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Pielgrzym
U stóp moich kraina dostatków i krasy,
Nad głową niebo asne, obok piękne lice¹;

O czyzna, Pielgrzym,
Tęsknota

Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice
Dalekie i — niestety! eszcze dalsze czasy?

Litwo! piały mi wǳięcznié twe szumiące lasy,
Niż słowiki Ba daru², Salhiry ǳiewice³;
I weselszy deptałem two e trzęsawice⁴,
Niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna wabi mię ponęta;
Dlaczegoż roztargniony wzdycham bez ustanku
Do té , którą kochałem w dni moich poranku?

Kochanek, Wspomnienia

Ona w lubé ǳieǳinie, która mi od ęta,
Gǳie é wszystko o wiernym powiada kochanku,
Depcąc świeże me ślady czyż o mnie pamięta?

¹obok piękne lice— widocznie w wycieczce na Czatyrdah brała uǳiał i p. Sobańska; ą tylko bowiem rozumieć
można przez to określenie. [przypis redakcy ny]

²Ba daru — Powinno być: Ba darów, dolina bowiem nazywa się: Ba dary. [przypis redakcy ny]
³Salhiry ǳiewice — Salhir, rzeka w Krymie, wypływa ąca z pieczar Czatyrdahu. [przypis autorski]
⁴trzęsawice — bagna. [przypis edytorski]
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