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Fraszka (!) [I]
What man dost thou dig it for?…¹

Hamlet


— Jeśli ma Polska pó ść nie drogą mleczną
W cało-luǳkości gromnym huraganie,

Polityka, Właǳa

Jeżeli ma być nie demokratyczną,
To niech pod carem na wieki zostanie!


— Jeśli mi Polska ma być anarchiczną,
Lub soc alizmu rozwinąć pytanie,
To uż a wolę tę panslawistyczną²,
Co pod Moskalem na wieki zostanie!


Tu oba dłońmi uderzą w kolana,
Aż się poruszył stół, za stołem ściana,
Aż się oberwał z gwoźǳiem krzyż gipsowy
I padł, ak śniegu garść…

… Koniec rozmowy.

Wersal 

¹What man dost thou dig it for?… (ang.) — dla akiego człowieka to kopiesz? (pytanie skierowane do gra-
barza). [przypis edytorski]

²panslawizm — doktryna polityczna, wedle które narody słowiańskie powinny się z ednoczyć, często przy-
woływana przez polityków carskie Ros i. [przypis edytorski]
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