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. DO CHARLIE CHAPLINA¹
Mistrzu! Wesołku na smutnie szy,
Ty, co posiadłeś wielką sztukę,
w dniach na straszliwszych właśnie od Ciebie
przykład zdobywa[m] i naukę…
że chociaż źle… choćby na gorze , Filozof, Radość
i choćby ze śmiercią się kumać pląsem,
filozof głodny i kopany
eszcze uśmiecha się pod wąsem…

¹Chaplin, Charlie — właśc. Charles Spencer Chaplin, (–), aktor komiczny i reżyser, gwiazda kina
niemego. Uroǳony w Londynie, karierę zrobił w USA. Stworzył postać trampa Charliego, biedaka o zło-
tym sercu, wyposażonego w melonik, muszkę i laseczkę. W filmie Dyktator () parodiował Adolfa Hitlera.
[przypis edytorski]
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. DO OBWODOWEGO SZMERLINGA²
Daremnie męczysz się i pocisz
(pocić się nie est w dobrym tonie…),

Przemoc, Pamięć

ażeby więce luǳi zepchnąć
i więce zmieścić ich w wagonie.

Daremnie z luǳi robisz masło,
by na centymetr plac wyzyskać,
nikt nie spamięta Twoich zasług
i nie spamięta nikt nazwiska…

Nie bęǳie placu im. Szmerlinga
(złe sławy przykre są — bo krótkie),
zapomną… edno będą pamiętać…
…Ach, to ten potem pluł sobie w bródkę…

²Szmerling, Mieczysław — komendant Umschlagplatzu, znany z okrucieństwa, należał do wyższych funk-
c onariuszy Żydowskie Służby Porządkowe . [przypis edytorski]
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. DO MECENASA WACUSIA
Świetny humorzysta i literat,
mecenas Wacuś — Wacław Ta telbaum³,
został wysłany…
Nie martw się, bracie ( eśli ży esz).
Znów pióro może weźmiesz wkrótce.
Już Szmerling czeka cały drżący
na eden Twó dowcip o swe bródce…
Na szczęście tak na świecie bywa Pamięć
i to ratu e ǳie e świata,
Szmerling trwa tylko  miesiące,
Chaplin trwa — długie, długie — — — lata…

³Tajtelbaum, Wacław — pisarz, poeta i satyryk, z zawodu adwokat, używa ący pseudonimu mecenas Wacuś.
Przez pewien czas współtworzył ze Szlenglem program satyryczny „Żywi ǳiennik”. [przypis edytorski]
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