


 

 

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.

WŁADYSŁAW SZLENGEL

Co czytałem umarłym
Co czytałem umarłym¹
Od kilku dni mocno mi sieǳi w głowie scena z sowieckie sztuki patriotyczne ², ty-
tułu które w te chwili nie pamiętam: Załoga łoǳi podwodne , nie chcąc się poddać
białym, iǳie na dno… Szesnastu bohaterskich marynarzy daremnie czeka pomocy —
obraz ostatni: brak powietrza… śmierć krąży w zatopione łoǳi… udusiło się… sześciu…
ǳiesięciu… piętnastu… szesnasty chce akoś zadokumentować zagładę załogi, ale i nie
wyolbrzymia ofiary… ostatecznie cóż się stało, że zginęła garstka z wielomilionowego
narodu… zginęli dla sprawy tak wielkie , że cya ofiarowanych żyć est śmiesznie mała…
cóż? szesnastu! wspina się ostatkiem sił i pisze kredą na stalowe ścianie swego grobowca
   - … ode mu e z dwustu milionów szesnaście nieważnych istnień i uż…
to wszystko, co zostanie dla historii. Cyy — Statystyka.

Ta scena i e mądry, głęboki sens (nie lekceważąc pointy, co ma zawsze dla mnie
znaczenie) z awiły się nagle z pierwszą goǳiną drugiego etapu akcji i nie opuszcza mnie
ten obraz ani na chwilę.

Wszystkimi nerwami czu ę się duszony coraz mnie dawkowanym powietrzem w ło- Strach, Los
ǳi, która nieodwołalnie iǳie na dno. Różnica est minimalna: estem w te łoǳi nie
niesiony gestem bohaterstwa, ale wtrącony bez woli, winy czy wyższe rac i.

Ale estem w te łoǳi i czu ę się eśli nie kapitanem, to w każdym razie kronikarzem
tonących.

Nie chcę zostawiać tylko cy dla statystyki, chcę przyszłą historię wzbogacić (złe
słowo) w przyczynki, dokumenty i ilustrac e.

Na ścianie mo e łoǳi piszę wiersze-dokumenty, towarzyszom mego grobowca czy- Poeta, Historia
tałem elaboraty poety, poety anno domini³ , szuka ącego natchnienia w ponure kro-
nice swoich dni.

Te wiersze miałem kiedyś czytać luǳiom, którzy wierzyli w przetrwanie, miałem Poez a, Śmierć
razem z nimi przeglądać ten tomik ako pamiętnik szczęśliwie przebytego koszmarnego
okresu, wspomnienia z dna piekła — towarzysze mo e wędrówki odeszli, a wiersze stały
się w przeciągu edne goǳiny wierszami, które czytałem umarłym.

Czas na wyższy uporządkować papiery.
Cztery dni temu budowałem naiwny schron z całym systemem sznurków zamyka ą-

cych prymitywne klapy i zasłony. Cztery dni na skrawku przestrzeni bez wy ścia wobec
zalewa ącego żywiołu, z widmem na pięknie sze śmierci, aką może wymarzyć pĳany ese-
sowiec.

W ciągu tych czterech dni odeszła przedostatnia fala moich czytelników. Odeszli ci
wszyscy, którzy zaledwie tyǳień temu słuchali moich wierszy i ǳiwnych przygód Ma era

¹Co czytałem umarłym — utwór odnosi się do akc i selekcy ne w szopie (t . przedsiębiorstwie) szczotkarzy,
aka miała mie sce  stycznia  roku. [przypis edytorski]

²sowieckiej sztuki patriotycznej — prawdopodobnie choǳi o sztukę Zagłada eskadry ukr. pisarza Aleksandra
Kornie czuka, powstałą w r. , po raz pierwszy sfilmowaną w r. , a opartą o zatopienie eskadry floty
czarnomorskie na rozkaz Lenina w roku . [przypis edytorski]

³anno domini (łac.) — roku Pańskiego. [przypis edytorski]
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Mlińczyka⁴ na wyspie blokowe Schultza⁵, odeszli słuchacze moich wieczorów literackich
u „szczotkarzy⁶” — i na bliżsi współlokatorzy, sąsieǳi, przy aciele, towarzysze dyskus i,
często mimowolni współtwórcy tego, co ten tom zawiera.

Wy echała w plombowanym wagonie biedna i zmarznięta Fania R., która przed każ-
dym moim wy ściem na występ rzucała na szczęście merde⁷ i znała tyle opowieści o Cu-
rie-Skłodowskie i profesorze Roux.

Nie ma współmieszkańców poko u: śmiesznego Józia, który spał w damskie piżamie
i damskich pończochach — nie dla wywołania dwuznacznych efektów, ale po prostu
dlatego, że nie miał nic innego; wy echała ego energiczna żona, która po to raz uż uciekła
z Umschlagplatzu⁸ z raną postrzałową w plecy, by drugi raz na plac powrócić po pięciu
miesiącach głodowania i uparte walki o środki na ucieczkę do „tamtych”. Nie zdążyła.

Nie ma piękne Idy L., uosobienia zdrowia i ochoty do życia… eszcze w zeszłym
tygodniu — ach, psiakrew‼ pięści się ściska ą.

Wiǳiałem trupa Asi S., która sprowokowała mnie do napisania drugie , optymi-
styczne wers i do wiersza Dajcie mi spokój… Nie ma… a zresztą utro, mó Boże, utro
lub po utrze, ak donoszą ta ne źródła, ma się powtórzyć orgia niemiecka — ilu eszcze
ode ǳie — za wcześnie robić bilans. Uparcie tylko męczą tak bliskie i żywe widma tych,
którzy tu wczora czy onegda sieǳieli, tak ufni i tak straszliwie, prze mu ąco człowieczo
bali się tego, co ich spotkało.

Na barǳie męczyło to, że wieǳieli, co ich czeka, że wy echali z koszmarnym bagażem
prawǳiwych czy nieprawǳiwych wiadomości o sposobie zabĳania.

Sieǳieliśmy tu w tym poko u, gǳie teraz stukot maszyny nasuwa sko arzenia ostat-
nie azdy — ci wszyscy prawie, którzy mnie na częście otaczali, na krzesełkach, łóżku
i walizkach, i mówiliśmy o plotkach, możliwościach i szansach.

Nastro e, donosy i rachunek podobieństwa ścierały się w namiętnych dyskus ach.
A Asia postawiła dużą i czarną kropkę, proponu ąc otworzenie w nocy kurków gazo-
wych.

I rozeszli się…
Potem tegoż wieczora dostałem zaproszenie na występ w prywatnym mieszkaniu dla

grupy gości z tamte strony. Domyśliłem się, kogo zna dę w tym gronie, ale walka trwa-
ła krótko, zawsze zna dywałem przy emność w czytaniu dwuznacznych wierszy i edno-
znacznych kpin z popularnych gestapowców właśnie w ich obecności. Od czasów Kohna,
Hellera i Gancwa cha⁹, którzy wprost czuli się urażeni, eżeli w „Żywym ǲienniku¹⁰”
nie było dowcipów na ich temat — nie ǳiwiłem się niczemu i wiem, że snobizm w te
branży est uczuciem dominu ącym.

Wziąłem teczkę, uporządkowałem papiery i poszedłem.
Była  wieczór  stycznia  roku.
Widna noc, roz aśniona świeżo spadłym śniegiem, ciepło, za murkiem w odległości

 metrów i ednego życia rozlegały się miarowe kroki żandarma… Parę minut po ǳiewiąte
byłem w mieszkaniu Mietka R. w sąsiadu ącym z nami bloku mieszkalnym metalowców.

Gości uż nie było. Żona R. spazmowała — gospodarz wyszedł ze mną do przedpo-
ko u.

⁴Majer Mlińczyk — postać Żyda z getta, w którą wcielał się Władysław Szlengel w swoich występach
kabaretowych. [przypis edytorski]

⁵Schultz, Fritz Emil — pochoǳący z Gdańska współwłaściciel firmy Toebbens und Schultz, produku ące
w getcie warszawskim tekstylia i mundury mieszczące się przy ul. Nowolipie . [przypis edytorski]

⁶szczotkarze — wyrób szczotek był popularnym zatrudnieniem mieszkańców getta. Zakład szczotkarzy
zna dował się przy ulicy Święto erskie , bloki szczotkarzy również tam, a także przy Święto erskie , Wałowe
i Franciszkańskie . [przypis edytorski]

⁷merde (.) — gówno. [przypis edytorski]
⁸Umschlagplatz (niem.) — plac przeładunkowy, usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Stawki i ǲikie ; po-

czątkowo służył wymianie towarów mięǳy gettem a światem zewnętrznym, późnie gromaǳono na nim luǳi
wywożonych do Treblinki. [przypis edytorski]

⁹Kohn, Moryc; Heller, Zelig; Gancwajch, Abram — żydowscy agenci Gestapo. [przypis edytorski]
¹⁰Żywy ǲiennik — cykliczny program satyryczny prezentowany w getcie w kawiarni „Sztuka”, początkowo

przygotowywany przez zespół, w skład którego wchoǳił m. in. poeta Wacław Teitelbaum, a po wywózkach
 roku kontynuowany ednoosobowo przez Schlengla. [przypis edytorski]
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Wy aśnił mi krótko, że wieczór literacki się odkłada… ego goście dostali akiś alar-
mu ący telefon od „arka¹¹”, zabrali swo e żony i spiesznie wy echali. O  rano można się
spoǳiewać akcji.

— Chociaż — dodał przy tym uspaka a ąco — on rzekomo ǳwonił do akie ś fiszy
z Alei Szucha¹² i tenże odpowieǳiał, że wykluczone, że mowy nie ma etc., szablon plotki
uspaka a ące .

— Oby wszystko było dobrze… — powieǳiał eszcze, patrząc uż w inną stronę,
i wrócił do żony.

Wyszedłem na ulicę. Różnica ǳiesięciu minut, co za potworny kamień na piersiach,
ten murek est wiekiem trumny, czu ę się ściśnięty, zduszony, osaczony, zamknięty…

Nie wrócę do domu. Żona nie powinna wieǳieć, że wieczór się nie odbył.
Trzeba coś zrobić z czasem. Poszedłem na wartownię werkszucu¹³. Już zimny podmuch

złe wieści dotarł i tu…
Nieznanymi drogami wizyta i ucieczka tzw. kolegołoch stała się wiadoma dwom czy

trzem szepta ącym grupkom. Wieǳą… Za kilka minut szept, ak zła dusząca zmora,
spadnie na blok… wyciągnie luǳi z łóżek… wytrąci z rąk karty, szklanki… kieliszki…

Nastró w wartowni był błędny i niewyraźny. Nie wierzyli — trzeba wyciągnąć z cie-
płego poko u, od brydża, Szymka Kaca — ten może bęǳie coś wieǳiał, może gǳieś
zaǳwoni.

Iǳiemy małą grupką do Szymka. Macki elektrycznych [latarek] mĳa ą się na po-
dwórku. Szepty przy mĳaniu cichną.

Wieǳą luǳie, wieǳą… ǲiwnie ruch się wzmaga na namacalnie ciemnym podwórzu.
U Szymka oczywiście brydż. Parę słów na uboczu. Przeprasza żonę i schoǳi z nami.
Blok uż nie śpi. Getto nie śpi. Telefony terkocą czarną groźbą. Wyspy żydowskie

alarmu ą się wza em. Bloki wymienia ą wiadomości. Wieść dotarła uż wszęǳie. Me-
mento! Memento! Śmierć czuwa! Śmierć czai się na Befehlsstelle — utro, utro skoczy
przycza onym skokiem.

 esesmanów.  esesmanów… Cyy licytu ą się. O . grupki na podwórzu
zmienia ą się w karawany śmiertelnie przerażonych zwierząt czu ących pożar kniei.

Obĳa ą się grozą smagnięci luǳie z podniesionymi kołnierzami o ściany ciasnego
matecznika. Pierwsze partie co śmielszych przechoǳą przez murek i wsiąka ą w miasto
Ariów. Nasza góra Muza Dag¹⁴ — pali się. O  poszedłem spać, nade mną i za ścianami
tupot nóg i zgiełk przez całą noc.

Sen pełen ma aków, zmagań i widm. Duszność wisi pod sufitem i kłaǳie się na piersi.
O  rano Fania wsuwa do poko u głowę. Ubierzcie się! Lepie być ubranym. Leniwie
i z nerwowym drżeniem wyłażę z ciepłego łóżka.

Jeszcze nie ma pewności. Jeszcze optymiści ma ą swo e teorie i naświetlenia. O  rano Czas, Pamięć
pewnik. Obo ętnie, ak coś koniecznego, wiadomego i nieuniknionego, powtarza się z ust
do ust wieść: Akc a w getto.

Był to  stycznia  roku.
Czy te daty będą notowane na marginesie historii?
Czy kogoś zainteresu e ǳień, w który raz eszcze i nieostatni nadluǳki szczep nie-

miecki zakpił sobie z człowieczeństwa i wystawił na nową próbę wytrzymałość luǳkich
serc, nerwów, raz eszcze wypróbował swoich metod zabĳania z szatańską, wyrafinowaną
fantaz ą.

ǲień nie przynosi sensac i. Inspirowany przez fachowych „stimmungsmacherów¹⁵”
nastró lansowane przez znane źródło wieści, że „akc a” nie dotyczy szopów¹⁶, czystka

¹¹arek — prawdop. slangowe: Ary czyk, nie Żyd. [przypis edytorski]
¹²Aleja Szucha — w czasie okupac i przy warszawskie Alei Szucha mieściła się sieǳiba Gestapo. [przypis

edytorski]
¹³werkszuc — z niem. Werkschutze, straż fabryczna, pełniąca funkc e policy ne w szopach, czyli w pracu ących

dla Niemców przedsiębiorstwach na terenie getta. [przypis edytorski]
¹⁴Muza Dag — nawiązanie do powieściCzterǳieści dniMusa Dah () austriackiego pisarza Franza Werfla,

traktu ące o tragiczne i bohaterskie walce Ormian mordowanych przez Turków w czasie pierwsze wo ny
światowe , chroniących się i walczących na tytułowe górze. [przypis edytorski]

¹⁵stimmungsmacher (z niem.) — stwarza ący nastró . [przypis edytorski]
¹⁶szop — niemieckie przedsiębiorstwo produkcy ne w getcie; praca w szopie dawała mieszkańcom getta

dodatkowe uprawnienia, m.in. legalizac ę zamieszkania i dostęp do kartek żywnościowych. [przypis edytorski]
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zwana selekc ą obe mu e tylko ǳikie domy¹⁷ w getto¹⁸. Spokó kłaǳie się z wolna na
spragnione oszukiwania serca.

Egoistyczny spokó , że oni… nie my…
Panika pierwsza spada na sklepy i kna py, nie ma chleba, stare bułki, czeka ąc na

okolicznościowe użytkowanie, idą masami, stare ciastka, resztki — wszystko, ogołocone
bufety patrzą się zimnymi, białymi, zatłuszczonymi arkuszami papieru. Tłuste talerze,
nagie stoły w głośnych eszcze wczora kna pach pokazu ą pozbawione obrusów kulawe,
chude nogi.

Wieczorem grupki schoǳą się w mieszkaniach, ale barǳo wcześnie wszystko iǳie
spać.

Noc blokowa to stugłos i tupot. Zwierzęta ry ą prymitywne kretowiska, naiwne
schrony za szafami, z włazami przez skrzynie, gorączkowo zwieǳa się piwnice, świta ą
pierwsze plany systematycznego chowania się w nory — plany, które po – tygodniach
miały stać się pas ą i gorączką nerwową getta.

Rano  stycznia.
Spoko ne rano — z zastrzykami telefonów od zaprzy aźnionych i neutralnych gesta-

powców.
Szepty [w]spina ą się na pierwsze piętra:
„Skosowski powieǳiał…
Paweł twierǳi…
Adam ǳwonił…”
Ostry nakaz zarządu, skwapliwie podchwycony i przestrzegany przez kierowników

warsztatów, posieǳenia przy pracy.
Warsztaty wypełnia ą się wyże zwykłe ekwenc i.
Intensywny szturm, po numerki. Zarząd dotąd nie zdążyłwydać numerków robotni-

kom… Zatrwożone kole ki na schodach pod drzwiami gromowładców. Były bramkarz,
półinteligent, ale Ary czyk, Józef Z., leniwie i dosto nie grzebie w papierach i zasługach.

Żyǳi zalęknieni kłania ą się w pas, w pół i ćwierć, odchoǳą dumnie z blaszkami.
Goǳiny płyną. Z getta dalsze wieści o akc i. Oczywiście trupy, Umschlagplatz¹⁹, wagony,
nic się nie zmieniło; kulawego Szmerlinga²⁰ sprowaǳono na plac do roboty. Sto dni
Napoleona. Stary generał wraca po nowe zwycięstwa. Stara ekipa PEBID-u²¹ pod batutą
Mefista z bródką.

Szopów akc a nie dotyczy, nie byli dotąd w żadnym szopie.
Ofic alnie z Dienststelle²². Szopów akc a nie dotyczy…
ESESOWCY IDĄ DO SZOPU‼!
Nagły alarm, paniczny bieg. Mrowie rozprysku e się z podwórka na strychy, do piwnic,

do warsztatów… Blok dygocze drżeniem  istnień.
Chować się! Nie‼… Iść do warsztatów‼ Kto nie ma numerków⁇?
 luǳi nie ma numerków‼ Uciekać z bloków ǳiurą do getta‼!
ZA PÓŹNO‼! Żandarmeria obstawiła blok!
Schody wystuku ą tupot zgrozy. Mo a łódź iǳie na dno — woda dochoǳi do ka ut…
Tysiące kierunków, ǳiesięć tysięcy niepotrzebnych ruchów, kroków i chwytów, suche

przerażone oczy, ręce szarpiące torby, klamki i kapelusze.
PANIKA‼!

¹⁷ǳikie domy — „ǳikimi” nazywano Żydów, którym okupant odebrał uprawnienia do mieszkania nawet
na terenie getta, przeznaczonych do wywózki i ukrywa ących się; „ǳikie domy” to mie sca ich zamieszkania.
[przypis edytorski]

¹⁸w getto — ǳiś wyraz ten est odmienny: w getcie. [przypis edytorski]
¹⁹Umschlagplatz (niem.) — plac przeładunkowy, usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Stawki i ǲikie ; po-

czątkowo służył wymianie towarów mięǳy gettem a światem zewnętrznym, późnie gromaǳono na nim luǳi
wywożonych do Treblinki. [przypis edytorski]

²⁰Szmerling, Mieczysław — komendant Umschlagplatzu, znany z okrucieństwa, należał do wyższych funk-
c onariuszy Żydowskie Służby Porządkowe . [przypis edytorski]

²¹PEBID — skrót nie asny; określa organizac ę porządkową, która, pod dowóǳtwem Szmerlinga, kierowała
wywózkami Żydów podczas akc i wysiedleńcze . [przypis edytorski]

²²Dienststelle (niem.) — pokó służbowy (tu choǳi o pokó Służby Porządkowe ). [przypis edytorski]
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BRANDT²³ est na pierwszym piętrze. Iǳie do Dienststelle.
Jest goǳina  minut .
W naszym mieszkaniu są wszyscy, którzy tu wczora i onegda sieǳieli ze mną, pro-

waǳąc teoretyczne rozmowy i dyskus e.
Teorie i plany rozpada ą się i czezną.
Włazimy do poko u przez okienko z łazienki. Drugie we ście est zastawione sza-

fą i zawalone gratami. Są tu wszyscy… Moi sąsieǳi, współlokatorzy, przy aciele… Jest
i Asia milcząca, i energiczny Sioma, i inni. Jest wspaniały typ urody ary skie czy sło-
wiańskie — diabli wieǳą, ak oni to nazywa ą — Ziuta S., która mogłaby pozować do
folklorystycznego obrazu polskiego.

 osób w ciemnym, śmiesznie i naiwnie zamaskowanym poko u.
Połowa nie ma blaszek kontrolnych.
Mieszkanie cichnie, zamiera w oczekiwaniu.
Po stratowane porcelanie, szklankach, połamanych meblach choǳi cicho i uważnie Strach

Trwoga, które milczące stąpanie urasta do zatrważa ących, groźnych odgłosów.
Sieǳimy.  minut… …
Tupot tym razem nieimaginacy ny.
Pierwsze odczłowieczenie człowieka.
Józek K., którego matka i siostra sieǳą z nami, wpada do łazienki i krzyczy poprzez

zapory. Wychoǳić‼! Otwierać! To est tylko przegląd numerków. Numerkowym nic się
nie stanie! — W schronie niezdecydowanie, brzęk rozbite szyby i rumor łamanych dykt
przerywa medytac ę. Człowieku, nie niszcz schronu! Tu sieǳą luǳie bez numerków! Nie
niszcz skrytki! Ale zapamiętała bestia luǳka gna uż naokoło, z drugie strony odsuwa
szafę, rozbĳa zmyślne dekorac e sztucznego nieładu…

Schron est rozbity, zdemaskowany i nie do użytku. Bydło numerowane gna na dół.
Kilka okazów bez numerków stoi bezradnie na rumowisku, na stratowane łące.

Woda dochoǳi do piersi… Coraz mnie powietrza w mo e imaginacy ne łoǳi pod-
wodne .

I tak się zaczęło…
Ostatni raz wiǳiałem tych luǳi…
O piętro niże w szafie biura głównego ukryłem żonę, sam mięǳy urzędnikami biura

czekałem na cud, że ominą Dienststelle.
Potem goǳina blokady.
Brandt ręczy słowem honoru, że zabierze tylko „ǳikich²⁴ bez numerków” (z kolei

ręczy, powołu ąc się, dyrekc a).
Warsztaty spoko nie schoǳą, wszystko ustawia się na podwórku.
Dawkowane ak lekarstwo, rozdawane ak medale za waleczność, numerki w te chwili

garściami wtyka bramkarz Z. w dłonie przechoǳącym, aby rozdawali, komu chcą… kto
pode ǳie… Byle ratować! Za późno. Niemieckie słowo honoru i tym razem nie zawoǳi
oczekiwań trzeźwych.

Selekc a. Bicie pe czem. WSZYSTKIE KOBIETY są zabierane przez esesmanów. Do
szeregu, idącego na plac, wchoǳą — wyciągnięte z nasze skrytki — matka i siostra nisz-
czycielskiego bydlęcia (O, niesłodka i zbyt skora Nemezis²⁵…). Iǳie Asia, iǳie skulona,
eszcze mnie sza niż zwykle, Fania (zimno, zimno, przeraźliwie zimno… a tam droga,
plac… zimno), iǳie ǳiewczyna od ułanów z obrazów Kossaka, Ziuta. Mąż Ziuty prosi
o zwolnienie żony z tytułu swo ego stanowiska w Werkschutzu. Esesman pozwala. Eli
wyciąga żonę z szeregu.

W Asi buǳi się bunt. Bezsensowny, dławiący ból. Nie! Dlaczego tamta? Ona ma
większe prawo do życia! Ona ma ǳiecko‼! Licytac a życia i śmierci… Prawo, rozsądek,
logika, ból, prawda, macierzyństwo — wszystko na wąskie kładce nad przepaścią, w se-
kunǳie, w ednym kroku mięǳy szeregiem a pe czem esesmana…

²³Brandt, Karl — kierownik wyǳiału IV (Gestapo) niemieckie Służby Bezpieczeństwa, eden z organiza-
torów akc i przesiedleńcze , w czasie które Żyǳi z warszawskiego getta wysyłani byli do obozu w Treblince.
[przypis edytorski]

²⁴ǳikich — „ǳikimi” nazywano Żydów, którym okupant odebrał uprawnienia do mieszkania nawet na
terenie getta, przeznaczonych do wywózki i ukrywa ących się. [przypis edytorski]

²⁵Nemezis (mit. gr.) — bogini zemsty, przeznaczenia i sprawiedliwości. [przypis edytorski]
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Biegnie za Ziutą… Strzał żandarma. Kula trafia ą w czoło. Pada na mie scu. Ziuta i e
mąż wchoǳą do szeregu idącego na plac.

Imiona — Ziuta… Asia… Eli… Fania… Sioma… czy to wam coś mówi? Nic. Luǳie. Śmierć, Imię, Pamięć
Niepotrzebni. Było takich tysiące. Tysiącami szli na plac, tysiącami byli bici pe czami,
odrywani od roǳin, ładowani do wagonów. Gazowani. Nieważni. Statystyka ich nie
wymieni, żaden krzyż nie oǳnaczy. Imiona. Puste dźwięki. Dla mnie to luǳie żywi,
bliscy, dotykalni, to życia, które znam, to szmaty zdarzeń, w których byłem. Te tragedie
przerasta ące siłę odczuwań dla mnie ważnie sze od losów Europy.

Poszli.
Do odchoǳące grupy zwolnionych strzela z tyłu na pożegnanie esesman Orph.
Poszli.
Bilans.
Blok nabrzmiewa głuchym płaczem. Zbieranie trupów.
Oblężenie telefonów. Pomocy! Pomocy! Pomocy! Mobilizac a szyszek z Gestapo! Te-

lefony na plac — czy są wagony? Czy est pan Szmerling? Panie kierowniku… mó … mo-
a… zabrani!… Panie komendancie! Panie Skosowski²⁶! Pomocy! Każda suma!  ‼
Ile bęǳie trzeba! Pół miliona da ę za  osób! za  osób! za edną osobę!

Żyǳi ma ą pieniąǳe! Żyǳi ma ą zna omości! Żyǳi są bezsilni!
Kto eǳie? Kto pó ǳie? Trzeba coś zrobić!
Nowe wiadomości dochoǳą z placu — Hołodenko zabity przy we ściu do swego

schronu, do którego nie mógł się dopukać (poprzedniego dnia sam wydał regulamin
niewpuszczania po zamknięciu skrytki).

Bezładna bieganina po bloku.
Wycie. Tumult.
Trup Asi leży na wartowni.
Eli, zuchwały, pyszny chłopak (te opowieści o Belgii, Gandawie, Angielkach i oddechu

Europy), poszedł…
Mó cały dom poszedł.
Idę przez pusty, długi korytarz. Syczy akaś gotu ąca się woda. Jakaś porzucona tecz-

ka…
Rozrzucona pościel. Niedopita szklanka.
Nie ma. Nie ma. Nikogo nie ma…
Uciekam z mieszkania.
Już ratownicza ekipa wy echała na plac.
Szymek Kac kłaǳie czapkę porządkowego. Dosta e pieniąǳe i daleko idące upoważ-

nienia.
Noc szybko spada na dolinę żałoby.
Znów nerwowy, krótki sen, rano trzeba czuwać, to się może powtórzyć. Napięcie

oczekiwania na wiadomości z placu, kogo zdołano wyratować. Na razie udało się [o]koło
 osób ukryć w piwnicy. Potem … Luǳie kry ą się w piwnicach. Wagonów nie
ma. Może część się uratu e.

Akc a w mieście…
Akc a u Schultza²⁷…

Akc a u Toebbensa²⁸…

Pierwsze ożywia ące nerwy wiadomości.
Opór! Pada ą strzały. Żyǳi ma ą granaty. Żyǳi ma ą broń. Na Niskie podpalono

dom. U Schultza rzucano granaty.

²⁶Skosowski, Leon (zm. ) — kolaborant niemieckie Służby Bezpieczeństwa, ǳiałał w tzw. ,trzynastce”,
t . Urzęǳie do Walki z Lichwą i Spekulac ą, uczestnik afery Hotelu Polskiego (gǳie zabito Żydów, którym
sprzedano paszporty neutralnych kra ów południowoamerykańskich), zginął w egzekuc i dokonane przez Armię
Kra ową. [przypis edytorski]

²⁷Schultz, Fritz Emil — pochoǳący z Gdańska współwłaściciel firmy Toebbens und Schultz, produku ące
w getcie warszawskim tekstylia i mundury mieszczące się przy ul. Nowolipie . [przypis edytorski]

²⁸Toebbens, Walter (zm. ) — członek NSDAP, na większy pracodawca w getcie warszawskim, producent
tekstyliów i elementów umundurowania; po likwidac i getta produkc ę przeniesiono do obozu w Poniatowe .
Po wo nie miał być sąǳony w Polsce, lecz w droǳe na proces wyskoczył z pociągu. Następnie prowaǳił
przedsiębiorstwo tekstylne pod przybranym nazwiskiem. [przypis edytorski]
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Są zabici esesmani.
Niemiecka karetka pogotowia krąży po ǳielnicy.
Getto przesta e być knie ą trzebione zwierzyny. Walka
Staje się frontem.
Legenda urasta. Mit nabrzmiewa. Opowiada ą o walkach. O wycowaniu się żan-

darmów.
Esesmani nie wchoǳą do piwnic. Na skrzyżowaniu ulicy rozpłaszczył się trup pierw-

szego esesmana.
Pe cz leży w rowie.
Z getta wywieziono szpital. Wszystkich chorych i całą obsługę szpitalną. Siostry,

lekarzy, wyǳiał zdrowia.
Na sali chirurgiczne leżących w gipsie wolno ( eden po drugim) zastrzeliwano.
(Męko, czeka ąca swoich wielkich piór. ǲiesiąty czy piętnasty leżący w gipsie, cze-

ka ący na swo ą kulę, z nogami czy członkami w gipsie, bez ruchu…)
Wywieziono cały areszt centralny. Z Cyganami. Cyganie nie chcieli we ść do wago-

nów. Zostali rozstrzelani na mie scu.
Doprowaǳonych na plac luǳi od Schultza za opór dopada siny i wściekły z pas i

Brandt. Rozbĳa kolbą rewolweru czerepy, strzela co ǳiesiątego, kobietom wyrywa włosy
z głowy, kopie buciskami niemieckiego żołdaka.

Wchoǳą do wagonów.
Nowy, amerykański w pomyśle organizacy nym, a szatańsko i wściekle pieski nie-

miecki sposób udręki i oszczędności pracy.
Przy eżdża ą auta z Werterfassung²⁹ i wchoǳącym do wagonów (° mróz) zabiera ą

buty, palta, marynarki, swetry, żeby odebrać ostatnią naǳie ę, że może gǳieś do obozu…
że gǳieś na pracę…

Aby nie obǳierać trupów…
Obdarci z ubrań i obuwia wchoǳą do wagonów.
(Fania… Fania… Fania… )
Po  osób… Potem po … (do wagonu normalnie wchoǳi  osób — podczas

poprzednie akc i po  osób).
Jak się okazało, było to barǳo potrzebne.
Trzecia noc.
Jutro ma być koniec.
Krótkie, za krótkie noce w poko u, w zamarłym bezruchu, w niełaǳie, w grobowcu

nagle zabranych istnień.
Luǳie garną się w stada w dniach paniki. W poko u śpi  czy  osób. Nieprzerwana

rozmowa o minionych goǳinach.
Nieprzerwane ątrzenie rany, aby ból zaciskał pięści.
Szymek wciąż na placu.
Spęǳa noce na bezowocnych próbach wyciągnięcia, przekupienia, oszukania Ukra-

ińców i żandarmów.
Wraca ą pierwsze askółki.
Nowe nowele i sensacy ne przygody z zeszytowych romansów.
Eli wrócił z placu. Pomogli mu koleǳy porządkowi.
Ziuta wraca z placu w przebraniu polskiego polic anta, w kożuchu, w butach, z re-

wolwerem.
Szymek wyciąga parę ( czy  osoby) delikwentów.
Wraca tuż przed we ściem do wagonu wyciągnięta O.
Nowa seria opowiadań. Już wiemy wszystko.
Jak się stłacza do wagonów, co się mówi i myśli w piwnicy Umschlagplatzu, ak

esesmani wywabili pochowanych groźbą użycia gazów, wiemy, ak zabĳano, ak zabierano
obuwie i palta, ak Szmerling przy mu e defiladę, znamy ostatnie życzenia bliskich.

Wiemy.
Wiemy, ak robi się koszmarne fortuny — ak choǳą po piętrach, szuka ąc wody, ak Pieniąǳ

²⁹Werterfassung (niem.) — służba pomocnicza SS, gromaǳąca mienie po pomordowanych Żydach. [przypis
edytorski]
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proponu ą Ukraińcom miliony, ak oszczęǳa ący na białym chlebie wy eżdżali, unosząc
sumy, akimi mogli utrzymać przez miesiące te setki luǳi na placu.

Jak wy eżdża ą bez palt, z widmem uduszenia w gazie, z brylantami w obcasach, ak Bogactwo, Śmierć
sucho ociera ą się o ciało dolary, funty, „twarde” i „miękkie”.

Skarb Rzeszy rośnie.
Żydostwo umiera.
Wszystko umiera.
Narasta historia, mała, ciasna i nieważna historia naszych dni.
Czwarty ǳień akc i.
Opór rośnie.
Kronika galopu e.
Szternfeld³⁰, król gestapowców żydowskich, zamordowany przez Niemców.
Selekc a Służby Porządkowe .
Samobó stwo pułkownika Szeryńskiego³¹.
Rozwiązanie zakładów, gminy, etc.
Nowe formy, nowe oszukańcze numerki i perspektywy.
Przerwa w akc i.
Lud nazywa tę akc ę „małą” akc ą w odróżnieniu od „duże ”, lipcowe .
Ale akc a trwa.
Żyǳi czu ą w powietrzu, we krwi, wyczytu ą mięǳy wierszami plotek wieści i nowych

sugestii koleżków z Alei Szucha. Zwozi się cement, cegły, noce rozbrzmiewa ą stukiem
młotów i oskardów. Pompu e się wodę, robi się studnie poǳiemne. Schrony. Mania,
pęd, nerwica serca getta warszawskiego.

Światło, kable poǳiemne, przebĳanie wylotów, znów cegły, sznury, piach… Dużo
piachu… Piach…

Nary, prycze. Aprowizac a na miesiące.
Przekreśla się elektryczność, wodociągi, wszystko. Dwaǳieścia wieków przekreślo-

nych przez pe cz esesmana. Epoka askiniowa. Kaganki. Studnie wie skie. Długa noc.
Luǳie wraca ą pod ziemię.

Przed zwierzętami.
A za oknem coraz wyższe słońce.
Wy ątkowo ciepły luty.
Przeglądam i segregu ę wiersze pisane dla tych, których nie ma. Te wiersze czytałem Poez a, Śmierć

ciepłym, żywym luǳiom, pełen wiary w przetrwanie, w koniec, w utro, w ZEMSTĘ,
w radość i budowanie.

Czyta cie.
To nasza historia.
To czytałem umarłym…

Do polskiego czytelnika
ǲiś, utro czy za rok — konspiracy nie, z ręki do ręki — czy po wo nie, ako tom
publicznie dostępny, zbiór wierszy Co czytałem umarłymdotrze do polskiego czytelnika.
Może weźmie te karty Polak-demokrata, dla którego męka narodu, który ǳielił z nim
lata dobre i złe — nie bęǳie obo ętna, może daleki od nas czytelnik polski szuka ący
w wierszu tylko poez i, formy czy techniki i wątpliwych emoc i, może nawet wróg (choć
wśród luǳi cieszących się taką historią wroga mało est czyta ących w ogóle, a uż wierszy
spec alnie) — każdemu z tych kategorii czytelnika [!] należy się komentarz.

Mimo ǳielącego cienkiego murka środowisko i życie getta bęǳie dla niego dalekie,
egzotyczne i coraz barǳie oddalone zasiekami ustaw niemieckich i propagandą hien

³⁰Szternfeld, Dawid — sekretarz Abrama Ga ncwacha, kierownika Urzędu do Walki z Lichwą i Spekulac ą
[przypis edytorski]

³¹Szeryński, Józef (–) — pierwszy nadkomisarz Żydowskie Służby Porządkowe w getcie warszaw-
skim, skazany na śmierć przez organizac e poǳiemne. [przypis edytorski]
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i wilków. Wiersze mo e zawarte w tym tomie pisałem w antraktach straszliwych zda-
rzeń, echa których doszły i do was, przy aciele. Jak uśmiechy uspoka a ące umiera ącego
mięǳy ednym drgnieniem bólu a drugim — z awiały się smutne te rymy i rytmy.

Wiersze te w niewielkie ilości odpisów „poszły w lud”, były przeze mnie czytane na
wieczorach literackich i recytowane w warsztatach.

Wiersze, w które we ǳiecie, moi droǳy, bez opasek³², to dżungla, w które niełatwo
zna ǳiecie drogę. Tematyka i rekwizyty są dla was obce i niezrozumiałe, wymaga ą wielu
komentarzy. Są słowa i pointy, których głębie i przeraźliwy smutek poznać można po
przygotowaniu, akie dać może tylko życie za murem i pod pe czem esesmanów.

Ale edno est wyraźne i dominu ące we wszystkich bez wy ątku utworach moich Warszawa, Tęsknota
z tego okresu. To głęboka i beznaǳie na tęsknota za Warszawą, eśli nie za stolicą z 
roku, to za miastem mo ego pierwszego wiersza i pierwsze do rzałe wiosny.

Trzeba sieǳieć przy mnie, eśli nie we mnie, by zrozumieć wiersz Paszporty, który
właściwie powinienem umieścić na okładce ako motto całości, trzeba znać całą bez-
naǳie ność i ednostronność te miłości, żeby mi wybaczyć niemiłe może dla polskiego
czytelnika tony w wierszach Rzeczy, Okno na tamtą stronę lub oskarżenie w wierszu Klucz
u stróża.

Z edne strony są wiersze, których czytelnik polski nie „rozgryzie”, i z drugie stro- Obcy
ny są tu wiersze tak sieǳące myślami w kulturze polskie i polskie obycza owości, że
ich publicznie nie czytałem „u nas” (Legendy wigilĳne: Jezus w zakładach Kruppa i Cud
w okopach).

Dlaczego ten tom nazwałem: Co czytałem umarłym (pierwotne tytuły poszczególnych
trzech tomików: Wołanie w nocy, Donos poetycki i Zahlen bitte³³), poda ę w komentarzu
wstępnym.

Telefon
Z sercem rozbitem i chorem³⁴,
z myślami o tamte stronie
sieǳiałem sobie wieczorem
przy telefonie —

I myślę sobie: zaǳwonię,
do kogoś po tamte stronie³⁵,
gdy dyżur mam przy telefonie
wieczorem —

I nagle myślę: na Boga —
nie mam właściwie do kogo,
w roku trzyǳiestym ǳiewiątym
poszedłem inną drogą —

Rozeszły się nasze drogi,
przy aźni ugrzęzły w toni

Polak, Żyd, Wo na

i teraz, no proszę — nie mam
nawet do kogo zaǳwonić.

A wieczór esienny za szybą,
a wicher esienny gna drogą
i myślę — chciałbym zaǳwonić,
ale nie mam do kogo —

³²bez opasek — rozporząǳenie Generalnego Gubernatora Hansa Franka od  stycznia  roku zmuszało
Żydów do noszenia na ramieniu białych opasek z Gwiazdą Dawida. [przypis edytorski]

³³Zahlen bitte (niem.) — proszę płacić. [przypis edytorski]
³⁴rozbitem i chorem — z uwagi na rym zachowu emy tu dawną formę N.lp. [przypis edytorski]
³⁵po tamtej stronie — t . poza gettem. [przypis edytorski]
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Biorę słuchawkę do ręki,
żałośnie chybocze się linka,
nakręcam numer zna omy,
oǳywa się… zegarynka…

Przepraszam, czy mnie pozna esz?
pytam ściszonym głosem,
siódmego września przed laty,
zanim poszedłem na szosę,

Żegna ąc mó pokó o świcie,
wieǳiałem, co się zaczyna —
i rzekłaś mi po raz ostatni,
że uż est szósta goǳina…

A teraz, czy chcesz ze mną mówić,
bo mnie w gardle sta ą łzy,

Samotność

powieǳ mi coś, zegarynko…
…ǳiesiąta pięćǳiesiąt trzy —

Jak często musiałem życie
z tym głosem spoko nym spleść
— pamiętasz, mnie, zegarynko,
— ǳiesiąta pięćǳiesiąt sześć —

ǲiesiąta pięćǳiesiąt sześć,
chcesz — to bęǳiemy wspominać,
w trzyǳiestym ǳiewiątym roku
wyszedłem teraz z kina —

— ǲiesiąta pięćǳiesiąt siedem,
wracałem do domu „Zerem”
z Chmielne , z kina Atlantic,
z filmu z Gary Cooperem³⁶ —

Na rogu Złote gazeciarz
sprzedawał „Kurier Czerwony”³⁷,

Miasto

na asfalt się kładły ak zorze
kolorowe neony —

„Zero” skręcało koliście
w serce miłego miasta
… czy mówisz coś, zegarynko?
— edenasta…

Jeszcze się iskrzył Nowy Świat,
eszcze na spacer parki szły,
eszcze zapraszał Café Club³⁸
— edenasta trzy…

³⁶Cooper, Gary — właśc. Frank James Cooper (–) amerykański aktor filmowy z czasów końca kina
niemego i początków kina dźwiękowego, znany m. in. z roli w westernie W samo południe (). [przypis
edytorski]

³⁷„Kurier Czerwony” — ǳiennik popołudniowy o charakterze sensacy nym, wydawany w Warszawie w la-
tach –, politycznie deklaru ący się po stronie obozu piłsudczykowskiego. [przypis edytorski]

³⁸Café Club— kawiarnia mieszcząca się w nieistnie ące uż kamienicy na rogu Alei Jerozolimskich i Nowego
Światu. [przypis edytorski]
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W Quicku³⁹ świeże parówki
i kolacy ny tłok,
gnały z Adrii⁴⁰ taksówki,
z głośnika śpiewał Fogg⁴¹.

Wracały do remizy tramwa e,
a nocne zaczęły wieźć,
która była mnie więce ?
— edenasta czterǳieści sześć —

Jak dobrze się z tobą rozmawia
bez sporu, bez różnych zdań,
esteś na milsza, zegarynko —
ze wszystkich zna omych pań —

Już lże teraz sercu bęǳie,
gdy wiem, że kiedy zaǳwonię,
ktoś mnie spoko nie wysłucha,
choć est po tamte stronie.

Że ktoś to wszystko pamięta,
że wspólnie łączył nas los,
i mówić się ze mną nie boi,
i tak spoko ny ma głos.

Już noc się esienna pluszcze
i wiatr nad murkami gna,
gwarzymy sobie, marzymy
zegarynka i a…

Bądź zdrowa, mo a daleka,
są serca, gǳie nic się nie zmienia,
za pięć dwunasta — powiadasz —
masz rac ę………… więc do wiǳenia.

Pomnik
Bohaterom — poematy, rapsody‼!
Bohaterów uczczą potomni,
na cokołach nazwiska ryte
i marmurowy pomnik.

Walecznym żołnierzom — medal!
śmierci żołnierskie — krzyż!
Zakląć chwałę i mękę
w stal, granit i spiż.

Zostaną po Wielkich Legendy,
że tacy byli Ogromni,

Sława, Pamięć

³⁹Quick — przedwo enny bar warszawski. [przypis edytorski]
⁴⁰Adria — elegancki lokal funkc onu ący w Warszawie przy ulicy Moniuszki  w latach –. [przypis

edytorski]
⁴¹Fogg, Mieczysław — właśc. Mieczysław Fogiel (–), polski wokalista i producent muzyczny, którego

kariera trwała ponad  lat. Uczestnik Powstania warszawskiego, wcześnie w czasie wo ny zdołał uratować kilku
żydowskich przy aciół. [przypis edytorski]

    Co czytałem umarłym 



mit zakrzepnie i — bęǳie
Pomnik.

A kto wam opowie, Przyszli,
nie spiż i nie mitu temat —
że JĄ zabrali — zabili…
i że JEJ nie ma…

Czy była dobra? — Nawet nie —
często się przecież kłóciła,
stuknęła drzwiami, burknęła…
ale — była.

Ładna? Nie była nigdy ładna,
nawet nim głowa się posrebrzyła.
Mądra? Ot, zwycza nie, niegłupia…
No, ale… była.

Rozumiesz: była, a gdy Je nie ma,
to każdy kąt tu oczy złe ma
i zaraz widać, że Je nie ma.

Nie żeby wielkie słowo: Dom,
mó Boże, cóż to za gospodarstwo⁈

(nie byli z Warszawy)
mąż cały ǳień w warsztacie,
syn — także miał gǳieś swo e sprawy,
pokoik często nie sprzątnięty

(bo wodę z dołu przynosiła),
tak akoś stały wszystkie sprzęty,
tak akoś zegar uśmiechnięty,
no — była.
Była.

I cóż? Człowiek? Nie — nieważne —
statystyka żadna Je nie wymieni,
dla świata, Europy mnie niż pyłek,
ważna to rzecz ten Je wysiłek!
ale gdyś zbliżył się do sieni,
nim klamkę wziąłeś, nim drzwi pchnąłeś,
akoś w powietrzu zapachniały
ni ciepła zupa, ni ręcznik biały,
tak akoś ciepłość cię owiła,
no…

była.

I wzięli.
Poszła, ak stała.

Śmierć

Od ognia.
Zupy nie zdążyli…

zabrali, poszła — nie ma,
zabili.

Wróci z warsztatu mąż,
usiąǳie ciężko na stołku,
ręce opadną na podołku,
głową woǳi i patrzy.
Ognia nie ma pod blachą —
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ścierka spadła i leży,
talerz na stole — brudno.
Nie wsta e. Pochyla się. Myśli.
Trudno.

Nie ma.

Z e chleba i zupy z warsztatu
fabryczne — obce i marne .
Je i patrzy:

na półce milczący,
zimny i martwy Je garnek.

Nie pó ǳie uż do warsztatu,
syn wróci z miasta zgłoǳony, Matka, Jeǳenie, Pamięć
w łóżko nie zaścielane
rzuci się w butach zbłoconych.
Nie uśnie.
Bęǳie patrzył i nie zapomni…

Tam Matki wystygły garnek
JEJ POMNIK…

ǲwonki
Na drzwiach wisiała kartka
czytelna tylko z bliska —
„ǲwonek czynny — proszę ǳwonić”
i trzy nazwiska:

Do pani L. eden raz,
do pana K. razy dwa,

a do doktora trzy razy…

Kartka taka wisiała,
żeby luǳie wieǳieli,
potem była selekc a
i — wzięli…

tę panią L. ( eden raz)
i pana K. (razy dwa),

i tego doktora (trzy razy…).

Kartka „proszę ǳwonić”
wisi na drzwiach,

Strach

a drzwi otwarte,
a za drzwiami — strach…

Nie ma klamek — szarpnięte,
gdy zastali zamknięte…
drzwi rozwarte na oścież,
czarni byli tu goście.
Porzucone w pośpiechu
rzeczy w ǳikie pogoni,
a na drzwiach wisi kartka
z nazwiskami i „…ǳwonić” —

do pani L. eden raz,
do pana K. razy dwa,

a do doktora trzy razy.
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Przyszli nowi — sprzątnęli,
klamki nowe wprawili,
kartki ze drzwi nie zd ęli.
Zapomnieli.

Przy ǳie zmrok — szara pora,
coraz bliże wieczora,
mrok z kątów się wyłania,
coś wygania z mieszkania…

Strasznie akoś i mrocznie,
trupio, głucho, urocznie,
wie e śmiercią i złem —

Wiem:
Niech zaǳwonią za drzwiami Duch
eden raz, dwa lub trzy,
cienie idą ścianami,
akieś widma czy mgły.

To est do mnie — to do mnie,
szepty snu ą się głuche,
tak się cieszę ǳwonieniem,
wargi martwe i suche.
— Jeden raz — to est do mnie!
może syn mnie odwieǳi…
— Teraz znowu dwa razy…
to są do mnie sąsieǳi…

Korytarzem bez światła
lokatorzy upiory — — —
…teraz ǳwonią trzy razy…
to est do mnie, to chory…

Już milczące szarpanie
tu przy klamce… przy ścianie,
uż westchnienie i męka,
że bezsilna est ręka,
że tak marom niełatwo
w korytarzu dać światło,
drzwi otworzyć… powitać,
ach, to wy… a co słychać?…

A w ǳień spokó ,
nikt nie czai się z wnęk…
O zmroku — — —
lęk…
ǲwonek.

Iǳiesz…
zawsze potrącisz coś nogą…
strach…

otwierasz drzwi — — —
…‥nikogo…

— to do nich…
(bo na drzwiach
wciąż kartka: ǲwonić…

Do pani L. raz…
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do pana K. dwa…
a do doktora trzy razy…).

Nowe święto
Żyǳi muszą mieć święta,
Żyǳi muszą pamiętać,
co było na Paschę⁴² i Purym⁴³ — — — —
że humentasz⁴⁴ połaman
to z powodu, że… Haman⁴⁵…
a mace to Egipt ponury…
Chorągiewka w kolorach
to pamiątka, że Thora⁴⁶,
a cytrus i kucki⁴⁷ — szałasy —
wszęǳie akaś przyczyna,
wszystko coś przypomina,
akieś cuda, zdarzenia czy czasy…
prze ǳie wo na straszliwa,
co żydostwo rozrywa
na strzępy, łachmany i ćwierci…
Żyǳi przecie zostaną,
wy dą skądś w akieś rano,
pozdrowienia oddać od śmierci…
Żyǳi muszą mieć święta, Święto, Żyd, Pamięć
Żyǳi muszą pamiętać,
że cud naród wyzwolił od zgonu,
tak ak święto szałasów,
tak zostanie z tych czasów
nowe święto: nie kucki, a — SCHRONY.
Raz na rok w ǲień Wolności
bęǳie spraszać się gości

⁴²Pascha— (hebr. pesach: pominięty, oszczęǳony; id. pejsech) zw. też Chag ha-Awiw (hebr. Święto Wiosny),
na ważnie sze i na starsze święto żydowskie, edno z trzech świąt pielgrzymich, obchoǳone od czasów wędrówki
Żydów przez pustynię ku Ziemi Obiecane , upamiętnia ące ocalenie roǳin żydowskich przed ósmą plagą egipską
(śmiercią pierworodnych). [przypis edytorski]

⁴³Purym a. Purim (hebr.: Losy) — Święto Losów (Losowania), Święto Przeznaczenia; radosne święto ży-
dowskie, obchoǳone  dnia miesiąca adar, t . w ostatnią pełnię księżyca przed wiosenną równonocą (przypa-
da ącą  a.  marca, tak że Purim wypada zwykle na przełomie lutego i marca). Święto upamiętnia opisaną
w biblĳne Księǳe Estery historię o ocaleniu Żydów przed wymordowaniem ich przez wezyra Hamana. Zagła-
dę Żydów zaplanował Haman, wybiera ąc termin losowo, a powodem było to, że nie oddawali mu pokłonu.
ǲięki swemu wpływowi na męża, króla Pers i i Medii Aswerusa (Achaszwerosza, t . może Kserksesa I), kró-
lowa Estera (Hadassa), z pochoǳenia Żydówka, doprowaǳiła do uchronienia swego narodu przed grożącym
niebezpieczeństwem i ukaranie Hamana, który zawisł na szubienicy. [przypis edytorski]

⁴⁴humentasz — z idisz Hamantaschen, tró kątne ciasteczka podawane w trakcie święta Purim, nazywane też
„uszami Hamana”. [przypis edytorski]

⁴⁵Haman (bibl.) — pierwszy minister Pers i za panowania króla Achaszwerosza. Nienawiǳił on Żydów do
tego stopnia, że skłonił króla, by ten wydał rozkaz ich zgłaǳenia. Tymczasem Achaszwerosz pokochał i poślubił
żydowską ǳiewczynę Esterę, która postępu ąc wedle wskazówek swego wu a i opiekuna Mordecha a, wpłynęła
na cofnięcie okrutnego zarząǳenia, ocala ąc w ten sposób swó lud. Haman i ego synowie zostali powieszeni,
a ego mie sce za ął wu królowe , Mordecha . Na pamiątkę tego wydarzenia Żyǳi obchoǳą radosne święto
Purim (hebr.) — dosłownie: losy. [przypis edytorski]

⁴⁶Tora (hebr.: nauka, prawo) — Pięcioksiąg; pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu, zw. też księgami Mo -
żeszowymi, lecz nazwa ta nie wskazu e byna mnie autora tych ksiąg, lecz tylko stwierǳa, że podstawą ich est
tzw. prawo Mo żeszowe (stąd hebr. nazwa Księga Prawa); Pięcioksiąg opisu e, ak powstało to prawo, ilustru e
wydarzeniami historycznymi lub uważanymi za historyczne genezę i rozwó prawa. [przypis edytorski]

⁴⁷kuczka (hebr. sukka) — szałas budowany w święto Sukkot, ma ący przypominać o opisane w Księǳe
Wy ścia wędrówce ludu wybranego z Egiptu do Ziemi Obiecane , kiedy to Żyǳi zmuszeni byli prowaǳić
koczowniczy tryb życia. [przypis edytorski]
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do schronów na prycze i nary⁴⁸,
będą w norach — piwnicach
modlitwami nasycać
serce pełne radości i wiary,
bęǳie kultu przedmiotem
rydel, oskard, łom z młotem,
bęǳie post, tak ak w schronach bywało.
Będą starzy płakali,
będą młoǳi słuchali,
ak to w dniach akcy , blokad się ǳiało…
będą ǳieciom mówili,
że w tych schronach tu żyli
bez powietrza tygodnie, miesiące…
tu w ciemnościach pod ścianą
długo, długo czekano
na wiatr pierwszy, na wolność i słońce…

Starzy będą winszować,
młoǳi będą kpinkować,
że się ǳiadek rozpęǳił w ferworze.
„Niech, co chce, stary gada,
taka pewno przesada,
ak z tym prze ściem Mo żesza⁴⁹ przez morze…”
Wy dą z piwnic o zmroku,
bęǳie czekał ich spokó ,
świat pięknie szy i lepszy, i nowy.
W ciszy, świetle, bezpiecznie
na kolac i świąteczne
bęǳie swastyka z miodem BONOWYM⁵⁰…

Ostatnia legenda o Golemie⁵¹
Jak głosi stara legenda poetycka, a może prawda, przed laty został w getto w Praǳe czeskiej
stworzony Golem — stwór z gliny. Gǳie Golem przepadł — nikt nie wie i wiele na ten
temat krąży legend i podań. Oto ostatnia opowieść o Golemie.

Uliczka est ciasna i mała
miasteczko wdeptane w mrok
uż cicho — upiorne ciszy
żaden nie spłoszy krok —

Zielony est księżyc na dachu
w ślepe okno wślizgu e się kot

⁴⁸nary (daw.) — prycza. [przypis edytorski]
⁴⁹Mojżesz— syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on

sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

⁵⁰z miodem BONOWYM — ze sztucznym miodem na kartki; chemicy w getcie opracowali sposób produkc i
sztucznego miodu z nierafinowanego cukru. [przypis edytorski]

⁵¹golem — w legendach żydowskich istota stworzona na podobieństwo człowieka, zazwycza z gliny, żywa
lecz pozbawiona duszy i dlatego posłuszna poleceniom człowieka, który ą stworzył. Stworzenie golema wiązało
się z powtórzeniem Boskiego procesu kreac i. [przypis edytorski]
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wiatr podgwizdu e ze strachu
łomoce chybotny płot

Załopotało na schodach
zaskrzypiał na dachu gont
mamo… coś stąpa w sieni
kto iǳie?… dokąd i skąd?

Sunie coś ciężko za drzwiami
załóż na skoble łom
w imię O ca i Syna
Boże ochroń ten dom…

Puk… puk… kto puka śród nocy?
uż późno… uż północ wnet
trzasły kołki na skoblach
zaszurał… zasapał… wszedł…

Głową sięga powały
z gliny żółte est cały
szeroki ciężki ak gmach
patrzy…
strach —

Glina w szmatach i płótnach
bryła ciężka i smutna
Uciekłem — mówi — przyszedłem
dwa dni idę polem

Kto ty⁇⁇?
GOLEM

Zrobili mnie — mówi — z gliny
z własne swo e ochoty
nie pytali — zlepili
do ciężarów — roboty…

GOLEM estem — powiada —
macierz nie est kobietą
w getto mnie ulepilii
i zamknęli mnie w getto⁵²

Serce zabrali
oczy zabrali
z gliny zrobili
robić kazali

Wodę im nosić
rąbać im drwa
getto zamknięte
zamknięty a…

I nogą z gliny
i z gliny ręką
co chcą to robią⁵³
glina est miękka…
i muszę spełniać ich wolę

⁵²getto — ǳiś wyraz ten est odmienny; wg współczesne normy winno być: w getcie. [przypis edytorski]
⁵³co chcą to robią — możliwa poprawka: co chcą to robię [przypis edytorski]
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uciekłem z getto
Kto esteś⁇

GOLEM

Już nie zobaczę
uż mnie nie chycą
szedłem tu polem
czarną ulicą

Szedłem legendą
zwidą i ba dą
szukać mnie będą
ale nie zna dą.

Dłonie wyciągnął
w tył się wygina
pada do kolan
Matki i syna…

Księżyc zielony
siny i zły
skrzyp okiennicy
zawoǳą psy…

Matko Chrystusa
ochroń nas przed złem
— Tu nie est getto
— Uciekłem… wiem…

W imię Chrystusa
czy nam się śni?
czego chcesz od nas
— Zamknĳcie drzwi…

Ja estem z gliny
może ulepić
może mnie mądrze
przerobić lepie …

Może wam mogę
i więce dać
zróbcie mnie abym
umiał się śmiać…

Da cie tu przy was
da cie tu kąt
padnę gliniany
nie pó dę stad

Będę legendą
zwidą i ba dą

Opieka

szukać mnie będą
ale nie zna dą
żyć — pragnę — śpiewać
. . . . . . . . . . . . i drzwi zamknęli

i rzekli… siądź…
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I przepadł w tłumie
i uż go nie ma
nie wiǳiał odtąd
nikt uż Golema

A to est morał legendy główny: Kondyc a luǳka
Golem wśród luǳi
stał się luǳiom równy.

Zahlen bitte⁵⁴
Sieǳiało czterech porządkowych
w kna pce i w policy nym bloku,
kiwały się pĳane głowy,
butelki tłukły się na boku.
Lał się spirytus i żubrówka, Alkohol
za stówką szła na wódkę stówka,
a porządkowi w sztok zalani
sieǳieli tak rozradowani,
opowiada ąc swo e czyny,
których nikt dotąd nie mógł zliczyć,
i eden mówił o sposobach —
a drugi mówił o zdobyczy —
a trzeci wrzeszczał: Bufetowy,
wódki dla panów porządkowych.
A przy stoliku w kącie, w cieniu,
sieǳiał ktoś smutny przy eǳeniu
i przysłuchiwał się ciekawie,
macza ąc chleb w niesłodkie kawie.
A tamci głośno: wódka, wódka,
sznycelek, piwko — gęsie udka,
a stary patrzył na nich z boku
i pił swą gorzką kawę w mroku,
i patrzył na nich chciwie, ostro,
akby nic z twarzy nie chciał stracić,
a potem stuknął palcem w szklankę
i rzekł: Trzeba bęǳie płacić…
A tamci z mie sc się swych zerwali
w niemym, obłędnym przerażeniu
i chcieli mrok oczami przebić
do tego, który sieǳiał w cieniu…
Zwaliła się na ziemię szklanka, Zemsta
ktoś gardło zdławił gwarne braci
i długo wisiał szept nad stołem,
memento:

Trzeba bęǳie płacić—

Barǳo przepraszam
Muszę i musisz
pragnąć i wierzyć —

Kondyc a luǳka, Walka

⁵⁴Zahlen bitte (niem.) — proszę płacić. [przypis edytorski]
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Tertium non datur⁵⁵.
Cierpieć i — przeżyć
kłami… pazurem!
na wszystko przystać,
zamieniać skórę
ak transformista.
Przebić się, przepchać
na większy zator,
żyć bez oddechu
… presti [di] gitator⁵⁶…
O co tu choǳi?
więc dobrze, wieǳ to,
tu choǳi o NAS
żywe świadectwo…
Jak w białe kruki
niech patrzą na nas,
niech o nas mówią
noce do rana,
— że est ważnie szy
Einstein⁵⁷ i Tuwim⁵⁸‼!
— da cie mi spokó ‼
o kim tu mówić?

Czym świat wzbogacą,
gdy zrobią krocie,
pisząc i mówiąc
o swej tęsknocie,
o swym współczuciu,
O NASZEJ ofierze.
Da cie mi spokó ‼!
Ja im nie wierzę‼!
Czym uszczęśliwi
tom Feuchtwangera⁵⁹,
gdy z dokumentów
prawdę wyszpera,
gdy ta emnice wysupła pierwszy
z ogłoszeń GMINY⁶⁰
I moich wierszy‼!
Tuwim w Janeiro
opływa w łaski,
płacząc nad dolą
braci warszawskich.
Chaplin⁶¹ zbudu e

⁵⁵Tertium non datur (łac.) — trzecie możliwości nie ma. [przypis edytorski]
⁵⁶prestidigitator — iluz onista. [przypis edytorski]
⁵⁷Einstein, Albert (–) — uroǳony w Niemczech fizyk-teoretyk pochoǳenia żydowskiego, autor

teorii względności (szczególna teoria względności, wraz ze słynnym równaniem E=mc², ustala ącym równo-
ważność mięǳy masą a energią powstała w  roku, ogólna teoria względności, stanowiąca teorię grawitac i,
opublikowana została w  roku). [przypis edytorski]

⁵⁸Tuwim, Julian (–) — polski poeta, pisarz, satyryk, tłumacz poez i ros., . i niem. W dwuǳie-
stoleciu mięǳywo ennym był edną z na popularnie szych postaci świata literackiego; współzałożyciel kabaretu
Pikador i grupy poetyckie Skamander, blisko związany z „Wiadomościami Literackimi”. W latach –
na emigrac i, m. in. w Rio de Janeiro. [przypis edytorski]

⁵⁹Feuchtwanger, Lion — właśc. Jakub Ar e (–), autor m.in. powieści Żyd Süß (), na podstawie
które Veit Harlan nakręcił propagandowy, a niezgodny z e wymową film, oraz Wojny żydowskiej (), które
ednym z bohaterów est Józef Flawiusz. [przypis edytorski]

⁶⁰Gmina — potoczne określenie Rady Żydowskie , reprezentu ące mieszkańców getta przed właǳami oku-
pacy nymi. [przypis edytorski]

⁶¹Chaplin, Charlie — właśc. Charles Spencer Chaplin, (–), aktor komiczny i reżyser, gwiazda kina
niemego. Uroǳony w Londynie, karierę zrobił w USA. Stworzył postać trampa Charliego, biedaka o zło-
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mur w Hollywooǳie,
w getto⁶² z tektury
na ęci luǳie,
dolaroroby
w obfitym cielsku
„dy bone⁶³” będą wyć po angielsku,
a Chaplin bęǳie
miliony zbierać
w roli Pinkerta⁶⁴
al[bo] Gepnera⁶⁵.
Huberman⁶⁶ zagra,
Wells⁶⁷ coś dopowie,
Mann⁶⁸ w  tomach
wyda swą powieść,
będą płakali wzruszeni barǳo,
będą krzyczeli,
ak barǳo garǳą,
ak ich poruszył nasz los do dna,
barǳo przepraszam,
a a?
zrobią fortunki,
plus szum i sława,
za to, co było
w mieście Warszawa,
będą obchoǳić, Pamięć
będą mnie święcić,
a a co na to
błogie pamięci?
Bu da, panowie,
lipa, panowie,
a to przeży ę —
JA to opowiem —
a sam wykrzyczę
stoma głosami
rymem i rytmem,
stoma wierszami,
niech nie współczu ą
w naszym imieniu,
wcale nie chcemy
spoczywać w cieniu.
My przeży emy —
my mocne plemię —
gǳieś się schowamy,

tym sercu, wyposażonego w melonik, muszkę i laseczkę. W filmie Dyktator () parodiował Adolfa Hitlera.
[przypis edytorski]

⁶²getto — ǳiś wyraz ten est odmienny: w getcie. [przypis edytorski]
⁶³Oj di bone ( idysz) — agment piosenki Leopolda Rubinsteina, kompozytora, muzyka i śpiewaka z war-

szawskiego getta. Poniże agment te piosenki: Oj, di bone! Ich will niszt upgejbn di bone, Ich will noch a bisele
lebn” (O , kartka żywnościowa! Ja nie chcę oddać te kartki, a chcę eszcze żyć). [przypis edytorski]

⁶⁴Pinkert — nazwisko roǳiny prowaǳące żydowskie przedsiębiorstwo pogrzebowe, funkc onu ące również
w getcie warszawskim. [przypis edytorski]

⁶⁵Gepner, Abram (–) — przed wo ną kupiec i radny, w e trakcie m.in. przewodniczący Zakładu
Zaopatrzenia przy Raǳie Żydowskie w getcie warszawskim. [przypis edytorski]

⁶⁶Huberman, Bronisław (–) — skrzypek-wirtuoz i pedagog muzyczny pochoǳenia żydowskiego.
[przypis edytorski]

⁶⁷Wells, Herbert George (–) — pisarz, klasyk fantastyki naukowe , autor m. in. Wojny światów,
Wehikułu czasu i Wyspy doktora Moreau. [przypis edytorski]

⁶⁸Mann, Tomasz (–) — niemiecki prozaik, laureat Nagrody Nobla w roku , autor m. in powieści
Czaroǳiejska góra () i Doktor Faustus (). [przypis edytorski]
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boda pod ziemię — — —
czyta gazety
i plotek słucha ,
to nic nie szkoǳi,
doda ą ducha.
I zęby ściśnĳ,
zaciśnĳ pięście,
uparty człowiek,
uparte szczęście.
Nie tylko Disney⁶⁹ ma w głowie ole ,
my także, Żyǳi,
uż na nas kole ,
chcemy gre putów,
chcemy stadionów,
pięknych podróży,
miękkich wagonów,
są mocni Żyǳi tam w USA —
barǳo przepraszam,
a a⁇?
Ostatnia stawka też ma znaczenie,
stawić na wszystko w takie grze,
nie ma przegrane — kto gra, wygrywa.
Panie, panowie — faites vos jeux⁷⁰ —
i nie mów o szczęściu Wellsa i Lopka⁷¹.

Mała stacja Treblinki⁷²
Na szlaku Tłuszcz — Warszawa,
z dworca Warschau — Ost⁷³
wy eżdża się szynami
i eǳie się wprost…

I podróż trwa czasami
pięć goǳin i trzy ćwierci,

Życie ako wędrówka,
Śmierć

a czasami trwa ta azda
całe życie aż do śmierci…

A stac a est maleńka
i rosną trzy choinki,
i napis est zwycza ny:
tu stac a Treblinki.

I nie ma nawet kasy
ani bagażowego,

⁶⁹Disney, Walt (–) — amerykański animator, reżyser i producent filmowy, założyciel istnie ącego
do ǳiś studia filmowego. [przypis edytorski]

⁷⁰faites vos jeux (.) — stawia cie zakłady; okrzyk krupiera w kasynie przy rozpoczęciu partii ruletki. [przypis
edytorski]

⁷¹Lopek — pseudonim Kazimierz Krukowskiego (–), aktora kabaretowego, rewiowego i filmowego
pochoǳenia żydowskiego; podczas II wo ny światowe przedostał się na pierw do ZSRR, a potem, wraz z armią
Andersa, do Europy zachodnie . [przypis edytorski]

⁷²Treblinka — obóz zagłady funkc onu ące w okresie od lipca  roku do listopada  roku w pobliżu wsi
Treblinka w obecnym wo ewóǳtwie mazowieckim; kierowano do niego Żydów z polskich gett w ramach akc i
zagłady Żydów noszące kryptonim Reinhardt; w obozie funkc onowały komory gazowe. [przypis edytorski]

⁷³Warschau — Ost (niem.) — Warszawa Wschodnia. [przypis edytorski]
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za milion nie dostaniesz
biletu powrotnego…

Nie czeka nikt na stac i
i nikt nie macha chustką,
i cisza tylko wisi,
i wita głuchą pustką.

I milczy słup stacy ny,
i milczą trzy choinki,
i milczy czarny napis,
że… stac a Treblinki.

I tylko wisi z dawna
(reklama w każdym razie)
zniszczony stary napis:
„Gotu cie na gazie”.

Piękna nieǳiela
I znowu ro na est ulica,
znów na spacerek iǳie snob,
kiedy w nieǳielę po południu
praca zakończy się dla szop⁷⁴ —

Znów się malu ą siusiuma tki
z placówek⁷⁵, gminy⁷⁶ itd.,
ulicą idą znów parami,
z panami w czapkach de pache⁷⁷ —

Gwoźǳie⁷⁸ werkszucom⁷⁹ na ulicach
rzuca ą nonszalanckie: Cześć,
nowe wcielenie subiekcików⁸⁰,
bo miesiąc ma ą uż co eść —

Już miesiąc cicho, bez blokady,
uż znowu życie ma więc sens,
uż kwitnie karmin w twarzy blade
i rzuca cienie tusz do rzęs —

Ach, aka piękna est nieǳiela,
ak się do sra ki śmie e szatz⁸¹,

⁷⁴szop — niemieckie przedsiębiorstwo produkcy ne w getcie; praca w szopie dawała mieszkańcom getta
dodatkowe uprawnienia, m.in. legalizac ę zamieszkania i dostęp do kartek żywnościowych. [przypis edytorski]

⁷⁵placówka — mie sce pracy Żydów zna du ące się poza terenem getta. [przypis edytorski]
⁷⁶Gmina — potoczne określenie Rady Żydowskie , reprezentu ące mieszkańców getta przed właǳami oku-

pacy nymi. [przypis edytorski]
⁷⁷de pache — pod pachę, pod rękę (zwrot pseudoancuski). [przypis edytorski]
⁷⁸gwoźǳie — prawdop. wyżsi rangą funkc onariusze polic i („gwóźdź” = gwiazdka). [przypis edytorski]
⁷⁹werkszuc — członek straży fabryczne (niem. Werkschutz), pełniące funkc e policy ne w szopach, czyli

w pracu ących dla Niemców przedsiębiorstwach na terenie getta. [przypis edytorski]
⁸⁰subiekt (daw.) — sprzedawca w sklepie. [przypis edytorski]
⁸¹szatz (niem. a idisz) — ukochany (używa się podobnie ak polskiego „skarbie”). [przypis edytorski]
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idą ulicą, którą niedawno
piątkami szli na Umschlagplatz⁸²…

Już to, co było, est Historią,
— a mamy nie ma… no, to pech,
ak kwiaty blade na cmentarzu,
wykwita w bramach młody śmiech

Młodość, Śmiech, Śmierć

I młode piersi dyszą: ży ę,
i znów o utrze serce śni —
Rzymianie mówią: Carpe diem⁸³…
Francuzi mówią: C’est la vie⁸⁴…

Cylinder
Włożę cylinder,
smoking⁸⁵ założę —

Stró

krawat z rozmachem…
włożę cylinder,
smoking założę,
pó dę na wachę⁸⁶.

Żandarm zdębie e,
żandarm się zlęknie,
może się schowa…
może pomyśli,
może pomyśli,
że ktoś zwariował.

Włożę cylinder,
i bez opaski,

Odwaga

we łbie orkiestra,
we łbie fantaz a,
w sercu ochota
ak na sylwestra.

Włożę cylinder,
do dę do wachy,
ak chce, niech strzeli,
włożę cylinder
i włożę smoking,
żeby… wiǳieli…

Żeby wiǳieli…
żeby wieǳieli,

Żyd, Stró

dranie półgłówki,
że Żyd nie tylko

⁸²Umschlagplatz (niem.) — plac przeładunkowy, usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Stawki i ǲikie ; po-
czątkowo służył wymianie towarów mięǳy gettem a światem zewnętrznym, późnie gromaǳono na nim luǳi
wywożonych do Treblinki. [przypis edytorski]

⁸³Carpe diem (łac.) — chwyta ǳień, przen.: używa życia (z Horacego). [przypis edytorski]
⁸⁴C’est la vie (.) — to est życie. [przypis edytorski]
⁸⁵smoking — męski stró wieczorowy. [przypis edytorski]
⁸⁶wacha (z niem.) — brama prowaǳąca do getta. [przypis edytorski]
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łapciuch w opasce,
brudas z placówki⁸⁷.

Taka fantaz a,
taka ochota,
tak mi się chciało,
patrzcie zǳiwieni,
choǳę w smokingu
i z muszką białą…

Niech żandarm strzeli,
kiedy zanucę

Śmierć

o, meine Kinder…⁸⁸
niech się potoczy
pod twarde buty
lśniący cylinder…

Okolice Warszawy
Stał człowiek na skrzyżowaniu
o świcie, drżąc ak liść…
i patrzył… patrzył w niebo —
i nie wieǳiał, dokąd iść…

Tak dłuże być nie może,
nie będę dłuże mógł…
ǲiś trzeba zdecydować
i wybrać edną z dróg…

Czy dać im prezent z życia,
swe życie-ersatz⁸⁹,
iść dobrowolnie do nich
na Stawki na plac⁹⁰?

Czy murem⁹¹… i do miasta
na Chłodną… i dale …
na ro ną Marszałkowską…
i do pachnących Ale ?…

A potem pod Belweder…
zasłuchać się w piosenki
esiennych suchych liści
złocących ǳiś Łazienki?…

Stał na skrzyżowaniu
bezradny mężczyzna:
— na Mokotów? Czy na Pragę?…
A może Pelcowizna?…

⁸⁷placówka — mie sce pracy Żydów zna du ące się poza terenem getta. [przypis edytorski]
⁸⁸o, meine Kinder (niem.) — o, mo e ǳieci. [przypis edytorski]
⁸⁹ersatz (niem.) — namiastka. [przypis edytorski]
⁹⁰na Stawki na plac — mowa o Umschlagplatz (niem.: placu przeładunkowym), usytuowanym przy skrzyżo-

waniu ul. Stawki i ǲikie ; początkowo służył on wymianie towarów mięǳy gettem a światem zewnętrznym,
późnie gromaǳono na nim luǳi wywożonych do Treblinki. [przypis edytorski]

⁹¹Czy murem… — mowa o ucieczce przez mur getta. [przypis edytorski]
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I wreszcie machnął ręką…
Postanowił bez słowa…

Samobó stwo

I wybrał drogę…
……‥ Czerniakowa ⁹²……‥

Rzeczy⁹³
Z Hoże i Wspólne , i Marszałkowskie
echały wozy… wozy żydowskie…

meble, stoły i stołki,
walizeczki, tobołki,
kuy, skrzynki i bety,
garnitury, portrety,
pościel, garnki, dywany
i draperie ze ściany.
Wiśniak⁹⁴, sło e, słoiki,
szklanki, plater⁹⁵, cza niki,
książki, cacka⁹⁶ i wszystko
eǳie z Hoże na Śliską.
W palcie wódki butelka
i kawałek serdelka.
Na wozach, rikszach⁹⁷ i furach
eǳie zgra a ponura…

A ze Śliskie na Niską
znów echało to wszystko.

Meble, stoły i stołki,
walizeczki, tobołki.
Pościel, garnki — psze panów,
ale uż bez dywanów.
Po platerach ni znaku
i uż nie ma wiśniaków,
garniturów ni betów,
i słoików, portretów.
Już zostały na Śliskie
drobnosteczki te wszystkie,
w palcie wódki butelka
i kawałek serdelka.
Na wozach, rikszach i furach
eǳie zgra a ponura.

Opuścili znów Niską

⁹²Czerniaków, Adam (–) — inżynier, przed wo ną m.in. radny warszawski, w e trakcie prezes Rady
Żydowskie , popularnie zwane Gminą, w okupowane Warszawie. Organizator życia w warszawskim getcie, m.
in. pomocy społeczne , nielubiany ednak przez mieszkańców, zarzuca ących mu uległość wobec Niemców.
Popełnił samobó stwo  lipca , wieǳąc że rozpoczęta przez Niemców akc a wysiedleńcza prowaǳi do
likwidac i getta. W liście do żony pisał: „Żąda ą ode mnie, abym własnymi rękami mordował ǳieci mego
narodu, nie pozosta e mi nic innego ak umrzeć”. Pisał ǲiennik getta warszawskiego, opublikowany w roku
 („Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” , nr /). Wiersz wykorzystu e fakt, że nazwisko
Czerniaków” brzmi tak samo ak nazwa warszawskie ǳielnicy. [przypis edytorski]

⁹³Rzeczy — wiersz, przerzucony przez mur getta, ako utwór nieznanego autora wziął uǳiał w konkursie
poetyckim czasopisma „Kultura Jutra”, w którym otrzymał edną z nagród. Opisu e on kole ne etapy wywózek
Żydów, od przymusowego przeniesienia ich na teren getta, poprzez zmnie szanie się ego obszaru, po ostateczną
wywózkę do obozów koncentracy nych. [przypis edytorski]

⁹⁴wiśniak — nalewka wiśniowa, ǳiś częście : wiśniówka. [przypis edytorski]
⁹⁵platery — posrebrzane sztućce. [przypis edytorski]
⁹⁶cacko — daw. zabawka, późnie : ozdoba. [przypis edytorski]
⁹⁷riksza — napęǳany siłą mięśni po azd do przewozu pasażerów, zwykle w formie ciągniętego wózka lub

oparty o mechanizm roweru. [przypis edytorski]
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i do bloków szło wszystko.
Nie ma mebli i stołków,
garnków oraz tobołków.
Zaginęły cza niki,
książki, bety, słoiki.
Poszły gǳieś do cholery
garnitury, platery.
Razem w rikszę tak wal to…
Jest walizka i palto,
est herbaty butelka,
est ogryzek karmelka.
Na piechotę, bez fury
iǳie orszak ponury…

Potem z bloków na Ostrowską
eǳie drogą żydowską

bez tobołów, tobołków Bieda
i bez mebli czy stołków,
bez dywanów, cza ników,
bez platerów, słoików,
w ręce z edną walizką
ciepły szalik… to wszystko,
eszcze wody butelka
i chlebaczek na szelkach,
depcząc rzeczy — stadami
nocą szli ulicami.

A z Ostrowskie do bloku
szli w ǳień chmurny o zmroku —

walizeczka i chlebak,
więce teraz nie trzeba —
— równo… równo piątkami
marszem szli ulicami.

Noce chłodne, dni krótsze,
utro… może po utrze…
na gwizd, krzyk albo rozkaz
znowu droga żydowska…

ręce wolne i tylko
woda — z mocną pastylką⁹⁸…

Od Umszlagu⁹⁹ wzdłuż miasta,
hen, aż do Marszałkowskie ,
w pustych domach narasta
życie, życie żydowskie.
W porzuconych mieszkaniach
narzucone tobołki,
garnitury i kołdry,
i talerze, i stołki,
tlą się eszcze ogniska,
leżą łyżki bezczynne,
tam rzucone w pośpiechu
fotografie roǳinne…
Książka eszcze otwarta,
list z półzdaniem… „Niedobra”,
szklanka wciąż nie dopita

⁹⁸mocna pastylka — trucizna. [przypis edytorski]
⁹⁹Umszlag — właśc.Umschlagplatz (niem.) — plac przeładunkowy, usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Stawki

i ǲikie ; początkowo służył wymianie towarów mięǳy gettem a światem zewnętrznym, późnie gromaǳono
na nim luǳi wywożonych do Treblinki. [przypis edytorski]
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oraz karty z pół robra¹⁰⁰.
Wiatr przez okno porusza
rękaw zimne koszuli,
leży kołdra wgnieciona,
akby ktoś się w nią wtulił,
leżą rzeczy bezpańskie,
stoi martwe mieszkanie,
aż poko e zaludnią
nowi luǳie: Arianie¹⁰¹…
Zamkną okna otwarte,
zaczną życie beztroskie
i zaścielą te łóżka
i te kołdry żydowskie,
i koszulę upiorą,
książki włożą do półki,
szklankę kawy wyle ą,
robra skończą do spółki.
Tylko w akimś wagonie
pozostanie to tylko:
Nie dopita butelka
z akąś mocną pastylką…
A w noc grozy, co przy ǳie Podróż
po dniach kul oraz mieczy,
wy dą z kuów i domów
wszystkie żydowskie rzeczy.
I wybiegną oknami,
będą szły ulicami,
aż się ze dą na szosach
nad czarnymi szynami.
Wszystkie stoły i stołki,
i walizki, tobołki,
garnitury, słoiki,
i platery, cza niki,
i ode dą, i zginą,
nikt nie zgadnie, co znaczy,
że tak rzeczy odeszły,
i nikt ich nie zobaczy.

Lecz na stole sęǳiowskim
( eśli VERITAS VICTI¹⁰²… )

Prawo

pozostanie pastylka
ako CORPUS DELICTI¹⁰³.

Rozmowa z ǳieckiem
ǲiewięćset czterǳiesty drugi rok.
Matka i ǳiecko. Warsztat — blok…

Matka, ǲiecko

ǲiecko twarz ma liliową,
matka włosy ak mleko,

¹⁰⁰rober — kompletna rozgrywka w towarzyskim brydżu. [przypis edytorski]
¹⁰¹Arianie — właśc. Ariowie (choǳi tu oczywiście o „rasę ary ską”, nie o odłam protestantyzmu). [przypis

edytorski]
¹⁰²veritas victi (niepopr. łac.) — prawda zwycięży (powinno być: veritas vincat). [przypis edytorski]
¹⁰³corpis delicti (łac., prawn.) — dowód rzeczowy. [przypis edytorski]
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powieǳ mi, matko — pyta malec —
co to znaczy: DALEKO…

Daleko to znaczy za górami,
za lasami i za rzekami…
Daleko to znaczy szyny…
Daleko to morskie podróże,
okręty i przestwór siny,
i góry w słońca purpurze…
Daleko to wyspy złote
i wonne wiatru podmuchy,
to akaś soczysta zieloność
i piasek miękki i suchy.

Lecz ak wytłumaczyć ǳiecku,
co znaczy słowo: DALEKO…
Gdy nie wie, co to est góra,
i nie wie, co zwie się rzeką…
i nie ma ak matka… i nie ma ak a
obrazów tych pod powieką,
więc ak wytłumaczyć ǳiecku,
co to znaczy: DALEKO…

Daleko — kochane ǳiecko
(a łza się chybocze na rzęsach),
daleko to z bloku naszego
aż do bloku Toebbensa¹⁰⁴…

A powieǳ, mamo kochana,
co to znaczy: DAWNO…

Dawno to wieczór mie ski,
płonące lampy, neony…
to cichy spokó w mieszkaniu
i dobrze piec napalony…
Dawno — to ciastka z Ziemiańskie ¹⁰⁵,
dawnie — to obiad przy radiu,
dawno — to rano „Nasz Przegląd¹⁰⁶”,
a wieczór kino Palladium¹⁰⁷.
Dawno — to miesiąc nad morzem,
dawno — to zd ęcia z wycieczki
i ślubne zd ęcia z welonem,
i biały chlebek bez sieczki…

Lecz ak wytłumaczyć ǳiecku
tę przeszłość asną i sławną,
gdy nic… nic przecież nie wie…
ak wytłumaczyć: DAWNO…

Wiǳisz, kochane ǳiecko, Bieda
stare i smutne za młodu,

¹⁰⁴Toebbens, Walter Caspar (–) — współwłaściciel przedsiębiorstwa Toebbens und Schultz, produ-
ku ącego na terenie warszawskiego getta tekstylia i elementy umundurowania dla Niemców, potocznie określa-
nego ako „szop Toebbensa”. Po wo nie dwukrotnie uciekł z internowania i nadal pracował w branży tekstylne .
[przypis edytorski]

¹⁰⁵Ziemiańska — przedwo enna kawiarnia z kilkoma filiami w Warszawie, pierwszy lokal mieścił się na ul.
Mazowieckie . [przypis edytorski]

¹⁰⁶„Nasz Przegląd” — ǳiennik mnie szości żydowskie w Polsce, wydawany w latach –. [przypis
edytorski]

¹⁰⁷Palladium — kino przy ul. Złote / w Warszawie, funkc onu ące od lat . do końca lat . XX w.
[przypis edytorski]
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dawno — to znaczy, gdy dawno…
nie przyǳielano nam miodu…

A powieǳ mi, mamo, powieǳ,
co to, co słyszę nocą…
świst taki długi… daleki…
co to tak świszczę i po co…

Jak wytłumaczyć ǳiecku,
aki wziąć przykład czy motyw,
by wytłumaczyć nocny,
daleki świst lokomotyw…
Jak wytłumaczyć szyny
i długą drogą w bezkresy,
radość mknięcia w sleepingu¹⁰⁸
i oszalałe ekspresy.
Dworce, sygnały, zwrotnice, Niewola
nowe miasta, ulice,
bilety, przesiadki, bagaż,
kurier, bufet i tragarz.
Migot światełek nocą,
z dymów liliowy ślad.
Jak wytłumaczyć… i po co,
że gǳieś eszcze w dali est świat?…

Ten świat znaczy — chłopcze maleńki,
coś rączki żałośnie tak splótł,
że może być dale niż Toebbens…
i eszcze dawnie niż miód…

Romans współczesny
Ona była placówkarka¹⁰⁹,
on był werkszuc¹¹⁰ — fa ny chłop,
i do spółki dostawiali
masła, a a, ser dla szop¹¹¹…

Ona rano szła za murek,
on przez murek za nią w trop…
co przyniosła — sprzedawali —
masło, a a, ser dla szop…

Czasem bili ą po morǳie,
kiedy żandarm krzyknął: STOP…
wtedy próżno czekał werkszuc
na to masło, ser dla szop…

¹⁰⁸sleeping (z ang.) — przeǳiał w wagonie sypialnym. [przypis edytorski]
¹⁰⁹placówkarka — Żydówka legalnie pracu ąca poza terenem getta. [przypis edytorski]
¹¹⁰werkszuc — członek straży fabryczne (niem. Werkschutz), pełniące funkc e policy ne w szopach, czyli

w pracu ących dla Niemców przedsiębiorstwach na terenie getta. [przypis edytorski]
¹¹¹szop — niemieckie przedsiębiorstwo produkcy ne w getcie; praca w szopie dawała mieszkańcom getta

dodatkowe uprawnienia, m.in. legalizac ę zamieszkania i dostęp do kartek żywnościowych. [przypis edytorski]

    Co czytałem umarłym 



Nie wieǳieli nic o świecie,
tylko ausweis, wacha¹¹² LOPP¹¹³,
i tak żyli edną myślą —
masło, a a, ser dla szop…

Ślubu nikt nie błogosławił,
ani rabin — ksiąǳ czy pop,

Roǳina

edno tylko ich łączyło —
masło, a a, ser dla szop.

Kiedy zaszła… pewna… zmiana,
on powieǳiał krótko: skrob…
nie ma czasu z tym się bawić,
grunt to masło, ser dla szop…

Umrą utro lub po utrze,
on się zwali niby snop,

Śmierć

ą zastrzeli kiedyś żandarm
za to masło, ser dla szop…

Tyle będą mieli z życia,
grabarz zaklnie: znowu kop…
i przez eden ǳień nie bęǳie
masła, sera, a dla szop…

Dwaj panowie na śniegu
Pada śnieg, gęsty, zły, przenikliwy,
białą wełną obszywa mi kołnierz,
stoimy razem na puste ulicy
Żyd przy robocie i — żołnierz…

Ty nie masz domu — a nie mam domu,
czas głazem na życiach nam legł,

Zima

tyle nas ǳieli, że strach pomyśleć,
a teraz łączy nas śnieg…

Ja się przez ciebie nie ruszę kroku,
lecz ty także nie masz sposobu,

Wo na

kto z nas właściwie kogo tu trzyma?…
— chyba ktoś trzeci nas obu…

Masz piękny mundur — piękny, przyzna ę,
skąd bym śmiał z tobą się zmierzyć,
cóż z tego, kiedy śnieg nie odróżnia
Żydów od pięknych żołnierzy…

Śnieg pada równo, na mnie, na ciebie…
taki w nim biały spokó ,

¹¹²wacha (z niem.) — brama prowaǳąca do getta. [przypis edytorski]
¹¹³LOPP — Liga Obrony Powietrzne i Przeciwgazowe , stowarzyszenie propagu ące wieǳę o obronie prze-

ciwlotnicze i przeciwgazowe , a także różne formy lotnictwa, w tym szybownictwo. Liga powstała w roku 
ze z ednoczenia Ligi Obrony Powietrzne Państwa i Towarzystwa Obrony Przeciwgazowe . Tu na prawdopo-
dobnie choǳi o lokalizac ę odǳiału bądź sklepu te organizac i. [przypis redakcy ny]
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patrzymy razem przez białą zasłonę
na światło dalekie w mroku.

Spó rz, co a robię? Spó rz, co ty robisz?
na co potrzebne to komu?
Słucha , człowieku… śnieg pada tak długo,
roze dźmy się… chodźmy do domu.

Paszporty¹¹⁴
Chciałbym mieć paszport Urugwa u,
ach, aki to est piękny kra …
ach, ak przy emnie być poddanym
kra u, co zwie się: Urugwa …

Chciałbym mieć paszport Paragwa u,
złoty i wolny to est kra ,
ach, ak przy emnie być poddanym
kra u, co zwie się: Paragwa .

Chciałbym mieć paszport Costa Rici¹¹⁵,
nieba seledyn… wieczny ma …
ach, ak przy emnie móc powieǳieć,
że Costa Rica to mó kra …

Chciałbym mieć paszport boliwĳski,
ak przy aciele moi dwa …
Boliwia żywicą wonna kraina…
ach, aki to est piękny kra …

Chciałbym mieć paszport Hondurasu,
(Honduras brzmi ak wschodni ra …),
Przy emnie rzucić od czasu do czasu
Honduras właśnie — to mó kra …

Chciałbym mieć paszport Urugwa u,
mieć Costa Rica, Paragwa ,

Patriota

po to, by mieszkać spoko nie w Warszawie,
to ednak na pięknie szy kra .

Wiersz o ǳiesięciu kieliszkach
Na lepsza wódka to zła wódka,
mocna wódka i gorzka,

Alkohol

pod serca na przykła[d] lub gęsie udka
albo, powieǳmy, pierożka.

¹¹⁴Paszporty — wiersz dotyczy złudne obietnicy dane przez niemieckich okupantów, zapewnia ące wolność
osobom posiada ącym obywatelstwo obcego kra u. Mieszkańcy getta, wierząc w tę pogłoskę, starali się zdobywać
paszporty kra ów, które nie brały uǳiału w wo nie, co wiązało się z dużymi kosztami. Mimo to w większości
zostali wysłani do obozów koncentracy nych. Szczególny przypadek stanowiła tu sprawa Hotelu Polskiego. Ok.
 Żydów, zwabionych tam obietnicą wy azdu do kra ów neutralnych, Niemcy wysłali do obozów; przeżyło
zaledwie  z nich. [przypis edytorski]

¹¹⁵Costa Rici — według ǳisie sze ortografii: Kostaryki. [przypis edytorski]
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Pierwszy kieliszek — drugi kieliszek,
gorzko ci w gębie: Uaa —
chętnie, panowie, wam towarzyszę,
dobra est wódka zła…
Trzeci kieliszek — czwarty kieliszek,
świat uż dla ciebie za wąski,
rozmach — cholera — głośno — cholera —
zabrać te wszystkie zakąski —
Stuknąć koleżkę widelcem w żebra,
humor, cholera, się ma —
igra żyrandol na sztućcach ze srebra,
dobra est wódka zła…
Od razu wykład o geografii, Wo na, Naǳie a
Tunis — rozumiesz: tu…
a tędy to uż każdy potrafi,
desant kapelusz i lu…
Piąty kieliszek, szósty kieliszek,
gorąco — zde mować palta — i
uż zna kombinac e woǳów i szyszek
— z góry, panowie, i — Malta…
Już w bohaterskie skrzydełka obrósł,
na barkach udźwignąłby gmach,
mapą est cały zalany obrus,
desant butelką i trach…
Głupstwo: nie do eść — i wszystko a er,
rok przeży emy i dwa,
grunt to, panowie, tu — w sercu fa er¹¹⁶,
ach, dobra est wódka zła…
Siódmy kieliszek — ósmy kieliszek,
wszystko kolebie się w krąg,
lampa pĳana tak się kołysze,
zaraz mi spadnie do rąk.
Jasno, świetliście, wszystko est proste,
życie w kieliszku się pluszcze,
za mo e zdrowie, za ego zdrowie,
tego a era tam w lustrze…
Kręci się w głowie ǳiewięć kieliszków,
my górą, panowie: Hurra…
przekreślam wo nę: wiwat, braciszku,
dobra est wódka zła…
A teraz eszcze — żeby do reszty,
nim rozko[ły]szą się kąty…
eszcze, panowie — to uż ostatki,
eszcze kieliszek ǳiesiąty.
Jak łomem w głowę, ak zimnym chlustem
od razu trzeźwo i źle,
ślepa zgryzota w kieliszku pustem¹¹⁷
stoi w opasce na dnie…
Pusta butelka blado i trupio
wróży niepewność dnia,
znowu est smutno, trwożno i głupio,
wódka est gorzka i zła.
Nie pĳ do końca — zostaw kieliszek, Alkohol
nie wysącz wódki do dna,

¹¹⁶fajer (z idisz) — ogień. [przypis edytorski]
¹¹⁷pustem — ǳiś popr.: pustym (forma zachowana ze względu na rym). [przypis edytorski]
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utro się przyda ǳiesiąty kieliszek,
choć wódka est gorzka i zła…

Okno na tamtą stronę
Mam okno na tamtą stronę,
bezczelne żydowskie okno

Żyd

na piękny park Krasińskiego,
gǳie liście esienne mokną…
Pod wieczór szaroliliowy
składa ą gałęzie pokłon
i patrzą się drzewa ary skie
w to mo e żydowskie okno…
A mnie w oknie stanąć nie wolno Ciemność
(barǳo to słuszny przepis),
żydowskie robaki… krety…
powinni i muszą być ślepi.
Niech sieǳą w barłogach, norach
w robotę z utkwionym okiem
i wara im od patrzenia
i od żydowskich okien…
A a… kiedy noc zapada… Kraǳież
by wszystko wyrównać i zatrzeć,
dopadam do okna w ciemności
i patrzę… żarłocznie patrzę…
i kradnę zgaszoną Warszawę,
szumy i gwizdy dalekie,
zarysy domów i ulic,
kikuty wieżyc kalekie…
Kradnę sylwetkę Ratusza,
u stóp mam plac Teatralny,
pozwala księżyc Wachmeister¹¹⁸
na szmugiel¹¹⁹ sentymentalny…
Wbĳa ą się oczy żarłocznie,
ak ostrza w pierś nocy utkwione,
w warszawski wieczór milczący,
w miasto me zaciemnione…
A kiedy mam dosyć zapasu
na utro, a może i więce …
żegnam milczące miasto,
magicznie podnoszę ręce…
zamykam oczy i szepcę:
— Warszawo… odezwĳ się… czekam…

Wnet fortepiany w mieście
podnoszą milczące wieka…

Muzyka

podnoszą się same na rozkaz
ciężkie, smutne, zmęczone…
i płynie ze stu fortepianów
w noc… Szopenowski polonez…
Wzywa ą mnie klawikordy¹²⁰,

¹¹⁸Wachmeister — wachmistrz. [przypis edytorski]
¹¹⁹szmugiel — przemyt. [przypis edytorski]
¹²⁰klawikord — instrument klawiszowy strunowy, prototyp fortepianu. [przypis edytorski]

    Co czytałem umarłym 



w męką nabrzmiałe ciszy
płyną nad miastem akordy
spod trupio białych klawiszy…
Koniec… opuszczam ręce… Niewola, Smutek
wraca do pudeł polonez…
Wracam i myślę, że źle est
mieć okno na tamtą stronę…

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 ¹²¹,
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 e¹²²… Nie tylko pieniąǳe…
Ale należy ratować tych nielicznych ostatnich
Mohikanów¹²³, których całym kapitałem i edyną
Bronią est słowo.
Do tych, do których dotarło mo e…

… WOŁANIE W NOCY…

Legendy wigilĳne

¹²¹Mięǳy końcem lipca a wrześniem  — t . w okresie wielkie akc i wysiedleńcze w getcie warszawskim,
które ofiary były wywożone do obozu w Treblince. [przypis edytorski]

¹²²koligacje — pokrewieństwo bądź powinowactwo. [przypis edytorski]
¹²³ostatni Mohikanie — ostatni przedstawiciele ginącego narodu (od tytułu książki Jamesa Feminore’a Co-

opera Ostatni Mohikanin). [przypis edytorski]
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. JEZUS W ZAKŁADACH KRUPPA
W Essen¹²⁴, w zakładach Kruppa¹²⁵,
śród kolosów żelaza i stali,
pośród zabawek śmierci,
w hucie — płonące hali —
znaleźli w noc wigilĳną
ǳiecko śród prochu i bomb,
w Essen — w kolebce śmierci,
w zakładach Kruppa et Comp.
U rzeli nagle w kąciku ǲiecko
luǳie z wieczorne zmiany
luǳki pomiot maleńki
zgubiony czy zapomniany.
A właśnie gwiazdka zabłysła Święto, Broń
pierwsza — tak ak w Betle em,
i błysk e zabłąkał się w bomby,
w kul i granatów knie e.
ǲiecko leżało na hali Chrystus
śród brudnych kombinezów
i luǳie się ǳiwowali,
aż ktoś wyszeptał — ak Jezus…
I groza przeszła po luǳiach,
i dreszcz ak w olbrzymi upał…
i się przerwała na chwilę
produkc a w zakładach Kruppa.
Stanęły na chwilę maszyny,
coś luǳi chwyciło za gardła…
cisza, ak bomba na większa,
zawisła — i hala zamarła…
zamarły fabryczne kominy,
tryby, młoty, spirale,
wyciągi, miechy i formy,
motory, odlewnie, centrale…
i poszła wieść ǳiwna po luǳiach,
i przerazili się luǳie
straszną i wielką wieścią
o ǳiecku u Kruppa i cuǳie —
Jak na manifest straszliwy
przed halą zbierał się lud
i ǳiecko wiǳiało luǳi,
i luǳie wiǳieli cud.
O zmiłowanie prosili,

klękali —
w piersi się bili,

płakali…
Aż nagle przyszła wiadomość —
w luǳkie trafiła mrowie —
Do Essen — zakładów Kruppa,
trze zdąża ą królowie…
A tuta zmrok wigilĳny,

¹²⁴Essen — miasto w Niemczech, w Nadrenii-Westfalii, główny ośrodek przemysłowy zagłębia Ruhry. [przy-
pis edytorski]

¹²⁵zakłady Kruppa— założone w  roku przez Friedricha Kruppa, od  funkc onu ące ako spółka akcy na
Friedrich Krupp AG, od  ako ThyssenKrupp AG; firma za mowała się wydobyciem rudy żelaza, produkc ą
stali, sprzętu kole owego, maszyn przemysłowych oraz broni i amunic i, co w roku  zapewniało połowę
obrotów przedsiębiorstwa. [przypis edytorski]
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a gwiazdka blask srebrny sie e,
a tuta królowie zdąża ą…
Cud… cud… ak Betle em.

Zakołysały [!] tłumy
ak fale, rozbite rafą,

Król, Święto, Wo na

nagle uderzył w ciszę
z główne centrali megafon —
— Trze przy eżdża ą królowie
(megafon wyrzucał słowa) —
do śmierciotwórcze kolebki
królowie adą — po towar…

Wszystkie zmiany do pracy —
Święto w przyszłą nieǳielę.
Królom potrzebne bomby,
miny, kartacze, szrapnele…

Ochoczo ruszyły tłumy
do hal, do hut i do bomb.
Wszystkie zmiany przy pracy
w zakładach Kruppa et Comp.
I taśmy stalowe trzeszczą,
żar ognia i krwisty upał…

i zapomniany został
Jezus w zakładach Kruppa…
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. CUD W OKOPACH
Czekała trwożna Europa,
co tamci zrobią… w okopach.

Wo na

A tamci, wszyscy w okopach
czuli zmęczenie w stopach —
czuli znużenie w kościach,
w oczach — w sercach — we krwi
I uż nie liczyli ataków,
i nie liczyli dni…
Sztab kreślił kreski czerwone,
wył w telefony polowe,
ktoś krzyczał w złamaną słuchawkę
Baczność — wszystko gotowe…

W okopach garbiły się barki,
cykały zlęknione zegarki,
coś rozbłysło na skręcie,
rosło w linii napięcie.

Żyły tętnią na skroniach,
mapy żarzą się w dłoniach,
oczy mrużą się wściekle,
w pulsach tętni i drga,
wszystko we krwi dygocze,
by uż krzyknąć: „Hurra”…

Już wycykał zegarek
beznaǳie ność i smutek,
w błędnym kręgu latarki
wskazał równą minutę.

Zaraz atak — wnet ruszą
z bagnetami na drogę,
zaraz runą na siebie Walka
luǳkie linie dwie wrogie,
zaraz weźrą¹²⁶ się w siebie,
zaraz w siebie się wczepią,
w bruzdy ostrza zanurzą,
krwią się oczy oślepią.
Zaraz wgryzą się wściekłe
kolby, ostrza i palce,
zaraz luǳkie dwie fale
w czarne zderzą się walce.
Jeden sztab est gotowy,
drugi sztab uprzeǳony
i czeka ą na alarm
luǳkie linie — dwie strony.
A tu zmrok uż zapada
nad odcinek liniowy.
Patrzcie — gwiazdka zabłysła —
wieczór est — wigilĳny.
Palce twarde na cynglach, Walka, Pies
nerwy — charty puszczone,
serce — łomot i gnanie,
oczy — kręgi czerwone —
niech zakrzykną — niech puszczą,
ak się urwą psy luǳkie,
w drganie, bicie i kłucie,

¹²⁶weźrą — „weżrą” bądź „we rzą” (t . wpatrzą). [przypis edytorski]
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krwawą sie bę i młóckę…
Trrrr… telefon i sygnał,
strzał — z okopów ich wygnał.
Sygnał w serce się wwiercił,
uż ruszyli ku śmierci…

Idą, idą dwa wrogi,
by się spotkać w pół drogi,
krok się wali i pali,
dłoń na kolbie i loncie,
i w tę noc wigilĳną
cud się zdarzył na oncie.

Bo gdy przyszli w pół drogi
luǳkie psy — luǳkie wrogi —
zatrzymali się nagle,
ktoś w szeregach pęd zmącił,
coś prze rzeli… u rzeli… Święto
ktoś broń z dłoni wytrącił…
i gdy doszli do siebie
uż rozpędu ostatkiem —
zamiast życia połamać —
łamali się… opłatkiem,
ręce sobie ściskali,
na ramionach płakali,
rozmawiali o domach,
ak ktoś z bratem lub synem…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a ze sztabu ǳwoniono —
znów wbiliśmy się klinem…

Za pięć dwunasta
Nam schoǳić nie kazano¹²⁷.
Pod strych, ak koty — po szczeblach drabiny
Przeskakiwaliśmy w pocie i w strachu.
Czekamy na noc — od szóste rano,
My, co trawimy rozpacz goǳiny
W lochach skuleni — plackiem na dachu.

Na dachu z twarzą martwą i bladą
Schował się brat — taki drżący Żyd,
Co chciałby zniknąć pod cieniem komina…
Szczęśliwy — zdążył tuż przed blokadą!
Ciągnie się, wlecze leniwy świt,
W pogrzebie lat. Ósma goǳina.

Ósma goǳina. Zdolnaż est myśl
Ob ąć i zgłębić pełznący czas,

Czas, Naǳie a

Co bĳe w mózgi ukrytych na szczycie…
Chwila — i wiek. — Wczora , ak ǳiś,
Ale i wielki Jutra Blask
Luǳi — Wolnych do Życia.

¹²⁷Nam schoǳić nie kazano — Por. „Nam strzelać nie kazano” (pierwszy wers Reduty Ordona Adama Mic-
kiewicza). [przypis edytorski]
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ǲiewiąta goǳina — obłęd i męka,
O pierwsze — serce z piersi wyskoczy,
Minuta wieczności — w rozbłysłe naǳiei.
Zaczarowani w piwnicach, we wnękach
Tropią smutne, wyblakłe oczy,
Czy nic się wokół nie ǳie e?

ǲie ą się rzeczy, o których nie śnili
Mędrcy Kaźni — Inkwizytorzy,
W na wymyślnie sze stosu torturze —
Żywe kamienie, któż by się silił
Z was, co w nieznane przy ǳiecie porze
Wchłonąć bezwład przykutych do łóżek?

U łóżek wezgłowia czai się zmora —
Sygnał klaksonu; Ge-Sta-Po tu!
Do bram po schodach, w drzwi zapukali
Czarni — luǳi szuka ą po norach,
I to przeciągłe, żałosne: U-hu!
Krzyk i wycie szakali.

Szakale w pobliżu, czyha ą gǳieś
I węszą, i śleǳą — świdru ą oczy,
Bzyka ą kule — osy uparte…
My nie damy się zdeptać i zgnieść!
Pĳany, chwie ąc się — z amy wyskoczył
O ciec. Poszli, o pół do czwarte .

Stó że, z dołu gwizdek zna omy —
Dokąd nieszczęsny iǳie — Słyszysz?

O ciec, Śmierć

Baczność — dozorca ostrzega w bramie,
Wraca — za wcześnie do domu!
Twó to ęk skamieniały wśród ciszy?
Za-bi-ty. Na progu — O ciec? Nie — Kłamiesz!

Nie kłamiesz i ty, co matkę mą wiǳisz,
Gdy stygnie, zamiera — szkli e się wzrok.

Trup

Patrz na niemowlę przebite od kul…
Że pod trupami chowani Żyǳi,
Żywi — Sekunda dłuży się w rok —
Zemstę dostaną — ziemi te — sól.

Sól. I serce zaprawiam piołunem
Krwi Kainowe ¹²⁸ — za padłe miliony
Narodu. Która goǳina?
Gdybym władał słowo-piorunem, Przekleństwo
Nie udźwignęłyby wasze wagony
Nawet ednego słowa — przeklinam!

Przeklinam za tych, co kląć uż nie mogą,
I za tych, co nie usłyszą pobudki

Przekleństwo

Pieśni wolnych nad murem miasta,
Gdy wołać bęǳie: O, bogom równi,
Powstańcie do czynu — z rozpaczy i smutku!
Zbliża się czas — za pięć dwunasta.

¹²⁸krew Kainowa (bibl.) — Kain to pierworodny syn Adama i Ewy, który zabił swo ego brata Abla (Rǳ
,–); W Rǳ , Bóg mówi do Kaina, że krew ego brata woła do niego z ziemi. [przypis edytorski]
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Cyrk
Proszę zachoǳić! Proszę uważać!
Bilety w barǳo niskie cenie!
Zaraz się zacznie kapitalne
światowe sławy przedstawienie.
Cyrk — proszę państwa! Zapaśnicy,
walki atletów — ciężka waga!
Proszę do środka! Panie! Panowie!
Zaraz zaczyna się — Uwaga!
Na pierwszy numer prezentac a
światowe sławy gladiatorów
przy biciu w bębny i ryku trąbek,
w blasku krzyczących reflektorów Wo na
mistrz ciężkie wagi Niemiec Miller
contra zapaśnik — Mister Spleen.
Orkiestra, hymny — państwo powsta ą —
Miller i Mister Spleen — na ring.
Wytworny Francuz — smukły i lekki —
leci na efekt — Monsieur Coquette,
brutalny siłacz — Iwan Iwanow,
Włoch Vaselini i Fińczyk¹²⁹ Krett.
Światła, panowie! — Głośnie , orkiestra!
Parada siły — świateł blask,
włącz mikrofony — cyrk się zaczyna!
Prasa na mie scu — robić wrzask.
A tu kto się pęta? Ach, to asne — Żyd
Cyrk by bez niego ściszał i zbrzydł —
fiknął koziołka — uż tłum się śmie e —
klown do rozśmiechu — błazeński Żyd!
Drum, drum na skrzypkach — małpa wesoła
chce zapaśników śpiewem ostuǳić,
wplątał się śmiesznie śród zapaśników,
robi błazeńskie oko do luǳi.
Dosyć kawałów — ktoś na galerii
krzyknął: Ucieka ! Sukinsyn!
Już się na piasek areny wtacza
ciężki Herr Miller i Mister Spleen —
Już się kotłu e, uż się coś ǳie e,
uż się tłumowi uǳiela prąd.
Ramtratatratam! Ryczy orkiestra,
uż się podniecił pierwszy rząd.
Pierwsza est walka nierozegrana,
następne pary — anawa¹³⁰!
Już się kotłu e w lożach i rzędach.
Prasa zagłusza — orkiestra gra!
Pot się na czoła ciężki wylewa.
Ciężko — w powietrzu kłębi się pył,
bryła na bryłę ładu e siłę,
mięso na mięso i liny żył.
Jak wy e speaker przy mikrofonie,
ak łatwo tłum dał się wciągnąć w wir!
Łapa za łapą — ciosy na ciosy,

¹²⁹Fińczyk — ǳiś popr.: Fin. [przypis edytorski]
¹³⁰anawa — spolszczone . en avant: naprzód. [przypis edytorski]
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cyrk się kolebie — wali się cyrk…
Mięǳy nogami atletów się pęta
ten z długim nosem i mordą ak faun —
błazen, komediant — ten bez sztandaru —
Żyd śpiewa ący — głupi klaun.
W przerwach atleci mięǳy walkami Żyd, Walka
klowna wzywa ą na walkę — fałsz —
coś dla galerii — coś dla podniety,
bĳą go w mordę, by nie spadł rausz,
by nie ostuǳić podniety tłumu
mięǳy przerwami — by wiǳ był syt.
Lu! klowna w mordę — ryczą ze śmiechu,
ak się nogami nakrywa Żyd —
i znowu walka — błysk reflektorów —
proszę na piasek — podanie rąk —
znowu parademarsz gladiatorów.
Jak nokaut w serce w tłum walki gong,
odpada eden zapaśnik po drugim,
wytworny Francuz Monsieur Coquette,
zarył się w piasek w eliminac i
Włoch Vaselini i Fińczyk Krett,
brutal rosy ski Iwan Iwanow
walczy upartą łapą ak cep.
Spoko ny Anglik ma rękawice,
Herr Miller twardy i ciężki łeb.
Tłum nie ma siły — tłum ledwo sapie,
uż z zapaśników paru e tłuszcz,
piasek czerwony — mikrofon rzęzi,
ktoś na galerii krzyknął: „Już!”
I hopla klowna — aby rozruszał
zasypia ący w walce tłum.
Cztery koziołki — dwa razy w mordę,
aby był śmieszek, brawko i szum.
Już się zabawa niedługo kończy,
Jones dyrektor do kasy wlazł
i liczy forsę — komplet był bity,
ach, aki bity… na długi czas…
Pó dą do domów goście znużeni,
ktoś kiedyś wygra — Miller czy Spleen,
może ten brutal Iwan Iwanow
lub walkę skończy ego syn…
Podaǳą sobie ręce w szekhenǳie¹³¹,
plastry nakle ą na zbitą mordę,
a potem Jones rozdawać bęǳie
ednemu forsę, drugiemu order…
I w pustym cyrku klown pozostanie,
małpa skopana, zbita i chora,
nic nie zarobi, nic nie dostanie —
pó ǳie się przespać — do dyrektora.

¹³¹szekhend (z ang.) — uścisk dłoni. [przypis edytorski]
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Dajcie mi spokój
Stó , przy acielu —
gdy chcesz powieǳieć,
co mnie tu czeka.
Da cie mi spokó —
a nie chcę wieǳieć,
nie estem ciekaw!
Nie znoś mi wieści Ta emnica
z ta nych gazetek,
a zwłaszcza
nie znoś mi wieści
gumowych panów
w oślizgłych płaszczach.
Ani tych, co wieǳą,
ani tych, co zna ą,
ani tych, co słyszeli,
co w warsztacie gada ą.
Dat mi nie dawa ,
nie szepta na boku,
nie estem ciekaw,
da cie mi spokó !

O co ci choǳi,
czego ci szkoda,
co eszcze pragniesz
zdążyć i dodać?
Jeszcze ci życia
chęć nie osłabła,
boisz się, że nas
poślą do diabła…
Kto ty esteś? Żyd.
 milionów Żydów
pĳe whisky co dnia
i liże ice krem soda¹³²
w USA.
I pĳą sok gre putów
przed lunchem i rano.
Szkoda ci Żydów?
Zostaną!…

Nie Żyǳi zalęknieni,
Żyǳi chorzy i drżący,
ale Żyǳi stadionów,
Żyǳi śpiewa ący —
Da cie mi spokó ,
po co te szepty,
ten optymista,
ten znowu sceptyk,
o co te targi,
O kim tu mowa?

Bu da, panowie —
do góry głowa,

¹³²ice krem soda (z ang.) — deser lodowy z wodą sodową a. z napo em gazowanym. [przypis edytorski]
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Tomasz Mann¹³³ pisze nową powieść,
Chaplin¹³⁴ kręci i znów bęǳie pierwszy,
Tuwim¹³⁵ w Rio znalazł pustkowie
i wyda tom wierszy,
Huberman¹³⁶ stroi skrzypce,
z wydętą kpiąco wargą
próbu e sonatinę¹³⁷
non troppo¹³⁸ i largo¹³⁹,
Einstein¹⁴⁰ est bezpieczny,
przeżuwa w cichości
raz eszcze słuszność
teorii względności.
Feuchtwanger¹⁴¹, owszem — w sercu Żyda
ǳieli się naszą troską,
ale przeży e, panowie, i wyda
znów Wojnę żydowską.
Lopek Krukowski¹⁴² — kuzyn Mlińczyka¹⁴³,
est w USA.
Pomyślcie, panowie — krótko: Wells¹⁴⁴
i a — — — — — — —

Czego wam szkoda?
 porządkowych?
facetów z gminy¹⁴⁵?
Cóż to za głowy?
Czego żałować,
czego tu skąpić.
Al Capone¹⁴⁶ ży e,
uż on ich zastąpi.
Pomyśl przez chwilę,
przy rzy się z bliska,

¹³³Mann, Tomasz (–) — niemiecki prozaik, laureat Nagrody Nobla w roku , autor m. in powieści
Czaroǳiejska góra () i Doktor Faustus (). [przypis edytorski]

¹³⁴Chaplin, Charlie — właśc. Charles Spencer Chaplin, (–), aktor komiczny i reżyser, gwiazda kina
niemego. Uroǳony w Londynie, karierę zrobił w USA. Stworzył postać trampa Charliego, biedaka o zło-
tym sercu, wyposażonego w melonik, muszkę i laseczkę. W filmie Dyktator () parodiował Adolfa Hitlera.
[przypis edytorski]

¹³⁵Tuwim, Julian (–) — polski poeta, pisarz, satyryk, tłumacz poez i ros., . i niem. W dwuǳie-
stoleciu mięǳywo ennym był edną z na popularnie szych postaci świata literackiego; współzałożyciel kabaretu
Pikador i grupy poetyckie Skamander, blisko związany z „Wiadomościami Literackimi”. W latach –
na emigrac i, m. in. w Rio de Janeiro. [przypis edytorski]

¹³⁶Huberman, Bronisław (–) — skrzypek-wirtuoz i pedagog muzyczny pochoǳenia żydowskiego.
[przypis edytorski]

¹³⁷sonatina — krótki, dwu- lub trzyczęściowy utwór muzyczny. [przypis edytorski]
¹³⁸non troppo (wł.) — nie zanadto (określenie uszczegóławia ące tempo muzyczne). [przypis edytorski]
¹³⁹largo (wł.) — szeroko (określenie powolnego tempa muzycznego). [przypis edytorski]
¹⁴⁰Einstein, Albert (–) — uroǳony w Niemczech fizyk-teoretyk pochoǳenia żydowskiego, autor

teorii względności (szczególna teoria względności, wraz ze słynnym równaniem E=mc, ustala ącym równo-
ważność mięǳy masą a energią powstała w  roku, ogólna teoria względności, stanowiąca teorię grawitac i,
opublikowana została w  roku). [przypis edytorski]

¹⁴¹Feuchtwanger, Lion — właśc. Jakub Ar e (–), autor m.in. powieści Żyd Süß (), na podstawie
które Veit Harlan nakręcił propagandowy, a niezgodny z e wymową film, oraz Wojny żydowskiej (), które
ednym z bohaterów est Józef Flawiusz. [przypis edytorski]

¹⁴²Krukowski, Kazimierz (–) — aktor kabaretowy, rewiowy i filmowy pochoǳenia żydowskiego;
używał pseudonimu „Lopek”. [przypis edytorski]

¹⁴³Majer Mlińczyk — postać Żyda z getta, w którą wcielał się Władysław Szlengel w swoich występach
kabaretowych. [przypis edytorski]

¹⁴⁴Wells, Herbert George (–) — pisarz, klasyk fantastyki naukowe , autor m. in. Wojny światów,
Wehikułu czasu i Wyspy doktora Moreau. [przypis edytorski]

¹⁴⁵Gmina — potoczne określenie Rady Żydowskie , reprezentu ące mieszkańców getta przed właǳami oku-
pacy nymi. [przypis edytorski]

¹⁴⁶Al Capone — właśc. Alphonse Gabriel Capone, pseudoonim Scarface (–) amerykański gangster
pochoǳenia włoskiego, ǳiała ący w Chicago. [przypis edytorski]
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co świat tu traci
albo co zyska.
A ty tracisz noce,
ssiesz ęzyk suchy,
szukasz na szpaltach
nowe otuchy —
Miętosisz w ręku
gazetek szmaty,
żu esz ak krowa
komunikaty.
Pomyśl króciutko
w takie goǳinie,
Tolek Słonimski¹⁴⁷
sieǳi w Londynie.
Czego się błąkasz?
i stękasz w kącie,
co też się ǳie e
na wschodnim oncie,
Algier i Tunis,
Tulon — Maroko —¹⁴⁸
a a to wszystko
to mam głęboko.
Ja się pocieszam,
że został geniusz.
Film Walt Disne a¹⁴⁹
aere perennius¹⁵⁰.
Nic mi nie donoś,
za rękaw nie chwyta ,
nie mów na ucho,
nic mi nie czyta ,
że od pierwszego,
że znów Treblinki¹⁵¹.
Wódka est dobra.
Ciepłe ǳiewczynki.
Jak ci się życie Alkohol
wyda za krótkie,
przy dź, przy acielu,
weź mnie na wódkę.
Żonkę przyprowadź
cuǳą lub swo ą,
niech się kieliszki
dwo ą i tro ą —
Ja komunikat
dam ci wspaniały,
rymem i rytmem
przetkany cały.
Pĳmy za zdrowie
Julka Tuwima,

¹⁴⁷Słonimski, Antoni (–) — poeta, felietonista i humorysta pochoǳenia żydowskiego, członek grupy
literackie „Skamander”, w czasie wo ny na emigrac i w Paryżu i w Londynie, po wo nie ǳiałał w Związku
Literatów Polskich i w opozyc i. [przypis edytorski]

¹⁴⁸Algier i Tunis, Tulon — Maroko — — aluz e do ǳiałań wo ennych w Ayce. [przypis edytorski]
¹⁴⁹Disney, Walt (–) — amerykański animator, reżyser i producent filmowy, założyciel istnie ącego

do ǳiś studia filmowego. [przypis edytorski]
¹⁵⁰aere perennius (łac.) — trwalszy od spiżu (Horacy, Pieśń III, ). [przypis edytorski]
¹⁵¹Treblinka — obóz zagłady funkc onu ące w okresie od lipca  roku do listopada  roku w pobliżu wsi

Treblinka w obecnym wo ewóǳtwie mazowieckim; kierowano do niego Żydów z polskich gett w ramach akc i
zagłady Żydów noszące kryptonim Reinhardt; w obozie funkc onowały komory gazowe. [przypis edytorski]
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dobrze, że w Rio
i że przetrzyma.
Pĳmy za zdrowie
Wellsa i Lopka
i da cie mi spokó .
Kropka.

Erotyk anno domini¹⁵² 
Słucha …
znalazłem dla nas dobrą wróżbę —
… gwiazda spadła na niebie…

Kochanek, Zdrada

Twó mąż
ma ǳisia nocną służbę…
… przy dę do ciebie…

Słucha ,
te nocy
w szopach Toebbensa¹⁵³ i Hallmana¹⁵⁴
dyszy przy lampach nocna zmiana
i Schultz¹⁵⁵ suknami składy syci.
Te nocy
śpią ciężko luǳie nie umyci
z placówek¹⁵⁶.
Te nocy — przy murku — porządkowy
półgłówek
pilnu e szmuglu do ǳielnicy,
te nocy Noc, Ta emnica
wiatr gna plakaty po ulicy
i trzaska futrynami wybitych okien,
te nocy
spowity, niby płaszczem, mrokiem
przyjdę do ciebie…
I WIESZ…
PRZEZ JEDNĄ TĘ CHWILĘ,
gdy cię ku sobie nachylę,
zegnę i dotknę wargami —
… WIESZ…
zawisną kule nad ontami,
wzniesione dłonie z pocisk[ami]
wstrzyma ą się w bezruchu,
tlące lonty zasyczą,
odwloką moment wybuchu,
otwarte usta do krzyku
zamilkną wpółotwarte,

¹⁵²anno domini (łac.) — roku Pańskiego. [przypis edytorski]
¹⁵³Toebbens, Walter Caspar (–) — współwłaściciel przedsiębiorstwa Toebbens und Schultz, produ-

ku ącego na terenie warszawskiego getta tekstylia i elementy umundurowania dla Niemców, potocznie określa-
nego ako „szop Toebbensa”. Po wo nie dwukrotnie uciekł z internowania i nadal pracował w branży tekstylne .
[przypis edytorski]

¹⁵⁴Hallmann, Bernard — właściciel szopu stolarskiego przy ulicy Gęsie ; (szop to określenie przedsiębior-
stwa w getcie produku ącego na potrzeby niemieckie). [przypis edytorski]

¹⁵⁵Schultz, Fritz Emil — pochoǳący z Gdańska współwłaściciel firmy Toebbens und Schultz, produku ące
w getcie warszawskim tekstylia i mundury mieszczące się przy ul. Nowolipie . [przypis edytorski]

¹⁵⁶placówka — mie sce pracy Żydów zna du ące się poza terenem getta. [przypis edytorski]
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wiatr wyć przestanie przez chwilę,
szmugiel nie pó ǳie przez wartę,
W TEJ JEDNEJ CHWILI
samolot zatrzyma się śmigły,
u SCHULTZA-TOEBBENSA I HALLMANA Praca
zawisną nad stołami igły,
nie zamkną się rozwarte nożyce,
zamrą w bezruchu ulice
w krótkim błysku tych chwil
ak
PRZECIĘTY NAGLE FILM…
Dyplomaci przerwą w pół słowa
szpicle wstrzyma ą donos,
księżyc przerwie wędrówkę
nad dachami zieloną,
W TEJ CHWILI
nocne zmiany u Kruppa¹⁵⁷
odłożą na bok kartacze,
w te chwili na świecie
nikt… nikt nie zapłacze,
nikt nie
krzyknie
i szept pó ǳie po ziemiach,
w chmury zawiru e

CICHO… Pocałunek
słucha cie…

POETA CAŁUJE,
wiersz życiem nabrzmiewa,
nerw w wierszu się spręża
i wszystko, co ży e, zamiera
w bezruchu, w przy azne drużbie,
cyt…
niech nic nie spłoszy męża,
gdy śpi na nocne służbie…

Kartka z ǳiennika „akcji”
 sierpnia¹⁵⁸

ǲiś wiǳiałem Janusza Korczaka¹⁵⁹,
Jak szedł z ǳiećmi w ostatnim pochoǳie,

ǲiecko, Śmierć

A ǳieci były czyściutko ubrane,
Jak na spacer nieǳielny w ogroǳie.

¹⁵⁷zakłady Kruppa— założone w  roku przez Friedricha Kruppa, od  funkc onu ące ako spółka akcy na
Friedrich Krupp AG, od  ako ThyssenKrupp AG; firma za mowała się wydobyciem rudy żelaza, produkc ą
stali, sprzętu kole owego, maszyn przemysłowych oraz broni i amunic i, co w roku  zapewniało połowę
obrotów przedsiębiorstwa. [przypis edytorski]

¹⁵⁸ sierpnia — data powstania wiersza; Korczak udał się do Treblinki z pozosta ącymi pod ego opieką
sierotami prawdopodobnie  sierpnia  roku. [przypis edytorski]

¹⁵⁹Korczak, Janusz — właśc. Henryk Goldszmit ( a. –), lekarz, pedagog, autor książek dla ǳieci
(Król Maciuś Pierwszy, Kajtuś czaroǳiej) oraz o ich wychowaniu (Prawo ǳiecka do szacunku). Twórca de-
mokratycznego systemu wychowawczego, kierownik żydowskiego Domu Sierot w Warszawie (–) oraz
sierocińca dla ǳieci polskich Nasz Dom (–) mieszczącego się na Bielanach w Warszawie. Zginął w hi-
tlerowskim obozie zagłady w Treblince wraz z wychowankami swo ego zakładu. [przypis edytorski]
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Nosiły czyste fartuszki świąteczne,
Które ǳisia uż można dobruǳić;
Piątkami Dom Sierot szedł miastem,
Knie ą tropionych luǳi.

Miasto miało twarz przerażoną,
Masyw ǳiwnie odarty i goły,
Patrzyły w ulicę puste okna,
Jak martwe oczodoły.

Czasem krzyk ak ptak zabłąkany
Był poǳwonnym śmierci bez rac i,
Apatyczni eźǳili rikszami
Panowie sytuac i.

Czasem tupot i szurgot, i cisza,
Ktoś w przelocie rozmowę miał śpieszną,
Przerażony i niemy w modlitwie
Stał kościół ulicy Leszno.

A tu ǳieci piątkami — spoko nie,
Nikt nie ciągnął nikogo z szeregu,
To sieroty — nikt stawek nie wtykał
W dłonie granatowych kolegów.

Interwenc i na placu nie było,
Nikt Szmerlingowi¹⁶⁰ w ucho nie dyszał,
Nikt zegarków w roǳinie nie zbierał
Dla spĳaczonego Łotysza.

Janusz Korczak szedł prosto na przeǳie
Z gołą głową — z oczami bez lęku,

Święty

Za kieszeń trzymało go ǳiecko,
Dwo e małych sam trzymał na ręku.

Ktoś doleciał — papier miał w dłoni,
Coś tłumaczył i wrzeszczał nerwowo,

Poświęcenie

— Pan może wrócić… est kartka od Brandta¹⁶¹,
Korczak niemo potrząsnął głową.

Nawet wiele im nie tłumaczył,
Tym, co przyszli z łaską niemiecką,
Jakże włożyć w te głowy bezduszne,
Co znaczy samo zostawić ǳiecko…

Tyle lat… w te wędrówce uparte ,
By w dłoń ǳiecka kulę dać słońca,
Jakże teraz zostawić strwożone,
Pó ǳie z nimi… dale … do końca…

Potem myślał o królu Maciusiu,
Że mu los te przygody poskąpił.

¹⁶⁰Szmerling, Mieczysław — komendant Umschlagplatzu, znany z okrucieństwa, należał do wyższych funk-
c onariuszy Żydowskie Służby Porządkowe . [przypis edytorski]

¹⁶¹Brandt, Karl — kierownik wyǳiału IV (Gestapo) niemieckie Służby Bezpieczeństwa, eden z organiza-
torów akc i przesiedleńcze , w czasie które Żyǳi z warszawskiego getta wysyłani byli do obozu w Treblince.
[przypis edytorski]
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Król Maciuś na wyspie wśród ǳikich
Też inacze by nie postąpił.

ǲieci właśnie szły do wagonów
Jak na wycieczkę podmie ską w Lagbomer¹⁶²,
A ten mały z tą miną zuchwałą
Czuł się ǳisia zupełnie ak Szomer¹⁶³.

Pomyślałem w te chwili zwycza ne ,
Dla Europy nic przecież niewarte ,
Że on dla nas w historię w te chwili
Na pięknie szą wpisu e tu kartę.

Że w te wo nie żydowskie , haniebne ,
W bezmiarze hańby, w tumulcie bez rady,

Żołnierz

W te walce o życie za wszystko,
W tym odmęcie przekupstwa i zdrady,

Na tym oncie, gǳie śmierć nie osławia,
W tym koszmarnym tańcu śród nocy,
Był edynym dumnym żołnierzem —
Janusz Korczak, opiekun sieroty.

Czy słyszycie, sąsieǳi zza murka,
Co na śmierć naszą patrzycie przez kratę?
Janusz Korczak umarł, abyśmy
Mieli także swe Westerplatte¹⁶⁴.

Klucz u stróża
Wiǳiałem cię wczora na ulicy —
pĳany panie bladolicy,

Polak, Żyd

pĳany panie asnowłosy,
z którym się sprzęgły mo e losy.
Urwałeś łeb żydowskie hydrze
i życie rozwĳa się ak róża.
Jak ci się choǳi w mo e wydrze,
panie od drzwiczek — klucz u stróża.

Ja eszcze ży ę — eszcze dla mnie
est życie utro lub po utrze —
a ty w rein arische paradizie¹⁶⁵ —
ak ci się choǳi w moim futrze?

Znamy się dawno panie Wiśniewski,
cóż… życie nie było dla mnie large¹⁶⁶,
łączą nas sentymentalne łezki

¹⁶²Lagbomer (hebr.) — właśc. Lag Ba-Omer, ǲień Liczenia Omeru, radosne święto żydowskie przypada ące
 dni po święcie Pesach. [przypis edytorski]

¹⁶³Szomer — harcerz; członek żydowskie organizac i skautowe Haszomer Hacair, założone w roku .
[przypis edytorski]

¹⁶⁴Westerplatte — półwysep w Gdańsku, broniony przez wo sko polskie w pierwszych dniach II wo ny świato-
we ; ǳięki nadawanemu przez radio komunikatowi „Westerplatte broni się nadal” stał się symbolem polskiego
oporu. [przypis edytorski]

¹⁶⁵rein arische paradizie (zniekszt. niem.) — czystym ary skim ra u. [przypis edytorski]
¹⁶⁶large (.) — ho ny. [przypis edytorski]
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i barǳo długi wspólny marsz,
znamy się wiele lat sprzed wo ny,
z ednego przecież my podwórza —
za bramę napiwek brałeś ho ny
i strzegłeś drzwiczek — klucz u stróża.
 złotych przekreślało rasę,
znosiłeś mi do pieca deski
za mą zasadę: leben lassen¹⁶⁷ —
barǳoś mnie lubiał¹⁶⁸ — panie Wiśniewski.
A w grudniu, zanim pierwszy mrozik
zimowy swó manifest dał
trzepałeś z naaliny futro
Szlengla poety — chociaż żyda.
I kiedy a słuchałem wiatru,
tłomacząc¹⁶⁹ wierszem ego żale,
lub gdy pisałem dla teatru,
że życie nie est smutne wcale,
kiedy fantaz ę mo ą wschodnią
kładłem w północną two ą głowę,
aby ci życiu szarość od ąć,
by było troszkę kolorowe,
gdy ci z odwiecznych mych wędrówek
ba ki znosiłem o podwórzach,
pan, o kochany mó Wiśniewski,
drzwi pilnowałeś: klucz u stróża.
A potem krzyk wystrzelił w niebo, Wo na
a z nieba w ziemię groza spadła,
w bomb i granatów tańcowaniu
wyła, ak suka, śmierć za adła,
i a ci byłem towarzyszem
przed wspólną drogą złą i smutną.
Spotkałem ciebie, mó Wiśniewski,
w marszu na ont, odcinek Kutno.
Po nasze wspólne wolne Jutro, Żołnierz, Śpiew
za świt bezchmurny i niebieski,
za naszą ziemię — ramię w ramię
szliśmy poeta i — Wiśniewski.
„Ty” mi mówiłeś — i a tobie,
z wspólne manaszki¹⁷⁰ żarłem kaszę,
śpiewałem z tobą „Rozmarynie”,
polskie piosenki… mo e… nasze…

Noc nas chłostała pod wspólnym kocem,
trud w nas wyżłabiał znamię krwawe,
szeptałeś do mnie w czarne noce —
o, towarzyszu, „za Warszawę!”…
Szrapnel przerwał nam naǳie e
i kres wędrówki uż dobiegał…
spod Kutna wracaliśmy lasem
a i Wiśniewski — mó kolega…
U stóp Warszawy pohańbione ,
sentymentalne roniąc łezki,

¹⁶⁷leben lassen (niem.) — pozwól żyć. [przypis edytorski]
¹⁶⁸lubiał — ǳiś popr.: lubił. [przypis edytorski]
¹⁶⁹tłomacząc — ǳiś popr.: tłumacząc. [przypis edytorski]
¹⁷⁰manaszki — ǳiś popr.: menażki. [przypis edytorski]

    Co czytałem umarłym 



żegnaliśmy się: serwus Władek —
— serwus, trzyma my się, Wiśniewski —

I zapomniałeś, że nas obu
ednako szarpie wiatr i burza
i nowym panom czyścisz buty
i znów przy drzwiczkach: klucz u stróża.

Wiǳiałem wczora na ulicy
widok, którego mi nie wydrzesz:

Kraǳież

pĳana gęba, tak szczęśliwa,
że się kolebie w mo e wydrze.
Wygrałeś wo nę, mó Wiśniewski,
nawet nie myślisz uż o utrze —
ak ci się choǳi — wlany chamie,
w lekko zdobytym moim futrze?
To asne, że mnie musisz wydać,
to asne, że cię niepoko ę —
nas obu nie ogrze e przecież
to edno futro — zresztą… MOJE…
Przegrałem z tobą, mó Wiśniewski,
nie ma na kogo się oburzać —
tak bywa, kiedy się zostawia
do swe przyszłości… klucz u stróża…

Alarm
Nad miastem pośród nocne mgły
… obce samoloty trzy…

Wo na, Ucieczka

Alarm! Alarm! Alarm!
Syreny wszystkie zaczęły wyć…
Ucieka , schroń się, do piwnic idź!

Alarm! Alarm! Alarm!
Haberbusch¹⁷¹ — Ursus¹⁷² — 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 non¹⁷³…

A tu Alarm! Alarm! Alarm!
Sabotaż. Granda¹⁷⁴‼! Das ist kein Witz!!!¹⁷⁵
A ona milczy… a ona nic…

Alarm? alarm? alarm?
Już samoloty przeszły: patrz!
i wszystkich syren umilkł płacz,

i alarm-alarm-alarm-
¹⁷¹Haberbusch i Schiele — warszawski browar, funkc onu ący przy ulicy Krochmalne w latach –.

[przypis edytorski]
¹⁷²Ursus — 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]

¹⁷³non (.) — nie. [przypis edytorski]
¹⁷⁴granda (daw.) — skandal. [przypis edytorski]
¹⁷⁵Das ist kein Witz!!! (niem.) — to żaden żart. [przypis edytorski]
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Nad miastem cisza, wszyscy śpią,
wtem nagle… co to‼ ooo! Pardon¹⁷⁶,

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, Warszawa, Łzy
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
i bęǳie wyła, i płakała,
i zawoǳiła, i wołała
nad kominami… nad dachami…
dniami… nocami, dniami — nocami

Alarm!
Alarm!

Alarm!

Dwie śmierci
Wasza śmierć i nasza śmierć
to dwie inne śmierci.
Wasza śmierć — to mocna śmierć,
szarpiąca na ćwierci.
Wasza śmierć śród szarych pól Śmierć, Patriota
od krwi i potu żyznych.
Wasza śmierć — to śmierć od kul
dla czegoś — … dla O czyzny.
Nasza śmierć — to głupia śmierć,
na strychu lub w piwnicy,
nasza śmierć przychoǳi psia
zza węgła ulicy.
Waszą śmierć oǳnaczy krzyż,
komunikat ą wymienia,
nasza śmierć — hurtowy skład,
zakopią — do wiǳenia.
Wasza śmierć — wy twarzą w twarz
witacie się w pół drogi,
nasza śmierć — to skryta śmierć
kopana w masce trwogi.
Wasza śmierć — zwycza na śmierć,
człowiecza i nietrudna,
nasza śmierć — śmietnicza śmierć,
żydowska i — paskudna.
Nasza śmierć est wasze śmierci Śmierć, Polak, Żyd
daleką biedną krewną.
Gdy spotka wasza — naszą śmierć,
nie wita e na pewno.

¹⁷⁶pardon (.) — przepraszam. [przypis edytorski]

    Co czytałem umarłym 



I w czarną noc przez smugi mgieł
nad miastem — w mroków piekle,
dwie śmierci przeklina ą się,
złorzecząc sobie wściekle.
Na murku — patrząc w strony dwie,
podgląda kłótnie skrycie
to samo chciwe, sprytne, złe
i ednakowe Życie.

W ten ǳień
Sieǳieli cztere i pili
przez noc długą ak wiek

Alkohol, Smutek, Naǳie a

i gwarzyli, marzyli…
bimber gardła im piekł…
Bimber w serce szedł z gardła,
z serca w gardło szły łzy
i tęsknota ich żarła
za tym wielkim dniem, gdy…
Już chyboce się ściana,
głowa ciąży ak pień,
kompan spytał kompana:
„Co ty zrobisz w Ten ǲień?”,
gdy krzyk w mur uderzy,
gdy zamroczy ci mózg,
gdy nareszcie uwierzysz,
że uż koniec… że szlus¹⁷⁷…

Pierwszy, co przy stole sieǳiał,
w szklankę stuknął i powieǳiał:

Wy dę — wszystko za sobą zostawię,
pó dę w cichość — na Starym gǳieś Rynku
na całego się wtedy zabawię
i ak świnia upĳę się w szynku.
I żeby nie myśleć… wpierw piwo Alkohol
w gardło spieczone od krzyku,
a gdy mnie kufelek odświeży,
butelki trzy alembiku¹⁷⁸ —
A kiedy mnie wóda zamroczy
i widma odegna, te z ǲikie …
zacznę powoli smakować
słodki czerwony likier…
A potem znów mocny koniak,
by świat znów roz aśnił się żywo,
przy oknie usiądę do rana
i od początku… piwa…

A drugi co przy stole sieǳiał,
za nóż się chwycił i powieǳiał:

¹⁷⁷szlus (pot., z niem) — koniec. [przypis edytorski]
¹⁷⁸alembik — tu: wódka domowe produkc i wytwarzana ze spirytusu, wody i mocno przepalonego cukru

(nazwa pochoǳi od naczynia do destylac i). [przypis edytorski]
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A mnie to wódka nie zamroczy,
na koleżków tylko świsnę — Przemoc, Zemsta, Krew
czapkę wcisnę tak na oczy,
zęby tylko mocno ścisnę
i powiem: że ǳień przyszedł uż…
serce zostawię w bloku i w miasto
ak płomień czerwienią zakwitnie nóż,
brzuchy drążyć bęǳie ak ciasto…
z latarń sznury zwisną ak gałęzie,
czarny owoc się bęǳie chybotać na strony
i tym się upĳę, gdy bęǳie mi z latarń
na ręce kapał nie likier czerwony…

A trzeci, co przy stole sieǳiał,
za serce chwycił i powieǳiał:

A a to wybiegnę twarzą w słońce
ulicy środkiem — miastem wzdłuż…
i będę chwytał za dłonie drżące
wszystkich przechodniów i krzyczał: JUŻ…
od ruin do ruin… pĳaną głową
o zamku zręby z radości bić
i będę śpiewał obłędną mową,
i krzyczał z dachu: będę żyć…

A czwarty, co przy stole sieǳiał,
chciał mówić — lecz rzekł tylko… Proszę…
o chwilę ciszy… słyszę kroki,
i do okna bokiem na palcach doszedł —
Za oknem ciężkim stukotem butów Śmierć
żandarm w nocy znaczył swą drogę
i strzelił w okno źle zaciemnione
nieprawomyślnym światłom na trwogę.

I padł ten czwarty — płasko, zwycza nie,
mięǳy kompanów, z którymi sieǳiał,
i może szkoda, że, co on zrobi
w ten ǳień na większy, uż nie powieǳiał —

Już czas
Już czas! Czas!
Długo nas dniem obrachunku straszył!

Bóg, Sąd

Mamy uż dosyć modlitw i pokut.
ǲisia Ty staniesz przed sądem naszym
I bęǳiesz czekał pokornie wyroku.
Rzucim Ci w serce potężnym kamieniem
Bluźniercze, straszne, krwawe oskarżenie.
— Ostrzem toporu¹⁷⁹, brzeszczotem szabel
Wedrze się w niebo ak wieża Babel¹⁸⁰

¹⁷⁹toporu — ǳiś popr. forma D.lp: topora. [przypis edytorski]
¹⁸⁰wieża Babel — według biblĳne opowieści (por. Rǳ ) wieża ta miała w zamierzeniu swych budowniczych

sięgać szczytem nieba i stała się symbolem przeciwstawienia się luǳi Bogu. Aby udaremnić luǳkie plany, Bóg
pomieszał ęzyki budowniczych, którzy nie mogąc się ze sobą porozumieć, nie mogli także dokończyć budowy.
[przypis edytorski]
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I Ty, tam w górze, wielki skazaniec,
Tam w mięǳygwiezdne straszliwe ciszy,
Ty każde słowo nasze usłyszysz,
Jak Cię oskarża naród wybraniec,
— Nie ma zapłaty, nie ma zapłaty‼!
To, żeś nas kiedyś, dawnymi laty,
Wywiódł z Egiptu do nasze ziemi,
To nic nie zmieni! To nic nie zmieni!
Teraz Ci tego uż nie przebaczym,
Że Tyś nas wydał w ręce siepaczy —
Za to, że w czasie tysiącoleci
Byliśmy Tobie ak wierne ǳieci. Śmierć bohaterska
Z Twoimi imieniem każdy z nas konał
W cyrkach cezarów, w cyrku Nerona¹⁸¹.
Na krzyżach Rzymian, stosach Hiszpanii¹⁸²
Bici i lżeni, poniewierani.
A tyś nas wydał w ręce Kozakom,
Co rwali w strzępy święty Twó zakon¹⁸³.
Za męki getta, widma szubienic
My, upodleni, my — umęczeni —
Za śmierć w Treblince¹⁸⁴, zgięci pod batem,
Damy zapłatę‼ Damy zapłatę‼
— Teraz nie u ǳiesz uż swego końca!
Gdy Cię sprowaǳim na mie sce kaźni, Pieniąǳ, Słońce
-dolarowym złotym krążkiem słońca
Ty nie przekupisz wartownika łaźni.
I kiedy kat Cię popęǳi i zmusi,
Zagna i wepchnie w komorę parową,
Zamknie za Tobą hermetyczne wieka,
Gorąca para zacznie dusić, dusić,
I bęǳiesz krzyczał, bęǳiesz chciał uciekać —
Kiedy się skończą uż konania męki, Bóg, Śmierć
Zawloką, wrzucą, tam potwornym dołem
Wyrwą Ci gwiazdy — złote zęby z szczęki —
A potem spalą.

I bęǳiesz popiołem.

Warszawa, getto, gruǳień 

¹⁸¹Nero — właśc. Luc usz Domic usz (– r. n.e.) — cesarz rzym. od  r. n.e. Był synem konsula Gne-
usza Domic usza Ahenobarbusa i Agrypiny Młodsze , siostry Kaliguli. Kiedy ego matka została żoną cesarza
Klaudiusza, ten adoptował Luc usza, który wówczas przy ął imię Nero Claudius Caesar Augustus Germani-
cus. Wkrótce Agrypina otruła męża i prze ęła właǳę, a siedemnastoletni Neron został cesarzem. Stopniowo
ograniczał wpływy matki, by w  r. n.e. kazać ą skrytobó czo zamordować. Wbrew świadectwu Tacyta, za
którym zwykło się podążać, Neron był utalentowanym poetą i aktorem, miłośnikiem kultury i sztuki gr., ego
wczesnym wychowawcą był filozof stoicki, Seneka. [przypis edytorski]

¹⁸²stosy Hiszpanii — Żyǳi hiszpańscy zostali zmuszeni do prze ścia na katolicyzm pod groźbą wygnania. Póź-
nie Święta Inkwizyc a często skazywała konwertytów na śmierć za pota emne praktykowanie religii żydowskie .
[przypis edytorski]

¹⁸³zakon (daw.) — prawo. [przypis edytorski]
¹⁸⁴Treblinka — obóz zagłady funkc onu ące w okresie od lipca  roku do listopada  roku w pobliżu wsi

Treblinka w obecnym wo ewóǳtwie mazowieckim; kierowano do niego Żydów z polskich gett w ramach akc i
zagłady Żydów noszące kryptonim Reinhardt; w obozie funkc onowały komory gazowe. [przypis edytorski]
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Kontratak
[ ]

 styczeń 

Spoko nie szli do wagonów, akby im wszystko zbrzydło,
Piesko patrzyli szaulisom¹⁸⁵ w oczy —

Bydło!
Cieszyli się oficerowie, że nic nie ǳiała im na nerwy,
Że idą tępym marszem hordy,
I tylko dla werwy,
Trzaskały pe cze: W mordy!
Tłum milcząc padał na placu¹⁸⁶,
Nim się w wagonie rozełkał,
Sączyli krew i łzy w piaszczysty grunt,
A „panowie” od niechcenia rzucali na trupy pudełka —
„Warum sind «Juno» rund¹⁸⁷.”
Aż w ten ǳień, gdy na uśpione sztimungiem¹⁸⁸ miasto
Wpadli o świcie, ak hieny z poranne mgły,
Wtedy zbuǳiło się bydło i obnażyło kły.
Na ulicy Miłe padł pierwszy strzał, Krew
Żandarm się zachwiał w bramie,
Nie wierzył, chwilę stał,
Pomacał strzaskane ramię
I zaklął: naprawdę krwawię!
A tu uż trzaskały brauningi¹⁸⁹
Na Niskie , na ǲikie , na Pawie .
Na krętych schodach, gǳie matkę starą ciągnięto za włosy na dół, Śmierć
Leży SS-man Handtke.
Jakoś się ǳiwnie nadął,
Jakby nie strawił śmierci, akby go zdławił bunt.
Zacharkał się krwawą śliną w pudełko — Juno sind rund, rund, rund.
Pył wdeptać złoconym szlifom¹⁹⁰,
Okrągło wszystko się toczy,
Leży błękitny żandarmi uniform na zaplutych

schodach żydowskie Pawie ulicy i nie wie,
Że u Szultza¹⁹¹ i Toebbensa¹⁹²
Kule pląsa ą w radosnym rozśpiewie,
Bunt mięsa, bunt mięsa, bunt mięsa!

¹⁸⁵szaulis (z lit.) — członek Związku Strzelców Litewskich, organizac i paramilitarne założone w  roku,
a w czasie II wo ny światowe kolaboru ące z Niemcami. [przypis edytorski]

¹⁸⁶plac — Umschlagplatz, plac przeładunkowy, usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Stawki i ǲikie ; począt-
kowo służył wymianie towarów mięǳy gettem a światem zewnętrznym, późnie gromaǳono na nim luǳi
wywożonych do Treblinki. [przypis edytorski]

¹⁸⁷Warum sind «Juno» rund (niem.) — dlaczego «Juno» są okrągłe? (slogan reklamowy ówczesne marki
niemieckich papierosów). [przypis edytorski]

¹⁸⁸sztimung ( idisz) — nastró . [przypis edytorski]
¹⁸⁹brauning a. browning — belgĳska marka pistoletu, nazwana od amerykańskiego konstruktora broni Johna

Mosesa Browninga (–). [przypis edytorski]
¹⁹⁰Pył wdeptać złoconym szlifom — archaiczna konstrukc a składniowa połączona z elipsą. Sens: losem złoco-

nych szlifów est być wdeptanymi w pył. [przypis edytorski]
¹⁹¹Schultz, Fritz Emil — pochoǳący z Gdańska współwłaściciel firmy Toebbens und Schultz, produku ące

w getcie warszawskim tekstylia i mundury mieszczące się przy ul. Nowolipie . [przypis edytorski]
¹⁹²Toebbens, Walter (zm. ) — członek NSDAP, na większy pracodawca w getcie warszawskim, producent

tekstyliów i elementów umundurowania; po likwidac i getta produkc ę przeniesiono do obozu w Poniatowe .
Po wo nie miał być sąǳony w Polsce, lecz w droǳe na proces wyskoczył z pociągu. Następnie prowaǳił
przedsiębiorstwo tekstylne pod przybranym nazwiskiem. [przypis edytorski]
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Mięso plu e przez okna granatem,
Mięso charczy szkarłatnym płomieniem i zrębów życia się czepia!
He ! Jak radośnie strzela się w ślepia!
Tu est ont, paniczyki!
Hier trinkt man mehr kein Bier¹⁹³,
Hier hat man mehr kein Mut¹⁹⁴,
Blut, Blut, Blut¹⁹⁵.
Zde mować rękawiczki z asne , gładkie skóry,
Położyć pe cze, dać hełmy na głowy.
Jutro komunikat dać prasowy:
„Wdarliśmy się klinem w blok Toebbensa.”
Bunt mięsa, bunt mięsa, śpiew mięsa!
Słysz, niemiecki Boże, ak modlą się Żyǳi w „ǳikich” domach¹⁹⁶,
Trzyma ąc w ręku łom czy żerdź.
Prosimy Cię, Boże, o walkę krwawą,
Błagamy Cię o gwałtowną śmierć,
Niech nasze oczy przed skonaniem nie wiǳą, ak wloką się szyny,
Ale da dłoniom celność, Panie,
Aby się krwawił mundur siny.
Da nam zobaczyć, zanim gardło zewrze ostatni głuchy ęk,
W tych butnych dłoniach, w łapach z pe czem,
Zwycza ny nasz człowieczy lęk.
Jak purpurowe krwiste kwiaty
Z Niskie , z Miłe , z Muranowa
Wykwita płomień z naszych luf.
To wiosna nasza! To kontratak! Walka, Radość

To wino walki uderza do głów!
To nasze lasy partyzanckie — zaułki Miłe i Ostrowskie ,
Drżą nam na piersiach numerki „blokowe”¹⁹⁷,
Nasze medale wo ny żydowskie .
Krzyk czterech liter błyska czerwienią.
Jak taran bĳe słowo „bunt”,
A na ulicy krwią się oblepia zdeptana paczka „Juno sind rund!”

¹⁹³Hier — trink man mehr kein Bier (niem.) — tu więce nie pĳesz piwa. [przypis edytorski]
¹⁹⁴Hier hat man mehr kein Mut (niem.) — tu uż nie ma więce odwagi. [przypis edytorski]
¹⁹⁵Blut, Blut, Blut (niem.) — krew, krew, krew. [przypis edytorski]
¹⁹⁶w „ǳikich” domach — „ǳikimi” nazywano Żydów, którym okupant odebrał uprawnienia do mieszkania

nawet na terenie getta, przeznaczonych do wywózki i ukrywa ących się; „ǳikie domy” to mie sca ich zamiesz-
kania. [przypis edytorski]

¹⁹⁷numerki „blokowe” — w czasie pierwsze akc i likwidacy ne z trwa ące od lipca do września  r. pra-
cownikom szopów wydano tzw. numery życia w postaci blaszek. We wrześniu  posiadało e zaledwie ok.
 tysięcy luǳi. [przypis edytorski]
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Kontratak
[ ¹⁹⁸]

Spoko nie szli do wagonów,
akby im wszystko zbrzydło,
piesko patrzyli szaulisom¹⁹⁹ w oczy…
…bydło!

Cieszyli się śliczni oficerkowie,
że nic nie ǳiała im na nerwy,
że idą tępym marszem hordy,
i tylko dla werwy
trzaskały pe cze:
w mordy —
Tłum milcząc padał na placu²⁰⁰,
nim się w wagonie rozełkał,
sączyli krew i łzy w piaszczysty grunt,
a „panowie”²⁰¹
na trupy…

od niechcenia…
— pudełka

„Warum sind Juno rund²⁰²”.

Aż w ten ǳień,
gdy na uśpione sztimungiem²⁰³ miasto
wpadli o świcie, ak hieny z poranne mgły,
wtedy zbuǳiło się bydło
I —
obnażyło KŁY‼!

NA ULICY MIŁEJ PADŁ PIERWSZY STRZAŁ
żandarm się zachwiał w bramie,

Krew

spo rzał zǳiwiony …chwilę stał —
pomacał rozstrzaskane ramię —
— nie wierzył.
Coś tu nie est w porządku,
tak wszystko szło gładko i wprost — ⁈
z łaski i protekc i

¹⁹⁸Wersja II — wers a otwiera ąca maszynopis tomiku (Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego,
nr  ), na którego pierwsze stronie zna du e się dedykac a, datu ąca zbiór na  lutego  i co więce
nawiązu ąca do tego właśnie wiersza. W porównaniu z wers ą pierwszą z  stycznia , autor zmienił sposób
zapisu, upodobnia ąc go do praktyk przedstawicieli awangardy („schodki” wzorowane na poez i Ma akowskiego,
wersaliki przywoǳące na myśl tytuły prasowe). Na tle zasadniczo tradycy ne poetyki Szlengla est to decyz a
wy ątkowa, podyktowana na pewnie względami emoc onalnymi i próbą nadania utworowi barǳie gwałtow-
nego wyrazu. Awangardowa z ducha est również technika montażu, czyniąca wiersz zderzeniem różnych scen,
oraz odwołanie do reklamy niemieckich papierosów. Przy ęty tu sposób zapisu wiersza odwołu e się bezpo-
średnio do formy maszynopisu z ŻIH, ednak z powodu ograniczeń technicznych nie odtwarza edne ego
osobliwe właściwości: inacze niż w większości maszynopisów Szlengla, lewa krawędź wiersza była pofalowana
za sprawą dodawania zmienne liczby spac i. [przypis edytorski]

¹⁹⁹szaulis (z lit.) — członek Związku Strzelców Litewskich, organizac i paramilitarne założone w  roku,
a w czasie II wo ny światowe kolaboru ące z Niemcami. [przypis edytorski]

²⁰⁰plac — Umschlagplatz, plac przeładunkowy, usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Stawki i ǲikie ; począt-
kowo służył wymianie towarów mięǳy gettem a światem zewnętrznym, późnie gromaǳono na nim luǳi
wywożonych do Treblinki. [przypis edytorski]

²⁰¹„panowie” — w oryginale z wielkie litery, bez cuǳysłowu [przypis edytorski]
²⁰²Warum sind Juno rund (niem.) — dlaczego Juno są okrągłe? (slogan reklamowy ówczesne marki nie-

mieckich papierosów). [przypis edytorski]
²⁰³sztimung ( idisz) — nastró . [przypis edytorski]
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cofnięto go z drogi na OST²⁰⁴
(miał kilka dni satysfakc i),
aby odpoczął w Warszawie,
gna ąc to bydło w akc i,
i aby oczyścić ten chlew,
a tu —
na MIŁEJ ulicy KREW…?

Żandarm się cofnął z bramy
i zaklął: — Naprawdę krwawię,
A tu uż szczękały brauningi²⁰⁵

na Niskie ,
na ǲikie ,

na Pawie —
Na krętych schodach, gǳie matkę starą Śmierć, Zemsta
ciągnięto za włosy na dół,
leży esesman Handtke.
…barǳo ǳiwnie się nadął,
akby nie strawił śmierci,
akby go zdławił ten bunt
— zacharkał się krwawą śliną
W pudełko — „Juno sind rund”…

Rund…
rund…

Pył wdeptać złoconym szlifom²⁰⁶,
okrągło wszystko się toczy,
leży błękitny żandarmi uniform
na zaplutych schodach
żydowskie Pawie ulicy
i nie wie,
że u Szultza²⁰⁷ i Toebbensa²⁰⁸
kule pląsa ą w radosnym rozśpiewie,
BUNT MIĘSA!

BUNT MIĘSA!
[BUNT MIĘSA!]

Mięso plu e przez okna granatem,
Mięso charczy szkarłatnym płomieniem
i zrębów życia się czepia!
He ! Jak radośnie strzela się w ślepia!
TU JEST FRONT, paniczyki:
FRONT — PANOWIE DEKOWNIKI!

HIER —
TRINK MAN MEHR KEIN BIER²⁰⁹,

HIER —
HIER HAT MAN MEHR KEIN MUT²¹⁰,

²⁰⁴Ost (niem.) — wschód. [przypis edytorski]
²⁰⁵brauning a. browning — belgĳska marka pistoletu, nazwana od amerykańskiego konstruktora broni Johna

Mosesa Browninga (–). [przypis edytorski]
²⁰⁶Pył wdeptać złoconym szlifom — archaiczna konstrukc a składniowa połączona z elipsą. Sens: losem złoco-

nych szlifów est być wdeptanymi w pył. [przypis edytorski]
²⁰⁷Schultz, Fritz Emil — pochoǳący z Gdańska współwłaściciel firmy Toebbens und Schultz, produku ące

w getcie warszawskim tekstylia i mundury mieszczące się przy ul. Nowolipie . [przypis edytorski]
²⁰⁸Toebbens, Walter (zm. ) — członek NSDAP, na większy pracodawca w getcie warszawskim, producent

tekstyliów i elementów umundurowania; po likwidac i getta produkc ę przeniesiono do obozu w Poniatowe .
Po wo nie miał być sąǳony w Polsce, lecz w droǳe na proces wyskoczył z pociągu. Następnie prowaǳił
przedsiębiorstwo tekstylne pod przybranym nazwiskiem. [przypis edytorski]

²⁰⁹Hier — trink man mehr kein Bier (niem.) — tu więce nie pĳesz piwa. [przypis edytorski]
²¹⁰Hier hat man mehr kein Mut (niem.) — tu uż nie ma więce odwagi. [przypis edytorski]
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BLUT²¹¹,
BLUT,

BLUT‼!

zde mować rękawiczki z asne , gładkie skóry,
odłożyć pe cze — dać hełmy na głowy —
utro komunikat dać prasowy:
„Wbiliśmy się klinem w blok Toebbensa”.

Bunt mięsa,
BUNT MIĘSA,

ŚPIEW MIĘSA!
Słysz, niemiecki Boże,
ak modlą się Żyǳi w „ǳikich” domach²¹²,
trzyma ąc w ręku łom czy żerdź.
Prosimy Cię, Boże, o walkę krwawą. Modlitwa
błagamy Cię o gwałtowną śmierć.
Niech nasze oczy przed skonaniem
nie wiǳą ak się wloką szyny,
ale da dłoniom celność, Panie,
aby się skrwawił mundur siny,
Da nam zobaczyć, zanim gardła
zawrze ostatni, głuchy ęk,
w tych butnych dłoniach — w łapach z pe czem
zwycza ny nasz człowieczy LĘK.

Jak purpurowe krwiste kwiaty
z Niskie i z Miłe , z Muranowa
wykwita płomień z naszych luf
to wiosna nasza — to kontratak
to wino walki uderza do głów…
To nasze lasy partyzanckie Walka, Radość
zaułki ǲikie i Ostrowskie
drżą nam na piersiach numerki blokowe²¹³
nasze medale z wo ny żydowskie
Krzyk czterech liter — błyska czerwienią
ak taran bĳe słowo: BUNT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A na ulicy krwią się oblepia
Zdeptana paczka:
„JUNO SIND RUND”…

Dodatek
Notatka dla pedantów
Pedantycznego zbieracza wierszy moich napisanych w okresie getta warszawskiego, czy-
telnika dwóch wydanych zbiorków (wydanych w znaczeniu konspiracy nym, w maszyno-

²¹¹Blut (niem.) — krew. [przypis edytorski]
²¹²w „ǳikich” domach — „ǳikimi” nazywano Żydów, którym okupant odebrał uprawnienia do mieszkania

nawet na terenie getta, przeznaczonych do wywózki i ukrywa ących się; „ǳikie domy” to mie sca ich zamiesz-
kania. [przypis edytorski]

²¹³numerki „blokowe” — w czasie pierwsze akc i likwidacy ne z trwa ące od lipca do września  r. pra-
cownikom szopów wydano tzw. numery życia w postaci blaszek. We wrześniu  posiadało e zaledwie ok.
 tysięcy luǳi. [przypis edytorski]
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pisach) Wołanie w nocy i Donos poetycki oraz panów z Gestapo²¹⁴, Kripo²¹⁵ i konfidentów
amatorów uprze mie informu ę, że doda ąc do tychże dwóch zbiorków (z których wywo-
ǳą się tytuły poszczególnych rozǳiałów) wiersze nowe, usunąłem następu ące:

Popularny i obiega ący getto w wielu odpisach (ale zły) wiersz Pożegnanie z czapką,
wiersze O wąsach i bródce, Piotr Płaksin u Toebbensa, Sylwester , Kołysanki, Łódź.

Wiersze te więc nie istnie ą w żadnych innych kopiach ninie szego i szukać ich nie
należy.

Miło mi bęǳie, eśli ktoś zwróci zabrany mi z teczki wiersz Historia, który chętnie
włączyłbym do zbioru, oraz [!] wiadomości dla pedantów i skrzętnisiów zamykam in-
formac ą, że w wydaniu dla czytelnika polskiego nie umieściłem wiersza Klucz u stróża,
czeka ąc z opublikowaniem tego drastycznego tematu (tytułu nie należy brać dosłownie)
na dni, kiedy rozpętana przez brunatne bestie pas a narodowościowa straci na barwie
purpurowe i spoko nie bęǳie można się rozliczać z sąsieǳkich grzechów.

List
()

Gdy w nocy, leżąc w ciemności, głośno myślę,
Gdy cisza krzyczy, a oczy pełne łez —

Warszawa, Tęsknota

Wnet o Warszawie marzę i o Wiśle,
I tak mi ciężko, i tak mi smutno est.
I właśnie wczora , przy filiżance kawy, List
Czarne ak mo a zasępiona myśl,
Podszedł ktoś do mnie: „Liścik do Warszawy…
Dwaǳieścia złotych… Wy eżdżam ǳiś… ”

Warszawo, cóż Ci napiszę,
Warszawo w gruzach, Warszawo w krwi,
Rytm Twoich ulic czy znów usłyszę,
Matczyny Groǳie, smutno mi…
Warszawo, mo a Kochana,
Gǳie przeraźliwy łapanek świst,
Syreno dumna, wytrwa w ka danach,
Na sercu połóż ten mó list…

Będę cegły ugniatać własnym potem,
Żeby miasto powstało wielkie potem…

Mó groǳie sentymentalny,
Na droższe miasto młoǳieńczych drżeń,
Powrócę znowu na plac Teatralny
W czerwony, piękny, wolny ǳień!

(Białystok, r. )

Trzy listy o wąsach i bródce
²¹⁴Gestapo — niem. skrót od Geheime Staatspolizei, Ta na Polic a Państwowa, ta na polic a funkc onu ą-

ca w nazistowskich Niemczech w latach –, za mu ąca się zwalczaniem przeciwników politycznych III
Rzeszy i ǳiałalnością kontrwywiadowczą. [przypis edytorski]

²¹⁵Kripo — niem. skrót od Kriminalpolizei, polic a kryminalna. [przypis edytorski]
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. DO CHARLIE CHAPLINA²¹⁶
Mistrzu! Wesołku na smutnie szy,
Ty, co posiadłeś wielką sztukę,
w dniach na straszliwszych właśnie od Ciebie
przykład zdobywa[m] i naukę…
że chociaż źle… choćby na gorze , Filozof, Radość
i choćby ze śmiercią się kumać pląsem,
filozof głodny i kopany
eszcze uśmiecha się pod wąsem…

²¹⁶Chaplin, Charlie — właśc. Charles Spencer Chaplin, (–), aktor komiczny i reżyser, gwiazda kina
niemego. Uroǳony w Londynie, karierę zrobił w USA. Stworzył postać trampa Charliego, biedaka o zło-
tym sercu, wyposażonego w melonik, muszkę i laseczkę. W filmie Dyktator () parodiował Adolfa Hitlera.
[przypis edytorski]
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. DO OBWODOWEGO SZMERLINGA²¹⁷
Daremnie męczysz się i pocisz
(pocić się nie est w dobrym tonie…),

Przemoc, Pamięć

ażeby więce luǳi zepchnąć
i więce zmieścić ich w wagonie.

Daremnie z luǳi robisz masło,
by na centymetr plac wyzyskać,
nikt nie spamięta Twoich zasług
i nie spamięta nikt nazwiska…

Nie bęǳie placu im. Szmerlinga
(złe sławy przykre są — bo krótkie),
zapomną… edno będą pamiętać…
…Ach, to ten potem pluł sobie w bródkę…

²¹⁷Szmerling, Mieczysław — komendant Umschlagplatzu, znany z okrucieństwa, należał do wyższych funk-
c onariuszy Żydowskie Służby Porządkowe . [przypis edytorski]
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. DO MECENASA WACUSIA
Świetny humorzysta i literat,
mecenas Wacuś — Wacław Ta telbaum²¹⁸,
został wysłany…
Nie martw się, bracie ( eśli ży esz).
Znów pióro może weźmiesz wkrótce.
Już Szmerling czeka cały drżący
na eden Twó dowcip o swe bródce…
Na szczęście tak na świecie bywa Pamięć
i to ratu e ǳie e świata,
Szmerling trwa tylko  miesiące,
Chaplin trwa — długie, długie — — — lata…

Pamiętają o mnie
(   ²¹⁹)

Miałem wczora ranną zmianę, żona zasię była w domu.
Mo a żona, które estem starogrecki kniaź i pan…
Nagle patrzę, że z warsztatu się wymyka po kry omu
Pinkus Kinpst — uwoǳiciel oraz znany donżuan…
Dokąd iǳie Pinkus, kiedy wiǳi, że a tu w warsztacie⁇?
się rozumie, że on do nie gna na rozkosz dwo ga płci…
a szpiegu ę ich nachalnie — ślad prowaǳi pod sypialnię, Seks
a przytulam się do ǳiurki — podsłuchu ę ich przez drzwi…
on e szepce coś do uszka — oni kładą się do łóżka…
on ą łapie zapalczywie, akby dostał za nią bon…
a tu wiǳę, że faktycznie — oni rzężą erotycznie… Zdrada
nagle ona mówi: Mąż… mó ! Mężuś drogi… gǳie est on?
[em]

I mnie robi się lże ,
choć boli to ogromnie,
to uż się męczę mnie ,
bo choć PAMIĘTAJĄ

O MNIE…
Niech bęǳie, ak ma być, Pamięć
niech się gryzą nieprzytomnie,
lecz mnie est warto żyć,
bo PAMIĘTAJĄ O MNIE…

Mnie gania ą od miesiąca od piwnicy przez piwnice,
a mam ausweis²²⁰ i nekrolog tu na piersi W-C-T²²¹,
to ak koklusz²²² mnie pomaga — nos nie wytkam na ulice,
nie mam szope, nie mam domu, nie mam nic, co człowiek chce…
Noszę cztery garnitury i esionkę wu ka Mietka

²¹⁸Tajtelbaum, Wacław — pisarz, poeta i satyryk, z zawodu adwokat, używa ący pseudonimu mecenas Wacuś.
Przez pewien czas współtworzył ze Szlenglem program satyryczny „Żywi ǳiennik”. [przypis edytorski]

²¹⁹Majer Mlińczyk — postać Żyda z getta, w którą wcielał się Władysław Szlengel w swoich występach
kabaretowych. [przypis edytorski]

²²⁰ausweis (niem.) — zaświadczenie, legitymac a a. dowód osobisty; dokument niezbędny do legalnego funk-
c onowania w getcie. [przypis edytorski]

²²¹W-C-T — skrót od: Walter Caspar Toebbens, identyfikował posiadacza ako pracownika zakładu Toeb-
bens und Schultz; teoretycznie taki numer miał zapewniać nietykalność w trakcie wywózek, ednak potocznie
nazywano go „nekrologiem”, a skrót odczytywano ako „wezmą także ciebie. [przypis edytorski]

²²²koklusz — krztusiec, ciężka i długotrwała infekc a górnych dróg oddechowych. [przypis edytorski]
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i wyglądam ak miś — niedźwiedź — gdy zaproszą go na raut²²³,
tu mam chlebak, a w chlebaku — est domino i żyletka
i a latam, i się pocę ak za pełnoletni skaut…
Cały ǳionek człowiek lata… ak pies amnik za wariata,
za to w nocy gǳieś w kąciku kucam — mógłbym może spać…
nagle:
ALARM! Są syreny… schoǳić, wstawać… bums tratata, Wo na, Pamięć
ledwie trzymam się na nogach, to znów muszę latać, wstać…

Lecz mnie się robi lże ,
choć męczę się ogromnie,
i uż mnie boli mnie ,
bo — PAMIĘTAJĄ O

MNIE…
Niech bęǳie, ak ma być,
niech dręczą nieprzytomnie,
lecz mnie znów chce się żyć,
bo

PAMIĘTAJĄ O MNIE…

Pożegnanie z czapką
(jako numer sceniczny wiersz ten

ilustrował muzycznie Leopold Rubinsztajn²²⁴, komponując do pewnych fragmentów oryginalne
motywy i wkładki)

Czapka, panowie, tworzy człowieka,
czapka wartość two ą ogłasza,
czapka wywyższa małego Le kina²²⁵,
czapka poniża: posłańca… apasza²²⁶…
Tym esteś, w akie cię czapce wiǳą, Stró
ważnie sze to niż ary ska babka,
zanim ci w spodnie lub papiery za rzą,
wpierw two ą wartość ogłosi czapka…

A a, gdy w swe życie spo rzę z góry,
w dni, co przeszły zasnute mgłami,
wspomnę, że uż się w życiu żegnałem
z trzema… trzema różnymi czapkami…

. W daleki dawny ǳień ma owy Uczeń, Stró
(ma był na sercu i ma owa pora)
po raz ostatni stałem na baczność,
słucha ąc mowy

DYREKTORA:
„Panowie… Otrzymaliście matury, świadectwa do rzałości,
iǳiecie w świat. ǲiś zde mu ecie czapki uczniowskie,

niech to bęǳie symbolem,
razem z tą czapką rzucacie lata beztroski —

iǳiecie w świat
²²³raut — wieczorne przy ęcie bez tańców. [przypis edytorski]
²²⁴Rubinstein, Leopold — muzyk, śpiewak i kompozytor, w getcie warszawskim współpracu ący z teatrem

„Eldorado”. [przypis edytorski]
²²⁵Lejkin, Jakub (–) — adwokat, zastępca dowódcy Żydowskie Służby Porządkowe , zastrzelony

w pierwsze egzekuc i przeprowaǳone przez Żydowską Organizac ę Bo ową; charakteryzował się niskim wzro-
stem. [przypis edytorski]

²²⁶apasz — człowiek należący do przestępczego półświatka. [przypis edytorski]
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na własną i wielką odpowieǳialność… ”
Żegna , stara szkolna czapko,

idę nowe życie gonić…
do wiǳenia, szkolna czapko,

więce mnie nie bęǳiesz bronić,
świat otwarty czeka wszęǳie, Kondyc a luǳka
świat olbrzymią est pułapką,
nie wiem, czy lepie , czy gorze mi bęǳie,
do wiǳenia… mo a… czapko…

. I przeszły lata pracy i walki,
kapelusz czoło zmęczone ocienił,
i znów przyszły dni, kiedy czapka
musiała kapelusz zamienić…
Rok …
Sierpień…
Czerwone plakaty mobilizac i…
Front…

front,
coraz bliże front… Wo na
ogień i dymy kurzawy…
czapka żołnierska na oczach,
na sercu obrona WARSZAWY…

Czarne ptaki sie ą grozę i śmierć,
gazety spada ą na miasto ak czarne szmaty,
patrz, ak lecą… słysz, ak kraczą
komunikaty… komunikaty…

 kilometrów od stolicy…
 kilometrów od stolicy…
 kilometrów od stolicy…

Hallo — hallo — tu Polskie Radio Warszawa i wszystkie rozgłośnie…
Rząd Rzeczypospolite opuścił stolicę…

Obrońcy Warszawy rzuca ą broń,
tumult i chaos narasta,
rzuca ą mundury i czapki żołnierskie,
ROZKAZ: uciekać z miasta — — —
żegna , ma żołnierska czapko,
idę nowe życie gonić,
do wiǳenia, mo a czapko,
więce mnie nie bęǳiesz bronić,
świat otwarty czeka wszęǳie,
świat olbrzymią est pułapką…
nie wiem, czy lepie , czy gorze mi bęǳie
do wiǳenia… mo a czapko…
. Szły dni ak obce melodie… (bel ami… bel ami…

bel ami),
szedł głód i nęǳa ulicy…
melodie i słowa szły nowe…

(oj di bone…²²⁷
a nie chce oddać bony²²⁸…)

i przyszła czapka… ostatnia czapka…
Żydowskie Służby Porządkowe ²²⁹…

²²⁷oj di bone… — agment reenu piosenki gettowego śpiewaka i kompozytora, Leopolda Rubinsteina.
[przypis edytorski]

²²⁸oddać bony — w slangu getta oznaczało to: umrzeć; okupacy ne właǳe niemieckie wymagały oddawania
kartek żywnościowych (bonów) po zmarłym, które to żądanie nie zawsze było spełniane. [przypis edytorski]

²²⁹Żydowska Służba Porządkowa — żydowska formac a policy na, ǳiała ąca w getcie warszawskim, po ego
zamknięciu pełniąca funkc ę pomocniczą wobec polic i niemieckie . [przypis edytorski]
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— — — — — wszystko schoǳi na dół…
wszystko schoǳi na dół

Koszmar straszliwych dni,
obłędu trwogi i krwi,
a tam się patrzał zza krat
żywy, prawǳiwy świat,
a tu niebieskie czapki,
a tu piwnice pułapki…
i Służba, ruchliwe chłopy,
blokady, ausweisy²³⁰ i szopy²³¹,
i Szmerling²³², Le kin i Kac²³³,
i Toebbens²³⁴, i Schilling²³⁵, i plac²³⁶,
i forsa, i złoto, i kanty…
i krew, i łzy, i brylanty…
i chaos, i noce wciąż ǳiksze, Przemoc
i pe cze, i mknące riksze,
i strzały, i tłumy, i pęd,
i kolba, i guma, i pręt…

I pot, i tupot, i wycie,
i walka… walka o życie…
i beznaǳie ne dnie,
i czapki… czapki SP.

PANIE KIEROWNIKU, meldu ę posłusznie,
nosiłem tę czapkę — ǳięku ę i uż nie…
i dosyć, ǳięku ę… i barǳo przy emnie…
i może to uż się obe ǳie beze mnie.
Już miasto umarło i serce umarło,
i wszystko się zatrze, ak życie zatarło,
zde mu ę opaskę, odda ę numerek,
ǳięku ę, odchoǳę, opuszczam uż szereg —
nie… nie mam pretens i czy żal do nikogo,
musiało to wszystko iść swo ą drogą,
a nie wiem, gǳie rac a, gǳie prawda —

gǳie mus…
a idę samotnie… to wszystko, i szlus²³⁷…

Żegna , porządkowa czapko,
idę nowe życie gonić,
do wiǳenia, mo a czapko,
więce mnie nie bęǳiesz bronić.
Świat znów czeka na mnie wszęǳie,
świat olbrzymią est pułapką,

²³⁰ausweis (niem.) — zaświadczenie, legitymac a a. dowód osobisty; dokument niezbędny do legalnego funk-
c onowania w getcie. [przypis edytorski]

²³¹szop — niemieckie przedsiębiorstwo produkcy ne w getcie; praca w szopie dawała mieszkańcom getta
dodatkowe uprawnienia, m.in. legalizac ę zamieszkania i dostęp do kartek żywnościowych. [przypis edytorski]

²³²Szmerling, Mieczysław — komendant Umschlagplatzu, znany z okrucieństwa, należał do wyższych funk-
c onariuszy Żydowskie Służby Porządkowe . [przypis edytorski]

²³³Kac, Leon — yz er w getcie warszawskim, obsługu ący m. in. niemieckich żołnierzy organizu ących akc ę
przesiedleńczą trwa ącą od lipca do września . [przypis edytorski]

²³⁴Toebbens, Walter (zm. ) — członek NSDAP, na większy pracodawca w getcie warszawskim, producent
tekstyliów i elementów umundurowania; po likwidac i getta produkc ę przeniesiono do obozu w Poniatowe .
Po wo nie miał być sąǳony w Polsce, lecz w droǳe na proces wyskoczył z pociągu. Następnie prowaǳił
przedsiębiorstwo tekstylne pod przybranym nazwiskiem. [przypis edytorski]

²³⁵Schilling, Oskar — właściciel szopu (przedsiębiorstwa produku ącego w getcie na potrzeby niemieckie) przy
ul. Nowolipie. [przypis edytorski]

²³⁶plac — Umschlagplatz, plac przeładunkowy, usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Stawki i ǲikie ; począt-
kowo służył wymianie towarów mięǳy gettem a światem zewnętrznym, późnie gromaǳono na nim luǳi
wywożonych do Treblinki. [przypis edytorski]

²³⁷szlus (pot., z niem.) — koniec. [przypis edytorski]
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nie wiem, czy lepie , czy gorze mi bęǳie,
do wiǳenia, mo a czapko…

Résumé, czyli Krakowiakimakabrycz-ne
Motyka — piłka, graca, kleszcze,
czy pamiętasz, bracie, eszcze?
Apenszlak²³⁸, Ordonka²³⁹, PKO²⁴⁰,
było życie, bracie, co?

Motyka, piłka, kleszcze, młotek,
Adria²⁴¹, szampan dla kokotek²⁴²,
E. Wedel²⁴³, Palladium²⁴⁴, mały Fiat²⁴⁵,
Bukiet, bigos — to był świat…

Motyka, piłka, kleszcze, graca,
taxi — złocisz, lipa²⁴⁶ praca…
„Czerwoniak”²⁴⁷, „Nasz Przegląd”²⁴⁸, „Kino”, Wiech²⁴⁹,
Tom²⁵⁰, Krukowski²⁵¹, Bodo²⁵², śmiech…

Motyka, piłka, spodnie w rzucik,
przeminęło i nie wróci,
a po roku wspomnĳ pan…
znowu — „Sztuka²⁵³”. Wiera Gran²⁵⁴…

²³⁸Appenszlak, Jakub (–) — krytyk literacki i teatralny, tłumacz i prozaik, scenarzysta filmowy,
współpracownik wielu czasopism polsko-żydowskich. [przypis edytorski]

²³⁹Ordonka — Hanka Ordonówna, właśc. Maria Anna Tyszkiewicz z domu Pietruszyńska (–), pio-
senkarka, tancerka i aktorka, śpiewała m. in. szlagier Miłość ci wszystko wybaczy, w czasie II wonky światowe
opiekowała się polskimi sierotami w ZSRR, napisała o nich książkę Tułacze ǳieci (). [przypis edytorski]

²⁴⁰PKO — Powszechna Kasa Oszczędności, polski bank założony w roku . [przypis edytorski]
²⁴¹Adria — elegancki lokal funkc onu ący w Warszawie przy ulicy Moniuszki  w latach –. [przypis

edytorski]
²⁴²kokota (daw.) — prostytutka. [przypis edytorski]
²⁴³E. Wedel — firma cukiernicza funkc onu ąca od roku , producent wyrobów czekoladowych; nazwa

pochoǳi od imienia drugiego właściciela, Emila Wedla, któremu przedsiębiorstwo zostało podarowane w pre-
zencie ślubnym. [przypis edytorski]

²⁴⁴Palladium — kino przy ul. Złote / w Warszawie, funkc onu ące od lat . do końca lat . XX w.
[przypis edytorski]

²⁴⁵mały Fiat — prawdopodobnie mowa o modelu Fiat , niewielkim samochoǳie osobowym produko-
wanym w Polsce na licenc i Fiata (Fabbrica Italiana Automobili Torino) od roku . [przypis edytorski]

²⁴⁶lipa (slang) — byle aki. [przypis edytorski]
²⁴⁷„Czerwoniak” — „Kurier Czerwony”, przedwo enne warszawskie czasopismo sensacy ne; także: ogólne

przedwo enne określenie prasy brukowe a. sensacy ne , pochoǳące od askrawoczerwonych tytułów artykułów.
[przypis edytorski]

²⁴⁸„Nasz Przegląd” — ǳiennik mnie szości żydowskie w Polsce, wydawany w latach –; ego redak-
torem był wspomniany w tym wierszu Jakub Appenszlak. [przypis edytorski]

²⁴⁹Wiech — pseudonim Stefana Wiecheckiego (–), warszawskiego ǳiennikarza, felietonisty i pro-
zaika, często wykorzystu ącego w swoich utworach warszawską gwarę mie ską. [przypis edytorski]

²⁵⁰Tom, Konrad — właśc. Konrad Runowiecki (–), piosenkarz, scenarzysta i reżyser filmowy. [przypis
edytorski]

²⁵¹Krukowski, Kazimierz (–) — aktor kabaretowy, rewiowy i filmowy pochoǳenia żydowskiego;
używał pseudonimu „Lopek”. [przypis edytorski]

²⁵²Bodo, Eugeniusz — właśc. Bohdan Eugène Junod (–) aktor rewiowy, teatralny i filmowy, w póź-
nie szym okresie także scenarzysta, reżyser i producent filmowy. [przypis edytorski]

²⁵³Sztuka — kawiarnia artystyczna w getcie warszawskim, występowali tam m.in. Wiera Gran i Władysław
Szlengel. [przypis edytorski]

²⁵⁴Wiera Gran — właśc. Dwo ra Grynberg ( –), piosenkarka, aktorka kabaretowa i filmowa; od
marca  do sierpnia  przebywała w warszawskim getcie, gǳie śpiewała w kawiarniach; z getta została
wyprowaǳona przez późnie szego męża, Kazimierza Jezierskiego. Je kariera muzyczna trwała do  roku.
[przypis edytorski]
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Motyka, piłka (spiszę tom a…),
znów żydowska autonomia…
szopki, hopki, gmina, gmach…
oj di bone²⁵⁵ — ałe głach²⁵⁶‼!

W „Sztuce” est kawa, nie namiastka,
Anigszta na fa ne ciastka,
ǳiwki, śpiwki i „zet-zet”,
aby tylko… szmugiel szedł…

Motyka, piłka, laska, bucik,
też minęło i nie wróci…
nagle — Alarm! Akc a trwa²⁵⁷…
wszystko na dół… szafa gra²⁵⁸‼!

Motyka, piłka, szafa, skrzynki,
Le kin²⁵⁹, Szmerling²⁶⁰ i Treblinki²⁶¹,
plecak — wagon — blok czy Plac²⁶²,
szopa, ausweis²⁶³, blaszka, Kac²⁶⁴…

Motyka, graca, piłka, szczotka,
proszę państwa, siup do środka…

Naǳie a

a co utro?… szkoda dnia…
„Żywy ǲiennik²⁶⁵” dale gra‼‼‼…

Fraszki
. Szczotki²⁶⁶ mięǳy sobą
Kłóciły się raz szczotki
(kiedy to było, mnie sza…),

²⁵⁵Oj di bone ( idysz) — agment piosenki Leopolda Rubinsteina, kompozytora, muzyka i śpiewaka z war-
szawskiego getta. Poniże agment te piosenki: Oj, di bone! Ich will niszt upgejbn di bone, Ich will noch a bisele
lebn” (O , kartka żywnościowa! Ja nie chcę oddać te kartki, a chcę eszcze żyć). [przypis edytorski]

²⁵⁶ałe głach ( idisz) — wszyscy równi. [przypis edytorski]
²⁵⁷akcja trwa — mowa o akc i przesiedleńcze , trwa ące od lipca do września  roku, w ramach które

wywożono Żydów z getta do obozu w Treblince. [przypis edytorski]
²⁵⁸szafa gra — wszystko w porządku (w domyśle: ponieważ zapłacona została łapówka; powieǳenie wywoǳi

się od sza gra ące , do które , kiedy chciało się posłuchać muzyki, trzeba było wrzucić monetę). [przypis
edytorski]

²⁵⁹Lejkin, Jakub (–) — adwokat, zastępca dowódcy Żydowskie Służby Porządkowe , zastrzelony
w pierwsze egzekuc i przeprowaǳone przez Żydowską Organizac ę Bo ową. [przypis edytorski]

²⁶⁰Szmerling, Mieczysław — komendant Umschlagplatzu, znany z okrucieństwa, należał do wyższych funk-
c onariuszy Żydowskie Służby Porządkowe . [przypis edytorski]

²⁶¹Treblinka — obóz zagłady funkc onu ące w okresie od lipca  roku do listopada  roku w pobliżu wsi
Treblinka w obecnym wo ewóǳtwie mazowieckim; kierowano do niego Żydów z polskich gett w ramach akc i
zagłady Żydów noszące kryptonim Reinhardt; w obozie funkc onowały komory gazowe. [przypis edytorski]

²⁶²plac — Umschlagplatz, plac przeładunkowy, usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Stawki i ǲikie ; począt-
kowo służył wymianie towarów mięǳy gettem a światem zewnętrznym, późnie gromaǳono na nim luǳi
wywożonych do Treblinki. [przypis edytorski]

²⁶³ausweis (niem.) — zaświadczenie, legitymac a a. dowód osobisty; dokument niezbędny do legalnego funk-
c onowania w getcie. [przypis edytorski]

²⁶⁴Kac, Leon — yz er w getcie warszawskim, obsługu ący m. in. niemieckich żołnierzy organizu ących akc ę
przesiedleńczą trwa ącą od lipca do września . [przypis edytorski]

²⁶⁵Żywy ǲiennik — cykliczny program satyryczny prezentowany w getcie w kawiarni „Sztuka”, początkowo
przygotowywany przez zespół, w skład którego wchoǳił m. in. poeta Wacław Teitelbaum, a po wywózkach
 roku kontynuowany ednoosobowo przez Schlengla. [przypis edytorski]

²⁶⁶szczotki — w getcie warszawskim funkc onowała fabryka Heeres-Unterkunsverwaltung, potocznie zwana
„szopem szczotkarzy”, sprzeda ąca swo e produkty na stronę ary ską i współpracu ąca z ok.  chałupnikami.
[przypis edytorski]
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która ze szczotek
est lepsza i ważnie sza…
Leżały na stole
rozłożone w krąg,
do wanien,

do dachów…
do podłóg…

i do rąk…
— Ja lepsza, bo do wanny
— rzekła gruba szczotka —
szoru ę znakomicie
od wierzchu i od środka…
— Ja ważnie sza — rzekła druga —
— Nie, nie, mo a droga,
sufit est ważnie szy…
— ważnie sza podłoga…
I kłócą się zawzięcie rozłożone w krąg,
czy do podłóg, czy do wanien…

do dachów…
czy do rąk…

Na to się pęǳel ozwie
z uśmiechem cierpko słodkim:
— Ja spór wasz rozstrzygnę,

posłucha cie, szczotki…
Tak ak wa[s]

ǱISIAJ
robią

robotnic wszystkie grupy,
esteście wszystkie równe,
bo wszystkie do d‥y…

. Czekoladowe życie
Z czterech powodów
nasze życie żydowskie
est ǳiś czekoladowe,
po prostu… Wedlowskie²⁶⁷:
Primo — że w BLOKU,
po drugie — że w proszku,
i po trzecie — że GORZKIE,
a po czwarte, gdy ci tego mało,
że nam się życie ak czekaloda

…z kakao²⁶⁸…

Posłowie
Nie tylko to czytałem umarłym…

To były wiersze, które nie dotarły do sumień, które miały poruszyć, ale drążyły w ser- Śmierć, Naǳie a

²⁶⁷E. Wedel — firma cukiernicza funkc onu ąca od roku , producent wyrobów czekoladowych; nazwa
pochoǳi od imienia drugiego właściciela, Emila Wedla, któremu przedsiębiorstwo zostało podarowane w pre-
zencie ślubnym. [przypis edytorski]

²⁶⁸z kakao— poet wykorzystu e tu podobieństwo fonetyczne do czasownika „kakać”, używanego wobec ǳieci
ako określenie wypróżniania się. [przypis edytorski]
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cach tych, którzy słuchali, raz żal, często łzawość wyzwala ącą ciężką, suchą zmorę na
sercu, czasem ogniły²⁶⁹ zacięcie sprawiedliwy gniew i pragnienie przetrwania, aby płacić.

A dla luǳi modlących się co ǳień o cichą i bezbolesną śmierć, byle nie czuć i nie
wiǳieć — to dużo.

A potem czytywałem ǳiwne i przeǳiwne przypadki Żyda Ma era Mlińczyka. Ma er
Mlińczyk uroǳił się ako -letni kupiec w marcu  roku i do stycznia  roku
przeżył w  felietonach przygody, które rozśmieszały moich słuchaczy — i przyzna ę ze
skruchą — i mnie. Ma er Mlińczyk był tak popularną osobistością, ego powieǳenia,
zdarzenia i rozstrzyganie aktualnych dla nas zagadnień tak nieoczekiwane, że miarę ego
sławy w „luǳie” mierzyć można tylko z warszawskim Dodkiem²⁷⁰, Grypsem lub Panem
Piecykiem Wiecha²⁷¹.

Pisywałem eszcze kroniki tygodniowe, satyryczne piosenki, szopki, ese e, dialogi ak-
tualne dwóch szczotkarzy²⁷², Kimpeta i Urinensaf[t]a, i wiele, wiele złośliwostek o moich
bliźnich.

W tece czeka na pierwszą spoko ną noc materiał do powieści o teatrze polskim […]
błąka ą się agmenty tekstu i dialogów do sztuki (o, dobre marzenia mięǳy edną blokadą
a drugą) Pomnik Judasza, a na dnie szuflady ukryta przed luǳkim wzrokiem, aby przed
końcem wo ny luǳkie oko e nie znalazło — leży makabryczna i tragicznie groteskowa
Encyklopedia Getta Warszawskiego.

I to wszystko czytałem umarłym…
A żywi…
No, cóż…
… żywi niecha nie tracą naǳiei²⁷³…

²⁶⁹ognić — rozpalać. [przypis edytorski]
²⁷⁰Dodek— Adolf Dymsza, właśc. Adolf Bagiński (–) aktor kabaretowy, filmowy i teatralny. [przypis

edytorski]
²⁷¹Wiech — Stefan Wiechecki (–), ǳiennikarz, felietonista, satyryk i prozaik, często używa ący

w swo e twórczości gwary warszawskie . [przypis edytorski]
²⁷²szczotkarz — rzemieślnik wyrabia ący szczotki (częsty zawód w getcie warszawskim). [przypis edytorski]
²⁷³żywi niechaj nie tracą naǳiei — nawiązanie do wiersza Testament mój Juliusza Słowackiego. [przypis edy-

torski]
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