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Wiersz o ǳiesięciu kieliszkach
Na lepsza wódka to zła wódka,
mocna wódka i gorzka,
pod serca na przykła[d] lub gęsie udka
albo, powieǳmy, pierożka.
Pierwszy kieliszek — drugi kieliszek,
gorzko ci w gębie: Uaa —
chętnie, panowie, wam towarzyszę,
dobra est wódka zła…
Trzeci kieliszek — czwarty kieliszek,
świat uż dla ciebie za wąski,
rozmach — cholera — głośno — cholera —
zabrać te wszystkie zakąski —
Stuknąć koleżkę widelcem w żebra,
humor, cholera, się ma —
igra żyrandol na sztućcach ze srebra,
dobra est wódka zła…
Od razu wykład o geograﬁi,
Tunis — rozumiesz: tu…
a tędy to uż każdy potraﬁ,
desant kapelusz i lu…
Piąty kieliszek, szósty kieliszek,
gorąco — zde mować palta — i
uż zna kombinac e woǳów i szyszek
— z góry, panowie, i — Malta…
Już w bohaterskie skrzydełka obrósł,
na barkach udźwignąłby gmach,
mapą est cały zalany obrus,
desant butelką i trach…
Głupstwo: nie do eść — i wszystko a er,
rok przeży emy i dwa,
grunt to, panowie, tu — w sercu fa er¹,
ach, dobra est wódka zła…
Siódmy kieliszek — ósmy kieliszek,
wszystko kolebie się w krąg,
lampa pĳana tak się kołysze,
zaraz mi spadnie do rąk.
Jasno, świetliście, wszystko est proste,
życie w kieliszku się pluszcze,
za mo e zdrowie, za ego zdrowie,
tego a era tam w lustrze…
Kręci się w głowie ǳiewięć kieliszków,
my górą, panowie: Hurra…
¹fajer (z idisz) — ogień. [przypis edytorski]

Alkohol

Wo na, Naǳie a

przekreślam wo nę: wiwat, braciszku,
dobra est wódka zła…
A teraz eszcze — żeby do reszty,
nim rozko[ły]szą się kąty…
eszcze, panowie — to uż ostatki,
eszcze kieliszek ǳiesiąty.
Jak łomem w głowę, ak zimnym chlustem
od razu trzeźwo i źle,
ślepa zgryzota w kieliszku pustem²
stoi w opasce na dnie…
Pusta butelka blado i trupio
wróży niepewność dnia,
znowu est smutno, trwożno i głupio,
wódka est gorzka i zła.
Nie pĳ do końca — zostaw kieliszek,
nie wysącz wódki do dna,
utro się przyda ǳiesiąty kieliszek,
choć wódka est gorzka i zła…
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²pustem — ǳiś popr.: pustym (forma zachowana ze względu na rym). [przypis edytorski]
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