


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Temuż¹
Ośmǳiesiąt lat (a to est prawy wiek człowieczy)
Czekała śmierć, żeby był Gąska mówił g’rzeczy;

Błazen

Nie mogła się doczekać, błaznem go tak wzięła
I tąż drogą, gǳie mądre za mu e, po ęła.
Gąska, błaznu ty przedsię; imię twe nie zginie,
Póki ǳika i swo ska gęś na świecie słynie.

¹Utwór odnosi się do aszki z Ksiąg trzecich pt. Nagrobek Gąsce. [przypis edytorski]
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