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dac ę Nowoczesna Polska.

TADEUSZ HOLLENDER

Warszawa 
ǲiś nad twą nocną, martwą ulicą
księżyc wylękły błyska spod chmur,
nocna stolico, martwa stolico,
ǳiś herbem twoim zburzony mur.

Mur poraniony, pod murem ǳieci,
ostre sygnały wo skowych aut,

Morderstwo

czarny wrzód getta i w nocy w getcie
przez mordowanych wznoszony gwałt.

Splątane w twoim sercu gościńce,
te, co z zachodu płyną na wschód,
ęczą i drga ą, gdy barbarzyńcy
triumfu ący tłoczy e but.

Warczące koła i gąsienice
toczą się, plączą, wiru ą w krąg,
zanim się wtłoczą w two e ulice,
witane lasem wznoszonych rąk.

Toczą się co ǳień szeregi długie,
gniotą ciężarem serce i myśl,
nęǳa i stryczek. Pawiak¹ i szmugiel²
oto twe szare, coǳienne ǳiś.

Ze wszystkich stolic nęǳna na barǳie ,
na barǳie dumna spomięǳy nich,
bo nienawiǳisz, walczysz i garǳisz,
wciąż wystawiona na wrogi sztych.

Oddana co ǳień licznie szym grobom,
z miast na nęǳnie sza, skrzywioną twarz

Miasto, Żałoba

okrywasz wdowią, ciemną żałobą,
lecz w nieugięte naǳiei trwasz.

ǲiś nosisz szaty żałobne wdowy,
lecz wbrew twym kirom, żałobie wbrew
szy ą dla ciebie szaty godowe
białe ak nęǳa, krwawe ak krew.

Miasto, Broń

Kró reflektorów nożyce strzygły,
miarę myśliwców określił bieg,
czeka ą pilne bagnetów igły,

¹Pawiak — więzienie przy ul. ǲielne w Warszawie, w czasie II wo ny światowe wykorzystywane przez
Niemców ako więzienie polityczne, zburzone w roku . [przypis edytorski]

²szmugiel — przemyt. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hollender-warszawa-1942
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


ażeby zeszyć ostatni ścieg.
— — — — — — — —

ǲiś nad twą nocną, martwą ulicą
księżyc w twych ranach broczy ak gwóźdź,
lecz utro — utro bęǳiesz stolicą,
ak rosłaś kiedyś — znów bęǳiesz róść.

Znów błysną światła na twych asfaltach,
znów śmiech swobodnie bęǳie się nieść,
znów w twych teatrach, na twoich szpaltach
zaǳwoni polska, swobodna treść.

I nad twą nocną w blaskach ulicą
niebo zawstyǳi się swoich gwiazd…
— bęǳiesz stolicą, bęǳiesz stolicą,
na barǳie świetną z stołecznych miast.

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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