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Telefon
Z sercem rozbitem i chorem¹,
z myślami o tamte stronie
sieǳiałem sobie wieczorem
przy telefonie —

I myślę sobie: zaǳwonię,
do kogoś po tamte stronie²,
gdy dyżur mam przy telefonie
wieczorem —

I nagle myślę: na Boga —
nie mam właściwie do kogo,
w roku trzyǳiestym ǳiewiątym
poszedłem inną drogą —

Rozeszły się nasze drogi,
przy aźni ugrzęzły w toni

Polak, Żyd, Wo na

i teraz, no proszę — nie mam
nawet do kogo zaǳwonić.

A wieczór esienny za szybą,
a wicher esienny gna drogą
i myślę — chciałbym zaǳwonić,
ale nie mam do kogo —

Biorę słuchawkę do ręki,
żałośnie chybocze się linka,
nakręcam numer zna omy,
oǳywa się… zegarynka…

Przepraszam, czy mnie pozna esz?
pytam ściszonym głosem,
siódmego września przed laty,
zanim poszedłem na szosę,

Żegna ąc mó pokó o świcie,
wieǳiałem, co się zaczyna —
i rzekłaś mi po raz ostatni,
że uż est szósta goǳina…

A teraz, czy chcesz ze mną mówić,
bo mnie w gardle sta ą łzy,

Samotność

¹rozbitem i chorem — z uwagi na rym zachowu emy tu dawną formę N.lp. [przypis edytorski]
²po tamtej stronie — t . poza gettem. [przypis edytorski]
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powieǳ mi coś, zegarynko…
…ǳiesiąta pięćǳiesiąt trzy —

Jak często musiałem życie
z tym głosem spoko nym spleść
— pamiętasz, mnie, zegarynko,
— ǳiesiąta pięćǳiesiąt sześć —

ǲiesiąta pięćǳiesiąt sześć,
chcesz — to bęǳiemy wspominać,
w trzyǳiestym ǳiewiątym roku
wyszedłem teraz z kina —

— ǲiesiąta pięćǳiesiąt siedem,
wracałem do domu „Zerem”
z Chmielne , z kina Atlantic,
z filmu z Gary Cooperem³ —

Na rogu Złote gazeciarz
sprzedawał „Kurier Czerwony”⁴,

Miasto

na asfalt się kładły ak zorze
kolorowe neony —

„Zero” skręcało koliście
w serce miłego miasta
… czy mówisz coś, zegarynko?
— edenasta…

Jeszcze się iskrzył Nowy Świat,
eszcze na spacer parki szły,
eszcze zapraszał Café Club⁵
— edenasta trzy…

W Quicku⁶ świeże parówki
i kolacy ny tłok,
gnały z Adrii⁷ taksówki,
z głośnika śpiewał Fogg⁸.

Wracały do remizy tramwa e,
a nocne zaczęły wieźć,
która była mnie więce ?
— edenasta czterǳieści sześć —

Jak dobrze się z tobą rozmawia
bez sporu, bez różnych zdań,
esteś na milsza, zegarynko —
ze wszystkich zna omych pań —

³Cooper, Gary — właśc. Frank James Cooper (–) amerykański aktor filmowy z czasów końca kina
niemego i początków kina dźwiękowego, znany m. in. z roli w westernie W samo południe (). [przypis
edytorski]

⁴„Kurier Czerwony” — ǳiennik popołudniowy o charakterze sensacy nym, wydawany w Warszawie w la-
tach –, politycznie deklaru ący się po stronie obozu piłsudczykowskiego. [przypis edytorski]

⁵Café Club— kawiarnia mieszcząca się w nieistnie ące uż kamienicy na rogu Alei Jerozolimskich i Nowego
Światu. [przypis edytorski]

⁶Quick — przedwo enny bar warszawski. [przypis edytorski]
⁷Adria — elegancki lokal funkc onu ący w Warszawie przy ulicy Moniuszki  w latach –. [przypis

edytorski]
⁸Fogg, Mieczysław — właśc. Mieczysław Fogiel (–), polski wokalista i producent muzyczny, którego

kariera trwała ponad  lat. Uczestnik Powstania warszawskiego, wcześnie w czasie wo ny zdołał uratować kilku
żydowskich przy aciół. [przypis edytorski]
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Już lże teraz sercu bęǳie,
gdy wiem, że kiedy zaǳwonię,
ktoś mnie spoko nie wysłucha,
choć est po tamte stronie.

Że ktoś to wszystko pamięta,
że wspólnie łączył nas los,
i mówić się ze mną nie boi,
i tak spoko ny ma głos.

Już noc się esienna pluszcze
i wiatr nad murkami gna,
gwarzymy sobie, marzymy
zegarynka i a…

Bądź zdrowa, mo a daleka,
są serca, gǳie nic się nie zmienia,
za pięć dwunasta — powiadasz —
masz rac ę………… więc do wiǳenia.
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