


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

ZUZANNA GINCZANKA

* * *
Non omnis moriar¹ — mo e dumne włości,
Łąki moich obrusów, twierǳe szaf niezłomnych,
Prześcieradła rozległe, drogocenna pościel
I suknie, asne suknie pozostaną po mnie.
Nie zostawiłam tuta żadnego ǳieǳica², Zdrada, Żyd
Niech więc rzeczy żydowskie two a dłoń wyszpera,
Chominowo³, lwowianko, ǳielna żono szpicla,
Donosicielko chyża, matko folksdo czera⁴.
Tobie, twoim niech służą, bo po cóż by obcym.
Bliscy moi — nie lutnia to, nie puste imię.
Pamiętam o was, wyście, kiedy szli szupowcy⁵,
Też pamiętali o mnie. Przypomnieli i mnie.
Niech przy aciele moi siądą przy pucharze
I zapĳą mó pogrzeb i własne bogactwo:
Kilimy i makaty, półmiski, lichtarze —
Niecha pĳą noc całą, a o świcie brzasku
Niech zaczną szukać cennych kamieni i złota Chciwość
W kanapach, materacach, kołdrach i dywanach.
O, ak bęǳie się palić w ręku im robota,
Kłęby włosia końskiego i morskiego siana,
Chmury prutych poduszek i obłoki pierzyn Anioł, Krew
Do rąk im przylgną, w skrzydła zmienią ręce obie;
To krew mo a pakuły z puchem zlepi świeżym
I uskrzydlonych nagle w aniołów przerobi.

Rok 

¹Non omnis moriar (łac.) — Nie wszystek umrę, (t . nie umrę całkowicie), agment pieśni III,  Horacego.
[przypis edytorski]

²Nie zostawiłam tutaj żadnego ǳieǳica — tu i dale nawiązania do wiersza Juliusza Słowackiego Testament
mój. [przypis edytorski]

³Chominowa — Zofia Chomin, dozorczyni kamienicy, w które ukrywała się Ginczanka, po wo nie sąǳona
i skazana na cztery lata więzienia za wydawanie ukrywa ących się Żydów. [przypis edytorski]

⁴folksdojcz (z niem. Volksdeutsche) — osoba nie posiada ąca niemieckiego ani austriackiego obywatelstwa,
wpisana na niemiecką listę narodową przez właǳe III Rzeszy. [przypis edytorski]

⁵szupowiec (z niem.) — niemiecki polic ant z Schutzpolizei, t . polic i prewency ne , formac i organizowane
w miastach powyże  mieszkańców. [przypis edytorski]
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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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