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Zgodne roǳeństwo
Kochany braciszku! nie rusz mi stoliczka,
Raz mała Ludmiłka rzekła do Eryczka,
Bo tu mo e lalki niedługo usiędą:
Wiǳisz to nakrycie? tu obiad eść będą.


Masz dla nich przysmaczki?

  
Nie, bracie kochany.


Z wczora szego balu mam dwa marcypany,
Mam edno abłuszko, cukierki, pierniczek. —
Pobiegł i przynosi to wszystko Eryczek.
Bawiły się grzecznie i zgodnie ǳiateczki,
I same z adały, co miały laleczki.
Teraz, rzekł Eryczek, bądź siostro wza emną,
Bawiłem się z tobą, ty się pobaw ze mną.
Wiǳisz, w tem pudełku mam a polowanie,
Strzelec bęǳie strzelał, i zabĳe łanię. —
Ach żal mi e bracie! powiada Ludmiła.


Eh! to nic nie szkoǳi, bęǳie znowu żyła. —
I tak się bawiły zgodnie i przy emnie.
I całe się życie kochały wza emnie.
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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.
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