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Giovanni Boccaccio 

SŁOWY 

A zatem szlachetne damy, niedawno temu żył w Romanii pewien dzielny i czcigodny 
szlachcic, panem Lizio da Valbona zwany, który w dość szedziwym wieku już będąc mał

żonkę swoją. panią Giacominę, córką obdarzył. Dzieweczka ta podrósłszy przeszła uro
dą i wdziękiem wszystkie panny rówieśne. Rodzice miłowali ją nad życie jako jedyne dzie
cię swoje i strzegli ją jak źrenicę o.ka w nadziei, że kiedyś w wysokie związki wstąpi. Dom 
pana Lizia odwiedzał często i długo w nim gościł pewien urodziwy młodzieniec, imieniem 
Ricciardo, do rodu Manardich z Brettinoro należący. Lizio i jego żona odnosili się doń 
z taką ufnością jak do rodzonego syna. Zdarzyło się, że ów młodzian zwróciwszy raz i dru
gi baczniejsze spojrzenie na dzieweczkę, już do zamęścia zdolną, znalazł ją piękną nad 
wyraz i wdziękiem a obyczajnością celującą. Dlatego też zakochał się w niej na śmierć. 

umiał jednakoż ukryć swoją miłość na dnie serca. Dzieweczka odgadła wkrótce jego afekt 
i nie przeciwiąc się, wzajemnością mu odpowiedziała. Ricciardo nie posiadał się z radości. 
Nieraz miał już zamiar miłość swoją jej wyznać, aliści nie dostawało mu odwagi. Pewnego 
dnia, nie mogąc już zdzierżyć dłużej, rzekł do Katarzyny: 

- Katarzyno. błagam cię na wszystko, nie daj mi umrzeć z miłości. 
- Bóg widzi - odparła w lot dzieweczka - że się boję, abym z miłości do ciebie ja ra-

czej ducha nie wyzionęła. 
Odpowiedź ta ucieszyła niezmiernie Ricciarda i tyle otuchy mu dała, iż rzekł: 
- Uczynię wszystko, co tylko miłe ci być może. Aliści ty sama musisz wynaleźć stosow

ny środek dla ocalenia życia nas obojga. 
- Ricciardo - odparła dzieweczka - wiesz dobrze. pod jak surowym mnie trzymają 

dozorem. Nie wiem, jak to uładzić, abyś przyjść do mnie mógł. Jeżeli widzisz jednak ja
kiś sposób, który by czci mej na szwank nie naraził, powiedz mi o nim, a przyrzekam ci, 
że chętnie na wszystko się zgodzę. 

Ricciardo po długim namyśle rzekł: 

- O Katarzyno. duszo mojej duszy! Znam tylko jeden sposób, który taki jest. aby ci pozwo
lono spać lub pojawić się na balkonie, który na wasz ogród wychodzi . Gdy będę wiedział, że się 
tam nocą znajdujesz, postaram się do ciebie dostać, jakkolwiek wysoko to bardzo. 

Na co odparła Katarzyn_a: 
- Jeśliś tylko gotów się wspinać, już ja tak wszystkim pokierować myślę. że będę mogła 

tam spać. 
Ricciardo raz jeszcze o swej gotowości ją zapewnił. Po tej rozmowie rozeszli się. jeden tylko 

mimochodem wymieniwszy pocałunek. Maj dobiegał już końca. Następnego dnia dzieweczka 
poczęła skarżyć się przed matką. że ubiegłej nocy dla wielkiego upału spać nie mogła. 

- Jakiż tam upał. córuchno? - zdziwiła się matka. - Upałów raczej ani śladu . 

- Marno kochana - odrzekła Katarzyna - powinnaś dodać: „moim zdaniem„. a wtedy 
może byłabyś bliską prawdy. Atoli pomyśleć ci trzeba, o ile więcej żaru mają w sobie młode 

dziewczęta niż stateczne niewiasty. 
- Nie przeczę ternu, moje dziecko - odpowiedziała matka - ale nie mogę wedle woli 

własnej sprowadzać zimna i gorąca, jakbyś może tego chciała. Trzeba ścierpieć czas taki, 

jaki przynosić z sobą zwykły pory roku. Może dzisiejsza noc będzie chłodniejsza i spać bę
dziesz lepiej. 

- Dałby Bóg - rzekła Katarzyna - ale nie zwykła to rzeczy kolej , by im bliżej lata. tym 

chłodniejsze miały stawać się noce. 
- Cóż tedy poradzić na to, twoim zdaniem? 
- Jeśliby mój ojciec wraz z tobą nie miał nic przeciwko temu, chętnie posłałabym so-

bie na balkonie wychodzącym na ogród, obok jego komnaty, i tam położyłabym się spać. 
Słuchając słowika i leżąc w chłodzie czułabym się o wiele lepiej niż w ciasnocie twojej sy

pialni. 
- Bądź dobrej myśli, dziecko - odparła matka - powiem to ojcu twemu. Zrobimy tak, 

jak on zechce. 
Pan Lizio, który będąc już w szedziwym wieku, uporem nieco grzeszył. rzekł, gdy żona 

przedłożyła mu prośbę córki: 



- Co to za łowik. przy kt reg pi wie pac ię jej zachciewa'! A może by ją nauczyć 
spac przy spiewie konik w poln eh. 

Dowiedzia~ zy ię dm n j odpo i dzi rodzi . tarzyna następnej nocy nie tyle 
z gorąca ile z gnie u ni t lk nie pała, al i m te 
nieustannie na upał i duszno 

Matka udała ię rankiem do pana L1zi 1 rze la: 
ierę moj małż nk~ niezbyt wida · rkę woj miłuje z! Cóż ci to szkodzić może, 

je 'li na balkonie się prześpJ. Dzi łaj przez c łą noc z orąca rady sobie dać nie mogła. Cóż 
dzi neg wt m zre ztą. że lubi p1ew Io ika'! W zak to dziecko jeszcze. a dzieci lubią 
w zy tk co do nich je t bn . 

- Zgadzam ię zatem - odp rł p n Lizio - W Jej ł że p tawić. jakie zmieścić się zdo
ła na balkonie, i za lony dokoła zapu cić. Ni chaJ tam pi i słucha śpiewu słowika, ile jej 
się żywnie podoba. 

Dzieweczka, dowiedziawszy się o pozwoleniu ojca, czym pr dzej urządziła sobie posła
nie na balkonie. Przed następną nocą. ktorą tam spędzić zamierzała. umówionym znakiem 

Ricciarda uwiadomiła, tak iż ów wiedział już. co mu czynić należy. Pan Lizio. usłyszawszy 
wieczorem, że Katarzyna spać ię położ_ ł • zamknął drzwi, kt re z jego komnaty na bal

kon wiodły, i sam l egł na łoże. Ricciardo za ię. gdy już wszy tk w domu ucichło, po dra

binie na jeden mur się wdrapał a potem. wystawiając 1ę na azard skręcenia sobie karku, 

na gzym · drugiego ·i przebrał: aż wre zcie na balkonie nogę po tawił. Katarzyna z nieopi

saną rado · cią go przyjęła. Po wielu pocałunkach legli po ·p łu i przez całą noc niewysło
wionej rozkoszy zażywali, przy czym słowikowi po wiei kr Jć · piewać kazali. Uniesienia ich 

trwały długo, noc zasię krótka była, nic postrzegli przeto, że już dzień jest bliski. Rozgrzani 

miłosnymi igraszkami i porą wiosenną, usnęli obok siebie bez żadnego okrycia. Katarzyna, 

objąwszy prawą ręką Ricciarda za szyję, lewą trzymała mocno tę jego cząstkę. której nazwy 
wy, białogłowy, wielce się zawsze wśród mężczyzn sromacie. 

Gdy tak spali, dzień nastał i pan Lizio podniósł się z pościeli. Przypomniawszy sobie, 
że córuchna śpi na balkonie, rzekł do się, po cichu drzwi otwierając: „Obaczmyż, czy sło
wik swoją pieśnią spać dziś Katarzynie pozwolił." 

Podszedł do łoża, od unął zasłonę i spostrzegł órkę bnażoną i w ramionach 

Ricciarda śpiącą. Poznawszy Ricciarda nie rzekł ani słowa. Nie czyniąc hałasu do swojej 

komnaty powrócił, udał się do żony i tymi słowy ją zbudził: 

- W stawaj prędko, miła żono, jeśli chcesz obaczyć, jak córka twoja, która w słowiku so-

bie upodobała, schwytała go i dotąd go w ręku trzyma. 

- Jakże to być może? - spytała żona. 

- Chodź tylko prędzej - odrzekł pan Lizio - a sama obaczysz. 

Pani Giacomina śpiesznie się przyodziała i cichutko udała się z mężem na balkon. 

Zbliżywszy się do łoża córki, pan Lizio uniósł zasłonę. Wówczas jego żona obaczyła, jak 

to Katarzyna, w śpiewie słowik.a rozmiłowana, trzyma schwytanego ptaka krzepko w swo

im ręku. Pani Giacomina, srodze na Ricciarda zagniewana, już krzyk podnieść chciała, ale 

pan Lizio wstrzymał ją i rzekł: 

- Wstrzymaj się , żono, jeśli ci drogą jest miłość moja, wstrzymaj się i waruj się ust otwo

rzyć. Wierę, to, co córka nasza schwytała, już do niej należeć musi. Ricciardo pochodzi z za

cnego rodu. jest przy tym bogatym człowiekiem. Związek z nim tedy tylko zaszczyt sprawić 

nam może. Jeżeli chce się żywy i cały z tego domu wydostać, musi się z Katarzyną pierwej 

zaręczyć i przekonać się, że słowika w swojej własnej, a nie w obcej klatce umieścił. 

Żona widząc, że mąż nie turbuje się tym wszystkim zbytnio, uspokoiła się zaraz i zmil

kła pomyślawszy. jak przyjemną noc córka jej miała; spała dobrze, a przy tym pojmała sło

wika. Niedługo trwało, a tymczasem Ricciardo ze snu się ocknął. Widząc, że dzień się ja

sny uczynił, zmartwiał ze strachu, zbudził Katarzynę i zawołał: 

- O moja duszo, cóż nam teraz uczynić wypada? Oto dzień się już uczynił i tu mnie 

zaskoczył! 

Na te słowa pan Lizio przystąpił do łoża, podniósł zasłonę i rzekł: 

- Co czynić? Jakoś to wszystko uładzimy! 

Na ten widok Ricciardowi zdało się, że mu ktoś serce wydziera z piersi. Podniósł się 

natychmiast i rzekł: 



- Panie Lizio, na miłosierdzie boskie, ulitujcie s ię nade mną. Uznaję, że jako niegodzi
wy i zdradziecki c.złowiek na śmierć zasłużyłem. Czyńcie ze mną, co chcecie, zak linam 
was jednak, darujcie mi życie! 

- Ricciardo - odparł pan Lizio - w samej rzeczy. za miłość moją i zaufan ie. jakie dla 
ciebie żywiłem, nie za łużyłem na taką zapłatę. Kiedy się jednak już stało to, do czego mło

dość cię kusiła, pojmij Katarzynę za żonę, dla uratowania siebie od smierci, mnie zasię 

od hańby. Czym była córka moja dla ciebie przez tę noc całą , niech tym na całe życie zo
stanie. Tym tylko sposobem możesz mnie ułagodzić i wła ne życ ie ocalić. Jeżeli zaś się nie 
zgadzasz, poleć duszę swoją Bogu! 

Katarzyna, słysząc groźne słowa rodzica. puściła łowika i okryw zy s ię , z pła
czem pana Lizia prosić jęła, aby jej kochankowi przebaczył. J ednocześni e także błagała 

Ricciarda. aby na żądanie jej rodzica przystał i tym sposobem w spokoju więcej podobnych 
nocy sobie i jej zgotował. 

Prośby te jednakoż zbytecznymi były. bowiem Ricciardo wstydem za swój błąd i chęcią 
naprawienia go powodowany. a z drugiej strony pobudzany zarówno lękiem przed śmier

ci ą i chęcią wydobycia się z matni jak pragnieniem posiadania umil wanej dzieweczki, na
tychmiast, bez żadnych wybiegów, oznajmił gotowosć wypełnienia woli pana Lizia. Wów
czas pan Lizio wziął od żony pierścien i wręczył go RicciardowJ, ktory nie mieszkając , 

w przytomności rodziców z Katarzyną si ę zaręczył . Po czym pan Lizio i jego małżonka 
ostawili oblubieńców samych rzekłszy tylko: 

- Spocznijcie teraz, należy się wam bowiem jeszcze trochę snu. 
Gdy rodzice wy zli , narzeczeni rzucili się sobie znów w ramiona i do sześciu mil, które 

tej nocy przebyli, jeszcze dwie dodali, nim się z łoża podnieśli. Tak skończył się pierwszy 
dzień ich wędrówki. Ricciardo rozmówił się z panem Lizio szczegółowi o wszystkim, a po 
upływie kilku dni w przytomności krewniaków i przyjaciół wziął ślub z Katarzyną, wwiódł 

ją uroczyście do domu swego i wspaniałe wesele wyprawił. Potem przez długi czas, dniem 
i nocą, w spokoju i radości łowili słowika, ile tylko zapragnęli. 
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