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Do Bartosza
Bartoszu łysy, a z hiszpańską brodą,
Goǳien by łaski za swo ą urodą;
Ale panienki na cię niełaskawy,
Tak powiada ą, żeś nogieć wąchawy;
Co eśli tak est, szkodać i urody,
I te łysiny, i te czyste brody.
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