
THE 

„ZGODA” 
Officia) Ortu af tka 

POLLSH NATIONAL ALUANCE 
af tka U. S. af N. A. 

WEEKLY EDITION 

Tka aalr Pałtak Ntwtpaprr la 
Aararira Ikal Cńculataa amtaaaiaaly 
ia aa ary Siata W tka Uaiaa. 

1406-1408 W. Dmtioi Sfcr. 
CHICAGO, ILI. 

>0. 20. 

„ZGODA” 
Oman Z w ąiku NaroJowafo 

Polalciago w St. Zjada. 

WYDANIE TYGODNIOWE 

Skar Pakkl.ua WyakodAtwa 
ra^alala i ac.cłwta aa waayatfclak 

1406*1408 W. Dirision Str. 
Witkat Park Statua. 

CHICAGO. ILL. 

Entered as second-class matter March 7, 1913, at the Post Officm at Chicago. Illinois, under łhe Act ot August 24. 1912 

i hicaco. III., 14-go Maja (May) 1014. Rok (Vol.) 33. 

! 
! 

D rt 

ZN1EWA ZANIE SZTAND AR U. 
O Cr 

II 

Gdy jakiś meksykański, 
snąć mało na polityce świa- 
towej się znający oficer znie- 
ważył sztandar gwiaździsty 
W uja Sa/ma przez samo tyl- 
ko aresztowanie kilku mary- 
narzy z floty Stanów Zjed- 
noczonych wywołał tent za- 

targ polityczny i doprowa- 
dził do tego, że przyszło do 
krwawych starć i zaięcia 
portu meksykańskiego \ e- 

ra C ruz, a może jeszcze 
przyjść do długiej i krwawej 
wojny z tego powodu. 

Amerykanie domagali się, 
aby Meksykanie salutowali 
znieważoną, flagę gwiaździ- 
stą. a że uczynić tego nie 
chcieli, przeto wciągnęli się 
w zbrojny konflikt, który 
ich może grubo kosztować. 

l ak bronią honoru swoje- 
go sztandaru Stany Zjedno- 
czone i tak go bronią wszy- 
stkie inne narody. <klv w 

swoim czasie Stany Zjedno- 
czone też się zagalopowały i 
dopuściły sic zniewagi sztan- 
daru francuskiego, silna flo- 
ta Francyi podpłynęła <lo tu- 

tejszych portów i stanow- 
czo zażądała albo przepro- 
szenia flagi francuskiej sa- 

lutowaniem lub też byłaby 
rozpoczęła bombardowanie 
miast portowych, rozpoczy- 
nając tem wojnę. 

Stany Zjednoczone nic 
czując się wtedy na siłach do 
odparcia ataku, a przy tem, 
poczuwając się do winy 
znieważenia sztandaru ska- 
lkulowały, salutując flagę 
francuską i tem przeprasza- 
jąc obrażony naród francu- 
ski, co zażegnało wiszącą w 

powietrzu wojnę. 
I my Polacy mamy swój 

sztandar, który szanować i 
bronić jego honoru jest obo- 
wiązkiem każdego z nas. 

Wprawdzie nie mamy wła- 
dnego państwa, ni wolności 
politycznej, ni wojsk, ni po- 
tężnej floty, aby się upom- 
nieć o honor tego sztandaru, 
gdy go kto znieważy, ale nie 
mniej kochamy ten sztandar 
i zawsze gotowiśmy stanąć 
w jego obronie, chocby przy- 
szło nałożyć głową. 

Smutno więc się robi na 

duszy i pięść mimowoli się 
zaciska, gdy sztandar nasz 
nie tyle znieważają obcy wro 

gr>wie nasi, ile sami niektó- 
rzy Polacy. Bo oto niemal 
codziennie dochodzą do nas 

skargi z różnych stron, że 
tam lub ówdzie ksiądz Po- 
lak nie pozwolił wnieść sztan 
daru narodowego do kościo- 
ła. wołając w zaciekłości fa- 
natycznej: “precz mi z tą 
szmatą z kościoła; tu ona nie 
potrzebna!” W drukiem 
znów miejscu ksiądz odmó- 
wił poświęcenia tego sztan- 
daru i brutalnie nawet ob- 
^/cdł ««ię z komitetem, który 
?o przyszedł prosić o odpra- 
wienie tej ceremonii. 

A ileż to razy znieważają 
ci księża sztandaT narodowy 
zwojem i dzikiemi i nieuza- 
sadnionetni napaściami na 

Związek Narodowy Polski, 
Sokolstwo, obchody narodo- 
we i wszytko, co ma na s.*- 

bie cechę patryotyzmu, na- 

zywając prawych obrońców 
tego sztandaru: “szumowi- 
nami, heretykami, patryota- 
mi blaszanymi, masonami, 
łotrami, zaprzańcami** i licho 
wie czein jeszcze ?... 

Z drugiej zaś strony socy- 
aliści międzynarodowcy, mó- 
wiący po polsku znieważali 
i znieważają nasz sztandar 
narodowy, bo gdy się po raz 

pierwszy od lat wielu uka- 
zał na ulicach Warszawy 
podczas kilku dni swobody 
w roku 1905, wrzeszczeli, 
jak opętani :“precz z tą szma- 

tą! Precz z białą gęsią!“ (or- 
łem widniejącym na tym 
sztandarze). Precz z Polską! 
— niech żyje socyalizm mię- 
dzynarodowy! I błotem rzu- 

cano na ten sztandar i po- 
drzeć, zdeptać go umiłowano. 

A i tu na wychodźtwie w 

Stanach Zjednoczonych gar- 
stka szalonych, fanatycz- 
nych między nan >d< >\\ ców 
przy każdej okazy i na zebra- 
mach swoich i w pisemkach 
czerwonych wrzeszczy zapa- 
miętale: “Precz z wyblakłą 
szmatą narodową! Precz z 

białą gęsią! Hańba ojczy- 
źniakom! Niech zginie Zwią- 
zek Narodowy Polski i pa- 
tryotyzm polski, a górą nasz 
sztandar czerwony, bo ten 

płynie ponad trony!” 
Szaleńcy ci jednak, gdyby 

ktoś tak znieważał ich sztan- 

dar, choć to jest międzyna- 
rodowy, toby go znieważyli 
czynnie i stanęliby w obro- 
nie tego sztandaru, co nawet 

nikogo dziwić nie może, kto 
szanuje swój sztanadr i bro- 
ni go. 

Mój miły.Róże ! Gdyby tak 
za czasów Polski niepodleg- 
łej, umiejącej bronić honoru 
jej sztandaru jakiś półgłó- 
wek czy to w sutannie, czy 
w surducie ośmielił się tak 
znieważać sztandar narodo- 
wy, jak to dziś niektórzy czy- 
nią, toby go rycerstwo pol- 
skie na szablach rozniosło, a 

naród cały wyrzekłby się ta- 

j kiego człowieka jako zdraj- 
I cy. 

Dziś w obronie tego znie- 
ważanego przez wartogło- 
wów sztandaru staje nasz 

lud polski coraz więcej dę u- 

świadamiający narodowo, i 
on to okazuje pogardę naj- 
wyższą napastnikom, a sam 

ująwszy ten sztandar w 

krzepkie choć namulnne i 
spracowane dłonie, niesie go 
wysoko i idzie na przód z tą 
wiarą, że ten sztandar jesz- 
cze kiedyś załopocze nad Pol- 
ską wolną, ludową, w której 
ani klerykaTi, ni też czerwoni 
międzynarodowry sztandaru 
tego berkamic znieważać nie 
będą mogli. 

I cfay <ta chwila, jak naj- 
prędzej nadeszła. 

Miłość twoje ł/y osuszy, 
Miłość rany twe zagoi. 
Miłość wrórf pokój duszy, 
Miłość świata złość rozbroi. 
Miłość w bliźnim wskaże brata. 
Miłość w teren litość wzbudzi, 
Miłość w«każe nicość świata. 
Miłość wskaże godność ludzi. 

KIJEM TEGO, KTO NIE 
SZANUJE SWEGO. 

Od pewnego czasu wska- 
zujemy na obojętność wy- 
chodżtwa polskiego w sto- 

sunku do polskich organiza- 
cyi. a chociaż wywodom na- 

szym nie mogą przeciwnicy 
przeciw stawić rzeczowego 
dowodu, że nie mamy słusz- 
ności nawołując do wstępo- 
wania do organizacyi pol- 
skich, to jednak wielka jesz- 
cze obojętność na tern panu- 
je polu. 

< )rganizacve polskie na 

wychodztwic są rzeczą pier- 
wszorzędnego znaczenia, a 

od rozwoju organizacyi szcze 

rze narodowych zawisło ży- 
cie narodu. Mimo wszystko 
idea budowania i zwiększa- 

nia organizacyi narodowych 
leży na polu wychodźtwa 
polskiego niemal że odło- 
giem. A różni ludzie różnych 
wymówek używają, gdy ich 
kto zapyta, dla czego do or- 

ganizacyi nie należą, albo 
dla czego d<, niej należąc od- 
noszą się do niej nieszcze- 
rze. Jeden powiada: “Nale- 
żałbym do Związku, ale mi 
>ię nicpofloba członek zarzą- 
du X.” a inny znouu twier- 
dzi, że musi się w taki. a ta- 

ki sposób do organizacyi od- 
nosić, ho tani jest w zarzą- 
dzę pan “V.", którego robo- 
ta mu się nie podoba. I tak 
w koło Macieju. Zawsze pan 
X. \., Z. albo W. jest zda- 
niem zapytanego powodem, 
dla czego do organiazcyi nie 
należy, albo dla czego w niej 
nie pracuje. 

Rzecz dziwna, że tylko w 

polskiej organizacyi mu się 
ci i tamci nie podobają, bo w 

obconarodowej podobać mu 

się musi wszystko skoro le- 
zie do “Foresterów”, “Ko- 
lumbusów” czy innych ”Py- 
tiasów” i nie tylko, że tam 

siedzi spokojnie, ale innych 
do obcona rodowych organi- 
zacyi wciąga. 

7.ę usuwanie się od organi- 
zacyi albo napadanie na nią, 
chociaż się jest jej członkiem, 
bo się temu ten lub ów nie- 

{ podoba jest rzeczą małej du" 
szy i nieumiejętności zdro- 
wego myślenia, nie ulega 
wątpliwości. Bo jeżeli na- 

| przykład powiedzmy 20 lu- 
dzi, albo chociażby nawet 
100 robili źle, to spfdcczeń- 
stwo wychodźcze nie ze too, 
ani i.ooo jednostek się skła- 
da, ale z czterech milionów 
głów. Czemuż właśnie ci in- 
ni trzymają się w rezerwie? 
Czemu skoro robi się zarzu- 

ty, że zarząd danej organiza- 
cyi śpi, nic znajdą się w ma- 

sie czteromilionowcj ludzie, 
którzyby śpiących obudzili? 
leżeli jedni w danym zarzą- 
dzie robią źle czemuż inni 
nic przychodzą ich zhizo- 
wać? Nie wstępowaniem do 
organ izacyi a11>o napadaniem 
na nią nic zmieni się niczego 
na lepsze. Czemuż więc za- 

miast zrzędzić nie zakasać 
rękawów i nie jąć się pracy 
w organizacyi? 

Dla czego? 
Oto dla tego, że na wy* 

chodźtwie wielu ludziom się 
palca p<*diąć nie chce dla 
sprawy narodowej. 

Czy małemu stosunkowo 
rozwojowi organizacyi naro- 

dowych na wychoditwie 
winni są tylko ci, co w zarzą- 
dach, zdaniem niechcących 
pracować, pracują źle? 

W takim razie może i u- 

padkom powstań winni są ci, 
którzy do bitwy poszli i klę- 
skę ponieśli? 

Nic! Zdaje mi się. żc win- 
ni ci, którzy rozsądnie (???) 
w domu pozostali, zachowu- 
jąc sobie wolną rękę do kry- 
tyki tych, którzy poszli i 
przegrać musieli. 

I tak samo się ma sprawa 
z organizacyami polskiemi 
ia wvchodżtwie. 

Małemu rozwojowi orga- 
nizacyj na wychodźtwie 
winni są ci, którzy inarzekaja 
i ręce umywają. Z roli tej, ja- 
ką na siebie przyjęli, z roli 
narzekania i rąk umywania 
wypływa względny niedo- 
rozwój warunków organiza- 
cyjnych politycznych i eko- 
nomicznych. A od iluż to lat 
uprawna się na wychodźtwie 
tę zgubną politykę rąk umy- 
wania. by sobie wolną przy- 
gotować drogę do napada- 
nia na tych. którzy z zakasa- 
nynu rękawami do pracv >ję 
zabrali i coś już zbudowali, 
budują i budować będą? Od 
ilu lat? Od czasów osiedle- 
nia się Polaków w Ameryce. 

“licz wątpienia” — powia- 
da jedt4» — "Związek ma cel 
szlachetny i dobry, ale. gdv- 
bv na czele stał kto inny.” 

4‘ Rozbudzenie samodziel- 
ności. ćwiczenie i zaprawia- 
nie wychodżtwa w sztuce 

wojennej” — powiada inny 
— “rozumie się. że to jedy- 
na droga do odrodzenia Pol- 
ski... ale ten sekretarz Soko- 
ła tak mi się nicpodoba.” 

1 tak małoduszni krytyku- 
| ląc i zrzędząc na organizacye 
j narodowe wstępują do orga- 
nizacyj obconarodowych. 

Krytykują organizacye 
swoje, krytykują ludzi na 

czele ich stojących, aby osło- 
nić siebie. Wyrzucają innym 
próżniactwo, aby samemu 

nic nie robić lub zarzucają 
im złą róbotę, by samemu 

robić jeszcze gorzej. 
T takim to właśnie śmiało 

powiadamy: — kijem tego, 
kto nie szanuje swego. 

BACZNOŚĆ GRUPY W BUF- 
FALO, N. Y. 

Niniejszetn przypomina się 
wszystkim grupom Z. N. P. do 

(iminy Nr. 19 w Buffalo, N. Y. 

należącym, hy wysyłały regu1ar: 
nic swych delegatów do Gminy. 
Następujące grupy należą do 
Ganimy Nr. 19: 

Gr. $ż. 38, i.v). r$3. 108, 194. 
»s. 227. 242. 243. »55. 2^. 278. 
279. 201, 300. 344. 347. 350. .380, 
3*7. 305. 4>12' 47*. 53*. 550. 583. 
6*8. 703, 738, 754. 773. 834, 800, 
903, gc/>, 949. 966. 983. 990. 997, 
1095, T259. *3*3. *336, 1417, 1427. 
1463. 14*** *7*7- 

Karda grupa obowiązaną jest 
delegatów do Gminy wysyłać nie 
chcąc się narażać na skutki prze- 
widziane Konstyturyą Z. N. P. 

Sekretarzem Gminy Nr. t9 jest 
niżej podpisany: 

Ludwik Każmierczak, 
25 Harmonia st., 

Buffalo. N. Y. 

Echo z Kolegium Z. N. 
P. w Cambridge 

Springs, Pa. 
Uroczystości rocznicy Konstytu- 

cyi 3-go Maja w Szkole 

Związkowej. 

Nadszedł trzeci maj — dzień 
z. upragnieniem oczekiwany! 
przez młodzież tutejszego Kole-, 
giuni. Wieczorem o godzinie! 
7:15 zebrali się w sali teatralnej 
studenci, profesorzy i goście. 

Gości powitała muzyka kole- 
gialna j>od dyrckcyą prof. Tral- 
ki. Na obchód stawili się także 
kursacy-sokoli ze swoimi prze- 
wodnikami. 

Uroczystość zagnił rektor Pią-; 
tjeowski podniosłem przemówię-j 
nicm, wykazując. czetn była 
Konstytucya u nas i fila nas i ja-1 
kie wrażenie zrobiła u innych 
narojów. 

Następnie rektor poprosił ni 

przew«k!nic/ąccg.> obchodu na- 

czelnika Sokołów, druha Witol- 
da Rylskiego, który na sekreta- 
rza powołał ni/.ej podpisanego. 
Na estradę zaprosił rektor także 
podnaczeltiikow druhów J. P.art- 
nianskicgo i S. Flaczkiewicza. a 

także p. zarządcę Stęczyńskiego 
i profesorów. 

Przewodniczący dh R\lski w 

nizinnej mowie zaznaczył, na 

czcm poleca prawdziwy patryo- 
tyzm. który żąda czynów- a nie 
słów, i że Sok*>lstwo jc^t wyko- i 

nawcą takiego właśnie patryo- 
tyzmu czynu. 

Przystąpi' >no do wykonania 
następującego programu: 

1. Śpiew "Modlitwa" Moniusz- 
ki, odśpiewał chór studentów. 

2. Śpiew "Nowy Rok Polsko” 
— śpiewał chor studentów. 

3- Deklaniacya “Na Trzeci 
Maj” — student I.eśnikowski. 

4. Śpiew “Pożegnanie żołnie- 
rza” — chór studentów. 

5. Fortepian solo “Walc Cho- 
pina" — stud. Wieński. 

6. śpiew dumka “Czom tak 
skryto” — chór studentów. 

7. Odczyt “O Konstytucyi 3go 
Maja" — stud. Dziura. 

8. Śpiew "Gdzieś domie mój?” 
— odśpiew-ał chór studentów-. 

9. Skrzypce solo, "Traumerei” 
Schumana — stud. Kulikowski. 

10. Skrzypce solo "Maidcns 

Prayer” — stud- Okoniewski. 
11. śpiew "Warszawianka” — 

śpiewał chór studentów. 
12. Mowa — profesora Ostro- 

I wskiego. 
13. Śpiew "Wieniec Melodyi 

Polskich” — chór studentów. 

14. Dcklamacya “Husarzy Pol- 

scy" — wygłosił stud. Stanczy- 
kiewicz. 

15. Fortepian solo "Woodland 
Echos” — stud. Karlak. 

16. śpiew "Wiosna" — odśpie- 
wał cór studentów. 

Na -niemilknące oklaski mu- 

sieli uczniowie powtórzyć dla li- 
cznych gości "Warszawiankę”, 
“Wieniec Metody i Polskich” i 
"Wiosnę”, a za oklaski "Poże- 
gnania żołnierza” od Sokołów, 
podziękowali powstaniem z 

miejsc. 
W solach muzycznych wyróż- 

nili się uczniowie Karlak i Oko- 
niewski. wykazując dużo techni- 
ki i wprawę. 

Deklasaacye wygłoszono z we- 

rwą i bez zarzutu. W odczycie o 

Koustytucyi student Dziura po- 
ruszył czasy przygotowywania 
narodu do tego wiekop*>i :r 
dzieła, oddał cze$r twórcom tej/, 
i nakreślił prace późniejsze i bez-1 
pośrednie skutki Kon.stytucyi. 

Trof. J. Ostrowski w swej mo- 

wie poruszył sprawy ogólne, sto- 

j?oc w związku z Konstytucją 
3-£o Maja. Przemoc wrogów nie 
pozwoliła wprowadzić w czyn 
tak błogich uchwał tego świetne- 
go dzieła, które miało tak boles- 
ny koniec. Konstj-tucya nasza 

tern była wielką — wołał szan. 

mówca — że miała na celu idea- 
ły ogólno ludzkie. Mówiąc o 

rożnych stanach w naszym na- 

rodzie, zaznaczył mówca, że po- 
trzebna nam jest i dzisiaj arysto- 
kracja, nie rodowa, ale arysto 
kracya ducha, to znaczj', trzeba 
nam ludzi, którzy “przed naro- 

dem niosą oświaty kaganiec”. 
W spomniał, że taka arystokra- 
cja jest już w kraju ojczystym, 
tli na dnie duszy naszej młodzie- 
żj* szkolnej ma się wyrobić ta 

arystokracya duchowa, nictylko 
dla swoich, ale, aby i wśród ob- 

cych dobre nieść imię Polski 
Po zasłuż nycli oklaskach — 

przemówił rektor Piątkowski o 

tej iskierce patryotycznej, która 
tli na dnie doszj- naszej młodzie- 
ży, w którą my wszyscy wycho- 
wawcy dmuchamy ciągle i w ser- 

ce młodzieży wnikając, pragnie- 
my, aby nictylko kochała Orła 
lliałcgo, ale także Orla Stanów 
Z jed tłoczonych. 

Jeszcze raz zabrał głos naczel- 
nik druh Rylski, a nawiązując 
do oklasków za śpiewy, przjto- 
czył zdanie poetj-^nicmieckicgo: 

l»oc«c Menschcn haben kcinc 
Licder” (/li ludzie nie mają pie- 
śni) i dodał: Wy tu w Cam- 
bridge Springs jesteście bardzo 
dobrzy. Jako przewodniczący 
}>od/.iyko\vał imieniem swojem i 
S. Icołów za ucztę duchową po- 
trojncni “Czołem", którym to o- 

krzykicm odwzajemnili się stu- 
denci. 

l*n krótkiej pauzie Kółko Dra- 
matyczne uczniów Kolegium Z. 
N. F. odegrało jednoaktówkę pt. 
"Stryj przyjechał". Amatorzy 
sztniki scenicznej wywiązali się 
bardzo dobrze. 

Po przedstawieniu odśpiewali 
wszyscy hymn lloże coś Polskę, 
a ze względu na gości Ameryka- 
nów zaśpiewano "Star Spangled 
Banncr”. 

A. Piwowarski, 
sekretarz obchodu. 

GMINA NO. 72 W ERIE, PA. 

Niniejszem zawiadamiam, żc 
Gmina Xr. 72 odbędzie swoje re- 

gularne posiedzenie dnia 24 b. m. 

o godz. 2giej popołudniu, na któ- 
re zapraszani wszystkich delega- 
tów poszczególnych grup tu w 

Erie jakoteż i Cambridge Spritigs. 
Pa., ażeby się stawili jak jeden 
mąż na to zebranie, gdyż są waż- 
ne sprawy do przeprowadzenia. 

Z bratniem pozdrowieniem 
N. Żukowski, 

Sekr. Gminy Xr. 72 w Erie. Pa. 

EAST CAMBRIDGE, MASS. 

T'dajemy się do Sz. Braci Zwią- 
zkowców zamieszkałych w Bo- 
stonie, South Boston, Roxbury i 
Chelsea, Mass., ażeby przybyli na 

obchód Konstytucyi 3go maja do 
E. Cambridge. Mass., gdyż tu wy- 
wiązała się kłika, i chcą nam ob- 
chód zepsuć. Towarzystwa wzięły 
się do urządzenia obchodu 
wpierw. T\ mc/asem parę jedno- 
stek w tutejszej parafii chcą ti- 

rządzić drugi obchód w ten sam 

dzień. Byle nam popsuć. Brosimy 
was Sz. Bracia Związkowcy o 

przybycie in gremio na halę Tn- 
stitute. Cały program na hali: 
Obchód zaczyna się o godzinie 
drugiej po południu 17 maja na 

institnte Hall. 277 Cambridge st. 

K. Cambridge. Mass., pomiędzy 
334 ulicą. 

Wincenty Gronczykowski, 
Związkowiec gr. 1027. 

\ • 

A 

Podziękowanie. 
Xiniejszcm składam serdeczne 

podziękowanie Sz. Zarządowi 
•Centralnemu Z. N. P. za wypłacę, 
nie mi pośmiertnego w sumie 
I^kjo.oo po zmarłym mężu moim 
s. p. Józefie Majdanik. 

Kównież składam serdeczne po- 
dziękowanie zarządowi i człon- 
kom grupy 305, do której ś. p. 

| ni4z mój należał, za troskliwe za- 

! chowanie się względem wdowy I 
1 pozostałych drobnych sierót w 
tak krytycznem położeniu. Ohy 
Z. X. P. wzrastał z każdą sekun- 

I dą jaknajlicznicj. 
Z wysokim szacunkiem 

Barbara Majdanik. 

PASSAIC, N. J. 

Do wszystkich Tow. należących 
do Gminy Związkowej Nr. 9 

w Passaic, N. J. 
Zawiadamiam wszystkie gmjjy 

związkowe w okolicy Passaic, że 
Gmina Związkowa Nr. 9 zmieniła 
swój lokal posiedzeń, to jest w 

Domu Ludowym Xo. 1, 3 Monroc 
str. 

Posiedzenie się odbywa Cf 

czwartą sobotę miesiąca. 
7. bratniem pozdrowieniem 

Jan Olejarz, 
Sekretarz Gminy. 

IMPROWIZACYA. 

Mówicie — nawet bezwstydnie 
twierdzicie, 

j "Żem szaleniec, że marzę, — i gło- 
sicie: 

“Że chciałbym świat, 
“W promień zamienić, 
“Ustroić w kwiat, 
“Majem uzielenić! 

“Żem waryat!... że od mojego 
oblicza, 

"Ludzie pierzchać mają, jak ple- 
wy z pod koła! 

“Żc chciałbym by ziemia dzie- 
wicza, 

“By człowiek miał serce A- 
nioła !’ł 

Czy w v. wy w iecie, — co to ko- 
chać ludzi? 

Czy wy wiecie, — co płochość i 
głupota budzi?: 

Musze powiedzieć wam. 

Żc waszych nie słucham mów. 
Ja siebie dobrze znam! 

1 słyszę skargi sierot i wdów*, 
1 słyszę w’ tern świata kolisku, 

Jedyny tylko dźwięk. 
Rozdzierające słowo ucisku, 
I tortur jęk... 

I podnoszę myśli po nad głowy} 
ludzi, 

Których plotka, pycha i obłuda 

brudzi, 
Nad te — podłe gadów plemię. 
Które pełza póki życia, 
T chytrze opasuje ziemię, 
iPóki sercu starczy życia. 

i Aż ta zaraza przesiąknie im vw 

cialcJ, 
\a czołach wypali znamię, 
Przewróci mózg, 
Kości połamie, 

Aż będzie od nich ciało odpadało, 
!Jak po kilku setkach rózg!,.. 

W. Poszwiński. 

Wiem, że co ginie, nie ginie da- 
remnie ; 

Że te promyki, co się dzisiaj stli- 
iy — 

Jutro rozjaśnią i rozgrzeją cie- 
mnie, 

Światłem i ciepłem młodocianej 
siły, 

Że te odarte dziś z kwiatów min 

Rity. 
Jutro przybytkiem będą zm;-rt« 

wychwstania 
I będą szatą weselną świeciły. 
W iem — i od zwątpień ta myśl 

mnie ochrania. 


