


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JÓZEF SZCZEPAŃSKI „ZIUTEK”

Czerwona zaraza¹
Czekamy ciebie, czerwona zarazo,
byś wybawiła nas od czarne śmierci,
byś nam kra przedtem rozdarwszy na ćwierci,
była zbawieniem witanym z odrazą.

Czekamy ciebie, ty potęga tłumu
zbydlęciałego pod twych rządów knutem²,
czekamy ciebie, byś nas zgniotła butem
swego zalewu i haseł poszumu.

Czekamy ciebie, ty odwieczny wrogu,
morderco krwawy tłumu naszych braci,
czekamy ciebie, nie żeby zapłacić,
lecz chlebem witać na roǳinnym progu.

Żebyś ty wieǳiał nienawistny zbawco,
akie ci śmierci życzymy w poǳięce,

Wróg, Opieka

i ak bezsilnie zaciskamy ręce,
pomocy prosząc, podstępny oprawco.

Żebyś ty wieǳiał, ǳiadów naszych kacie,
sybirskich więzień ponura legendo,
ak two ą dobroć wszyscy tu kląć będą,
wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia.

Żebyś ty wieǳiał, ak to strasznie boli
nas, ǳieci Wielkie , Niepodległe , Święte ,

Ros a

skuwać w ka dany łaski twe przeklęte ,
cuchnące arzmem wiekowe niewoli.

Legła twa armia zwycięska czerwona
u stóp łun asnych płonące Warszawy
i ścierwią duszę syci bólem krwawym
garstki szaleńców, co na gruzach kona.

Miesiąc uż mĳa od powstania chwili,
łuǳisz nas czasem ǳiał swoich łomotem,
wieǳąc, ak znowu bęǳie strasznie potem
powieǳieć sobie, że z nas znów zakpili.

Czekamy ciebie nie dla nas, żołnierzy,
dla naszych rannych — mamy ich tysiące,

¹Czerwona zaraza — Wiersz powstał  sierpnia  r. ako ostatni utwór napisany przez Józefa Szczepań-
skiego. Mówi on o daremnym oczekiwaniu na pomoc Powstaniu Warszawskiemu ze strony Armii Czerwone .
[przypis edytorski]

²knut — bat. [przypis edytorski]
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i ǳieci są tu, i matki karmiące,
i po piwnicach zaraza się szerzy.

Czekamy ciebie — ty zwlekasz i zwlekasz,
ty się nas boisz i my wiemy o tym,
chcesz, byśmy wszyscy tu legli pokotem,
nasze zagłady pod Warszawą czekasz.

Nic nam nie zrobisz — masz prawo wybierać,
możesz nam pomóc, możesz nas wybawić
lub czekać dale i śmierci zostawić…
Śmierć nie est straszna, umiemy umierać.

Ale wieǳ o tym, że z nasze mogiły
Nowa się Polska — zwycięska — naroǳi

Odroǳenie, Grób

i po te ziemi ty nie bęǳiesz choǳić,
czerwony władco rozbestwione siły.

Wiersz powstał  sierpnia  r., pod wpływem huku ǳiał zbliżającego się frontu wschod niego.
Był publikowany w obiegu poǳiemnym w latach osiemǳiesiątych.
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