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ZUZANNA GINCZANKA

Ballada o Żyǳiaku
W styczniu trzeba było mrugać ciągle — raz za razem — ciągle — raz za razem —
bo inacze szron siadał na rzęsach, rudych rzęsach, co ciążyły głazem —

Zima

i nie widać było uliczników, co skradali się skądsiś znienacka,
i krzyczeli: «Meszygener Motl!¹», wyrywa ąc mu z rąk kawał placka —
Gdy się w styczniu długo stało w bramie, mróz kosteczki po edne przebierał,
a w zaułkach soplą ubroǳony podszczypywał, ak asna cholera;
można było stać sobie do rana koło akie ś sklepowe wystawy —
nikt z kieszeni ręki nie wyciągnął, nie kupował tęczowych zabawek.
( — żywe małpeczki —
żywe kaczuszki —
a sprzedam, proszę —! — Żyd
żywe motylki —
żywe pieseczki —
za edne ǳiesięć groszy —! — )
Omĳali rudego Żyǳiaka, wyśmiewali rudego Żyǳiaka,
a on kiwał małpki na sprężynkach i uśmiechał się wciąż — i nie płakał —

Rudy Żyǳiak miał dwie ta emnice, rudy Żyǳiak miał edno czekanie
i dlatego się umiał uśmiechać, gdy mu mróz przez ubranie się wsłaniał;

Żyd, Ta emnica, Szczęście

rudy Żyǳiak był przecie wybrańcem, rudy Żyǳiak był ednym z niewielu,
który o tym, że w mocy czekania wielkie szczęście się kry e, wieǳieli.
Pierwszą ego wielką ta emnicą mak z bibułki był na dnie pudełka —
— a zaś druga ego ta emnica była większa eszcze, niż ta wielka:
— bo on kochał przeǳiwną goǳinę całą mocą żyǳiacko-sercową
gdy przymykał zropiałe powieki, zawsze wiǳiał ą — bzowoliliową.
Nigdy w życiu piwnicznym, zawszonym takie słodkie goǳiny nie było,
a i w snach też zdarzała się rzadko whaowana w marzoną zawiłość
— tę goǳinę — ten wyłom w obłokach — on ze wszystkich pokochał na więce ,
tę goǳinę nabrzmiałą znaczeniem — nie ma ącą na mnie szego sensu
Gdy się w styczniu długo stało w bramie, mróz kosteczki po edne przebierał;
a w zaułkach soplą ubroǳony podszczypywał, ak asna cholera;
można było stać sobie do rana koło akie ś sklepowe wystawy —
nikt z kieszeni ręki nie wyciągnął, nie kupował tęczowych zabawek

Aż tam raz w conieǳielną nieǳielę stał ak zwykle o mury oparty
i uśmiechał się cicho, czekliwie do motyle czerwone kokardy,
a ulicą szła akaś panienka z ukochanym na milszym pod rękę
(znacie chyba śmie ącą się, asną, zakochaną, nieǳielną panienkę —⁈)
Te panience zachciało się pieska, balladowe , złote bohaterce
(chciała przed nim mizdrzyć się ǳiecinnie, lub pokazać, że dobre ma serce)
i kupiła zielonego pieska i żółtego, malutkiego ptaszka,
no a potem eszcze się zaśmiała do brzydkiego, rudego Żyǳiaszka —
— wtedy przyszedł ǳień — wyłom w obłokach —

¹Meszygener Motl! ( idisz) — szalony Motl. [przypis edytorski]
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i goǳina kochana na więce —
ta goǳina nabrzmiała znaczeniem,
nie ma ąca na mnie szego sensu —
Żyǳiak wy ął drżącą, zwiędłą dłonią bibułkowy mak z swego pudełka, Miłość niespełniona
podał mak ten nieǳielne panience, no a potem się nagle rozełkał.
Ona kwiat mu oddała zǳiwiona z rozbawionym w oczach zapytaniem
i zaśmiała się wraz z ukochanym tak nieǳielnie i tak zakochanie!

Rudy Żyǳiak nie miał uż ta emnic, rudy Żyǳiak nie miał uż czekania
i dlatego nie mógł się uśmiechać, gdy mu mróz pod ubranie się wsłaniał.
(rude małpeczki —
żywe kaczuszki —
a sprzedam, proszę —! )
żywe motylki —
żywe pieseczki —
za edne ǳiesięć groszy —! )
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