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Nagrobek opiłej babie
„Czy to grób?” — „Boda zdrów pił.” — „Czy a to mogiła?”
„Jeno rychło, uż bych dwie tymczasem wypiła.”

Pĳaństwo

„Nie chcewa się rozumieć.” — „Nale że mnie sporze !”
„Wściekła babo, nie pĳęć do ciebie.” — „Tym gorze .”
„Imię two e chcę słyszeć.” — „A szatan ci po tym:
Wieǳieć, kto w tamtym grobie albo kto w owo tym?”
„Mie że się tedy dobrze!” — „A ako bez piwa?”
„Przyucza się!” — „Nie byłam trzeźwią ako żywa!”

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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Wesprzyj Wolne Lektury!
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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