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Rzetelnicki
Nieraz o tym człowieku, ǳieci, usłyszycie,
Co nie skłamał całe życie.
Powiem wam ak się to stało,
A za prawdę ręczę śmiało.
Kiedy eszcze był ǳiecięciem
Uzbroił się przedsięwzięciem,
By kłamstwo ust nie splamiło,
Z początku mu trudno było;
Lecz choć często chętka brała,
By się aka rzecz skłamała,
Uczuł w sobie żąǳę chwały,
Usta prawdę powieǳiały.
A choć czasem i złe zbroił,
Że na większe błędy, wady,
Wyznał szczerze, bez przesady.
Coraz barǳie wzrastał w cnoty;
Każdy mu chętnie ufał, uwielbiał przymioty.
Żył szczęśliwy i kochany;
Umarł, a ednak słodko wspominany.
Brzmi ego imię w okolicy całe ,
Bo rzetelnością zyskał piękny wieniec chwały.
ǲieci! idźcie ego śladem,
Niech serce wasze bęǳie prawych uczuć składem,
Niech was wǳięk kłamstwa nie mami,
A szczerość włada ustami,
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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.
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