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O nowych fraszkach
Nic teraz po mych aszkach, bo insze nastały¹,
Których poczet na każdy ǳień wiǳę niemały.
Więc e na pargaminie nadobnie pisano,
A niektóre i złotym prochem posypano².
U każde orzeł i pstra czysta sznura długa.
Spyta że Arystarcha³: aszka ako druga.

¹insze nastały — przywile e wystawiane przez kancelarię królewską; zaopatrywano e w pieczęć z orłem,
przywieszoną do pergaminu na edwabnym sznurze. [przypis redakcy ny]

²złotym prochem — nim zaczęto używać bibuły (w poł. w. XVII), pismo osuszano posypu ąc e drobnym
piaskiem. [przypis redakcy ny]

³Arystarcha — surowego krytyka tekstów, akim był ten filolog aleksandry ski z II w. p.n.e. Oczyścił on
m.in. z błędów i naleciałości tekst Iliady i Odysei. [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
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