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Ucieczka¹


On wo u e — rok upłynął,
On nie wraca — może zginął.

Żołnierz

Panno, szkoda młodych lat,
Od Książęcia eǳie swat².

Książę ucztu e we dworze,
A Panna płacze w komorze³.

Je źrenice, błyskawice,
ǲiś ak dwie mętne krynice;

Żałoba, Uroda, Zdrowie,
Tęsknota, Miłość silnie sza
niż śmierćJe lica, pełnia księżyca,

ǲiś nikną ak księżyc w nowiu:
Biada wǳiękom, biada zdrowiu.

Matka troszczy się i bieǳi,
Książę dał na zapowieǳi⁴.

Swadźba⁵ eǳie szumnie, tłumnie.
— «Nie powiozą do ołtarza,
Powiozą mię do smętarza⁶,
A pościelą chyba w trumnie.
Ja umrę, gdy on nie ży e,
Ciebie, matko, żal zabĳe!»

Ksiąǳ w konfes onale sieǳi,
Czas, o córko, do spowieǳi.

Przyszła kuma⁷, widma⁸ stara:
«Wypędź księǳa, wypędź klechę,

Czarownica, Czary, Obrzędy

Bóg i wiara, sen i mara,
Kuma w bieǳie ma pociechę,
Kuma stara umie wiele,

¹Ucieczka — Ta powieść zna oma est ludom wszystkich kra ów chrześcĳańskich. Poeci rozmaicie ą prze-
rabiali. Bürger ułożył z nie swo ą Lenorę. Nie zna ąc piosenki gminne niemieckie , nie można wieǳieć, o ile
Bürger rzecz i styl odmienił. Ninie szą balladę ułożyłem podług piosnki, którą niegdyś słyszałem w Litwie śpie-
waną po polsku. Treść i układ zachowałem wiernie, ale wierszy gminnych ledwie kilka zostało mi się w pamięci
i te służyły mi za wzór stylu. [przypis autorski]

²swat — osoba ko arząca pary małżeńskie. [przypis edytorski]
³komora — tu: izba, komnata. [przypis edytorski]
⁴dać na zapowieǳi — opłacić uroczyste ogłoszenie w kościele parafialnym zamiaru zawarcia związku mał-

żeńskiego przez osoby należące do parafii; ogłoszenie takie powtarzane est co tyǳień na mszy przez okres do
trzech miesięcy. [przypis edytorski]

⁵swadźba — tu: orszak swatów uda ących się złożyć uroczystą wizytę w imieniu pana młodego w domu
roǳinnym panny na wydaniu w celu ustalenia terminu i warunków zawarcia małżeństwa. [przypis edytorski]

⁶smętarz — cmentarz. [przypis edytorski]
⁷kuma — sąsiadka a. kuzynka. [przypis edytorski]
⁸widma (daw.) — wid’ma, wiedźma, czarownica. [przypis redakcy ny]
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Ma kwiat paproć i car-ziele⁹,
A ty masz kochanka dary,
Przyszłam zrobić możne¹⁰ czary.

Włosy ego w węża splącz,
Dwie obrączki razem złącz,
Z lewe ręki krwi usącz;
A na węża bęǳiem kląć,
W dwie obrączki bęǳiem dąć;
Musi przy ść i ciebie wziąć».

Panna grzeszy¹¹ — eźǳiec śpieszy,
Klęto¹² ducha — klątwy słucha;

Gotycyzm, Noc

Już odemknął zimny gmach:
Panno, Panno, czy nie strach?

Ucichł, usnął dwór zamkowy;
Panna czuwa. — Na zegarze
Bĳe północ — milczą straże,
Panna słyszy dźwięk podkowy,
Brytan¹³, akby głosu nie miał,
Zawył z cicha i oniemiał.

Skrzypnęły dolne podwo e¹⁴,
Stąpa ktoś w przysionkach długich,
I otwiera się drzwi tro e,
Tro e drzwi edne po drugich.
Wchoǳi eźǳiec cały w bieli
I usiada na pościeli.

Słodko, prędko czas ucieka,
Wtem koń zarżał, ękła sowa,
Zegar wybił. — «Bywa zdrowa! Ucieczka
Koń mó zarżał, koń mó czeka;
Albo wstawa , na koń siądź
I na wieki mo ą bądź».

Miesiąc¹⁵ świeci — eźǳiec leci
Po zaroślach i po krzach¹⁶:
Panno, Panno, czy nie strach?

Podróż, Noc

Rumak polem ak wiatr niesie,
Niesie lasem — głucho w lesie;
Tu i owǳie wystraszona
W suche odle kracze wrona.
Po łozach¹⁷ wilcze źrenice
Miga ą się ako świéce.

⁹kwiat paproć i car ziele — zioła używane do gusłów w Litwie [W baśniach ludowych kwiat paproci, ma-
ące zakwitać przez chwilę raz do roku w Noc Święto ańską (noc Kupały), miał przynosić szczęście i dostatek;
o nadprzyroǳonym pochoǳeniu i cudownych właściwościach kwiatu car opowiada ballada Mickiewicza Świ-
teź; Red. WL]. [przypis autorski]

¹⁰możny — tu: potężny. [przypis edytorski]
¹¹panna grzeszy — bo zamiast w Boga, wierzy w czarownicę i e gusła. [przypis redakcy ny]
¹²kląć — tu: zaklinać, przyzywać zaklęciami. [przypis edytorski]
¹³brytan — tu ogólnie: duży, silny pies pilnu ący domu. [przypis edytorski]
¹⁴podwoje — dwuskrzydłowe drzwi. [przypis edytorski]
¹⁵miesiąc (poet.) — księżyc. [przypis edytorski]
¹⁶kierz (starop.) — krzak. [przypis redakcy ny]
¹⁷łozy — wierzbowe zarośla. [przypis edytorski]
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«W cwał, mó koniu, koniu, w cwał!
Miesiąc na dół schoǳi z chmur,
A nim ze ǳie miesiąc z chmur,
Mamy saǳić¹⁸ ǳiesięć skał,
ǲiesięć rzek i ǳiewięć gór;
Za goǳinę pie e kur».

— «Gǳie mnie wieziesz?» — «Gǳie? do domu.
Dom mó na górze Mendoga¹⁹;

Zamek

W ǳień otwarta wszystkim droga,
W nocy eźǳim po kry omu».
— «Czy masz zamek?» — «Tak est, zamek,
I zamczysty²⁰, choć bez klamek».

— «Mó kochanku, konia wstrzyma ,
Ledwie dosieǳę na łęku²¹».

Koń

— «Mo a luba, siodła ima ²²
Prawą ręką — co masz w ręku? Religia, Książka
Czy to worek do roboty²³?» —
«Nie, to est Ołtarzyk Złoty²⁴».

— «Nie czas wstrzymać, pogoń bieży,
Słyszysz pogoń, tętnią błonia²⁵;

Ucieczka

Już przed koniem przepaść leży,
Rzuca książkę! puszczam konia».

Koń ak gdyby zbył ciężaru,
Przemknął ǳiesięć sążni aru²⁶.

Czary, Gotycyzm

Lecą bagnem przez manowiec,
Pusto wkoło. Błędny ognik
Tuż przed nimi, ak przewodnik,
Od grobowca na grobowiec
Przelatu e; gǳie przeleci,
Ślad błękitny za nim świeci,
A tym śladem eźǳiec leci.

— «Mó kochanku, co za droga?
Tu nie znać śladu człowieka».

Strach, Śmierć

— Dobra droga, kiedy trwoga;
Krzywo eǳie, kto ucieka.
Śladów nie masz do mych włości,
Bo nie wpuszczam pieszych gości:
Bogatego wiozą cugi²⁷,
Ubogiego niosą sługi.

¹⁸saǳić — tu: przesaǳić, przeskoczyć. [przypis edytorski]
¹⁹na górze Mendoga — Góra Mendoga pod Nowogródkiem obrócona na cmentarz, stąd w tamtych okolicach

Litwy pó ść na Mendogową górę znaczy umrzeć. [przypis autorski]
²⁰zamczysty — zamek dobrze obwarowany, opatrzony potężnymi zamkami. [przypis redakcy ny]
²¹łęk — podwyższona część siodła z przodu a. z tyłu, kula. [przypis redakcy ny]
²²imać (daw.) — chwytać, łapać. [przypis edytorski]
²³worek do roboty — woreczek z edną z robótek, akimi za mowały się wówczas panny w wolnym czasie:

haem, szydełkowaniem itp. [przypis edytorski]
²⁴Ołtarzyk Złoty — daw. tytuł książeczek do nabożeństwa. [przypis edytorski]
²⁵błonie — rozległy obszar porośnięty trawą; łąka, pastwisko. [przypis edytorski]
²⁶przemknął ǳiesięć sążni jaru — przeskoczył przez ar szeroki na ǳiesięć sążni. Wyrażenie obrazowe, tzw.

hiperbola. [sążeń — dawna ednostka długości oparta na rozpiętości rozpostartych ramion, w Polsce równa ok.
 cm; Red. WL]. [przypis redakcy ny]

²⁷cugi (z niem.) — zaprzęgi; tu: przystro one żałobnie konie, ciągnące karawan ze zwłokami. [przypis re-
dakcy ny]
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W cwał, mó koniu, koniu, w cwał!
Błyska zorza z wschodnich stron,
Za goǳinę bĳe ǳwon.
Nim uderzy ranny ǳwon,
Mamy saǳić parę skał,
Parę rzek i parę gór:
Za goǳinę drugi kur».

— «Mó kochanku, wstrzyma woǳe!
Koń się lęka, bokiem saǳi,

Koń

Pełno skał i drzew na droǳe,
Koń o drzewo mię zawaǳi». —
— «Mo a luba, akie sznurki, Religia
Jakie wiszą tam kieszonki?»
— Mó kochanku, to paciórki,
To szkaplerze²⁸ i koronki²⁹». —

— «Sznur przeklęty! sznur znienacka
Rumakowi miga w oczy,
Patrz, ak zadrżał, bokiem skoczy.
Mo a luba, rzuć te cacka!»

Koń, ak gdyby pozbył trwogi,
Ubiegł prosto pięć mil drogi.

«Co to za smętarz? mó miły?»
— «To mur, co mych zamków strzeże».

Cmentarz, Gotycyzm,
Zamek

— «A te krzyże, te mogiły?»
— «To nie krzyże, to są wieże.
Mur przeskoczym, prze ǳiem progi,
Tu na wieki koniec drogi.

Stó , mó koniu, koniu, stó !
Przebyłeś, nim zapiał kur,

Koń

Tyle rzek i skał, i gór,
A tuś zadrżał koniu mó ?
Wiem a, koniu, czego drżysz:
Mnie i tobie boli krzyż³⁰».

— «Czegoś stanął, mó kochanku?
Zimna rosa mię spłukała,
Zimno wie e wiatr poranku,
Okry płaszczem, bo drżę cała».

— «Mo a luba, przytul skronie,
Na twych piersiach głowę złożę.

Religia, Diabeł, Porwanie

Głowa mo a ogniem płonie
I kamienie ogrzać może.

«Jaki masz tam ćwiek ze stali?»
— «To krzyżyk, co matka dała».
— «Ten krzyżyk ostry ak strzała,

²⁸szkaplerz — noszony na piersi wizerunek Matki Boskie , świętych itp. [przypis edytorski]
²⁹koronki — tu: paciorki nawleczone na sznurek, przesuwane w palcach przy odmawianiu modlitwy. [przypis

edytorski]
³⁰mnie i tobie boli krzyż — ǳiś popr.: mnie i ciebie boli krzyż; świadczący o wpływie ęz. białoruskiego

prowinc onalizm, polega ący na użyciu C. zamiast B. w zwrotach z niektórymi czasownikami, takimi ak boleć.
[przypis redakcy ny]

  Ucieczka 



Twarz mi rani, skronie pali.
Precz mi z tym ćwiekiem ze stali!»

Krzyż na ziemię padł i zniknął,
Jeźǳiec Pannę wpoły ścisnął,

Koń

Z oczu i z ust ogniem błysnął,
Rumak luǳkim śmiechem ryknął.
Przeskoczyli cwałem mury,
Bĳą ǳwony, pie ą kury.
Nim ksiąǳ przyszedł na mszę ranną,
Zniknął koń z eźǳcem³¹ i Panną.

Na smętarzu cisza była,
Sto ą krzyże, głazy leżą:

Cmentarz, Śmierć

Jedna bez krzyża mogiła
I ziemia ruszona świeżo.

Ksiąǳ nad grobem długo stał
I mszę za dwie dusze miał.

Ksiąǳ

³¹jeźǳcem — ǳiś: eźdźcem. [przypis edytorski]
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