
DLA DZIECI. 
Miasto Kraków. 

Kraków, w/niesiony |>odług podania przez 
księcia Kraka, śliczne ma położenie. /. daleka 
już miasto widać, a zwłaszcza wzgórze W a- 

wel. na któretn jest kościół wspaniały i olbrzy- 
mi starożytny zamek królewski. A u stóp Wa- 
welu nasza W isła płynie i o daw nych czasach 
gwarzy. Bo też Kraków różne czasy' pamięta: 
złe i dobre, smutne i wesołe! A kto chce te 

dawne czasy poznać lepiej, niech jedzie do 
Krakowa i obejrzy mieszczące się w nim pa- 
miątki. W* żadnein mieście polskiem niema ich 
tyle, co w Krakowie. Przez tysiąc lat one się 
tam gromadziły. 

Dokoła miasta znajdują się śliczne wzgó- 
rza, a wśród tych wzgórz są mogiły Kraka i 
córki jego Wandy, co wolała się* w Wiśle uto- 

pić, niż poślubić Niemca; dalej na górze św. 
Bronisławy wzniesiono kopiec wielkiego Pol- 
ski bohatera, Tadeusza Kościuszki. 

Kraków leży w (ialicyi. to jest tej części 
Polski, która jest pod zaborem Austryi, nie- 
gdyś ta ziemia nazywała się Małopolską. 

Przez długie wieki Kraków był stolicą 
Polski: tam się też polscy królowie koronowa- 
li. Dawniej całe miasto otaczały wały i mitry 
warowne z basztami, dziś na ich miejsce są 
parki i piękne aleje, wysadzane wielkiemi 
drzewami. 

Środek miasta stanowi rynek czworobo- 
czny, zabudowany starożytnemi kamienicami. 
Pośród rynku stoją Sukiennice; jest to gmach 
wspaniały, sięgający XIV wieku, na dole są 
sklepy i kramy, w górnych salach galerye o- 

brazow i muzea, w których znajduje >ię wiele 
pamiątek. Przed Sukiennicami \vzno>i się po- 
mnik Mickiewicza, największego poety pol- 
skiego. 

Najwspanialszym gmachem w rynku jest 
prześliczny kościół Maryacki z niezwykle wy- 
sokietni wieżami. Liczne gmachy i świątynie 
zdobią Kraków: na uwagę zasługuje kościół 
na Skałce z grobami zasłużonych mężów, U- 
niwersytct Jagielloński, starożytna, bogata 
Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Matejki itp. 
Wśród wielu pięknych ogrodów i parków, 
zwraca uwagę park Jordanu, miejsce zabaw 
dział u v krakowskiej. 

KUJAWIAK. 
Mej wnuczce Marychnie. 

Tańcowała ryba /. rakiem. 
\ pietruszka z pasternakiem. 

Cebula się dziwowała. 
Że pietruszka tańcowała. 

Ty cebulo nie dziwuj się. 
Weź marchewkę, wy tańcuj >ię. 
Tańcuj, tańcuj pasternaku, 
Ubierz głowę kwiatem maku. 
I otyła bania kroczy, 
I ogórek też podskoczy. — 

A selery z burakami, —- 

Kręcą, kręcą się parami. 
Lecz Mary cli na w środku stoi, 
\ż się z miejsca ruszyć boi. 
Wtem malina się unosi, 
Marysieńkę w taniec prosi. — 

Dziadzin tańczy z. jakimś krzakiem, 
/a rybeczką i za rakiem. — 

Dziadzia spiesznie się obrócił, 
1’rzytem potknął się, przewrócił. — 

Wszyscy się tem przerazili, — 

W stare miejsca powłazili. — 

Został tylko dziadzia z Manią 
1 ogórek z grubą banią. 
()j da Mana, dana, dana. 
Oj do dana, dana, dana! 

I. T , dziadzia. 

Wróbel i dziewczynka. 
I’*vła to chłodna jesień — wiatr przepędzał 

po polach i po cl robach zżółkło liście i gałęzie 
uschnięte. a niclio wisiało nad ziemią smutne, 
coraz bardziej gęstniejące jakąś szarością mę- 
tną. której już nie mogł\ przebić promienie 
słońca. I.ml/ie mówili, żc sic zbiera na dłucrie 
deszcze. 

W jedneni z takich dni szarych, drogą, co 
wiodła *»d kościoła do wioski, szły dwie dzie- 
wczyny. Szł\ tuż obok siebie: uapozór tego 
samego wieku i wzrostu, ale w niczetn nie po- 
dobne. ani ubiorem, ani postawą, ani ruchami. 
Jedna odziana p»> wiejsku, w spódnice z gru- 
bego wełniaku, otulona ogromną chustką, o- 

ł>uta w podniszczone. ale mocne jeszcze buc i-* 
ki, kroczyła rowno, posuwisto i .tvlko o] c/a- 

• su do czasu schylała głowę, by ugryźć kawa- 
łek obwarzanka, lak idąc, a pogrvzujac, czu- 

ła się widocznie, pomimo chłodu, bardzo za- # 

dowoloną. Ho też co jo i złego, tej Marv«d? _ 

Matka jjosłała ją do organiściny z wiankiem 
giz^how, a organiscina nictylko gTx\l>\ kupi- 
ła. ale jeszcze Marysi, swej chrześniaczcc, 
włożyła w piątkę dwa duże białe obwarzanki, 
żełiy się dziew czy ninic przez drogo nie nu« 
dziło. 

t«i. to idzie, u raczej skacze* obok Ma- 
i *> >i, to nu* gospodarska córka, bo aż "trach pa- 
tizcc, jakie łachmany a strzępy na niej w i"zą. 
Xi to chustki na głowie -- czarne kudłate w ło- 
s\ spadają aż. na czoło i biją o policzki -nia- 
«le; nogi bose, też czarne, jak święta ziemia, 
a podryguje niemi, a "kacze, niby wróbel, al- 
bo "iKora. Żadnej to przystojnor>ci ani tirodv — 

jeno oczy ma ogromne, co, jakby duże. czarne 

czereśnie, obracają się na sinych białkach. To 
pewnie cyganka! Ale czego ona tak drepce ko- 
lt* Marysi, to z jednego boku, to / drugiego 
podbiega, a wciąż się kręci — ba, zimno jej 
bez trzewików a!c przecież mogłalw -obie 
prędzej naprzód polecieć, (idzie tam, ciągle na- 

pastuje, rękę "y ciąga i piszczy żaio>nvm gło- 
sem : 

Dajcie co, dajcie co, jeszcze nic dziś 
nie jadłam : 

( >i. te cygany okropnie naprzykrzone, 
żyją tylko Z jałmużny, a nic nie robią — o- 

fukniła Marysia. 
•Mc nuda cyganka nie przestawała lamen- 

tów ae. 

I bijcie choć grosik, dajcie olileba! 
Mar\>ia ścisnęła mocniej jedną ręką obwa- 

rzanek. a drugą związane w szmacie miedzia- 
ki za grzyby i, podnosząc na cygankę wzrok 
oburzony, odjiou iedziała prędko: 

— Nic nie dani, my sami biedni, co zara- 

biamy, to dla siebie, nie dla włóczęgów. 
Marysia nic kłamała: rodzice jej należeli 

do biedniejszych gospodarzy i ciężko praco- 
wali, więc co tu jeszcze z drugimi dzielić się 
lada chudobą? 

l*o długich daremnych prośbach mała u- 

cznła nareszcie, że nic u Marysi nie zyska, a i 
chłód w bose nogi dokuczał — pomknęła tedy 
żywiej ku wiosce. Marysia zaś rada, żc uwol- 
niła się od towarzyszki, szła raźnym, posu- 
wistym krokiem, spokojnie pogryzując obwa- 
rzanek. Już skończyła się droga, wysadzona 
topolami, już tylko przejść ścieżką w l>ok 
przez ugory. Ale oto znowu ta cyganka za- 

trzymała się na drodze! Czy na Marysię cze- 

ka? Oj, chyba nie. Biegła przecież dotąd bez 
oglądania się, a stanęła tak nagle, jak wryta. 
Schyla się, przysiadła nawet na ziemi, może 
co znalazła, bo coś bierze w ręce, do u«: po- 
dn* »si. 

— Co ona tani ma? Cieką wam — myśli 
Marysia i po kilku prędszych krokach zró- 
wnała się z cyganką. 

Śniade, obdarte dziewcząt ko trzymało w 

obu dłoniach ptaszka i chuchaniem starało się 
widocznie rozgrzać go, przywrócić mu sih. 

— Wróbla masz? — spytała Marysia. 
— Zobaczyłam z daleka — odpowiedzia- 

ła cyganka — jak trzepotał się w pyle. Oj, 
biedactwo, oj. sierota, pewnie ma skrzydła /ła- 
mane. 

— Co z nim zrobisz? położysz go gdzie 
koło rowu ? 

— Nie porzucę! — odparła cyganka i 
wielkie czarne, jakb\ zamglone oczy podnio- 
sła na Marysię. — Oj, sierota, skrzydło ma 

złamane, już nie może latać, już umrze z gło- 
du. — I pochyliła kędzierzawą główkę nad 
ptakiem, a z piersi jej podniosło się ciężkie, 
drgające westchnienie. Zaczęła iść prędzej, ale 
równiej, z oczyma utkwionemi w ptaszynę. 
Szły tedy znowu obok siebie Marysia i cygan- 
ka, tylko, że Marysię, coś strasznie za gardło 
ścisnęło, i zapewne, żeby sobie ulżyć, zsunęła 
swoją ogromną chustkę i dłuższą połą okryła 
ramiona cyganki. Ciała dwóch dziewczyn, 
przytulone do siebie pod jedną chustką, uczu- 

wały miłe ciepło a ich oddechy łncz\!y <ię 
ponad wróbelkiem. 

Marysia ;><'myślała: 
— Jak t«» dziwnie. Cyganka tuli \vr«*»l>la 

biedaka. ja otulam ją zziębniętą, a mnie... 
W tej dusili przetarło się jakoś szare nie- 

bo i blade, ale miłe słońce uśmiechnęło się do 
Mars si. 

— Nade mną, nad całym światem czuwa 

dobrs Bóg — dokończyła myśleć Marysia. 
— Ja tu już, do tej szopy — rzekła cy- 

ganka. 
— Tu mieszkacie? 
— Tak. ojciec konie sse wsi kuje. 
— Podprowadzę cię — zawołała Mars da. 

I uczyniła to, a na odchodnem włożyła cygan- 
ce w usta swój nietknięty jeszcze obssarza- 
nek. 

/ wróbelkiem w dłoniach i obwarzan- 
kiem między zębami nie mogło cyganiątko po- 
dziękować inaczej, jeno wesoło rozjaśnioną 
twarzą i oczami błyszczącemi z radości, ale 
ta radość wpłynęła do serca Marysi i pozosta- 
ła w nicm na długo, na długo, pewnie na całe 

życie. 

PORZĄDNA DZIEWCZYNKA. 

Nasza dziewczynka, nasza kochana, 
Choć jeszcze taka nieduża, 
Zawsze umyta i uczesana, 
Zawsze świeżutka, jak róża. 

Ona warkocze czesze co rano, 

Czyściutką wkłada spódniczkę 
I przezroczystą wodą źródlaną 
Myje swą miłą twarzyczkę. 

MYŚLI I ZDANIA 

Miłość twoje łzy osuszy, 
Miłość rany twe zagoi. 
Miłość wróci pokój duszy, 
Miłość świata złość rozbroi, 
Miłość w bliźnim wskaże brata, 
Miłość w' sercu iltość wzbudzi, 
Miłość wskaże nicość świata, 
Miłość w>każe godność ludzi. 

Ks. Karol Antoniewicz. 


