


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

EDWARD LESZCZYŃSKI

Niańka
— Niańko mo a ty stara,
da mi nową zabawkę,
zbrzydła mi biała Ara¹,
co ma z kółka huśtawkę,
i lalki, co tak samo
woła ą ciągle: mamo.

— Cóż a dam mo e malutkie ?
chyba krosna tęsknoty,

Marzenieǲieciństwo

hau na nich swe smutki,
malu na nich sen złoty,
asnych malu rycerzy,
aż twe serce uwierzy.

— Krosna two e niezdarne,
palce na nich pokłułam,

Kondyc a luǳka

same nici mam czarne,
asną nić uż wysnułam;
rycerz złotem ǳierzgany²
nie zszedł z koniem ze ściany.

— Cóż a dam mo e ǳiewczynce?
chyba dla e igraszki

Serce

w rubinowe dam skrzynce
serduszka z złociste blaszki;
pod rubinową tęczą
te serduszka wciąż dźwięczą.

— Coś straszy w każdym serduszku,
wszystkie ǳiwnie łopocą
w rubinach przy mym łóżku,
spać nie daǳą mi nocą;
dość mam two e grzechotki,
wróć mi, wróć mi sen słodki.

— Cóż a dam mo e królewnie?
chyba trumienkę białą —

Śmierć

w sen utulę ą pewnie,
by e dobrze się spało,
i położę pod główkę
zeschłą w słońcu makówkę.

— Pó dę przed Bożą Panienkę,
by się z tobą rozprawić,

¹ara — gatunek papugi. [przypis redakcy ny]
²ǳierzgany (daw.) — haowany. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/leszczynski-nianka
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


żeś mi dała trumienkę,
że nie umiesz się bawić —
niecha spotka cię kara,
niańko, niańko ty stara.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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