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Muzyka poranna
Daleko i barǳo leciutko,
Wiatr niebo i drzewa kołysze,

Cisza

Ptaki błękit z garǳiołków
Kroplami le ą w ciszę.

Ptak

Cisza, ak waza pełna
Po brzegi słodkiego płynu,

Zapach

Rozlewa błękit w kieliszki
Akacy ¹ i aśminu.

Błękit się z srebrem łączy,
Mocną wypryska wonią,

Muzyka

Ptakom ęzyczki drapie
I nowe krople ǳwonią.

¹akacyj — ǳiś popr.: akac i. [przypis edytorski]
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