
GAZETKA DLA DZIECI. 
Przygoda Wojtusia. 

Jesienny wieczór zapadł szybko, pier- 
v </.y śnieg pokrył drzewa i pola. a wiatr świ- 
siał przeraźliwie. Drogą szedł Wojtuś. syn 
biednej wdowy, który wracał z miasteczka, 
gdzie był po lekarstwo dla chorej matki i mu- 

siał na nie długo czekać w aptece. 
Ciemno i zimno, nogi chłopca grzęzną w 

rozmiękłym śniegu, a do domu jeszcze tak 
daleko! Śpieszy więc. dobywając <ił ostat- 
nich. Zziębłe ręce wsuwa do kieszeni, lecz 
wtem staje, jak wryty. Niema buteleczki z le- 
karstwem! Co pocznie teraz? Jakże wróci do 

biednej matki bez lekarstwa, kiedy ona taka 
ćln *ra ? 

— Śnieg miękki — pociesza się Wojtuś. 
Pewnie butelWa się nie stłukła, ale jakże ją 
znaleźć wśród tych ciemności. 

Chłopiec schyla się, szukając po omacku 
na prawo i lewo, wraca powoli w stronę mia- 
steczka i szuka bezustannie, ale zgubionego 
lekarstwa znaleźć nie może. Nareszcie siada 
przy drodze i wybucha głośnym płaczem. 

i am chora matka jego leży i czeka na le- 
karstwo. Niepokoi sic już z pewnością i może 
myśli, że jej synkowi jedynemu zdarzyło *dę 
jakieś nieszczęście na drodze. 

>, gdyby kto nadjechał! myśli W oj- 
tuś. — Ale nikt się nie zjawia. 

Siedząc i ziębnąc, głodny i znużony do- 
czekał się chłopiec świtu. Zerwał się na równe 
nogi. Jakaś nadzieja wstąpiła mu w serce ra- 

zem z światłem dziennem. Przeżegnawszy sic 

pobożnie, ruszył w stronę miasteczka, ciągle 
myśląc <* chorej matuli, którą bardzo kochał. 

Chętnie dla niej pocierpi jeszcze trochę, byle- 
by tylko przynieść lekarstwo, które ją uzdro- 

wi 

Wtem uczul coś pod stopami Schylił >ię! 
Co za szczęście! To butelka / lekarstwem, 
cała owinięta w papier, jak ją wsunął do kie- 
szeni 

Matulu moja, matulu' -- wola głośno 
uszczęśliwiony'. 1 już nie idzie, tylko biegnie, 
co sił w nogach. 

Pan Kog wynagrodził tę miłość dla matki, 
ho lekarstwo z takim trudem przyniesione, 
przywróciło jej wkrótce zdrowie i jeszcze 
więcej kochała swego syna. 

ZLA ZABAWA. 

Kutek miał bard/.o zły zwyczaj: lubiał 
rzucać kamieniami. Podnosił kamyk z ziemi i 
rzucał go w górę. albo daleko przed siebie. 

Mania go przestrzegała, że może skalc-> 

rzyć kogoś, tatuś się gniewał, nic nie pomaga- 
ło, Kutek robił swoje. 

Raz bawił się z siostrzyczką na podwó- 
rzu 

Patrz, jak daleko rzucę kamień ! za- 

wołał. 

Podniósł niewielki kamyk i rzucił / całej 
siły prosto w oko siostrzyczce. 

Hoże! Boże! Co to było! Co to było! 
Krew załata twarz Jadzi. Kamyk ostry 

zranii ją bardzo. Na krzyk dzieci przybiegła 
mama; posłano po doktora, ale nic nic pomo- 
gło. Biedna Jadzia straciła oko. 

Kutek od tego czasu nigdy nigdy nie rzu- 

ca kamieniami i odchodzi, jeżeli inne dzieci 
tak się bawią, ale siostrzyczka jego niema je- 
dnego oka, a on, co spojrzy na nią, to mit się 
bardzo smutno robi. 

Już> wolałby sam nic mieć oka. 

Co nam mówią iskierki? 
Stoicie zapalał lampy, ał>y dokończyć roz- 

poczęte przy świetle dzientiem zadanie szkol- 
ne, lecz żywy chłopiec zużył do tego trzy za- 

pałki, 
— Niepotrzebnie marnujesz zapałki, ode- 

zwal się ojciec — marnotrawstwo jest brzyd- 
ka rzeczą w drobnostkach. Ta mała iskierka, 
którą niebacznie stłumiłeś, byłaby dla nieje- 
dnego bardzo cennym darem. 

Stetcio uśmiechnął sie niedowierzająco co 

spostrzegłszy ojciec, mówił dalej. 
— C.dybyś naprzykład dostał się na jakąś 

odludną wyspę, czuł głód i zimno, wtenczas 
ta mała iskierka oddałaby ci nieocenione 
przysługi. W dawnych czasach, kiedy nie było 
zapałek, ludzie naniozolili się. by ogień zro- 

bić. 
— A w juki sposob om to uczynili? 

Krzesano ogień z krzemienia, uderza- 
jąr go silnie o coś bardzo twardego jak np* 
stal, dopóki nie wyskoczyła iskra. Tę iskier- 
kę pochwytywano czempredzej kawałeczkiem 
suchego drzewa i nieni rozniecano ogień, co 

oczywiście było połączone z wiotkim trudem. 
Starano się go utrzymać i dlatego zapalano o- 

gień v\ miejscu zacisznem gdzie nie dochodził 
deszcz albo wiatr i wyznaczano osoby, które 
mu>iał\ pilnować tego daru drogoeenneg«». W 
• *k.»ł,i takich ognisk skupiali się ludzie. albo 
przychodzili brać dla swej potrzeby żarzacc 
się węgle. Xic dziwnego więc, że poganie, nie 
wiedząc, że »gi«*ń to dar pr/\rody, czcili g.. ja- 
k». rzec/ świętą. I akże pogansc\ Słów ianic.któ- 
rycli jestesni\ potomkami, cenili ogień bardzo 
wysoko i nazywali go świętym Zniczem, dla 
którego budowano świątynie i utrzymywano 
osobne kapłanki, mające go strzedz dniem i 
nocą. Co rocznie urządzano na wstępie lata 
wielkie iirocz\gtosci na czesc ognia, a później, 
g*:\ naiiK.i nauczyła, że ogień tc. dar pr/y rody, 
palono v\ Polsce na pamiątkę tego dawnego 
zw \ czaju w w igilię sw Jana .•gnie zw ane So- 
bótkami. przy których śpiewano i tańczono. 

Stcfcio podziękował ojcu za zajmujące o- 

pou iad.uiie i ile ra/\ zapalał zapałkę, strzegł 
-prze.;l zagaśnięciem iskierki, <> której dowie- 
dział »ię tylu ciekawych rzeczy. 

PÓKI MASZ MATKĘ. 

IV>ki mas/ matkę dziecino, 
C o rodzicu główkę twą pieści, 
I o. chor ci łezki popłyną, 
Prawdziwej nie znasz boleści.,.. 
Ona ci kwieciem ustroi 
Żarów na pałac i chatkę. 
Stróż Anioł nad Tobą stoi, 

Póki masz matkę... 
♦ * * 

Me są dzieci na śniecie, 
C o bez matczynej pieszczoty 
Więdną powoli, jak kwiecie, 
W jesienne chłody i słoty, 
1'ym nawet w ranek majowy, 
Mońko przez okno nie świeci, 
Taki los bywa surowy, 

Ola biednych dzieci... 
* ♦ * 

Więc wy, co macie z łask nieba 
Najlepszą mateczkę własną. 
Nie skąpcie serca i chleba, 
I ym biednym, co bez niej gasną," 

Jeżeli chcecie, by kwiatki, 
Z żalu nie zwiędły w chacie, 
Kochajcie dzieci bez matki. 

Wy, co ją macie... 

Garnek z miodem 
Matka Małgosi, będąc bardzo zajętą w 

kuchni, rzekła do niej: 
Moje dziecko, oto klucz od spiżarni z 

idź prędko i przynieś cytrynę. 
Małgosia znalazłszy się w spiżarni, spo- 

glądała chciwie na wszystkie strony, czv nie 
dopatrzy jakich łakoci, aby się niemi mogła 
potajemnie uraczyć. W tern na jednej z wyż- 
szych półek spostrzegła duży garnek, o kt«'*- 
rym wiedziała, że jest napełniony miodem. 
W spięła się więc na palce, ul>\ dosięgnąć 
garnka, lecz zaledwie zanurzyła w nim palce, 
poczuła, że ją coś mocno schwytało za pałce. 
Lakonia dziewczynka*/ krzykiem boleści co- 

fnęła rękę i ujrzała przyczepionego do niej o- 

gn miuego raka, który w żaden sposób nie 
chciał puscic swej zdobyczy. Małgosia nie 
wiedziała, że matka sprzedawszy przed kilku 
dniami miód, napełniła wypróżniony garnek 
rakami. 

I słyszawszy krzyk, przestraszona matka, 
przybiegła do spiżarni, odczepiła raka. trzy- 
mającego się jeszcze ręki Małgosi i rzekła: 

— Niechaj ta mała kara będzie dla ciebie 
przestrogą. Nieraz łakomstwo wiedzie za sobą 
gorsze jeszcze następstwa. Jest wielu ludzi, 
którzy nie pokonawszy w -sobie-tej zgubnej 
skłonności, będąc młodymi, stracili przez nią 
zdrowie, a nawet zdeptali swoją ueżciwortćmi 
ilolrre imię. ^ U ,\ Ą 

Zgubny je^t łakomstwa wątek, 
l*o gdy kogo w swą moc złowi, 
W ydrze zdrowie, cześć, majątek, 
< )dda duszę szatanowi. 

BYŁA SOBIE DZIEWCZYNKA. 

Była sobie dziewczynka, 
Której kwaśna minka 
W szystkich odstraszała. 
Nawet przerażała? 

Od samego rana, 
Zawsze nadąsana. 
Przy ubraniu nudzi, 
1 długo marudzi. 

To za małe buciki, 
Za duże guziki. 
Przy pacierzu ziewa. 
Na wszystkich siłj gniewa. 

A gdy czesze włosy. 
Krzyczy w niebogłosy, 
Grzebień rzuca, łamie, 
Wciąż dokucza mamie. 

Tylko nosek myje, 
Śniadania nić pije, 
Bo mleko zdymione, 
Masło przesolone, 
Chleb nie dopieczony, 
Ser nie dosolony. 

Ody szkoła zaczęta, 
I wszystkie dziewczęta 
Nauki słuchają, 
Zadania oddają, 

Wtedy chodzi ona. 
Kwaśna nadchmurzona, 
Lekcy i swej nie utnie, 
I nic nie rozumie. 

A te ciągłe złości, 
‘Wrosły już w jej kości, 
Postać twarz zmieniły, 
Srodze oszpeciły. 

Ody dziecię grzeczne. 
Wesołe, serdeczne. 


