Cytaty dla klasy III :
1. „Za muszką, za kraśnym wiankiem,
Za motylkiem, za barankiem ;
Ale nigdy za kochankiem.
Pieśni i fletów słucham rada:
Często, kiedy sama pasę,
Do tych pasterzy goniłam stada,
Którzy ma wielbili krasę ;
Lecz żadnego nie kochałam.”
2. „Koniec już, koniec” – wielki szmer na sali. „I cóż ów Walter? Jakie jego czyny?
Gdzie? Nad kim zemsta? słuchacze wołali; Mistrz tylko jeden śród szumnej drużyny
Siedział milczący z pochyloną głową, Mocno wzruszony, porywa co chwila
Puchary z winem i do dna wychyla.”

3. „Piotr malował wybornie, a głód go uciskał,
Jan mało i źle robił, więcej jednak zyskał.
Dlaczegoż los tak różny mieli ci malarze?
Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze.”
4. „ Cóż tam, panie w polityce?
A, mój miły gospodarzu,
Chińcyki trzymają się mocno!?
mam przez cały dzień dosyć Chińczyków.
Pan polityk!
Kiedy to ciekawe sprawy.

Otóż właśnie polityków mam dość, po uszy, dzień cały.
A to czytaj, kto ciekawy
wiecie choć, gdzie Chiny leżą ?

No daleko, kajsi gdzieś daleko;
a panowie to nijak nie wiedzą,
że chłop chłopskim rozumem trafi,
choćby było i daleko.
A i my tu cytomy gazety
i syćko wiemy.”
5. „Halban pobladnął, chciał skinieniem ręki Wytrącić napój, wstrzymuje się, myśli;
Słychać za drzwiami coraz bliższe dźwięki, Opuszcza rękę : - to oni, już przyśli.
„Starcze! Rozumiesz, co ten łoskot znaczy? I czegoż myślisz? masz nalaną czaszę,
Moja wypita ; starcze! W ręce wasze”. Halban poglądał w milczeniu rozpaczy.”
6. „A kto prośby nie posłucha,
W imię Ojca, Syna, Ducha.
Widzicie Pański krzyż?
Nie chcecie jadła, napoju,
Zostawcie nas w pokoju ;
A kysz, a kysz !”
7. „Boryna pogroził jeszcze za nim, opasał się i wrócił do chałupy, i zajrzał na Antkową stronę.
- Słońce już na dwa chłopa, a ty się jeszcze wylegujesz! - krzyknął na syna.
- Zmogłem się wczoraj kiej bydlę, to muszę wywczasować.
- Do sądu pojadę.. Zwieź ziemniaki, a jak ludzie skończą kopanie, to zagnać je do grabienia

ściółki, a ty mógłbyś kołki pozabijać do ogacenia.
- Ogaćcie se sami chałupę, nama tutaj nie wieje.
- Rzekłeś .. to swoją stronę ogacę, a ty marznij, kiejś wałkoń.
Trzasnął drzwiami i poszedł na swoją stronę.”
8. „Chwaliła owca wilka, że był dobroczynny ;
Lis to słysząc spytał ją : „W czymże tak uczynny?”
„I bardzo – rzecze owca – niewiele on pragnie.
Moderat! Mógł mnie zajeść, zjadł mi tylko jagnię”.
9. „Tańcuj, tańczy cała szopka,
Kajsi mi się zbyła copka a cyś to ty za parobka?
przeciem druzba, przeciem druzba,
a druzbie to w copce służba.
Miałeś, chamie, złoty róg
miałeś, chamie, czapkę z piór :
Jezu! Jezu! zapioł kur! - czapkę wicher niesie,
Hej, hej, bracia, chyćcie koni !
róg huka po lesie,
chyćcie broni, chyćcie broni !!
ostał ci się ino sznur,
Czeka was WAWELSKI DWÓR !!!!!”
ostał ci się ino sznur.
10. „Najpierw Jagusia musiała wkupywać się do gospodyń!
A potem, jednym cięgiem odprawiali drugie ceremonie ; aż parobcy uczynili długie powrósło
z nieomłóconej pszenicy i opasali nim wielgachne koło, które druhny pilnie trzymały
i strzegły, a Jagusia stojała w pośrodku: chciał z nią któren tańcować, podchodzić musiał,
wyrywać przez moc i hulać w kole, nie bacząc, że go ta i prażyły drugimi powrósłami
po słabiźnie.
Zaś na dokończenie młynarzowa i Wachnikowa zaczęły zbierać na czepiec. Pierwszy wójt
rzucił złoty pieniądz na talerz, a za nim, kiej ten grad brzękliwy, posypały się srebrne ruble
i jako te listeczki na jesieni, papierki leciały. Więcej niźli trzysta złotych zebrali! „
W. S. Reymont „Chłopi”, A. Mickiewicz „ Dziady”, A. Mickiewicz „Konrad Wallenrod” ,
I. Krasicki „ Wybór bajek i satyr” , S. Wyspiański „Wesele”.

