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wolnelektury.pl.
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Emilka
Dobry przykład est lepszy, niż napomnień krocie.
Emilka przy szlachetnych uczuć swe prostocie,
W całym blasku chlubnymi przymioty aśniała;
A dlaczego? bo piękny przykład wkoło miała.
Słucha cie, ak e mama raz z nią postąpiła.
Emilka szła na wieczór, tak się wystroiła,
Jak gdyby na bal wielki. Nic nie mówi mama,
Lecz barǳo skromnie ubiera się sama.
Nie trzeba było więce , domyślna ǳiecina
Odmienia stró , czempręǳe błyskotki odpina,
I zą chwilkę
Skromnie ubraną u rzano Emilkę.
Tym sposobem Emilka serce ukształcała,
Nie lękała się groźby, kary nie czekała,
Każdy za wzór wystawił tę ǳiecinę lubą.
Była płci swe zaletą i roǳiny chlubą.
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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.

