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Bratu Kurdzielowi słów kilkoro. 
Znany j stary związkowiec 

oh. Paweł Kurdziel z Cleve- 
Iand. O., mający za sobą pe- 
w ne zasługi położone dla na- 
szej organizacyi, w ostatnich 
czasach skutkiem wybuchu 
wojny europejskiej stracił 
orycntacyę i panowanie nad 
-ohą. bo zaczyna się bawić w 

pisanie jakichś “listów ot- 

wartych skierowanych 
przeciw Zarządowi Central- 
nemu, Radzie Nadzorczej, 
no i pismom związkowym; a 
te swoje płody pomieszcza w 
osławionej “danglówce” wy- 
chodzącej w Cleveland. Ó- 
tumaniony przez znanego 
burzyciela Dangla i garść o- 

Łohników z pod czerwonego 
znaku, miota się na tych. co 
uznać nie chcą austro-pru- 
Łkiej polityki, nie chcą mieć 
nic wspólnego z K. O. N. 
kierowanym i wyzyskiwa- 
nym przez socyalistów, ale 
na swój sposób wraz z ol- 
brzymią większością nasze- 

go narodu uczciwie pracują 
dla Ojczyzny i nieść Jej po- 
moc pragną. 

Brat Kurdziel ośmiela się 
rzucać nam słowa oskarżenia 
że ‘doprowadzamy brać 
związkową do bratobójcze! 
walki, że chcemy “rozdzielać 
nasze wychodżtwo na Pru- 
saków, Rusków i Galicya- 
nów". że prowadzimy “nie- 
polską robotę” i t. p. nonsen- 
sv. 

Gdzie (to i kiedy Bracie 
Kurdziel nawoływaliśmy ko- 
£°s do bratobójczej walki i 
£dzie to i kiedy próbowali- 
śmy dzielić nasze wychodź- 
two na prusaków', rusków i 
galicyanów? Dowiedź nam 

tego wpierw, a dopiero pod- 
noś zarzuty: inaczej bowiem 
otrzymasz miano na jakie 
zasługujesz... Jeżeli gdzieś 
nawet przyszło do burd na 

wiecach czy innych zebra- 
niach, to ie zazwyczaj wy- 
woływali burzyciele z pod 
czerwonego znaku i ci war- 
choli niepoprawni. z którymi 
się (tak Bracie pokumałeś. 
Hańbowanie na tych, co i- 
naczej pojmuia prace dla oj- 
czyzny i rozbijanie zgroma- 
dzeń czysto narodowych w 

tych tak ważnych dla nasze- 

go narodu chwilach — oto 
ich cel, ich praca, ich dąże- 
nie. I ty z takimj to Bracie 
Kurdziel trzymasz i ich bro- 
nisz, a z drugie1 strony mio- 
tasz się na ludzi znanych 
społeczeństwu naszemu z 

iaknajlepszej strony. 
Ola ciebie postanowienia, 

uchwały i praca narodowa 
Cenzora. Wice-cenzora, ijtu 
członków Zarządu Central- 
nego i 2/miu komisarzy wy- 
brańców ludu związkowego 
iesr nfczem i tych to Braci 
swoich posądzasz o jakąś 
nieuczciwość względem na- 

szej Ojczyzny i wychodź- 
twa i do nich to ośmielasz 
•dę wystosowywać listy ot- 
warte w warcholskiem piś- 
niidle. aby jeszcze bardziej 
mącić narodową kadź i wy- 
woływać rozdźwięk w na- 
szvch szeregach. Dla ciebie 
warcholenie takfch Dan- 
glow. Karasiewiczów, Kuła- 
kowskich. Sokołowskich. 
Bayzacherów. Szpunarów i 
im podobnych jest wyrocz- 
nią, a praca uczciwa Zarządu 

Centralnego i Rady Nadzor- 
czej jest złem... 

_ 

Nie odwołuj się Bracie 
Kurdziel do naszej uczciwo- 
ści i nie pytaj się. czy ją ma- 

my. boć niemal każdego w 
Z. C. i R. N. znasz i wiesz, że 
nieuczciwości im nic możesz 
zarzucić. Powiadasz, że “o 
zmyśle politycznym z naszej 
strony wcale i mowy być nie 
może. A od kiedy to Bracie 
Kurdziel stałeś się tak wiel- 
kim politykiem i dyplomatą? 
Czy od czasu jak przeszedłeś 
szkołę wyżej wymienionych 
osobników. Jeżeli tak, to 

winszujemy, choć wcale nie 
zazdrościmy... 

Nasza polityka była, jest i 
będzie zawsze jedna. Każde 
z trzech państw, które nam 

rozebrały Polskę, uważamy 
za wroga i wierzyć im nic 
możemy. Nic chcemy lizać 
bulta kirasyerskiego Prusa- 
ka, ni całować nahajki ko- 
zaka ni toż wycierać przed- 
pokoje i lizać łapy Austrya- 
ka, bo na to nam zdrowy ro- 
zum i godność narodowa nie 
pozwala. Piętnujemy więc 
tych, co się bawią w austro- 

pruską politykę i tworzą le- 
giony na obronę naszych ka- 
tów. każąc tym legionom 
składać wsJtrętną przysięgę 
na wierność Austryakowi i 
Prusakowi, że go bronić be- 
da we dnie i w nocy na lą- 
dzie i morzu” i słuchać jego 
rozkazów ślepo bez żadnych 
zastrzeżeń i bez gwarancyi, 
że Polska na tem co zyska. 
Napiętnowalibyśmy tak sa- 

mo tych, coby pod zaborem 
rosyjskim formowali podob- 
ne legiony i kazali legioni- 
stom składać taką przysięgę 
na wierność caratowi. 

Że zaś sympatyc nasze 

więcej się skłaniają w stronę 
aliantów, to nic dla tego, żc 
czujemy jakąś miłość czy 
sympatyę do carskiego rzą- 
du i jego stupajków, ale dla 
tego, że przeciw naszemu 
najgorszemu wrogowi Pru- 
sakowi i jego zbójeckiemu 
militaryzmowi idą Franko- 
wie, Anglosasi, Belgowie, 
cała Słowiańszczyzna i cały 
niemal świat cywilizowany, 
Z tej więc tylko sitrony mo- 
że prędzej wypłynąć wolność 
dla całej Polski połączonej, 
ale nie ze zwycięstwa dra- 
pieżnych, butnych i krwio- 
żerczych Prus. 

Gdy Japonia gromiła Ro- 
syę, tośmy byli z tego zado- 
woleni, bo bito naszego wro- 

ga i osłabiano go, zatem i dla 
nas były jakieś nadzieje. 
Gdy się zanosiło na wojnę 
między samą tylko Rosyą a 

Austryą, sympatyc nasze też 
były po stronie tej ostatniej 
i dla tego to nawet stworzo- 
no tu Komitet Obrony Na- 
rodowej. Lecz gdy do walki 
z całym światem wystąpił 
drapieżny Teuton, a Austrya 
poszła pod jego komendę, 
zdrowy zmysł polityczny ka- 
że nam życzyć zwycięstwa a- 

łiantom, a nie Prusakom. 
Niech Austrya się odczepi 
od Prus i niech nawet wy- 
stąpi przeciw nim. a legiony 
polskie niech poszle na tępie- 
nie zdradzieckiego prusac- 
twa, to wtedy uznamy, że 

wykonali dobrą robotę ci co 

•legiony stworzyli i sympa- 

tye nasze będą po tej stro- 
nic. 

1 ego więc chyba Bracie 
Kurdziel nic nazwiesz zdra- 
dą ni złą pracą dla narodu i 
nie posądzisz nas o moska- 
lofilstwo i branie rubli ro- 

syjskich, jak to czynią roz- 
wichrzeni i głupi “towarzy- 
sze”. z którymi tak serdecz- 
nie trzymasz. 

Powołujesz się Bracie 
Kurdziel na pracę tak zac- 

nych i wybitnych Związkow- 
ców i, założycieli Związku 
jak Gryglaszewski, Heliński. 
Szajnert, Styczyński, Schrei- 
ber. Jabłoński i inni, ale za- 

pominasz o tern, że gdy ci 

pracownicy stali na czele 
Związku, to też różne mę- 
ty społeczne obrzucały ich 
błotem, lżyły, wyszydzały i 
posądzały o różne niehono- 
rowe czyny, zatruwając im 
życie i zniechęcając do pracy 1 narodowej. To samo się 
dzieje i z obecnym zarządem 

|— to się dziać będzie i z ty- 
i mi. które po nim nastąpią. 

Z drugiej zaś stromy żaden 
z tych wyżej wymienionych 
pracowników związkowych 
nie pochwali austro-pruskiej 
polityki, bo się tak samo nią 

i brzydzą jak i my i tę samą 
mają oryentacyę co i my. A- 
by cię zaś Bracie Kurdziel 

: przekonać, że tak je*t istot- 
nie. 'to posłuchaj, co do nas 

pi>ze jeden z najgorliw- 
szych. najzasłużeńszyeh za- 

łożycieli Związku i były jego 
j Cenzor, ob. Fr. Gryglaszew- 
ski. Pisze on tak: 

Szanowny Redaktorze! 
W chwili obecnej jest na- 

dzieja, że Niemcy zostaną 
pobici, a jeżeli i Naród Pol- 
ski weźmie więcej stanow- 
czy krok, aby wziąść udział 
jednolicie przy pobiciu 
Niemców, wtenczas i Naród 
Polski będzie miał prawo i 
słuszność upomnieć sie o ee- 

zystencyę i wskrzeszenie 
swego Państwa w oryginal- 
nych granicach ziem pol- 
skich z pod trzech zaborów. 
Stare przysłowie mówi, że 
jak świat światem, Niemiec 
Polakowj nie będzie bratem. 
To też i Związek Narodowy 
Polski w Stanach Zjedno- 
czonych Północnej Ameryki, 
powinien otwarcie i śmiało 
wystąpić ze stanowiskiem 
swojem po stronie Narodów 
walczących z Niemcami, a 
wtenczas jedynie i tylko za- 

śpiewamy wspólnie, że jesz- 
cze Polska nie zginęła, bo 
żyje Związek Narodowy 
Polski w Ameryce! 

Z szacunkiem i pozdrowie- 
niem bratniem 

Franciszek Gryglaszewski. 
No i cóż ty Bracie Kur- 

dziel na to?! Czy i tego pra- 
cownika związkowego, za- 

służonego, na którego sam 

się powołujesz, też posądzisz 
i o nieuczciwą robotę dla Oj- 
i czyzny j powiesz, że On “nie 
ma zmysłu politycznego”? 

I Jeżeli lak sądzisz, to i do 
Niego pisz list otwarty i u- 

rągai Mu... 
A tak. jak myśli ob. Gry- 

glaszewski, myślą zapewne 
wszyscy ci. na których si^ 
powołujesz, i to samo by ci 

Bracie Kurdziel powiedzieli. 
Zamiast więc pisać “listy 

otwarte” i brukać czyste i- 
miona ludzi, którzy Tobie, ni 
Ojczyźnie, ani Związkowi w 

niczem nie zawinili: zamiast 
ich podawać w brudne podej- 
rzenia i wymawiać im kawa- 
łek clileba. na jaki ciężko za- 

pracować muszą; zamiast iść 

z warcholstwem i istotnymi 
grabarzami sprawy narodo- 
wej, podaj im raczej bratnią 
dłoń zgody, a nic upieraj się 
przy swojej “oryentacyi”-, 
która w naszem przekonamiu 
jest błędną i złą. 

Bądź takim zacnym Bra- 
tem i Druhem, jak Ćię znali- 
śmy przed laty. a nie daj się, 
sprowadzać na manowce 
warchołom i rozbijaczotn je- 
dności narodowej. 

Jak pludry się tłukli po nie- 
bie i jak się ich stamtąd 

pozbyto. 
Drzewiej, jak wiadomo, w nie- 

bie Niemców nic bywało wcale. 
Dopiero od cza>u. jak jeden z 

następców św. Piotra — odpuść 
mu Panic — zaczął w przystępie 
politycznych czułości ściskać się 
i całować z niemieckim impera- 
torem ... 

— Tfy!! — splunął z obrzy- 
dzeniem sędziwy Klucznik nie- 
bieski na samo wspomnienie te- 
go błazna w koronie, nadętego 
fanfarona, łgarza i pyskacza. I 
co z tego wynikło; Oto rozzuch- 
walone pludry, powołując <ię na 

nieomylność i powagę Stolicy A- 
postolslciej, poczęli gwałtem wci- 
skać się do nieba! Pchało się to 

tałałajstwo thininic. buńczucznie, 
niby do teutońskiej Wałhali. roz- 
łazili >ię szwabskim zwyczajem 
po całeni królestwie mebieskiem, 
jak pluskwy, zakładlłi bez liku 
kuoedefk łubów, wuerstelkramz- 
chen, knegs i saengervereinów, 
budowali browary... 

Kownoczesnie z angielskiego, 
i innych dystryktów w niebie, 
poczęły ginąć w niewytłumaczo- 
ny sposób, co najpiękniejsze o- 

błoki, a detektywi anielscy po- 
dejrzewali silnie, że ściągali je ci- 
chaczem Niemcy na wodę do 
swoich 1 towarów, gdzie warzyli 
»zwabskie “11immelsbrane.” 

Tak dumał staruszek Piotr św., 
nakładając ulubioną fajeczkę; wi- 
dział, że coś w niebie psuć się za- 

czyna. ale nie przeczuwał, co naj- 
bliższa przyszłość przyniesie. 

Nagle u furty rozległ się jękli- 
wy dźwięk dzwonka. 

— Kto tam taki? — zapytał 
Klucznik niebieski, odchylając o- 

kienko, aby się przyjrzeć przy- 
byszom. 

— To my, Niemcy, pobożni o- 

bywatcle państwa “ładu i bojażni 
bożej" — odpowiedziały niu 

drżące, nieśmiałe głosy. 
Sw. Piotr patrzył i oczom wie- 

rzyć nie chciał; zamiast tych bu- 
tnych zazwyczaj pruskich jun- 
krów i żołdaków n furty cisła się 
pokornie kilkunastotysięczna gro- 
mada obdartusów zabłoconych, 
•pokiereszowanych, wylękłych i 
głodnych, przeważnie bosych i 
bez czapek. 

— A wa> kto tak cudownie u- 

rządził. hę? — indagował św. 
Furtyan z odcieniem zadowolenia 
w glosie, gdyż fwmtimo sw^ch 
niebiańskich cnót nienawidzł 
plmirow z głębi duszy. 

— Wojna europejska. Kuer 
Himmelseminenz, bitwa była w 

Belgii — skomleli Nienuasźki. 
— Aha. wytr/epali wam skóYę 

belgijscy kupczyki, daj im Boże 
zdrowie: no, no, ktoby *ję tego 
spodziewał... — mruczał św. Piotr 
— wpuszczając drżących ze stra- 
chu szwabów i wypytując ich 
ciekawie o nowiny. 

Tymczasem już po niebie gru- 
chnęła wieść o wielkiej zawieru- 
sze. jakiej nie było w niebie od 
czasu “łynnego buntu ł.ucypera, 
a na ziemi od Adama i Ewy. 

Cała zgraja reporterów oblega^ 
ła staeyę telegrafu bezdrutowego, 
jaką na prędce założono na wiel- 
kiej, przeładowanej elektryczno- 

ścią chmurze; ekstra wydania 
niebieskich 'pism sypały się z pod 
pras. jak sieczka, a rozchwytywa- 
no je tak szybko, że niebiańskim 
kolporterom skrzydła popuchły 
«»d latania; oczywiście każdy łgał 
i ciągnął na swoją stronę za przy- 
kładem swych ziemskich roda- 
ków i ich sprzymierzeńców, naj- 
bardziej zaś Niemcy, choć im nikt 
nie wierzył. 

Robiło się ogólne zamieszane 
w oryentacyi. harmider. j»odnic- 
cenic; na wszystkich chmurach i 
obłokach szczęśliwości wiecznej 
dysputowano. argumentowano i 
politykowano zawzięcie, że raz 
wraz anielska policya musiała 
chłodzić wojowniczy animusz 
przeciwników, pakując ich do 
niebieskiej kozy, co. mówiąc dy- 
skretnie trafiało się niestety na- 
wet świętym tPańskim najwyż- 
szej rangi. 

Tymczasem dla św. Piotra za- 

częły >ię iście paskudne tarapaty, 
służba tak ciężka, że gdyb\ nie 
nadzieja na wiekuistą emeryturę, 
skwitowałby bez wahania. 

Co prawda, dziab klucznika 1 

niebieskiego nigdy nie był zbyt 
przyjemny, bo od wieków bez 
ustanku cisła się do nieba prze- 
różna hołota, nicponie i powsi- 
m>gi, którzy z różnych przyczyn 
i w rozmaite nieciekawe sposoby 
emigrowali z zicm-kiego padołu 
łez i nędzy w tej złudnej nadziei, 
żc w królestwie niebie^iem l»ę- 
dą przez całą wieczność na obło- 
kach. jak na piernatach wylegi- 
wać się brzuchem do światłości 
wiekuistej, żrąc. pijąc za darmo 
i słuchając anielskiego rzępole- 
nia. Ale przecie-ż jeszcze tak źle 
nie było. 

s\v. Bywało — nadrepce sic 
Piotr przez dzionek cały. naot- 
wiera niebieskiej furty. naogląda 
paszportów i przepustek. nakrzy-, 
czy, nałajc. czasem nawet za 
drzwi wyrzuci natrętnego jutru- 
za. co za fałszywym paszportem 
lub protekcyą do nieba próbował 
się w cyganić. Ale. gdy wieczór 
nadejdzie i Archanioł Michał wy- 
trąbi niebieski capstrzyk. św. 
Piotr zamyka bramę niebios na 

trzy spusty, złote klucze chowa 
w kie-zen szlafroka i z fajeczka 
w zębach wymyka się do kasyna 
pod “Figlarnym Lewiatanem” na 

partyjkę wista... 
I era/ zaś, Hoże uchowaj! 

Dniem i nocą brama na oścież o- 

twarta i ilo nieba wali niemiecka 
hałastra, jak gdyby bania z tern 

tałatajstwem pękła tam na ziemi; 
poczciwy Klucznik niebieski, ni- 
gdy nie przypuszczał, że tyle te- 

go plugastwa jest na bożym świę- 
cie i teraz d<*piero powoli pojmo- 
wał. dlaczego tam tyle wszelakie- 
go łajdactwa się działo. 

Dzień i noc św. Michał z kilku 
szwadronami anielskiej konnicy 
utrzymywał porządek wśród tej 
niemieckiej szarańczy. a św. 
Piotr uw»jał się. chwilami tracąc 
głowę, gdyż obaj ze św. Micha- 
łem. patronem wojskowości na 

prtrskich militaerpassach wyznać 
«ię nie mogli. Na dobitek wśród 
tego ocierania się o obywateli 
państwa ładu i bojażni bożej, zgi- 
nęła św. Piotrowi fajerzka. kap- 
rinch i klucze od niebieskiej fur- 
ty. nawet <*kulary; jednakże nad 
strapieniem i utrudzeniem góro- 
wała u niego szczera uciecha, że 
tałc ślicznie Kuropa dobiera się do 

szwabskiej skóry. a ilekroć u fur- 

ty zjawił się jakiś P*elg. Francuz 
lub Anglik, św. Klucznik uprzej- 
mie zapraszał go do niebieskiej 
janitorni na słóweczko. Często 
nawet jedną ręką zatkawszy no*, 

by nie czuć woni dziegciu, drugą 
ucapił za kark jakiegoś Moskala i 
cichaczem wepchnął do nieba. 

— Poczciwe Moskalisko, choć 
głupie i szyzmatyk; ale zawsze 

lepszy od tych tani zbójów z nad 
Sprewy — tłumaczył się Panu 
B**£u 'przy wieczornym raporcie. 

A Niemców napływało coraz 

więcej ; znać coraz gorzej im się 
działo, bo ani na ziemi, ani w nie- 
bie nie mieli przyjaciół. Wreszcie 
runął w proch za wolą bożą ten 

stalowy moloch, oparty na żoł- 
dactwie. przemocy, gwałcie, gra- 
bieży i fałszu. Gazety niebieskie 
rozgłosiły wiadomość, ze cesarz 
W ilhelrn nie żyje. a pewien pol- 
sko amerykański redaktor, któ- 
ry przy pomocy głodowej śmier- 
ci przeniósł >ię na łono Abraha- 
ma i tu w dalszym ciągu karmił 
publikę niebieską senzacyami w 

ekstra wydaniu swej “Fujary 
Wiekuistej”, doniósł, że poczci- 
wi Berlinczycy w przystępie 
wiernopoddańczej miłości udeko- 
rowali swego imperatora latar- 
nią... 

Jakoż nic skłamał tym razem 

redaktor “Fujary”, bo wkrótce 
zjawił -ię u niebieskiej bramy on 

sam, W ilhelrn Imperator Rcx we 

własnej osobie, zblazowany, po- 
korny. jak trusia, ze ślepiami bar 
dziej niż zwykle ze strachu wy- 
bałusz* niemi i począł błagać uni- 
żenie, by mu dla uniknięcia wsty- 
du i drwin pozwolono przekraść 
się do niemieckiego nieba inco- 
gnito. Wojna z pludrami na zie- 
mi była skończona. 

Jakiś czas minął spokojnie i w 

niebie powracał dawny patryar- 
chalny porządek. Niemcy kluską 
zlńci z pantałyku, siedzieli cicho 
w swoim dystrykcie, nie śmiać 
zeń nosa wytknąć, a kajzer nie 
mógł jeszcze przyjść do sicl)ic po 
ostatnich niespodziankach. 

Niedługo to jednak trwało. 
Nieodstępna nawet w niebie 

niemiecka pycha i zachłanność — 

•poczęła zwolna budzić sic na no- 

wo w germańskich duszach. Od- 
żyły znów vereiny i kluby, z bro- 
warów popłynęło “Himmels- 
braeu” jak za dobrych czasów: 
po całych nocach niemiaszki pili 
na cześć germańskiego krwawego 
Wolana, rycząc "Deutschland ue- 

beru Ihmmcl, a genialny kajzer 
podleczywszy nieco owym latar- 
nianym debiutem zduszone gar- 
dło, znów puścił w ruch swój py- 
skaty mundrwerk. tłukąc się z 

wojowniczenii mowami po wszy- 
kątach niemieckiego nieba. Cały- 
mi dniami ta hałastra egzecyro- 
wała się i drilłowała po wszyst- 
kich obłokach, kopiąc w nich a- 

proszc i transze; ze wszystkich 
chmur pludry wydłubywali pio- 
runy i znosili do swoich magazy- 
nów; najpiękniejsze i najtrwal- 
sze obłoki pościągali szwaby z 

nieba i klecili z nich Zeppeliny; 
wreszcie z iście prusacka bezczel- 
nością pod samym nosem komen- 
danta. św. Michała Archanioła 
zakradli się do niebieskiej zbro- 
jowni i zwędzili wszystkie miecze 
ogniste, jakie tam leżały na skła- 
dzie jeszcze od czasu pamiętnego 
‘IK-.gromu zbuntowanych anio- 
łów!... 

Tego już było św. Michałowi 
trochę za wiele; odczyściwszy na- 

prędce swą odświętną zbroję, po- 
pędził co koń wyskoczy do Pana 
Boga z raportem i wyjednał re- 

skrypt, mocą którego pludry 
mieli natychmiast się rozbroić, 
albo z nieba się wynosić. Ba! 
Niemcy, jak Niemcy, niepopra- 
wne oczajdusze orzekli, że re- 

skrypt jest tylko “świstkiem” 

papieru i wobec ich państwowo- 
miłitarnej konieczności niema ża- 

dnego znaczenia: równocześnie 
zaś oświadczyli, że jako najbar- 
dziej ze wszystkich cywilizowa- 
ny naród muszą w niebie spełnić 
swoją kuhtrrałną misyę. Bez- 
zwłocznie tez. nim się spostrzeżo- 
no, zbroina horda teiNońska wya^ 
dla do sąsiednich dystryktów, za- 

i garnęła niebo francuskie, polskie 
duńskie i do innych dobierać się 

j poczęła, swoim zwyczajem paląc, 
niszcząc i grabiąc... 

Rwetes okrutny powstał w ca* 
łem królestwie niebieskiem, 
w'Z) stko co żyło, nic posiadałc 
się z oburzenia na pludrów. Ga* 

I zety różnojęzyczne uderzyły na 
alarm w tak ostrym tonie, ie aż 
cenzor niebieski, św. Mateusz 
musiał je konfiskować za pod- 
burzanie do gwałtów; cała poli. 
cya niebieska była w ruchu, w 
końcu nawet zarekwirowano a- 

nielską piechotę i konnicę św. 
Michała do utrzymania porządku. 
N*ic to jednak nie pomogło; w 
niebie wrzało i kipiało, aż w resz- 
cie wybuchła generalna zawieru- 

I cha, w iększa od wszystkich, ja- 
kie dotychczas ziemia i niebo wi- 

j działy. Ze wszystkich stron cią- 
gły nieprzeliczone tłumy na 

świętą wojnę ze szwahami; szli 
1* raiicuzi i Anglicy, Belgowie, 
Szwedzi, Duńczycy. Węgrzy i 
W łosi, a przodem sunęły zastępy 
|H)gromców grunwaldzkich, sta- 
lowi rycerze Jagiełły, Litwa Wi- 
tolda i cała ogromna Słowiań- 
szczyzna. .. 

Nagle z milionów słowiańskich 
gardzieli buchnął potężny hymn 
"Bogarodzica”; zadrżały niebie- 
skie chmury i obłoki, aż sa 

Wszechmogący wyległ na kruż- 
ganek swego świetlanego pałacu, 
zdziwiony tą wojenną wrzawą. 

Wreszcie ruszyli przodem 
grunwaldczycy, a za nimi cała 
nawała setek milionów, przez łat 
tysiąc nagromadzonych wrogów 
prusactwa runęła na niemieckie 
niebo z jednym bojowym okr/y 
•kinu “Bij szwaba! Do piekła z 
nimi!” 

i ymczasem feldmarszałek nie- 
bieskiej armii. Archanioł Midhaj 
Uszykował na obłokach anielskie 
wojsko i zdawszy komendę na 

św. Pawia, pogalopował do nie- 
bieskiego pałacu po rozkazy. A 
tam zdała od niemieckiego nieba 
dolatywał zgiełk wielkiej bitwy, 
link tysięcy gromów, trzask pe- 
kających piorunów i błyskały 
płomieniste koncerze w promie- 
niach światłości wiekuistej. Nit 
wytrzymał rycerski św. Paweł, 
zaigrała w nim żołnierska struna i 
niepomny na strbordynacyę, do- 
bywszy miecza z okrzykiem “Je- 
zus, Marya! Naprzód! wiara!” — 

ruszył z kopyta. Gdy św. Micha! 
powrócił, zobaczył już tylko zda- 
ła św. Pawła, jak z płomienistym 
mieczem wzniesionym pędził na 

Niemców w pierwszym szeregu 
przy boku króla Jagiełły, a za ni- 
mi niby jasnych u raga na waliła a- 

nieNka husarya i piechota. 
Jakoż nie wzięło trzech pacie- 

rzy. a już ani jednego szwaba nie 
było w niebie: całe to plugastwo 
zsypało się gdzie należy, na same 

dno piekła. Wstyd, jakim się o- 

kryła Galicya i |»ol<cy socyałiści, 
pomagając Niemcom w curopej- 
ykiej wojnie, został zmazany w 

niebie,.. A na krużganku swego 

świetlanego pałacu, iskrzącego 
się od złota, pereł i drogich ka- 
mieni. w otoczeniu swej świętej 
elity stał Wszechmogący i z u- 

śmiechem zadowolenia gładził si- 
wą brodę, obmyślając dla św. Pa- 
wła odznakę za męstwo. Tymcza- 
sem zaś św. Piotr, rozpromienio- 
ny radością i żwawy, jakby mu 

lat ubyło, na złotej bramie nie- 
bios wiekuistym klajstrem nale- 

piał urzędowy dekret następują- 
cej treści: 

“OBWIESZCZENIE: 
Mocą najwyższego rozporzą- 

dzenia wszelakim Niemcom, 
Szwabom. Prusakom, krzyżakom 
pludrom, szołdrom i jak ich tam 

jeszcze zwą. wstęp do króleetwa 
zostaje stanowczo i nieodwołalnie 
wzbronionym na wszystkie wieki 
wieków. Amen!” Z. J. R. 


