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Listy
Zeszli się akoś w zapustną nieǳielę

List, co prosił na pogrzeb, z tym, co na wesele.
Przemiana, Przemĳanie,
Ślub, Pogrzeb, Wesele,
Żałoba, Śmiech, Łzy, ListA ak to mięǳy sąsiady,

Od rozmów przyszło do zwady.
Szło o pierwszeństwo; żałobny, szlubny

Równie był chlubny.
Udali się do trzeciego, aby e rozsąǳił;

Ten rzekł: «Każdy z was zbłąǳił,
Nie macie się z czego wynosić

Przecie i o sąd prosić:
Po tobie zaczną płakać i będą się śmiali¹,
Po tobie śmiać się zaczną, a będą płakali».

¹i będą się śmiali — zapewne w czasie stypy. [przypis redakcy ny]
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Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
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E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/listy-ba ki-nowe
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
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