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Co Staś pisze?
Stasio pisze:

— «Barǳo mi tu
Smutno bez was, drogie Bąki!
I bez ciebie, mó Jasieńku,
I bez te psotnicy Bronki!

Lotem ptaka do was lecieć
Nieraz bierze mnie ochota…
Już mi tęskno i do kuca,
I do Burka, i do kota.

Do Brońcine nawet lalki…
Chociaż, cóż tam chłopcu lala! —
Tak mi wszystko teraz miłe,
Kiedy estem od was zdala.

Ja tu w szkole sieǳieć muszę
Nad książkami przez ǳień cały;
Wzdycham tylko, żeby pręǳe
Te wakac e uż nastały.

Dopieroż to prysnę sobie
Z szkolnych murów na swobodę!
A powieǳcie tatusiowi,
Że ak amen, mam nagrodę.

Donieście mi ak na śpiesznie ,
Czy mó kucyk w sta ni stoi?
Czy Białoszek, kotek, zawsze
Tak samo się Burka boi?

Czy orzechów na leszczynie
Dużo bęǳie tego lata?
Czy są w polu kuropatwy,
I czy na nie choǳi tata?

Pamięta cie też o szczygle,
I dawa cie mu siemienia,
Cału ę was miǉon razy
Wasz brat

Staś
I do wiǳenia!»
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