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TADEUSZ HOLLENDER

Blaski guberni
Źli są Polacy, źli i niewierni,
że w Generalne źle im Guberni¹,
czy źle im może, doktorze Franku²,
w miłym letnisku, w pięknym Ma danku³?
nie za ada ą masła i szynki
w innym kurorcie, zwanym Treblinki⁴?
że nie wymienię wśród tylu imion,
ciebie, uroczy nasz Oświęcimiu⁵…
Życie po różach, róże bez cierni
w te Generalne kwitną Guberni.
A ileż nowych coǳiennych wrażeń,
ileż wypadków, ileż wydarzeń,
we dnie łapanki, branki, macanki,
a w noc do getta w eżdża ą tanki⁶
i za mu ące ǳie ą się sceny
albo przeciągle wy ą syreny
i słychać zaraz spóźnioną porą
potężny warkot i mruk motorów.
Pyta więc każdy nerwowo nieco:
— Rzucą coś ǳisia , czy tak przelecą?
ǲiś nie. Zasypiasz szczęśliw niezmiernie
w swe Generalne drogie Guberni.
Może śmiesz twierǳić, że w owym kra u
wcale, Polaku, o cię nie dba ą?
Czym byłeś dawnie ? Słowiańskim gburem,
ǳiś cię niemieckie uczą kultury,
a — byś ą dobrze miał w swe pamięci,
lśni na warszawskie napis Zachęcie,
ona ǳiś wyższe kultury domem,
choć lepie piszą knutem i łomem
ową kulturę tam — w Oświęcimiu,
aż w krematoriach ognie z nie dymią,
ma ą kultury te aż za wiele
¹Generalna Gubernia — właśc. Generalne Gubernatorstwo, ednostka administracy na obe mu ąca ziemie
dawne II Rzeczypospolite , które nie zostały włączone w obręb Niemiec. [przypis edytorski]
²Frank, Hans (–) — niemiecki zbrodniarz wo enny, odpowieǳialny za realizac ę planów eksterminac i narodu żydowskiego, w procesie norymberskim skazany na karę śmierci, w latach – generalny
gubernator pozosta ących pod okupac ą ziem polskich. [przypis edytorski]
³Majdanek — niemiecki nazistowski obóz koncentracy ny, ak również obóz eniecki, usytuowany na przedmieściach Lublina. [przypis edytorski]
⁴Treblinka — niemiecki nazistowski obóz pracy (Treblinka I) oraz obóz zagłady (Treblinka II) w powiecie
siedleckim, nazwany od pobliskie wsi i stac i kole owe . [przypis edytorski]
⁵Oświęcim — Auschwitz-Birkenau, zespół niemieckich nazistowskich obozów pracy i obozów zagłady, mie sce ludobó stwa Żydów i innych narodów. [przypis edytorski]
⁶tank (daw.) — czołg. [przypis edytorski]

Polak, Niemiec, Właǳa

ci, co e przedtem wcale nie mieli
albo ą znali nazbyt mizernie
na Generalne ziemiach Guberni.
Czym byłeś dawnie ? — Obywatelem?
Z tego tytułu miałeś niewiele,
ǳisia pracu esz, bo dobroǳie e
rzekli, że kto nie pracu e, nie e,
więc pracu ący żarciem się krzepi,
kto nie pracu e, żre eszcze lepie .
Módl się i pracu ! — Sam tak ci raǳę.
Nie opieku ą się tobą właǳe?
Sam to, Polaku, przyzna zuchwały:
RGO⁷ miałeś przedtem? — Nie miałeś,
lub czy przed wo ną, Polaku miły,
eźǳiłeś rikszą⁸? — Nie, nie eźǳiłeś!
Przyzna , Polaku, wyzna otwarcie,
miałeś przed wo ną kartki na żarcie?
Nie! Musisz przyznać, drogi kolego,
nie posiadałeś tego wszystkiego,
a ǳiś posiadasz, świat ci zazdrości,
więc nie posiada się też z radości,
musisz posiadać się. Ich to ǳieło;
kartki na żarcie, riksze, RGO
i „nur fűr Deutsche⁹” kna py, cukiernie
masz w Generalne swo e Guberni.
Cóż to, rodaku, brak ci zapału?
Jeszcze ci tego wszystkiego mało?
ǲiś cię, niewǳięczny polski naroǳie,
przed bolszewikiem bronią na Wschoǳie.
Oto niemiecka armia zwycięska
bezpłatnie wozi cię do Smoleńska¹⁰,
gǳie płacząc rzewnie, pokażą tobie
twych oﬁcerów we wspólnym grobie
i pomnik własnym kosztem postawią
w two e stolicy, w wielkie Warszawie,
a w tym Smoleńsku eszcze do tego
mszę polską, pierwszą od Batorego¹¹,
odprawią, byleś wǳięczny być umiał,
byłeś docenił, byłeś zrozumiał,
że te zamiary asne i szczere,
że gubernialny twó to interes,
gdybyś do tego dał interesu
wo sko — na polskich obronę Kresów
Wschodnich — Zachodnie ǳiś oni sami
muszą na razie bronić przed nami.
⁷RGO — Rada Główna Opiekuńcza, organizac a charytatywna funkc onu ąca w latach – na terenie
Generalnego Gubernatorstwa. [przypis edytorski]
⁸riksza — po azd do transportu osób, poruszany siłą luǳkich mięśni, początkowo ciągnięty przez człowieka,
późnie wykorzystu ący mechanizm roweru. [przypis edytorski]
⁹nur fűr Deutsche (niem.) — tylko dla Niemców. [przypis edytorski]
¹⁰Oto niemiecka armia zwycięska bezpłatnie wozi cię do Smoleńska — istnienie masowych grobów polskich
oﬁcerów zamordowanych przez NKWD w Katyniu zostało nagłośnione przez okupacy ne właǳe niemieckie.
[przypis edytorski]
¹¹Batory, Stefan (–) — właśc. Istvan Bathory, książę Siedmiogrodu, od  król Polski, a od 
wielki książę litewski; poślubił Annę Jagiellonkę, córkę Zygmunta I Starego, ostatnią przedstawicielkę Piastów
na polskim tronie. Jeden z na wybitnie szych polskich królów elekcy nych. [przypis edytorski]
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Poznański wiatrak, toruński piernik
dla Generalne nie są Guberni.
A tobie Chrobry marzy się Bolko,
który nie znosił wprost Herrenvolku¹²,
a ty, Polaku, eszcze im szkoǳisz
nie docenia ąc wszystkich dobroǳie stw,
ty wciąż im brzydkie robisz kawały,
wręcz ich mordu esz, strzelasz w ǳień biały,
ty ich za podłe uważasz plemię,
choć uż robotnik żre to, co Niemiec,
choć uż gotowi ustąpić więce ,
bylebyś trochę pokochał Niemcy.
Choć wciąż niemiecka armia zwycięska,
choć w te Guberni czwarte uż lato,
nie Polak esteś, lecz gubernator…
Źle tak, Polaku, służ panu wiernie,
on generalnie za to gubernie…

¹²Herrenvolk (niem.) — rasa panów. [przypis edytorski]
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