


 

 

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.

STANISŁAW JACHOWICZ
  

Waluś
Długo Waluś pienięǳy ocenić nie umiał,
Co mu dano, to przeszumiał,
A chociaż nieraz pieniąǳ dostał mu się wielki,
Poszedł zaraz na ciastka, pierniki, karmelki.
Raz z o cem na przechaǳkę wychoǳi wieczorem;
Zgięty z ciężkim na plecach iǳie starzec worem.

„Kupcie piasku!” głośno krzyczy.
Nikt sobie nabyć nie życzy.
Pot starcowi płynie z czoła,
Coraz głośnie z płaczem woła:
„Tanio sprzedam to się przyda.
Ach wiǳicie aka bieda!
Ledwie dźwigam, sił nie sta e,
Wszak za marną cenę da ę.”
Biada nieszczęsnemu! biada!
Nikt do niego nie zagada,

W niczy em sercu czucie się nie wzbuǳi,
Jakby nie człowiek przemawiał do luǳi.
„Kupmy, rzekł Waluś, choć nam nie potrzeba;
Bęǳie miał biedny starzec na kawałek chleba:

Wszak on pracu e poczciwie?
Jakże się tym luǳiom ǳiwię,
Co akby byli bez serca, bez duszy,
Los ich bliźniego nie wzruszy!”
Kupili. Wtedy o ciec uwagę mu zwraca:
Jak na pieniąǳ ciężka praca,
Jakie ceny kilka groszy,
Co zbytek w chwili rozproszy.

Odtychczas Waluś dobrze używał pienięǳy,
Wspomagał ęczących w nęǳy,
I gdy miał kilka groszy wydać na łakocie,
Wspominał, ak ciężki pieniąǳ i co winien cnocie.
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/walus
Tekst opracowany na podstawie: Ba ki i powiastki Stanisława Jachowicza i Ignacego Kraszewskiego z -ma
rycinami, nakł. Księgarni Dra Maksymiǉana Bodeka, Lwów .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonał Wo ciech Kotwica,
natomiast korektę utworu ze źródłem wikiskrybowie w ramach pro ektu Wikiźródła. Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.

Okładka na podstawie: Empty Pockets, Dan Moyle@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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