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O gospodyniej¹
Proszono edne wielkimi prośbami,
Nie powiem o co, zgadniecie to sami².

Kobieta, Pożądanie,
Kochanek, Mąż, Żona,
CiałoA iż stateczna³ była białagłowa⁴,

Nie wdawała się z gościem w długie słowa,
Ale mu z mężem do łaźnie kazała,
Aby mu swo ę myśl rozumieć dała.
Wnidą do łaźnie , a gospodarz miły
Choǳi by w ra u⁵, nie zakrywszy żyły⁶.
A słusznie, bo miał bindasz⁷ tak dostały,
Żeby był nie wlazł w żadne famurały⁸.
Gość pogląda ąc dobrze żyw⁹, a ono¹⁰
Barzo nierówno pany poǳielono¹¹.
Nie mył się długo¹² i echał tym chutnie ¹³:
Nie każdy weźmie po Bekwarku¹⁴ lutnie ¹⁵.

¹Anegdota cytowana przez Poggia Braccioliniego w utworze De facto cuiusdam iusto sed bruto. [przypis
redakcy ny]

²Nie powiem o co, zgadniecie to sami — można się domyślać, że propozyc a złożona przez gościa była ed-
noznacznie erotyczna. [przypis edytorski]

³stateczna (przestarz.) — porządna, przyzwoita. [przypis edytorski]
⁴białagłowa (starop.) — kobieta. [przypis edytorski]
⁵Choǳi by w raju (…) — tak ak w ra u, nago. [przypis edytorski]
⁶żyła (starop.) — tu: męski członek. [przypis edytorski]
⁷bindasz (starop.) — męski członek. [przypis edytorski]
⁸famurały a. femurały (starop.; z łac. femoralia) — gacie, pludry, zarówno męskie, ak i damskie. [przypis

edytorski]
⁹dobrze żyw (starop.) — ledwie żywy. [przypis edytorski]

¹⁰ono — tu: przyroǳenie. [przypis edytorski]
¹¹Barzo nierówno pany poǳielono — (przyroǳenie) nierówno rozǳielone mięǳy mężczyznami; nie każdy

mężczyzna est dobrze obdarzony przez naturę. [przypis edytorski]
¹²Nie mył się długo — tu: mył, kąpał się krótko [przypis edytorski]
¹³chutniej (starop.) — chętnie . [przypis edytorski]
¹⁴Bekwark (Walenty Greff, –) — rodem z Siedmiogrodu, kompozytor i słynny lutnista na dworze

Zygmunta Augusta. Pointa aszki zacytowana została przez Piotra Statoriusza Sto eńskiego w gramatyce, co
pozwala stwierǳić, że utwór powstał przed lipcem  (data przedmowy gramatyki). [przypis redakcy ny]

¹⁵Nie każdy weźmie po Bekwarku lutniej — powieǳenie to oznacza: nie każdy został równie szczodrze wy-
posażony przez naturę. [przypis edytorski]
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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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