SfcZ 4.

TANDECIARZ.
R Z E C Z Y D A W N IE JSZ E .
(Dokończenie przekleństwa na zdrajców).
Ile wyrazów w praw ie naszem obojętnych,
Ile umysłów w Izbie zawistnych niechętnych.
Ile razy panienki wzdychają do męża,
Ile razy stłumiają w sobie żądze Xięża,
Ile dzieci niewdzięcznych rodzicom się staje,
Ile od nas rządniejsze pograniczne kraje,
Ile jest kandydatów w Polsce do korony,
Ile razy Ojczyzna była bez obrony,
Ilu sędziów co sprawy niesumiennie sądzą,
Ilu w P o lste królików, co tak jak chcą rządzą,
Ile lat nasze sprawy W T rybunałach gniją,
Ile razy pod ludźmi ludzie dołki ry ją,
He razy awanse zasługi chybiają,
Ile razy się szarże wojskowe sprzedają,
Ile u nas złych m ostów , i ile myt drogich,
Ile na to sarkania jest ludzi ubogich,
Ile wzgardy rodaków, choć św iatłych i zda
ln y c h ,
Ilu jest cudzoziemców a& do zbytku płatnych,
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Ile po wsiach jest pustek przez kmiotkóvł
(odbiegły eh,
Ile gruntów wydarto sąsiedzkich przyległych,
Ile razy przekupki djabłów wspominają,
Ile razy Panowie za nic prawo maią,
Ile żydów po miastach, domów wpół zbu
tw iałych ,
Ile u nas przesądów dzikich zastarzałych,
Ile na Ukrainie Upiorów widują,
Ile czarów w Polesiu i Litwie rachują,
Ile dam jest ambitnych przy szczupłym maIle razy niestaje utratnikom wątku,
Ile w szlachcie jest dumy, bez cnoty, talentów,
Ile lichwiarz zagarnie na przepadłe sprzętów,
He żony po mężach kosztu wymagają,
Ile razy mężowie na to narzekają,
Ile w głowach mniej światłych ambitupanuie,
Ile razy dukaty sknera pizerachuje,
Hu myśliwych łgarzów, a szewców pijaków,
Ilu jest w całej Polscze włóczęgów próżnia*
(ków,
Ilu jest złych doktorów, a głupich dewotek,
Ile przez nich rozsianych przy różańcu plotek,
Ile zdzierców, tyranów, krytyków mniej bie(głych,
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Ilu mędrków niby to: Jurystów przebiegłych,
Jlu sług pokrzywdzonych, sierot, poździera(nych,
He dzieci w pieszczotach wypielęgnowanych,
Ile małżeństw z przymusu, i panien w kla(sztorach,
He podstępstw, wybiegów, wykrętów po
(dworach,
Ilu modnych złodziejów majątku i sławy,
He roli odłogiem u nas bez uprawy*
Ilu jest intrygantów, Xięży w naszym kraju,
Ile Wenus wBielańskim ofiar bierze gaju,
Ilu młodych co cały majątek stracili,
Ilu starych jak grzybów, co się pożenili,
Ile starych babułek za mąż pochodziło,
Ile razy z takiego szaleństwa się drwiło,
Hu w oczy przyjaciół, za oczy fałszywych,
Ile skrytych miłostek, chociaż mniej godzi(wy cb,
Ile wina do Polski z zagranicy wchodzi,
Ilu na przyrzeczeniach panów się zawodzi,
Ile żydów co tylko próżnie w kraju ciężą,
Ilu rządców co zdzierstwem lud nędzny cie(miężą,
Ile domów włóczęga codziennie obchodzi,
Ile ludzi umiera, i ile się rodzi,
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bicz kilku kurjcrów donosząc o zwycicztwach
świeżo przez wojska C. Rossyiskie odniesionych
w dniach 31 Marca, 1, 2 i 3 Kwietnia; wymie
niam tych goncow: do Petersburga Pan Uspra
wiedliwienie-, do Berlina P. Przestrach-, do W ie
dnia P. Podziwienie; do Paryża P. Radość-, do
Londynu PP. H a n d el i Szpekulacya.— Jenera
łowie którzy się odznaczyli w tych bitwach są.
Jenerał Diuna, Jen. Uciekł, Jen: G orzałka, Jen.
Tchórz— głównie wojskiem dowodził Jenerał
N ędza i (. d.
Mówią, iż korab po nieboszczyku Słoniu bo
dzie wyprawiony po tchórzów do Krakowa: po
mieszczą sie w niin wszystkie damy zbiegłe z
Warszawy, Antipatrioci, Patryarchy i Prorocy
nieszczęść naszych.
Prezes Rządu K. P. mianowany przez Cara
E ngel, pisał do Engla chirurga, aby jego miejsce
tyinczasowie zajmował, to jest enemy rossyiskim jeńcom darmo dawał.
Kto najwięcej guwernerck narobił? pytał ktoś
kogoś, Zalewski i Milewski odpowiedział trzeci.
Jakiś Xiążc zbiegły do Berlina zabrał przy
jaźń z Hrabią Edwardem Raczyńskim i negocyacye rozpoczęli z Brandcburczykami na zgubęnaszej ojczyzny. Śmierć tym wszystkim którzy
Brandcburczyka za pośrednika inieć chcą! ...
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Xiąźe, Ilrahia, Graf, Baron, Szlachcic i Pan
kowie orderowi (wyjąwszy krzyże wojskowej
kto się tych urojonych godności sam dobrowol
nie nie zrzecze a nieprzybierze tytułu obywatela^
jest przeciwny naszej wolności, równości i nie
podległości ; kto zaś temu przeciwny powinien
dla szczęścia ludów wisieć.
Wyprawa moskali na Warszawę nic udała się,
podług pierwszego planu Dybićza, przecież nie
bez korzyści oddalił sic Dybicz, bo do tytułów
licznych przybrał jeszcze fPaldinarschal.
W Warszawie mówią.- po d, 25 lutego r.b. Dy
bicz w Moskwie Dybiczem, w Turcyi biczem,
w Polszczę niczem.
Co to jest Prymas Królestwa, pytał pewien,
jest to samo co M ufty w Turcyi.
Petersburg jest zdradliwy dla Polaków, kto
kolwiek odwiedził to miasto, zostawił tam swą
miłość Ojczyzny. A że żadna reguła bez wy
jątku, zatem wyiinujemy Kościuszkę , Niemce
wicza i Mickiewicza.
Kirassyery Moskiewskie, mówił żołnierz pol
ski, są to żółwie, gdy go pchniesz bagnetem
złazi z niego skorupa.
Kto w Warszawie najczęściej się modli, naj
więcej zyskuje, a najmniej łoży dla najdroż
szej ojczyzny, zapytało się kilku wyrobników?
łkięża Missionarze Warszawscy, odpowiedział
ktoś. Ci bowiem- wiele prawią o gwoździach i
męce Pańskiej, a nie nie dają na ołtarz Ojczyzny.
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Prawo jest, aby kapłan nie mógł pojąć żony,
Nadto nie ma być w żadnym członku uszczerbiony.
Jeśli nietniał inieć żony, moglić go zostawić
Przy uszach, ale nerek lepiej było zbawić.
Ojciec Święty postanowił z Kapłanów porobić
Kapłonów, a to W skutek przełożenia Karola X.
Słychać że Moskale w Lublinie wszelkich zbro
dni byli sprawcami, nawet Oblubienicom Ko
ścioła św. nieprzepuścili, ale te krzywdy za ma
łe uważają same zakonnice.
Pewny dowodzi, że Lubecki może być pocz
ciwszym od Roźnieckiego; dla czego?,., bo pier
wszy ździerał a drugi kradł— pierwszy ustano
wił bank i z niego tylko brał , drugi od
wszystkich.
Kto też Ród człowieczy (*) zgubił ? duchowni.
Polak zmoskwiciniały.
Choćbyś go smarował piżmem i balsamem,
Przeciec on tu będzie śmierdzieć dziekciein sa(mytn.
Przysłowie polskie.
Lis, łys, zys, kuternoga, jeśli co dobrego, wiel
ka łaska boga.
Szczególna jest rzecz.- że najwięcej dyploma
tyków łysych widzimy....
Wyznanie polityczne wiary Jana z Fulsztyna
Herburta r. 1606.
Ojczyzno moja droga! Oyczyzno kochana!
Jeśli królem despotą masz bydź ukarana ;
Niech ci raczej tureckie panują miesiące ,
Niż orły w czarnych szponach jarzmo trzymające.
Bo nie sromota zginąć z nieprzyjaciół ręki;
A lepsza śmierć od razu, niżli długie męki’ ...

*) Dzieło Staszica.
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1. Pamiętnik Sandomierski, czyli Starozyt
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z r y c in a m i..................................złp. 44.
2. Grobowiec Katarzyny Jagielonki
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