


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Cafe
Motto:
«Pan kapelmistrz zwariował widocznie…»

Tuwim

Karasiński i Verdi, i Strauss, i Bizet,
Filiżanki, łyżeczki i obłęd, i chichot.
Kapelma ster zzia any w skrzywionym pince-nez
Jeden z całą orkiestrą walczy, ak Don Kichot.

Ci się pcha ą! Ratunku‼ Jeszcze eden gość!
Powieǳcież niech raz na klucz drzwi zamkną odźwierni!
Paanowie! Ja nie mogę! Paaanowie‼ Już dość‼
Nie róbcie że z kawiarni akie ś ekstazerni!

Utlenione, liǉowe mo e vis-à-vis
Pĳe grog, ak wytrawny stary alkoholik.
Ma w sobie coś z kościoła i coś z chambre garnie,
Półprofilem eoncko oparta o stolik.

Pani umie cudownie nosić swo ą twarz…
Ale dlaczego Pani ǳiś tak dużo pĳe?
Pani est taka «w tonie»… i ten dacolletage…
Jak dyskretnie odsłania wszystko… a nie szy ę.

Niech się Pani nie gniewa. Ja ǳiś nie wiem sam!
I myśli zaprawione mam abrykotyną.
Jestem słodki dla wszystkich przestarzałych dam
I upa a mnie nawet… tango argentino.

Coś rozrasta się we mnie i gnie mnie przez pół
W akichś liniach komicznych, rytmicznych i prostych.
Czu ę, że zaraz wstanę i wskoczę na stół
I recytować zacznę nowy futurostych.
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
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