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Do gościa¹
Jeśli darmo masz te książki,
A spełna w wacku² pieniążki,
Chwalę twą rzecz, gościu–bracie,
Bo nie przyǳiesz ku utracie;
Ale esliś dał co z taszki³,
Nie kupiłeś, edno aszki.

¹Do gościa — czyli do czytelnika. [przypis edytorski]
²w wacku — w woreczku, sakiewce. [przypis edytorski]
³taszka — sakiewka. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
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