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Jurgowska¹ karczma
Racze zawróć, racze nadłóż parę sta ²,
Choćby ziąb cię spalił, wiatr oślepił —

Karczma

Przed tą karczmą nie zatrzymu sań:
Nie pĳ, mo a miła, nie pĳ…

Pĳaństwo

Tam z kieliszków wyskaku e siny bies,
Czuły tenor, bies rozanielony.

Diabeł

Stuknie w szkło — uż w kieliszku pełno łez,
A on płacze, coraz wyższe bierze tony…

Stuknie w szkło, weźmie cis³, wstrzyma czas
I z wieczności — sama wiesz na lepie —
Bęǳie łkał: eszcze eden do mnie raz,
Przepĳ, mo a luba, przepĳ.

Brzękną szkła… patrzysz w krąg — tenor sczezł⁴,
Ton ostatni eszcze słania się po stole,
A z kieliszka drugi bies, rudy bies,
Wy rzał tępy — czarną bruzdę ma na czole.

Alkohol, Tęsknota

Wlepił wzrok: w mózgu myśl, ostra kra —
Tęskny gzygzak tnie ci czoło mięǳy brwiami…
Stuknął w szkło — uż w kieliszku estem — JA!
Nie pĳ czasem, nie da się omamić!

Czary, Koniec świata,
Upadek

— Tyżeś to, miły mó ? — Brzękną szkła —
Pękną ściany, dach dwupoły się rozłamie,

Danse macabre, Taniec,
Muzyka

Miast posaǳki — czarny le bez dna.
I zakracze z wszystkich stron niepamięć…

Tylko walczyk czarci bęǳie łkał,
Słodki walczyk — ach, niezapomniany!
Pierwsze pas⁵, drugie pas, trzecie pas
I wypłyniesz lekka poprzez ściany…

¹Jurgowska karczma — inspirac ą do napisania tego wiersza miała być karczma w mie scowości Jurgów koło
Bukowiny Tatrzańskie . [przypis edytorski]

²staja, staje a. stajanie — daw. miara długości, w różnych okresach i okolicach licząca od  do  m.
[przypis edytorski]

³cis — w muz. dźwięk C podwyższony o pół tonu; wziąć cis — zagrać lub zaśpiewać dźwięk cis. [przypis
edytorski]

⁴sczeznąć — zmnie szyć się, osłabnąć; przestać istnieć, zniknąć. [przypis edytorski]
⁵pas (.) — krok w tańcu. [przypis edytorski]
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