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A kiedy będę akadem ikiem
A kiedy będę trupio starczy
niezdolny muzę już roznamiętnić,
gdy śpiewającej krwi nie starczy
w zwapniałych kanalikach tętnic,
wtedy podsunie naród rad
mięciuchny fotel pod mój zad.
Gdy będę godnie już jałowy,
żeby tradycji nie pokalać,
trąci blaszany laur mej głowy,
przeciąg błądzący w pustych salach
i laur ten wyda ten sam ton —
co Wielki Narodowy Dzwon.
I będę strasznie reakcyjny
i tradycyjny i dostojny.
Budzić się będę z krzykiem: bijmy
w dzwony narodzie! Zemsty! Wojny!
I ryczeć będę: Won! I Precz!
I z drzewa będę strugał miecz.
Kaganiec przed narodem będę
nosił. Za mną też w kagańcu
naród iść będzie. Równym rzędem
I każdy będzie nosił łańcuch:
Ten złote pod fałdami bród,
żelazny ten u rąk i nóg.

I będę wszystkich cnót żandarmem
i szpiclem od prawomyślności. .
Poetów zmuszę żyć w kasarniach
i na różańcach liczyć zgłoski.
Obowiązkowy zaś ich rytm
niech dzwoni jak „Paradenschritt“!
I o narybek będę dbały
i będę wieńczył czoła młodych,
gdy zdradzą swoje ideały
plując publicznie sobie w brodę.
Gdy więdnie w kręgosłupie trzon,
musi mieć dusza trwały pion.

Choć pieścić już nie będę umiał
Kalliopy, będę biczem dla niej,
bo starość musi się wyszumieć
(jak twierdzi jedna z naszych panien).
Będą mi kadzić z wonnych ziół
a ja bić będę pięścią w stół.
P. S.
A jeśli który z waszych wnuków
podsunie mi ten wiersz pod brodę
i powie: Patrz mój foteluchu
coś pisał kiedy byłeś młody!
Co mu odpowiem jako dziad,
na to czekajmy owych lat.

PODNIEBNE

ESiPRIT D A PROPOS
Gdy Bonaparte zapragną!
zostać dożywotnim konsulem,
generał St. Hilaire zwoła!
wszystkich podwładnych ofi
cerów i oświadczył: •
— Towarzysze! Naród frań
cuski pragnie dożywotnio po
wierzyć generałowi Bonapar
te godność konsula! Rów
nież i wy macie wypowiedzieć
się w tej materii. Towarzysze!
Naród musi mieć całkowitą
swobodę wyrażenia swej opi
nii, to też za żadną cenę nie
chciałbym na was wpływać.
Muszę wam powiedzieć tylko
jedno: pierwszego, który od
da swój głos przeciwko pro
jektowi, każę rozstrzelać na
oczach całego regimentu! A
teraz towarzysze, wznieśmy
zgodnie okrzyk: Niech żyje
republika! Niech żyje wol
ność!
N. B. Anegdota powyższa
ukazała się przed paroma
dniami w zgleichschaltowanym „Nenes Wiener Journal1-.
Oto, co się nazywa poczucie
aktualności! (t).
WŁAŚCIWY WINOWAJCA.
Sąsiadka indaguje na scho
dach małego Jurka:
— Kto u was rozbił szybę?
- To matka, ale winien jest
ojciec, bo odskoczył.

ż -

PROFESOR I DZIEWCZĘ.
Na przyjęciu przy stole obok zasłużonego profesora sie
dzi urocze dziewczę. Ponie
waż profesor przez dłuższy
czas nie może sie zdobyć na
rozmowę, panienka przycho
dzi mu z pomocą:
— Pamięta pan, profesorze,
jak dwa lata temu prosił mnie
pan o rękę?
— Prawda, że, oczywiście—
woła profesor — a... a pani
zgodziła się, czy nie? (m).
•
TO CO NAJWAŻNIEJSZE
Przed okienkiem informa
cji w P.A.S.T. stoi nowy abo
nent.
— A czy, proszę pani, taki
licznik rzeczywiście wykazuje
dokładnie, ile rozmów mia
łem?
— Hm... tego nie mogę pa
nu powiedzieć, ale w każdym
razie wskazuje jak najdokła
dniej, ile ma pan zapłacić!

ROZCZAROWANIE.

LOTY

Pięcioletni Franio był po raz
pierwszy w życiu w luna —
parku. Wraca rozentuzjazmo
wany.
— Dobrześ się bawił? — za
pytuje go ojciec.
— Doskonale, tatusiu.
— Na karuzeli byłeś?
— Tak.
— A na huśtawce
— Też.
— Wysoko się huśtałeś?
— O tak, aż do nieba?
— Aż do nieba? — mówi z
udaną powagą ojciec. — To
zapewne widziałeś świętego
Piotra?
— Nie, do środka nie wcho
dziłem!
(t)

Do Bernarda Shaw‘a pod
BUNT TECHNIKI
chodzi jakiś mały, czupurny
chłopczyk i prosi o autograf.
Autor „Kandidy" nie chce na
Państwo Szczypkowscy ma
wet słuchać, ale malec nie da- ją nowoczesne, całkowicie ze
je za wygraną i dotąd go mo lektryfikowane mieszkanie.
lestuje, póki sławny drama
Pewnego dnia, gdy pani
turg nie udzielił mu wreszcie
Szczypkowska
wróciła do do
podpisu.
mu, w przedpokoju powitała
Malec przez chwilę jest u ją zapłakana służąca.
radowany, jednak po odcyfro- Dobrze, że pani już przy
waniu nagle smutnieje.
szłą! Nie wiem zupełnie, co
_Phi — mówi — ja myślarobić! Pomyliłam widocznie
lem, że pan jest świętym Mi wtyczki i teraz radio całkiem
pokryło się szronem, a lodów
kołajem. (m).
ka śpiewa „Lazurowe niebo"!.
(t)
(t)

ZN RZĄDÓW PREMIERA
SKŁADKOWSKIEGO
MÓWIĄ ŻE...

Oskarżyciel w procesie brzeskim prok. Rause został przeniesiony
z Piotrkowa? do Warszawy

IFzrost spożycia „M otoru"
Magistra Klawe, wskutek wio
sennego nasilenia chorób d o
wodzi, że „M o t o r y z ,r
c j a" kraju postępuje na
przód.
Podobno zbrojne pogotowie
francuskich wojsk kolonial
nych zmusza żołnierza Legii,
aby spal jak ż u a w na jed
nej nodze.
O wysyłce wojsk angielskie
go mandatariusza do Palesty
ny mówią, że jest to m a n 
dat karny.
U7 związku z gotowością
Anglii udzielenia pożyczki
W iochom uważają, że mini
ster skarbu John Simon źle
sprawuje p i e c z ę ć
opie
kuńcza nad swoim resortem.
O pewnym członku orkie
stry fiłharmonicznej
krążą
wieści, że jest znakomitym
o z o n is tą .

( R A U S E - FIEBER)

*

PIK

Podobno sfery naprawiackie zamierzają zorganizować
polityczny B a r t e l lewicy.

NA PLEBISCYT.

*

Wizyta, Anschluss a potem plebiscyt
Heil! 100% za — wynik oczywisty
Nie będzie to jednak — panie H. — nietaktem.
Gdy spytam — jak byłoby z tym nie p o
...lecz przed „faktem".

Znawcy przepowiadają, że
polski bokser
Chm ielewski
zrobi
w Am eryce szybką
C a r n e r ę.
M ałżeństwo Daladiera
z
Żydówką, Żydzi powitali ra
dosnym a v e m a r i a ż !

SAMUEL COLERIDGE

*

ŚPIEW ŁABĘDZI I INNY.
Łabędź, zanim umrze, śpiewa: dóbrze by się zdało
By (niektórzy) ludzie zmarli, zanim zaśpiewają.
(tl. T. Maluga).

Nowa ustawa strajkowa we
Francji przewiduje uchwalanie
strajków drogą głosowania ro
botników.
Ci, którzy będą usiłowali
strajkować wbrew głosom wię
kszości, mają być przywołani
do porządku z zapisaniem do,]
protokółu... policyjnego.

O stałych postępach prasy sot.
cjalistycznej we Francji avan
ti P o p u l a i r e!
£ Ab&/na/WŁ
*
W M n iu ™ .
N a Burgteatrze w
4Ot
widnieje napis:
ein
„Ein Volk, ein Reich,
Fiihrer... ein Theatter".
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OPOWIE!
Doprawdy, nie szło tak żadnemu,
z szczęściem już nadzwyczajnem wprost,
jak Donoskowi iMamrycemu,
co miał to szczęście, spryt — i nos.
Inni bezsennie i zajadle
męczyli się przez kilka lat,
nim na afery jakiejś wpadli
naprawdę, przyzwoitej ślad.
Musieli węszyć, śledzić, pukać,
tysiącem uszu, nosów ócz,
kluczyć, zaglądać, gmerać, szukać,
przez dziurkę wciskać się jak klucz.
włazić, jak ręce do kieszeni,
do tajnych kufrów, skrytek, szaf,
aż się im zmienny los odmienił,
albo szczęśliwy zdarzył traf.
Zasię Mamrycy ni przez chwilę
nie pełzł — jak lis, kot, mysz, czy wąż,
a jednak nigdy się nie mylił,
nakrywał i nakrywał wciąż.
I jeśliby chcialby spytać kto się,
czy się w tern nie kryl jakiś trick...
— powiem — tak, trick ten kryl się w — nosie,
jakiego dotąd nie miał nikt.
I jak w gardziolku się slowiczem
może jedwabny ukryć glos,
taki węch w nosie miał Mamrycy
i taki miał genjalny nos.

O NOSIE

; ego

DONOSKA-SZPICLA

już w ie k to b y ltu redaktorem,.,
już wie, co, kiedy, gdzie i kęo
i za gadzinę, 1Ud półtorej
dowodów ma conajmniej sto.

I choć pracował nos i głowa,
żeby coś odkryć tak czy tak,
sekret się umiał tak zachować,
że wciąż dowodów było brak.

I raz, wieczorkiem, zauważył,
że go nic śledzi niczyj wzrok,
zdjął zręczenie nos z swej własnej twarzy
i cofnął się w przyjazny mrok.

Już sędzia paragrafy liczy,
układa z aktów ciężki stos...
— Oto czem umie być Mamrycy
i jego doskonały nos.

Nie znalazł nigdy nawet świstka,
nie wykrył się najmniejszy ślad,
to też Donosek zęby ściskał
i tylko ze wściekłości bladł.

Okiem niewielką przestrzeń zmierzył
już naprzód rozważywszy rzecz,
a potem w pełną ciasta dzieżę
nos rzucił, w płynną, miękką ciecz.

III.

A tam wiedziano, że to szpicel
i wyśmiewano się nagłos,
gdy krążył wkoło wciąż Mamrycy
i jego najwspanialszy nos.

Tak nos w chlebowe wtulon ciasto
miał mu radosną przynieść wieść,
Mamrycy chyłkiem szedł przez miasto,
wiatr go na skrzydłach zdał się nieść.

V.

Z radośnie uśmiechniętym licem,
znów witał odmieniony los...
— Ale, co stanie się, Mamrycy,
gdy nie powróci już twój nos?

Napewno nikt nie wiedział tego,
chociaż szeptali ci i ci,
że pono w nosie Mamrycego
jakiś szczególny sekret tkwi.
I jak w wypadkach takich bywa
pogłoska od ust do ust szła,
że nos Donoska osobliwe
podobno właściwości ma.

Wciąż czuł, że coś jest nie w
chociaż się tylko biały pyl
unosił nad workami z mąką,
Mamrycy przekonany był,

Nieraz zebranych szpiclów grupka
zawistnie powiadała, że
Mamrycy nos swój ma na śrubkach
i że zdejmuje go, gdy chce.

choć przeszukano każdy piec,
że chociaż była już policja,
jemu mówiła intuicja,
że właśnie w tern się kryje rzecz.

Że gdy gdzieś wre podziemna praca,
Mamrycy nos zostawia tam,
a potem nos do domu wraca,
wiodąc go do podziemnych bram.

Do obielonych mąką chłopców
przyjazną wciąż wyciągał dłoń,
lecz albo nań patrzyli obco,
lub tyłem się zwracali doń.

Mówiła plotka wielogłosa,
że w noc Mamrycy kryje twarz
w masce, bo zwykle śpi bez nosa,
który gdzieindziej dzierży straż.

I przeciągała się zabawa,
bezpłodnie mijał dzień po dniu,
już każdy wzrok się mówić zdawał:
—• Czego ten jeszcze czuwa tu?

1 gdy się w szybach nocy sadza
rozrzedza w świtu mętny cień,
nos wraca cicho, no i zdradza,
co widział w nocy — w biały dzień.

Mamrycy łykał gorzką ślinę
i tylko snuł się wciąż jak cień
i tak uparty pojedynek
przeciągał się wciąż z dnia na dzień.

Wymierza wszelkiej tajemnicy
celny a niespodziany cios...
Tak i podobno miał Mamrycy
genialnie samodzielny nos.

Odpoczywano tylko w święta,
od poniedziałku znów wrzal bój,
Donoska z sitwą elementów,
których wyczuwał cały rój.

II.
Powiedzmy — przed nim pan i pani
idą i plotą trzy po trzy...
— Nos Mamrycego wie już za nich,
czy się rozstaną zaraz, czy...
...wejdą do niego i za chwilę...
— lecz, gdy się sprawa miała tak,
Mamrycy więcej się nie silił,
by dalej badać taki fakt.
Lecz niech w kieszeni tego pana,
albo w torebce pani niech
zadrży ulotka podejrzana...
O, nie doliczą nawet trzech,

W pozornie łatwych przedsięwzięciach
zdarza się czasem jak na złość,
że wprost w tych sprawach nie ma szczęścia
najbardziej uzdolniony gość.

I gdy wychodził » na ulicy,
bywało, aż się w złości trząsł...
— Ale się zawziął już Mamrycy
i jego przewspanialy nos.
VI.

VII.
■ , O świcie, gdy przeczucie słońca
znaczy się ledwie w mrokach nieb,
pełen zapachu i gorąca
wędruje w miasto z piekarń chleb.
1 tak poranku następnego
na wóz wkładano chlebów stos,
wśród których kryl się Mamrycego
nabrzmiały od tajemnic nos.
Jak codzień — o liljowym świcie
wzbił się spod wozu smugą pyl,
na góry chlebów samym szczycie
chleb z nosem osobliwym byl.
Dziś niewiadomo w jaki sposób,
może podpatrzył wtedy ktoś
sekretną operację z nosem,
ale powiedzieć tyle dość,
żc nic widziały żadne oczy,
gdy wtem na nierówności dróg
wózek podskoczył, chleh się stoczył
wprost na nierówny przedmieść bruk.
I nie minęło ćwierć sekundy,
gdy resztką osłabionych sił
chleb porwał wynędzniały kundel
1 już weń chciwe zęby wbił.
I pomknął lotem błyskawicy,
zjeżywszy sparszywiały włos...
— Jakże bez nosa, o Mamrycy
odzyskasz swój wspaniały nos?!

Na krańcach miasta, gdzie latarnie
chwiały się z wiatrem wprzód i wtyl,
była piekarnia, a w piekarni
jakiś się tajny sekret krył.

Wreszcie po dniach straconych wielu,
uznawszy zbędność wszelkich słów,
owego chwycił się fortelu,
o którym szeptał ten i ów.

a nos Donoska Mamrycego
do niej przybliży się, lub doń
i z liter, kolumn i szeregów
wciągnie drukarskiej farby woń.

Czasem tajemne szły odgłosy,
jakby się jakiś spisek knul
i pierwszy w życiu raz Donosek
wiedział coś o tern pól na pól.

Widząc, że sprawa idzie marnie,
że na nic słówek słodkich lep,
zamówił sobie z tej piekarni
codzień do domu świeży chleb.

Czytelnik teraz głową kiwa
I myśli sobie — jak i skąd?
To jest historja niemożliwa!
— Już wydal o autorze sąd.

Już węch genialny wlot ogarnie
ulotki podejrzanej treść,
już zna zecera, już drukarnię,
już może trafny donos wnieść,

Próbował tędy i tamtędy
swoim genialnym nosem strzyc,
lecz wciąż sprawiały różne względy,
że wiedział mało, albo — nic.

I tak jak dawniej wyczekiwał,
tracąc tu drogocenny czas,
teraz z rachunkiem za pieczywo
pojawiał się na miesiąc raz.

Zaś autor widział raz w policji
psa z węchem tak niezwykłym wprost,
jaki miał tylko raz Mamrycy
i jego najwspanialszy nos.

PRZESŁANIE
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DZIEJE JEDNEJ BRODY
Trudno ustalić ten moment,
w którym zaczęła być. To się
stało jakoś niespostrzeżenie.
Jeszcze wczoraj — nie, me
szek, a dzisiaj — już, proszę:
broda.
— Te, broda ci się sypie.
Trzy włosy w siedmiu rzę
dach, — powiedział ni stąd ni
zowąd na łacinie Puchalski.
Grześ się nagle zaczerwie
nił i mruknął:
— Idź, głupi...
Ale wieczorem, gdy nikogo
nie było w domu, postawił lu
stro na stole i spojrzał uważ
nie.
Z początku nic.
Podsunął lustro pod lampę
i trochę przekrzywił głowę.
Wtedy — tak. Cień. Była.
A na drugi dzień, podczas
strzyżenia, fryzjer zapytał
dziwnym tonem:
— Ogolić także?
— Nie, dziękuję, — odpo
wiedział Grześ i znowu krew
zaróżowiła mu policzki.
I od tej pory broda weszła
w życie Grzegorza Szymania
ka.
*
Wszyscy koledzy z ósmej
klasy golili się systematycz
nie. Mieli brzytwy lub żylet
ki. Więc Grześ zapytał Pu
chalskiego:
—■Co mi radzisz kupić,
brzytwę, czy żyletkę?
A Puchalski, Świnia, roze
śmiał się:
— Ty, bracie, możesz się
golić kiełbasą.
Grzesiowi zrobiło się tak
przykro, że musiał wytrzeć
nos. Postanowił się nie golić,
dopóki broda nie stanie się
krzyczącą
rzeczywistością.
Dopóki mu ktoś nie powie: —
ogólże się do cholery.
Ale broda, jakby na złość,
zatrzymała się w rozwoju.
Przedwcześnie zauważona, za
wstydziła się swego istnienia
i zaczęła udawać, że jej nie
ma. Wpłynęło to fatalnie na
przebieg pierwszej i jedynej
miłości Szymaniaka. Po pro
stu Ninka- Falińska, w chwili
gdy serce Grzesia zakwitło
słowami najczulszych wyznań,
parsknęła śmiechem:
— Niech ci najpierw broda
urośnie, smarkaczu jeden.
Grześ połknął łzy, trzasnął
drzwiami i poszedł się ogolić.

Broda na to tylko czekała. zbrodni. Broda wzbudziła po
Jak koń podcięty ostrogą ru dejrzenie. No nic dziwnego.
szyła naprzód. Rosła dzień i Z pięciodniowym zarostem
noc. Nawet we śnie. Nie było nie trzeba wychodzić na ulicę.
W areszcie śledczym czekał
na to żadnej rady: trzeba by
ło golić i golić. Z początku Grześ na rozprawę cztery
dwa razy w tygodniu, potem miesiące. Przez ten czas bro
co drugi dzień, wreszcie każ da osiągnęła pełnię rozwoju.
Dojrzała. Przestała już ro
dego ranka.
W wojsku — głupstwo. snąć. Trwała.
Na rozprawie obrońca za
Grześ sobie jakoś radził. Nikt
mu brodą oczu nie wykluwał. znaczył:
- Wysoki sądzie! Klient
Nawet niektórzy mówili z uznanicm:
mój ma złośliwą brodę. Prze
— Szlak by cię trafił, ty to śladuje go ona od wczesnej
młodości. To ona powinna
masz szczecinę.
Ale w cywilu zaczęła się siedzieć na ławie oskarżonych,
męka. Dla Falińskiej nigdy a nie Szymaniak. W cieniu tej
Grześ nie był dostatecznie do- brody zwiądł pierwszy kwiat
golony. Przez kilka lat ciągle miłości mego klienta. Bolesne
ukłucia tej brody wywoływa
mu powtarzała:
z— Kiedy naprawdę ty zara ły protesty pielęgniarek szpi
stasz jak małpa. Spojrzyj na tala, w którym mój klient
tego Zenka jaki on zawsze pracował jako lekarz, w na
wygolony. Aż miło popatrzeć. stępstwie czego zwolniono go
Wreszcie Grześ się zdener z posady. Broda mego klienta
wował i postawił sprawę na wprowadziła w błąd organy
bezpieczeństwa publicznego i
ostrzu noża:
— Więc ostatecznie zdecy przywlokła go niby Achilles
duj się: kochasz mnie, czy nie trupa Hektora przed kratki
sądowe!
kochasz.

in

honorowy obywatel, redaktor
poseł.
Ninka Falińska rozwiodła
się z Zenkiem i wyszła za Szy
maniaka.
Wkrótce po ślubie powie
działa:
Staro wyglądasz z tą bro
dą.
Więc co? Mam się ogo
lić? Żeby znowu zaczęła wa
riować?
A ja ci mówię, ty jej nie
wierz. Ona i tak cię urządzi.
— Eeee, ja myślę, że się już
ustatkowała. 1ylko nie trzeba
jej drażnić.
— No to rób jak chcesz,- —
zgodziła się niegrzecznie Nin
ka i poszła z Zenkiem do ki
na.
Szymaniak miał tego dnia
posiedzenie w Towarzystwie
Hodowli Pierwiastków Naro
dowych w Duszy Młodzieży.
Auto odesłał do domu. Wra
cał późno, pieszo, spacerkiem.
Na rogu Hożej i Kruczej spo
tkał trzech wyrostków.
— Te, broda, meeee, — be
knął jeden.
— Żyd skurwysyn, — 'krzy
knął drugi.
Falińska się zdecydowała:
— Chłopcy, zróbmy go na
—■A więc nie. Powiem ci o— Ależ panie adwokacie,— szaro, — zaproponował trze
twarcie, że nie. Mężczyzna, przerwał
przewodniczący ci.
który nie może sobie dać ra kompletu sądowego, — prze
Szymaniak utracił równo
dy z brodą, na pewno ma wło ciwnie, ta broda budzi zaufa wagę ducha równocześnie z
sy na piersiach i na łopatkach. nie. Niech oskarżony odwró równowagą ciała. Świadomość
Brrr!
ci się twarzą do okna!
była zdezorientowana ilością
Co do łopatek to była insy
Szymaniak podniósł się z i szybkością uderzeń. Tylko
nuacja. Ale Grześ się zaciął. miejsca i stanął w brodzie jak broda szarpana we wszystkie
Ninka Falińska wyszła za w aureoli. Światło słoneczne strony bolała wyraźnie. Zem
Zenka.
nadało włosom złocisto - mi dlał. Odzyskał przytomność
*
styczny połysk. Kurz wiszący w szpitalu. Złamana ręka i ra
Szymaniak spotkał Puchal pod stropem sali sądowej uło ny tłuczone głowy. W brodzie
skiego. Poszli do knajpy.
żył się w chmurę kadzidlane skrzepy krwi.
— No i co u ciebie właści go dymu. Zapachniało kościo
A więc tak, — pomyślał.
wie słychać? — spytał Grześ. łem. Prokurator i policjanci ——
Bydlę,
nie broda. Oszukała
— Ano nic. Jestem komisa uklękli. Zebrana publiczność trzech niewinnych
chłopców,
rzem Ubezpieczalni. Mam żo pochyliła głowy. Przewodni a mnie odebrała zdrowie.
Bonę, dwoje dzieci. A ty co ro czący sądu odczytał wyrok u- dajżeś zczezła!
niewinniający.
bisz?
Puchalski odwiedził go w
Szymaniak ujął brodę w o- szpitalu.
— Golę się dwa razy dzien
nie, — odpowiedział Grześ i bie ręce i przycisnął do ust.
— Wiesz, — powiedział, —
To był wielki dzień przy
zwierzył się przyjacielowi ze
to już przechodzi pojęcie ludz
mierza z brodą.
wszystkiego.
Wolna, dojrzała, rozkwitła, kie. Ona nie ma za grosz wsty
Nad ranem Puchalski po
nieprześladowana
brzytwą du.
wiedział:
Ale to była nieprawda. Bro
— Wiesz co, ustąp chole broda przesunęła zwrotnicę
da
miała wstyd. Zaczęła ły
życia
Szymaniaka
na
szczęśli
rze, niech rośnie. Może prze
wy tor. Zaczęła się seria po sieć. Z samóbójczym uporem
stanie się wtedy czepiać.
Ale nie przestała. W piątym wodzeń. Coraz częściej na z dnia na dzień rzedła, wypa
dniu niegolenia — Szymania szpaltach pism ukazywała się dała. Wreszcie któregoś tam
broda z nadbudową szlachet dnia Szymaniak stwierdził, że
ka zamknięto w ciupie.
Nic nie zrobił. Niewinny. nej twarzy. Zmieniały się tyl ma łysą brodę. Ani jednego
Tyle tylko, że znalazł się w ko i bogaciły podpisy pod bro włoska. Kolano.
(Dokończenie na str. 7-ej)
pobliżu miejsca popełnienia dą: prezes, dyrektor, delegat,
4
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— Przeżyłem własną brodę,
— tłumaczył Nince. — Rozu
miesz? Już jej nie ma napra
wdę. Umarła. Nie będę po
trzebował się * golić. Zacznę
nowe życie. Już mi nie może
nic zrobić.
— Ależ mój drogi, — przer
wała Ninka, — przecież wy
glądasz teraz jak idiota. Czter
dziestoletni mężczyzna bez
zarostu, to wstrętne, brrr! Nie
mogę być żoną człowieka z
łysą brodą.
Falińska rozwiodła się z Szy
maniakiem i wyszła ponownie
za Zenka.
Szymaniak raz na zawsze
wycofał się z życia.

- Motor tego auta — mówi
agent samochodowy w Chici80 do klienta _ jeS, tejj T
mej marki, co używane przez
naszą policję do ścigania gang
sterów.
Bardzo pięknie — odpowiada klient — A nie macie
wy czasem tej marki, której
używają sami gangsterzy
(m).

SERGIUSZ PIASECKI

PIĄTY ETAP
C e n a zł. 10. poprzednio wydano:

SZCZYT PECHA.
Witalis i Tadeusz spotykają
się po sześciu latach niewi
dzenia.
- Słyszałeś — woła Tade
usz — co to stało się z Jędr
kiem?
-— Wyobraź sobie, dostał
apopleksji przed domem pu
blicznym.
— Wchodząc, czy wycho
dząc?
— Wchodząc.
— To rzeczywiście pech (m)

Kochanek Wielkiej
Niedźwiedzicy
C e n a zł. 10.—
Powieść przem ytnicza, która
przed
skazanym na śm ieić
bandytą otworzyła bramy Świę
tokrzyskiego więzienia.

Dwaj Żydzi opowiadają
sobie o cudąch swoich rabi
nów. ,
Mój rabin — mówi pier
— Czy ten pies jest dobrze wszy — chodził raz po ulicy
wychowany?
lekko ubrany, gdy nagle za
— Niech pan będzie spo czyna padać deszcz. Co robi
kojny. Gdyby mógł mówić, rabbi, żeby się nie przeziębić?
nie chciałby rozmawiać z ża Wzniósł oczy do nieba — i
deszcz zaczyna go omijać. Z
dnym z nas. (m).
prawej strony deszcz, z lewej
deszcz, a tam, gdzie chodził
rabbi jest pogoda.
— To jeszcze nic — mówi
drugi Żyd — mój rabin dojeż
M. UKNIEWSKA
dżał raz bryczką do miaste
czka, gdy nagle zapadła noc i
nastała sobota. Jak rabin może
jechać w sobotę? Ale świąto
C e n a zł. 8. —
bliwy człowiek wzniósł oczy
do nieba i dzieje się cud:
przed rabinem sobota, za ra
ZACHWYCAJĄCY
binem sobota, a tam, gdzie jeD E B IU T !
dzie rabin jest powszedni
dzień! (b).

STRACHY

Pam iętnik girlsy.

KONKURY.

Towarzystwo Wydawnicze
. „R Ó J"
Warszawa, Kredytowa 1.

Ojciec (do starającego się):
„Nie mogę pozwolić, żeby
moja córka była na całe życie
związana z idiotą".
Pretendent:
„Oczywiście,
proszę pana. Czy mam to uważać jako zgodę?", (m).
*

SYTUACJA
BEZ WYJŚCIA.
Lekarz: „Musi pan zaprze
stać picia piwa, i wogóle
wszelkiego alkoholu i zastą
pić go wodą. Poza tym musi
pan unikać wszelkiego zdener
wowania".
Pacjent: „Panie doktorze!
AMERYKA.
OKOLICZNOŚCIOWE
kiedy nic mie tak nie dener
PYTANIE
wuje, jak właśnie picie wody"
Do właściciela luksusowego
(m).
1 an Brzusiak siedzi w swym
auta zbliża się panienka z
gabinecie i rozwiązuje krzy
kwiatkiem.
PRAKTYCZNY PIES.
Pan będzie łaskaw wyku żówkę.
Nagle wpada pani Brzusiapić
znaczek
na Szpital.
- Mój pies wyratował mię
kowa
i woła:
Dziękuję pani, ja i bez
w bardzo krytycznej sytuacji.
—
Teobaldzie!
stała się
tego popieram Szpital.
Jakiej? Opowiedz-że:
rzecz straszna! Nasza córka
— Ależ, proszę pana, — mó została napadnięta w lesie i
— Znalazłem się bez gro
sza przy duszy i sprzedałem wi słodziutko dziewczę
zgwałcona!
dzisiaj zbieramy pieniądze,
go za pięćdziesiąt złotych.
pionowo czy poziomo?...
nie kałeków.
(m)
(m).
(t)

żądajcie

OLLA —TROPIĆ!

Amerykanin opowiada o
swoim kraju: „Możecie wsiąść
uo pociągu w stanie Texas o
świcie i następnego dnia bę
dziecie jeszcze w Texasie,
— Phi — przerywa mu je
den ze słuchaczy —• U nas w
Polsce również mamy takie
pociągi, (m).

„S z p i 1k i“ u k a z u j ą s i ę co
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