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Wojnickie kukiełki
Wo nickie kukiełki oddawna uż słyną;
Pamiętam, gdym eszcze był małą ǳieciną,
Wo nickie kukiełki, przysmaczek dla ǳiatek,
Na boku esiki, a na środku kwiatek,
Ten kwiatek był z ciasta zrobiony misternie;
Ja sam te strucelki lubiłem niezmiernie.
Raz takich kukiełek dwanaście kupiono.
I nim e schowano, na stole złożono;
A Henryś porywa esiki i kwiatki,
I akby niewinny, w poko u siadł matki.
Już zacząć miał ucztę, zdobyczy dobywa,
Wtem akiś głos silny z serca się oǳywa:
„Źleś zrobił, sam wyzna .” I poszedł do matki,
I złożył nietknięte esiki i kwiatki.
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