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Adam Mickiewicz,

Czaty
Z ogrodowej altany wojewoda zdyszany
Bieży w zamek z wścieklościa˛ i trwoga˛.
Odchyliwszy zaslony, spojrzal z loże swej żony
Pojrzal, zadrżal, nie znalazl nikogo
Wzrok opuścil ku ziemi i re˛kami drża˛cemi
Siwe wa˛sy pokre˛ca i duma
Wzrok od loża odwrócil, w tyl wyloty zarzucil
I zawolal kozaka Nauma.
«Hej, kozaku, ty chamie, czemu w sadzie przy bramie
Nie ma noca˛ ni psa ni pacholka?
Weź mi torbe˛ borsucza˛ i janczarke˛ hajducza˛,
I ma˛ strzelbe˛ gwintówke˛ zdejm z kolka».
Wzie˛li bronie, wypadli, do ogrodu sie˛ wkradli,
Ke˛dy szpaler altane˛ obrasta.
Na darniowym siedzeniu coś bieleje sie˛ w cieniu:
To siedziala w bieliźnie niewiasta.
Jedna˛ re˛ka˛ swe oczy kryla w puklach warkoczy
I pierś kryla pod ra˛bek bielizny;
Druga˛ re˛ka˛ od lona odpychala ramiona
Kle˛cza˛cego u kolan me˛żczyzny.
Ten, ściskaja˛c kolana, mówil do niej: «Kochana!
Wie˛c już wszystko, jam wszystko utracil!
Nawet twoje westchnienia, nawet re˛ki ściśnienia
Wojewoda już z góry zaplacil.
«Ja, choć z takim zapalem, tyle lat cie˛ kochalem,
Be˛de˛ kochal i je˛czal daleki;
On nie kochal, nie je˛czal, tylko trzosem zabrze˛czal,
Tyś mu wszystko przedala na wieki,
«Co wieczora on be˛dzie, tona˛c w puchy labe˛dzie,
Stary leb na twym lonie kolysal,
I z twych ustek różanych i z twych liców rumianych
Mnie wzbronione slodycze wysysal.
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«Ja na wiernym koniku, przy ksie˛życa promyku,
Biege˛ tutaj przez chlody i sloty,
Bym cie˛ wital westchnienie, i pożegnal życzeniem
Dobrej nocy i dlugiej pieszczoty!»
Ona jeszcze nie slucha, on jej szepce do ucha
Nowe skargi czy nowe zakle˛cia:
Aż wzruszona, zamdlona, opuścila ramiona
I schylila sie˛ w jego obje˛cia.
Wojewoda z kozakiem przyklekneli za krzakiem
I dobyli zza pasa naboje,
I odcieli zebami i przybili steflami
Prochu garrsc i grankulek we dwoje.
«Panie - kozak powiada - jakiś bies mie˛ napada,
Ja nie moge˛ zastrzelić tej dziewki;
Gdym pólkurcze odwodzil, zimny dreszcz mie˛ przechodzil
I stoczyla sie˛ lza do panewki».
«Ciszej, plemie˛ hajducze, ja cie˛ plakać naucze˛!
Masz tu z prochem leszczyńskim sakiewke˛:
Podsyp zapal, a żywo sczyść paznokciem krzesiwo,
Potem palnij w twój leb lub w te˛ dziewke˛.
«Wyżej... w prawo... pomalu, czekaj mego wystrzalu,
Pierwej musi w leb dostać pan mlody«.
Kozak odwiódl, wycelil, nie czekaja˛c wystrzelil
I ugodzil w sam leb - wojewody.
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