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OSOBY.

Sir John Falstaff.
Fenton.
Shallow — sędzia pokoju.
Slender— synowiec Sliallow’a.
obywatele Windsorscy.

{

Wilhelm Page — mały syn Paźa.
Sir Hugo Evans — Pastor W allijski.
Doktor Cajus — Francuzki lekarz.
Gospodarz hotelu podwiązki.
Bardolf ,
Pistol
■ służalcy Falstaffa.
Nym
1
Robin—giermek Falstaffa.
Simple — służący Slcndera.
Rugby — służący Doktora Cajus.
Pani Ford.
Pani Page.
Miss Anna Page —jej córka.
Źwawska—służąca Doktora Cajus.
Służący Paźa i Forda i t. d.
Scena w Windsorze i okolicach-

Akt Pierwszy.
Scena I.
Windsor.

Przed domem Paźa.

Shallow. Slender

i Sir Hugo Eyans.

S HALL O W’.

Nie—Sir Hugonie! proszę mi nie odra
dzać , to musi oprzeć się o izbę gwiaździ
stą !); chociażby on byt dwadzieścia razy
Sir Dżoncm Falstaffem, nie pozwoli mu po
sobie pojechać Robert Shallow Koniuszy.
1)

Camera Stellata.
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Slender.

II rabstwa Gloeesler, Sędzia pokoju, i
Coram. 2)
S U A Ł L O W.
Tal; mój synowcze i Cuslaloruni 3).
Slender.

Tak, i ratolonun, przytein—szlachcic ro
dowity Mości Proboszczu, który się podpi
suje armtgero we wszystkich umowach, za
pisach, pozwach, wniesieniach; wszędzie
armia ero.
S II A L L O W.
Tak , podpisujemy się w ten sposób , i
podpisywaliśmy się stale w przeciągu osta
tnich lat trzystu.
Slender.

W ten sposób podpisywali się przed nim
wszyscy jego następcy, i w len sposób będą
mogli podpisywać się po nim wszyscy jego
przodkowie : dziś jeszcze mogą oni ukazać
2) Ograniczony Slender wtrąca tu nieszczęśliwie, wia
domy mu przypadkiem łaciński wyraz caraitt, za
miast custalorum.
3) Cust-ulorum. Skrócone dwa wyrazy: custos rotulorum.
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na tuzin rysiów w swojej dziedzicznej czamarze.
Snałl o w.

Tak, czatnara nader jest starożytna.
E V A N S.

Che! che! clie! Tusin rysiof f szamaszc!
Ryś, fona szepla szamara lubi. Che! clie!
che! la ofat barso szlofiek lubi.
S II A l l o w.

Jest tu mowa o rysiu puszczowym, i rzecz
idzie o starożytności herbu.
Slender.

Nie prawdaż mój Stryju, że ja go mogę
rozdzielić na dwa pola ?
S ii a l l o w.

Zapewne że możesz synowcze przez wę
zeł małżeński.
E V A N s.

Sa posfolenicm! fęslem my kompinuje,
ląszy, a nie zieli. Ale to nie fielka artykuł!
Szeby pofrosić do nasza rzesz, ja pofiata sze
kiedy Sir Dżon Falstaff dopuścili się na
mego Doprozićj jaka niekrzeszność, ja jako
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duchofna person musi nastroić ta sprafa na
polupofny manier.
Shallow.

Nie, to dojść musi do wysokiej radyj jest
to krzyczące zgorszenie.
E V A N S.

Fi! szeby fysoka rada miali sliszyć skorszenie ! F skorszenie niema szatna pojaśń
posza! Fysoka rada, fizi mój Doproziej,
kce lepiej sliszyć pojaśń posza niszeli skor
szenie ! Feśmie to mój Doproziej na sfój
delikatny rosum!
Shall o w.
Na moje życie! jeśliby mi wróciła młodość,
miecz-by pomiędzy nami tęrzeezrozstrzygnął.
E V A N S.

Lepiej sze ten miesz będzie pszyjasiel i
wszysko zakonszy. Ale mnie przyszła jetna
myśl doglofy, a łona szasem byfa nie głu
pia: Jezd tu Panna Anna Pasz, sorka Pana
Karol Pasz, se wszyskim ziefszyna !
Slender.

Miss Anna Page? Ona ma włosy ciemne
i głos cieniutki, kobiecy ?

u
E V A N S.

Rychtycb tali, jak mój Doproziej sobie finszuje. Jej bapki mąsz leszala jusz na śmier
telna poduszka (szeby fon lstal na radosne
sińarlfycbfstanie) potym fyliszyl siedymzed
funtof szterlingof szystym slotem i sryprem,
i pofieziel: ,,Na Anet! ty te;;o fzjąść jak bęzie
miał siedymnaścielat!” To bylpy dopra poputka szeby poprzestać fszyskie te cliarmidery i fyprafić malszeński marijasz Pana
Aprabam s Mamzel Anet Pasz.
Slender.

Dziad jej zapisał siedemset funtów szter-

linjjów?
E v a n s.

Nie i naszej. A Pan Ojsiec sbiera jesze
więsej.
Shallow.

Znam tę młodą osobę. Ma ona piękne ta
lentu.
E V A N s.

Siedymzed funtof, i więcej jesze; to moszna redukofać na talenty!
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S II A L L O W.
A więc idźmy do zacnego Pana Page. Jestli tam Falstaff?
E

V A N S.

Ja bęzie fam pofiadala nieprafda? Ja brzy
zi się tym so pofiada nieprafda, tak jak ja
brzyzi się tym so pofiada fałsz, tak jak ja
brzyzi się tym so myśli so inszego a pofiada
so inszego. Rysesz Sir Dżon jezd tutaj.
Proszę moj pan poloszyć się na tego so fam
dopsze żyszy. Ja saras sapuka do trzfi Pana
Pasz (kołata) Cliola! cbola ! pokoj temu domoli!
PAGE (wychodząc)

Kto tam?
E

V A N s.

Blogoslafieńsfo bosze , i fasz przyjasiel,
i Pan Sęzia Shallow—i oto młoda Pan Slen
der, który mosze pyć, przypalkiem opolie
fam insza historija.
Page.

Rad jestem że widzę Panów w dobrem
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zdrowiu. Panu Sliallo-w bardzo dziękuję
za zwierzynę.
Shallow.

Panie Page! rad jestem że go widzę. Ży
czę mu wszelkiego dobra z całego serca.
Pragnąłbym aby zwierzyna była lepszą, gdyż
ta ladajako była strzelana. Jak się ma do
bra pani Page? Jestem zawsze dla ich obojga
z prawdziwym szacunkiem i przywiązaniem.
P A G E.
Bardzo mu dziękujemy.
S II A Ł L O W.

Dziękuję nawzajem. Jakkolwiek raczycie
uważać moję przychylność, zawsze im dzię
kuję.
Page.

Rad jestem że was widzę dobry Panie
Slender.
Slender.

A jak się ma siwy chart pański? Słyszałem
że został prześcigniony na gonitwach w Cotsale?
Page.

i o nie mogło być jeszcze rozstrzygnionem.
9
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Slender.

Ha! Pan nieclicesz przyznać się do prze
granej !
S II A L L O IV.
Bynajmniej. Wina z twojej strony mój
synowcze. To jest pies arcy dobry.
Page.

Pies pospolity Panie Sędzio.
Shallow.

Nie, kochany Panie Page, jest to pies do
bry i pies piękny. Więcej o nim powie
dzieć nie można: dobry i piękny! Czy Sir
Dżon Falstaff jest tutaj?
P A G E.
Tak, jest on w naszym domu , i jabym
chciał być pośrednikiem między panami.
E V A N S.
Tak mofić jezd to być dopry krześcijanin !

S

II A L L O W.

On mi domierzył krzywdy Panie Page.
Page.

On to sam w pewny sposób zeznaje.
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ShALLOW.

Wy znanie jeszcze nie zadosyćnczynienie:
nie tak-li czcigodny Panie Page? On mi
domierzył krzywdy: tak, domierzył! daję
słowo: proszę mi wierzyć—Robert Shallow
Koniuszy powiada że został pokrzywdzonym!
Page.

Otóż i Sir Dżon!
(Falsta/f. Bardolf. Nym i Pistol.)

Falstaff.

Cóż Panie Shallow , chcecie zanieść na
mnie skargę do Króla?
Shallow.

Rycerzu! Wyście pobili moich ludzi, za
strzeliliście mi sarnę, i wyłamaliście drzwi
w mojej królikarni.
Falstaff.

Jednak nie ucałowałem córki waszego le
śniczego.
S II a l l o w.
To rzecz obca. Za wszystko to musicie
mi odpowiedzieć.
Falstaff.

Jeżeli tak, więc odpowiadam wręcz i nao*
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tycbiniast że zrobiłem to wszystko. Oto jest
moja odpowiedź!
Shallow’.

Izba ją rozstrzygnie.
Falstaff.

Lepiej by było dla was gdyby o tern nie
słyszała nie tylko izba, ale nawet ściany:
gdyż inaczej wystawicie się na pośmiech.
E V A N S.
Pauca verpa! Sir Johana! pauca verpa !
F A l s T A F F.
Pauca verba, trawa herba, Co?—Slenderze! jam ci potrzaskał głowę: cóż tam w niej
mogłeś przeciw mnie wynaleśdź?
Slendeii.

Skargę Mości Panie przeciwko Wam i
przeciw trzem waszym eudzocliwytnym służ
kom, przeciw Bardolfowi, Nymowi i Pisto
lowi, którzy mię zaprowadzili do gospody,
upoili i obrali do nitki.
B a n d
Co? pieczone jaje!

o L F.

Slender.

Nie, nie o to rzecz idzie.
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Pistol.

Co? Mefistofełu!
Slender.

Nie, nie o chmielu. Cale nie o tein mowa.
N Y M.
Fryc!—powiedziałem pauca, pauca! To
mój szał 4) moja słabość!
Slender.

Ach! gdzie jest Simpłe mój służący? nie
wiecie-Ii Stryju?
E V A N S.
Sicho! barso proszę! Teras zaszyna się
słuchać! Jeszeli ja dopsze srosumiali, jezd
tu trzy kategorija, to jest Pan Pasz videlicct, Pan Pasz—Ich, mego, ridelicet mego—
potrzesie, nakonies i naostateg PanOherszyst
to jezd Pan gospodasz s hotelu polliąski.
Page.

To jest my trzej dla rozpoznania tej rze
czy i zrobienia końca.
4) W roli Nyma Szekspir chcial wyśmiać nadużycie
wyrazu humour 9 który był wtedy, jak się mówi,
modnym wyrazem. Szal w wielu razach dość do
brze odpowiada Angielskiemu humourt przyjęliśmy
więc ten wyraz, chociaż jesteśmy przekonani ze
słowo hwnour nie daje się zamienić zadnein.

•>**
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E V A N S.
Ilychtych! brayissimo! Ja saras fygotuję
cala ta sprała na brullijon fmój pugilares—
a potym. my tszy przystąpi do samego kombinacijon.
F a l s T A F F.
Pistol!
E V A N S.
Fszyskie stare i młode djabli! So to sa
konslruksion? ,,Sluclia f oba ucha.” Fi! ja
ka pszysadność!
F AL STA F F.
Pistol! zdmuchnąłeś kieskę Panu Slendero w i ?
Slender.

Tak a nie inaczej, przysięgam na te mo
je rękawiczki! W przeciwnym razie niech
nie przestąpię progu naszej izby jadalnej.
Skradł mi on siedm srebrnych groszy w da
wnej monecie, każdy grosz po sześć pensów',
i dwa Edwardowskie póltalarki, za które za
płaciłem Jakóbowi młynarzowi po dwa szilłingi i dwa pensy za każdy. Przysięgam na
te rękawiczki!
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Falstaff.

Doprawdy zrobiłeś to Pistolu?
E

V A N S.

To niema prafda, to sloziejslfo!
Pistol.

Milczeć Zamorski Nieiiiku! Sir Dżonie i Panic
Ja tę blaszaną kukłę wyzywani na miecze,
Kłamstwo mu w żyłach i po ustach ciecze
Kłamstwo! pienisty bąblu na tw ą głowę kłamiesz!
Slender.

Przysięgam na te rękawiczki, a więc to ten!

Poprzestań mój Panie tych szalów. Pa
miętaj że jeśli się za mnie uczepisz i napadnie
nas szał polecieć na łeb na szyję, ja będę wo
łał: w padliśmy oba do dołu! Oto jest wszyst
ko, o czein go clieę uprzedzić.
Slender.

Na mój kapelusz, więc to ten z ponsową
twarzą, bo chociaż nie mogę dobrze pamię
tać coin robił gdyście umie upoili, nie jestem
przecięż osłem.
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Falstaff.

Cóż ny na to Skarlecie i Janie? 5)
B A R D O L F.
Co do mnie, myślę że Jegomość tali sięuraczył, iż pogubił wszystkie pięć przyrodzo
nych uczuć.
E V A N S.

Fszyska pięś sinyslof, ksiala poficzieć.
Fi! jaka szloliek okraniszona !

B A r d o L F.
I że od trunku potnięszały się Jegomości
wszystkie szyki w jego ciasnem muzeum.
Slender.

Przypominam że i wtedy zarywałeś coś
po łacinie. Ale mniejsza o to! Odtąd po
*
stanawiam nie upijać się nigdy chyba w zacnein przyzwoitem i pobożnem towarzystwie.
Jeżeli odtąd upijęsię kiedy, to chyba z ludź
mi bogobojnemi a nie z opojami z drabami!
E V A N s.
Tak mnie Bóg nasz sbafić, dopra inten-

5) Scarlel i .John, imiona dwóch towarzyszów sławne
go Robin Hooda.
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Falstaff.

Słyszeliście Mości Panowie że zaprzeczono
wszystkim zarzutom. Słyszeliście wszystko!
(Wchodzi Miss dnna Page z winem. Za nią Pani Ford i
Pani Paąc).

P A G E.
Nie, moja córko! odnieś to Da powrót!
w domu będziemy pili.
Slender.

O nieba! To Miss Anna Page !
P A G E.

Jak służy zdrowie Pani Ford?
F a l s T af F.
Acb! Pani Ford! na honor nie mogłaś
zjawić się w lepszą porę. Pozwol droga
Pa Ili ! (obejmuje ją).
Page.

Zono! uproś tych panów aby zostali z na
mi. Pójdźmy Mości Panowie! Będziemy
mieli wyśmienity pasztet ze zwierzyny, je
szcze ciepły: a przy nim mam nadzieję że
utopimy wszystkie wasze niesnaski.
(Wszyscy wychodzą prócz Shallowa, Evansa iSleiidera).

Slender.

Dałbym czterdzieści szyllingów, jeślibym
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miał teraz moją książkę ze śpiewami i sonnetami. (wchodzi Simple).

Ty tu! gdzieżeś to grzązł dotąd? Ja sam
mam być moim sługą? Co?—Czy masz z so
bą mój piosennik?
S i M p l e.
Piosennik! Alboś go Pan nie pożyczył
Pannie Alice Shorteake w dzień wszystkich
r
r
Świętych, na piętnaście dni przed S. Mi
chałem?
Shallow.

Chodź, chodź synowcze! Czekamy na
ciebie. Mam ci coś powiedzieć synowcze!
Nasz szanowny pastor obmyślił dla ciebie
coś takiego co zapewne ci się podoba.
Wszak mię rozumiesz?
Slender.

Postaram się rozumieć mój Stryju, jeżeli
tylko rzecz jest z siebie rozsądną.
S II A Ł Ł o W.
O tern nie mów, lecz staraj się mię zro
zumieć.
Slender.

No! już się staram.

23
E V A N S.
Naelefofać wszyska ufaga Łocliany Pan
Slender, a ja jemu fydemonstrofać ta spra
ła jeszeli mój Dobroziej choć maleńka po

siada attencijon.
S L E N D E R.
Nie, postąpię tak jak mi w skażę mój Stryj
Shallow. Pan mi racz w tern przebaczyć:
jest on sędzią pokoju w tern hrabstwie, któ-i
rego ja jestem prostym tylko mieszkańcem.
E V A N S.
Ale to nie o tego cliozi interes: cbozi tu
o jego malszenski partijon.
S n A L Ł o w.
Tak, o to idzie mój synowcze.
E V A N s.
O jego malszeński partijon s Panna Anet
Pasz.
Slender.

Jeżeli tak, więc zgoda na wszystkie roz
sądne warunki.
E v A n s.
Ale szy mój Pan skierofali sfój affekt na
ta zasna panienka? Niech mój Doproziej
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moli to ze sfoja gępa i pszes sfoje usty: poniefasz roszny uszony tilosof fychozą s tego
standpuukt: sze tarki i usty jezd lylk > sząstka gępy. Więs tedy ostatesz.no pomyśli i
pofi: szy mosze nakierofać sfój affekt na ta
panna ?
Shallo w.
Synowcze Abrahamie Slender! Możesz-li
ją kochać?
Slender.

Tak się spodziewam mój Stryju! Dopeł
nię w tej mierze tego wszystkiego co tylko
zgadza się z rozumem.
E V A N S.
Nein! Na fszyskie anielski regiment! Pan
Slender akuratnie nam pofizieć : szy kocha
ta śliszna panienka?
S u A L l o w.
Tak, powinieneś nam powiedzieć: czybyś
się z nią ożeni! pod warunkiem dobrego po
sagu ?
Slender.

Czuję że więcej nawet uczyniłbym mój
Stryju na Wasze żądanie, skoro tylko rzecz
jest z siebie rozsądną.
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S n A L L o w.
Ale nie! Zrozumiej-bo mnie mój kochany
synowcze! Tu nic mojego: tu idzie wprost
o twoje dobro
*,
czy mógłbyś kochać tę pa
nienkę?
S L F. N DER.

Gotow jestem poślubić ją mój Stryju na
wasze słowo. Jeżeli nasza miłość z począ
tku nie będzie w ielką, to za łaską Niebios
przy bliższej znajomości będzie ona mogła
przepłonąć: a po ślubie przez codzienne z so
bą stosunki przyjdziemy z czasem i do zupeł
nej antypatii; słowem skoro mi tylko radzisz
mój Stryju z nią się żenić, jestem w tej
mierze zupełnie zdyssolwowanym , i czuję
W sobie najmocniejszą dyssolueiją.
E v

a

a s.

Odpofieziali jak sama mądrość, fyjąfszy
sioło dyssolucijon, samiast które fypada molić. rcsolueijon. Ale samiar była dopra.
S II A L Ł O W.

lal;, zapewne, synowiec mój powiedział
to w dobrym zamiarze.
3
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Slender.

Nie inaczej! niech wiszę jeżeli inaczej !
[powraca Anna Page).

S H A L L O W.
Otóż i śliczna Miss Anna Page! Na honor,
na widok Was Miss Anno chciałbym jeszcze
odmłodnieć.
Anna.

Już dano do stołu i mój ojciec czeka na
Panów.
S I! a l l o w.
Myśmy jego słudzy piękna Miss Anno!
E V A N s.
Bóg niech bęzie blogoslafiona! Ja pofinlia być na pszetopietnia modlilfa.
(Evans i Shallow wychodzą)

A N N A.
A Panu nie będzie wola pójść z nami?
Slender.

W rzeczy samej, dziękuję, serdecznie
dziękuję; jest mi tu zupełnie dobrze.
A N N A.
Czekają na Pana.
Slender.

W rzeczy samej, nie jestem łaknący, bar-
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dzo dziękuję. (do Simpla). Idź przyjacielu! cho
ciaż właściwie mówiąc, jesteś tylko moim
sługą. Idź, może będziesz potrzebnym moje
mu Stryjowi Sballow. (Simple wychodzi). Sędzia
pokoju, raczysz Pani widzieć, może mieć cza
sem potrzebę w ludziach swojego przyjaciela.
Teraz trzymam ich trzech tylko, i czwartego
chłopca, to jest, póki nie umrze moja matka.,
ale cóż to ma do tego—tymczasem, jak ra
czysz Pani widzieć, żyję jeszcze dość biednie,
po szlachecku.
Anna.

Ja nie powrócę bez Pana. Nie siądę bez
niego do stołu.
Slender.

Na honor że ja nie jem. Dziękuję, w rzeczy
samej że tak jak gdybym już jadł.
Anna.

Proszę Pana, pójdziemy tędy.
Slender.

Wołałbym, gdybyśmy poszli tamtędy.
Bardzo dziękuję. Niedawno zadrasnąłem
sobie podbródek ucierając się na szpady i
rapisy z jednym z tutejszych mistrzów w tern

3*
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rzemiośle. Zrobiliśmy z nim trzy obchody
około półmiska gotowanych śliwek, i od lej
pory na honor że nie mogę znieść zapachu
ciepłego mięsa. Ale czego to psy tak szcze
kają? Czy są w mieście niedźwiedzie?
Anna.

Są podobno: słyszałam o leni mówiących.
Slender.

Passijami lubię patrzeć na pląsy niedźwie
dzie — Jednak w podobnych razach równie
jestem skłonny do gniewu jak każdy rodowi
ty Anglik. A Pani lękasz się bardzo widząc
wolno puszczonego niedźwiedzia?
Anna.

O! zapewne.
Slender.

Otożjeść i pić jest dla mnie właśnie to sa
mo.. Nie dwadzieścia razy widziałem wypu
szczonego Sackersona, i zawsze brałem go
sobie prosto za kaganiec: ale kobiety, uręczam Panią, podnosiły zawsze taki pisk i
wrzawę na ten widok, że to przechodzi wy
obrażenie. W rzeczy samej kobiety nie
mogą znieść niedźwiedzi; są one zbyt źle
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uprzedzone przeciw tym biednym czarnym
istotom. (powraca Page)
P A G E.
Ale chodź-że kochany Panic Slender! My

na niego czekamy.
Slender.

Bardzo Panu dziękuję. Zgoła jeść mi się

nie clice.
Page.

E! u nas muszą pójść na bok tecerygicle!
Idź-Że proszę!
(bierzc <JO za rękę)
Slender.

Nie! Racz mi Pan ukazywać drogę!
Page.

Chodźmy więc!
Slender.

Miss Anno! Bądź-że Pani pierwszą!
Anna.

Nic — nie — Proszę Pana.
Slender.

Na honor że nie pójdę naprzód, na honor
że nie pójdę: nic dopuszczę się tego ubli

żenia.
3“
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A N N
Bardzo Pana proszę.

A.

Slender.

A więc wolę być niegrzecznym niżeli upornym. Ale to Pani sama sobie ubliżasz, na
honor że tak.

N <* e

h

a

E H.

(Na tćmźe miejscu).
(wchodzą EvANS

i S1MPLe)

E V A N S.
Bęzie szła prosta, fszysko prosta troga,
potym sastanofi się i sapyta się: szy tu mie
szka Doktor Cajus? Jeszeli pofi sze tal; jezd
to tam sastanie Pani Szfafski jego gufernanlki, szyli gospodyni, szyli kucharki, szyli
[•raszki, szyli ta so myć i pras i prasofae
jego garderop.
S i m p L E.
Dobrze Panie.
E V A N S.
Poszekaj jesze bęzie lepiej. Oddaj ten
jej 1 ręka, tona belka ma snajomosć
s Panną Anet Pasz, a f ta list stoi: sze tfój
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Pan szyszy sobie ręka Panny Anet Pasz.
Szyfo, szyto bieszy! barzo proszęj ajabęzie
konszyla frysztyk, bo saras jesze dazą japeg
i tłusty syr. (wychodzą.')

Scena

E3 f.

(Pokój w hotelu Podwiązki).

(Falstaff. Gospodarz. Bardolf. Nym.
Pistol

i Robin).

Falstaff.

Mój kochany gospodarzu!
Gospodarz.

Co mi powiesz mój ogromny rycerzu! Mów
tylko mądrze i dobrze.
F AL S T A FF.
W rzeczy samej, mój gospodarzu! potrze
ba mi odprawić niektórych z moich ludzi.
Gospodarz.

Odpraw’ ich mój Herkulesie, wyproś ich,
daj im krzyżyk, i marsz marsz!

F A L S T A F F.
Jedno strawne kosztuje mi do dziesięciu
funtów na tydzień.
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Gospodarz.

Za to ty jesteś Imperatorem, Cesarzem,
Cezarem, Kajserem, Kassijerem! Bardolfa,
jeżeli chcesz, ja wezmę do siebie: on będzie
mi odbijał beczki i ściągał wino. Ałboż nie
dobrze mówię mój Hektorze?
Falstaff.

Zrób tak kochany gospodarzu!
Gospodarz.

Juzem dał słowo. Kaź mu iść za mną. Zobaczemy jak się też on zna na fabryce pia
ny i bukietu. Słowo u mnie grunt! (wychodzi)
F A L s T A F F.
Bardolfie! idź za nowym twym' Panem.
Piwnica wyborne rzemiosło: za jego pomo
cą stary płaszcz może się zamienić w nową
kurtkę, a przyszargany lokaj w świeżego
chłopaka. Idź, adieu!
Bardolf.

Jest to właśnie życie, któregom oddawna
pragnął. Zapusty!
Pistol.

Trutniu węgierski! Toż ty wolisz odkrę
cać czopy!
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N Y M.

Pijaństwo go na świat wydało. Alboż źle
się wyraziłem? W nim szal pijacki a nie bo

haterski!
Falstaff.

Rad jestem żem się pozbył tego ożoga.
Jego kradzieże Były zbyt jawne: palce mu
biegały jak u nieumiejętnego grajka bez ża
dnego względu na miary i pauzy.
N Y M.

Prawdziwe natchnienie, prawdziwy szał
kraść w sarnę pauzę.
Pistol.

Fi! jakie wysłowienie: kraść! ludzie rozumni mówią: przedsiębrać! kraść słowo

godne ligi!
F ALSTAFF.
Wszystko to dobrze moi panowie! z tem
wszystkiem koło waszego pana arcy kuso.
Pistol.

Właśnie strój do tańca.
Falstaff.

Tak, niema innego środka. Musimy tań
cować, musimy wziąć się na sposoby.
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Pistol.

Kruk powinien karmić swoje pisklęta.
Falstaff.

Kto z was zna tu niejaką Panią Ford?
Pistol.

Ja ją znam, jest to pożywny kąsek.
Falstaff.

Moje poczciwe chłopcy! powinniście wie
dzieć jak też kolo mnie?
Pistol.

Dosyć wypukło.
F A L S T A F F.
Nie, Pistol, bez tych igraszek. W rzeczy
samej na ciele mam się dosyć wypukło, ale
w trzosie djabclna wklęsłość, i nad tern to
właśnie myślę. Słowem, postanowiłem z Pa
nią Ford wdać się w miłostki za skutek którjcli niemal ręczyć mogę: ładna ta mężatka
rada ze mną rozmawia, robi mi przysługi
u stołu, rzuca na mnie zachęcające spoj
rzenia: a to wszystko, jeżeli się nie mylę,

brzmi w dobrej angielszczyznie: Jestem Sir
Dżona Falstaffa.
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Pistol.

Otóż to znaczy zgłębić dobrze swój przed
miot, i tłumaczyć dosłownie z języka wslydliwości na Angielski.
N Y M.
Jest to aż do samego dna zapuścić kotwi
cę przenikliwości. Alboż źle powiedziano?
Falstaff.

W ieść niesie że ona sama tylko umie roz
platać gordyjskie węzły mężowskiego trzosa,
i że w nim legiony aniołów. *)
Pistol.

A więc wypuść Pan na nich kilka sfor
djablów.
N Y M.
To mi szał prawdziwy. Nic dowcipniej
szego nad tych aniołów.
Falstaff.

Oto jest list do niej —a to drugi do Pa
ni Page która także pogląda na mnie słodkiemi oczyma i mierzy moje formy znaczą
cym sposobem: oddawna już uważam że
wzrok jej mile spoczywa na pełni mojej no
*) .fmjcl moneta.
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gi, i odbija się z upodobaniem o powierzchnią
mojego okazałego żołądka.
Pistol.

Tak jak promień słoneczny odbija się od
śmietnika.
N Y M.
Cba! cha! cha! Dziękuję ci za pomysł: to
mi szat prawdziwy!
Falstaff.

W rzeczy samej odbywała ona przegląd
mojej osoby i postawy takiein okiem, żem
omal nie stajał od palącego zwierciadła.
Ten więc drugi list do niej. Ona też panią
w swoim domu, który można nazwać praw
dziwą Gujanną złota i obfitości. Niech-że
ta złota ruda przemywa się i przemyca w mo

im ręku. Niech to będą dwie moje handlo
we Indije, wschodnia i zachodnia.— Weź
Pistol zanieś to pismo do Pani Ford: a ty
Rymie to drugie do Pani Page. Odżyjemy
dzieci.
Pistol.

Ja zaś mam biegać posłem jat; Panilarus z Troi
1 nosie stal u boku?—O zioń raczej piekło!
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N Y M.
Ja również nie dopuszczę się tego nikcze
mnego szału. Weź pan swój list na powrót.
Nie ubliżę nigdy godności i powadze.
Falstaff. (rfo Robina).

Weź moje dobre dziecię; zanieś w skok te listy,
Pędź jak mój statek szczęścia,dozłotych przystani!
— Wy niecnoty! precz z oczu! Jak grad w oczach
wiońcie,
Rzeczy swe, ślady bierzcie! Szukajcie noclegu!
Falstaff pójdzie za szczęściem , jak Francuz,
w świat cały
Z piosnką, lub z małym giermkiem — chodźmy
giermku mały (wychodzi z Robinem)
Pistol.

Bodaj ci czarne Sępy przebodły wnętrzności!
Kto umie znaczyć karty, zgrabnie rzuca kości,
Brat za brat z całym światem i zmiata testony,
A ty frygijski Turku piśniesz winne touy.

N Y M.
W mojej głowie snujc się szal zemsty.
Pistol.

Chcesz-li zemsty ?

N Y M.
Chcę, przysięgam na niebo i gwiazdy.
4
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Pistol.

Grzecznej czy żelaznej ?
N Y M.

......................................................... na oba (o szały
1 zaraz Page się dowie przyszłej swej zakały.
Pistol.

A ja lecę do Forda by mu przetrzeć oczy
Ze ten Falstaff potępieniec
Na jego gołębicę obrócił wzrok smoczy
1 godzi na szkatułę i małżeński wieniec.
N

Y M.

Szal mojej zemsty nie oplonie póki nie
pobudzę Paża do trucizny. Potrafię ja go
nabawić żółtaczką zazdrości, i jestem pe
wnym że moja mina strasznie wybuchnie.
Jak ci ten szal się zdaje?
Pistol.

Ty jesteś Mars przywódca urażonych.
Idę z pokorą pod twoję chorągiew. A więc
(wychodzą).
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Scena

IV.

(Pokój w domu Doktora Cajus).

(Zwawska. Simple

i Rugby.)

Z w a w s K A.

Mój kochany Janie! Stań w przedpokoju
i patrz z okna czy nasz Pan nie idzie: bo jeśli
on nas zejdzie znienacka i zastanie w domu
obcego człowieka, będziemy mieli znowu
nadużycie cierpliwości Boskiej i Króla An
gielskiego.
Rugby.

Idę.

Z W A W S K A.
Idź, idź, a my już pomyślimy o podwie
czorku jak tylko na kominku przytleje osta
tni węgielek.—Poczciwe chłopczysko! usłu
żne i dobre o ile tego można chcieć od pokojowca : przytem nie papla i nie lubi siać
swarów: jedyna jego wada że czasem trochę
zawiele w nim nabożeństwa: któż jednak bez
wady? Ale przystąpmy do rzeczy: więc mó
wicie że Wasze nazwisko Piotr Simple?
Simpl E.

Tak, w niedostatku lepszego.
4*
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Ż W A W S R A.

A Pan Wasz Pan Slender?
S I M P L E.
Tak w rzeczy samej.
Ż W A W SR A.

Nie nosi-li on czasem wielkiej brody
w kształcie siekaczki?
Suple.

E, broń Boże! u niego twarz malutka, i
malutka broda koloru judaszowskiego.
Z w a w s R A.
Ale on powolny, nie zwadliwy?

S X II P L E.
Tak, zapewne. Umie wszakże dobrze wy
wijać rękami. On to bil się niedawno z do
zorcą królikarni.
Z W A W S K A.
A więc to on! No! już wiem teraz. Nie
prawdaż żesię on trzyma prosto jakżóraw',
i chodzi sztywnie jak gdyby przełknął kija?
Simple.

Tak, tak on chodzi w rzeczy samej.
6)

Judasz i Kaim w najdawniejszych obrazach maja
uprzywilejowane żółte brody.
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Z W A IV S K A.
O Boże-ż uchowaj jakiego jeszcze gor
szego nieszczęścia od mojej Anety! Proszę
powiedzieć Panu Pastorowi Evans że bę
dziemy się starali ile możności. Anna dobra
dziewczyna: i ja pragnę najgoręcej......
(wbiega Iłuyby).

R U G B Y.
Ach! Jegomość! Jegomość! już na progu!
Z IV A W SIC A.
A więc po nas ! Biegaj mój kochany do
tego pokoiku, (potrąca Simpla izamyka). Oli 111
nie długo zabawi.— Rugby ! Janie ! Janie
Fiugby! Bodajeś ogłuchł! Biegaj Janie! do
wiedz się o naszym Panu, czy się z nim cze
go broń Boże nie stało że tak długo nic
powraca?— Tra la la—Tra la la.
(wchodzi Doktor Cajus').

Cajus. ')

So tam sobi spifa! fszysko f glofie baga7) Usiłowaliśmy unikać podobieństwa między Irancuzkim Doktorem Cajus i Pastorem Evans. .leżeli
to nie wszędzie nam się powiodło, prosimy mieć na
pamięci ze sposób jakim Francuzi i Niemcy wyma
wiają języki słowiańskie, po większej części różni
się tylko akcentem , i że pomimo tej nawet cechy,

4*
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teł. Pojzie proszę do mego gabinet i pszyniesie jedna sielona puszka — un boitier
verd—ten mali sielony pudeleszki—rosumi?

Z W A W S K A.
Dla czegozbym nie miała rozumieć. Wnet
przyniosę. («« stronie). Co za szczęście ze sam
nic poszedł. Gdyby zastał mojego młodego
posłańca, ani chybi przyszlyby mudogłouy

rogi.
Cajus.

Ouf! otif! ma foi , ił fait fort cbaud.
Je iu’en vais a la cour la grandę affaire!
•>
Z IV A IV S K Az
Wszakem się nie omyliła?
Cajus.

Oni. Mette !e au mon — f ta kieszenią.
Depeche—szyfoIGzie jesd lenlajdag Rtigby ?

Z

IV A IV S K A.

Rtigby! Janie! Janie Rugby!
potrzeba nader wprawnego ucha ażeby z pierwszych
slow wymówionych po polsku zawyrokować: Teu
Łon-li czy Gall znęca się nad naszym biednym języ
kiem?— L Szekspira dwa le charaktery nie są lei
dosyć wyraźnie oznaczone.
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ll(JGB Y.

Jesieni.
Cajus.

Tyjesd Jan Rugby, to jesd Jean Rugby!
Dobsze! Feśmie słoja szpada i pojziese inną
zaraz — ale fszysko bęzie szed s tylu—a la

cour—do dforu !
Rugby.

Dobrze Panie.
Cajus.

I szegosz ja fięsej stoi—Qu’ai-je oublie?
A!! Sostali się jesze f gabinet moj nieoseniony simples 8); ja sani jego poszuka.
Z w A WSK A.

Ach! najrzat go! O teraz-że to posypie

się piekło.
Cajus (otwierając)

Diable! Diable! So to! jeden miody
szlolieg f moj gabinet! Slc.ziej ! larrone !
(wypychając Simpla) Rllgby! mego palaSZ !
Z IV A W S K A.

Dobry mój Panie! racz być spokojnym!
8) Simples są to proste domowe lekarstwa, znajome
u nas pod imieniem domowych sekretów.
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Cajus.

Ja będę spokojna. Szemu to ja będę spo
kojna. He?
Z w a w s K a.
Jest to człowiek uczciwy.
Cajus.

Szlofieg uszcify f moj gabinet/ Nie, fmoj
gabinet nie clioz.i szlolieg uszcify !
Z W A W S Ii A.

Nie—Zaklinam Pana, nie unoś się taką
flegmą 9), i racz mię wysłuchać. On przy
słany jest do mnie z poleceniem od Pana
Erans.
Cajus.

Bon.
S i m p L E.

Tak, na honor, Pan Evans prosi....
Z w a w s K A.
Milcz, ja wszystko opowiem.
Cajus (do Zwawskiej).

Ty sam milsz!
fszysko.

(do Simpla)

a on saraz gada

Wyrazy łacińskie dla Zwawskiej podobnie jak i dla
Slendera są kamieniem obrażenia: pomimo to, lo
sem wielu kobiet, nie może ona przezwyciężyć
w sobie pokusy do wyrazów niezrozumiałych.
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S1

M P L E.

Pan Evans prosi tej oto Pani, Pańskiej
służącej, ażeby zarzuciła kilka słów do Panny
Anny Page, za moim panem, który umyślił
starać się o jej rękę.
Z w A W S K A.

Otóż i wszystko! doprawdy że wszystko.
Ale ja nie mam potrzeby wścibiać się nie
w swoje rzeczy.
Cajus.

Monsieur Pasteur Evans siebie tu przy
słali?... Rugby! Baillez moi jeden pióro i
kalainasz. (do Simy la) a ty poszeka uu mo
ment ! (pizze).
ZwAWSKA (do Simy la).

Co za szczęście że on tak spokojny! Je
śliby wpadł w złość po swojemu, zobaczył
byś coby to była za melancholija! Pomimo
to jednak uczynimy dła twojego pana wszyst
ko co będziemy mogli, bo koniec końcem
francuzki doktor, pan mój—jużci też mogę
go nazywać moim panem, bo dozoruję jego
domu, pierę mu bieliznę, piekę ckleb, za-
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miałam, pościełam-—jcdnem słowem sama
wszystko robię.
SlJIP Ł E.

Nie mały to ciężar mieć lak kogoś zupeł
nie na swoim ręku.
»
Z W A W S K A.

Mówisz to z przekonania? Acli! w rzeczy
samej jest to wielki ciężar, i wstawać ze świ
tem ikłaśdź się późno! Ztemwszystkiem po
wiem ci na ucho (tjlko cyt! wieczny sekret!)
mój pan ma się też do Miss Anny. Ale ja
znam myśli Miss Anny! Jej myśli ani tam
ani tutaj !
Cajus (do Simpla).

Nasafanduł odda ten billet prosto f ręse
Sir Evans. Pardieu! Ja fysyfa jego f ten
billet na duel fpark, i setnę jemu glofa po
sama szyja! ja jego nauszy so to jesd szeby
się duchowna persono mieszali f ta blasensfa ! Ty mosze sobi iś presz! sliszali?
(Simple wychodzi) Pardieu! ja temu Pasteur
ulnę fszyskie dla uszy — ja jemu niesostafi
ani jeden koszcz szeby miał szem na psy
szusie!
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Z W A W S Ii A.

Wszakże on stara się o to nie dla siebie
ale dla swego przyjaciela.
Cajus.

A mnie so na tego ! Ty obiesali Anette
Page dla innie sama. Pardieu! ja tego głu
pia stara Pasteur sarąba f śmierś! ja jusz
ma ten so bęzie przyinierzyś mój pałasz i
jego pałasz: to bęsie nasz bóle de jarretiere,
nasz gospodasz polfiąski. Ja kse mieś Anette
Page sam jedyn !
Z W A W S K A.

O cóż Panu idzie? Dziewczyna Pana ko
cha. Niech sobie ludzie marzą i plotą jak
im się podoba. Na co Panu robie te fakcije.
Cajus.

Rugby! pojzieiny, allons do tforu! Zfafsky! jak ja nie bęsie mieś moja Nannet, to
ty stąd polesi lak sze nie się obejszy! Allons
llugby ! (wychodzą).
Z W A W S K A.

Spodziewaj się oślich uszu, nic Anety!
Znam ja jej myśli w tej mierze. Ani jedna
z Windsorskich kobiet nie zna jej tyle i nie
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ma tyle nad nią przewagi, ile ja, dzięki
Niebu!
Fenton

(sa teatrem).

Jest-li tu kio? Hola !
•>
Z W A W S K A.
Kto-by to byl?—prosimy do środka !
Fenton (wchodząc).

Ha! jak się masz kochana Pani Zwawska?
Z W A W SKA.
Bardzo dobrze, skoro mię Pan raczysz
o to zapytywać.
Fenton.

Cóż nowego? Jak się ma śliczna Miss
Anna ?
Z W A W 8 K A.
W rzeczy samej Panie że śliczna —i cno
tliwa i dobra pańska przyjaciółka, mogę
dodać dzięki Niebu !
Fenton.

Mniemasz-li że moje zabiegi nie będą pró
żne i że mi się powiedzie?

Z w a w s K A.
Wszystko wprawdzie w ręku Tego co nad
nami; ztemwszystkiem mogę Panu poprzy-
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siądź na Ewanieliją ze Panna Page go Locha.
Niemasz-li Pan czasem malej brodawki nad

okiem ?
Fenton.

No, mam, i cóż stąd?
Z W A W S K A.
Z tern wiąże się długa, długa powieść.
Na honor Anetta osobliwsza osoba... mogę
tylko upewnić Pana że najcnotliwsza z dziew
cząt, jakie kiedykolwiek jadły clileb powsze
dni. Wczoraj całą godzinę rozmawiałyśmy
z sobą o pańskiej brodawce. Z nią tylko
jedną można naśuiiać się od serca. Dziew
czyna pełna melancholicznej pustoty: lecz
co się tycze Pana... radzę tylko nie ustawać.
F E n t o N.
A więc dobrze, dziś będę się starał z nią
widzieć. Tymczasem weź tę fraszkę i nie
bądź niemą w mojej sprawie. Jeżeli pierwej
odemnie zobaczysz Anetę, postaraj się mię
jej przypomnieć.
s

Z W A W S K A.

Co mi Pan o tern przypominasz? Bądź
Pan zupełnie spokojnym: 3 jak tylko zda.
5
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rzy się mi z Panem mieć nową exkursiją,
opowiem mu więcej o brodawce i o pańskich
spólzawodnikach.
F FNTON.

Bardzo dobrze. Bądź zdrowa! teraz nie
mam ani chwili czasu, (wychodzi).
Z W A W S K A.

Najobowiązańsza Pańska sługa!—W rze
czy samej zacny człowiek, ale Aneta zgoła
go nie kocha. O! znam ja lepiej jej serce
niżeli ktokolwiek ! — Ale do licha, czegożem to ja zapomniała? (wychodzi).
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A k t D r u g i.
Scena 1.
Ulica przed domem Paźa.
{Pani Page z listem w ręku).

Pani Page.

Co znowu! list miłosny! Uniknęłam ich
za błogich czasów mojej młodości, a teraz
miałabym zostać ich przedmiotem ! Cha!
cha! cha! czytajmy:
,,Nie szukaj Pani w tym moim kroku, roz, ,sądku. Miłość ucieka się niekiedy do
,,rozsądku jak do lekarza, ale nigdy nie
5*

„bierze go za poradnika. Pani niejesteś
,,już młodą, i ja nim nie jestem. Oto
,,pierwsze ogniwo spólczucia pomiędzy
,,nami! Lubisz wesołość, ja też ją lubię.
,,Cha! cha! oto jest ogniwo drugie! Lu,,bisz słodkie grona, i ja też je lubię.
,,Ach! potrzebaż jeszcze więcej pobudek!
,,Niech ci dość będzie droga Pani na tern
,,(jeżeli dość Ci być może miłości żol,,nierza) że Cię kocham. Nie usłyszysz
,,Pani odemnie piosnki: miej litość na,,demną: ja Cię będę prosił po żołnier,,sku: kochaj mię!
Czciciel Twej cnoty
Gotow na groty
Czy pluszczą sloty
Czy biją grzmoty
Pelcu tęsknoty.

John Falstaff.
— Herod Galilejski! — Ach ten świat,
świat! człowiek na pół zgrzybiały podej
muje się jeszcze roli zalotnika! Lecz jaką
u licha płocbość mógł odkryć w mojem po
stępowaniu ten pijak flamandzki (ze swojem
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djablem dziwolągowem nazwiskiem) że śmie
w ten sposób mię doświadczać? Widziałam
go może trzy razy, i pamiętam żem mu nie
mogła nic powiedzieć: bo usiłowałam na
wet nie śmiać się patrząc na niego: niech
mi tę obłudę Niebo przebaczy! muszę dali
bóg w nieść bill do następującego parlamentu
o uskromienie mężczyzn. Lecz jakże po
mścić się na nim, bo że pomścić się muszę
to taka wielka prawda, jak prawda żela ła
downa waliza stworzoną jest tylko do puddyngów! (nadchodzi Pani Ford).
Pani Ford.

Kochana Page idę właśnie do Ciebie.
Pani Page.

A ja na honor wybierałam się do Ciebie.
Ale cóż tak gniewnie wyglądasz?
P. Ford.

■

To być nie może! mogę Cię zaraz prze

konać że to być nie może.
P. Page.

5G
Dla twojej pociechy oto jest rodzony brat
twego listu! Ale sława zawojowania i dzie
dzictwa tej ślicznej krainy niech do Ciebie
należy: ja mój udział przelewam na Ciebie
w całości. Założyłabym się że on ma tysiące
takich listów z okienkami na różne imiona.
Te ostatnie przewyższą nawet może liczbę
ysiąc, i on zapewne zamyśla je ogłosić dru
kiem , kiedy z taką obojętnością clice nas
obie poddadź pod prasę. Wołałabym uledz
losowi mytologieznych olbrzymów i dźwigać
na sobie górę Pellion lub Ossę. Ręczę Cię
przyjaciółko że prędzej Ci ukażę dwadzie
ścia niewiernych turkawek, niż jednego cno
tliwego mężczyznę.
P. For d.
Dalibóg ta sama ręka i te same słowa. Cóż
to on sobie o nas myśli?
P. Pace.
Na honor że nie wiem; ale krok jego wpra
wia mię w podejrzenie względem mnie sa
mej. Odtąd uważniej z moją cnotą będziemy
poglądały na siebie, jak osoby między któremi niedawna zaszła znajomość. Bo już
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tez jeśliby on nie odkrył we mnie jakiej
slabośei, której może się i nie domyślam,
nie śmiałby tak odważnie szczeblować do

warowni.
P. Ford.
Szczeblować zaś ! O ręczę Ci że ja go
potrafię zatrzymać daleko jeszcze przed mo

stem.
P. Page.
Ja również nie mogłabym nigdy spojrzeć
na morze, jeśliby podobny Tryton miał kiedy
dotknąć mojego okrętu. Ale musiiny po
mścić się na nim: przyjmujmy jego nadska
kiwania, naznaczmy mu miejsce do schadz
ki , i ciągnijmy coraz bliżej na przynętę,
póki nie zastawi swoich koni tutejszemu go

spodarzowi Podwiązki.
P. For d.

Zgoda na każde zle, ile ich wyrządzić
będziemy mogły bez narażenia naszej sławy.
Cha! cha! jeśliby ten list dostał się w ręce
mojego męża, byłaby to prawdziwa manna

dla jego zazdrości.
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P. Page.
W łaśnie idzie on tu za moim dobrym
mężem. Mój dzięki Niebu równie jest da
lekim od zazdrości, jak ja od tego abym mo
gła być do niej powodem.

P. Ford.
Tern jesteś szczęśliwszą!
P. Page.
Zejdźmy na stronę dla dokończenia na
szych planów. (odchodzą na stronę).
(Ford. Page. Pistol. Nym.)

Ford.

Nie, nie, tego się nic spodziewam.
Pistol.

Na wspak tropiący ogar, to właśnie nadzieja;
Falstaff ma się do żony Pana Dobrodzieja.
Ford.

Ale mój kochany żona moja już nie młoda.
Pistol.

I w niskie chatki, i w złote pałace 10)
10) Wiersz psalmu, który na tein miejscu znajduje się
u Szekspira, zamieniliśmy wierszem Horaeijusza.
W trzech czy czterech podobnych miejscach, sądzi
liśmy się również wolnymi od dosłowności.
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Do starych, młodych równie on l.ołace.

Przysmak bultajów bigos—zważ to Panie
Fordzie!
Ford.

On miałby zakochać się w mojej żonie!
Pistol.

Piecze go ogień wnętrzny: ostrzegam w czas
Pana:
Lękaj się Akteona postaci i miana;
Haniebny wyraz !
Ford.

Jaki wyraz ?
Pistol.

Rogi—dobitne zda się objaśnienie:
Czuj, strzeż się, złodziej nocne lubi cienie.

Przystąp Kapralu! (doP«i«). On was
nie oszuka; wierz mu Pan! słowa prawdy—

(<lo Nt/ma)

(wychodzi).

Ford.

Potrafię się powściągnąć i dojdę wątka
tej rzeczy.
N ¥ M. (do Pala).
To jest istna prawda ! Nie lubię szału
kłamstwa. Falstaff mię uraził. Żądał on po
mnie szalu, abym zaniósł list pełen szału —
ja zaś, który noszę miecz, i mogę nim sobie

60

zarobić na kęs cbleba! powtarzam, Falstaff
zakochał się w waszej żonie. Moje nazwisko:
Kapral Nym. Mówię i popieram rzecz do
wodami : moje nazwisko Nym, a Falstaff
kocka się w waszej żonie. Adieu! Szał
cbleba i sera nie jest moim szałem. Adieu/
(wychodzi).

Page.

Szał, szalem! Ten człowiek posiada rzadki
dar mówienia od rzeczy.
Ford.

Idę szukać Falstaffa.
Page.

Na honor trudno żądać doskonalszej przysady i napuszenia.
Ford.

Jeżeli tak się odkryje, O! wtenczas zobaczemy !
Page.

Nie uwierzyłbym temu derwiszowi, cho
ciażby mi sam Proboszcz tutejszy ręczył za
jego dobrą wiarę.
Ford.

Tamten zda mi się dobrym i rozsądnym
człowiekiem. Zobaczemy!
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Page. (do zony).

A jak się masz Zosiu ?
P. Page.
Gdzież 1o idziesz Karolu?
P. Ford, (rfo swojego męża).
Cóż ci to jest mój Franku że tak jesteś
smutny ?
Ford.

Kto, ja smutny? Bynajmniej ! Idź Asani
do domu !
P. Ford.

Znowu cóś osobliwszego przyszło ci do
glony. Chodźmy kochana Pani Page!
PAGE

(<Zo męża).

Czy czekać ciebie Karolu z obiadem ?
(cicho do Pani Ford). — Widzisz-li kto tu idzie?
Ona będzie naszym posłem do tego szpadzistego głupca. (wchodzi Zwawska).

P. Ford

(do Pani Page).

Na honor, że i ja o tern myślałam. Wła
śnie jedyna do tego osoba!
P. Page

(do ZwawskUj).

Clicesz zapewne widzieć się z moją Anetą?
6
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Z W A W S K A.

Tal;, właśnie w tern przychodzę. I jakże
się ma, proszę Pani, Miss Anna?
P. Page.
Chodź, chodź do środka kochana Zwawskaj mamy z sobą do pomówienia.
(wychodzą Puni Page, Pani Ford i Żwawsha).
P A G E.

Dla czego tal: niegrzecznie obszedłeś się
z żoną ?
F ORD.

Allmś nie słyszał jaką mi zwiastowano
nowinę?
P A G E.

Słyszałeś zapewne i o tej jaka
spotkała?
F O

mnie

R D.

Jakże prźecię, wierzysz-li tym ludziom ?
P A G E.

Pod szubienicę łych łotrów! Nie sądzę
aby rycerz mógł myśleć o czćm podobnem.
Ci dwaj jego oskarżyciele są to dwaj prze
zeń wypędzeni służalcy, a teraz prawdziwe
gościńcowe draby, gdy nie są już na ni
czyich
ushiffacb.
«u
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Ford.

Mówisz że oni byli jego służącymi?
Page.

Tak jest.
F o R d.
To zgoła nic polepsza tej rzeczy w mo
ich oczach! — Powiedz mi proszę czy Fal
staff mieszka w hotelu Podwiązki?
P A G E.

Tak. Lecz i cóż stąd? Jeżeli prawda iż
się on wybiera do mojej żony, to ja puszczę
ją prosto na niego: a jeśli oberwie od niej
cóś więcej prócz pieprzowych słówek, ja ten
dodatek biorę już na moją głowę.
Ford.

Ja też nie powątpiewam o żonie: jednak
nie zostawiłbym ich tak samowtór: człowiek
czasem bywa zbyt ufnym: a przy tern podług
mnie najlepsze ubranie głowy proste, bez
żadnych dodatków.
Page.

Patrz idzie tu i słychać już zdaleka jak bur
mistrzuje nasz gospodarz Podwiązki: musi
on mieć albo nadzwyczajną szklankę w gło6*

G4
wie, albo sutą jakąś poimkę w kieszeni, że
mu tak błogo na twarzy. Witajcie nam ko
chany gospodarzu! (wchodzą Gospodarz i Shallow).
Gospodarz.

Cóż tam się tak wleczesz mój pólankarku!
mój wielce dostojny sędzio pokoju!
Shallow.

Idę już, idę mój gospodarzu!—A! dzień
dobry, trzykroć, stokroć dzień dobry szano
wny Panie Page! Nie raczysz-li nam towa
rzyszyć? Idziemy na prawdziwą komediją.
Gospodarz.

Opowiedz mu mój pólankarku, opowiedz
o tych krotofilach!
Shallow.

Idziemy szanowny Panie Page być świad
kami śmiertelnego pojedynku między Pasto
rem Evans i Francuskim Doktorem Cajus.
Ford.

Mój kochany gospodarzu mam z tobą po
mówić słów parę.
Gospodarz.

Cóż mi tam powiesz mój pólankarku!
{odchodzą na stronę).
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S II A L I. O W.

Pój.!/. iesz-Ii Pan z nami popatrzeć na tę
walkę? Nasz pocieszny gospodarz został przez
pojedynkujących obrany do przymierzania
broni, i naznaczył im, jeżeli się nie mylę,
dwa różne miejsca do stanności: Bo Pastor,
jak słyszałem, cale nie myśli żartować. Po
słuchaj Pan na czein zależeć będzie figiel!
Gospodarz.

Czy masz jaką chrapkę na mego grubego
rycerza?
Ford.

Nie, na honor nic mam żadnej. Ale przy
rzekam ci garniec Madery, jeżeli mię z nim
sprowadzisz pod nazwiskiem Kąrpia. Idzie
tu o żart tylko.
Gospodarz.

A więc oto ci moja ręka półankarku, że
się z sobą zejdziecie i rozejdziecie. Mój
rycerz walna dusza! chodźcie robaczki! uba

wimy się po uszy!
S II A L L O W.

Wnet idziemy kochany gospodarzu!
6**
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Page.

Słyszałem że Francuz gracko wywija
szpadą.
SII AL l o w.

Cyt! kochany Panie Page, jest to rzecz,
na której i my nieco się znamy. Teraz Pa
nowie wymyśliliście różne odległości, ob
chody, skradania się, krzyżowania i Bóg
wie nie co: gdy tymczasem cała rzecz ko
chany Panie Page, tu! w sercu. Myśmy wi
dzieli czasy, kiedy z długą obosieczną szablicą czterech takich jak Pan moglibyśmy
wprawić w koci taniec.
Gospodarz.

Ruszajcie się robaczki! chodźcie!
P A G E.
Idziemy, kochany gospodarzu, idziemy!
Co do mnie, wołałbym ich słyszeć szwergoeących pomiędzy sobą, niżeli widzieć ucie
rających się na szpady.
(wychodzą Gospodarz, Shallow i Page).

F ORD.
Chociaż Page taki Stoik i tak bespiecznie
polega na swojej ułomnej połowie, ja je
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dnak nie mogę wzbudzić w sobie tej łatwej
wiary. Ona była z nim wezora w domu Paża,
i skąd znowu mam wiedzieć co tam się
działo? muszę dojść prawdy i nie będzie mi
to trudnem gdy pójdę do Falstaffa przebra
ny. Jeżeli ona niewinna, trud mój nie bę
dzie stracony: w przeciwnym razie dowiemy
się nieocenionej prawdy! (wye&o<fc>).

Scena E S.
Hotel Podwiązki.

(Falstaff

i Pistol).

Falstaff.

Nie, nie pożyczę ci ani szeląga.
Pistol.

Jeżeli tak, więc świat będzie moją ostry
gą, którę ja mieczem otworzę. Ale ja Panu
tę summę odsłużę.
Falstaff.

Nie— ani szeląga! Dosyć się już zaciągało
Mości Panie na moje imię. Trzykroć musiałem błagać moich dobrych przyjaciół
o odroczenie wypłaty twoich długów, bez
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czego oba z swoim koleżką Nymem dawnobyście już wyglądali z za kraty, jak para
pawijanów. Zasłużyłem na piekło uręczając tych dobrych przyjaciół żeście dzielni
żołnierze i ludzie honorowi, a gdy u Misstriss Bridget zginęła rączka od wachlarza,
zaświadczyłem moim honorem że niema
jej u ciebie.
Pistol.

Alboż przedaż jej nie poszła na połowę?
Nie przyniosła-ż ona każdemu z nas po pię
tnaście pensów?
Falstaff.

Tak, niegodziwcze, tak! to ja mam potę
piać moją duszę gratis! Lecz czego się ty
czepiasz do mnie, jam dla ciebie nie szu
bienica. Krótki nóż i w ciżbę łotrze, na
Urwańską ulicę, w twoją dziedzinę! Wszak
nosić mych listów tobie nie pozwala lionor?
Ach ty morze niegodziwości ! Ja, ja sarn
z trudem mogę utrzymać mój honor, i to
niekiedy muszę zostawić bojaźń nieba na
lewej stronie i osłaniać honor szatą konie
czności: muszę wilać, nadrabiać, iść skieł-
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żem; a ty łotrze chcesz zakrywać swoje ła
chmany, swój leśny wzrok, karczemne mowy
i bluźniercze przeklęslwa tarczą honoruj
ty niechcesz słuchać rozkazów twojego
Pana!
Pistol.

Postanawiam poprawę. Czegóż jeszcze
można żądać od człowieka? (wchodzi llobin).
Robin.

Jakaś kobieta chce widzieć się z Panem.
Falstaff.

Niech wnijdzie. (wchodzi Zwawska).
Z W A W S K A.
Dobry dzień, łaskawy Panie!
Falstaff.

Dobry dzień, dobra kobieto!
ł

Zwawska.

Bez urazy pańskiej — to imię mi nie
przystoi.
Falstaff.

A więc dobra dziewczyno!...
Z w' A w SKA.
Mogę poprzysiądz, że nią była i moja
matka, gdy mię na świat przyniosła.
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Falstaff.

Wierzę każdemu kto przysięga. Cóż masz
do mnie?
9

Z W A W S K A.
Mogę Ii prosić cierpliwości Pańskiej na
słów parę?
Falstaff.

Choćby na parę tysięcy, moja kochana!
9

Z W A W S K A.
Jest tu, proszę Pana, jedna Pani Ford.—
Racz Pan z laski swojej przejść trochę bli
żej, na tę stronę. Ja zaś mieszkam u Pana
Doktora Cajus.
Falstaff.

No! dobrze! Cóż tedy? Pani Ford....
mówisz ?
Z W A W S K A.
9

Tak jest! Wielmożny Pan mówi prawdę.
Racz Pan odrobineczkę wziąć się błjżej na
tę stronę.

FAL

S T A F F.

Upewniam cię że nas tu nikt nie pod
słucha. Są to moi ludzie, moi właśni ludzie.
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Z W A W S K A.
A! jeżeli tak, to niech ich Bóg błogo
sławi na dobrych sług dla Pana.

F A L S T A F F.
I cóż? Pani Ford... co mi powiesz o niej?
Z W A W S K A.
Jest to Panie najlepsza osoba! Ale mój
Jezu!... jaki z Pana swawołnik!... No!
Niech tylko Panu Pan Bóg przebaczy i nam
wszystkim!
F ALSTAFF.
Pani Ford—tedy...
Z W A W S K A.
Krótko mówiąc Pan ją wprowadziłeś w ta
kie labirynty że to przechodzi wyobrażenie.
Naj pierwsi dworacy, kiedy dwór rezyduje
w Windsor, nigdy ją nie mogli wprowadzić
w takie labirynty, a jednak byli tu i rycerze,
i Lordowie, i panowie z karetami: kareta
dalibóg za karetą, list za listem, prezent
za prezentem, a wszystkie pachły tak słodko
(jak piżmo) lśniły się od złota i jedwabiu i
przy takich czułych słówkach, i przy takich
słodkich winach i cukrach, że odebrałyby
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głowę każdej kobiecie, a od niej ręczę Pana
nie odebrały ani mrugnienia. Mnie samej
dziś jeszcze dawano dwadzieścia serałimów—
Ale ja, uręczam Pana, że nie przyjęłabym
nawet cherubimów w jakiej zlej myśli. Kró
tko mówiąc żadnemu z tych panów' nie uda
ło się ani liznąć zlej czaszy. A jednak byli
tam i Hrabiowie, i co większa Oficerowie
od boku samego Króla — i wszyscy się umyli,
i gładziutko odeszli z kwitkiem.
Falstaff.

Ale prędzej do rzeczy ! Cóż mi od niej
przynosisz mój Merkury w czepeczku?
Zwawska.

Odebrała ona list Pański , za co kazała
Panu oświadczyć tysiączne dzięki, i powie
dzieć: że mąż jej nie będzie dziś w domu
między dziesiątą a jedenastą.
F als t A F F.
Między dziesiątą i jedenastą?
Z w A W' s k X.
Tak, na bonor, i wtedy Pan będziesz mógł
zobaczyć, mówi ona, to malowidło, o którem Pan już wiesz. Męża wtedy nie będzie

w domu. Acli ta kochana kobieta takie bie
dne ma z nim życie. Jest to wcielona za
zdrość. Nieboraczka nie zna ona za swoim
mężem co to jest życie!
Falstaff.

Między dziesiątą a jedenastą. Oświadcz
jej mój aniołku tysiące ukłonów. Nie
uchybię.
Ż W A W S K A.
Pan mówisz jak prawdziwy rycerz! Ale
jeszcze mam do Pana jeden kompromis.
Misstriss Page kłania mu jak najniżej (i po
zwól Pan sobie powiedzieć na ucho: że to
jest arcy skromna i cnotliwa osoba, która
jedna tylko w całym Windsorze nie wstanie
i nie pójdzie do snu bez wszystkich pacierzy)
otoż kazała mi ona powiedzieć że jej mąż
rzadko wychodzi z domu ; zteinwszystkiem
spodziewa się że upatrzy chwilkę. Na honor,
nie widziałam nigdy żeby kobieta tal; za kim
przepadała. Pan bez wątpienia musisz tro
chę znać się na czarach. Alboż nie zgadłam?
F A Ł S T A F F.
Nie, upewniam cię że nie. Żadnych in7
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nycli czarów prócz jakichkolwiek moich przy
miotów osobistych.
Niech Bóg
serce!

Z w a w s k A.
Pana błogosławi za jego dobre
F AL s T A FF.

Ale powiedz mi, proszę, czy żona Forda
i Paża źwierzyły się nawzajem swoich ku
mnie skłonności?
ł

Z WA WSK A.
A toby było wybornie! Nie, nie spo
dziewam się po nich aby do tyła były nierozgarnione! Na honor, że to-by było wy
bornie! Ale Misstriss Page żąda i prosi Go
na wszystko, abyś jej Pan przysłał swojego
małego jermka. Mąż jej szczególną ma ansę
do małych jermków. Sam Page wyśmienite
czlowieczysko! Żadna mężatka w Windsor
niema lepszego życia nad jego żonę. Robi
ona co clice, mówi co clice, bierze wszystko,
płaci za wszystko, kładnie się i wstaje kiedy

s,ęjćj podoba, słowem wszystko czego clice
tylko: i w rzeczy samej że zasługuje na taką
dyfferenciją, gdyż z nią nie popisze się ża
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dna z Windsorskich kobiet. Pan jej musisz
koniecznie posłać swojego jermka.
F A L S T A F F.
No! to go poszlę.
Z W A IV S K A.
Poszlij Pan, poszlij! On, widzi Pan, bę
dzie mógł chodzić między Państwem od je
dnego do drugiego, i mieć w obu domach
wolne antrsza, tak, że będziecie mogli wie
dzieć wasze myśli} clilopczyna jednak o niczem wiedzieć nie powinien; bo niedobrze
żeby dzieci miały wiedzieć co złego. Co in
nego ludzie starzy, ci już mają poznanie i
znają świat jak to mówią.
Falstaff.

Bądź zdrowa! kłaniaj się jednej i drugiej!
Oto ci mój woreczek i prócz tego jestem
zawsze twoim dłużnikiem. Malcze! idź za tą
kobietą, (wychodzą Zwawska i Robin).
— Na honor, że te nowiny sprowadzą mię
z rozumu !
Pistol.

Więc la rajfurka kupidyna posłem!
W czółno i w pogoń! Róbmy żywo wiosłem.
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Ognia! to nasza zdobycz! lub zgiń rodzic
kobiet! (wychodzi).
Falstaff.

A widzisz stary Janie! Idź tylko dalej tą
drogą! Odtąd muszę być z większem usza
nowaniem dla twojej podżyłej tuszy. Jeszcze
patrzą na nią mile, i jeszcze jest nadzieja
iż się może ona wypłacić swojemu Panu.
Dziękuję ci moja poczciwa bryło! Cóż? Niech
sobie mówią żeś za ogromna, bylebyś była
utoczona ze wdziękiem ! (wchodzi Bardolf).
•

Bardolf.

Sir Dżonie! Niejakiś Master Karp' clice
widzieć się i poznajomić z Wami. Przysłał
on Wam w darze na dzisiejsze śniadanie
kosz wina. 1J).
II) Za czasów Szekspira był to zapewne sposób do za
bierania znajomości w domach gościnnych. W dzieł
ku : „Merry Passages and Jeasts” (wesołe żarty i
ucinki) znajdujemy dowcipną odpowiedź Biskupa
Corbet, daną z podobnej okoliczności posłańcowi
sławnego Ben Jonsona. Gdy posłaniec składając
wino oświadczył ze jego pan przysyła to w ofierze,
Corbet odpowiedział: ,,podziękuj przyjacielu swo,,jemu Panu, lecz powiedz mu przytem źe się omy,,lił w wyborze, gdyż ofiary są zawsze palone.
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Falstaff.

Karp’ mówisz jego nazwisko?

BA

r d o L F.

Tak jest.
Falstaff.

Proś go ilo środka! (Bardolf w)jchodzi). Po
dobne Karpie nie mogą być nie pożądane,
skoro pływają w takim rozcieku.— A więc
kochane Panie Ford i Page mam was w sieci.
Vivat! Via !
(powraca Bardolf z przebrany m Fordem).

F ORD.
Mój bold rycerzowi!
F A L S T A F F.
Hołd za hołd ! Pan życzysz ze inną

mówić ?
Ford.

Darujesz mi Pan że nie będąc mu od ni

kogo poleconym....
Falstaff.

Pan mię masz na swoje rozkazy—zostaw
nas chłopcze! (Bardolfwychodzi).
F O R D.
Widzisz Pan przed sobą dżenilmena, kló-
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ry nigdy nie ślęczał nad złotem. Moje na
zwisko Karp'.
Falstaff.

'

Szanowny Panie Karp ! Byłbym bardzo
rad mieć go w liczbie moicli znajomych.
Ford.

Niemniej ja tego pragnę czcigodny ryce
rzu! Nie żebym to czynił z jakichkolwiek
dla niego uciążliwych pobudek, gdyż radbyin był przekonać że łacniej mogę być wie
rzycielem niżeli dłużnikiem : i to właśnie
ośmieliło mię do tego swobodnego wstępu,
na mocy przysłowia: ,,przed złotym worem,
każde drzwi otworem”.

F a l s T A F F.
Złoto Panie Karp jak dobry żołnierz to
ruje sobie drogę.
Ford.

Tak, lecz ma tę wadę że jest przyciężkie.
Mam tu trzos z sobą, który mię zbyt sciska;
jeżeli sięWam podoba, rycerzu, raczciezdjąć
ze mnie ten ciężar w połowie lub ze wszystkiem.
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F A L STAF F.
Nie wiem jeszcze w jaki sposób mógłbym
zasłużyć na urząd Pańskiego Podskarbiego?

F o a

d.

Raczcie mię posłuchać rycerzu !

F Al STAF F.
Jestem na wasze usługi czcigodny Panie
F o

r d.

Słyszałem żeście człowiek uczony rycerzu
(daruj mi Sir Dżonie że będę mówił bez ogródek) i znam was już oddawna, chociaż,
pomimo moich chęci, nie mogłem mieć sposo
bności zbliżenia się z Wami. To, co mam po
wiedzieć , odsłoni mu wiele, wiele moich
ułomności, ale patrząc na nie, kochany ry
cerzu, rzućcie teżokiem po za siebie, i przebieżcie listę swoich pomyłek, a mam na
dzieję że mię nie potępicie: bo nikt zape
wne nie wie lepiej od was jak łatwo błą
kać się po tych rozdrożach.
Falstaff.

Bardzo chętnie drogiPanieKarp ! Słucham.
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F ORD.
Jest w tein mieście jedna mężatka, nazwi
skiem Ford.
Falstaff.

Tak.
Ford.

Kochałem się w niej oddawna, i uręczam
Go że ta miłość nie mało mię kosztowała.
Chodziłem za nią krok w krok prawie, wy
szukiwałem sposobności znajdowania się
z nią razem , chwytałem każdą zręczność,
w której mogłem przynajmniej ją widzieć,
obsyłałem ją upominkami, i sypałem hojną
ręką tym nawet, którzy mi tylko mogli po
wiedzieć co się jej bardziej podoba: słowem
ścigałem ją, jak mię ścigała miłość, skrzy
dłem niezmordowanem. Lecz nagrody, na
jaką mogłem zasługiwać bądź przez moje
przywiązanie, bądź przez ofiary, wiem dobrze
że nie odebrałem żadnej , chyba że za nią

mam policzyć klejnot doświadczenia, któregom się dokupił nader drogo, i który mię
nauczył powtarzać że:
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Miłość jest jak cień człowieka,
Szkoda Ido dla niej wiek trwoni,
Kiedy ją gonisz, ucieka,
Kiedy uciekasz, to goni. 12).

F ALSTAFF.
Jak to ! nie miałeś Pan od niej nawet
obietnicy ?
F O II D.
Nigdy.
Falstaff.

Więc chyba nie nalegałeś Pan o to?
Ford.

Nigdy.
Falstaff.

Jakiegoś więc rodzaju była jego miłość’
F O R D.
Podobną była ona do pięknego domu wy
stawionego na cudzej ziemi. Straciłem bu
dowę przez omyłkę w wyborze miejsca.
Falstaff.

Lecz w jakim-śe celu czynisz mi Pan te
powierzenia ?
1'2) Czworowicrsz ten umieszczony tak jak się on znaj
duje najednem z drzew w Adamkowie, majętności
należącej do familii Niemcewiczów pod Brześciem
Litewskim. Ma on byc nieśmiertelnej ręki Julijana
Niemcewicza.
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F o n d.
Racz mię dosluchać Sir Dżonie! Upe
wniano mię że lubo jest ona tak trudną dla
mnie , zdarzało się jej wszakże upuszczać
czasem gałązkę myrlową, i że na tych przy
padkach urosły niektóre pogłoski nie nader
przychylne jej sławie. Zamiar więc mój
jest następny: Wyście, rycerzu, człowiek wy
bornego wychowania, czarującej wymowy,
obszernych związków, znakomity ze swojego
z
miejsca i przymiotów zewnętrznych, po
wszechnie znany z męstwa, dworności i głę
bokiej nauki...
Falstaff.

O! o! Panie!
Ford.

W ierz mi Pan, gdyż nie możesz tego nie
znać do siebie. — Oto są pieniądze : nie
szczędź ich Pan, nie szczędź wszystkiego, co
mieć mogę, tylko w zamianę nie pożałuj mi
swojego czasu, ile go będzie potrzeba do
oblężenia cnoty tej kobiety: jeśli kto może
wyjść z tej walki zwyciężcą, to Pan najzej.
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• Falstaff.

Lecz będzie-li to się zgadzało z tą nie
pokonaną jego skłonnością, gdy ini uda się
być zwycięzcą na polu, które Pan takbyś
chciał sam posiadać? Zda mi się kochany
Panie Karp' że przepisujesz dla siebie opa
czne lekarstwa.
Ford.

Chciej Pan tylko zrozumieć do czego
zmierzam. Teraz opiera się ona z lakiem
zaufaniem na nietykalność swojej sławy, że
nie śmiałbym odkryć przed nią niedorze
czności moich uczuć; jaśnieje ona dla mnie
talsim blaskiem, jakiego wzrok mój znieść
nie zdoła. Lecz jeślibym stanął przed nią
z jakiemkolwiek odkryciem w ręku , moje
życzenia miałyby za sobą moc przykładu,
zmusiłbym ją do ustąpienia za redutę czy
stości, sławy, wiary małżeńskiej, i do uro
nienia tysiąca innych środków obrony,
w których, widzę teraz dla siebie spiżem
najeżoną bateriją. Cóż na to powiesz Sir
Dżonie ?
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Falstaff. #

Panie Karp ! zacznę od śmiałego rozporzą
dzenia się waszem zlotem; a teraz dajcie mi
swoję rękę i przyjmijcie uręczenie dżenllmena że Pani Ford będzie Waszą.
F ORD.
Kochany mój rycerzu !
F A L S T A F F.
Panie Karp'! zawierz mojemu słowu!
Ford.

Nic troszcz się o pieniądze Sir Dżonie!
na nich nam nie zbędzie.
F AIS TAFF.
Nie troszcz się o Panią Ford kochany Pa
nie Karp ! na niej nam nie zbędzie. Dziś (mo
gę mu z tern się zwierzyć) mam schadzkę na
znaczoną przez nią sarnę. Spółcześnie z jego
tu przyjściem, wychodziła właśnie odcmnie
jej powiernica czy też pośredniczka, i uwia
domiła mię że mogę być u niej między dzie
siątą a jedenastą godziną, gdyż o tej go
dzinie jej przeklęty zrzęda, nudnik, zazdro
śnik mąż nie ma być w domu. Przyjdź. Pan
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do mnie wieczorem, a dowiesz się o skutku
tej wyprawy.
Ford.

Nie mogę sobie dość powinszować dzi
siejszej znajomości. Aznacie-li rycerzu sa
mego Forda?
Falstaff.

A niecli go spotka szubienica! Co mi tam
do tego biednego głupca, rogala ! Ztemwszystkiem czynię mu krzywdę nazywając
biednym. Mówiono mi że ten umojżeszowany zazdrośnik posiada góry złota, i dla te
go właśnie jego żona zda ini się nader po
wabną. Myślę ją użyć za klucz do skarbów
tego minotaura.
Ford.

Clieiałbym abyś Pan znał Forda i mógł
go uniknąć w przypadku.
F AL STAFF.
A niech go tam spotka szubienica, tę
szperkę mieszczańską! Ja go na wskroś prze
szyję wzrokiem, ja mu napędzę takiego pio
tra, gdy mu zabłysnę moją łaską, jak jakim
meteorem nad rogami, że on nie znajdzie
8
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solne miejsca; a Pan tymczasem kochany
Panie Karp' będziesz mógł cieszyć jego po
łowicę. Dowiedz się Pan do mnie wieczo
rem. Ford, jest to, abym zamknął w dwóch
słowach wszystkie jego przymioty: głupi
rogal i rogaty głupiec!— Nadejdź Pando
mnie wieczorem.
(w^c7»orfzi).
Ford.

Co za przeklęty łotr Epikurejczyk! Ser
ce ledwie mi nie pęknie z niecierpliwości.
Niechże mi kto teraz mówi, że zazdrość jest
niewczesna. Moja żona posyłała do niego;
godzina naznaczona, układy podpisane;
któżby o tern pomyślał! Nie prawdziw e-li
piekło mieć żonę zdrajczynię! Moje łoże
ma bjć zhańbione, majątek ma pójść w rę
ce łotra , moja sława utracona , ijakbyniedość na tern wszystkiem, muszę jeszcze sły
szeć obrzydliwe przymiotniki z ust tego, kto
mi wyrządza te krzywdy. I jakież jeszcze
przymiotniki! jakie imiona! Amajmon brzmi
jakkolwiek , Lucyper jakkolwiek, Barbason
jakkolwiek: są to zaszczytne imiona djabłów,
złych duchów; ale rogal, dobrowolny ro
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gal! Nie! i sam djabeł nie nosi takiego mia
na! Page jest osłem, nieczułym osłem!
Wierzy on swojej żonie i nie clice znać za
zdrości. O, wołałbym raczej powierzyć Hollendrowi masło, Wallijskiemu Pastorowi
Evans sery, Irlandczykowi flaszę z wódką,
wołałbym powierzyć złodziejowi wierzcliowca do najeżdżenia, niżeli powierzyć kobietę
jćj własnej straży. Oj te kobiety kobiety !
Niech się im tylko co zamarzy, dopóty będą
snuły, knuly, przemyślały, dopóki nie po
stawią na swojem: niech tyłko im wlezie co
w głowę, muszą dokazać swego, chociażby
od tego miała pęknąć i sama głowa! Dzięki
Niebu za moję zazdrość! Między dziesiątą
a jedenastą! Uprzedzę ja ten zamach, spójrzemy się oko w oko z kochaną żoną—po
mszczę się na Falstaflie i pośmieję się nad
Pażem ! Idźmy ! Lepiej trzema godzinami
wcześniej, niż jedną minutą później. Rogi!
fe! Rogi! fe! Ić! fc!
{wychodzi).

8*
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Scena 3E1.
Park Windsorski.

(Cajus

i

Rugby).

Cajus.

Jean Rugby!
Rugby.

Jestem.

C a j u s.
So bila na segar ?
R U G B Y.
Ta godzina Panie dawno już przeszła,
o której Sir Evans przyrzekł się stawić.
Cajus.

Pardieu ! On dobszy się modlił f sfoj
brefijasz że nie się pokazał. On sbafil sfoja
dusza. Szeby on tu pszyszcz, ty Jean Rugby
nie sobaszylby jak on pójś nasad.
R u G B Y.
On miał rozum; wiedział, ze jeśli tu przyj
dzie, to Pan gozabije.
C a j u s.
Pardieu! Jeden śleź nie leszy f Leszka
taka nieszyfa, jak on leszaliby nieszyfa, kie
dy ja jegoby sabił. Feśmie tfoja szpada
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Jean Rtig-by, ja tobi pofi jak ja jęłoby
sabil.
R U G B Y.
I, Panie, ja nie umiem fechtować.
Cajus.

Feźmie, moli, tfoja szpada lajdag !

R U G B Y.
I, daj Pan pokój!—Ot idą ludzie!
(wchodzą Gospodarz, Shallow, Page i Slender).

Gospodarz.

Jak się masz moja pyzo ! Monsieur Do
ktorze !
Siiałł o

w.
Witamy Panie Doktorze!
Page.

Dzień dobry kochany Doktorze !
Slender.

Dzień dobry Panu Doktorowi!
Gaju s.
Po so tu pszyszli Was: jedyn, dfa, tszy,
szlyry: po so asz sali sztyry ?
Gospodarz.

Popatrzeć' jak się też ty fecbtujesz mój
półankarku, jak nacierasz, szermujesz na
8*'
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prawo, na lewo, wzdłuż, wpoprzek, punto,
stoceata, en renvers, hrym, brum i dusza
precz! Który z was przecię poległ, czy tam
ten Etijopczyk, czy ty, mój Gallu, Gallenie
Eskulapie? Cóż, który, moje ty bzowe ser
duszko, czy ty, czy tamten drugi pasibrzucb?
Cajus.

Pardieu! To sali tkusz ten Pasteur! Puki
ja szyj? na świat, ja taki tkusz nie fisial.
On tu nie pokasal ani konszyk sfojego nos.
Gospodarz.

Za toś ty prawdziwy Król Kastylijski, 1!)
Bombiza, Grecki Hektor!
Cajus.

Biorę wi fszyski sa słiadki sze ja na jego
szekal pięś: jedna , tfa , tszy, sztyry, pięś
godzin —i on nie się pokasal.
SII a l l o w.
Za to on się pokazał mędrszym kochany
Doktorze! Panowie oba jesteście lekarze,
jeden duszy, a drugi ciała, pojedynek więc
między wami byłby zupełnie wbrew i na13) Hiszpanie, po zniszczeniu Armady, byli przedmio
tem najbardziej upokarzających porówuau.
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wspak waszemu powołaniu. Nie tak-Ii sza
nowny Panie Page?
P A G E.
Panie Shallow! chociaż Pan teraz jesteś
urzędnikiem pokoju, wiemy przccięż, że
niegdyś byłeś mistrzem na pałasze.
SII A l l o W'.

Milij on bomłi 1 Szanowny Panie Page!
choeiaż już jestem stary i sługa pokoju,
jednak gdy widzę obnażone szpady, jeszcze
mi palce migocą. Czy to w sędziach poko
ju , zacny Panie Page , czy w doktorach,
czy w duchownych, nigdy nie wietrzeje zu
pełnie sól młodości. Wszyscyśmy synowie
P A G E.
Prawda Panie Shallow!
S HALL O W.
Zawsze to się odzywa szanowny Panic
Page!—Mości Doktorze Cajus! przyszedłem
tu w celu sprowadzenia Pana ze stanowiska.
Jestem przysięgły sługa pokoju. Pan nie
w jednem zdarzeniu okazałeś się biegłym
lekarzem, a Sir Evans mądrym i cierpliwym
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sługą kościoła: powinniście się więc Pano
wie pojednać.
GOSPODARZ (występując z powagą).

Za pozwoleniem wysokiej sprawiedliwo
ści!— Jedno słówko mości gryzmoloł
Cąjus.

Grysi-mola so to jesd?
Gospodarz.

Gryzmoła w dobrej Angiclszczyznie zna
czy wojaka mój półankarku!
Cajus.

Ja misłali sze to tego mola so gryzi pię
tno. No poszeka ten djabl Evans jeszeli ja
nie opetnę jemu uszy!
Gospodarz.

On leż nawzajem skroi Ci kurtę.
Cajus.

So to jesd skroi kurta?
Gospodarz.

To jest że domierzy mu zadosyćuczynienia.
Cajus.

Oni , ja łtse tego szeby on mnie skroił
kurta.
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Gospodarz.

Biorę na siebie że go ilo tego nakłonię.
C A J U S.
Barso sa to zienkuję.
Gospodarz.

Co większa mój pólankarku,... (zctcAa rfo
innych) ale wy wprzódy kumie , i ty Panie
Page, i wy Panie Slender idźcie przez mia
sto do Frogmore.

1’

A G E.

Nie prawdaż że tam zastaniemy Evansa?
Gospodarz.
Pi■awda.

Zobaczcie w jakim też on hu
morze, a ja tymczasem przyprowadzę tam
przez pola mojego Doktora. Alboż źle?
S n A l l o w.
Idziemy !
(Page, Siialłow i Slender do Gajosa).

Adieu kochany Panie Doktorze!
{wychodzą).
C A J U S.

Na honor ja musi sabiś tego Pasteur. On
do Anety Page rekomanduje jeden lajdag.
Gospodarz.

No to go jeszcze zabijesz. Ale teraz u
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śmierz swoję niecierpliwość, polej ją tlo li
cha zimną wodą i chodź ze mną przez pola
do Frogmore. Zaprowadzę cię do jednej
fermy, do której Anna Page zaproszoną jest
na podwieczorek ; będziesz więc tam mógł
podsiadać do niej. Alboż źle mówię mój
gaszku?
C a j u s.
Na honor ja wam zienkuję: jawasssalego
sersa lubi mój gospodasz, i bęsie fam daś
s moicli pasijent dobry stolofniki: Hrabi,
Ryseszy, Lordy, Zentlmen.
Gospodasz.

A ja za to będę twoim spólzawodnikiem
do Anny Page. Czy dobrze?
Cajus.

O! bon! barso dobszy. Ziękuję mój go
spodasz !
Gospodarz.

A więc chodźmy !

C aj u s.
Iź sa mną s tylu Jean Rugby !
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A k t T rzec i.
S c e la a I.
Pole blisko Frogmorc.

(Sir Eyans

i

Simple.)

E V A N S.
Nu ! pofiz innie niego kochana slusząsa
Pana Abraham Slender, a fabiąsa się Simple,
s która stron ty fyglondali tego Pana Cajtis so to fydaje siebie sze fon jezd fielki

Doktor 1‘ medycyn.
Simple.

Wyglądałem Panie i od Londynu, i od
Parku, i od starego Windsoru, słowem ze
wszystkich stron, wyjąwszy od miasta.
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E

V A N S.

Ja siebie najniszćj prosi bęzie popatszyla
jeszcze f tamta strona! (Simple wychodzi).
— Bill: mój smilofać się nademną, jaka
ja pełna slość i utrapiona f duch mój! Na
moje szysie! ja by byli kontenta szeby on
mnie oszukał i nic pszyszłi!— Ocli! jak ja
melankołisofać! Jaby jemu rosbil na glofa
fszyskie jego smierząse flaszeszki szeby ja
tylko jego slapali !
(Śpiewa.)

Pszy srumyk, gzie spifal
Ptaszki stoją matrygal,
Ja srolii Iuszeszko s roszv,
Na kwiateszki się poloszy.
Pszy srumyk. ...

Ach! jaka ja ma szególna dyspozisijon
do plasz—
— — gzie spiftd
Ptaszki sfoja matrygal,
Kiły ja siezial f Pabilon,
I płakał mego Sijon.

S 1 M PLE.
Idzie Panic z lej strony.
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Gut!
G<ly ja siezial f Pabilon,
I plakat mego Sijon.

Pan tarsza sprafiedlifemu! A szym fon
usbrojona ?
S I M P L E.

Nie widać przy nim żadnej broni. Ale
otoż od Frogmore idzie tu mój Pan Shal
low, i jeszcze z nim jacyś dwaj inni Pa
nowie.
E V A N S.
Daj mnie mego zutani, albo leptj potszyma jego proszę pod sfoi pachy.
(wchodzą Shallow, Page i Slender.')

S

II A I. I. O W.

Pastor nasz In! Dzień dobry Sir Hugo
nie ! I w takim stroju! Nie cudoż to wi
dzieć gracza bez kości a doktora bez książek?
Slender.

(O śliczna Anno Page!)

P A G E.
Czy w dobrem zdrowiu szanowny nasz
Pastor ?
9
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E

V A N S.

Niek Buk plogoslałi mego Dobroziej sa
ta allencijon.

S II A L L O W.
Cóż to? miecz i słowo? Czy jednem i
drugićm wojujesz kochany Pastorze?
Page.

I zawsze młody ! W taki dzień reuma
tyczny ubrany łeciutcczko !
E V A N s.

Jezd na to pełna pszyszyn, pefna rezon!
Page.

Przyszliśmy podać mu zręczność do do
brego uczynku kochany Pastorze '
E V A N S.

Słucham. So takiego?
Page.

Zostawiliśmy niedaleko stąd jednego na
der szanownego dżentlmena , który będąc
zapewne od kogoś urażonym, zapomina na
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cierpliwość i należną mu powagę w taki
sposób, że tego opisać nie podobna.
SII A l l o w.

Prz eżylem ośmdziesiąt lat z górą, a jednak
jeszcze nie zdarzyło się mi widzieć, aby
człowiek takiego stanu , wziętości i oświe
cenia do tyła się zapominał.
E V A N
Soż to jezd sa jeden?

S.

Page.

Zda mi się że Pan go znasz: jest to Pan
Doktor Cajus, sławny lekarz francuzki.

E

V A N S.

Ali! na fszyskie rany mojego Sbafisiel!
jaby lepiej ksiala szeby fy mnie fspomniali
o supa s potasz.
Page.

Dla czegoż-to ?
E

V A N S.

On nic nigdy nie sliszal o Hipokrat i
Gallen. Das ist ein Sclielm ! ein Scliurke!
Schuft! se fszyskim nieposzcifa szlofiek!
9*
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P A G E.
Założyłbym się że lo jego czeka nasz Pa
stor z tą szpadą.
Slender.

(O śliczna Anno Page !)
(wchodzą Gospodarz , Cajus i Iłu a by.)

S 11 A L L O W.
Otóż nadchodzi i Doktor. Nie dopuści
cie ich moi Panowie do siebie !
Page.

Schowaj do pochew szpadę kochany Pa
storze !
S II A L L O W.
I wy Panie Doktorze zróbcie toż samo!
Gospodarz.

Rozbrójcie ich moje półankarki i puśćcie
na dysputę. Niech oni lepiej kaleczą nąszę
Angielszczyznę, niżeli ciało.
Cajus.

(zciclia do Evnnsa.)

Ja was en secret kse sapytaś : szemu to
nie się stulili na umoliona gozina?
E V A N S (zctc/ia.)
No! no! będzie Faspan sierplifa!
Jesze bęzie na tego czas !

(głośno}
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C A J U S.

Pardieu! tyjesd tkusz! jeden pies! a nie
szlofieg !
E V A N S.

(zcicha.)

Skofa moj Dobroziej sfego języg, szeby
s nas się nie śmiali suzy luzie ! (ylośno.) Ja
pszeklęta łotr, rosbiję tfego glol
*
s tfoja
sama smierząsa apotek, ja siebie nauszy
so to jezd nie przyjść na nasnaszona miejsa!
Cajus.

Diable! Jean Rugby! Monsieur lióte de
jarretiere ! Pan gospodasz Potliąski ! moli
saraz: szy ja nie szekali na pląs pięś gozin,
szyja nie ksiali jego sabiś 1 smicrś?
E V A N s.

Der Teufel ! Jak ja jezd krzesijanska
szlofiek, tak ten sam miejse byli nasnaszony. Mój Pan gospodasz bęzie sliadszy!
Gospodarz.

Cicho Gallijo i Wallijo! Gallu i Walij
czyku ! lekarzu duszny i cielesny !
Cajus.

To f samej rzeszy śliszno ! excellent!
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Gospodarz.

Ciclio! mówię, posłuchajcie waszego se
kundanta. Za kogo wy mnie u djabła macie?
za dyplomatyka? co? za głębokiego polity
ka? za Machjawella ? czy co? Jażbym miał
utracić mojego Doktora, który mi tak hoj
nie daje mixtury i tynktury? albo mojego
proboszcza , mojego pastora , od którego
każdej niedzieli słyszę przypowieści i po
wieści?— Daj mi swoję rękę Doktorze ziem
ski ! ot tak ! a teraz ty Doktorze niebieski
wyciągnij mi swoję ! ot tak ! ■— Synowie
sztuki wyzwolonej! jam was oszukał, jam
naznaczył wam dwa miejsca do pojedynku.
Cóż? serca wasze mężne, skóry cale, niech
więc skończy się wszystko na winielChodźcic!
i dajcie nam w zakład swoje miecze! Chodź
wyznawco pokoju ! chodźcie ! chodźcie !
S II a l l o w.
Na honor jedyny sekundant! chodźmy
Mości Panowie !
Slender.

(O śliczna Anno Page!)
(wychodzą Shallow, Slender, Paye i Gospodarz.}
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C A J U S.

A ! ! teras srosumiali! oni Itsą szeby niy
lila sluszyli sa blasny! Ha ! Ha!
E V A N S.
Gut! selir gul! szeby potym śmiali się na
nasz Rechnung!— O!! — Bęzie przyjasiel
monsieur Cajus ! I my pomiarkuje s nasza
ilfa glofa jak się pomsi — Pan mój mnie
srosumiali?— jak Iziąś rewanż na lego łotr,
pijak , bulion, gospodasz !
Gaju s.

Oni ! s salego mojego sersa !— On ma
fii— prosto pojzie se mną a la ferme, gzie
jesd Anette Page. On mnie oszuka!!

E V A N s.
No! jusz ja sa to nie sostafi jemu sali
mosgofni! Wollen Sie! — pojzie f przoil
mój Dobroziej ! (wychodni.)
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S c c si a 11.
Wielka ulica Wtntsorska.

(Pani Page

i

Robin.)

P. Page.
Dalej! Dalej! nie zatrzymuj się mój małygaszku! Tyś jak widzę przywykł iśdź krok w krok
z tyłu, i nie odważysz się jeszcze być prze
wodnikiem. No! jakże, czy lepiej ci się po
doba prowadzić nową swoję Panią, czy wo
łałbyś jak przedtem patrzeć tylko na stopy
Pana ?
Robin.

Rozumie się na honor, że wolę być czło
wiekiem , niżeli jak dotąd karłem.
P. Page.
O tyś pochlebca mój chłopczyno! Można
przewidzieć że będziesz dworakiem.
(nadchodzi Ford.)

Ford.

Jakie szczęśliwe spotkanie! Dokądże to
Misstriss Page?

P. Page.
Prosto do Pani Ford. Czy zastanę ją w do
mu ?
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F o n d.
Zastaniesz Pani i bynajmniej niezatrudnioną. Nie może ona sobie doradzić od
nudów i zapewne czeka bardzo na Panią.
Zda mi się, że po śmierci waszych mężów',
Panie koniecznie się pożenicie.
P. Page.
Ani wątp Pan o tern : jak tylko znajdziemy dwóch ładnych mężczyzn.
F o R D.
Skądże to Pani dostałaś takie śliczne kur
czątko ?
P. Page.
Doprawdy że tak dziko brzmi nazwisko
tego rycerza, który go darował mojemu
mężowi, że w żaden sposób nie mogę sobie
przypomnieć. Jak się nazywał twój przeszły
Pan? malutki!
Robin.

Sir Dżon Falstaff.
F o l‘. d .
Sir Dżon Falstaff?
P. Page.
Tak, on, on! Nigdy nic mogę zpamię-
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lać jego nazwiska. On w ścisłej przyjaźni
z moim dobrym mężem. To Pani Ford do
prawdy w domu?
F o n D.
Jest, jest w' domu.
P. Page.
A więc daruj mi Pan że pośpieszę— Na
honor że jestem chorą gdy jej nie widzę.
{odchodzi z Robinem.)

F O R D.
Ma-li ten Page głowę? oczy? choć szczyptę
rozsądku? Nie, to wszystko śpi w nim sma
czno, bezwładnie! Wszakże ten chłopiec
zaniesie łist o mil dwadzieścia tak łatwo,
jak działo doniesie do celu o dwieście kro
ków. On szpieguje skłonności twojej żony,
podsyca jej głupstwa, ułatwia zawady— I,
proszę, z tym chłopcem idzie ona teraz do
mojej żony ! podobną burzę zdałeka odga
dnąć można po kłębach kurzawy! Z nią chło
piec Falstaffa ! śliczne układyj, wszystko uprzątnione, i nasze kochane żony ręka w rękę
biegą na potępienie— Ale ja go zachwycę!
napasę wzrok męczarnią wiernej żony, zer
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wę maskę z tej obłudnicy Page , okażę jalsi
jej mąż nieczuły i dobrowolny Akteon i
wszyscy w sąsiedztwie dadzą mi oklask!
(bije godzina)— Zegar i pewność że zastanę
w moim domu Falstaffa , wzywają mię do
zaczęcia poszukiwań. Nie mogę się omylić,
ani narazić się na pośmiecliy, gdyż tak pe
wny jestem że zastanę Falstaffa, jak jestem
pewnym że chodzę po ziemi. Idźmy!
(wchodzą Page, Shallow, Slender, Gospodarz, Evans,
Cajus i Rug by.)

Shallow, Page

i inni

:

Witamy Pana Ford.
Fop.d.

Witam Panów; mam dziś u siebie dobry
obiad i proszę ich z sobą.
S II A l l o w.

Racz mię uważać za wymówionego Panie
Fordzie!
Slender.

I mnie także. Dziś mamy obiadować z Miss
Anną, a tej sposobności nie opuściłbym za
tyle nawet dukatów, ile ich nie mogę prze

liczyć.
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S H A Ł L O W.

Dawno już chcemy zrobić weselisko Miss
Anny z moim synowcem Slender, i dziś spo
dziewamy się mieć ostateczną odpowiedź.
S L E N D ER.

Mam nadzieję żeście mi nieprzeciwni mój
teściu Page!
Page.

Bądźcie tego pewni Panie Slenderze! Lecz
co się tycze mojej żony, to ona zupełnie za
Panem Doktorem Cajus.
Cajus.

Oui, na honor! I sama panienki nie od
tego. Moja gospodyń Zfafslsy modli innie:
sze Annettc Faspan, c’est a diremnie kocha.
Gospodarz.

A cóż mówicie o młodym Panu Fenton,
który i tańczy, i robi antrsza, i pisze wiersze,
i gada stylem niedzielnym , i zawsze mło
do wygląda, i wiecznie pachnie kwietniem
i majem. Ręczę że on najpierwszy doskoczy
do kobierca, jego pączek rozkwita
ręczę
was że on najpierwszy doskoczy.
14) Szekspir napomyka tu o dawnym zwyczaju mło-
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Page.

Przynamniej że nie za moją zgodą. Jest
to panicz bez grosza, a zadaje się z naszym
rozwiozłym Księciem i z Poins, patrzy nad
to z wysolsa i za wiele umie. Niech się on
nie spodziewa abym ja miał łatać dziury
jego kieszeni. Jeżeli cliee wziąć moję córkę,
to niech ją bierze bez posagu ; majątek, ja
ki mieć mogę, czeka na moję zgodę, a ta
cale nie patrzy w tę stronę.
F ORD.
Więc proszę najuprzejmiej choć niektó
rych z Panów. Prócz dobrego obiadu, obie
cuję was ubawić , pokażę wam osobliwość,
potwor. Panie Page! kochany Doktorze! i
wy Sir Hugonie musicie koniecznie pójść
ze mną.
Siiailo w.
A więc do widzenia ! My tymczasem bę
dziemy tern swobodniejsi z Miss Anną.
{wychodzą Shallow i Slender.')

dych wieśniaków, którzy nosili w kieszeni pączki
kwiatów batchclor9s buttons, tak nazwanych od po
dobieństwa do guzików' (roślina z rodzaju firletek
lychnis) i podług tego jak pączki rozwijały się lub
sechly, wróżyli o skutku swoich miłostek.

10
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Cajus.

Iz do domu Jean Rugby i pofiz so ja fam
saraz przysie.
Gospodarz.

Bywajcie zdrowe robaczki! Ja idę do me
go poczciwego rycerza Falstaffa , który za
pewne dawno mię już czeka z butelką ka
naryjskiego !
Ford.

(na stronie.\

Ja myślę że mi się uda poczęstować go
czem lepszem! wyskoczy mi on tak jak mu
zagram !
-— Chodźmy Mości Panowie!
E V A N s.

Jusz izie, izie! Sobaszy so tam jezd za
potfor!

Scena III.
Pokoj w domu Forda.

Pani Ford.

Chodźcie (u Janie! Robercie!
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Pani Page.

Prędzej! prędzej!— A jest kosz od bie
lizny?
P. Ford.
Już mamy.— Ale gdzież Robin?
(wchodzą służący z koszem.)

P. Page.
Nieście prędzej !

P. Ford.
Postawcie go tu!
P. Page.
Naucz-że swoich ludzi jak mają zrobić.
Nie mamy ani chwili do stracenia.
P. For d.
Pamiętajcież Janie i Robercie o czem wam
wprzód mówiłam. Rądżcie na pogotowiu, a
gdy was zawołam , przybiegajcie co tchu,
bierzcie ten kosz na ramiona, nieście go
nie zatrzymując się nigdzie, do praczkami!
na łąkę Datchet, i tam wrzucicie go do bło
tnistego rowu nad samym brzegiem Tamizy.
P. Page.
Zrobicież to wszystko ?

*
10
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P. Ford.
Opowiedziałam im to już i przepowie
działam może nie razy dwadzieścia. Idźcież
i słuchajcie gdy was zawołam.
(służący wychodzą.)

P. Page.
Otóż i mój Robin !
(Robin wchodzi.)

P. For d.
No! i cóż nasz czyżyku! cóż nam przy
nosisz ?
Robi

n.

Mój Pan Sir Dżon czeka u drzwi ogroP. Page.
Ale czy tylko byłeś nam wiernym mały
figlarzu!
Robin.

Mogę poprzysiądz. Mój Pan nie wie żeś
fu Pani , i pogroził mi nawet, jeślibym jej
doniosl o czemkolwiek, wieczną wolnością:
gdyż zaklął się że mnie od siebie przepędzi.

P. Page.
Dobry z ciebie cliłopczyna! Twoja mil-
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kliwość będzie twoim krawcem i likierze cię
w nową kurteczkę i pańczochy. Idę się ukryć.
P. Ford. (<io Robina.)
Idź powiedz swojemu Panu że jestem
jedna.
__Ale Page nie zapomnij swojej roli!
P. Page.
Za to cię uręezam. W przeciwnym razie
możesz mię wygwizdać! (wychodzi)
P. Ford.
— No! stara wodnista dynio! wypędzimy
my z ciebie tę szkodliwą wilgoć! Nauczeiny
cię jak od sojek rozpoznawać turkawki!
(wchodzi Falstaff.)

Falstaff.

A więc Cię posiadam mój niebieski klej
nocie ! 15) Teraz mogę już umrzeć, gdyż
żytem dosyć; to był ostatni kres moich ży
czeń ! O błogosławiona chwilo !

P. For d.
Kochany Sir Dżonie !
15) Wyrażenia z romansu Sidney’a: Astropliel ani Stella.

10"
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Falstaff.

Pani Ford! Nie umiem udawać i słodzić
wyrazów. Dozwol abym odkrył przed Tobą
grzech,jaki mam w tej chw ili na sercu: chciałbym aby twój mąż umarł, a przysięgam
na niebo, że dziś jeszcze prosiłbym Cię na
klęczkach abyś została Myłady.
I’.

Ford.

Ja zaś? Sir Dżonie ! ze mnie byłaby bar
dzo biedna Lady.
F A l s T A F F.
Niecli mi dwór Francuzki ukaże drugą po
dobną! Widzę dobrze że twój wzrok przy
ćmiłby blask dijamentów , i że twoje brwi
do ubrania amazońskiego, weneckiego,
jak i do okazałego okrętowego stroju.
P. Ford.
Prosta chustka Sir Dżonie jedyny ubiór,
który mi do twarzy, a to dla tego, że ją
w znacznej części zakrywa.

cersl.im, droga Pani Ford, gdy tak mówisz,
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bo byłabyś najdoskonalszą z dam dworu,
bo twoje śmiałe siąpienie w ubiorze nawet
pasterki ukazałoby żeś Królowa lu). Widzę
dobrze czembyś być mogła , jeśliby nie los
nieprzyjazny. Przyrodzenie było twym przy
jacielem ! Kie możesz do lego się nic po
czuwać !
P. Ford.
Wierz mi Sir Dżonie że zgoła się nie po
czuwam.
F ALS TAFF.
Więc cóż mię natchnęło miłością ku to
bie? Niech cię to przynajmniej przekona, że
musisz mieć w sobie coś nadzwyczajnego.
Powtarzam, że nie znam miodowych słówek,
nie będę cię uręczał, żeś anioł, bóstwo, nie
bo, jak zwykły te złociste poczwarki z niewieścietn sercem przy szpadzie, i od których
zdaleka wionie jak od apteki w czasie ziołoźbioru ; to wszystko jest mi obcein, lecz
kocham cię , ciebie tylko jednę , i na to
zasługujesz.
16) Nie spodziewamy się aby kto mógł przypuścić, żeśmy cli ciel i parodijować w (cni miejscu wiersz naj
większego z dzisiejszych poetów.
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P. Ford.
Nie zdradzaj mię Sir Dżonie! mani po
wody lękania się abyś nie był zakochanym
w Pani Page.
Falstaff.

Raczej powiedz Pani że kocham się w kra
tach Counter-gate 17), lub że mi są mile
wyziewy wapiennego dołu.

P. Ford.
A więc Niebu wiadomo ile go kocham, i
jaką mu gotuję nagrodę.
Falstaff.

Zachowaj mi śliczna Ford te uczucia , i
bądź pewną że na nie zasługuję.
P. For d.
Jestem pewną że aż nadto zasługujesz
Sir Dżonie! Inaczej czyliżby mi przyszło...
ROBIN

(za kulisą.)

Pani Ford! Pani Ford!—Pani Pagejest
u drzwi, cała zapłakana, i chce koniecznie
widzieć się zaraz z Panią.
17) Więzienie za długi.
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Falstaff.

Ona mię nie powinna widzieć. Skryję się
za to obicie!
P. F O R D.
Ach! zrób to proszę, gdyż ta kobieta jest
to wcielona złośliwość. (Falstaffsię ukrywa.)
(wchodzi Pani Page i Robin.)

P. Ford.
Cóż to? co ci jest kochana Pani Page?

P. Pag e.
Ach! moja Ford! cożeś zrobiła! Jesteś
osławiona , zhańbiona , zginęłaś na zawsze!
P. F o R D.
Lecz o cóż idzie kochana Pani Page?
P. Page.
Mieć tak dobrego męża i dawać mu po
wody do takich podejrzeń!
P. Ford.
O jakich podejrzeniach mowa?
P. Page.
O jakich podejrzeniach ! Zastanów się
przecię nad sobą! Acli! jakem się na tobie
zawiodła!
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P. Ford.

Ale dla Boga ! o cóż chodzi.
P. Page.
Mąż twój idzie tu z całym sądowym orsza
kiem , w celu wyśledzenia jakiegoś dżentlmena , któregoś ty miała ukryć z pobudek,
podług słów jego , niezgodnych z waszą
sławą. Zginęłaś na zawsze!
P. Ford, (zeicha.)
Mów głośniej ! — {głośno.) Nie , mam na
dzieję że to być nie może!

P. Page.
Dałby Bóg aby to być nigdy nie mogło
iż masz u siebie obcego mężczyznę, ale to
jest pewna, że mąż twój idzie tu z połową
Windsoru dla poszukiwań. Przybiegłam na
przód. Jeżeli jesteś niewinną, nieuwierzysz
jak mię to cieszy, lecz jeśli masz u siebie
jakiego przyjaciela, to niecli się on co naj
prędzej unosi! Nie patrz tak nieprzytomnie,
nie trać ducha, broń co tchu swojej dobrej
sławy, albo pożegnaj się i z nią i ze szczę
ściem na zawsze !
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P. Ford.
Cóż pocznę! Jest tu w rzeczy samej je
den dżentlinen moja przyjaciółko, i drżę nie
tyle o moję sławę, ile o jego bezpieczeń
stwo. Oddałabym tysiąc funtów , byleby
on w tej chwili znajdował się za domem !

P. Page.

I do kata z, tern: oddałabym, oddałabym!
Mąż twój już na progu. Obmyśl co najprę
dzej jakikolwiek dla niego sposób ucieczki.
On tu się ukryć nie może — Ach! jakeś
mnie zawiodła!— Ale postrzegam kosz —
Jeśli on nie nader słusznej urody, to się
w nim zmieści i przykryty noszoną bielizną
może się wyśliznąć. Właśnie o lej porze
piorą w praczkami na łące Datchet. Zawo
łaj dwóch ludzi, i niech go wyniosą!
P. Ford.
Niestety ! On za otyty, aby się mógł tu
zmieścić! Cóż pocznę?
FALSTAFF.

(wybiegając.)

Dajcie mi zobaczyć! dajcie tylko zoba
czyć! dajcie zobaczyć! zmieszczę się, zmie
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szczę się jakkolwiek ! Idź za radą swojej
przyjaciółki ! zmieszczę się, zmieszczę!
P. Page.
Jak to! Sir Dżon Falstaff! Wasz-że to
list rycerzu ?
Falstaff.

(zctc7»a.)

Ja cię kocham , i nikogo prócz ciebie.
Dopomoż mi tylko tu się umieścić! Nigdy
odtąd. . .
(włazi do kosza , a one go przyrzucają bielizną.)
P.

Pa

G E.

(do Robina.)

Dopomoż malcze do przykrycia twojego
Pana?
— Zawołaj ludzi, Pani Ford! Acli ! obłudny rycerzu !
P.

Ford.

Dala ! Janie ! Robercie !
(Robin wychodzi, wchodzą dwaj służący.)

Wynieście mi zaraz te brudy ! Złóżcie kosz
na drągu i żywo z nim do praczkami! Ach!
jakie rozlazłe capy! Żywo na ląkęDalehel.
(wchodzą: Ford, Page, Cajus i Evans.)

Ford.

Proszę do środka Mości Panowie ! Jeżeli
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moje podejrzenia bezzasadne, pozwalam
wam śmiać się i naigrawać się nademną ile
się podoba ! (</<> sług). Stójcie ! Gdzie to nie
siecie ?
Służący.

Do praczkami , Panie !
Pani Ford.

Cóż ci tam do tego gdzie niosą? wkrótce
jak widzę zaczniesz się już wtrącać i do
moich krobek.
Ford.

O ! Asani umiesz budować śliczne krobeczki ! (służący wychodzą z koszem).

— Posłuchajcie Mości Panowie ! Opo
wiem wam mój sen dzisiejszy. Ale zacznijmy od wzięcia kluczów ! Oto są one! Idź
cież z niemi do moich pokojów i przetrząśnijcie wszystkie kąty, a uręczam was że
znajdziecie lisa. Ja sam stanę od nory, i on
się nam żadną miarą nie wymknie!
P A G E.
Panie Ford ! Uspokój się ! Sam sobie u*
bliżasz !
Ford.

INiech i tak będzie Panie Page ! Ale nie
11
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traćmy czasu! Chodźmy Mości Panowie!
Polowanie niedługo potrwa, a zabawimy się
wybornie. Proszę za mną!
E V A N S.

Fanlaslyszny i sasdrośłify fisijon !
Cajcs,

Pardieu! Talii mod nima en France:
Fransuzy nieśna so to jesd mieś sasdroś!
Page.

Chodźmy Mości Panowie, kiedy mu ko
niecznie tak się zachcialoj zobaczmy na czein
się to wszystko zakończy !
[wychodzą Ford, Page, Cajus i Evans).

Pani Page.

Czyż nie dwakroć wybornie się stało?
P. F ORD.
Nie wiem z czego mam bardziej się cie
szyć: z podejścia męża czy Falstafla?
P. Page.
Ciekawam jak też było z tym ostatnim,
gdy twój mąż zapytał: co w koszu?
i’. Ford.
Zda mi się że to dość stosownie się stało,
żeśmy go odesłały do praczkami.
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P. Page.
Bodajby podobna kolej spotykała wszyst
kich jemu podobnych niecnotów !
P. Ford.
Ale myślę że mąż mój miał jakieś szcze
gólne powody do tych poszukiwań, gdyż
nigdyin go jeszcze nie widziała do tyła za
pęd nym w zazdrości.
P. Page.
Potrafimy tego dociec: ale wprzódy musiiny dać jeszcze jakąkolwiek nauczkę na
szemu rycerzowi , gdyż teraźniejsza nie ostudzi w nim zapewne gorączki zalotności.
P. Ford.
Poszlijmy doń tę głupią szczebiotkę Zwawslsą z przeproszeniem że go wrzucono do
wody, i z nową nadzieją, za którę raz je
szcze będzie musiał przypłacić.
P. Page.
Wybornie pomyślano ! Więc zaprośmy
go jutro na ósmą godzinę zrana.
{powracają: Ford, Page, Cajus i Evaus).

Ford.

Nie, nie mogę go znaleśdź! Może też
*
11
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chlubił się ten łotr przedeinną z rzeczy wyż
szych nad swoję możność.
I’ani Page.

Słyszysz-li Pani Ford?
Pani Ford.

Słyszę, dobrze słyszę. W rzeczy samej
postępujesz sobie dozbudowania PanieFord!
Ford.

Tał;, tak, moja Pani!
Pani Ford.

Niech mu Niebo nie pamięta tych myśli!
Ford.

Amen! Amen!
Pani Page.

Pan uwłaczasz sam sobie.
Ford.

Tak, tak, sam sobie.

E v a n s.
Jak tu szadna szyjąsa szłofiek nie jezd
f ta pokoj , pot kufry, na szafy, na pies i
pot podlok — tak mnie Buk mój spafić f
sądny zień!
Cajus.

Ija pofiada, nie byli tu ani jedna dusza!
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P A G E.

Wstydź się Panie Ford, wstydź się, po
myśl tylko nad sobą! Jakiś zly duch pod
nieca cię do tych marzeń. Jabym nic chciał
mieć twojej choroby z.a wszystkie skarby
Windsorskiego zamku !
F o R D.
To juz mój błąd Panie Page! Ja zań po
kutuję.
/ __
E V A N S.
Pokutuje sa sfoja sla sumienia. Jego szon
najposzcifszy mięzy niefiast, mięzy pięś tysiądz i jesze pięćzed tysiądz niefiast.
C A j u s.
I ja teras fizę że jesd barzo zasny personne.
Ford.

! no! Wszakżem zaprosił was Mości
Panowie na obiad. Może tymczasem będzie
wola przejść się po parku. Przebaczcie
mi ! Opowiem Wam potem co mię przywio
dło do tego kroku. Chodź żono! Chodź Pa
ni Page! Proszę was o przebaczenie, proszę
z całego serca.
11
No
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I’ A G E.

Chodźmy Mości Panowie, ale dajmy so
bie słowo że go sowicie nadręczymy. Z mo
jej strony zapraszam jutro Panów na śnia
danie, a potem na ptaki z wyborny m soko
łem. Czy zgoda?
F ORD.
Co do mnie zgoda !
E V A N S.
Gzie jezd jedna sgoda , safsze bęzie
miała moj druga f kompani.
Cajus.

Gzie jeden szyli dfa , tam Cajus i ja!
Ford.

Więc idźmy! (Cajus i Evans zostają).
E V A N s.
No! moj Dobroziej szeby jutro szasem
nie sapomnial o ten wyszekany szelm, nasz
Pan gospodasz!
Cajus.

O ! bon! jusz my jego nauszy!
E V A N S.
Pszekłęta safandul! gafęd ! buflbn !
(wychodzą).

•--- «*««< --------- -
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Scena BV.
Pokoj w domu Paź a.

(Fenton i Anna Page).

F r. n to N.
Pozyskać twego ojca jest mi nie podobna,
Próżno mię doń odsyłasz. Aneto nadobna!
Anna.

Jakże bez jego zgody ! . . .

F E n t o N.
Dość mi na twej zgodzie !
On znajduje przeszkody w wysokim mym rodzie,
Mniema żem zubożony przez życie wystawne,
Ze łaknę jego bogactw — i niemniej zabawne
Upatruje zarzuty: że się z pany bratam,
Ze towarzystwem sobie nierównych pomiatam,
i w końcu jedna piosnka: że pragnę twej ręki,
Jak spadkodajnycli względów dalekiej stryjenki.
Anna.

Może też i prawda? ...
F E N T O N.

Nie, przysięgam na niebo i na przyszłość inoję!
Wprawdzie ponęta zbiorów, (przyznaćsię nie
boję),
Zbliżyła mię ku tobie; lecz skoroin się zbliżył,
Odtąd podobnąm myślą już się nie poniżył;
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Pi■zenioslbym ciebie, luba, twą urodę, cnoty,
Chociażby mi za innądeszcz miał polać zloty!

A

N N A.

Fentonie kochany!
Staraj się zjednać ojca : a jeśli starania
I nieodstępne prośby, i czasu przemiany
Nie zdołają go zmiękczyć, posłuchaj !
(odchodzą na stronę).
(wchodzą : Shallow, Slender i Zwawska).

Siiallow.

Przerwij Zwawska te szepty ! Mój Syno
wiec przemówi za sobą.

S L E S HE li.
Dajcie mi pierwej zebrać się z duchem!—
No ! juzem tak dobrze jak gotów'.
Siiallow.

Nie trwóż się bo synowcze !
Slender.

Ja się nie trwożę. Ona dla mnie zgoła
nie straszna , ale tylko się lękam.
Z w a w s K A.
Posluchajcie-no Panno Anno! P. Slender
clice z wami mówić.
A N N A.
Już idę! (do Fentona.) To wy bor mego ojca!
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— Acli! tę nudnych wad rzeszę, brak nawet roz
sądku,
Wszystko przed nim zasiania ponęta majątku !
Z W A W S K A.

Moje najgłębsze uszanowanie Panu Fen
ton ! Mam do Pana dwa słowa.

S II a l l o w.
Miss Anna się zbliża : idź na spotkanie
synowcze!— O moje dziecię! był czas gdyś
miał ojca !
Slender.

Tak, miałem ojca Miss Anno! Stryj mój
wie o nim wiele śmiesznych anegdot. Opo
wiedzcie kochany stryju Miss Annie, jakim
sposobem jednego razu ojciec mój wywabił
z cudzego kurnika parę karmnych gęsi.
S II a l l o w.
Miss Anno! mój synowiec ją kocha.
Slender.

W rzeczy samej tak, jak ani jednej z ko
biet naszego hrabstwa.
S II A l l o w.
On jest w stanie utrzymania tak ślicznej
zony, odpowiednie jej urodzeniu.
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S L E N DER.
Jaką tylko wybierzecie sobie suknią Miss
Anno, z ogonem czy bez ogona, byleby
W gatunku nieco niższym od tych, jakie
noszą żony koniuszych tutejszego hrabstwa.
SII A l l o w.
On wam ofiaruje przezemnie sto piędziesiąt funtów na wyprawę.
Anna.

Szanowny Panie Shallow ! Pan być mo
że narzucasz swoje słowa Panu Slender.
SII A i l o w.

Dziękuję śliczna Miss za ten znak dobrych
chęci! Synowcze! Miss Anna żąda abyś sarn
mówił.
Anna.

Co mi Pan rozkażesz ?
Slender.

Co mi Pani rozkażesz?
A N N A.
Śmiałabym spytać jaka wtem jego woła?
Slender.

Moja wola ! Doprawdy że o tein nie warto
wspominać ! Ale pojmuję żart Pani ! Cha!
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cha! cha! Nie! Dzięki Bogu dotąd zdrów
jestem zupełnie, i nie pomyślałem jeszcze
o wyrażeniu na piśmie mojej ostatniej woli.
A N N A.
Racz Pan oświadczyć, jakie sq jego wzglę
dem mnie chęci ?
Slender.

Na honor, z mojej strony nic nie chcę
od niej, a przynajmniej nader mało. Jej
ojciec i mój stryj , porobili z sobą układy,
z których jeśli co będzie, to dobrze: w prze
ciwnym razie szczęście szczęśliwemu! Oni
lepiej odemnie mogą was oświecić jak się
te rzeczy mają. Chciej Pani zapytać o tern
u swojego Papy — oto on właśnie nadchodzi.
(wchodzą Page i Pani Page).

Page.

Mój Slender i Aneta ! kochajcie się wzajem !
Ale cóż to! postrzegam i Pana Fentona !
Pan nas masz w oblężeniu, ale mu znać dajem,
Ze co do naszej córki, ta już narzeczona!

F E N T O N.
Czcigodny Panie Page! racz mnie wysłu
chać !
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P. Page.
Panie Fentonie! prosimy go abyś nie wi
dywał się z naszą córką.

P A G E.
Ona nie dla niego przeznaczona.
F E n t o N.
Cłiciałbym tylko prosić o dwa słowa.

P

A G E.

NiełPan znasz inoje myśli,proszę mię oszczędzić.
Pójdziemy Panie Sędzio! Chodź zięciu Slenderze!
Pan Fenton mi ubliża, (wychodzą).
ZwAWSKA. (do Fentona).

Przemów Pan do matki !
Fenton.

Pani! kocham Anetę, świadkiem Niebo, szczerze,
1 w zamiarach najcz.ysls7.yeh,choć te nie poznane,
Ściągają mi gniew tylko i Waszę przyganę.
Lecz w twojej mocy Pani nasze spólne szczę
ście . . .
Anna.

Droga matko ! nie zezwól nigdy na zamęście
Z tym półgłówkiem Slenderem —

P. Page.
Uspokój się Auelto! mam męża dla ciebie.

1.33
Zwawska.

Mego doktora Cajus.

A

N N A.

O, niech mię raczej żywą do dołu zagrzebie,
Niechaj zahijc miotem, Ido clice z nim połączyć!

P. Page.
Uspokój się Aneto! nie dajesz mi skończyć—
A Pan Fenton daruje źe mu nie odpowiem,
Niin o skłonnościach córki z ustjej się nie dowiem;
Teraz zaś go pożegnam, gdyż dłużej z nim bawić
Nie powinnam, by męża w nowy gniew nie
wprawić.
(wychodzi z córką).

/
FeNT

ON.

Zegnaj czcigodna Malko! Żegnaj luba Anno !
ł

Z

W A W S K A.

Wszystko to moja robota! Jak powie
działam jej : czyż Pani oddasz swoję córkę
za tego głupca Doktora? — tak i patrz Pan
zaraz wszystko inaczej !
Fenton.

Dziękuję kochana Zwawska i proszę Cię
oddaj dziś wieczorem len pierścionek Ane
cie; a to dla Ciebie! (wychodzi).

12
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Z W A W S K A.

Niech Ci Bóg da zdrowie ! Co za wyborne
serce ! Dla człowieka z lakiem jak on ser
cem , kobieta gotowaby biedź przez ogień
i wodę ! Na lionor chcialaltym koniecznie
żeby albo mój Pan, albo Slender, albo
Fenton miał Miss Annę! Będę się o to sta
rała dla ich wszystkich, gdyż przyrzekłarn
każdemu: osobliwie jednak Fentonowi ! —
Ale wszakże to mam biedź doFalstaffa zporuczenia naszych kobiet! Co za gap' ze mnie
że tu jak grzyb przyrosłam!

Scena V.
Pokój w hotelu Podwiązki.

(Falstaff i Bardolf).

F a L S T A F F.

Przynieś mi tu Bardolłie kwartę wina i
pieczystego ! (Bardolf wychodzi).
— Dożyłem więc do tego, iż jak nadpsuty
pekeflejsz wyniesiono mię pocichu i wrzu
cono do Tamizy! milijon djabłow! Jeżeli
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raz jeszcze zdarzy się ze mną co podobnego,
to niech wszystek mój mózg- obróci się w ma
sło i idzie najpierwszemu psu na Kolendę!
Łotry te cisnęły mnie do rowu z taką obo
jętnością, jak gdyby (o był rzut w półtora
dziesiątka ślepych jeszcze szczeniąt, i mo
żna miarkować po mojej bryłę z jaką musialem lecieć cliyżośeią; jeśliby piekło mia
ło być dnem tego rowu, zapewne że oparł
bym się aż w piekle! Jedyne szczęście że
brzeg w tern miejscu był miałki i piaszczy
sty, a to jak dwa i dwa cztery, takbym nie
zawodnie utonął: rodzaj śmierci, którym
najbardziej się brzydzę, gdyż od wody czło
wiek nabrzmiewa , i łatwo pomyśleć jaki
stos muinmii przedstawiłby zgon takiego jak
ja topielca !
(Bardolf powraca z winem).
B A R D O L F.

Zwawska clice widzieć się z Panem.
Falstaff.

Daj mi tu pierwej trochę wina dla rosprowadzenia nićm wody Tamizowej, gdyż czuję
że mój żołądek tak ochłodzony, jak gdybym
12 *
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lykai zamiast pigułek kulki śniegu od za
palenia nerek. Wołaj jej Lu!
B.l RDOLF.

Proszę do środka Pani Zwawska I
Z W A W SKA.
Za pozwoleniem Pańskiem!—Najmocniej
przepraszam !— Dobry dzień Wielmożnemu
Panu!
Falstaff.

(do Bardolfa).

Zbierz do djabla te kieliszki, i zrób mi
prędzej winnej poleuki!

B A R D O L F.
Czy z żółtkami ?
F A L S T A F F.
Czystej! czystej! Na co mi tam te kurczęcie zarodv w winie! (Bardolf wychodzi).
— Cóż lam moja Zwawska?

Z w a w SKA.

Przychodzę tu łaskawy Panie z powodu
Pani Ford.
F A L S T A F F.
O! miałem już z jej powodu niemało
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wody 18); i leżałem w wodzie, i teraz jeszcze
pełen jestem wody.
Z W A W S K A.

Acli! mój Boże! Ona nieboraczka zgoła
temu nic winna. Jest to błąd, pomyłka słu
żących, którzy nie zrozumieli jej rozkazu.

F A L S T A F F.
Nie, to mój błąd, moja pomyłka że za
wierzyłem obietnicom płochej kobiety!

Z w a w s K A.
Ach! gdybyś Pan wiedział i widział ile
ona nad tern cierpi, serceby mu przewróciło
się z żalu. Mąż jej wychodzi dziś z rana
na ptaki: ona więc życzy sobie widzieć się
z Panem między ósmą a dziewiątą. Kazała
mi ona co tchu o tern Pana zawiadomić —
Ręczę że Panu wróci się dziś za wczorajszą
przygodę!
Falstaff.

Dobrze, nadejdę! ale powiedz jej niech
pomyśli czego jest wart przecię mężczy
18) Falstaff ig-ra tu wyrazem ford: woda.
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zna 5 niecli się zastanowi nad własną ułom
nością, i sądzi o mojem poświęceniu!

Z w a w s k A.
Dobrze, powiem jej tak.
F ALSTAFF.
Nie zapomnij! Więc mówisz że koło ósmej
a dziewiątej.
Z W A W SKA.
Tak Panie ! im wcześniej tern lepiej.
9

Falstaff.

No ! dobrze ! idź i powiedz że nie omie
szkam.
Z W A W S K A.
Upadam do nóg Pańskich! (wjcfcoiŁu).,
♦

Fa

LS T AFF.

Dziwi mię że tak długo nie ma tu tego
Karpia. Przysyłał on abym na niego zacze
kał. Jego pieniądze bardzo mi się podoba
ją— Ale otoź i on widzę! (wchodzi Ford).
F o n d.
Dobry dzień Sir Dżonie !
Falstaff.

Dobry dzień Panie Karp ! Przychodzisz
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Pan zapewne dla dowiedzenia się jak Leź mi
poszło z Panią Ford.
Ford.

Tak w rzeczy samej Sir Dżonie!
F a l s r A F F.
Nie clicę kłamać. Byłem o naznaczonej
godzinie.
F ORD.
No! i jakże się udało?
F A I. s T A F F.
Bardzo nieszczęśliwie Panie Karp !
Ford.

Jako to! Więc cofnęła swoje przyrzecze
nie ?
Falstaff.

Nie, nie to jest Panie Karp', ale jej bie
dny rogal, jej mąż, szanowny Panie Karp',
którego zazdrość w ustawicznem trzyma
larum, nadszedł w tej właśnie chwili, gdy
się zaczęty uściski, pocałunki, oświadcze
nia , słowem na samym wstępie naszej ko
medii, a z nim czereda przyjaciół, których
on na swoję biedę sprowadził dla szukania
kochanka swojej żony.
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F O Ii D.
Jak to! wtedy gdyś Pan znajdował się
w jego domu ?
Falstaff.

Tak, wtedy gdym się tam znajdował.
F o r o.
I on go szukał, i nie znalazł?
Falstaff.

Posłuchaj Pan tylko ! Szczęściem nadbie
gła niejaka Pani Page, uwiadomiła nas o
nadebodzącein niebezjiieczeństwie , i za jej
poradą, bo biedna Ford zujiełniestraciła gło
wę? wyniesiono mię w koszu z bielizną.

F o R D.
W koszu z bielizną !
Falstaff.

Tak do licha! w koszu z bielizną, uwinionego w przeznaczone do prania koszule,
spódniczki, pańczochy, serwety, tak, żem
omal się nie za tchnął w tej cieśni i w tym
zbiorze wyziewów.
Ford.

I jak długo tam Pan leżałeś?

1-41
Falstaff.

Posłuchaj tylko Panie Karp , com ucier
piał, chcąc skłonić tę kobietę do złego, dla
waszego dobra. Spowitego w koszu , dwaj
draby, służący Forda, dźwignęły na rozkaz
swojej Pani, i niosły już na drągu, pod
imieniem brudnej bielizny na łąkę Datchet,
gdy wtem spotyka ich we drzwiach sam
Ford , i dwa czy trzy razy pyta co niosą?
Drżałem jak listek, aby ten szaleniec z no
wiem na głowie , nie zajrzał do kosza, ale
przeznaczenie chciało widać aby on pozo
stał na zawsze ze znakiem księżyca w no
wiu , i jain się rąk jego wyśliznął. Posłu
chaj jednak dalej Panie Karp ! Cierpiałem
męki potrójnej śmierci, raz od strachu, aby
mię nie odkrył ten zazdrośny koziel, drugi
raz od ciasnoty dusząc się zwinięty w kółko
jak sprężyna, i siedząc w postawie zupełnie
niezgodnej z moim ogromem, jakby do da
nia kulka, nareście oddychając tern przesyconem powietrzem. Pomyśl o tern kochany
Panie Karp’, pomyśl że moja tusza równie
jak masło musi lękać się gorąca, i uznaj
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cudo że człowiek , w którym siła trawienia
i odmykania się porow w nieprzerwanej czyn
ności , mógł się nie udusić. Na dobitkę,
kiedym już pływał we własnej tlustości, jak
Parinezan , i myślałem że lada chwila za
*
pełgnę ogniem wewnętrznym, zostałem dla
ochłodzenia wrzucony do Tamizy. Było to
rzucić do wody żelazo rozpalone do czer
woności ! Pomyśl tylko o tern Panie Karp !
F ORD.
Na honor czuję na tein niewypowiedzia
nie, żeś Pan dla mnie tyle ucierpiał. Teraz
więc nasze przedsięwzięcie już stracone,
gdyż go Pan zapewne nie zecheesz powtó
rzyć.
Falstaff.

PanieKarp ! niech będę wrzucony doEtny,
jak byłem wrzuconym do Tamizy, jeżeli to
lak się zakończy. Jej mąż wychodzi dziś
na ptaki , i otrzymałem już powtórne po
selstwo, abym się stawił między ósmą a dzie
wiątą godziną.
Ford.

Już też ósma wybiła.
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Falstaff.

Czy tak ?. Więc muszę być na miejscu.
Mając czas wolny nadejdzie Pan do mnie
dla odebrania sprawy z dzisiejszego poran
ku; koniec, bądź pewny Panie Karp , uwień
czy jego oczekiwania. Adieu I Będziesz ją
miał! uręczain honorem! Uręczam Was Pa
nie Karp' że wystrychniemy Forda— jak
należy ! (wychodzi).
F O R D.
Hm ! Ha ! Sen-li to czy na jawie? Czy
śpisz Fordzie ! Obudź się , opamiętaj się!
Obudź się! obudź się Panie Fordzie! (trzęsie
siebie za ramie). Patrz ! oto masz plamę na ca
łej sukni ! otoż to być żonatym, mieć kosze
i bieliznę ! (po chwili namysłu). — Tak ! od
słonię przed światem moje blizny, ale teraz
schwytam już i rozpuśnika. On jest w mo
im domu : on mi się nie może wyśliznąć,
nie podobna aby się mógł wyśliznąć ! Jużci
też ta góra nie wciśniesię ani do pultynka,
ani do puszki od pieprzu; jednak ażeby
djabel, jego przewodnik, nie dodał mu swo
jej pomocy, przetrząsnę miejsca nawet nie

podobne! Chociaż nie mogę uniknąć tego,
czem jestem, jednak nie przeto poddam się
z pokorą mojemu przeznaczeniu. Jeśli już
nie ma sposobu nie nosić rogów, więc przy
najmniej usprawiedliwię przysłowie, i pokażę że umiem rzucać mojemi rogami na
wszystkie strony ! (wycAorf«‘).

Akt C w a r t v.
S c e

ib

;s I.

Ulica.

(Pa.m Pace , Zwawska i
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iliielm^.

Pani Page.

Jesł-li już on M domu Forda? Jak ci się
zdaje ?

Z

W A IV S K A.

Już być musi, a przynajmniej wnet tam
będzie. Ale na honor że się on heroicznie
gniewa, iż go wrzucono do wody. Pani Ford
prosi Pani zaraz do siebie.

P. Page.
l»ędę u niej zachwdę, ale wprzódy muszę
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odprowadzić mojego małego do szkółki—
Otóż i jego nauczyciel ! Dziś jak uważam
dzień wolny od nauk, (wchodzi Evans).
— Czy dziś Sir Hugonie nie będzie lekcii?
E V A N S.
Nie bęzie. Pan Slender dala pcrmission
szeby dziesi biegała.
Ż w A w SRA.
Niech mu Bóg da za to zdrowie !
P. Page.
Sir Hugonie! Mąż mój mówi że nasz syn
zgoła nie korzysta z nauk. Chciej mu Pan
uczynić kilka pytań z przedmiotów, których
się uczy.
E V A N S.
Cl ioź Filehelm ! i stoi prosto s sadarla
glof.i !
P. P A G E.
Chodź tu moje dziecię, patrz w oczy swo
jemu nauczycielowi i odpowiadaj śmiało na
jego pytania !
E V A N s.
Na łiele liszb zieli się fszyskie imię ?
W 1 L II E L M.

Na dwie.
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Z W A W S K A.
Tylko na dwie ! To tylko dwa na świecie
imiona? 1’roszęż zajrzeć do kalendarza:
Bogumiła, Zofija Helena , Anna, Katarzy
na , Hen . . .
E v A n s.
Milszy, lepiej milszy.' Filchelm.' jak ty
poliezieć : stary ?
Wilhelm.

Senex.
Z w a w s K A.
Senes? Ciekawam na co się zda stary
zwietrzały senes ?

E V A N s.
O! milszy! smiluj się kiedy nis nie sna!
So to jezd lapis? Filetem!
W I L II E L M.
Kamień.
E v a n s.
A so to jezd kamień?
W i l n E L M.
Lapis.
E V A N S.
Fysinienito! Teras słucha dopszy na py*
13
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tanie Filchelm ! Jak bęzie rozić się przedimeg artykuł?
W I L II E Ł M.
Od zaimku, i przypadkuje się następnie:
Singulariter nominativo : liic, liaec, hoc.
E V A N S.
Nominatifus : hic, liaec, lioc. Siniało
Filchelm! Genitifus: hujus, hujus, htijtis—
a jak bęsie accusatifus ?

W I L II E L M.
Hinc.
E

V A N S.

O!! poszuka lepiej f sfoja glofa Filchelm;
accusatifus: hunc , lianc , hoc.

Z

w A w s K A.

Huk ! hak! bok! na honor że taką łaciną
gadają drwale !
E

V A N S.

Smiltij się skofa sfego jęsyg moja Iniość!—
No! Focalifus Filchelm!
W I L II E L M.
Vocativus: O!
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E V ANS.
Przysfyszai się moje ziesko że focatifus:
caret.
Z W A W SK A.
Na co to mój Boże! dziecko przyzwycza
jać do karet!

E V A N S.
I snofu sfoja !
P. I’A GE.
ł
Daj pokoj kochana Zwawska !
E V A N S.
Mój Filchelm ! jak bęzie deklinofać nominatifus in plurali: barbarus?

W I LII EL M.
Pierwszy przypadek : barbari.
Z w A W S K A.

Wstydź się, wstydź się Pan, po
wiedzieć dziecko o przypadkach tej
dziwej Barbary! Ucz go Pan lepiej
rozumnego, a me o przypadkach tej
żnicy !
E v a n s.
So tobi stali się Zfafski ?
13

co ma
niego
czegoś
bezbo
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Z IV A W S K A.
Bo tego już ścicrpieć nie można ! Szwargocz Pan sobie, Lokaj z nim i liikaj wiele
mu się podoba, ale mój Wiluś nie powi
nien jeszcze wiedzieć o takich rzeczach!
E V A N S.
Ty oszalali Zfafski ! Szy ty nie rosuini
że ja uszyć Iiszby, pszypalki i rozai fetlug
gram ma tyk i na najnofszy system! Fi! jaka
okra niszo na szlofieg !

P. Page.
iNie w trącaj się bo już Zwawska!
E V A N S.
Pofiz nam jesze Filchelm jak deklinofać:
qui, quae, quod ?
W 1 Ł II E L M.
Doprawdy zapomniałem.
E V A N s.
Qui, quae, quod, cujus, cujus, cujus,
et zelera ! A jak drugi ras bęsie tak sapomniala , to ja tobi psz.y pomni że asz bęsie:

:,j- !‘j' aj •—

*ś sobie teras kręsić glola!
(Jf illtelni wychodzi)..
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P.

Page.

On uczeńszy niż się spodziewałam.
E V A N S.

O! on ma szalony szuprafski painięś !—
Saluję rąszki u niego Dobroz.il; !
P. Page.
Adieu! Sir Hugonie! Pojedziemy kocha
na Zwawska! możeśuiy tu już za długo ba
wiły! (wychodzą).
—e-cec
*
—

Scena II.
Pokój w domu Fos-da.

(Falstaff i Pani Ford).
Falstaff.

Widząc twój smutek, droga Ford, zapo
minam o wszyslkiem, com dla niej ucierpiał.
Poznaję że umiesz cenić moję miłość, i na
wzajem przyrzekam Ci najzupełniejsze po
święcenie się, nie tylko droga Ford w zwy
czajnych obowiązkach miłości, lecz iw tych
nieodzownych obrzędach, które ją urozma
icają i upiększają.
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— Ale dziś zupełnie jesteśmy bezpieczni!

P. F o n d.
Mój mąż, kochany Sir Dżonie, wyszedł po
lować na ptaki.

P.

Page. (za teatrem).

Otwórz kochana Ford! prędzej! prędzej!

P. F O li D.
Wejdź do tego pokoju Sir Dżonie!
(JFalstaff się ukrywa).

P.

Page.

Jak się masz moja droga ? Czy prócz nas
jest tu kto w domu ?

P. F O Ii D.
Nie ma nikogo prócz naszych ludzi.

P.

Page.

Czy tylko doprawdy?

P.

Ford.

Doprawdy. (xc<cfc«). Mów głośniej!

P.

Page.

Ach ! jakżem rada że nikogo tu nic znaj
duję.

P.
Dla czego ?

Ford.
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P. Pa ge.
Jak to dla czego? Bo twój mąż powrócił
do swoich raptusów. Wyrabia on na ulicy
takie dziwy z moim mężem , piorunuje tak
hojnie przeciw wszystkim żonatym, i zło
rzeczy tak serdecznie wszystkim córkom
Ewy, jakiejbykolwiek barwy one były, i lak
dziko bije siebie w czoło , krzycząc : wy
rastajcie! wyrastajcie! że największe sza
leństwo, jakie kiedy kolwiek widziałam, mo
że się nazwać umiarkowaniem , słodyczą,
cierpliwością, w porównaniu z tern wszystkiein. Ach jakżem rada że nie znajduję tu
grubego rycerza.
P. Fonn.
Jakto ! Alboż o nim jest wzmianka.
P. Page.
Mąż twój o nim tylko jednym mówi: przy
sięga że w czasie ostał nich poszukiwań zo
stał on wyniesionym w koszu mimo jego sa
mego nosa, i zaklina się że Falstaff jest tu
taj. Dla nowego doświadczenia swojej po
dejrzliwości odwołał on z polowania mojego

męża i całe towarzystwo;

nie uwierzysz
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więc ile mię to cieszy że on raz jeszcze zo
stanie ukaranym.
P. Ford.
Jak on może być blisko? kochana Page!
P. Page.
Nie dalej, jak na końcu ulicy i wnet tu
będzie.
P. Ford.
A więc zginęłam, gdyż rycerz jest tutaj.
P. Page.
Jak to ! A więc tobie wieczna hańba , a
jemu śmierć nieuchronna ! Jakaż z ciebie
kobieta! Dla Boga! wyprowadź go stąd co
najprędzej! Raczej wstyd niżeli morder
stwo !
P. Ford.
Jakąż drogą zdoła on uciec? Jak go ocalić? chyba znowu umieścimy go w koszu!
(Falstaff wybiega),

F AISTAFF.
Nie, za nic nie chcę do kosza! chociażby
on miał tu mnie znalcśdź !
P. Page.
Ach! trzej bracia Forda strzegą drzwi
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z odwiedzionemi pistoletami, tali, że niema
żadnego sposobu wyjścia : inaczej mógłbyś
się jeszcze wyśliznąć nim on nadejdzie.
Lecz i cóż uczynisz.
F A 1 S T A F F.
Wciśnę się do kominka.
P. Ford.
Po polowaniu strzelają oni zawsze w ko
min z pozostałych nabojów. Wleź raczej do
pieca !
F A Ł S T AF F.
Gdzież on jest ? pokażcie mi tylko !
P. F ORD.
Ach szukać on będzie zapewne i w piecu.
Ma on spisany rejestr wszystkich szaf, ku
frów, pudeł, składów, sklepień i studni, i
podług tej listy wszystko przetrząśnie. Nie,
w domu ukryć się nie możesz.
Falstaff.

A więc wyjdę.

P. Pace.
Jeżeli wyjdziesz jak stoisz Sir Dżonie,
czeka cię śmierć niezawodna. Chyba wyj
dziesz przebrany.
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P. Fon d.
Jakżeż go przebierzemy?

P. Pa ge.
Na honor nie wiem! Ani jedna suknia na
niego nie przyjdzie : a jeśliby to mieć mo
żna, to pod kapeluszem, chustką i puklami
mógłby się wymknąć.
Falstaff.

moje anioły ! w > najdźcie cokol
wiek! Raczej ostateczność niżeli nieszczę
ście !
P. Ford.
Przypominam że otyła ciotka mojej słu
żącej z Brentford zostawiła tu na górze jedną
ze swoich sukien.
Di■ogie

P. Pace.
Ach! prawda! na honor że jej suknia jak
raz przyjdzie. Ona tak gruba jak nasz ry
cerz. Biegaj na górę Sir Dżonie!

P. Ford.
Bież nie tracąc czasu Sir Dżonie! My tym
czasem z Panią Page obmyślimy jakikolwiek
ubiór na głowę.
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P. Page.
Prędzej tylko, prędzej! My wnet nadbieżymy i dokończymy twojego stroju. Włóż
tymczasem suknią! (.Falstaff wybiega).

P. F o n d.
Cliciałabym aby go mój mąż spotkał
w tym stroju. Nie może on cierpieć tej ba
by z Brentford, przysięga że ona czarowni
ca ; zakazał jej tu przychodzić, i w prze
ciwnym razie pogroził nawet kijami.
P. Page.
Niech go Niebo podprowadzi pod trzcinę
twojego męża, a potem już niech sam djabeł prowadzi trzciną!
P. Fon n.
Czy wT rzeczy samej mój mąż idzie?
P. Pagf..
Bez żartu i coś przebąkuje o koszu. Jak
też mógł on o tern się dowiedzieć ?
P. Ford.
Dojdziemy tego zaraz, gdyż kazałam zno
wu ludziom podobnie jak wczoraj spotkać
go z koszem.
14
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P. Page.

Dobrze, ale on wnet tu będzie. Potrze
ba co prędzej ustroić naszę Brentfordską
czarownicę.
P. Ford.

Muszę wprzódy nauczyć ludzi jak mają
zrobić z koszeni. Idź prędzej na górę, a ja
nadbiegnę zaraz z puklami. (wi/cAodzi).

P. Pace.
Szubienicy byłoby za mało dla tego nie
godziwca ! Nie można go dosyć ukarać!

Niechaj nasz przykład jeszcze raz przekona,
Ze się pustota z cnotą łączy snadnie;
Dla złych, wesołość kraina wzbroniona ,
A cicha woda wre i kipi na dnie ! (wychodzi).
(Pani Ford z diuóma służącymi).

P. For d.

Nieście len kosz, a gdy spotkacie Pana,
i on wam każę się zatrzymać, postawcie
kosz na ziemi! Spieszcie! (wychodzi).
Służący.

No! podejmuj !
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Drugi służący.

Gdyby tylko dat Bóg nie było tu znowu
jakiego rycerza !
Iszy

SŁUŻĄCY.

Nie, nie ma dzięki Bogu! Widać to po
ciężarze. Wołałbym nieść trzy centnary ołowill. (podejmują kosz).
(wchodzą: Ford, Page, Shallów, Evans i Cajus).

Ford.

Zgoda, zgoda Panie Page ! ale jeżeli okaże się nie po twojemu, z jakim wstydem
będziesz musiał cofać to wszystko!— Po
stawcie ten kosz na ziemi łajdaki ! Ty idź
i zawołaj tu mojej żony ! — No, zaczynaj
się ruszać Panie gachu! — Podłe istoty!
wyście uknowały,uprządły,ukartowały prze
ciw'mnie spisek! ale wasz doradzca, djabeł,
tą rażą zostanie zawstydzony! No! moja
żono! Pani Ford! Chodź-że kiedy cię wo
łam, chodź , pokaz nam, jakie tam fraszki,
jak nazywasz, idą do praczkami?

P

a g e.

Na honor, to już przechodzi granice!

*
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Panie Ford nie można cię dłużej tak zosta
wić j powinieneś być zamkniętym.

E

V A N S.

Oszalali, szysto oszalali! jak psy f ka
nikuł !

SII A l l o w.
W rzeczy samej Panie Ford to nie do
brze ! (wchodzi Pani Ford).
Ford.

Nie dobrze, ale tak jest, jak mówię.—
Chodź tu, przybliż się Pani Ford, zacna
małżonko, skromna kobieto, cnotliwa isto
to , która masz takiego głupiego , takiego
zazdrosnego inęża ! cbodź-że ! wszak moje
podejrzenia niesłuszne ?

P.

Ford.

Biorę Niebo za świadka źe tak jest, jeżeli
te podejrzenia ściągają się do czegokol
wiek niegodziwego.

F ORD.
Wybornie! Miedziane czoło! zapieraj się
do końca ! No ! wychodź ptaszku !
(ilm/rzuca z kosza bieliznę).

Kil
P A
To juz za daleko!

G E.

Pani Ford.

Nie wstydzisz-że się przetrząsać te brudy!
F O R D.
Zobaczemy kto tu kogo nauczy wstydu!
E v a n s.
Tak nie robi szadna szlofiek rosumna!
Szy bęzie kładli ręka f tego so jesze trzepa
do praszkarnia! Fe! poszuś mój Pan Ford!

FORD. (</o służących').
Opróżnić ten kosz ! mówię.

P. Ford.
Jak to? zastanów się co chcesz robić!
Ford.

Panie Page! Jak jestem człowiekiem, tak
wczoraj w tym koszu wyniesionym stąd zo
stał mężczyzna. Dla czegóż-by nie mógł
być on tu znowu ! Jestem pewnym że jest
on w' moim domu- Mam w tej mierze do
wody niemylne — i zazdrość moja nic śle
pa. Wyrzućcie mi stąd zaraz te wszystkie
płótna !

14
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P. F o nd.
Jeśliby tu miał znajdować się człowiek,
to cliybaby musiat zamienić się w muchę.

E v a n s.
I pchli! — ksiala pofiezieć.
P A G E.
Nie, tu być nie może człowiek!
SII a l l o w.

Na honor że lo jest nie dobrze Panie Ford!
to go krzyudzi!
E V A N S.

Pan Ford ! skieruje lepiej sfoja intencijon na inodlilfa i nie bęzie słuchać co poGada jego serdeszna sasdrość!
F o a n.
No! nie ma tu kogo szukałem !
P A G E.
I nie ma go nigdzie, prócz w tu ojej gło
wie.
F 0 R D.

Pomóżcie mi go wyszukać ten raz jeszcze}
jeżeli nie znajdę, czego szukam, nie proszę
już was o żadne nad sobą względy} możecie
mię obrócić u igraszkę obiadową, i móuić
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O mnie: zazdrosny, jak Ford, który szukał
kochanka swojej żony w orzechowej łupinie.
Lecz ten raz jeszcze uczyńcie mi zadość;
ten raz tjlko!
P. F ORD.
Pani Page! Zejdźcie tu ze starą Elsbelli,
gdyż mąż mój chce przejrzeć wszystkie po
koje.
F o « d.
Z jaką starą Elsbelh ?
Pani Ford.

Z ciotką naszej służącej z Brentford.
Ford.

Co ! z tą starą czarownicą, z tą przeklę
tą rajfurką
Nie zakazalem-li jej wstępu
do naszego domu? Ona tu zapewne z ja
kimś zamiarem!—Nam ludziom, nieznajo
mym z piekłem, skąd wiedzieć co ona knuje
19) Angielscy Kommentatorowic słusznie poniekąd uwa
żają, że przestrojenie Fals tafla, jako wybieg nieda
leko szukany, należałoby przenieść na miejsce ko
sza , a kosz położyć na miejscu drugiem. Zawsze
jednak Szekspir osłabia bardzo zręcznie słabość
swojego powtórnego wynalazku, gdy przypuszcza
Forda rozgniewanym na czarownicę.
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pod pozorem swoich szatańskich szeptów!
Te wieszczby, czary, wróżby, czytania na
dłoni, wyższe nad naszę przenikliwość. Ale
ja ją uczęstuję. Prosimy tu, uczona wróżbiarko, przeklęta Cyganko !
Pani Ford.

Kochany mężu! Moi Panowie ! Nie do
zwólcie pokrzywdzić starej kobiety!
(wychodzi przebrany Falstaff, prowadzony przez
Panią Paijc).

Pani

Page.

Chodź kumo Elsbetli! daj mi swoję rękę!
Ford.

O ! ja usłużę jej lepiej moją ręką. Precz
stąd czarownico ! (Ująć Falstaffa). jędzo! Cy
ganko ! wiedźmo! Precz stąd! precz! Ja
cię nauczę wieszczbiarstwa! (Falstaff wychodzi).
Pani Page.

Nie wsłyd-że mu? Biedna kobieta zapewne
przyelioruje.

P. Ford.
A może i umrzeć! Będzie to dla nas obojga z honorem !
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Ford.

Niech ona złamie szyję! a Asani bądź ła
skawa nie wspominaj nam o honorze!
E V A N S.
No! fszysko lo mosze pyć sze fona sna
szary. Ja barso nie lubi, kiedy kobita jezd
s brodą, a ja fiziali u niej broda pod chu
stka.
Ford.

Chciecie-li mi towarzyszyć moi Panowie!
Proszę was ten tylko raz ostatni być świad
kami końca mojej zazdrości, a jeśli nie za
winiemy pomyślnie do portu, pozwalam
abyście odtąd mówili : Ford szczeka a nie
mówi!
P A G E.
Uczyńmy raz jeszcze zadość jego dziwa
ctwom! Chodźmy Mości Panowie! (w^cAodz?).
P. Pa ge.
Na honor on z nim obszedł się jeszcze

dosyć po ludzku !
P. F O R D.
Nic .' powiedz raczej dosyć niclitościwie!

166
P. Page.
Kij ten powinienby być poświęconym i
zawieszonym na ołtarzu, gdyż dopełnił do
brego dzieła.

P. Ford.
Jakże ci się zdaje, możemyż jeszcze, jak
kobiety uczciwe i przy świadectwie dobrego
sumienia, posunąć dalej naszę zemstę?
P. Page.
Djabeł rospusty zapewne nienawiedzi go
już więcej, jeżeli tylko nie zapisał się on
mu przez krwawy cyrograf.
P. Ford.
Powiemyż naszym mężom jakeśmy go
przyjęły ?
Pani Page.

Bez wątpienia, chociażby dla tego tylko,
aby twojemu mężowi wybić z głowy jego
przywidzenia. A jeśliby się im zdało utrapić tę zalotną kłodę jeszcze więcej , w ta
kim razie nie odmówimy im naszej posługi.
P. Fon d.
Założę się że oni go zecbcą zawstydzić
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publicznie, i w rzeczy samej bez tego żart
nie byłby zupełnym.
P. Page.
Nie dajmyż ostygnąć żelazu: kujmy je
póki gorące !
-O0C--------

Scena III.
Hotel Podwiązki.

Gospodarz i Bardolf.

Bardolf.

Panie! Niemcy żądają trzech koni do na
jęcia. Książę icli ma jutro przybyć do dwo
ru , clicą więc oni wyjechać na jego spotkanie.
Gospodarz.

Jakiżby to Książe tak tajemniczo podró
żował! Nie słyszałem nic o jego przyjeździe
do dworu —— Muszę pomówić sam z temi
Niemcami —- Czy rozumieją oni po angielsku ?
Bardolf.

Rozumieją Panie. Ja ich wnet przywołam.
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Gospodarz.

Nie— wyjdę sam
nich. Ja im koni
nie pożałuję, ale też i opatrzę ich po swo
jemu. Cały tydzień zajmują mi oni dom.
Musiałem dla nich odmówić innym gościom;
to im nie ujdzie płazem ; powinni mię oni
wspomnieć w swojej ojczyźnie 1 (wycftorfz?).

Scena IV.
Dcm Forda.

(Page. Ford, Pani Page, Pani Ford

i Eyans).

E VAN S.
To talii fielkiszeńskisnot o jaka ja nigzie
i nie szyta la.
Page.

1 wam przysłał dwa listy spółcześnie!

P.

O

Page.

jednej niemal minucie.

F

o R D.

Odpuść mi, przebacz żono ciężkie posądzenia.
Prędzej przypiszę słońcu winę chłodu, cienia,
Niżeli tobie plocbość — Tjś, Aliko mila,
Niedowiarka w wyznawcę cnoty twej zmieniła.
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P

A G E.

Dobrze, już dobrze, niech się na tein kończy !
Zle lito obrażać i płaszczyć się rączy.
W y, swawołnice, kończcie wasze psoty,
Choć mu zapewne nic stanie ochoty
Biedź po raz trzeci, by lali smutnie wrócić.
Ford.

Cóż możesz nowym ich planom zarzucić?
I*

A

G E.

To, żc on przccię ma głowę na karku,
I o północy nie pójdzie do parku.

E V A N S.
Kiedy fon jusz pyl , jak ja tu s boku sliszy, na sam środek Temza, i dostał taki trak
tament ot Pan Ford sa to, sze pszebrali się
sa baba, to fon nie przyśe fięsej; jego siało
ubiszofan i duch skruszeni
P A G E.

I ja tak myślę.

P. Ford.
Jak go spotkacie, inyślcie raczej o tern,
Reszta już naszym niech będzie kłopotem!

P. Page.
Wiecie dawne o Hornie myśliwcu podanie?
(Hern był niegdyś dozorcą tutejszego boru)

15
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Zc codzień zimą, gd y północ nastanie ,
Krąży on w kolo starego jaworu,

1 rogami sąsiednie psuje w parku drzewa,
Odbiera krowom mleko, do wymion krew wlewa
I potrząsa łańcuchy, i liśćmi szeleści
Tak okropnie, że dzięki tej gminnej powieści,
Dotąd park jest postrachem mieszkańcom Wind
soru.
Page.

Tak, przyrosły przesądy do Herna jaworu;
Lecz cóż stąd ?

P. Page.
Otóż dziś o północy na nasze wezwanie
Falstaff lam w stroju Ilerna i z rogami stanic.
Page.

Dajmy iż on mieć będzie nierozsądku tyle,
Lecz cóż wy z nim poczniecie figlarne motyle?

P. Page.
Wysłuchajcie nas tylko! wszystko obmyślone!
Poprzyslrajamy dzieci: Wilhelma, Anetę,
I jeszcze kilku malców w ubiory zielone,
(Mamy już w myśli dla nich całą toaletę),
W ogniste wieńce, w grzechotki, dzwoneczki,
1 skryjemy w zasadzce; a gdy przyjdzie śmiałek,
Oskoczy go rój sylfów, gnomów i rusałek ,
I powitą dzikiem! tany i piosneczki.
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Tu już przestrach nam dotlą do ucieczki skrzydeł,
A rycerz nasz zostanie w orszaku straszydeł,
Które go szczypać będą, duchów obyczajem,
Popychać i odpychać od siebie nawzajem,
1 piszczeć przeraźliwie, dla czego w tej porze,
Przybył on na to miejsce w szyderczym ubiorze?

P. For d.
Poty go szczypać będą i p'ec pochodniami,
Póki nie wyzna prawdy jait żak pod rózgami.

P. Page.
Wtedy wypadnicin hurmem, rogi inuzerwieme,
I w tryumfie do Windsor z upiorem wejdziemy.
Ford.

Lecz, niech dzieci umieją dobrze swoje role,
Gdyż się inaczej Falstaff nie da wywieśdź w pole.
E V A N S.

Ja jusz ich nauszy stusofna piosneszki
i fszysko so potszeba. Ja sam bęsie prze
brany sa szort i bęzie jego pszypiekal s po
chodnia.
Ford.

Wybornie! Idę zaraz dla dzieci po maski.

P. Page.
Ja Anetę przebiorę za w różek królowę,
Ale trzeba nam tylko czarodziejskiej laski.

*
15
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P

A G E.

W ięcdaj jej białą suknię i myrty na głowę!
(na stronic').

Ja szepnę Slenderowi niech ją w drodze schwyta
1 zaślubi w Etonie. Zręczność wyśmienita!
(głośno).

Więc szlijcie do FalstalFa !
Ford.

Ja pod postacią Karpia pójdę doń na zwiady,
I zrozumiem jal> pójdą te wszystkie układy.

P.

Pa

ge.

Pójdą, pójdą wybornie— tylko dla upiorów
Dostarczcie nam co prędzej masek i ubiorów’.

E

V A N S.

Pręzej, pręzej moi Dobroziej ! To bęzie
sudofna koinedi i barzo poszcife szelinostf!
(Page, Ford i Evans wychodzą).

P. Pace.
Idź Ford kochana! Niech wnet Z wawska bieży
1 zaklnic tego trutnia honorem rycerzy!
(wychodzi Pani Ford).

P.

P A G E.

Ja tymczasem mojego Cajusa pocieszę,
Ze Aneta dziś jeszcze będzie jego zoną,
Choćby dla sto Slenderów była przeznaczoną!
Slender głupiec!—choćdoktor, zbłądził też w tę
rzeszę.
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Ale on ma bogactwa, i wzjętość n dworu,

1 postawić naswojem!mam w tern punkt honoru!
{wychodzi).

Scena V.
Hotel Podwiązki.

(Gospodarz

i

Simple).

Gospodarz.

Cóż mi tam powiesz mój nieostrugany
drągu, mój osowiały cietrzewiu! Mów tylko
prędko , żyw o , gracko , śmiało !
Simple.

Obciąłbym, proszę Pana Gospodarza,
pomówić z Sir Dżonem Falstaffem, i przy
słany z tern jestem od Pana Slendera.
Gospodarz.

A więc o to masz przed oczyma jego po
kój, jego dom, zamek, kotary i łóżko obozowe, a na ścianach świeżo i nowiutko
namalowaną historyją syna marnotrawnego;
idź, zapukaj, zahukaj, a on ci odpowie tak
głośno, jak najstarszy z ludożerców ! Ao!
pukaj-że I

15"
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S I M P L E.
Widziałem że jakaś siara kobieta tylkoco poszła do niego. Ja więc, proszę Pana,
lepiej tu zaczekam , póki ona nie wyjdzie,
bo nawet, prawdę mówiąc, do niej to mam
interes.
Gospodarz.

Co! kobieta ! Ona mi jeszcze gotowa wy
kraść rycerza!— Mój bochenku! mój pół
ankarku! Sir Dżonie! Odezwij się zgłębi
żołnierskich płue twoich : czy jesteś w do
mu?— To twój gospodarz, twój wierny
służeczka ciebie woła!
Falstaff.

Co mi powiesz kochany gospodarzu!
Gospodarz.

Jakiś V\ aluch z Czeskiej Tartarii czeka fu
twojej baby; zw induj ją do licha na dół, nie
trzymaj u siebie ! Moje poczciwe ściany go
towe zarumienić się ze wstydu.
(wychodzi Falstaff)^

F A L S T A F F.
rzeczy samej miałem dopiero u siebie
jednę staruszkę, ale już wyszła.
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S IM P L E.

Proszę Pana czy nie była to wróżka z Brentford.
Falstaff.

Tak, wróżka z Brenlford. Proszę ciebie,
mój gawronie, cóż miałeś do niej?
S I M P L E.

Mój Pan, Panie, Pan Slender, widząc
jak ona przechodziła przez, ulicę, posiał mię
w pogoń za nią zapytać: czy Pan Nym, który
u mego Pana ukradt łańcuch, ma go u sie
bie czy nie?
Falstaff.

Mówiłem z nią właśnie o tern.
S i M P L E.

I cóż ona przecię? proszę Pana.
Falstaff.

Mówiła że ten sam, który ukradł łańcuch
Panu Slenderowi, magu u siebie.
S i M P i. E.

Dalipan że i ja tak myślałem ! Ale obciął
bym pogadać z nią sam na sam , l>o mam
do niej jeszcze więcej od mojego Pana.
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Falstaff.

Cóż tan> jeszcze więcej? powiedz nam!
Gospodarz.

O! tak! mów i to żywo!
S IM PLE.
Nie, tego nie mogę przed nikim zasłonić.
F A L S T A F F.
A przed nami głupcze musisz zasłonić,
jeżeli nie clicesz skosztować tej szpady.
S IM PLE.
I, Panie, tu idzie o to tylko, że mój Pan
clice wiedzieć czy jest jego przeznaczeniem
mieć Pannę Annę Page, lub nie?
Falstaff.

Tak, powiedz że to jest jego przezna
czeniem.
S i M P L E.
Ale co takiego Panie?
F ALSTAFE.
M ieć ją lub nie. Idź i powiedz że tak
mówiła wróżka.
S I M P L E.
Mogęż to, proszę Pana, śmiało powie
dzieć mojemu Panu?
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F A L S T A F F.
Najśmielej mój kochany!
SlMPLE.
Dziękuję Wielmożnemu Panu! Otóż do
piero pocieszę mojego Pana ! (wychodzi';..
Gospodarz.

Mądryś jak klecha mój półankarku !—
Ale czy w rzeczy samej miałeś u siebie
wróżkę?
Falstaff.

Tak, miałem mój gospodarzu ! Nauczyła
mię ona więcej, niżbym się mógł nauczyć
przez całe życie, i co dziwniejsza, bezpła
tnie! Owszem ja to jeszcze dostałem za na
ukę !
(wbiega Bardolf),

B A R D O L F.
Panie ! złodziejstwo ! wierutne złodziej
stwo !
Gospodarz.

A ty jak tu łajdaku ! gdzie moje konie?
B A R d o I. F.
Pogalopowały Panie ze złodziejami. Le
dwie wyjechaliśmy za Eton, aż ten Niemiec,
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za ldórego siodłem siedziałem , jak obróci
się raptem , jak pchnie mnie przez łeb do
rowu, tak, że ledwiem się opamiętał: a
oni we trzech, jak jakie djabły Weneckie,
jak trzech doktorów Faustów, zniknęli mi
z oczu.
Gospodarz.

To oni łotry wyjechali na spotkanie swo
jego Księcia. W ara! Nie mów mi że oni uciekli. Niemcy poczciwy naród !
(wchodzi Ewuns).

E V a \ s.
Gsie mój Pan gospodasz ?
Gospodarz.

Cóż tam Sir Hugonie?
E v A n s.
Bęzie dopsze pilnofal słój Reclinung!
Jedna dopra mój przyjasiel tylko so pszyjechali na ten miasto, i moli, sze tu jezd
kompani, sloszony s tszy niemieski sloziej,
so jusz pokradla 1 Readings jMaidenhead i
Colebrook fszyska koni i pienięzy u gospo
dasz. Ja las o tern osrzega f dopra intenci-

jon. Fy, mój gospodasz, taka szloliek rosu-
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mna i pełna fesoli koncepty, i tal; dopsze
inni śmiać się— to nic tszepa szeby fas lito
oszuka! ! No ! bęzie sdrofa mój gospodasz!
(wychodzi),
(wchodzi Cajus).

C A J U S.
Gzie jescl mon bóle ile Jarretiere?
Gospodarz.

Tu jestem Panie Doktorze w szkaradnej
apoplexii i djabelnem rozmyślaniu.
Gajos.

So takiego jesd, ja tego nie fi, ale ja sliszali że ivy mój gospodasz spozifa się jeden
niemieski Prince, jeden iisiąsze. Na honor,
że ja nie fi, żeby jeden Niemieski Ksiąsze byli
oszekifany na tutejszy tfor. Ja wam to moli
s salego mojego sersa ! Adieu 1 (wychodzi).
Gospodarz, (do Bardolfa).

Krzycz łajdaku na gwałt, na trwogę, na
rozbój ! — Dopomóż mi rycerzu !— Biegaj
łotrze, krzycz: zdrada! rozbój! złodzieje! —
A ja nieszczęśliwy! (wychodzi z JBardolfem).
Falstaff.

(sam).

Ghciałbyrn ażeby cały świat został oszu
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kanym, gdyż i ja zostałem oszukanym, i do
tego jeszcze obitym! Jeśliby doszło do dwo
ru przez jakie przechodziłem koleje i stro
je , jak zostałem skąpanym i okijowanym,
oniby swojemi żartami wycisnęli ze mnie
po kropli całą tłustość na bart dla rybackich
botów : oniby mię spłaszczyli jak suszoną
gruszkę — Nie ! od czasu, jak krzywoprzysiągtem w pimero 2°), nie powiodło się mi
już ani razu!— Jeżeli kiedy, to teraz, je
ślibym miał tylko dosyć oddechu do mo
dlenia się, pomyśliłbym o pokucie!
{wchodzi Zwawska).

— A! skąd-że to ?
ł
Z W A W S K A.

Od jednej i drugiej.
Falstaff.

Niech szatan porwie jednę z nich , a je
go połowica drugą, a wtedy podług zasług
dostanie się obu! Ucierpiałem już z ich
łaski więcej, niż przyrodzona czułość ludz
kiej skóry znieść może.
20) Rodzaj gry w lsarty.

181
Z W A W S K A.
A onei myślisz. Pan nic nie ucierpiały?
Osobliwie jedna! Nieboga Ford cala teraz
w czarnych i sinieli plamach, tal;, że bia
łego miejsca nie z.naleśdź dla położenia
F A i. s t A F F.
Co mi tam prawisz, o sinieli i czarnych
plamach ! Jabyin ci mógł ukazać na sobie
wszystkie kolory tęczy, nie licząc już tego,
żem tylko co nie popadł w szczypce sądowe
pod postacią Brentfordzkiej czarownicy.
Jeśliby nie cudowna przytomność umysłu,
z jaką potrafiłem naśladować postawę i drże
nie starej zdzieciniałej baby, ten przeklęty
Constable miał mię już kazać przywiązać
do pręgierza i wystawić na urąganie molłochu.
Z W’ A W S K A.
Sir Dżonie ! pozwoł mi pomówić z sobą
obszerniej w swoim pokoju , a to , co mu
pow iem, nie będzie mu zapewne nie po
myśli; przy tern mam i list, który także cos
powie od siebie. — Drogie moje robaczki!
10

182
ile to potrzeba zachodów, aby was z sobą
zbliżyć!— No! już koniecznie jedno z was
musi być trochę grzeszne, kiedy tak różnenai chodzicie drogami!
F A LSTAFF.
Więc idź za mną ! (wychodzą}.

Scena VI.
Inny pokój w hotelu Podwiązki.

(Fenton i Gospodarz).
Gospodarz.

Nie, nie mów mi o niczem Panie Fentonie ! Chodzę teraz jak odurzony, i nie po
słyszałbym, choćby mi strzelano nad uchem.
Fenton.

Posłuchaj wszakże! Nad wartość twycli koni,
Słowo dźentlmena, źc dam ci sto funtów,
Lecz niech twym uszom nic słuchać nie broni!
Gospodarz.

A więc masz mię Panie Fentonie zamie
nionego w uszy, iuręczamgo, że cokolwiek
wnie wleci, nigdy nic odbrzęknie na języku.
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Festo n.

W lesz, źe kocham Anetę, i że ma kochana,
liczniej, całą duszą dla mnie jest oddana.
Otrzymałem dziś od niej list dość dziwnej treści,
Jutro ubawią Windsor o FalstałTie wieści,
Jak się doczytasz z listu. Ale to na stronie!
•— Nancy ma się dziś przebrać za wróżek królów ę,
1 jej dziwaczny ojciec wymógł na niej słow o,
Że się da porwać z parku, by wziąć ślub w Elonie.
Z tym półgłów kiem Slcndereni. Lecz w tej samej
cli wili,
Matka Nancy z doktorem Cajus ułożyli,
Ze on porwie Anetę, i zaślubi w farze:
Moja luba i matce musiala dać słowo;
Teraz posłuchaj końca! By poznać królowę
Śród masek pląsających w ciemnocie i gwarze,
Page przeznaczy! dla córki strój biały godowy,
A matka strój zielony i wstęgi u głowy;
Slendcr ma mieć za hasło ręki uściśnienie,
Cajus, zwyczajem duchów, lekkie uszczy pnienie.
Jeden więc szukać będzie białej narzeczonej,
A drugi, wstęg u głowy i sukni zielonej.
Gospodarz.

Kogoż, ojca czy matkę, dziewczyna oszuka?

F EN TO N.
Oboje; w las nie idzie podobna nauka.

16*
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Nancy im się wyśliźnie pod zasłoną nocy,
1 cbce pośpieszyć ze mną na trzecie wesele.
W tein więc,mój gospodarzu,żądam twej pomocy,
Byś uprosił proboszcza czekać nas w kościele
Od dwunastej do pierwszej —
Gospodarz. ’

Polegaj na mnie, karbuj, licz Panie Fentonie,
Byleby Panna młoda—i biedne mc konie—

F ENTON.
Za konie we dwójnasób przyrzekam ci wrócić,
Gospodarz.

A ja przyrzekam nogi za pas wnet zarzucić.
(wychodzą).

Scen a VII 2I).
Falstaff

i

Zwawska.

Falstaff.

No ! no 1 dosyć, już dosyć mój Kołowrot
ku ! Przyjdę! przyjdę! To będzie już raz
trzeci, i mani nadzieję, że liczba niepa21) Scena ta w oryginale należy juz do aktu piątego.
My poszliśmy za przykładem Tiecka, i odnieśliśmy
ją do czwartego aktu, z którym łączy się ona da
leko ściślej.
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rzysta lepiej mi się powiedzie. Bo nic darmo
przecięż mówią że w liczbach nieparzystych
jest coś błogosławionego i do urodzin, ido
szczęścia, i do samej nawet śmierci.
Z W’ A W' S K A.
Biorę już na siebie wystarać się dla Pana
łańcucha , i pary pięknych rogów.
Falstaff.

No! idź już, idź kochana moja czeczotko!
czas drogi!
.— Zadrzyj główkę do góry, i strzyż dro
bną nóżką!--- (Ztuawska wychodzi).
[wchodzi Ford),

— Witam Panie Karp’! Dzisiejszej nocy
lub nigdy, Panie Karp', dobijemy sprawy!
Bądź Pan o północy w parku, niedaleko ja
woru Herna, a napatrzysz się na cuda.
Ford.

A więc wczoraj nie poszedłeś Pan na umówioną godzinę?
Falstaff.

Poszedłem Panie Karp, tak jak mię wi
dzisz, starym niepoczesnym mężczyzną, a
powróciłem starą niepoczcsną babą, len
* ’
16

186
osie! Ford, mąż jej, Panie Karp’, opętanym
jest od najstarszego i najchy trzejszego djabla zazdrości , ze wszystkich djabłów, jacy
t> Iko nawiedzają głowy podobnych jemu
głupców. Posłuchaj Pan tylko! Omłócił
mię on niemiłosiernie kijem , i musialem
to przyjąć w postaci baby, gdyż w postaci
mężczyzny, Panie Karp, nie zląkłbym się
samego nawet GoliaIha , chociażby on wy
stąpił przeciwko mnie ze swoim tkackimnawujem; gdyż jestem tego przekonania, Panie
Karp', że życie jest to tylko szpulka 22j
Wejdźmy do mojego mieszkania,PanieKarp,
a opowiem mu szezególowie o wszystkiem —
Od czasu, jakem skubał gęsiom pióra, nie
umiał pensów, i puszczał bąki, nie pamię
tam, Panic Karp', co to jest być tak obitym,
jak zostałem obitym wczoraj z twojej łaski—
Chodź Pan , opowiem mu dziwne rzeczy o
tym łotrze Fordzie ! Ale dzisiejszej nocy
pomszczę się na nim, i oddam ci w ręce je
go żonę! Chodź! dziwne rzeczy mamy przed
sobą Panie Karp!
22) Wyrażenie biblijne.
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-e-

Akt Piąty.
S c e s# a E.
Park Wiudsorski.

(Page, Shallow i Slender).

Page.

Chodźcie ! chodźcie ! Będziemy musieli
odbywać leże, dopóki nic zabłysną pocho
dnie naszych duchów. Pamiętaj zięciu Slcnderze mieć oko na swoją Pannę młodę.
SlENDER.

Już ci też, ma się rozumieć! Mówiłem
z nią o tern i nawet ułożyliśmy się z sobą
o hasło. Podejdę do białej i powiem jej:
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Szmi!, ona mi odpowie: Szma 23), i polem
się poznamy.
S II A L L O W,

To bardzo dobrze; ale co za potrzeba ja
kiegoś tam : Szmi! Szma ! Biała suknia do
syć ją odróżnił Już też biła dziesiąta.
P A G E.

Noc ciemna, pochodnie i duchy prze
dziwnie odbijać będą. Oby się nam udała
nasza zabawa! Nikt w tej chwili o złem nie
myśli, prócz djabła, a tego łatwo poznamy
po rogach! Idźmy! (wychodzą).

Scena II.
Tamże.
(Pani Page, Pani Ford

i Doktor Cajus).

P. Page.
Doktorze ! Aneta będzie w zielonej sukni;
gdy upatrzysz czas, weź ją za rękę, ruszaj
cie do fary i uwińcie się ze ślubem. Ale
bądź z nami, nie powinniśmy się rozdzielać!
23) Są to nowe hasła chłopów Mazowieckich.
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C A J C S.
Bon! juszfiso masrobiś! Tymszasem adieu!

P.

(wychodzi),

Pace.

Dowidzenia kochany Doktorze!— Mąż
mój zapewne nie tyle się ucieszy z psikusa,
wyrządzonego Falstaffowi , ile się zmartwi
z zamążpójśeia Anety za doktora. Ale cóż
robić ! Lepsza mała połajauka niżeli wielka
boleść serca !

P.

Ford.

Gdzież teraz Aneta ze swoim orszakiem
duchów, i nasz Wallijski djabeł Hugo?

P.

Page.

Czatują już oni zapewne w dole nieda
leko jaworu Herna, z zakryłem! pochodnia
mi, dopóki my nie nadejdziemy i nie zjawi
się Falstafl’.

P.

Ford.

Nie podobna aby się on nic przeląkł.

P.

Page.

Jeśli się nie przelęknie, to zawsze przecięż
zostanie zawstydzonym , a jeśli się przelę
knie, to wedwójnasób zostanie zawstydzo

nym.
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P. F O P. D.
Przedziwną zdradą ciąg niemy go do matni!
P. Page.
Dla łotrów, co swą sławę na zwodnictwie kładą,
Najbezbożniejsza zdrada przestaje być zdradą.

P. Ford.
Zbliża się godzina ! Żywiej do jaworu!
(wychodzą),
-------- —

Scena III.
Tamże.

(Evans

i

duchy).

E V A N S.
Pręzej, szyfo bieszy moje fy mali kocha
ny szorty i nie sąpomni sfoja rola ! Bęzie
tylko sobi śmiali, ja fas barzo prosi; a jak
ja pofi: clioc ! fledy wyskoszy fszyski ra
sem! Pojzie sa mną! (wychodzą).
—eeco^€»ooo-

■

Scena IV.
Inna część parku.
(Falstaff przebrany, z rogami na y Iowie),

Falstaff.

Zegar Wiudsorski wybił dwónastą! nad-
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chodzi chwila. Teraz wspierajcie mię świa
dome miłości bogi ! Przypomnij Jowiszu,
żeś się stal bykiem dla miłości Europy; mi
łość siedziała sobie wtedy na rogach. O
wszechwładna miłości! ty w wielu razach
przemieniasz zwierzę w człowieka ; w wielu
innych człowieka w zwierzę! Tak, raz jeszcze,
Jowiszu, stałeś się łabędziem dla miłości
Lody! Wielowładna miłości! jak swawolnie
zbliżyłaś wtedy największego z Bogów do
gęsi! Pomyśl, Jowiszu, że pierwszy z twoich
grzechów zamienił cię w bydlę, w postać
odpowiednią grzechowi, a grzech drugi za
mienił cię w ptaka ; bo też ptaszek był z cie
bie, ptaszek!— A jeśli bogi tak pokwapne,
to rnożnaż się dziwić biednym ludziom! —
Co do mnie, jestem tu Windsorskim jele
niem , i jeśli się nie mylę, najtuczniejszym
z jeleni tego parku. Zeszlij na mnie sinagę, wiosenną chudotę kochany Jowiszu, lub
nie policz mi za swawolą tych niezbędnych
wybryków! — Kto tu? czyr moja jeloneczka?
(wchodzą Pani Ford i Pani Page).

192
P. For d.
Sir D żonie! Ty żeś to mój kotku! mój
jelonku ?
F A Ł S T A F F.
Tak , moja czarnopręga sarneczko ! —
Teraz już niech grzmi niebo na notę zielo
nej opończy, niech się posypie grad karto
fli ‘~4), niech się zaśnieżą wanilie, muszka
tołowe gaiki i miętowe cukierki, niech po
wstanie przeciwko mnie burza nagabań! —
tyś moje schronienie ! {obejmuje ją).
P. F o B D.
Pani Page jest tu ze mną, moje serce!
Falstaff.

A więc rozdzielcie mię po cząsteczce, jak
ofiarnego kozła; wymawiam tylko dla siebie
jedno serce; przednie łopatki poświęcam na
uczęstowanie leśniczych tutejszego parku,
a rogi ofiaruję waszym mężom! Cóż? albo nie

gajowy ze innie,alboż nie wyglądam na Herna
myśliwca?— Ale, na honor, że i Kupido
okazał się na ten raz sumiennym chlopczy2 i) W kartoflach za czasów Szekspira upatrywano wla
snos'ć pobudzającą.
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ną! On umie domierzać zadosyćuczynic
uia ! Pozwólcie że w teraźniejszej mojej po
staci ducha , muszę mu oświadczyć podzię
kowanie ! Dzięki ci Kupidynie !
(hałas za teatrem),

P. Page.
Ach! jaki to hałas?
P. F o n d.
Boże! odpuść nasze grzechy!
Falstaff.

Cóżby to miało znaczyć !
P. Ford.
Uciekajmy!Uciekajmy! {ucichają).
P. Page.
Falstaff.

Widzę dobrze że djabeł nie chce mnie
mieć w liczbie potępieńców', z obawy, ażeby
od mojej llustości nie zajął się ogień na
cale piekło; inaczej nieczyniłby mi on tych
przeszkód !
(ukazuje się mnóstwo Elfów i duchów — między nićmi
Sir Evans, Aneta, Zwawska i Pistol — wszyscy
z zapalonemi pochodniami).
•>

Z W A W S Ii A.

Ducliy czarne i Szare, białe i zielone!
Zwoleuuilii księżyca i nocnego cienia,

17
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Odrzutki niewspomniane w księdze przeznacze
nia,
Czyńcie swoję powinność plemie odrzucone!
Heroldzie Hobgoliuie nakaz im milczenie !
Pistol.

Elfy! baczność! słuchajcie na powietrzne cienie!
•— Kijowianko do Windsor żegluj na łopacie
A gdy ujrzysz, źc z luftów dym gdziekolwiek pły
nie,
Lub niezgarniony popiol znajdziesz na kominie,
Szczypaj senliwe dziewki, stukaj pokomnacie!
Naszej promiennej Pani nieczystość obrzydła!
Falstaff. {cicho ze drz eniem).

Upiory! nie daj Boże spojrzeć na straszydła.
Śmierć temu, kto je widział. Przy padnę do ziemi!
(bladnie się na ziemi).
E V A N S.

Pośfist! Sajszy fsypialni oszyina szarnemi.
A gzie młoda siefszyna nisz się rosebrali,
Smolili tszy pasieszy i nie posiefali,
Dla laka daj sny dopry, maszcnia ziesięse,
A niepoposzna śpiocha szyp, laskosz pot ręse!
Z W A W S K A.

Dalej Elfy! i naprzód na Windsorski zamek,
Zwiedźcie to święte miejsce odszczytów do Ma
mci;,
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Nie skąpcie dlań uszczknionych z pola szczęścia
kwiatów,
Aby nam zamek przetrwa! do skończenia świa
tów,
Jak dziś godny swych władców i miał godnych
władców!
Omyjcie balsamami krzesła tronu radców.
Święte posągi, stosy hełmów i puklerzy!
— Wy, duchy łąk! w swych tanach snujciekrąg
podwiązki,
A gdzie w tym tańcu stopa powietrzna uderzy,
Niech z pod niej wytryskają laurowe gałązki,
1 wijąc się z bialemi i inodrcmi kwiaty,
Tworzą: Honny soit qui mai y pense! godło AlbioJak szafirów i pereł zdobi rzęd bogaty
(nu
Kolana zasłużonych ojczyzny i tronu !
Lecz nim się rozpierzchniecie o zwyczajnej po
rze,
Niech się odbędzie taniec przy Herna jaw orze!
E V A N S.

No, Elfy! ręka fręka, i bęzie tanszyli,
Sfięlo-jański robaszki bęzie nam sliesili,
A my tańszy fpodfiąska fedluk ta ja fora!
— Sza! Sza!—ja sliszy f siemi szloliesza polfora!

F A Ł S T A F F.

(cicho).

O niech mię Walijskiego Bóg broni Wampira!
On mię jeszcze zumienie gotow w kawał sera!

*
17
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E

V A N s.

{podchodząc do Falstaffa).

— Plaż, robag pszesnaszony szeby się szolgali!
9

Z

W A W S K A.

Doświadczyć go przez ogień! Jeśli to twór czysty,
To nasz płomień nieziemski odeń się oddali.
Lecz jeśli go obejmie i zmusi do krzyku,
Będziemy mieli dowod jasny, oczyw isty,
Ze godna chłosty skóra na grubym grzeszniku.

E

V A N S.

Saras mi tu dosłiadszy szy pali się fona?

F A l s T A F F.
(p rzyp iekany po cli o dii ia ni i).

Aj! Aj!
Z

W A W S Ii A.

A więc to jest istota nieczysta, skażona !
Dalej Elfy, zawstydźcie piosnką rospuśnika,
I niech każdy z was tańcząc w laktsię go dotyka!
Sp

i e w.

Hańba żądzom wyuzdanym,
Hańba zamiarom nieczystym !
One to w sercu skalanem
W iją się wężem ognistym;
W krew i myśli jad swój miecą,
I wściąż wyżej, wyżej lecą.
Szezypajcic go więc upiory,
Kie szczędźcie grubej potwory;
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Szczypajcie go, i palcie, i dręczcie za zbrodnie,
Póki nie zgasną gwiazdy, księżyc i pochodnie!

----------------- •
(Podczas śpiewu duchy szczypią Falstaffa. Doktor Cajus nadchodzi z jednej strony i ucieka z Elfem ubra
nym zielono , Slender porywa Elfa ubranego biało,
Fcnton Anetę. Słychać za teatrem ylos trąbki my
śliwskiej, duchy uciekają. Falstaff wstaje i odejmuje
royi).
(Page i Ford z zonami przystępują').

Page.
(zatrzymując Falstaffa).

Nie uciekaj nam, Hernie, myśmy cię pojmali.

P. Page.
Proszęcię nieposuwaj już tych żartów dalej!
— Cóż, jak sądzisz rycerzu Windsorskie kobiety?
— Patrz, drogi mężu! czyli ten piękny strój głowy
Może zdać się dla miasta?—Wszak to strój pu
szczowy!

F O R D. z
Cóż Sir Dżonie, któż teraz rogalem? Pa
nie Karp ! Falstaff jest to głupi rogal i ro
gaty głupieć! Oto są jego rogi, Panie Karp,
i on nic nie skorzystał Panie Karp od Forda,
prócz kosza od bielizny, kijów, i dwudzie
stu funtów , które musi oddać co do sze
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ląga Panie Karp'! Jego konie, Panie Karp',
są wzięte w zastaw!
P. Ford.
Sil’ Dżonie! Tak chciało nieszczęście, iż
nie mogliśmy nigdy uniknąć przeszkód. Od
tąd nie mogę już cię wziąć na kochanka, ale
na kozła zgoda 1
Falstaff.

Zaczynam pojmować że zrobiono ze mnie
osła.
Ford.

I nawet wolu. Dowody tego widoczne!
F A L s T A F F.
A więc to nie były upiory? Na honor że
dwa czy trzy razy przychodziło mi namysł,
że to nie są upiory; lecz każdą rażą uczucie
winy i nagłe odurzenie ukrywały przedemną
tę grubą powłokę oszukaństwa. Otóż jakim
Marcinem stać się w nas może rozum, gdy
go na złe używamy!
E V A N s.
Sir Dżon ! bęzie sluszyć Bogu , fyszeszc
się sla sząza, i duchy nie bęzie jego szypać
fięsej !
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F O R D.
Dobrze powiedziano ! kochany Pastorze!
’E V A N S.
A Faspan fyszesze się sfoja sasdrość!
F o r n.
Nie przyjdzie mi już ona do głowy, do
póki nie będziesz wsianie, kochany proboszcu, palić do mojej żony koperczaków czystą
angielszczyzną!
F A L S T A F F.
Lecz czyliż mózg mój wysechł na słońcu,
że nie mogłem uniknąć tak grubego złudze
nia ! Więc może mi już Wallijska koza be
czeć nad głową i grozić jej swoim krajo
wym wyrobem, flanelową szlafmycą? O,
dawno już czas, abym się udawił gomulką
suszonego sera !
E V A N S.
Syr nie się uszyła s masłem, a fasz bszuch
szyste masło !
Fał st aff.
„Nie się używa s masłem!” Potrzebaż mi
było dożyć tego, abym brał nauki od czło
wieka , który robi bigos z angielszczyzny!
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* eff° j°ż aż nadto, aby przywieśdź do upad
ku zalotność i nocne schadzki w calem kró
lestwie !
P. Page.
Co u licha! Myślisz-że Sir Dżonie żechociażbyśmy nawet na łeb na szyję wygnały
cnotę z serca , i bezwarunkow ie zapisały się
piekłu — iż sam djabeł zdołałby nas w twoje
powaby uwikłać?
Fonu.
W taką górę puddyngu !
P. Page.
W tąką pierzynę !
Page.

W lod , starotę, pruclino !
Ford.

I w taki djabelski język!
Page.

I w hołotę podobną biblijnemu pacijcntowi 1
Ford.

Iw taką złośliwą jędzę jak jego żona!
E V A N S.
I f taki deposz , f taki miłośnik karszma
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i madera i miot i na fybita i na fy pi ta i na
pszeklęslfa i na fszeteszeństfa !
F AL STAFF.
No! dobrze, dobrze, jestem textem do
waszej oracii, czuję się zawstydzonym, przedysputowanyin ; nie mogę nawet odpowie
dzieć tej Wallijskiej flaneli: moje własne
głupstwa przywaliło mię ołowiem. Róbcie
ze mną co ćhceeie !
Ford.

Zda mi się że pójdziemy teraz do Windsoru!
do pewnego Pana Karp', u któregoś wyłu
dził dwadzieścia funtów, i któregoś dwakroć oszukał swojemi obietnicami. Myślę
że zwrot tyeb pieniędzy będzie dla niego
nad wszystko boleśniejszym.
P. Ford.
Nie! nie! mój mężu, nie mów już o tycb
pieniądzach, i bądźmy, jak dawniej, przy
jaciółmi !
Ford.

Niech tak będzie ! A więc zgoda! Wszyst
ko zapomniane!
Page.

Nie trać dobrej myśli rycerzu! proszę cię

202

abyś byl dziś u nas na wieczerzy, a jak te
raz z ciebie moja żona, tali mam nadzieję
że ty wkrótce z niej się pośmiejesz. Powiedz
jej, że w Slenderze dostała już zięcia.
P. Page. (na stronie).
Wątpi o tern kościoł! Jeżeli Aneta jest
moją córką, to dotąd jest już ona żoną Do
ktora Cajus.
(wbiega Slendcr).

SłENDER.

Ocli! ocli! teściu Page!
P A G E. .
Cóż ci jest mój zięciu? czy już po wszystkiem ?
S L E N D E R.
Po wszyslkiem ! Jeżeli tu sam djabcł pojmie cokolwiek , to niech mię zaraz prowa
dzą na szubienicę! och!
Page.

Cóż znowu się stało?
S l ek der.
Przybywam do Eton dla wzięcia ślubu
z Anetą, aż to nie Aneta, ale jakiś drągal
clilopczysko! No ! jeśliby to nie było w ko
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ściele, to albo jabym go porządnie wygrzmotał, alboby on innie wygrzmotał. Niech nie
stąpię kroku, jeżeli nie myśłałem, że to Aneta
Page , aż to, proszę, jeden z tutejszych
pocztarzy !
P A 6 E.
A więc się pomyliłeś?
S L E N D E R.
Co mi jeszcze o tein gadacie teściu! Już
ja wiem, że się pomyliłem, kiedy wam po
wiadam, że wziąłem chłopca za dziewczynę.
A tobym ślicznie wskórał, gdyl jym był so
bie , proszę uniżenie , widząc go tali w su
kni kobiecej, wziął z nim, jak potrzeba, ślub
w kościele !
Pace.

We wszystkiem obwiń swoje głupstwo!
Nie mówił-żem ci jak masz poznać Anetę?
S L E N D E R.
Ja tak też i zrobiłem. Podszedłem do bia
łej i powiedziałem : Szmi! Ona mi odpo
wiedziała: Szma ! jak była umowa z Anną;
a przecięż okazało się, że to nie była Anna,
ale chłopak z poczty.
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E V A » s.
Golt mit uns ! Pan Bok s nami ! Szy tak
krutko pszed sobą patszy Pan Slender, sze
ksiali oszenić się s klopsem?
Pace.

To mnie niezmiernie martwi. Jakże tę
rzecz naprawić?
P. Page.
Uspokój się mój Karolu i nie gniewaj się
na mnie ! Wiedziałam o twoim zamiarze,
przebrałam Nancy zielono, i mów iąc praw dę,
kierze ona teraz ślub w farze.
{wchodzi Cajus),

C a jo s.
Gzie Madame Page! Pardieu! Fszyski djabli ! Szort fi sa so , po so, na so, profazil
jeden basalik pod ręka pszcz salego park!
P. Page.
Cóż? nie tę-li wziąłeś, co była ubrana zie
lono ?
C a j u s.
Oui! Sielony! — Sielony ! Sielony eblop!
So to się mnie snaszy. Ja ten szart nie po
daruje! Ja sali Windsor pszefrusę!
(wychodzi).
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F ORD.
A to wybornie! Któż dopiero porwał praw
dziwą Nancy?
Pa g e.

Serce mi nie wróży nic dobrego ! Widzę
In idącego Fentona.
{wchodzą: Fcnton i mineta).

Page.

Cóż tu porabia Pan Fcnton?
Ann a.

Przebaczenia kochany ojcze! Malko ko
chana! przebaczenia!
I’ A G E.

Cóż to jest dziewczyno ! czemuś to nie
poszła z Panem Slendcrem?
P. Page.
Dla czego moja Panno nie z Panem Do
ktorem Cajus?
Fen ton.

Zalęknioną wyręczyć niecił się ja ośmielę.
Nancy poinimowolnc miała zawrzeć śluby,
Lecz niech zezna,czy by l jej,oprócz mnie,lito luby?
.Jak dopiero zeznała to samo w kościele.
Jej występek, jej zdrada obce wszelkiej winy,
Nie raczcie ją obwiniać o nieposłuszeństwo,

18
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A pomyślcie jak smutne, nieszczęsne godziny
Ciągnie zawsze za sobą zmuszone małżeństwo!
Ford.

Cóż milczycie! przypadek i niepoprawiony!
Złoto daje nam ziemia—przeznaczenie żony.
F AŁSTAFF.

Niewymownie się cieszę, że kilka strzał,
dla innie przeznaczonych, przeleciało mimo
i dosięgło was samych.
P. Page.
Cóż czynić, w rzeczy samej? Dzieci! szczęść wam
Boże !
Przyjmijmy co się cofnąć i odstać nie może.

F AŁ STA F F.
Nocą ryby i raki idą do więcierzy,

E

V A N S.

Fytanszy się i podje na słodkiej fieszerzy!

P. Pa ge.
Fentonie! Niecb wam płyną dni długie, szczęśli
we !
Pójdźmy mężu! obsiądźmy kominek dokoła,
Niech przypomnienie śmiechów nowe nam wy
woła !

Proszę Panów! —
F ORD.
Idziemy!—Ocaliłeś Sir Dżonie twe słowo,
Karp może śm iało liczyć na Panią Fordową.
KONIEC.

MUL

