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O gospodyniej
Starosta edne panie rozkazał ob awić,
Że legata rzymskiego u nie miał postawić.
„Ba, toć — pry — legat prawy, co go stawiać trzeba¹,
Ale w mym domu takim nie dawa ą chleba.”

¹Gospodyni wyraz „legat” (z łac.: poseł), wiąże z polskim „legać”. [przypis redakcy ny]

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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e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
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