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Jesteście łotrami i wiernie obstajecie jak wasi ojcowie, jak starzy przy starym umiłowanym draństwie i nieprawości.
Heine
W chwili, kiedy pisma codzienne krajowe notowały wiadomość o zamachu policyjnym
na redaktora „Sprawy Robotniczej”, opuklerzona anonimem vendetta naprzodowa, której szalbierstwa niejednokrotnie oćwiczyliśmy z przykładna ̨ sumiennościa ̨, zatrutym sztychem agentów flattauowskich zamanewrowała najwalniejsze atuty marksizmu wojuja ̨cego; błazeńska ̨ perfidia ̨ wodogłowa ̨ p. Haecker tym razem w ciemny ka ̨t wpe ̨dził najbardziej
osławionych brygantów przeciwanarchistycznej intrygi – Marksa, Engelsa i Liebknechta.
Inwalida wyborczy pepesdecji, przemilczaja ̨c jak najskrupulatniej aresztowanie dra
Wróblewskiego, w nrze „Naprzodu” z dn. 24 marca br. wyszubrawił pamflet informacyjny
o nas, w guście polsko-austriackiej ochrany z ba ̨czkami i bez ba ̨czków. Skoncypowany
na modłe ̨ utinowsko-marksowska ̨, katechizm domorosłego lojalizmu obliczony był na
niechybne działanie zastrzyknie ̨tego gromadzie cyjankali, opiniomocnej plotki, oraz
uniemożliwienie towarzyszowi naszemu samoobrony przez dłuższe przetrzymanie go w
areszcie śledczym.
My – anarchiści, w te ̨pieniu epidemicznej kanalii winniśmy stosować prawo pogańskie
bezpardonowej etyki; spełniamy bowiem akt najgłe ̨bszego pietyzmu wobec prawdy, plewia ̨c bezmiłosiernie pomiot antykamery parlamentarnej. Oko za oko, za ̨b za za ̨b: na każdy kamień odpowiemy cała ̨ góra ̨ kamieni, mości kawalerowie niezawstydzeni oszczerstwa.
Spamie ̨taliśmy wie ̨c arcylokajska ̨ mowe ̨ Daszyńskiego po strzałach Niegusza Wawraka w
budzie wiedeńskiej; wszak ten zimmunizowany na czarno-żółta ̨ legitymacje ̨ kontrabandzista kloaki galicyjskiej, po dzień dzisiejszy nie usuna ̨wszy kainowego pie ̨tna, którym esdecja
zakordonowa w biografii Kasprzaka, w broszurce pn. „Quousque tandem” itp. te ̨go zakarbowała była charakter i sumienie jego, piłatowymi usty – pod ochronnym dachem pallady z Franzensringu, opancerzony pikielhauba ̨ nietykalności poselskiej – odżegnywał sie ̨
gora ̨co od anarchizmu, denuncjuja ̨c niechlujnie pamie ̨ć me ̨czennika sprawy naszej, tow.
Józefa Peukerta, niesławia ̨c glorie ̨ wielkiego idealisty dra Bilinga, spotwarzaja ̨c cały ruch
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rewolucyjno-socjalistyczny lat 80. i 90. w Austrii. Oklaskiwany serdecznie przez niemieckich liberałów „poseł ludu polskiego” zajaśniał wówczas pełnym blaskiem złotoustego prokuratora „ładu i bezpieczeństwa”. Szczeniakeria naprzodowa, pokazuja ̨c kolegom z „Czasu” i „Głosu Narodu” czysto umyte łapki, na pewien czas zapomniała o „urabianiu opinii
sa ̨du”… I cóż, p. Haecker, zrozumiano?! – Acan, publiczny krytyk, w materii tej praktyk
stary… Dawniej, bywało, p. „naczelny” z centralnego organu, w okresie posiedzeń sa ̨du
honorowego w aferze Stanisława Brzozowskiego, załatwiał „okazyjnie” porachunki osobiste z twórca ̨ „Płomieni” w felietonowych „recenzjach”; a towarzysze czytali i myśleli: vox
criticanaliaria vox nostra. Wiernik ochrany, Bakaj, w kułak waszeci gwizdał, w pionki was
nicował. – W Polsce – mawiał do mnie poeta wyzwalaja ̨cej nienawiści – walka z symboliczna ̨
pluskwa ̨ jest chlebem naszym codziennym…
I „szpieg” Brzozowski zmarł w ne ̨dzy na wygnaniu, a „szpiega” Kasprzaka powieszono
u stoku carskiej cytadeli – prosze ̨ łaski nieomylnych czerwonych prokuratorów.
Panowie sie ̨ żala ̨, że to boli… Ależ smagam, aby bolało…
Czy panowie czytali dziełko Francuza Wiktora Davego pn. „Michał Bakunin i Karol
Marx”, cie ̨ta ̨ broszurke ̨ rewelatorska ̨ Pierre Ramusa pn. „Przyczynki krytyczne do charakterystyki Karola Marxa”, dzieło dokumentalne Jamesa Guillaume’a o Mie ̨dzynarodówce,
Pamie ̨tniki Aleksandra Herzena, Fr. Domeli Nieuwenhuisa, Jana Mosta?!… Panowie znaja ̨
prace ̨ pn. „Rewolucyjna inkwizycja sa ̨dowa”, ogłoszona ̨ w niemieckim kalendarzu anarchistycznym „Jahrbuch der Freien Generation” z roku 1911?!… Od głowy ryba cuchnie,
panowie Haecker, Daszyński et consortes!
Toć chytrzy jezuici czerwonego terroru – Marx i Liebknecht sami pisali lub inspirowali
w pismach niemieckich i angielskich donosy anonimowe na anarchiste ̨ Bakunina, oskarżaja ̨c go o szpiegostwo, grabież, podpalanie i podrabianie pienie ̨dzy wtedy właśnie, gdy
ten półbóg rewolucji, od lat kilku uwie ̨ziony w kazamatach austriackich, oczekiwał wykonania wyroku śmierci lub, ścigany przez mie ̨dzypaństwowa ̨ polityczna ̨ policje ̨, krył sie ̨ na
wygnaniu i nie mógł przeciwdziałać machinacjom oszczerców.
Och, rycerzyki galicyjskiego przemysłu, nie nauczyliście sie ̨ nowego, lecz nie zapomnieliście przykładów starych mistrzów! Zache ̨ceni udana ̨ krucjata ̨ antymachajowska ̨, chcieliście, głuptaski, i nas wzia ̨ć na wypróbowany środek – ośmieszenie i kalumnie…
Nie udało sie ̨ – wie ̨c won z drogi!
Radzimy, pismaki, nie wywołujcie niepotrzebnie wilka z lasu. Stracimy reszte ̨ świe ̨tej
cierpliwości, a skoro zaczniemy robotnikom opowiadać w tym miejscu pewne nowinki z
chederu waszego, gotowi kijkami przepe ̨dzić pana lejtskrybe ̨ naprzodowego wraz z muszkieterami – z lokalu redakcyjnego het, pod kopiec kościuszkowska ̨ na trawke ̨ zielona…
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