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WŁADYSŁAW SZLENGEL
    

Okolice Warszawy
Stał człowiek na skrzyżowaniu
o świcie, drżąc ak liść…
i patrzył… patrzył w niebo —
i nie wieǳiał, dokąd iść…

Tak dłuże być nie może,
nie będę dłuże mógł…
ǲiś trzeba zdecydować
i wybrać edną z dróg…

Czy dać im prezent z życia,
swe życie-ersatz¹,
iść dobrowolnie do nich
na Stawki na plac²?

Czy murem³… i do miasta
na Chłodną… i dale …
na ro ną Marszałkowską…
i do pachnących Ale ?…

A potem pod Belweder…
zasłuchać się w piosenki
esiennych suchych liści
złocących ǳiś Łazienki?…

Stał na skrzyżowaniu
bezradny mężczyzna:
— na Mokotów? Czy na Pragę?…
A może Pelcowizna?…

I wreszcie machnął ręką…
Postanowił bez słowa…

Samobó stwo

I wybrał drogę…
……‥ Czerniakowa ⁴……‥

¹ersatz (niem.) — namiastka. [przypis edytorski]
²na Stawki na plac — mowa o Umschlagplatz (niem.: placu przeładunkowym), usytuowanym przy skrzyżo-

waniu ul. Stawki i ǲikie ; początkowo służył on wymianie towarów mięǳy gettem a światem zewnętrznym,
późnie gromaǳono na nim luǳi wywożonych do Treblinki. [przypis edytorski]

³Czy murem… — mowa o ucieczce przez mur getta. [przypis edytorski]
⁴Czerniaków, Adam (–) — inżynier, przed wo ną m.in. radny warszawski, w e trakcie prezes Rady

Żydowskie , popularnie zwane Gminą, w okupowane Warszawie. Organizator życia w warszawskim getcie, m.
in. pomocy społeczne , nielubiany ednak przez mieszkańców, zarzuca ących mu uległość wobec Niemców.
Popełnił samobó stwo  lipca , wieǳąc że rozpoczęta przez Niemców akc a wysiedleńcza prowaǳi do
likwidac i getta. W liście do żony pisał: „Żąda ą ode mnie, abym własnymi rękami mordował ǳieci mego
narodu, nie pozosta e mi nic innego ak umrzeć”. Pisał ǲiennik getta warszawskiego, opublikowany w roku
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 („Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” , nr /). Wiersz wykorzystu e fakt, że nazwisko
Czerniaków” brzmi tak samo ak nazwa warszawskie ǳielnicy. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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