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WŁADYSŁAW SZLENGEL
    

Zahlen bitte¹
Sieǳiało czterech porządkowych
w kna pce i w policy nym bloku,
kiwały się pĳane głowy,
butelki tłukły się na boku.
Lał się spirytus i żubrówka,
za stówką szła na wódkę stówka,
a porządkowi w sztok zalani
sieǳieli tak rozradowani,
opowiada ąc swo e czyny,
których nikt dotąd nie mógł zliczyć,
i eden mówił o sposobach —
a drugi mówił o zdobyczy —
a trzeci wrzeszczał: Bufetowy,
¹Zahlen bitte (niem.) — proszę płacić. [przypis edytorski]

wódki dla panów porządkowych.
A przy stoliku w kącie, w cieniu,
sieǳiał ktoś smutny przy eǳeniu
i przysłuchiwał się ciekawie,
macza ąc chleb w niesłodkie kawie.
A tamci głośno: wódka, wódka,
sznycelek, piwko — gęsie udka,
a stary patrzył na nich z boku
i pił swą gorzką kawę w mroku,
i patrzył na nich chciwie, ostro,
akby nic z twarzy nie chciał stracić,
a potem stuknął palcem w szklankę
i rzekł: Trzeba bęǳie płacić…
A tamci z mie sc się swych zerwali
w niemym, obłędnym przerażeniu
i chcieli mrok oczami przebić
do tego, który sieǳiał w cieniu…
Zwaliła się na ziemię szklanka,
ktoś gardło zdławił gwarne braci
i długo wisiał szept nad stołem,
memento:
Trzeba bęǳie płacić—
    Zahlen bitte
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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.
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska,
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