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WŁADYSŁAW SZLENGEL
    

Mała stacja Treblinki¹
Na szlaku Tłuszcz — Warszawa,
z dworca Warschau — Ost²
wy eżdża się szynami
i eǳie się wprost…

I podróż trwa czasami
pięć goǳin i trzy ćwierci,

Życie ako wędrówka,
Śmierć

a czasami trwa ta azda
całe życie aż do śmierci…

A stac a est maleńka
i rosną trzy choinki,
i napis est zwycza ny:
tu stac a Treblinki.

I nie ma nawet kasy
ani bagażowego,
za milion nie dostaniesz
biletu powrotnego…

Nie czeka nikt na stac i
i nikt nie macha chustką,
i cisza tylko wisi,
i wita głuchą pustką.

I milczy słup stacy ny,
i milczą trzy choinki,
i milczy czarny napis,
że… stac a Treblinki.

I tylko wisi z dawna
(reklama w każdym razie)
zniszczony stary napis:
„Gotu cie na gazie”.

¹Treblinka — obóz zagłady funkc onu ące w okresie od lipca  roku do listopada  roku w pobliżu wsi
Treblinka w obecnym wo ewóǳtwie mazowieckim; kierowano do niego Żydów z polskich gett w ramach akc i
zagłady Żydów noszące kryptonim Reinhardt; w obozie funkc onowały komory gazowe. [przypis edytorski]

²Warschau — Ost (niem.) — Warszawa Wschodnia. [przypis edytorski]
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