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Do kaznoǳieja
Za twym długim kazaniem, księże kaznoǳie a,
Gody chciał mieć gospodarz, ale go naǳie a

Ksiąǳ

Omyliła, bo obiad nie chciał po ąć żony¹;
Owa wieczerza przedsię i obiad z eǳony.

¹obiad nie chciał pojąć żony — obiad nie chciał połączyć się z wieczerzą. [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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wolności korzystania z dóbr kultury.
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