


 

 

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.

WŁADYSŁAW SZLENGEL
    

Fraszki
. Szczotki¹ mięǳy sobą
Kłóciły się raz szczotki
(kiedy to było, mnie sza…),
która ze szczotek
est lepsza i ważnie sza…
Leżały na stole
rozłożone w krąg,
do wanien,

do dachów…
do podłóg…

i do rąk…
— Ja lepsza, bo do wanny
— rzekła gruba szczotka —
szoru ę znakomicie
od wierzchu i od środka…
— Ja ważnie sza — rzekła druga —
— Nie, nie, mo a droga,
sufit est ważnie szy…
— ważnie sza podłoga…
I kłócą się zawzięcie rozłożone w krąg,
czy do podłóg, czy do wanien…

do dachów…
czy do rąk…

Na to się pęǳel ozwie
z uśmiechem cierpko słodkim:
— Ja spór wasz rozstrzygnę,

posłucha cie, szczotki…
Tak ak wa[s]

ǱISIAJ
robią

robotnic wszystkie grupy,
esteście wszystkie równe,
bo wszystkie do d‥y…

. Czekoladowe życie
Z czterech powodów
nasze życie żydowskie
est ǳiś czekoladowe,

¹szczotki — w getcie warszawskim funkc onowała fabryka Heeres-Unterkunsverwaltung, potocznie zwana
„szopem szczotkarzy”, sprzeda ąca swo e produkty na stronę ary ską i współpracu ąca z ok.  chałupnikami.
[przypis edytorski]
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po prostu… Wedlowskie²:
Primo — że w BLOKU,
po drugie — że w proszku,
i po trzecie — że GORZKIE,
a po czwarte, gdy ci tego mało,
że nam się życie ak czekaloda

…z kakao³…

²E. Wedel — firma cukiernicza funkc onu ąca od roku , producent wyrobów czekoladowych; nazwa
pochoǳi od imienia drugiego właściciela, Emila Wedla, któremu przedsiębiorstwo zostało podarowane w pre-
zencie ślubnym. [przypis edytorski]

³z kakao — poet wykorzystu e tu podobieństwo fonetyczne do czasownika „kakać”, używanego wobec ǳieci
ako określenie wypróżniania się. [przypis edytorski]
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