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ARTUR OPPMAN

Historya Stefanka, co niechciał jeść
obiadu
Nikt ze Stefciem grymaśnikiem
Nie mógł przy ść do ładu:
Jadłby chętnie konﬁturki,
Nie chciał eść obiadu.
Gdy mu daǳą smaczną zupkę,
Lub kawałek mięsa,
Ani łyżki nie wypĳe,
Nie z e ani kęsa.
Biedna mama, wiǳąc nieraz,
Jego kwaśną minkę,
Pyta: „Stefciu! Czyś ty chory?
Z eǳ-że odrobinkę!
Z emy razem, dobrze, synku?
Ja przy tobie siędę…”
Ale Stefcio krzyczy: „Nie chcę!
Nie chcę eść! Nie będę!”
Kara w końcu go spotkała,
Bo ot, co się ǳie e:
Pan Stefanek grymaśnicki
W oczach mizernie e.
ǲień nic nie adł, nie adł drugi,
Osłabł tak na trzeci,
Że zaledwie kroki stawia,
Jak maleńkie ǳieci.
I naǳiwić się nie mogą
Zna ome chłopczyki,
Bo ma nogi pan grymaśnik
Cienkie ak patyki!
Na ǳień czwarty gdy z fotela,
Ruszyć się nie może,
Począł Stefcio lamentować:
„Ratu cie!… Ach, Boże!…”
Jakieś leki obrzydliwe
Łykać trzeba było,
To też teraz pan Stefanek
Za ada aż miło.

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.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/oppman-historya-stefanka-co-niechcial- esc-obiadu
Tekst opracowany na podstawie: Artur Oppman, O Jasiu Dręczycielu o Józiu Gapicielu o Cesi Cmokosi i o spalone Zosi, nakł. Michała Arcta, Warszawa.
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu dostępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonała Paulina Choromańska, natomiast korektę utworu ze źródłem wikiskrybowie w ramach pro ektu Wikiźródła.
Okładka na podstawie: Autor nieznany, domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
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