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Dwa wina
Różowy napó wschodu
Oczy ptakom przesłonił,

ŚwitPtak

Ptak, niby muszle rosy
Kropelki wina roni.

Wino

Jak strumień w skrzynce srebrne ,
W garǳiołkach bulgoce wino,

Alkohol

Oczka pĳane się mrużą
I świat cały wiǳą krzywo.

Ziemia się wielka kołysze
Jak gałąź wonne krzewiny.

Przy aźń

W ten ranek Two e zdrowie
Prawǳiwym pĳę winem.
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