
Chór
Noc już nasza, noc nastała,
co nam dzisiaj zgotowała?

Książnik
Oto wzywam nad ksiąg stosem,
wszelkie duchy tutaj proszę.
Komu wina jakaś ciąży,
kto po niebie sobie krąży,
każdy tutaj zaproszony,
każdy będzie ugoszczony.

Chór
Komu wina jakaś ciąży,
kto po niebie sobie krąży,
każdy tutaj zaproszony,
każdy będzie ugoszczony.

Książnik
Oto płynie jakaś zjawa.
Czy historia jej ciekawa?
Oj, wygląda dosyć słabo.
Skąd przybywasz nocna zjawo?

Mało kto wie, że na pamiątkę niegdysiejszych dziadów brać biblioteczna podobną 
uroczystość współcześnie obchodzi. W środku nocy, zanim majowe słońce po raz ósmy 
obdarzy świat gorącym uśmiechem, zbierają się bibliotekarze w swych książnicach. 
W miejsce jadła i napitków przygotowują ucztę duchową – otwierają kilka ksiąg                       
(a od kilku lat na książkach układany jest również włączony tablet z publikacją otwartą 
w IBUKU Librze, aby to nocne zaproszenie dotarło do jak najszerszej rzeszy odbiorców) 
i wywołują zjawy. Czasem pojawiają się niegdysiejsi bibliotekarze, czasem czytelnicy, 
którzy zalegali ze zwrotami i przepraszają skruszeni, czasem stali bywalcy bibliotek. 
Słowem, nigdy nie wiadomo, kto tym razem przybędzie z zaświatów. Nie są to wszakże 
tylko dusze czyśćcowe. Ceremonii przewodzi zasłużony bibliotekarz, który w tym 
obrzędzie zwany jest Książnikiem.



Kanclerz
Jam kanclerzem był na ziemi,
finansami władał wszemi.
Ja uczelnią kierowałem,
jam jej duszą, jam jej ciałem.
Lecz gdy prosił bibliotekarz,
odpędzałem ja człowieka
- niech poczeka na pieniądze,
niech powstrzyma swoje żądze.
Inne były ważne sprawy,
a nie książki – ich zabawy.
Kontent zawsze był pan rektor,
że zadbany tak mój sektor.
Zaniedbałem bibliotekę,
z takim tu przychodzę grzechem.
Zapomnielim, o! bezczelni,
że to serce jest uczelni!
Za to teraz siedzim w piekle,
tam z rektorem wyjem wściekle.

Książnik
Jakie, maro, masz życzenia?

Kanclerz
Jedno tylko – przebaczenia!

Książnik
Idź już zjawo – przebaczamy.
Może pękną piekła bramy
i się skończą twe katusze
dzięki szczerej serca skrusze.

Kanclerz
Nas tam wielu, całe stada
- pan prezydent, miejska rada,
burmistrz, kanclerz i rektorzy.
Wszyscy tacy, co nieskorzy
biblioteki wspierać byli.
No i teraz tu skończyli.
Więc przestrogę niosę żywym,
by diabelskie zmniejszyć wpływy:
bo kto przeciw jest książnicom,
tego kiedyś diabli chwycą.



Chór
Bo kto przeciw jest książnicom,
tego kiedyś diabli chwycą.

Książnik
Ot i zniknął gość piekielny,
ale został morał celny.
Oto zmierza druga dusza,
jaki temat tu porusza?

Burmistrz
Jam burmistrzem był przez lata,
teraz w niebie moja chata.
Bom o miasto dbał jak trzeba,
a że ludziom oprócz chleba
i duchowej trzeba strawy,
pilnowałem książnic sprawy.
Zawsze książki szły w budżety,
to ważniejsze niźli bzdety.
No i ludzie opłacani,
bo to pracy wszak tytani.
No i rosła biblioteka,
ludzi tam płynęła rzeka.
Zamiast forsę rzucać w trąbę,
społeczeństwo miałem mądre.
Rosło miasto, w siłę gmina,
a gdzie tego jest przyczyna?
W bibliotece moi drodzy!

Książek
Toś ty jeden. Inni srodzy
teraz kąpiel mają w smole,
którą grzeją czarcie trolle.

Burmistrz
O, nieprawda. Nas tam więcej
ze sto razy niż tych w męce.
Wielu dobrych jest rektorów,
wiele innych świetnych wzorów.
Prezydenci i kanclerze,
wszyscy oni w jednej wierze
- biblioteki to podstawa.
Inna wiara jest kulawa.
Więc niniejszym oto głoszę,



niech słuchają i wypłosze:
kto książnice ma na względzie,
temu niebo dane będzie.

Chór
Kto książnice ma na względzie,
temu niebo dane będzie.

Książek
Prysła dusza, uleciała,
lecz nauka znów niemała.
Noc nam w dzień się zaraz zmieni,
jednak myśmy nieznużeni.
Obrzęd kończmy, bo już pora.
Uroczystość dzisiaj spora,
datę mamy przecież piękną
- biblioteczne dziś jest święto.

Zbigniew Jan Meller


