
Legenda o Smoku Wawelskim 

(legenda polska) 

 

W dawnych czasach w dawnych wiekach,  

przywędrował Smok z daleka. 

Na Wawelu, tuż nad Wisłą, 

 znalazł sobie legowisko. 

 

W słońcu lśni wiślana woda. 

 Lud tu dzielny mieszka w grodach. 

Ale szczęście ludu prysło, 

 gdy zamieszkał Smok nad Wisłą. 

 

Na śniadanie zjadał z rana  

worek grochu i barana. 

Potem ostrzył kły o kamień 

i zasypiał w Smoczej Jamie. 

 

Coraz mniej jest owiec w stadach, 

 wkrótce wszystko Smok pozjada. 

Pustoszeją spichrze, barcie, 

 wszystko idzie na pożarcie. 

 

Żył tu wtedy pasterz Skuba 

i Kasieńka żyła luba. 

Kasia przędła len na płótno 

i śpiewała piosnkę smutną. 

 

Skuba – pasterz z witką w dłoni, 

 białe owce pasł na błoniu. 

Gdy wieczorem szedł z pastwiska, 

 Smok na górze ogniem błyskał. 

 

Goniec blady niby płótno, 



przyniósł ludziom wieść okrutną 

oto Smok zażądał właśnie, 

 by za żonę dać mu Kasię. 

 

Idą ludzie do pieczary,  

niosą skarby, niosą dary. 

A Smok tylko ogniem miota, 

 nie chce skarbów, nie chce złota. 

Wypłakuje Kasia oczy,  

smutnym wzrokiem wkoło toczy. 

Już ja stroją w ślubne szaty 

i wplatają w warkocz kwiaty. 

 

Załamuje ojciec dłonie, 

 biedna matka we łzach tonie. 

Gniew i rozpacz miota Skubą, 

 chce ratować Kasię lubą. 

 

Skuba myślał aż do zmroku: 

 „ nie oddam ci Kasi Smoku…” 

Do Olkusza szedł piechotę, 

 przyniósł w worze siarkę złotą. 

 

Zaszył siarkę w owczą skórę,  

na Wawelską poszedł Górę. 

Rzucił skórę tuż przed jamą, 

 potem dróżką zszedł ta samą. 

 

Zgasły w Wiśle gwiazdy rano. 

 Wiodą Kasię zapłakaną. 

Już Smoczysko straszne kroczy, 

 Kasia w dłoniach skryła oczy. 

 

A Smok kroczy ku jałowcom, 



 naraz ujrzał skórę owczą. 

Połknął siarkę w owczej skórze,  

potem podniósł łeb ku chmurze. 

 

Już pragnienie Smoka pali, 

 do wiślanej pędzi fali. 

Pije, chłepce. Mało, mało!  

Czy wypije Wisłę całą? 

 

Wielka radość była w grodzie. 

 Cieszyli się starsi, młodzież… 

Znów nastały dobre czasy, 

 stada się spokojnie pasły…. 

 

Gdy chcesz ujrzeć Smoczą Jamę 

 na Wawelski przyjedź Zamek. 

Fala pluszcze i szeleści, 

a zna wiele opowieści … 

 


