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W 1822 roku ukazało się pierwsze wydanie „Ballad i romansów” Adama
Mickiewicza, które dały początek polskiemu romantyzmowi. Z okazji 200.
rocznicy tego doniosłego wydarzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął
uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Epoka romantyzmu odgrywa szczególną rolę w literaturze polskiej. Nie bez
znaczenia jest to, że kraj był wówczas rozdarty pomiędzy trzech zaborców, a
Polacy nie posiadali własnego Państwa. Rozwijająca się w takich warunkach
sztuka i literatura jest więc wytworem zniewolonych artystów i znie-
wolonego narodu. Romantyzm na początku rozwijał się wyłącznie w kraju,
później także na zesłaniu oraz na emigracji. Do dziś najsławniejsze dzieła
wieszczów narodowych, do których zaliczamy Mickiewicza, Słowackiego czy
Krasińskiego, odczytuje się m.in. przez pryzmat ich zaangażowania w ruch
narodowo-wyzwoleńczy. 

Czas romantyzmu to jednak nie tylko działalność na polu literatury. Jeśli
chodzi o muzykę – to właśnie w tej epoce zadebiutowali m.in. Stanisław
Moniuszko oraz Fryderyk Chopin. Twórcami romantycznymi są też
znakomici malarze – Piotr Michałowski i Jana Matejko. 

Zadanie realizowane w ramach projektu Integracyjne Narodowe Czytanie.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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Zeskanuj kod QR aby wysłuchać 
ballady "Rybka"

Adam Mickiewicz urodził się w 1798 roku w Nowogródku. Po ukończeniu szkoły powiatowej
studiował na Uniwersytecie Wileńskim. W czasie studiów, w 1817 roku, wraz z Tomaszem Zanem
i agrupą aprzyjaciół azałożył aTowarzystwo aFilomatyczne, aktóre z aczasem aprzekształciło się
w aspiskową aorganizację anarodowo-patriotyczną. aW alatach a1819-1823 abył anauczycielem
w Kownie.

W 1822 roku w Wilnie został wydany pierwszy tom jego Poezji zawierający Ballady i Romanse.
Rok później ukazał się drugi tom Poezji zawierający m.in. Dziady część II oraz IV.  Za działalność
w atajnych aorganizacjach amłodzieżowych aw a1823 aroku aMickiewicz azostał aaaresztowany i
wywieziony do Rosji. Przebywał kolejno w Petersburgu, Odessie i Moskwie. Tam powstały Sonety
Krymskie oraz Konrad Wallenrod. Od a1829 roku Poeta pozostawał emigracji - wyjechał do
Niemiec, Włoch, Szwajcarii a następnie do Francji. W tym okresie powstały m.in. Dziady część III
oraz Pan Tadeusz (pisany w latach 1832-1834). 

W latach 40. Mickiewicz był profesorem literatury łacińskiej w Lozannie, oraz literatur
słowiańskich w College de France aw aParyżu. Pozostając ana aemigracji anawiązał awspółpracę
z działaczami emigracyjnymi, pisał artykuły i pisma apublicystyczne. Podczas awojny akrymskiej
w 1855 roku udał się do Turcji z zamiarem wsparcia organizacji polskiego wojska. Zmarł nagle
podczas epidemii cholery w Konstantynopolu.
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Zeskanuj kod QR aby wysłuchać 
ballady "Lilije"

Lilije

Zbrodnia to niesłychana,
Pani zabija pana.
Zabiwszy grzebie w gaju,
Na łączce przy ruczaju,
Grób liliją zasiewa,
Zasiewając tak śpiewa:
„Rośnij kwiecie wysoko,
Jak pan leży głęboko;
Jak pan leży głęboko,
Tak ty rośnij wysoko”.

Potem cała skrwawiona,
Męża zbójczyni żona,
Bieży przez łąki, przez knieje,
I górą, i dołem, i górą.
Zmrok pada, wietrzyk wieje;
Ciemno, wietrzno, ponuro.
Wrona gdzieniegdzie kracze,
I puchają puchacze.

Bieży w dół do strumyka,
Gdzie stary rośnie buk,
Do chatki pustelnika
Stuk stuk, stuk stuk!

„Kto tam?” Spadła zapora,
Wychodzi starzec, świeci;
Pani na kształt upiora 
Z krzykiem do chatki leci.
Ha! ha! zsiniałe usta,
Oczy przewraca w słup,
Drżąca, zbladła jak chusta:
„Ha! mąż, ha! trup!”

 — „Niewiasto, Pan Bóg z tobą!
Co ciebie tutaj niesie?
Wieczorną, słotną dobą,
Co robisz sama w lesie?”

— „Tu za lasem, za stawem,
Błyszczą mych zamków ściany,
Mąż z królem Bolesławem
Poszedł na Kijowiany.

Lato za latem bieży,
Nie masz go z bojowiska,
Ja młoda śród młodzieży,
A droga cnoty śliska!
Nie dochowałam wiary,
Ach! biada mojej głowie!
Król srogie głosi kary;
Powrócili mężowie.

Ha! ha! mąż się nie dowie!
Oto krew! oto nóż!
Po nim już, po nim już!
Starcze: wyznałam szczerze,
Ty głoś świętemi usty,
Jakie mówić pacierze,
Gdzie mam iść na odpusty?
Ach! pójdę aż do piekła,
Zniosę bicze, pochodnie,
Byleby moję zbrodnię
Wieczysta noc powlekła”.

„Niewiasto — rzecze stary —
Więc ci nie żal rozboju,
Ale tylko strach kary?
Idźże sobie w pokoju,
Rzuć bojaźń, rozjaśń lica,
Wieczna twa tajemnica.

Bo takie sądy Boże,
Iż co ty zrobisz skrycie,
Mąż tylko wydać może,
A mąż twój stracił życie”.

Pani z wyroku rada,
Jak wpadła, tak wypada.
Bieży nocą do domu,
Nic nie mówiąc nikomu.
Stoją dzieci przed bramą:
„Mamo — wołają —  mamo!
A gdzie został nasz tato?”
„Nieboszczyk? co? wasz tato?”
— Nie wie, co mówić na to —
„Został w lesie za dworem,
Powróci dziś wieczorem”.

Czekają wieczór dzieci;
Czekają drugi, trzeci,
Czekają tydzień cały;
Nareszcie zapomniały.

Pani zapomnieć trudno,
Nie wygnać z myśli grzechu,
Zawsze na sercu nudno,
Nigdy na ustach śmiechu,
Nigdy snu na źrenicy!
Bo często w nocnej porze,
Coś stuka się na dworze,
Coś chodzi po świetlicy:
„Dzieci,  — woła — to ja to,
To ja, dzieci, wasz tato!”

Noc przeszła, zasnąć trudno;
Nie wygnać z myśli grzechu,
Zawsze na sercu nudno,
Nigdy na ustach śmiechu!

„Idź, Hanko, przez dziedziniec:
Słyszę tętent na moście,
I kurzy się gościniec:
Czy nie jadą tu goście?
Idź na gościniec i w las,
Czy kto nie jedzie do nas?” —

— „Jadą, jadą w tę stronę,
Tuman na drodze wielki,
Rżą, rżą koniki wrone²,
Ostre błyszczą szabelki,
Jadą, jadą panowie,
Nieboszczyka bratowie!” —

— „A witajże, czy zdrowa?
Witajże nam, bratowa.
Gdzie brat?”— „Nieboszczyk brat,
Już pożegnał ten świat”.
— „Kiedy?” — „Dawno, rok minął,
Umarł... na wojnie zginął”.
— „To kłamstwo, bądź spokojna,
Już skończyła się wojna;
Brat zdrowy i ochoczy,
Ujrzysz go na twe oczy”.

Pani ze strachu zbladła,
Zemdlała i upadła;
Oczy przewraca w słup,
Z trwogą dokoła rzuca:
„Gdzie on? gdzie mąż? gdzie trup?”
Powoli się ocuca;
Mdlała niby z radości
I pytała u gości:
„Gdzie mąż, gdzie me kochanie,
Kiedy przede mną stanie?”
(...)
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Świteź

Ktokolwiek będzisz w nowogródzkiej stronie,
Do Płużyn ciemnego boru
Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie,
Byś się przypatrzył jezioru.
 
Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona,
W wielkiego kształcie obwodu,
Gęstą po bokach puszczą oczerniona,
A gładka jak szyba lodu.
 
Jeżeli nocną przybliżysz się dobą
I zwrócisz ku wodom lice,
Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą,
I dwa obaczysz księżyce.
 
Niepewny, czyli szklanna spod twej stopy
Pod niebo idzie równina,
Czyli też niebo swoje szklanne stropy
Aż do nóg twoich ugina:
 
Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga,
Dna nie odróżnia od szczytu,
Zdajesz się wisieć w środku niebokręga.
W jakiejś otchłani błękitu.
 
Tak w noc, pogodna jeśli służy pora,
Wzrok się przyjemnie ułudzi;
Lecz żeby w nocy jechać do jeziora,
Trzeba być najśmielszym z ludzi.
 
Bo jakie szatan wyprawia tam harce!
Jakie się larwy szamocą!
Drżę cały, kiedy bają o tym starce,
I strach wspominać przed nocą.

Nieraz śród wody gwar jakoby w mieście,
Ogień i dym bucha gęsty,
I zgiełk walczących, i wrzaski niewieście,
I dzwonów gwałt, i zbrój chrzęsty.

Nagle dym spada, hałas się uśmierza,
Na brzegach tylko szum jodły,
W wodach gadanie cichego pacierza
I dziewic żałośne modły.
 
Co to ma znaczyć? różni różnie plotą,
Cóż, kiedy nie był nikt na dnie;
Biegają wieści pomiędzy prostotą,
Lecz któż z nich prawdę odgadnie?
 
Pan na Płużynach, którego pradziady
Były Świtezi dziedzice,
Z dawna przemyślał i zasięgał rady,
Jak te zbadać tajemnice.
 
Kazał przybory w bliskim robić mieście
I wielkie sypał wydatki;
Związano niewód, głęboki stóp dwieście,
Budują czółny i statki.
 
Ja ostrzegałem: że w tak wielkim dziele
Dobrze, kto z Bogiem poczyna,
Dano więc na mszą w niejednym kościele
I ksiądz przyjechał z Cyryna.

Nagle dym spada, hałas się uśmierza,
Na brzegach tylko szum jodły,
W wodach gadanie cichego pacierza
I dziewic żałośne modły.
 
Co to ma znaczyć? różni różnie plotą,
Cóż, kiedy nie był nikt na dnie;
Biegają wieści pomiędzy prostotą,
Lecz któż z nich prawdę odgadnie?
 
Pan na Płużynach, którego pradziady
Były Świtezi dziedzice,
Z dawna przemyślał i zasięgał rady,
Jak te zbadać tajemnice.
 
Kazał przybory w bliskim robić mieście
I wielkie sypał wydatki;
Związano niewód, głęboki stóp dwieście,
Budują czółny i statki.
 
Ja ostrzegałem: że w tak wielkim dziele
Dobrze, kto z Bogiem poczyna,
Dano więc na mszą w niejednym kościele
I ksiądz przyjechał z Cyryna.
 
Stanął na brzegu, ubrał się w ornaty,
Przeżegnał, pracę pokropił,
Pan daje hasło: odbijają baty,
Niewód się z szumem zatopił.
 
Topi się, pławki na dół z sobą spycha,
Tak przepaść wody głęboka.
Prężą się liny, niewód idzie z cicha,
Pewnie nie złowią ni oka.
 
Na brzeg oboje wyjęto już skrzydło.
Ciągną ostatek więcierzy;
Powiem że, jakie złowiono straszydło?
Choć powiem, nikt nie uwierzy.

Powiem jednakże: nie straszydło wcale,
Żywa kobieta w niewodzie,
Twarz miała jasną, usta jak korale,
Włos biały skąpany w wodzie.
 
Do brzegu dąży; a gdy jedni z trwogi
Na miejscu stanęli głazem,
Drudzy zwracają ku ucieczce nogi,
Łagodnym rzecze wyrazem;

"Młodzieńcy, wiecie, że tutaj bezkarnie
Dotąd nikt statku nie spuści,
Każdego śmiałka jezioro zagarnie
Do nieprzebrnionych czeluści.
 
I ty, zuchwały, i twoja gromada
Wraz byście poszli w głębinie,
Lecz że to kraj był twojego pradziada,
Że w tobie nasza krew płynie -
 
Choć godna kary jest ciekawość pusta,
Lecz żeście z Bogiem poczęli,
Bóg wam przez moje opowiada usta
Dzieje tej cudnej topieli.
(...)
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„Ballady i romanse” to cykl utworów powstałych w latach 1819-1821, które stanowią
główną aczęść I atomu aPoezji aAdama aMickiewicza awydanego w 1822 aroku w aWilnie
w drukarni Józefa Zawadzkiego. Książkę otwierała przedmowa azatytułowana „O poezji
romantycznej”. Oprócz „Ballad i aromansów” aznalazły asię w tomie także wiersze „Hymn
na dzień Zwiastowania N.M.P. Maryi”, „Żeglarz”, „Warcaby”, „Przypomnienie”. Cenzura
usunęła „Odę do młodości”.

Po premierze książka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem
Czytelników. Pierwszy nakład w wysokości 500 egzemplarzy rozszedł się bardzo szybko,
dlatego też Mickiewicz za namową przyjaciół zdecydował się na wydanie dodatkowego
tysiąca aegzemplarzy, aktóre aukazały asię aw akwietniu 1823 roku. aWydrukowano aje
w tajemnicy przed cenzurą. 

W drugim wydaniu Mickiewicz w przedmowie napisał: "Przetoż ogłaszając zbiorek
niniejszy ballad i pieśni gminnych, uważanych zwyczajnie za gatunek poezyi 
 romantycznej zostającej pod klątwą, rzucaną dziś przez wielu poezyi arbitrów,
teoretyków a nawet samychże  mistrzów; uczułem potrzebę wstępnie przemówić,
wprawdzie nie jako artysta, lecz imieniem tych artystów, których arodzaj apracy abył ateż
i mojego ćwiczenia się przedmiotem. Mniemam zaś, że uczynię zadosyć powinności lub
potrzebie, gdy zamiast zbijania zarzutów strony przeciwnej wystawię rzecz moię we
właściwej czystości, gdy zamiast bronienia poezyi romantycznej, wywiodę jej początek,
oznaczę charakter, tudzież wymienię wzory celniejsze.(...)"
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Powrót Taty 

"Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem
Za miasto, pod słup na wzgórek,
Tam przed cudownym klęknijcie obrazem,
Pobożnie zmówcie paciórek.
 
Tato nie wraca; ranki i wieczory
We łzach go czekam i trwodze;
Rozlały rzeki, pełne zwierza bory
I pełno zbójców na drodze".
 
Słysząc to dziatki biegną wszystkie razem,
Za miasto, pod słup na wzgórek,
Tam przed cudownym klękają obrazem
I zaczynają paciórek.

Całują ziemię, potem: "W imię Ojca,
Syna i Ducha świętego,
Bądź pochwalona, przenajświętsza Trójca,
Teraz i czasu wszelkiego".
 
Potem: Ojcze nasz i Zdrowaś, i Wierzę,
Dziesięcioro i koronki,
A kiedy całe zmówili pacierze,
Wyjmą książeczkę z kieszonki:
 
I litaniją do Najświętszej Matki
Starszy brat śpiewa, a z bratem
"Najświętsza Matko - przyśpiewują dziatki,
Zmiłuj się, zmiłuj nad tatem!"
 
Wtem słychać tarkot, wozy jadą drogą
I wóz znajomy na przedzie;
Skoczyły dzieci i krzyczą jak mogą:
"Tato, ach, tato nasz jedzie!"
 
Obaczył kupiec, łzy radośne leje,
Z wozu na ziemię wylata;
"Ha, jak się macie, co się u was dzieje?
Czyście tęskniły do tata?

Mama czy zdrowa? ciotunia? domowi?
A ot rozynki w koszyku".
Ten sobie mówi, a ten sobie mówi,
Pełno radości i krzyku.
 

 

Ruszajcie - kupiec na sługi zawoła -
Ja z dziećmi pójdę ku miastu".
Idzie... aż zbójcy obskoczą dokoła,
A zbójców było dwunastu.

Brody ich długie, kręcone wąsiska,
Wzrok dziki, suknia plugawa;
Noże za pasem, miecz u boku błyska,
W ręku ogromna buława.

Krzyknęły dziatki, do ojca przypadły,
Tulą się pod płaszcz na łonie;
Truchleją sługi, struchlał pan wybladły,
Drżące ku zbójcom wzniósł dłonie.

"Ach, bierzcie wozy, ach, bierzcie dostatek,
Tylko puszczajcie nas zdrowo,
Nie róbcie małych sierotami dziatek
I młodej małżonki wdową".
 
Nie słucha zgraja, ten już wóz wyprzęga,
Zabiera konie, a drugi 
"Pieniędzy!" krzyczy i buławą sięga,
Ów z mieczem wpada na sługi.

Wtem: "Stójcie, stójcie!"  - krzyknie starszy zbójca
I spędza bandę precz z drogi,
A wypuściwszy i dzieci, i ojca,
"Idźcie, rzekł, dalej bez trwogi".

Kupiec dziękuje, a zbójca odpowie:
"Nie dziękuj, wyznam ci szczerze,
Pierwszy bym pałkę strzaskał na twej głowie,
Gdyby nie dziatek pacierze.
 
Dziatki sprawiły, że uchodzisz cało,
Darzą cię życiem i zdrowiem;
Im więc podziękuj za to, co się stało,
A jak się stało, opowiem.
 
Z dawna już słysząc o przejeździe kupca,
I ja, i moje kamraty,
Tutaj za miastem, przy wzgórku u słupca
Zasiadaliśmy na czaty.
 
Dzisiaj nadchodzę, patrzę między chrusty,
Modlą się dziatki do Boga,
Słucham, z początku porwał mię śmiech pusty,
A potem litość i trwoga.
(...)
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Adam Mickiewicz w cyklu „Ballady i romanse” wprowadził do polskiej literatury zupełnie
nowe spojrzenie na związki aczłowieka z anaturą, oraz awiarę aw „prawdy żywe”. Nowością
w romantycznej wyobraźni było otwarcie na istnienie tajemnicy. Romantycy
zakwestionowali oświeceniowy sposób odczytania świata wskazując na istnienie zjawisk,
które nie mieszczą się w rozumowym ładzie.

Bohaterami ballad stali się „ludzie z ludu” awraz aze aswoim aświatem akultury amaterialnej
i duchowej, wyobrażeniowej, ze swoim aspecyficznym indywidualnym asposobem mówienia
i myślenia. Wierzący że pod widzialną, pozornie znaną powierzchnią rzeczy, kryje się jeszcze
inna, żywa, akonkretna i aniespokojna rzeczywistość aktórej nie sposób zamknąć w
abstrakcyjnym schemacie. Folklor i wiejska ludowość trafiła na karty literatury, stając się jej
inspiracją. 

Poeta przejmował z tradycji ludowej wiele wątków i motywów w sposób twórczy je
przetwarzając i łącząc w nową, spójną całość poetycką. W balladach przeplata się groza
(Lilie) z humorem (Pani Twarowska) czy liryzmem (Świteź). Gatunek ten bowiem realizuje
zasadę synkretyzmu rodzajowego łącząc elementy liryki, epiki i dramatu.
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Zeskanuj kod QR aby wysłuchać 
ballady "Romantyczność"

Romantyczność

Słuchaj dzieweczko!
— Ona nie słucha. —
dzień biały! to miasteczko!
 Przy tobie nie ma żywego ducha,
 Co tam wkoło siebie chwytasz?
 Kogo wołasz, z kim się witasz?
 — Ona nie słucha. —

 To jak martwa opoka
 Nie zwróci w stronę oka,
 To strzela wkoło oczyma,
 To się łzami zaleje,
 Coś niby chwyta, coś niby trzyma,
 Rozpłacze się i zaśmieje.

— „Tyżeś to w nocy? to ty Jasieńku!
 Ach! i po śmierci kocha!
 Tutaj, tutaj, pomaleńku,
 Czasem usłyszy macocha!...

 Niech sobie słyszy... już nie ma ciebie,
 Już po twoim pogrzebie!
 Ty już umarłeś? Ach! ja się boję!...
 Czego się boję mego Jasieńka?
 Ach, to on! lica twoje, oczki twoje!
 Twoja biała sukienka!

 I sam ty biały jak chusta,
 Zimny... jakie zimne dłonie!
 Tutaj połóż, tu na łonie,

 Przyciśnij mnie, do ust usta!...
Ach, jak tam zimno musi być w grobie!
 Umarłeś, tak, dwa lata!
 Weź mię, ja umrę przy tobie,
 Nie lubię świata.

 Źle mnie w złych ludzi tłumie:
 Płaczę, a oni szydzą;
 Mówię, nikt nie rozumie:
 Widzę, oni nie widzą!

 

Śród dnia przyjdź kiedy... To może we śnie?
 Nie, nie... trzymam ciebie w ręku,
Gdzie znikasz, gdzie mój Jasieńku?
 Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie!

 Mój Boże! kur się odzywa,
 Zorza błyska w okienku.
 Gdzie znikłeś! ach! stój Jasieńku!
 Ja nieszczęśliwa!” —

Tak się dziewczyna z kochankiem pieści,
 Bieży za nim, krzyczy, pada;
 Na ten upadek, na krzyk boleści,
 Skupia się ludzi gromada.

 „Mówcie pacierze! — krzyczy prostota 
—Tu jego dusza być musi.
 Jasio być musi przy swej Karusi,
 On ją kochał za żywota!”

 I ja to słyszę, i ja tak wierzę,
 Płaczę i mówię pacierze.

— „Słuchaj dzieweczko!” —
krzyknie śród zgiełku 
 Starzec, i na lud zawoła:
 „Ufajcie memu oku i szkiełku,
 Nic tu nie widzę dokoła.

— Duchy karczemnej tworem gawiedzi,
 W głupstwa wywarzone kuźni;
 Dziewczyna duby smalone bredzi,
 A gmin rozumowi bluźni”.

 „Dziewczyna czuje, — odpowiadam skromnie —
 A gawiedź wierzy głęboko:
 Czucie i wiara silniej mówi do mnie,
 Niż mędrca szkiełko i oko.

 Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
 Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce;
 Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
 Miej serce i patrzaj w serce.

Zadanie realizowane w ramach projektu Integracyjne Narodowe Czytanie.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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Zeskanuj kod QR aby wysłuchać 
ballady "Pani Twardowska"

Gminna Biblioteka Publiczna
w Górze Kalwarii
ul. Ks. Z. Sajny 1,
05-530 Góra Kalwaria

Zadanie realizowane w ramach projektu Integracyjne Narodowe Czytanie.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Pani Twardowska

Jedzą, piją, lulki palą,
Tańce, hulanka, swawola;
Ledwie karczmy nie rozwalą,
Cha cha, chi chi, hejza, hola!

Twardowski siadł w końcu stoła.
Podparł się w boki jak basza;
"Hulaj dusza! hulaj!" - woła,
Śmieszy, tumani, przestrasza.
 
Żołnierzowi, co grał zucha,
Wszystkich łaje i potrąca,
Świsnął szablą koło ucha,
Już z żołnierza masz zająca.
 
Na patrona z trybunału,
Co milczkiem wypróżniał rondel,
Zadzwonił kieską pomału,
Z patrona robi się kondel.
 
Szewcu w nos wyciął trzy szczutki,
Do łba przymknął trzy rureczki,
Cmoknął, cmok, i gdańskiej wódki
Wytoczył ze łba pół beczki.
 
Wtem gdy wódkę pił z kielicha.
Kielich zaświstał, zazgrzytał;
Patrzy na dno: Co u licha?
Po coś tu, kumie, zawitał?
 
Diablik to był w wódce na dnie,
Istny Niemiec, sztuczka kusa;
Skłonił się gościom układnie,
Zdjął kapelusz i dał susa.
 
Z kielicha aż na podłogę
Pada, rośnie na dwa łokcie,
Nos jak haczyk, kurzą nogę
I krogulcze ma paznokcie.

"A! Twardowski; witam, bracie!"
To mówiąc bieży obcesem:
"Cóż to, czyliż mię nie znacie?
Jestem Mefistofelesem.
 
Wszak ze mnąś na Łysej Górze
Robił o duszę zapisy;
Cyrograf na byczej skórze
Podpisałeś ty, i bisy
 
Miały słuchać twego rymu;
Ty, jak dwa lata przebiegną,
Miałeś pojechać do Rzymu,
By cię tam porwać jak swego.
 
Już i siedem lat uciekło,
Cyrograf nadal nie służy;
Ty, czarami dręcząc piekło,
Ani myślisz o podróży.
 
Ale zemsta, choć leniwa,
Nagnała cię w nasze sieci;
Ta karczma Rzym się nazywa,
Kładę areszt na waszeci."
Twardowski ku drzwiom się kwapił
Na takie dictum acerbum,
Diabeł za kuntusz ułapił:
"A gdzie jest nobile verbum?"
 
Co tu począć? kusa rada,
Przyjdzie już nałożyć głową.
Twardowski na koncept wpada
I zadaje trudność nową.

"Patrz w kontrakt, Mefistofilu,
Tam warunki takie stoją:
Po latach tylu a tylu,
Gdy przyjdziesz brać duszę moją,
 
Będę miał prawo trzy razy
Zaprząc ciebie do roboty?
A ty najtwardsze rozkazy
Musisz spełnić co do joty.
 
Patrz, oto jest karczmy godło,
Koń malowany na płótnie;
Ja chcę mu wskoczyć na siodło,
A koń niech z kopyta utnie.
 
Skręć mi przy tym biczyk z piasku,
Żebym miał czym konia chłostać,
I wymuruj gmach w tym lasku,
Bym miał gdzie na popas zostać.
 
Gmach będzie z ziarnek orzecha,
Wysoki pod szczyt Krępaku,
Z bród żydowskich ma być strzecha,
Pobita nasieniem z maku.
 
Patrz, oto na miarę ćwieczek,
Cal gruby. długi trzy cale,
W każde z makowych ziareczek
Wbij mi takie. trzy bratnale".
 
Mefistofil duchem skoczy,
Konia czyści, karmi, poi,
Potem bicz z piasku utoczy
I już w gotowości stoi.
 
Twardowski dosiadł biegusa,
Próbuje podskoków, zwrotów,
Stępa, galopuje, kłusa,
Patrzy, aż i gmach już gotów.
 
No! wygrałeś, panie bisie;
Lecz druga rzecz nic skończona,
Trzeba skąpać się w tej misie,
A to jest woda święcona.
 
Diabeł kurczy się i krztusi,
Aż zimny pot na nim bije;
Lecz pan każe, sługa musi,
Skąpał się biedak po szyję.
 
Wyleciał potem jak z procy,
Otrząsł się, dbrum! parsknął raźnie.
"Teraz jużeś w naszej mocy,
Najgorętsząm odbył łaźnię."
 
"Jeszcze jedno, będzie kwita,
Zaraz pęknie moc czartowska;
Patrzaj, oto jest kobiéta,
Moja żoneczka Twardowska.
 
Ja na rok u Belzebuba
Przyjmę za ciebie mieszkanie,
Niech przez ten rok moja luba
Z tobą jak z mężem zostanie.
 
Przysiąż jej miłość, szacunek
I posłuszeństwo bez granic;
Złamiesz choć jeden warunek.
Już cała ugoda za nic."
 
Diabeł do niego pół ucha,
Pół oka zwrócił do samki,
Niby patrzy, niby słucha,
Tymczasem już blisko klamki.
 
Gdy mu Twardowski dokucza,
Od drzwi, od okien odpycha,
Czmychnąwszy dziurką od klucza,
Dotąd jak czmycha, tak czmycha.
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Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury -10.000zł
Gmina Góra Kalwaria  dofinansowanie w trybie małych grantów - 8.000zł 
Biblioteka Publiczna  w Piasecznie dofinansowanie wydania publikacji 
 "Ballady i Romanse" -10.000zł

Wystawa zrealizowana w ramach XI Narodowego Czytania w Górze Kalwarii
przygotowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Górze Kalwarii oraz
Warsztaty Terapii Zajęciowej Góra Kalwaria.

Wystawa jest częścią wydarzenia "Integracyjne Narodowe Czytanie" na które
powyższe instytucje pozyskały dofinansowanie  w wysokości:

Nagranie audio lektorów: Jakub Dobkowski, Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii

Lektorzy: Elżbieta Banasiak, Paweł Biliński, Edward Bogucki, Ewa Lubianiec,
Zbigniew Rułkowski, Kamil Staniszek oraz uczestnicy WTZ (Magdalena Balak,
Agnieszka Grochowska, Anita Jankowska, Mariusz Joński, Krzysztof Kowalczyk,
Mateusz Marszał, Angelo Sala, Jolanta Stasiak)

Fotografie: Robert Prasolik

Na fotografiach wystąpili uczestnicy WTZ: Magdalena Balak, Agnieszka
Grochowska, Anita Jankowska, Mariusz Joński, Magdalena Juźwik, Mateusz
Marszał, Katarzyna Perzyna, Katarzyna Pisarek, Angelo Sala,  Mateusz Sałyga,
Jolanta Stasiak, Kamil Utrata, Dorota Wnuk;

Zadanie realizowane w ramach projektu Integracyjne Narodowe Czytanie.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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