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MOJE WAŻNE CHWILE.

się, że udają, że są sztuczni. Nu umiała pisać nuty napisałabym
dzili mnie i denerwowali, ja sa to wołanie handlarki, bo tak
ma za żadne skarby nie powie je żywo usłyszłam, że ciągle
działabym aikomu, co dzieje ! brzmi mi w duszyW wołaniu widzę wieczną
się w mojej duszy. Wiersze mo
je pokazywałam, ale mówić o jednostajną troskę moeotonnei go życia handlarki, bo co jest
Każdy człowiek ma w życiu' sięć lat, ten. nie ma już ani dzie- tlone ulice, wystawy sklepowe, nich nie mogłam.
Oto
przyszedł
do
mnie
list
od
urozmaiceniem jej bytu? Może
dużo ważnych chwil. Każda z: więciu. ani ośmiu.
! ale to mnie nie oszołomiłoprzyjaciółki,
pisany
czerwonym
od
czasu do czasu kupi jakiś
nich na swój sposób ważna, każ I Zaczęłam rozmyślać, jak u-1 Szare bezbarwne wrażenia
lepszy
towar za tanio lub sprzeatramentem
na
12-stu
stronach,
da inna, niema dwóch podob- łożyć życie, jak ono się samo i myśli- Piękne chwile mego
bezradny,
bezgranicznie
smut
!
da
drożej,
niż myślała. Codzien
nych. Niektóre — to zdarzenia, ułożyI życia, złączcie się razem,
nie
rano
bierze
worek i wyru
ny
list.
Bronka
była
wtedy
po
zmiany lub przeżycia duchowe.; Włosy miałam związane czer zbierzcie się, stańcie w mojej
sza
w
wędrówkę
po podwór
chorobie,
stęskniona,
nieszczę
Gdy miałam 6 lat, zachorowa wona dużą wstążką, miałam duszy w zwartym szeregu,
kach,
abv.
ciągle
tym samym
śliwaStanęłam
przy
oknie
i
za
łam ciężko, długo byłam cho- zieloną wełnianą sukienkę z Niech zobaczę wasze barwy
płakałam- Po raz pierwszy i je głosem na tę samą nutę obwie
ra. Mama pielęgnowała mnie. jczerwonemi szlaczkami, mia- czerwone i purpurowe błękitwoziłam szczać światu i ludziom, że ku
Najważniejsza była jeana noc. łam wysokie buciki, czerwone ne, niebieskie i granatowe, zie- sie Uch e^a^
puje starzyznę...
Wszyscy myśleli, ze umrę-Ma- aksamitne palto i czerwona a- lone i chłodno seledynowe.|
seledynowe. S,ę7™-^J^^
Chciałabym opisać jeszcze
ma trzymała mnie na kolanach, ksamitną czapkę. Widzę wyraź Chcę was zobaczyć, chwile me- i •. d moi nowi owarzvsze dSi dużo moich chwil. Opisała*
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Był doktór ? jeszcze ktoś, nie nie tę dawną małą dziewczyn-; je. Wszystkie was nazywam
dlt ^
nip|.nupll , wi»ikirb
mi dużo
pięknych
i wielkich tylko cząstkę małą. Zostały^ te,
pamiętam kto- Paliła się mała kę, która była mną i nie wyo-! pięknemi, zarówno złe, jak do- chwi
i
Kiedv
szivśmv
we
dwói których nie mogę lub nie umiem
chwiL
Kiedy
szłyśmy
we dwójc
nocna lampka. Wszyscy mowi- j brązała sobie, że kiedyś...
j j,ref smutne i wesołe, szare i
Kiedy sziysmy we
gwoj
«
opiciu, chodzili
wuuu^iu na
ua paiwacu.
u<,»uu koleżankę, która c
Każda z was
/OMawialyśiny o pewaei opisć. Tych jest więcej znacz
Zmaraedowe
U szeptem,
palcach.;, 1W
Poznałam
szmaragdowe.
Każda'
nie...
Mama mówi, że byłam nieprzy- j zorała moją przyjaciółką. Nie głęboki ślad zastawiła w duszy, j ^STyl wtay DosXmy Korytami szyn potoki pływa
iomna, ale wszystko pannę am. będę opisywała naszego współ- g^boko się wryła. Przez ni- j "i
ii1 i pożegnałyśmy się.
mętne,
do rogu
Giowa mnie strasznie bolała* nego życia. Rok ten obfitował kogo niegpostrzeżeme, prócz
Nad ulicą niebo rozciąga sie
Podałyśmy
sobie
ręce.
Mama kładła mi itia głowę zim-! w wiele ważnych chwil. Wio-, ninie
wy. nieuchwytne chwibrudne;
— Twoje palce płaczą, po
ne okłady; co doktór robił, nie sną zaczęłam pisać wiersze, a ie> wy jedyne jesteście moją
Na zakręcie tramwaj zgrzyta;
wiedziała.
pamiętam.
j w lecie wspólna powieść z mo-1 własnością, niepodzielną włapieśni smętne, j
Spojrzałam na nią- PowieWidzę wyraźnie pokój zala-; ją przyjaciółkaI snością. Nikt mi was nie zabieLatarnia
Harożna
blaski śle
•
I działa prawdę. Palce drżały, i
ny tajemniczem światłem, pe-; Projekt tej powieści powstał rze.
obłudnełen tajemniczych cieni. Pokój na polu podczas jednej z na- Płyńcie ku mnie, piękne chwi ! dusza drżała-..
Miałam dużo jasnych chwil. W mroku słotnym, w błocie au
ten był zawsze jasny i wesoły, szych wycieczek po niezapomi- je> a która nie chce, by świat o
to mknie szalone,
W duszy huczy pieśń, nigdy
dużo było słońca i kwiatów- najki. Słońce świeciło i parzy- njgj wiedział.
miech sie
wiedział, niech
się nie 1«lę- nie śpiewana, hymn strzelają I brunatne kropie na przecho
Przed oknem stała jabłoń, z?- ło- Pamiętam wysokie złote
zostawię ją w spokoju, udniów ciska.
mą biała od śniegu, wiosną od kłosy zboża, wysoką bujną tra krytą w ciszy, w cieniu własnej cy w górę, jak płomień huczą
Z
góry
małe
okno,
jasno oświe
cy,
jak
dzwon
bije
w
piersi
kwiecia, latem zielona, jesienią wę, rów pełen żab i ślimaków, duszy.-.
tlone,
rytm
potężny,
silny.
Zdaje
mi
kolorowa więdnącemi liśćmi i rzęsy wodnej, lilji i niezapomiByły chwile tęsknoty bez- się, że świat cały mogłabym Zuchwałem spojrzeniem w mro
dojrzałemi jabłkami- Dalej wi-majek.
granicznej. Tęskniłam do Bron- dźwignąć j podnieść na wyso
ku lśni i błyska.
dać było pola, łąki i ogrodyj Zaczęta powieść leży w szuki, do pola, jabłoni, do rowu
nieistniejące szczyty
Pod
ścianą
śpi
pijak — włóczę
Oczy miałam zamknięte; o- fladzie, na samym dnie ukryta. niezapominajkami, rzodkiewek
ga skurczony,
Slę m
twierałam często i patrzałam Są tam dwa rozdziały, dziwnie moiee»"oeródka do jasnych ci-1»
^ć' wieik? """ W wydartą kapotę szczelnie
na wszystko- Ważne było - to prawdziwe. Wierzyłam wtebiał^h ma- łesć do w^ystI"f?0' c° J},^kne
owinięty.
najlepiej pamiętam: że mama dy w tę dziecinną powieść za-; ^. Śniłam do dawnych 1 dobre' C0 brzydkie 1 złe~
Pies
przemokły
chyłkiem
skra
Pada
śniegWiosna,
a
śnieg
trzymała mnie na kolanach.
|cz^a.
. jasnych włosów, niebieskich
padaBył
biały,
puszysty,
mięk
da
się,
skulony,
Po tej nocy zwolna zaczęłam
Wyjechałam z mojego mia- i
kwiatki i cłócienpa'mąm Głodny, zabłąkany, obcy, cu
powracać do zdrowia. I stała i sta do Warszawy. Była jesień. „J^ kroThmal^vch sukSL k1' w'csenny'
się rzecz dziwna: nie pamiętam W przeddzień wyjazdu uszyłyęy. Przypomniałam sobie z
dzy zgięty2
nic z mego dzieciństwa przed śmy obydwie sukienkę ostat-i . y
. i
daw-! ęgl
"cza> nowe]
kńw
Madziachorobą. Często dorośli ludzie nią- Suknię tę miałam gchować j
"JL : i mowy". Szłam ulicą. Na trotumają wspomnienia z czasów, nazawsze,. ale zgubiłam ją- Da-!
^
^
| arze mało było tęgo śniegu,
kiedy mieli lat cztery — trzy, wniej szyłyśmy małe sukienki i
.*"*
, t
s j więc szłam po jezdni, tuż przy
a nawet dwa lata, a moje naj- dla lalekj ^az 1(*ąc u ą znalazłam cos, | chodniku. Sięgał mi do kostek,
saD
dawniejsze wspomnienia — to
Odprowadzali nas do auta, i ico
?°tnf J?k i3' otoczo- byłam szczęśliwa.
owa noc. Pamiętam siebie do- nnifichaliśmv- Z Bronka nie no- ne mrokami, jas ja, i takie ja-, Wiosna objawiła mi się w bia
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Ta
bo odcięła i częsc dziecin- ; wkrótce ją zobaczę. Mama mo*•
^ cm ma ceszcz i wiener.
iu PROŚBY CZYTELNIKÓW.
stwa i rzuciła W imrok, w niepa-! wiła. że Warszawa nie leży na ponurej ściany pewnego domu- razy jesienią w mżysty j-dnoJerzyk prosi wszystkie matki
i krańcu świata, że można od Był wtedy wieczór ciemny i stajny deszcz szłam powoli i
o
litość dla dzieci, żeby mniej
Druga ważna chwila, to dzień czasu do czasu przyjeżdżać do
wiaacoyio ściany, wdychałam drobne wilgotne
się gniewały, a więcei wyba
mych urodzin, gdy skończyłam Wielunia.
?£3
amnfni'nWiMilrn kropJe"
,
. .
czały. — Rachel prosi o radę«
10 lat-Był zimowy pochmurny! Auto ruszyło. Wyjrzałam ^o fo małe ^amotiK, okienko, Tyle mam wówczas dziw- bo izba szomrowa ciągnie ją
poranek, śnieg padał grubemi przez okno. Brojjka biegła za wisiało wysoko, wysoko, pa- nych niecodziennych odmień- j jak magnes, a kierowniczka
trząc na
Byołatemi. Wstałam, " ubisratem autem i wotala na mnie. Stanę- ™
na mnie przyjaźnie- "i"
grozi za to wydaleniem. — Ire
sie powoli, leniwie sznurowa, tam na ławce, bo otwór w oh- ta to w.e ka dontesta ehw .b. ję~. silniej kocham; ałbo nie czu na prosi o radę, jak zrobić, że
tam buciki i pede
pcdczas sznureł nie byt wysoko, wychyliłam Odtąd, gdy byto mi smutno ję nic, wszystko zlewa mi się by tyle nie czytać, bo Pani się
wania wtedy przypomniałam się, powiewałam ręka. ale za tęskno i samotnie, szłam na u-; w j^jjno nieobjęte uczucie...
gniewa i nazywa ją „kłębek ner
licp i oatrzałam w małe dziwne
Dziś rano miajam znów ważwów". — Henia prosi ludzi o
sobie, że to dzień moich uro raz skręciliśmy — i Cinek, uli
dzin. Uświadomiłam sobie, że ca, domki i Bronka zninły- Wje okięnko. Było mi dobrze, gdy | na chwilę- Pierwszy raz u- dobre serce dła sierot. — He
j słyszałam, jak handlarka sta- niek prosi redakcję, aby wysta
chaliśmy na szosę. Po oby na mnie patrzało—
zaczynam 11-ty rok.
Przyszły
nowe
uczucia,
i
norzyzną
wołała swoje „Ałt- rała się, żeby Miss Judea od
dwóch stronach były rżyskaPomyślałam:
we
chwile
zalały
mnie
f2lą.
Zawark,
ałtwark".
Dotychczas wiedziła ich gimnazjum. — GuW głowie miałam dziwną
— Wczoraj miałam dziewięć pustkę i lenistwo myśli. To by częłam myśleć inaczej, niż do- odbierałam tylko wrażenia słu- tek prosi, żeby nie „obcinać je
lat, to znaczy jedną cyfrę, a ła ważna chwila Bezmyśli i tychczas- Powstały nowe ma- chowe, dziś rano właśnie usły- go listu. — Sewek prosi o pocz
dziś już dziesięć — dwie cyfry- Przedsmutku. Wtedy nie było rzenia, — aż przyszła chwila, szałam- — Usłyszałam wyraź- tówkę. bo stale czyta Mały
Od tej chwili będę miała zaw mi nawet smutno. Bvłam taka kiedy zrozumiałam wszystkich nje, że w gardle handlarki wy- Przegląd.
sze dwie cyfry: 11 — 12 — 14 pusta, taka dziwna bez wrażeń. \ egzaltowanych ludzi. Dawniej żłobiło się iakby korytko, przez
— 17. Nigdy już nie będę miała
Nie cieszyłam się z podróży i nie rozumiałam owych płaczą-; które płynie jej głos — „a*tani sześciu, ani siedmiu, ani do Warszawy. Warszawa nie j cych, kiedy wszyscy widzą, j wark". — zawsze na tę samą
wywarła na innie dużego wra- j podziwiających głośno piękno nut«, od szeregu lat niezmieaiodziewięciu lat.
żenia."
Wysiadłam z pociągu, j zachodzącego słońca, mówią- ny. zawsze ton sam chrapliwy,
I ciągle tylko będę się uczy
a£L L
usłyszałam
hałas wielkomiejski.; cych do wielu o swych uczu- głęboki, jednostajny głcs, któ
ła- Będę poważną, nie będę się
mogła bawić, bo kto mą dzie-ujrzałam wysokie domy, pświe- i ciach i przeżyciach- Zdawało mi ry ma swoją melodję. Gdybym
^

R

A

iYJLMiLrfi i " u qiaZtiWdJv/ 1112)3

u

f»

tramwaj nie mógł ruszyć z miej nie mi w pamięci, bo mi się
sca ,a potem jechał bardzo po bardzo podobało.
Lola Rógwoli.
W ten sposób spóźniłem się
TAJNY ROZKAZ.do szkoły i jestem zły, że dyjemu • l tak przyszedłem do ladki, wsunąłem reke i wyją- rekcja wypuszcza zepsute tram
ZACZEPIANIE.
Na dzisiejszej zbiórce rosz
domu.
Opiszę moje zdarzenie.
łem stamtąd kawał papieru, wa je.
kwucowy napisał tajny rozkaz:
Pewnego razu idę do szko
C h a i m z Gęsiej, którym ci chłopcy zasłonili o— O godzinie szóstej minut
J
E
H
U
D
A
.
ł
ł
ły i trzymam butelkę herbaty.
*
twór.
czterdzieści być na >iacu Try
Obok sziy dziewczynki i i
DLACZEGO?
! Kiedy już wyjąłem papier,
bunalskim pod numerem pierw
POŻARwyśmiewały się., że chodzę do
Schodzę ze schodów,
by czekoladka wypadła.
szymSzłam z koieżanKami, nagle
szkoły z butelką.
zejść na podwórko. Widzę staChłopcy widząc, że im się
Rozkaz tajny spełniliśmy i
słyszymy:
Nie odpowiedziałem im, tyl ruszkę,
która niesie wiązKę j nie udało, zaczęli mnie prosić,
czekamy
w bramie. Było nam
— Tra—ta—tako poszedłem swoją drogą.
drzewa,
żebym im dał karteczkę.
barazo
zimno,
ale nic. Czeka
j Pędzi straż, gdzieś się paliPiszę to dlatego, żeby poka
Puszczam ją przodem, nagłej A ja:
my
na
roszą
z
niecierpliwością.
zać, że nietylko chłopcy
za- ! przychodzi mi myśl:
— Za to, że chcieliście zabrać Biegniemy tam, i na rogu Grzy
Nagle podchodzi dwuch łobu
ale 1
czepiają
dziewczynki,
Dopomogę jej. Zaniosę jej mi czekoladkę razem z kar- bowskiej i Żelaznej widzimy zów, a jeden mówi:
izie wczynki zaczepiają chłop- do domu to drzewo. Dia mnie teczką, nic teraz nie dostanie- tłum ludzi i pięć samochodów
— Czego tu chcecie, żydzi?
1
straży ogniowej.
ców też.
to przecież drobnostka, a dia ci6*
Myśmy
się nie odezwali, ale
K u b u ś
Karmelickiej niej będzie wielką ulgą.
Trochę dalej było widać oMoniek z Miedzianej.
• * *
stoimy
dalej
chociaż jeden u• • •
Robię krok naprzód i
już
gień, buchający z okien.
derzył
Jakowa.
W tej chwil!
ZMARTWIENIE.
mam jej powiedzieć, ale
nie
Stałyśmy trochę i DatrzałyśPIJANY SZOFER.
nadszedł
rosz,
a
łobuzy
widząc
Wzięłam od mamusi 15 gro- mogę. Coś mnie jakby wstrzyW
niedzielę
wieczorem my, a potejn niespokoj.iemi my- go uciekli.
szy i poszłam dzwonić przez muje, jakiś wstyd mnie ogar- wsiadłem z mamusią do auta. ślami wróciłam do domuPotem poszliśmy do izby.
teiefon. Na drzwiach cukierni nia; jakbym miała zrobić coś Z początku samochód jechał
Marysia z Twardej*
*
*
Heniek z Piotrkowa.
byio napisane „telefon czyn- ; złego.
spokojnie, ale później zaczął
£
*
*
ny .
Nie mam odwagi. Dręczy najeżdżać na chodniki. W idać i ZŁODZIEJ KIESZONKOWYBÓJKI I ZABAWYWchodzę i pytam się. czy mnie niepewność. Ostateczni3 było, że szofer jest pijany.
Na ulicy Leszno stanęłam z
Mieszkam
na Krakowskiem
mogę zadzwonić. Odpowie nic nie mówię ; czekam. Wi
Jechaliśmy tak niespokojnie
dzieli, że można, ale kiedy za dzę, jak jej to ciężko przy aż do Nowolipek, gdy nagie sa koleżankami przed sklepem. Przedmieściu naprzeciwko Zam
dzwoniłam, było zajęte. Dzwo chodzi.
mochód najechał na dużą kupę Nagle czuję, ze ktos wyjmuje ku Królewskiego. Chodzę ha
wić się na rynek Starego Mianiłam dwa razy. Kazali mi zaDługo myślałam o tym wy. śniegu. W ten sposób dwa koła mi z kieszeni 30 groszyChłopak, który stał przy sta.
płacić 30 groszy i nic nie za- padku. Potęoiam siebie. Nawet stały na ziemi, a drugie awa
łatwiłam.
takiej drobnostki nie jestem w trzymały się mocno na kupie. mnie, chciał umknąć, ale kole
Tam graliśmy w piłkę. Urzą
Ce 1 i n k a. j stanie uczynić. Dlaczego
nie
Gdyby kupa śniegu zesune*n żanką pobiegła za nim. Złapała dzaliśmy bieg naokoło syreny
; mogłam znaleźć w sobie tro- się, samochód by się przewró- go i groziła, że pójdzie do po i jeździliśmy na rowerze.
sterunkowego, który stoi na
GRANDA.
chę siły i odwagi, dlaczego nie cił.
Mieliśmy ciągłe utarczki z
rogu.
Raz wybrałem się z kuzy mogę soba kierować?
Siedzieliśmy tak parę minut,
,
.. , Piskimi chłopcami, którzy na
7 ...... .
nem na wycieczkę. Kuzyn dał
Zebrali się ludzie, a ten chło- nas napadali. Czasem oni zwvJerychonka z Rypina. nie oddychając, bojąc się. że sa
* * •
mi abonament i powiedział, że
mochód się orzewróci. a t'' rr>v piec udawał, że pieniądze zna- ciężali, a czasem my. Kto zwvbez matrykuły także można je
ZŁY OJCIEC.
gapiów stały, jakby widziały lazł, i kazał mi się przysięgać, cieżał, stawał na kamieniach
że to moje.
chać tramwajem.
Na podwórku naszej szkoły coś pięknego.
syreny, dumny ze swego zwyUwierzyłem, i wsiedliśmy w | jest niedokończony dom.
W
Z początku nie chciałem się | cięstwa; a potem fundowaliśmy
Potem wyciągnięto nas stam
tramwaj.
! sobotę zbierają się tu ch'opcy tąd, a szofer zaczął rozpędzać zgodzić, ale że pieniądze były sobie lody.
Kuzyn pokazał matrykułę, a z pobliskich domów i bawimy tłum, żeby nie zwrócić na sie mi potrzebne, przysięgłam.
Czasem biliśmy się naprawkonduktor mnie także kazał się.
bie uwagi policji.
Ze wstydem i bolę^j w sercu dę, a czasem dla zabawy lak
1
pokazać. Stanąłem i nie wie
Raz bawiliśmy się tam
w
musiał mi zwrócić 30 groszy.
—
•-•- • chłopców było za ma
Wacław.
polskich
• • •
działem, co się ze mną dzieje. sobotę. Nagle wychodzi z b'-a.
Itka, Salusią i Hania. ło, to dobierali do swojej partji
Konduktor patrzyfr na mnie, a my jakiś mężczyzna, podchodzi
WYPADEK.
paru żydów, a jak było za dużoi,
ja na konduktora. Na szczęście do jednego z małych chłopców
Kiedy szłam do szkołv, wi
SMUTNY WYPADEK.
to
pożyczali nam swoich, żeby
był przystanek, 1 prędko ucie i mówi:
działam, jak jedna dziewczyn
nas bronili.
W
piątek,
kiedy
wracałem
ze
kłem z tramwaju. Jak nie, mu
— Gaj arub fun danet.
ka chciała przejść przez ulicę,
W zimie rzucaliśmy śniegiemzobaczyłem wielkie
siałbym chyba wyskoczyć.
Chłopiec na pół płaczac ze poślizgnęła się i upadla: u d - szkoły,
J a k ó b. wstydu i strachu, zeszedł; a rożka mało jej nie przejechała. zbiegowisko koło sklepu, gdzie j Ale na wiosnę zaczęli na Sta
rem Mieście odnawiać gmachy.
ten człowiek złapał ch.opaka,
Dopiero ludzie zaczęli k;zy- sprzedają śniegowce i kalosze.
Wszystko zostało pomalowane,
Nie
wiedziałem,
co
to
zna
. GŁUPIE ŻARTY.
wyjął z kieszeni drut telefoni- czeć, j dorożkarz zatrzymał ko
a
myśmy się przyglądali robo
czy.
Dopiero
później
zobaczy
Wsiadłam do tramwaju na czny i zaczął go grzmocić, mru n ia. Zbiegło się dużo ludzi i
łem koło trotuaru rzucone śnie cie.
Placu Krasińskim,. Przy Sas cząc przytem jakieś dziwaczne podnieśli dziewczynkę.
Najgorsze to, że zabrano sykim Ogrodzie wsiadł jeden pan. słowa.
W szkole już nic n»e wiedzia gowce damskie — i dowiedzia
renę, i rynek został się bez na
On wziął zniszczony abona
Potem pchnął go do bramy, łam, co nauczycielki objaśnia łem się, że ukradł je złodziejAle przejeżdżał konny poli szego miejsca zbornego.
ment, zwinął go i zaczął mnie żegnany naszymi okrzykami ły. bo ciągle myślałam o tej
Nasze kółko się rozpadło, a
cjant,
zaczął gonić złodzieja i
kłuć, a kiedy wysiadał, podarł zgrozy i niechęci
dziewczynce.
reszta
spotyka się w czytelni
na kawałki i wrzucił za koł
złapał
goZłodziej
był
niski,
gar
W kilka minut potem
ro
Bardzo proszę mój list wy
na Piekarskiejnierz.
zeszliśmy się wszyscy, rozmy drukować, to będę już zawsze baty i niebogato ubrany.
Myślę,
że to chyba żadna ślając nad tem nieprzyjemnem coś pisała do „Małego Prze
Moniek z Placu ZamkowegoKiedy policjant zaczął go pro
mądrość.
zdarzeniem.
wadzić do komisarjatu, złodziej
glądu".
J u d y t a
Stasiek z Gęsiej.
CZEŚĆ BOHATERSTWU.
Henia z Ciepłej. wyrwał się i chciał uciekać, alę
Młoda ipanienka wsiada do
posterunkowy go dogonił.
STARUSZEK.
DO WŁAŚCICIELI KONI.
Nagle przybiegła żona zło wagonu na linii Lwów — War
PRZEJECHANA KOBIETA.
Kiedy •wyszłam ze szkoły,
Ludzie powinni szanować ko
Przechodziłam przez ulicę dzieja z dzieckiem — i zaczęła szawa. Ma ciężką walizkę, ale
zobaczyłam w kąciku starusz nie, ale niestety nikt się do tego Bielańską, nagle auto wjechało krzyczeć:
nikt nie chce jej pomóc.
ka. Siedział na schodku spo nie stosuje. Furmani biją konie na trotuar i wpadło na kobietę.
Nagie ku zdziwieniu obec
— Puśćcie go!
żywczego sklepu. Na picsiach bez litości.
nych.
ksiądz odbiera jej ciężką
Zrobiło się zbiegowisko, bo
Nie wiem, czy on to zrobił z pakę, wszystko to jej układa, a
miał przypiętą blachę z napi
Raz idąc przez ulicę z kole- każdy był ciekawy.
biedy czy z czego innego- Żal
sem, że nie widzi, i wielką gami, widziałem, jak furman bił
potem ustępuje swoje miejsce.
Kobieta była strasznie blada mi tego biednego człowiekapuszkę, w której leżało kilka konia. Żal mi się zrobiło, i! i nie mogła się ruszyć z miej
Panienka nie wie ze wstydu,
Szlamek z Krochmalnej- co ma robić.
groszy.
krzyknąłem na furmana, a on sca. Panowie posadzi!! ją na
Przypatrywałam mu się tro zagroził ml batem.
Mało tego. Przy wysiadaniu
schodkach kolo Banku Polskie
chę, wrzuciłam do puszki 5 gro
Chciałem już podejść do po go. Tam nieszczęśliwa oprzy
panienka nie zawołała traga
SĄ UCZCIWI LUDZIE.
szy i poszłam do domu.
licjanta,
żeby mu to powie tomniała.
rza, nie mając pieniędzy. Wte
Widziałam, jak dużo bogatych dzieć, ale nie zdążyłem,
Wracając
z pracy do domu, dy ksiądz chciał jej pożyczyć,
bo
Policjant zatrzymał auto 1
ludzi przechodziło, i nawet nikt wóz skręcił w inną ulicę.
spisał protokuł, a nieszczęśliwą zobaczyłam w Ogrodzie Sas ale ona nie przyjęła.
nie spojrzał na starca.
Wróciłem zasmucony
do krbicte Pogotowie zabrało do kim mężczyznę w wieku lat 40.
Niestety nie jest jeszcze tak,
^
M a n i a z K u p i e c k i e j domu. A teraz zwracam się do szpitala.
Trzymał otwartą walizę i szu-'by można było bez krępowawłaścicieli koni, aby mieli li
nia wspierać się wzajemnie,
Wróciłam do domu z bóiem kał czegoś nerwowo.
i
' ' '
KULAWY.
tość nad biednemi zwierzęta głowy i nie mogłam o tem za
Było ciemno, tylko latarnie! Wtedy ksiądz dał tragarzoWracając ze szkoły do do mi. które są takie uczciwe i po pomnieć.
elektryczne rzucały słabe świa- wi pieniądze i wskazał żydówmu, zobaczyłem biednego czło żyteczne.
ke. ż"by jej odniósł walizkę j
Zosia z Kapucyńskiej. tło.
wieka kulawego, który prosił o
Beniek.
Nagle zbliżył się mężczyzna P a £zki.
parę groszy.
i
trzymajac
ręce zarzucone doi Przepraszam, ze z pewnych
NAJECHANY WÓZ.
Byi mróz. Miałem 80 groszy
AUTOMAT.
tyłu,
podszedł
do tego, który wz eMów nie podpisuję imie
Czekałem 15 minut na tram
które mi były nawet potrzebne,
Na placu Bankowym koło
niem.
ale nie mogłem patrzeć, jak on automatu stało dużo chłopców, waj linji zero. Było późno, więc szukał, i spytał go się:
Młoda żydówka z Będzina,
—
Czy
pan
coś
zgubił?
wyciąga ręce, i dałem mu to Ja przystanąłem także, a oni bardzo się spieszyłem, bo na
wet jeszcze nie odrobiłem piś-1 — Tak, zgubiłem dwie pary
wszystko.
zaczęli wołać:
UPRZEJMOŚĆ.
j cholewek dziecinnych.
miennej
lekcji.
Kiedy ten kulawy zobaczył,! — Wrzuć, wrzuć, — wypad
Kiedy przeczytałam w Na
Wtem na rogu Smoczej i! Wtedy ten pan wyjął z tyłu szym Przeglądzie artykuł na te
że ma 80 groszy, wstał zaraz, nie ci litera „R".
ale h^ł zmarznięty i nie mógł i
Wrzuciłem 10* groszy, pociąg Dzielnej jechał wóz parokonny, i ręce i podał tę dwie pary cho- mat:
nałent za rączkę, ale czekolada naładowany mąką, i tramwaj lewek, które on zgubił.
„Tydzień uprzejmości w JaPomyślmy coby mogło spo penji", serce zabiło mi żywiej.
najechał na koło tego wozu.
Wziąłem go pod rękę za- j nie wypadła.
Chłopcy zaczęli się głośno
Szyba przy motorniczym sie tkać człowieka, gdyby mu cho Ileż to myśli cisnęło się do gło
cząłem prowadzić przez ulicę.
, stłukła, a prawy bok wozu zła lewek nie zwrócono. Może jest wy.
Kiedy przechodziłem na dru- i śmiać mówiąc:
gą stronę, akurat jechały tramJuż nic nie pomoże. Mv ma! się. i worki spadły, a nawet u kogoś czeladnikiem i stracił
— Au nas?U nas ludzie zu
by posadę. — Dość, że był tak pełnie inni.
waje, więc biedny puścił kij, na też wrzuciliśmy, i nic nam nie niektóre się rozsypały.
którym sie opierał, i upadł mię- wypadło.
Motorniczy tłomaerył poli- szczęśliwy, jakby wygrał dolabmph
dzv szyny.
Ale ia «uż znam te sztukę. W cjantcwi, że motor jert 7er>s':tv. rówke.
Zaraz podniosłem kij, dałem i otwór, którędy wpadają czeko- i i naprawdę na rogu Żelaznej
Zdarzenie to na długo zosta(Dalszy ciąg na str. następnej).
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czysty, — nieskalany nawet
oschłością pożegnaniaPrzyjaźń nasza dała ml v*»
wiele szczęścia, za które tobie
dziękuję.
Zresztą nie winię cię za to,
co się stało- Natura stworzyła
cię taką piękną, lekką, żądną
ciągłych
zmianPrzyznaj
szczerze: znudziła cię prosta,
szczera, kochająca przyjaciół
ka ?
Na pożegnanie
rzucam ci
dwa słowa:
„Szczęść Boże".
Pragnę także, byś czasem
pomyślała o mnie, ale nie źle,
przeciwnie myśl o mnie, jako o
oddanym i pewnym człowieku.

Ogarnęło
mnie
ogromne !iak to uprzednio czyniłam ja. ' go zerwania, bo czyż podobna,
j Omyliłam się. Och, jak bar- byś tak ławo przebolała rozłą
zwątpienieNie wierzę już w przyjaźń, i 1 dzo zawiodłam się pa tobie, kę, ty, która w imię przyjaźni
dzieliłaś ze mną wszystko, —
zdaje się nie uwierzę nigdy- _ droga moja.
Uniosłaś się i uciekłaś z zim radość i ból.
Kilkakrotnie przekonałam się,
Czy możliwe, byś pozwoliła
że i przyjaźń jest złudą jak nem słowem pożegnania na ustach, pozostawiając mnie zdu mi zwątpić naprawdę w szcze
wszystko inne na świecie*
Miałam kiika przyjaciółek. Z mioną, rozdrażnioną i rozgory rość Przyjaźni, o której mówi! łyśmy tylekroć?
każdą rozstawałam się z żalem czoną.
Jeśli kochasz mnie jeszcze
i goryczą.
Czy pomyślałaś, że spra
Po kiiku przykrych zawo wiasz mi ból swoim postępo po dawnemu, wróć do mniedach postanowiłam nie zbliżać waniem, czy przez chwilę bo Mała czarnowłosa przyjaciół
się więcej do żadnej koleżanki, daj pomyślałaś o następstwach ko, — wróć, a znajdziesz serce
gotowe do przyjęcia ciebie.
i przez dłuższy czas żyłam swego czynu?
ni smal samotnie, nie licząc oO, znam cię. Wiem, że lekką ! Jeżeli jednak masz wrócić z
czywiście ogólnego zwykłego stopą przechodzisz przez ży uczuciem niechęci lub obojęt
ANKA.
ności,
nie
wracaj
raczej
wcale,
współżycia w klasiecie, nie oglądając się poza sie
Aż oto... Nagle tryb mego bie i nie cofając przed niczem- a zachowam stosunek nasz w
życia zmienił się zupełnie.
Ale może i ty żałujesz nasze- pamięci, jak zawsze serdeczny,
Znaiazłam przyjaciółkę.
Staio się to prawie bez udzia
la mej woli, poprostu nagle
przylgnęłyśmy do siebie, i by
ło nam z sobą dobrzeNic przed nią nie taiłam, nic
bez niej nie czyniłam, ustępo
Miałem 8 lat, kiedy przyje
wałam jej we wszystkiem, bo chałem z małego miasteczka
śmy. jechaliśmy cały
baruzo ,/ą kochałam; kochałam Baranowa do Warszawy. ^
z
., ,
Ojciec mój zginął na wojnie, wieczorem byliśmy na Pradze.: się ulica P 'ka.
za jej piękną buzię i inteligen
Najbardziej
dziwiłem
się,
;ak
Tu
w
chederze
było
lepiej,
bo
a matce niedobrze się powodzi
cję.
zobaczyłem
most
Kierbedzia, wracałam do domu o 4-ej, a w
Kocham ją i teraz, mimo żeś ło w pracy. Byłem u dziadka, Potem przysiadałem się tram - Baranowie kończyło się o 10-ej
my zerwały zacieśniający nas ale dziadek też umarł.
waiom i wysokim domom.
wieczorem, ale zato tu więcej
Najstarsza siostra mieszkała
węzeł przyjaźniNareszcie
byliśmy
na
ulicy
...
. , ... .
Zresztą nie mam sobie nic do w Warszawie. Kiedy dowie Pawiej nr. 15. Zabrałem ze so-! biiiRebo z Warszawy tak bił. ze
wyrzucenia- Zawiniła ona. Ze- działa się, że nam jest źle i ja ba dwie dynie dla siostry, ale można było zemdleć. Za spózpewne sądzi,
że wolno
jej nie mam gdzie być, napisała, w drodze jedna dynia się zgu-! manie nie odsyłał do domu, tyl
wszystko, ponieważ jest ładna, żeby przyjechać do Warszawy
Myślała, że w Warszawie bę biła. Byłem bardzo z m ę c z o n y ko bił.
zgrabna itd.
i śpiący, wiec położyłem się do j W chederze miałem kolegę
Diugo znosiłam jej wybry dzie lepiej.
który mieszkał naprzeciwko
Byłem mały. Cieszyłem się, warszawskiego łóżka.
ki, jak znosi się kaprysy małe
Mama
szukała
zajęcia,
a
mnie
;
nas. On mi pokazywał Warszago bardzo kochanego dziecia że będę jechał koleją i w War nie pozwoliła wychodzić na u- | wę i fundował często cukierki,
ka, ale ostatecznie.- W dzień szawie zobaczę wozy, które ja lice, bo się bała że zabłądzę.: Raz zabrał
mnie tramwajem
zerwania dokuczała mi ogrom da bez koni. Smutno mi było To było przed świętami Purym Nr. 0, i objechaliśmy naokoło ca
zostawić
dobrego
rebe
i
kole
nie na pewnym punkcie, i choć
Dziwiłem się bardzo, że nie łą Warszawę,
prosiłam, żeby przestała, choć gów z chederu.
widzę
dzieci robiących maski.
Nareszcie spytałem
go się,
Po pożegnaniu poszliśmy na
wiedziała, jak wielką sprawia
Myślałem,
że
tu
wcale
nie
ob
skąd
ma
tyle
cukierków.
Po
mi przykrość, nie zaprzestała kolej, i matka kupiła dwa bile chodzą świąt. Widziałem na wiedział, że sprzedaje cukierki
swych arwinek
mówiąc, że ty. Dużo ludzi czekało na po wet, jak żydzi w sobotę palą na ulicy i w ten sposób zarabia.
ciąg, a kiedy nareszcie przy 
sprawia jej to przyjemność.
Ja chciałem zrobić to samo, ale
był, wszyscy zaczęli się pchać, papierosy
I na to nawet milczałam.
W
Baranowie
przed
Purym
,
nie miałem pieniędzy na pierw
Wreszcie obracając wszyst żeby zająć dobre miejsca. Myś kupowałem papier kolorowy, szy zakup, a mama nie chciała
ko w żart, powiedziałam jej my z mamusią nie zdążyli i mu klej, i brystol i wszystko sam mi dać.
również słówko
przekorne, sicliśmy zostać.
Mama martwiła się bardzo, robiłem, a tu w Warszawie sie- j Potem uzbierałem kilkanaś
choć daleko mniej złośliwe
i
że
wydała niepotrzebnie pie - działem w tym roku w domu, > i aiarek i kupiłem 40 cukierznacznie mniej dotykające jej
niądze
na bilet, aie wytłoma- czasem tylko wychodziłem z : ków. Ten kolega z chederu nie
dumęj chciał mi powiedzieć, gdzie jest
czyła
się.
i przyłożyli stempel, mamą na ulicę.
Sądziłam, że roześmieje się,
Po świętach
matka powie- ; fabryka, tylko sam kupił dla
że może czekać. Tak czekaliś
albo zbagatelizuję całą rzecz, my całą noc na drugi pociąg.
działa, że znów będę chodził do i mnie. Długo musiałem myśleć,

r

c

W MIASTECZKU.

sie podoba. Jest miły i mądry.

31.VII- — W poniedziałek ja Rozmawiałem z nim o różnych

się pogrzeb. Na cmentarzu nikt
nie spazmów ał. Matka jest bar
dzo religijna i bohatersko uspo
sobiona, więc nie płakała. Zo
stała im się jedna córeczka i je
den syn. Dużo żydów było na
pogrzebie- już drugi raz widzę
topielca- W zeszłym roku też
uczeń utonął.
Takie obrazy wpły wają na
myśli człowieka. Czem więcej
zmarłych człowiek widzi, tem
mniej obawia się śmierci, już
my teraz nie możemy się pocie
szać tem, czem r^ieszali się
nasi dziadkowie- Człowiek po
siada za mało odwagi, żeby po
wiedzieć sobie otwarcie, że nic
po nim nie zostaje. Dużo mówi
liśmy o tem z •chłopcami15.VIII- — Pies skaleczył na
szego kotka- Obandażowaliśmy
mu nogę, ale kotek zerwał ban
daż i chodzi na trzech nogachNic dziś nie czytałem, bo
wczoraj nię zmieniłem książki,
jest późna noc na ulicy. Smut
no-

i Aron udaliśmy się do Paproci. sorawach. Wczoraj długo spa
Z początku nie chciałem pójść, cerowałem z koleżankami. Mó
ale kiedy przyłączyła się Debo- wiliśmy o miłości- Chłopiec ara, poszliśmy we trójkę; szko merykański fotografował nas w
ła ma tam cztery oddziały. Nau ogrodzie. Napiszę list do Aroczyciel jest niemcem- Rozmawia na i pójdę spaćliśmy z pastorem, który ma 88
12.VIII. — Piątek. Wołają do
lat. Bardzo miły. Dowiedzieliś bóżnicy- Skończyłem czytać
my się wielu rzeczy- Nocowaliś „Trzy pokolenia" Mastbojma.
my i^niemca i właśnie ten pa Noc wczorajsza była ślicznastor wystarał się nam o nocleg. Chodzę przeważnie z kolegami.
Spaliśmy w stodole- W nocy W towarzystwie koleżanek nu
było trochę zimno- Wstaliśmy dzę się- Dziwię się, co za cymes
o czwartej rano- Za kolację go znajdował w nich Szymonspodarz nie chciał pieniędzy.
14-Viii. — W tej chwili wró
Aron w środę pojechał do Za ciłem z Ursanek, gdzie widzia
kopanego. Fotograf już pracuje. łem trzech utopionych braci.
Przyjechał z ojcem chłopiec j Zrobiło to na mnie straszne
z Ameryki odwiedzić rodzinę. wrażenie. Jutro odbędzie się
Jest bardzo miły; dużo cieka pogrzeb. Całe miasto o tera mó
wych rzeczy opowiada.
wi. Ciągle mam ich przed oczy
6-VIII. — Piszę w polu- Czy ma- Najbardziej pamiętam śred
tam teraz nowele Mopassana. niego brata z czarnemi włosa
Co dzień czytam jedną książ mi. Utonęli w Bugu- Są to war-! 16.VIII — Amerykanin wyje
kę i kąpię się kilka razy. Dużo szawscy letnicy. Starszy miał chał z ojcem- Będzie w Paryżu
rozmawiam z chłopcem amery lat 17, średni 15, a młodszy 12. | u naszych krewnych. Obiecał,
kańskim. Zupełnie nie zna ży Starszego widziałem kilka ra że będzie pisy wał. Żydowskie
cia małego miasta. Widziałem, zy, kiedy tu był. Był poiskim go nie zna i wogóle mało ro
;"ak złapano chłopca, który rwał skautem- Skończył siedem klas zumie, ale jest jeszcze bardzo
strączki. Syn dziedzica zabił gimnazjum. Kiedy starszy za- i mody. Lubiłem z nim rozma
kaczkę, a drugą zrrnił. bo wesz czął tonąć, średni chciał go ra wiać. ojciec jego chociaż boga
ły w owies- Barbarzyństwo! tować i sam utonął. Chłopi nie ty, wcale tiie jest dumny. Tę
Już więcej nie mogę pisać, bo chcieli ratować. Najmłodszy sknię za nim.
ołówek za mały.
wyglądał, jakby spał- Starszy,
17-VIII. — Drobny deszcz pa
9-VIII. — Przyjechał kuzyn był mocno snuchnięty- Mają da, i smutno mi jest, ale tak,
ki u ęas tydzień. Bardzo mi młodą matkę. Dziś zrana odbył jakbym lubił ten smutek. Do tej
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ULICA.
(Dokończenie).

Kiedy w zeszłym tygodniu
przyszłam do mojej koleżanki
Chańci, nie zastałam jej w do
mu.
Ojciec powiedział >,niema"
— i trzasnął drzwiami.
Byłam oburzona na takie obejście się i nigdy w życiu nie
pójdę więcej do Chanki.
Kiedy na wakacje pojecha
łam na kolenje do Ciechocinka,
w kanceiarji pracowała pewna
panna.
Ta panna Edzia, gdy się do
niej zwracano, mówiła do dzie
ci tak niegrzecznie, jakby czu
ła do nich ogromny wstręt.
Była to jedyna czarna plama
wśród wspomnień o radosnych
dniach pobytu na kolonji.
A dozorca naszego donm?
Nacierpiałam się niemało, kie
dy powiedział na moją siostrę
„śmieciara".
Kiedy będzie u nas, jak w
Japonji.
Syma.
zanim wystarałem się o pudło
i gruby sznurek.
Ten chłopiec nie chciał ze
mną stać razem, bo mało kupu ja.
Posłuchałem się go i poszed
łem na ulicę (Dziką. Tam woła
łam po żydowsku:
— Cwaj
karmelkis far ajn
mark!
Z początku
wstydziłem się
głośno wołać na ulicy, ale inni
chłopcy też krzyczeli.
Kiedy zarobiłem 20 marek,
mama była zadowolona i dała
mi 50 marek i kupiłem całe pu
dełko z dykty.
Kiedy powiedziałem koledze,
ile zarobiłem, a on akurat zaro
bił mniej, był bardzo zły i nie
chciał już więcej kupować. Nie
chciał mi pomagać. Nie mog
łem przez kilka dni sprzeda
wać, więc pogniewałem się z
nim.
Potem spytałem się chłopców,
którzy stoją na ulicy. Dopiero
za jedną markę pokazali mi fab
(Dalszy ciąg na str. następnej).

pory spacerowałem z koleżan działem, jak zacząć rozmowę.
kami. Pisałem dziś dużo listów. Byłem na tym odczycie. Spo
Podczas pisania przyszła mi dziewałem się więcej od takie
myśl do głowy, że nic się nie go znanego pisarza- Może lekce
zmienia na świecie- Życie po ważył sofcie małe miasteczko,
dobne jest do zębatego 'kółka, nie przygotował się j mówił
kręci się tylko w jedną stronę, byle co- Na ostatku deklamował
a z jx) w rote m nie może- Co od- i wiersz. Już drugiego pisarza
chodzi — nie wróci. Nie wierzy żydowskiego widzę i' słyszęmłody, że będzie starcem, że
Poco spaceruję z koleżanka
umrze. Teraz romansują Bińcia
mi, — sam nie wiem. Nie wiem,
i Sura- Za siedem lat inne Biny
i Sury będą spacerowały- Po co robić będę na przyszły rok.
Czas schodzi mi przeważnie na
wstanie nowe pokolenie, które
czytaniu. Nudzę się wtedy tyl
b e d z i e m y ś l a ł o o n a s t o , c o m y ! ko, kiedy nie mam książki. Za
myślimy o starszych, i one kry- j czynają się długie wieczory.
tykować będą, że świat niedo
bry i niesprawiedliwy. Stare Smutno ną ulicy i smutno na
cierpienia znikają, zjawiają się duszy. Nie chce się wierzyć
nowe- Dziwnego doznaję uczu- człowiekowi, że było lato i że
cia, kiedy widzę, jak ,matka z tak bardzo żyć mu się chciało.
córką chodzą po ulicy. Chciał- i Czasem zdaje się, że całe życie
bym żyć za 100 lat, ale nie jako jest wielkiem głupstwem. Duże
człowiek stary, ale jako młody j miasto nie widzi słońca, nie wi
dzi księżyca ani chmur, i nie
chłopiec.
myśli o wielu sprawach życia.
Pytałem się starego chrzęści j
30-VIII- — Przez cały ty
janina, czy pamięta, co robił,
dzień
nic nie robiłem- Szukałem
kiedy miał 20 lat. Odpowiedział,
książki,
ale nie dostałem Napi
że nie pamięta. Więc każdy czło
sałem
długi
list dc Szyjego i
wiek powinien prowadzić pa- i
Herszla.
Do
Warszawy
nie po
miętnik, żeby znać swoją prze- |
jadę.
Mówią,
że
siódmy
oddział
szłość. To mu ułatwi zrozumie-;
szkoły powszechnej mogę i tu
nie młodościskończyć- Mają do mnie różne
23.VIII — W poniedziałek był J pretensje- Zazdroszczę tym, któ
u nas pisarz żydowski Mast-t rzy się mogą uczyć- Mam na
bejm. Wygłosił odczyt pod ty dzieję i czekam, co przyszłość
tułem „Nowoczesna kobieta ży przyniesie.
dowska", Chciałem z nim poroz
mawiać. Spotkałem go koło mo
(Dalszy ciąg nastąpi-)
stu I poprosiłem o ołówek- Od
powiedział, że nie ma* Nię wie
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ROZRYWKI UXMYSLOWE.
KOŃSKIE. — Regina dużo ra kuł o niedoli ludzkiej i wiersz o
rykę czekolady. Tam kupiłem Kolega z chederu był na mnie
Rozwiązania
z Nr. 18 szachow
wiośnie.
—
Mita
chce,
żeby
Ma
zy
płakała
już
przez
Mały
Prze
zły i opowiedział wszystkim,
pudło z irysami.
W chederze źle się uczyłem, że sprzedaję cukierki na ulicy, gląd, bo koleżanki się śmiały, ły Przegląd ogłosił konkurs na nicy:
bo myślałem tylko, jakie cukier chociaż sam to robił także- Ko że jej artykuły nie są drukowa najładniejsze* dziecko.
*
*
ki są lepsze, gdzie iść ze swoim ledzy powiedzieli rebemu, i te ne.
• • •
pudełkiem i jak sprzedawać.
raz rebe wiedział już, dlaczego
LESZNO. — Zygmunt bardzo
KOSÓW. — Autorce artyku żałuie, że Mały Przegląd jest
Kiedy sprzedawałem już kil źle się uczę. Rebe gniewał się
ka tygodni, poznałem dużo ulic, na mamę,
dlaczego pozwala łu „Co robić?" odpowiada szo- pismem dla dzieci i nie porusza
by znalazła spraw, dotyczących młodzieży
znałem dużo fabryk i wiedzia handlować na slicy, i przez to merka Ryśka,
łem, gdzie rzadko przechodzi niedobrze się uczę- Mama za wspólną drogę, dogodną dla ro dorastającej.
policjant. Jak zarobiłem, odda broniła sprzedawać cukierki, i dziców i idei.
wałem matce.
już nie miałem teraz pieniędzy, i KOWEL. — Fira pragnie mieć
LIDA. — Fańci lżej się na du
Nie umiałem
dobrze liczyć,
Opowiem jeszcze, jak pierw rodzonego braciszka. — Kotek j szy robi, kiedy myśli o wiośnie.
więc nieprzyjemnie mi było, bo szy raz byłem w kinie „Skala"
|
Niusi ziadł wątróbkę, zachorozawsze
wypadało niedobrze. na ulicy Dzielnej.
wał i zdechł. — Wowik czytał
Myślałem, że gubię pieniądze,
Kiedy weszliśmy, kolega ku śmieszną bajkę o brudasie Fip-1 LIPNO. — Henia dziwi się.
więc matka uszyła mi dużą kie pił bilety- Usiadłem na krześle
że nigdzie nie może znaleźć
ciu. Mamusia Gryszy wyjeżdża . książki o sjonizmie i uważa, że
szeń.
Szarady: burak!,
I czekałem aż na scenie ukaże do Warszawy. — Na urodzi ;
Najgorzej było sprzedawać, kie
współpracownicy
„Hajntu"
po
Wizytówki: na SenatorskieL
się pismo i
muzyka zacznie nach Mareczka było bardzo we
dy był mróz i śnieg padał. Nie
winni wydawać podobne bro
LOROGRYF
graćI soło: na stole stała beczka szczę szurki. — Izaakowi odpowiada
mogłem otwierać pudełka z to
<3 d c3 a a
Nie umiałem wtedy czytać, ścia. i każde dziecko wyciągało oddział V-a, że nie postąpił, jak
warem i nikt nie kupował. Nie
a
a a a
lubiłem stać w gromadzie z in- więc mi się nudziło, ale naraz los. — Szajndla dostała na uro i Przystało na dżentelmena, bo
nymi chłopcami, bo jak ktoś ! ukazała się na scenie rodzina, dziny od -^areczka piękną to zamiast pomóc, skrzywdził tyl
D d e q <5
chciał kupić u mnie, oni zaczy- ' a potem inne obrazy. Myśla- rebkę z lusterkiem i chusteczką. ko słabszego.
k u u t
*
*
*
na!i wołać, że ich towar jest łem, że to wszystko dzieje się Ciemna i cicha noc nasuwa Moj
żeszowi dużo myśli, i tylko
i V m n n
°
lepszy, a jak ktoś kupił u mnie, za scenąLUBARTÓW. — Tatuś przyoni z zazdrości wrzucali śnieg I Ale potem zauważyłem uli wtedy zdolny jest pisać pamię- j rze j t | > ^e Edkowi kupi rower na
o o O P
do mojego pudła, a potem cze- j cę, potem widziałem, jak po tnik.
dwóch,
a
Stasiowi
na
trzech
ko
• • •
p r r r p
koladki się topiły.
i łach. — Dawidowi śniło się, że
ciąg jedzie i inne rzeczy- A to
i9 S s !• r
KNYSZYN. — Heniek bardzo biały anioł rozpostarł skrzydła
Ale z chłopcami bezpieczniej1 niemożliwe, żeby
wszystko
się
ucieszył,
jak
Pani
wyzdro
h 1- 4 4 4
było stać, bo /'ak jeden nie zan mieściło się w pokoju.
j i zaprowadził żydów do Erec
wiała i znowu przyszła do szko Izrael.
ważył policjanta, to inny krzyk
Nikt nie mógł mi tego wytło
Litery przestawić tak, aby n<iął, i uciekaliśmy. Potem już maczyć, nawet ten kolega, któ ły.
tworzyły
9 wyrazów o podamiałem znajomą gromadkę.
ry już umiał czytać.
nem niżej znaczeniu. Litery
Czasem zdarzało się, że nikt
KUTNO.
—
Heniek
przygo
Długo chodziłem do kina, ale
środkowe, czytane z góry na
nie zauważył policjanta zdale- nie rozumiałem, tylko patrza towuje się do gimnazjum, a jak
dół winny dać nazwę kraju w,
ka i odrazu trzeba było ucie łem na obrazy i ruchy.
zda, mamusia kupi mu na zimę
Azji.
łyżwy. — Jehuda nadesłał arty i
kać- Wtedy gubiłem po drodze
Dopiero później nauczyłem
ZNACZENIE WYRAZÓW
cukierki i miałem dużą stratę,
1)
jazioro w Polsce
a raz policjant złapał mnie i się czytać- Już byłem starszy,
2) ogrodzenie,
i
teraz
wiem
nawet
z
obraz
chciał zabrać pudełko i zapro
3) pokój,
wadzić do komisarjatu. Ja za ków przed kinem, co jest cie
4) minerał,
cząłem płakać, więc mnie pu kawe I na co warto iść.
5)
kij,
sunek
kolorowych
rycerzy;
Maryla,
Seweryn ma mało czasu na
Chodzę do szkoły powszech
ścił, a inny policjant zabrał mi
6)
góry,
Marek,
Heniek.
Stasio
i
Sala
—
rysun
pisanie,
bo
go
nauczyciel
nie
onej 1 jestem w 6-ym oddziale.
całe pudło z towarem.
7) choroba,
szczędza. W szkole To!i niema ki. Do redakcji przynieśli rysunki:
BENJAMIN
Raz miałem taki wypadek,
8) dachówki,
złych pan. — Gdyby Mietek był Anka, Izaak, Hadassa, Heia, Henia Ju
że przechodzący dał mi 10 ma
9) wrota.
dyta,
Lonia,
Mietek,
Reginka,
Saba,
nauczycielem, toby nie szarpał
|CAaayy/A
rek. Myślałem, że chce kupić,
TRÓJKĄT MAGICZNY.
uawet najnicznośniejszego ucz Szlamek, Celinka, Estusia, Fela, Guta,
ale nic nie wziął i poszedł so
nia. — Gdyby Mania była nau Halinka, Izio, Jadzia, Mendel, Roma,
bie. Martwiłem się bardzo, że
czycielką, toby stosowała dla Stefcia, Adek, Harry, Edzia i Zosia.
nie mogłem tenjju panu podzię
nieznośnych surowe kary. — Do redakcji przynieśli swoje roboty:
kować.
Ludwik nie czuje powołania, że Lucia — tekturową popielniczkę, Be
by zostać nauczycielem. — Sy- la — firaneczki, Adek — pióro i pó
domek i latarkę, Irka
ma .martwi się, że jej w szkole łeczkę, Edzia
zabrano dwa ołówki. — Dziew — poduszeczkę, Mala — czapeczkę
czynki ozdobiły klasę Geni dla lalki, Hela oprawiła rysunki.
szlakami, a chłopcy je podarli...
Rutę denerwuje, że wstępna kia
Nadesłała Janka Tyrmanówna.
KALISZ. — Brat Irki bardzo j szkoły. — Ańdziunia gniewa się sa chce udawać dorosłe panny.
Wyrazy czytają się jednako
lubi kartoflane placki. — Sula j na tatusia, że nie dotrzymał o- Liii pogniewała się ostro z przy
MA NiA .
wo w kierunku poziomym i pio
dostała na urodziny skarbonkę bietnicy i nie kupił zabawek, jaciółką. — Ida jest zła. że An
nowym.
i zebrała już siedem złotych. — ] Eścia marzy, by zostać artyst- ka prędko pocieszyła się po roz
MAŁY
KĄCIK.
ZNACZENIE WYRAZÓW
Rodzice Jadzi zamienili małe
ką filmową i być podziwianą staniu. — Mania ma koleżankę
1)
utwór Słowackiego,
biedną,
ale
bardzo
wesołą.
—
ciasne mieszkanie na duże i wy przez tłum. — Bala żałuje, że
Jerzyk płakał, bo go oszuka- j 2
) sprawa,
Liii
zgadza
się
z
przyjaciółką,
no i dano mu nieprawdziwy zegodne; Jadzia pisze o przygo- sen o Palestynie nie był rzeczy
3) liczba
dzie z chłopcem i przysyła trzy wistością. — Leja uważa, że bo obie dobrze tańczą. — Henia garek. — Stasio narysował swo
4)
moneta skandynawska
żarty. — Zuzia ładnie napisała człowiek, który cierpi, powi- i Cesia są zwolenniczkami wio- je ziote rybki. — Irka ma jedna
(wspak)
o balu szkolnym, gdzie rozdano nien się uzbroić w silną wolę sny. — Dusza Aleksandra rwie lalkę już trzy lata. — Mita nie
5)
dziecinne
dowidzenia
się
wiosną
na
wieś.
—
Lucia
ra
lubi
smutnych
baiek.
—
Jerzyk
trzy nagrody za najładniejsze by zwalczać zło. — Sali żal mło
ZAGADKI — FIGLIKI.
kostjumy. — Guta rozżalona dzieńca, który poniósł śmierć, zem z wróbelkami cieszy się żałuje, że Ceśka wyjechała. —
1)
Jak powiedzieć inaczej „to
jest na nauczycielkę, że mówi chcąc zarobić na kawałek chle- wiosną. — Boluś martwi się, że Jurek był w synagodze i modlił
posiadasz",
żeby otrzymać imię
do niej „pani", chociaż dopiero ba. — Kubuś mówi, że nigdy już przeszła Wielkanoc. — Jó się do Pana Boga. — Tusia by
męskie?
zio
był
dumny,
że
w
tym
roku
pół roku upłynęło od czasu, jak ludziom nie można dogodzić:
ła na popisie Makabi. — Mała
2) Jak powiedzieć inaczej
Guta nie chodzi do szkoły. — jak jest zima, proszą o lato, a la umiał już „kaszes". — Tatuś siostrzyczka dokucza Irce. —
„leń
spożywa", żeby otrzymać
przyrzekł Bliraci zegarek za Micia miała przyjemne urodzi
Lutek długo marzył, żeby napi tem proszą o zimę.
nazwę
zwiezięcia leśnego?
znalezioną
macę.
—
Cesia
po
sać do Małego Przeglądu, ale
ny.
magała
mamie
przed
świętami,
nie miał odwagi. — Renia pra
KLECZEW. — Podczas mro
gnie, aby kaliscy współpraco zów Sali się zdawało, że wy ile jej sił starczyło. — Po cieki MAŁY PRZEGLĄD
Dobre rozwiązai.ia rozrywek uwnicy Małego Przeglądu po- słana została na Syberję. — wym śnie Lolek przebudził sie
Otrzymaliśmy 29 listów od mysłowych z Nr. 17 nadesłali:
znali się i zbliżyli do siebie Halina nie mogła się doczekać pod łóżkiem. — W sercu Frani tych, którzy już pisali. Po raz
Irka Abramowicz, Szmul Bejbe, Cha
iskierka radości rozpala się pierwszy napisali do ,.Małego
prosi redakcję o pomoc w tej prawdziwej wiosny.
ja
Bejmblat, Tania Bielinko, Lola Blu.
wielkim płomieniem. — Szlam- Przeglądu":
sprawie.
mental,
Moniek Boksenbaum, Dawid
• *
*
KŁODAWA. —
Abramek kowi serce biło, jak młot pod
Kisiel Feji, Gienia Groblass,
KAŁUSZYN. — Chaim nie bardzo lubi, jak mu ciocia czas czytania „Nocy palestyń Hela Kapłan, Jurek Karo, Pola Edelist, Jćzef Edelszejn, Michaś Fajskich". — Na konkursie w czy Korczak, Cesia Lebensold, Zo wisz, Liika Feldblum. Sala Feldblum,
wie, gdzie szukać sprawiedliwo Idzia czyta Mały Przegląd.
•
+
t
telni Otta najwięcej głosów po sia Lederman, Irka Lśchtenstein Dawid Frydman, Lewek Glikman. To
ści, jeśli za to samo przewinie
nie chłopcy żydowscy dostali
KOLNO. — Eliasz uważa, że książce „Gwiazda przewodnia" Mińcia Malberg, Rafałek, Pat, la G lik man, Izaak Grynbaum, E. Hey.
od policjantów rózgi, a chrze zadaniem
koleżeństwa
jest dostała książka „W pustyni i Boruch Poczteruk, Edward Pra man, Zosia Hochbaum, Szymon Kaper
ścijańscy nie mieli kary.
współpraca i wzajemne wspie puszczy". — Felek potępia kon gier, Jakób Prawda, B. Rugier, Piniek Kossowski, Sala Licht. Marek
kurs piękności, a proponuje kon G. Szmuszkowicz, Heniek Wer Majngarten, Berek Margines, Józio
ranie się słowem i czynem.
KAMIENIEC. — Hanka nade
kurs pracowitości. — Edzia jest mus, Chana Winokur. Józef Zek Mazurek, Heniek Miihlstein. Mirek Nisenhauss, Z. Rajzman, Sala Rozenfein
słała fantastyczną opowieść o
KOŁO. — 24 marca były uro obrażona, że nie drukuią jej li cer, Emanuel Złotkiewicz.
Mika Spiro, Klara Szapiro, J. Szleistarym dębie.
dżiny Zosi. — Halina była na u- stów.
Z prowincji otrzymaliśmy 26
*
•
*
stein, Dawid Sztern, Dawid i Jadzia
rodzinach u Felusia. — Rutka
listów, z Warszawy 37, z za Tyrman, Bela Wajcentreger, Henryk
KATOWICE. — Anusia Pra cieszy się. że już niema mro Nadesłali
granicy 1.
Winograd, Leoś Wortsman, B. Zamek.
Celina, Mila, Estusia, Paweł 1 To.
gnie zostać lekarzem i leczyć zów i nie trzeba się nudzić w
.Mieczyk
Zapolski, Zunia z Konwiktor
tylko biednych ludzi.
domu. — Mira nie chodzi do sia — wiersze o wiośnie; Efraim, Ja
ŻARTY.
*
•
*
skiej.
kob,
Sewek
i
Ignaś
wiersze;
Anka
MECHANICY.
szkoły, bo jest chora; bardzo
Spóźnione rozwiązania rozrywek
— Nie rozumiem co się stało
KAZIMIERZ. — Mitka pyta | lei tęskno za panią i koleżanka — wiersz o szkole; Henia — o zi
umysłowych z Nr. 16 nadesłali: Irka
mie
w
mieście:
Gucia
—
powiastkę;
z
moim
zegarkiem.
Przestał
mi.
—
Geniek
skończył
siedem
się, dlaczego Mały Przegląd nie
pewnie zakurzony.; Abramowicz, .Mirka Spiro, Dav> id
podaje fotografii miss Europy i lat i po wskacjach pójdzie do Guta, Srulek — o Wielkiej nocy; Ma chodzić,
I Jadzia Tyrman.
rek
i
Lola
—o
Purymie;
Reginka
—
i drugiego oddziału. — Pawełek
Dam go oczyścić.
miss Polonji.
opowiadanie
i
rysunki:
Mania
—
t
Niech tatuś nie daje.
już sam pisze do Małego Prze
sen: Henio — figiel; Heniek — podzię - Myśmy go już dziś rano przez
K'ELCE. — Henryk lubi się glądu.
kowanie za książkę; Reginka — ry i dwie godziny kopali.
uczyć, ale często spóźnia się do

Wiadomości bieżące.

Z KRAJU

