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ADAM MICKIEWICZ

Zaloty
Póki córeczki opiewałem wǳięki:
Mamunia słucha, stry czyta;

Kobieta, Mężczyzna,
Małżeństwo, Roǳina

Lecz skorom westchnął do serca i ręki¹:
Ja słucham, cały dom pyta.

Pozyc a społeczna

Mama o wioskach i o duszach² gada,
Pan stry o rangach³, dochodach;
A poko owa służącego bada,
O mych w kochaniu przygodach.

Mamo, stry aszku! Jednę⁴ tylko duszę
I na Parnasie⁵ mam włości⁶;

Poeta

Dochodów piórem dorabiać się muszę,
A ranga u potomności!…

Czym dawnie kochał? Ciekawość ałowa!
Czy kochać mogę? Dowiodę:

Kochanek

Porzuć loka a, kotko poko owa,
Pó dź w wieczór na mą gospodę…

¹skorom westchnął do (…) ręki — kiedy wspomniałem, że chcę się starać o rękę. [przypis edytorski]
²o wioskach i o duszach— w Ros i carskie (w tym w zaborze rosy skim) wielkość ma ątku szacowano wg ilości

posiadanych wiosek i ich zaludnienia; liczba „dusz” w wiosce oznaczała ilość chłopów tę wioskę zamieszku ących.
[przypis edytorski]

³ranga — tu: stanowisko w hierarchii urzędnicze . [przypis edytorski]
⁴jednę — ǳiś popr. forma B. lp: edną. [przypis edytorski]
⁵Parnas (mit. gr.) — sieǳiba Muz, opiekunek różnych ǳieǳin sztuk. [przypis edytorski]
⁶włości — ma ątek ziemski. [przypis edytorski]
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