
[g4ra] Hoe Galyen eenen grooten griffoen versloech, die dat dode
lichaim vanden hertoghe Berrangier wilde verscoren.

[33]

Galien bleef tot omtrint der middernacht bi sinen vadere. Doen ghinck
hi onder eenen pijnboom, an den welcken hi sijn pee[r]t Marchepijn
bant. Daerna track hy sijn sweert om gras af te sniden voer sijn peert
op dat eten soude, mair hi besach eerst oft zijn peert wel ghesinghelt
was op avontuere oft eenich Sarazijn quame, datti te rasschere soude
moghen op sitten.

Mettien wordt hi siende eenen grooten vervaerlijcken griffioen, dye
van [g4rb] der rotchen quam ghevloghen opden hertoghe Berangier,
dyens hernasch hi met stucken vanden live track. Dair na bestont hy
des hertoghen dooden lichaem te vatten om dyen met hem te draghen.
Als Galien dat sach, waende hi van quaetheden verwoeden ende
bestont den voghel te bekiven gelick oft hi teghen een mensche
ghekeven hadde, tot him segghende: “Ay, wreede voghel onghier, en
condy niet ghaen soecken in desen gheberchte de Sarazinen, dier so
menich es? Comdi ons aerme doode Kerstenen verslonnen? Hebben si
niet onghevals genoich gehat!? [g4va] Twaer u betere dat ghi in eene
ander plaetse u aes haelde!”

Maer den vogel die Galyens woerden niet en verstont, en liet dairom
niet te verschoren den hertoghe Berangier. Ende als Galien sach datty
sijn proye niet laten en wilde, bestont hy hueschlijken tot hem te
ghane ende track sijn sweert om hem te slane. Ende twas op dye tijt so
doncker dat hem den voghel nyet en sach noch sijns oock gheen gade
en sloech, om dat dair so veel ghewapende menschen laghen die doot
waren.

Als Galien den voghel bi ghenoich was, gaf hi hem eenen so grooten
slach dat hy hem thooft af sloech, ende den voghel viel ter eerden
doot. Daerna ghinck Galien, dye edel baroen, wederomme tot den
pijnboom daer sijn peert ghebonden stont, daer hi hem ruste tot dat
dach was.

Ende als hi sach dat bestont te daghen, dancte hi onsen lieven Heere
mit goeder herten. Daerna ghinck hi den griffioen besien die hi
verslagen hadde, die seer groot, machtich ende wel ghefourneert was,
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ende soe groot van lichame datmen wel eenen waghen daer met soude
gheladen hebben.
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