


 

 

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.

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI

ǲiad i baba

Był sobie ǳiad i baba,
Barǳo starzy obo e,
Ona kaszląca, słaba,
On skurczony we dwo e.
Mieli chatkę maleńką,
Taką starą ak oni,
Jedno miała okienko
I eden był wchód do nié .
Żyli barǳo szczęśliwie
I spoko nie ak w niebie,
Czemu a się nie ǳiwię,
Bo przywykli do siebie.
Tylko smutno im było,
Że umierać musieli,
Że się kiedyś mogiłą
Długie życie rozǳieli.


I modlili się szczerze,
Aby Bożym rozkazem,
Kiedy śmierć ich zabierze.
Brała obo e razem. —
„Razem! to być nie może,
Ktoś choć chwilą wprzód skona” —
„Byle nie ty nieboże”.
„Byle tylko nie ona”.
„Wprzód umrę, woła baba,
Jestem starsza od ciebie,
Co chwila barǳie słaba,
Zapłaczesz na pogrzebie”.
„Ja wprzódy, mo a miła,
Ja kaszlę bez ustanku
I zimna mnie mogiła
Przykry e lada ranku”. —
„Mnie wprzódy”. „Mnie, kochanie”.
„Mnie mówię”. „Dość uż tego,
Dla ciebie płacz zostanie”.
„A tobie nie? dlaczego?”
I tak dalé i dalé ,
Jak zaczęli się kłócić,
Tak się z mie sca porwali,
Chatkę chcieli porzucić. —

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziad-i-baba
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl



Aż do drzwi — puk powoli.

„Kto tam?”


„Otwórzcie proszę,

Posłuszna waszé woli,
Śmierć estem: skon przynoszę”.


„Idź babo drzwi otworzyć!”
„Ot to: Idź sam, a słaba,
Ja pó dę się położyć”,
Odpowieǳiała baba. —
„Fi! śmierć na słocie stoi,
I czeka tam nieboga”,
„Idź otwórz z łaski swo é ” —
„Ty otwórz mo a droga”


Baba za piecem zcicha
Kry ówki sobie szuka,
ǲiad pod ławę się wpycha,
A śmierć stoi i puka.
I byłaby lat dwieście
Pode drzwiami tam stała;
Lecz znuǳona nareszcie,
Kominem wleźć musiała.

   ǲiad i baba 
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