


 

 

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.
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Anielka
Anielka dobre ǳiecię,

Już w młodości kwiecie
Nie chciała myśleć o świecie.
Bogu oddana, w modlitwie i poście,
Radaby deptać po cierniu i oście,

Ciało dręczyć a duszę tylko oswoboǳić,
Bo trudno, ak mówiła, edno z drugiem zgoǳić.
Anielko! piękne two e zamiary i cele,
Lecz pomnĳ kto umieścił luǳką duszę w ciele?
Kto dał serce i na co? a serce est ciało,
To serce ma być zdrowe, ażeby kochało;
Zdrowem sercem ukocha wszystkich rzeczy Pana:
We dź do ogrodu zrana,
Kiedy się róża w pełności rozwĳa,
I spyta : czy a ręka rozwĳa ą, czy a?
A potem wy dź z ogrodu, na ten świat przestrony,
Patrz: wszystko pragnie two e pomocy, ochrony.
Tu dźwigniesz upadłego, tam wesprzesz sierotę,
A Bogu na ołtarzu czynną złożysz cnotę,
Jedno żywe uczucie barǳie Boga chwali,
Niż gdybyśmy Mu skarby na większe oddali.
Tak Bóg chce być chwalonym, na to człeka stworzył.
Czynnym i sprawiedliwym Niebiosa otworzył.
Ży z ludźmi i dla luǳi chwal czynami Boga,
To est do Nieba droga.
Posłuchała Anielka pobożna i tkliwa,
Poznała, że wśród świata może być szczęśliwa,
Nie myślała ak z więzów duszę wyswoboǳić,
I umiała pobożność z czynną cnotą zgoǳić.
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
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E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/anielka
Tekst opracowany na podstawie: Ba ki i powiastki Stanisława Jachowicza i Ignacego Kraszewskiego z -ma
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Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonała Paulina Choromań-
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Okładka na podstawie: little feets, magnetismus@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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