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VI
«Co?… naprawdę?… Eh! smalone duby!»…
«Jako żywo! wiecie, że nie kłamię:

Duch, Zabobony, Strach

Jak mgła siny stał przy same bramie —
Widać, nie ma spoko u duch Kuby.

Albo wtenczas, gdym z Bartkowe huby¹
Wracał do dom — święte krzyża znamię! —
Ten pies czarny!… te dwa węgle w amie!
Panie! chroń mnie od powtórne próby!»

I tak gwarzą… A deszcz w okna bĳe,
Drzwi coś skrzypią, słychać szczęk łańcuchów,
Wicher ęczy, pies w podwórku wy e.

Na kominku resztki ognia gasną,
Północ wciska się w izdebkę ciasną,
Strach prze mu e w tę goǳinę duchów…

¹huba (daw.) — miara powierzchni ziemi; z Bartkowe huby: z pola Bartka. [przypis edytorski]
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