Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne
Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Résumé, czyli Krakowiaki makabryczne
Motyka — piłka, graca, kleszcze,
czy pamiętasz, bracie, eszcze?
Apenszlak¹, Ordonka², PKO³,
było życie, bracie, co?
¹Appenszlak, Jakub (–) — krytyk literacki i teatralny, tłumacz i prozaik, scenarzysta ﬁlmowy, współpracownik wielu czasopism polsko-żydowskich.
[przypis edytorski]
²Ordonka — Hanka Ordonówna, właśc. Maria Anna Tyszkiewicz z domu
Pietruszyńska (–), piosenkarka, 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]
³PKO — Powszechna Kasa Oszczędności, polski bank założony w roku .
[przypis edytorski]

Motyka, piłka, kleszcze, młotek,
Adria⁴, szampan dla kokotek⁵,
E. Wedel⁶, Palladium⁷, mały Fiat⁸,
Bukiet, bigos — to był świat…
Motyka, piłka, kleszcze, graca,
taxi — złocisz, lipa⁹ praca…

⁴Adria — elegancki lokal funkc onu ący w Warszawie przy ulicy Moniuszki
 w latach –. [przypis edytorski]
⁵kokota (daw.) — prostytutka. [przypis edytorski]
⁶E. Wedel — ﬁrma cukiernicza funkc onu ąca od roku , producent wyrobów czekoladowych; nazwa pochoǳi od imienia drugiego właściciela, Emila Wedla, któremu przedsiębiorstwo zostało podarowane w prezencie ślubnym.
[przypis edytorski]
⁷Palladium — kino przy ul. Złote / w Warszawie, funkc onu ące od lat .
do końca lat . XX w. [przypis edytorski]
⁸mały Fiat — prawdopodobnie mowa o modelu Fiat , niewielkim samochoǳie osobowym produkowanym w Polsce na licenc i Fiata (Fabbrica Italiana
Automobili Torino) od roku . [przypis edytorski]
⁹lipa (slang) — byle aki. [przypis edytorski]
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„Czerwoniak”¹⁰, „Nasz Przegląd”¹¹, „Kino”, Wiech¹²,
Tom¹³, Krukowski¹⁴, Bodo¹⁵, śmiech…
Motyka, piłka, spodnie w rzucik,
przeminęło i nie wróci,
a po roku wspomnĳ pan…
znowu — „Sztuka¹⁶”. Wiera Gran¹⁷…
¹⁰„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]
¹¹„Nasz Przegląd” — ǳiennik mnie szości żydowskie w Polsce, wydawany
w latach –; ego redaktorem był wspomniany w tym wierszu Jakub Appenszlak. [przypis edytorski]
¹²Wiech — pseudonim Stefana Wiecheckiego (–), warszawskiego
ǳiennikarza, felietonisty i prozaika, często wykorzystu ącego w swoich utworach warszawską gwarę mie ską. [przypis edytorski]
¹³Tom, Konrad — właśc. Konrad Runowiecki (–), piosenkarz, scenarzysta i reżyser ﬁlmowy. [przypis edytorski]
¹⁴Krukowski, Kazimierz (–) — aktor kabaretowy, rewiowy i ﬁlmowy
pochoǳenia żydowskiego; używał pseudonimu „Lopek”. [przypis edytorski]
¹⁵Bodo, Eugeniusz — właśc. Bohdan Eugène Junod (–) aktor rewiowy,
teatralny i ﬁlmowy, w późnie szym okresie także scenarzysta, reżyser i producent
ﬁlmowy. [przypis edytorski]
¹⁶Sztuka — kawiarnia artystyczna w getcie warszawskim, występowali tam
m.in. Wiera Gran i Władysław Szlengel. [przypis edytorski]
¹⁷Wiera 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 bone¹⁸ — ałe głach¹⁹‼!
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 trwa²⁰…
wszystko na dół… szafa gra²¹‼!

¹⁸Oj di bone ( idysz) — agment piosenki Leopolda Rubinsteina, kompozytora, muzyka i śpiewaka z warszawskiego 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]
¹⁹ałe głach ( idisz) — wszyscy równi. [przypis edytorski]
²⁰akcja 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]
²¹szafa 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]
    Résumé, czyli Krakowiaki makabryczne



Motyka, piłka, szafa, skrzynki,
Le kin²², Szmerling²³ i Treblinki²⁴,
plecak — wagon — blok czy Plac²⁵,
szopa, ausweis²⁶, blaszka, Kac²⁷…
Motyka, graca, piłka, szczotka,
proszę państwa, siup do środka…
a co utro?… szkoda dnia…
„Żywy ǲiennik²⁸” dale gra‼‼‼…
²²Lejkin, Jakub (–) — adwokat, zastępca dowódcy Żydowskie Służby
Porządkowe , zastrzelony w pierwsze egzekuc i przeprowaǳone przez Żydowską
Organizac ę Bo ową. [przypis edytorski]
²³Szmerling, Mieczysław — komendant Umschlagplatzu, znany z okrucieństwa, należał do wyższych funkc onariuszy Żydowskie Służby Porządkowe .
[przypis edytorski]
²⁴Treblinka — 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]
²⁵plac — Umschlagplatz, 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]
²⁶ausweis (niem.) — zaświadczenie, legitymac a a. dowód osobisty; dokument
niezbędny do legalnego funkc onowania w getcie. [przypis edytorski]
²⁷Kac, 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]
²⁸Żywy ǲiennik — cykliczny program satyryczny prezentowany w getcie
w kawiarni „Sztuka”, początkowo przygotowywany przez zespół, w skład którego
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wchoǳił m. in. poeta Wacław Teitelbaum, a po wywózkach  roku kontynuowany ednoosobowo przez Schlengla. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie
z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na
Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego
zgodnie z art. Art.() Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o zapisach licenc i oraz
zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna
się z nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book
można
pobrać
ze
strony:
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/szlengel-resume-czyli-krakowiakimakabryczne/
Tekst opracowany na podstawie: Władysław Szlengel, Co czytałem umarłym,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a
zrealizowana
w
ramach
pro ektu
Wolne
Lektury
(http://wolnelektury.pl). Publikac a sﬁnansowana ze środków pozostałych ze zbiórek, które nie zakończyły się sukcesem.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Agnieszka Tulicka, Aleksandra Kopeć, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Late Night, Georgie Pauwels@Flickr, CC BY .
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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki
Two emu wsparciu bęǳiemy e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska,
KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

