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Wreszcie, hm, nabrał odwdgi
On się patrzy na dziewczynkę
I odzywa się (bez blagi):
I biedactwo łyka ślin kę
"Pani kocham Cię szalenie
W wodzie biorą go ciągoty
me szczęście, me marzenie
Tyś
poty
siódme
Kurcze, bóle,
Lecz powiedz ile
Wiem że czułe serce masz -

t

Teraz wiesz jak sprawy stoją
Błagam Cię zechciej być moją" .
F\ ona mu mówi na to:
„ Darmo wzdychasz całe lato:
mi dasz?"

H. w·

WOLNA MYSl-WOlNB ŻARTY
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pamiętnika tańczącej

Z

niewiasty,
Między przy.\aciółka

1.

Smaczny

Dzisiejsze tańce mają być niemoralne?„ Co za dziw ne pojęcia? .. Ach, dlaczegor. nie zostaną więc zreformowane„ (te pojęcia)

kąsek.

Do adwokata przychodzi jegomość, z prośbą o
porad ę, gdyż jego sąsiad
załatwia swoje naturalne
potrzeby wprost przed jego oknem.
- To przecież i obrai niehygieniczne.
żające
A k to to sprząta to wszystko, co pański mi ł y sąsiad
pod oknem panu zos tawia.
- N ikt.
Hm, dlaczegoż pan
wcześniej nie przyszedł do
mnie - pyta adwok at.
Hm... Początkowo
myślałem, źeby to nasz
burmistrz w z iął w ręce,
potem chciałem włożyć
w to nasze władze sanitarne, ale w końcu przecież pomyśla ł em sobie, że
to będzie dobry kęs dla
adwokata - i dlatego tu
przyszedłem .

'Iły adres.
W Warszawie powstało nowe biuro kredytowe
pod n az wą „A.B.C.". Pan
Gnoj ek pisze list a w przekonaniu , że owe biuro jest
to towarzystwo z ograniadresuje
poręką,
czoną
w następujący sposób.
„ABCSZP"

/agctdko

2.
Taniec jest tak wielką rzeczą, że
nietylko mąż, ale nawet orkiestra

mnie w tańcu
przeszkadzać nie

może.

3,
współczesny dałby się może

nawet porówTylko, że rzadko włas 
jest odpowiednim partnerem.

Taniec

nać z dzisiejszem malżeństwem.

ny

mąż

4.
Co? M ora li ści występują przeciwk o dzisiejszym tań 
zarzucając im ni emora l ność? O nudy, nudy mogą
być bardziej niemoralne. Ja np. gdy tańczę - nie
Natomiast, gdy się numyślę o niczem tylko o tańcu.
(rh)
dzę„ .

com,

Mądry

polak po szkodzie.

M ądry polak po szkodzie„.
Spotkałem go w ogrodzie.
Siedział zmięty jak flak.
Choci aż świat pachniał wiosną,

On miał minę ża łosną.
Jak oskubany ptak.
Ja mu: „Co ci, u licha?"
A on jęknął mi zcicha
I rzeki:
„Pi.chi Bracie! Czy jest bydlę głupsze niźli człek?
Wiesz o tern . bo chodziłeś w mem imieniu w swaty,
Że jestem z moją Kundzią od trzech lat żonaty"
- „No i.„?"
„Przez pierwsze milości dni,
Przez roku pierwszego ćw1erć
Z miłości wielkiej zagryść ją chciałem na śmierć" .„
- „F\ dziś?" - Odwrócił się tyłem:
„A dziś płaczę, że tego właś nie nie zrobiłem".
Jerzy Wrzos.
Mela Heller.

-

Ach pani Juljo,

łem tej nocy, że

śni

pocało 

wałem panią..

Ale czy nikt
bodaj nie widział?

tego

mi.
- Czy widzisz ?„ Mój
narzeczony, który w celach naukowych wybrał
się do Afryki wysiał mi
foto grafję swoją „ Spójrz,
- sfotografował się ra zem z orangutanem ...
Przyjaciółka

{pat rząc

w fotografję): - F\ który
z nich jest two im narzeczo nym?„.

No i czy Ido w to
uwierzy?..
W pewnem towarzystwie
mówiono o kobietach. O
zi mnych i gorących .
- Moi kochani - powiada jeden z panów zaraz się przekonacie, jak
kobiety nieraz w pożąda
niu mężczyzn popełniają
wesołe kawały. Naszą kalistomi enicę obsługuje
nosz pieniężny, piękny i
coś
miody męż czyzna,
w rodzaju Syma. Moja
starzejąca się
wysyła sama

sąsia dka,

do siebie
trzy razy tygodniowo prze
kazy pieniężne , aby na
chwilę być w jego towarzyslwie, gdy jej pieniądz e
przynosi.

ŻEBRACZKA.

Córka gościńców, tych białych żył ziemi,
wie l ewiedząca, wieczna wędrownica pomiędzy sakwy tkankami szaremi
pył miłosierdzia ludzkiego przemyca.„.

Obawa.
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Wy - butne, jasne, błyszczące postacie,
przez wzrok gawiedzi podziwiane żywo
ciężar nosicie w haftowanej szacie:
ludzkiej zazdrości najobfitsze żn i wo.
U nieJ - gdy legnie w mitrędz e u drogi,
nieznaczna w barwach, jak zamiot rupieci w żebraczej sakwie, w tej pochwie ubogiej,
djament litości iskrzy s ię i świeci.„

W ol<resie techniki.
-

Wiesz

FraneK,

Ja

chci ałbym koniecznie zostać szoferem .
- A ja wolałbym być

lotnikiem„
- Dlaczego?
- Bo szofer gdy kogo przejedzie, to zara1
zjawia się policjant, a ·
nik przecież w po wie
policjantów sie nie bo

Wydawca:
Helena Kokorzycka
Telefon redak. Nr. 149-55
Redakcja i administracja
ŁÓDŹ,
ul. ŻeromskiE=-go L. 60
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Słowo

Pantofel,
Pana Pawła, pantoflem zwano
w naszem kole-co biednego często
Chwyta mnie
okrutnie.
martwiło
kiedyś Paweł, prawi głośno, butnie,
„ Wiesz, mój druhu, mam spokój
w domowym zespole, żona już nigdy w nocy jak wściekła nie krzyczy
że wracam późno, mącąc jej spokój
dziewiczy".
- Brawo, kochany Pawle, teraz
ci nie zganią druhowie - źeś pantofel. f\le jaką mocą, sprawiłeś, że~
tak nagle odmienił swą „panią", iż
ci już nie wyprawia awantur po
nocy?
- Powiem ci - rzekł Paweł lecz nie zdradź nikomu, wieczorem
nie wychodze: teraz nigdy z domu''.
Kaid.

znowu
państwa Pyskalskich
wielka awantura ~małżeńska.
Ona zarzuca mu płaczliwym głosem
zaże on jej więcej nie kocha, on
przecza i zapewnia ją o swej miłości,
do
wieczorem chce wyjść
gdyż
knajpki, a ta „wycieczka" zależną
jest od humoru żony, w przeciwnym razie nie dostanie klucza od
a pozatem trochę gobramy tóweczki.
- F\leż ja jestem przekonana,
kochasz że już mnie więcej nie
woła wsród łez pani Pyskalska.
- Jestem pewną ~ woła dalej
że gdy umrę, nie pójmałżonka dziesz nawet na mój pogrzeb.
„ Hm .. no teraz jest sposobność
pan
myśli
załagodzenia sporu, Pyskalski - i słodką robiąc mim;powiada do żony:
- Co 7 Na twój pogrzeb ja nie
miałbym pójść? .. F\Ież z największą
przyjemnością moje dziecko„.

U

dziś

Wet za \vet,
Pani jest jak wróbelek.
Hm„ F\ to dlaczego?
- Bo lata pani po wszystkich
dancingach.
- Pi. pan jest jak kwargiel.
- Ja? F\ dlaczego?
- Bo czuć ..
Także rewanż,
napada
żyda,
Na bogatego
w nocy, na drodze kilku uzbrojonych opryszków.
- Pieniądze albo życie ..
- Panowie, życie jest mi milszem, ale nie mam przy sobie żad
nych pieniędzv, właśnie w sąsied
wykupywałem
miasteczku
niem
weksle. f-\[e ja panom przyrzekam,
paprzysporzę
że w inny sposób
nom dochodu! Polecać będę mianowicie tę drogę wszystkim moim
bogatym znajomym.

Trzy

~

przebaczenia,

świadectwa.

Adwokat: - Toś pani już cztery
lata z nim zamężna, a nic masz nawet
świadectwa zamqżcin'?

Byłoby

Klijentka; - Owszem: mam trzy:
dwóch chłopców i jodmt córeczką.

Zaktualizowan e przysłowie!
Jednej woli jednemu
trzeba przedsięwzięciu ...
Lepszy jeden wódz głupi
niż mądrych, dziesięciu ...

Tak

Filozof,
Oby tylko nie powstał ogień
w lesie„ Bo niewątpliwie, ci młodzi
igrają z ogniem ...

rość

Ody
jest

wiadać.

młodość o
zmuszoną

mówią
zbyt wiele zapytuje, .sta
za wiele, za wiele odpo~

lepiej.

Mojszo RztinkJus f'ilor.ofujo
Hm .. eza~win to nnszo wła1lza areniopotrzebnio. To1·az
sztują eałkiern
potrzebowali znowu zamknąó tezech
fabrykantów. Co uni fabrykowam Uni
fah.rykowali dwuzłntćrwki. Nn'? co jest
że u ni założyli so bio filj c~ rhennicy pal1
stwowoj'J.. Czy w Poisco jest ai tyle
nie trzeba
pieniędzy, że już nowych
wyrabiać'? „ Pn'.;ecioż my wszysey goli..
Lepiej .rn·zecież puszczaó w obieg, gotowych rnmwt6w. niż weksli, których
przocież także mnj'.ma podrahin.\'.·,m

„ WOLNE Źf\RTY"
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Nasi ,,towarzysze'',
- Więc o czem bedziecie dziś
mówili towarzyszu na zgromadzeniu
robotniczem?
- No, o
strasznej sytuacji
gospodarczej„ Zacznę od słów: „głód
nam dokucza, głód nas wycieńczył,
więc łączmy się głodni
proletarju-

Są w Polsce
pewni polityczni
mówcy, którzy zamiast wyczerpać
t e m a t - wyczerpują wpierw

sze".
Rząd nasz jest sadystą
fakt to dowiedziony ..
i jak psu na raty
ścina ktoś ogony„.
tak rzad z urzędnikiem
bawić się poczyna
co miesiąca „kawał"
gaży mu odcina ..
Ja zaś dziś namawiam
rząd do przed .;ięwzięcia,
obciąć urzędnikom,
co mają do ścięcia ...

Gdy się bowiem wszystko
nagle im odetnie
- problem oszczędności
rozwiązany świetnie!!

Korfanty znów w ręce
chwyta swój puginał..
on wie, że się czasem
przyda ten„ kryminał...
Przedtem żadna partja
nie znała go ·wcale„.
Miłość ich odzyskał,
siedząc w.„ kryminale!!

ONEGO CZASU.
Onego czasu pytał w kraju gdzie
syn swojego ojca:
- Ojcze umiłowany .. f\żali nie
możesz
mi służyć radą, jakiego
mam się teraz imać zajęcia, iżbym
godnie szedł przez życie i na chleb
zarabiał i trochę sobie oszczędności
rządził „złoty",

mógł nagromadzić.

-

Ciężkie

mamy dzisiaj czasyod rzekł z westchnieniem ojciec Kędy spojrzysz bezrobotnych grorn ady. f\ zamiast pomyśleć o zwalczaniu zła i kryzysu wspólnemi siła
mi, -- walczą ze sobą synowie Narodu - ścierają się siły, dąią do
upadku, ..
- Cóż więc uczynić mam ojcze? - pytał syn bezradnie!
F\ natenczas jakby łuna jakaś
przeszła przez mózg ojca, przypomr1iał sobie sąsiada swego,
który w
okresie bezrobocia i stagnacji dzień
cały ma pracy wiele, że sobie
dać
rady nie może-przypomniał sobie
że ten sąsiad ma dziś grosza podd<. statkiem i gdy się inni smucą, na
jego twarzy jawi się uśmiech zadowolenia, a zwracając się do syna
swojego rzekł z uśmiechem radosnym:
Zostań
komornikiem mój
synu!l
(hcz)

słuchaczy.
„Pańskiej uprzejmości
nie zapomnę panu
przez c a ł e m e
ż y c i e "
rzekł delikwent, do kata, gdy ten prowadził go pod szubienicę na stracenie.

I
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Cytat na czasie; „Chrystus z i ar
n a życia, rozesłał po świecie, ale
od wieków dotąd
ł u p i n y
gryziecie".

palestyński„

„Donoszą

że urzędnicy
niektórych wydziałów magistratu m. Łodzi, otrzymali już

1

nam,

jakoby nakaz natychmiastowego nauczenia się żargonu
aby porozumiewać się nim
z żydami w czasie urzędo
wania". (Nowy Kur. Poznań)
Wiadomość tę zaopatruje „Nowy Kurjer Poznański" tytułem „Hań
ba". Ja nie rozumię gniewu publicysty z Poznania bo się przedemną ta prawda wyłania - Mówili
zawsze w swem proroczem słowie
i zawsze dumnie głosili żydowie że nowa era wkrótce się zaczvna że „obiecanym krajem Palestyna".
Więc już przeczuwam tę bliską godzinę, gdy mieć b~dziemy w Polsce
Palestynę a urzędnicy nasi w owej chwili, będą ·w chałatach ży
dowskich chodzili.
Zazdrość„
„Osiemdziesięcioletni
Jan
zeznał
przy prze
słuchaniu ~ ołicvjnem, że od
4 miesięcy więził w ?piwnicy
swoją żonę, która była młod

Tomaski,

sza o 40 lat od niego. Tomaski, tłumaczył swój krok
zazdrością o żonę"„. (Gazeta
Poznań-..ka)

No, naturalnie. Gdy on ma lat
80, a ona 40, to może on o nią być
naprawdę
zazdrosny.
Przypomina
ta sprawa pewną historję. Miałem
psa .. Raz po sutym obiedzie, gdy
moje psisko najadło się po u.;;zy, udałem się z niem
na przechadzke
do lasu.
Jacyś
turyści
zostawili
mnóstwo smacznych odpadków. Powąchał mój pies, oczy mu zalśniły,
ale był tak syty, że już nic nie mógł
do gęby włożvć. Cóż więc czyni
moje psisko"? Oto rozkopuje jamę -wrzuca tam srnakolyki
Byle inny
pies nie kosztuwałf co na chwilę by
ło jego wł,asnością„.

·

Wszystkim naszym noworodkom
przypiąć
do pieluszek
ordery. Bo to nie jest rzeczą łatwą
przyjść na świat w dzisiejszych czasach.
należałoby

Statystyka samobójstw wśród
kucharek zmniejszyła się znacznie.
Przyczyn szukają w podrożeniu zapałek.
Był to
bowiem ulubiony
środek naszych kuchareczek.
Również wypadków samobójstwa
przez
utonięcie,
jest coraz mniej. Nie
łatwą bowiem jest
rzeczą,
utonąć
z pustym brzuchem.
Naszym moralistom, którzy nieraz o żart dobry się gniewają, widząc w nim zgubę ludzkości powiedziałbym:
„Róbże

krytyku szanowny „ wiei
kie odkrycia", podpatruj przez dziurkę od klucz~, jak stara panna- ale
gdy się ubrukasz „w ekstazie'' wtedy lepkie łapiątka
trzymaj
przy sobie.
Pamiętajcie ten frazes
z „ Wsi
spokojna, wsi urocza?" f\ch, z przysłowiowych uroków naszej wsi.: polskiej, zostały tylko chyba: 'kwaśne
mleko z kartoflarni, zapat:h oboryno i ostatecznie to co się dzięki
Bogu nie zmienia
przyroda.

Naszym
sejmowym
posłom
s k r ó c o n o w ślad redukcji
płac, pobory. O gdyby tak im
jeszcze można s k r ó c i ć j ę z y k i!!
'

Wieczny opozycjonista,
- Nasz rząd dziwnie
sabil
z nami po~zyna. Wprowadza me
najróżnorodniejszych

rozporządze

o których nic nam nie wiadomo.
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NA WIEŚ, NA WIEŚ MIŁY
BRACIE!!
-i\o, Magcln, gdzie ciQ ten Wicek
wypolff?
Kiej się wstydzQ pedzioć ..
~loże zgaclnq'?
.Ano zgn<lnij!
\~V gern hQ'?
Nie!
W pjrsi'?
· - 'res nfo ...
No, to rnnże pei.:rnildorn w sam
bzuch'? ...
Celrnj,. pionmio .. bo zgnd11ies.

n.
Żona

powHa kumowi Anto.lkowi
trojaki. Okazja do zalania ro baka.
cr1wi1ri
Wykorzystał wiQc tQ urociystą
nasz Anto lek i spił siei jak n iehoskie
stworzenie. Gdy wracał do domu musiq o latarni<~~, którą za
oprzeć
siał
elnvHQ objął milosnym ruchom. ·wtem
na nieznacznej wysokości iirzeut!rnął
z błyskawiczrn1 szylikością samolot uar·obiwszy przytom 1rnłasu co nicrniara.
Anto lek przyglą(lnął. si</ <lo brze tnj
łapą
nie<Hwieclzią
scenk~, stuknął siq
w

czoło

i

pomy~lał:

- Czy to możliwe'? .Jak tumu ajreplanowi wleją \V łeb 50 litrów spirytusu, to pqclzi i krzyczy ani cart
z piekła, a ja tu bidok h1om lialbkQ
prostuchy i.rychloł, n.iedoM że s.iQ ruszyć nie, mogQ z m~ejsca, a11.i . gcm~.Y
otworzyc, a co dopm1 w powrntnrn fJroć kfo by ten ptosek bozy.

m.
·-· Agato, córeeko ty moja, coś ty
tako zmachano przyg-nała.
-·- A wej łojce„ byłam w lesie„.
po drewka„ jak mi matula kazo!L. i na1wd:ł mnie jakiś cłek .. z gózdziem„ i że
by nio trafił na dziur„kQ, toby mi coł(Waza)
kirn bzuch psebił...

Nie

każdy może

Pan Kazimierz,

„ półwieczny".

to co chce,

.M.etamorf ozy na plaży
Dwóch eleganckich panów siedzi w restauracji na plaży. Poznali się dopiero
przed chwilą.
PIERWSZY Więc pan spędził swój urlop tu również przed rokiem?
DRUGI: Nie!! Przed rokiem byłem w
Nicei. Ale przed dwoma laty byłem tutaj ..
PIERWSZY: Tak? ..
DRUGI: Tak, przed dwoma laty. l pamiętam, p'rzebywa.ta tu cudowna kobieta.
Czarna. Rasowa. Istny cud.
PIERWSZY: Moim typem są blondynki.
Przed rokiem byla tu cudowna blondynka.
Miała włosy złote jak len.„
DRUGI: To nie mój typ.„
PIERWSZY: Ach, gdyby ją pan był
uosobiemógł poznać?.„ Ta kobieta hyfa
niem piękna, kultury. Kiedy ją rankiem widział'em w kąpi.eli, nie mogłem nigdy wiebędzie wieczorem
rzyć w to, że ten cud
w mych objęciach. By.fa wstydliwa, jak
czternastoletnia dziewczyna. Gdy us.łyszała
jakieś dwuznaczne słowó, płonęła z· wstydu.
DRUGI: Zupełnie przeciwnym typem,
była ta czarna pani, którą poznałem na tej
samej plaży przed dwoma laty. To była
skończona kokietka.
Ale jej temperament... już niejeden kuracjusz stracił swoje serce .. To był demon,prawdziwy demon, o jakich pisał kiedyś
Przybyszewski. Ach, tylko czarna kobieta
może być tak demoni~zną ..
PIERWSZY: To już jest rzecz gustu!.
Moja blondynka ujęła mnie przedewszystkiem swoją n a i w n o ś c i ą. I ciekawe - ta kobieta miała przez cały dzień
wyrzuty sumienia. Musiałem ją godzinami
do serca
przekonywać, że nie bierze się
grzechów, popełnionych w uzdrojowiskach i
na plaży. Nieraz czyniłem sobie wyrzuty,
że tę niewinną kobietę uwiodł'em ...
(Teraz ur wala się rozmowa. Obydwaj
panowie zaglębili się w swych marzeniach.
Nagle przechodzi jakaś para ma/żeńska.)
DRUGI: (zrywa się, blednieje, miesza
to
się, wkońcu:) Ach, przecież ta pani mój demon, to przecież ta kobieta, którą
tu przed dwoma laty poznałem. Tylko, że
niema czarnych już włosów, ale włosy
czerwone„ tycianowskie ...
PIERWSZY (zmieszany również coraz
bardziej) Ale co też pan opowiada ..
DRUGI: A czy zna pan tę panią?.„
PIERWSZY (zrezygnowany) To przeprzed rocież była moja naiwna" którą
kiem poznałem.
Roman Hernicz.
------ -~----......... „

małżonek więcej

Jego lepsza połowa też nie była młodszą, otrzymaTo serdeczny
ła lakoniczną kartk<:;.
przyjaciel, wysłał ją.
Kazimierza
Kartka ta przedstawiała obraz nastę
pujący „ Na wielkiem jeziorze pływa
mnóstwo niemowląt. Bocian je uskrzydla i jak małe aniołki unosi
w przestworze. Kto wysłał zamówienie, otrzyma z pewnosciąl U góry
zaś był napis tej treści mnie więcej:
Trzeba chcieć - można mieć".
Panu Kazimierzowi stanął w
gardle ością, ten lakoniczny napis.
Więc żałamał ręce i zawołał z rozpaczą: ~Wolne, ludzkie żarty, gdzie
to prawda, co tutaj napisał ten hun
cwotl O jakże kłamliwą jest treść
tej katty. Na świecie człowiekowi
·zęsto bardzo źle: bowiem nie zawze może to, co chce".
mz
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Górą

wiedza!!

Dwudzjosty wiek to wl::vl:ą wiuk
uczy sjq dzisiaj l\ażdy człuk -- lin.idy ma wiedzy rnanjq, - - ten pk;,u
dzieło o tern, jak -- i gdiio npr:t\l.ia
ton znów urn kluptomiłość rak manjq, a tamten znów jak l1lqd11y C"io1'1
--- chodzi i śledii caJy dziei'1 ····- j;1k
s !; npchła, kied.y gi·zeszy, eiy clrnd:1;i,
cze, czy też śpi -·- i ilu 1·01n:t11s11jv
dni, i czy 8iri z dzieci ci<:l~'l.y. IJzi.~
każde dziecko, dziecko skdu111 lat
mnsi już wdepnąć w wiud'l.y Ńwiat
tr'l.nlrn
czy chce, czy nic cl1ec~.
i11atf;1'.i
przemocą musi w życic1 iŃ1:"
jak jesjenny liM -·--- '.l.g·i11iu w wnku
dla chleba.
to s'l.kola! Lnwki ~·;l.':
!11)
i nikt nic~ l'ika
lekcja .. gntrnatyka.!! Hn:i.dy 111„y,c·t'1 111)lin r:il;L
grqżon w olm1trwj iad11111i1
z n.ich lukcji nio urnin. A wi1•1hr,ą, ~~1·
łrnsLja klawa sypie tl w1\k .iak
holl'cr

~zko:ta!! .Jak
ją dookoła, c.iclto

1

z I'Qkawa.

„No,
ty U\1fajko

'powiada pr1li'e~o1· \\'nk11czytaj i 1·nY.bii'1r r1'>l1 '"Y··

raźnie",

WiQC vVnlek ciyta:

„Ona ma.

Hzynkq~

Jej fHozofja.

a

Oll

.injko••.

„Dosyó -- powiada lielfet·

róll:i.<~

rozbiór bła:l.nie.,
---„Ona -·-- kobit:1, pr'.liy111i0Lnik 1·1)
cz;n~wwnik
dzaju żoiiskiego, --- 111:1
---- jajko rodzaju 11icok1·nŃ](l11eµ;o
rzeczownik, bo n.ie \Vi(~lll, eiy to 11<:dzio kogut, czr koko:::lzka".
niuch l'nZ·
„Źle jf~st!! siadnj
biór robi Traszka."
Tu podniósł siri chloJHlZYIHt. ~ gqbyt w klnsiu pi1•1'\\'87.~·111
'odQtą,
nciniorn, nic hył w.ioreipir;t:1„ I n~uczfl'.
bi11ą

„.Ja. lepiej gramatylui i.vyknłnm o'l niego, jajko to jest nnpuwno 1·od'.linju rnqskiogo, ho p1·z;ecio:i, to jcisf, im1 wda. a
ona, ale
żo niu
nie żadna bajka,
on stule 1108.i jajka".

Philosofica

... Ody panowie z brzegu patrzą przez
a może też
lornetkę, chcą widzieć morze coś innego.

,

eroti~a,

Wypróbowanym, ale niebezpiecznym sposobem zdobycia kobiety,
jest odwołanie się do jej współczu
cia. Mężczyzna który najpi 1~rw był
przedmiotem litości, a później dopiero miłości, pozostaje w oczach
kobiety, na zawszt! czemś połowi
cznem.
Kwestja, czy mężczyzna dob· ze
wygląda i jest starannie ubrany, nie
jest ważną. Jeżeli jednak notorvczny brudas, zarzyna się coddennie
nogolić, nosić czyste kołnierzyki
we krawaty i nowe obuwie i jeźeli
w dodatku potrafi przekomić kobietę, że dla niej odb vł posiedzenie u
manicurzystki, to staje si~ zachwyoczach ~- i może licającym w jej
czyć na pewne zwycięstwo.

„ WóLNE
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ZBUNTO WANA MODELK A.

Zasada

wzajemności.

- Zakładam się
że słuszność leży po

„Dość mam tego! ;_ zawola!a
Do przyjaciólki modelka Nie będą już pozowa.fa!
A niech ich wielka anielka!

Jeden, kubista, z zapalem
l z pelnym natchnienia gestem.
Zrobi! mnie drafr kwadratową,
Choć przecież okrąg/a jestem.

o moją głowe,
mojej stronie.
- F\ ja o mój portfel.
- Przecież on jest próżny„
- No tak stawiamy w zastaw
te same wartości.
(Ilustration, Zurych)

Między

artystami.

- Jak ci się wiedzie? Czy masz
angagement?
- Dzi~kuję. Produkuję si~ jako głodomór..
-- Czy dobra gaża?
- Gaży nie mam żadnej, ale
pełne utrzymanie, a wikt jest
naprawdę znakomity.
(Muskette)

Na pogrzebie miljonera.
F\leż

Drugi, puantylista, upstrzy~. .
Na mnie barwnych plame/c. wwie
Choć ani jednego pl'yszcza,
Sam widzial, nie mam na ciele

Czwarty, tryangulista, /ctóry
Pendzlem jak trzepaczką szasta
Zrobi! mnie calą szpiczastą
·
Choć ja jestem kopulastą

6

płacze?

Czy

dlaczego pan tak rzewnie·
należy pan
także
do

rodziny?
Nie, niestety nie, - i dlatego

właśnie płaczę.

(London opinion)

Między przyjaciółkami.
-

Gdybym chciała,

mieć dziesięciu

mogłabym

rnężczyzn

na jednym palcu.
Tak. Ale nigdy dla całej ręki
(Faun)

Logicznie.
- Czy sądzisz, że oznacza to
nieszczęście, gdy się spotyka czar„

Piąty. symbolista zrobi!
fantazją literalną

„A szósty, twój sąsiad, z ciebie
Takiego zrobi! potwora?„
- „O ten nic nie zrobU ze mnie
Ale mnie zrobi!.„ bachora''.

Mnie

Choć ja jestem rzeczywistą
l dokladnie namacalną

nego kota?
- Dla myszy napewnol
(Sondagnisse).

------~~,-------------------------------~---------------------------------------------~-----wie, na co kij jest w szkole?
Dowiedział się,
f\le żaden znowu ani słowa nie
Dzieci spuściły oczy w ławki,
chciał
powiedzieć, tylko się z ukosa
Pan inspektor zjawia się w szkowkryły głowy

wizytację.
Nauczycie[ trzymał
właśnie kij w ręce.
Kiedy inspektora zobaczył.. położył kij na ławce.
Inspektor wziął kij do ręki, począł

le na

dzieci pytać z 1geografji i pokazał
kijem na mapie kilka miast i rzek.
Potem położył kij na ławce
zapytał:

-

Dzieci, które z was mi

po-

w

ramiona śmiejąc
nie chcia-

się do siebie, lecz żadne
ło słowa powiedzieć.

Wtem inspektor zauważył, że
w ostatniej ławce dwóch chłopaków
śmieje się i szepce coś
do siebie,
Zbliżył się tedy do nich i powiada:
- No, to pewnie wy wiecie.
na co jest kij w szkole? Powiedz<:ież tedy ...

śmiali

do siebie.
- Nie bój się zachęca in·
· spektor jednego powiedz przy„
najmniej, co on po cichu mówił do
ciebie.
- On .. on powiedział, że głupi
ten, co nie wie, na co kij w szkole.
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Ciekawość

pierwszy
wiedzy.

stopień

do

Dwie młodziutkie łodzianki - z domu panny Blondyn
Noszące dźwięczne miana Róży i Anieli,
Wybrały się w połowie maja zwiedzić Londyn.
Tarn ich jeszcze nie widzieli.
Nazajutrz po przybvciu do celu podróżv
Odbyły w Hyde-Parku swój „okrężny lot"
Kiedy Aniela dała sójkę Róży:
„ Patrz! Szkot!"
Istotnie po porosłej murawą uliczce
Spacerował powoli młody żołnierz szkocki
W spódniczce
W czerwone klocki.
Panienka do panienki aż pisnęła cienko:
„Anielka
Ciekawość gnębi mnie wielka
Czy on ma coś pod sukienką?
W co żołnierz tego narodu
Chodzi ubrany ... od spodu?
Nosi majtki czy nie - szkot?"
f\nielka rozwiązanie wymyśliła w lot
1 ·rzekła: „Zaspokojmy ciekawości :i.ądzę.
Wiem, że Szkoci są bardzo chytrzy na pieniądze.
Pobiegnij, wyprzedź szkota i w mijania chwili
Upuść z ręki szyllinga, niech mu do nóg padnie.
Ja idąca tuż za nim, kiedy on się schyli
Będę mogła rzecz całą podpatrzeć dokładnie".
„Zgoda!'' - zawołała Róża,
Pomknęła naprzód jak burza
I leciutko się rumieniąc,
Rzuciła ną ziemię pieniądz

Szkot się schylił i podniósł. Wtem z piersi Anielki
Wyrwał się okrzyk, okrzyk radosny i wielki:
„Syp, syp jeszcze pieniądze z torebki otwartej.
To jest grubo więcej warte".
Jerzy Wrzos.

MORYCEK ZAWSZE

Głos

Dzieci i

Najlepszy sposób.
W poczekalni znakomitego neurologa.
Przerażony jestem,
gdy
widz~ dwunastu
pacjentów. Hm, ..
Trzeba będzie najmniej dwie godziny czekać na swoją kolejkę.
W tej chwili' pyta mnie
z pacjentów, przytłumionym

jeden
głosem

-- Czy nie wiadomo panu, jaką
taksę płaci się profesorowi?

Natychmiast
ratunkowa.

Nie tak strasznie,
f\ch, wstydzę się
śmierć, że znajduję się sama w
Ona: -

· na
po-

koju kawalerskim.
, On: - f\leż moja droga, nie
jesteś przecież sama, bo ja jestem
przy tobie.

--

sować?

wpada

mi

myśl

- Za pierwszą minutę dwa·
dzieścia złotych,
za każdą dalszą
minut~
dziesie:ć złotych odpo~
wiadarn tak głośno żeby wszyscy
czekający pacjenci mogli usłyszeć.
Równo po dwunastu minutach
od tej chwili, znalazłem si~ JUZ
w gabinecie znakomitego neurologa
Nie wiem właściwie, co to
mówi profesor Jest
pan pierwszym pącjentem z który.rn
-

dziś jest -

f\ na to Morycek spokojnie.
- Proszę pana nauczyciela, to
mo1a winat że pan się spóźnił.
~j pociąg miał punktualnie o 8-ej
azd".

róże.

Tuż przed krzaczkiem, przecudown~j, wonnej róży
bawiło się na trawie, ot, kilkoro dzieci.„
blask i ogień prawdziwy, lał sie w słońca kruży
na murawę i na ciałka nagich dzieci„.
Takie zdrowe i różowe ciałka dziatwy
i chłopaczków i dziewczynek, świecą w koło ...
nastrój tutaj, taki miły, wdzięczny, łatwy,
dzieci się zabawiają razem tak wesoło„
nagich chłopców nie nęcą nic ciała dziewczynek
na widok ich żaden oka nie przymruży„.
Obojętni na nagość to widać z ich minek
r-iowód: „Kolce ich mniejsze są od kolców róży".
Jan Tański.

SIĘ

WYKRĘCI,
W szkole powszechnej, nauczyciel kazał dzieciom narysować pociąg.
Morycek poci si~, sili daremnie i w żaden sposób nie jest w sta
nie narvsować pociąHu.
- Przyjdziesz jutro
godzinę
przed rozpoczęciem nauki - powiada nauczyciel do Morycka --: za kar.ę i narysujesz pociqgl
Nazajutrz już o 7 rano zjawia
się Moryctk w szkole i zabiera się
do pracy. Po ciężkich trudach udało mu się narysować szyny i słupy
telegraficzne na szkolnej tablicy. Ze
gar wybił ·8 godzinę. Nauczyciela
nie widać. Upłynęło znowu pół godziny wszedł do klasy zaspany nauczyciel. Widząc na tablicy białe rysy, przypomniał sobie sprawę Morycka
Zwrµca się do niego:
- Coś · ty narysował?.. Gdzie
jest pociąg, który ci kawłem nary-

z za grobu.

Seans spirytystyczny. zjawia się duch męża
WDOWA: „O mój mężusill slodziut/ci, czy czujesz się szczęśJi„
wym te1•az.?
.
DUCH MĘZA: Znacznie jestem ,<;zczęśliwszyrn, jak dawniej„
jak przed rnojq .'9mierciq.
WDOWA: Co? Czujesz się szczęśliwszym, niż wtedy, gdyś byt
przy mnie?
A gdzie ty !flaściwie te1•az się znajdujesz mój ukochany.
DUCH MĘZA: W p ie k Ie
.

Oto JUZ wiosny upojny trunek
bo słowa zastąpi gorący całunek.
Marne są słowa - treść ich jest pusta
najwięcej mówią -- milczące usta„

dziś mog~ mówić rozsądnie. Wszys- .
cy inni po minucie kładli na biurko

20 złotych i znikali jak kamfora",

"WOLNE Żf\RTY"
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8ensacyjne przedsta-vvienie. Wyko bi ety.
20 aktorek, 5 kostjurn<J-w.

stępują wyłącznie

Jl]

I
W ·w ars~awie opowiadają sobie
„na 1wlto'1 ltistorji=i malżei'1sk::1,. jaka
rozegrała sit1 w mieszkaniu bog:~tego
przemystowca N. N. uw jegomosc ma
wielki nrnjątnk i śliczną żoneczkę, mło
<lszq CHl mQżusia o lat 20~ -- i znaną
ze swego nader burzliwego temperamentu.
Pan N. N. przeby;,va ehętniej \Y
klubie, niż w sypialni małżei1skiej -bo w kJnllie urn jeszcze pewne szanse
podczas g·dy \V sypialni.„
Korzysta z tej "pasywności" żonel\zka.
Pevvnego wieczoru, czuje siQ pan N.
niedysponowany i wcześniej jak z·wykle
wraca z klubu. Kn niemałemu zdziwieniu, słyszy jakieś szmery, jakieś jąki
docliodzi1co go z sypialni.
Żoneczk·a nfo i)rzeczuwając powrotu 1nqżusia, nawet drzwi nie zamknęła
Sytuacja w jakiej mąż znalazł
swojq żoneezkQ, rn1d~1je siq jedynie dla
naszeg·o Jerzego Wrzosa. On już na

ten temat -~--- napisałby poemat. ,Ja
ograniczam się tylko do stwierdzenia
faktu, że sytuacja była teg·o rodzaju,
iż ów młodzieniec (bo domyślacie
sir:},
że w sypialni nie
była
żonka
sama
(Stanął) w stroju
adamowym) --- i jakże mogło być inaczej'?. -~- i wykrztusił gramatycznym głosem;
-- Stoję szanownemu panu du
dyspozycji.,
Bardziej przerażony był młodzie
niec odpowiedzią --- niż nagłem wejściem
męża.
Ten zapytał bowiem
rnłodzie11ca podwójnie:
Czy stoi panu zatem ...
Tak stoję panu do dyspozycji.
To bardzo p.iQlrnie z pai1skiej
strony, ale prosiłbym o ile to pana
nie nadwyniży zbytnio, --trzy do
czterech razy tygodniowo.
11
Pewien dyrektor kabal'etu, widząc
że interes idzie źle, wvdrukował następujące plakaty:
·

Przez niedyskrecjQ pokojówki hotelowej \\' Nieei, "·yszła teraz na jaw
pieprzna
afera rnał:le1\ska pewnugo
dyplomaty fr an cu ski ego.
Monsieur U.
przedzieh!11y hy-1
do Ligi Narodów w Genewie. Zona Jego przebywała stale w Nicei, w piet·wszorzędnym 110telu. N~tsz dyplomata
mógł tylko raz w miesiącu
na jedeu
dziei1 (i 11ocJ wpaść do swej ukochanej
żoneczki do Nicęi.
\Viadomo,
że
małżonkowie,
im
umiej się widzą -- tern więcej się koehaj ą
Takie S}JOtkanie raz w miesiqcu.
ma w sobie pewien urok świeżości
Po sutej ko.lacyjce, udała się pal'a
małżefrnka: do
swoich apartamcnUn\'
hotelowych. C:m]e objął małionek swoją żoneczkQ j powiada:
Biedaczka...Jutro jadQ i z11owu
cały miesiąe b<~clziesz sama.
I nic dziw, że spragn.ioną jestem pieszczot, --- mćnviła słodziutkim
głosem jak 1ukrecj a.
Co teraz nastąpiło
domyślicie
sii~ mili czytelnicy,
żonaci i nieżonaci.
W każdym razie rnusialo być to
spotlrnu.ie małżef1skie nader
burzliwe,
gdyż nagle z sąsieduieg·o
pokoju zaczął pukać zuiecierpliwiony
sąsiad
(był to również znany dyplomata).
Cóż to'?'? Czy wog·ólo nie bQdq
miał spokoju'? .. Zaczyna sit~ wiQe ll(nvy
miesiąc znowu od tego samego, co RitJ
tu w każdą noc rozgTywa .. '?
Opowiadają, że nasz
dyplomata
udekł z raju małżet'1skiego i nazajutrz
wszczął kroki rozwodov„·e.
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Kto napisze

najpiękniejszy

Ust

miłosny?.
Ogłoszony przez nas
najpiękniejszego
wywoł6ł wśród naszych

konkurs"' na na.
listu miłosnelito,
czytelników i czy.
telniciek wielkie zainteresowanie, czf'go
dowod~m, liczne prace konkursowe
nl'lpły
wajilce do nai:;zej redakcji. Jak już pisali·
11

pisanie

śmv,

otrzymają

autor.zy sześciu z naJpi~·
listów, tytułem nl\grody, sensacyjną k..-;iążk~
R o m a n a H e r n i.
c z o uMozg i krtań. Oµowieść o Janie
Kiepurze„
Wszvstkich naszych czytelnik6w bior(\cych .. udzi~ł w konkursie, prosimy o ci er·
piiwość. Kolejno, będziemy drukować nad.
svłane „I.sty",
jednąkże ze względu na
obfity materiał, musimy podawać je w ~kró
ceniu, czytając tylko najbardziej charakterystyczne i indywidualne ust~py.
Na· prośbę naszych czytelników, przekn1eji>zych

dłużamy tęrmin na ~syłania dalsz„ch
aż di;> 1 sierpnia. Ogłoszenie nagród o
. ku konkursu nastąpi dnia 8 września.

prac
wyni-

Redakcja.
N1•. 5) Czytelniczka nasza „X a n i a
z W i '/ n a" wyslala na konkurs nasz
„list" ·który poniżej drukujemy:
Mil1fj!a wiosna uczuć„, Zerwana przę„
dza marzeń, Wspomnit:mia jednak pozosta„

ly, Odeszleś obojętny i zimny, jak glaz.
Odesz!eś, nie bacząc na me Izy i ból, na
rozpacz i żal.,. los nas rozdzieli!, drogi
nasze się rozeszly. Życie poloży.fo swojq
twardą, brutalną rękę na mem wqt!em ra.mieniu i zabito we mnie wszystko. co pię.kne.,
Cho6 potem wwiodłeś w swój dom,
inną, jako żonę jednak i ty nie mog!eś
mnie zapomnieć - i często' stara/eś się
o to, aby się ze mnq zobaczyć.
.„Ale ja ciebie, widzieć już nie chcę,
nie mogę. Drogi nasze już nigdy się nie
zej dq.
i
A jednak wielkiem jest moje cierpienie.! O mi/ości!. mUości!. co.ś ty za jedna,
że za tobą ginie tyle mlodych dusz, czemu
bajka słoneczna tak krót~o trwa_?.. „
·
.„Xenw z Wilna .
6) Nasz czytelnik Józef M. z Biaiej
przesyla list następujący.
Helenko umi!owana,
Teraz, kiedy jestem zda/eka od Ciebie,
kiedy niewiem czy kiedykolwiek zobaczę
Cię jeszcze, odczuwam dopiero jak bardzo
cię kocham. Początkowo cierpia!em bardzo.
Dnie cale wypelnia!a mi tylko myśl o Tobie
i duchem bylem zawsze przy Tobie Helen.ko najdroższa.
Króciutka moja z Tobą znajomość by!a
a jednak pokocha/em Cię calem sercem i
duszq. l od dnia tego zmieni/em się gruntownie. Ty§ mnifJ nauczy/a kochać wszy„

stkich i wszystko a ziarno twoje na dob1•ą
pad/o, i ja -- dotychczas cz!owiek
pospolity, cynik: materjalista, nieznający
żadnych delikatniejszych uczuć -- pokocha
wszy Ciebie zdofa!em wkrótce wznieś się
duchem na wyżyny, porzucić moje dotychczasowe poglądy na świat, i z mizantropa
stać się oddanym i szczerym przyjacielem
glebę

ludzkości.

Umilowa!em przez Ciebie każde stworzenie. każdego robaczka i każdą grudkę
ziemi, żal mi listka zielonego przedwcześnie
z dl'zewa wichrem zerwanego i żal mi muszki topiącej się w pe!nym rosy kielichu
kwiatka.
.
Nauczy!aś mnie być dobrym i nieść po-·
moc wszystkim i wszędzie, nauczylaś mnie
pPZebaczać i kochać za doznane krzywdy,
kochać i tych nieszczęśliwych których Judzie z!ymi nazywają.
Dziś. Medy chociaż w części zdolam
Ci dorównać, pozosta!y mi tylko wspomnienia po tobie. lecz jeżeli Bóg tak
chcial bym poznawszy Ciebie, tęskni! zawsze po Tobie skarbie mój. i przez to mając zawsze tylko Ciebie w myśli mej. o
aniele dobroci, postępowa! tak szlachetnie
jako Tyś mnie nauczyla i przez to stal sie
pożytecznym, jeżeli On tak chcial, ...... więc
bądź wola Twoja Panie!.
Józef H.
z Bia!ej kolo Bielska.

„ WOLNE
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nasi czytelnicy

Słowik, Kcłomyja

pisze nam:
Z ch~clą spełniam życzenie WPanów I donos1ę, że komplety „Wolnych
Niema praw.a wieczoru
żartó„,'' sprdwlły mi I rnrjtij ionl•• wielką rado$ć.
byśmy nie czytali oowcipnych kawałów. Nasi sąsiedzi równiet uchwyceni
Pan

K

~

się

"

za sze

Cafo rr o~zna. wysokogóti·ska. wta- ~
c a lkJ.lln1ah cz~a. ~,,,~n.tt um le„ ~
i wyśd- M
(i) tnlch i zimowych sporlów ora •. wych'czek
CJ
JS gow samochod.owycłl. d.~~rnlt':I ,.., łdt,k.i Tatr.
Najtańszy lnksusowy re reze:nta- ~
~

~

„

G

T. kich

llstó w

wlęc„jl

-1-....

i.i

naszym jest naJberdzioj rozpoczytelników do naszego
wyd11wnlc1w<1.
nasze] pracy
całokształt
mogił
poznać
B1ścle judn k mili czytelnicy
zdecydowaliśmy się nie szc ędząc ~osztów na nadzwyczajną premję.
Oflorujttmy nauym Czytelnikom.
mamy

I

Celem

przywlijzać naszych

dwa tomy
kompletów

bezpłatnie

wesołych

żartów„

z

rzadkie] tej oka,ji n<Jlel'y ~Or2'yslać zara;r.I Paml~tajmy o iem, '"jak
i 1e w nzlslejo;7ych ozam6111olll przodk•JW•e, .,dob·y zart, tynfa w„rt"
Si1Ch ooó nego r7yg„ęb•enla, depresji 1 S2'1:uzv7ny - każda dawka Istotnego humoru, •ażda chwila. opromieniona usmtech.m, nabl„r111 podwójnego
znaczenia,
Kto wytnie kupon I prześle do naszej redakcji .Łódź, Żeromskiego 60
dołączając: 1 zł. 50 gr. na koszta manipulacyjne I przusyłkł otrzyma franko

Stary mąż z młodą żoną w mitologji toną
zachwycając się gadką starożytnych Grekóyv„.
Maż pijany wzruszeniem, mówił czasem: „Zono,
te powieści wzbudzają wciąż żądze w człowieku".
Wtedy żona odparła: „Winieneś wziąć przykład
z tych bajecznych anegdot, moje ty nieboże„
a widzisz jak się łabędź w szał ciała uwikłał
m1wet łabędź to może - tylko ty nie możesz".
Wtedy mąż odrzekł śmiało: „Moja ty koteczko
czy żar tych opowieści rzucił na cię obłęd?
że nie możesz wysiedzieć cicho ni chwileczki
g9y łabędź to wyprawiał - wtedy ja t e ż mogłem".

Stare prawdy„

dwa tomy

Kompletbw Wolnych Żartów.
3000 żartów
1000 r.1;unków

plerwszorzędńyoh artystów
opowiadań, nowel I t.d.

200 plk11ntnych

I t.d,

----------

-~---

KUPON
Jestem stałym ozytelniklem I proszę o be>'płatną wysyłk'ł dwóch kompie·
tów „Wolnych żartów' Na koszt~ m ,n:pul<1cyjnt> I na porto załączam 1 zł.
50 groszy w znaczkach pocztowych.
lmi12 I nmzwlsko„„„.„„.„„„
miejscowość ••• „

ullca •..••.••

„

...... „ „ ..... „ „

..

„„„.„ .. „„.„.„„„ ... „

NE DZIEJE.

Df\

1929 I 1930.

....•.•......... „

•.

Gdzie niema oskarżonego - tam niema sędziego.
tam niema poety.
Gdzie niema nakładcy
Gdzie niema miłości -·· tam niema kobiety
Gdzie niema dziewic - tam niema wstydów
Gdzie niema złodziejstw - tam niema żydów
Gdzie niema oj ca - tam dzieci niema
(takby wyglądać mogło dylema
a jednak ileż to dzieci biegnie po tym świecie
.. a ojca nigdzie nie znajdziecie?, ..

Dokładna odpowiedź„

„ „ ..... „.

............•....•..•....•......•............... „ ........•....•........................

„ .. „ „ . „ .. „ .... „ „ .. „ . „ .. „ „ . „ . „ ....• „ „ .. „ . „ . „ . „ ... „ ..... „ „ .•. „ ........ „ .. „ ...•.........

Z i kopa- ~
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~~
P'11nl Julja Cieńsk •, (Kraków) pisze:
Na t>ytanie SZReda•cji czy z przesvłkl kompletów byłam z11downloną,
ll"OgQ tylko odpowiedzieć now1:m :amówlen1em I proszc; o komplety ie roku

w

i

bogatą treścią, ~o,.,pletów.

wsrnohnić „Wolne żarty"

cy1ny ho I el-pen~jonat

nem. Oaza turystów • sportowcow. Daa szukających !Il
li zdrowia idealne warunki wypoczJnkowe. ce.ny u.- \-'
~
mi.iu kowane.
ne. Tel„ 315 ~
~ Adres; Hotel Bristol -

pyta sędzia świadka
jesteś wdowcem?" żydka, Mojsze F\ronsona
Skrobiąc się w głowę, mówi: ,,Jestem wdowcem

„Od kiedy
pulchnego

od chwili, gdy zmarła mi

ma

droga żona''.

(hcz)
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PROGRAM KINA „ODOR''
Poniedziałek:

-

.,Ona ma

coś".

Dla finansistów.
Wtorek: - „Jak zostać miljonerem?„ Film propagandowy minister:stwa skarbu. Coś dla gołych
Bomby śmiechu.
bezrobotnych.
Wstep 1 zł Złodzieje, oszuści 50 gr
„Ożenił się stary
Środa:
z młodą". Na krótki czas. Film niemy. Rogacze korzystajcie z okazji!
Czwartek: - „Gwiazda Nalewek"
Film węchowy.

„ Będzie
Piątek: dzie płaca". Nie w tern
szłem życiu.

praca - bę
to w .przy-

So}?ota: - „Niewinna Lu". Tasobie komedyjka dla mężczyzn
'dnych wrażeń. Wszelkie ozdoby
~skie należy zostawić w gardero',

Niedziela: - „Gdybym tak mógł"
dla
Coś
Tylko raz, Bez zniżki.
Waza.
przeżytków i starców.

Cykl odczytów dla
dzieci„
Zapowiadamy cykl odczytów dla
dzieci z przezroczami. Matki dbapojące o dobro i zdrowie swych
ciech, są proszone o jaknajliczniejsze
tematy są
przysłanie dzieci, gdyż
pouczające:

Niedziela god. 13: "Prostytucja,
jako radykalny i czysty zdrowiu nie
szkodzący środek szybkiego wzbogacenia się".
Niedziela godz. 14: „ Choroby weneryczne naszych dzieci".
Odczyty wygłosi znana autorka
rozpraw naukowych pani f\nastazja
ozdobiona medalem marki "Olla".

MJilllJl:JIJI

Kochanym czytelnikom rady
serdeczne na U})ały,

PODCZf\S UPRŁÓW NIE NR.LEŻY:
1) zapalać się do żadnych rzeczy
zbytnio.
2) żywić ciepłe uczucia dla kogoś
3) gorąco komuś dzi~kować
4) mieć palące pragnienia.
Nf\TOMlf\ST Rf\DZlMY:
1) zachować I od o w y spokój.
2) z im n o zawsze się uśmiechać.
3) C h ł o d n o odpierać ataki.
lll'lll:D'

8 H

••

„

.

„

I' IUlll•NI 'Ml

KULT

16~~"<{~~~~ nagość
~~·~DtiłJ

-

CIAŁA

zł.

7.
I sztuka
zapobiegaw środki

···· intymnem

Hig,
w

życiu kobfety"zł.~3.' Nowość: „W CZTERY OCZY" Mko„ŻYWO
ła małżeńskiej miłości, bogato ilustr zł 7.
TY KURTYZAN" arcypikantne zł. 5.-- KOLEKCJA. róż
nych AKTÓW KOBIECYCH zł. 10 i 20. l<oslta przesył
ki zł. 1.50, "KSIĘGOPOL." O. 5 Warszawa, Karmelicka

15/19a.
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Po przeczytaniu tego „sonetu" za głowę się chwytam
i
w próżnię, rozpaczliwie pytam; „Panie Erce, mój
poeto nieznany z Poznanie, który „siusia" w swoich wierszach,
pełnych pożądania jeden tyJko rady mojej sens głoszę najszczerszy: "siusiaj" dalej panie Erce
lecz nie w formie wierszy „
obłędnie wołam

.

'

sz o

W a I k a.
Nikt nie wie jak cierpię. Plonę
krew me/odje dzikie wygrywa ..
wiem, że on mnie wzywa
i przyznaję, że ja cbcę
ale się boję ...

6AW~DY,1WUfASZKA
Z,)VOLNVCH ŻARTÓ~J:'
11

(Tym razem w robocie sonet - Poeta który śpiewa o ło
żu rozkoszy 1 co z tego wynikło?
Panna Janka 1 jei obawy Panna Bronka walczy ze sobą -- "Ja się boje .. "'
Raz kozie
śmierć - Kochane czytelniczki, Wujaszek prosi Was o coś.„ - )
Nowego poete Wam dziś mili czytelnicy w 1T1ej pogadence
E r c e z Poznania. Ten poeta pisze sonety
czarem jego poezji:

przedstawi~. Pnn
Odrazu darzę was

Noc --- na quasi rozkoszy lożu leżę
w myślacb za zludq - zjawę moją gonię ..
i mam wrażenie, że trz,t mam na lonie
i w prawdziwość tycb wrażeń 1 szczerze tłierzę„.
Szcz~śliwym jest ten, kto mocą. swej wyobraźni wierzy, że
trzyma jakiś słodki ci~żar, oraz że leży na ułożu rozkoszy". Ja niestety w tym kierunku żadnej nie uznaję f antazjt Jeżeli już coś
trzymam na łonie". to musi to być coś pozytewnego, coś realnego
- mo:łch fantazji. Na takiem łoiu fdntastycznem, trudno składać
dowody realnej miłości. Ą kto moje „Pogadanki 111 czyta dokładnie,
ten wie, że jestem zawsze za realizacją, uczuć erotycznych. Wszy.
stkie inne surogaty s~ niezdrowe. Ale podąimy w kraj marzeń
erotycznych poety, za drugci strofą jego sonetu:

1 mijają godziny - cborobliwe
majaczenia mej duszy tęskne - ckliwe
przerywa gwizd stróża - to znów stąpanie
panny Janki i dziwne kub/a trącanie ..
Zatem obok kubła i łoża rozkoszy-wyskakuje teraz na widownię panna Janka, którą serdecznie witamy. Gratulujemy jej również zwycięstwa nad sercem pana Erce, wobec którego sonety Pe.
trarki, były przecież niczem. Ale słuchajmy dalej bo kwintensencję
poznamy:

W półśnie myślalem, że obok ktoś .. siusia
że kręcq się wkolo jakieś koszmary .. :;
nawet

podcięło

mej fantazji

skrzydła ..

.

.

A teraz jeszcze czytelniczka miła z Wilna, panna
taki oto nam poemat. prz~5yła:

Bronka S.

cbcę

9 ~f. To źle panno Bronko!! Raz kozie śmierci.I Te płomienne strofy, nasuwają przyouszczenie, że mimo obaw, wysłucha panna Bron.
ka wezwania, choćby się na'J\/et bała. Zresztą, nie taki djabeł straszny, jak ~o malują. Inna rzer:z, że każda rozkosz, łączv się z cierpieniem. Przeczuwa to widocznie nasza dziewicza poetka, bo w
drugiej strofie takie nuci sentymentalne historje:
l wiem,

że zginę/abym

w mo1•zu rozkoszy ...

(Tu musimy odrazu uspokoić
z tego jeszcze żadna nie umarła.)

naszą

dziewiczą

poetkę,

że

..Ja bym ciebie z mycb ramion nigdy nie puści/a,
wiem - to krzyczy we mnie moicb pragnień si/a ..
i coś się we moie burzy i panoszy
lękam się a pragnę jednak tej rozkoszy ...
mękq przesiani/ mi się świat
bo jestem jak sobnący kwiat.·
Właśnie panno Bronko, miła, pamiętaj o tern, że kwiat musi
podlany. inaczej więdnie. Musisz więc i ty, jak ten kwiat itd.chyba twój dziewiczy instynkt mówi ci co czynić- należy. Przeczuwa
to pewno twoja duszyczka dziewicza, ·bo kończysz poem'lt słowami:

być

A gdy przyjdzie godzina dopełnienia
i ziścisz moje marzenia ..
staniesz się tą r o s q o ż y w c z q
co splywa na mriie.
Otóż o tę porcje rosy ożywczej głównie się rozchodzi panno
Bronko, przyczem wiersz zyskałby na l"ealnej sile, gdyby było za.
miast „na mnie" „we mnie", chociaż porządek rzeczy zgadza się.
Wiec ma prośba szczera: sil na
do mej czytelniczki z Wił.
na - która jest pragnącym kwiatem, zamiast skarżyć się przed
światem, swoim rzewnym poematem -, radzę dobrze radzę szczerze - niechaj Bronka w to uwierzy -. że z wierszyków jej wynika
że jej trzeba ogrodnika. Niech podlewa „kwiat" codziennie,
wtedy
koniec już Gehennie, - będę ciągle o tern śpiewać: kwiaty musi

"się podlewać„

Bronko, w szczerych wyznań szale przyznam, że ja doskona·
le takie funkcje spełniać umiem - że pragnienie twe rozumiemwięc tęsknoty wołam krzykiem: chcę być twoim ogrodnikiem!!
W u j a s z e k.

Już slyszę groźne pomruki Pikusia
a czego bardzo się boję - to kary
od p. Janki za brzydkie wierszydła ...
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Żył potem

Patll"yarcha Noe, wódeczność,
abstynencja i chamy.
(Historja biblijno- pouczająca)
Nasz praszczur Noe świętym był i che
dzał wciąż przed panem, jak ognia ta.k si~
wody bal - a wino: pijał dzbanem!! Za to
go też milował Pan - i w 1Nszelkiej strzegł
przygodzie„ l gdy potopu nadszedł czas,
nłe dał rnu1zginąć w wodzie„.
Przez dni czterdzieści padał deszcz,
pan ziemie wodą, raz1łll Przez dni czter.
dzieści Noe pil, z pod beczki nie wyłaził.„
Tak ocalona ludzkość trwa - i będzie
trwać najwieczniej„ A dow6d stąd, że
gdzie, jak gdzie, a w szynku najbezpieczniej ..
Przeminął potop Noe· dank, Jehowie
ofinrował: l obr~cz z pr6żnej beczki zdjął
i Panu podarował. A Pan ofiar~ przyiął
rad
i nakrył tą obr~czą, . przepaście
chmur - i obręcz ta do dzisiaj dnia jest t~czą„

nr,

Zg „
300

OkoHcznoić łagodząca
Sądzla: - Oskarżony. czemu
skradllścle rower z cmentarza?
Oskarżony: -Uważałem, pro
sze pana s~dzlego, że właśclclel
umarł i już go nie potrzebuje .•

Telegram.
Handlarz bydła tak~ nadał
depesze telegrafie.zn~:
~J sśll oan bt;idzle potrzebował wołu proszą o
mnie pamlet":'3ó".

Trans-akcja.
Klljentka (do pici kar.za):
Ku
piłam u po.na babke I w
srodku
2amlat rodzynki był prusak. To
sią_ nazywa porząclna piekarnia.
Czego pani krzyczy? Proszę przynfeśó prusaka, a dostanie oani zamiast niego r9dzynk

Tygodnik artystyczno „ literacki i satyrystyc:zno ·humorystyczny
Rok
Kont o cze,kowe P. t( O .. 60.858. Pmdpłata kwartalna z przesyłką 4JO Ce na 4Q gr

Wydawca: H. KOKORZYCKA.

lgłoszenie

d~i
i chajest jeżeli
dzbanem -.
i była mu
przeklęta: za to, że nią poraził Pan, lud
mnogi i zwierzęta. At raz się strąbił praszczur nasz przebrawszy trochę miarki:
zrobiło
mu się „jakoś
tak" i poszedł
spać do arki.. l przyszedł
Cham, i począł
drwić. że Noe taki święty„ I za to Chama
przeklął Pan i Cham do dziś przeklęty„
Historji tej moralni sens, jakby na
dfoni leży .. że świ~tym cech Noego jest i
drwić zeń nie należy.„ Bo kto ze sprawiedliwych drwi - co pijąc aż do spodu, potrąbią. się jak praszczur nasz -- ten
jest:
z chamskiego rodu.Il
Noe mnogie

dzał wciąż przed
Panem: Te
chodzić mógł, bo wino pijał
Wody się tak jak ognia bał

zł.

kolumna - 1 milim.

wydąwn.

XIU

(W Ameryce 15 cent.)

Redaktor odpowiedzialny. STEFAN

długi

Prenumerata kwartalna z przesyłką poczt.

PODLI

na 5 cm. 30 gr. 1 cenłm. kwadr. 50. Zagr. i specj. 50 proc. drożej Redakcja admin. w Łodzi, ieromsk
4.50 gr. Odbito w tłoczni wydawnictwa· „Wolnych Żartów" w Łodzi Żeromskiego 60. tel. 1~
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:.:l::.:N.:.::A~ MY~l-WOlNE ŻARTY
bieta cierpi, gdy

musi w starej

toalecie,

odbyć dalekę podróż?„
.
Mąż: Kto mówił o dalekiej podróży?
Proponowałem urządzenie dwudniowej wycieczki, na ktorą właśnie każda rozsądna
kobieta wdziewa starą suknię. - star y ka -

Wycieczi<a

małżeńska

Mąż: Zależy mi. zależy mi
właściwie drogie dziecko. bym
usłyszał: Chcesz ze mną wyjecha ć
wycieczkę cży

Żona : -

na tern,
wreszcie
jutro na

nie,

Właściwie zależy mi drogi
bym wreszcie usłysza ła: . Masz
pieniądze, czy ich nie mesz na urządzenie
wycieczki?
Mąż: Moje pytanie było równacze.
ś n ie odpowiedzią. Kiedy proponuje ci wy.
cieczkę, powinnaś się domyśleć, że istnieje
pewna finansowa podstawa ku temu.
Żona: ·- To co ty nazywasz podstawą
finansową. nie musi nią być w istocie.
Wie}e , zatem masz gotówki na ten cel?..
Mąż: Jeżeli już koniecznie chcesz
wiedzieć, to ci zdradzę; mom równo 100
złofy~h na ten ceł, ani mniej. e ni więcej„
Zonti:
100 złotych?„ Piękna sumka!
ale nie wystarczająca na urządzenie wy.
cieczki.
~ąi: - Jak to mam rozumieć?„
Zona: - Przecież nie pomyślisz na
chwilę, ie ja wybiorę się na wycieczkę'
tak sobie ni z tego ni z owego, jąk np ty
wybierasz się do kawiarni na karty„.?
Mąż: Jakie przygotowania zatem
musisz uskutecznić?.
Żona:
. Myślę przedewszystkiem o ka
peluszu, bez f.którego nie mogę ruszyć się
ani na krok z domu. Myślę o bucikach
bez których nie wiem. gdzie mi głowa stoi,
myślę o pończochach, no jednem sfo.
wem - catetszczęście w tem, ie masz 100
mężusiu,

złotych.

Mąż: - Jednem słowem: nie chcesz
zate~ urządz ić wycieczki?
Zona: - Ja nie chcę'?? Moją najwię
kszą tęsknotą jest ucieczka na łono na t ury,
Ty oczywiście, ja k zresztą wszyscy mi:żczy
źni,

nie

możesz

nawet

zrozumieć,

ile

NADZIEJA JEST

ko·

·_; .„Bitl„.
~.„

wyb ięga)

Zona: - (zostaje sama) Nie m i ałabym
hd nych wyrzutów, gdyby to na prawd~ były
jego ostatnie pieniądze. Ale wlem, że gdy
on mi dał 100 złotych to napewno ma jeszcze 50 złotych w kieszeni.,
M~ż:
(po drodze) Ja jestem przecież mądrym człowi ekiem! Gdybym był
przyznał się, że zarobiłem 300 złotych, byłaby mi conajmniej 200 zabrała., .. „
Roman Hernicz.

Twój
Ud e rz y łem

w stru ny ...
F\ tam za ok nami - Twój c1en„.
czy to tęsknota targnęła serce?
czy chybiła akord - moja dłoń,
ż e zabrzmiały , jak w rozterce
życia los stargany
jak zerwane struny...
F\ tam - za oknem
Twój cień ,
zda się widzę oczy Twoje
i twych małych piersi drżenie ..
a gdym wpił V! noc, co czernieje
swój wzrok- i na jedno mgnienie
swą wyciągnął do cię dłoń
to ten cień twói jak strun brzmienie
umknął mi w mrocznej nocy toń, ..
Esge.

MATKĄ

rano do mej skrzynki wrzucił mi listonosz

zamknięty w kopertę różową, pachnącą,
Otworzyłem i czytam: „Chłopcze mój jedyny!
Sam nie wiesz, ż e wzbudziłeś mą miłość gorącą.

List

Od chwili, gdy ujrzałam cię, nie znam spokoju .
Za tobą nieznajomym, tęsknię od tej chwi li.
Przyjdę do ciebie dzisiaj o piątej i całą ,
.z Młodą i czystą bierz mnie, bo cię kocham. Lili"
~z 'rzeczytałem .. i radość porwała mnie dzika!
Vięc jeszcze umiem wzniecać miłości płomienie!?

jOTEKĘ„

. „.„. .Il

swoją powięks zyć

i urozma icić możesz
w szafie bibljoteczne j
jest jak promyk słońca. Powracasz do
niej stale w ciężkich godzinach. Chce
my ci to udowodnić. Wysyła my p r ó b·
n y tom Dekamerona, aby Cię przekonać, że szłuszność jest po nas zej
stronie. Wiemy, że po przeczytaniu
tej pika ntnej lektury - zamówisz da l·
sze tomy. Dziś jeszcze spróbuj ... Po
otrzymaniu 5 zł. tytułem kosztów manipulacyjnych i porta, wyś lemy Ci
próbny wielki ilustrowany tom Deka ·
merona. Wytnij kupon i dziś jeszcze
zamów.
Wesoła książka

pelusz i wygodne buciki..,
Żona: - My się w tej sprawie absolut.
nie nie porozumiemy. Dlatego najlepiej bę.
dz ie, gdy mi dasz te 100 złotych - i ła
dnie sobie zostaniemy w domu.
Mąt: Co?„ Naprawdę 100 złotych?„
Czy ci sumienie nie każe bodaj podzielić
ze m.ną tej sumy?..
Zona: Mój drogi mężulku! Ty miałbyś
sumienie hyc wobec mnie lichwiarzem?.„
Mąż: · No j esteś naprawdę doskonała
Z trudem wydobyłem 100 zło tych, chce ci
d ać połowę więc zarzut lichwiarstwa
chyb!' nie na miejscu„.
Zona: - Naturalnie, że mam rację.
Przezneczyłeś bowiem
całą sumę na wy.
cieczkę
byłyby może wydatki
znacznie
większe - i teraz nie dość. że· nie
urzą
dzasz wycieczki, chcesz jeszcze na tern
interes zrobić?. Wstydź się i daj mi szy.
bko 100 złotych „
._
M<}ż: - ( gniewnie) Mas~ !W~'lliyle m
na takie postępowanie z twojej strony. Jeżeli jestem takim skońctonym osłem, jeżeli
mówię ci dokładnie o każdym ciętko zapracowanym groszu.. (chwyta kapelusz i

POETÓWt
Dziś
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,{UP O N
Wydawnictwo 11 Dekameron", Łódż
Shzynka pocztowa 63.
Z a łą czam 5 złotych w inaczkach pocz
t Jwych i proszę o wys~anie mi prób ·
n e q o tomu 11 Dekamerona.
lmi~ i nazwis ko„...„ „ •...•..•... „

:
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miej~:o" ość
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'-'o z tego · wynikło? ..
Wrzało kiedyś serce, wrzało, uczuciami znótw, lecz cóż z tego po·
zostało? Wspomnień kilka słów!
Była wiosenka złota, nieprzebranych
sił była ra dość i ochota
i ża r
w sercu był„ Urok życia serce mi ało, najpiękniejszy z wszech.. by ły
chwile, że kochało, na ustach b ył
śmiech Nieraz w sercu moj~m
było, chęci dziś się śni, się śni 
były chwile, chwile, Żt! marzyło ,
wśród wiosennych dni.
Było w sercu i wesele i u roki
zórz, kwiatów było bardzo wiele
i pachnących róż. Wszystkie cuda
serce znało, jaki cud gdzie był, nawet szczerze pokochało, ile miał o
sił... I rozkosznie w piersi bilo, jak
ptak skrzydłem w dal - póki in ne
nie zdradziło, na rozpacz i żal„ . Dzi ś
się sęrce rozpłakało, leje jasne Izy„
cóż z tego
pozostało? Dum an ia
i sny.

Różowo koperto) Niechaj moje usta
Zwierzą ci w pocałunku moje upojen ie!

Ol

I podniosłem kopertę„. i spojrzałem n a nią. .
I nagle w oczach mi się uczyniło ciemno„
Na kopercie ujrzałem znane mi nazwisko
Młodzieńca, który mieszka o piętro nademną.
Listonosz się pomylił, pomylił, pomylił.
List do mego sąsiada wrzuci ł do mej skrzynki.
Pękła bańka mydlana zwodniczych iluzji.
Kochają, lecz nie mnie już , niewinne dziewczynki.
„ A przecież .. stó ł nakryłem, kupiłem moc kwiatów,
Ogoliłem się, pościel przewlokę w tej chwili .,
Bo„. a nuż... a nuż LiJi nieznana podobnie
Jak listonosz o jedno piętro się omyli ?„.
F\hdrzej Pirat.
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Iskry w --opiatach

JANKU?

(Ws pomn ienia chudego poety)
wtedy e ch! wyso ko - w
s11siedztwie ni ebe, słu c h a łe m z bliska sfe r
h armonii, i czciłe m Feba. .Żyć m ię uczyła
Kochałe m
uś miechnięta p i e ś ń Horacego..
ki11iki i d ziewczęta, có ż w te rn zdrożne 
go?. Choć poema ty mo je pie r ws ze, bre n o
pod pl11cki. co n oc piseł e m wściekl e wiersze 11111 Słowacki - I ze mi ast śl ęc1yć bez
wy tchni11ni11 nad Cor pus juris, sławiłem
uś mi ech i spojrze ni ~, wytre wn ych h urys.
Raz mię oręt11ł wz rok s11sie dk i1 m iło 
s nem l iche m( b o Amor st11wia swoje siatki
n awet pod s trychem) Lecz miło ść riadko
poetów> przynosi szkode, palnąłem
d la
wtencz as sze ść so net ów - i je d ną ode „
Życie wśró d ma r u ń b ie gło cicho, nib y
idylill, s nó w mi n ie t ruła py < h ą, il\d n11 Maryle. A cho cia ż p ieś n i om wt óroweło, m iau.
czenie kotów, do śp ie wu pr z e c ie ż, jedząc
mało, wc iąż byłe m gotów..
Obok mnie, licz n11 chow a ł d ziatwę,
szewc kuter nog11, i do pułap u wznos ił dr a .
twę„ e głos d o Boga ., Bez przer wy wal.
cz11c z nędz y biesem, szyi w dzień i w nocy: ten szewc m nie u czy ł pezed Smilesem
samopomo cy .
Drugi mój SllSiad b ył ar t yst(l - na
klerynecie - gr yw11I nieczysto, 11 pi ł .czy.
s t11 • , je k t o na świecie„ Co noc mordo wał
bez lito!lci Włosk i Ke rnawrł, te n znów talentów znikomości , przykł11d mi d11waJ'. .
Trzeci, szcz ęś l i w s zy ze swobody, (był
emerytem), \l ypij 11 ł d 7.ic s i ęć sikf 11nek wo dy
- z11raz ze ś wi tem .. Ziol one nosi ł ok uh ry,
c ho wał kana r ków czte ry
11 cz11rn y plastH:
i pa li ł kra s łer„
per y
Dość było figlów I pustoty, w tem kół.
ku nas zem, i nie raz śm iech ów h uc? n e
gr zmot y, tr z ę~l y podd aszem„ Ś nie ł się a rłyste z e merytem, 11 szewc z poetą: Tak
sl ę jedn oczą, róż ne b)'tem, cie nie na d
Le tą„„
M ieszk ał em

BERŁO.
,
Du m ny p otężny k ról
cal y pożó ł k ł z zazdrośc i.„
gdy raz ujrzał wśród p ól
berł o wiosny j ejmości„.
J est lipiec. Parno. Cicho. Ptaszek goni ptaszka'
kró wka ca/uje polnego konika,
A oni sh.dzq w stogu plecami do siebie
l ona kwiatki zrywa o on fajkę pyka.
Cóż u djabla? I na co on u licha czeka?
Czy nie widzi jak tęsk1.J.e faluje jej /ono?

Boża

J edno tylko zagadki t ej j ast rozwiązanie:
Sq -- malżeństwem. On mężem jej a ona żonq.
Bo gdyby tak nie by/o, ten mily obrazek
Wygląda/by inaczej: Stóg, w dali dwa stogi,
Ani jej, ani jego, fajeczka na ziemi
T„. z stogu wystające razem cztery nogi.

ZIELONE,.
Pan J erzy z pa nną Frani ą grali raz w zielone
o cał uska . Czyż mo ż na wiE:Cej ż y czyć sobie?.
J erzy za panną Fra n i ą la ta ł w każdą st ro nę
i p yt a ł o zielone. Raz rzekł ; "Figla zro b ię".
Przy szedł więc wczesn ym rankiem do F ran i pok oj u
i zaw o ł ał: „ Zielone, zielone zielone"
Panna Fra nia jest j eszc ze w niekompletnym stroju
nie ma listk a. Co znajd zie na s w oją o b ro n ę?

Al e nie ch ce da ć j eszcze za wy g r a n ą wcal e
szuka listka g orl iwie, zbyt g orliwie może
Jerzy sto i i patrzy się na ni ą zuchwale
i marzy o cał u sk u . Nic j ej n ie p o m oże „
„ Ni echże pan mi po m oże znaleźć listek przecie".
J erzy ch ętnie si ę z godz ił, na to by ł goto wy ...
zacz ę l i poszuki wać najgorliw iej w świeci e
i znal eźli - lecz F rani listeczek figowy.
Jan Tański.

Trzo n b e rła pączki e m b ył
młodej , pąs owej róży ..
a w p ą czku brylant lśn i ł
prawie - j ak orzech duży.
Ignacy Niko row icz

Mela Heller.

Łuna

w1eczo rna.

Nim gw iazdy zł o tą utkają koronę
co o skroń niebios się bla„kiem oplecie
w i eczorną łuną wieże podśw etlone
Czarno s ię znac zą na n iebios palecie,
i drzewa, krwawą glorją uś w iecone,
J stoją, jak w mod ła ch , na tym grzeszn ym świ ecie.
beztroska zawsze ulicz nica,
Ponoć co ból swój rzadko sk rapla pod pow i eką,
i Pierrot, b lask iem starga ny k siężyca
w tak iej si ę ch wil i modlą o śm i erć le kk ą.
Wtedy w ich serca. nim rój gwiazd przyświeca ,
łuna wieczorna w pły w a słodką rzeką„.
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