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Piękna nieǳiela
I znowu ro na est ulica,
znów na spacerek iǳie snob,
kiedy w nieǳielę po południu
praca zakończy się dla szop¹ —
Znów się malu ą siusiuma tki
z placówek², gminy³ itd.,
ulicą idą znów parami,
z panami w czapkach de pache⁴ —
Gwoźǳie⁵ werkszucom⁶ na ulicach
rzuca ą nonszalanckie: Cześć,
nowe wcielenie subiekcików⁷,
bo miesiąc ma ą uż co eść —
Już miesiąc cicho, bez blokady,
uż znowu życie ma więc sens,
uż kwitnie karmin w twarzy blade
i rzuca cienie tusz do rzęs —
Ach, aka piękna est nieǳiela,
ak się do sra ki śmie e szatz⁸,
idą ulicą, którą niedawno
piątkami szli na Umschlagplatz⁹…
Już to, co było, est Historią,
— a mamy nie ma… no, to pech,
ak kwiaty blade na cmentarzu,
wykwita w bramach młody śmiech
I młode piersi dyszą: ży ę,
i znów o utrze serce śni —
¹szop — niemieckie przedsiębiorstwo produkcy ne w getcie; praca w szopie dawała mieszkańcom getta
dodatkowe uprawnienia, m.in. legalizac ę zamieszkania i dostęp do kartek żywnościowych. [przypis edytorski]
²placówka — mie sce pracy Żydów zna du ące się poza terenem getta. [przypis edytorski]
³Gmina — potoczne określenie Rady Żydowskie , reprezentu ące mieszkańców getta przed właǳami okupacy nymi. [przypis edytorski]
⁴de pache — pod pachę, pod rękę (zwrot pseudoancuski). [przypis edytorski]
⁵gwoźǳie — prawdop. wyżsi rangą funkc onariusze polic i („gwóźdź” = gwiazdka). [przypis edytorski]
⁶werkszuc — członek straży fabryczne (niem. Werkschutz), pełniące funkc e policy ne w szopach, czyli
w pracu ących dla Niemców przedsiębiorstwach na terenie getta. [przypis edytorski]
⁷subiekt (daw.) — sprzedawca w sklepie. [przypis edytorski]
⁸szatz (niem. a idisz) — ukochany (używa się podobnie ak polskiego „skarbie”). [przypis edytorski]
⁹Umschlagplatz (niem.) — plac przeładunkowy, usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Stawki i ǲikie ; początkowo służył wymianie towarów mięǳy gettem a światem zewnętrznym, późnie gromaǳono na nim luǳi
wywożonych do Treblinki. [przypis edytorski]

Młodość, Śmiech, Śmierć

Rzymianie mówią: Carpe diem¹⁰…
Francuzi mówią: C’est la vie¹¹…

¹⁰Carpe diem (łac.) — chwyta ǳień, przen.: używa życia (z Horacego). [przypis edytorski]
¹¹C’est la vie (.) — to est życie. [przypis edytorski]
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