
[e4va] Hoe Galien, de vromme campioen, den coninck
Pinaert bevoc[h]ten heeft.

[26]

Pinaert heeft stille ghehouden tot dat Galien ghereet was ende op sijn
peert gheseten. Ende als de coninck Pinaert sach dat Galien op
gheseten was met der lancen in die hant, riep hi tot hem seer luyde,
segghende: “Nu wacht u van mijn my! U lijf saelt becopen!”

Doen reden sy achterwaert. Daerna keerden si, de lancen int arest
legghende, ende reden teghen malckandren met grooten ghewelde,
want gheen liefde tusscen hen tween en was. Des si de peerden metten
sporen so ruydelijck sloighen dat sceen een tempeest [e4vb] te wesen
diese droech, ende raecten so ruydelijck malckandren dat coninck
Pinairt sijn lance brack op Galien. Ende Galien doerstack him sinen
scilt ende sinen halsberch tot op dnaect vleesch, mair hi hadde tvleesch
so hert dat het ijser vander lancen, dat seere wel verstaelt was, hem
gheen hinder doen en konde.

Als Galien dat sach, riep hy tot hem, segghende: “Hay Sarazijn, Hi die
u ghescapen heeft, wil u scoffieren, want ick noyt so herten vleesch en
heb ghesien als dat uwe!”

“Het was te grooten dwaesheyt van u,” sprack Pinaert, “dat ghi oyt
hier quaemt. Ick ben coninck Pinairt, die u vanden hoofde berooven
[f1ra] sal, vanden welcken u Roelant ende Olivier nyet beschermen en
moghen, noch u sweert en mach mi niet scaden, want ick tvleesch
herter hebbe dan eenych fijn ghetempert stael.”

“Waerachtelijcken,” sprack Galien, “mijn sweert Floberghe sal dat wel
vermorwen!”

“U dreygen achtick weynich,” antwoerde Pinairt. “Twaer u beter dat
ghy sweecht. Ic heb meer dan vierhondert Kerstenen verslaghen, ende
Olyvier den grave heb ick van den peerde ghesteken dat hy noyt
wederom op ghestaen en es.”

“Dat kan ick u qualijck ghelooven,” sprack Galien, “want ick heb
desen dach ghesien een ander vileyn die hem des beroomde ghelijck
ghi. Mair mijns vaders doot heb ick hem diere doen becoopen! Ende na
dien ghy u beroemt dat ghi den grave Olivier uten ghereyde ghesteken
hebt, so sweer ic biden God die mi ghescapen heeft dat ick dat op u
wreken sal eer de sonne desen dach te Gode ghaet!”
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Doen trocken sy hare sweerden, malckanderen so grooten
vervaerlijken slaghen ghevende op de helmen ende schilden datter
tvier uut spranck. Galien sloech eenen soe swaren slach op Pinaerts
helme dat hi den circkel des hellems dair menighen dierbarren steen
inne stont ter eerden vlyeghen dede, so dat den slach ghinck doer
helm, doer huyve tot opt bloote vleesch, dwelck so hert was dat hijt
gheensins quetsen en konde, ende tsweert spronck wederom opwaert.
Doen wort Galien ghestoort ende bestont op sijn sweert te kiven,
segghende: “Ay Floberghe, ic plach met u te doerslane ijser ende stael
ende nu en kan ick mi met u niet behulpen ... Maer ick sweer u biden
almoghenden God, ten [f1rb] si dat ghi mi wreect op desen valscen
ongheloovighen vileyn, nemmermeer en suldi aen mijnder ziden
ghedragen worden, maer ick sal van u doen smeden naelden om met te
nayen!”

Dusdanighen woerden sprack Galien tot zijn sweert. Maer de
ongheloovighe hont sloech op Galiens helm eenen so swaren slach dat
hi de gheamaleerde blomen ende alle tghesteente datter aen stont, ter
eerden vallen dede. Ende Galien met groote ghestoortheyt sloech hem
van achter onder den [t]op van den hoofde opten helm eenen so
vervaerliken slach dat hi hem een langhe wile opden zadelboom
ligghen dede, ende den slach die seere groot was, vyel op sijn scouder
in sulcker manieren dat thernasch niet beschermen en konde, hi en
ghinck tot dnaecte vleesch. Mer ten konde hem niet quetsen, van den
welcken Galien inder herten bedruct was, segghende: “O gloriose
Coninck der Hemelen, ick bid U, wylt confonderen tvleesch van desen
Sarazijn, dwelcke hertter is dan eenich stael. Ick gheloove mijn sweert
ende sijn vleesch van ghelijcke stoffe ghemaect sijn, want si
malckanderen niet gheschaden en konnen.”

Pinaert verhief metten twee handen lichtelijken sijn sweert, slaende
op Galiens hellem eenen so fellen slach dat ghynck doer den helm,
doer tvleesch tot op dbeckeneel so dat hem d[bl]oet lancx sijn
aensichte neer lyep. Dwelck Pinart siende, seer blide was, tot Galyen in
spotte segghende: “Ghy waert qualijcken bedacht dat ghi uut
Vranckerijck quaemt om hier te vechten, want op mi en moechdi niet
winnen. Twaer u zekerlijck beter dat ghi wederomme keerde in
Vranckerijcke, [f1va] want ick weet wel dat ghi teghen mi niet dueren
en sult.”
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Galien dat hoorende, is met grote ghestoortheyt te hem waert
ghereden, seer spytelijcken tot hem segghende: “Pinairt, ghi hebt mi
ghewont. Mair so help mi God, eer den dach ten avont comt, salick u
dat betalen!”

Mettien verhief hy Floberge, sijn sweert, ende sloech den heyden op
zijn ghewapent hoot eenen vervaerlijcken slach doer den helm dat den
slach soe fellijcken neder viel op sinen arm in selcker manieren dat den
heelen arm bloot bleef, want het armhernasch geheelijck doerhouwen
was, dat opter eerden viel. Vanden welcken Galien blide was,
meenende den strijt gewonnen hebben. Doin verhief hi wederom zijn
sweert, meynende den blooten arme af te slane ende sloech daer op
soe swaren slach dat hy sorchde voer sijn sweert, maer den arm was so
hert als steen ende en scade hem niet meer dan oft men op eenen
anbilt gheslaghen hadde.

Galien was droef als hy sach dat sijn sweert int bloote vleesch niet
sniden en conde, niet wetende wat hi bestaen mochte, tot den Sarazijn
met groote ghestoortheyt segghende: “Ick bidde den God alm[a]chtich
datmen u vel met gloedende haecken moet verscoren na dyen gheen
sweert dat quetsen en mach. Waerachtelijck, haddick geweten dat u
vleesch so hert gheweest hadde, het waer mi liever ter ghalgen
ghesleypt gheweest dan ick oyt slach daer op gheslaghen hadde. Want
ick segghe mijn dachreyse te verliesen ...”
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