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Psy gryzą się nad kością - a nad cieniem ludzie. 

* * * 

Człowiek zwykle jak orzech włoski - ma trzy łupiny, a jedno ziarnko: 
fałsz , złość, chciwość - i Ja. 

* * * 

Jeżeli chcecie wiedzieć jakim byłem, proszę słuchać. Łeb rudy 
w loki, jak w zawijane zrazy, zafryzowany, mocno pudrem przy
kryty, frak brązowy z czarnym aksamitnym kołnierzem i dużymi, 
żółtymi guzikami, spodnie jasne, dość przestronne, jak była moda, 
i buty węgierskie, a czasem buty po kolana z dwunastocalowymi 
sztylpami. Przy zegarku siedem pieczątek rzeszowskiej roboty, 
w ręku laseczka z kobuzią główką. 

* * * 

Wet za wet. Darmo nic. - Ludzie mnie szacują, ale mnie nie lubią. Ja 
ich nie lubię, bo ich nie szacuję. 

* * * 

Mało, mało trzech murów między mną a ludźmi, abym mógł uży
wać tej spokojności , która jest jedynym moim celem, tego szczęś
cia, którym mnie Bóg w domowym zakresie obdarzył. Połamałem 
moje pióro autorskie nie, jak mniemano, dla równie złego jak głu
piego artykułu bezimiennie ogłoszonego, bo autor przedał się obcej 
nieprzyjaźni, i to nieprzyjaźni za przyjaźń , za ważną nawet usługę. 
Porzuciłem urząd, gdzie moja miłość własna mogła była ulec chę
ci ścigania za popularnością. Starałem się, jednym słowem , zostać 

i zostałem głupim dla świata. Ukryłem się w cieniu głupo~y przed 
ciężarem , a jeszcze nieznośniejszym brzękiem człowieczych koma
rów, trutniów i bąków - a jednak i w tym gęstym cieniu nie 
mogę uniknąć zetknięcia się ze światem , które zawsze staje się 

dotknięciem elektrycznego druta - przykrym a często i bolesnym. 

Sejmik w kościele 

Każdy dzisiaj w Chrystusie nazywa się bratem, 
A każdy dla rozrywki gotów zostać katem. 

Wielkie były nasze przymioty, ale wielkie i wady. Dziś, niestety, tylko 
te zostały . 

* * * 

Gdzież jesteście zwycięskie roty? Wodzowie? Gdzie jesteś, potę
go, dla której strumienie krwi lały się lat tyle? Zwycięzcy i Zwy
ciężeni - - Upokorzeni i Triumfatorzy znikli jak słońce, co zaszło 
przed chwilą, jak zniknie świeca, co stoi przede mną. Cóżeście po 
sobie zostawili światu? - Niewiele, niewiele. A mnie? - Co? -
trochę wspomnień, dwa krzyżyki i podagrę. 

* * * 



Kiedy po skończonych wojnach wróciłem w domowe zacisze, wie
lu, wielu razami uderzone serce, serce zakrwawione, zbolałe, nie 
dozwalało pamięci wyspowiadać zdarzeń z onego czasu, w którym 
morze nadziei a sławy kropelka czyniły życie istotnym życiem du
szy - czyniły nas ogniwem, aczkolwiek drobniejszym, niż myśl 
sobie wystawić może, ale jednak ogniwem łańcucha , który rozru
szał zardzewiałe zapory świata. 

* * * 

Wróg ręce założył i czeka. - Nasza niezgoda za niego pracuje. 

* * * 

Piekielna obłudo! Szatai1ska polityko! Tyle posw1ęcenia, tyle krwi 
przyjmować za nadzieje, których w głębi serca nie myśli się speł
nić. Skrępował nas tym Księstwem Warszawskim, tym królem sas
kim i kiedy pozbawił wszelkiej samodzielności, jak martwą swoją 
własnością był zawsze gotów rozrządzić. Biada człowiekowi, któ
rego los zawisł od drugiego, ale dwakroć biada narodowi, co za
wisł od interesu innego narodu. Narody sumienia nie mają. 

* * * 

Rozumni ludzie pogłupieli - szaleńcy tylko postępują konsekwentnie. 
O biedny! biedny kraj' - I żyć, i umrzeć nie może! 
Rozwój zgody, miłości, cnoty - to duch w czasie, którego czuć i wielbić 
nie przestanę. Błagam Boga, aby go nam zesłał za przewodnią w krótkiej 
wędrówce naszego życia. Uderzcie się w piersi! - Czy to jest ten duch 
czasu, któremu służycie?! 

* * * 

Widziałem padających pod koła a nikt nie pomyślał, aby koła 
zatrzymać, łamiących lody, tłukących się w otwartych toniach, 
a nikt ręki nie podał. Widziałem konie gryzące z bólu skamieniałą 
ziemię ( ... ). Widziałem , jak uporczywie broniono przystępu do og
nia, nie temu, co wpół zmarznięty chciał ogrzać się na chwilkę ... 
to się rozumie samo przez się... ogień tam był życiem... życiem 
nikt się nie dzieli, ale broniono żebrzącemu odrobinę płomienia, 
który by swoją słomę przeniósł do własnego barłogu. ( ... ) Widzia
łem rannych rzuconych na drogę, bo zdrowszy, silniejszy zaprag
nął szkapy i powózki. ( ... ) Widziałem budynki podpalone ze złości 
i zawiści, że inni w nich pierwej znaleźli przytułek. Widziałem ... 
tak widziałem siebie, kiedy · kole_ga, niby przyjaciel, przedał futro 
ze mnie. 

Naród, który nie ma woli siły powiedzieć łotrom, że łotry - nie wart 
być narodem. 

* * * 

Ujrzałem się w tym wirze i byłem przezeń porwany, a choć wewnętrz
nie czułem niesmak, a tym samym potrzebę ukazania jak w zwierciadle 
fizjonomii tego społeczeństwa temu samemu społeczeństwu, aby się zre
flektowało, weszło w siebie. 

* * * 

Dalekie nadzieje - mało kto sieje. 

Grupa opozycji na sejmiku 

* * * 

Czerwoni skarżą się na białych, że są niezgodni . Biali skarżą się na czer
wonych, że z nimi trudna zgoda. Najlepiej, żeby każde indywiduum po
wiedziało, dlaczego jest czerwonym albo białym. A tego, kto by nie wie
dział przyczyny - wytrącić za drzwi czym prędzej! Wtenczas porozumieć 
się łatwiej będzie. 
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Żądza wściekła żysku ogarnęła społeczeństwo. Póki jej jaka nowa idea 
nie okiełzna, póty ani nauka, ani praca wystarczyć jej nie będą. 

* * * 

Do wszystkich wad naszego dawnego społeczeństwa - nowe dołączyło 
(się) jeszcze: Bezwzględny egoizm, osłaniający się świętą miłością ojczyz
ny. 

* * * 

Zgon Księcia Poniatowskiego pod Lipskiem osierocił wojsko pol
skie w całym znaczeniu tego słowa. Zarzucają Polakom, że są nie
sforni, że trudno nimi rządzić. Mnie się zdaje, że bardzo łatwo, 
byle rządzić z konia i z szablą w ręku. Więcej natchnienia niż roz
wagi zwykliśmy słuchać. Zgromadzamy w jedną osobę wszystkie 
nasze wymagania, całe nadzieje nasze, w niej zamykamy całą spra
wę - czynimy ją poniekąd fatum naszym. ( ... ) Dlatego też każdy 
upadek podobnej gwiazdy roztapia od razu łączący nas cement, 
ogół rozkłada się w cząstki, rozumowania wyradzają się w zatargi 
i trwają, póki jaka nowa iskra nowego entuzjazmu nie zapali i na 
nowo nie zacznie lutować. Nie mamy w sobie wielkiej wzajemnie 
przyciągającej się siły - przeciwnie, antyłączne usposobienie jest 
główną naszą wadą, każdy chce robić swoją głową - pracuje czę
sto w krwawym pocie czoła, ale póki sam. Zaledwie jaka zawiąże 
się asocjacja, już więdnie w zawiązku. Jeden spuszcza się na dru
giego, a co więcej, jego zapał stygnie w miarę wzmagającej się 

gorliwości drugiego. Dlatego gwałtowny tylko wir może łączyć 

rozstrzelone siły. Ale natenczas neutralizuje się indywidualna dzia
łalność, energia. Duch władzy ubóstwionej porywa nas, ale nas nie 
przenika wskroś, stoi poniekąd zawsze osobno. Raz w prądzie, niech 
nas prąd niesie, my ręce zakładamy. Bo nie z własnego przekona
nia przędziemy istotę rzeczy, ducha sprawy - ale przyjmujemy go 
za pomocą chwilowego uniesienia, za pomocą jednej indywidual
ności albo przedmiotu, którym to uniesienie zaufać kazało .. 

I 

* * * 

Wczorajszy patriota - istna hołota. 

Pijany szlachcic 

Ze pijany szaleje - nic dziwnego. Ale że tylko pijany może dziś podo
bać się trzeżwym - to nie do pojęcia. 

* * * 

Wszystko da się mmeJ więcej obliczyć, tylko nie głupota narodowa. Bo 
albo zatonie sama w sobie, albo wznieci pożar, którego tak powodu, jak 
końca zgadnąć nie można. 

* * * 

Ideolog spłodził demokratę, demokrata demagoga, demagog komunistę, 
komunista nihilistę. 

* * * 

Nihilizm tylko - jest okropną, żelazną prawdą. Reszta wszystko -
błyszczącymi i srokatymi wiechami. 



Przed rozstaniem się z tym światem chciałbym zobaczyć świat takim, 
jak go w dzieciństwie widziałem; a wtenczas dla dzieci i wnucząt 
uwierzyłbym w wesołość, w cnotę, sumienie i umarłbym spokojnie. 

Aleksander Fredro na łożu śmierci 

O śmiechu! Jak ty luby jesteś starości, kiedy zagrasz w dziecin
nym gardełku, tak szczerze, tak dźwięcznie! Rozciągasz wesołość 
wkoło siebie i na sam smutek. Porównać cię moźna do jutrzenki, 
co swój uśmiech róźany rozciąga i na zwaliska, i na zbutwiałe 
drzewa, i na pochylone krzyźe cmentarza. 

* * * 
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Rzeszów 

-Elekt1omonta:t 
- Rzeszów S.A. 

35-959 Rzeszów. ul. Słowackiego 20, skrylł1a po'cztowa 213 
teł. 375-51 tłx 0632410 fax 36 760 

BPH Kraków Ili O/Rzeszów Nr 326807-22161-136 

OFERUJEMY: 

PROJEKTOWANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ: 

- instalacji elektrycznych dla budownictwa 
- linii energetycznych 
- stacji transformatorowych i rozdzielczych 
- oświetlenia ulic i placów 
- instalacji telekomunikacyjnych 
- sieci telewizji satelitarnej 

PRODUKCJĘ: 

- rozdzielni elektrycznych 
- tablic i pulpitów sterowniczych 
- zunifikowanych urządzeń rozdzielczych 

dla budownictwa mieszkaniowego 
- ocynkowanych słupów oświetleniowych 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ! NAJKRÓTSZE TERMINY! 
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