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O Jędrzeju
Z sercam się rozśmiał Jędrze a słucha ąc,
Kiedy do domu przyszedł narzeka ąc

Kobieta, Kochanek,
Mężczyzna, Obycza e

„A kat e prosi¹, by się ku mnie miała,
Teraz się, małpa², z podchłopia wyrwała³.”

¹A kat jej prosi (…) — a kto a prosi. [przypis edytorski]
²małpa — ladacznica, kobieta lekkich obycza ów, tu: ako wyzwisko. [przypis edytorski]
³(…) z podchłopia wyrwała — przyszła od innego mężczyzny lub podchłopię ako młoǳieniec, wyrostek.

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