


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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dac ę Nowoczesna Polska.

WŁADYSŁAW SZLENGEL
    

Wołanie w nocy
Wiersze lipiec — wrzesień 

Wiersze te, napisane mięǳy ednym
A drugim Wstrząsem, w dniach konania
Na większe w Europie Gminy Żydowskie
Mięǳy końcem lipca a wrześniem ¹,
Poświęcam luǳiom, o których mogłem się
Oprzeć w goǳinach zawiei i kompletnego chaosu.
Tym nielicznym, którzy umieli w wirze zdarzeń, Poez a
W tańcu przypadku śmierci i protekcy ek
Pamiętać, że nie tylko roǳina… nie tylko
Koligac e²… Nie tylko pieniąǳe…
Ale należy ratować tych nielicznych ostatnich
Mohikanów³, których całym kapitałem i edyną
Bronią est słowo.
Do tych, do których dotarło mo e…

… WOŁANIE W NOCY…

¹Mięǳy końcem lipca a wrześniem  — t . w okresie wielkie akc i wysiedleńcze w getcie warszawskim,
które ofiary były wywożone do obozu w Treblince. [przypis edytorski]

²koligacje — pokrewieństwo bądź powinowactwo. [przypis edytorski]
³ostatni Mohikanie — ostatni przedstawiciele ginącego narodu (od tytułu książki Jamesa Feminore’a Co-

opera Ostatni Mohikanin). [przypis edytorski]
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