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W marszowickiej prostej chacie, 
Gdzie kołysał wierzby śpiew, 
Gdzieś fujarki strugał w lesie 
I w zawody z wiatrem biegł; 
 
Tu, gdzie wartki Raby strumień 
Był radością dla Twych stóp, 
Gdzie żurawi klucz na niebie 
Hen tęsknotę serca niósł; 
 
Gdzie pieściła miłość matki, 
Gdzie pouczał ojca głos, 
Boskie Dziecię Ci szeptało 
- Twoje serce, to mój dom! 
 
Dzisiaj klęczę na tej ziemi, 
Słyszę śpiew odległych lat 
W kołysanki i kolędy 
Wplata się Magnificat. 
 
Bóg zbudował dom, Dom Chleba. 
Eucharystia. Jezus sam. 
Nad kapliczką wieniec nieba. 
Boskie Dziecię, króluj nam! 

*** 

Najdroższy Nasz Ojcze, 
 
Gra nuta w nas nowa, 
Rytm wiąże się w słowa – radosne... 
Gra nuta dziecięca, 
Jak wietrzyk w kaczeńcach – na wiosnę. 
 
Struna serca dotyka, 
Przedziwna muzyka – z rąk Mistrza. 
Melodia się wiąże 
I celów i dążeń – najczystsza. 
 
Czy słyszysz, Nasz Ojcze,  
Te serca tętniące – w nas życiem? 
Poznajesz te dźwięki, 
Swej własnej piosenki – dziewiczej? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Brzmi w ustach Twych dzieci 
Wśród życia zamieci – i w deszcze. 
Piosenka to ducha, 
Nasz Ojcze posłuchaj – raz jeszcze. 
 
Czy nie ma w niej zgrzytu, 
Czy dużo w nas świtu – Ufności? 
Czy wszystko w nas właśnie, 
Jak pragniesz jest jasne – w Miłości? 
 
Gra nuta w nas nowa... 
Rytm wiąże się w słowa – tych wierszy... 
Myśl w głębi jest na dnie, 
Rytm składa się ładnie – Najszczerszy. 
 
Ta szczerość przed Ojcem 
Piosenki dzwoniącej – w takt Boży... 
To dar nasz w dzień święty, 
Wprost z serca wyjęty – blask zorzy. 
 
Przez blaski i dźwięki, 
Przez tony piosenki – dziecięcej... 
Brzmią słowa wdzięczności 
Za ogrom Miłości – za Serce. 

*** 

To był sen… 
Dom stary. Ruina trawą zarosła. 
Niebo nad nim otwarte 
Sypie kwiatami jak wiosną. 
To był sen… 
 
Łąka. Ogród zielony. 
I wianki z nieba. Kaplica. 
Siostry, 
Wam to oddaję. Weźcie! 
W tym jakaś jest tajemnica. 
A to już nie był sen, 
Lecz nocnych wizji spełnienie! 
 
I oto lat kilka minęło… 
Jest dom. A w domu kaplica. 
Przechodzień czapki uchyla, 
Znak krzyża kreśli przed chatą. 
Tu Boskie Dziecię króluje 
W kaplicy, w uśmiechu kwiatów. 


