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(Tam na rzece…)
Tam na rzece est na pewno łódź,
Trzeba tylko fale wiosłem pruć.

TęsknotaRzeka, Życie ako
wędrówka

I na pewno est za rzeką — dal,
Trzeba tylko wytężyć swó żal.

Patrzysz na mnie — oniemiała snem
Nic nie mówisz, ale wszystko wiem!

Wiem a, kiedy poruszyć, ak mgłą,
Ciałem twoim, żeby ku mnie szło…

ErotyzmCiało, Miłość spełniona

Wiem, ak spo rzeć — co szepnąć… I znów
Dłoń do piersi przytulić bez słów…

Chętna ciału — suknia two a lgnie
Do tych bioder, co kocha ą mnie.

Wiem a wszystko! Ale czemu łkam —
Tego nie wiem, nie po mu ę sam!…
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