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ELŻBIETA DRUŻBACKA
 

Siostra Bratu posyłająca książkę listów Dam Greckich
Damy ci Greckie¹ posyłam tym czasem,
Kochany Bracie, dla two e zabawy;
Kiedy od Polek uchoǳisz nawiasem,
Bądź na Grekinie przyna mnie łaskawy.
Acze ci daǳą sposób oczywisty
Kochać się z bliska, kochać się przez listy.
Jeźlić² z tych która do gustu przypadnie,
Wolno ą bęǳie akceptować, pieścić;
Panu swe woli wszystko czynić snadnie,
Byle się mogła w twym roǳie pomieścić.
Ja sobie życzę, i nie zbłąǳę głową,
Mieć amazonkę, od pola bratową.

¹Greckie — ǳiś popr. małą literą: greckie. [przypis edytorski]
²jeźli — ǳiś popr. forma ubezdźwięczniona: eśli; jeźlić: skrócone od: eźli ci ( eśli ci). [przypis edytorski]
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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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

