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Buntowniki, czyli stronnictwo-wy-
wrotu
Oni nie przyszli tu po łup bo owy,
Niemowlęta biorąc na piki¹,

Przemoc

Ożałobione tłukąc kolbą wdowy:
To — buntowniki!

Oni sprawu ą rząd bez-osobiście,
Miastem nieraz władną młoǳiki (!),
A tłum, groźny, ich słucha uroczyście:

To — buntowniki!…

Na cherubinach² Bóg uż zbliża — zbliża —
Ezechielowe ³tor kwadryki⁴;
Tam i owǳie grzmi, wielkie-znamię-krzyża;

To — buntowniki!

Czemuż racze nie wierzą Kancelarii,
O czyznę woląc niż rubryki;

Wiara

A ufać śmią w Jezusa moc i Marii —
Te — buntowniki⁈…



¹pika — drewniany drąg zakończony ostrym grotem, broń piechoty używana mięǳy XV a XVIII wiekiem.
[przypis edytorski]

²cherubin — anioł z ednego z wyższych chórów anielskich. [przypis edytorski]
³Ezechiel (bibl.) — prorok i kapłan żydowski, ego śmierć datu e się na ok.  roku p.n.e. [przypis edy-

torski]
⁴kwadryka — właśc. kwadryga, rydwan zaprzężony w czwórkę koni. W biblĳne księǳe Ezechiela opisany

został zstępu ący pośród ognia rydwan Boga, ciągnięty przez cztery istoty przypomina ące postaci luǳkie, lecz
ma ące po cztery twarze i cztery skrzydła. [przypis edytorski]
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