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wolnelektury.pl.
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WŁADYSŁAW SZLENGEL
    

Cylinder
Włożę cylinder,
smoking¹ założę —
krawat z rozmachem…
włożę cylinder,
smoking założę,
pó dę na wachę².

Stró

Żandarm zdębie e,
żandarm się zlęknie,
może się schowa…
może pomyśli,
może pomyśli,
że ktoś zwariował.
Włożę cylinder,
i bez opaski,
we łbie orkiestra,
we łbie fantaz a,
w sercu ochota
ak na sylwestra.

Odwaga

Włożę cylinder,
do dę do wachy,
ak chce, niech strzeli,
włożę cylinder
i włożę smoking,
żeby… wiǳieli…
Żeby wiǳieli…
żeby wieǳieli,
dranie półgłówki,
że Żyd nie tylko
łapciuch w opasce,
brudas z placówki³.
Taka fantaz a,
taka ochota,
tak mi się chciało,
patrzcie zǳiwieni,
choǳę w smokingu
i z muszką białą…
¹smoking — męski stró wieczorowy. [przypis edytorski]
²wacha (z niem.) — brama prowaǳąca do getta. [przypis edytorski]
³placówka — mie sce pracy Żydów zna du ące się poza terenem getta. [przypis edytorski]

Żyd, Stró

Niech żandarm strzeli,
kiedy zanucę
o, meine Kinder…⁴
niech się potoczy
pod twarde buty
lśniący cylinder…

Śmierć

⁴o, meine Kinder (niem.) — o, mo e ǳieci. [przypis edytorski]
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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?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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