


 

 

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
    

Notatka dla pedantów
Pedantycznego zbieracza wierszy moich napisanych w okresie getta warszawskiego, czy-
telnika dwóch wydanych zbiorków (wydanych w znaczeniu konspiracy nym, w maszy-
nopisach) Wołanie w nocy i Donos poetycki oraz panów z Gestapo¹, Kripo² 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.

¹Gestapo — 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]

²Kripo — niem. skrót od Kriminalpolizei, polic a kryminalna. [przypis edytorski]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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