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WŁADYSŁAW SZLENGEL
    

Alarm
Nad miastem pośród nocne mgły
… obce samoloty trzy…
Alarm! Alarm! Alarm!
Syreny wszystkie zaczęły wyć…
Ucieka , schroń się, do piwnic idź!
Alarm! Alarm! Alarm!
Haberbusch¹ — Ursus² — tu i tu
syreny fabryk może stu…
Alarm! Alarm! Alarm!
A edna z syren (wstydź się, wstydź)
zacięła się i nie chce wyć…
Alarm! alarm! alarm!
Puszcza ą parę… ciągną… dmą…
A ona nie… a ona non³…
A tu Alarm! Alarm! Alarm!
Sabotaż. Granda⁴‼! Das ist kein Witz!!!⁵
A ona milczy… a ona nic…
Alarm? alarm? alarm?
Już samoloty przeszły: patrz!
i wszystkich syren umilkł płacz,
i alarm-alarm-alarmNad miastem cisza, wszyscy śpią,
wtem nagle… co to‼ ooo! Pardon⁶,
alarm? alarm⁇ alarm⁇?
To ta edyna z syren stu
wyrywa nagle miasto z snu.
Alarm! Alarm! Alarm!
I teraz edna — bez przyczyny…
wy e i wy e nad kominy…
Alarm! Alarm! Alarm!
To nie fabryczna, skoszarowana,
to ta warszawska, ta wiślana
wy e syrena zapłakana —
Alarm… alarm… alarm…
I nie ma rady, miły panie,
nic e przeszkoǳić nie est w stanie
¹Haberbusch i Schiele — warszawski browar, funkc onu ący przy ulicy Krochmalne w latach –.
[przypis edytorski]
²Ursus — warszawskie zakłady przemysłu motorowego, funkc onu ące pod różnymi nazwami od  do
 roku. W latach – produkowały nie tylko ciągniki, ale także motocykle „Sokół” i sprzęt dla wo ska.
[przypis edytorski]
³non (.) — nie. [przypis edytorski]
⁴granda (daw.) — skandal. [przypis edytorski]
⁵Das ist kein Witz!!! (niem.) — to żaden żart. [przypis edytorski]
⁶pardon (.) — przepraszam. [przypis edytorski]

Wo na, Ucieczka

Warszawa, Łzy

i bęǳie wyła, i płakała,
i zawoǳiła, i wołała
nad kominami… nad dachami…
dniami… nocami, dniami — nocami
Alarm!
Alarm!
Alarm!
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