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Dorocie z Michowa, żenie jego¹
Nie chciałam cię, mężu mó , zostać, two a żona,
Ale i w ziemi leżę z tobą pogrzebiona.
Nigdy, nigdy prawǳiwa miłość nie umiera,
Lecz i w ogień włożona, do kości przywiera.
ǲiatki, mie cie się dobrze, mnie z mym miłym wszędy
Mężem dobrze być musi, bez niego nikędy.

¹Utwór odnosi się do aszki z Ksiąg wtórych pt. Nagrobek Stanisławowi Zaklice z Czyżowa. [przypis edy-
torski]
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
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