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O Doktorze Hiszpanie¹
„Nasz dobry doktor spać się od nas bierze²,
Ani chce z nami doczekać wieczerze.”

Pĳaństwo, Obycza e

„Da cie mu pokó ! na ǳiem go w pościeli,
A sami przedsię bywa my weseli!”
„Już po wieczerzy, pódźmy do Hiszpana!”
„Ba, wierę, pódźmy, ale nie bez ǳbana.”
„Puszcza , doktorze, towarzyszu miły!”
Doktor nie puścił, ale drzwi puściły³.
„Jedna nie waǳi, da ci Boże zdrowie!”
„By eno edna” — doktor na to powie.
Od edne przyszło aż więc do ǳiewiąci,
A doktorowi mózg się we łbie mąci.
„Trudny — powiada — mó rząd z tymi pany:
Szedłem spać trzeźwo, a wstanę pĳany.”

¹Bohaterem te aszki est Piotr Ro z usz (właśc.: Ruiz de Moroszm, ) — z pochoǳenia Hiszpan,
uczony humanista, poeta i pisarz łaciński, w latach – profesor prawa na Uniwersytecie Krakowskim,
dworzanin i doradca prawny Zygmunta Augusta. [przypis redakcy ny]

²spać się od nas bierze — odchoǳi (zabiera się) od nas, aby udać się spać. [przypis edytorski]
³drzwi puściły — bo e wyważono. [przypis redakcy ny]

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
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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.
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