
Na czas szabatowy  
 

oto jest czas waszego triumfu,  
wielcy i mali tego świata –  
więc przede wszystkim czas Judaszów  
ubezpieczonych na śmierć nagłą  

brzękiem trzydziestu rubli1 srebrnych,  

pora mniejszego zła2 Kajfaszów,  

Piłatów drŜących3 przed Cesarzem,  

Herodów, którym znak4 potrzebny  
 
to dla waszego dziś spokoju  

wiszą pieczęcie, stoją straŜe5,  
zdaje się wam, Ŝe to wystarczy,  
by nadal człek był dla szabatu –  

byle nie szabat dla człowieka6,  
by jubileusz świętokradczy  
startu do Ziemi Obiecanej  
oddał wam blichtr zeszłego wieku  
 
powiadam wam: dopniecie swego!  

nie rzuci klątwy twarz MojŜesza7  
znana z banknotów stuzłotowych  
– stare to dzieje, nic nowego,  
kolejne kłamstwo przełknie rzesza –  

spisano czyny i rozmowy8,  
a dalszy ciąg fabuły znanej  
wszystkich tak samo znów zaskoczy  
 
gdy minie szabat starej Paschy  
i warczącemu wielkorządcy  

na biurku stanie czaszka trupia9,  
odrzuci lud kamienne brzemię,  
zdmuchnie pieczęcie i pachołków,  

wtedy to, w pierwszym dniu tygodnia10,  
pokaŜe pusty grób narodu  

Namiestnik Wolności na Ziemi11  
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1 Zob.: "Ew. wg św. Mateusza", rozdz. 27, w. 3-5. 
 
2 Zob.: "Ew. wg św. Jana", rozdz. 18, w. 14. 
 
3 Zob.: "Ew. wg św. Jana", rozdz. 19, w. 12-16. 
 
4 Zob.: "Ew. wg św. Łukasza", rozdz. 23, w. 8. 
 
5 Zob.: "Ew. wg św. Mateusza", rozdz. 27, w. 62-67. 

 
6 Zob.: "Ew. wg św. Marka", rozdz. 2, w. 28.   
 
7 Chodzi o Ludwika Waryńskiego (1856-89), jednego z inicjatorów ruchu socjalistycznego na terenie Polski, 



załoŜyciela partii znanej pod nazwą "Wielki Proletariat" (stulecie tego faktu PRL celebrowała w 1982 r.); jego 
podobizna zdobiła banknoty od 1979 r.  
 
8 Aluzja do słów: "Spisane będą czyny i rozmowy" z wiersza "Który skrzywdziłeś" Czesława Miłosza.  
 
9 Aluzja do słów "A warczącemu wielkorządcy / Na biurku postaw czaszkę trupią", ze słynnej modlitwy, będącej 
fragmentem poematu "Kwiaty polskie" Juliana Tuwima.  
 
10 Zob.: "Ew. wg św. Mateusza", rozdz. 28, w. 1; "Ew. wg św. Marka", rozdz. 16, w. 2; "Ew. wg św. 
Łukasza", rozdz. 24, w. 1; ew. takŜe "Ew. wg św. Jana", rozdz. 20, w. 1.   
 
11 Zob.: "To namiestnik wolności na ziemi widomy!" (Adam Mickiewicz, "Dziady" /1832 r./, cz. III, akt I, sc. V, w. 77).   

 
  
 

 


