


 

 

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

Córa Piastów
    —  .¹

.
I znowu chodźcie posłuchać ciekawie, —
I znowu bitwę przed oczy wam stawię,
I znowu kreślę litewskie postacie,
Brodate, ǳikie, ubrane w niedźwiednie²,
Miękkie ak ǳieci, gdy w domowe chacie,
Straszne, gdy idą w krainy sąsiednie,
Kiedy ǳikości popuściwszy woǳe,
Kąpią się we krwi, rabu ą w pożoǳe³.
Nawet, niepomny obowiązków syna,
W niedobre chwili kreślę ich oblicze,
Gdy ich bo aków⁴ skrwawiona drużyna
Wieǳie z sąsiady⁵ wo ny napastnicze
I w cztery strony, czterma⁶ wiatry bieży⁷
Dla brzydkie zemsty lub brzydsze łupieży.

.
Wstyd nie płomieni synowskiego czoła,
Że mych prao ców łupieżcami zową:
Czyż ich sąsiady ży ące dokoła,
Co wyznawały wiarę Chrystusową,
Lepsze poganom podawały wzory
Bratnie miłości i święte pokory?
Kiedy zachodni rycerze ak fala
Zabĳać Litwę dla odpustu płyną,
Zowiąc e synów ǳiećmi Beliala,
ǲikim potworem i leśną gaǳiną;
Czegóż się ǳiwić, że gromada ǳiczy
Głowę podniesie i żądłem zasyczy,
Gdy krew’⁸ bo ową Kawas⁹ mu poruszy,
Kiedy go Perkun¹⁰ do zemsty poduszczy?

¹Córa Piastów — powieść obecną osnuliśmy na podaniu zapisanem u p. Narbutta (Historia narodu litew-
skiego, t. IV, s. ). Wypadek ten akkolwiek nie podany z całą pewnością, lecz eno zapisany w akie ś notatce
i na e wiarę powtórzony, znaleźliśmy pełnym poezyi i dobrze charakteryzu ącym starą Litwę. t r. [przypis
autorski]

² i wi ia — ubranie (futro) z niedźwieǳie skóry. [przypis edytorski]
³ a — wielki ogień, pożar. [przypis edytorski]
⁴ a — wo ak; żołnierz. [przypis edytorski]
⁵ s sia — ǳiś popr. forma N.lm: z sąsiadami. [przypis edytorski]
⁶ t r a — ǳiś: czterema; tu forma skrócona zapewne dla zachowania rytmu wiersza. [przypis edytorski]
⁷ i (daw.) — iść. [przypis edytorski]
⁸ r w — ten zapis u awnia eszcze daw. obecność na końcu wyrazu eru miękkiego, półsamogłoski wystę-

pu ące w ęzyku prasłowiańskim do XI w. [przypis edytorski]
⁹ awas — bóg wo ny. [przypis autorski]

¹⁰P r (lit. P r as) — w mitologii bałty skie gromowładny bóg niebios, ognia, burzy i wo ny, a tak-
że płodności; poświęconym mu drzewem był dąb (stąd może pochoǳi nazwa bóstwa; indoeur. r : dąb);
odpowiednik słowiańskiego Peruna. [przypis edytorski]
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Barǳie się ǳiwić, gdy ǳiki syn puszczy
Słodkim uczuciom da przystęp do duszy,
Gdy bałwochwalcy marsowa¹¹ agoda¹²
Łzami czułości zale e się ho nie,
Kiedy starcowi dłoń synowską poda,
Gdy uszanu e słabszego na wo nie,
Kiedy oszczęǳi dla rycerskie cześci¹³
Głowę ǳiecięcą albo wstyd niewieści.
Spyta cie wtedy: skąd on cnotę bierze?
Gǳie on to wiǳiał? kto w nim luǳkość buǳi?
Czy własne serce? albo leśne zwierzę?
Skąd się nauczył? — pewno nie od luǳi!
Gdy doń Krzyżacy puka ą we wrota,
Wie, co go czeka od wyznawców Chrysta:
Starcom zaguba, niewiastom sromota,
Mężom ka dany i hańba wieczysta,
A chacie płomień, a bogom zniewaga —
Nikt nie wymodli, nikt się nie wybłaga.
I Litwin — srogi, gdy twierǳę zdobęǳie,
Pluska się we krwi, nie oszczęǳa ęku,
A miecz i ogień, zniszczenia narzęǳie,
Nie dopuść Boże wiǳieć w ego ręku!
Jednak wśród ognia, wśród ęków skonania
Uszy zatyka i oczy zasłania:
Bo mu potrzeba być sroższym od zwierza,
A on własnemu sercu nie dowierza.
Żelaznym hełmem uzbro ona głowa
Lęka się dumek¹⁴, co rozczulić mogą,
A ǳielna ręka w goǳinę złowrogą
Od bicia serca zadrżeć mu gotowa:
Och! bo to serce bogowie odlali
Z miękkiego wosku i ze twarde stali.

.
Stareć¹⁵ to czasy, które wam wygwarzę¹⁶.
Dawno uż w próchno rozpadły się ręce
Owego ludu, co w szumnym rozgwarze
Dał Tro denowi¹⁷ oznaki książęce,
Co mu zwierza ąc przyszłość swo e doli,
Przybrał młoǳieńca w uroczyste szaty,
W szkarłatną szubę¹⁸ i kołpak¹⁹ soboli²⁰,

¹¹ ars w — surowy, srogi. [przypis edytorski]
¹² a a (daw.) — tu: policzek. [przypis edytorski]
¹³ i — ǳiś popr. D.lp: czci. [przypis edytorski]
¹⁴ a — ludowa ballada. [przypis edytorski]
¹⁵star — forma z partykułą -ci; skróconą do -ć; str t as : stare ci to [są] czasy. [przypis edytorski]
¹⁶w war — tu: opowieǳieć. [przypis edytorski]
¹⁷ r a. itaw r r , a. rai is (zm. ) — wielki książę litewski w latach –, wybitny

dowódca; prowaǳił wyprawy łupieżcze na ziemiach kra ów ościennych; dwukrotnie pokonał zakon kawalerów
mieczowych (pod Karusami i pod Kiernowem), powstrzymał na azd Tatarów; dążył do z ednoczenia Bałtów
przeciwko niemieckim kolonizatorom chrześcĳańskim, do czego udało się mu przekonać zmaga ących się w tym
czasie z zakonem krzyżackim Jaćwingów, Żmuǳinów i Prusów; ǳiałał na rzecz powrotu Litwy do pierwotne
wiary pogańskie ; zapoczątkował zbliżenie polityczne Litwy z ziemiami polskimi, mianowicie z Mazowszem
(przypieczętowane ślubem córki z księciem mazowieckim Bolesławem II). W roku , kiedy toczy się akc a
utworu, nie mógł być „młoǳieńcem”, ak est tu opisywany, ponieważ walkę o właǳę rozpoczął niemal  lat
wcześnie , a więc liczył sobie co ok.  lat lub nawet więce . [przypis edytorski]

¹⁸s a — obszerny płaszcz a. futro. [przypis edytorski]
¹⁹ a — futrzana, wysoka czapka. [przypis edytorski]
²⁰s i — sobolowy; z futra sobola. [przypis edytorski]
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Dał mu miecz kuty i pancerz bogaty.
Ten miecz i pancerz, i szubę z hatłasu²¹
Dawno uż wilgoć prze adła z mogiły;
Trzy łokcie ziemi i sześć wieków czasu
Tamte szych luǳi dawno uż przykryły.

W stolicy Kniaziów, w odwiecznym Kiernowie,
Kurhany władców zaorane mieǳą²²;
Śpi stara Litwa — a e potomkowie
Nawet podania swych o ców nie wieǳą²³.
Zimnym toporem ścina ą dąb wzniosły
Z piersi praǳiada na grobie wyrosły;
A z niego drewka szczepiąc²⁴ do komina,
W święto do ognia zaprosiwszy gości,
Naród cóś²⁵ marzy, niby przypomina,
Ma aczy powieść o stare przeszłości.
Wtedy cóś burzy ego krew zaskrzepłą,
Iskra zapału odżywa w nim awna;
Czy to z powieści, czy z kominka ciepło?
Może ten ogień tlał w duszy od dawna?
Bóg raczy wieǳieć!

.
Litewską stolicę

Po Narymuncie²⁶ ob ął Tro den młody.
Już go poznały sąsiednie narody,
Gdy eszcze sprawiał podlaską ǳielnicę,
Wieǳieli o nim i cuǳy, i swoi,
Że mądry w raǳie, a chrobry we zbroi.
Ze swe stolicy, ak ze skały sokół,
Śleǳił, skąd grożą na bliższe zamachy:
I Ruś, i Niemców, Mazowsze i Lachy²⁷
Bystrem spo rzeniem obrzucił naokół.
Wszędy wrogowie na Litwę zażarci,
Gotowi ǳiałać czy awnie, czy zdradnie.
Tro den rozmyślał: kogo naprzód skarci?
Czy e na azdy uprzeǳić wypadnie?
Na niespoko nie ego oko pada
Na Mazowiecką ǳielnicę Konrada²⁸.

.
Syn Ziemowitów — od Białego Leszka
ǲierżył te kra e na prawach wasali.
Zna oma Litwie na Mazowsze ścieżka,
Zna ome pola, gǳie krew przelewali,
I twarde mury mazowieckich grodów,

²¹ at as — atłas. [przypis edytorski]
²² i a — podłużny skrawek ziemi odǳiela ący pola uprawne. [przypis edytorski]
²³ i wi i (daw.) — nie znać. [przypis edytorski]
²⁴s i — tu: rozszczepiać, ǳielić na niewielkie kawałki. [przypis edytorski]
²⁵ ó — ǳiś: coś. [przypis edytorski]
²⁶ ar t (–) — postać znacznie późnie sza, pierworodny syn wielkiego księcia litewskiego Gie-

dymina, nie prze ął właǳy po o cu; Tro den prze ął właǳę po Szwarnie (lit. ar as, –). [przypis
edytorski]

²⁷ a — Polacy. [przypis edytorski]
²⁸ ra rs i (–) — książę mazowiecki –; w  r. w wyniku na azdu na Mazowsze

wo sk litewskich pod dowóǳtwem r ata zginął ego o ciec, a on sam popadł w dwuletnią niewolę. [przypis
edytorski]
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I twarde piersi tamecznych narodów.
ǲiś dobra pora oǳnaczyć się świetnie:
Tro den wypadków mazowieckich świadom,
Konrad, pacholę siedemnastoletnie,
Sił eszcze nie ma oprzeć się napadom;
Matka, po życia smutnego kole ach,
Mężowskie śmierci płacząc dogorywa;
A lud Mazowszan pracu e we żniwa,
A baronowie polu ą po knie ach,
A starostowie ucztu ą w komnatach,
A straż zamkowa usypia na czatach.
Niechże ucztu ą, niech bawią się sami,
Niech śpią ich straże z bardyszem²⁹ we dłoni,
Nim róg litewski pobudkę zaǳwoni
Pod ceglanemi ich grodów basztami.

.
Tro den dał hasło o ranne utrzence:
Pokorne echo z gór, lasów i rzeki
Poniosło pilnie rozkazy książęce —
Przez ǳień obiegło po Litwie dalekie ,
Że każda strona, każdy Litwy przeǳiał
Już się wieczorem o haśle dowieǳiał.
I z gór, i z lasów wychyliły głowę
Srogie postaci wo ownicze ǳiatwy.
Śpieszą pod Kiernów wo ska Tro denowe,
Że ich rachunek zaprawdę niełatwy,
A wszystko krzepka gdyby³⁰ dęby młoǳież,
Chrobre³¹ e twarze, a straszliwa oǳież.
W niedźwieǳich szubach, kudłami do góry,
Przy bokach trąba i siekiera wisi,
W rękach oszczepy, korbacze³², kostury,
A zamiast czapki łeb wilczy lub rysi,
A eszcze inszy uczepił na czole
Długie kły ǳika lub rogi bawole;
A konie Litwy oszyte w rogoże³³
Parska ą spięte tręzlą³⁴ wo ownika, —
Zdumione oko rozeznać nie może:
Jaki to potwór z lasu się wymyka?
Bo luǳkich kształtów do rzeć tu niesnadnie³⁵,
Chyba e serce lękliwe odgadnie.

.
Na przoǳie Litwy książę Tro den hasa:
Ma stró ozdobny unacko a suto,
Uderza w trąbę, co wisi u pasa,
W trąbę bawolą we srebro okutą.

²⁹ ar s a. r s — topór bo owy osaǳony na długim drzewcu. [przypis edytorski]
³⁰ — tu: akby, niby. [przypis edytorski]
³¹ r r (daw.) — ǳielny, mężny, śmiały, silny. [przypis edytorski]
³² r a — bat o krótkim trzonku i do którego przytwierǳano pęk rzemieni, służył to wymierzania kary

chłosty, także: a , ara ; tu prawdopodobnie choǳi o i i (a. as a ): broń obuchową, zbudowaną
z krótkiego trzonka, do którego łańcuchem a. rzemieniem przymocowany był bĳak w postaci kolczaste kuli,
bywa on niekiedy mylnie zwany korbaczem. [przypis edytorski]

³³r a — mata z sitowia. [przypis edytorski]
³⁴tr a (daw.) — uzda; uprząż eźǳiecka. [przypis edytorski]
³⁵ i s a i (daw.) — niełatwo. [przypis edytorski]
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Kibić³⁶ ma smukłą — znać zaraz młoǳiana,
A hełm wysoki, roboty nie lada,
A kita strusia, wiatrami rozwiana,
W pysznych zakrętach na szy ę mu spada.
Twarz ogorzała, lecz kraśna³⁷ a świeża,
Brew’³⁸ lekkim marsem pysznie się na eża;
A spod brwi gęste gdy spo rzeniem strzela,
To mu i sokół zda się nie dostoi —
Wzrokiem przeszywa pierś nieprzy aciela
I czułe serce niewinne ǳiewoi³⁹.
Włos kęǳierzawy i kita pierzasta
Igra ą z wiatrem, gdy leciuchno wionie;
Zdobi wąs czarny Tro denowe skronie,
A czarna broda bu no mu zarasta.
Ręce niezbro ne, krom⁴⁰ lniane oǳieży,
By tem swobodnie wymierzać zamachy,
Pancerz u piersi kolcami się eży,
A na ramionach ma skrzydełka z blachy.
Przez edno ramię, na rzemiennym pasie
Wisi róg żubra, którym hasło dawa⁴¹;
Przez drugie ramię szeroka, askrawa,
Zwisa siekiera, co krwi pragnąć zda się.
U boku woǳa, na popręǳe złote ,
Miecz długi, ciężki, niekształtne roboty.
Rumak, obleczon czaprakiem z niedźwiedni,
I rży, i parska, snadź⁴² zwycięstwo wróży…
Truchle cie ludy krainy sąsiednie ,
Już wam podobno nie ostać się dłuże !
Nie dla popłochu, nie na popis marny
Ten hufiec z puszczy wynurzył się czarne !
Aż rzeźwo słuchać, gdy ziemia zatętni
Pod kopytami niezliczonych koni,
Aż echo rade, gdy wo acy chętni
Gwarliwie adą po leśne ustroni,
Lub z męskie piersi, co się nic nie lęka,
Zagrzmi w sto głosów pochodu piosenka.

.   ⁴³
Niech wesoło szumi las:
Kniaź do bo u wezwał nas;

Umocnĳmy ǳisia ducha,
Jutro falą krew zaplucha —

Iǳiem w dobry czas.
Śmiało, koniu, idź na bó !
Towarzyszu dobry mó !

Kiedy pan twó wrogów draźni,
Ty nie pierzcha dla bo aźni,

Ale mężnie stó .

³⁶ i i (daw.) — talia, stan; tu: górna część tułowia do pasa. [przypis edytorski]
³⁷ ra (daw.) — piękny a. czerwony, rumiany. [przypis edytorski]
³⁸ r w — ten zapis u awnia eszcze daw. obecność na końcu wyrazu eru miękkiego, półsamogłoski wystę-

pu ące w ęzyku prasłowiańskim do XI w. [przypis edytorski]
³⁹ i w a — ǳiewczyna. [przypis edytorski]
⁴⁰ r (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁴¹ awa — daw. forma .os.lp; ǳiś: da e. [przypis edytorski]
⁴²s a (daw.) — widocznie, prawdopodobnie. [przypis edytorski]
⁴³Pi itwi ów — wariant z oryginalne pieśni litewskie . [przypis autorski]
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W mocnych murach mieszka Lach⁴⁴,
Ale w piersiach ego strach;

A my Lacha w edne chwili
Zwyciężyli, wyszyǳili,

Wzięli twierǳy gmach!
Ziemię Niemców dobrze znam:
Bo ǳiewczęta kraśne⁴⁵ tam;

Lecz my Niemca krwią się zleli,
Krasawice⁴⁶ uścisnęli,

Nie uciekły nam!
Gdyśmy dale poszli w tan,
Drżały mury gdańskich ścian —

My wypadliśmy z zasaǳki,
Aż pobledniał⁴⁷ wóǳ krzyżacki,

Gdańskich murów pan!

.
Babiński zamek choć ludny i zbro ny,
Lecz mur i rycerz niegotów do wo ny.
Zwoǳona brama na oścież otwarta,
Wały zarosły, ostrokół wy ęty,
Woǳowie drzemią, a żołdacka warta
W sąsiednich puszczach walczy ze zwierzęty⁴⁸:
Bo książę Konrad syn Ziemowitowy
Polubił tylko biesiady i łowy.
Niedoświadczony, zwycza nie ak młoǳian,
Ognia nad domem nie baczy — i nie wie,
Że na strasznie sze przygasłe żarzewie,
Że wróg na bliższy, kiedy na mnie spoǳian⁴⁹.
Jeleń wysmukły przebieżał mu drogę,
Więc postanowił spolować rogacza,
I wszystkich woǳów, i całą załogę
Wezwał na łowy.

Drużyna unacza,
Barony państwa, akby motłoch ślepy,
Marnie w ostępach łamią swe oszczepy.
Już drugi tyǳień ak goście sproszeni:
Z rana za zwierzem goni się gromada,
W południe sypia wpośród leśnych cieni;
Wieczorem gwarno do uczty zasiada,
A książę wesół — a zdro ami płyną
Miód mazowiecki i pannońskie⁵⁰ wino.

.
Właśnie przy zwłokach leśnego rogala
Huczna drużyna piła pogrzebowe,
Gdy łoskot trąby odezwał się z dala,

⁴⁴ a — Polak. [przypis edytorski]
⁴⁵ ra (daw.) — tu: piękny. [przypis edytorski]
⁴⁶ rasawi a — piękna kobieta. [przypis edytorski]
⁴⁷ ia — ǳiś: pobladł. [przypis edytorski]
⁴⁸ wi r t — daw. forma N.lm; ǳiś popr.: ze zwierzętami. [przypis edytorski]
⁴⁹s ia — spoǳiewany. [przypis edytorski]
⁵⁰ a s i — pochoǳący z Pa i; Pa ia a. Pa ia: w staroż. nazwa prowinc i Imperium Rzymskie-

go, położone na południe od Dalmac i, obe mu ąca ziemie ǳisie szych kra ów: wsch. Węgier, wsch. Austrii,
płn. Chorwac i, płn.-wsch Serbii, Słowenii, zach. Słowac i oraz płn. Bośni i Hercegowiny. [przypis edytorski]

       Córa Piastów 



Głuchy, niepewny, stłumion⁵¹ przez połowę⁵²;
Raz… drugi… trzeci… ozwały się wreszcie
Okrzyki mężów i płacze niewieście.
Konrad spó rzenie zwrócił ku drużynie:
«Słyszycie — mówi — skąd ten okrzyk płynie?»
«Nic, Mości książę, wszak słuch mi się nie ćmi;
(Odpowie Pełko, starszy wo ewoda)
To akaś w wiosce kłótnia mięǳy kmiećmi⁵³.
Kończmy kielichy: bo przerywać szkoda!»
«Czyście słyszeli te trąby rozgwary?»
(Zapytał książę Zbigniewa Kanclerza).
«To akiś strzelec zwoływa⁵⁴ ogary.
Śpieszmy do lasu: bo opuścim zwierza».
«Wiǳicie łunę pożarną na niebie?»
(Rzekł ku Lassocie, staroście warowni).
Lassota spó rzał naokoło siebie:
«To nic — odpowie — to acyś wędrowni,
Jacyś pielgrzymi, wraca ąc z odpustu,
Przy droǳe sobie naniecili chrustu⁵⁵.
Spocznĳmy racze , miłościwe książę:
Bo utro rano pracowite łowy.
Niech Wasza Miłość swó pancerz odwiąże».
Taką dał radę starosta grodowy;
Trafiło słowo do ucha Konrada:
Odwiązał pancerz i swó oszczep składa,
A na niedźwiedni, ak w miękkie pościeli,
Układł się⁵⁶ książę, plemię Ziemowita;
Wzorem książęcia dworzanie posnęli.
A poza lasem znowu trąba zgrzyta
I słychać ęki zmięszane z hałasem,
I chmura dymu zawisła nad lasem.

.
A Tro den w zamku — uż wdarł się na wały,
Powiązał straże łyczanemi⁵⁷ sznury⁵⁸;
Trąby litewskie w warowni zagrały;
Wstąpił w swe prawa zwycięzca ponury.
Litwin z okrzykiem do skarbcu się wǳiera
I srebra Piastów garściami rozǳiela.
Drzwi do kaplicy rozdarła siekiera,
Gǳie był złocisty obraz Zbawiciela;
Zabrano srebrne wzorzyste ornaty,
Złote kielichy i relikwĳarze.
Do nóg Tro dena padał ksiąǳ brodaty,
Pewien, że świętość uszanować każe.
Tro den popatrzył na oblicze Chrysta: Bóg, Religia, Chrystus,

Cierpienie«To Bóg wasz? — spyta — za cóż go męczycie?»
Stanął, podumał — i łza uroczysta

⁵¹st i — stłumiony. [przypis edytorski]
⁵² r w — w połowie; połowicznie. [przypis edytorski]
⁵³ i i — ǳiś popr. forma N.lm: kmieciami; kmieć: chłop, członek ludności wie skie . [przypis edytor-

ski]
⁵⁴ w wa — ǳiś popr.: zwołu e. [przypis edytorski]
⁵⁵ a i i i r st — rozpalili ognisko z chrustu. [przypis edytorski]
⁵⁶ a si — ǳiś: ułożył się. [przypis edytorski]
⁵⁷ a — zrobiony z łyka. [przypis edytorski]
⁵⁸ a i s r — ǳiś popr. forma N.lm: łyczanymi (łykowymi) sznurami. [przypis edytorski]
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Z oczu pogańskich polała się skrycie;
I rzekł do księǳa: «Ten krzyż to mi znany,
Bo go Krzyżacy na swych płaszczach noszą;
Pewno to przez nich Bóg ukrzyżowany:
Bo oni męczyć gotowi z rozkoszą.
Czemuście, pytam, stary wa deloto,
Nie dali wieǳieć do Litwy w te chwili?
Tam insze bogi — ale mnie sza o to —
Waszego Boga my byśmy bronili.
Och! ak on cierpi! ak zraniony sroǳe!
Za cóż go męczą ciernistą koroną?» —
Tak mówił Tro den — i krzyknął na woǳe,
By nic z kaplicy więce nie ruszono.
Litwa, czcząc rozkaz książęce potęgi,
Wyszła z kaplicy i dale się wali
W ciemne komnaty, gǳie chowano księgi
Pargaminowe⁵⁹ z klamrami ze stali.
Jedne z nich świętsze a oprawne suto,
Stalnym łańcuchem do półki przykuto; —
Insze, obite cedrowemi deski⁶⁰,
Pobożna ręka zebrała dokoła,
To są Doktory, O cowie Kościoła,
Z nich dusza luǳka ma pokarm niebieski;
A insze pracy niesłychane potem
I piękne kunsztem wyborne skryptury⁶¹,
Malował barwą, naprowaǳił złotem
Mnich benedyktyn świętokrzyskie góry —
To chrześcĳańskie nauki filary
Ewangielĳa⁶² lub Testament stary;
A insze zasię pargaminu skręty,
Żywe świadectwo piękne świata chwili,
To Marek Tullus, Horacy, Wirgili,
Starego Rzymu relikwĳarz święty.
Rzym, chrzestna matka Lechowe krainy,
Tuląc ą k’sobie⁶³ niedawnemi laty⁶⁴,
Podarowała ten spadek edyny,
Jak święte krzyżmo⁶⁵ wiary i oświaty.
Piśmienne skarby Piastowie od wieka
Zbierali skrzętnie, kupowali drogo.
Ale się Litwin w książki nie zacieka:
Lęka się czarów, które w nich być mogą.
Zamknięty w klamrach może tam duch aki
Wywoła wróżbę Litwinom złowieszczą;
Kto wie, te czarne i kraśne⁶⁶ zygzaki
W swych ostrych żądłach czy adu nie mieszczą.
Tak się lęka ąc nieznane potęgi,
Tro den spoglądał na łacińskie księgi;
Wǳiał rękawicę — i wolumen stary

⁵⁹ ar a i w — pergaminowy. [przypis edytorski]
⁶⁰ it r w i s i — ǳiś: obite cedrowymi deskami. [przypis edytorski]
⁶¹s r t ra — sztuka pisania, kaligrafia. [przypis edytorski]
⁶² wa i a — ǳiś: Ewangelia. [przypis edytorski]
⁶³ s i (daw.) — do siebie. [przypis edytorski]
⁶⁴ i aw i at — ǳiś: niedawnymi latami; w niedawnym czasie. [przypis edytorski]
⁶⁵ r — tu: uroczyste namaszczenie; krzyżmo to mieszanka oliwy i wonnego balsamu, którą używa się

w chrześcĳaństwie przy uǳielaniu różnych sakramentów (chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich). [przypis
edytorski]

⁶⁶ ra — tu: czerwony. [przypis edytorski]
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U ął, popatrzył raz, drugi i trzeci,
I rzekł do Litwy: «Wynieście te czary,
Puścić e z dymem — niecha zło uleci».
Więc ǳika tłuszcza na księgi się miota,
Oǳiera klamry ze srebra i złota,
I w środku zamku suty⁶⁷ ogień kładnie⁶⁸,
I skarby wieǳy rzuca nań bezładnie.
A kiedy ogień z mięǳy kart wybucha,
Gdy się pargamin kurczy i popieli,
Litwini z boku naocznie wiǳieli
Lata ącego ponad stosem ducha:
Jak biały ptaszek zwinął się w przestrzeni.
Otoczon blaskiem ze siedmiu promieni.
To był zaprawdę duch mądrości Boże ,
Z którego Światło, Roztropność, Odwaga;
Ten Duch skrzydlaty nie mści się, nie sroży;
Kiedyś go Litwa na klęczkach przebłaga;
On na e głowę rzuci swe odblaski
Ze siedmiorakich promieni swe Łaski.

.
Aż dotąd w zamku był rabunek cichy:
Związana warty⁶⁹ żołnierska drużyna,
A tłum niewieści i dwa stare mnichy
Żadnym oporem nie drażnią Litwina,
Kto niedołężny, pogląda z daleka,
Kto może uciec, trwożliwie ucieka.
Ale gdy Litwin lochów się dopyta,
Gǳie stały miody kołoǳie a Piasta,
Gdy pĳe stare wina Ziemowita,
W zagrzanych głowach szaleństwo urasta.
Już się zwyciężca⁷⁰ na niewiasty miota,
Na karkach starców próbu e brzeszczota,
Podkłada ogień pod dębowe ściany,
Puszcza do okien kamienie i strzały,
Już ǳikie pieśni, uż trąby zagrały,
Zawył wrzask ǳiki z płaczem pomięszany;
A kędy⁷¹ stąpią zwyciężcy gwałtowni,
Krew bryzga ziemię i ściany warowni

Wtem most zatętnił — i co siła zmoże
Pęǳą z ostępu strzelcowie⁷² Konrada,
Zbro ni w oszczepy i myśliwskie noże.
Pełko piorunem na Litwiny⁷³ wpada,
Tratu e końmi ich wpół pĳane głowy,
W szerokie piersi wpęǳa sztych stalowy.
Prędko się Litwa z upo enia trzeźwi
Sygnałem trąby i krwawemi ǳieły⁷⁴,
I bó gwałtowny zakipiał tém rzeźwie ,
Że chrobre piersi dawno go pragnęły.

⁶⁷s t — obfity, wielki. [przypis edytorski]
⁶⁸ a i — ǳiś: kłaǳie, podkłada. [przypis edytorski]
⁶⁹ wi a a wart — ǳiś: związana wartami. [przypis edytorski]
⁷⁰ w i a — ǳiś: zwycięzca. [przypis edytorski]
⁷¹ (daw.) — gǳie. [przypis edytorski]
⁷²str wi — ǳiś forma M.lm: strzelcy. [przypis edytorski]
⁷³ a itwi — ǳiś: na Litwinów. [przypis edytorski]
⁷⁴ i — ǳiś forma N.lm: ǳiełami. [przypis edytorski]
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W lekkich kolczugach wymuskane Lachy
Zwinnie harcu ą i mieczami sieką;
Litewskich ramion silnie sze zamachy
Zada ą cięcia straszliwsze daleko.
Grzmią silne piersi, człek z człekiem się splata,
Zgrzyta ą miecze po pancerne blasze,
Prosta niedźwiednia i zbro a bogata
Lata ą w szmaty — łamią się pałasze,
Żelazne hełmy druzgocze siekiera,
Śmierć ulatu e i swe łupy zbiera.

.
Dowódca zamku Pełko siwobrody
Z młodym Tro denem puszcza się w zawody.
Wiek ich nierówny, ale ǳielność równa;
Spotkać się z sobą pragną na goręce :
Dusza Tro dena ognistsza, gwałtowna;
Lecz Pełko w bo u doświadczony więce .
Zwarli się na pół żelaznemi ciały⁷⁵ —
Jeden drugiego nie zachwiał, nie zdążył;
Grzmotnęli w miecze, aż skry posypały —
Lecz żaden miecza w piersiach nie pogrążył.
Ciosy Tro dena piorunem ognistym
Z góry z gwałtownym uderza ą świstem.
Pełko, ak granit mchem siwym porosły,
Tępi pioruny na swem twardem łonie.
W oczach Tro dena całe piekło płonie; —
U Pełki uśmiech bohaterski, wzniosły,
Miecz zda się przyrósł do prawicy ǳiada,
Na każde cięcie — cięciem odpowiada,
Po każdym ciosie znać, że wprawna ręka,
Lach litewskiego nie szczęǳi mocarza,
Gniewem nie płonie, śmierci się nie lęka,
Życia niebacznie na sztych nie naraża:
Był to bó piękny — i Litwa, i Lachy
Stanęli patrzeć, co się zeń wywiąże.
Lach miał kolczugę, a litewskie książę
Pancerz ze szweǳkie wykowany blachy.
Miecz u Litwina był gruby, mieǳiany,
Kuty po prostu w niemieckiem kowadle,
Zwĳał się w rękach szybko i za adle,
Rąbał kolczugę, lecz nie zadał rany.
A miecz u Pełki stalowy, wenecki,
Dobrze hartowny i cieńki⁷⁶ ak wstęga,
Takt ego pewny, zamach nie zdraǳiecki,
Przekrawa pancerz, aż do ciała sięga,
A gǳie dosięże, to ak ogniem pali,
Kraśny⁷⁷ krwi sznurek wytryska spod stali.
Lecz takie cięcia, to ak żądła pszczole⁷⁸
Burzą do zemsty Litwina nad Lachem:
Tro den zakipiał — i silnym zamachem
Strzaskał mu stalną przyłbicę na czole.

⁷⁵ ia — ǳiś forma N.lm: ciałami. [przypis edytorski]
⁷⁶ i i — ǳiś: cienki. [przypis edytorski]
⁷⁷ ra — tu: czerwony. [przypis edytorski]
⁷⁸ a s — ǳiś: żądła pszczele. [przypis edytorski]
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Pełko się zachwiał i na odlew płatnie,
Pancerz Tro dena ugiął się podatnie;
Aż prysnął rzemień, co mu pancerz spinał,
Ciężki napierśnik oderwał się z szy e⁷⁹; —
Już w rękach Lacha wenecki puginał
Miał się dopytać, kędy serce bĳe;
Gdy mężny Tro den swe mieǳiane ostrze
Wrąbał mu w czoło — padł lacki⁸⁰ wo woda,
Jak dąb spróchniały gdy się gromom poda,
Z trzaskiem po ziemi konary rozpostrze,
Pierś Lacha takty ostatnie dobĳa,
A usta szepcą: Jezus i Mary a…
Skonał…

.
Litwini wszędy górę biorą;

Lach pod ich stopy rzuca miecz z pokorą.
Jeszcze krwią płynie podwórzec zamkowy,
Jeszcze gǳieniegǳie walka kipi żwawo.
Leżą na ziemi okryte kurzawą
Szczątki zbroicy⁸¹ i luǳkie tułowy,
Dobĳa rannych litewska siekiera,
Jęk kona ących aż duszę rozǳiera.
Już Tro den z Lachów boleśnego⁸² ęku
Może odgadnąć zupełną wygranę⁸³, —
Zamek bezbronny u rzawszy w swem ręku,
Chce z niego zabrać łupy niezabrane,
Więc broń obe rzał, porozstawiał czaty
I poszedł w dalsze zamkowe komnaty.

.
Po starych komnat kamienne podłoǳe
Iǳie stuka ąc mieǳianym brzeszczotem,
Wieǳie za sobą swo e chrobre woǳe⁸⁴,
A twarz zwyciężcy zlana krwią i potem.
Kibić ma smukłą, znać zaraz młoǳiana,
A hełm wysoki, roboty nie lada,
A kita strusia wiatrami rozwiana
W pysznych zakrętach na szy ę mu spada.
Twarz ogorzała, lecz kraśna a świeża,
Brew’ lekkim marsem pysznie się na eża.
A spod brwi gęste gdy spó rzeniem strzela,
To mu i sokół zda się nie dostoi:
Wzrokiem przeszy e pierś nieprzy aciela
I czułe serce niewinne ǳiewoi.
Choć est zwyciężcą wśród warowni Piasta,
Szałem wściekłości oko mu nie płonie,
Zdobi wąs czarny Tro denowe skronie,
A czarna broda bu no mu porasta.
Ręce niezbro ne, krom lniane oǳieży,

⁷⁹ s — ǳiś popr. forma D.lp: z szyi. [przypis edytorski]
⁸⁰ a i — polski; pochoǳący z Lachów. [przypis edytorski]
⁸¹ r i a — zbro a. [przypis edytorski]
⁸² — ǳiś: bolesny. [przypis edytorski]
⁸³ w ra — ǳiś B.lp: (…) wygraną. [przypis edytorski]
⁸⁴ i i sw r r w — ǳiś: (…) swoich chrobrych woǳów. [przypis edytorski]
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By tem swobodnie wymierzać zamachy.
Pancerz u piersi kolcami się eży,
A na ramionach ma skrzydełka z blachy.
Dwie mu popręgi idą przez ramiona:
Na edne trąba, którą hasło dawa,
Na drugie ostra, szeroka, askrawa,
Zwisa siekiera uż krwią napo ona;
Krew’⁸⁵ na e ostrzu eszcze się rumieni,
Spada kroplami na tafle kamieni.

.
Z głuchym łoskotem przeszli dwie komnaty,
Tylko im echo na odpowiedź tętni.
Tu stare Piasty dawnie szemi laty⁸⁶,
Tu ucztowali woǳowie pamiętni,
Tu zwykł i Konrad zmordowany łowy⁸⁷
Ucztować z pany, ze swymi starosty;
Na łosich rogach wsparty stół dębowy,
Dale ławice⁸⁸, gǳie siada lud prosty;
A dale sfory przykute do ściany,
Gǳie śpią ogary i łowcze brytany;
A dale komin, co w słotną pogodę
Sowitym ogniem wybuchał po sali,
Kędy siada ą starcy siwobrode⁸⁹,
A u ich kolan pachołkowie mali,
Gǳie z piersi mężów wesołość wybucha,
Gǳie miód i wino le e się w puchary; —
ǲiś ta komnata i pusta, i głucha,
Ledwie rozmierzyć okiem e obszary,
Tylko tu goszczą od końca do końca
Echo rozwlekłe i pasemka słońca
U krat okiennych.

Komin się nie węgli,
Gwar pogadanki nie kipi wesoło.
Litwini przeszli, spó rzeli wokoło,
Wreszcie do trzecich podwo ów⁹⁰ dosięgli.

.
Tro den pchnął we drzwi — ciężkie rygle pękły,
Skrzypnęły rǳawe zawiasy na osi.
Litwin się cofnął, ak gdyby przelękły,
Rękę do boku… i uż miecz podnosi:
Mniemał, że aka ukryta zasaǳka,
Miał uż syn puszczy zaryknąć z nałogu;
Lecz się opatrzył — to ǳiewica lacka
Przeciw zwyciężcom stanęła na progu.
Była to Hanna, córka Ziemowita,
Rycerska siostra gnuśnego Konrada.
Jak biała róża, gdy eno⁹¹ rozkwita,

⁸⁵ r w — ten zapis u awnia eszcze daw. obecność na końcu wyrazu eru miękkiego, półsamogłoski wystę-
pu ące w ęzyku prasłowiańskim do XI w. [przypis edytorski]

⁸⁶ at — ǳiś popr. forma N.lm: latami. [przypis edytorski]
⁸⁷ r wa w — ǳiś popr. forma N.lm: (…) łowami. [przypis edytorski]
⁸⁸ awi a — tu: ława. [przypis edytorski]
⁸⁹star siw r — ǳiś: starcy siwobroǳi. [przypis edytorski]
⁹⁰ w — podwó ne drzwi. [przypis edytorski]
⁹¹ (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Tak twarz ǳiewczęcia nadobna i blada;
Lecz e spó rzenie ogniście się żarzy,
A wyraz strachu nie postał na twarzy.
Po o cu wnuczka i prawnuczka Piasta,
Kędy się roǳą i Chrobrzy, i Śmiali,
Wśród szczęku broni roǳi się, wyrasta,
ǲieckiem igrała z bardyszem ze stali.
Stara piastunka nad księżniczki głową
Nuciła starą piosenką bo ową,
Gwarzyła różne ciekawe powieści
O Litwie srogie i łagodne razem;
Cóż więc ǳiwnego, że umysł niewieści
Zbratał się z wo en straszliwym obrazem?
W czarne oǳieży i w białem nagłowiu,
Stanęła we drzwiach ak rycerz na straży,
Myśliwski oszczep ǳierżąc w pogotowiu,
Groziła przebić, kto wnĳść się odważy.
Litwin oszczepu nie lęka się pchnięcia,
Złamałby oręż, co ǳiewica pieści;
Lecz piękny wyraz godności niewieście
Straszliwszem ostrzem przebił pierś książęcia.
Jakiś wstyd przebiegł po zwyciężców tłumie;
Znowu spó rzała — cofnęli się sroǳy,
I mową ruską, co Litwa rozumie,
Tak się ozwała do litewskich woǳy:
«Słabość dla mężnych edyna zapora.
Nie wnĳǳiesz dale : bo tam matka chora.
Książe rycerskie! bądź wierny twe cześci,
Nasza niedola niech nas zabezpiecza.
Szanu dom Piastów w dniu ego boleści,
Nie nadużywa praw two ego miecza.
Prawa zwyciężcy, zdobyte gwałtownie,
Kończą się tuta , gǳie ęczy choroba.
Masz skarby nasze, piwnice, zbro ownie,
Zabiera wszystko, co ci się podoba,
A cześć uszanu w goǳinę złowrogą:
Bo two e losy przeważyć się mogą.
Nie patrz szyderczo, że słaba i młoda
Grożę oszczepem chrobremu woǳowi:
Gdy o cześć iǳie, Bóg losy stanowi,
Bóg mię uzbra a, a rozpacz sił doda.
Potrafię umrzeć; lecz dopóki zginę
Nie wstąpisz, woǳu, w komnaty matczyne!»
Rzekła — i k’piersiom⁹² litewskiego księcia
Podnosi oszczep, na życie niepomna,
Płonie w e twarzy wstydliwość ǳiecięcia,
A w oczach zapał i wola niezłomna.

.
Tro den pokraśniał⁹³, spuścił wzrok ku ziemi
I zakłopotan do ǳiewicy rzecze:
«Kniahini Lachów! my chrobrzy z chrobremi;
Lecz u nas w piersiach est serce człowiecze.
Żaden zły zamiar w me myśli nie postał,

⁹² i rsi — ku piersiom, do piersi. [przypis edytorski]
⁹³ ra i — tu: zaczerwienić się. [przypis edytorski]
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I żal, i wstyd mi, żem zwyciężcą został.
Lecz na to wo na… ta czasem zaślepi,
Czasem się rycerz w bitwie zapomina,
Wziąłem wasz zamek — to nie mo a wina:
Dlaczegóż wasi nie strzegli go lepie ?
Nie wskrzesić z martwych tych, co w bo u padli;
Lecz każę przestać wo enne srogości.
Nie mówcie, proszę, żeśmy zbyt za adli,
Przy mĳcie, Lachy, Litwinów za gości;
ǲiś w waszym zamku za miemy załogę,
A utro w dalszą puścimy się drogę!»
Rzekł i na stronę woǳów odprowaǳa,
Wydał rozkazy do drużyny ǳikie
I w edne chwili Tro denowa właǳa
Ucisza w zamku bo owe okrzyki.
Sta e ak wryta zawścieklona tłuszcza,
Wpół taktu w bó ce żelazo upuszcza,
Tylko z ǳieǳińca posłyszysz z daleka
Jęknie raniony lub trwożny ucieka.

.
Hanna oparta na drzewcu od włócznie⁹⁴,
Zdumionem okiem na Tro dena patrzy;

Kobieta, Mężczyzna,
Miłość, Bohaterstwo

Bo czyn szlachetny, pięknie szy im rzadszy,
Serce ǳiewicze zhołdu e widocznie,
Jeśli chcesz mężu mieć łaski Kupida⁹⁵,
Trefić twe włosy na mało się przyda,
Niecha niewiasta racze na twem czole
Pięknego czynu wiǳi aureolę!
Ty stro ny blaskiem two ego promienia,
Zostaw zaloty pieszczone młoǳieży,
Niech z oczu twoich zamiast przymilenia
Jak błyskawica wielka myśl uderzy,
A ta co myśli, co czyny wywoła,
Potęǳe two e oprzeć się nie zdoła,
Dusza e stanie w naǳiemskim zakresie.
Dumna twym czynem przestanie być płocha,
Ołtarz dla ciebie w swo em sercu wzniesie,
Wprzódy uwielbi, potem cię pokocha,
A taką miłość, uwielbienie, chlubę,
Niełacno z serca, niełacno utraci,
Choćbyś ak Tro den w e dom niósł zagubę,
Choćbyś się skrwawił posoką⁹⁶ e braci,
Ona niepomna swych łez i rozpaczy,
Duszę pogrąży w twego czynu pięknie,
Wszystko zapomni, wszystko ci przebaczy
I mimowolnie przed tobą uklęknie,
Bo serca niewiast lękliwe a drżące,
Każde wrażenie do głębi poruszy,
Czułe na piękno ak kwiatek na słońce,
Lubią się zdumieć bohaterskie duszy.

⁹⁴ w ó i — daw. forma D.lp r.ż.; ǳiś: od włóczni. [przypis edytorski]
⁹⁵ i — Kupidyn, Amor; bożek miłości. [przypis edytorski]
⁹⁶ s a — krew. [przypis edytorski]
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.
Tro den powrócił — a na ego czele
Już się promieni cnotliwe wesele
I pięknym blaskiem wzrok mu się rozżarzy,
I mężne ręce ak do prośby składa;
Tak w te postaci było mu do twarzy,
Że się spłoniła krasawica blada.
«Kniahini Lachów! wnet bó się uśmierzy;
Wrócę⁹⁷ wam łupy, wynagroǳę straty.
Wpuśćcie mnie teraz do dalsze komnaty,
Niecha się wasze pokłonię macierzy⁹⁸,
Niech trudy wo ny złożywszy z me szy e,
Z Piastowym rodem chleb i sól spoży ę».
«Szlachetny Kniaziu! — odpowie mu Hanna —
Możesz rozkazać, a prosisz z pokorą.
Ale twó pancerz i zbro a blaszanna
Może przestraszyć mo ę matkę chorą,
Na twym toporze i na pochwie miecza,
Patrz, eszcze płynie świeża krew’ człowiecza.
Zde m z głowy kirys⁹⁹, odpasa oręża,
A chleba z nami spoży esz pospołu.
U moich przodków szerokiego stołu
Jest gǳie pomieścić rycerskiego męża.
Rycerstwo nasze est przy moim bracie,
Wkrótce powróci z obławy na zwierza,
I wypĳecie puchary przymierza,
I ręce sobie chętliwie¹⁰⁰ podacie.
U Ziemowitów — u stołu Konrada,
Nie bó się, żadna nie grozi ci zdrada!»

.
Wyszła uprzeǳić matkę o gościnie,
Tro den zde mu e hełm pierzasty z głowy,
Otarł krew’ lacką, co po zbroi płynie,
Odpasał z ramion swó topor stalowy
I miecz swó gruby, wykowany z mieǳi,
I tęskno z komnat czekał odpowieǳi.

.
«Wnĳdź, książę Litwy! gość w domu, Bóg w domu».
Mówiła Hanna rumieńcem oblana,
Wzięła za rękę pięknego młoǳiana,
A uż e ręka drżała po kry omu.
Szli przez komnatę sklepioną, wysoką, —
Nic nie przerywa uroczyste ciszy;
Tro den k’nie zwrócił płomieniste oko
Cóś mu się zdało, że westchnienie słyszy;
Zwiesiła główkę — a Pan Bóg że zgadnie,
Co się tam w myśli ǳiewicze zakradnie,
Wtem się sąsiednia otwarła alkowa¹⁰¹:
Tam matka Hanny, poważna matrona,

⁹⁷wró i — tu: zwrócić, oddać. [przypis edytorski]
⁹⁸ a i r (daw.) — matka. [przypis edytorski]
⁹⁹ ir s — zbro a osłania ąca korpus rycerza do pasa; tu: hełm. [przypis edytorski]

¹⁰⁰ t iwi — chętnie, ochoczo. [przypis edytorski]
¹⁰¹a wa — pomieszczenie narożne; tu: sypialnia. [przypis edytorski]
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Księżniczka z Rusi, Ziemowita wdowa,
Jęczała długą niemocą dotkniona
I obycza em swe roǳinne strony
Chciała uklęknąć — lecz chwie e się, słania.
«Kniahini Lachów! — rzekł Tro den wzruszony —
Da cie mi rękę na znak prze ednania».
«Nie gub nas, nie gub i duszą, i z ciałem!
My wiemy, wiemy, czem są wo ny prawa!»
Mówiła matka z we rzeniem nieśmiałem,
A łza boleści na e oczach stawa¹⁰².
«Pokó wam, księżno! — Tro den e odpowie,
Zgrzybiałą rękę cału ąc z pokorą —
Nie bó się Litwy: uż my nie wrogowie;
Złóż na posłanie two ę¹⁰³ głowę chorą.
W twym groǳie Litwin tryumfował górą;
Lecz się ukorzył przed kraśną¹⁰⁴ twą córą».
«Hanno! — spytała mazowiecka księżna —
Czemu Konrada nie mam przed oczyma?
Pewnie, gdy naszła drużyna orężna,
Wybiegł do walki — może go uż nie ma!
O, głowa biedna! głowa mo a siwa!
Jakiegoż ǳisia sieroctwa dożywa!» —
I załamała rozpaczliwie ręce.
«Na co mi życie? na co mi zaszczyty?
Na co mi państwa i grody książęce?
Mówcie: gǳie Konrad? czy syn mó zabity?…
Woǳu Litwinów! tem samem żelazem
I mnie zabĳcie… zabĳcie z nim razem!»
«Konrad z panami na łowach się cieszy».
(Odpowie Hanna). «On nic eszcze nie wie.
Obaczył pewnie nad zamkiem żarzewie¹⁰⁵,
Nie bó się, matko, zaraz tu pośpieszy».

.
«Jam tuta , matko! — zabrzmiał okrzyk w sali
Potrafię choǳić po o cowskie ścieżce.
Niedługo będą cieszyć się zuchwali:
Z grodu mych przodków wycisnę łupieżce¹⁰⁶!»
Drzwi się rozwarły — i Piast młody wpada;
Za adłość w oku, miecz w ręku Konrada.
«A, tuś mi Kniaziu!… tu na mo e szczęście!»
Rzekł k’Tro denowi podbiega ąc sroǳe.
Tro den bezbronny ścisnął silne pięście,
Grzmotnął mu w piersi, złożył na podłoǳe.
Krew’ kipi w piersiach Piastowego syna,
Powstał z podłogi… słania się i chysta —
Miecz w ego rękach ak piorun zaśwista,
I straszna walka znów się rozpoczyna.
Litwin hartowne podobien¹⁰⁷ opoce,
Znowu mu w piersi całą siłą grzmoce.
Lecz w te że chwili, ak utrznia poranna,

¹⁰²stawa — ǳiś: sta e. [przypis edytorski]
¹⁰³tw — ǳiś popr. forma B.lp: two ą. [przypis edytorski]
¹⁰⁴ ra — tu: piękny. [przypis edytorski]
¹⁰⁵ ar wi — ǳiś: zarzewie; tu: łuna pożaru. [przypis edytorski]
¹⁰⁶ i — ǳiś popr. forma B.lm: łupieżców. [przypis edytorski]
¹⁰⁷ i — ǳiś: podobny. [przypis edytorski]
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Pomięǳy dwiema grzmotowemi chmury,
Mięǳy walczących przeǳiera się Hanna,
Rozbroić zapęd i gniew ich ponury.
«Nie sroż się, bracie! posłucha mię wole ¹⁰⁸;
Od two e zemsty nie wskrzesną umarli.
Wiadoma losu wo ennego kole :
Litwini wpadli — nasz zamek odarli.
Była tu walka mordercza i wściekła;
Część naszych padła, a reszta uciekła.
Nasi zwyciężcy uż byli gotowi
Rozpocząć pożar i rabunek w groǳie;
Jam tylko sama wyszła ku woǳowi —
Męska szlachetność uż mu duszę boǳie:
Wstrzymała walkę ego woli właǳa,
Łupy nam wraca, szkody wynagraǳa.
Wyzuł się z hełmu, odpasał miecz kuty,
A teraz gościem przychoǳi w te progi.
Nie czas na żale, nie czas na wyrzuty,
Złóżcie, rycerze, wasz zapęd złowrogi.
Ten, co szlachetnie usłuchał niewiasty,
Co miecz zwycięski sam na stronę kładnie¹⁰⁹,
Czyż ma żałować, że wszedł mięǳy Piasty
Zginąć w ich zamku zamordowan zdradnie?»
Tak mówi Hanna — a asne e oko
Zagrało blaskiem i łzami zachoǳi.
Bystrem spo rzeniem zmierzyli się młoǳi,
W głąb’¹¹⁰ swego serca za rzeli głęboko,
I w bratni uścisk serdecznie się wiąże
Z książęciem Litwy mazowieckie książę.

.
W ǳieǳińcach zamku, u ednego stołu,
Litwa i Lachy ucztu ą pospołu.

Uczta, Obycza e

Synowie Piastów gościnni, bogaci,
Ho nie rycerstwu rozda ą miód stary;
A Litwa spełnia na pierwsze puchary,
Jako spominek po umarłe braci,
Drugie w cześć bogów i o czyste ziemi,
Trzecie na zgodę z ǳiećmi Lachowemi.
Ucztu ą wespół zgodni i weseli,
Jak gdyby nigdy wza em krwi nie leli.

.
A druga uczta na zamku Konrada.
Jeszcze wesele i eszcze tam słoǳie :
Wróg przeciw wroga do stołu zasiada,
Obadwa ¹¹¹ chrobrzy i obadwa młoǳi;
Toczą rozhowor¹¹² o łowach i psiarnie¹¹³,
O bystrych koniach i roǳa ach broni.

¹⁰⁸w (daw.) — lepie . [przypis edytorski]
¹⁰⁹ a i — położy. [przypis edytorski]
¹¹⁰ — ten zapis u awnia eszcze dawną obecność na końcu tego wyrazu eru miękkiego, półsamogłoski

występu ące w ęzyku prasłowiańskim do XI w. [przypis edytorski]
¹¹¹ a wa — ǳiś: obydwa . [przypis edytorski]
¹¹²r w r — rozmowa. [przypis edytorski]
¹¹³ siar i — daw. forma Ms.lp r.ż.; ǳiś: o psiarni. [przypis edytorski]
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A Hanna włosy znad czoła odgarnie,
Patrzy w Tro dena, słów ego nie roni;
Tak zasłuchana i zaciekawiona,
Sama nie zgadnie, co się w głowie marzy;
Jeno skraśnie e ak wiśnia czerwona,
Gdy wzrok Litwina spocznie na e twarzy;
A sama nie wie, że swemi oczyma
Lwa straszliwego na uwięzi trzyma.
Ale król puszczy nie zwykł do łańcucha,
Nie zdoła w ciszy zachować się dłuże ;
Nie zwykła taić, gdy się serce burzy,
Mężna pierś ego westchnieniem wybucha;
Nalał swó puchar, wypił go w połowie:
«Kniahini Lachów! to za wasze zdrowie,
W cześć wasze córy! a k’nie ¹¹⁴ sercem płonę.
Da cie mi Hannę, da cie mi za żonę!
My stara Litwa, żołnierscy a prości,
U nas długiemi słowy się nie mami.
Szerokie mo e ziemice i włości;
Wiecznem przymierzem opiszę się z wami;
Książęce skarby złożę pod e nogi;
Zrównam e głowę z wielkimi mocarze¹¹⁵;
Bęǳie czcić swo e, a a swo e bogi,
Bęǳie się modlić, ak e wiara każe;
Zostanie bóstwem na litewskie ziemi;
Bęǳie królować nad ludźmi dobremi!»
«Mocarzu Litwy! am tylko niewiasta;
(Odpowie matka) — am przyzwolić rada.
Konrad est głową u roǳiny Piasta:
Mocarzu Litwy! zapyta Konrada».
«Hanno! — brat spyta — wola, czy nie wola?»
Hanna oblicze w drobnych rączkach chowa:
«Tro den zwycięzca — am branka bo owa,
Niecha od niego zależy ma dola;
Niech waszym chęciom uczyni się zadość;
Będę nagrodą szlachetnego ǳieła!»
Klękła przed matką i płakać poczęła,
A przez e oczki prześwieca się radość.


Lecz może mi powiecie, żem skończył zbyt skoro¹¹⁶,
U nas się kochankowie tak prędko nie biorą,
Daru cie, am podania nie wysnuł z me głowy,
Wziąłem e całkowicie z kroniki ǳie owe ;
Jeden wiek pisze swo e, drugi swo e prawa,
Każdemu cuǳy zwycza ǳiwnym się wydawa¹¹⁷.

History a podania nie kłamie, ak tuszę¹¹⁸:
E ǳiwne Laszek oczy, a Litwinów dusze!
Litwa do pięknych czynów zapala się snadno¹¹⁹,
E to cud pięknych oczu, co sercem zawładną!
Nie wstyd być dla mężnego pod urokiem wǳięku,

¹¹⁴ i (daw.) — ku nie . [przypis edytorski]
¹¹⁵ wi i i ar — ǳiś: z (…) mocarzami. [przypis edytorski]
¹¹⁶s r (daw.) — szybko. [przypis edytorski]
¹¹⁷w awa — ǳiś popr. forma .os.lp: wyda e. [przypis edytorski]
¹¹⁸t s (daw.) — mieć naǳie ę; por. t a. [przypis edytorski]
¹¹⁹s a (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
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I złożyć krwawy brzeszczot, co uż ǳierżył w ręku,
E nie wstyd ba arzowi, nie wstyd dla pieśniarza,
Sławę takiego czynu gdy luǳiom powtarza!
Każda cnota natchniona świętym Duchem Bożym,
Łacnie ¹²⁰ się upamiętni, gdy ą w pieśń ułożym.
A gdy lubim powieści z upłynione ¹²¹ chwili,
Da cie ucho me pieśni, czytelnicy mili,
A obrokiem duchownym niech was Bóg posili! —

Bore kowszczyzna.
D. . ma a .

¹²⁰ a i (daw.) — łatwie . [przypis edytorski]
¹²¹ i — ten, który upłynął; przeszły. [przypis edytorski]
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