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ADAM MICKIEWICZ

W imionniku C. S.¹
Zaczyna się werbunek, wiǳę z dala: goni

Ogromna ciżba pieszych, hułanów², huzarów:
Żołnierz, Kochanek

Niosąc imiona na kształt rozwitych sztandarów,
Chcą w albomie³ założyć obóz różne broni.
Stanie się — będę wtenczas siwym bohaterem
I z żalem rozmyśla ąc o mych lat poranku,
Opowiem towarzyszom, że na prawym flanku⁴
Jam w te armii pierwszym był grenady erem⁵.

St. Petersburg, 

¹C. S. — Celina Szymanowska, córka pianistki Marii Szymanowskie , od  roku żona Adama Mickie-
wicza; wiersz ogłoszono po raz pierwszy w  roku. [przypis edytorski]

²hułan — ułan. [przypis edytorski]
³albom — album; tu: pamiętnik adresatki wiersza, tytułowy „imionnik”. [przypis edytorski]
⁴na prawym flanku — na prawym skrzydle. [przypis edytorski]
⁵grenadyjer — grenadier; w XVIII w.: żołnierz odǳiałów wyborowych, przeznaczonych do ataków na ba-

gnety. [przypis edytorski]
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Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
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