


 

 

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
    

Paszporty¹
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 Rici²,
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 .

¹Paszporty — 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]

²Costa Rici — według ǳisie sze ortografii: Kostaryki. [przypis edytorski]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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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Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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