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MŚCIWY KARZEŁ
I MASŁAW
K S I Ą Ż Ę M A Z O W IE C K I.
DZIEJOWA POW IASTKA.

I.

— Otwórz ! . . . .
— Daremnie dobijasz się do
bram naszych, odparł żołnierz
stojący złukiem i kopiją na stra
ży, przy morach Gozdawskiego
zamku młodemu rycćrzowi, któ
ry całkowitą zbroją okryty stał
na wałach zamek okrążających.
Promienie jesiennego słońca
odbijały się w jaskrawym blasku
od hełmu osłaniającego głow ę
rycćrza. Stalowa przyłbica niekryła pięknćj twarzy smutkiem
zawcześnie oeienionćj, a oczy
całym ogniem młodości iskrzące
s ię , rzucały spojrzenia klóreby
wyobraźnia poety mogła przy
równać do promióni, przez po
łysk słońca pancerzowi wydar
tych. Usłyszawszy słowa stra
żnika zmarszczył brwi młodzie
niec i zaczerwienił się na licach.

1838

R

oku .

Sięgnął nawet ręką po długi pa
ła s z , lecz niepodobićńslwo skar
cenia żołnierza o kilkadziesiąt
łokci nad nim wyżćj stojącego,
wstrzymało zapał i gniewnym
tylko zapylał się głosem : — I
czemużto niewolno wchodzić w
podwoje Johanny z Gozdawy ?
Bo się spodzićwamy przybycia
potężnego Masława, odrzekł źołnićrz , i te bramy dla niego tylko
dzisiaj się otw orzą! Bodajby
przepadł Masław i w proch roz
leciały się te mury, krzyknął
młodzićniec powolnym odcho
dząc krokiem, i już siadał na
konia do drzewa wpobliskośei
przywiązanego, kiedy z za krza
ków ukazał się człowiek dziwnej i
odrażającćj postaci. Na pierwszy
rzut oka można było rozpoznać
w nim karła; twarz poorana zmar
szczkami niezgadzała się zdziecińnym wzrostem; nos spłaszczo
ny nachylał się nad szćrokićmi
jego ustami dzikim uśmićcbem
oźyw ionćm i, ą oczy wyrodka
ludzkości wyrażały nikczemuość
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czarnym tylko duszom właściwą.
Znać było że go gnićw jakiś
dojm ował, bo żyły na niskićm
ciągnące się czo le, wzdęły się
niezwyczajnie a lica nabrzmiały.
Ubiór dziwaczniejszym był je 
szcze od postaci j miał na sobie
lisie futro czarnym aksamitem
w czerwone paski powleczonej
przy boku błyskała demeszka,
którą porówny wając ze wzrostem
karła za dość wielką szablę wziąśćby można było. Nad głową wzno
siła się żółta czapka dzwonkami
srćbrnemi opatrzona, które do
nosiły wcześnie o jego przyby
ciu , brzmieniem podobnem do
dźwięku grzeehotnika , w dzikich
Afryki pustyniach zamieszkałe
go. Zjawienie się karła wstrzy
mało kroki rycerza i powitał go
natychm iast, bo się oddawua
już znali. Otóż znalazłem mści
ciela , krzyknął mały człowiek,
ale zaraz przybrawszy poważną
postaw ę, zapytał cichszym gło
sem : A cóż tu porabiasz Jor
danie zBordan-? Niómam ci od
powiedzi , mój G ouda, na to
zapytanie, rzekł rycćrz. W iesz
przecież że w tych murach mićszka luba sercu mojemu Zbi
sława z Czernic. — Ho! ho! ho!
luba sercu twojemu nie widm

gdzie dziś nocować już będzie,
mój waleczny rycerzu ! — Co
m ów isz! przeklęła poczwaro,
zawołał Jordan ściskając silną
prawicą gardło Gondyj ale wnet
uczuł zatapiające się w ramionach
ostre karła paznokcie i zdziwiony
nadzwyczajną mocą tak malćj
istoty puścił go natychmiast.
Bądźmy raczej przyjaciółmi
rzekł Gouda , wczoraj możebym
cię był zabił tym sztyletem, dziś
posłużysz do moich celów.
Do twoich c eló w , przerwał
Jordan ze w zgardą, za kogożto
mnie bierzesz ? jestem rycćrzem
tarczy nieskalanej, niczyim ce
lom służyć niebędę, a cóż do
piero twoim nikczemniku !
A jednak tak się stanie, ja
kem pow iedział, żałóżmy się o
ten złoty łańcuch wiszący na
twoich piersiach. — Najehętnićj,
odparł rycćrz zuśm ićchem , ale
jeźli przegrasz porwę cię z zie
mi i cisnę na Gozdawskie mury.
Bardzo dobrze, rzekł karzeł,
bardzo dobrze, jestem pewny
wygranej ; Zbisława dzisiaj zgi
nie, jeżeli niedopełnisz woli mojej.
Rycerz natychmiast zdjął złoty
łańcuch z szyi i rzucił go pod
nogi karła, a potem porywając
za rękojeść m iecza, groźnym
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zapylał głosem , coby jego sło
wa znaczyły i coby zamyślał
wykonać.
Skoro się zmroczy, odparł
karzeł, oczekuj innie na tćm
wzgórzu pod sosną , a wtenczas
wszystko ci wytłumaczę. Teraz
poprzestań na tej wiadomości
żem przysiągł zemstę przeciw
Pani mojej Juliannie z Gozdawy
i źe zginąć musi. Ah ! na to
wspom nienie, krew się we mnie
burzy, ona dziś mi wyrzćc ośraieliła się , ze wyrodek ludz
kości , ie innie podobna potwo
r a , nirpotrzebna na jej dworze.
Gdy świat mnie cały opuścił,
ziemia brzydziła się Goudą, zna
lazłem schronienie zakupione w y
stępkami i zbrodnią, dali mi dach
do okrycia głow y i łoże do wypocznienia , za to źem nieodmów ił mojej pomocy niegodziwościom , żem się niebał obarczyć
sumienia dogadzając jej namię
tności, a teraz mnie z domu sw o
jego wygnała. O Johanno z Go
zdawy ! szćrokie masz dobra,
liczne w ło ści, wielkie dostatki
i bogactwa w skarbcach i skrzy
niach i niemałą potęgę w ręku;
mury otaczają twój zamek, zbroj
ni go strzegą żołnićrze, a prze
cież musisz zginąć, bo ani do

statki, ani żołnierze , ani te mti-’
ry niepolrafią cię zakryć przed
zemstą Goudy, tego karła, lej
poczwary, tego wyrodka ludzko
ści. W yzw ałaś mię do walki,
będziesz ją m iała, Gouda do
trzyma ei placu ! ....
To mówiąc jak błyskawica
znikł między drzewami i tylko
głos jego dał się słyszeć: » Kycerzu, pamiętaj na moje w e
zwanie ! « Przerażony Jordan
chciał go ścigać, w'tćm nowy
zatrzymał go widok.
Na drodze ku zamkowi wio-,
dącej ukazał się orszak zbroj
nych rycerzy, na których czele
jechał mąż poważnej postaci,
ale surowego lica. Stalowy szy
szak błyszczał na- jego głow ie
a nad nim migała się złota ksią
żęca korona; płaszcz purpuro
w y białćm futrem w czarne cęt
ki podszyły spływał około pancćrza i siodła; a ciężki obosie
czny pałasz aż do stóp docho
dził. Rzucając obojętne spojrze
nie na okolicę i towarzyszów
swoich jechał pow oli; ale łatwo
w tych spojrzeniach można było
rozpoznać okrucieństwa, które
odznaczały M asław a, niegdyś
podczaszego na królewskim dw ti
rze a teraz książęcia Płockiego
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a srogiego łupieżcy, nieszczę
ściami skołatanego pod ów czas
kraju. Zuchwałość połączona z
chęcią panowania, strasznym go
czyniła nawet odległym sąsiadom
i.może niebyło w ów czas w całem
Mazowszu człowieka, któryby się
poważył oprzćć się wszechwła
dnej jego woli.
Handzo z Budyszyna ! rzekł
Masław do jednego z towarzy
szów przy nim postępujących,
w iesz że już mnie Johanna nu
dzić zaczyna. Przez pioruny i
piekło czashy się pozbyć tej rozmiłowanćj wdowej. I cóżto ona
lak powabnego w Masławie znaj
duje, czyż oczy krwią za szłe,
czyż długa broda i wąs gęsty,
czyż serce dalekie od zniewieściałej czułości może być przed
miotem miłosnych zapałów'. A
przecież od śmierci męża sw o
jego Mirosława z Gozdawy cała
inną zajmować się zdaje. H a !
uśmiechasz się Hand z o , przy
szło ci na myśl jakem go w ów 
czas zręcznie sprzątnął ze świata,
i te słowa już ciszćj do ucha
powiernika wym ówił. Jednak to
dziwna kobićta, pokochała mnie
jak szalona, ale słuchaj mój
H andzo, Zbisława z Czernic na
dworze Jobanny przebywająca:

córka owego starego szlachcica,
nierównie jest od nićj piękniejszą.
O zapewne Książę i Panie mój,
Zbisława jest najpiękniejszą z
dziewic całego Mazowsza.
Przestań! rzekł Masław, wjeż
dżamy do zam ku, musiiny tu
dni kilka zabawić, potem skarby
złupimy a Panią.......a Panią........
H a ! znajdzie się pomysł, kiedy
znagli konieczność. Hej Pano
wie zdwoić krok i popuścić ko
niom w o d z e !..... I wleciał ro
zpędzonym biegiem na wzgórza
Gozdawskie. Cisnęli się za nim
w ojow nicy, skórami dzikich
zwićrząt odziani, błyszczały ich
zbroje, migały się kopi je, a nad
każdym powiewała czerwona cho
rągiew , okrywając krwistćmi
zwojami najdzikszych może w
całym kraju wojowników.
Długo Jordan poglądał za nie
mi i dopićro wtenczas gdy wje
chali na podwórza zamkowe,
wprzeciwmą oddalił się stronę.
II.

Słońce już zaszło , a czerwone
chmury zapowiadały straszliwą
burzę , ciemność zalegała obszary
i żadnćj gwiazdy niemógłby doslrzćdz wzrok nawet sokoli; ale
natomiast okna zamkowe rzęsi
stym jaśniały ogniem, bo Johan-
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na 7. Gozdawy miłego przyjmo
wała gościa. Tymczasem pod so
sną , na małeni wzgórzu, ocze
kiwał karzeł rycćrza ; jako/, przy
był niedługo Jordan w lekką kol
czu gę, i ciemną czapkę przy
brany, z mieczem u boku.
Zazwyczaj , rzekł karzeł, oczy
wiernićjszemi są od uszu, bo to
co widzimy, więcćj nas uderza
nad odgłosy i poszepty ludzkie.
Chodź w ię c , a ukażę ci najo
kropniejsze widowisko 5 ale po
wiedz mi pierwej czy zdołasz
niebezpieczeństwom śmiałe czoło
postawić ? — Moje serce stalową
jak piersi otoczone jest powłoką,
kiedy godzina trwogi dla innych
liderzy, a kiedy idzie o śmia
łość poszedłbym za szatanem i
do ciemnic piekła.
Jeźli może być obraz piekła
na ziem i, to go dziś ujrzysz,
chodź a m ilcz, patrz a m ilcz,
uderzaj a m ilcz, a kiedy ci powićm otwórz u sta , to mów i
m ów z całą odw agą, którą się
teraz tak chlubisz.
I szli razem przez wały, przez
podziemne przejścia i ciemne
korytarze , przez wąskie wschody
i długie kom naty: a wszędy
panowała cichość, tylko odgłos
ich stąpań od sklepień i murów

sję odbijał. Karzeł szedł przo
dem w milczeniu i otwićrał drzwi
wielkim kluczem u pasa zawie
szonym , poglądając często na
towarzysza z bezprzykładną sta
łością za nim postępującego.
Nareszcie kiedy przybyli do drzwi
żelaznych mocno na rvsjle zapartych, obrócił się Gonda i przy
bliżył pochodnię ku licom Jordana jak gdyby z nieb chciał
uczucia duszy jego wyczytać.
Jeszcze raz ci powtarzam,
rzekł po niejakićj ch w ili, jeźli
ci zbywa na odwadze i męztwie,
jeźliś niepewny ręki i oręża,
lękaj się próg ten przestąpić i
raezćj powróćmy oba.
Otwieraj te d rzw i! zawołał
rycerz nieco przytłumionym gło
sem , otwićraj ! nie słahićj trzy
ma się męztwo mojej duszy,
jak ta klinka rękojeści. To mó
wiąc dobył miecza i potężnie
uderzył w żelazny rygiel, który
natychmiast upadł z łoskotem na
ziemię. Karzeł zakręcił klucz w
zamku , skrzypnęły zawiasy, roz
warły się podwoje i weszli do
komnaty napełnionćj trupami;
jedne z nich leżały na ziemi, inne
stały przy niuraeb , niektóre już
przegniłe, niektóre wyschłe i skośeiałc a inne jeszcze świćże były.
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W szyslkie z:iś młodych dziewic,
każdej z nich głęboka rana ro
zdzierała piersi. Ten straszliwy
widok zatrwożył zrazu Jordaua,
lecz wnet odzyskał przytomność
i nagle odwracając się do karła,
czego clicesz odcmnie, zawołał,
czyś tu mnie na śmierć przy
prowadził. C iszćj, ciszćj! od
parł karzeł, niepotrzebnie gnie
wem się unosisz, hudziszte tru
py, są to nieszczęśliwe ofiary
Jolianny z Gozdawy, ale czas
juz położyć koniec okrucień
stwom , dziś Jolianna z rąk twoich
śmierć zasłużoną odebrać powin
na. Dowiedz s ię ! .......zeza kilka
c h w il, za godzinę m o że.... Zhisława grób Iii znajdzie dla siebie.
Coś w yrzekł, krzyknął Jor
dan, przebóg! hyćżelo może?.......
leem y!....... spieszmy na pomoc
i pociągnął silnie za sobą karła.
W strzym aj się niebaczny ! je 
szcze dość czasu, wstrzymaj się!
powtarzam, pod utratą życia
przysięgam że ocalisz Zbisławę,
tylko się wstrzymaj ! jeźli pra
gniesz jej życia, nieczasjeszcze
spieszyć z pomocą; zostań tu ra
czej i słuchaj mojćj pow ieści,
niedługo trwać będzie.
W ahał się jeszcze Jordan, drę
czony niepewnością co miał
przedsięwziąść, ale nareszcie zau

fał przysięgom karła i postano
wił czekać sposobnej cli wili oca
lenia Zbisławy.
1 usiadł karzeł wśród trupów,
a rycerz stał przed nim zmu
szony słuchać przewodnika, ale
twarz jego i spojrzenie płonęły
całym ogniem wcwnęlrznćj nie
cierpliwości.
( dokończenie n a stą pi . )

—
—
UFNOŚĆ W BOGU.
Gdy duszę smutki ucisną tajemne,
Z płaczem, z pokorą, między gaje cie( mne
Idę ja Tobie poskarżyć się Boże,
Bo któż wspomoże.
Ludzie niedobrzy, juz ja ich poznałem.
Zysk albo cbwala ich widokiem całym.
Bez tego, bliźnich choć w niedoli widzą
Miną lub szydzą.
Ty jeden świadczysz bez żadnego zysku,
Ty jesteś wsparciem niewinnych w uci(sk u ,
Rozpaczających Ty pocieszasz serce,
Żywisz bluźnierCC.
Skryć się przed nami staranność Twa
( próżna,
Wszędzie potęgę Twoją spotkać można
Co jest w powietrzu, ziemi, oceanie,
Twoje to Panie.
Kto w Tobie ufa, a myśli ma czyste,
Niechaj go lawy zaleją ogniste
Bezdenne niorza pochłoną głębinie
I tain niezginie.

—
—ooooooo—
—
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mania, już było niepotrzebnćm.
Zaczął więc z początku koszto
Napoleon miał zwyczaj sypiać wać j e , a nareszcie tak mu za
na małej sofie, a Rustan lezący smakowało , że mało eo zostawił;
na materacu przededrzwiami po poczćm wychylił śklankę wina,
koju , pilnował go nieodstępnie. nadstawił uszu, ażali go cesarz
— Zdarzało się czasami, iż gdy nie polrzebuje w poboczuym pocćsarz zasnąwszy, na lewy kok k°j u , ale ponieważ tenże zawsze
się przewrócił, miewał sny nie jeszcze spał tęgo , rozciągnął się
spokojne; wtedy rzucał się i ga więc na materacu i zasnął bardzo
dałprzez sen. Czuwający Rustan smaczno.
skoro to posłyszał, wszedł na
Ale około ranka, nim jeszcze
tychmiast do pokoju, objął go > zaświtało, budzi się cćsarz;chce
silnie w swe ramiona i bez wszel mu się je ść , woła więc po ci
kiego względu obrócił na prawą chu*. Rustana; Rustan się niestronę, a cćsarz zwykle spał odzywa, wołu kilka-krotnie, lecz
spokojnie; a gdy się obudził, wszystko nadaremnie. Nareszcie
co się zwykle zdarzało około dru- zniecierpliwiony, wyskakuje z
•gićj godziny z rana, wtedy Ru łóżka i mówi sam do siebie:
stan przynosił mu kurczę na zi > zobaczymy Ićż, ażali ten wierny
m no, pięknie upieczone, z któ sługa tak jest czujnym, jak się
rego Napoleon zjadł zwykle udko przechwala. « Poszedł do drzwi
. albo skrzydełko, a czasem i oboje. i otworzył je z cicha. W pokoju
Pewnego razu zasnął Napoleon Rustana niebyło światła. Cćsarz
cokolwiek później niż za zwy usłyszawszy chrapiącego Manieczaj ,' a położywszy się zapewne luka, podniósł nogę po nad wązna prawą stronę, miał sen bar kie łoże jego i chciał je prze
dzo spokojny. Minęła druga go kroczyć. Ale wtem budzi się
dzina z rana, wktórymtoczasie Rustan, i nieszukając broni,
zwykle jadał śniadanie, minęła chwyta pociemku za gardło Na
i trzecia, Napoleon spał ciągle, poleona i dusząc go woła: » Ha
a Rustan czuwający do poźnćj zdrajco !«; cćsarz zaledwo mógł
nocy, dostawszy apetytu, po odetchnąć; nareszcie zebrawszy
stanow ił sam spożyć to piękne swoje siły, chciał go od siebie
kurczę, które podług jego mnie odtrącić, ale upadł w tył i poKURCZĘ NAPOLEONA.
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ciągnął za sobą Rustana. Tym
sposobem otworzyły się drzwi
i Mameluk przy świetle lampy
pozna! swego eesarza.
Można sobie wystawić jego
przestrach i podziw ienie ; łzy po
toczyły się po jego twarzy.
» Uspokój się, wypełniłeś swoję powinność, ale za mocno bierzesz za gardło. Przebaczani ci,
niebąć dzićcięciem i niepłacz.
Najlepszym dowodem , żem ża’dnćj szkody nieponiosł, jest to,
iż mam apetyt. «
Teraz przestraszył się Rustan'
z innego powodu.
.Jako? W asza cesarska Mość
cbciałbyś o tćj godzinie?, za
pytał.
— » Albożgłód mawyznaczonegodziny? przynićś mi kurczę. •
• Najjaśnićjszy panie, kur
czę... «
— • Zapewne nieprzygotowa
ne? «
. O przygotowane, najjaśnićjszy panie, ale to nieszczęsne
kurczę... «
— . Możeś je także z przestra
chu wsw'oje pięści chwycił?«
» Niestety, najjaśnićjszy pa
n ie ..., widząc, że godzina mi
nęła i patrząc na to kurczę. <

W

L» Zjadłeś je, nieprawdaż?.
» Niestety, tak jest, najjaśnićj
szy panie. «
.N o , kiedy tak, więc mnie
należy mówić: niestety! Czy
zjadłeś eałe?«
> T a k , dość znacznie... ale,
najjaśniejszy p an ie... «

. Najjaśnićjszy panie... najja
śniejszy panie... idź sobie z
twoim : najjaśniejszy panie. Po
kaźno, co jeszcze z kurczęcia
pozostało. «
Rustan poszedł po resztki i
starał się nadać dobry pozór
swoim ułamkom. Napoleon usiadłszy przy stole czekał z nie
cierpliwością. Drżącą ręką po
stawił Maineluk swe misterne
dzieło na stole. Napoleon poli
czył pozostałe kawałki i zdawał
się być ździwiony kunsztem,
jakim te ruiny w tak piękny po
rządek ułożone zostały.
Zjadł je i niegniewał się na
Rustana.
—
-SZAR AD A.
Pierwsze trzeba do podróży
Pierwsze zdrugićm w drodze służy,
Do drogi uzyteczue jest pierwszej trze*

(cie
Wszystko do drogi, gotowe znajdziecie.

K rakowie , C zcionkami J ózefa C zecha.

