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Moja piosnka
Chleb

Do kra u tego, gǳie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba,
Tęskno mi, Panie.

*
Ptak

Do kra u tego, gǳie winą est dużą
Popsować¹ gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą,
Tęskno mi, Panie.

*
Chrystus, Obycza e

Do kra u tego, gǳie pierwsze ukłony
Są ak odwieczne Chrystusa wyznanie:
„Bądź pochwalony!”
Tęskno mi, Panie.

*
Tęskno mi eszcze i do rzeczy inne ,
Które , uż nie wiem, gǳie leży mieszkanie,
Równie niewinne …
Tęskno mi, Panie.

Obraz świata, Prawda,
Tęsknota

*
Do beztęsknoty i do bezmyślenia,
Do tych, co ma ą ak za ak, ni za ni
Bez światłocienia,
Tęskno mi, Panie.

*
Tęskno mi ówǳie, gǳie któż o mnie stoi²?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przy aźni mo e !
Tęskno mi, Panie.
¹popso a — ǳiś: popsuć. [przypis edytorski]
²k o ni s oi (daw.) — kto o mnie dba. [przypis edytorski]

O czyzna, Tęsknota
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