


 

 

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
    

Romans współczesny
Ona była placówkarka¹,
on był werkszuc² — fa ny chłop,
i do spółki dostawiali
masła, a a, ser dla szop³…

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…

Nie wieǳieli nic o świecie,
tylko ausweis, wacha⁴ LOPP⁵,
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…

¹placówkarka — Żydówka legalnie pracu ąca poza terenem getta. [przypis edytorski]
²werkszuc — członek straży fabryczne (niem. Werkschutz), pełniące funkc e policy ne w szopach, czyli

w pracu ących dla Niemców przedsiębiorstwach na terenie getta. [przypis edytorski]
³szop — 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]
⁴wacha (z niem.) — brama prowaǳąca do getta. [przypis edytorski]
⁵LOPP — 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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Tyle będą mieli z życia,
grabarz zaklnie: znowu kop…
i przez eden ǳień nie bęǳie
masła, sera, a dla szop…

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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wolności korzystania z dóbr kultury.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

    Romans współczesny 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/szlengel-romans-wspolczesny/
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5978
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

