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O prałacie
I to być musi do aszek włożono,
Jako prałata ednego uczczono.

Ksiąǳ, Czyściec

Białychgłów młodych i panów niemało
Za ednym stołem pospołu sieǳiało.
Sieǳiał też i ten, com go uż mianował,
Bo dobre myśli nigdy nie zepsował.
Mnich wedle niego, a po drugie ręce
Pani co starsza. Słucha że o męce:
Na pirwszym mie scu pannę całowano,
Także do końca podawać kazano¹.
Więc tego nie raz, ale kilka było,
A prałatowi by kąska niemiło²,
Bo co raz to go baba pocału e,
A on zaś mnicha; więc mu się stysku e.
Miał czyściec prawy eszcze na tym świecie,
Boda wam taki, co go mieć nie chcecie³.

¹pannę całowano, także do końca podawać kazano — zabawa w „poda dale ”. [przypis redakcy ny]
²by kąska niemiło — ani trochę nie est przy emnie. [przypis redakcy ny]
³co go mieć nie chcecie — protestanci odrzucali wiarę w czyściec. [przypis redakcy ny]
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