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Pamiętają o mnie
(   ¹)
Miałem wczora ranną zmianę, żona zasię była w domu.
Mo a żona, które estem starogrecki kniaź i pan…
Nagle patrzę, że z warsztatu się wymyka po kry omu
Pinkus Kinpst — uwoǳiciel oraz znany donżuan…
Dokąd iǳie Pinkus, kiedy wiǳi, że a tu w warsztacie⁇?
się rozumie, że on do nie gna na rozkosz dwo ga płci…
a szpiegu ę ich nachalnie — ślad prowaǳi pod sypialnię,
a przytulam się do ǳiurki — podsłuchu ę ich przez drzwi…
on e szepce coś do uszka — oni kładą się do łóżka…
on ą łapie zapalczywie, akby dostał za nią bon…
a tu wiǳę, że faktycznie — oni rzężą erotycznie…
nagle ona mówi: Mąż… mó ! Mężuś drogi… gǳie est on?
[em]
I mnie robi się lże ,
choć boli to ogromnie,
to uż się męczę mnie ,
bo choć PAMIĘTAJĄ
O MNIE…
Niech bęǳie, ak ma być,
niech się gryzą nieprzytomnie,
lecz mnie est warto żyć,
bo PAMIĘTAJĄ O MNIE…
Mnie gania ą od miesiąca od piwnicy przez piwnice,
a mam ausweis² i nekrolog tu na piersi W-C-T³,
to ak koklusz⁴ mnie pomaga — nos nie wytkam na ulice,
nie mam szope, nie mam domu, nie mam nic, co człowiek chce…
Noszę cztery garnitury i esionkę wu ka Mietka
i wyglądam ak miś — niedźwiedź — gdy zaproszą go na raut⁵,
tu mam chlebak, a w chlebaku — est domino i żyletka
i a latam, i się pocę ak za pełnoletni skaut…
Cały ǳionek człowiek lata… ak pies amnik za wariata,
za to w nocy gǳieś w kąciku kucam — mógłbym może spać…
nagle:
ALARM! Są syreny… schoǳić, wstawać… bums tratata,
ledwie trzymam się na nogach, to znów muszę latać, wstać…
¹ aje
i
— postać Żyda z getta, w którą wcielał się Władysław Szlengel w swoich występach
kabaretowych. [przypis edytorski]
²a ei (niem.) — zaświadczenie, legitymac a a. dowód osobisty; dokument niezbędny do legalnego funkc onowania w getcie. [przypis edytorski]
— skrót od: Walter Caspar Toebbens, identyﬁkował posiadacza ako pracownika zakładu Toeb³
bens und Schultz; teoretycznie taki numer miał zapewniać nietykalność w trakcie wywózek, ednak potocznie
nazywano go „nekrologiem”, a skrót odczytywano ako „wezmą także ciebie. [przypis edytorski]
— krztusiec, ciężka i długotrwała infekc a górnych dróg oddechowych. [przypis edytorski]
⁴ o
⁵ a t — wieczorne przy ęcie bez tańców. [przypis edytorski]
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Lecz mnie się robi lże ,
choć męczę się ogromnie,
i uż mnie boli mnie ,
bo — PAMIĘTAJĄ O
MNIE…
Niech bęǳie, ak ma być,
niech dręczą nieprzytomnie,
lecz mnie znów chce się żyć,
bo
PAMIĘTAJĄ O MNIE…
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