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CZĘŚĆ PIERWSZA

I

Było to lato w całej pełni.
Słońce dopiero co pokazało się na wschodzie, złocąc swoimi promie-
niami wysokie wieżyce Wawelu, kopuły kościołów i dachy domów 
grodu podwawelskiego.

Kraków niecodziennie oglądał w swych murach tylu znakomitych 
rycerzy, co tego dnia.

Chociaż rano — na ulicach gwarno.
Gdzie spojrzysz  — migają złocone zbroje misternie wyrabiane, 

hełmy z pióropuszami, bogate różnobarwne żupany.
Sami bowiem wybrani rycerze i naczelnicy rodów zjechali do Krako-

wa na wezwanie króla Kazimierza Wielkiego, bo Tatar niesforny i dziki 
napadł na kresy, popalił wioski i sioła, a ludność w jasyr uprowadził.

Król, dbały o spokój narodu, wezwał dostojników, by z nimi odbyć 
naradę, jakby kres położyć dalszym napadom niebezpiecznego sąsiada.

Postacie to barczyste, o ruchach poważnych, z dużymi sumiastymi 
wąsami, ze spojrzeniem pełnym pewności siebie, po którym poznać 
zaraz, że tylko rozkazywać przywykli.

Stają gromadnie. Jeden drugiemu oddawszy ukłon, wypytuje o no-
winy.

Opowiadając, gestykulują zawzięcie. Głosy zmieszane jedne z dru-
gimi łączą się w jakiś pomruk, lecą w górę, odbijają się echem o baszty 
zamkowe i milkną gdzieś za Wisłą ponad szumiącym lasem.

W tej chwili z katedry odezwał się dzwonek.  — Zrazu jakby się 
wstydził swego głosu — niepewnie... urywał, to znowu zaczynał — zda 
się, próbował swego dyszkantu — wreszcie uderzył równo i melodia 
smętna jak skarga rozbrzmiała nad głowami tłumu, który jedną myślą 
tknięty kierował swe kroki za jego głosem, a słońce za każdym poru-
szeniem się tłumu łamało w tysiącznych barwach swe promienie na 
stalowych zbroicach w przedziwne, oślepiające blaski.

Dworzanie, niedawno ze snu zbudzeni, snuli się leniwie po dzie-
dzińcu. Ziewając, spoglądali ciekawie na tłum różnobarwny, cisnący się 
ze swymi prośbami do Stwórcy, lub kierowali swe kroki do przezna-
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czonych im zajęć. Roboty bowiem mieli dziś więcej niż zwykle, gdyż 
król po obradach sprawiać miał ucztę — więc spieszyć się musieli.

Od czasu do czasu przemknął się duchowny w długiej, czarnej 
opończy z różańcem u pasa, z rękami schowanymi w rękawy. Nasu-
nąwszy kaptur głęboko na oczy, szeptał poranną modlitwę.  Czasem 
mignął biały czepek, kryjący urodziwą młodą twarzyczkę, którymi król 
chętnie się otaczał.

Była to jedyna jego słabość. Toteż panowie, znając jego zalety, pa-
trzyli przez palce na te słabostki wielkiego króla, a tylko duchowni 
nie mogli mu tego darować i groźbami mąk piekielnych starali się go 
przywrócić do równowagi.

Cisza zaległa wokoło.
Słychać tylko suwanie nóg i brzęk ostróg albo „Niech będzie po-

chwalony” szeptane półgłosem, a w górze dzwonek.
Wreszcie umilkł i dzwonek.
Tłum, spieszący do świątyni, niknął powoli za jej drzwiami w pół-

mroku przybytku pańskiego.
Na dziedzińcu, nie zważając na kręcącą się służbę, stało czterech 

ludzi tak sobą zajętych, iż nawet nie słyszeli dzwonka i nie widzieli, 
że tłum cały poszedł na nabożeństwo do kościoła.

Jeden — snąć dworzanin — uzbrojony był w stalowe naramienniki, 
cisnące mu rękawy kurtki z cienkiego sukna, która okrywała jego sze-
rokie bary. Kołpak na głowie miał barani, wysokie buty z ostrogami 
i szeroki obosieczny miecz przy boku. Stał i słuchał uważnie kłótni 
dwóch zakutych w żelazo rycerzy.

Obydwaj powaśnieni niepoślednimi byli pankami.
Na jednym zbroja czarna, na drugim niebiesko zapuszczana. Obaj 

uzbrojeni w szerokie miecze, krótkie za pasem mizerykordie i młoty 
do rozbijania zakutych nieprzyjaciół. Ta tylko była w ich zbroi różnica, 
iż jeden miał na czarnym hełmie pęk strusich piór, a złote sprzączki 
zapinały mu zbroję, błękitny zaś niczym nie ozdobił swej zbroi.

Czwarty stał obok spokojnie. Spoglądając na powaśnionych, od cza-
su do czasu kiwał tylko głową, potakując, lub kręcił, przecząc. Ubrany 
był w długą, czarną kapotę, szeroki, rzemienny pas, kołpak lisi, a u boku 
wisiał mu ciężki miecz.

Spojrzawszy na niego, można było zaraz poznać, że nie należy do 
stanu rycerskiego, lecz że to mieszczanin zamożny.
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Był to Dobos, królewski landwójt miasta Skawiny.
Dworzanin zwał się Samek, rycerz czarno ubrany Wrzostek, pan 

na Barwałdzie, drugi zaś Przemko, pan na Lisowszczyźnie, rozległej 
posiadłości u stóp Karpat w Wielkim Księstwie Oświęcimia i Zatora.

Przemko, zwrócony do Wrzostka, panując nad sobą, mówił:
— Mówią, że zamiast bronić  — łupisz, zamiast ochraniać kup-

ców — pełno ich u ciebie w lochu, że postępujesz nie jak namiestnik 
króla, ale jak rozbójnik!

— Łżesz! — krzyknął groźnie pan na Barwałdzie i chwycił za miecz.
Lecz Samek wstrzymał jego rękę i począł mówić uspokajająco:
— Miecz schowaj! Na zamku burdy urządzać jest obrazą maje-

statu i gardłem pachnie! Jeżeli cię Przemko obraził, zanieś skargę 
do króla albo publicznie po obradach wyzwij! Królowi donoszono 
już o twoich sprawkach i kto wie, czy ci się nie każe dzisiaj tłu-
maczyć!...

Wrzostkowi krew nabiegła do twarzy, zgrzytnął zębami, ale miecz 
podniesiony do cięcia opuścił.

— Gniewać się nie masz o co! Jam powtórzył tylko to, co wszyscy 
mówią — ciągnął Przemko. — Bóg widzi, żem cię urazić nie chciał 
ani burdy wywołać. Rzekłem tylko jako druh, byś się ustatkował i na 
gniew króla nie narażał. Chcesz ze mną walki — toć wiesz, żem rycerz 
i placu ci dotrzymam... ale nie tu!

— Pójdziemy na udeptaną ziemię  — lecz za murami. Ty masz 
prawo, więc wybieraj: młoty, topory, miecze albo pięści nawet! Chcesz 
się bić ze mną — będziemy! Po obradach oznacz miejsce, a stawię się! 
Na to masz moje słowo rycerskie! 

— Tak! Tam za murami się spotkamy i zapłacisz mi za sromo-
tę — wycedził przez zęby Wrzostek.

Miecz powiesił u boku, ściągnął rękawicę i rzucił ją pod nogi 
Przemka. Co uczyniwszy, chwiejnym krokiem, pijany zemstą i zło-
ścią odszedł.

Przemko zacisnął pięści, lecz nie rzekłszy słowa, jakby nic nie zaszło, 
podniósł rękawicę.

— Grozi ci — rzekł Samek.
— Nie boję się. On pan na jednym, ja na drugim zamku. A żem 

mu prawdę powiedział, Bóg ze mną!
To rzekłszy, wziął Dobosza pod rękę i poszedł ku katedrze.
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Dworzanin skręcił na lewo i zmierzał do komnat królewskich, gdy 
spostrzegł na stopniach schodów, prowadzących do komnat, gdzie 
służba żeńska się mieściła, uśmiechniętą twarzyczkę i znak, by się zbli-
żył.

Samek ukłonił się niewieście, ona zaś, oglądając się na wszystkie 
strony, poczęła mu coś szeptać.

W miarę jak słuchał twarz jego piękna mieniła się i jakieś niezado-
wolenie przemknęło po niej, a gdy skończyła, milczał chwilę, ważąc 
coś w myśli, i w końcu rzekł:

— Z babami to rzecz i dla rycerza nie przystoi mieszać się w takie 
sprawy, ale jak będę musiał, to trudno. Skąd ta wieść?

— Wierzynek ją przyniósł z miasta — odpowiedziała — i on mnie 
do was posłał, nie chcąc komu innemu powierzyć tej misji, by się spra-
wa głośną nie stała. Zarazem kazał wam rzec, byście nawet siły użyli, 
jeśli się nie da spokojnie załatwić.

— Ha! Jak się będzie upierać, każę ją nawet pod strażą odwieść na 
jej zamek. Powiedz aśćka Wierzynkowi, że wolę jego wypełnię. 

Jakiś smutny i przygnębiony tym, co słyszał, nie odpowiedziawszy 
nawet ukłonem na dygnięcie damy, odszedł Samek na bramę do straży. 

Tu na dany znak ludzie stojący na bramie otoczyli go wkoło, by 
wysłuchać dowódcy.

Opowiadając otrzymany rozkaz, zobaczył, jak Wrzostek z czterema 
pachołkami wyjeżdżał z zamku, i za chwilę zrównał się ze strażą.

— A gdzie to waszmości tak spieszno?  — zawołał nań weso-
ło. — Król z rannej mszy wkrótce wróci a nie godzi się wyjeżdżać, nie 
pokłoniwszy się wprzódy!

Wrzostek, hamując się, by nie wybuchnąć trawiącą go złością, pod-
niósł rękę do hełmu, mruknął coś pod nosem na usprawiedliwienie 
i wyjechał, bodząc konia ostrogami, jakby na nim chciał wywrzeć ze-
mstę. Koń gryzł wędzidło, chciałby biec naprzód pędem, lecz Wrzostek 
trzymał go silnie, zmuszając żelazną dłonią do wolnego chodu.

Wrzostek, który walecznością swoją zaskarbił sobie względy króla 
do tego stopnia, że go osadził na Barwałdzie, był wielce dumny, ale 
mściwy, chytry i przebiegły jak lis.

Żądny majątku nie przebierał w środkach do zdobycia złota.
Król, osadzając walecznego rycerza na zamku, który panował nad 

całą okolicą, myślał, że zapobiegnie skargom i kres położy bezprawiom 
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popełnianym przez poprzedników osiadłych na Barwałdzie. Lecz się 
srodze pomylił.

Wrzostek, zetknąwszy się z bandami, które miał ścigać, sam przyjął 
je na swój żołd i zamiast bronić — łupił, gdzie się dało. 

Zamek mocno warowny mieścił się na szczycie góry Żarek w odda-
leniu pięć godzin konnej jazdy na południe od stolicy. Wybudowany 
był w wieku trzynastym podobno przez Konrada Mazowieckiego, 
który po zawojowaniu ziemi krakowskiej gęsto ją zasiał zamkami, aby 
łatwiej zdobyty kraj w swej władzy utrzymać. Zmuszony zaś wyrzec 
się zdobyczy, zostawił zamki swe próżne, z których niektóre jako 
niepotrzebne kazał król zburzyć, a zostawił tylko Barwałd, ponieważ 
leżał nad gościńcem prowadzącym z Węgier od Koszyc na Tyniec 
i do Krakowa, i mógł być postrachem zapędzających się za kupcami 
rozbójniczych band węgierskich na Skawinę, że leżała obok wielkich 
lasów dębowych, skąd wygodnie można było urządzać łowy.

Barwałd mógł wielkie krajowi oddawać usługi, ale jakieś fatum 
zaciężyło na nim czy może przekleństwo tych, co go opuścić musieli. 
Dość na tym, że co król jakiego wodza nań przeznaczył, to on rok, 
dwa borykał się z rozbójnikami, a potem tak dobrze łupił kupców 
i sąsiadów, jak i bandy, które miał ścigać. Król się gniewał, odbierał 
dowództwo, karał srogo winnych, wybierał mężów zasłużonych, lecz 
zawsze jedno i to samo się powtarzało.

Poprzednik Wrzostka dał gardło za rozbój.
Wrzostek rok trzeci dopiero dowodzi na zamku i trzecia dopiero 

zima jego panowania, a już skargi idą do króla, że łupi jak i jego 
poprzednicy. Mówiono także, że i w lochach zamkowych dużo jęczy 
kupców i rycerzy, którzy chcieli swych krzywd dochodzić.

Bliżej jednak tego nikt nie chciał sprawdzać z obawy przed strasz-
nym panem.

Przemko, posiadający zameczek i włości w tych stronach, wiedział 
dobrze, co się na Barwałdzie działo, i on pierwszy odważył się zwrócić 
Wrzostkowi uwagę na niewłaściwe jego postępowanie. Nie przypusz-
czał jednak, że upominając Wrzostka jako przyjaciela, może go tak 
bardzo obrazić.

Nie mieli oni nigdy przed sobą tajemnic. Razem chodzili na wypra-
wy rycerskie. Raz nawet na Litwie swoją osobą od niechybnej śmierci 
go zasłonił. Świadczyła o tym wielka szrama na policzku Przemka. 
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Wrzostek wiedział, jakiego ma w nim druha, ale zawadiacka jego 
natura uniosła go zanadto. Nie rozważył, że słowa Przemka nie były 
słowami obrazy, lecz wyrzutem, że zawiódł pokładane w nim zaufanie.

Wrzostek, minąwszy bramę, jechał zły po pochyłości góry zamko-
wej. Sapał jak miech kowalski, zgrzytał zębami i bódł konia ostrogą.

Myśl, że Przemko nazwał go rozbójnikiem, trapiła go srodze. 
W bezsilnej złości snuł w głowie zemstę.

Ja — rozbójnik?! — nie mogąc wytrzymać, wrzasnął, aż draby pod-
skoczyli na siodłach. — Co dziwnego, że skubnę Greka albo żyda! — toć 
przecie nie grzech, bo to bydlęta, nie wierzą w Boga!...

Towarzysze spoglądali spode łba na niego, dając sobie znaki oczami, 
jakby mówić chcieli:

— Tam burza!
Chłodny północny wietrzyk uspokajająco zaczął wpływać na Wrzost-

ka.
Jechał teraz wolniej. Jedną ręką wsparł się pod bok i myślał. — A my-

ślał coś strasznego, bo oczy złowrogo patrzyły przed siebie, a na czoło 
występował kroplisty pot, który co chwila ocierał.

— Wajda!  — zapytał jadącego obok draba o jednym oku, bo 
drugie wypłynęło mu od cięcia mieczem, co widać było po szramie 
na policzku i czole, gdzie naga kość świeciła. Czy Grek albo żyd są 
naszymi bliźnimi?

Wajda poskrobał się po kudłatym łbie i odrzekł na wpół wylękły:
— Juścić! Zdaje mi się, że nie, bo to plugastwo!  — tu splu-

nął. — Poganie!
— I ja tak myślę.
Tu umilkł i skręcił ku przewozowi na Wiśle.
Na przewozie było gwarno.
Podróżnych zebrało się dużo. Jedni z miasta  — drudzy do mia-

sta jechali.
Galar przybił właśnie do brzegu.
Wysiadali rycerze, prowadząc za uzdy swe konie, kupcy, chłopi 

z okolicznych wiosek ze swymi produktami, żydzi, którzy w Polsce 
na dobre się osiedlili. Wszyscy się spieszyli, by dostać się do brzegu 
i pobiec do miasta. Przewoźnicy, stojąc na skraju galara, wybierali 
maleńkie srebrne pieniążki za przewóz, a żydzi, targując się, czynili 
hałas i wrzask jak na jarmarku.
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Z tyłu na galarze, czekając na wolne przejście, stała jakaś przyzwo-
icie ubrana kobieta. Szuba podbita sobolami okrywała jej smukłą kibić, 
na głowie miała kołpaczek głęboko nasunięty na czoło, nie była wyso-
ka, ale też i nie niska, twarz miała śniadą jak u cyganki, brew czarną. 
Błękitnymi jak lazur nieba oczyma wodziła po różnobarwnym tłumie.

Wrzostek, zobaczywszy ją, wcale się nie zdziwił. Widocznie spo-
dziewał się jej tutaj, bo wlepiwszy w nią oczy, czekał w milczeniu.

Wreszcie wysiadła, a pachołek podprowadził jej konia. Zabierała się 
do wsiadania, gdy Wrzostek zbliżył się do niej i zagadnął:

— Czołem waćpani! A gdzież to tak z rana?
Kobieta obróciła się żywo, a widząc Wrzostka zdumiała się nieco 

i jakieś zakłopotanie przemknęło po jej twarzy. Prędko jednak przy-
chodząc do siebie, wyciągnęła rękę i rzekła:

— Witam! Witam waćpana!
— Nie spodziewałam się waćpana tu spotkać! Widać ze zam-

ku? — szczebiotała cudzoziemskim akcentem.
Wrzostek uchwycił w swe żylaste ręce drobną jej dłoń i patrząc 

w jej oczy, bąkał:
— Tak, ze zamku wracam, spieszno mi... Waćpani widać na zamek?
Twarz jej oblała się rumieńcem. Zawahała się chwilę, jakby nie 

wiedziała, co odpowiedzieć.
— Tak! — odrzekła po chwili. — Chciałam do...
— Do króla — dokończył Wrzostek.
— Lecz nic z tego nie będzie.  — Tu się nachylił i długo jej coś 

szeptał. W miarę jak słuchała twarz jej się mieniła, zagryzała wargi 
i w końcu spytała:

— Skąd waćpan to wiesz?
— Wyjeżdżając ze zamku, słyszałem rozkaz wydany straży.
— A jednak tam muszę być! To niesprawiedliwość! — Nie rzekł-

szy więcej ani słowa, wskoczyła zręcznie na konia i ruszyła w stronę 
zamku. Wrzostek zaś mruknął coś pod nosem, siadł na galar i pojechał 
na drugą stronę Wisły.

Kobietą, zdążającą na Wawel, była Włoszka Babetta, jedna z licz-
nych królewskich kochanek.

Historia przekazała nam, że ten wielki król w małżeństwie nie 
był szczęśliwy. Żona Kazimierza Wielkiego była to kobieta brzydka, 
oszpecona ospą, a przy tym złośliwa, zazdrosna i nieznośna do tego 
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stopnia w pożyciu domowym, że król, choć sam łagodny i cierpliwy, 
musiał ją odsunąć od swego boku.

W Rzymie posłowie królewscy kołatali o rozwód, papież zwlekał, 
obiecywał, tymczasem kazał sobie w zamian za obiecanki świadczyć 
coraz to nowe ustępstwa na rzecz kleru.

Podczas tego król w wolnych chwilach odkładał majestat i szedł 
szukać rozrywki do komnat białogłowskich.

Dworzanie, znając jego słabość do płci pięknej, zapobiegali, jak 
mogli, aby jedna nigdy długo nie zajmowała serca królewskiego, bojąc 
się, by z tego nie wynikły jakieś niepożądane następstwa dla kraju. 

Esterkę zastąpiła ponoć Babetta, a tę znowu jakaś piękna Greczynka.
Tak mówili...
Mówili także, że to Wierzynek podsunął Greczynkę na dwór na 

miejsce Babetty, której gospodarka na Wawelu dobrze dała się panom 
we znaki.

Wierzynek, znając dobrze króla a mając wielkie łaski u niego, często 
zapobiegał w ten sposób nadużyciom pupilek królewskich. Panowie 
i kler kuso patrzyli na czyny królewskiego skarbnika, posądzając go 
o nieczyste interesy, ale on nic sobie z tego nie robił. Wiedział dobrze, 
że król mu ufa, a przekonany, że czyni dobrze, był w sumieniu spo-
kojny.

Za jego namową usunął król Babettę, dając jej letni zamek w Ska-
winie, rozległe lasy, kilka wiosek dobrze zaludnionych i trzy młyny 
wodne pod miastem.

Podobno żal było bardzo królowi Babetty i dlatego tak blisko siebie 
ją umieścił, aby ją czasem nocą ze swoim wiernym giermkiem odwie-
dzić.

Wierzynek przewidział pomysł króla. Podsunął tedy inną, a król 
wkrótce zapomniał o Babetcie.

Babetta dobrze wiedziała, komu zawdzięcza swoją niełaskę, wobec 
Wierzynka była jednak bezsilną.

Będąc na dworze, nie potrafiła sobie zdobyć przyjaciół, którzy by 
ją teraz poparli.

Miała wprawdzie kilku, którzy dawali jej rady, a nawet czynnie po-
móc obiecywali — lecz byli to tylko tacy, którzy mieli do Wierzynka 
albo króla osobiste urazy lub starali się o jej wdzięki.

Do tych ostatnich należał i Wrzostek.
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Włoszka wierzyła swoim wielbicielom. Przyjmowała ich u siebie, 
wyprawiała stypy i igrzyska, uśmiechała się do nich zalotnie, sypała 
złotem zdobytym za swojej świetności, hulała i ani pomyślała, że takie 
życie sprowadza ruinę. Chciała koniecznie zagłuszyć w sobie zazdrość 
i obrażoną dumę zabawą, a tymczasem została bez środków do życia. 
Przeszły pieniądze i klejnoty otrzymane w darze od króla, wioski po-
szły w zastaw do benedyktynów w Tyńcu, tak, że nic więcej nie zostało 
jej prócz zamku i młynów.

Każda inna może by poprzestała na tym, gdyż z tego, choć skrom-
nie, można było żyć, ale ona nie mogła wyrzec się uciech, a przy 
tym — zemsty.

Nie ona, Włoszka! Miałaby ulec i poddać się temu dzikiemu ple-
mieniu! Nie! Nigdy!

Długo myślała, jak temu zaradzić.
Do króla ociągała się iść, bo obrażona duma na to jej nie pozwalała, 

a pomocy znikąd nie widziała. Wiedziała zaś, że jak złota zabraknie, 
to i przyjaciół nie stanie.

Więc co robić?
Po długim wahaniu postanowiła jechać do króla.
Wiedziała, że ją tam nieradzi przyjmą, ale o skutku nie wątpiła.
Była pewną powodzenia, gdy tylko stanie przed królem, i nie przy-

puszczała nawet, by jej tam nie wpuszczono. Słowa Wrzostka piekły 
ją jak rozpalone żelazo. Na chwilę zawahała się, czy jechać.

Wreszcie postanowiła jechać. Ją by śmieli nie puścić?!  — myśla-
ła.  — Ją?! Babettę?! Przed którą niedawno do ziemi się gięli! Nie! 
To niemożebne!

Wrzostek może nie zrozumiał rozkazu.
Tymczasem Samek po wydaniu rozkazów służbie wrócił smutny 

na dziedziniec.
Szedł jakby czymś trapiony, nie zważając na znajomych, machinalnie 

stawiając kroki.
Naraz jakąś myślą tknięty, skręcił do katedry i za chwilę wyszedł 

z Przemkiem pod ramię.
Na dziedzińcu przystanęli. Tu zwrócił się do Przemka:
— Mam rozkaz Wierzynka, by Włoszki na zamek nie wpuścić — za-

czął szeptem. — Ty wiesz, że jakby się uparła, ja nie mogę tego rozkazu 
wypełnić. Otóż mam prośbę do ciebie, abyś mnie w służbie zastąpił. 
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Komu innemu król by dowództwa nie powierzył, ale tobie zaufa. 
Chodź ze mną do króla, ja się wykręcę do miasta, a ty mnie zastąpisz.

— Nieprzyjemna to rzecz z babami się sprzeczać, a zwłaszcza z tą, 
ale tobie to zrobię, bo znana mi jest tajemnica twego serca — odrzekł 
Przemko i, chociaż niechętnie, poszedł z Samkiem na pokoje królew-
skie.

Za chwilę Przemko stał na czele straży zamkowej, a Samek boczną 
furtką wymykał się do miasta, nie chcąc widzieć, jak Włoszce straż 
zagrodzi drogę do króla.

II

Z Tyńca ku Skawinie po pochyłości góry jechał Wrzostek ze swymi 
drabami i spoglądał chciwie na Babettę jadącą obok.

Ta, zadąsana, z włosami rozpuszczonymi na wiatr, trzymając kołpak 
w dłoni, patrzyła uparcie w końską grzywę i milczała.

Wrzostka przy niej złość już opuściła, zapomniał nawet o zemście. 
Wpatrywał się tylko w Babettę, mruczał coś pod nosem i kręcił się 
niespokojnie na siodle. Czasem złajał bez przyczyny którego z dra-
bów — ot tak, sam nie wiedział, co robić. Czasem znowu pytał o coś 
swych ludzi lub zwracał Babetcie uwagę na okolicę.

Starał się przy tym głos swój tak nastroić, by ją to zajęło i by choć 
spojrzała na niego.

Ach! Coby on dał za jedno jej spojrzenie albo słowo życzliwe 
do niego!

On ją tak kocha, tak pożąda, że nawet życie by dał, Przemkowi 
obelgę by darował, gdyby tego chciała! Przecież ona to wie, tyle razy 
jej to mówił, tyle razy klęczał przed nią na kolanach i prosił o tro-
chę wzajemności!

Otoczyłby ją przepychem, złotem obsypał, choćby wszystkich 
Greków i żydów miał wymordować  — niczego by jej nie brakło! 
Postawiłby setki sług na jej skinienie, którzy by jej myśli odgadywać 
musieli! Chciałaby  — na króla się porwie, Wierzynka związanego 
rzuci jej pod nogi  — niech mu tylko rękę odda, niech tylko choć 
trochę go lubi!

Nie wie nawet, czy była na dworze, czy ją wpuszczono. Nie śmiał 
jej wprost o to zapytać. Bał się ją rozgniewać.
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On, co nawet złych duchów się nie bał, śmierci nieraz w oczy 
zaglądał, on, dumny pan Barwałdu, postrach siejący w okolicy, przed 
którym drżeli najbardziej zuchwali pankowie węgierscy — jechał teraz 
jak niewolnik smutny i milczący.

Ale tak dłużej nie wytrzyma!
Podsunął konia bliżej Babetty, odchrząknął, poprawił ręką przyłbicę 

i począł nieśmiało:
— Jam na was w gospodzie w Tyńcu czekał. — Coś mi tak smut-

no... chciałem koniecznie z wami pogwarzyć. — Nikt mi nie sprzyja, 
wszystko się uwzięło na mnie. Nawet Przemko rzucił mi obelgę, 
żem rozbójnik! Ja rozbójnik?! — ciągnął dalej, coraz więcej się uno-
sząc.  — Druh mi był, ale tego mu nie daruję! Popamięta, że to ze 
mną sprawa!

Umilkł na chwilę, jakby się miarkował, że nie na czasie gniew jego, 
tarł ręką czoło, sapał, wreszcie łagodniej ciągnął dalej:

— Ale on mi druh! On mię na Litwie swą piersią zasłonił. Jemu 
winienem swe życie!

— Tak! Tak! Muszę mu darować! On mi jak rodzic, bo drugi raz 
dał mi życie, zasłaniając je swoim. Choć ciężko obraził i dłoń świerzbi, 
ale nie mogę, nie!

Chwycił się rękami za głowę, rwał włosy i powtarzał jak obłąka-
ny: — Nie mogę! Nie!  — Choć obraza pali, chęć zemsty pcha, ale 
nie mogę!...

— Nic ci się, Przemku, nie stanie, nic! — ryknął głośniej — a nawet 
gdyby cię kto tknął, to tą ręką i tym mieczem łeb mu utnę jak psu!...

I jakby na poparcie swych słów wyciągnął obosieczny miecz, wywijał 
nim, aż draby bledli, szepcząc, czy zaś ich pan nie pomylił rozumu.

Miecz świszczał w powietrzu, a on powtarzał słowa bez związ-
ku i usprawiedliwiał przed sobą Przemka, zaklinając się, że się go 
nie tknie.

Mściwy był Wrzostek, ale nie mógł zapomnieć o długu wdzięcz-
ności.

Zbrodnia nie posunęła go jeszcze tak daleko, by zatrzeć wdzięcz-
ność, jaką winien druhowi.

Uspokoił się wreszcie.
Rękę uzbrojoną mieczem opuścił, głowę wsparł na piersi i patrzał 

w ziemię.
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Babetta spoglądała teraz na niego bokiem.
Nic z tego nie rozumiała. Nazwisko Przemka zbudziło ją z zadumy.
Przypomniała sobie, że to on właśnie zagrodził jej drogę na zamek, 

że to on groził związaną odwieść do Skawiny, a wreszcie kazał pachoł-
kom odprowadzić do przewozu. Przygryzła wargi, złość i nienawiść 
błysnęły w jej oczach, zacisnęła swe małe pięści i ruszyła z kopyta.

Wrzostek otrząsnął się z zadumy, miecz powiesił u pasa, bodnął 
konia ostrogą i pospieszył za nią. Pomału stawał się panem siebie 
i tylko jeszcze od czasu do czasu powtarzał cicho swą przysięgę, że 
się Przemka nie tknie.

Minęli winnice jedyne w Polsce, położone na południowym stoku 
góry. Tylko benedyktyni bowiem potrafili pokonać surowy klimat 
i pielęgnować tę szlachetną roślinę. Minęli moczary i wielkie rybne 
stawy, otarli się o las dębowy, ciągnący się hen na zachód ponad Wisłę, 
minęli na prawo uprawne grunta wykarczowane przez zakonników, 
sterty zboża i suchej trawy nagromadzonej na zimę dla bydła.

Wjechali wreszcie nad brzeg rzeki, która, szeroko rozlewając swe 
wody, płynęła z szumem, omijając przeszkody. Pełno w niej gniło 
poobalanych drzew, lecz nikt się o nie nie troszczył. Leżały spokojnie, 
a ona je wymijała, niektóre przeskakiwała z szumem i biegła do swej 
matki Wisły.

Na lewo zostawili klekocące młyny, własność Babetty, a dalej na 
wschodzie, na wzgórku pomiędzy lipami kościółek, niżej gęsto rozrzu-
cone domki, słomą pokryte, ciągnące się aż pod mury miasta.

Przed nimi ukazały się najpierw trzy potężne zamkowe wieżyce, 
wysoko strzelające w górę, potem szczyty dachów zamkowych, wreszcie 
domy, jedne pokryte słomą, drugie czerwoną dachówką, a w końcu mury 
miasta z basztami na załomach, z wieżyczkami u bram i strzelnicami.

Przebyli zwodzony most i znikli na zakręcie do zamku.
Miasto było wówczas w największym rozkwicie. Zabudowane było już 

tak, że mury nie mogły pomieścić domów i musiano za murami miasta 
zakładać nowe ulice, tworząc tym sposobem jakoby drugie miasteczko.

Miasto za murami budowało się w stronę północno-wschodnią. 
Miało mały drewniany kościółek pod wezwaniem Świętego Krzyża, 
z którego mieszkańcy byli bardzo dumni, chociaż rzadko odprawiało 
się w nim nabożeństwo. Skawina bowiem należała do fary do Tyńca, 
więc tam chrzcili, brali śluby i grzebali swoich nieboszczyków.



Zatarg Babetty
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Na południe od tego przedmieścia — także za murami miasta — ciąg- 
nęły się wielkie miejskie ogrody, zasadzone różnymi warzywami bardzo 
wówczas rzadkimi w Polsce, jak: kapusta, marchew, pietruszka i innymi, 
które znacznie później nabrały prawa obywatelstwa. 

Rosły tam także i szlachetne drzewa owocowe, umiejętnie pielęgno-
wane, jak: grusze, jabłonie i śliwy.

Wszystko to zawdzięczali mieszczanie benedyktynom z Tyńca. 
Oni to sprowadzali z dalekich Włoch przeróżne warzywa i szczepy, 
i zachęcali mieszkańców do ich uprawy.

Oni też zaprowadzili zwyczaj u siebie, że każdy poddany, który 
chciał się żenić, musiał zasadzić koło swego domu cztery [owocowe 
drzewa], a jego młoda żona również tyle owocowych drzew. Drzewka 
te dostawali darmo w klasztorze a musieli je pielęgnować pod groźbą 
grzechu śmiertelnego, gdyby które drzewko z ich przyczyny uschło.

Toteż wszędzie koło domów ogródki były pełne drzew. Każdy je 
pielęgnował i im ładniej mu rosły i rodziły owoce, tym bardziej się 
cieszył, uważając w tym swoje szczęście i błogosławieństwo Boże.

Kulturny ten zakon dokładał wszelkich starań, by poddanym jak 
najlepiej się powodziło. Uczyli rzemiosł, sprowadzając z zachodu róż-
ne narzędzia, pokazywali, jak uprawiać rolę, zachęcali do uprawy lnu 
i konopi, do hodowania owiec i trzody chlewnej, uczyli wyciskać olej, 
tkać płótna, pleść koszyki, a nawet piec chleb.

Oni byli produktów tych odbiorcami i sami rozsyłali je po kraju. 
Oni byli nauczycielami ludu w podległych im włościach — a mieli sto 
wsi i cztery miasta — słowem: robili wszystko, co mogli, by podnieść 
oświatę i dobrobyt okolicy.

III

Słońce skryło się dawno za dębowy las i ciemność okrywała miasto.
Stopniowo milkły gwary. Przekupnie zamykali kramy, rzemieślnicy 
siedzieli na podcieniach swych domostw, żartując i śmiejąc się, wy-
poczywali po całodziennych trudach i czekali, aż ozwie się z ratusza 
sygnał „gasić ogień”.

Hasło do gaszenia ognia było jakby rozkazem do spoczynku. Toteż 
po odezwaniu się trąby żegnali się znajomi, spieszyli do domu i za 
chwilę wszystko było pogrążone już w śnie.
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Tylko straż przy bramie czuwała lub ozwał się głos rogu, znacząc 
ubiegłe godziny.

Na rynku skawińskim pomiędzy kramami przekupniów przecha-
dzał się stróż nocny i ciekawie zaglądał do każdego kąta, czy gdzie 
nie zakradł się złodziej lub przez zapomnienie nie zostawiono ognia.

Potykał się na kamieniach, a za każdym potknięciem mruczał ja-
kieś pogańskie przekleństwo, to znowu przystawał i wodził oczyma 
po domostwach otaczających rynek. Dłużej zatrzymał swój wzrok na 
domu landwójta, gdzie dotąd przez szpary okiennic błyszczało światło.

— Co oni tam robią tak późno i światła nie gaszą? Dawno przecie 
odtrąbiono gasić — mruczał stary do siebie.

Światło nie dawało mu spokoju. Ruszył tedy od kramów i skierował 
swe kroki ku domostwu Dobosa. Podszedł pod okno w zamiarze, by 
stuknięciem halabardą przywołać mieszkańców do poszanowania pra-
wa. Nie śmiał jednak pukać, tylko podsłuchiwał pod oknem. Pomruczał 
coś pod nosem i poszedł z powrotem pomiędzy stragany, by za chwilę 
znowu powrócić pod okno.

Z wnętrza domu dochodziły jego ucha jakieś biegania, to znowu 
jęki. Zauważył, że jeszcze wszyscy domownicy czuwali.

Naraz ujrzał przez szparę okiennic ogień na kominie. Tego już nie 
mógł wytrzymać. Popchnął drzwi, wszedł do obszernej sieni i podszedł 
pod drzwi komnaty niedobrze domknięte.

Zapukał nieśmiało halabardą i czekał.
Za chwilę wyszedł Dobos odziany w wytartą kapotę.
— Zdziwiło cię światło i przyszedłeś zapytać, co znaczy u mnie 

o tej porze ogień na kominie? — zapytał Dobos.
— Tak sławetny panie! Odtrąbiono już dawno.
— Wiem o tym, wierny stróżu. Ale ja dziś zamiast strzec prawa, 

sam go przekroczyłem. Niecodzienny to wypadek w rodzinie — zosta-
łem ojcem! Więc dla chorej trza gotować strawę! Czekałem długo, ale 
Bóg wynagrodził hojnie, bo obdarzył dwoma. Słyszysz, jak wrzeszczą?

— To dobry znak, że będą żyły na pożytek miasta i pociechę wasz-
mości!

— Dobrze gadasz stary!  — zawołał Dobos, rozpromieniony ra-
dością.

— Gładysz! Daj no staremu miodu! Niech rozgrzeje kości i niech 
pilnuje dalej dobytku mieszczan!
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— Bóg zapłać, sławetny panie! Będę się modlił, by wyrosły zdrowo.
Tu schylił się i ucałował rękę swego naczelnika.
Dobos poklepał go po ramieniu i wrócił z powrotem do komnaty.
Izba, do której wszedł, była duża z okopconym pułapem i posiadała 

bardzo skromne sprzęty.
Pod jedną ścianą stały dwa łóżka prostej roboty z zaledwie ohe-

blowanych desek, pod oknem długa drewniana ława, przed nią stół 
na krzyżowych nogach, dalej kołowrotek do przędzenia nici, obok 
na ścianie półka, a na niej poukładane cynowe misy i dzbany, kubki 
do picia i różne sprzęty do użytku domowego. Poniżej wisiała mała 
półeczka z dziurami na łyżki i noże dla potrzeby kuchni.

W jednym kącie stał wielki komin, na którym obecnie trzaskał 
wesoło duży ogień, a obok wbite w ścianę smolne szczapy, kopcąc, 
oświetlały czerwonym światłem komnatę.

Jakaś stara baba w roli gospodyni kręciła się po izbie, poprawiała 
szczapy lub wypalone zastępowała nowymi, a dym sunął się po powale 
i wymykał otworem zrobionym na środku pułapu.

W głębi izby prowadziły drzwi do komnaty Dobosa i zarazem do 
jego zbrojowni. Izba ta, znacznie większa, służyła za zbrojownię i za-
razem na przyjęcie gości. Urządzona była z pewnym przepychem, na 
który mógł sobie pozwolić tylko taki majętny mieszczanin jak Dobos.

Na ścianach pozawieszano bogate wschodnie dywany, różnorodną 
broń, znać, że nieobce Dobosowi wojenne rzemiosło. Wisiały tam 
miecze, oszczepy i spisy, młoty do rozbijania zbroic, luki i sajdaki na 
strzały, druciane koszulki, naramienniki, hełmy i tarcze żelazne.

W kącie na kobylicach leżało kilka bogatych kulbak, a na poczesnym 
miejscu na ścianie wisiał malowany na blasze ryngraf z wizerunkiem 
Chrystusa na krzyżu, królewski dar przeora benedyktynów w Tyńcu.

Na środku stał stół przykryty białym, cienkim płótnem, na nim 
dzban cynowy i kilka glinianych kubków.

Pod ścianą koło okna stał niewielki stolik zarzucony zrzynkami per-
gaminu, [na nim] gęsie pióra, farba do pisania i kilka ksiąg oprawnych 
w drewniane deszczułki, pozamykanych na mosiężne klamry.

Przyborów tych Dobos używać nie umiał, ale jako naczelnik miasta 
musiał dbać, by uradzone w ratuszu prawa spisywano. Czynność tę 
sprawował benedyktyn, gdyż mało który mieszczanin, a zwłaszcza 
rzemieślnik znał trudną — jak mniemano — sztukę pisania.
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Z tyłu od ogrodu mieścił się w wielkiej izbie warsztat Dobosa, 
gdzie leżało pełno rozrobionej gliny, kilka kołowrotków do robienia 
garnków, stosy gotowych dzbanów i mis przygotowanych do wypa-
lania.

Dobos, dawniej rycerz, a teraz mieszczanin i rzemieślnik, czuł się 
bardzo szczęśliwy, że został ojcem. Podszedł do łoża żony, popatrzył 
na nią, położył rękę na jej czole, by sprawdzić stan chorej, mruknął 
coś do siebie, następnie popatrzył na malców, które wrzaskiem dawały 
znać o sobie, i usiadł do wieczerzy dymiącej na stole.

Głód mu dokuczał, bo cały dzień nic nie miał w ustach.
Rano był w Krakowie za interesami i tam sługa Gładysz doniósł 

mu, że jego pani zasłabła.
Nie załatwiwszy nawet tego, po co pojechał do stolicy, wrócił czym 

prędzej i zastał malce tak krzyczące jak teraz.
Żona go tylko niepokoiła bardzo.
Leżała bledziutka na wznak, patrzyła w pułap, a trawiona gorączką 

nikogo już poznać nie mogła. Czasem tylko kaszel porwał ją taki, że 
aż ciarki przechodziły po plecach Dobosa.

Baba przywołana do niej nasmarowała ją jakimiś maściami, naka-
dziła zielem i pić dawała jakieś odwary przyrządzone na ogniu — lecz 
to nic nie pomagało.

Stróż nocny wychylił podany mu przez Gładysza puchar dobrego 
miodu, pokłonił się do ziemi i wyszedł na rynek.

Szedł zadumany, spoglądając tu i ówdzie. Halabarda jakoś ciążyła 
mu na ramieniu, więc ją oparł koło siebie i usiadł na straganie.

Wodził oczami wkoło. Chwilę zatrzymał się nad zamkiem i mruczał 
do siebie:

— „Babka” jeszcze nie zgasiła ognia, ale jej wolno, bo ona tu pani. 
Pewno znowu jakichś rycerzy przyjmuje u siebie. Dawno już nikogo 
nie było z obcych na zamku, bo podobno resztkami goni i nawet na 
pozostałe jej już tylko młyny szuka nabywcy.

Tak mówił do siebie, a myśl niepowściągliwa przeniosła go znowu 
do domu Dobosa.

— Kaszle, a to niedobrze! — myślał. — Moja stara akurateńko tak 
cherlała, toteż umarła. Szkoda by było dobrej pani. Raczej tej by się to 
patrzało! — Tu spojrzał na zamek.

— O! jeszcze hulają i światła nie gaszą! — mruczał.
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Obiecałem landwójtowi pomodlić się za tymi małymi, ale mnie się 
zdaje, że tym krzykaczom nie potrzeba tego, bo one i tak będą żyły, 
ale dla niej toby się zdało, by który święty wstawił się za nią u Boga, 
aby ją zostawić dla tych małych. Nie wiem tylko, który święty najlepiej 
by to wskórał.

Bo ja miarkuję, że tam Pan Jezus nie ma czasu zajmować się taki-
mi rzeczami.

Ojciec gwardian mówił, żebym w potrzebie udał się do św. Woj-
ciecha, ale mnie się widzi, że on nie wydoli, bo wszyscy się do niego 
udają, to i czasu mieć nie może. Chyba żeby Barbara, bo to ponoć jej 
patronka, a zresztą baba się ta prędzej za babą ujmie.

Rzekłszy to, zrzucił baranią czapkę na stragan, klęknął obok, złożył 
ręce i począł szeptać modlitwę.

IV

W komnacie zamkowej zasiedli Wrzostek z Babettą do wieczerzy.
Obok nich burgrabia, będący w łaskach u swej pani brzuchaty benedyk-
tyn, spowiednik Babetty, [z] pochodzenia Niemiec, i jednooki Wajda.

Benedyktyn, zajęty tylko półmiskiem, połykał stosami pieczyste, 
zakrapiając obficie starym, węgierskim winem, którego resztki wynie-
siono z piwnicy na przyjęcie pana na Barwałdzie.

Obok niego Wajda kręcił się jak na torturach, niekontent z biesiady. 
Pełnymi haustami spijał wino, które we łbie dobrze mu już szumiało, 
a tu ani z kim pogadać, ani poswawolić.

— Diabli nadali taką biesiadę! Wolałbym lepiej do czeladnej, gdzie 
człek i językowi popuściłby cugli!

Trącił parę razy mnicha w łokieć, zagadnął o to lub owo, ale ten 
zajęty jedzeniem, zbył go półsłówkiem i dalej się raczył.

— Przeklęty żarłok! Ani pyska nie otworzy!  — mruczał da-
lej.  — Żeby tak Wrzostek burdy gardłem nie zagroził, tobym mu 
kozikiem język rozwiązał! Ten żre jak smok, burgrabia zaś patrzy jak 
mruk i ani pije, ani co zagada. Wrzostek głowę stracił. Ta przeklęta 
Włoszka mizdrzy się do niego jak nigdy dotąd. Zaprosiła do zamku, 
konie kazała wprowadzić do stajni, sama gości, uśmiecha się, a gdyśmy 
chcieli jechać — kulbaki schowała.

Ha! I mnie, jak tu bywam, pierwszy raz zaprosiła do stołu.
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Bodaj ją diabli wzięli, jak ona coś nie knuje!
Ziewnął parę razy, pociągnął z pucharu, podparł łeb na dłoni i mru-

czał dalej:
— Przeklęta sprawa! Nie wytrzymam, jakem Wajda!
— Co waść mówisz? — zapytał mnich, uporawszy się z pieczenią, 

nie mogąc zrozumieć, co drab pod nosem mamrocze.
— To, że waść mruk! Żresz jak niedźwiedź! — odrzekł opryskli-

wie. — Jakbym jeszcze na dwóch takich był ucztach, tobym gadać za-
pomniał!

Powstał, naciągnął baranią czapę na uszy i zmierzał do wyjścia, gdy 
Wrzostek nań zawołał:

— Każ konie kulbaczyć! Do dnia pojedziemy!
— O nie! — zaprotestowała Babetta. — Tak miłych gości nie pusz-

czę tak prędko. Skoro waści dostałam, muszę dobrze ugościć — i jakby 
z wyrzutem dodała — nie godzi się gardzić samotną.

— Gość dobry do trzeciego dnia, a mnie czas do domu!
— Toć waści nie puszczę, aż się trzy skończą. Nic was pilnego do 

domu nie wzywa, a mnie tu weselej, jak waści widzę.
Mruknął coś Wrzostek na usprawiedliwienie, a na duszy zrobiło mu 

się weselej, gdy usłyszał szczere zaproszenie Babetty.
Wiele się nie napierał, by jechać do domu. Dobrze mu tu było. Rad 

patrzył w jej modre źrenice.
Gospodyni dogadzała, śmiejąc się, pozwalała całować swe ręce, 

siedziała koło niego i słuchała pieszczotliwych słów, na jakie mógł się 
zdobyć rozkochany.

Nigdy jeszcze taką nie była dla niego.
Dawniej za każde śmielsze słówko karciła, a dziś?...
Może zmieniła zamiary? Ach, głowa mu na samą myśl chce pęknąć. 

Na Barwałd by ją zabrał i nigdy się z nią nie rozstał!
Mówi mu, że gardzi samotnicą, że chce uciekać, a przecież wie, że 

ją kocha, że wiecznie chciałby z nią być.
Upadłby jeszcze raz przed nią na kolana i błagał, żeby nie obecność 

przeklętego mnicha, co tak długo żre, i mruka burgrabiego.
— Żeby ich raz diabli wzięli!
Powstał od stołu i chodził wielkimi krokami po komnacie.
Babetta zabawiała go anegdotami ze dworu. Słuchał roztargniony, 

jak gdyby pijany, odpowiadał bez związku, a za każdym razem, gdy 
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spojrzała na niego zalotnie, tracił przytomność, odwracał głowę, za-
mykał oczy i tarł ręką czoło, bojąc się, by nie popełnił czegoś, co go 
dreszczem przejmowało.

Były chwile, że miał ochotę rzucić się na nią, kąsać ją jak wściekły, 
zamordować i wydrzeć jej serce z piersi, a sam uciec w lasy, zagrzebać 
się żywcem lub roztrzaskać łeb o mury zamkowe.

Czasem znowu zdawało mu się, że choć go nie kocha, łeb by temu 
roztrzaskał, pasy darłby żywcem z tego, kto by jej najmniejszą krzyw-
dę wyrządził.

Ale ona jego być musi!
Choćby miał miasto spalić, zamek w gruzy rozwalić, to ją przemocą 

dostanie, na Barwałd zawiezie, księdza na powrozie przywiedzie i ani 
król, ani sam czart mu jej nie wydrze! Wymorduje wszystkich, co mu 
staną na drodze, i nie ustąpi, aż ją weźmie.

Burgrabia wychylił resztki z pucharu, otarł usta rękawem, pokłonił 
się nisko Babetcie i wyszedł. Mnich podjadłszy dobrze, śpiący łypał 
oczami, rad by poszedł do łóżka.

Po dobrej kolacji senność go zbierała, a tu nie wypadało odejść. 
Ziewnął parę razy, głowę zwiesił na piersi i usnął.

Na kominie trzaskał ogień, rzucając dość silne światło na komnatę.
Wrzostek stanął na środku, targał brodę palcami, oczyma krwią 

nabiegłymi ponuro patrzył przed siebie. Babetta śmiała się do niego, 
wyzywając go swymi ślepkami.

Nie rozumiał jej całkiem, pijany był winem i żądzą. 
Naraz szybko zbliżył się do niej, padł przed nią na kolana, uchwycił 

jej drobną rękę w swe dłonie i szeptał, bo tchu mu w piersi brakowało:
— Pani! Ja cię kocham! Wysłuchaj mnie i nie odtrącaj nieszczęśli-

wego! Ja cię złotem obsypię, pieścił będę jak dziecko, a ty mi będziesz 
aniołem i bóstwem!

Spojrzała na niego. Oczy mu świeciły dziko, że aż dreszcz przeszedł 
po jej ciele. Wyrwała rękę z jego dłoni i powstała. Ręce jej drżały. Blada 
stanęła przed Wrzostkiem, który, oparty o stół, czekał na wyrok.

— Dobrze  — wyrzekła prawie szeptem, przy czym w oczach jej 
mignął ogień.

— Stawiam jednak jeden warunek...
— Pani! Dla ciebie wszystko zrobię! Powiedz, rozkaż, do piekła 

pójdę i antychrysta na łańcuchu przywiodę!
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— Nie o to mi chodzi! Pomścij mię za wczorajszą zniewagę!...
— O luba! Wierzynka związanego cisnę ci pod nogi, każesz — kró-

la zamorduję, tylko mię kochaj i bądź moją na wieki!
To mówiąc, ujął ją wpół, chcąc złożyć pocałunek na jej ustach, lecz 

ona wywinęła się zręcznie i rzekła:
— Później! Układ jeszcze z nami nie zawarty. Nie o króla ani Wie-

rzynka mi idzie, ale o tego, co wczoraj na zamek drogę mi zagrodził, 
o — Przemka! Jego mi waść daj, jego chcę widzieć u siebie w lochu, 
a wtedy jam twoja!...

Zbladł Wrzostek. Tego nie spodziewał się usłyszeć. Nie wiedział, 
że jej nie wpuszczono na zamek ani kto jej tam drogę zagrodził. 
Mniemaną obelgę zapomniał już przyjacielowi. Przysięgał nawet, że 
łeb temu roztrzaska, kto by go tknął, a tu grom spada na niego, by go 
ujął i do lochu wrzucił.

Mimo woli sięgnął do boku. Szczęście, że tam nie znalazł miecza.
— Przemka?!  — powtarzał bezmyślnie.  — Nie!  — Ja, com mu 

życie winien, mam mu być wrogiem?! Nie! Tego nie zrobię!
— Ale ten, co ci życie zasłonił, nie omieszkał obelgę w twarz rzucić 

i nazwać rozbójnikiem! — dodała Włoszka, jakby od niechcenia.
— Uf ! — stęknął. — Pali! — I trąc ręką czoło, porwał za puchar 

stojący na stole, napełnił go po brzeg i wychylił do dna.
Targał rękami włosy, gonił po komnacie jak opętany, stękał, wrzesz-

czał i gryzł wargi, aż krew lala mu się po brodzie.
Ksiądz zerwał się rozespany, patrzał niemy ze strachu na Wrzostka 

i żegnał się, szepcąc po cichu: wiedziałem, że zły w nim siedzi.
— Co innego waśćka każ! Nie mogę, to druh!
— To moje ostatnie słowo! Namyśl się waść do jutra! Obelga waści 

nie pali? Przyznajesz, żeś rozbójnik, toć i gadać co nie mam!
Ryknął urażony, skoczył, aż mnich ze strachu w kącie zemdlał, i ru-

nął jak długi na posadzkę, lecz ona zatrzasnęła drzwi za sobą i znikła 
na korytarzu.

Wrzostek podparł drzwi ramieniem, aż zatrzeszczały żelazne wrze-
ciądze. Wysilony, widząc, że nie podoła wyważyć dębowych brusów, 
wrócił wściekły do stołu, nalał jeszcze jeden puchar, wychylił i cisnął 
się obok na ławę, rycząc nieludzkim głosem:

— Ona mi rzekła, żem rozbójnik?! Ha! Diablico! Nie daruję 
ci tego!...
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Porwał się jeszcze raz, skoczył do drzwi, walił pięściami, parł pleca-
mi, wrzeszczał i pienił się od złości, ale nie mógł otworzyć.

Naraz drzwi się otwarły i ukazał się kudłaty łeb Wajdy.
— Łotrze! Gdzie siedzisz? Czemu nie jesteś blisko, kiedy cię po-

trzeba?!
To mówiąc, porwał go za łeb, wciągnął do komnaty i począł walić 

pięściami i kopać.
Wajda uchylał się od razów. Zgłupiały, nie wiedział, co się stało. 

Wtem mignęła mu myśl, że pan zwariował. Skulony, wyprostował się 
nagle, porwał Wrzostka za bary, położył jak pióro na ławie i przytrzy-
mując kolanem, pasem skórzanym przywiązał go do ławy.

Z pianą krwawą na ustach ryczał Wrzostek na ławie, kopał nogami, 
szarpał sobą jak ranny dzik, wreszcie, przechylając się na bok, runął na 
posadzkę razem z ławą.

Wajda, nie namyślając się długo, wybiegł na dziedziniec, nabrał 
u studni kubeł wody, wrócił czym prędzej i wylał na łeb Wrzostkowi.

To poskutkowało. Ochłonął Wrzostek nieco ze złości, a widząc się 
bezsilnym wobec mocnego pasa, rzekł już łagodniej:

— Wajda puść!
— Kiej się waści boję, czy zaś zły w nim nie siedzi.
— Puść, łotrze! Bo łeb ściąć każę!
Poskrobał się Wajda po łbie, pochylił się i zaczął rozplątywać węzeł.
— Ale waść daj parol, że nie będziesz skakał jak opętany, a mnie 

walił po łbie jak żaka! Lepiej waść każ ściąć!
— Jam waści tylko drzwi otworzył — mówił dalej — bo myślałem, 

że runie cały zamek!
— No puść! Nic ci nie zrobię! Byłem wściekły i na tobie się sku-

piło!...
Wajda odplątał węzeł, pomógł Wrzostkowi wstać, wreszcie podniósł 

ławę i posadził na niej potłuczonego i zmęczonego bezowocnym wy-
siłkiem.

— Dobrze mi zrobiła ta woda!
Wajda stał ogłupiały na środku komnaty. Wreszcie ujrzawszy w ką-

cie na podłodze omdlałego księdza, przykląkł koło niego i tyrpiąc go 
za rękaw, nawoływał do wstania.
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V

W komnacie Dobosa, w trumnie sporządzonej z prostych desek, leżała 
jego zmarła żona.

Dając dwóm życie, opłaciła je swoim.
Dobos szlochał w kącie cicho, kojąc się z żalu za dobrą małżonką, 

i przemyśliwał, jakby zarządzić dalsze wychowanie dzieci, którym mat-
ki nie stało. W głowach trumny umieszczono zdjęty ze ściany obraz 
Ukrzyżowanego i zapalono dwie woskowe świece. Kilka mieszczek klę-
czało koło trumny, a obok nich Gładysz ze spuszczoną głową spoglądał 
od czasu do czasu na zmarłą, ocierając rękawem załzawione oczy.

Sierota bez ojca i matki, na poły uczeń i sługa znalazł w zmarłej 
rodzicielskie serce, toteż po jej stracie szczery żal szarpał jego piersi.

Naraz posłyszał Gładysz tętent konia. Popatrzał w uchylone okno 
i dojrzał rycerza, który przystanął przed domem.

Poznał Przemka po zbroi i wybiegł.
— Co słychać? — zapytał Przemko, zeskakując z konia.
— Źle panie! Pani nam dzisiaj umarła — odpowiedział przez łzy.
Zbladł Przemko i rzuciwszy zręcznie uździenicę Gładyszowi, wszedł 

spiesznie do środka.
Na widok nieboszczki, pobożnie klęczących mieszczek i zbolałego 

po stracie kochanej małżonki Dobosa przystanął chwilę, nie wiedząc, 
co począć. Wreszcie zdjął hełm z głowy i klęknął obok trumny.

Za chwilę powstał, zbliżył się do Dobosa, który biadał z twarzą 
ukrytą w dłoniach, położył mu rękę na ramieniu i rzekł łagodnie:

— Daj pokój! Drogi przyjacielu, nie szlochaj! Rycerzowi niegodnie 
w żalu się rozpływać, zostaw to kobietom! Bóg dał, Bóg wziął! Raczej 
pomyśleć ci trzeba, jak maleństwu zastąpić matkę!

— To ty, kochany Przemku? Ty, jedyny mój przyjacielu! Witaj drogi! 
Przyszedłeś pocieszyć strapionego! Dobrze mówisz, że rycerzowi nie 
uchodzi płakać — ale ja teraz nie rycerz, lecz zbolały ojciec i wdowiec!

Przemko wiedział, że Dobos miał zostać wkrótce ojcem.
Słyszał, jak Gładysz wczoraj, znalazłszy Dobosa na zamku, wezwał 

go do domu. Toteż dzisiaj jechał z uciechą w sercu, spodziewając się 
szczęśliwym zastać przyjaciela.

Z Dobosem łączyły go od dawna serdeczne stosunki. Wojowali 
razem na Litwie przeciwko Krzyżakom i Żmujdzinom. Chociaż dzi-
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siaj mieszczanin, garnkolep, Przemko jednak nie gardził nim. Cenił 
bowiem zacnych ludzi, a że znał dobrze Dobosa, nie wypowiedział 
mu swojej przyjaźni, jak to uczynili inni znani mu z wojaczki rycerze, 
lecz często zajeżdżał do niego w gościnę, jak tylko była po temu spo-
sobność.

Barbarę, choć przez nią stracił towarzysza w rzemiośle wojennym, 
chociaż z mieszczańskiego pochodziła rodu, szanował jako dobrą 
i pobożną niewiastę i ani przypuszczał, że jadąc odwiedzić przyjaciela, 
trafi na jej pogrzeb.

Posadziwszy Dobosa na ławie, sam usiadł obok niego i zagadnął: 
— Czas pomyśleć, jakby matkę zastąpić maleństwu! Sam przecież 

nie wykarmisz dziecka?
— To prawda! — odpowiedział Dobos, ocierając łzy i patrząc na 

druha, jakby ze snu zbudzony.
— Myślałem już o tym i gdyby jedno tylko, poradziłbym może, lecz 

kłopot nie lada, bo chłopaka i dziewkę mam do wychowania.
— Więc dwoje?! Tym bardziej trzeba myśleć, by zaradzić złemu!
— Trza myśleć! — powtórzył bezradnie. — Ale jak? Co robić... sam 

nie wiem... Głowa mi pęka, lecz myśleć nie mogę. Radź ty za mnie 
Przemku! Tyś mi druh!

Nastało milczenie...
Przemko myślał... wielkimi krokami chodził po komnacie zapa-

trzony w podłogę, jakby liczył dyliny. Myślał za siebie i za Dobosa. 
Naraz jakieś zadowolenie błysło mu na twarzy, uśmiechnął się do siebie 
i przystanął przed Dobosem.

— Mam myśl!... Co innego nie widzę i zdaje mi się, że najlepiej 
będzie, jeżeli ja twoje dzieci zabiorę do siebie. Wiesz dobrze, że nie 
mam potomstwa, więc będą mi jak własne. A i moja Zońka ucieszy się 
szczerze z takiego nabytku! — Dam ci słowo rycerskie, że wychowam 
ich tak, iż godnie będą nosić twe nazwisko... No, nie patrz na mnie jak 
na rozbójnika! Jeszcze ich nie biorę — dodał prędko Przemko, widząc, 
jak oczy Dobosa błysły ogniem. — Do mnie nie bardzo daleko — kłu-
sem za pół doby zajedziesz. Możesz więc często maleństwa odwiedzać.

Szeroko rozwartymi oczyma patrzał Dobos na Przemka, nie mogąc 
na razie zrozumieć druha.

Przemko mówił i mówił, Dobos głową kręcił, wreszcie, nie mogąc 
lepszej znaleźć rady, przystał.
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— Po tym wszystkim, co mnie tu spotkało, praca w mieście mi 
zbrzydła. Zostawię domostwo i warsztat Gładyszowi, a sam osiądę 
gdzieś w pobliżu ciebie.

— Rozumnie mówisz! — zawołał ucieszony Przemko.
— A więc po pogrzebie w drogę!  — Nie mamy co zwlekać, bo 

wnet nastaną chłodniejsze poranki, co dzieciom w drodze mogło-
by zaszkodzić.

VI

Wczesnym rankiem ze Skawiny zachodnią bramą wyjeżdżało czte-
rech ludzi.

Byli to Przemko ze swoim sługą i Dobos z Gładyszem.
Przemko na przodzie popuścił konia wolno, ręką wsparł się pod bok 

i zerkał na Dobosa, który na kulbace przed sobą umieścił w poduszkę 
zawinięte dzieci.

— Śpią? — zapytał Dobosa.
— Śpią — odrzekł, zaglądając w poduszkę.
— To dobrze, znać im nie dokucza zimno.
— Chłodno jest — bąkał Dobos zajęty dziećmi — lecz dziś w nocy 

wiatr zmienił się od Węgier, znać dzień będzie skwarny.
W tej chwili koń Przemka począł strzyc uszami, skoczył w bok jakby 

oparzony, tak, że Przemko o mało nie znalazł się na ziemi.
Zając wyskoczył z pobliskiego lasu i przebiegł przed nimi, znikając 

na drugiej stronie w zaroślach.
— A dźcha!  — zawołał Przemko, żegnając się przy tym.  — Ta 

potwora nam jeszcze nieszczęście sprowadzi!
Tymczasem koń się trochę uspokoił i strzygąc uszami, szedł na-

przód, niepewnie stąpając nogami. Każdy krzaczek lub mały szelest 
z boku strach jakiś w nim wzbudzał.

Przemko niecierpliwy szarpał go za uzdę, wymyślając zająca, że mu 
konia znarowił.

— Pewnikiem nieszczęście! — powtarzał raz po raz.
Dobos zajęty dziećmi nie zwracał uwagi na to, co się wkoło niego 

działo, i ani nie widział zająca, ani też miny frasobliwej druha.
Przemko, chociaż bogobojny, był bardzo zabobonny, jak również 

Dobos i ich słudzy.
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Jechał teraz smutny, bo jakieś przeczucie trawiło mu duszę, kręcił się 
na siodle, oglądał trwożliwie, wreszcie niespokojny zagadnął Dobosa:

— Albo wróćmy z powrotem do miasta!
— A po co? Spieszno ci było, a teraz chcesz wracać? Kiedyśmy 

wyjechali, to jedźmy!
Jechali lasem, kierując się drożyną prosto na południe. Wiaterek 

ciepły powiał im po twarzy, konie zaczęły parskać, co jeźdźcy wzięli 
za dobrą wróżbę i ruszyli raźniej.

Dęby i buki kołysane wiatrem ponuro szumiały nad ich głowami. 
Czasem wystraszona sarna stanęła nad drogą, popatrzyła zdziwiona 
na rycerzy i znikła. Czasem znowu orzeł, król borów i lasów, wzbił 
się ponad nimi w obłoki, lub jastrząb, goniąc za zdobyczą, zapędził 
się im aż pod nogi. Wrony i kruki spłoszone zrywały się z wrzaskiem, 
przelatywały ponad ich głowami, kracząc przeraźliwie, a oni się że-
gnali, spluwając, i ze wstrętem patrzyli na czarne ptactwo, rozmyślając 
w duchu, że im nieszczęście sprowadzi.

— Tfu! Jakby niecnoty ścierwo czuły, tak wrzeszczą!  — szep-
tał Przemko.

Zwolnili jazdę.
Przebudzone dzieci hołubił ojciec jak umiał, a Przemko, podje-

chawszy bliżej przyjaciela, spoglądał przed siebie zdumiony mnogością 
spotkanego zwierza.

Lasem znowu równo z nimi cwałowało pieszo czterech ludzi, pro-
wadząc obok siebie konie za uzdy. Rękami jakieś tajemnicze dawali 
sobie znaki, przestrzegając pilnie, by nie wywołać głośniejszego szele-
stu, jakby się obawiali kogo spłoszyć.

VII

Podczas gdy Przemko z Dobosem wybierali się w drogę stał Wrzostek 
w komnacie zamkowej z rozczochraną czupryną, z oczyma czerwonymi 
od niewyspania, w ubraniu w nieładzie. Spokojniejszy nieco, choć go 
po wczorajszej awanturze kości srodze bolały.

Obok stał Wajda, spoglądał jednym okiem na pana i ważył w myśli 
ostatnie wypadki.

Nie w smak mu była gościna u „Babki”, więc rad by do domu, a tu 
z Wrzostkiem ani rusz poradzić.
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— Ciskałeś się waść w nocy jak opętany i plotłeś tylko o tej prze-
klętej Włoszce! — zaczął Wajda nieśmiało. — Opętało waści i tyle. 
Waść zawsze mi mówi, żem głupi, ale teraz ja bym to mógł waści 
powiedzieć. Taki magnat, jak waść, kłaniać się jakiejś tam diablicy, to 
doprawdy trzeba nie mieć rozumu! A od czego miecz?

— Nie godzi się z białogłową orężem poczynać! Zawsze to wiotkie 
i przemocą nic nie wskórasz — odrzekł Wrzostek chmurnie.

— A ja mówię, że waści rozum pomieszała i lepiej by do domu.
Wrzostek bezradny popadał w coraz to większą złość, żądza posia-

dania Włoszki piekła mu policzki, drżał na całym ciele, myśląc o niej.
A przecież niewiele od niego chciała: ująć przyjaciela, wrzucić go 

do lochu, a będzie jego na wieki...
Przystanął przed Wajdą.
— Jest w domu? — zapytał.
— W domu! Śpiewa cały ranek.
Jakaś myśl mignęła Wrzostkowi, bo oczy mu błysły i tak się ode-

zwał:
— Słuchaj Wajda, co powiem! Idź do niej i powiedz, że ja chcę z nią 

mówić! A spraw się dobrze, bym długo nie czekał, bo dziś jedziemy, 
i albo ona z nami, albo jej krew tu na tym mieczu! Dłużej tego nie 
zniosę i dziś musi być koniec mym mękom!

Wajda popatrzył na niego, jakby chciał coś powiedzieć, ale bojąc się 
wywołać gniew pana, wyszedł w milczeniu.

Wrzostek tymczasem zrzucił wierzchnie ubranie i naciągnął zbroję. 
Sługa, który przyszedł przestawić klepsydrę na kominku i zaznaczyć 
czas na tablicy, pomógł mu zapiąć sprzączki. Przypasał miecz, ręka-
wice okryte stalową łuską powiesił na rękojeści miecza i pobrzękując 
ostrogami, chodził po komnacie, czekając na Babettę.

Przemkowi ni włosa nie strącę, a ją wezmę przemocą, jeśli się nie 
zgodzi! — szeptał do siebie. Chwilami przystawał, nadsłuchiwał, czy 
nie słychać zbliżających się kroków, a upewniwszy się, że się nikt nie 
zbliża, chodził dalej i mruczał do siebie:

— A może Wajdy nie wpuści do siebie i nie przyjdzie? Wczoraj za 
ostro sobie postąpiłem, krzyczałem i waliłem w drzwi, pewnie gniewa 
się na mnie. Ale ja ją przeproszę! Padnę na kolana i błagał będę dotąd, 
aż mi to daruje. — A nawet... ale nie! Nie! Choćbym ją miał stracić!...

Myśli teraz biegły mu przez głowę jakby błyskawice.
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A przecież niewiele wymaga... Ująć druha, wrzucić do lochu, a ona 
jego na wieki. Ha! Nie wytrzyma!

Przemko go obraził i chociaż druh, przecież należy mu się od niego 
zapłata. Życie mu winien — to prawda — lecz tu obelga... Uf ! Pali... 
Chwycił się za głowę i gonił jak dziki zwierz w klatce.

A choćby przystać?! Krzywdy mu nie zrobi. Prawda, choć loch wil-
gotny i posiedzi trochę, ale na niczym by mu nie zbywało. Potrzyma 
tydzień lub dwa, a potem przeprosi, obdaruje i puści. A on?... Boże! 
Miałby Babettę, tę kobietę, bez której żyć nie może, postradać?!

— Ale nie! To nie rycerska rzecz, to podstęp!
Już i tak mu mówią, że rozbija kupców, a jeszcze jakby tknął Prze-

mka, a król się dowiedział?...
— Coby się miał dowiedzieć?!
Tu lasy, bandy różne się włóczą. Kto wie, gdzie się podział. Może 

zginął w jakiej utarczce rycerskiej. Żeby choć przyszła...
A może chora, przelękła się wczoraj jego awantury, a Wajdzie się 

śniło, że śpiewa: może to służebna śpiewała, a on głuptas wziął ją 
za Babettę!

Nie pamięta wprawdzie tego, co porobił wczoraj. Wajda mu tylko 
mówił, że go sprał bardzo, lecz on był pijany i to nie winem tylko 
jej oczami!

Rumieńce wybiegły mu na twarz, ręce i nogi drżały jak w febrze, 
a usta wymawiały wyrazy bez związku.

Cisza zaległa komnatę i tylko piasek, przesypując się w klepsydrze, 
szemrał, lub doleciał gwar służby z dziedzińca. Słońce spory kawał 
drogi przebiegło, a tu ani Wajdy, ani Babetty nie widać.

Nareszcie, drzwi cicho uchylając, wsunęła się Włoszka.
Znała ona swoją władzę nad Wrzostkiem i wiedziała, że to, co 

zechce, musi jej wykonać. Ubrana była w suknię z bogatej wschodniej 
tkaniny, włosy utrefiła w loki i niedbale spuściła je na czoło, jak gdy-
by im rady dać nie mogła, by ująć je pod wianek z żywych kwiatów, 
którymi ustroiła skronie.

Wrzostek patrzał na nią, aż oczy mu na wierzch wyłaziły. Nigdy jej 
jeszcze tak piękną nie widział.

Postąpił krok naprzód i przystanął. Musiał się chwycić stołu, tak 
mu serce biło. Chciał usta otworzyć, ale bał się, by nie spłoszyć wid-
ma, które taką rozkosz wlewało mu w serce. Nie wiedział, od czego 



— 33 —

rozpocząć: czy rzucić się na kolana i przeprosić za wczorajszą burdę, 
czy zmilczeć i przystąpić od razu do rzeczy.

Babetta spojrzała na niego i poznała, że sprawę wygrała. Toteż, jakby 
nigdy nic nie zaszło, wyciągnęła doń rękę i rzekła:

— Dzień dobry waści! Kazałam trochę przydługo czekać na siebie, 
lecz to nie moja tylko waści wina.

Podaną dłoń pochwycił Wrzostek w swe ręce i przyciskając do spa-
lonych warg, ukląkł na jedno kolano i szeptał, drżąc cały:

— Daruj waćpani, jam nie był panem siebie! Byłem pijany i walka 
posiadania ciebie a niestracenia niczego wytrąciła mnie z równo-
wagi! Lecz przysięgam ci na ten oto miecz, że tego więcej nie bę-
dzie! — Mów, rozkaż, powiedz, co chcesz, bym uczynił! Jam na twe 
rozkazy, jam twój! Nic w zamian nie chcę! Nic, tylko ty pani bądź moją 
i kochaj mię choć trochę!... Rozkaż, zbrodniarzem będę, życie ci swe 
dam, a nawet... urwał.

Imię Przemka nie mogło mu przeleźć przez gardło. Poruszał usta-
mi, ale tylko jakieś charczenie wydobywało się z nich, a oczy nabiegłe 
krwią wskazywały walkę.

Po twarzy Babetty przebiegło zadowolenie i z szatańskim uśmie-
chem, nie wyrywając wcale ręki z jego dłoni, rzekła:

— Powstań waść! Ja się wcale na was nie gniewam i spodziewałam 
się, że układ zawrzemy. Przystajesz na to, com rzekła — jam twoja!

Wrzostek usiadł na ławie, a ona obok i po chwili mówiła dalej:
— Dziś Przemko zjechał do Dobosa, a po pogrzebie powiozą 

dzieci pod opiekę Zońki na Lisowszczyznę. Zrobisz zasadzkę, ujmiesz 
Przemka, lecz żywcem, bo trupa ja nie chcę!

— A jak się będzie bronił? — zapytał ponuro Wrzostek.
— To waści rzecz! Tyś żołnierz i wiesz, jak sobie postąpić.
—  Tak, ale ludzie z nimi! Będą się bronić, a on był mi druh! Nie 

w smak to — chciałbym osiąść z tobą pani i zapomnieć...
— Rób waść, jak chcesz! Ilu ludzi z nim i kiedy wyjadą, mogę 

ci powiedzieć!
— Szatan baba — mruknął Wrzostek do siebie.
— Gadaj aśćka! Kiedym zabrnął dotąd, niech idę i do piekła byle 

z tobą i objął ją wpół, nie broniła się. Wpił się ustami w jej usta, rękami 
przyciskał ją do siebie, a ona poddawała mu się bez oporu. 
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Wreszcie usiadł znowu na ławie, a ona, stojąc na środku komnaty, 
mówiła do niego:

— Jutro rankiem Przemko, sługa jego, Dobos i Gładysz wyjeżdżają 
zachodnią bramą. Reszta waści rzecz!...

Nazajutrz o świcie z zamku skawińskiego wyjechało pięciu ludzi, 
zdążając drogą, którą wyjechali Przemko, Dobos i ich słudzy.

Był to Wrzostek ze swymi czterema drabami.
Wrzostek jechał przodem, a za nim czterej jego ludzie. Co chwila 

spoglądał przed siebie, uważając, czy nie doścignął przed nimi jadących 
rycerzy. Wiedział, że ich dopędzi, bo z dziećmi nie mogą pospieszyć.

Jadąc w milczeniu z natężoną w dal uwagą, wyjechali nareszcie na 
mały pagórek, skąd drogę widać było daleko przed nimi.

Na tle ciemnego lasu ukazały się im cztery konne postacie.
— To oni! — pomyślał Wrzostek i skręcił w bok do lasu.
Tu przystanął i w ten sposób ozwał się do drabów:
— Na przedzie, przed nami jedzie czterech ludzi! Ten w zbroi nie-

bieskiej ma być dzisiaj w lochu na Barwałdzie. Brać tylko żywcem! Roz-
ważcie to dobrze, że jak mu włos z głowy spadnie, wszyscy głowy dacie! 
Tych resztę szanować jak można, ale jak trzeba — to trudno! O nic mi 
więcej nie chodzi! Ty, Wajda! Prowadź a spraw się dobrze! Nagrodą 
twoją będzie zbroja Przemka, a innych zapłata hojna czeka na zamku.

— Naprzód!
W milczeniu, nie rzekłszy ni słowa, ruszyli z kopyta.
Przed nimi rozciągała się niewielka polana. Przebyli ją kłusem, 

dopadli lasu, zsiedli z koni i ująwszy je za uzdy, zaczęli się skradać, by 
napaść znienacka.

Gładysz, zmęczony czuwaniem przy trumnie nieboszczki, drzemał 
na kulbace. Kijak, sługa Przemka, ziewał, gapiąc się wokoło, nie zwa-
żał wcale na troski swych panów zajętych dziećmi. Droga bezpieczną 
się zdawała.

Wrzostka się nie obawiali, a Węgrzy, którzy za łupem włóczyli się 
często, mogli napaść tylko z tamtej strony zamku barwałdzkiego. Nie 
mieli śmiałości zapuszczać się głębiej z obawy przed groźnym Wrzost-
kiem, który nie pozwalał na to, by łupy kto inny miał brać w jego okolicy.

— Za pagórkiem skręcimy na prawo — mówił Przemko, wskazując 
na drogę. — Stamtąd widać Barwałd, który ominiemy bokiem, będzie 
nam bliżej! Minąwszy, musimy baczyć, bo tam zawsze niepewnie!
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— Wrzostek nieobecny w domu  — odrzekł Dobos  — to pod 
zamek niepewnie się zbliżać i lepiej drogi nadłożyć, a ominąć! Ja nie 
mam wiary w jego kudłatą załogę i wolałbym, aby zamiast na prawo 
pojechać na lewo i kołem objechać to gniazdo zbójeckie.

— To prawda! Sami to Węgrzy i tylko Wrzostka słuchają, a że go 
nie ma, gdyby nas spostrzegli, byłaby bieda! Jedźmy na lewo!

Wjechali teraz na wzgórek.
Na prawo ponad świerkami i jodłami ukazały się ich oczom 

wysokie, potężne baszty zamku barwałdzkiego, ozłocone blaska-
mi słońca. Bliżej nich pod lasem była wielka polana ogołocona 
z drzew, przez którą w tej chwili cwałowało na koniach czterech 
zbrojnych ludzi.

Słońce ćmiło im oczy tak, że nie mogli rozpoznać jadących.
Jakiś niepokój owładnął nimi i mimo woli spojrzeli na dzieci. Skrę-

cili na lewo leśną drożyną i za chwilę ponad drzewami ukazały się im 
kopuły baszt zamku lanckorońskiego, a niżej rozrzucone symetrycznie 
białe domki, kryjące się w zaroślach owocowych drzew.

Mieli teraz na lewo zamek lanckoroński, a na prawo groźny zamek 
Wrzostka na Barwałdzie.

Wjechali w las na drogę pełną wybojów, połataną pniakami powa-
lonych drzew.

Niepokój coraz większy ogarniał ich, lecz żaden nie dał ni słowem 
poznać tego po sobie. Wreszcie Dobos, nie mogąc znieść dłużej drę-
czącej go zmory, zapytał:

— Ciekawym, co to za jeźdźcy, którzy minęli nas na polanie? Zdaje 
mi się, że wjechali w las!

— Coś mnie niepokoi od czasu, jak zając przebieżał nam drogę. Ja 
myślę, że lepiej mieć się na baczności, niż ufać bezludnej okolicy. Daj 
dzieci Gładyszowi, a sam weź za miecz, bo zdaje mi się, że będzie nam 
potrzebny! — odpowiedział Przemko.

— Czterech ich, to się im nie damy! — dodał Gładysz, odbierając 
od Dobosa dzieci.

— W razie zasadzki zmykaj z dziećmi lasem! Na Lisowszczyznę 
trafisz, boś tam nieraz bywał! — pouczał Gładysza Dobos.

— Byłem tam, nawet lasem!
— Ty, Kijak, podjedziesz przodem, jako awangarda, a miej pilną 

baczność na wszelkie zarośla! — pouczał Przemko giermka. — Lecz 
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daleko nie wyjeżdżaj naprzód, by w razie czego powrócić z odsieczą! 
A teraz w konie!

Kijak ruszył przodem.
Gładysz umieścił, jak mógł najwygodniej, dzieci na kulbace, lejce 

ujął lewą ręką, by być gotowym do prędkiej ucieczki w razie napadu.
Jechali wolno, bacząc uważnie na Kijaka, jadącego przodem ze 

dwieście kroków przed nimi.
Czas upływał prędko i słońce wzbiło się wysoko na niebie. Konie 

stąpały cicho po miękkiej murawie i tylko strzygły uszami, jakby prze-
czuwały, że ktoś równocześnie obok lasem podąża.

Naraz trzask gałęzi i krzyk Kijaka doleciał ich ucha.
Spojrzeli uważniej. Jakiś jeździec wypadł z zarośla i z podniesionym 

do cięcia mieczem natarł na Kijaka. Ten, spostrzegłszy wroga, zatoczył 
nagle koło i wpadł na napastnika.

Gładysz zaś z dziećmi, nie czekając walki, skręcił w bok i znikł 
w gęstwinie leśnej.

— Ciężka będzie sprawa! — rzekł Dobos do Przemka. — To jeden 
z bandy Wrzostka!

— Nie damy się! Miarkuję, o co im idzie — odpowiedział Przemko.
Lecz zaledwie dokończył, wypadło trzech drabów i z dobytymi 

mieczami zagrodzili im drogę.
— Z koni! — zawołał Wajda. — Jesteście naszymi jeńcami i bronić 

się wam po próżnicy nie radzę!
— Ha! Draby! Wrzostek was nasłał!? Chodź! Weź jeńców, jak 

potrafisz! Rycerz tak łatwo broni nie składa!
— Zbiry! Lekko nauczeni jesteście zdobywać jeńców! Widać, że 

z mieszczuchami miewacie tylko do roboty!
— Naprzód! — krzyknął drab.
Natarli na siebie.
Stal zgrzytnęła, kwik koni i brzęk zbroi echem poleciał po lesie.
Zaczęła się walka na śmierć i życie...
— Oszczędzać!  — wołał co chwila Wajda, pomny upomnienia 

Wrzostka. — Brać żywcem!
Przemko w milczeniu odpowiadał razami.
Walka była nierówna. Obaj z Dobosem musieli trzem stawiać czoło. 

A przeciwników mieli sprawnych we władaniu bronią, bo Wrzostek 
najlepszych wybrał ze swojej bandy.
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Stal zgrzytała, razy szły za razami, słabsze uderzenia zsuwały się po 
zbroicach z brzękiem, pot występował na czoła walczących, a walka 
się przedłużała.

Dobos walczył z Wajdą, który go poważnie ranił mieczem w głowę. 
Krew z rany płynęła obficie, zalewała mu oczy, więc silniej nie mógł 
uderzyć na wroga. Czuł, że siły go opuszczają, ból coraz większy doku-
cza, wysilał się tylko, by nie upaść z konia. Zebrał jeszcze raz wszystkie 
siły, by uderzyć ze skutkiem. Czuł, że to ostatnie wysilenie i jak teraz 
chybi, Przemko pozostanie sam przeciwko trzem.

— A dzieci?! — na tę myśl podnosi miecz i już ma płatnąć, kiedy 
naraz poczuł się niepewny na siodle i poznał, że jakaś ręka ułapiła go 
z tyłu, usiłując zrzucić na ziemię. Trwało to mgnienie oka, bo kiedy 
znowu pewnie siedział na koniu, zobaczył, że ramię odłączone od ciała 
upadło obok na murawę.

To Kijak ją odciął zuchwalcowi.
Uporał się na przedzie i przybył w sam czas swym panom z odsieczą.
Wajda, widząc, co się stało z towarzyszem, zostawił Dobosa, skoczył 

w bok, natarł na Kijaka i nim ten się spostrzegł, zgrzytnął miecz na kości. 
Kijak się zachwiał, rękę podniesioną do cięcia opuścił bezwładnie, po-
chylił się naprzód, potem w tył, następnie zsunął się na bok, a spłoszony 
koń skoczył, wlokąc za sobą trupa, którego noga ugrzęzła w strzemieniu.

Z całą wściekłością [Wajda] uderzył teraz na Dobosa  — ale ten, 
upływem krwi osłabiony, nie mógł długo się bronić. Po kilku starciach, 
ranny ciężko w pierś, zachwiał się na siodle, jakiś niewyraźny krzyk 
wyrwał się z jego ust, krew pokazała się na wargach i legł jak drzewo 
podcięte na ziemię.

Przemko, widząc, co się stało z Dobosem, ryknął jak niedźwiedź 
z żalu za towarzyszem. Oczy zaświeciły mu złowrogo, zgrzytnął zę-
bami a dobywając jak najwięcej sił, podniósł miecz na draba, którego 
dotychczas ochraniał, i... spuścił...

Aż Wajda struchlał, widząc to straszne cięcie.
Miecz Przemka, dostając lewego ramienia przeciwnika, odłączył 

mu głowę wraz z prawym ramieniem od tułowia, jak gdyby odkra-
jał nożycami.

Z kadłuba, który chwilę trzymał się na koniu, buchnęła krew jak 
z fontanny, oblewając twarz Przemka, i drab stoczył się w podrygach 
śmiertelnych na trawę.
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Przemko wściekły, z zalanymi krwią wroga oczyma, dysząc i sapiąc 
jak tur, rzucił się na Wajdę, by pomścić przyjaciela. Jedno znowu cięcie 
i... po wszystkim.

Wajda wypuścił miecz z dłoni, pochylił się na końską grzywę i runął 
na ziemię, aż echo oddało po lesie.

Jednym skokiem był Przemko przy druhu.
Podniósł mu przyłbicę, przyklęknął obok, by ratować, lecz ujrzawszy 

krwawą pianę na ustach, poznał, że wszelka pomoc była zbyteczną.
Dobos popatrzył gasnącym wzrokiem i wyszeptał:
— Wody!
Zdjął Przemko prędko szyszak z głowy, skoczył do obok płynącego 

potoku, napełnił go po brzeg i w jednej chwili znalazł się z powrotem. 
Ręką przytrzymał Dobosowi głowę, hełm przytknął do ust i wlał tro-
chę wody. Dobos przełknął i ledwie dosłyszalnym głosem wyszeptał:

— Dość! Bóg ci zapłać, przyjacielu! — A widząc, że Przemko roz-
pina zbroję, by poszukać rany, szeptał: — Na nic to się zdało i szkoda 
tylko, że księdza nie ma gdzieś w pobliżu, więc trzeba będzie lat parę 
pokutować w czyśćcu.

— Nic ci druhu nie będzie! — pocieszał Przemko, tamując krew 
ciekącą z rozprutej piersi.

— Daj pokój! Czuję, że trzeba iść za moją Basią, i żeby nie myśl 
o dzieciach, żal by mi nie było...

Krew teraz obficiej puściła się ustami, chciał mówić, lecz tylko 
bulgotanie wyrywało się z gardła. Przemko podsunął mu rękę pod 
głowę, podniósł ją lekko do góry, by tym sposobem zapobiec silniej-
szemu wybuchowi.

— Czas już, tchu brak, mówić nie można — szeptał urywanym 
głosem. — Przyrzecz mi, że będziesz im ojcem! Tyś mi druh, wiem, 
że im krzywdy nie zrobisz! Weź ich za swoje, daj im swe nazwisko, 
przysięgnij mi, że dotrzymasz tego, o co cię proszę, a umrę spokoj-
nie. 

Omdlał na chwilę, ale pokropiony wodą otwarł oczy i szeptał dalej:
— Nie mów im nawet, że inny ich ojciec, będą szczęśliwsze, myśląc, 

żeś ty im rodzic. 
Przemko klęczał obok umierającego, nie mogąc z żalu nawet słowa 

wymówić. Wreszcie w lewą rękę ujął jego dłoń, prawą wzniósł w górę 
i jakby nieba przyzywał na świadka, przysiągł druhowi:



„Czas ubiegał. Od zachodu czarne chmury 
podnosiły się w górę, wiatr ciepły połu-
dniowy ustał, zrobiła się cisza... Tylko las 
szumiał złowrogo lub zawył wilk”.
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— Przysięgam ci wobec Boga, że od dziś będą mymi dziećmi i nie 
zaznają, co niedola! Boże! Daj mi sił i nie pozwól spocząć, aż pomszczę 
tego oto konającego!

— Nie bluźnij — szeptał Dobos. — Ja im już darował, przysięga to 
modlitwa, zemsty tam nie powinno być!... Bóg ci zapłać, teraz mogę 
umrzeć spokojnie. Gładyszowi oddaj, co jest w Skawinie, niech dalej 
garnki lepi, och dusi...

Wyprostował się jak struna, twarz mu zbladła, dreszcz wstrząsnął 
jego ciałem, oczy mętne utkwił w jeden punkt — życie ubiegało. Po 
chwili otwarł jeszcze raz oczy i wyciągając dłoń w stroną, gdzie Gła-
dysz umknął z dziećmi, poruszał wargami, jakby chciał coś mówić.

Przemko popatrzył w tę stronę, bo zdawało mu się, jakby jakiś głos 
doszedł jego ucha, ale nie widząc nic godnego uwagi, zajął się Do-
bosem.

Za chwilę trzymał w swej dłoni — dłoń trupa. Wypuścił ją, usiadł 
obok, ukrył twarz w dłonich i szlochał.

Czas ubiegał. Od zachodu czarne chmury podnosiły się w górę, 
wiatr ciepły południowy ustał, zrobiła się cisza... Tylko las szumiał 
złowrogo lub zawył wilk.

Przemko siedział nieczuły. Szlochać przestał  — patrzył uparcie 
w jeden punkt — dumał. Dopiero pierwsze krople burzy i grzmoty 
zbudziły go z zadumy.

Zerwał się na nogi i wyprostował pokurczone członki. Wilk spło-
szony przez niego odbiegł, świecąc z dala ślepiami.

Ciemność dokoła zalegała ponura. Pioruny uderzały jeden po dru-
gim, błyskawice oślepiały mu wzrok, zdawało się, że świat runie 
wstrząśnięty żywiołem. Rozejrzał się dokoła: trupy blade migały przy 
świetle błyskawic, a odór krwi tamował oddech. Obok leżał Wajda na 
wznak z rozpłataną głową, z której sączyła się krew. Zdawało mu się 
nawet, że się poruszył. Pochylił się więc nad nim, ale zaraz powstał, 
machnął ręką i szepnął:

— I ten skończył!...
Dalej leżał rozgnieciony kopytami końskimi drab, któremu Kijak 

odciął rękę. Ból wykrzywił mu twarz okropnie, oczy wylazły mu z orbit, 
zgrzytał zębami, palce pozostałej [dłoni] zarył głęboko w ziemię — żył 
jeszcze. Popatrzył Przemko bliżej na niego  — ale aż się cofnął ze 
zgrozy i przerażenia.
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To wilk spłoszony przez niego rozpruł mu brzuch, wyciągając 
wszystkie wnętrzności.

— Bóg sam ukarał — szepnął.
Chwycił za mizerykordię, by go dobić, ale powiesił ją z powrotem 

na swoim miejscu. Nie był w stanie utopić żelaza w sercu człowieka.
Rozglądnął się za koniem. Stał obok ze spuszczoną głową, dwa 

inne broniły się kopytami przed wilkiem, który uparcie nacierał, trzeci 
z przeszytą piersią leżał na ziemi, reszta, zdaje się, uciekła.

Odpędził wilka, podprowadził konia, ułożył nań ciało Dobosa, 
rozglądnął się za Kijakiem, a nie znalazłszy go nigdzie, dosiadł konia.

W tej chwili zdało mu się, że słyszy kwilenie dziecka.
Ciarki przeszły mu po ciele, przeżegnał się pobożnie i ruszył z cia-

łem Dobosa, szepcąc do siebie:
— Nieczysty skrada się po nieczyste dusze!...

VIII

Wrzostek uwiązał konia u drzewa, usiadł na skraju lasu i czekał na 
towarzyszy. Wyrzuty sumienia nie dawały mu usiedzieć spokojnie, więc 
powstawał co chwila, przechadzał się po drodze, to znowu siadał na 
trawie, wreszcie dosiadł konia i popędził drogą.

— Może zdążę na czas! — mruczał.
— On mnie bronił, a ja teraz nastaję na niego — źle zrobiłem!...
Pędził co koń wyskoczy, nie zważając na otoczenie. Naraz przystanął.
Przed nim na ziemi leżał człowiek z rozszczepioną głową.
Zsiadł z konia, pochylił się nad nim i westchnął: — Późno!...
Rozglądnął się, szukając śladu walki, lecz Kijak tylko leżał rozciąg- 

nięty na ziemi porosłej puszystą trawą. Poznał sługę Przemka.
— Tak, to on! A reszta?...
— Zdaje się ujęci, bo śladu walki nie widać.
Złapał się za pierś, serce silnie mu biło.
— Oczarowała mię ta Włoszka. Trza było nie słuchać... i ją stracić?...
— Nie, nie mogę! Muszę ją mieć!... Przemka po ślubie puszczę! 

Powiem jej, że źle strzeżony umknął.
Dosiadł konia, minął rozciągniętego Kijaka, parę razy wjechał w rów, 

bo migotanie błyskawic na przemian z ciemnością ćmiło mu oczy, 
wreszcie dotarł do placu walki.
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Kwilenie i jakby płacz dziecka strachem go przejęły okropnym.
Przeżegnał się i nie zsiadając nawet z konia, opatrzył przy świetle 

błyskawic leżące na ziemi trupy, mruknął coś jakby zadowolenie albo 
przekleństwo i skręcił ku swemu zamkowi.

Ujechał kilka staj, przystanął, jakby się namyślał, co czynić, wreszcie 
zawrócił konia i pojechał ku Skawinie.

Chwilę po odjeździe Wrzostka Wajda ciężko ranny w głowę pod-
niósł się na ręce, jęknął i upadł z powrotem. Omdlał znowu, ale tym 
razem nie na długo. Po chwili podniósł się ostrożnie, rękę przyłożył 
do czoła i szepnął:

— Wody... Och piecze!...
Trzymał się chwilę za głowę, potem chwycił się za pierś i stękał:
— Och pali — wody, wody...
Legł znowu na ziemi, jakby odpoczywał, bo za małą chwilę pod-

niósł się i zaczął się czołgać w stronę potoku, którego szum dolatywał 
jego ucha.

Omdlewał z wysilenia i bólu, syczał, wargami spieczonymi gorączką 
dotykał ziemi, oblizując wilgotną trawę, lecz pełzał naprzód.

Rogata dusza nie mogła wyleźć z ciała.
Dopadł wreszcie potoku. Przytknął usta do wody i pił, jakby cały 

potok chciał wlać w siebie.
Pokrzepiony trochę położył się na brzegu na wznak i sapał.
Stracił na chwilę przytomność, wyczerpany nadludzkim wysiłkiem.
Kiedy się ocknął, poczuł się silniejszym na ciele. Woda ugasiła prag- 

nienie i złagodziła gorączkę.
Usiadł.
Głowa mu ciążyła tak, że jej utrzymać nie mógł na karku. W oczach 

mu ćmiło, huczało w uszach, sprawy sobie nie mógł zdać z tego, 
co było!

Plecami wsparł się o drzewo, oczy przymknął i siedział nieruchomo.
Po chwili zaczęła mu wracać pamięć.
Przypomniał sobie rozkaz Wrzostka, skradanie się lasem, zasadzkę, 

wreszcie i walkę.
— Tak! Jam ostatni legł z ręki Przemka, a on uszedł...
— Co za cięcie! — mruczał do siebie. — Szczęście, że nie rozłupał 

mego łba na dwoje, bo by człowiek musiał... aby w złą godzinę nie 
wyrzec — do piekła...
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Obmacał palcami głowę, ranę obmył wodą, z obdartego troka ka-
poty sporządził bandaż, obwiązał nim łeb, przyczołgał się do zabitego 
konia, wyciągnął z kapsy manierkę, pociągnął z niej, a podniósłszy 
pierwszy lepszy miecz, jaki napotkał, wsparł się na nim i zabierał się 
do odejścia.

Naraz włosy mu stanęły na głowie i nogi ugięły się pod nim — to 
z boku doleciał jego uszu wyraźny płacz dziecka. 

Mimo woli ukląkł na kolana.
On, co się nigdy nie modlił, szeptał teraz drżącymi wargami: 

W Imię Ojca i Syna...
— To czart pewnikiem  — myślał  — skrada się lub duchy zabi-

tych błądzą.
Przed oczyma stanęły mu popełnione zbrodnie i mimo woli ogląd-

nął się za siebie. Usta jego szeptały coś niby modlitwę, żegnał się 
z drżeniem, ale kwilenie nie ustawało.

Pomału zaczął się oswajać z położeniem.
Dolatujący głos dziecka coraz mniej go zgrozą przejmował. Powstał 

więc z klęczek i wpatrywał się w stronę, skąd głos dochodził.
Burza dawno ustała. Niebo zasłało się gwiazdami, rozpraszając 

ciemności bezksiężycowej nocy.
Wysilał wzrok w stronę dochodzącego głosu, lecz oprócz paru wil-

ków, które przysunęły się, świecąc oczami, nic nie mógł dojrzeć. 
Odwaga pomału wstępowała w niego. Powstał na nogi i z cie-

kawością, choć nie bez strachu, począł się zbliżać w tę stronę, skąd 
słyszał kwilenie. Przystawał co chwila, rozsuwając ostrożnie zarośla, 
żegnał się, by odpędzić dych duchów, ale ciekawość go pchała, by 
zobaczyć ducha.

— Ranny jest — myślał — a duch jak rycerz rannego nie czepia.
Nareszcie spoza drzew zobaczył dziecię malutkie, które, wyciągnąw-

szy rączęta do góry, płakało.
Silniej ścisnął miecz w dłoni, postąpił krok żywiej naprzód, ale 

w głowie załupało go strasznie, tak, że musiał się oprzeć o drzewo.
— To nie duch! — szepnął.
Miał chęć za strach, jakim go to maleństwo nabawiło, nabić go 

na miecz, ale żałosne kwilenie obudziło w jego sercu jakieś nieznane 
uczucie, bo zrzucił z siebie kurtkę, owinął je starannie, wziął ostrożnie 
na rękę i powlókł się na Barwałd.
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IX

Przemko, wiodąc konia z ciałem Dobosa, dotarł wreszcie do domu.
Wjeżdżając w podwórze, zauważył jakiś ruch niezwykły, bieganie służby 
i światła w czeladnej.

— O tym czasie? Powinni przecież spać! — pomyślał.
— Co u was?  — zapytał sługi, który skoczył do niego, by ode-

brać konia.
— Nic, proszę łaski pana! — odrzekł ciura. — Gładysz tylko przy-

wiózł dziecko i jakieś wieści przed chwilą, a pani kazała się gotować 
w drogę.

— Za późno! — mruknął.
Ciało Dobosa kazał złożyć w gościnnej izbie, a sam poszedł do 

komnaty żony.
Dworek Przemka był schludny, lecz na zamek nie wyglądał, jak go 

Przemko nazwał w stolicy. Był to obszerny dom z ciosanego drzewa, 
wysoki, bielony, przed nim wielkie podwórze, a dalej zabudowania dla 
służby i stajnie, obok stodoły na zboże, sterty siana i słomy, a wszystko 
otoczone było głębokim rowem i wysokim wałem, na którym nad fosą 
wbity był dębowy częstokół, a na fosie most zwodzony u bramy.

Załogę trzymał Przemko liczną, co w stosunkach, jakie tu panowały, 
było rzeczą niezbędną, a i rycerzowi nie honor, gdy służba nieliczna.

Oddalony o pół dnia drogi od granicy węgierskiej, często był nie-
pokojony przez bandy łupieżcy. Często się też zdarzało, że Przemko 
musiał w nocy wstawać z pościeli i biec na wały odpierać opryszków, 
którzy zawsze odchodzili z niczym. Straż na wałach czuwała dniem 
i nocą, strzegąc mienia i życia mieszkańców, a most opadał na fosę 
tylko wtedy, gdy kto wchodził do dworu lub wychodził z niego.

Pilno było Przemkowi do żony, bo pewnie Gładysz dużo nagadał, 
więc i trwożna tam czeka.

Przeskoczył zwinnie parę stopni, które były przed sienią. Sługa wier-
ny, zobaczywszy pana, podskoczył z radości, ucałował rękę i podniósł 
zasłonę w drzwiach do pokoju Zońki.

Żona Przemka hołubiła płaczącą dziecinę. Gładysz spłakany, z po-
kaleczoną twarzą, w ubraniu podartym na strzępy stał u drzwi jakby 
winowajca. Spostrzegłszy pana, upadł na kolana i zanosząc się od 
płaczu, zawodził żałośnie.
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— Ubij mię waść niegodnego, bo nie umiałem strzec skarbu po-
wierzonego mej pieczy!...

— Co się stało? — zapytał Przemko, blednąc. — Czy znowu jakie 
nieszczęście? Powstań i gadaj, co się stało?

Powstał Gładysz drżący, pociągnął za rękę Przemka ku Zońce.
— Patrz waść! — wołał. — Daliście mi dwoje tych małych, a jam 

tylko jedno przywiózł tutaj, bo jedno uroniłem w lesie.
— Na Boga! — odrzekł Przemko, blady ze wzruszenia — jak pil-

nowałeś?
Złość go porwała, chwycił za rękojeść, ale miarkując się, zapytał:
— Jak się to stało?
— Kiedy tamci na nas natarli, pan mój krzyknął: w nogi!
— To wiem! Ale gadaj, jak zgubiłeś dziecko? — wołał niecierpli-

wie Przemko.
— Pomału, panie! Wszystko powiem, ale myśl mi się plącze, że aż 

się boję, czy mi się rozum nie zmieszał — usprawiedliwiał się Gładysz.
— Oto na rozkaz nie namyślałem się wiele i zbodłem konia 

ostrogą, umykając w las. Pędziłem przez zarośla, jak tylko mogłem 
najprędzej, nie zważając, że gałęzie drzew ranią mi twarz, że drą na 
mnie odzież, nie zważałem, że kołpak zleciał mi z głowy i gnałem 
wciąż naprzód i naprzód, by jak najprędzej dostać się na Lisowsz-
czyznę, i nie zwolniłem, aż spostrzegłem, że zbłądziłem. Mrok już 
zapadł. Upewniwszy się, że nie jestem ścigany, przystanąłem. Dziecię 
zaczęło kwilić, więc myślałem, że może głodne. Odchyliłem kożuch 
i wtedy zobaczyłem, że mam tylko jedno. Struchlałem!... W pierwszej 
chwili nie wiedziałem, co czynić: czy biec szukać zguby, czy starać 
się dotrzeć jak najprędzej do domu. Nie wiedząc, gdzie się znajduję, 
zacząłem się rozglądać. Wilk przemknął koło mnie. Aż mię ciarki 
przeszły, gdym go zobaczył.

Łkanie przerwało mu dalszą mowę. Twarz ukrył w dłonie, pierś 
pod kaftanem podnosiła mu się szybko, nie mógł słowa przemówić. 
Przemkowi żal się go zrobiło, więc wziął go za rękę, usadowił na ławie 
i ze współczuciem pocieszał jak umiał.

— Może jeszcze odnajdziemy zgubę!
Lecz Gładysz machnął tylko ręką i ciągnął dalej:
— Kiedym tak stał bezradny, przez gąszcze drzew dojrzałem świa-

tło. Jakaś nadzieja wstąpiła w me serce — pospieszyłem za ogniem. 



— 46 —

To smolarze, siedząc około swego szałasu, gotowali strawę. Skoczyłem 
z konia, pytając o drogę. Lecz oni nie wiem za kogo mnie wzięli, bo ze 
strachu szczękając zębami, nie umieli ust otworzyć. Po chwili dopiero, 
kiedy im rzekłem, że ja nie upiór ani też rozbójnik, powiedzieli mi, że 
jadąc prościutko na zachód, w ćwierć doby trafię na Lisowszczyznę. 
Mnie jednak inna myśl przyszła do głowy. Zostawiłem im dziecko, 
grożąc strasznie, gdyby mu co złego zrobili, a sam tą samą drogą wró-
ciłem, by szukać zguby. Łatwo mi to było, bo droga, którą przebyłem, 
oznaczona była na drzewach strzępami mego ubrania lub na ziemi 
i na liściach krwią, ciekącą z ran moich i mego konia. Dojechałem 
na samo miejsce walki, widziałem trupy leżące na ziemi, lecz dziecka 
nie znalazłem. Wróciłem do szałasu, zabrałem dziecko i przed chwilą 
oddałem je pani.

— Wola Boża!  — westchnął Przemko.  — Idź, obmyj swe rany, 
a szatny niech ci wyda ubranie, bo strzępy masz tylko na sobie! Da 
Bóg, może jeszcze znajdziemy zgubę! Bądź gotów, bo za chwilę wy-
jedziemy szukać!

— Ja kazałam siodłać — rzekła Zońka — wieszając się na ramie-
niu Przemka.

— Nie chmurz czoła, mój panie! Zguba się odnajdzie, teraz zaś 
przywitaj się z żoną. Popatrz na mnie, drżę jeszcze ze strachu, którego 
napędził mi Gładysz.

Czułe przywitanie żony spędziło na chwilę troskę z jego czoła. 
Wziąwszy ją za rękę, podprowadził do dziecka i rzekł z prośbą w gło-
sie:

— Kochaj to maleństwo, bo to sierota, bądź jej drugą matką!
— Będzie moją córką i kochać ją będę jak własną. Bóg nam swoich 

odmawia, to choć taką zsyła nam pociechę!
— Córkę?  — westchnął Przemko.  — Więc syn zginął?... Boże! 

W czym tak zawinił Dobos, że nawet jego imię chcesz zatracić?...
— A co z Dobosem? — zapytała Zońka. — Boć przecież razem 

mieliście tu przybyć.
— I razem my przybyli tylko że jutro sprawimy mu pogrzeb.
— Zginął? — rzekła Zońka i piękne jej oczy zalały się łzami.
Równocześnie z dziedzińca doleciały jęki. To Gładysz zawodził żale 

nad zabitym panem.
Niezadługo spora drużyna wyjeżdżała z zamku szukać zguby.
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Na czele jechał Przemko, a obok niego Gładysz, złamany utratą 
pana i dziecka...

Nad ranem wrócili znużeni, nie znalazłszy ani śladu dziecka. Przy-
wieźli tylko zwłoki Kijaka, by go razem z Dobosem pogrzebać.

X

Długo w noc, ku utrapieniu stróża nocnego, błyszczało światło na  
zamku.

Babetta siedziała w swej komnacie około kominka, na którym we-
soło palił się ogień.

Służebna tylko cichutko podchodziła co chwila, by dorzucić drzew, 
i znowu cichutko niknęła za drzwiami.

Kur już zapiał drugi raz, a Babetta nie kładła się do łóżka.
Z rękami skrzyżowanymi na piersiach uparcie patrzyła w ogień 

i drżąc jak w febrze, szeptała:
— Po co on stanął na mej drodze? By znowu to serce uśpione na 

chwilę tak biło okropnie, że zda się piersi mi rozsadzi? By znowu po-
wrócić mi noce bezsenne i straszne widziadła dręczące mą duszę, gdy 
zasnę?... Boże! Jak bije!...

I ściskała silniej swe piersi rękami.
Powstała, nalała z dzbana wody do kubka cynowego, zwilżyła spalo-

ne gorączką usta i chwyciwszy się za pierś rękami, chodziła gorączkowo 
tam i z powrotem po komnacie.

— Jak ja go kocham!...
— A on?
— Odtrącił mię dla innej, a dla mnie nie znalazł nawet słowa po-

ciechy, i w końcu na zamek nie wpuścił...
— Zemsty! — syczała.
Zacisnęła pięści, przygryzła wargi i dysząc, goniła jak lwica.
— Sprzedam się Wrzostkowi, choć go nienawidzę, oddam mu swą 

rękę, ale zrobię z niego narzędzie zemsty!... Dzisiaj go Wrzostek ujmie 
i wtrąci do lochu, a jutro on mój!... Boże, jakże mi serce bije!...

Usiadła.
— Tak późno, a Wrzostek nie wraca — myślała.
— Straż na bramie powiadomiona, że w nocy przybędzie, więc 

trudności mu nie zrobi i wpuści.
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— A może Przemko nie dał się wziąć i Wrzostek z rozprutym 
brzuchem lub rozczepioną głową kona gdzieś na drodze, a ja tu cze-
kam?

— Ale nie! Tamtych było czterech, a tych pięciu, więc wygrana musi 
być po stronie Wrzostka.

Naraz drzwi rozwarły się z łoskotem, wszedł Wrzostek i dysząc, 
upadł bez słowa na ławę.

Babetta powstała prędko, zbliżyła się do niego i kładąc rękę na jego 
ramieniu, spytała:

— Ujęty?
— Kto? — pytał nieprzytomny zamiast odpowiedzi.
— Przemko!...
— Przemko?! Ubił mi mych ludzi i uszedł!  — rzekł po chwi-

li Wrzostek.
— Co? Ubił wam ludzi i uszedł?! — powtórzyła Włoszka, padając 

zdumiona na ławę.
Siedzieli chwilę, milcząc. Słychać było tylko sapanie Wrzostka 

i trzask ognia na kominku. Pierwsza zerwała się Włoszka i wlepiając 
iskrzące swe oczy we Wrzostka, wołała:

— I waści nie pali sromota?! Nie wstyd waści, że mu ludzi wybił?! 
Z was rycerz?! Jam kobieta, ale na taką sromotę bym nie zezwoliła!...

Zerwał się Wrzostek, ułapił za miecz, ale opuścił rękę, nie rzekłszy 
ni słowa.

— Nic waść nie mówisz?! Ha! Pali was moja uwaga i mnie pali 
waścin pocałunek!... Ale wiedz waść, że po tym, co zaszło, układ 
nasz zerwany!...

— Zerwany?!  — jęknął Wrzostek... A jednak ja bez ciebie nie 
mogę żyć!

— Nie odtrącaj mię pani, nie mów tak do mnie i nie ciągnij wilka 
z lasu, bo będzie źle i ze mną, i z tobą! I tak już jestem jakby bez 
rozumu, a gdy na dobre zwariuję, to wtedy...

— Co wtedy? Może mnie waść zamordujesz?  — dokończy-
ła Włoszka.

— Masz waść swych drabów na Barwałdzie, lecz i ja mam miasto 
na me zawołanie! A więc wiedz o tym, że gorzej się nie biją od two-
jej hołoty!

To rzekłszy, spojrzała na niego z pogardą i wyszła.
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Wrzostek, nie rzekłszy już słowa, wybiegł na dziedziniec, dosiadł 
konia, roztrącił straż przy bramie i pognał jak opętany na Barwałd. 
Na zamku wszystko jeszcze było pogrążone we śnie, kiedy Wrzostek 
zadął przy bramie w róg.

Na odgłos rogu zaroiło się na zamku w tej chwili jak w ulu. Łeb 
kudłaty pokazał się w bramie i spytał:

— Hasło!
Za chwilę zgrzytnęły wrzeciądze i most opadł na fosę.
Nie zważając na przywitanie swych drabów, Wrzostek skręcił wprost 

do swej komnaty.
Sługa podbiegł do pana, by u zbroi rozplątać sprzączki, ale Wrzostek 

kopnął go w złości w plecy, a sam z okropnym przekleństwem jak stał 
rzucił się na kupę skór i wkrótce zasnął ze znużenia.

Dopiero dobrze z południa przebudził się i usiadł na posłaniu.
Głowę wsparł na dłoni i dumał. Coś złego snuło mu się po głowie, 

bo oczy mu się świeciły jak u wilka, pierś szybko falowała, a na skronie 
występował kroplisty pot. Nagle powstał, zdjął olbrzymi róg ze ściany, 
wybiegł na dziedziniec i zadął weń trzykrotnie.

To hasło na trwogę.
W tej chwili powstał olbrzymi ruch na zamku. Jedni przebudzeni 

z drzemki poobiedniej w koszuli tylko i hajdawerach biegli, naciągając 
kożuchy albo części zbroi, inni znowu oderwani sygnałem od swoich 
zajęć stali jak głuptasy, nie wiedząc, co czynić. Przychodząc zaś do 
siebie, biegli wszyscy do stajni, wyprowadzali konie, siodłali, a wszystko 
w jak największym pośpiechu.

— Trwoga! — szeptali.
— Co się stało?
— Może królewscy blisko?...
— Albo może książę Oświęcimia ciągnie? — pytali jeden drugiego.
Ci, co mieli tego dnia dyżur, zajęli swe stanowiska na wałach, 

a reszta w pełnym uzbrojeniu stała za chwilę na dziedzińcu, czekając 
na dalsze rozkazy.

Podprowadzono konia Wrzostkowi. Dosiadł go, przeglądnął dru-
żynę, kilku wypłazował, że się nie spieszą, kazał zabrać drabiny, kusze 
do wyrzucania kamieni, tarany do rozbijania murów i inne przyrządy 
do zdobywania obronnych murów i zostawiając niezbędną straż na 
wałach, wyjechał z zamku.
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— Gdzie nas prowadzi?...
— Pewnie na Wałek, bo podobno pogryźli się z Zadorem.
— Przemko sprał naszych ludzi, pewnie na Lisowszczyznę — dodał 

inny, powiadomiony od Wajdy o tym, co się w nocy stało.
Byli i tacy, co na własne oczy widzieli wojsko królewskie i zapew-

niali, że to na nich wycieczka.
— Tylko po co te drabiny i worki na piasek? W polu to niepotrzeb-

ne — dodawali inni.
Skręcili ku Skawinie.
Teraz nie wiedzieli już, co sądzić o wyprawie. Dali więc spokój 

domysłom i umilkli.
Babetta po rozstaniu się z Wrzostkiem domyśliła się zaraz następstw.
Nie czekała więc, aż Wrzostek napadnie na miasto i złupi je, lecz 

z nastaniem dnia posłała burgrabiego po ławników, ostrzegła ich przed 
niebezpieczeństwem i zachęciła do obrony miasta.

Broń, jaką miała na zamku, kazała wydać mieszczanom i sama brała 
czynny udział we wszystkich przygotowaniach do obrony. Wzmoc-
niono zaraz straż na bramach, zakazując jak najsurowiej wpuszczania 
kogokolwiek do miasta. Wysłano kilku na zwiady, a reszta sposobiła 
pod mury kamienie, belki, stawiała kotły do grzania wody i topienia 
smoły, słowem przygotowywano się bronić do upadłego i nie wpuścić 
hordy Wrzostkowej.

Nad wieczorem powrócili wysłani na zwiady, donosząc, że Wrzostek 
z chmarą drabów ciągnie co koń wyskoczy.

Wieść ta jak grom przebiegła po mieście.
Teraz już chętny czy niechętny biegł na mury, by zająć wyznaczone 

mu miejsce. Kobiety i starsi, niezdolni do walki na wałach, rozpalali 
ogniska, warząc wodę i smołę.

Mrok zapadł, kiedy Wrzostek stanął ze swoją bandą pod bramą, 
żądając otwarcia.

Zawiedziony w żądaniach, widząc straż głuchą na groźby, wściekły 
ze złości rozkazał ludziom drapać się na mury.

Ale i tu spotkała go niespodzianka.
Zawarczały cięciwy, warknęły kusze i grad strzał i kamieni spadł 

na napastników.
Kilku rannych odrzucili w tył, a reszta z drabinami wskoczyła do 

rowu, brnąc po pas w wodzie.
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Płonące domy za murami, opuszczone przez mieszkańców, oświe-
tlały plac walki. Płomienie ognia, strzelając wysoko w górę, gnane 
wiatrem niosły iskry żarzące na słomiane strzechy, wskutek czego 
broniący musieli rozdzielić swe siły i wysłać część ludzi do pilnowania 
dachów, by w mieście nie wybuchnął pożar.

Na drapiących się po drabinach najeźdźców oblężeni cisnęli grad 
belek i kamieni. Polała się wrząca woda i roztopiona smoła. Oblegający, 
nie mogąc wytrzymać zadawanych im razów, zaczęli się łamać i cofać 
w nieładzie. Wkrótce spalone domy przestały przyświecać walce, wobec 
czego Wrzostek musiał zaniechać walki i zaczekać do rana.

Ze świtem kazał napełnić worki piaskiem i fosę zasypać. A gdy się 
to stało, pchnął resztę z taranami pod mury.

Zawarczały znowu na murach cięciwy. Kilku rannych upadło, ale 
reszta dopadła muru, przystawiła drabiny i wdarła się na wały.

Wrzostek, pieniąc się ze złości, wdrapał się za swymi i siekł na boki, 
siejąc dokoła popłoch.

Mieszczan coraz większa obejmowała trwoga, zaczęli się mieszać. 
Mało a zwycięstwo przechyli się na stronę Wrzostka. Obrońcy 

po jednym zaczęli się już wymykać do swych mieszkań, by choć coś 
z mienia ukryć na wypadek, gdy wróg wtargnie do miasta. Garstka już 
tylko broni przystępu cisnącej się bandzie.

Naraz Chraba, stary stróż nocny, walczący w szeregu mieszczan, 
podniósł duży drąg i z tyłu uderzył nim Wrzostka w głowę.

Wrzostek zachwiał się na nogach, krew ukazała się spod hełmu na 
twarzy i upadł z jękiem w fosę.

Kilku drabów skoczyło mu na ratunek, a reszta, widząc upadek swe-
go wodza, w popłochu zaczęła się cofać, co widząc oblężeni, natarli ze 
zdwojoną siłą tak, że ci, nie mogąc wytrzymać, cofnęli się z powrotem.

Za chwilę, unosząc rannego Wrzostka, pociągnęli na Barwałd, ści-
gani drwinami mieszczan i piosnką straży przy bramie:

Skawina, Skawina, miasto niezdobyte,
Murem obwiedzione, snopkami poszyte.

XI

Wrzostek kilka razy napadał na miasto, lecz zawsze powracał bez 
skutku. Żądza posiadania Włoszki paliła go bardzo, chęć zemsty pchała. 
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Nie mógł jednak nasycić swych chuci, bo mieszczanie dobrze się bronili 
i dobrze strzegli swych bram.

Wśród ciągłych szamotań z opryszkami i trwogi o swe mienie nad-
szedł dla miasta pamiętny w dziejach dzień.

Od wielu lat rządziło miastem dwunastu ławników, których urzędy 
były dziedziczne, a którzy z łacińska zwali się „scabius”, od czego 
z czasem i miasto przybrało nazwę.

Oni to wybierali spomiędzy siebie jednego, który zwał się landwój-
tem i który sprawował zarząd miastem.

Był on sędzią we wszelkich sporach mieszczan, a sam podlegał 
kasztelanowi grodowemu.

Posługiwał się zaś statutem ułożonym przez pełną radę ławników, 
a zatwierdzonym przez króla.

Miasto się rozwijało, przemysł kwitł coraz bardziej, mając rynek 
zbytu w pobliskim Krakowie. Nic też dziwnego, że mieszczanie spo-
glądali z zazdrością na inne miasta, rządzące się prawem niemiec-
kim Magdeburga.

Starszyzna wszystkie swoje prawa uchwalała na sposób magdebur-
skiego, a landwójt nie przestawał kołatać u króla o prawa i przywileje.

Król obiecywał, lecz zwlekał — bo zajęty innymi sprawami, nie miał 
czasu o tym myśleć. Wreszcie przyszedł czas, kiedy upragnione prawo 
i przywileje miały być miastu nadane.

Było to w roku 1346 w wigilię Bożego Ciała. Starszyzna wyjechała 
o świcie do Krakowa, gdzie z rąk samego króla miała odebrać prawo, 
wypisane misternie na pergaminie, i złożyć nań przed królem przysięgę.

Pogoda była piękna. Niebo było czyste jak łza, bez najmniejszej 
chmurki na horyzoncie i tylko lekki wietrzyk pociągał od Tatr, chło-
dząc skwar dzienny.

Miasto przybrało szatę świąteczną. Od rana nikt nie tknął pracy.
Mieszkańcy ubrani w jak najlepsze i najpiękniejsze szaty przebiegali 

ulicami szczęśliwi i rozpromienieni, pozdrawiając się nawzajem.
Domy przybrano zielenią, bramę od strony Tyńca spowito kwiatami, 

straż przy bramach ubrano w nowe mundury i błyszczące tarcze, a na 
wieży ratusza powiewała chorągiew o barwie miasta niebieskiej i bia-
łej, a na niej duża litera S z wplecionym w nią mieczem: nowy herb 
miasta nadany razem z prawami. W ratuszu zastawiono opróżnione 
sale długimi stołami, a na rynek wytoczono kilka beczek z miodem, 
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u których tylko dna wybiją a pospólstwo może się raczyć, czerpiąc 
kubkami na ten cel przygotowanymi, kiedy starszyzna biesiadować 
będzie w ratuszu.

Kto żył, cieszył się i przyczyniał do uświetnienia dnia. Tylko „Babka” 
nie brała w uroczystości udziału.

Na zamku było jakoś głucho i smutno...
Siedziała w komnacie przy otwartym oknie, wodziła oczyma w za-

myśleniu po zarośniętych chwastami ścieżkach ogrodu, po alejach 
lipowych i ławeczkach na wpół przegniłych. Wszędzie pustka!...

— Bodajbym nie znała tej ziemi!... — szepnęła.
Myślą pobiegła w rodzinne strony. Przypomniała sobie rodzinny 

domek, co, jak gniazdo jaskółcze przyczepiony do nadmorskiej skały, 
pławił się w blaskach rzadko kiedy chmurą przyćmionego słońca, ojca 
wychodzącego co dzień świtaniem z siecią na połów ryb i matkę, tę 
dobrą, kochaną matkę, co ją tak zawsze pieściła, nucąc wieczorami 
wesołe piosenki, wreszcie te dnie, kiedy to boso z rozpuszczonymi na 
wiatr włosami biegała brzegiem morza, zbierając prześliczne muszelki, 
i w końcu ten nieszczęsny dzień, kiedy opuściła rodzinny kraj.

Na dworze króla dobrze jej było — zapomniała wkrótce o wszystkim.
Król obsypał ją nieznanym jej dostatkiem.
Każdą jej zachciankę wykonywano z pośpiechem, dopóki nie spo-

tkała na swej drodze możnego Wierzynka.
Pamięta dobrze ten wieczór...
Król, zajęty sprawami państwa, nie był u niej dni kilka. Posyłała po 

niego, lecz odrzekł, że teraz nie ma czasu i może później zaglądnie do 
niej na chwilę. Jej się spieszyło, bo potrzebowała pieniędzy, a tu ani 
król nie przychodził, ani nie było od kogo ich dostać. Niespokojna 
chodziła po komnacie, gdy naraz spojrzała na dziedziniec i spostrzegła 
Wierzynka, spieszącego wprost do komnat królewskich.

Znowu króla zatrzyma, a ona tu czeka na niego — pomyślała.
Nie namyślając się nawet, szepnęła coś swej słudze na ucho i pchnęła 

ją do szczerze jej oddanego marszałka dworu, a za chwilę widziała, 
jak Wierzynek wracał gniewny. Widać domyślał się przyczyny swojej 
odprawy, bo wzniósł rękę w stronę jej okna i grożąc wyszedł.

Odtąd coś się zmieniło.
Król robił wszystko, co chciała, lecz był dla niej mniej czuły jak daw-

niej. Zdawało się jej, że ją całkiem unika, aż wreszcie przestał bywać.
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Nie pomogły ani łzy, ani prośby, by ją do niego wpuszczono. Nie 
wiedziała, co się stało, aż Przemko zawsze dla niej łaskawy, przycho-
dząc wieczorami pocieszyć strapioną, powiadomił ją o wszystkim.

Nadszedł wreszcie dzień, kiedy zabrali ją przemocą i wywieźli, osa-
dzając na zamku w Skawinie.

Wolność jej dali, ale strzegli pilnie, by się więcej nie spotkała z kró-
lem.

A Przemko? — I ten zapomniał, gdy się chciała dostać do króla, on 
jej drogę na Wawel zagrodził!

— Co teraz? — pytała siebie.
— Nędza! — odpowiadał jakiś głos wewnętrzny.
— Nie lepiej oddać rękę Wrzostkowi?
A wewnętrzny głos radził: A może i lepiej...
Powstała z siedzenia i biegała po komnacie. Naraz przystanęła.
To głos dzwonu z ratusza doleciał jej ucha.
— Na trwogę!... — szepnęła i blada podeszła do okna.
— Co to znaczy? — pytała benedyktyna, który z zaspanymi oczami 

wbiegł do jej komnaty.
— Pożar! — odrzekł ponuro.
Nad miastem wznosił się słup czarnego dymu przeplatany iskra-

mi ognia.
Dzwon huczał żałośnie, krzyki i nawoływania coraz wyraźniej da-

wały się słyszeć: znać żywioł posuwał się ku zamkowi. Pomału zrozu-
mieć można było pojedyncze wyrazy, a wreszcie pod bramą zamkową 
ukazały się kopie, spisy i końskie grzywy.

Drżąca i blada jak ściana chwyciła się muru.
Brama przyparta silnie trzasła, wreszcie pękła z łoskotem na dwoje 

i Wrzostek zbryzgany krwią i oblany potem wpadł ze swą hordą na 
dziedziniec zamkowy.

Zbladła jeszcze bardziej. Teraz poznała, co znaczy łuna nad miastem 
i ten żałośnie huczący dzwon. Pociągnęła mocniej powietrza do piersi 
i upadła bezsilna na ławę.

Niebawem jej los się rozstrzygnie.
Bronić się już nie ma sił. Niech się stanie, co chce, i tylko miasta 

jej żal, bo oni jej bronili.
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Krzyk pijanej tłuszczy zbliżał się coraz bardziej. Słyszała, jak wpadli 
w sień zamkową, i za chwilę otwarły się z trzaskiem drzwi komnaty 
i ukazał się Wrzostek w powalanej zbroi z mieczem w ręku.

— Ha, jest i klecha! — wrzasnął. — Jakby wiedział, że będzie po-
trzebny!

Babetta, drżąc cała, powstała z ławy, postąpiła krok naprzód, ale 
zachwiała się i upadła zemdlona...

Za chwilę ocucona, wsparta na ramieniu Wrzostka, szła do kaplicy 
zamkowej, gdzie ksiądz zmuszony groźbą połączył ich razem.

Zamiast Veni Creator dolatywał z zewnątrz żałobny głos dzwonu, 
wrzaski łupiących drabów i jęki mordowanych mieszczan. 
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CZĘŚĆ DRUGA

I

Ubiegło kilkanaście lat.
Mieszkańcy okolicy Barwałdu zanosili skargi do króla na zuchwałego 
Wrzostka, żądając poskromienia niebezpiecznej bandy, ale to wszystko 
zostawało bez skutku. Król bowiem zajęty był innymi sprawami, wysilał 
uwagę na kresy, a sprawy wewnątrz kraju odkładał na później.

Z jednej strony potrzebowała jego pilnej uwagi Ruś, przyłączona nie-
dawno do Korony, bo Węgrzyn rościł sobie do niej prawa i myszkował 
pomiędzy bojarami, z drugiej strony Krzyżacy gościnnie przyjęci przez 
Konrada Mazowieckiego zagarniali pograniczne zamki, najeżdżali wsie 
i sioła, i zamiast nawracać pogan, łupili co się dało na polskich ziemiach.

Wezwanie króla, by przybył na zamek, zbył Wrzostek milczeniem 
i ufny w siłę swego zamku, rozbijał dalej po drodze i napadał dwory.

Dzień był letni, pogodny i skwarny. Na zachodzie tylko niziutko 
nad ziemią, ledwie wyglądając nad wierzchołki świerków i jodeł po-
kazywały się tu i ówdzie czarne, burzą brzemienne chmury. Czasem 
zawarczało gdzieś w oddali basem jakby huk gromu, zresztą panowała 
cisza nieprzerwana nawet szumem lasu, który niekołysany najmniej-
szym podmuchem stał nieruchomo jakby zaklęty.

Na dziedzińcu zamku barwałdzkiego jedni czyszczą zbroje, inni, 
obracając wielki kamień, ostrzą wyszczerbione miecze, znać niedawno 
używane, inni zaś, wyprowadziwszy konie ze stajni, myją lub podku-
wają je w kuźni.

Z komnat Wrzostka wyszedł młodzieniec i lekkim krokiem wymijał 
pojedyncze grupy na dziedzińcu, zmierzając do drzwi naprzeciw.

Lat około dwudziestu, oblicze miał piękne, okraszone jasnymi jak 
lazur nieba oczyma. Bary u niego szerokie, a przez obcisły strój znać 
było kosmate ręce i nogi oszpecone potężnymi mięśniami świadczą-
cymi, że i siła niemała była u niego.

Szedł, a raczej biegł  — przeskakiwał zręcznie pochylonych nad 
zbroicami pachołków, innych omijał, wreszcie spotkał na swej drodze 
wyprowadzone do czyszczenia konie, zagradzające mu przejście do 
drzwi, do których zmierzał.
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Przystanął na chwilę, uważając którędy najłatwiej mógłby się przecis- 
nąć a nie widząc innej rady, jak leźć pod brzuchy końskie, podbiegł dla 
rozmachu i nie dotykając się nawet grzbietu końskiego, przeskoczył 
jednego równymi nogami.

— A to zuch ten Zawój!...
— E, to nic! — dodał jeden. — Daj mu kamień do ręki, to jak go 

ściśnie, to tylko mąka się z niego zrobi, taki mocny!
— Dziwy! Dziwy! — szeptali inni.
— A drwa jak ułapi, to ino woda się leje! — dodał któryś z boku.
Zawój tymczasem przystanął przed koniuchem.
— Zląkłeś się Kęsek? — pytał koniucha.
— Dyć waść skoczył jak upiór i gdziem się ta spodziewał, że mi 

ktoś nad głową przeleci — mówił blady ze strachu Kęsek.
— Cha, cha, cha — śmiał się Zawój ucieszony strachem chłopaka, 

a głos jego srebrny odbijał się echem po basztach zamkowych.
Aby zaś przed mlecznym bratem popisać się siłą, wlazł prędko 

pod konia, którego Kęsek trzymał na uwięzi, podparł go rękami pod 
brzuchem, wołając:

— Patrz braciszku!...
Koń podniesiony zaczął majdać nogami w powietrzu, a po dziedziń-

cu przeszedł szmer podziwu nad siłą panicza.
Postawił konia na nogi i jednym susem skoczył w sień, żegnany 

spojrzeniem uwielbienia przez drabów Wrzostkowych.
— Ej, Zawój, Zawój! — mruczał stary siwy drab siedzący za sto-

łem do wchodzącego Zawoja, bo widział w oknie dziwy, jakie on na 
dziedzińcu wyprawiał.

— Ty jeszcze kiedy sam się zawojujesz!
— Nic mi nie będzie! — mówił zadyszany Zawój.
— Wracam od ojca, gdzie byłem z prośbą, aby mi pozwolił jeździć 

z sobą na wyprawy rycerskie, lecz mi rzekł, żem młody, i wiesz jesz-
cze co, stary?... Żem... słaby... Ty wiesz, Wajda, boś nieraz widział...  
więc powiedz mi, czy ja naprawdę nie mogę jeszcze z nimi brać udzia-
łu?

To rzekłszy, siadł koło niego i ułapił starego za szyję.
— Tak! Tak! Ojciec dobrze powiedział, żeś młody — mruczał roz-

promieniony — a co do siły, to... tego... dosyć tam... dosyć.
— Co dosyć? — pytał uporczywie Zawój.
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— No... tego... ujdzie... ujdzie, nie jest jeszcze tak, jak ma być, ale 
będzie... będzie...

— Będzie, będzie! — przedrzeźniał Wajdę — porwawszy się z ławy.
— Ja z tobą nigdy nie mogę się dogadać. Mnie się zdaje, że się 

coraz bardziej starzejesz i głupiejesz, muszę sobie koniecznie zmie-
nić towarzysza. Tym razem wybiorę Kęska, bo z nim jakoś prędzej 
się zrozumiem niż z tobą  — mówił, udając zagniewanego, wreszcie 
zakończył — jadę na łowy!... Duszno mi tu i sczeznę w tych murach, 
jeśli zaraz nie opuszczę zamku!

— I znowu zajeździsz nam konia! Już to widzę. Ale wiedz, że tym 
razem swojego nie dam i musisz z powrotem na nogach!

— Będziemy się ścigać! Ty na koniu, a ja pieszo!...
Wajda dopił resztki z pucharu, rękawem otarł siwe wąsy i brodę, 

podgarnął w tył głowy włosy opadnięte na czoło, gdzie nad lewą skro-
nią ukazała się szeroka, bezwłosa szrama i stękając powstał.

Wybierał w kącie izby oszczepy, próbował kuszy i ostrzy strzał, 
a przy tym mruczał jakby do siebie:

— Będzie deszcz i radziłbym nie jechać. — W głowie łupie, a to 
od dwudziestu lat niezawodny prognostyk na słotę.

Lecz Zawój się uparł...
Za chwilę Zawój z pełnym sajdakiem, z kuszą u boku i oszczepem 

w dłoni, a obok niego stary Wajda z sokołem na pięści wyjechali przez 
zwodzony most.

Jechali stępa po pochyłości góry.
Zawój rozglądał się z lubością po okolicy, szeroką piersią wciągał 

ożywcze powietrze, a Wajda od czasu do czasu wypuszczał sokoła 
na upatrzonego ptaka, którego lot śledził Zawój, śmiał się i klaskał 
w dłonie jak dziecko.

Jechali to ścieżynami leśnymi, to znowu lasem lub przez bezdrzew-
ne polany.

Wajda, oglądając się co chwila na zachód, naglił do powrotu, ostrze-
gając przed nadciągającą burzą. Zawój nawet słuchać nie chciał, by 
wracać z próżnymi rękami.

Naraz ukazała się przed nimi sarna. Zawój pochylił się na końską 
grzywę, popuścił cugli koniowi i popędził za nią jak strzała.

Wajda stęknął, jakieś przekleństwo mruknął pod nosem i rad nie 
rad pogonił za nim.
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Staremu zaczęło tchu brakować w piersi, więc zwalniał biegu, ocierał 
pot, stękał, mruczał coś do siebie, wreszcie klął:

— Bodajbym cię był nigdy nie znał!...
— Zamęczy konia i mnie starego, a jak mu się co złego stanie, 

Wrzostek łeb mi utnie albo na pal nabije!
Odpoczął chwilę, spoglądając za Zawojem, który w tej chwili znik-

nął mu z oczu w zaroślach.
— Dobrze mi tak! — mruczał ze złością do siebie. — Sam się tego 

kłopotu nabawiłem — lepiej żeby go były wilki zjadły!...
Czas mijał szybko. Wajda szukał na trawie śladów, czasem złaził 

z konia, bo osłabiony wzrok nie pozwalał mu widzieć znaków na ziemi, 
wreszcie zmęczony, zgubiwszy do tego trop, musiał przystanąć.

Zawój, nie oglądnąwszy się nawet za Wajdą, gonił sarnę co koń 
wyskoczy. Czasem już-już miał rzucić oszczepem, ale sarna, jakby 
przeczuwała cios, skręciła w bok i znowu przestrzeń między nimi 
zwiększyła się.

Czas mijał. Coraz większe chmury zasłaniały firmament, piorun 
jeden za drugim coraz głośniej warczał, wreszcie zerwał się gwałtowny 
zimny wiatr i grube krople deszczu padły mu na twarz.

To go ocuciło — przystanął.
Poznał bezcelową gonitwę i rozglądnął się wokoło.
Mrok zapadł wielki.
Las, kołysany silnym podmuchem wiatru, szumiał ponuro, drzewa 

uginane trzaskały z łoskotem, pioruny biły jeden po drugim, błyskawi-
ce oślepiały wzrok, że mimo woli zrobiło mu się jakoś głupio na sercu. 
Zsiadł z konia i puścił go wolno na trawę, a sam usiadł pod drzewem, 
by przeczekać burzę.

Czas wlókł się leniwie. Deszcz lał jak z cebra, pioruny wciąż ude-
rzały, ciemność coraz większa ogarniała las, aż wreszcie zapadła noc.

Przypomniawszy sobie duchy i wilkołaki, bojąc się, by w ich towa-
rzystwie nie przepędzić nocy w lesie, postanowił jechać.

Przy świetle błyskawic odszukał konia, dosiadł go i teraz dopiero 
poznał, że zbłądził. Nie wiedział, w którą stronę jechać, by dotrzeć na 
Barwałd z powrotem.

Zrazu ogarnął go jakiś niepokój. Wspomniał sobie stroskanego 
Wajdę, który go pewno szuka po lesie, lecz nie namyślał się długo 
i ruszył przed siebie.
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— Przecież koniec lasu znajdę — szepnął do siebie.
Koń utykał co chwila na wystających korzeniach drzew, a on zmarz- 

nięty, w przemoczonej odzieży, chwiał się na siodle senny, wreszcie 
i głód mu zaczął dokuczać.

Pomału zaczęło się wypogadzać. Deszcz zwolnił, przez konary 
drzew ukazała się tu i ówdzie gwiazda na niebie, wreszcie i lać prze-
stało. Otucha wstąpiła w niego, zaczął się rozglądać uważniej, a kiedy 
i księżyc pokazał się zza chmury, przystanął, postanawiając noc prze-
pędzić w lesie.

— Próżny trud po nocy. W dzień prędzej trafię na właściwą dro-
gę — szepnął i zsiadł z konia.

Odplątał sprzączkę u popręgu, kulbakę położył pod krzakiem, roz-
łożył derkę, cisnął się na nią, jak stał, i za chwilę kołysany szumem 
lasu usnął twardo.

Świtało, kiedy otwarł oczy, spotykając tuż przed sobą dwa świecą-
ce ślepia.

Ciarki przeszły mu po plecach. Pewnikiem upiór, o których tyle prawił 
mu Wajda — pomyślał. Ale poczuwszy ciepło na twarzy, poznał, że to 
wilk obwąchiwał go zawzięcie, namyślając się znać, skąd by zacząć ucztę.

Poznawszy niebezpieczeństwo, z zimną krwią, nie namyślając się 
nawet wiele, szybkim jakby błyskawica ruchem ułapił wilka jedną 
ręką za śpiczasty pysk, a drugą za przednią łapę i omal równocześnie, 
obracając się zwinnie, przywalił go sobą.

Wilk przywalony ciężarem szarpał się okropnie, a oswobodziwszy 
sobie pysk, złapał Zawoja za rękę. Syknął Zawój z bólu, ale drugą 
[ręką] złapał go za kark i ścisnął, aż wilk zaskowyczał i rozwarł pysk, 
wypuszczając rękę ze śladami swych zębów.

Trzymając wilka za kark jedną, drugą ręką poszukał sznura w kie-
szeni, bez którego nigdy nie wyruszał na łowy, zrobił pętlę, związał mu 
nogi, następnie okulbaczył konia, zawiesił zdobycz u siodła i ruszył 
przed siebie.

Las stawał się teraz coraz rzadszy, ścieżek wydeptanych spotykał 
coraz więcej, aż wreszcie przez zarośla dojrzał jakieś zabudowanie.

— Gospoda przy głównym trakcie — pomyślał.
Za chwilę kołatał do drzwi. Po długiej chwili usłyszał najpierw 

jakieś przekleństwo, potem otwarła się okiennica i ukazał się kudłaty 
łeb gospodarza. Ten zobaczywszy Zawoja, którego znał, począł wołać:
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— Maciek, Maciek! A idź no otworzyć, a prędko!
Maciek odsunął zaporę, odebrał konia od Zawoja, patrząc nie bez 

trwogi na wilka u siodła, Zawój zaś wszedł do środka, gdzie go go-
spodarz uprzejmie zapraszał.

— Widzi waść, człek zaspany, bo i godziny nie ma, jak wasz rodzic 
opuścił mój zajazd.

— Mój rodzic? — zapytał zdumiony Zawój.
— A juści rodzic... — Jechał ku Skawinie z licznym pocztem i na 

chwilę wpadli w gościnę do mnie.
— Dawno?...
— Godziny nie będzie.
— Ludzi z nim dużo?
— Może setka.
— Dajcie, ojcze, co zjeść, popędzę za nimi, może dognam!
Niewiasta przywołana z alkowy poczęła się kręcić około ogniska, 

przyrządzając piwną polewkę, a gospodarz tymczasem usadzał Zawoja 
za stołem przy piecu.

— Siadaj waść! Boś widzę strudzony srodze, szaty macie mokre, 
a i rękę zdaje się zranioną.

— To ta niecnota wilk ułapił mię zębami.
— Waść pewnie z łowów? — pytał ciekawy gospodarz. — A tego 

wilka, com widział u siodła, to waść pewnie ubił?
— Żywy jest!... — odrzekł Zawój.
— To waść go żywcem ujął? Że też się waść tej bestii nie bał — pa-

plał gospodarz, spoglądając z trwogą na jego szerokie bary.
Zawój usiadł u ogniska, podaną polewkę wypił, zaczekał chwilę, by 

koń podjadł, wreszcie rozgrzany rzucił gospodarzowi parę srebrnych 
pieniążków, dosiadł konia i drogą ku Skawinie pognał co koń wyskoczy.

II

Przemko, zabrawszy dla asysty dwudziestu ludzi ze swojej załogi, 
wybrał się w drogę z córką do Krakowa.

Nierad brał ją ze sobą. Wymawiał się to złymi drogami, to znowu, 
że w okolicy nie całkiem bezpiecznie przed włóczącymi się bandami, 
lecz nie mógł się oprzeć, bo kupcy goszczący u niego tyle ciekawych 
rzeczy naopowiadali o przyszłym weselu królewny, o bogatej świcie 
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cesarza niemieckiego i gości, królów i rycerzy zaciężnych, że Polusia 
nie przestała błagać, by ją tam ojciec zawiózł, aż wreszcie musiał ulec.

Gdy wyjeżdżała z domu, pogoda była piękna i wszystko wróżyło, że 
szczęśliwie przebędą drogę dzielącą ich od stolicy.

Banda Wrzostka nie była mu groźną, bo nieraz już dobrze dał jej się 
we znaki, a nie dawniej jak tydzień temu, napastowany w swym dwo-
rze, ubił dziesięciu, a jedenastu wziętych w niewolę odesłał na Wawel 
po zasłużoną im karę. Wrzostka zaś z resztą jego drabów zmusił do 
ucieczki za mury swej twierdzy.

Polusia siedziała na wozie wymoszczonym świeżym sianem, przy-
krytym wilczymi skórami, a od skwarnego słońca i słoty ochronionym 
rozciągniętym na obłąkach białym płótnem.

Ucieszona, że zobaczy Kraków, śmiała się, wypytując ojca o okolicę, 
to znowu narzekała, że za wolno jadą, przekomarzając się ze służbą, 
która żartowała z jej pierwszej jazdy do stolicy.

Niedaleko Wrzostkowej siedziby jakiś rycerz w misternie kowanej 
zbroicy z giermkiem dognał ich orszaku. Zaprezentował się Przemkowi 
łamanym językiem, podając jakieś nieswojskie nazwisko. Przywitali go 
grzecznie, mając go za jednego z wielu wonczas włóczących się młodych 
ludzi, szukających po świecie rycerskich przygód i awantur miłosnych.

Naraz doleciał ich uszu głos gromu. Oglądnęli się za siebie — czar-
ne chmury wyłaniały się z lasu.

Burza przybliżała się, więc trzeba było ze względu na młodą nie-
wiastę gdzieś w bezpiecznym miejscu przeczekać ulewę.

Najbliżej po drodze stała gospoda na „Wilczych dołach”, lecz szyn-
karza, podejrzanego o stosunki z Wrzostkiem, chciał Przemko ominąć, 
bojąc się narażać córkę na niebezpieczeństwo. Chociaż więc poznał, że 
nie miną burzy, pojechał dalej.

— Ja w tej karczmie przeczekam burzę  — rzekł błędny rycerz, 
żegnając się z Przemkiem.

— Dyć waść nie z cukru i jak was trochę pokropi, nic się wam nie 
stanie — zachęcał Przemko, by z nimi jechał dalej.

— Miarkuję po gromach i po chmurach widzę, że ani trzy nie miną 
pacierze a lunie woda z nieba. Że zaś niespieszno mi wcale, wolę tu 
pozostać — tłumaczył się rycerz i skręcił ku karczmie.

— Widać, boi się wody! — rzucił jeden z ludzi. — Coby też było, 
gdyby tak spisę ujrzał przed nosem?
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— Bo to nie z naszych, a my ich znamy — odrzekł znacząco jakiś 
znać bywalec ze szramą na głowie.

Nagle potoki wody lunęły z góry. Popędzili raźniej swe konie i za 
chwilę zmoczeni do nitki wśród grzmotów i błyskawic stanęli przed 
karczmą, gdzie nade drzwiami widniało godło szynkarskie: wiecheć ze 
słomy i niezgrabnie nagryzmolony napis: „Zielona”.

Gospodarz Jakub, znany rycerstwu i kupcom ze swej uczciwości, 
chętnie był przez nich odwiedzany. Miał dwóch synów wyrostków, 
którzy furmanili, odwożąc kupcom towary do stolicy, lub jeździli po 
wina na Węgry.

Usłyszawszy tętent, wybiegł do sieni, zapraszając Przemka do swojej 
świetlicy, a służbę do obszernej izby w drugim budynku obok stajni 
dla koni.

Podejmowani gościnnie czekali niecierpliwie, aż burza przeminie. 
Czas wlókł się leniwie, a deszcz lał strumieniami, pioruny biły bez 
przerwy, ciemność zaległa ziemię — wreszcie nadeszła i noc ciemna 
okrutnie, że nawet na łokieć nie widać było przed siebie.

Zatrzymany po drodze mimo swej woli, nie mogąc się doczekać 
końca ulewy, postanowił Przemko zanocować w karczmie i rano do-
piero ruszyć w dalszą drogę.

Wydawszy swym ludziom stosowne rozkazy, przykazał surowo mieć 
się na baczności, oddał Polusię pod opiekę gospodyni domu, a sam dla 
wygody ściągnąwszy z siebie zbroję, legł na posłaniu i za chwilę usnął.

III

Kiedy Zawój pędził za sarną, Wrzostek siedział w swojej komnacie 
z głową opartą na dłoni i dumał.

Deszcz walił w okno grubymi kroplami, w szklane gomółki oprawne 
w ołów, piorun wstrząsał co chwila posadami zamku, ale on nie zważał 
na to tylko oczy utkwił w punkt jeden i zgrzytał ze złości zębami.

Nic mu po myśli nie idzie. Babettę przemocą przywiózł na Barwałd, 
ale zamiast pociechy same zgryzoty mu sprawia...

Przed kilku dopiero dniami powrócił z wyprawy, gdzie Przemka 
przez tydzień oblegał, stęskniony biegł do niej po schodach, przeskaku-
jąc po kilka stopni naraz, lecz ona zamiast przywitania spytała go tylko:

— Ujęty?
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A kiedy dał jej przeczącą odpowiedź, odwróciła się od niego z po-
gardą i znikła w sąsiedniej komnacie, skąd dotąd wcale nie wychodzi 
i nikogo do siebie nie wpuszcza. Na błaganie jego pod zamkniętymi 
drzwiami — odrzekła tylko:

— Otworzę wtedy, gdy Przemka przywieziesz!
Zdobył Babettę i myślał, że będzie szczęśliwy, ale cóż z tego, kiedy 

do serca Włoszki nie mógł się dostać.
Wśród burzy nagle zapadła noc. Zadumany o swym losie, zły na 

cały świat, nie widział, że naraz drzwi się otwarły i wszedł jakiś rycerz 
odziany w misternie kowaną zbroicę.

Pokłonił się niziutko Wrzostkowi, a widząc, że ten nie zwraca na nie-
go uwagi, i słysząc straszne jego zgrzytanie zębów, bał się więcej odzy-
wać, tylko tarczę oparł kantem na posadzce, ręce wsparł na niej i czekał.

Sługa rozpalił ogień na kominku i światło padło na twarz przybysza. 
To ten sam, co z Przemkiem rozstał się u „Wilczych dołów”.

Znać z ważnymi spieszył nowinami, bo zbroja na nim powalana bło-
tem i widać burza nie zatrzymała go w karczmie, jak to mówił Przem- 
kowi.

Niecierpliwie przestępował z nogi na nogę, a nie mogąc doczekać 
się, by Wrzostek otrząsł się z zadumy, chrząknął parę razy, pokłonił 
się znowu i zagadał:

— Kłaniam się waści!...
Wrzostek popatrzał błędnymi oczyma na śmiałka, ale znać poznał 

go zaraz, bo skoczył na równe nogi i pytał niecierpliwie przybysza:
— Byłeś w Oświęcimiu?
— Byłem.
— I co?
— Radzą.
— Kto radzi? Kto tam jest na radzie? Gadaj mi zaraz! — Widzia-

łeś wszystkich?
— Widziałem i jadłem razem z nimi u jednego stołu i tak samo 

kląłem na waści jak i oni...
— Nie poznali cię?
— Nie! Wzięli mię za swego i wszystko gadali, co chciałem.
— Walnyś! — pochwalił Wrzostek, a zwracając się do sługi, zawołał:
— Zyga, przynieś miodu! Wart jesteś trącić się ze mną szklanicą! 

Siadaj i gadaj, a wszystko! Najpierw kto radzi?
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Drab usiadł, a Wrzostek stał nad nim na środku komnaty.
— Kto radzi?
— Pytaj waść raczej, kto tam nie radzi i kogo tam nie ma — wszy-

scy są: jest szlachta, są kupcy i nawet mieszczanie, a król ze swego 
ramienia przysłał Dobiesława z Kurozwęk.

— Nie boją się króla — mruknął Wrzostek.
— Lange, burmistrz Krakowa, dał księciu dwieście grzywien od 

kupców na wyprawę...
— Zjedzą diabła, jak mi radę dadzą!
— Gładysz, burmistrz Skawiny, gadał, że wszyscy wyciągną, kto 

tylko broń udźwignie.
— Wpierw będą u mnie w lochu — warknął zły już Wrzostek.
— Król przez Dobka oświadczył, że księciu Janowi pozwala robić 

u siebie zaciągi, na co złożył pergamin z pieczęcią królewską.
Wrzostek gonił już teraz wściekły po komnacie, a drab mówił dalej:
— Książę Jan udawał się o pomoc do Wrzebora, księcia na Cie-

szynie, bo Zador na Wałku bardzo mu dokucza, ale książę odrzekł, iż 
Zador pan wolny i pomocy nie da*.

— Tak jest, pan wolny i jam jest pan wolny! A do tego, co robię 
u siebie, im wara!...

— Książę, ściągnąwszy ludzi, ma oblec najpierw Wałek, a następnie 
Barwałd z tym postanowieniem, aby zburzyć mury do gołej ziemi.

— Połamią sobie zęby nim mi radę dadzą i wpierw ja spalę i wyrżnę 
wszystkie wsie i miasta! — ryczał w największej złości, aż sługa w kącie 
pobladł z przerażenia.

Umilkli. Cisza zaległa wokoło przerywana tylko sapaniem Wrzostka, 
pluskiem deszczu lub gromem piorunu.

Drab chrząkał, by przerwać zadumę, bo z dzbana na stole łechtała 
go woń w nozdrza i rad by zaglądnął do niego, lecz nie śmiał.

— Po drodze spotkałem Przemka, jechał do stolicy — zaczął zno-
wu lękliwie.

Wrzostek przystanął przed nim.
— Widziałeś?
— Widziałem panie! — A nawet przyłączyłem się do jego orszaku 

i gadałem z nimi, a oni wzięli mię może za błędnego...

    *1 Historyczne.
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— Jak dawno?
Krew nabiegła Wrzostkowi do twarzy, oczy błysły ogniem, jedną 

ręką szarpał swego wąsa, a drugą macał po boku, jakby szukał miecza.
— Daleko ujechać nie mogli, bo pod zamkiem rozstałem się z nimi. 

Chcieli koniecznie, bym jechał razem, mówili, że spoczną w gospodzie 
na „Zielonej”, lecz się wykręciłem, tłumacząc się, że nie wierzę, by 
przed burzą można tam dojechać, i wolę w karczmie na „Wilczych 
dołach” ulewę przeczekać.

— Mówisz, że spoczną na „Zielonej?”  — pytał, znać ważąc coś 
w głowie.

— Tak mi mówili.
— To tam być muszą! Bo przecie w taką ulewę nie ruszyli dalej.
— I ja tak myślę!...
— A więc życzeniom Babetty dziś uczynię zadość! — Ha! Królu, 

i znowu jednego mniej będziesz miał przeciw mnie! — To rzekłszy, 
porwał róg ze ściany, wypadł jak wariat na dziedziniec i zadął, aż echo 
oddało po basztach i lesie.

Za chwilę na czele setki drabów leciał co koń wyskoczy.
Nie zważał nawet, że błoto chlapie im twarze, że błyskawice ćmią 

oczy i pioruny przebiegają ponad ich głowami tylko pędzili i pędzili 
jak potępieńcy.

Wrzostek w czarnej zbroicy jechał na przodzie, sapał, a oczy mu 
świeciły jak ślepia wilka.

Deszcz wreszcie ustał, niebo zasłało się gwiazdami i księżyc oświecił 
im drogę.

Wpadli do pierwszej gospody, jaką spotkali przy drodze, gospodarza 
za łeb wyciągnęli i przetrząsnęli wszystkie zakątki, a nic nie znalazłszy, 
popędzili dalej.

Świtało, kiedy Wrzostek ze swymi drabami stanął przed „Zieloną”.
Przed karczmą stał wóz drabiniasty, zaprzężony w parę rosłych koni, 

a jakiś młody chłopak kołatał do okna.
— Ująć go!  — tu wskazał chłopaka Wrzostek, a kilku drabów 

skoczyło z koni, ciągnąc wylękłego przed wodza.
— Ktoś ty? — zapytał.
— Jam panie furman od tego wozu a syn Jakuba — tu wskazał na 

drzwi gospody — wracam z Krakowa, dokąd kupców woziłem — mó-
wił Grześ, drżąc na całym ciele ze strachu przed groźnym mężem.
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— Puścić go! Ten nam niepotrzebny! A teraz do dzieła chłopcy!
— Połowa tutaj! — tu wskazał na stajnię. — Związać tam służbę! 

Spisać się gracko, a nagroda na zamku nie minie! Reszta za mną!
Ledwo dokończył rozkazu, a już skoczyły draby.
Drzwi przyparte otwarły się z łoskotem i za chwilę ludzie Przemka 

złapani we śnie jęczeli w łykach.
Łoskot pękniętych drzwi w czeladnej i krzyki ludzi zbudziły Przem- 

ka ze snu.
Zdziwiony wypadkiem, odsunął zasuwę od okna, popatrzał na pole, 

a poznawszy Wrzostka, skoczył do sąsiedniej alkowy, obudził żonę 
Jakuba, poprosił, by ukryła Polusię, a sam powrócił do siebie.

Naciągnął spencer na siebie i zamierzał wdziać zbroję, kiedy naraz 
drzwi trzasły i horda wpadła do środka.

Porwał za miecz, lecz nim zdołał w ciasnej izbie podnieść go do cięcia, 
już leżał na ziemi gnieciony kolanami drabów. Szamotał się chwilę, pró-
bując obrony, ale widząc przemoc, legł spokojnie, pozwalając się związać.

— Mam cię puszczyku! — zaskrzeczał Wrzostek. — Od lat dwu-
dziestu u mnie mieszkanie masz zgotowane, a tyś umykał, gardząc moją 
gościną! Chcąc zaś, byś poznał, jakim ci życzliwy, muszę przemocą!

— To za tę bliznę na moim czole, którą otrzymałem, zasłaniając ci 
twój psi żywot! — odrzekł spokojnie Przemko, odwracając ze wstrętem 
oczy od zbira.

Wrzostek zgrzytnął zębami i wściekle urażony więcej spokojem niż 
słowami Przemka ryczał ochrypłym głosem”

— Mało ci lochu? Mam i coś więcej w zapasie dla ciebie! Wiesz, 
co ci zrobię? Oto przywiozę cnotliwą twą żonkę i nadobną córkę na 
Barwałd, każę się mej służbie z nimi pobawić, a tobie związanemu 
każę się patrzeć!...

— Nie! Tego nie zrobisz! Bo one nic ci nie winne! — wyszeptał 
trwogą przejęty Przemko.

— Zrobię!  — wrzeszczał, skacząc nad związanym Przem- 
kiem. — Służbie każę się z nimi pobawić, a ciebie potem na pal nabiję 
i razem z nimi wyrzucę na śmieci!

— Dziej się wola Boża!  — szeptał cichutko Przemko modlitwę, 
bojąc się, by nie ulec przed zgrozą.

W tej chwili zaturkotał jakiś wóz na dworze. Wrzostek skoczył do 
okna, lecz widząc, że syn gospodarza rusza sprzed karczmy, nie zwracał 
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na to uwagi i wrócił, wydając drabom rozkaz, by związanego Przemka 
ułożyć na konia.

Za chwilę pognali z jeńcem na Barwałd.

IV

Zawój, wypadłszy z karczmy, pogonił za ojcem, ale zaledwie ujechał 
staj parę, naraz przystanął.

Przed nim stała na drodze drabiniasta fura, a obok złotowłose 
dziewczę i ciura, który, drapiąc się w głowę, patrzał bezradny na zdy-
chającego w uprzęży konia.

Patrzał zdumiony na obraz przed sobą i ani się spostrzegł, kiedy 
dziewczę podbiegło do niego i wyciągnąwszy doń ręce, błagało:

— Pomóż waść! Błagam, w ciężkiej opresji! Uciekam z życiem, 
a tu koń padł nam na drodze, a ja nieboga nie znam ani drogi, 
ani okolicy!

Popatrzał na nią Zawój i naraz poczuł się jej bliskim. Uczuł, że 
serce pod kaftanem mu kołacze, a w głowie powstała myśl: gdzie ją 
widziałem? Znana mi jest!...

Ale skąd?...
Oprócz Babetty i swej mamki, a matki Kęska, na Barwałdzie nie 

pamięta żadnej innej niewiasty, a o ile pamięć jego sięga, nie spotykał 
żadnej w okolicy chyba wieśniaczki.

Kto ona?
Nie namyślając się nawet, odruchowo zeskoczył na ziemię.
— Próżno byśmy szukali konia w okolicy. Ludzi tu mało mieszka 

a nie w każdej karczmie można by go dostać. Weź pani mego, bo 
i w zaprzęgu iść potrafi nieźle.

To mówiąc, odłożył wilka na bok, zrzucił kulbakę na ziemię, zde-
chłego konia pomógł ciurze odciągnąć i postawił swego do zaprzęgu.

— Od waści wziąć nie mogę, bo cobyś robił w lesie z daleka od 
ludzi bez konia! Może jakoś jednym, choć wolniej, pojedziemy da-
lej — sprzeciwiała się Polusia zażenowana rycerskim postępkiem mło-
dziana.

— O mnie się asińdźka nie bój, bo rady dam sobie, zwłaszcza, że 
do domu za pół doby nawet pieszo zajdę, i przyjmij, bo z serca wam 
go ofiaruję!



Polusia i Zawój — pierwsze spotkanie



— 70 —

— Bóg waści nagrodzi, żeś biedną w kłopocie poratował! 
Zwracając się zaś do ciury, nagliła niecierpliwie:
— Prędzej! Grzesiu, prędzej! Bo może jeszcze na czas zdążymy, by 

wysłać ojcu odsiecz.
— Czy ojcu asińdźki co złego zagraża? — zapytał Zawój. — Może 

ja bym mógł zdać się jej na co?
— Nic waści nie wskórasz, bo ich tam chmara.
Grześ ubierał tymczasem konia, a ona mówiła przez łzy:
— Król wielkie wyprawia gody swej córce i gości u siebie cesarza, 

trzech króli i moc znakomitych z całego świata panów. — Kupcy, co 
często goszczą w naszym domu, tyle nagadali o przygotowaniach na 
to przyjęcie, że nabrałam ochoty, by choć z daleka popatrzeć na cuda. 
Objawiłam chęć ojcu i dziś właśnie wiózł mnie do Krakowa. Po dro-
dze przed burzą byliśmy zmuszeni stanąć w przydrożnej gospodzie na 
nocleg. Już dobrze zasnęłam, kiedy naraz zbudziły mnie jakieś krzyki 
i nawoływania, a równocześnie wbiegła gospodyni do mego alkierza, 
wołając, że zbójcy napadli na karczmę, a ojciec leży już związany. Co 
się potem stało, nie wiem, bom straciła pamięć, a gdy przyszłam do 
siebie, byłam już na wozie i pędziliśmy co koń wyskoczy przed sie-
bie. W pierwszej chwili chciałam wracać do ojca, lecz Grześ nalegał 
uciekać, by można posłać pomoc. Lecz oto tutaj koń wysilony, bo 
co dopiero wrócił z Krakowa, padł nam na drodze i gdyby nie waść, 
ucieczka moja na nic by się nie zdała.

— Co to za ludzie napadli ojca? — zapytał Zawój.
— Ja nie widziałam, lecz Grześ mi mówił, że to Wrzostkowe draby.
Zbladł Zawój strasznie jak gdyby rażony gromem i aby nie upaść 

pod zgrozą, jedną ręką chwycił się drabiny wozu, a drugą za pierś.
— Mojego ojca?...
Ona zdumiona tym wyznaniem cofnęła się przerażona, lecz Zawój, 

przychodząc prędko do siebie, porwał ją na ręce, posadził na wóz, 
dodając:

— Mimo mej woli dowiedziałaś się aśćka bolesnej prawdy. Ale 
przysięgam, że ojcu pani nic się nie stanie! A do furmana zawołał:

— W konie!
Grześ śmignął batem, ruszając z miejsca, a Zawój pozostał na dro-

dze, biegnąc oczami za furą.
Stał chwilę niemy, wreszcie rękami złapał się za głowę i jęknął:
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— A więc mój ojciec po nocy łupi?!
Usiadł obok na trawie, głowę wsparł na dłoni i złamany patrzał 

błędnymi oczami przed siebie, nie mogąc myśli przywołać do ładu.
Przed oczami stała mu Polusia zapłakana, z błagalnie wyciągniętymi 

doń rękami, a w uszach dźwięczał mu jej miły głos. Jakieś uczucie 
dziwne opanowało mu duszę, roztkliwiło serce, że mało a byłby się 
rozbeczał jak dziecko.

— Co się ze mną dzieje? — pytał raz po raz sam siebie.
Wajda opowiadał mu nieraz, jak to rycerze walczą pod znakiem 

swej wybranej niewiasty, a on dziwił się temu. Teraz poznał, że gdyby 
ciągnął na walkę, jej kolor przypiąłby do boku.

O zgrozie, że ojciec napada po nocy ludzi spokojnych, więcej nie 
myślał, zajęty cały przygodą. Nie spostrzegł nawet, że zbrojna drużyna 
stanęła na drodze, patrząc na niego.

— Zda mi się, że to Zawój?  — rzekł Wrzostek do najbliższe-
go draba.

— Pewnikiem on! Bo koń nieżywy leży na drodze, a on zmęczony 
widocznie usiadł i zasnął.

To rzekłszy, zeskoczył z konia, podbiegł do niego i kładąc mu rękę 
na ramieniu, zawołał:

— Waść widzę strudzony, a tu czas do domu!...
Porwał się Zawój na równe nogi, przetarł oczy jak ze snu, wskazał 

na wilka, by go zabrali, i pokłonił się nisko Wrzostkowi.
— Witam was, ojcze! Chciałem za wami jechać, lecz...
— Widzę! — przerwał mu Wrzostek. — I znowu zajeździłeś konia, 

niedługo, a stajnię całą mi wyjeździsz.
Widząc zaś wilka żywego, zapytał:
— A ten skąd?
— Ułapiłem w lesie!
Z zadowoleniem popatrzał Wrzostek na niego i jednego konia 

z Przemkowych kazał mu podać. Zawój dosiadł go w milczeniu i po-
patrując tylko co chwila na związanego jeńca, ruszył ze swymi.

— Żywcem wilka ujął!
— A to zuch!
— Tego żaden by z nas nie potrafił — powtarzali jeden po drugim, 

patrząc na Zawoja z podziwem i z jakimś zabobonnym strachem, jakby 
upatrywali w nim nadludzką istotą.
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— To pewnikiem diabeł! — szeptał jeden.
— Albo też czarownik! — dodał inny.

V

Dobrze z południa siedział Zawój w swej izbie, a stary Wajda łaził od 
kąta do kąta i mruczał:

— Trzy razy wracałem na zamek pytać się, czyś wrócił, i zawsze 
bezskutecznie. Kto widział za sarną pędzić bez pamięci i mnie stare-
mu takiego strachu napędzić za skórę. Prawda, że jak byłem młody, 
goniło się, bo goniło, ale tak, żeby aż konia na śmierć zajeździć, tego 
nie bywało. Spoglądał przy tym spode łba co chwila na niego i stękał, 
bo krzyże bolały go z niewywczasu i nocnej kąpieli. Spędził bowiem 
noc całą na poszukiwaniu po lesie Zawoja.

— Czy cię boginki odmieniły — gderał dalej stary — widząc, że 
Zawój nic nie odpowiada. Widzę, żeś zgoła inny po tym polowa-
niu. Siadając zaś przy nim, mówił, starając się jak najmilej nastroić 
swój głos.

— Powiedz no staremu przyjacielowi, co ci dolega? Może zara-
dzimy!

Zawój podniósł głowę, patrzał długo na Wajdę, jakby chciał się 
przekonać, czy jego pytanie na co się przyda, wreszcie zapytał:

— A co z Przemkiem?
— A coby? Wrzucili do lochu i nim zima zapadnie, zgnije, jak 

wszyscy, którzy się tam dostają.
— Powiedz mi, kochany Wajda, ale prawdę — za co jego ujął rodzic 

i skazał na taką sromotę?
— Nam do tego nici — odrzekł Wajda trochę urażony ciekawością 

młodziana. — Tyś młody, a jam stary i nie nam sądzić postępki two-
jego rodzica! Zresztą — dodał jakby od niechcenia — na zamku tam 
coś prawią niektórzy, że źle zrobił, ale ani mnie nic do tego, ani tobie.

Skoczył Zawój z siedzenia, przystąpił do Wajdy i gorączkowo ujął 
go za ramię, wstrząsając nim całym.

Ręce mu drżały jak w febrze, oczy świeciły dziwnie, gdy mówił 
do zdumionego:

— Ale ja o wszystkim muszę wiedzieć! Rozumiesz?! Muszę! I albo 
ty, albo sam rodzic musicie mi to powiedzieć!
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— Toć tajemnicy w tym nie ma — odrzekł Wajda. — Jeno mówię, 
że nie mnie ani tobie sądzić, co rodzic robi. Chcesz koniecznie, to 
powiem, co wiem, bo i historia jest krótka.

— Ciebie jeszcze na świecie nie było, a może i byłeś  — któż 
to wiedzieć może  — jak na zamku w stolicy posprzeczał się twój 
rodzic z Przemkiem. Byłoby niechybnie pomiędzy nimi przyszło 
do walki, lecz ponoć Przemko na Litwie sobą przed śmiercią twego 
rodzica zasłonił, a ta szrama na jego policzku, jak mówią, od tego 
cięcia pochodzi. Dał też spokój Wrzostek i nawet sam słyszałem, klął  
się, że mu włosa nie strąci, ale wlazła mu w drogę ta przeklęta Włosz-
ka.

Wiedział ja o tym — mówił dalej Wajda, wzdychając ciężko — że 
nam biedę sprowadzi i przestrzegałem rodzica, ale się uparł, więc ma 
diablicę, ale ma też i biedę.

Królowi, jak nas słuchy dochodzą, już się to wszystko sprzykrzyło. 
A wiesz, kto winny? — Babetta! Dla niej to złoto i drogie kamienie 
gromadzi rodzic, nie bacząc, że ino patrzeć, jak nas królewscy obiegną, 
a jak zdobędą, to tylko szubienica albo co gorsze  — na pal nabiją 
nas wszystkich.

Teraz zaś jeszcze większej napytał się biedy, bo król bardzo miłuje 
Przemka i jak się dowie, narobi krzyku, że cała Polska zbiegnie się 
pod mury Barwałdu.

— Wiem, ja wiem — gadał dalej Wajda, jakby do siebie — bo nie-
darmo mi posiwiały włosy, że Włoszka Przemka pożąda i innym ona 
na niego spogląda okiem, aniżeli na rodzica. — Lecz co to?

Porwał się z ławy, bo z dziedzińca doleciał głos trąby.
Zawój ukrył twarz w dłonie i nie słyszał ani ostatnich słów Wajdy, 

ani trąby z dziedzińca. W uszach bębniły mu tylko słowa: „królewscy 
nas obiegną, a jak zdobędą, to tylko szubienica albo co gorsze — na 
pal nabiją nas wszystkich”.

W myśli rozpatrywał ostatnie wypadki i nie mógł pojąć, by jego 
rodzic popełniał takie zbrodnie, że aż grożą palem albo szubienicą.

Drzwi z trzaskiem otwierając, wpadł zadyszany Wajda. Czapkę 
baranią rzucił ze złością o ziemię, a sam blady jak płótno usiadł ze 
stękiem głośnym na ławie.

Jednym okiem patrzył jak błędny przed siebie, ocierał co chwila 
rękawem zimny pot z czoła lub macał palcami blizny na głowie, które 
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świeciły purpurą, jakby otworzyć się chciały i bluznąć posoką, a przy 
tym klął i zgrzytał zębami.

— Co się stało? — pytał zdziwiony Zawój.
— Diabli nadali takową sprawę!  — wybuchnął Wajda głoś- 

niej. — Przemka im mało, więc żony i córki im się zachciało!
Skoczył Zawój na nogi, jak gdyby ukłuty szydłem, zbladł bardzo, 

usta otworzył, jakby chciał coś mówić, lecz tylko charczenie dobyło 
się z jego ust.

Przed oczyma stanęła mu Polusia z wyciągniętymi do niego rękami, 
jak gdyby szukała pomocy.

— Kto? Kto śmie?! — zawołał.
— Rodzic twój na ochotnika zwołał załogę i w tej chwili więcej 

niż dwustu dosiada koni.
By nie upaść, chwycił się Zawój stołu. Pomału ustąpiło zdumienie, 

natomiast porwał go okropny gniew. Krew nabiegła mu do twarzy, oczy 
zaświeciły jak u wilka, pierś falowała wysoko. Dysząc ciężko, charczał, 
lecz słowa więcej nie mógł przemówić.

Wajda popatrzył na niego i dreszcze przeszły mu po plecach, bo 
jeszcze takim go nie widział.

— Zbroję!  — wyrzekł nareszcie Zawój, ale tak, że Wajda nawet 
nie śmiał rzec słowa protestu i prędko, jak tylko pozwalały mu na to 
jego stare nogi, pobiegł do kąta, zdjął stal z kołka i złożył ją na stole 
obok Zawoja.

— Konia! Konia daj prędzej! — wołał, trzęsąc się Zawój. — Mnie 
zostaw, sam się ubiorę i tylko Kęska mi przyślij, pomoże zapiąć!

Wybiegł czym prędzej Wajda na dziedziniec, spotkanego Kęska 
pchnął do Zawoja, a sam poszedł do stajni po konie.

— Gorący! — mruczał. — Co mu do łba wpadło?
Kęsek pomógł zapiąć sprzączki u zbroicy Zawoja i stanął koło 

drzwi skromnie.
— Kęsek! Tyś dobry mój druh! — zagadał do niego Zawój.
— Bóg zapłać, waści, za to miano! Dyć my razem się chowali, jedna 

matka nas karmiła i po mleku jam wasz brat! — rzekł Kęsek, chyląc 
się do ręki Zawoja.

— To też miarkuję, że mi będziesz wierny. Ubierz się spiesznie, 
pojedziesz ze mną! A zda się, że tu więcej nie powrócimy, bo nawet 
jeśli trzeba będzie, to nie na długo...
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— Ja z waścią i na koniec świata pojadę!  — odrzekł ucieszony 
Kęsek, ubierając się spiesznie.

— Załoga wyjechała? — pytał tymczasem Zawój.
— Przed chwilą!
— Kto dowodzi?
— Rodzic oddał dowództwo Zdybkowi, który tej nocy wrócił 

z Oświęcimia, dokąd jeździł w jakiejś tajnej misji.
Za chwilę wszedł Wajda, a konie trzymał pachołek gotowe przed 

drzwiami. Zawój zaczął się spiesznie ubierać.
— Ty, mój stary, zostań w domu! — całując go w rękę, prosił Za-

wój. — Ja sam pojadę i tylko Kęska zabiorę ze sobą.
Wajda spojrzał z wyrzutem i łza ukazała się w jego oku, lecz nie 

rzekł nic, tylko w milczeniu naciągał zbroję.
Wybiegli na dziedziniec i dosiedli spiesznie koni. Tętent kopyt 

rozległ się po zamku i znikli za bramą.
Za chwilę wyjechał za nimi Wajda, popędzając ze stękaniem konia.

VI

Wiadomość o ujęciu Przemka przez mściwego łupieżcę z Barwałdu 
podziałała jak grom na mieszkańców Lisowszczyzny.

Załoga, która przed chwilą wróciła z próżnymi rękami z pościgu za 
bandą Wrzostkową, włóczyła się po dziedzińcu z kąta w kąt, bezradna. 
Mostu spuszczonego na fosie nie miał kto podnieść do góry, bo zgroza 
i ból pomieszał im rozumy tak, że nie wiedzieli sami, co czynić.

Mrok zapadał wolno. Gwary cichły coraz bardziej, bo ludzie zmę-
czeni gonitwą i niepewnością jutra kładli się na posłaniu, nie troszcząc 
się ani o wały, ani o bramę, która stała otworem.

W komnacie na łożu spoczywała Zońka powalona rozpaczą i nie-
zmiernym bólem, patrząc nieruchomo przed siebie. Poruszała wargami, 
jakby szeptała modlitwę, lecz słowa nie wychodziły z jej piersi trawio-
nej trwogą o ukochanego męża. Obok klęczała Polusia, zanosząc żale 
do Stwórcy i błagając o pociechę w strapieniu.

— Boże sprawiedliwy! Zmiłuj się nad nami i nie pozwól, by krwawy 
Wrzostek uczynił nas sierotami  — szeptała, zalewając się łzami.

Nagle doleciały jej ucha z dziedzińca jakieś krzyki i brzęk oręża.
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Podniosła się z klęczek, podeszła do okna i odsunąwszy drewnianą 
zasłonę, wyjrzała na pole.

Dreszcz śmiertelnego przerażenia wstrząsnął jej ciałem.
Na dziedzińcu wrzała zażarta walka.
Kilkudziesięciu ludzi na wpół ubranych, uzbrojonych naprędce, bo 

jedni z mieczami w dłoni, inni znowu z drągami w obu rękach, odpierało 
napad całej falangi drabów, chcących się dostać do drzwi ich mieszkania.

Druga część napastników uganiała [się] po dziedzińcu za pojedyn-
czymi zbiegami, wiązała ich w łyka lub z wrzaskiem dobijała się do 
mieszkań czeladzi, skąd obfite spadały na nich razy.

[Polusia] chwyciła się futryny okna, by nie upaść.
Naraz ogromny słup ognia buchnął w górę i oświetlił walczących.
To stogi siana i słomy zapalili najeźdźcy.
Widziała teraz każdy raz walczących wymierzony przeciw sobie, wi-

działa krew ciekącą z ran, twarze rannych wykrzywione bólem i prze-
rażeniem, słyszała jęki konających, kwik koni i przekleństwa zbirów.

Jakiś cień przesunął się pod okno, przecisnął się przez tłum bronią-
cych dostępu do komnat i wszedł do środka.

To Grześ, syn Jakuba z „Zielonej”, który dziś przywiózł Polusię 
uciekającą przed napadem Wrzostka, wsunął się do komnaty.

— Trza się będzie ukryć — mówił wylękniony — bo kto wie, czy 
nasi wytrzymają! Chmara ich wielka!

— Ukryć się? Ale gdzie? Droga stąd odcięta i matka do tego chora!
Stała chwilę zamyślona, wreszcie podbiegła do ściany, gdzie pełno 

wisiało różnej broni, chwyciła za miecz i stając koło drzwi, wyrzekła 
z mocą:

— Wejdą tu chyba po moim trupie!...
Grześ popatrzył na nią zdziwiony, jakby nie pojmował jej słów, ale 

nie namyślając się długo, chwycił za drugi i stanął obok.
W niepewności o los, jaki ich spotka, drżeli całym ciałem, zaciskając 

w dłoni miecze, a uchem łowili chciwie gwar dochodzący z dziedzińca.
Naraz ozwały się na korytarzu chrapliwe głosy i łoskot razów za-

dawanych we drzwi.
Obrońcy, nie mogąc wytrzymać naporu drabów, ulegli i dali swe 

ręce w kajdany. Przyparte dębowe dźwierze poczęły trzaskać złowro-
go, wreszcie pękły z łoskotem, a w nich ukazały się rozczochrane łby 
opryszków Wrzostkowych.
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Kilku śmielszych postąpiło naprzód.
Padły razy Polusi i Grzesia i dwa trupy runęły im pod nogi.
Okropne przekleństwo wyrwało się z gardzieli reszty, którzy cofnęli 

się z powrotem. Lecz parci z tyłu natarli znowu.
Błysły drugi raz miecze i znowu dwie w baranich czapkach głowy 

uderzyły o posadzkę. Nim jednak zdołali podnieść jeszcze raz miecze, 
już Grześ leżał na ziemi tłoczony kolanami, a Polusia pochwycona 
wpół poznała, że bezcelowa jej dalsza obrona.

Wypuściła miecz z dłoni i spojrzała z boleścią na matkę, którą wią-
zało na łożu dwóch drabów. Wtem oczy jej spoczęły na krótkim nożu 
za pasem u draba, który ją trzymał.

Szybkim jak błyskawica ruchem wyrwała mu go zza pasa i skiero-
wała we własne piersi.

Lecz nim zdołała zadać raz, jakaś siła wstrzymała jej rękę w po-
wietrzu i omal równocześnie poczuła, że ramiona draba opasujące jak 
sploty węża jej ciało rozluźniły się, a on sam upadł u jej nóg na ziemię.

— Jezus, Maryja! Co aśćka chciała uczynić?!
Polusia popatrzyła w stronę, skąd dochodził głos. Jakiś rycerz za-

kuty w stalową zbroję stał przy niej, nóż wyrwał jej z dłoni, a sam jak 
wściekły dzik rzucił się na napastników.

Błysnął jego miecz w powietrzu i jak daleko sięgnął, położył wszyst-
ko pokotem, jakby zboże na niwie podcięte kosą.

Kilku, widząc niebezpieczeństwo ze strony strasznego rycerza, co 
jakby wyrósł spod ziemi, nastawiło na niego swe miecze, lecz te do-
tknięte zaledwie padały z brzękiem na kamienie posadzki, aby być 
przywalone następnie ciałami właścicieli. Inni zaś, widząc bezsku-
teczność oporu, padali na kolana, błagając o litość. Lecz rycerz nie 
dawał pardonu.

Oniemiała Polusia z przerażenia i zgrozy, patrząc na cięcia rycerza.
Jęki konających zaległy komnatę, a on widząc, że ścierwa dla jego 

miecza nie stało, wypadł jak szalony na dziedziniec, dosiadł konia 
trzymanego przez Kęska, wcisnął się w środek Wrzostkowej hałastry 
i siekł, jak kosiarz na łące.

Gdzie zmierzył, gdzie błysnął jego miecz straszny i jak daleko się-
gnął, tam leciały głowy i części ciała, jakie miecz zajął.

Zrazu pojedynczy śmiałkowie występowali przeciw niemu do walki, 
lecz widząc swą niemoc, zaczęli się łamać, wreszcie uciekać w popło-
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chu, co widząc, załoga natarła silniej i za chwilę najeźdźcy zdziesiąt-
kowani leżeli związani na ziemi.

Palące się stogi świeciły krwawą łuną, niosąc zarzewie ognia na 
sąsiednie budowle.

Za chwilę buchnęły słupem iskier i dymu dachy stajen, pędząc 
okropny żywioł na pańskie mieszkanie.

Zawój zbroczony posoką stanął i dysząc z wysilenia, powiódł okiem 
po skrępowanych drabach i drgnął.

— On! Wyrodny syn! Zbuntował się przeciwko swemu ojcu i wybił 
mu jego ludzi!...

[Zawój] ujrzał przed swymi oczami zagniewanego Wrzostka, jak 
z przekleństwem rodzicielskim odwracał się z pogardą od niego, a kaźń 
wilgotna zamajaczyła mu w głowie tak, że mimowolnym przejęty 
strachem obejrzał się za siebie.

Kęsek stał za nim i ocierał o połę kożuszka miecz.
Siekł i on, bo Zawój siekł. I choć wiedział, że to ich ludzie, nie 

zastanawiał się nad tym, bo pewnie muszą być powody, kiedy tak 
strasznie walił.

Zawój roztargniony ruszył przed siebie, wymijając koniem leżą-
ce trupy. Tu leżał kadłub bez głowy, ówdzie ręka, tam znowu jęczał 
jeden z rozwaloną głową, a obok koń z rozprutym brzuchem tarzał 
się razem ze swym panem w czerwonym, przepojonym krwią błocie.

Jęki konających i prośby o dobicie otrzeźwiły Zawoja prędko. Ze-
skoczył z konia, chwycił za mizerykordię, lecz nagle otrząsł się ze 
zgrozy i obrzydzenia i powiesił nóż na swoim miejscu, nie mogąc 
w piersi żadnego utopić żelaza.

Zrezygnowany już co do następstw swego czynu, wspomniał sobie 
chwilę, kiedy przed sienią domostwa oddał konia Kęskowi, a sam 
wpadł do środka i ujrzał rękę Polusi uzbrojoną nożem, skierowaną do 
swej piersi.

Zbladł, a serce poczęło mu kołatać gwałtownie.
Troska o nią pchała go przed siebie tak, że cisnął cugle konia Kę-

skowi, a sam przeskakując stopnie, jakie prowadziły do sieni, wszedł 
do domu Przemka.

Niemiły odór krwi uderzył go w nozdrza. Na posadzce leżały blade 
trupy pławiące się w kałuży posoki, lecz on nie spojrzał nawet na swe 
dzieło, które go zgrozą teraz przejmowało.
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Przebiegł szybko korytarz, chwilę przystanął w pokoju, gdzie Po-
lusia z Grzesiem bronili przystępu, wreszcie pchnął drzwi do drugiej 
komnaty, skąd ludzkie dochodziły go głosy.

Na pęku niedźwiedzich skór spoczywała Zońka, która, otrzeźwiwszy 
się trochę, płakała, a nad nią stała pochylona Polusia i mówiła głośno, 
gestykulując rękami. Dalej trochę stał Grześ, ocierając pot z czoła, 
i służebna blada i drżąca z przerażenia.

— To on pewnikiem, mamusiu! Choć twarz miał zakrytą, po gło-
sie poznałam zaraz, że to ten sam młodzieniec, co nam swego konia 
odstąpił na drodze.

— On to, on, syn Wrzostkowy! — dodał Grześ.
— Syn Wrzostkowy? — wyrzekła zdumiona Zońka.
Szmer otwieranych drzwi zwrócił uwagę Polusi. Obejrzała 

się — przed nią stał Zawój z podniesioną przyłbicą.
Podbiegła do niego, wyciągając obydwie ręce na przywitanie, i ru-

mieniąc się, mówiła:
— Bóg waści zapłać za ocalenie!... — Chciała coś jeszcze mówić, 

lecz wzruszona umilkła a tylko zwróciła swe jasne źrenice w jego nie-
bieskie oczy tak, że poczuł je Zawój gdzieś głęboko pod zbroją.

— Spieszyłem, co koń wyskoczy, lecz nie znając drogi ani nie wie-
dząc, w której stronie leży Lisowszczyzna, o mało że nie przybyłem 
za późno.

— Co to aśćka uczynić chciała? — Tu spojrzał na nią z wyrzutem.
— Myślałam, że lepsza śmierć jak niewola! — odrzekła nieśmiało.
— A nie pomyślałaś aśćka, że tu zostawisz za sobą żałość? — Cóż 

by matka i rodzic jej na to powiedzieli?
Zarumieniła się bardziej i fartuszkiem przysłoniła oczy, ale słowa 

nie rzekła.
Zońka nie mogła znaleźć słów na podziękowanie.
— Wiemy już, kto jesteś, rycerzu!  — mówiła.  — Jednak widać, 

żeś prawy!  — Idź, młodzieńcze, dalej tą drogą, a po nas i innych 
zdobędziesz serca!

— Po tym, co dzisiaj uczyniłem, nie mam po co wracać na zamek 
ojcowski! Nie wiem nawet, jak sobie postąpię, lecz to wiem, że ojca 
wam uwolnię i to dziś jeszcze!

W tej chwili wpadł sługa zdyszany.
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— Ogień przeniósł się już na pałac, bronimy, co można, ale brak 
dostateczny wody niewiele pomaga, więc trzeba dom opuścić!

— Czy tak, czy owak trzeba wam stąd koniecznie wyjechać i to 
zaraz, bo wiem, że mój ojciec nie spocznie teraz, chcąc was ująć! — do-
dał Zawój.

— Najbliżej nam do księcia Jana na Oświęcimiu i Zatorze i tam 
trzeba nam spieszyć. On nas przyjmie z otwartymi rękami jako ofiary 
złośliwości Wrzostka, bo ponoć wyprawę gotuje na Barwałd! — mó-
wiła Zońka.

Polusia pobiegła zaraz wydać stosowne rozkazy. Przestano natych-
miast gasić i wszystko rzuciło się do koni i wozów. Pakowano, co tylko 
unieść się dało, i co ocalało od ognia.

Polusia zabrawszy wszystkie klejnoty i najniezbędniejszą przy-
odziewkę, aby zbytnio nie obciążać się na drogę, kazała resztę spakować 
do beczek i zakopać w lesie. Chorą Zońkę umieszczono wygodnie na 
wyścielonym futrami wozie, przy niej usiadła Polusia, a Grześ, który 
się uparł odwieść panienkę w bezpieczne miejsce, ujął za lejce i mając 
u boku Zawoja na koniu i Kęska, ruszył za bramę. Za nimi załoga 
wiozła na wozach mienie Przemka.

— Z Bogiem! — rzekł Zawój, kiedy dostali się na drogę.
— Z Bogiem! — odrzekły niewiasty. — A Polusia długo jeszcze 

śledziła oczami postać rycerza znikającą w dali.

Zawój jechał przed siebie ze spuszczoną głową.
Ręką tarł czoło, konia popędzał ostrogą, jakby mu spieszno było, lecz 
nawet słowa nie zagadał do Kęska, bo myśli jedna za drugą tłoczyły 
mu czaszkę, jakby tam pod hełmem urządzały harce.

Na wschodzie pobladło już dobrze, gdy spostrzegli Wajdę zbliża-
jącego się ku nim.

Spocony ocierał skroń, to znowu przystawał, by złapać powietrza, 
ręce i nogi mu drżały, lecz nie mógł pośpieszyć prędzej, bo w piersi 
zatykało mu oddech.

Na widok Zawoja przystanął i z niepokojem spoglądał na jego 
zbroję powalaną krwią.

— Widać, źle było? — zapytał.
— Źle — odrzekł Zawój i wskazał za siebie na łunę, dodając:
— Nasi tam w łykach...
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Naraz tknięty jakąś myślą uśmiechnął się do siebie i nie patrząc 
nawet na osłupiałego Wajdę, skoczył z miejsca i pognał jak wicher na 
Barwałd, a za nim Kęsek, zostawiając na drodze starego.

— Muszę za tym szaleńcem! — mruknął do siebie Wajda i nawró-
cił konia z powrotem.

Dzień już dobrze zajaśniał, kiedy na hasło rogu opadł most na fosie, 
robiąc wolne przejście dla Zawoja i Kęska.

Tu i ówdzie kręciła się zaspana służba, patrząc z niemym podziwem 
na ich posoką zawalane zbroje. Lecz Zawój nie zatrzymywał się wcale, 
oddał konia słudze, a sam jak stał poszedł na pokoje Wrzostka.

Wrzostek spał jeszcze.
Zawój stanął nad nim i szarpnął go za ramię.
Otworzył Wrzostek oczy, a widząc przed sobą krwią powalanego 

Zawoja, skoczył z posłania i pytał z przestrachem:
— Co się stało?
— Wracam z Lisowszczyzny, z naszymi źle!...
Okropne przekleństwo wyrwało się z ust Wrzostka.
— Zda się na co odsiecz? — zapytał.
— Biją się w dziedzińcu, wałów nikt nie strzeże i gdyby ktoś 

z boku zaraz...
Skoczył Wrzostek ku ścianie, ułapił olbrzymi róg, wybiegł na dzie-

dziniec i zagrał. Wrócił z powrotem, naciągnął przygotowaną już przez 
sługę zbroję i wybiegł na pole, gdzie kto żył, cisnął się z bronią u boku 
do szeregu. Za chwilę zabierając wszystkich ze sobą i nie zostawiwszy 
nawet zwykłej straży na murach, popędził Wrzostek na Lisowszczyznę.

Zawój tylko i Kęsek zostali na dworcu zamkowym, Babetta w swo-
ich komnatach, kowal w kuźni i odźwierny przy bramie, a reszta, nie 
wyłączając koniuchów, pociągnęła z Wrzostkiem z odsieczą.

Kiedy Wrzostek znikł za bramą, rzekł Zawój do Kęska:
— Zmień konie i nagotuj trzeciego, bo będzie potrzebny! 
Sam zaś poszedł wzdłuż mieszkań czeladzi w zachodniej części 

zamku i skręcił do drzwi na oścież otwartych.
Tu zszedł po ciemku kilkanaście stopni w głąb ziemi, w znanym mu 

miejscu poszukał krzesiwa, skrzesał ognia w suchą hubkę, rozdmuchał 
i zapaliwszy smolną szczapę, odsunął drewnianą zaporę u dębowych 
drzwi i począł się spuszczać w dół po wilgotnych schodach, aż spotkał 
długi, cuchnący korytarz.
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Po jednej i drugiej jego stronie widać było ciężkie drzwi zaparte 
żelaznymi drągami, zza których wydobywały się niewyraźne jęki.

Zawój przystanął na chwilę, jakby się namyślał, które z nich otwo-
rzyć. Pchnął wreszcie jeden drąg, otwarł drzwi i zajrzał do środka.

Jakiś człowiek, a raczej kościotrup powleczony skórą, z oczami 
głęboko zapadłymi, w łachmanach i kajdanach na rękach i nogach 
spojrzał na niego zdziwiony.

— Nie tutaj! — mruknął Zawój i zostawiając kaźń otwartą, poszedł 
do następnych drzwi.

Szedł, odwalając drągi i otwierając drzwi do lochów, a wszędzie 
jedno i to samo spotykał z tym wyjątkiem, że zamieszkiwali jedne 
kaźnie młodzi, a drugie starcy.

Nareszcie na samym końcu korytarza przystanął przed drzwiami. 
Znać znalazł to, czego szukał.

Nie więcej jak cztery łokcie długa i tyleż szeroka celka bez okna, 
z poczerniałymi od wilgoci ścianami, w jej kącie dzban z wodą, kawał 
czarnego chleba i kupka przegniłej słomy — to cały posag Wrzost-
kowego więźnia.

Zawój popatrzał uważniej. Na słomie pod ścianą z twarzą ukrytą 
w dłoni siedział mężczyzna okuty w żelaza na rękach i nogach. Na 
podłodze wiło się pełno żab i jaszczurek, wytrzeszczających oczy na 
światło w ręku Zawoja.

Zbliżył się do więźnia, ujął go za rękę i rzekł do niego:
— Choć waść za mną!...
Chciał coś jeszcze zagadać, ale smród zatamował mu oddech, więc 

tylko silniej pociągnął Przemka za rękę i wyszli.
Ciepły wiatr owionął ich twarze.
— Kto jest ten rycerz skrwawiony i gdzie mnie prowadzi? — myślał 

Przemko. — Ręki jednak nie wysuwał z jego dłoni i choć żelaza tarły 
mu nogi, pospieszał za nim.

Przystanęli przed kuźnią. Przywołany kowal położył kajdany na 
kowadło, ujął młot do ręki i Przemko poczuł się wolnym.

— Co to znaczy? — zapytał.
— Nie pytaj waść teraz, bo czasu brak!
Niezwłocznie zaprowadził go do zbrojowni i wskazał jego własną 

zbroję, sam zaś wybiegł na dziedziniec i skierował kroki do swojej 
komnaty. Tu zawiesił pełny strzał sajdak przez ramię, zdjął kuszę ze 
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ściany i poszedł do kąta izby, by kopię zabrać ze sobą. Wtem zoba- 
czył na ziemi związanego wilka, którego wczoraj przywiózł z wyprawy.

Głodny znać był, bo przewracał ślepiami i mruczał.
Tknięty jakąś myślą uśmiechnął się do siebie Zawój, zabrał wilka 

i poszedł z powrotem do lochów.
Odszukał kaźnię Przemka, rozplątał pęta z wilka i wpuścił go do 

środka, zatrzaskując drzwi za sobą.
Wybiegł prędko. Przemko stał gotowy na dworze, a Kęsek wypro-

wadzał konie. Dosiedli ich w milczeniu i ruszyli za bramę, żegnani 
głębokim ukłonem odźwiernego, który trochę zdziwiony popatrzył 
na Przemka, lecz nie rzekł słowa, bojąc się urazić Wrzostkowego syna.

Na stoku góry spotkali Wajdę, jak ciągnął ku nim.
— Na Boga! Zawój! Coś ty uczynił? — zawołał Wajda, zatrzymując 

zdumiony konia na widok Przemka w jego towarzystwie.
Lecz Zawój nie rzekł ani słowa i jakby nie słyszał pytania, ruszył 

raźniej, a za nim jego towarzysze.
— Bodajem cię nie znał i nie wychował na moje strapienie! — A wi-

dząc, że Zawój popędza, nie myśląc zdawać mu rachunku ze swego 
czynu, zawołał za nim:

— Zaczekaj chociaż i nie zostaw starego! Kiedy już tak padło, niech 
sczeznę, byle razem z tobą!

Łzy zakręciły się w oczach Zawoja, wyciągnął do Wajdy rękę 
z podzięką i we czworo ruszyli przed siebie, znikając za chwilę w są-
siednim lesie.

VIII

Zabudowania Lisowszczyzny zostawione losowi znikały powoli tra-
wione ogniem. Na dziedzińcu otoczonym murem płomieni leżeli 
związani siepacze Wrzostkowi, przypiekani gorącem palących się 
domostw. Ogień obejmował budynki jedne za drugimi i począwszy 
od dachu, spuszczał się wolno ku dołowi, prażąc okropnie. Przepalone 
belki spadały z łoskotem na ziemię i buchały słupami iskier na jeńców, 
wywołując za każdym razem okropne przekleństwa.

Czas wlókł się w nieskończoność. Spiekota okropna paliła ich 
strasznie, pragnienie im dokuczało, a stogi siana i słomy dymiąc, za-
tykały im oddech.
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Wypaliły się częstokoły na wałach, most zwodzony na fosie runął, 
a nim słońce połowę swej drogi przebiegło, z mienia Przemka leżały 
tylko dymiące zgliszcza.

Wrzostek spostrzegł z daleka słup dymu, a bojąc się przybyć za póź-
no, parł konia ostrogą i pędził co koń wyskoczy, a za nim jego ludzie.

Z daleka jeszcze doleciały go jęki.
Przesadzili prędko fosę i przez zgliszcza dostali się do środka.
Aż włosy stanęły mu dęba na głowie ze zgrozy i przerażenia.
Kryjąc się jeden za drugiego, z powykrzywianymi z bólu twarzami, 

z opalonymi na głowie i brodzie włosami, w kożuchach pokurczonych 
od gorąca tarzali się, jęcząc, powiązani jego ludzie.

Bliżej ognia, gdzie ich miecz Zawoja ułożył, skwierczały trupy, 
niosąc zatykającą piersi woń.

Wrzostek zeskoczył z konia, wyciągnął krótki nóż zza pasa i zaczął 
rozcinać więzy, a za nim rzucili się do ratowania inni, wynosząc ciężko 
poparzonych daleko za wały.

Po uśmierzeniu pragnienia poparzonych i złagodzeniu nieco bólu 
opatrzono naprędce rannych, posadzono na konie tych, co iść nie 
mogli, reszta zaś pieszo, bo konie zabrali zwycięzcy, i pociągnęli wolno 
do swego gniazda.

Wrzostek wściekły na Zdybka, że mu wyterał załogę, wypłazował 
go szablicą i kazał związać z groźbą ciemnego lochu na zamku.

Złość coraz większa nim szarpała, zaciskał pięści, szukając w myśli, 
na kim wywrzeć zemstę. Wtem przypomniał sobie Przemka u siebie 
w lochu.

— Jego ludzie sterali mi załogę, więc on mi swoim życiem za 
nich odpowie!

Wjechali na zamek.
Zdybek mówił coś na usprawiedliwienie, lecz Wrzostek nie słuchał 

go wcale. Nie słyszał także, że Zdybek obwiniał o wybicie załogi Za-
woja, lecz kazał go wrzucić do lochu, a sam nie zwracając więcej uwagi 
na krzyki nowego więźnia, oddał konia słudze i wszedł do swej izby.

Zrzucił zbroję ze siebie, na lekki spencer naciągnął drucianą ko-
szulkę, którą zawsze nosił, będąc w domu, i zmęczony srodze cisnął 
się w kącie na posłanie.

Rękę założył pod głowę, oczy utkwił przed siebie, dyszał i zgrzytał 
zębami w bezsilnej złości.
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Naraz porwał się z posłania, zdjął krótki nóż ze ściany i wybiegł. 
Jednym pędem przeleciał przez dziedziniec i znikł za drzwiami pro-
wadzącymi do lochów. Tu odsunął drewnianą zaporę, przebiegł prędko 
krużganek, nie zwracając uwagi na pootwierane cele, i stanął przed 
kaźnią Przemka. Rozryglował gorączkowo żelaznym drągiem zaparte 
drzwi, pchnął je i wszedł do środka.

Jakieś mruczenie obiło się o jego uszy i dwa świecące ślepia zami-
gotały w ciemności przed nim.

Z przekleństwem na ustach, dysząc chęcią krwawej zemsty, rzucił 
się Wrzostek przed siebie, myśląc, że Przemka ma przed sobą.

Wilk zgłodniały, zaczepiony, zawarczał głośniej, jednym susem 
skoczył i złapał zębami Wrzostka za gardło.

Z pianą na ustach, nie zdając sobie sprawy z tego, kto go trzyma 
za gardło, wymierzył Wrzostek raz przed siebie, lecz trafił w próżnię, 
nogą nastąpił na coś śliskiego i upadł na posadzkę.

Rozpoczęło się straszne szamotanie z wilkiem.
Wilk targał go za gardło, arterie przecięte zębami upuszczały krew 

coraz bardziej. Osłabiony wypuścił nóż z dłoni, chciał krzyknąć, ale 
tylko charczenie ze strumieniem krwi wydobyło się z gardła. Poznał, 
że jeśli pomoc nie nadejdzie zaraz, musi skończyć.

Podniósł się jeszcze raz z ostatnim wysiłkiem, ale upadł natychmiast, 
tracąc przytomność.

Po jakimś czasie przyszedł do siebie i czuł, jak wilk szarpał okropnie 
kawałkami jego ciało, ale bronić się już nie mógł.

Za chwilę śmiertelne rzężenie i mruk wilka nad ucztą napełni-
ło kaźnię.

W ogrodzie pod rozłożystą lipą siedziała pachnąca olejkami Babetta. 
Widziała, jak Wrzostek przed chwilą powrócił z wyprawy, więc czekała 
nań, myśląc, że przyjdzie do niej z wiadomością, iż przywiózł Zońkę 
i Polusię. Spoglądała tedy do furtki, rychło ukaże się na ścieżce.

Nareszcie skrzypnęły zawiasy i stanął przed nią Zdybek, którego 
niedawno kazał Wrzostek wrzucić do ciemnego lochu.

Pokłonił się nisko i zaczął:
— Przybywam do waszeci z niewesołą nowiną! Wielkie nieszczę-

ście spadło na nią i na Barwałd!
Powstała drżąca z siedzenia i patrząc w jego twarz bladą, pytała:
— Co za nieszczęście?
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A przez głowę mignęła jej myśl, że umknął Przemko, co byłoby 
większym nieszczęściem, niż choćby całą załogę Barwałdu wybito.

— Niemiłym jestem posłańcem i przykro mi bardzo, że ja pierwszy, 
udzielając tę wiadomość, zakrwawię wam serce, lecz trudno uchylić 
wyroki nieba. Asińdźka ani czujesz, że jesteś już wdową!

Babetta westchnęła ciężko, jakby ciężar zrzuciła z piersi i jakby 
zadowolenie przemknęło jej po twarzy.

Zdybek aż oniemiał...
Spodziewał się płaczu i lamentów, za pazuchę wetknął nawet ma-

nierkę z wodą na wypadek, gdyby zemdlała — a tu... Nie rozumiał...
— Wszakże Wrzostek niedawno powrócił z wyprawy na Lisow- 

szczyznę, a musiał zdrowo wrócić, bo widziałam go konno.
— Wrzostek nie żyje — odrzekł Zdybek ponuro — i niepoczesną 

śmiercią zakończył swój żywot!
— Nie żyje? — jęknęła i upadła wzruszona na ławę, twarz zakryła 

rękami i siedziała chwilę niema.
Los sam idzie jej na rękę — pomyślała po chwili.
Przemko w jej władzy w lochu, a on nie żyje, więc ona wolna! 
— Może legł w pojedynku z Przemkiem? — pytała.
— Przemko umknął.
— Umknął? Jego zabił i umknął? — powtórzyła jak echo.
Oczy jej błysły iskrami, pierś podniosła się wysoko. Nie mogąc pojąć 

wszystkiego, pytała:
— Jak to było, powiadaj!
— Gdy Przemka wrzucono do lochu, rozkazał Wrzostek byśmy 

przywieźli jego żonę i córkę.
— Strach mówić, co tam było, i żeby Wrzostek nie przybył z od-

sieczą, bylibyśmy uskwierkli na pieczeń!...
— Ale one wzięte? — przerwała Włoszka.
— Wróciliśmy z próżnymi rękoma.
— Tchórze! — wycedziła ze złością przez zęby.
— Wrzostek powrócił wściekły do domu, mnie wypłazował po 

karku i związanego kazał wrzucić do lochu, a sam pobiegł do swojej 
komnaty, porwał krótki nóż i poszedł do piwnic.

— Kilku ciekawych podążyło za nim. Wszedł w kaźnię Przemka.
— Poszedł nas pomścić — pomyśleli wszyscy i poszli do swoich 

zajęć, bojąc się narazić na jego gniew.
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Babetta i Wrzostek
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Czas upływał, a on nie wracał.
Zdziwieni, dlaczego tak długo tam bawi, zaczęli się niecierpliwić, 

lecz nikt nie śmiał wejść za nim z obawy, by któremu nie rozszcze-
pił głowy. Nareszcie, kiedy cierpliwości nie stało, przyszli do mnie 
po radę.

— Nigdy tam długo nie bawił — odrzekłem. — On w tym mistrz, 
jedno cięcie i już po wszystkim! Potem trupa każe wywlec i na wałach 
rzucić psom na pożarcie. Że teraz nie wraca, więc ja tam pójdę, bo 
mogło się jakie nieszczęście przytrafić!

Rozcięli mi więzy, zszedłem cicho i już z daleka usłyszałem ja-
kiś mruk.

Myślałem, że Przemko kona, więc wróciłem.
Za chwilę wziąłem jednego z sobą i poszedłem znowu.
Strach, com zobaczył!... Włosy stanęły mi na głowie ze zgrozy 

i przerażenia. 
Na ziemi leżał Wrzostek nieżywy, a wilk szarpał kawałami i pożerał 

jego ciało, mrucząc przy tym okropnie. Porwałem za miecz i jednym 
cięciem rozciągnąłem u nóg mych wilka, lecz już było za późno, bo 
omal całej głowy i rąk brakowało.

— A Przemko?
— Tego ani śladu...
Umilkł, a ona myślą przebiegła wypadki. Wspomniała sobie Dobosa 

i szepnęła:
— Palec Boży!...
— Tyś winna!... — sumienie jej rzekło.
Jęknęła głośno i dwa strumienie łez polały się po jej twarzy.
Lecz skrucha nie trwała długo.
Wszak ona zostaje panią na Barwałdzie i trzystu drabów obytych 

z orężem idzie pod jej władzę. Skarbiec pełny złota, kamieni drogich 
i drogocennych materii staje otworem do jej rozporządzenia. Drżyjcie 
wszyscy, co stanęliście na jej drodze.

— Trzeba, by asińdzka co prędzej wydała potrzebne rozkazy, bo 
ino widać, jak książę Jan wsparty pomocą Kazimierza obiegnie za-
mek — odezwał się Zdybek, wyrywając z marzenia Włoszkę.

— Będziemy się bronić i zjedzą diabła, jak ich nie zmuszę do sro-
motnej ucieczki!

— Ja sama staję na czele! — dodała po chwili.
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IX

Skawina po ostatnim napadzie Wrzostka wyludniła się bardzo.
Z czternastu tysięcy mieszkańców pozostało zaledwie około sześć, 
a i ci, mając niedaleko siebie łupieżcę, niepewni byli mienia i życia.

Nie pomogło już ani prawo magdeburskie, ani przywileje królew-
skie, bo ludność odstraszona napadami rozbójników wolała szukać 
bezpiecznej osady w środku państwa.

Wieści o wyprawie Jana, księcia na Oświęcimiu i Zatorze, na Wałek 
i pokrewny jemu Barwałd przyjęli mieszczanie z zadowoleniem. Na 
zwołaną w tym celu przez księcia radę wysłali Gładysza, który gospo-
darował na mieniu Dobosa, a że był gospodarny i zapobiegliwy, został 
po swoim panu burmistrzem.

W stronie zachodniej miasta, w ulicy nazwanej „Szwaby”, gdzie 
sami Niemcy i żydzi mieszkali, u wylotu której była w murach brama 
na drogę prowadzącą do Węgier, stała garstka ludzi naokoło dobosza 
i herolda.

Dobosz przestał walić w bęben, ustały szepty, a herold podniósłszy 
w górę laskę opatrzoną herbem miasta, głosił:

— Wszem i wobec, każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, 
ogłaszam głośno i wyraźnie, że za zezwoleniem najmiłościwiej nam 
władającego króla i pana  — Kazimierza Wielkiego  — i z uchwały 
naszej sławetnej rady miasta — oby żyli jak najdłużej — Jan, wielki 
książę Oświęcimia i Zatora, robi zaciągi w naszym wolnym królewskim 
mieście, by położyć koniec łupieżcom na Barwałdzie i Wałku.

Szmer zadowolenia przebiegł po słuchaczach, a herold odsapnąwszy, 
ciągnął dalej:

— Nasza sławetna rada miasta wspólnie z cechmistrzami uchwa-
liła, aby każdy obywatel zdolny do dźwigania spisy czy łuku stanął za 
dwa dni pod rozkazy sławetnego burmistrza Gładysza w ratuszu, skąd 
świtaniem wyruszą pod komendę księcia do Oświęcimia.

Umilkł, a bęben zawarczał krótko na znak, że ogłoszenie skończone.
— Hurra! — wyrwało się z piersi słuchaczy. — Idziemy jak jeden 

mąż pomścić nasze krzywdy! 
Hałas i wrzask zapanował na ulicy. Jedni biegli do domu z nowina-

mi, inni znowu stali i gestykulując zawzięcie, snuli plany na przyszłość, 
pewni, że pozbędą się zmory zatruwającej im życie.
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Tymczasem bramą wjechało dwóch rycerzy, a z nimi słudzy. Jadąc 
sznurkiem, wymijali zbity tłum ludzi na „Szwabach”, kierując się do rynku.

— Przemko! — szeptali, poznając rycerza na przedzie i nie mogąc 
wyjść z podziwu, skąd się tu wziął, bo już słuchy doszły do miasta, 
że Wrzostek go ujął i zamknął u siebie w podziemiu. Ze strachem 
pewnym patrzyli na zawalaną zbroję jego towarzysza.

Oni tymczasem wjechali na rynek i zatrzymali się przed do-
mem Gładysza.

Na spotkanie ich wybiegła jego żona, a sługę popchnęła do ratusza 
do pana, gdzie radzie przewodził. Syn czternastoletni, urodziwy chło-
pak, odebrał od rycerzy konie, a oni proszeni przez gospodynię, weszli 
do środka domu.

Za chwilę przybiegł zdyszany Gładysz, a widząc Przemka przed 
sobą wolnego, ucieszył się, i pochylając się do jego ręki, mówił:

— Musieli pewnikiem nieprawdę mówić, skoro waści oglądam ca-
łego! — Boć przecież to nie jest nam tajnym, że tylko nieboszczykiem 
z barwałdzkiego lochu wychodzi ten, kto się tam żywym dostanie!

— Prawdę mówili, żem tam był — rzekł Przemko — i tylko temu 
oto kawalerowi zawdzięczam swą wolność!

Gładysz obrócił się prędko, by złożyć podziękowanie nieznane-
mu rycerzowi, lecz nagle przystanął niemy, wpatrując się uparcie 
w jego oblicze.

Po chwili dopiero, przyszedłszy do siebie, szepnął:
— Dziwne to! Waść tak podobny do nieboszczyka mego pana, żem 

myślał, iż jego obraz mam przed sobą albo, że on sam wstał z grobu 
i stanął przede mną!

— Prawda! — rzekł Przemko. — Teraz pojmuję, skąd nurtowała 
mi głowę myśl, że cię znam, i teraz dopiero, kiedy Gładysz poznał 
podobieństwo do mego druha Dobosa, poznaję, skąd to było.

— Nie znałem Dobosa ani też nie wiem, kto to był! — rzekł Za-
wój.  — To tylko wiem, żem się na Barwałdzie urodził, a Wrzostek 
mój rodzic!

Zdumiał się jeszcze bardziej Gładysz.
— Dziwne to, bardzo dziwne! — rzekł w końcu — że waść jako 

syn Wrzostka jesteś zbawcą Przemka!
Tłumaczył się Zawój jak umiał ze swego postępku z obawy, by się 

nie wygadać o swym gorącym uczuciu do Polusi. Zdania mu się nie 
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kleiły, plótł od rzeczy, lecz słuchający wzięli mu to na karb jego prze-
męczenia.

Gładysz więc zrobiwszy sobie wyrzut, że gwarą zabawia gości za-
miast pomyśleć o posiłku, poprosił ich do stołu.

Przemko z Zawojem wyszli na chwilę, by służbie oddać zbroję do 
wyczyszczenia, i wkrótce wrócili ubrani w lekkie wełniane spencery, 
jakie zawsze noszono pod stalową blachą.

Przemko usiadł naprzeciw jednookiego Wajdy, obok niego Zawój, 
a Gładysz usługiwał, dolewając co chwila do glinianych kubków tę-
giego miodu. Pieczeń barania dymiła na stole, a łechcąc ich nozdrza, 
przypominała, że dzień cały nie mieli nic w ustach, toteż ochotniej 
zabrali się do wspólnej biesiady.

Podjadłszy do syta, popijali z pucharów. Przemko rozmawiał z Gła-
dyszem o wyprawie, a Zawój podparł głowę na dłoni i dumał nad 
swoją dolą. Wajda spoglądał jednym okiem na mówiących, uchem łapał 
każde słówko i zły szukał odruchowo u boku szablicy.

— Jak śmią w jego obecności snuć plany zagłady drogich jego 
sercu murów?

Myśl jego pobiegła w przeszłość.
Wspomniał sobie w lesie napad na Przemka i Dobosa i słowa da-

wane drabom: „oszczędzać”...
— Szkoda, żem ochraniał! — mruknął pod nosem. — Niechby był 

legł jak tamten — byłoby dziś mniej jednego przeciw nam!
Mimo woli pociągnął ręką po głowie, lecz coś innego znać wpadło 

mu w umysł, bo zgrzytnął zębami i szepnął:
— Straszne było cięcie, jego by ani diabeł nie zmógł!...
— Co waść mówisz?  — zapytał Przemko, bo dosłyszał mrucze-

nie starego.
Wajda popatrzał na niego przeciągle  — znać jakieś przekleństwo 

miał na końcu języka — lecz umilkł i silniej tylko pociągnął z pucharu.
Przemko zwrócił się dalej do Gładysza, ruszył znacząco ramionami 

i snuł dalej z Gładyszem projekty zdobycia Barwałdu.
Nie poznał Wajdy. Był pewny, że ten dawno w ziemi.
Wieść o strasznej śmierci Wrzostka i objęciu dowództwa nad bandą 

przez Włoszkę dostała się za mury Barwałdu. Podawana z ust do ust 
rankiem następnego dnia zawitała do miasta.
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Jak tylko Przemko i Zawój wstali z pościeli, nie skończywszy ran-
nego Ave Maria, powrócił Gładysz z miasta z nowiną.

— Wrzostek nie żyje!... — zaczął zaraz z progu.
— Nie żyje!? — wyrzekli omal równocześnie Przemko i Zawój.
— I brzydką śmiercią zginął! Mówią kupcy, którzy dziś przybyli do 

miasta, że w kaźni, gdzie wy panie byliście zamkniętym — tu zwrócił 
się do Przemka — wilk rozszarpał mu gardło!...

Jęknął nieludzkim głosem Zawój i blady runął jak długi na ziemię 
bez przytomności.

Ocucili go prędko i posadzili na ławie.
— Więc mówią, że...
— Wilk go zagryzł, takie wieści przyszły! — dokończył Gładysz.
— Więc jam jest mego ojca zabójcą! Bo ja tam z pustoty umie-

ściłem wilka! — jęczał i zawodził Zawój, że aż obecni poczęli tra-
cić głowy.

Wajda, trzęsąc się cały, blady, przywalony wiadomością jak gromem, 
nie mógł słowa przemówić. Nareszcie porwała go złość na Zawoja, 
że mało a byłby go płatnął mieczem, lecz ochłonął zaraz. Widząc 
zaś straszny lament Zawoja, żal mu się go zrobiło, zapomniał prędko 
o śmierci pana, a jął go pocieszać.

— Żakowska to swawola była i tyś temu nie winien! — powtarzał 
raz wraz.

By Zawojowi ująć boleści, miał chęć powiedzieć mu, że Wrzostek 
nie był jego rodzicem, lecz pomny przysięgi, jaką złożył nieboszczy-
kowi, że dowie się o tym dopiero od tego, który ostatni z nich będzie 
miał umierać, milczał.

Uspokoiwszy nieco żałość Zawoja, rzekł Przemko:
— Więc wyprawa zbyteczna, kiedy Wrzostek pomarł!
— O nie! Babetta objęła dowództwo i grozi, więc co zaczęto, trzeba 

niezwłocznie dokończyć! — odpowiedział Gładysz.

X

Miało się ku południu, gdy Przemko zapowiedział Gładyszowi, że 
wyjeżdża do Oświęcimia, będąc niespokojny o los żony i córki.

Ubierał zbroję, sposobiąc się do drogi, i spoglądał co chwila na 
siedzącego z podpartą głową Zawoja. Żal mu go było bardzo i rad by 
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boleści jego ulżyć, lecz jakoś rady żadnej nie mógł wymyślić. W końcu 
odezwał się:

— Wiesz, młodzieńcze, co! Jedź ze mną na dwór księcia! Pan to 
hojny, w rycerskim rzemiośle miłujący się bardzo, to i napatrzysz się 
tam na dużo nieznanych ci jeszcze obyczajów, a kto wie, czy nie przy-
podobasz się jemu, więc może pas i ostrogi ci przypnie, zwłaszcza, że 
okazja będzie pokazać zręczność! Gotuje wyprawę, więc rycerstwa moc 
ściąga, to i harce z pewnością będą!

— Nie wiem, czy dla syna Wrzostka znajdą się gdzie ostrogi! — od-
rzekł smutnie Zawój.

— Prawda to jest, że hańba ojca ściga swe potomstwo do siódmego 
pokolenia, lecz nie było też jeszcze wypadku, żeby komuś, kto poświęca 
się ojczyźnie i wiernie jej służy, nie przebaczono winy jego rodu, a na-
wet by za taką służbę nagrody na ziemi nie otrzymał, nie mówiąc już 
o koronie królestwa niebieskiego, którą snadnie otrzyma.

Zawój popatrzył zdziwionymi oczyma na Przemka. Nie pojmował 
wcale, za co on, który nic a nic złego nikomu na świecie nie wyrządził, 
miałby iść na potępienie, wreszcie rzekł:

— Juści ta Pan Jezus wie najlepiej, dlaczego dzieci za winy ojców 
karze i nam trzeba się z pokorą temu rozporządzeniu poddać, ale mnie 
się widzi, że gdybym z waścią pojechał i połączył się z wrogami mego 
rodzinnego gniazda, to już nie tylko na boską, ale i na ludzką byłbym 
skazany pogardę.

— Nie doradzam ja, chłopcze, byś wyciągał miecz z pochwy prze-
ciw rodzicom, bobym ja i ty popełnił grzech śmiertelny przeciw przy-
kazaniu Boga, ale radzę tylko: jedź ze mną, napatrzysz się mnogości 
różnego rycerstwa i oręża, nasłuchasz uciesznych krotochwili, a może 
i przy sposobności na igrzyskach pokażesz, co umiesz, to ci prędzej 
i żałość przeminie!

Umilkli.
Przemko gotowy już do drogi kręcił się jeszcze po gościnnej kom-

nacie Gładysza, a Zawój zapatrzył się w dyliny podłogi i dumał.
— Tam na północy ciągłe zapasy z Krzyżakami — myślał. — Tam 

by mu raczej — jako że go tam nie znają — szukać zmazania winy 
rodu! Lecz wspomniał sobie piękne oczy Polusi, coś go ścisnęło za 
serce, więc powstał prędko zdecydowany i wyrzekł:
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— Pojadę z wami, panie, ale oręża przeciw memu gniazdu nie wy-
ciągnę.

— I nikt cię do tego nie zmusza — odrzekł Przemko. — Nawet 
każdy uszanuje twą boleść i pocieszy.

— A teraz nie zwlekać, bo czas umyka, i w drogę!
Za chwilę wszyscy, nie wyłączając nawet Wajdy, który się zarzekł nie 

opuszczać Zawoja, wyjechali za bramę miasta, kryjąc się w dębowym 
lesie nad brzegami szeroko rozlanej Wisły.

Mając po jednej stronie wodę, po drugiej gęsty, zarosły olbrzymimi 
dębami las, nie odczuwali silnej spiekoty, więc popędzali konie, zwłasz-
cza, że Przemko spieszył się do strapionej żony i córki.

Zawój zwiesił głowę i dumał nad swoim losem, a Wajda spoglądał 
na niego co chwila, powtarzając dla pociechy swego wychowanka:

— Żakowska to swawola i tyś temu nie winien!
Nad wieczorem stanęli w Zatorze, zdziwieni mnogością zbrojnych 

postaci kręcących się po mieście. Tu się dowiedzieli, że książę zjechał 
także z Oświęcimia i jutro rusza z rycerstwem na Wałek.

Skręcili do gospody pierwszej, jaką napotkali po drodze, a Przemko, 
oczyściwszy się trochę z podróżnego pyłu, zostawił Zawoja, Wajdę 
i Kęska w zajeździe, oznajmiając, że zaraz powróci, a sam pojechał do 
zamku pokłonić się księciu i ofiarować mu swoje usługi. Niezadłu-
go powrócił i opowiadając, jak łaskawie był przyjęty, siadł do stołu, 
aby na zrzynku pergaminu wypisać swe losy i ze słowami pociechy 
pchnąć umyślnego posłańca do Oświęcimia, gdzie  — jak mu rzekł 
książę  — pod osobistą opieką księżnej Anny zostawała jego Zońka 
z Polusią.

Zawój dowiedziawszy się, że Przemko potrzebuje posłańca, przezna-
czył Kęska i tyle napierał, że [Przemko] musiał w końcu nań przystać. 
Przemko, skończywszy pisanie, wręczył je chłopakowi, przykazując, 
aby pokłoniwszy się, opowiedział wszystko, jako że sam był całego 
zdarzenia świadkiem, a sam by wracał pod Andrychów, gdzie u murów 
Wałka ich spotka.

Zawój wybiegł za Kęskiem do stajni i kiedy ten wyprowadzał konia, 
szeptał mu coś długo na ucho, a potem spokojniejszy już nieco rzu-
cił się razem z Przemkiem i Wajdą na rozesłaną na podłodze słomę 
i zasnął.

Rano zbudziły ich grania rogów i zawołania rodowe.
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Zerwali się z posłania, podany przez gospodarza posiłek spożyli 
spiesznie i zostawiwszy hojną zapłatę, wyjechali pod zamek, gdzie już 
drużyna mieszczan ze Skawiny nadciągnęła i stała gotowa do drogi.

Twardo trzymała się załoga Wałka, lecz przemagającej sile nie mogła 
się oprzeć i drugiego dnia był zamek w rękach księcia.

Zador dał gardło na miejscu. Resztę ukarawszy dla przykładu, jak 
przystało, książę oddał zamek na własność swej żonie, która zaraz 
na nim ustanowiła burgrabię, wybierając najwierniejszego ze swojej 
służby, a który — powiedziawszy nawiasem — w dwa lata zbuntował 
się i łupił tak samo jak i jego poprzednicy, tak, że książę musiał go na 
nowo zdobywać, a następnie do gołej ziemi zburzyć.

Załatwiwszy się z Wałkiem, ruszyli pod Barwałd, by ukarać drugie 
gniazdo rozbójników-rycerzy.

Ci dobrze przygotowali się na przyjęcie wroga.
Ustawiono wysokie wieże dla łuczników, tarany do walenia murów 

i kusze do rzucania olbrzymich kamieni, zbudowane przez cieśli 
w Zatorze pod osobistym kierownictwem księcia. Rozpoczęto regu-
larne oblężenie.

Codziennie przypuszczano całą siłą atak na mury zamkowe, lecz 
zawsze odparci wracali ze stratą.

Drugi tydzień dobiegał końca, jak stanęli pod zamkiem, walcząc 
nieustannie, lecz zdobyć go nie mogli.

Zawój, Wajda i Kęsek towarzyszyli Przemkowi, lecz udziału w walce 
nie brali, czekając ciekawie końca oblężenia.

Zawój siedział tylko w namiocie Przemka, zawodził żale, a Wajda 
kręcił się niespokojnie po obozie, śląc tęskne spojrzenia na mury Bar-
wałdu, po czym poznać było, że rad by dostać się do swoich, gdyby 
mu nie żal było zostawić samego Zawoja.

Tęsknota za swoimi pożerała go coraz bardziej. Zmizerniał i posi-
wiał jeszcze więcej, aż wreszcie, nie mogąc wytrzymać, znikł jednego 
wieczoru z obozu.

Domyślał się Zawój powodu i celu i nie dziwił się wcale, bo mało 
brakowało, a byłby to samo uczynił.

W zamku coś się od tego czasu zmieniło.
Dotąd odpierali tylko ataki oblegających, a po zniknięciu Wajdy 

zaczęli sami wypadać zza murów i prażyć, co się dało książęcych, aby 
znowu tak prędko jak wypadli ukryć się za wały.
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Dnia tego od rana lało jak z cebra. Nad wieczorem dopiero pokazało 
się słońce, zapowiadając pogodną, choć chłodną noc.

Rycerze, trzymani cały dzień przez ulewę w namiotach, powycho-
dzili teraz, prostując pokurczone członki, a słudzy rozpalali ogniska, 
gotowali strawę i suszyli odzież przemokłą, gwarząc przy tym i żar-
tując.

Wyszedł także i Zawój zażyć świeżego powietrza.
Szedł pomiędzy ogniskami bezmyślnie, potykając się na kamieniach, 

a od czasu do czasu słał długie, tęskne spojrzenie na górę, gdzie — jak 
mu się zdawało — żywszy niż zwykłe panował ruch.

Ciemność zalegała stopniowo coraz większa, gwary milkły i wresz-
cie niebo zasłało się gwiazdami. Gasły jedne ogniska po drugich i za 
chwilę ucichło wszystko, i tylko nawoływanie czat lub wycie wilków 
albo lekki pomruk głosów z Barwałdu dawał się słyszeć.

Na zamku światła nie gasły. Zdawało mu się nawet, że ruch tam 
teraz większy.

Zawrócił z powrotem i wszedł do namiotu.
Przemko spał już na swoim posłaniu i widać sfatygowany zasnął 

twardo, bo nie słyszał jego kroków. Obok leżał zmożony snem Kęsek, 
a giermek Przemka siedział na kulbace i trzymając w jednej ręce część 
zbroi do czyszczenia, a w drugiej kawałek szmaty, drzemał, świstając 
przeraźliwie nosem.

W pierwszej chwili Zawój miał ochotę zbudzić Przemka i zrobić 
go uważnym na niezwykły ruch na zamku, ale widać namyślił się 
inaczej, bo machnął ręką i ze słowami: Niech się biją sami — rzucił 
się na posłanie.

— Tamtych zdradzić nie mogę, a tych mi wspierać się nie go-
dzi! — myślał.

Przyciskał głowę do posłania, silił się, by zasnąć, lecz nie mógł.
Myśli jakieś leciały mu przez głowę jedne za drugimi, jakby har-

ce urządzały.
Ręką tarł czoło, przewracał się z boku na bok, lecz zasnąć nie mógł, 

a czas ubiegał.
— Tam jego ojca ludzie się bronią, a on tu pomiędzy wroga-

mi! — myślał. — Lepiej byłoby pójść śladami Wajdy i porzucić rolę 
bezczynnego widza!

— A Polusia? — coś mu zagadało w duszy.



Oblężenie Barwałdu
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— Tę niechybnie bym stracił na wieki — szepnął.
Naraz jakieś krzyki, brzęk oręża i kwik koni doleciał jego uszu.
Usiadł na posłaniu i łowił łakomie szmery.
— Wycieczka z zamku na śpiący obóz! — pomyślał i legł z powro-

tem, zamykając oczy, jakby nie chciał patrzeć na to, co będzie.
— Niech się biją sami, mnie do nich mieszać się nie godzi!
Naraz giermek Przemka powstał z kulbaki i przetarłszy zaspa-

ne oczy, począł nadsłuchiwać. Położył wreszcie trzymaną zbroję na 
ziemię i wybiegł z namiotu, a za chwilę wróciwszy, krzyknął, co mu 
sił starczyło:

— Z zamku wypadli na naszych i wszystko w popłochu! Ucie-
kajcie!  — I nie czekając dłużej, porwał za swoją szablę i wymknął 
się wystraszony.

Przemko zerwał się z posłania, naciągnął czym prędzej zbroję, 
wołając, by mu podano konia. Kęsek, widząc, że giermek Przemka 
umknął, wyszedł po konia, a Zawój tymczasem zapiął mu sprzączki. 
Ubrawszy się, wziął spisę w jedną rękę, a w drugą miecz goły, dosiadł 
konia i pognał w tę stronę, skąd dolatywał gwar walki.

Lecz bitwa nie trwała długo.
W śnie pogrążeni nie przypuszczali nawet, by oblężeni mieli na tyle 

odwagi i śmieli ich zaczepiać.
Napadnięci znienacka w pierwszej chwili pierzchali w popłochu, 

nie zdając sobie sprawy z tego, co się stało. Lecz wnet opamiętali się 
a uderzając śmiało, wygnali wroga, który, bojąc się, by mu nie odcięto 
z powrotem drogi, spiesznie skrył się za murami zamku, zostawiając 
kilkunastu zabitych i rannych.

I oblegający nie zostali bez strat.
Od początku oblężenia zamku nie padło tylu ludzi, co w tej noc-

nej walce.
Nie kładziono się też więcej na spoczynek. Jedni opatrywali rannych, 

inni kopali doły, by pogrzebać zabitych, a inni znowu stawali grupami 
i opowiadali sobie o przebiegu walki.

Zawój nawet nie wyjrzał z namiotu. Rękę wsparł pod głowę i leżąc, 
łowił uchem gwar walki.

Słyszał nawoływania i jęki, kwik koni i szczęk oręża, wreszcie 
wszystko ucichło.
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Ciekawy był wyniku, lecz wstać nie chciał i wolał czekać, aż Przem- 
ko wróci i wszystko opowie. Godziny się wlekły leniwie, na polu już 
szarzeć zaczęło, a tu ani snu, ani Przemka doczekać się nie mógł.

Nagle doleciały go jakieś ciężkie stąpania i coś jakby ciężar złożono 
pod ścianą namiotu.

Zerwał się prędko z posłania i wyjrzał na pole.
— Czyście wy, dostojny panie, Zawój?  — zapytał go nieznany 

mu człowiek.
— Jam jest! — odrzekł a serce uderzyło mu silniej.
— Jakiś ciężko ranny, zdaje się z Barwałdu, prosił nas, abyśmy go 

do was przynieśli — odrzekł nieznajomy — prawiąc, że ma wam coś 
ważnego powiedzieć przed zgonem! Tu wskazał na leżącego na ziemi, 
nad którym klęczał drugi i rozpinał mu kaftan.

— Omdlał na razie! — rzekł klęczący do Zawoja.
Zawój pochylił się, by poznać pomazanego zakrzepłą krwią rannego, 

i naraz krzyknął przerażony:
— Wajda!
Ukląkł obok niego, pomagając ściągnąć kaftan.
Rana była na piersi szeroka na dłoń, skąd rozcięte sterczały żebra 

i lewa ręka w połowie odcięta.
— Zdaje się, że na nic tu pomoc!  — szepnął blady ze wzrusze-

nia Zawój.
Zatkawszy ranę, by nie krwawiła, kazał go podnieść i złożyć na 

swoim posłaniu, a sam przyniósł wody, obmył mu twarz i usiadł obok 
niego. Strapiony srodze czekał, aż ranny przyjdzie do siebie.

Słońce wyjrzało już zza wierzchołków drzew, kiedy Wajda otworzył 
oczy i wyszeptał:

— Wody!
Podał mu Zawój do ust czarkę. Wajda pociągnął ustami, lecz naraz 

zakaszlał strasznie i krew puściła mu się gardłem i nosem.
Po chwili wybuch zwolnił.
Ranny dał znak oczami Zawojowi, jakby go przyzywał do siebie. Po-

chylił się tedy Zawój nad nim, a on, szepcąc urywanymi sylabami, mówił:
— Poczęstowali... dobrze... i długo...  — kwękał  — nie... będę... 

Dość... już... tego... życia..., trza... jechać... za... Wrzostkiem... i...
Zawój szlochał cicho, a Wajda, siląc się bardzo, szeptał dalej, jakby 

się spieszył:
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— Słowem... byłem... związany..., dlatego... nie... mówiłem... nic... 
Dziś dopiero..., kiedy mi przychodzi stąd odejść..., nic mnie nie wiąże...

— Wrzostek kazał... więc we czterech... skradaliśmy się... lasem..., 
by na nich... napaść znienacka... och, ta noc... ta noc... — całą resztę 
życia zamieniła mi w piekło...

— Przemko i...  — urwał, bo krew rzuciła mu się znowu ustami 
i tylko charczenie wydobywało się z krtani. Oczami przewracał okrop-
nie, prężył się i zdawało się, że już wyzionie ducha, ale po chwili mógł 
znowu słów parę wyszeptać:

— Tyś nie... jest synem Wrzostka..., jam ciebie... w tę noc... w lesie 
znalazł, było was... — i znowu urwał.

Ręką zdrową macał bliznę na głowie, poruszał wargami, jakby coś 
mówił, wreszcie zacharczał strasznie.

Zawój położył rękę na jego czole — było zimne.
— Zbliża się koniec — pomyślał.
Za chwilę otwarł ranny jeszcze raz oczy, popatrzał przeciągle na 

Zawoja i ledwie dosłyszalnie wyszeptał:
— Lżej mi...
I przymknął powieki wstrząśnięty dreszczem, wyprostował się nagle 

i skończył...
Na drugi dzień, pogrzebawszy Wajdę, Zawój kazał Kęskowi okul-

baczyć konie i zebrać się do drogi.
— A dokąd? — zapytał, słysząc to Przemko.
— Na Litwę bić się z Krzyżakami!  — odrzekł smutnie Zawój 

i skoczywszy na siodło, odjechał.

XI

Książę zwołał do swego namiotu znaczniejsze rycerstwo na naradę.
Wyczerpano już wszystkie środki, jakie tylko uważano za stosowne, że 
wiodą do celu. Barwałd jednak stał dalej nienaruszony. Czas ubiegał na 
bezskutecznych wysiłkach, przysparzał coraz większych strat w ludziach, 
niektórzy nawet zaczęli się niecierpliwić przedłużającą się walką i szemrząc, 
chcieli wracać do domu. Tylko myśl sromoty trzymała ich na miejscu, 
bo zapał dawno uleciał. Książę poinformowany dobrze o wszystkim 
zapobiegał, jak mógł, by nie dopuścić, aby całą wyprawę okryła hańba. 
Lecz poznał, że dalej tak być nie może i złemu koniecznie trzeba zaradzić.
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Zeszli się więc naczelnicy rodów, rycerze walczący pojedynczo na 
swoją rękę, dowódcy zaciężnych rot i oddziałów ochotniczych miesz-
czan.

Książę zajął na podwyższeniu miejsce, a rycerstwo stanęło kołem 
obok niego.

— Zawołałem tu waszmościów, bo dochodzą mię niepoczesne słu-
chy jako też zarzuty, że niedołężnie dobywa się zamku, przez co walka 
się przedłuża, a niejednemu spieszno jest do domu! Wiedzcie panowie, 
że i mnie spieszno i długo nie chciałbym tu bawić, lecz ze wstydem 
odstąpić zbójeckiego kurnika rycerzowi się nie godzi!

— Słusznie! — odezwało się kilka głosów.
— Zważcie też i na to, że odstąpiwszy bez ukarania łupieżców 

barwałdzkich, nie tylko rozgniewamy króla jegomości, lecz sami za-
służymy na wieczną pogardę! Rozzuchwalimy nawet ufnych w swą 
potęgę i łajdactwo rozbójników, którzy dadzą nam się jeszcze bardziej 
we znaki!

— Musimy obalić to gniazdo — wołali jedni — choćbyśmy tu rok 
cały mieli siedzieć!

— Wracać do domu i dobrze pilnować swego mienia u sie-
bie! — wołali drudzy.

Jedni stanęli przeciwko drugim i wymyślając się nawzajem, grozili 
sobie pięściami, i mało a do mieczy się porwą.

— Kto chce sromoty, niech wraca, my sami będziemy zamku do-
bywać! — wołał na cały głos Gładysz.

— A czego go waść nie dobył dotąd, jak my pomagali!  — od-
powiedział mu jakiś wąsacz.  — To nie z garnkiem sprawa i szkoda 
czas mitrężyć!

Teraz już pewnie przyszłoby do czynnej zniewagi, bo gorący Gła-
dysz dobył miecz z pochwy, lecz książę, widząc to, powstał z siedzenia 
i dał znak, że chce dalej mówić.

Uciszyło się zaraz, bo każdy miarkował, że w obecności księcia burda 
nie uchodzi; więc tylko sapiąc ze złości, spoglądali na siebie spode łba 
przeciwnicy, książę zaś zaczął:

— Widzę, że słuszne były obawy moje i na upartość nie widzę leku! 
Niech tedy ten, co ma ochotę na hańbę swego rodu wracać do domu, 
wraca, a ci, co pragną chwały, niech ze mną zostaną u murów!
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Tymczasem zwróciło uwagę obecnych jakieś szamotanie za ścianą 
i słowa, które przez płótno ściany doleciały ich uszu.

— Puśćcie mię do księcia, bo ważną sprawę mam mu do opowie-
dzenia!

Książę dał znak, by się przekonać, co to wszystko znaczy, i Przemko 
wybiegł z namiotu.

Za chwilę powrócił, prowadząc za rękę Grzesia, syna Jakuba z „Zie-
lonej”.

Ubranie było na nim podarte na strzępy, zawalane gliną, wyglądał 
jak upiór, a nie człowiek, i nie dziw, że służba nie chciała go wpuścić 
przed oblicze księcia.

Ucałowawszy rękę Przemka w podziękę, że go wprowadził do 
namiotu, przecisnął się Grześ przez zdziwiony tłum rycerzy i stanął 
przed księciem.

— Jam, panie, z ważną wieścią przyszedł do ciebie, a ci złoczyńcy 
nie chcieli mnie do was wpuścić!  — mówił Grześ, kłaniając się do 
ziemi. — Ukarz ich za to, panie, bo jakbym tu nie wszedł, zamku nie 
zdobylibyście nigdy!

— Co im za to uczynić? — zapytał książę ubawiony tą sceną.
— Każ im łby pościnać!
— O, to srogiej kary żądasz! — śmiejąc się, odrzekł książę.
— Ja, panie, nie myślę, aby im pospadały głowy, ale żeby je za karę 

oni tym drabom pościnali! — tu wskazał w stronę zamku.
Złapał się pod boki książę, zanosząc się od śmiechu, i obecni wy-

buchnęli chichotem na dowcip rezolutnego chłopaka.
— A to smyk krotochwilny! — powtarzano wkoło.
— Jak nas wprowadzisz na zamek, pewnikiem twemu życzeniu 

uczynimy zadość, a teraz nam powiedz, jakie masz dla nas nowi-
ny! — rzekł wreszcie książę, siląc się, by utrzymać powagę.

—  Wiedział ci ja, panie, że z lasu jest podziemny korytarz do lo-
chów zamkowych, bom tam raz zabłądził, łażąc po lesie za grzybami, 
lecz teraz w żaden sposób nie mogłem go odnaleźć. Cały tydzień ła-
ziłem po lesie głodny, wilki mnie zjeść chciały, ale w końcu znalazłem. 
Daj waść choć trzydziestu zbrojnych, ja im wskażę i wezmą zamek za 
jednym zamachem!

— Więc mówisz, że wskażesz podziemną drogę na zamek? — za-
pytał książę ucieszony.
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— Wskażę panie i będzie stąd oddalona o pół mili w zaroślach 
i trza będzie siekiery zabrać ze sobą, bo przez ciernie nie dojdzie!  
Ja tam na czworakach lazłem, a i tak gęstwina podarła na mnie odzie-
nie!

Możność dostania się znienacka na zamek podziałała ochoczo na-
wet na chętnych wracania do domu. Postanowiono tedy, że Przemko 
zabierze trzydziestu na ochotnika, dotrze nocą podziemiem do zam-
ku, zdobędzie bramę i opuściwszy most na fosę, zrobi tym sposobem 
wolną drogę dla reszty, którzy z zewnątrz całą siłą przypuszczą atak.

Z południa nieznacznie — by nie zwrócić uwagi oblegających — wy-
sunęło się trzydziestu dobrze uzbrojonych ludzi i prowadząc za uzdy 
konie, szło spiesznie lasem. Grześ, szukając śladów znaczonych na 
drzewach lub trawie, biegł przodem. Czasem przystanęli, Grześ się 
upewniał, czy zaś nie zbłądził, i znowu szli dalej.

Zwierz, spłoszony ze swoich legowisk, wybiegał im nieraz spod 
nóg, wzbudzając w niejednym żyłkę myśliwską, las kołysany lekkim 
podmuchem wiatru szumiał majestatycznie nad głowami, jakby jakąś 
pieśń nucił w takt stąpań ludzkich.

Słońce już dobrze chyliło się ku dołowi, kiedy stanęli odgrodzeni 
gęstym zaroślem cierni i głogu.

Dalsza droga bez pomocy żelaza była tu nie do przebycia.
Gęsto rosnący krzew związany dzikim chmielem, powojem i inny-

mi pnącymi się roślinami taką tworzył zaporę, że o przebyciu go bez 
torowania sobie drogi siekierą nie mogło być mowy.

— Tu w środku tego zarośla wielkim kamieniem przywalone jest 
wejście podziemne do zamku!  — rzekł Grześ, wskazując ręką na 
żywy mur.

Rycerze uwiązali konie u drzew, a sami, wycinając drogę, posuwali 
się naprzód noga za nogą, a kiedy stanęli u celu, mrok zapadł. Przed 
sobą mieli miejsce wolne od zarośli, nie większe jak trzy łokcie kwadra-
towe. Grześ stanął na środku i tupnął nogą — głuche echo oznajmiło 
próżnię pod spodem.

— Dla niepoznaki przykryto ziemią!  — rzekł Grześ.  — Pod 
spodem jest kamień, który kryje wejście  — tu wskazał na miejsce 
rozgrzebane jego rękami.

Wzięto się ochoczo do usuwania ziemi i za chwilę ujrzeli rycerze 
wielki kamień z dwoma żelaznymi ogniwami do podnoszenia, a po 
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odwaleniu tegoż ukazał się przed nimi szeroki otwór z wygodnymi 
schodami prowadzącymi w dół.

Stęchłe powietrze uderzyło ich w nozdrza.
Nie wiedząc, jakie ich jeszcze przeszkody spotkają, nie namyślali 

się długo. Zapalili smolne łuczywa i wolno jeden za drugim wstąpili 
w podziemny korytarz.

Po ścianach murowanych z piaskowca lała się wilgoć, z płyt kamien-
nych nad ich głowami padała im na zbroje grubymi kroplami woda, 
a na ziemi pełzało mnóstwo jaszczurek i ropuch.

Zrazu droga spuszczała się ku dołowi, czasem parę stopni trza było 
przekroczyć — wreszcie dostali się na drogę równo położoną, lecz za 
to napełnioną do kolan wodą i mułem. Brodząc w błocie, oddychali 
ciężko zgniłym powietrzem, a dym dobywający się z łuczywa gryzł ich 
w oczy tak, że musieli w końcu zagasić ogień i w ciemności, trzymając 
się ściany, postępować naprzód. Pomału droga zaczęła się podnosić, 
błoto dochodziło już tylko do kostek, wreszcie znikło.

Poznali, że wstąpili na górę Żarek, na szczycie której stał zamek.
Kroczyli teraz spieszniej, potykając się na wystających kamieniach. 

Czasem wyrwało się przekleństwo któremu, gdy głową uderzył o mur, 
lub śmiech cichy na żart wypowiedziany przez lepiej usposobio-
nych  — zresztą cisza przerywana tylko stąpaniem ich kroków lub 
echem, co niosąc szmery, gubiło się gdzieś daleko przed nimi tajem-
niczo.

Przemko postępował naprzód, obok niego Grześ, a za nimi resz-
ta rycerzy.

Naraz Przemko uderzył o coś głową i poznał, że droga dalsza za-
parta jest przed nimi.

Skrzesali ognia i przy świetle łuczywa ujrzeli ciężkie dębowe drzwi 
okute żelazem.

Była może północ. Trzeba było czym prędzej przeszkodę usunąć, bo 
zwłoka mogła udaremnić cały plan.

Siekiery odskakiwały, nie czepiając się nawet, gdyż gęsto nabite kule 
w żelazne gwoździe nie pozwalały dojść ostrzu do drzewa. Próbowa-
no zaporę wyważyć drągami, ale i tu okazała się niemoc, bo więcej 
jak trzech ludzi nie mogło dostąpić bliżej, a przed ich siłą drzwi ani 
drgnęły nawet. Pozostał jedyny sposób, aby się podkopać pod próg, 
przeleźć pod nim i odryglować z wewnątrz drewnianą zaporę.
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Odsunięto z posadzki kamienie i pomagając sobie mizerykordią 
i rękami, grzebano ziemię.

Rycerze pracowali, oddychając ciężko zatrutym powietrzem, lub 
znużeni siadali na ziemi, pracując z trudem piersiami.

Czuli, jak ich duszność łapała za gardło i chwilę jeszcze, a żaden 
nie wstanie...

Wytrzymalszy od innych Przemko grzebał z Grzesiem, powięk-
szając stopniowo podkop, aż wreszcie dłoń jego namacała próżnię... 
przekopano...

Świeże powietrze buchnęło otworem — byli u celu.
Grześ wsunął się w podkop i zniknął. Za chwilę słychać było 

szurgotanie, wreszcie wrota otwarły się na oścież i owionął ich zimny 
wietrzyk, niosąc ze sobą życie.

Porwali się prędko na nogi, przestąpili próg i pospieszyli dalej, do 
wielkiej sklepionej piwnicy.

Przez małe w górze umieszczone okienko doleciały ich z zewnątrz 
wrzaski, ciężkie uderzenia i brzęk oręża.

— Walka się zaczęła! — rzekł Przemko.
Wypoczęli trochę, każdy opatrzył broń i w milczeniu ruszyli na-

przód. Droga była już wolna...
Na dworze było szaro i drobniutki deszczyk rosił nieznacznie.
Na dziedzińcu wokoło, jak okiem sięgnąć, nie było widać żywej 

duszy. Wszystko wybiegło na mury i tylko krzyki i nawoływania do-
latywały ich uszów.

Atakowano całą siłą broniących się opryszków.
Babetta w męskim stroju, odziana zbroją, ze Zdybkiem przy boku 

kierowała obroną, przebiegając z jednego miejsca na drugie, gdzie tylko 
zobaczyła, że załoga chwiać się zaczyna. Pomagała zwalać belki, staczać 
ogromne głazy kamieni, lała własną ręką wrzącą wodę i rozpaloną 
smołę, i gdzie najbardziej wrzała walka, tam biegła, by przykładem 
i grzecznym słowem zagrzać do walki.

Trupy coraz więcej zaścielały plac bitwy, jęki konających głuszyły 
krzyki i nawoływania, rozpacz i zwątpienie coraz bardziej wkradało 
się w serca obrońców, a w niektórych miejscach poczęli się już chwiać.

Naraz u bramy prowadzącej z północnej strony do zamku pokazały 
się strusie pióra na hełmach i krzyki przerażenia doleciały dalej wal-
czących — zbiry poczęli pierzchać w popłochu.
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Brama z łoskotem rozwarła się na oścież, zgrzytnęły łańcuchy i most 
zwodzony opadł na fosę.

To Przemko ze swymi dopadł bramy od dziedzińca, rozgromił straż, 
robiąc wolne przejście do zamku.

Jak lawina wtłoczyło się rycerstwo do środka, szerząc zniszcze-
nie wokoło.

Słychać było tylko zgrzyt żelaza i jęki konających.
Wschodzące słońce migało oślepiająco w podnoszonych mieczach, 

słaby podmuch wiatru roznosił odór świeżej krwi, rycerze tratowali 
trupy leżące na ziemi, chlapali w błocie rozrobioną krwią i parli coraz 
dalej i dalej...

Zwyciężeni rzucali w panicznym strachu broń i uciekali przed 
siebie, roznosząc popłoch. Coraz mniej zostawało broniących, a coraz 
więcej trupów. W końcu oblężeni widząc niemoc, padli na kolana, 
błagając litości.

Wyciągając dłonie, oddawali je w kajdany.
Nazajutrz świtaniem dwadzieścia siedem wozów ładowanych ciężko 

opuściło Barwałd, kierując się w stronę Krakowa. Na jednym z nich 
siedziała Babetta w zbroi tak, jak ją ujęto, siedem zaś innych wypełniły 
klejnoty ze skarbca, a resztę opryszkowie pozostali przy życiu.

Książę Jan, nie chcąc karać poddanych króla, odesłał ich Kazimie-
rzowi do jego stolicy po zasłużoną karę.

XII

Mieszkańcy Skawiny i okolicy zapomnieli wkrótce o bandzie 
Wrzostka, a miano Barwałdu nie przejmowało już nikogo zgrozą, bo 
nowy pan otaczał ludność opieką.

Na zamku dowodził teraz Przemko, jedyny może władający Bar-
wałdem, który gromił bandy zbójników.

Kazimierz Wielki legł obok swych przodków w katedrze krakow-
skiej, a po czteroletnich sporach panów zasiadł na jego stolcu Ludwik, 
król węgierski.

Czasem tylko opowiadano sobie przy kominku o ciężkich czasach 
lub straszono Wrzostkiem niegrzeczne dzieci, zresztą nikt już o tym 
nie myślał, bo czas i Przemko zagoili rany. Jedna tylko Polusia nie 
mogła zapomnieć przeszłości i zatrzeć uczucia nurtującego jej serce.
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Nie pamiętała ona krzywd doznanych od Wrzostka ani nie miała 
urazy do Babetty, lecz pamiętała niebieskie oczy Zawoja, goniąc za 
nim myślą w litewskie lasy.

Przemko domyślał się przyczyny tęsknoty swojej pieszczotki, cho-
ciaż ona ani słowem nie dała tego poznać, i martwił się bardzo. Cho-
ciaż bowiem młodzieńcowi dużo był winien, nie mógł jednak pogodzić 
się z myślą, by kiedyś syn mordercy jej ojca miał ją posiadać.

— Co by Dobos na tamtym świecie powiedział — myślał — gdy-
bym jego krew oddał w takie ręce?

Jednego dnia rozeszła się lotem błyskawicy po kraju wieść, że 
Babetta, której Kazimierz po zdobyciu Barwałdu, mimo dowiedzio-
nej jej winy, nie chciał karać tylko z powrotem odesłał na jej zamek 
w Skawinie, umarła.

Zapomniana przez dwór, opuszczona przez wszystkich pędziła 
samotna żywot w obszernych komnatach zamkowych, mając tylko 
jednego sługę przy sobie, który mimo nędzy nie opuszczał swej pani 
i do końca pozostał jej wiernym.

Trawiona wyrzutami sumienia, omijana ze wzgardą przez mieszczan 
i rycerstwo, w nędzy na zamku zakończyła swój podły żywot.

Krótko przed śmiercią wspomniała sobie Dobosa i bezdomnego 
jej syna Zawoja i by choć w części załagodzić wobec niego swą winę, 
przekazała mu swój zamek ze wszystkim, co jeszcze posiadała.

Głośne za bytności na Wawelu jej imię zapomniano powoli, lecz 
rozniesione ponownie przez rycerstwo spod Barwałdu, zrobiło ją 
głośną, jednak nie na długo. Zaledwie przycichło, znowu poleciało 
w szeroki kraj głoszone rozlicznymi ustami: „Umarła Babka w Ska-
winie”.

Jej włoskie imię Babetta zamienione powszechnie na krótsze „Bab-
ka” leciało podawane skwapliwie z ust do ust po całej krainie Kazi-
mierza Wielkiego.

— „Umarła Babka w Skawinie” — powtarzał dygnitarz, powtarzał 
rycerz i szlachcic na zagonie, ksiądz, mieszczanin i chłop.

Jeden drugiemu udzielał wiadomości, a ona leciała jak echo po 
Polsce, obejmując wszystkie stany, i nim tydzień minął powtarzała ją 
cała kraina.

Wieść szła coraz dalej i dalej przez jednych ciekawie, przez drugich 
obojętnie przyjmowana.
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Czasem jakiś dowcipniś, chcąc nowinę śmieszniejszą uczynić, coś 
dodawał od siebie, inny ją jeszcze lepiej ubrał i tak wieść ta olbrzymiała 
w jeden ogólny dowcip. Kraj się śmiał, a zamiast żałoby za zmarłą mó-
wiono sobie żarty. Babetta leżała tymczasem martwa w swoim zamku.

Dnie ubiegały jedne za drugimi, a pogrzebem jej ciała nikt się 
nie zajmował.

Wiadomość o jej śmierci przyjęli mieszczanie obojętnie, jakby na 
zamku nie było nikogo lub nic się tam ciekawego nie stało. Czasami 
tylko ciekawszy zapytał, jakby od niechcenia, kto ją pochowa, kto jej 
sprawi pogrzeb, do zamku jednak nie spieszono wcale, by choć z cie-
kawości przekonać się o prawdziwości pogłoski.

Tydzień już dobiegał końca, jak Babka leżała w swojej komnacie tak, 
jak ją śmierć zaskoczyła, a nikt nie myślał o jej pogrzebie.

Sługa jedyny, którego posiadała, jęczał w sąsiednim pokoju złożony 
ciężką chorobą, nie mogąc nawet głowy podnieść z posłania, na które 
powaliła go nędza. Czasem tylko pod osłoną nocy, ukradkiem, by jej 
kto nie zobaczył, biegła z dwojaczkami żona Gładysza, niosąc mu 
z litości trochę pożywienia.

O tym jednak, co się tam działo, nie śmiała nawet rzec słowa z oba-
wy, aby jej tego nie wzięli za złe współobywatele.

Z Krakowa, od przewozu na Wiśle jechało trzech zbrojnych ludzi, 
kierując się drogą na Tyniec.

Na przedzie w pięknej cyzelowanej zbroi opasany złotym pasem 
rycerskim siedział na pięknym bułanku Zawój i wodził smętnymi 
oczyma po okolicy. Obok niego paradował na czarnym ogierze odziany 
w obcisłe, pstre, w pasy zielone i żółte ubranie, w wysokiej spiczastej 
czapie na głowie i w długich, z zakrzywionymi do góry nosami czer-
wonych trzewikach, z przewieszoną przez plecy zamiast kuszy gitarą 
Wilhelm Till, na poły rycerz i kuglarz, na poły poeta i śpiewak, znany 
w Polsce pod mianem „sowizdrzała”. Za nim giermek Zawoja, Kęsek.

Till włóczył się od zamku do zamku, nigdzie długo nie mogąc 
usiedzieć. Wszyscy go znali i lubili, bo krotochwilny był bardzo, przy 
tym w mig i rym złożyć składnie umiał, i śpiewał niczym słowik, 
a białogłowom zwyczajem zachodnim serenady pod oknami piękne 
urządzał, wygrywając na gitarze smętne piosenki. Dowcip na ułom-
ności ludzkie miał ostry i niejednemu do żywego dokuczył, narażając 
jego dumę na pośmiewisko społeczne. Że jednak mało było takich, 
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którym by jego język nie dał się we znaki, pogodzili się w końcu z jego 
żartami i razem z nim śmiali się, urządzając mu nieraz ucieszne psoty, 
jako że na płeć piękną był bardzo łasy. Był to chłopak jeszcze młody 
o skośnych, burych oczach i garbatym, podobnym do sowiego dzioba 
nosie. Przywędrował do Polski znad Renu, goniąc śladami ówczesnej 
młodzieży za przygodami, i zżył się tak z tubylczą ludnością, że go za 
swego miano.

Zawój spotkał go na promie, przewożąc się przez Wisłę pod Krako-
wem, a że mu już znany był z Litwy, gdzie widywał go w towarzystwie 
kilku znakomitych rycerzy, i nawet polubił go bardzo, więc kontent 
był z towarzysza jak i on bezdomnego, który za to posiadał tajemnicę 
śmieszenia drugich.

Trawiony gorączką tęsknoty za stronami, gdzie spędził młodociane 
lata, nie mogąc nigdzie zapomnieć przeżytych ostatnich chwil na 
Barwałdzie ani pięknych oczu córki Przemka, wracał Zawój złamany 
z Mazowsza, gdzie na pograniczu toczył wspólnie z innymi zapasy 
z drapieżnymi Krzyżakami. Rozgoryczony na los, jakim go obdarzyła 
Opatrzność, pojechał tam szukać chwalebnej śmierci, lecz zamiast niej 
znalazł... sławę i grubą kiszkę czerwieńców zdobycznych.

Lecz ani pasowanie go na rycerza przez księcia mazowieckiego, ani 
sława, ani czerwieńce nie cieszyły go wcale. Owszem zły był na siebie, 
że działał tak, iż imię jego stało się głośnym.

— Wszak znajdą jest! — myślał.
Nie wie nawet, czy miał ojca, i kto była jego matka!
Kęsek tylko dumny był ze swego pana i każda oznaka czci okazana 

Zawojowi wprawiała go w szaloną uciechę. Gdzie się tylko dało i byli 
słuchacze, głosił waleczność swego pana, dodając czasem także coś 
od siebie.

Zawój jechał teraz smutny i dumał. Przebiegł myślą pobyt swój na 
Barwałdzie, wspomniał starego Wajdę, Wrzostka i Babettę, wreszcie 
utknął na Polusi.

Till spoglądał na niego bokiem i niecierpliwił się, bo twarzy zasę-
pionych nie znosił przy sobie.

— Jakie ma oczy? — zapytał nagle Zawoja.
Ten podniósł głowę, popatrzył bezmyślnie na sowizdrzała i nie 

zdając sobie wcale sprawy z zapytania, odpowiedział:
— Niebieskie.
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— Przyznałeś się przecie! — śmiał się Till. — Powiesz mi przecie 
bratku, gdzie mieszka, jak będę chciał!

— Nie powiem! — odrzekł ze złością Zawój, zażenowany, że się 
dał podejść i zdradzić ze swymi myślami.

— Powiesz, powiesz!  — śmiał się Till, ściągając z pieca gita-
rę. — A teraz nie rozpaczaj, kiedy jesteś w towarzystwie sowizdrzała, 
bo chłopak z ciebie na schwał i oczka niebieskie, jeżeli przede mną 
będziesz ich dobrze chronił, dostaną ci się pewnie! Zaczął brząkać 
na strunach, Zawój zaś milczał, a po chwili odezwał się, wzdychając:

— Zamiast głupich twych żartów zaśpiewaj coś, aby weselej 
czas spędzić.

Till uderzył silniej w struny gitary, poszukał akordu i zaczął:

Umarła Babka w Skawinie!
A któż jej główkę zawinie?
Szkoda by było niebogi,
Żeby nieludzki gniew srogi!
Szkoda by było niebogi,
Żeby nieludzki gniew srogi!
Umarła Babka w Skawinie!
A któż jej główkę zawinie?
Oj szkoda bardzo tej Babki
Dawała… 

— O jakiej „Babce” śpiewasz? — przerwał mu naraz Zawój, który 
chciwie łowił tekst śpiewki.

— Ano, nie o swojej tylko o tej byłej kochance Kazimierza.
— Umarła?!
— Jak słyszysz! Przecież od tygodnia cała Polska tylko o tym mówi.
I jakby od niechcenia dodał:
— Podobno leży niepogrzebiona!
— Jam nic o tym nie wiedział — odrzekł zdumiony Zawój — bo 

więcej bezludnymi jechałem okolicami, a do gospód mało wstępowa-
łem! Przychodząc zaś prędko do siebie, dodał:

— Trza mi tam być prędzej! — I ruszył co koń wyskoczy, a za nim 
Till i Kęsek.

Wkrótce wjechał w dziedziniec zamkowy, ścigany oczyma zdzi-
wionej straży i przechodni. Nie zastawszy nikogo, puścił konia wolno, 
a sam ścieżką zarosłą trawą wszedł do przedsionka.
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Z bijącym sercem przebiegał jedną komnatę za drugą. Nie zastał ni-
gdzie żywej duszy — li tylko ślady nędzy, które świadczyły o ostatnich 
chwilach Babetty. W ostatniej dopiero świetlicy spostrzegł jej zwłoki.

Niemiły zaduch rozkładającego się ciała uderzył go w nozdrza tak, 
że musiał się cofnąć i zaczekać, aby przez otwarte drzwi naszło trochę 
świeżego powietrza.

— Musieli chyba bardzo zgrzeszyć, Boże, kiedy ich tak bardzo 
karzesz! — szepnął, patrząc na rozkładającego się już trupa Babetty.

Usiadł na ławie pod oknem, ukrył twarz w dłonie i dumał.
— Trzeba ją przecież pogrzebać! — rzekł w końcu i wyszedł zaraz 

na dziedziniec, by wydać stosowne rozkazy Kęskowi.
Na drugi dzień legła w podziemiu klasztoru tynieckiego i tylko 

kiszka z czerwieńcami schudła Zawojowi porządnie.

XIII

Zawój, odziedziczywszy spuściznę po „Babce”, osiadł w Skawinie 
i krzątał się około nowego gospodarstwa, posługując się skutecznie 
swoją kiszką napchaną czerwieńcami.

Wykupił od benedyktynów zastawione przez Babettę wioski, od-
restaurował młyny, które dłuższy już czas stały bezczynnie, przyjął 
liczną służbę i urządził się w nowej siedzibie, jak na pasowanego 
rycerza przystało.

Czasami wpadał do niego na chwilę Till, przynosząc za każdym 
razem spory zapas wiadomości z kraju i pełno uciesznych anegdot. 
Po paru dniach jednak uciekał znowu, bo jego cygańska natura nie 
pozwoliła mu długo usiedzieć na miejscu.

Czasem znowu jakiś rycerz-włóczęga zajechał w gościnę. Z nimi 
to Zawój, zasiadając do stołu, żartował, śmiał się i zapominał wtedy 
dopiero na chwilę o dręczącej go zmorze. Gdy nie było u niego gości, 
włóczył się po pustych komnatach, dozorował rzemieślników, którzy 
usuwali ślady nędzy i napadów Wrzostka, a zresztą zabierał oszczep 
i biegł z Kęskiem w sąsiednie dębowe lasy na dzika.

— Znajdą jestem! — powtarzał, myśląc o Polusi i o pustych u sie-
bie komnatach.

Jednego dnia postanowił kres położyć swej tęsknocie, jechać na 
Barwałd i pokłonić się Przemkowi o Polusię.
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Zabrał dla honoru spory poczet sług i wczesnym rankiem ruszył 
w strony, gdzie przepędził młodość.

Wysoko świeciło słońce nad głowami, kiedy stanął u bram zamku 
barwałdzkiego. Kęsek, oznajmiając przybycie rycerza, zadął w róg.

Za chwilę most opadł.
Na głos trąby wybiegł Przemko, a zobaczywszy przyjaciela, serdecz-

nie zapraszał do świetlicy.
Zawój, mijając dziedziniec, powiódł oczyma po zabudowaniach 

i w jednym z okien zobaczył Polusię.
Serce uderzyło mu silniej.
Polusia, zapatrzona przed siebie, siedziała przy oknie, a oddana 

całkiem marzeniu nie słyszała nawet, że gość przybył na zamek.
Naraz oczy jej spoczęły na zbrojnej gromadzie w dziedzińcu. 

Otrząsnęła się z zadumy i ciekawa popatrzyła uważniej.
Serce uderzyło jej silniej. Poznała rycerza i ręką wsparła się o gzyms 

okna, by nie upaść ze wzruszenia.
— Po mnie jedzie... — westchnęła.
Rycerz zdjął kołpak, śląc w jej stronę ukłon, i znikł z Przemkiem 

w przedsionku komnaty.
Zawojowi pod barwistym kaftanem serce silnie kołatało, a po 

plecach przechodziły ciarki, przejmując go jakimś tajemniczym  
lękiem.

Na Litwie nieraz zaglądał śmierci w oczy, lecz strachu nie zaznał, 
a tu: jedzie pokłonić się Przemkowi i prosić, by mu dał córkę na za-
wsze — serce mu kołacze i ciarki łażą po plecach.

— Da? — pytał się w duchu — czy nie da?
— Da!... A jak nie... — sam już nie wie, co dalej. Chyba z najwyż-

szej baszty rzuci się w przepaść...
Wszak ją miłuje i obejście ma na jej przyjęcie, więc chyba nic nie 

stoi na przeszkodzie!...
— Prawda! Znajdą jest!  — myślał dalej, ocierając czoło zimnym 

potem zroszone.
Przemko witał ze szczerą przyjaźnią Zawoja i prosił do gościnnej 

izby. Pamiętał dobrze, co winien młodemu rycerzowi za swe ocalenie, 
lecz drżał na myśl o Polusi.

— Pewnikiem przyjechał upomnieć się o nią!  — myślał i tarł 
w bezradności czoło.
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— Nie dam!  — szeptał w duszy.  — Wszystko, co zechce, tylko 
krwi Dobosa nie mogę!...

— Witam waści u siebie!  — rzekł głośno, przestąpiwszy próg 
komnaty i ściskając dłoń Zawoja.  — Miałem już do was urazę, bo, 
jak słyszę, siedzicie już dawno w Skawinie, a o starym przyjacielu 
zapomnieliście na dobre.

— Bóg zapłać za te słowa, bo w sercu weselej się robi, kiedy gospo-
darz mile przywita, a wiedz waść, że niewesoło w nim było! — mówił 
zakłopotany Zawój.

Wreszcie dodał smutno:
— Za interesem przybyłem do waści i może długo popasał nie będę!
— Co w mojej mocy, zrobię dla takiego jak wy grzecznego rycerza, 

ale proszę wpierw siadać do stołu, bo tak na sucho i głodno to i przy-
jaźń nie bardzo smakuje!

Przez otwarte drzwi dochodziły z sąsiedniej izby gwary siedzą- 
cych przy miodzie gości Przemkowych. Tam to wskazał Zawojo-
wi drogę.

— Tam gwarno, a ja chcę z waścią na osobności pomówić, po co 
przybyłem, i lepiej tutaj wszystko powiem! — co mówiąc, schylił się 
do jego ręki.

Przemkowi zrobiło się gorąco.
— Sercem umiłowałem waszą dziewkę — ciągnął Zawój — i przy-

byłem prosić o nią! Nie odmówisz mi jej, bo bez niej nijaki mój ży-
wot!...

Przemko, choć przygotowany na to, oniemiał na chwilę i nie wie-
dział, co ma rzec. Wreszcie wykrztusił z wysiłkiem:

— To nie może być!...
— Nie może być?... — powtórzył jak echo Zawój, a równocześnie 

poczuł, jakby go tępym żelazem ugodzono w serce. By nie upaść, 
chwycił się stołu.

— Nie mogę jej wam dać!...
— Dlaczego?
— Dlaczego? Bo waść jest synem zabójcy jej ojca! — odpowiedział 

Przemko blady ze wzruszenia.
— Więc nie dla mnie ona?! — tu upadł złamany na ławę.
Po chwili powstał zrezygnowany, wyciągnął na pożegnanie rękę do 

Przemka i słowa nie rzekłszy, wybiegł na dziedziniec.
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Szedł chwiejnym krokiem, w głowie mu szumiało, w piersiach 
ściskało, a serce jego obsiadły jakieś okropne potwory, raniąc boleśnie.

Wzrok smętny posłał jeszcze raz w stronę okienka Polusi. Stała tam 
tak, jak ją widział, gdy z nadzieją w sercu wjeżdżał na zamek. Teraz zaś 
wraca, a pod kaftanem czuje... ból i to jakiś straszny ból...

Zdjął kołpak z głowy, posłał jej ostatnie pożegnanie i dosiadłszy 
konia, wyjechał za bramę, a za nim cała drużyna, patrząc zdziwiona 
na jego bladą twarz.

Pod podmuchem lekkiego wietrzyku pomału przychodził do siebie 
i rozważał ostatnie słowa Przemka.

— Bo waść jest synem zabójcy jej ojca...
— Jakiego ojca?! Przecież Przemko żyje, a on, jak mu Wajda mówił, 

znajdą jest...
Rozgoryczony na swój los, do Przemka nie miał urazy i tylko szeptał 

co chwila:
— Przykrzy mi się żywot, przykrzy... — a po chwili dodawał:
— Ale i bez niej nijako umrzeć!...
Trzy dni siedział zbolały w swojej komnacie i ani wyjrzał na świat.
— Nie dał dziewki, żem syn zabójcy!  — lamentował przed Kę-

skiem, który nie opuścił pana i wszelkimi siłami starał się go czymś 
zająć, by zapomniał sromoty.

— Ej! Żeby to waść chciał na łowy, a my z waścią wszyscy! 
Dopiero byłaby uciecha i waść zapomniałby wnet!  — zagadywał 
Kęsek.  — Petrek, kucharczyk, co był rankiem na grzybach, prawił 
mi dzisiaj, że dopadło go całe stado dzików i aż na drzewo musiał 
uciekać przed nimi!

— Nie w smak mi i łowy, lepiej poradź co na me strapienie, bo 
nijak mi bez niej!...

— Bo waść tylko o niej myśli... Ale kiedy już tak waści do łba 
wlazła, to sprawić się krótko, jak to nieraz na Barwałdzie bywało 
i koniec! — radził po swojemu Kęsek.

— Nie chcą dać, to wziąć sobie samemu!...
— Nie! Tego nie mogę!... Straciłbym serce Przemka i nic bym 

nie wskórał!...
— Dużo waść chce... I ją dostać i jego nie stracić! Toć wiesz waść, 

że złote ostrogi nosi to i słowa nie złamie! Rzekł raz, że nie da, to i bez 
gniewu ją waść nie dostanie i lepiej dać lamentacjom spokój!



Polusia i Zawój na zamku w Skawinie
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— Zła to rada i przystać na nią nie mogę! Co innego wymyśl, bo 
moja głowa do niczego!

I znowu zamilkli obaj.
Kęsek spoglądał co chwila z żałością na Zawoja, łowił uchem jego 

mruczenie i stękanie, a nie mogąc wytrzymać milczenia, zaczynał na 
nowo coś opowiadać po to, aby tą samą zakończyć sceną.

Lecz w końcu i Kęskowi zabrakło rezonu, więc począł przemyśliwać 
nad nową radą. Usiadł zapatrzony przed siebie i tylko ręką skrobał 
się po głowie, jakby chciał tym sposobem pobudzić mózgownicę do 
większej czynności.

Naraz szepnął do siebie:
— Mam już! — i wybiegł na dziedziniec, a stąd chyłkiem do Tyńca.
Zawoja kości bolały od ciągłego siedzenia, więc nad wieczorem 

wyszedł do ogrodu i chodził od kąta do kąta bez celu.
— Niech będzie pochwalony! — usłyszał głos za sobą.
Odwrócił się. Przed nim stał ojciec Kryspin, benedyktyn, częsty gość 

na zamku, gdzie często zajeżdżał, sprawując urząd sekretarza miasta.
— Na wieki!  — odrzekł Zawój i chciał iść dalej niechętny ob-

cej twarzy.
— Coś widzę waści siedzi na sumieniu!  — rzekł ojciec Kryspin 

niezrażony przyjęciem. Łazisz jakbyś coś zgubił!
— Nie zgubiłem nic, ale ciężko mi na sercu i zdaje się, że trudno 

mi będzie wytrzymać! A jak jaka pociecha nie przyjdzie, to mi się zda, 
trza będzie zwariować!...

— Bóg w swych łaskach nieprzebrany! Każdego wysłucha i pocie-
chę da, kto tylko ma do niego zaufanie i o to prosi! — to rzekłszy, 
wziął Zawoja za rękę i powiódł z powrotem do komnaty.

Późno w noc wyszedł Zawój od ojca Kryspina i jakoś lżej mu było 
na sercu, bo wszedł do siebie, cisnął się na posłanie i usnął.

Na drugi dzień, nagabywany przez Kęska, wydawszy stosowne roz-
kazy swej służbie, postanowił pojechać wczesnym rankiem na łowy. 
Toteż nazajutrz słońce jeszcze nie pokazało się na wschodzie, a on już 
jechał otoczony sforą pachołków i psów do lasu.

Niedaleko za bramą ciągnęła się zarosła ogromnymi dębami pusz-
cza, która brzegiem Wisły dochodziła pod Zator, sięgając swoją szero-
kością Barwałdu, a dalej zamieniała się powoli w gęsty szpilkowy las, 
gubiący się gdzieś w Karpatach.
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Jechali krajem zarośli, kierując się ku południu. Po lewej ręce mieli 
uprawne grunta, na których wypatrywali zwierza, bo służba doniosła, 
że chmarą wyszły z lasu i ryją zasiane pola.

Naraz prawie spod ich nóg wyrwał się z głośnym rechotaniem 
wielki dzik, umykając do lasu, jakby poczuł, że tam tylko może szu-
kać ocalenia.

Zagrzmiały rogi, psy spuszczone ze smyczy z ujadaniem pognały za 
zbiegiem i za chwilę wszyscy skryli się pomiędzy drzewami.

Szum liści poruszanych wiatrem, przyjemny zapach dzikich kwia-
tów i brzęk pszczół podziałały na Zawoja korzystnie tak, że zdawało 
mu się, iż nie jest tym samym, bo gniotąca go zmora znikła gdzieś 
z jego serca.

Dojechał leśnej ścieżyny i przystanął, jakby się namyślał, w którą 
stronę ruszyć, lecz tylko chwilę, bo ruszył przed siebie z wolna, nie 
zmieniając kierunku.

Rozglądał się z lubością po konarach drzew, to znowu po kwiatkach, 
czasem zajęty czymś przystanął trochę lub ruszał prędzej, a pełnymi 
ustami wciągał w piersi świeże powietrze, rozkoszując się do syta.

Kęsek, zagnawszy się w las za dzikiem, oglądnął się za siebie, a nie 
widząc pana, wrócił markotny i tylko łakomie łowił uchem głos trąb, 
granie psów i nawoływania myśliwych. Krew w nim grała, lecz musiał 
powrócić na stanowisko.

Zawój popadł pomału w zadumę i gonił myślą na Barwałd.
Nie mogąc się oprzeć cisnącym się myślom, przymknął w końcu 

oczy, poddając się zupełnie marzeniom, kuszę i strzałę trzymaną w ręku 
opuścił bezwiednie i pod parciem jakiejś siły pognał przed siebie.

Cugle uździenicy wypadły mu z dłoni, kołpak zleciał na ziemię, 
a on opuścił ręce bezwładnie i nie widząc nawet, gdzie jedzie, parł 
i parł naprzód.

Koń ściśnięty jakby kleszczami wierzgał okropnie, bo ostrogi zaryły 
mu się w boki, aż krew z nich tryskała, i pędził jak wściekły.

Kęsek ogłupiały, nie wiedząc, co się stało, jechał za nim jak mógł 
najprędzej, zbierał pogubione rzeczy, lecz odległość między nimi coraz 
bardziej się zwiększała i w końcu straciwszy nadzieję dotrzymania 
placu, zwolnił.

Zawój tymczasem znikł za drzewami.
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Pomału zmęczony popuścił bezwiednie kolana, a koń, nie czując już 
bólu, zwolnił biegu, aż wreszcie nie popędzany dalej, przystanął i zaczął 
skubać trawę. Zawój mimo woli zesunął się na bok i legł na murawie, 
a za chwilę zasnął twardo.

Zmęczenie i świeże powietrze zrobiły swoje...
Słońce przebiegło już połowę swej drogi, kiedy otwarł oczy i zdu-

miony zobaczył przed sobą wysokie baszty zamku barwałdzkiego.
Nie mogąc pojąć, skąd się tu wziął, począł się rozglądać, przywodząc 

na pamięć ostatnie wypadki.
Koń tylko pasł się spokojnie na wielkiej polanie ciągnącej się hen 

aż pod mury zamku.
Naraz jakieś głosy doleciały go z boku.
Oglądnął się i zobaczył Kęska, prowadzącego konia za uzdę, jakąś 

kobietę z koszyczkiem w ręku i... Polusię, a za nimi w tyle zbrojnego 
młodego człowieka.

Kęsek spotkał ich w lesie, dokąd wyszły ze służebną na grzyby, 
mając ku obronie na każdy przypadek przydanego przez Przemka 
uzbrojonego pachołka.

Serce uderzyło Zawojowi raźniej. Powstał czym prędzej i po-
biegł naprzeciw.

— Bóg sam chyba zsyła asińdźkę na moje pocieszenie! — mówił 
ucieszony Zawój. — Myślałem, że już chyba umrę, a aśćki już więcej 
oglądał nie będę!

— I mnie tęsknota za wami łapi! — odrzekła z pustotą, rumieniąc 
się lekko.

Zawój wziął ją za ręce i patrząc w jej źrenice, szeptał, drżąc cały 
jak w febrze.

— Miłujesz że mnie?
A ona, wyrwawszy swe ręce, zarumieniła się tylko silniej i zakrywa-

jąc twarz fartuszkiem, skinęła głową znacząco.
On objął ją wpół... nie broniła się wcale...
— Ojciec twój odmówił mi ciebie  — mówił, wpadając w tęskną 

nutę — i zda się trudno go będzie przebłagać!
Umilkli upojeni sobą oboje, dopiero po chwili jakąś myślą tknięty 

zapytał lękliwie Zawój:
— Pojedziesz, droga, ze mną?



Rozdzielenie bliźniąt
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Popatrzyła przeciągle na niego i nie rzekłszy słowa, skinęła głową, 
jakby mówiła — pojadę!

Ucieszony, niepomny następstw ujął ją silnie, skoczył na konia, 
a ona bezsilna objęła go jedną ręką za szyję i zwisła bezwładnie 
w jego ramionach. Następnie bodnął konia ostrogą i pognał, unosząc 
skarb drogi.

Służebna, widząc, co się stało, krzyknęła ze strachu, a ciura zamie-
rzył się oszczepem, lecz Kęsek, który zacierał ręce z radości, podszedł 
z tyłu, chwycił go i rzekł:

— Daj spokój, nic się nie stanie panience, bo pan mój tylko do 
kościoła ją wiezie!  — wyrwał mu oszczep, dosiadł konia i kontent 
z czynu Zawoja popędził za nimi.

Zawój jechał jak opętany ku Skawinie, mając przed sobą Polusię.
Drzewa migały mu przed oczyma, wiatr świszczał w uszach, a on 

popędzał konia, bojąc się, by mu nie odebrano skarbu.
— Niech Przemko potem ubije, nie będzie mi żal  — powtarzał 

co chwila.
Wpadli przez bramę do miasta, wprowadzając w zdumienie straż. 

Jednym tchem przejechali ulicę i tylko koło zamku zawołał na Kęska.
— Kryspina mi daj!
Minął rynek i nie zatrzymał się aż z drugiej strony miasta za mu-

rami pod kościołem Świętego Krzyża.
Zsiadł z konia i puścił go wolno na trawę, a sam postawiwszy Po-

lusię na nogi, ujął ją za rękę, wszedł do świątyni i ukląkł na stopniach 
ołtarza, a obok niego Polusia.

Za chwilę nadjechał Kęsek, wioząc wystraszonego księdza, a za nimi 
tłum ludzi ciekawych dziwnego obrzędu.

— Daj ojcze ślub! — zawołał do wchodzącego księdza.
— Ślub dać — dam, jak tego będzie potrzeba, bom od tego słu-

ga Boży!  — rzekł przelękniony ojciec Kryspin.  — Tylko tego nie 
pojmuję, dlaczego tak spieszno!... Ten zaś poganin  — wskazując na 
Kęska — porwał mnie jak wilk swą zdobycz na swego konia, żem się 
przeląkł okropnie i muszę chwilę spocząć!

— Jeśli wam zrobił krzywdę, kara go nie minie!  — rzekł Za-
wój — a teraz ślub!

Ksiądz naciągał leniwie komżę, spoglądając wkoło, czy nie dałoby 
się jakimś sposobem wymknąć.
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Zwabiony dziad zapalał świecę na ołtarzu, a Kęsek porwał za linkę 
od dzwonka i dzwonił.

— Toż to nie nabożeństwo i dzwonić nie trzeba! — szeptał dziad, 
chcąc Kęskowi odebrać sznurek.

— Ja też nie na nabożeństwo zwołuję lud, lecz na wesele mego 
pana! — i ciągnął dalej.

W świątyni zaległa cisza.
Ciekawi uklękli na posadzce, szepcąc modlitwę. Słychać było 

pryszczenie świec na ołtarzu, szurgotanie ciągnionej przez Kęska 
liny, a z zewnątrz przez otwarte drzwi dolatywała równa melo-
dia dzwonka.

Nagle głos dzwonka złamał się, potem odezwał się krótko i ustał...
Oczy obecnych pobiegły w kierunku dzwonnika i widzieli, jak Kęsek 

wypuścił z rąk linę, postąpił krok naprzód, wyciągnął do cięcia miecz, 
wreszcie jak uzbrojoną rękę opuścił bezwładnie.

Oglądnęli się za siebie.
Jakiś rycerz zakuty w żelazo klęczał na środku kościółka i walił się 

zbrojną pięścią w piersi, aż echo oddawało wokoło, a za nim spory 
zastęp ludzi z dobytymi mieczami.

— To Przemko ze swymi przybył odebrać porwaną.
Skończywszy modlitwę, przeżegnał się Przemko, i wstawszy, pod-

szedł do ołtarza, ujął Zawoja za jedną, a Polusię za drugą rękę i bez 
słowa wyprowadził ich ze świątyni.

— Ubij waść teraz... ubij, lecz wytrzymać nie mogłem! — szeptał 
Zawój, nie myśląc się nawet opierać.

— Nic waści złego nie uczynię! — rzekł Przemko łagodnie — i bro-
nić ci zaślubin nie będę, bo do tego nie mam prawa! Ale teraz wracaj-
my do zamku i tam powiem wam wszystko!

Za chwilę usiadł Przemko w komnacie Zawoja, wskazując miejsce 
z jednej strony Polusi, a z drugiej jemu, i zaczął:

— Wzbraniać nie mam wam prawa, abyście się pobrali, bo Polusia 
nie jest mą córką...

— Jak to?... — zapytali, zrywając się oboje zdumieni.
— Przed laty miałem przyjaciela tu, w mieście, nazwiskiem Dobos, 

któremu żona powiła bliźnięta, chłopaka i córkę, a sama przypłaciła 
to życiem!...

Tu opowiedział im wszystko, co wiedział.



— Więc chłopaka zgubiono w lesie podczas tej walki?  — pytał 
gorączkowo Zawój.

— Tak jest! Wtedy Gładysz, umykając, uronił chłopaka.
— W takim razie znajduję swoją siostrę — rzekł wzruszony Zawój, 

tuląc do siebie Polusię — ponieważ Wajda umierając, wyznał mi, że 
znalazł mnie po tej walce w lesie!

— A ja znowu brata! — szeptała Polusia.
I uścisnęli się serdecznie, a Przemko patrzył na nich zdziwiony, nie 

mogąc na razie zmiarkować, co się stało.

KONIEC






