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W pamiętniku Zofii Bobrówny
Niecha mnie Zośka o wiersze nie prosi,
Bo kiedy Zośka do o czyzny wróci,

O czyzna, Tęsknota,
ǲieciństwo

To każdy kwiatek powie wiersze Zosi, Natura, Kwiaty, Gwiazda
Każda e gwiazdka piosenkę zanuci.
Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci,
Słucha — bo to są na lepsi poeci. Poeta, Poetka, Poez a

Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone
Będą ci całe poemata składać.
Jabym to samo powieǳiał, co one,
Bo a się od nich nauczyłem gadać;
Bo tam, gǳie Ikwy srebrne fale płyną,
Byłem a niegdyś, ak Zośka, ǳieciną.

ǲisia daleko po echałem w gości
I dale mię los nieszczęśliwy goni.

Los, Wygnanie, Młodość,
Wspomnienia

Przywieź mi, Zośko, od tych gwiazd światłości,
Przywieź mi, Zośko, z tamtych kwiatów woni,
Bo mi zaprawdę odmłodnieć potrzeba.
Wróć mi więc z kra u taką — akby z nieba.
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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