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Powołanie
(z francuskiego)

Jeté sur cette boule,
Laid, chétif et souffrant;
Étouffé dans la foule
Faute d’être assez grand…¹

Bez sił, zdrowia, ponęty,
Porzucony na ziemi;
W pośród ciżby² ściśnięty,
Żem nierówny z wielkiémi —
Gdy w żałośne postawie
Skargą usta otworzę,
Bóg powiada łaskawie:
Śpiewa , śpiewa , nieboże.

Szybkie wozy bogaczy
Błotem na mnie rzuciły;
Doświadczyłem, co znaczy
Pycha złota i siły.
Ku obronie w te sprawie
Nikt wystąpić nie może.
Bóg powiada łaskawie:
Śpiewa , śpiewa , nieboże.

Drżąc o przyszłą swą dolę,
O powszedni ǳiś chlebek,
Ja czołgałem się w kole
Na skromnie szych potrzebek.
Wolność wiǳę na awie,
Ale głodem się morzę.
Bóg powiada łaskawie:
Śpiewa , śpiewa , nieboże.

Dla osłody mozołu
Miłość przyszła na dobie³;

Miłość

Lecz z młodością pospołu
Odlatu ą mi obie.

¹Jeté sur cette boule, Laid, chétif et souffrant; Étouffé dans la foule Faute d’être assez grand… (.) — Rzucony
na tę kulę [ziemską]/ brzydki, mizerny i cierpiący,/ duszony w tłumie,/ bo niestety estem zbyt duży. (Pierre
Jean de Béranger, Vocation). [przypis edytorski]

²ciżba — tłum. [przypis edytorski]
³na dobie — we właściwym czasie. [przypis edytorski]
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Darmo serce swe krwawię,
ǲiewczę nie chce mnie hoże⁴.
Bóg powiada łaskawie:
Śpiewa , śpiewa , nieboże.

Jeśli mi się to nie śni,
Pieśń est mo e narzęǳie.

Śpiew

Kto lubu e w me pieśni,
Czyż mnie kochać nie bęǳie?
Kiedy z bracią się bawię,
Radość czarą pomnożę,
Bóg powiada łaskawie:
Śpiewa , śpiewa , nieboże.

⁴hoży — zdrowy i piękny. [przypis edytorski]
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