
GAZETKA DLA DZIECI 
Sobotnie słonko. 

Była to sobota. 
Przez całą noc padał deszcz ulewny, to też 

drogi pełne były kałuż, po rowach mętniała 
woda, ą trawy lśniły od srebrnych kropel. Nie- 
bo tak się zawlokło chmurami, że słonka ani 
ujrzeć — szarość jeno a smętek padł na zie- 
mię^ 

Czajami- z nad pól cichych porywał się 
zaagta wicher, marszczył w drobniutkie fale 
brudne powierzchnie kałuż i targał czubami 
drzew, strącając z liści na ziemię obfite rosv. 

Pod olszowym krzakiem siedzi Małgosia, 
siedzi Zośka Pakulanka i Jagusia komornica. 

Pilnują gęsi. Zimno im, to też garną się 
do siebie, jako te ptaszyny w gniazdku, a otu- 
łają zapaskami. Nawet śpiewać im sic nie chce. 

— Zośka, wyjrzyj-no na gęsi! 
Ale i gęsiom dziś nie owies na myśli; sta- 

nęły na jednej nodze, pokuliły się, trawy nie 
skubią! 

— Wyjrzy to dziś słonko? — pyta Jagusia 
i ku niebu spogląda, skąd znów zaczyna mrzyć 
drobny, siekący deszcz. 

— Ale! do cna je chmury zasnuły! 
p* 

— smućcie się, wyjrzy ono wnet — 

mówi Małgosia — bo tak ma przykazane. 
— A któż mu tak przykazał? 
— Posłuchajcie, jak to było. 
Zamyśliła się Małgosia, przypomina so- 

fcie owe opowiadanie dawno, bo przed rokiem 
słyszane. Opowiadał to dziaduś siwy, po pro- 
śbie chodzący. 

Unega czasu Najświętsza Panienka wy- 
prała Jezusowi szmatki i powiesiła je na żerd- 
kach koło chaty, aby wyschły. A była to so-» 

bota. Od świtu gęsto chmury zawlekły nie- 
bo, aby rosy co nieco podeschły od zachodnie- 
go wiatru. 

— Może choć trochę podeschną — myśli 
Święta Panienka — i one koszulki na żerdkach 
rozwiesza. Aż tu jak nie zaciemni się, jak nie 
buchnie deszcz srogi; zmoczył giełzełka tak, 
że się z nich srebrne strugi polały. 

Zafrasowała się Święta Panienka okrutnie, 
pod strzechą stanęła, a żałośnie na swą pracę » 

poglądała. 
W yszedł na tę porę Jezusek przed chatę. 

Miał na sobie tylko owczy kożuszek, jako żo 
wszystkie szmatki zdjął do prania. 

— A czemu tak, Matuś, markotnie spoglą- 
dasz? 

— Jakże mi sic, Synaczku, nie szczęści! 
wyprałam ci giezłeczka, na płocie rozwiesiłam, 
by wyschły, a tu deszcz je zmoczył, aż woda 
z nich strugami ciecze. 

Podniósł Jezusek złotą główkę, a mądry- 
mi oczyma w niebo się wpatrywał. I w tejże 
chwili deszcz zaczął ucichać, zerwał się wicher 
srogi. Ciężkie chmury jęły się kłębić, pó nie- 
bie przewalać, zbijać w tłumy i za las wę- 
drować. Wyjrzał błękit jasny, czysty, aż gdy 
ostatni obłoczek się na stronę usunął, buchnę- 
ło słońce złotem światłem. 

Koszulki Jezusowe w mig wy soliły. 
'Od tego czasu w każdą soboty musi słon- 

ko choć na chwilę z za chmur wyjrzeć". , 

Leciwie skończyła Małgosia opowiadać, 
wyjrzą dziewczyny z za krzaku na świat Boży, 
onego słonka wyglądać i widzą — jak żywo 
deszcz ustał, pojaśniało dokoła, a dalekie wrzo- 
sowiska na piaszczystych górach stoją w świe- 
tle złotem. Wnet porwały się z ziemi, zapaski 
zrzuciły i jęły tańczyć po pastwisku^ dudniąc 
po ziemi bo<emi piętami i piskliwie przyśpie- 
wując : 

Cztery białe serki, osełeczka masła, 
Będę na pastwisku siwe gąski pasła. 
Bede gąski pasła pod tą ranną zorzę, 
Kruczek je naganiać do ow sa pomoże. 

Hu — ha!... 

Płynie rzeczka, płynie, toczy srebrną wodę, 
Usnął Kruczek w sianie,poszły gąski w szkodę. 
Płynie rzeczka ,płynie, z rana do wńeczora, 
Zajęli me gąski do białego dwora, 

Hu — ha! 

Mieczysław II. 
— Babuniu kochana — odezwała sit Zo* 

sia, siadając na zwykłem miejscu u kolan bab- 
— czy ten dzielny Bolesław* Cbrobrv miał 

też równie wielkiego syna? 
— Miał on syna, Mieczysława, ale ten 

Mieszko nie wdał sir w ojca, którego szano- 

wali i bali się sąsiedzi, bo wiedzieli, że nie 
tylko mógł wywijać tego szczerbcem swoim, 
ale i w* kraju utrzymywał karność i porządek. 
(Kiedy Bolesław umarł, płakali Polacy, a cie- 
szyły się sąsiednie narody, które dzielny krój 
nieraz orężem poskromił, a zwłaszcza Niem- 
cy. 

— Czemu się oni cieszyli, kiedy przecież 
żyli z Bolesławem w zgodzie, a nawet ich 
cesarz odwiedził naszego króla w Gnieźnie i 
włożył mu koronę? 

— Niemcy żyli w zgodzie z Bolesławem, 
bo się bali i wiedzieli, że nie żartuje, a jako 
wielki zuch, sam prowadzi swoich rycerzy do 
boju. Ale gdy dzielny król zamknął oczy, za- 

raz postarali się o to, aby się wcisnąć do Pol- 
ski. W iec użyli różnych sposobów, abv Mie- 
czysław ożenił się z niemiecką księżniczką, i- 
mieniem Ryksa. 

— I ocenił się Mieczysław z Niemką? — 

zawołała Zosia. * 

—- A tak, niestety, moje dziecko. Myślał 
on z pewnością, że to będzie dla kraju dobrze 
i że w takim razie Niemcy już nie będą napa- 
dać na Pol>kę. Ale omylili się, bo oni wcale 
na to nie zważali i zaraz na Polskę uderzyli. 

— Jak to szkaradnie z ich strony! 
— Pewnie, że nieładnie, ale Niemcy o- 

strzyli sobie odda w na zęby na śliczną polską 
ziemię, tak dobrze zagospodarowaną przez 
Bolesława, wiec o nic nie pytali, tylko myśleli 
o tein, coby Polsce uskubnąć. Gdy zobaczy- 
li inni, zaczęli także Polskę napadać. Biedny 
Mieczysław opędzał się wszystkim, jak tyko 
mógł i wojowrał, dopóki mu starczyło sił, a£ 
wreszcie zmęczony i zmartwiony, że nie umie 
tak dzielnie bronić swego kraju, jak ojciec, u- 

marł. 
— A co zrobiła owa Ryksa? 
— Nie pozostała ona w Polsce po śmier- 

ci swego męża. Zabrała z naszego kraju bo- 
gatego, co tylko mogła kosztowności i syna, 
młodego księcia Kazimierza i wyjechała do 
swej niemieckiej ojczyzny. Jej tam było do- 
brze, ale młody królewicz tęsknił za swym ko- 
chanym krajem. 

— Czy nie powrócił już do Polski? 
— Owszem, powrócił, ale o tern opowiem 

ci Innym razem. 

USŁUŻNOŚĆ. 

Podniósł chłopczyk dziecię. 
Bo się przewróciło, 
A pomóc drugiemu — 

Jak to sercu miło! 

Do polskiego chłopięcia. 
—-— ) 

Nic płacz, nie płacz, synkn drogi, 
Żeś na ziemi swej ubogi! 
Że nie miecz ei. ani radio, 
Lecz tułactwo w roli padło, 
Żeś łzy tylko i cierpienia 
Odziedziczył z twego mienia. 

Przez Bóg żywy, to fałsz, dziecię! 
Naprzód wziąłeś na tym święcie 
To. co rodu twego znakiem, 
Imię zacne, żeś lilakiem! 

A czy wiesz ty, ile części. 
iKrwi i chwały w niem <ię mieści? 
Czy wiesz, jaka tu poczciwa 
Wzrusza duma twe serduszko, 
Udy z uvteczek ci się zrywa: 
Io Mickiewicz, to Kościuszko! 

A więc nie płacz, synku drogi, 
Żeś na ziemi swej ubogi, 
Bowiem piękne wziąłeś imię, 
Wraz ze sławą, co w niem drzemie! 

Urodzajna twoja rola. 
Zbożem śmieją ci się pula. 
Lasy twoje echa głuszą, 
Owce wełną ci się puszą. 
A jesionią na jabłoni 
Owoc się. jak szkarłat, płoni, 
2e zostaje na przychówek. 
1 na zimę i przednówek. 

Kwieciem strojne łany twoje, 
Kaskadami szumią zdroje, 
A strumienie twe i rzęki 
Nio*ą łodzie w świat daleki. 

•Z łanów twoich w daw nc lata 
Tyś spichlerzem był pół świata, 
Dzieląc wszystkich pod swem niebem 
Równo sercem, jak i chlebem, 

Sól z Wieliczki brałeś hojnie, 
Złoto w dani, lub na wojnie, 
A na pługi i do zbroi 
Szło żelazo z ziemi twojej; 
I starczyło z twojej gleby 
I na zbytek i potrzeby, , 

Więc pogodnem patrz mi licem! 
Bos ty skarbów tych dziedzicem! 
I rąk nie łam z próżną troską: 
Wr sprawiedliwość wierzmy boską! 

Wł. Bełza. 

ZAGADKA. 

Biegną czterej bracia równiuteńką drogą, 
Gonią się i gonią, dogonić nic mogą. 

ZŁAPAŁ SIĘX 
Oleś Głupecki, niezadowolony, że swego 

znajomego nie zastał w domu, napisał na 
drzwiach mieszkania; “Osioł”. 

Na drugi dzień przy spotkaniu się z nim, 
zapytał: 

— Czy wiesz, że byłem wczoraj u ciebie? 
— O, wiem, wiem — odpowiedział zapy* 

tany — wszak zostawiłeś swój bilet wizytowy 
na drzwiach. 


