
GAZETKA DLA DZIECI 
Poczta 
dla dzieci. 

Heluni Kumięga z E. Chgo, Ind. — Cie- 
szę się, że licluuia tak dobrze po polsku pi- 
sze. C/.y i tak poprawnie mówi? Pamiętaj, 
dziecko, język nasz to chluba nasza — bądź 
dumną z niego. Gdy podrośniesz i poznasz 
inne języki i obcą literaturę, zrozumiesz, cze- 

mu to mówię... 
Maryni Gołąb z Ford City, Pa. .— Moje 

dziecko, do nauki nie zabiera się nikt strzeże, 
ale szczerze. I nie pisze się w rzyciu ale w ży" 
ciu. Prosisz Boga, by błogosławił tych, któ- 
rzy książeczki drukują, a co powiesz o tych, 
którzy jc piszą?.. 

Maryni Falkowskiej z Caldwell, O.—Na- 
wet nic przypuszczam, byś mówiła niepraw- 
dę. Wierz i — wysyłam ponownie. 

Poli Szydłowskiej z Paterson, N. J.—Nie 
przody ale: wpierw; nie w szkolie ale: w 

szkole. 

Jani Stępniewskiej w miejscu. — Twój 
“wiersz” nic nadaje się do zamieszczenia. Ja- 
niu. Książeczkę, o którą prosisz, wysyłam ci. 

Kasi Kapuścińskiej z Petrel, N. D.—Ry- 
sunki twoje, Kasiu, zdradzają talent. Powin- 
naś się rysunków uczyć.Tak. z tego może być 
chich. Ucz się, tylko pilnie i wytrwale. 

Jasiowi Ziemiak z Perth Amboy, N. J.— 
Dziękuję ci za wierszyk, sokoliku mój! 

Leosi Kołodziejczak z Phila., Pa. — Po- 
dziękuj odemnie siostrzyczce za liścik i..# 
naśladuj jej staranne pismo. 

Franusiowi Andrzejewskiemu z Toledo, 
O. — Dziękuję ci. 

E. Grabowskiej z Chicago, 111. — Naucz 
się którego z wierszyków zamieszczanych co 

tydzień w Gazetce. 
Ewci Kobylarz z Passaic, N. J. — Nie 

zinemi ale: z innemi dziećmi. 
Mieczusiowi Stawasz z Dunkirk, N. Y.—. 

Że liścik twój był dla mnie prawdziwą nie^ 
spodzianką — to fakt. Dziękuję ci. 

Nasza szkółka. 
— Ach! mamo, przejeżdżamy przez rewer 

wołał mały Antoś do mamy, gdy tramwaj, 
którym jechali, znajdował się na moście. 

Nie rewer, dziatki, ale: rzeka. 
• * * 

— Pójdźmy na szoł! — mówią nieraz 
dziatki i dorośli. 

Powinni powiedzieć: Pójdźmy do teatru. 
* ♦ * 

— Ekspresem odwieźli mi rzeczy na sta- 

cyę — wyraził się ktoś podczas rozmowy. 
Należało powiedzieć: furmanką a nie ekspre* 
sem. 

* * * 

A na tego, który furmanką powozi, nie 
mówcie ekspresman ale: furman. 

* * * 

— Przemufowalim się — powiada Jadzia 
do ciotki, którą odwiedzała. Jadzia |M>winna 
była rzec: Przeprowadziliśmy się. 

* * * 

Dzieci mówią często szwamka. To źle —- 

mówi się: gąbka. Albo nazywają nektaj to, co 

się nazywa krawat. Na maleńkie koniki mó- 
wią pony, a mówi się: kucyk. 

• • * 

-— (>n mnie sfulował — z płaczem oskar- 
ża braciszka l.cosia. Leonia nic po polsku wy- 
raziła się. *'( >n mnie zwiódł”, trzeba było rzec. 

Na mankiety dziatki mówią często: kofsy 
— to źle. Obrusów na stół i innych rzeczy nie 
styciuje się ale: haftuje. Szycia nie bejstuje 
mama ale: fastrzyguje. 

* * * 

Pan X założył nowy interes a nie: biznes. 
Pan Z je>t to dobry przemysłowiec albo ku- 
piec a nie: biznesman. 

* * * 

Na śniadanie nie mówcie frisztyk, jak to 

się często słyszy; a na kalosze nie mówcie: 
robry. Przekąska to nie luncz, a pauza w 

szkole to nie rises. Cegły to nie bryksy, a ka- 
mienica to nie brykhauz. 

Tyle na dzisiaj. 

Dzień grzecznego Adasia. 
i. 

Adaś wstaje. 
Ledwie pierwszy brzask słoneczka, 

Przedrze nocy mgłę: 
Adaś zrywa się z łóżeczka 

I ubiera się. 
Leniuch tylko do poduszek 

Przylega jak głaz, 
Ale Adaś nie leniuszek. 

Wstawać lubi wczas. 

II. 
Adaś ubiera się. 

Dopatrzyłem raz. niechcący, 
Dzieci krnąbrne, złe, 

Co czekają, aż służący 
Przyjdzie ubrać je. 

To papinki, to pieszczotki, 
Aż wstyd za nie wam! 

Adaś w suknie i pończoszki, 
Ubiera się sam! 

III. 
Adaś myje się. 

Znam ja chłopca, który stroni 
Od wody ze zdroju, 

Do mycia go mama goni 
Po całym pokoju. 

Piega brudny po ogrodzie, 
Uparty jak kózka, 

Ale Adaś, w zimnej wodzie 
Jak rybka się pluska. 

IV. 
Pacierz. 

vmv jus. giuwKa uczesana, 

Skończony ubiorek, 
Adaś pada na kolana, 

I mówi paciorek 
Innym dziatkom mama grozi, 

Że trzepią pacierze: 
Adaś modli się do Bozi 

Powoli i szczerze. 

V. 
Śniadanie. 

Potem Adaś mamie, tacie, 
“Dzień-dobry” powiada, 

I najgrzeczniej przy herbacie 
Z rodzicami siada 

Je powoli by serwety 
Nie splamić — uważa. 

Co tak często się, niestety. 
Drugim dzieciom zdarza 

VI. 
Nauka. 

Po śniadaniu u mateczki 

Odbywa się nauka, 
Grzeczny Adaś swej książeczki 

Po kątach nie szuka. 
Przy czytaniu się nie kręci. 

Pod nosem nie mruczy, 
I na zawsze ma w pamięci 

Co się raz nauczy! 

Napastnik. 

Ignaś, Adaś i Zosia jeździli zawsze na 

całe lato do cioci. 

Nigdzie im tak dobrze nie było, jak u 

cioci, nigdzie tak dobrze .się nie bawilii. 
I nie można się dziwić. 
U cioci był duży ogród, po którym dzieci 

biegały od rana do wieczora. 
Na podwórzu leżało dużo piasku, który 

przesypywano małemi miseczkami i kubecz- 
kami z drzewa. Budowały nawet dzieci domy 
z piasku i zakładały ogrody, ale niestety — i 
domy i ogrody nie odznaczały się -trwałością. 

Niechno dzieci oddaliły się na chwilę, za- 

raz kury wszystko rozgrzebały. 
A najwięcej dokuczył duży indor. 
Wcale się nie bał dzieci; nawet wtedy, 

gdy były zajęte budowaniem domku, wskaki- 
wał na sam środek i gulgocząc przeraźliwie, 
niszczył wszystko. 

Raz nawet Ignasiowi chciał wskoczyć na 

plecy, ale Ignaś jest odważny, otrząsnął się 
więc i gałęzią odpędził napastnika. 

Drugi raz indor miał się rzucić na Ada- 
sia, ale ten umknął, zostawiając na placu wo- 

jowniczego ptaka. 
Najgorzej było z pięcioletnią Zosią. 
W yszła raz w czerwonym fartuszku. 
Indory nie lubią czerwonego koloru i 

pewnie mówią sobie: 
— Nam tylko wolno mieć długi nos czer- 

wony, nikomu więcej. 
Gdy więc Zosia ukazała się tak przystro- 

jona. indor zaczął ją gonić, gulgocząc przy- 
tem przeraźliwie: 

— Gul, gul. gul! ** 

Zosia uciekała, a indor gonił ją i gonił. 
Nareszcie złapał dziewczynkę za fartu- 

szek i począł ciągnąć zawzięcie, ale ona, krzy- 
cząc, wyrywała się napastnikowi, ile sił miała. 

Lecz im więcej krzyczała, tem głośniej 
indor gulgotał. 

10 wreszcie gospodyni, wybie- 
gła, obroniła Zo?»ię, indorowi pogroziła dużą 
gałęzią, a Zosię, wziąwszy na ręce, przyniosła 
do pokoju. 

Biedna dziewczynka była tak przestra- 
szona, że aż się rozpłakała. 

Wołała też ciągle: 
— Brzydki indor! Nie kocham indora! 
Fartuszek Zosi też bardzo ucierpiał; U) 

kilku miejscach mocno był porozdzierany. 
Ale \ indorowi nie wyszło to na dobre. 
Gospodyni zniecierpliwiona jego gulgota- 

niem wielką pychą, zamknęła go w maleiW 
kiem, ogrodzonem podwórku. 

Póki świat światem walki istnieć muszą, 
Lecz walczyć trzeba miłującą duszą. 
I żeby pychą prochów nie oszalić, 
Duch ludzki musi jak Feniks się spalić. 

Teofil Lenartowicz. 
• * o 

Jest jedna rzecz na świede godna ludzkiej 
pieczy, 

Ludzie o wszystkiem myślą, prócz tej jednej 
rzeczy 


