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O Hannie
Tu góra drzewy natkniona,
A pod nią łąka zielona;

Miłość, Natura

Tu zdró przeźroczyste wody
Podróżnemu dla ochłody;
Tu zachodny wiatr powiewa,
Tu słowik przy emnie śpiewa —
Ale to wszytko za a e¹
Kiedy Hanny nie dosta e.

¹jaje — niewarte (wy eǳonego) a ka. [przypis redakcy ny]
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