„Wołam”
Halo, dzień dobry, czy ktoś mnie słyszy?
Odpowie cisza gdzieś na zachodzie.
Halo. Bonjur, czy ktoś mnie słyszy?
Tylko armaty słychać na wschodzie.
Good Morning, czy ktoś mnie rozumie?
Słychać szum gazet w nowojorskim tłumie.
Halo Londynie, halo Madrycie!
Ja chcę ratować żydowskie życie!
Tam giną ludzie! Usłyszcie, wołam.
Trzeba im pomóc. Sam nie podołam.
To naszych braci giną miliony
Ich małe dzieci i piękne żony.
Byłem tam z nimi w więzieniach zimnych
gdzie traktowano Żydów jak innych.
Ratujcie wołam! Ratujcie! Pomocy!
Polsce pomóżcie! I w dzień i w nocy.
Bo tego, że Hitler ich nienawidzi
wasz świat nie widział i dziś nie widzi.
Cisza odpowie …
Z wyrazami szacunku
Jan Karski
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***
Nie chcieli uwierzyć.
A Ty ciągle miałeś
starannie ukryty pod powieką,
wryty jak szrapnel w pamięć
pejzaż milionów niewylanych łez
w poczuciu obojętności świata.
Cóż z tego, że potem
bili brawo, klaskali, przyznawali medale.
Nic nie wymaże
bezradności
jedynego naprzeciwko tłumu.
Sprawiedliwego wśród narodów świata.
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„Cicho”
I kolejny dzień …
Szary poranek,
Ta sama melodia,
Ten zapach zgnilizny,
Wzrok ciągle wpatrzony w tę samą ścianę.
Na rękach i nogach szramy i blizny.

I znów to uczucie –
Ten krzyk młodej matki.
I dzieci już nawet jej nie poznały.
I słychać Niemca, co klnie pod nosem,
Bo musi wykonać dane rozkazy.

I ciemno, i duszno …
My razem ściśnięci;
Drewno spróchniałe tuż nad głowami.
Ani jęknięcia ani szeptania;
Nietknięci zostaną tylko wytrwali.

Są kroki słyszalne, tam gdzieś na schodach.
Grube i ciężkie buty wojskowe.
Już przeszukali mieszkanie sąsiada …
Gdzie poszedł z rodziną?
Myśleć się boję …

Lecz śmierć coraz bliżej !
Już słyszę głosy;
Przywódca mówi donośnym tonem.
Czy to już koniec?
Czas pożegnania ?
Przyszli po dzieci i moją żonę …

Dusi ból w piersi, serce złamane …
Nie ma rodziny, jest tylko pamięć.
Polskie anioły boski dar znają –
Wierzę, że wielu jeszcze ocalą.

Tych Sprawiedliwych Boże błogosław!
Co życia dla nas nie żałowali!
Którym odwagę dałeś i siłę,
Byśmy bezprawnie się tu ukrywali.

Tych, co walczyli o nasze prawa!
Dostrzegli człowieka w żydowskich oczach.
Tym bohaterom, należy się chwała!
Braterska miłość w ludzkości nrokach.
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