Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Szpilki
Srebrne są małe szpilki. Żółta est panna Anna,
Klęcząc upina suknię sto ące blade hrabiny.
Hrabina spośród edwabi wznosi się ak fontanna,
Jak smutna wierzba płacząca ubrana w crêpe-de-chiny.
I rzecze panna Anna klęcząca na kobiercu:
„Nieszczęście, pani hrabino! oto zabrakło nam szpilek!”
„O, droga panno Anno! Zna dą się. W moim sercu.
Oprócz śmiertelne strzały est ich tam tyle, tyle…
Miałam poduszkę do szpilek. Króliczka z białego atłasu.
ǲiś uż weń szpilek nie wbĳam. Ach, człowiek coraz mnie błąǳi…
Króliczek: ak serce mo e. Nie czynił wprawǳie hałasu,
Lecz może cierpiał tym więce . Jak panna Anna sąǳi?”
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

