
Moje — twoje. 
Za owych dawnych, bardzo dawnych cza- 

sów, kiedy to pradziadkowie nasi kamiennemi 
siekierami drzewo rąbali, ziemia do nikogo nie 
należała, każdy mógł wziąć sobie, ile chciał, 
pola i lasu. 

Ludzi było wtedy mało, ziemia stała pw- 
sta, porastały ją lasy, albo zalewały wody, 
wiec każdy zuch, który nie bal się pracy, chwy- 
tał za siekierę, rąbał las, stawiał chatę i ora? 
ty ta pola, ile miał ochoty, ile przytem \yystar- 
cjeylo mu czasu, a czasu mieli nasi dziadkowie 
bardzo mało, gdyż wszystko, czego potrzebo- 
wali, zrobić musieli sami. Każdy sam budo- 
wał sobie chatę, sam ora? pole; ale czy ora?, 
czy budował — musiał rzucić robotę i pędzić 
do lasu za zwierzyną, bo był głodny; albo wier- 
cić dziurę w kamieniu dla zrobienia siekiery, 
albo ciosać tą siekierą pniak, który nut zastę- 
pował stół, albo gnieść kamieniem zboże, żeby 
mieć mąkę, bo młyna i młynarzy, ani piekarzy 
nie było. 

Musiał też dziaduś lepić garnki z gliny, 
plesc koszyki, a potem, kiedy już znano żela- 
zo, topić rudę i wykuwać z niej gwoździe, to- 
pory, noże. Strach pomyśleć, ile biedni dziad- 
kowie mieli pracy, a jeszcze nigdy nie zrobi* 
dobrze roboty! 

1 )obrze robimy tylko to, co robimv ciągle 
i tak. cieśla wprawia się od mło lości w budo- 
wanie domów, szewc w robienie butów, sto- 
larz w heblowanie i wyrzynanie drzewa, a na- 
si dziadkowie musieli wszystko sami robić; 
każdy z nich byl razem cieślą, szcwccnij garn- 
carzem, młynarzem, ani wyrachować rzemiosł, 
których z kolei próbował, to też żadnego do- 
brze'nauczyć się nie mógł. 

Dopiero powoli zmądrzeli ludzie i zaczęli 
dzielić między siebie robotę. Mocniejsi karczo- 
wali las, albo budowali domy, a słabsi lepilg 
pletli koszyki, strugali różne naczynia. 

Jak już mówiłam, dobry Bóg whU w serce 
człowieka chęć robienia wszystkiego coraz le- 
j)icj. Nasi dziadkowie wymyślili tyle rzeczy, 
których rodzice ich nie znali, a wciąż jeszcze 
szukali sposobów, jakby nowe zdobyć bog«* 
Ctwa. Bo chociaż pieniędzy jeszcze nic znali, 
ale bogactwem jc.*>t przecież Wszystko, co po- 
siadamy: nóż, suknia, garnek, siekiera, bo te 

rzeczy są nam potrzebne, więc są nam drogie i 

są nasze, własne a lubimy mieć coś swojego. 
Ten z dawnych ludzi, który nauczył się 

pleść wiklinę mówił: mój koszyk, moja kobiał- 
ka. A ten, co lepił glinę powiadał: mój garnek, 
moja miska. A ten co orał pole: moje zboże, 
moja trawa. 

Ale ludzie potrzebują różnych rzeczy, 
więc działo się tak, że przyszedł oracz do 
garncarza i powiedział: — Dam ci miarę mo- 

jego zboża, a ty dał mi swoją miskę. Albo 
przyszedł cieśla lo takiego, co umiał kuć że- 
lazo i powiedział: Dam ci moje drewniane 
sprzęty; a ty mi daj swój topór. 

Podzielili ^ię pracą i zamieniali między 
sobą swoje bogactwa. Było to tak dobrze, bo 
każdy dziaduś robił odtąd zawsze tę samą ro- 

botę, więc robił ją coraz lepiej, wymyślał no- 

we sposoby, czyli doskonalił swoje rzemiosło. 
Powoli ludzie stawali się mądrzejsi i przez to, 
— szczęśliwsi. 

Wstępuj w zacnych ludzi ślady. 
Staraj się cnotę zachować, 
Z dobrych rzeczy bierz przykłady, 
Złych nie trzeba naśladować. 

Ziemowit syn 
Piasta. 

Pr/cd witkami, przed dawnemi, 
Na gnieźnieńskiej starej ziemi. 
Ponad ('.oplem, pośrod skał, 
Książe w zamku synka miał. 

Przykre było to książątko, 
Rozpieszczone, jak kurczątko, 
Nieposłuszne, pełne wad, 
Ołoe już miało siedem lat. 

A pod znakiem tuż, 
W 'hatce pośród zbóż, 
U st »p wielko pańskich gniazd, 
Miał też synka rolnik Piast. 

fen ubogi Piast poczciwy 
W trudzie orał swoje niwy. 
Syn pomagał mu co sił 
I surowo cliowan był: 

Dobry z niego bvi ohlopczyna, 
V\ ięc kochała go rodzina, 
On był ws/ysikim służyć rad, 
Choć miał tylko siedem lat. 

Kosli tak «lwaj siedmio-latki, 
Każdy syn u swego tatki, 
Aż z nich każdy ucztę dał, 
Ho się obrzęd odbyć miał. 

ObrzęTl zwany “postrzyżyny”, 
Krótkie włoski odtąd syny 
Strzygli w ziemi bliskiej mórz, 
I nie byli dziećmi już. 

Wnet za gościem gość, 
Dąży ludzi dość, 
ł*an do zamku pysznych wrót. 
Kmieć do chaty słynnej z cnót* 

Krzątają sic ojce, matki, 
A u progu biednej chatki, 
1 u zamku wielkich bram, 
Stoi chłopczyk tu i tam: 

Stoi, wita swoich gości; 
W szarych sukniach ludzie prości 
W barwnych szatach jcdzie pan, 
Aż od strojów błyszczy łan. 

A wtem idą w zamku progi, 
Przyodziani w str«>j ubogi, 
]>waj podróżni z dala snąć, 
Jakaś obca, biedna brać. 

Wiec książątko krzyknie dumnie; 
“Precz! Nie dla was uczta u mnit, 
1 ‘ręcz, żebracy, od tych bram, 
Bo tu Popiel mieszka sam!’’ 

Wtem od kmiecych chat, 
Odzie tłum szarych szat, 
Zabrzmi głosik : ‘Troszę tu ! 
Dwóch się zmieści, gdzie jest stu. 

llej, podróżni! proszę do mnie, 
My ucztujcm tutaj skromnie, 
A na spanie mamy stóg, 
Proszę, wejdźcie w ojców próg!” 

Poszli obcy do chatyny, 
Odprawiali postrzyżyny, 
Jak gościny każe cześć, 
Potem wszyscy siedli jeść. 

Opuszczając zaś gościnę, 
Dwaj wędrowcy na dziecinę 
Kłacląc ręce, rzekli tak, 
Czyniąc nad nim krzyża znak: 

“W »mir Pańskie, Ziemowicie!... 
Oto chrzcimy cię na życie, 
Barwne, jak stubarwna nic, 
Dziewięć wieków tobie zyć. 

Żyj na chwałę, żyj, 
Jasne niebo śnij, 
l*oki prawdę będziesz czcić, 
W cudnej chwale będziesz /yć ; 

Potem przyjdą srogie próby, 
Nad przepaścią będziesz zguby, 
becz znów staniesz u czci wrni, 
'l))ko wnić, ach wróć do cnót!...** 

Ny.ckłs/\ tak. odeszli z chatv ; 

/ginął Popiel ów bogaty, 
1 Ziemowit księciem wzrósł 
I Ziemowit księciem wzrós. 

Dziewice wieków jego plemię 
1 )zie«lziczyio ojców ziemię, 
lak to zwykł nagradzać ling 
łych, co Jego strzegą dróg. 

♦ 

W Stary* Ił księgach jest .-pisane, jak to 
dumny książę rupie! i ubogi kmiotek Piast wy- 
prawiali jednocześnie uroczystość pogańską 

post r/y z y n siedmioletnim synkom swoim; 
przye/em odpędzeni ♦ >«t wrót książęcego zam- 

ku dwaj ubodzy wędrowcy ugoszczeni zostali 
w kmiecej chacie Piasta. Odchodząc w nagro- 
dę świętej gościnności pobłogosławili mu syn- 
ka dobrego, przepon iadając jednocześnie 
wszystkie jego i jego potomków losy przez 
*'iąg dziewięciusct lat; co wszystko sprawdzi- 
ło sir święcie, gdy Popie! zginął, a potomko- 
wie Pia.sia i Ziemowita panowali jak.^książę- 
ta a potem królowie nad Polakami. Działo się 
to przed 120o laty, kiedy to Polacy, jak i in- 
ni Słowianie byli jeszcze poganami. Podanie 
niesie, że ci wędrowcy byli to apostolołwie 
Słowiańszczyzny’, święci Cyryl i Metody. 

ZAGADKI. 

I. 

NÓS nłc tylko *l>icszę, co mi starczy 
mocy, 

K/m ani góry, a zwiedzam niziny i morza, 
^oraz dalej wciąż biegnę i we dnie i w nocy, 
A jednakże swojego nie opuszczam łoża. 

II. 

Pierwsze 

Drugie 

to zwierz największy na widomym 
święcie, 
znana spółgłoska w naszym alfa- 

becie, 
A kto je złoży razem, dojdzie do odkrycia, 

to jest źródło ciepła, światłości ? życia 

Janku, popraw sir, bo czynisz źle dziecię, 
Pracowitość grunt na swiccieł 
A kto za młodu nie pamięta o tern, 
Wiełe cierpi w życiu potem.- 

W każdej chwili, w każdej lobie, 
Bczprzestannie myślę sobie, 
By uprzejmym być dla ludzi, 
Gdyż niegrzeczność wstręt w nich budzi. 


