14 lutego.
Kochany Leszku,
Musiałem odłożyć planowany wyjazd do N.Y., bo Halusia dostała grypy. Wybiorę się tam, gdy tylko wydobrzeje, za jaki tydzień,
dziesięć dni, może wcześniej, zobaczymy. Napisz mi, proszę Cię, jak Twoje sprawy. Czy coś się poprawiło? Napisz też, czy byłeś w
Filadelfii i co znaczy ten cały bajcBujda, blaga. Według Słownika języka polskiego W. Doroszewskiego potoczne określenie
„bajcować” oznacza ‘bujać, blagować, dużo mówić, byle co’. z PopielemWydarzenia, o które dopytuje w liście Wierzyński, wiązały się
z przyjazdem do Stanów Zjednoczonych przywódców Stronnictwa Pracy – Karola Popiela i Konrada Sieniewicza, oraz
przewodniczącego Stronnictwa Demokratycznego – Stanisława Olszewskiego, reprezentujących wspólnie Porozumienie Stronnictw
Demokratycznych, którzy podjęli tu przygotowania do utworzenia odrębnego ośrodka kierowniczego emigracji. W rezultacie
powołany został PNKD, który miał mieć charakter „reprezentacji politycznej – uchwałodawczej i kontrolującej”, a jego głównymi
celami była „«walka o uwolnienie Polski spod komunistycznej przemocy», wprowadzenie i ugruntowanie w Polsce ustroju
demokratycznego, reprezentowanie i obrona sprawy polskiej na terenie międzynarodowym, współpraca z przedstawicielstwami
krajów zza żelaznej kurtyny, informowanie społeczeństw wolnego świata o zagadnieniach polskich oraz współdziałanie w niesieniu
pomocy ludności polskiej” (zob. szerzej: A. Friszke, Komitet Mikołajczyka, w: tenże, Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999, s.
215–231; cyt.: tamże, s. 215–216). i OlszewskimWydarzenia, o które dopytuje w liście Wierzyński, wiązały się z przyjazdem do
Stanów Zjednoczonych przywódców Stronnictwa Pracy – Karola Popiela i Konrada Sieniewicza, oraz przewodniczącego Stronnictwa
Demokratycznego – Stanisława Olszewskiego, reprezentujących wspólnie Porozumienie Stronnictw Demokratycznych, którzy podjęli
tu przygotowania do utworzenia odrębnego ośrodka kierowniczego emigracji. W rezultacie powołany został PNKD, który miał mieć
charakter „reprezentacji politycznej – uchwałodawczej i kontrolującej”, a jego głównymi celami była „«walka o uwolnienie Polski
spod komunistycznej przemocy», wprowadzenie i ugruntowanie w Polsce ustroju demokratycznego, reprezentowanie i obrona
sprawy polskiej na terenie międzynarodowym, współpraca z przedstawicielstwami krajów zza żelaznej kurtyny, informowanie
społeczeństw wolnego świata o zagadnieniach polskich oraz współdziałanie w niesieniu pomocy ludności polskiej” (zob. szerzej: A.
Friszke, Komitet Mikołajczyka, w: tenże, Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999, s. 215–231; cyt.: tamże, s. 215–216). (kto to
taki?). Czy byłeś we wtorek na herbacie we F.E.? Co z resztą u Ciebie? Ucieszyłem się siedmioma wierszami i czekam na nie
niecierpliwieList Lechonia z wiadomością o napisaniu siedmiu wierszy nie zachował się. Wiersze te drukowane były w
„Wiadomościach”: w nr. 7 (255) z 18 lutego ukazały się Burza, Wiersz dla Warszawy, Piosenka i Jan Kazimierz; w nr. 9 (257) z 4
marca – Sąd Ostateczny i Harfa w nocy; w nr. 11/12 (259/260) z 25 marca [inc.:] Powstałem nocą z mego snu…. Czy widziałeś
Darkness at NoonW Dzienniku Lechonia nie ma żadnej wzmianki na ten temat, można więc domniemywać, że wbrew oczekiwaniom
przyjaciela nie oglądał jej w teatrze, wiele bowiem innych obejrzanych spektakli i seansów filmowych skwapliwie odnotowywał i
komentował.? Wybiorę się na to, napisz mi, co sądzisz. Ściskam Cię serdecznie
Kazimierz
pieśniarz
kucharz
służący szpitalny
i duch niezłomny
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