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Zaślubiny
Napracu esz się, pot z czoła zetrzesz,
Wyprostu esz grzbiet — niech stygnie.

Praca, Dom

Stoi dom twó , ściana przy ścianie,
Już pod dachem, uż się wydźwignął.

Brzoza schyla się, w okna zagląda,
Trze się listek o listek na drzewie;
A tyś stanął, ważysz coś w myślach,
Oczyś zamknął i patrzysz w siebie.

Kogóż, kogóż w dom ten wprowaǳę?
Któż to stanie przy moim boku? —

Żona, MałżeństwoTęsknota

Aby godnie było, ak na lepie :
Kwiaty w oknie, a we mnie spokó .

Któż tak mocno do siebie przywiąże
I na palec serdeczny da pierścień? —
Aby ściany te nami wypełnić,
Wszystkie kąty wypełnić szczęściem.

Bęǳiesz czekał, krzątał się, troskał,
Sprzętom mie sca bez końca wyznaczał,
I podkowę przybĳesz u progu:
Może przy ǳie, może zobaczy?

Wtedy wszystko niech weźmie ze mnie,
Z bioder moich — ziarno me — ǳiecię,

Ślub

Całą własność, która mi dana:
Jedno serce i palców ǳiesięć.

I ołtarzyk postawisz przy droǳe,
Drzwi otworzysz na wiatr, na przestrzał —

Wiara

Drzewa wzrosną, widok zagęstwią,
Głowę zwiesisz, siąǳiesz u we ścia.

Zakołu e niebo nad tobą.
Płomyk chwie ny na czoło spadnie!

Ogień

Staniesz w ogniu, ogień zaprószysz,
I od ciebie dom twó się za mie!

Stle ą ściany, sprzęty na droższe,
A ty z ogniem bęǳiesz się żenił.

Zostaniecie tylko we dwo e:
Bóg na niebie i ty na ziemi.
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