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Na hardego
Nie chcę w te mierze głowy psować sobie,
Bych się, mó panie, miał podobać tobie;
Wiǳę, żeś hardy — mnie też na tym mało¹,
Kiedy się tobie tak upodobało.

¹mnie też na tym mało — mało mi zależy. [przypis redakcy ny]
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