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Do Hanny
Chybaby nie wieǳiała, co znaczy twarz blada
I kiedy kto nie g’rzeczy, Hanno, odpowiada,

Miłość

Często wzdycha, a rzadko kiedy się rozśmie e —
Tedy nie wiesz, że prze cię mo e serce mdle e?
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