzieckim Księciem. Przysię- 
gnijcie mi zatem, że od dziś za dwa miesiące, Ksią
żę dotrzyma, nietylRo uczynionej obietnicy, to jest, 
iż mi będzie pomagał, ale i tę, którą uczynił zanim 
był neutralny, a za dwa miesiące, przysięgam na świę
tą Ewangelją, będziecie zapłaceni: pieniądze mam 
w gotowości.

,,Deputowani zaprzysięgną, aby mieć prawo pręd
kiego powrotu do swego kraju, naówczaslud będzie 
się cieszył, iż znalazł pomoc, i zapewnienie że niema 
nowych nieprzyjaciół a potem, jak pozjada swoje 
konie i muły, pożywać będzie szczury i jaszczurki
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z Toledy, których, ze względu bliskości skał i rzeki, 
jest dosyć wielka obfitość.

— Ale za dwa miesiące, Mothrilu...
— Także im Król nie zapłacisz, i to prawda, ale 

będziesz mógł wygrać bitwę, jaką clicemy wypowie
dzieć, za dwa miesiące nie będziesz już potrzebował, 
jako zwycięzca albo zwyciężony, płacić twoje długi: 
albowiem, jeżeli Król zwyciężysz, będziesz miał kre
dytu więcej jak potrzeba; jeżeli króla zwyciężą, bę
dziesz więcej jak bankrut.

— Ale moja przysięga na Ewangelją?
— Często Król mówiłeś, iż przejdziesz na macho- 

melańską wiarę: oto sposobność, mój Królu. Kiedy 
się oddasz Machometowi, odłączysz się tym sposobem 
od Jezusa Chrystusa.

— Przebiegły poganin, mówił do siebie cicho don 
Pedro, co za rady!

— Ja nie powiadam, nie, odrzekł Mothril, lecz twoi 
wierni chrześcijanie nic nic dają zgoła, więc moi są 
więcej warci.

Don Pedro po dobrym namyśleniu się, wykonał od 
początku do końca plan Maura.

Obrzęd był okazały. Toledanie na widok świetno
ści dworu, i wystawnych przysposobień wojennych 
zapomnieli o głodzie.

Don Pedro okazale się przedstawił, przemówił 
pięknie, i zaprzysiągł z taką pewnością,że deputowa
ni, po wykonaniu przysięgi neutralności, zdawali się
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bydź więcćj uszczęśliwieni, jak gdyby im gotówką 
wypłacono.

— Co mnie lo obchodzi? rzekł don Pedro, po ich 
odejściu, lo potrwa tak długo jak ja.

Miał on więcej szczęścia jak się spodziewał, albo
wiem podług przepowiadać Maura, wielki zasiłek 
Afrykanów przybył przez Tag, i zmuszał linje nie
przyjacielskie d<« zasiłku żywnością Toledę, tak, że 
don Pedro przeliczy wszy swoje siły, miał pod wła
dzą armiją z ośmdziesięciu ludzi, wraz z żydami, Sa- 
racenami, Portugalczykami, i Kastylczykami.

Na wszystkie te przygotowania, patrzał z boku, 
oszczędzając się i nie pozostawiając nic na los, który 
przez wpływ i jaki odrębny traf, inógł pozbawić go 
zysków z wielkiego przedsięwzięcia, o jakim zamy
ślał.

Don Henryk, przeciwnie, jako Król obrany, porząd
kował rząd i upewniał się na swoim Ironie. Chciał 
aby nazajutrz po czynie, klórymby osięgnął koronę, 
godność Królestwa była nie zachwianą i mocną jak 
ta, którą ustalił długoletni pokój.

Agenor podczas lego wszystkiego, miał baczność 
na Montiel i dowiedział się za dobrą zapłatę od stra
ży, że Alolhril ustanowiwszy oddział wojska pomiędzy 
zanikiem i Toledą, prawie codziennie jeździł na lek
kim jak wiatr koniu, odwidzać Aissę zupełnie wyle
czoną z swej rany.

Używał wszystkich sposobów’ aby dostać się do
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zamku, albo dać znać o sobie Aissie, lecz wszystko 
było napróżno.

Musaron skutkiem przemyślania dostał febry.
W końcu, Agenor nie widział innego środka pocie

szenia się, jak w mającej nadejść ogólnej i bliskiej bi
twie, która mu obiecywała zabić własną ręką donPe- 
drę, i dostać żywcem Mothrila, tak, aby okupem tej 
nędznej istoty, dostać Aissę wolną i żyjącą.

Ta słodka myśl, o której marzył bez odpoczynku 
utrudzała przez zbytnią chęć umysł młodzieńca.

Nabył wielkiego wstrętu do wszystkiego co nie 
było wojną czynną i stanowczą, a ponieważ należał 
do rady wodzów, jego powszechnym zdaniem było 
odstąpić od oblężenia, i przymusić don Pedrę do bi
twy na otwarłem polu.

Napotkał on w radzie istotnych przeciwników,gdyż 
w armii Henryka nie było więcej jak dwadzieścia ty
sięcy ludzi, i wielu oficerów mniemało, że byłoby nie
dorzecznością narażać się z tak niedostatecznemi si
lami i wystawiać na przegranę tak piękną sprawę.

Ale Agenor wystawiał sobie, że don Henryk nie 
miał do swego rozporządzenia więcej jak dwadzie
ścia tysięcy ludzi, od czasu jego manifestu, i gdyby 
dał się poznać, odznaczając się, jego siły zamiast po
większenia, niezawodnie by się zmniejszyły.

— Miasta niepokoją się, mówił, chwieją pod dwo
ma sztandarami; patrz na zręczność, z jaką don Pe
dro wystawia cię na nieczynność, która dla wszystkich 
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jest dowodem niemocy. Opuść Toledę. klórój nie 
(‘sięgniesz, wspomnij sobie, że jeżeli jesteś zwycięzcą, 
miasto zmuszone jest poddać się, wówczas gdy nic 
go do lego nie nakłania, i przeciwnie, plan Mothri- 
la wykonywa się, będziesz zamknięty pomiędzy dwo
ma kamiennemi i dwoma żelaznemi murami; za tobą 
1 ag obsadzony ośmdziesiąt tysiącami żołnierzy. Trze
ba będzie się bić dla lego, aby z chwałą poledz. Dziś 
prędzej możesz się spodziewać wygranej.

Celem tej rozmowy była korzyść własna: ależ któ
ra rada bez tego?

Konelabl miał wiele rozsądku i doświadczenia 
w wojnie, aby nieporadzić Mauleonowi, zostawało tyl
ko niezdecydowanie się Króla, który wieleby rezy- 
kowal, gdyby do swego przedsięwzięcia nie użył 
wszystkich swoich ostrożności.

Lecz co ludzie nie mogą, Bóg sprawia swoją wolą.
Don Pedro nie mniej od Agenma, spieszył się, za

pewnić sobie posiadanie tego skarbu, który dla niego 
najdroższym był po koronie.

Nocą, kiedy ułatw ił swoje inleresa, mógł zawsze 
przez długi łańcuch żołnierzy przybiegać do Montiel 

wpatrywać się w piękną, łecz bladą i smętną Aissę: 
bo to czyniło Króla szczęśliwym.

Mothril tylko czasem przypuszczał go do tego 
szczęścia. Zamiar Saracena był nieomylny; jego si
dła trafnie zastawione, już miały swoją zdobycz, wy
padało mu tylko ją zachować, gdyż król Don Pedro



w zasadzce, jest jak lew w sieci, który będąc już w rę
ku jeszcze nie jest wzięty.

Mothril był proszony przez Don Pedra, żeby mu 
oddał Aissę, obiecywał iż się z nią ożeni, i ną tron 
wyniesie.

— Nie, odpowiadał Mothril, chwila bitwy nie jest 
odpowiednią, ażeby Król obchodził swój obrzęd za
ślubin, nie wtenczas to, kiedy tylu walecznych łudzi 
umiera dla niego, żeby zajmował się miłością. Nie, 
czekaj Królu zwycięzlwa, a wówczas wszystko bę
dzie ci wolno.

W tych męczarniach utrzymywał króla; jednakże 
jego wyobraźnia była przewidującą i Don Pedro 
mógłby wszystko dobrze zrozumieć, gdyby nie był 
zaślepiony.

Mothril chciał uczynić z Aissy Królowę Kastylską, 
ponieważ wiedział, że związek Chrześcijanina z Ma- 
chomelanką oburzyłby chrześcijaństwo; że naówczas 
wszyscy opuściliby Don Pedra, i że Saracenowie tyle 
razy zwyciężeni, byliby gotowi nanowo podbić Hisz
panią i osiąść w niej nazawsze.

Mothril naówczas zostałby królem hiszpańskim, 
Mothril, który tyle pozyskał zaufania pomiędzy swe- 
mi ziomkami, który od dziesięciu lal prowadził ich 
zwolna do lej ziemi obiecanej, z widocznym postępem 
dla wszystkich, wyjąwszy don Pedry upojonego lub 
głupiego.

Lecz z oddaniem Aissy, oszczędziłoby się wiele
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przeciwności don Pedrze; wypadało zatóm postępo
wać powoli i z pewnością. Mothril oczekiwał zwy- 
cięztwa, któreby zniszczyło największych nieprzyja 
ciół, jakich Maurowie mogliby napotkać w Hiszpanii; 
wypadało żeby imieniem don Pedry, Maurowie wy
grali wielką bitwę, żeby zabić Henryka Transtamarę, 
Bertranda Duguesclin i wszystkich Bretończyków; 
aby okazać w końcu chrześcijaństwu, że Hiszpania 
łatwą jest do owładnięcia, ale wtenczas tylko, jak szło 
o wykopanie grobów' dła zdobywców.

Trzeba było także najwięcej przeszkodzić zamia
rom Mothrila; aby Agenor de Mauleon był zabity, dla 
tego, aby młoda kochanka zachęcona naprzód obietni
cami i zapewnieniami bliskiego związku, następnie 
zniechęcona śmiercią nie podejrzaną na polu bitwy, 
gotowa była z rozpaczy służyć Moibrilowi, i nadal mu 
zaufać.

Maur podwoił swoje czułości i starania, nawet po
sunął się do skarg na Hafiza, jakoby ten miał stosunki 
z donną Marją, aby oszukać lub zgubić Agenora; a że 
Hafiz umarł, nic się nie mogło wyjaśnić.

Dostarczał Aissie wiadomości prawdziwych lub 
zmyślonych o Agenorze, i mawiał jej:

— On myśli o tobie, i kocha cię; źyje przy swoim 
Konelablu, i nie traci ani jednej sposobności widze
nia się z emissarjuszami, których mu wysyłam dla 
odbierania wiadomości.

Aissa pocieszona temi słowy, czekała z cierpliwo-
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ścią, nawet znajdowała jakąś słodycz w tern odoso
bnieniu, które ją zapewniało, że Mauleon myśli o zbli
żeniu się do niej.

Mieszkanie jej było w apartamentach najbardziej 
oddalonych od zamku; tam, sama z swemi kobietami, 
w nieczynności, marzeniu, patrzyła się na okolice z o- 
kna, które, że tak powiem, wisialo nad przepaścią 
skal .Moniielu.

Kiedy don Pedro ją odwiedzał, była dla niego z o- 
wą dobrocią obojętną i umiarkowaną, która dla ko
biet niezdolnych powściągać się, jest najwyższym wy
sileniem hipokryzyi, obojętnością lak niepojętą, że 
zarozumiali mogliby ją poczytać jako nieśmiałość po
czątkującej miłości.

Don Pedro nigdy nie doświadczał oporu; najdu
mniejsza z kobiet Marja de Padilla przecież go ko
chała, przekładała nad wszystko, jakżeby nieuwierzył 
miłości Aissy, nadewszystko kiedy śmierć Maryi i 
szkalowania Mothrila przekonały go, że serce jego 
córki było czyste i wolne od wszelkiej myśli miło
snej ?

Molhril uważnie baczył na każdą wizytę don Pe« 
dry, ani jeden wyraz króla nie był dla niego bez zna
czenia; nie lubił kiedy Aissa choć słowo przemawia
ła, twierdząc: iż stan jej choroby wymaga jak naj
większej spokojności: przylem niepokoił się ciągle 
stosunkami don Pedry jakie miał z zamkowemi lu
dźmi, stosunkami, które mogłyby wydać królowi Ais-
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sę, jak (o już miało miejsce z tylą innemi kobiólami.
Mothril nie zaniedbał wszystkich środków oślro- 

żności; najlepszym z nich było: pochwalać miłość Ais- 
sy dla Agenora, i zapewniać młodą dziewicę, iż jest 
od niego nierównie kochaną.

Z tego wynikło, że wówczas, kiedy Mothril będzie 
miał opuścić Montiel, aby wziąść przywództwo nad 
oddziałami afrykańskiemi, przybylemi na wojnę, zo
stawało mu tylko dwa polecenia uczynić: jedno swe
mu porucznikowi, a drugie samej Aissie.

Ten porucznik był ten sam, który przed walką Na- 
varetly niebacznie strzegł lektyki Aissy, lecz w nie
wymownej niecierpliwości czekał powetu.

Był to żołnierz rozumiejący tylko posłuszeństwo 
przynależne wodzowi, i uszanowanie dla religii.

Aissa tylko jedną myślą była zajęta, to jest: połą
czeniem się nazawsze z Mauleonem.

— Jadę na wojnę, rzekł do niej Mothril. Zawar
łem umowę z panem de Mauleon, abyśmy wzajemnie 
oszczędzali się w potyczce. Jeżeli będzie zwycięzcą, 
powinien przyjść po ciebie do zamku, od którego 
bramę ja mu otworzę, jeżeli mnie kochasz jak ojca; 
oboje wraz ze mną umkniecie. Jeżeli zaś będzie zwy
ciężony, uda się do mnie, zaprowadzę go do ciebie, 
i będzie mi winien jednocześnie życie i twoje posia
danie... Za tyle poświęceń czy bardzo będziesz mnie 
kochać Aisso? To wiesz przecie, że jeżeliby król don 
Pedro wiedział choć jedno słowo, miał w podejrzę-
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niu tylko jednę myśl tego zamiaru, m"ja głowa poto
czyłaby się w godzinę pod jego nogi, a ty nazawsze 
będziesz straconą dla człowieka którego kochasz.

Aissa rozpływała się w oświadczeniach wdzięczno
ści, i przyzywała tego krwawego dnia żałoby, jako 
jutrzenkę wolności i szczęścia

Kiedy przygotował lak młodą dziewicę, dał rozpo
rządzenia swemu porucznikowi.

— Hassan, rzekł mu, prorok ma rozstrzygnąć życie 
’ szczęście don Pędry. Wypowiemy wojnę, lecz lyl
ko może zostaniemy zwyciężeni; jeżeli zaś zwycięże- 
my, i na wieczór po bitwie ja nie powrócę do zamku, 
to znaczy że będę raniony, nieżywy, lub w niewoli. 
Wówczas otworzysz drzwi donny Aissy tym kluczem, 
zabijesz ją sztyletem wraz z dwiema będącemi przy 
niej kobietami, i rzucisz ze skały w wąwóz: ponie
waż nieprzystoi, żeby dobie Muzulmanki wystawione 
były na igraszkę chrześcijanina, choćby to był don 
Pedro, lub Tra nstamare! Tylko czuwaj lepiej jak 
w Navarecie; tam twoja baczność uchybiła, naówczas 
przebaczyłem ci życie, lecz tą rażą, sam prorok by cię 
ukarał. Przysięgnij mi więc, iż wykonasz moje roz
kazy.

— Przysięgam! rzekł ozięble Hassan, i gdy trzy 
kobiety umrą, zabije się wraz z niemi, aby mój duch 
czuwał nad ich duchem.

— Dziękuję ci, odpowiedział Mothril zakładając 
mu na szyję swój naszyjnik złoty. Jesteś dobrym słu-



2'4

gą, jeżeli zwycięźemy, oddam ci zarząd lego zamku. 
Niech donna Aissa nie wie aż do ostatniej chwili o lo* 
sie, jaki jest dla niej zachowany, jako kobieta, przy- 
tem słaba, nie powinna przedwcześnie wiedzieć o 
śmierci. Co do zwrycięztwa , przydawał spiesznie, le 
może nas pominąć, dla lego też rozkaz mój, jest tylko 
ostrożnością, do której, bydż może, nie będziemy po
trzebowali się uciekać.

To powiedziawszy Mothril, uzbroił się; wziął naj
lepszego konia, i kazał za sobą postępować dziesię
ciu ludziom, do których miał zaufanie, a zostawiwszy 
zarząd w Montiel Hassanowi. pojechał nocą, aby wy- 
naleść don Pedrę, na którego niecierpliwie oczekiwać

Mothril liczył na to zwyciężtWo, i nie omylił się. 
Otóż tak się miały rzeczy:

Wszystko rokowało im wygranę. Co chwila nowe 
posiłki przybywały; niezachwiana wola zwycięzców7, 
ukryłem działaniem której, cale złoto z Afryki prze
chodziło do Hiszpanii; stałość w zamiarach, chociaż 
częstokroć zniweczonych , gdy tymczasem rycerze 
europejscy walczyli: jedni dla widoków korzyści, 
drudzy z obowiązków religijnych, ale wszyscy nader 
oziemble i gotowi porzucić sprawę za pierwszem nie
powodzeniem.

1 w trybie tych zamiarów, tak dobrze obmyślonych, 
zaszła ta znakomita bitwa, którą historja nazwala bo- 
chalerską, a razem poelycznem imieniem Montielu.
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Niecierpliwy don Pedro, zgromadził wszystkie swo
je wojska pomiędzy Montiel i Toledę.

Jazda i piechota zakrywały dwie mile przestrzeni, 
i rozciągały się aż do gór w najlepszym uszykowaniu-

Nie miał się czego już wahać don Henryk. Przyjąć 
walkę, jedynie jakby z przymusu, byłoby wstydem 
dla pretendenta, który raz już ogłosił w Kastylii za 
godło swoje: Tu pozostać królem lub trupem\

Poszedł więc zobaczyć się z Konelablem i rzeki 
mu:

Tom IV. 18



— Jeszcze raz Bertrandzie, oddaję w twoje ręce 
pieczę o moim królestwie, ty to będziesz dowodził, 
ty możesz bydź szczęśliwym jak wNavarecie, nie po
trzebując być, ani więcój odważnym, ani zręcznym: 
bo jako chrześcijanin, wiesz o tern: że co Bog raz nie 
dozwoli, drugi raz może na to dozwolić. '

— Więc ja dowodzę! wykrzyknął Konetabl z po
śpiechem.

— Jak sam król, ja, jestem tylko twoim pierw
szym, albo ostatnim porucznikiem.

— Król mi to mówisz co J. K Mość Karol V, mój 
mądry i zacny monarcha rzekł mi w Paryżu, oddając 
miecz Konelabla?

— Cóż on ci powiedział, mój waleczny Bertrandzie?

— Królu, powiedział mi: ,,Karność jest źle za
chowywaną w moich wojskach, one niszczeją z przy
czyny braku podległości i wymiaru sprawiedliwości. 
§ą książęta którzy wstydzą się posłuszeństwa pospo
litemu rycerzowi, a nigdy jeszcze nie była wygraną 
bitwa bez ogólnej zgody i woli jednego, Ty więc 
Bertrandzie będziesz dowódz.cą, a ktokolwiek stanie 
się nieposłuszny, choćby nim był mój rodzony brat, 
zostanie poniżony lub stracony “

Słowa te wyrzeczone w przytomności całej rady, 
wytknęły delikatnie nieszczęście Navaretty, lub nie- 
rozważność don Telleza i don Sancha, braci królew
skich, jakie sprawiło upadek w wielkiej części armii.



Książęta obecni temu, słyszeli słowa Dugnesclina i 
zarumienili się.

— Mój Konetablu, rzekł król, powiedziałem że bę
dziesz dowodził; ty więc jesteś panem. Ktokolwiek 
teraz nie będzie postępował podług twej woli lub 
rozkazu, ja go sam ukarzę tym toporem, choćby to 
był mój sprzymierzony, krewny, lub brat. Bo też 
kto mnie kocha, powinien mi życzyć zwycięzlwa, a 
ja go nie osięgnę, jak z posłuszeństwem wszystkich, 
dla najmądrzejszego wodza chrześciaństwa.

— Niech więc tak będzie, odrzekł Duguesclin. 
Przyjmuję dowództwo: jutro wypowiemy bitwę.

Konetabl spędził całą noc na słuchaniu raportów 
od swoich szpiegów i kurjerów.

Jedni donosili, że nowe bandy Saracenów wylądo
wały do Cadixu.

Inni rozprawiali o klęskach zaszłych w okolicy, 
którą już od miesiąca plądrowało, jak szarańcza, 
ośmdziesiąt tysięcy ludzi.

— Czas to zakończyć, rzekł Konetabl do króla, 
bo 'ci ludzie pożarliby tak twoje królestwo, iż po 
zwyciężeniu zostałaby tylko chrząstka.

Agenor był wesół, ale i z ściśniętem jednocześnie 
sercem, jak to zazwyczaj bywa, gdy ma nastąpić wy
padek pożądany, a który jednakże ma być stanow 
czym w ważnej okoliczności, Agenor mówdę. zapo
mniał o swojej boleści i niepokoju, rozwinąwszy nie* 
zwłocznie swoje czynności.
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Zawsze na konin, woził rozkazy, zgromadzał i 
szykował swoich towarzyszy, rozpoznawał miejsco
wość i wskazywał każdemu oddziałowi właściwe sta
nowisko.

Duguesclin podzielił swoje wojsko na pięć korpu
sów

Cztery tysiące pięćset konnicy, dowodzonej przez 
Oliviera Duguesclin, i Be'gue de Villainesa, stanowi
ło straż przednią.

Wybór Francuzów i Hiszpanów w liczbie sześciu 
tysięcy, stanowił korpus bojowy dowodzony przez 
Henryka de Transtamare.

Aragończykowie i inni sprzymierzeni zajmowali 
straż tylną.

Siła odwodowa z cztćrechset koni pod dowódz
twem Oliviera de Manny miała zabezpieczyć odwrót.

Konelabl wziął trzy tysiące Bretbnrzyków dowo
dzonych przez młodszego de Manuy, Carlonela, Hous- 
se i Asrenora.•-

Ten oddział na dzielnych koniach i ludzi niezwy
ciężonych, miał uderzać wszędzie gdzie tylko wódz 
uznałby lego potrzebę.

Bertrand kazał być w pogotowiu swoim żołnierzom 
przed rozpoczęciem dnia, i aby każdy szedł zwolna 
na swje stanowisko, a tym sposobem przed jutrzen
ką wojsko było uszykowane bez utrudzeń i hałasu.

Nie tracił czasu na mewach i rzeki:
— Pamiętajcie, że każdy z was ma zabić czterech



209

nieprzyjaciół, a każdy z was wari dziesięciu. Ta zbie
ranina Maurów, Żydów i Portugalczyków, nie może 
utrzymać się przeciw wojakom Francyi i Hiszpanii. 
Rąbcie bez uwagi, zabijajcie każdego co tylko nie 
jest chrześcijaninem. Nigdy nie kazałem przelewać 
krwi dla zabawy, lecz dziś potrzeba zmusza nas do 
lego. Pomiędzy Maurami i Hiszpanami nie ma ża
dnego związku; oni się nienawidzą wzajemnie, i tyl
ko interes ich łączy, lecz jak tylko Maurowie ujrzą 
się poświęceni dla Hiszpanów’, jak tylko zobaczą was 
w zamieszaniu oszczędzajcie chrześcian aby zabijać 
niewiernego. Nieufność objawiła się w szeregach 
maurytańskich; a skoro pićrwsza trwoga przeminie, 
powrócą szybko do schronienia. Zabijajcie więc bez 
litości

Ta odezwa sprawiła wrażenie zwyczajne. Szcze
gólniejszy zapał powstał w szeregach.

Tym czasem don Pedro wykonywał przedsięwzię
cie; widziano z trudności i działające te niekarne, lecz 
i niezliczone pułki afrykańskie, których bronie i bo
gatą odzież oświecał promień wschodzącego słońca.

Kiedy Duguesclin widział tę niezliczoną liczbę 
z wzniesionego pagórka, który sobie obrał za obser- 
walorjum, obawiał się, żeby mała liczba jego żołnie
rzy nie dała zbytniego zaufania przeciwnikom; kazał 
wyciągnąć ostatnie szeregi, aby rozszćrzyć te co sta
ły na przodzie, a tym sposobem wydawały się równe.

Kazał także pozatykać w7 tyle za pagórkami szlan- 
Tom IV. ' 18*
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dary, w celu aby Saracenowie myśleli, że pod lemi 
sztandarami są żołnierze.

Don Pedro widział lo wszystko; jego geniusz po
większał się z niebezpieczeństwem. Odezwał się wy
mownie do swoich wiernych Hiszpanów, i uczynił 
wielkie obietnice Saracenom, jakie jego sprzymie
rzeńcy obiecywali sobie na swoich własnych łupach*

Trąby od ezwaly się ze strony don Pedry; natych
miast rozległy się i Duguesclina, a wielkie trzęsienie, 
podobnie jak gdyby dwa światy cisnęły się na siebie, 
poruszyły ziemrę i drzewa w pagórkach.

Od pierwszego natarcia widziano skutek zaleceń 
Duguesclina. Bretończykowie niechcąc zabierać do 
niewoli Machometan.ów, a zabijając ich wszystkich, 
naówczas kiedy oszczędzali Hiszpanów’ i chrześcija- 
nów, nabawili wielką nieufnością umysły niewier
nych, która przejęła jak dreszcz szeregi Saracenów 
i odjęła im zapał.

Wyobrażali sobie, iż z obydwóch stron słyszą 
chrześcijan, i że, czy Henryk byłby zwyciężony lub 
zwycięzcą, Saracenuwie staliby się jedyną ich ofiarą.

Słusznie ich bitw’a altakowaną była przez brata Du
guesclina i Begue de Villainesa, a nieustraszeni Bre- 
tonowie zrobili taką rzeź naokoło nich, że wodzowie 
i sam książę Bennemarine zostali zabici, a Maurowie 
spłoszeni uciekli, mając swój pierwszy korpus zrą
bany w kawałki.

Drugi wahał się, lecz postępował jeszcze dosyć



odważnie. Duguesclin zakomenderował szarżę swo
im trzy tysiącom Bretonów, i tak na nich natarł, że 
połowę się zawróciło.

Była to druga rzeź: generałowie, starsizna, żołnie
rze, wszyscy byli zabici, ani jeden z nich nie ocalił się.

Duguesclin cały zgrzany ocierał twarz sobie, po
wracając na swoje miejsce, i ujrzał króla Henryka, 
który także powracał z pogoni, i podług rozkazu 
stawał w szeregu ze swemi.

— Wyśmienicie, rzekł Bertrand, dobrze się wie
dzie i prawie samo. Nie straciliśmy jak tysiąc ludzi 
mniejwięcej, a dwadzieścia pięć tysięcy Saracenów 
leży na ziemi: patrzcie jak piękne posłanie! Wszy
stko dobrze się wiedzie!

— Czy tylko lak potrwa! przydał Henryk.
— Przynajmniej przyłożymy się do tego, odparł 

Konetabł. Patrzcie na Mauleona goniącego za trze
cim korpusem Saracenów dowodzonych przez Mo- 
thrila. Maur widział go, daje rozkaz żeby go oto
czono, nawet jeźdźcy już wyruszyli. Idzie na śmierć. 
Trębacze dajcie znak odwrotu.

Dziesięć trąb odezwało się, Agenor nadstawił ucha, 
i podobnie jakby wykonywał obroty w maneżu, zwró
cił się na swoje stanowisko, pod gradem strzał, któ
re jak młotki uderzały w jego żelazną zbroję.

— Teraz, rzeki Konetabł, moja straż przednia na
ciera na Hiszpanów; to są dobrzy żołnierze, z niemi 
to nie tak łatwo. Trzeba się tu rozdzielić na trzy kor-
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posy, i attakować ze trzech stron. Król weźmie lewą 
stronę, Olivier prawa, a ja zaczekam.

Nie użył on, jak widziano, ani swoich sil odwodo
wych, ani lekkiej jazdy.

Hiszpanie walczyli jak ludzie pragnący zwyciężyć 
lub umrzeć.

Henryk nacierając na korpus don Pedra, napotka! 
trudność nienawiści i niezrównanego męztwa.

Dwaj królowie spostrzegli się z daleka, i czynili 
sobie odgróżki. lecz nie mogli się zbliżyć.

Naokoło nich ogromna moc. ludzi biła się i poże
rała. a strumienie krwi poiły ziemię.

Korpus Henryka nagle zmniejszył się; don Pedro 
miał go pod swoją mocą: bil się nie jak żołnierz, 
ale jak lew. Już jeden z jego paziów został zabiły, 
sam dwa razy zmieniał konia i nie odniósł ani jednej 
rany, a jego ręka wywijała toporem z taką zręcz
nością i pewnością, że za każdym razem powalał 
człowieka

Henryk spostrzegł się otoczony Maurami i samym 
Molhrilem, który był tygrysem, jeżeli don Pedro był 
lwem. Starsizna Francuzka była tęgo wygoloną yata- 
ganami i bułatami Maurytańskiemi; ich szeregi zaczę
ły się przerzedza.'*, a strzały padać na piersi króla; 
już nawet jeden śmiałek dotknął się jego włóczni.

— Już czas.' zawołał Konetabl. Naprzód moi przy
jaciele! Najświętsza Panno Guesclin pomagaj zwy- 
cięztwa !
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Trzy tysiące Bretończyków wyruszyło z strasznym 
hałasem, i szykując się w węgieł, wcisnęli się w ko
lumny wojsk don Pedra składających się z dwudzie
stu tysięcy ludzi.

Agenor otrzymał nareszcie pozwolenie, lak wielce 
upragnione, lo jest, pobić i wziąść Mółhrila!

W kwadrans czasu Hiszpanie byli pobici i pomię- 
szani. Jazda maurytańska nie mogła wytrzymać ra
zów włóczni, i podołać ciężaru pancerników.

Molhril chciał uciekać, lecz spotkał Aragończyków 
i żołnierzy Begue de Mllainesa pod dowództwem 
Mauleona.

Trzeba było koniecznie, albo przejść, albo dać się 
zagarnąć temu strasznemu murowi. Agenor już mógł 
sobie pochlebiać iż jest panem życia i wolności Mau
ra, lecz len najwięcej z trzystu ludźmi wpadł na Bre
tonów, stracił dwustu piędziesięciu jezdców, i uszed’, 
a przechodząc odciął bułatem głowę konia Agenora, 
który był za nim o dwa kroki.

Agenor potoczył się na ziemię; Musaron wypuścił 
strzałę, lecz napróżno, a Molhril podobny do ucie
kającego wilka, znikł za stosem trupów w kierunku 
do Montiel.

Naówczas don Pedro spostrzegł upadek swoich. 
Czuł aby lak powiedzieć na swojej twarzy, oddech 
najzażartszych jego nieprzyjaciół. Lecz jeden z nich 
roztrzaskał sobie szyszak i zabił chorążego; było la 
wstydem dla księcia, lecz ocaliło człowieka.



Don Pedrę ani można było poznać. Walka z za- 
mięszaniem trwała koło niego. W Ićj samej chwili 
jakiś rycerz angielski w czarnem uzbrojeniu, z spu
szczoną starannie przyłbicą, wziął za cugle jego ko
nia, i wyrwał z placu bitwy.

Czterysta jezdców ukrytych za pagórkiem przez 
rozumnego przyjaciela, konwojowali sami uciekają
cego króla. Było to wszystko co zostało don Pedrze 
żyjącego z jego armii, ośmdziesięciu tysięcy ludzi.

Kiedy płaszczyzna okryła się we wszystkich kie
runkach zbiegami, Bertrand nie mógł rozpoznać od
działów królewskich od rozpierzchłych hord; nie 
wiedziano również czy don Pedro żył lub został za
bity. Konetabl puścił na los za uciekającemi tysiąc 
pięćset jezdców Oliviera de Manny, lecz don Pedro, 
już był za daleko z pomocą wybornych swoich koni.

Nie myślano za nim gonić, przylem nie poznanoby 
go, dla wszystkich był on pospolitym zbiegiem.

Ale Agenor, który znal drogę do Montiel i interes 
don Pedry, dla którego się schronił, Agenor czuwał 
z tej strony.

Widział Mothrila biegnącego w tym kierunku.
Zgadywał kto to był ten Anglik tak usłużny dla 

don Pedry'.
Widział korpus z ezterechset jezdców, odprowa

dzających jednego człowieka, klóry*lch bardzo wy
przedzał na swoim koniu.

Poznał króla po jego zgiętym chelmie i złotych za-



krwawionych ostrogach, poznał go po chciwości z ja
ką patrzał z daleka na wieżę zamkową. Agenor rzu
cił wzrokiem naokoło siebie, aby widzieć, czyby jaki 
zbrojny korpus nie mógł mu dopomódz gonić za tym 
kosztownym zbiegiem, zmusić do odwrotu jego czte
rysta jezdców.

Widział tylko Begue de Villainesa z tysiącem stu 
jezdców, którzy zdyszani, zabierali się do wypoczyn
ku, w miejsce czynienia jak inni ogólnej pogoni.

Bertrand był za daleko aby ścigać zbiegów i od
nieść zwycięztwo na wszystkich punktach.

— Panie, rzekł Agenor do Begue, przychodź mi 
prędko na pomoc, jeżeli cłicesz wziąść króla don Pe- 
drę, gdyż to on kryje się tam dalej ku zamkowi.

— Czyś pan tego pewny? zawołał Bćgue.
— Jak mego życia! odpowiedział Mauleon, po- 

znaję człowieka, który dowodzi temi jeźdźcami, to 
jest niewątpliwie Caverley; on to prowadzi króla że
by go później ująć na swoją korzyść; to jego rze
miosło ..

— Masz słuszność, zawołał Begue, szkoda żeby 
Anglik miał tak dobrą gratkę, kiedy jest nas tylu wa
lecznych włóczników francuzkich.

Odwrócił się do swoich i rzekł:
— Wszyscy na koń.' i niech dziesięciu ludzi ję

ci zie zawiadomić pana Konetabla, że udajemy się do 
Montiel szukać zwyciężonego króla, ,



Brelończykowie pędzili z laką zaciętością, źe do
gonili jezdców odprowadzających don Pedrę.

Natychmiast dowódzca angielski rozłączył swój 
oddział na dwie hordy; jedna szła za tym, którego 
uważano za króla, druga stanęła śmiało naprzeciw 
Brelończyków.

— Nacierajcie! nacierajcie! wołał Agenor, oni 
chcą tylko zyskać na czasie, żeby król wszedł do 
Montiel.

Na nieszczęście przed Bretonczykami był wąwóz, 
mogli tylko iść po sześciu w rzędzie.

— Straciemy go, wymykają się nam! wołał Mau- 
leon. Brelończykowie odwagi, odwagi!

— Tak, my ci się wymkniemy, djable przeklęły! 
zawył rycerz angielski, wódz tego konwoju, zresztą 
jeżeli nas chcesz, to pójdź!

Mówił to w tern zaufaniu, ponieważ Agenor przez 
swoją czynność i zazdrość wyprzedził swoich towa
rzyszy i zdawał się bydź prawie sam na przodzie 
dwustu włóczników angielskich.

Nieustraszony młodzieniec ani zachwiał się przed 
tym zgubnem niebezpieczeństwem, i jeszcze bar
dziej zatapiał ostrogi w bok swego pieniącega się 
konia.

Caverlej bil się odważnie; a jego wrodzona okru- 
tność radowała się ze zwycięztwa, które zdawało-się 
nieochybne.
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Oczekiwał między swemi na Mauleona poprawia
jąc się na siodle.

Widziano naówczas ciekawe zjawisko, to jest: ry
cerza z spuszczoną głową, biegnącego przeciw dwu
stu najeżonych włóczni.

— Oh! tchórz Anglik!... wołał z daleka Begue, 
oh! tchórz, nikczemnik!... Zatrzymaj się Mauleonie, 
to za wiele rycerskiej szlachetności!.. Tchórz! tchórz! 
Anglik!

Caverley wściekał się od wstydu: zresztą, był on 
rycerzem, który swemu stanowi, jak niemniej i swe
mu narodowi winien był dzielny raz włóczni.

Wystąpił z szeregów i przygotował się do walki.
— Już mam swój miecz, wołał na Mauleona, który 

zbliżał się jak piorun. Tutaj, to nie tak jak w jaskini 
w Montiel, niezadługo będę mieć i całą zbroję.

— Bierz, więc naprzód włócznię, odparł młodzie
niec wymierzając nią tak silny raz w Anglika, że go 
wysadził z siodła i przepalił wraz z koniem na ziemię.

— Hurra! wrzasnęli z radości Bretończykowie po
stępując naprzód.

Widząc to Anglicy zawrócili się i biegli do swoich 
towarzyszy uciekających w płaszczyźnie, porzuciwszy 
króla dążącego na swoim koniu do Montiel.

Cawerley chciał powstać, lecz miał cugle zerwa
ne; przytem jego koń tak go silnie wierżgnął w piersi 
kopytem, iż nanowo przygwoździł go do ziemi, za
lawszy potokiem krwi czarnej.

Tum IV. 19
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— Jedź czarcie! mruknął, już koniec, teraz nie bę
dę zatrzymywał nikogo.. . umieram!

I upadł.
W tej samćj chwili przybyła cała jazda bretońska, 

i tysiąc sto koni obleczonych żelazem, przeszło jak 
uragan po rozpłatanym trupie, co tak sławnie królów 
zabierał.

Lecz to opóźnienie ocaliło don Pedrę. Napróżno 
Bćgue wysileniami heroicznemi wlewał potrójny za- 
pał w ludzi i koni.

Bretonowie biegli z wściekłością, wystawiając się 
na zupełną utratę swych koni, lecz dosięgli tylko śla
dy don Pedra, który wszedł do zamku i tenże za nim 
zamknięto. Król dziękował Bogu, iż tą rażą jeszcze 
potrafił się wymknąć. Mothril uprzedził go już przed 
kwadransem. *

Pogrążony w smutku Begue wyrywał sobie włosy.
’— Cierpliwości panie Agenor, nie traćmy czasu; 

każ zająć fortecę—co nie zrobiliśmy dzisiaj, to zro- 
biemy jutro.

Begue wykonał tę radę; rozstawił całą swoją ja
zdę na około zamku, a za nadejściem n<>cy w tój 
samej chwili, kiedy ostatnie promienie słońca zaga
sły, zamknięto ostatnie wyjście, i nikt już nie mógł 
się wydostać z Montielu.

Naówczas przybył także Duguesclin z trzema ty
siącami ludzi, i powiedział Agenorowi o ważnem 
zajściu.
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— To jest nieszczęście, rzeki, forteca jest niezdo
byta.

— Zobaczmy, odparł Maulóon, jeżeli można się 
do niej dostać, to trzeba przyznać, że wyjść ani po
dobna.

Konetabl nie był człowiek łatwowierny, o tyle 
miał dobre wyobrażenie o zdolnościach don Pedra, 
o ile źle myślał o jego charakterze.

Kiedy obejrzał na około Montiel, rozpoznał miej
sce, i przekonał się, że z dobrą i pewną strażą mo- 
żnaby zmusić do wyjścia i mysz z tego zamku, rzekł:

— Nie, nie mamy tego szczęścia, które nam czy
nisz, panie Maulóon. Nie, król don Pedro nie jest 
zamknięty w Montiel, gdyż dokładnie to wie, iżby go 
obwarowano i zmuszono głodem.

— Nie zgadzam się na to, odparł Mauleon, Mo* 
thril jest w Montiel, i król don Pedro wraz z nim.

— Uwierzę temu jak go zobaczę, rzekł Konetabl.
— Wiele w zamku może być garnizonu?—zapytał 

Bertrand. *
— Około trzystu ludzi.
— Ci trzystu ludzi, jeżeli tylko zechcą rzucać ka

mienie na głowę, zabiją nam pięć tysięcy ludzi, a my 
nawet i jednej strzały nie będziemy mogli im posłać. 
Jutro przybędzie tu Henryk, teraz zatrudniony jest 
wzywaniem Toledy do poddania się, natychmiast za 
jego powrotem, rozmyślemy się czy lepiej ztąd odejść, 
czy zostać i tracić miesiąc czasu na niczem.
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Agenor chciał odpowiedzieć. Konetabl był upar
ły jak Brelończyk, nie cierpiał odpowiedzi, albo ra
czej nie dał się przekonać.

Nazajutrz istotnie przybył don Henryk uradowany 
ze swego zwycięztwa.

Z nim ucieszone wojsko; a gdy jego rada uchwa
liła nad kwestją, aby wiedzieć czy don Pedro był 
w Montiel lub nie, król rzekł:

— Ja myślę to co i Konetabl; don Pedro jest za 
bardzo przebiegły, aby widocznie dał się zamykać 
w miejscu bez wyjścia. Trzeba zatem pozostawić tu 
małą załogę, aby niepokoić Montiel, zmusić do ka
pitulowania zamek K i nie zostawić po za sobą forte
cy, która nigdy jeszcze niebyła zdobytą, lecz pój
dziemy inną drogą; dzięki Bogu nie brakuje nam 
czynności, łem bardziej, że don Pedra lam nie ma.

Agenor był przytomny tej sprzeczce.
— Królu, rzekł, jestem za młody i zbyt mało do

świadczony, abym mógł podnieść mój głos wśród 
tylu walecznych wodzów, lecz moje przekonanie jest 
takie i nic go zachwiać nie zdoła: Poznałem Caver* 
leya spieszącego za królem, lecz Caverley już jest za
bity. Widziałem don Pedrę wchodzącego do Mon
tiel, poznałem jego szyszak, tarczę zgruchotaną, • 
ostrogi złote krwią zbroczone.

— A czy nie kogo innego poczytałeś za Kawerleya? 
1 ja się przebrałem pod Navarettą z jednym wier-
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nym rycerzem, odparł d(»n Henryk, czyż nie mógłby 
lak samo uczynić don Pedro?.. .

Ta ostatnia odpowiedź ogólnie została przyjętą. 
Agenor raz jeszcze widział się zwyciężony.

— Spodziewam się, że jesteś przekonany? rzekł 
król.

— Nie, królu, odpowie uniżenie, lecz nic nie mogę 
przeciw mądrym zdaniom W. K. Mości.

— Trzeba tego dowieść Mauleonie, trzeba tego 
dowieść.

— Postaram się, odrzekł młodzieniec z boleścią, 
której nie mógł powściągnąć.,

Rzeczywiście, co za okropne położenie dla tego 
czułego kochanka! Don Pedro zamknięty był blisko 
Aissy, don Pedro zasmucony niepomyśłnością i nie 
mający co jeść! Czy z obrazem bliskiej śmierci, ten 
człowiek bez wiary, nie starałby się poprzedzić roz
koszą swoje skonanie? Czyż zostawiłby nietkniętą i 
w posiadanie drugiego młodą dziewicę którą kochał, 
i którą przez zapalczywość mógłby osiągnąć

Przylem czyż nie był ten Mothril, ten sprawca ochy- 
dnych podstępów, zdolny do wszystkiego ażeby ka
zać postąpić jeden krok w jego krwawej i chytrćj 
polityce.

Oto co wprawiało Agenora w gnićw szalony i smu
tek. Zrozumiał, że zachowując dłuźćj swoją taje
mnicę, mógłby dozwolić przez to odjechać Henry
kowi. wojsku i Konetablowi, i że natenczas don Pe- 

Tom IV. 19*
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dro, daleko wyższy w rozumie i talentach od dowódz- 
ców już zniechęconych, mógłby z nudów uciec, po
święciwszy Aissę.

Prędko rozmyślił się o wszystkim, i prosił króla 
o sekretną rozmowę.

— Królu, rzekł mu naówczas: otoż dla czego don 
Pedro schował się w Montiel, mimo wszelkiego po
dobieństwa. Zachowywałem moją tajemnicę, lecz 
powinienem ją odkryć dla twojej chwały. Don Pedro 
szalenie kocha Aissę córkę Mothrila, chce ją zaślubić, 
dla tego to kazał Molhrilowi zabić donnę Padillę, tak 
samo, jak dla Maryi kazał zabić Blankę de Bourbon.

— T cóż! rzekł król. Aissa więc jest w Montiel.
— Jest w Montiel, odparł Agenor.
— Jeszcze jedna rzecz, o której nie jesteś więcój 

upewniony jak o pierwszej, mój przyjacielu.
— Jestem tego pewny, królu; ponieważ kochanek 

wie zawsze gdzie jest jego przedmiot ulubiony.
— Ty kochasz Aissę, Maury tankę?
— Kocham ją szalenie jak don Pedro: z tą różnicą, 

że dla mnie Aissa stanie się chrześcijanką, a dla don 
Pedry zabiję się, jeżeli ją posiadać zechce.

Agenor wymawiając te słowa, zbladł, gdyż biedny 
rycerz sam niedowierzał im, i myśl ta go zasmucała; 
przytem, gdyby Aissa zabiła się dla don Pedry, aby 
oszczędzić swój honor, zawsze byłaby dla niego stra
coną.

To wyznanie wprawiło don Henryka w wielki kło
pot. t
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— Otóż przyczyna, szeptał król, ale powićdz mi 
jak to wiesz, że Aissa jest w Montiel?

Agenor opowiadał od początku do końca śmierci 
Hafiza, i szczegóły o ranieniu Aissy.

— Masz jaki zamiar, to zobaczemy, rzeki Henryk.
— Mam, królu; i jeżeli W. K. Mość chce mi udzielić 

swą pomoc, przed ośmią dniami dostawię don Pedrę 
w jego ręce, tak samo jak ostatnią rażą dałem królo
wi pewne wiadomości.

Król kazał przyjść Konetablowi, któremu Agenor 
opowiedział nanowo to wszystko co mówił.

— Nie bardzo wierzę, żeby książę tak przebiegły 
i nieugięty, dał się powodować miłością jednej ko
biety, odparł Konetabl, lecz Mauleon ma moje słowo 
że mu pomogę w tern co mu sprawia przyjemność; 
więc jestem gotów.

— Trzeba obledz fortecę, rzekł Agenor, wykopać 
naokoło dół, i z ziemi tego dołu wysypać szaniec, za 
którym będą ukryci nie sami żołnierze, lecz waleczni 
i zdatni oficerowie. Ja i mój germek, mieszkać bę
dziemy w miejscu nam znanem, gdzie słyszeć można 
wszystkie poruszenia w fortecy. Jeżeli don Pedro 
zobaczy iż go obiegła silna armia, uwierzy, że wiedzą 
o jego przybyciu do Montiel, a on się tego nie spo
dziewa, przytem niespodziewanie jest ocalenie czło
wieka tak zręcznego i niebezpiecznego. Kaź poje
chać do Toledy wszystkim twoim oddziałom, nie zo
stawiwszy przy szańcu więcej jak dwa tysiące ludzi,
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bard zo wystarczających na okrążenie zamku, utrzy
manie i wyjście z niego. Don Pedro będzie myślał, 
iż mniejszą na niego mają uwagę, spróbuje wyjść, a 
ja cię o tern zawiadomię.

Zaledwie Agenor odkrył swój plan i zmusił na sie
bie uwagę króla, oznajmiono o przybyciu od rządcy 
Montielu parlamentarza do Konetabla.

— Niech przyjdzie i niech się wytłómaczy.
Był to oficer hiszpański, nazwiskiem Rodrigo de 

Sanatrias. Oznajmił on Konetablowi, że garnizon 
w Montiel zobaczył z trwogą rozpostarcie się znacz
nych sił; że trzystu ludzi osadzonych w zamku z je
dnym oficerem, nie chcieliby bardzo długo walczyć, 
ponieważ już nić ma nadziei od czasu odjazdu i po
rażki don Pedry...

Na te słowa Konelabl i król patrzeli na z\genora 
jak gdyby chcieli powiedzieć:

— Widzisz że go tam nie ma.
— Więc się poddajecie? zapytał Konetabl.
— Jak waleczni ludzie; ale po niejakim czasie, gdyż 

nie chcemy żeby don Pedro za swoim powrotem u- 
skarźał się na czas, iż zdradziliśmy jego sprawę, nie 
wyjąwszy z pochwy miecza.

— Powiedziano mi, że król jest u ciebie, zapytał 
don Henryk.

Hiszpan zaczął się śmiać, i rzekł:
— Król jest bardzo daleko, a po cóżby on tu przy-
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szedł, gdzie oblegają jak panowie, i każą umierać 
z głodu, lub poddać się?

Nowe spojrzenie Konelabla i króla zwrócone na 
Agenora.

— Cóż więc stanowczo źądąsz? zapytał Dugue- 
sclin, ułóż twoje warunki.

— Zawieszenie broni na dziesięć dni, odrzekł ofi
cer, aby don Pedro miał czas przybyć nam pomódz. 
Poczem poddamy się.

— Słuchaj, rzekł Król, zapewniasz stanowczo, że 
don Pedry niema w fortecy?

— Stanowczo, inaczej nie chcielibyśmy wyjść, gdyż 
wychodząc zobaczylibyście panowie nas wszystkich, 
a tym samym poznalibyście i króla. Mimo to, jeżeli 
skłamaliśmy, ukarzesz nas pan; a jeżeli weźmiecie 
króla, zapewne go niezaoszczędzicie?

W tej ostatniej części była wątpliwość; Konetabl 
nic na nią nie odpowiedział. Henryk de Transtamaie 
miał dosyć mocy aby przytłumić krwawy blask jaki 
się malował w jego oczach na samo przypuszczenie 
ujęcia don Pedra.

— Udzielamy wam zawieszenie broni, rzekł Ko
netabl, ale nikt nie wyjdzie z zamku.

— Ale nasze żywności? rzekł oficer.
— Dostarczą się wam; przyjdziemy do was, ale 

z was nikt nie wyjdzie.
— Więc to nie jest zupełne zawieszanie, szeptał 

oficer.
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— Dla czego obcięlibyście wychodzić? aby się 
ocalić! przecież za dziesięć dni darujemy wam życie.

— Zgoda. Nie mam nic więcej do powiedzenia, 
odparł oficer, mam więc wasze słowo?

— Czy mogę go dać, królu? zapytał Bertrand 
Henryka.

— Daj Konetablu.
. — Daję, rzeki Duguesclin, dziesięć dni zawiesze
nia broni i daruję życie całej załodze.

— Całej ? .. .
— Ma się rozumićć, zawołał Mauleon; żeby nie by

ło wymówek, ponieważ sam oznajmiasz, że don Pe- 
dry nie ma w fortecy.

Te słowa wymknęły się młodzieńcowi, mimo sza
cunku jaki winien mieć dla swoich dwóch wodzów, 
i bardzo był z nich uradowany, gdyż bladość wido
czna przeszła jak chmura po twarzy don Rodriga de 
Santarias.

Skłonił się i odszedł.
Gdy się tenże oddalił:
— Jesteś o tern przekonany? spytał król, uparty 

młodzieńcze, biedny kochanku....
— Tak, królu, przekonany, że don Pedro jest 

w Montiel, i że go mieć będziesz w swoich rękach 
w ośmiu dniach.

— Ali! zawołał don Henryk, otóż to co się nazy
wa upartość.



— A przecież on nie jest Brelończyk, rzeki Ber
trand śmiejąc się.

— Panowie, don Pedro czyni sobie te same igra
szki cośmy ehcieli czynić. Będąc pewny, że nie po
doła wymknąć się przemocą, próbuje podstępu. Po
dług niego jesteście przecie przekonani, że go tam 
niema1, zawieście broń, pilnujcie obojętnie a on 
przejdzie, będzie uciekał, ale przecież my tam bę
dziemy To co was przekonywa, że gó nić,ma w Mon-' 
tiel, mnie przekonywa że w nim jest.

Agenor opuścił namiot króla i Konetabla z zapałem 
łatwym do pojęcia, i rzekł:

— Musaronie, szukaj najwyższego namiotu War
mii, i zatknij przy nim moją chorągiew, tak, aby do
kładnie była widzianą z zamku. Aissa ją zna, zoba
czy, dowie się z niej o mnie i zachowa całą swoją 
odwagę. Co do naszych nieprzyjaciół widzących mój 
sztandar na szańcach, pomyślą, że ja tam jestem, i 
nie będą porozumiewać się, źeśmy się znów schowali 
w jaskinię. Idźmy, mój śmiały Musaronie, idźmy I 
tern najwyższem wysileniem dosięgniemy celu.

Masaron był posłuszny; sztandar Mauleona dumnie 
powiewał po nad innemi.

22 i
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Podejście zwyciężonego.

Król Henryk udał się z Konetablem i wojskiem 
przed Montiel.

Nie zostało więcej jak dwa tysią-ce Bretończyków 
i Begue de Villaines na około szańców.

Miłość natchnęła Mauleona. Każda z jego uwag 
nosiła na sobie cechę prawdy.

Mówił tak, jak gdyby istotnie wszystko słyszał co 
się działo w zamku.

Zaledwie don Pedro zdyszany i pieniący się od zło
ści, przybjł po skończeniu bitwy do zamku, rzucił się
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na kobierzec w pokoju Mothrrla i zostawał nieporu- 
szony, niemy i niedostępny z nadludzkiemi wysilenia- 
mi, mając w głębi swego serca wściekłość i smutek, 
które niem miotały.

Wszyscy jego przyjaciele umarli! jego piękne woj
sko rozproszone! tyle nadziei do zemsty i chwały, 
zniszczyło przeciąg czasu dnia jednego.

Już wszystko stracone! została tylko ucieczka! 
wygnanie! nędza! bezkorzystne walki partyzanckie! 
Niegodna śmierć na niegodnym polu bitwy. Już nie 
było przyjaciół! On, co nigdy ich nie kochał, uczuł 
największe boleści, powątpiewając o skłonnościach 
z jakiemi mogli bydź dla niego.

Bo też królowie po największej części, kiedy mają 
jednego przyjaciela, niedbają o drugiego.

Don Pedro ujrzał wchodzącego do pokoju Mothri- 
la zbryzganego krwią, zbroję miał pogiętą i podziu
rawioną: przez niektóre miejsca sączyła się krew.

Maur był zsiniały. W jego oczach przebijało się 
jakieś złowrogie postanowienie. Nie był to więcej 
uniżony, pełzający Saracen, ale człowiek dumny i nie 
dający z sobą pomówić, który szedł do swego ró- 
wnego.

— Królu don Pedro, rzekł mu, ty więc jesteś zwy
ciężony ?

Don Pedro podniósł głowę i czytał w zimnych 
oczach Maura cale przeistoczenie się jego chara
kteru.

Tom IV. 20
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— Tak, odparł don Pedro, i już więcej nie po
wstanę.

— Tracisz nadzieję? rzekł Mothril, twój Bóg nie 
wart już więc naszego! Ja, co jestem także zwycię
żony i ranny, nie tracę nadziei, modliłem się, i je
stem silny.

Don Pedro opuścił głowę z rezygnacją.
— To prawda, odrzekł, zapomniałem o Bogu.
— Nieszczęsny królu! ty nie wiesz jednakże o naj- 

większem z twoich nieszczęść. Z koroną, stracisz 
życie.

— Czy mnie chcesz zabić? zapylał.
— Ja, ja twój przyjaciel?., szalony jesteś królu 

don Pedro! Masz dosyć bezemnie nieprzyjaciół, nie 
potrzebowałbym broczyć moich rąk w krwi twojej, 
gdybym chciał twojej śmierci: wstań i pójdź ze mną 
zobaczyć płaszczyznę.

Istotnie na równinie widać było szykujące się włó
cznie i chełmy, które iskrzyły się od promieni zacho
dzącego słońca, tworząc zwolna na około Montiel 
ogniste coraz bardziej rozszerzające się kolo.

— Okrążają! jesteśmy zgubieni! widzisz przecie 
królu, rzekł Mothril. Bowiem, gdyby ten niezdo
byty zamek, miał zapas żywności, nie wystarczyłby 
dla garnizonu i dla ciebie. Otaczają cię, widziano... 
jesteś zgubiony.

Don Pedro nie odpowiedział zrazu.
— Widziano mnie?... Któż mnie widział?
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— Czy sądzisz źe to dla wzięcia Montiel, tych pu
stek nie do użytku, zatrzymała się chorągiew Begue 
de Villainesa?... Patrz, oto tam dalej przybywa sztan
dar Konetabla, czy sądzisz że Konetabl potrzebuje 
Montiel? Nie, ciebie to szukają, tak, ciebie to chcą.

— Nie dostaną mnie żywego, rzekł don Pedro.
Mothril nic nie odpowiedział z swej strony. Don 

Pedro odezwał się z ironią:
— Wierny przyjaciel, człowiek pełen nadziei, nie 

potrafi powiedzieć swemu królowi: Żyj i miej na
dzieję !

— Szukam sposobu jakim byś ztąd wyszedł, rzeki 
Mothril.

— Ty mnie wypędzasz ?
— Chcę ocalić moje życie; chcę nie bydź zmuszo

nym zabić donnę Aissę, z obawy aby nie dostała się 
w posiadanie chrześcijan.

Krew nabiegła do twarzy don Pedrowi na wspo
mnienie imienia Aissy.

— Dla niej to, szeptał, dałem się ująć w sidła. 
Gdyby nie chęć zobaczenia jej, pobiegłbym do Tole- 
dy, Toleda może się bronić... tam nie umiera się 
z głodu. Toledanie mnie kochają i dadzą się zabić za 
mnie; pod Toledą mógłbym dać ostatnią bitwę, i zna
leźć śmierć chwalebną: a kto wie może i śmierć me
go nieprzyjaciela, nieprawego syna Alfonsa, albo Hen
ryka Transtamary ! Oh ! kobieta mnie zgubiła !

— Wołałbym widzieć cię w Toledo, rzekł ozięble
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Maur, gdyż w twojćj nieobecności urządziłbym (woje 
inleressa... i moje.

— Kiedy nic nie zrobisz dla mnie.' zawołał don 
Pedro, w którym wściekłość coraz bardziej zaczynała 
działać, nędzniku, ja zakończę moje dni tutaj, tak, 
lecz cię ukarzę za twoje zbrodnie i nieszczerość, bę
dę kosztował ostatniego szczęścia: Aissa, którą mi 
pokazywałeś jako ponętę, dzisiejszej nocy jeszcze 
moją będzie.

— Mylisz się, odrzekł Maur spokojnie, Aissa nie 
będzie twoją. Zapominasz, że ja mam tu może trzy
stu wojaków? Zapominasz, że nie możesz wyjść 
z tego pokoju bez mojej woli, że cię trupem powałę 
pod moje nogi, jeżeli się tylko ruszysz; i rzucę twój 
bałwan żołnierzom Konetabla, którzy z radością po
chwycą ten podarunek?

— Zdrajca, szeptał don Pedro.
— Szalony! ślepy! niewdzięczny' zawołał Mothril, 

powiedz raczej zbawca. Możesz uciekać, odzyskać 
twoją wolność, szczęście, koronę i opinię; uciekaj 
więc i nie trać czasu, nie gniewaj jeszcze Boga hul- 
tajstwem, i nie znieważaj przyjaciela jaki ci zoslaje.

— To przyjaciel tak mówi?
— Czy wołałbyś żeby ci pochlebiali, i wydał?...
— Przystaję... Cóż więc chcesz czynić?
•— Poślę jednego bochatera do Brelończyków, któ

rzy na ciebie czychają... Oni myślą że tu jesteś, wy
wiedźmy ich z błędu. Jeżeli widziemy, iż nie bardzo
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dbają o tak dobrą zdobycz, korzystajmy z tego, umy
kaj ztąd za pierwszą sposobnością jaka ci się nastrę
czy przez ich niedozór. Zobaczemy, czy masz tu ja
kiego człowieka zaufanego i rozsądnego, którego 
mógłbyś im posłać ?

— Mam Rodriga Sanatriasa, wodza, który mi jest 
wszystko winien.

— To niedosyć. A czy spodziewa się jeszcze co 
od ciebie ?

Don Pedro uśmiechnął się z goryczą.
—To prawda, odrzekł, ma się tylko wtenczas przy

jaciół kiedy się czego spodziewają. Więc tak zrobię, 
że i on będzie się spodziewał.

—. Bardzo dobrze, niech przyjdzie!
Wówczas kiedy król wołał Sanatriasa, Mothril ka

zał obstawić pokój Aissy kilku Maurami.
Don Pedro spędził część nocy z Hiszpanem na roz

trząsaniu sposobów, jakiemiby wejść w umowę z nie
przyjaciółmi. Rodrigo był zarówno przytomny jak 
wierny; przewidział przytem, że ocalenie don Pedry 
sprawi ocalenie wszystkim, i że zwycięzcy, aby mieć 
króla zwyciężonego, poświęcą dziesięć tysięcy ludzi, 
zburzą skały, stracą wszystko przez głód i ogień, lecz 
cel swój osięgną.

Don Pedro widział codziennie ze smutkiem sztan
dary don Henryka Transtamare.

Aby przeszkodzić królowi w zamiarach i Koneta- 
Tom IV. 20*
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blowi w planach, postanowiono mieć w Montielu w ę- 
cej jak garnizon.

Dla tego też don Pedro wysiał niebawnie Rodriga 
Sanatriasa, który wypełnił zlecenie ze zręcznością j 
powodzeniem, jak to już widzieliśmy.

Przyniósł do zamku wiadomości, które przepełniły 
radością wszystkich w nim zostających.

Don Pedro nie zaniedbał zapytać go o szczegóły, 
zbierał od każdego pochlebne wiadomości, a odjazd 
królewskich oddziałów i Konetabla przekonał go 
w końcu, o ile rada Maura była przezorną i skuteczną.

— Teraz, rzeki Mothril, nie mamy się czego więcej 
obawiać, chyba codziennego nieprzyjaciela. Niech 
tylko przyjdzie noc, to jesteśmy ocaleni.

Już don Pedro nie posiadał się z radości, i zaczął 
bydź życzliwym i rozmownym z Mothrilem.

— Słuchaj, rzekł mu, widzę żem się źle z tobą ob
szedł, zasługujesz bydź więcej jak ministrem zdetro
nizowanego króla. Zaślubię Aissę, połączę się z tobą 
przez największe węzły. Opuścił mię Bóg i ja go 
opuszczę.' Stanę się wyznawcą Mahometa, ponie
waż on to mnie ocala twoim głosem. Saracenowie 
widzieli mnie czynnego: wiedzą oni, że jestem zaró
wno dobrym wodzem jak i żołnierzem, pomogę im 
podbić nanowo Hiszpanię, a jeżeli znajdą mnie go
dnym abym nićmi dowodził, umieszczę na tronie ka- 
stylskim mahometańskiego króla, aby zawstydzić 
chrześcijaństwo, które zajmuje się wewnęlrznemi
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kłótniami, w miejsce gorliwego zajęcia się sprawą 
religii.

Mothril z ponuróm niedowierzaniem słuchał obie
tnic wyrzeczonych pod wpływem bojażni lub zapału.

— Ocal się zawsze jednak; potem zobaczemy.
— Chcę abyś miał większą rękojmię moich obie

tnic jak proste słowo, rzekł don Pedro. Każ przyjść 
Aissie, przed tobą przysięgnę jej wiarę moją; ty na- 
piszesz moje obietnice, a ja się podpiszę, w miejsce 
układu uczyniemy wspólne przymierze.

Tak zobowiązując się, don Pedro użył całego swe
go podejścia, całej dawnej mocy. Czuł dobrze, iż 
robiąc Mothrilowi nadzieje przyszłości, przeszkadzał 
mu w opuszczeniu zupełnem jego sprawy, i że bez 
tej nadziei Mothril gotów był wydać go nieprzyja
ciołom.

Don Pedro był zręcznym wodzem; Mothril wiedział 
o tern dokładnie, że znał Maurów, i że pogodziwszy 
się z chrześcijanami, mógł im wyrządzić nieprzewi
dzianego figla.

Przytem Mothril był jego wspólnikiem przestęp
stwa i żądzy do chwały, węzłem tajemniczym i nie- 
rozerwanym, którego siły zbadać było niepodobna.

Chętnie słuchał don Pedry, i rzekł mu:
— Przyjmuję z wdzięcznością twoje łaski, mój kró

lu, postawię cię w możności uzupełnienia wszystkie
go nanowo. Chcesz widzićó Aissę, pokażę ci ją, tyl
ko nie zatrważaj bynajmniej jej skromności zbytecz-
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nemi słowy; pamiętaj na to, że niedawno powróciła 
do zdrowia po ciężkiej chorobie

— Pomyślę o wszystkiem, odpowiedział don Pe
dro.

Mothrił poszedł szukać Aissy, która niepokoiła się 
iż nie miała wiadomości o Maulćonie. Szczęk broni, 
chód sług i żołnierzy, oznajmiał jej zbliżanie się nie
bezpieczeństwa, lecz przedewszyslkiem, i czego się 
najbardziej lękała, przybył don Pedro.

Mothril, co tyle jej czynił obietnic, musiał jeszcze 
i kłamać. Obawiał się, aby nie wydała przed królem 
scen śmierci Maryi Padilli, lękał się bardzo tego spo
tkania, lecz nie mógł go odmówić. Dotąd unikał 
wszelkich rozmów, tą rażą przyszło do objaśnienia 
między don Pedrem a Aissą.

— Aisso. rzeki młodej dziewicy, przychodzę oznaj
mić ci, iż król don Pedro jest zwyciężony i ukryty 
w tym zamku.

Aissa zbladła.
— Chce cię widzieć i mnie z tobą, nie odmawiaj 

mu tego, on tu rządzi.... przytem odjeżdża dziś 
w wieczór... lepiej jest więc zostawać z nim w do-» 
brej zgodzie.

Aissa zdawała się wierzyć słowom Maura. Jednak
że bolesne uczucie oznajmiało jej, iż ją czeka nowe 
nieszczęście.

— Ja nie chcę mówić z królem, rzekła, ani tćż go 
widzićć, dopóki nie zobaczę Mauleona, którego obie-
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całeś mi tu przyprowadzić, bądź zwycięzcą, lub zwy
ciężonego.

— Ale don Pedro czeka...
— Cóż mnie to obchodzi!
— On tu rządzi, mówię ci.
— Mam sposób wyłączyć się z pod jego władzy, 

wiesz o tern dobrze... Cóż mi obiecałeś?...
— Dotrzymam moich obietnic, tylko pomóż mi 

Aisso.
— Nie pomogę nikomu oszukiwać.
— Więc dobrze, narażasz moją głowę... jestem 

bliski śmierci.
Ta groźba odnosiła Zawsze swój skutek na Aissie. 

Przyzwyczajona do prędkiego wykonywania sprawie
dliwości arabskiej , wiedziała, że za jednem skinie
niem pana, upada głowa.

— Cóż/ mi powie król? co chce ze mną mówić?
— W mojej obecności.
— To niedosyć, chcę żeby więcej osób było przy 

tej rozmowie.
. — Obiecuję ci to uczynić.

— Chcę być tego pewną.
-— Jak to?

Ten pokój w którym jesteśmy, wychodzi na 
pokład zamkowy. Niechaj ludzie twoi i moje kobie
ty łam będą; sprowadź moją lektykę, to będę słuchać 
co mi powie król.
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— Wszystko się stanie jak sobie życzysz, donno 
Aisso.

— Więc, cóż mi powie don Pedro?
— Będzie ci proponował zaślubiny.
Aissa wzruszyła się gwałtownie.
— Wiem ja o tern, przerwał Mothril, lecz pozwól 

mu to wyrzec... Pamiętaj, że dziś wieczór odjeżdża...
— Ale ja nic nie odpowiem.
— Przeciwnie, odpowiesz mu grzecznie... Widzisz 

to wojsko hiszpańskie i bretońskie, które otoczyło 
zamek, chcą oni wziąść nas przemocą i pozabijać, 
jeżeli znajdą u nas króla. Niech sobie jedzie don 
Pedro, abyśmy się ocalili.

— Ale Mauleon ?
— Nie mógłby nas ocalić żeby don Pedro był lulaj.
Aissa przerwała Mothriłowi.
— Kłamiesz, rzekła, nie połączysz mnie z nim. 

Gdzie on jest?... co robi?., czy z.yje?
| W tej chwili, Musaron z rozkazu swego pana, za
tknął sztandar dobrze znany Aissie.

Dziewica spostrzegła ten znak ukochany. Zkrzy- 
żowała ręce w zapale i zawołała:

— Widzi mnie! słyszy!... Przebacz mi Mothrilu, 
niesłusznie posądzałam cię... Idź, powiedz królowi, 
że idę za tobą.

Mothril zwrócił wzrok na płaszczyznę, dostrzegł 
sztandar, poznał go, zbladł i wyjąkał:
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— Idę.
Poczem z wściekłością : i

— Przeklęty chrześcijaninie! zawołał, jak juź Aissa 
nie mogła dosłyszeć, ty więc zawsze chodzisz za mną? 
Oh ! ja ci się wyśliznę.
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Ucieczka.

Don Pedro rozmawiał z Aissą na pokładzie, obok 
świadków jakich sobie życzyła.

Mówił z nią bez przesady; skutkiem wielkiego za
myślenia o zbliżającej się ucieczce.

Aissa nie miała więc nic do wyrzucenia Mothrilu- 
wi; przylem nie przestawała podczas całej tej konfe- 
rencyi patrzeć na tę błogosławioną chorągiew Mau- 
leona, która z daleka na okopach powiewała, bły
szcząc się od słońca.

Widziała pod tą chorągwią rycerza, którego z dale
ka mogła poczytywać za Agenora.
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Don Pedro znajdując więc sposób pocieszenia Ais- 
s.y, a Molhril oddalając swoje podejrzenia ukrytych 
zamiarów, postanowiłaby trzej jego najprzywiązańsi 
przyjaciele byli golowi iść nocą na zwiady okopów.

Jednego punktu w okopach widocznie mniej strze
żono jak innych: był to bok skały, który spadał w wą
wóz. Wielu doradców mówiło królowi, aby uciekł 
za pomocą sznura przywiązanego do okien Aissy; 
lecz gdyby król tak uczynił, nie miałby konia aby 
prędko uciekać.

Postanowiono więc obejrzeć wały i w miejscu naj- 
słabszem utorować sobie drogę, ustroniwszy placów
ki, aby tym sposobem ułatwić królowi ucieczkę na 
dobrym koniu.

Lecz słońce dzienne zapowiadało noc jasną, a to 
przeszkadzało do wykonania zamiaru.

Niespodzianie, jak gdyby szczęście chciało sprzy
jać każdemu życzeniu don Pedry, powstał wiatr za
chodni unosząc z równiny spiekłe kłęby piaszczyste 
a gęste i przeciągłe chmury ukazały się na widno
kręgu.

W miarę o ile przygasało słońce za wierzami Tole- 
dy, gęste chmury czerniły i zakrywały niebo jakby 
wielkim płaszczem.

Obfity deszcz lunął koło dziewiątej wieczór.
Agenor i Musaron przyszli zaraz po zachodzie słoń

ca, i skryli się jeden koło drugiego w swój komórce 
przy źródle.

Tom IV. 21
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Żołnierze, wybrani przez Begue de Yillainesa, wy
kopali sobie w ziemi blisko szańców schronienie, tak, 
iż naokoło Montiel był nieprzerwany łańcuch pilnu
jących.

Stosownie do rozporządzeń Agenora, który od cza
su odjazdu Konetabla zaczął działać zaczepnie, roz
stawione dla pozoru tam i owdzie szyldwachy, strze
gli; czyli raczej udawali, że strzegli linię kordonowę.

Deszcz zmusił straże odziać się w ich płaszcze, 
niektórzy pokładli się na nich.

O godzinie dziesiątej Agenor i Musaron usłyszeli 
drżenie skały pod chodem ludzkim.

Przysłuchiwali się baczniej, i w końcu ujrzeli prze
chodzących trzech oficerów don Pedry z wielkiemi 
ostrożnościami, albo raczej pełzających. Zwiedzali 
szaniec w wspomnionym już miejscu. Zamierzano 
zlamtąd uprzątnąć szyldwacha, był tam tylko oficer 
ukryty z drugiej strony za wysypką ziemi.

Oficerowie widzieli iż bliższa strona nie była strze
żoną. Z radością powiedzieli to jeden drugiemu , i 
Agenor słyszał ich wesołość kiedy szli po spadzistych 
schodach.

Jeden z nich rzekł pół głosem:
— Ślizgo, koniom trudno będzie się utrzymać 

schodząc.
— Trudno, ale będą lepiej biedź po równinie.
Te słowa napełniły radością serce Agenora.
Posłał Musarona do najbliższego oficera będącego
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wego.

Oficer przyczajony dał znać o tern swemu sąsia
dowi, który toż samo dalej uczynił, i na około Mon
tiel przebiegły wiadomości udzielone przez Agenora.

Pół godziny nie wyszło jak Agenor usłyszał na po
kład zie chód koński.

Zdawało mu się, że len łoskot rozdzierał mu ser
ce, tyle to wrażenie było żywe i bolesne.

Łoskot zbliżał się, inny tentent koni dał się sły
szeć, lecz tylko samemu Agenorowi i I^usaronowi.

Istotnie, król dał rozkaz żeby poowijano szmatami 
kopyta końskie, aby nie sprawiły wielkiego chałasu.

Król szedł ostatni, mały suchy kaszel, którego nie 
mógł powściągnąć zdradził jego obecność.

Szedł z wielką trudnością, trzymając cugle konia 
w ręku, któremu nogi ślizgały się na zbytniej pochy
łości.

W miarę jak zbiegi przechodzili przed jaskinią, 
Agenor i Musaron poznali między niemi don Pedra, 
widzieli zupełnie twarz jego, bladą lecz spokojną.

Dwaj pierwsi zbiegi przybyli do okopów, siedli na 
koń i przejechali okop; lecz zaledwie dziesięć kro
ków uczynili, wpadli w głęboki rów, gdzie dwudzie
stu uzbrojonych ludzi uprzątnęli ich bez wrzawy.

Don Pedro, który o niczćm nie powątpiewał, sko
czył na siodło, w tern nagle pochwycony został przez 
Agenora, który opasał go dwoma silnemi rękami, a 
Musaron zatykał mu usta.
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Poczem Musaron bodnął konia mieczem, który 
przeskoczył przez okopy i uciekł dając słyszeć pęd 
na pokładzie krzemienistym.

Don Pedro szarpał się pogrążony w smutku głę
bokim.

— Bądź ostrożny, rzekł mu do ucha Agenor, gdyż 
będę zmuszony zabić cię, jeżeli będziesz czynił nie- 
spokojności

Don Pedro wymówił jeszcze te słowa przytłumione:
— Jestem królem, obchodź się ze mną po rycer

sku !
— Wiem dobrze że jesteś królem, rzekł Agenor, 

ja cię tu oczekiwałem. Słowo rycerskie, nic ci się 
złego nie stanie.

Wziął go na swoje silne barki i przeszedł z nim 
okopy, w pośród oficerów skaczących z radości.

— Cicho, cicho! panowie, rzekł Agenor, nie krzycz
cie! Działam w sprawie Konetabla,. nie psujcież mo
ich interesów.

Zaniósł swego jeńca do namiotu Begue de Villai- 
nesa, który mu się rzucił na szyję i czule ucałował.

Prędzej! prędzej! zawołał tenże, posyłam kurje- 
rów do króla przed Toledę, i do Konetabla, który 
jest w pochodzie, aby ich zawiadomić że wojna już 
skończona.



8ł<!>3ii>33&3

Trudności.

Wówczas kiedy wojsko Bretońskie szło przez całą 
noc z tryumfującą radością, a don Pedro z boleścią i 
przestrachem, posłańcy na najpiękniejszych ruma
kach udali się do don Henryka i Konetabla.

Agenor pozostał całą noc przy jeńcu; który tłu
miąc w sobie złowrogą spokojność odpychał wszel« 
kie pociechy i ulgi.

Ponieważ nie wypadało zostawić w więzach króla, 
oswobodzono go z nich wymógłszy przysięgę: iż nie 
przedsięweźmie żadnych środków ucieczki.

Tom IV. 21*
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— Wiadomo jest co warto słowo króla don Pedra, 
rzekł Begue do swoich oficerów, podwoić warty, i 
niech namiot tak będzie otoczony żeby nawet nie mógł 
pomyśleć o ucieczce.

O trzy mil od Toledy spotkano Konetabla pędzą
cego przed sobą jakby spłoszoną trzodę resztki zwy
ciężonych w przed-dzień nieprzyjaciół, i dopełniają
cego bogatemi jeńcami tę ważną korzyść.

Mieszkańcy Toledy lak się obawiali podejścia uży
wanego w owych czasach barbarzyńskich, iż niech cieli 
przyjmować nawet i swoich sprzymierzeńców.

Konetabl zanim jeszcze nie odebrał lej wiadomo 
ści, zawołał:

— Mauleon miał więcej rozumu jak my!
— I puścił się z koniem ku Montiel z radością nie 

do opisania.
-s— Dziękuję ci, rzekł, za twoją odwagę y wytrwa

łość i trafne postąpienie. Gdzież jeniec?
— W namiocie Begue de Villainesa, odpowiedział 

Maulćon, śpi, albo udaje śpiącego.
—Ja nie chce się z nim widzieć, rzekł Bertrand 

najpierwszy, powinien Henryk z nim mówić, jako je
go zwycięzca, jego pan. Czy dobrą straż postawiono?

Trzydziestu rycerzy naokoło namiotu, odparł Age- 
nor, Don Pedro nie wymknie się, byleby tylko jaki 
szatan nie wyciągnął go za włosy jak niegdyś proro
ka Habakuka, a może to jeszcze i zobaczemy. ..

— A jak będzie leciał w powietrzu, rzeki Musa-

6



ron, puszczę do niego strzałę, która mu ułatwi wej
ście do piekła.

— Niech przed namiotem zaścielą mi połowę łoże, 
zawołał Konetabl, i ja chcę pilnować jeńca, aby go 
sam przedstawić-don Henrykowi.

Wykonano polecenie, leże Konetabla zrobione z de
sek i gałęzi, było postawione przy samych drzwiach 
namiotu.

— Ale, ale, rzeki Bertrand, to prawie jest niedo
wiarek, gotów sam się zabić, czy odjęto mu zbroję?

— Nie śmiano lego uczynić, przecię to głowa na
maszczona, przed ołtarzem Boskim, i ogłoszona kró
lem...

— Słusznie, dopóki nie zostaną wydane ostatnie 
rozkazy don Henryka, należą mu się honory i sza
cunek.

— Widzisz pan, rzekł Agenor, jak kłamał ten Hi
szpan, zapewniając, że don Pedry niebyło w Montiel.

— Za to też każemy powiesić Hiszpana i cały gar
nizon, rzekł spokojnie Bćgue de Yillaines. Kłamstwem 
zwolnił Konetabla z jego słowa.

— Panowie, odpowiedział z pośpiechem Agenor, 
ci nieszczęśliwi żołnierze nie zawinili, kiedy taki był 
rozkaz wodza, zresztą poddają się, a wrazie przeci
wnym sami sobie winę przypiszą.

— Zmusiemy ich głodem, odparł Konetabl.
Myśł o utracenia Aissy przez głód, posunęła Mau- 

leona do wyjścia z granic z jego wrodzonej przy
zwoitości.
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— Oh! panowie... nie popełnicie okrucieństwa?
— Ukarzemy kłamstwo i przeniewierzenie! zawo

łał Konetabl, przytem czyż nie powinno nas cieszyć, 
że kłamstwo nastręcza nam sposobność ukarania Mo- 
thrila? Poślę parlamentarza do tego nędznika, aby 
go zawiadomić, że don Pedro jest wzięty, i to dlate
go, że był w Montiel, i że przedemną skłamano. Za
tem, aby dać przykład wszystkim kłamcom, z garni
zonu będzie wybrany dziesiąty przy poddaniu się, lub 
wrazie przeciwnym, wszyscy skazani zostaną na gło
dną śmierć.

— I donna Aissa? przerwał Mauleon blady z nie- 
spokojności.

— Przecież oszczędziemy kobićty, odparł Dugue- 
sclin, bowiem przeklęty niechaj będzie ten, który wo
jując nie oszczędza starców, małych dzieci i kobiet!

— Ale Molhril nie będzie szczędził Aissy, gdyż tym 
sposobem zostawiłby ją komu innemu, on ją zabije... 
A pan mi obiecałeś uczynić to, o co cię prosić będę: 
proszę więc o życie Aissy.

— ' ardzo dobrze mój przyjacielu, ale jakże sobie 
postąpisz aby ją ocalić?

— Będę prosić żebyś pan posiał do Mothrila mnie 
jako parlamentarza, i pozwolił mi dowolnie z nim po
mówić... Zapewniam z mej strony za prędkie podda
nie się Maura i załogi... Tylko mój panie, miej litość 
nad życiem nieszczęśliwych żołnierzy! oni nic nie za- 
winili.
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— Widzę, że trzeba się poddać. Dosyć mi czyni
łeś usług nie mogę ci zatem nic odmówić. Król z swój 
strony winien ci tyle co i mnie, ponieważ ty njąłeś 
don Pedrę, bez którego nasze wczorajsze zwycięztwo 
nie byłoby stanowcze, wolno mi zatem w jego i mo- 
jem imieniu, pozwolić na to co sobie życzysz Aissa, 
do ciebie należy, żołnierzom, oficerom, nawet zało
dze będzie darowane życie i kara galer, ale Mothril 
będzie wisiał.

— Panie,..
— Oh ! nie żądaj więcćj.... bo i nie otrzymałbyś. 

Obraziłbym Boga pomijając tego zdrajcę.
— Czyż najpierwszą rzeczą, o którą mnie Mothril 

zapyta, nie będzie ta, czy ma darowane życie, cóż mu 
odpowiem ?

— Odpowiesz mu co ci się podobać będzie panie 
de Mauleon.

— Ale pan mógłbyś go oszczędzić, podług warun
ków o zawieszeniu broni, zawartych z Rodrigo Sa- 
natriasem.

— Jego! nigdy.' Powiedziałem załogę, Mothril jest 
Saracen, nie liczę go do obrońców zamku, zresztą, 
jest to rachunek pomiędzy mną i Bogiem. Jak już 
będziesz miał Aissę, mój przyjacielu, niech cię nic 
więcćj nie obchodzi, i nie troszcz się o mnie.

— Jeszcze raz panie; pozwól mi błagać cię, pra
wda, że Mothril jest nędznik, Bogu nawet byłoby 
przyjemnie aby został ukarany, ale on jest bezbron
ny, nie może już szkodzić...
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— Wszystko jedno co mówiłbyś do posągu panie 
de Mauleon, odpowiedział Konetabl, proszę cię po
zwól mi wypocząć, co do słów jakiemi przemawiasz 
za załogą, pozostawiam ci wolność. Idź!

Już nie było co więcej do odpowiedzi, Agenor do
brze wiedział, że Duguesclin był nieugięty jak raz co 
sobie postanowił, nie dał się niczem przekonać.

Przewidywał również i to, że Mothril wiedząc, że 
don Pedro w niewoli, na nic nie będzie miał uwagi, 
ponieważ wiedział, że i na niego nie miano podobnież.

Mothril był jeden z tych ludzi, którzy umieją wy
wrzeć zemstę jaką czują, i znieść jej następstwa- Nie 
ubłagany dla innych, postanowił dla siebie żadnych 
łask nie przyjmować.

Również nigdy Mothril nie zgodziłby się oddać Ais- 
sę; położenie zatem Agenora było jak najprzykrzejsze.

— Jeżeli skłamię, zniesławię się, rzeki, jeżeli obie
cam Mothrilowi życie, a nie dotrzymam słowa, stanę 
się niegodnym miłości kobiety, i szacunku ludzi.

Pogrążony był w tych okropnych niespokojno- 
ściach, gdy trębacze oznajmili przybycie don Henry
ka przed namiot.

— Już dzień był znaczny i widziano z obozu miej
sce na którćm Mothril i Rodrigo przechadzali się roz
mawiając z niespokojnością.

— Tc co Konetabl nie udzielił panu, rzekł Musa- 
ron Agenorowi, widząc g<» smutnego, udzieli król 
Henryk, poproś pan a otrzymasz. Mniejsza o to
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czyje usta mówi;} tak, byleby wymówiły, i ażebyś pan 
nie popełniając kłamstwa, mógł len wyraz powtórzyć 
Mothrilowi.

— Spróbujmy, rzekł Agenor.
I szedł przyklęknąć przy strzemieniu don Henry

ka, które germek już trzymał w chwili zsiadania.
— Dobre wiadomości jak się zdaje, rzekł król.
— Dobre królu.
—Wynagrodzę cię Mauleonie, żądaj odemnie hrab

stwa jeżeli chcesz.
— Proszę o życie Mothrila.
— Żądasz więcej jak hrabstwa, rzekł król, lecz 

zgoda.
— Jedź pan prędko, rzekł Musaron do ucha Age- 

norowi, gdyż Konetabl idzie, a byłoby za późno gdy> 
by to usłyszał.

Agenor pocałował rękę króla, który zsiadłszy za
wołał :

— Dzień dobry kochany Konelablu, zdaje się, że 
mamy zdrajcę?

— Tak królu, rzekł Bertrand, udając, iż nie spo
strzegł Agenora rozmawiającego z don Henrykiem.

Młodzieniec pobiegł jak gdyby skarb unosił. Jako 
parlamentarz, miał prawo wziąść dwóch trębaczy, 
wybrał tóż sobie takowych, kazał im jechać naprzód 
a za nim nierozłączny Musaron. Nie oparli się aż przy 
pierwszćj bramie zamkowej.



Dyplomatyka miłości.

Nie opóźniono się z otworzeniem. Agenor zbliża
jąc się miał sposobność przekonania się o nieprzy
stępnej miejscowości.

Niektóre ścieszki miały zaledwie jedną stopę sze
rokości, a na około sterczały góry. Bretończykowie 
nie bardzo przyzwyczajeni do marszów po górach, 
wielce tym pochodem byli niezadowoleni.

— Miłość czyni nas bardzo nierozważnymi, rzekł 
Musaron swemu panu.

— Czy zapominasz, że nasze osoby są nietykalne?
— Eh! mój panie na co tam będzie uważał ten 

przeklęty Maur, i cóż to pan uważasz dla niego za 
niedotykalne na ziemi?
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Agenor kazał zamilczeć swemu słudze, jechał da
lej, i przybył do miejsca gdzie Molhril go czekał, po
znawszy juz kiedy się zbliżał.

— Francuz! mówił do siebie cicho, cóż znaczy 
jego obecność w zamku?

Trębacze odezwali się, Molhril dał znak iż słyszał.
— Przychodzę, rzekł Agenor ze strony Konelabla, 

aby ci lo powiedzieć: ,,Pizyjąłem zawieszenie broni 
z memi nieprzyjaciółmi pod warunkiem, iż nikt nie 
wyjdzie z zamku.... Dozwoliłem wszystkim żyć spo
kojnie, lecz dziś muszę zmienić postanowienie, po
nieważ ty uchybiłeś twoje słowo.”

Molhril zbladł i rzekł:
— W czem ?
— Tej nocy, przydał Agenor, trzech jeźdźców 

przeszło okopy mimo naszych straży.
— Niech więc śmiercią ukarani zostaną, ponieważ 

się przeniewierzyli, rzekł Maur czyniąc na sobie gwał
towne wysilenie.

— Byłoby to łatwo, rzekł Agenor, gdyby ich za
trzymano, lecz zbiegli!..

-— Jak to, i ty ich nie zatrzymałeś? zawołał Mo
lhril, nie zdolny dłużej okazywać radość, odezwa
wszy się tylko co, z lak wielką niespokojnością.

— Ponieważ nasze straże, ufając twojemu słowo, 
mniej baczyli jak zazwyczaj, i że podług umowy Ro- 
driga, która jesl: nikt z was nie potrzebował ucie
kać. gdyż wszyscy mieli zapewnione życie...

Tom IV. ' 22
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— Czy już skończyłeś? rzekł Maur.
— Zmieniając niektóre rzeczy z ułożonych wa

runków.
— Ahl ja nie powątpiewałem, odparł Maur z go

ryczą, łaskawość chrze.ścian jest krucha jak szkło, 
trzeba się mieć na baczności, żeby pijąc z niego, nie 
stłuc. Przychodzisz powiedzieć nam że wielu żołnie
rzy...— czy (o tam są żołnierze?...— ci, co uciekli 
z Montiel, i że będziesz zmuszony sKazać nas wszy
stkich na śmierć.

— Przedewszyslkiem, Saracenie.... rzekł Agenor 
draśnięty tym wyrzutem i podejrzeniem, przedewszy- 
stkiem powinieneś wiedzieć kto są zbiegi.

— A to jakim sposobem?
— Przelicz twoją załogę.
— Ja tu nie rządzę.
— Więc nie należysz do składu załogi? ciebie wy

łączono z układów, rzekł pospiesznie Agenor.
— Jesteś za przebiegły na młodego człowieka,
— Sialem się nim przez zapatrywanie się na Sarą- 

cenów, lecz odpowiedz.
— Jestem rzeczywistym wodzem, rzekł Mothril 

obawiając się stracić korzyści z kapilulacyi; jeżeli, la 
była podobną.

— Widzisz że miałem słuszność bydź podstępnym, 
ponieważ skłamałeś.... Ale tu nie o tern mowa, przy
znaj sam że naruszono warunki.

— Tak mówisz, chrześćjaninie.
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— A ty powinieneś mi wierzyć, przydał Mauleon 
z przybranym tonem. Oto taki jest rozkaz Konetablaj 
naszego wodza: ,,Forteca dziś jeszcze ma się pod
dać, albo najściślejsze obwarowanie zaraz się przed- 
sięweźmie.'’

— Czy już wszystko ? rzekł Motbril.
— Wszystko.
— Chcesz nas zagłodzić ?
— Tak.
— A jeżeli my chcemy umierać ?
— Nie będziemy się temu sprzeciwiać.
Motbril patrzał na Agenora z szczególnym znacze

niem, które ten ostatni dokładnie zrozumiał.
—Wszyscy? rzekł zatrzymując się cokolwiek przy 

tern słowie.
—Wszyscy, odparł Mauleon, lecz jeżeli ty umrzesz, 

to dla tego że tak chcesz.... Don Pedro ci nie pomo
że, wierzaj mi.

— Tak sądzisz?
— Jestem tego pewny.
— Dla czego.
— Ponieważ mamy wojsko i możemy stawić opór, 

a on go już nie ma, i że zanimby zebrał takowe, wszy
scy z głodu pomrzecie.

— Słusznie mówisz chrześćjaninie.
— Ocal więc sobie życie.
— Ab! ty nam dajesz życie ?

L — Daje.
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— Na czyje słowo? na Konetabla?
— Na słowo króla, który się zbliża.
— Istotnie zbliża się, rzekł AJ ot b fil z niespokojno- 

ścią. aleja go nie widzę.
— Patrz na jego namiot.... albo raczej na namiot 

Bćgue de Villainesa.
— Tak.... tak.... Czy jesteś pewny, źe nam dadzą 

życie ?
— Zaręczam za to.
— I mnie także ?
— I tobie Mothrilu, mam na to królewskie słowo.
— Możemy sobie iść gdzie nam się podoba?
— Gdzie wam się podoba.
— Ze wszystkiemi pakunkami, i skarbami?
— Tak Saracenie.
— To bardzo pięknie!...
— Nie wierzysz temu ?... toś głupi dla czegóż dziś, 

mielibyśmy cię prosić żebyś do nas przyszedł, kiedy 
w przeciągu jednego miesiąca, dostaniemy cię żywe
go lub umarłego ?

— Oh! obawiajcie się don Pedry.
— Zaręczam ci, że się go nie bojemy wcale.
— Chrześcijaninie, namyślę się.
— Jeżeli nie poddasz się za dwie godziny, rzekł 

niecierpliwy młodzieniec, uważaj się za nieżyjącego, 
żelazny łańcuch nie rozstąpi się.

— Dobrze! dobrze! za dwie godziny! niewielka 
to wspaniałomyślność, rzekł Mothril, przypatrując się
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zbawca ukazać.

— Czy to już wszystko coś powiedział? rzeki 
Agenor.

— Za dwie godziny, jąkał Mothril roztargniony.
— Oh! mój panie, szepnął Musaron do ucha swe

mu panu, on się podda, przekonałeś go przecie.
Nagle Mothril spojrzał z boku na obóz bretoński 

z baczną uwagą.
«— Oh! oh! mówił cicho wskazując Rodrigowi na- 

miot Begue uC Villainessa.
Hiszpan wychylił się au}’ Jepićj widzieć.
—Twoi chrześcijanie, jak się zdaje, Sm.T* między so

bą się szarpią, rzekł Mothril, patrz jak biegną ou !?“ 
go namiotu.

Rzeczywiście tłum żołnierstwa i oficerów biegł do 
namiotu z oznakami największej obawy.

Namiot trząsł się jak gdyby był wewnętrznie mio
tany przez walczących.

Agenor widział Konetabla dążącego tam z gnie
wem.

— Coś szczególnego i przestraszającego dzieje się 
w namiocie; gdzie jest don Pedro, jedzmy Mtrsaronie.

I korzystając z roztargnienia Maura r Santariasa, 
zabrał się do powrotu. Wśród drogi usłyszał okro
pny krzyk.

Przybył w sam czas do przedmurza, gdyż zaledwie 
Tom IV. 22*
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ostatnie bramy za nim zamknięto, jak grzmiący głos 
Mothrila zawołał:

— AHah! Allah! zdrajca mnie oszukał. Król don 
Pedro ujęty. Allah! niech zatrzymają Francuza, niech 
nam oddadzą na zakładnika Zamykajcie! zamykaj
cie bramy !

Ale Agenor już był za okopami, mógł nawet do
kładnie widzieć okropny widok, któremu z wzgórza 
przypatrywał się Maur.

— Łasko Miłosierdzia! zawołał Agenor drżąc i 
wyciągając ręce do nieba, żeby jedna minuta więcćj, 
bylibyśmy zgubieni, to eo widzę w namiocie, zmusi
łoby Molhiila do najkrwawszego ad wetu-



O leni co się działo w namiocie Bi'gue de Yillainesa^

Don Henryk udarowa! Agenora laską dla Molhrilar 
obtarł twarz swoją, i rzek! do Konetabla:

— Mój przyjacielu! serce mi bardzo mocno bije. 
Idę zobaczyć tego, którego śmiertelnie nienawidzę, 
tój radości pomięszanćj. z goryczą, i tego wrażenia nie 
umiem pojąć w tej chwili.

— Królu, to oznacza, rzek! Konetabli, że serce W. 
K. Mości jest wielkie i szlachetne, gdyż inaczej uczuł
by tylko radość z tryumfu.

— Ono jest śmieszne, dodał Król, idę do tego na* 
miotu z nieufnością i sercem ścieśnionym...^ Cóż on. 
ro-bi ?
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— Siedzi na ławie, z głową opartą na dłoniach, 
zdaje się bydź strudzony.

Henryk de Transtamare skinął ręką, wszyscy się 
oddalili.

— Konelablu, rzeki cicho, proszę cię o ostatnią 
radę. Chcę mii oszczędzić życie, lecz jak mam sobie 
postąpić? kazać wygnać, lub zamknąć w twierdzy?

— Nie pytaj mnie o radę królu, gdyż nie będę ei 
umiał jej udzielić; jesteś mędrszy odemnie, a w przy
tomności swego brata, Bóg ci da natchnienie.

— Dziękuję ci Konelablu, twoje słowa umocniły 
mnie w przedsięwzięciu.

Król odchylił zasłonę namiotu i wszedł.
Don Pedro nie zmienił postawy wskazanej przez 

Duguesclina, tylko jego smutek nie był więcej uspo
kojony, dał to po sobie poznawać poruszeniami; już 
głuchemi, to znów hałaśliwemi, powiedzianoby że to 
początek szaleństwa.

Usłyszawszy don Pedro chód Henryka, wzniósł 
głowę.

Jak tylko poznał swego zwycięzcę po jego powa* 
źnym ruchu i szyszaku złotym, szał opanował go na- 
nowo.

— Przychodzisz, rzekł, śmiesz przychodzić.
Henryk milczał, zachował swoją postawę i spo- 

kojność.
— Napróźno cię wyzywałem w walce, mówił dalej 

don Pedro co raz bardzićj unosząc się, ty tylko po-
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trafisz znieważać nieprzyjaciela zwyciężonego, a na
wet i w tej chwili kryjesz twoje oblicza , abym nie 
dostrzegł ich bladości.

Henryk zdjął powoli swój chelm i położył go na 
siole, jego twarz istotnie była bladą, lecz oczy za
chowały czystą i ludzką słodycz.

Ta spokojność rozjątrzyła don Pedrę, powstał, • 
rzeki:

— Tak, poznaję benkarta mojego ojca, tego co 
się mianuje królem Kastylii, zapominając że nie bę
dzie królował w Kastylii dopóki ja żyć będę.

11 enryk umiał powściągnąć niecierpliwość, jaką 
wywołały krwawe znieważania swego nieprzyjaciela, 
lecz mimowolnie gniew stopniowo się wzmagał, i 
krople zimnego polu zaczęły spływać po jego twarzy.

— Strzeż się, rzekł mu głosem drżącym, jesteś u 
mnie, nie zapominaj o tern. Ja cię nie znieważam, 
a ty zniesławiasz twój ród, wyrażeniem się niestoso
wnym o nas obydwóch.

— kenkart.' wołał don Pedro, benkart... benkart!
— Nędzniku, chcesz więc spróbować gniewu mego?
— Oh! jestem bardzo spokojny, rzekł don Pedro 

zbliżając się z oczami zaiskrzonemi, i zsiniałemi usty, 
nie posuniesz za bardzo daleko gniewu swego, ty się 
boisz...

— Łżesz! zawoła! z całej siły don Henryk.
W miejsce odpowiedzi don Pedro pochwycił don 

Henryka za szyję, a ten opasał go swemi silnemi 
ramionami.
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— Ah! mówił don Pedro, brakowało nam cię w o- 
statniój bitwie, teraz musi być koniec.

Wal czyli z taką zaciekłością, że namiot się zatrząsł, 
i zachwiał, i że skutkiem hałasu nadbiegli: Konetabl, 
Begue, i wielu oficerów, którzy zmuszeni byli wej
ście porozcinać swojemi mieczami. Dwaj nieprzyja
ciele skupieni do siebie jak węże, trzymali się przy 
samym wchodzie.

Widziano naówczas wewnątrz namiotu męczeńską 
walkę.

Konetabl zawołał.
Tysiąc żołnierzy przyskoczyło niebawnie blisko 

namiotu.
Było to w chwili kiedy Mothril dostrzegł z swoje

go obserwatorjum, i kiedy Mauleon zaczynał widzieć, 
co się działo po za okopami.

Dwaj przeciwniki potoczyli się wzajemnie wijąc 
się jeden koło drugiego, i za każdą sposobnością 
starali się pochwycić broń.

Don Pedro był szczęśliwszy, miał pod swoją prze
mocą Henryka Transtamare, którego utrzymując ko
lanem, wydobył z za pasa małą ostrzę, aby nią ugo
dzić.

Lecz niebezpieczeństwo powróciło siły Henryko
wi, przewrócił wraz swego brata, trzymał go z boku, 
i obadwa jeden przy drugim, pałali z swoich twa
rzy pożerczym ogniem zapamiętałej nienawiści.

— Trzeba to zakończyć, zawołał don Pedro, wi-
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dząc, iż nikt z obecnych przez uszanowanie dla kró
lów i trwogę nie śmiał się do nich zbliżyć. Dziś już 
nie ma króla kastylskiego, lecz nie ma także i uzur
patora; przestoję panować, lecz pomściłem się; mniej
sza o to, iż mnie zabiją, gdy napiłem się krwi twojćj.

I mocą niespodziewaną przewrócił pod siebie swe
go brata strudzonego wysileniami, ścisnął mu szyję, 
i podniósł rękę aby zanurzyć żelazo.

Naówczas Duguesclin, widząc jak już prawie wpy
chał puginał, Duguesclin mówię, uchwycił swoją silną 
dłonią nogę don Pedra, przez co pozbawił go równo
wagi, i upadł pod Henryka.

— Ja ani osadzam królów na tronie, ani ich strą
cam, rzekł Konelabl głosem posępnym i drżącym, 
pomagam memu królowi.

Henryk odetchnąwszy, nabrał sił i wydobył swój 
sztylet.

Jak błyskawica żelazo zanurzyło się* całkowicie 
w szyi don Pedra, gęsta krew trysnęła w oczy zdo
bywcy, przygłuszając krzyk straszny jaki wychodził 
z ust don Pedra.

Ręką rannego opadła, jego oczy przygasły, czoło 
w tył się wykręciło ku ziemi i słyszano ciężkie ude
rzenia głowy.

— Oh! cóżeś uczynił królu? rzekł Agenor, który 
wbiegł do namiotu i patrzał z najeżonemi włosami 
na trupa tarzającego się w krwi, i zwycięzcę na klęcz
kach, trzymającego broń prawą, a utrzymującego się 
p wą ręką.
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Przeraża jąca cichość przejęła wszystkich obecnych.
Don Henryk opuścił swój puginał zakrwawiony.
Widziano naówczas strumień krwisty płynący z pod 

trupa.
Każdy cofał się przed krwią, z której wychodziła 

jeszcze; para gniewu i zemsty.
Don Henryk powstał, poszedł usiąść w róg na

miotu, zakrył twarz swoją obiema rękami, bo nie 
mógł znieść dziennego blasku i wzroku obecnych.

Konetabl równie jak i on zasmucony, lecz odwa
żniejszy, podniósł go zwolna, odprawił widzów tej 
okropnej sceny, i rzeki:

— Zapewne, lepiej byłoby, gdybyś tę krew rozlał 
w potyczce swoim mieczem lub toporem, lecz Bóg 
dobrze wszystko czyni, a co zrobił już. się stało. 
Pójdź królu, nabierz odwagi.

— On sam chciał umrzeć, ja chciałem mu przeba
czyć... Zajmij się, niechaj jego zwłoki nie będą wy
stawione na dłuższe widowisko... niech przynależne
aszczyty....

Królu, nie myśl o tern wcale... zapomnij, zostaw to 
dla nas.

Henryk po za szeregiem żołnierzy, przestraszonych 
z przejętych milczeniem, przeszedł do innego namiotu.

Duguescbn kazał przyjść starszemu z Bi elom zyków:
— (Jtniesz tę głowę, rzekł wskazując ciało don 

Pedry, a pan Begue de Villaines odeśle ją do Fole- 
dy, jest to zwyczaj tego kraju , aby przywłaściciele



nazwiska zmarłych nie mieli już więcej prawa przy
chodzić i zakłócać panowanie i spokojność zyjqcym.

Zaledwie (o wymówił, już pewien Hiszpan z forte
cy przyszedł oznajmić ze strony rządcy, że załoga 
wieczorem o ósmćj złożyła broń, podług warunków 
umówionych przez parlamentarza przysłanego przez 
Konetabla.

Tom IV. 23
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Postanowienie Mitura.

Cała ta scena, tak straszna i niespodziana, oraz wszy
stkie do niej należące osoby i poruszenia, widziane by
ły z zamku Montiel, gdy się zasłona otworzyła.

Widziano, że gdy rozmawiał Agenor z Mothrilem, 
ten ostatni słuchając wniosków parlamentarza, czę
sto patrzał na równinę, gdzie jakiś przedmiot zdawał 
zwracać jego uwagę.

Agenor starał się go upewnić, iż Brelończykowie 
ni-euznali z zbiegów nocnych, jak niemniej, iż zbiegi 
nie mogli bydź ujęci. Wiadomość ta pocieszała Mo-
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thrila o losie don Pedry, bowiem ciemność nocy po- 
winna przeszkodzić ludziom zamkowym widzieć tych 
co uciekali, przylem Bretończykowie chwytając zdo
bycz, zachowali jak największą cichość.

Mothril powinien zatem uwierzyć, iż się nic złego 
nie przytrafiło don Pedrowi.

Obojętnie też przyjmował wnioski Mauleona, lecz 
przypatrując się równinie, ujrzał trzy konie błądzące 
między zaroślą, i poznał w tej liczbie białego jak śnieg 
konia don Pedry. Szlachetne zwierze, które zapro
wadziło swego pana na pobojowisko Montielu, mia
ło go unieść jak piorun, zdała od nieprzyjaciół.

Bretończykowie uradowani posiadaniem jeźdźców, 
zapomnieli o ich koniach, którzy widząc się wolny
mi i pizytem zestraszonymi, uciekali przez okopy do 
obozu.

Błądzili całą resztę nocy, swawoląc i podskakując, 
lecz na dzień, instynkt, albo może i wierność spro
wadziły je blisko zamku, zkąd Mothril ich dostrzegł.

Nie powracali oni na około tą samą drogą, musieli 
się przeto zatrzymać przed wąwozem będącym po
między niemi i zamkiem.

Po za skalami patrzeli aby tak powiedzieć na Mon
tiel, poczem znów wracali na pastwiska między ska
ły, na mech, i do smolistych madroniosów, których 
owoc z koloru i woni podobny jest do truskawki.

Skoro Mothril je dostrzegł, zbladł i przekonał się 
o niepodobieństwie tego co aiówił Agenor, wtenczas
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to zaczął zastanawiać się nad warunkami, i jakim spo
sobem sobie samemu zapewnić życie.

W tern nagle ukazała mu się okropna scena zaszła 
X namiocie, poznał on złotego Iwa z szyszaku Tran- 
stamary, potargane włosy don Pedry, jego porusze
nia i usiłowania, poznał głos, kiedy ostatni krzyk, 
krzyk śmierci, wyszedł mu z przeszytego gardła.

Wówćfcas to chciałby zatrzymać Agenora aby mieć 
ź niego zakładnika, albo szarpać z niego kawałki; 
wówczas zastanowił się, widząc, iż tak męczono don 
Pedrę, a nie wiedząc przyczyny, mówił do siebie, iż 
był zupełnie stracony, on, ów podżegacz zamordo
wanego króla.

Od tej chwili zrozumiał całe postępowanie Ageno
ra, który obiecywał mu życie, aby go wystawić na 
rzeź przez wyjście z Montiel i aby tym sposobem swo
bodnie raz nazawsze osięgnąć Aissę.

— Bydź może że umrę, mówił do siebie Maur, za
wsze jednak będę się starał abym żył, co się zaś ty
czy młodej dziewicy, przeklęty chrześcijaninie, albo 
jej mićć nie będziesz, albo otrzymasz nieżywą wraz 
ze mną.

Umówił się z Rodrigem, aby zataić śmierć don Pe
dry. którego oni sami tylko widzieli, i kazał przywo
łać oficerów z Montielu.

Wszyscy byli zdania: iż trzeba było się poddać.
Napróżno Mothril usiłował ich przekonywać, iż 

śmierć lepszą jest nad wzglądy zwycięzców.
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Sam Rodrigo zniweczył jego zamiar.
— Może i innych starszych chciano z don Pedrem, 

rzekł, lecz nas, których ochroniono w bitwie, nas co 
jesteśmy jak i Henryk Hiszpanami, mianoby zabijać, 
kiedy słowo Konetabia nas zabezpiecza? Przecież 
wcale nie jesteśmy ani Saracenami, ani Maurami, i 
wyznajemy tego samego Boga co i nasi zwycięzcy.

Przekonał się MothriI, że wszystko już było skon* 
czone, słysząc postanowienie swoich współrodaków, 
opuścił głowę i zostawał z niemi w tym okropnym ' 
rozmyślaniu.

Rodrigo oznajmił, że załoga natychmiast się pod- 
daje, Molhril obstawał żeby kapitulacja tylko w wie
czór miała miejsce.

Ostatni raz ustąpiono jego życzeniu.
Było to wówczas gdy parlamentarz przyszedł o- 

znaczyć Duguesclinowi ósmą godzinę w wieczór, do 
oddania fortecy.

Molhril zamknął się w apartamentach rządcy, aby 
się pomodlić, tak przynajmniej powiedział Rodrigowi.

— Każesz wyjść załodze o umówionćj godzinie, 
to jest w nocy, rzekł, naprzód żołnierzom, następnie 
podoficerom, w końcu oficerom, i sam, a ja ostatni 
wyjadę z donną Aissą?

MothriI zostając sam, kazał otworzyć drzwi od po
koju Aissy.

— Widzę moje dziecię, rzekł, że wszystko nam 
sprzyja, don Pedro nie tylko pojechał ale na wet umarł.

Tom IV. 23*
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— Umarł! zawołała dziewica z wyrazem przestra
chu, który jednakże tchnął wątpliwością.

— Patrz, rzekł rozwlekle Molhril, pójdź, zobaczysz.
— Oh! rzekła cicho Aissa powodowana bojaźnią 

i chęcią dowiedzenia się prawdy.
— Nie wachaj się, nie daj się lak zmuszać Aisso, 

chcę żebyś widziała jak się to obchodzą chrześcianie 
z swemi nieprzyjaciółmi, zwyciężonemi jeńcami, ci 
chrześcijanie, których ty tak kochasz.

Przyciągnął młodą dziewicę z pokoju na pokład, i 
wskazał jej namiot Begue de Villainesa wraz z roz- 
tiągnionym jeszcze trupem.

W chwili, w której Aissa, milcząca i blada przypa
trywała się (emu strasznemu wddowisku, jakiś czło
wiek zbliżył się do ciała i jednym cięciem noża*, od
łączył od niego głowę.

Aissa wydała krzyk i opadała prawie bez przyto
mna w objęcia Mothrila.

Ten zaniósł ją do jej pokoju, i przykłękłszy u spo
du łoża na którym odpoczywała, rzekł:

— Widzisz dziecię! wiesz, że los jaki spotkał don 
Pedrę, mnie czeka? Chrześcijanie ofiarowali mi ka
pitulacją i zapewnili życie, lecz oni to samo życie obie
cali i don Pedrowi. Widzisz jak dotrzymali swego 
słowa! Jesteś młoda i bez doświadczenia, lecz twoje 
serce jest czyste, twój umysł zdrowy, poradź mi, 
proszę cię o to.

— Ja, tobie radzić?...
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— Ty znasz jednego chrześcijanina... ty...
— Tak chrześcijanina, który nie uchybi swego sło

wa, który cię ocali, bo mnie kocha, zawołała Aissa.
— Wierzysz mu? rzekł Mothril potrząsając głową.
— Jestem tego pewną, przydała młoda dziewica 

z zapałem miłosnym.
— Dz iecię! rzekł Mothril, cóż on ma za znaczenie 

pomiędzy swemi ? Czy to jest pospolity rycerz, i czy 
ma nad sobą wodzów, generałów, Konetabla i króla! 
Zgadzam się jeszcze na to, że on zechce przebaczyć; 
ale inni są nieubłagani, zabiją nas.

— Ja.'... zawoła młoda dziewica w popędzie egoi
zmu, którego nie mogła pochamować, i który ukazał 
Maurowi głębię duszy Aissy, to jest głębię niebezpie
czeństwa, i potrzebę prędkiego rozmyślenia się.

— Nie, rzekł jój. ty jesteś młoda i pożądana dzie
wica; wodzowie, generałowie, Koneiabl i król prze
baczą ci w nadziei zasłużenia sobie na jaki uśmiech, 
lub pochlebniejszą nagrodę! Oh! Francuzi i Hiszpa
nie umieją się podobać!... przydał z piekielnym uśmie
chem, ale ja! ja co tylko byłem dla nich człowiekiem 
niebezpiecznym, oni mnie poświęcą....

— Mówię ci, że Agenor jest tam, i że kosztem swe
go życia bronić będzie mego honoru.

— A gdyby on umarł, cóżbyś uczyniła?
— Umarłabym podobnież...
— Ob Aisso! ja patrzę najobojęlniej na śmierć, 

ponieważ jej bliższy jestem.
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— Przysięgam, że cię ocalę.
— Na cóż mi przysięgasz ?
— Na moje życie... Przytem mylisz się sam co do 

wpływów jakie mieć może Agenor, powtarzam ci to 
Molhrilu, król go lubi, jest dobrym sługą Konelabla, 
i jak wiesz powierzono mu ważne poselstwo.... do 
Soryi.

— Tak i ty wiesz także Aisso, jak się zdaje, rzekł 
Maur z wejrzeniem nacechowanym ponurą zazdrością. 
yjAissazarumieniła się powodowana wstydem i boja- 
źnią, przypominając sobie, że Sorja było to dla niej 
wspomnienie miłości, i nie zmyślonych roskoszy.

Poczem przydała:
— Moj rycerz ocali nas oboje. Położę mu jeżeli 

tego trzeba za warunek...
— Słuchaj więc dziecię! zawołał Maur niecierpli

wy, ujrzeć tę uporczywość, miłosną i przeszkadzać, 
jej na każdym kroku gdzie tylko chciała się posunąć. 
Agenor tak mało jest zdolny ochronić nas, że nawet 
sam przyszedł tylko co tutaj. ..

— Przyszedł? on, rzeki a Aissa, tu?... i nic mi nie 
oznajmiłeś.

— Aby zwrócić oczy wszystkich na twoją miłość!., 
zapominasz o swojej godności młoda dziewico, przy
szedł tu, mówię ci, błagać mnie o wynalezienie środ
ka usunięcia cię od znieważali chrześcijan, i pod tym 
to warunkiem obiecywał mnie bronić.

— Mnie znieważać, mnie, co stanę się chrze
ścijanką!
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Mothril wrzasnął szalenie.
— Cóż mam czynić? mówił dalej Mothril, radź mi, 

czas nagli, dziś wieczór forteca będzie oddaną chrze
ścijanom; dziś wieczór umrę, a ty jako część łupu 
należeć będziesz do tych niewiernych wodzów.

Cóż powiedział Agenor?
— Przedstawiał okropny środek, który cię prze

kona jak dalece niebezpieczeństwo jest wielkie.
— Środek ocalenia?
»— Środek ucieczki.
— Powiedz. V
— Patrz przez te okno. Widzisz jak ta strona 

skały jest szczególniej sterczącą, że spada w głąb 
wąwozu, lak, iż uwaga na len punkt byłaby zbyte
czną, gdyż tylko ptaki swoim lotem, lub węże peł
zaniem mogą się tam lub napowról dostać, przylem 
nie czuwają już na don Pedra, Francuzi zupełnie ten 
punkt opuścili.

Aissa zatopiła swój wzrok w tonie, którą już po
krywać zaczęła czarna powłoka zbliżającej się nocy.

— J cóż? rzek la.
— Oto frank radził mi przywiązać sznur do prę

tów tej kraty, i spuścić ją w wąwóz.... lak samo, 
jak to chcieliśmy zrobić dla don Pedra, i tak samo 
jakby i on zrobił, jeżeliby mógł znaleść na dole do
brego konia. Kadził mi przyczepić się wraz z tobą 
do węzłów lego sznura i spuścić się w wąwóz, na- 
ówczas, kiedy wojsko chrześcijańskie będzie zalru-
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dnione przy bramach zamkowych przyjmowaniem 
załogi, która wymaszeruje bez oręża koło ósmej 
wieczorem.

Aissa z okiem zaognionym i drźącemi usty, słucha
ła Maura, i raz jeszcze wyjrzała na pożerczą otchłań.

— To on dał tę radę? rzekła.
—,,Kiedy się już dostaniecie, mówił Mothril, iż 

przydał Agenor, ja będę tam na was oczekiwał i u- 
łatwię sposób ucieczki...

— Jak to! on nas opuści?.... zostawi mnie samą 
z tobą?

— Mothril zbladł.
— O nie, przydał, widzisz te trzy konie swawolące 

po drugiej stronie wąwozu?
— Widzę, widzę.
— Frank dotrzymał już połowę swojej obietnicy, 

już nadesłał dla nas konie... Aisso policz je, czy jest 
ich trzy.

— Wieleż nas będzie uciekało? Ah! zawołała, tak! 
tak! ty, on, i ja... Ah! Mothrilu!.. Ah! aby tylko 
z nim, pójdę i w ognistą otchłań!... pojedziemy.

— Nie będziesz się lękała?
— Kiedy on mnie czeka?
— Przygotuj się więc podówczas, jak trębacze i do

bosze oznajmią wyruszenie załogi.
—- A sznur. ..
— Sznur?... oto jest, wytrzymałby i trzy razy wię

kszy jak nasz ciężar, a co d<> jego długości, to już



mierzyłem, spuszczając na taśmie kulę olowianną. 
Czy tylko będziesz śmiałą i mocną, Aisso?

— Jak gdybym z moim rycerzem szła na weselne 
ody , odpowiedziała w miłosnym upojeniu młoda 

dziewica.



Głowa i pięść.

Noc ponura i zimna, która swoim posępnym kirem 
pokryła barwy i kształty, okryła i Montiel.

O wpół do ósmej, trębacz dał znak, i widziano jak 
uroczyście przy pochodniach postępował orszak po 
drodze spotykającej się z bramą główną.

Żołnierze i oficerowie szli jeden po drugim i byli 
uprzejmie przyjmowani przez Konetabla i wodzów 
chrześcijańskich, którzy rozstawieni przy szańcach 
baczyli na ludzi i pakunki.

Niespodzianie przyszła myśl Musaronowi, przybli
żył się do swego pana i szepnął mu do ucha:
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— Ten przeklęty Maur ma skarby, gotów jest: rzu
cić je w jaką odchlań, aby nas pozbawić korzyści. 
Pójdę obejrzeć fortecę, ja, co widzę i w nocy jasno 
jak kot, choć nie mam wielkiej ochoty, patrzeć na 
tych zapłakanych jeńców hiszpańskich.

— Idź, rzeki Agenor, jest tam skarb, którego Mo- 
thril nie rzuci w przepaści, a który dla mnie jest naj
kosztowniejszym.' Na niego to czycham przy tej bra
mie, i zabiorę jak się tylko pokaźe.

— Eh! eh! rzeki tonem złowrogim Musaron.
Piechota szła ciągle, za niemi jazda, dwieście ko

ni długiego potrzebowali czasu, zanim jeden za dru
gim przeszli po ważkiej drodze Montielu.

Niecierpliwość wzmagała się w sercu Mauleona, 
jakieś przykre przeczucie obarczało umysł jego.

— Jakże głupi jestem, mówił do siebie, Mothril ma 
moje słowo, wie on, że jego życie jest zapewnione, 
że najmniejsze nieszczęście jakie spotkałoby młodą 
dziewicę, wystawi go na największe udręczenia, przy- 
tem Aissa widziała moją chorągiew, powinna wziąść 
wszystkie środki ostrożności... ona mi się ukaże, zo
baczę ją... byłem głupi...

Niespodziewanie dłoń Musarona oparła się na ra
mieniu Agenora.

— Panic, rzeki mu zcicłja, pójdź prędko...
— Cóż takiego? jakżeś wzruszony!
— Pójdź panie, w imię nieba! Co przewidziałem 

dzieje się. Maur wyprowadza się oknem.
Tom IV. 2-1
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— Eh! co mnie to obchodzi?
— Boje się, zęby to i bardzo pana nie obeszło.... 

spuszcza jakieś przedmioty, które zdają mi się bydź 
zupełnie żyjącemi.

— Trzeba dać popłoch ...
— O! strzeż się pan lego!... Jeżeli to jest Maur, 

będzie się obraniał, może kogo zabić; żołnierze są 
grubijani, oni się nie kochają, nie będą nic oszczę
dzać. Zajmijmy się sami tern, co do nas należy.

— Głupiś Musaronie, ty mnie jeszcze za jaką nę
dzną szkatułę, pozbawisz prędkiego ujrzenia Aissy.

— Pójdę sam jeden, rzeki Musaron zniecierpliwio
ny: jeżeli mnie zabiją, to pańska będzie w tern wina.

Agenor zamilkł. Wysunął się z grona wodzów nie 
zwróciwszy tern uwagi, i dostał się do szańców.

— Prędko! prędko! krzyczał naówczas germek, 
starajmy się przybydź w porę...

Agenor podwoił kroku, lecz nic nie było trudniej
szego jak biedź przez zarosłe, i gałęzie ciernistych 
drzew.

— Widzisz pan! rzeki Musaron pokazując Ageno- 
rowi białą postać zślizgującą się po czaarnym murze 
w głąb wąwozu.

Agenor wykrzyknął.
— Czy to ty jesteś Agenorz^? odezwał się słodki 

głosik.
— Aha? cóż teraz powiesz mój panie?
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— Oh! zawołał Mauleon, bieżmy prędzej do brze
gu wąwozu, zaskoczmy im.

— Agenor!... powtórzył głos Aissy, który Mothril 
usiłował przytłumić.

— Połóżmy się lepiej pod okop, nie mówmy, nie 
pokazujmy się wcale!

— Ale oni uciekają tamtędy!
— Oh! zawsze dogoniemy młodą dziewicę, nade- 

wszystko kiedy ona się na to zgadza. Połóżmy się, 
mówię ci mój kochany panie.

Tymczasem iVlothril słuchał jak tygrys, kiedy przy 
otworze jaskini czuwa na zdobycz, którą ma porwać 
zębami i unieść.

Lecz nic już więcej niedosłyszał, nabrał odwagi . 
i drapał się w dole głębokim jak orzeł.

Jedną ręką trzymał Aissę i unosił ją, drugą czepiał 
się za drzewa i korzenie.

Dostał się do wierzchołka, i odpoczął.
Naówczas Agenor powstał i zawołał:
— Aisso! Aisso!
— Byłam pewną, że to był on, odpowie młoda 

dziewica.
— Chrześćjanin ! zawył Mothril z wściekłością.
— Ale Agenor jest tam! jedźmy tamtędy, krzy

knęła Aissa usiłując wyrwać się z objęć Molhrila, aby 
przybiedz do swego kochanka.

Zamiast odpowiedzi, Mothril jeszcze bardziej ją 
przyciskał, i zmierzał w stronę gdzie widział konia 
don Pedry.
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Agengor biegł, lecz połykał się za każdym kro
kiem, Mothril dostał się na równinę i blisko jednego 
z koni.

— Tędy! tędy! nie przestawała wołać Aissa, pójdź 
Mauleonie, pójdź!

— Jeżeli jeszcze słowo powiesz, umrzesz J^rzekł 
jej Mothril z cicha. Czy chcesz tu wszystkich przy
ciągnąć twemi głupiemi krzykami? Czy chcesz żeby 
twój kochanek nie mógł przybyć do ciebie?

Aissa zamilkła, Mothril znalazł konia, schwycił za 
grzywę, skoczył na siodło, i zarzucił przed siebie 
młodą dziewicę, poczem pędem odjechał. Był to 
koń jednego z oficerów don Pedry.

Mauleon usłyszawszy czwał konia, zawył od złości.
— Ucieka! ucieka! Aisso! odpowiedz!
— Tu jestem! tu! rzekła młoda dziewica, której 

głos nikł będąc lłumio.ny przez Mothrila.
Agenor jeszcze biegł choć był bez nadziei; lecz 

postradawszy siły i dech padł na kolaha.
— OIj! Bóg nie jest sprawiedliwy, zawołał:
— Panie! panie! oto jest koń, odwagi tylko, pójdź 

pan, trzymam go.
Agenor podskoczył z radości, odzyskał siły, i za

łożył nogę w strzemię, które mu już trzymał Musaron.
Jak błyskawica biegł po śladach Maura, a że miał 

konia z najlepszych rumaków z Andaluzyi, pędził tak 
szybko iż dogonił Mothrila wołając do Aissy.

— Odwagi! ja tu jestem.
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Mothril szturgał puginałem w bok swego konia, 
który rżał z boleści.

— Oddaj mi ją! nic ci nie uczynię, rzekł Agenor 
Maurowi, oddaj mi ją! sam możesz uciekać. O wiel
ki Boże!

Maur odpowiedział coś niezrozumiale z szyder
czym uśmiechem.

— Aisso! Aisso! wysuń się z pod jego rąk, Aisso!
Młoda dziewica czyniła usiłowania i wydawała ję

ki pod silną dłonią, która ją przyduszała.
W końcu Mothril uczuł za sobą ognisty oddech 

konia don Pedry. Agenor mógł pochwycić suknię 
swojej kochanki, i przyciągnąć do siebie.

— Oddaj mi ją Saracenie albo cię zabiję!
— Ty nikczemny chrześćjaninie, prędzej ty zgi

niesz !
Agenor pochwycił za białę suknię i podniósł swój 

miecz na Mothrila, lecz ten jednym zamachem pugina
łu wymierzonego ukośnie, odciął mu prawą pięść, któ
ra uwięzia w sukni, Agenor wydał krzyk tak przeraża
jący, że Musaron zdała usłyszał go i zawył z wście- 
k łości.

aa

Mothril myślał, iż mógł uciekać, ale to już nie Age
nor za nim gonił, był to koń który się rozpędził, przy- 
tem wściekłość podwoiła sił młodzieńcowi, jego miecz 
podniósł się raz jeszcze, i gdyby Mothril nie odsko
czył z koniem, byłoby z nim to samo.

Tom IV. 24*
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— Oddaj mi ją Saracenie, rzeki Agenor głosem 
osłabionym, widzisz że cię zabije, oddaj mi, ja ko
cham ją!

— 1 ja także ją kocham! odparł Mothrił, bodąc je
szcze gwałtowniej swego konia.

Głos Musarona przenikł ciemności, poczciwy ger- 
mek znalazł trzeciego konia, przesunął się przez ka
mienie i krzaki, aby przybyć na pomoc swemu panu.

— Otóż jestem! odwagi mój panie!
Mothrił widział się zgubiony, i rzekł:
— Chcesz tej młodej dziewicy?
— Tak, chcę, i mieć ją będę.
Imię Agenora z przytłumioną chrypką wyszły z pod 

zasłony, i coś ciężkiego z białą długą szarfą poto
czyło się pod nogi Agenora.

Młodzieniec zeskoczył chcąc pochwycić to co mu 
zostawił Maur.... przykląkł aby ucałować kwef jego 
kochanki; łeczjak przypatrzył się, został na ziemi bez
władny i bezprzytomny.

Kiedy jutrzenka rzuciła swoje niepewne światło na 
tę straszną scenę, można było widzieć rycerza bla
dego jak śmierć, opierającego swoje usta, na ustach 
zsiniałych i zimnych obciętej głowy jaką mu pozo
stawił Maur.

O trzy kroki dalej, płakał Musaron. Wierny sługa 
wynalazł środek pielęgnowania rany swego pana, 
podczas długićj jego nieprzytomności, i ocalił mu 
życie tym sposobem.
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O trzydzieści kroków leżał Mothril, strzała jaką 
wypuścił odważny germek , przeszyła mu skronie, 
trzymał jeszcze pod swoim bokiem odciętego trupa 
Aissy.

Umarł, z uśmiechem tryumu.
Dwa konie błądziły tu i owdzie pomiędzy zarosłą.
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Waleczny rycerz z pięścią żelazną, omylił się na
znaczając ośm dni czasu na opowiedzenie swoich nie
szczęść i wypadków, prawda, że on był z łych, którzy 
opowiadają prędko, przytćm mówił treściwie i malo
wniczo do swoich pojętnych i czułych słuchaczy.

Trzeba było widzieć jak każde wzruszenie, które 
wyjawiał w swojem opowiadaniu prostem i energi- 
cznem, wzniecało wyraziste i odpowiednie ruchy 
w słuchaczach.

Jan Froisard z oczami już iskrząceini, już to zwil- 
żonemi, pożerał każde słówko, moźnaby powiedzieć, 
że wyobrażał sobie kraje, obrazy, nieba, czyny, a naj
mniejsze wrażenie odbijało się w jego pojętnem wej
rzeniu.
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Pan Espaing słysząc opis bitw drżał, jak gdjby 
słyszał trąbki hiszpańskie, lub maurylańskie rogi.

Tylko germek opowiadającego rycerza w najcie
mniejszym kącie izby, siedział samotny, milczący i 
niep'»ruszony.

Z głową spuszczoną na piersi, śledził szereg wspo
mnień ubarwionych rozkosznym opowiadaniem swe
go pana, zrywał się czasem gdy rycerz przytaczał je
den z swoich świetnych czynów, może obawiał się 
przypomnienia jego dawnych cierpień.

Tak przewlekło się jedenaście godzin długićj no
cy, albo raczej uleciało jak iskry płomienia w komi
nie ogrzewającym pokój, jak dym lamp i świec ja
rzących, wijący się po nad głowami słuchaczy.

Przy k ońcu historyi, serce ich cierpiało a łza za
błysła w oku.

Głos rycerza Mauleon’a widocznie był drżący, ury
wał zdania, i starał się ukryć wewnętrzne wzruszenie.

Musaron spoglądał na niego łagodnie i melancho- 
licznie, a potem, z poufałością cechującą przyjaciela 
raczój jak sługę, wsparł się na jego ramieniu i rzeki:

— Już, już panie, dosyć, dosyć.
— Oh! ten popiół jeszcze nie ostygł, wybąknął 

rycerz, sparzyć się można poruszając go!
Dwie wielkie łzy pokazały się na licach Jana Froi- 

sard, łzy współczucia i politowania, lecz jakiś zły 
duch co czepia się zawsze aby zniweczyć najlepsze 
zamiary kronikarzy i romansistów, pomięszał radość, 
słysząc jak pięknie opowiadał bohater wypadku.
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Kiedy historja była skończony, słońce już oświe
ciło dacii gościnny i zielonawe gaje.

Jan Froisard mógł widzieć naówczas posiać ryce
rza , która rzeczywiście godna była uwagi badacza 
charakterów ludzkich.

Myśli, albo raczej smutek, wyryły ślad swój na 
szlachelnem czole. Od oka do skroni przeciągało się 
pasmo zmarszczek, jakby nici przeznaczonych do 
gwałtownego zamknięcia powiek przy skonaniu.

Wzrok nieprawego syna wyrażał tylko, iż nie żąda 
pochwał ani pociechy od swoich słuchaczy.

— Czuła historja! rzeki Froissard, śliczne malo
widło! wielka cnota!

— W grobie już panie, w grobie, odpowiedział ry
cerz, wszystko to już umarło. Nie samej tylko donny 
Aissy opłakuję, wszystkie moje miłostki i przyjaźnie; 
czyż nió razem z nią zagrzebały się i znikły? Kiedy 
on, rzeki rycerz, wskazując czułem wejrzeniem gierm
ka opartego na poręczy krzesła, kiedy on, który nie
stety! jest starszy odemnie, zamknie swoje oczy, ni
kogo nie będę miał na ziemi, i Bóg mi świadkiem, 
nikogo już więcej nie pokocham. Tak Janie Froissard, 
długie doświadczenie krótkiego czasu, zniszczyło ser
ce moje.

— Ale Bogu dzięki, przerwał Musaron usiłując pod
nieść swój głos stłumiony wzruszeniem, i nadać mu 
brzmienie i wesołość, Bogu dzięki, jestem jak naj
zdrowszy, mam silne ramie, oko pewne, ciskam strza-



łę tak daleko jak przedtem, i konna jazda bynajmniej 
mnie nie utrudza.

— Rycerzu, przerwał Froisard , pozwolisz więc 
aby moje nieudolne pióro, opisało piękne czyny i roz
rzewniające nieszczęścia o których dowiedziałem się 
z ust twoich? wielki mi zaszczyt uczynisz, ale nie
mniej słodką i przykrą radością napoisz serce moje.

Mauleon ukłonił się.
— Na Boga, dobry rycerzu, mówił dalej Froissard, 

nie trać nadziei, jeszcze jesteś młody, przystojny, 
możesz wszystko pozyskać, jako szlachetny i dobrze 
wychowany człowiek, a przyjaciół nigdy nie braknie 
zacnym jak ty ludziom.

Rycerz kiwnął głową z powątpiewaniem, Musaron 
lak ruszył ramionami, że poruszenia tego byłby mu 
z pewnością pozdrościł stoic/ny Epielel albo powąt
piewający zawsze Pyrron.

— Kiedy człowiek odznaczył się w wojsku wale
cznością—mówił dalej Froissard, a na radach ksią
żęcych mądrem słowem, ktojest dzielnem ramieniem 
co mężnie włada, i głową obfitą w dobre pomysły, 
len nabywa wziętości, a przy dworze dostają się i ła
ski. Ty panie de Mauleon masz przed sobą dwa dwo
ry, co się ubiegająo zaszczyt nadania ci bogactw i go
dności, któryż z nich: Francuzki czy hiszpański otrzy
ma pierwszeństwo ? czy pan przekładasz hrabstwo 
na półwyspie nad baronostwo w rodzinnym kraju?

— Panie Froissard, odparł Mauleon spokojnie,
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lecz i z głębokiem westchnieniem; wielka żałoba 
okryła Francję dnia trzynastego lipca tysiąc trzysta 
ośmdziesiątego roku; gdyż tego dnia jedna dusza 
przeniosła się do przybytku Najwyższego, a była to 
dusza najszlachetniejsza i najwspanialsza, jaka kie
dykolwiek ukazała się w świecie.... Niestety! Janie 
Froissard, ta dusza dotknęła mojej piersi, gdyż na 
klęczkach, trzymałem w moich objęciach głowę wa
lecznego Konelabla, jego to głowa zastygła na mo- 
jem łonie.

— Niestety! rzeki Froissard.
— Niestety! powtórzył Espaing, czyniąc pobożnie 

znak krzyża w chwili, kiedy Musaron mróżył powie
ki, aby nie rozczulić się zbytecznie tern przypomnie
niem.

— Tak panie, wtenczas Konelabl Bertrand Du- 
guesclin umarł w Castelneuf de Baudon, umarł! on, 
co zdawał się być bożkiem wojny.... kiedy wojsko 
zostało bez wodza, uczułem iż im sił zabraknie, wie
le mego życia poświęciłem dla niego, i przyłączyłem 
uczucia mego serca do jego uczuć.

— Rycerzu, miałeś pan jeszcze dobrego króla Ka
rola Mądrego...

— Opłakałem już jednocześnie śmierć i zg<m Ko
netabla, od tych dwóch ciosów nie powstanę więcej. 
,,Zawiesiłem miecz i tarczę na ścianach mego ma
łego domku, dziedzictwie mojego stryja, zagrzeba
łem w niem cztery lal boleści i wspomnień.
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,,Tymczasem nowe panowanie odrodziło Francję, 
widziałem niekiedy przechodzących wesoło rycerzy, 
słyszałem i nowe śpiewki manestrelów...*).  Oh! pa
nie, jakąż boleść zadawali sercu memu owi poeci, 
którzy przechodząc przez Pireneje, śpiewali na smu
tną nutę; te wiórsze hiszpańskie z balady dla Blanki 
de Bourbon, i don Fryderyka wielkiego mistrza uło
żonej:

*) Manstrel, śpiewak i poeta w wiekach średnich, 
Tom IV. 25

El rey no me ha contando, 
Gon las nirgines, mi roz; 
Castilla, di que te hize.

— Jak to panie? i to wszystko nie zmusiło cię wró
cić na dwór hiszpański, do króla Henryka, który tak 
chwalebnie panował, i kochał cię tak bardzo?

— Mości kronikarzu, były chwile, w których roz
ogniona wyobraźnia marzyła tylko o Hiszpanii, ze 
wszystkich moich przeszłych wypadków zachowałem 
dość głębokie i dość smutne wspomnienie, abym 
mógł przypisywać je następstwom marzenia. Praw
dziwie, zdaje mi się, iż życie moje przerwał sen dłu
gi, i bez Musarona który czasami mawiał mi: „Tak 
panie, tak, widzieliśmy to wszystko co opiewają ci 
ludzie” bez Musarona powtarzam, uwierzyłbym w cza
ry....

,,Co noc marzyłem o Hiszpanii, widziałem Toledo 
i Montiel; jaskinię przed którą umarł Ilafiz, gdzie 
przyszedł spocząć Caverlej; widziałem Burgos i prze-
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pychy dworu, Sorję! Sorję! ze wszystkiemi rozko
szami miłości... Chęci i wstręt, strawiły życie moje; 
było to odrętwienie, był to rodzaj gorączki.

„Pewnego dnia odgłosy trąb słyszeć się dały, były 
to wojska Ludwika de Bourbon, udającego się do Hi
szpanii na dwór króla Henryka, który obawiając się 
być zwyciężonym w wojnie z Portugalją, żądał pomo
cy od Francyi.

,,Książe de Bourbon słyszał mówiących o pewnym 
rycerzu, który wojował w Hiszpanii, i znał wiele taje
mnic tej wyprawy. Widziałem przybywających do 
mnie rycerzy i paziów, którzy zapełnili mój mały dzie
dziniec, i bardzo zdziwili służbę moją.

,,Ja stałem w oknie i zaledwie miałem czas zejść 
i przytrzymać strzemię księciu, naówczas tenże do
pytywał mnie z wielką uprzejmością o moją ranę i 
przygody, chciał aby mu opowiedzieć śmierć don Pe- 
dra, moją potyczkę z Maurem, lecz zataiłem przed 
nim to wszystko, co się odnosiło do donny Aissy.

„Uniesiony zapałem książę, usilnie prosił mnie aby 
mu towarzyszyć, byłem wówczas miotany temi nie- 
spokojnościami, kiedy życie snem mi się wydawało, 
i wówczas to chciałem wiedzieć, i padałem żądzą 
ujrzenia. Odgłos trąb wprowadził mnie w upojenie, 
a Musaron tu obecny, pokazywał mi chciwe oczy, i 
już trzymał swój łuk w ręku.

„—Jedzmy! Mauleonie, jedzmy, rzekł mi Ludwik 
de Bourbon.
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„—Zgoda mój książę, odpowiedziałem. Spodzie
wam się, że i król hiszpański ucieszy się gdy mnie 
zobaczy.

„Pojechaliśmy że tak powiem , prawie weseli, zbli
żałem się do tej ziemi która piła krew moją i mojej 
ukochanej... Ohl moi panowie, piękne to wspomnie
nie, bo wielu ludzi raz tylko umieją żyć na świecie, 
z wielką trudnością zaczynają inni dni swoje, które 
już utracili.

„W piętnaście dni po odjeździe byliśmy w Burgos, 
w piętnaście następnych, w Segowii z dworem....

„Zobaczyłem króla Henryka, który chociaż już zna
cznie się podstarzał, był jeszcze czerstwy i majesta
tyczny. Nie wiedziałem jak sobie tłómaczyć tajemny 
wstręt, który mnie oddalał od niego, odpychał od nie
go co go tak kochałem wówczas, kiedy młodość pełna 
słodkiej ufności; przedstawiała go moim oczom szla
chetnym i nieszczęśliwym, albo raczej doskonałym. 
Wynalazłszy go, spostrzegłem na jego twarzy skry- 
tość i okrucieństwo.

— „Niestety.1 rzeklem sobie, tak to więc korona 
zmienia postać i duszę.

„Nie korona to zmieniła Henryka, ale raczój mój 
wzrok umiał sposlrzedz te zmiany pod zasłoną ko
rony .' X

„Najpierwszą rzeczą jaką w Segowii król pokazał 
księciu, była żelazna klatka na wieży, w której umie
szczono synów don Pedra i Maryi Padilli. Nicszczę-
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śliwi wzrastali bladzi i wygłodniali w ciasnym obrę
bie krat, zawsze zagrożeni włócznią szyldwacha, za
wsze zelżeni dzikim uśmiechem stróża, lub odwiedza
jącego.

—,,Jedno z tych dzieci, podobne było jak wierny 
obraz do swego nieszczęśliwego ojca, wrażało we 
mnie spojrzenie, które przeszyło mi serce, jak gdyby 
dusza don Pedra, przeszła w jego ciało, i wiedząc o 
wszystkiem, czyniła mi wyrzuty śmierci i nieszczęść 
jego rodu.

„To dziecię, albo raczej ten młodzieniec, o niczem 
jednak nie wiedział i nie znał mnie wcale, przypatrywał 
mi się bez celu, bez myśli, lecz moje sumienie mówiło 
o tyle, jak mało mówiło sumienie króla don Henryka.

„Istotnie, Henryk trzymając księcia de Bourbon 
pod rękę, zaprowadził przed klatkę mówiąc:

—„Patrz, oto dzieci tego, który kazał zabić swoją 
siostrę, chcesz żeby umarli, ja ich oddam tobie.

„Na co książę opowiedział:
—„Królu, dzieci nie powinni cierpieć za zbrodnię 

ojca.
— „Widziałem jak król zmarszczył brwi i kazał 

zamknąć klatkę.
„Chciałem chętnie ucałować zacnego księcia, a po 

przechadzce gdy książę chciał mnie przedstawić kró
lowi patrzącemu na mnie z uwagą, odrzekłem:

—„Nici nie, nie będę umiał z nim mówić.
„Ale król mnie poznał, zbliżył się w obce całego
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dworu do mnie i powitał po imieniu, co w każdej in
nej okoliczności, doprowadziłoby do łez, z radości 
i dumy.

—,,Rycerzu rzekł, radbym ci dotrzymać obietnicy, 
przypomnij mi.

—„Nic, wyjąkałem, nic N. Panie.
,,Otóż jutro ja sam powiem za ciebie! odrzekł król 

z przyjemnym uśmiechem, który dał mi zapomnieć 
okrutnego spojrzenia na więzione dzieci.

,, Ale nie czekałem tego jutra, pożegnawszy się 
z księciem odjechałem natychmiast do Francyi, nie 
zabawiwszy dłużej nad kwadrans w Hiszpanii, aby od
mówić modły na grobie Aissy blizko zamku Montiel.

„Biedni odjechaliśmy, ja i mój zacny Mtisaron, 
biedni też powróciliśmy, kiedy inni bardzo się zboga- 
cili, przydaj i to także, że z cierpliwością oczekuję 
śmierci, która powinna mnie złączyć z przyjaciółmi.

„Powróciłem do domu z corocznej pielgrzymki na 
grób mego stryja. Jeżeli wam panowie, zdarzy się 
przejeżdżać tamtędy, będziecie mile przyjęci i uczy
nicie mi zaszczyt.... Jest to mały zamek, zbudowany 
z cegieł i krzemienia, ma dwie duże wieże i las nad 
nim goreje. Każdy wam go wskaże w kraju.”

To powiedziawszy, Agenor de Mauleon skłonił się 
nizko Janowi Froissard i panu Espaing, zażądał swe
go konia, wolno i spokojnie ruszył w drogę do swe
go domu, za nim Musaron, zapłaciwszy wprzód na
leżność.
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— Ah! rzeki Espaing patrząc na odjeżdżających, 
co za piękne sposobności mieli niegdyś ci ludzie.' ros- 
koszne czasy! szlachetne serca!...

— Potrzeba mi będzie ośm dni czasu do opisania 
tego wszystkiego, rzeki sobie Froissard, dobry ry
cerz miał słuszność... a nawet nie wiem czy potrafię 
ich napisać, tak dobrze, jak on mi opowiadał?

W jakiś czas później, dwoje dzieci don Pedra i Ma
ryi Padilli, piękni jak ich matka, i dumni jak ojciec; 
umarli w więzieniu w Segowii. Tymczasem Henryk 
Trąnstamare panował szczęśliwie, i zapewnił tron 
swemu potomstwu.
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