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ALOYSIUS BERTRAND

Pięć palców dłoni
 .  

(Krewniacy Jana de Nivelle¹)

Kciuk est to ów opasły oberżysta flamanǳki, o animuszu żwawym i sprośnym, który Roǳina
pyka² u swych drzwi, pod godłem podwó nego marcowego piwska.

Paluch wskazu ący to ego połowica, babsko suche ak sztokfisz³: od świtu trzaska
w gębę służkę, o którą est zazdrosna, i pieści butlisko, w którym est rozkochana.

Środkowy paluszek to ich synalek, chłopczysko ociosany toporkiem od biedy, który
byłby żołdakiem, gdyby nie był piwowarem, i który byłby szkapą, gdyby nie był mężczyzną.

Palec, na który nasuwa się pierścioneczek, to ich ǳiewuszka, zwinna i pyskata Ze-
rbinka, która sprzeda e koronki dostatnim damom i nie droczy się o uśmieszki z kawa-
lerami.

I maleńki paluszek est to beniaminek⁴ roǳinki, brzdąc zasmarkany od płaczu, który
wiesza się stale matczyne spódnicy, ak skrzat wiszący u pyska wilkołaka.

Pięć palców dłoni to na barǳie zdumiewa ąca koniczyna pięciolistna, aką kiedykol-
wiek wyhaowały kwietniki Harlemu, grodu godnego.

¹Jan de Nivelle — bohater licznych . piosenek ludowych oraz przysłowia o nieposłuszeństwie: Pies Jana
de Nivelle ucieka, kiedy się go woła. U źródeł tego motywu leży postać . barona, Jeana de Montmorency-
-Nevele (–), który nie wykonał rozkazu króla Ludwika XI, za co został wyǳieǳiczony przez o ca
i znienawiǳony przez lud. [przypis edytorski]

²pykać — tu: palić fa kę. [przypis edytorski]
³sztokfisz — suszona ryba. [przypis edytorski]
⁴beniaminek — na młodszy syn, ulubieniec. [przypis edytorski]
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