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Tegoroczna wiosna warszawska odznaczyła się wzmożonej działalnością
min. Kwiatkowskiego

WARSZAWA W KWIATKACH

Rys. Eryk Lipiński
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BERTOLD BRECHT

Przykładne nawrócenie karczmarza
Stoją szklanki na szynkwasie,
Stoi rząd butelek pustych,
Za szynkwasem pysk spocony —
Siedzi blady karczmarz tłusty.
W kasie stukot, brzęk pieniędzy.
Brudne palce, mętne ślipia.
Głowa nad kałużą wódki.
Coraz niżej. Pst! Zasypia.
Wierci ciężkie ciało we śnie,
Wzdycha, jęczy, sapie, chrząka.
Już mu mokra gąbka głowy
Przykrym, strasznym snem nasiąka.
Śni mu się, że już jest w niebie,
Że nań czeka Bóg na tronie.
Więc się boi i ze strachu
Wódkę pije, w wódce tonie.
Siedem zeszło doń aniołów,
A on biedny iść nie może.
Już go biorą i prowadzą
I nrzed tron go wiodą Boży.
Ciężkich powiek nie podnosi,
Boskie światło go oślepia,
I już czuie, jak mu w gebie
Twardy język się przylepia.
I rozgląda się o pomoc,
-Nagle widzi obraz słodki:
Dziatek płacze czternaścioro.
Płacząc, płyną. To sierotki.
Siedem, mówi, jest ich tylko,
Tylko że się tak upiłem
Ale tego już nie mówi.
Bo już w uściech nie ma siły.

I rozgląda się o pomoc.
Widzi — ludzie grają w karty.
Krzyczy im: ja jestem karczmarz!
Ale oni — śpiew i żarty.
Krzyczą głośno i już tylko
Dobrej wódki chcą od życia.
Po zielonych widzi plamach
Że już trochę są nadgnici.
I rozgląda się o pomoc,
Aż przed tronem nagle stanie
W koszulinie, i wtem słyszy:
Gdzieś ty podział swe ubranie?
Więc powiada: — mam ubranie.
Mówią mu: — a nie wstyd ci to?
A on wie: na ziemi tyle
Ubrań dla mnie już przepito.
Nie rozgląda się o pomoc,
Pada z trzaskiem na kolana,
Czuje chłodny miecz na karku
I koszulę potem zlaną.
I jest strazsnie zawstydzony
I rozumie: Bóg mnie karze.
Bóg mnie karze, bo człowiekiem
Jestem podłym i karczmarzem.
Wtem się budzi za szynkwasem,
Przed nim rząd butelek pustych.
Już nie będę, mówi, nigdy
Bladym, złym karczmarzem tłustym,
Ale starcom i pijakom,
Cierpiętnicom i sierotom
Oddam całe to bezbożne.
Obrzydliwe, brudne złoto.
Przełożył Leonid Fokszański.

TYDZIEŃ GRZECZNOŚCI
W Sowietach, jak wiadomo,
rok rocznic urządzany jest ty
dzień grzeczności.
Do jednego sklepu bławatnego wchodzi jakaś elegancka
klientka.
— Poproszę biały materiał
w niebieskie groszki — zwra
ca sie do ekspedienta.
— Służę.
Pani ogląda podany sobie
materiał.
— Nie. Nie ładny. Może ma
nan w większe, zielone grosz
ki?
— Owszem, jest.
— To? Paskudne. Już le
piej wezmę zielony materiał
w czerwone paski. Macie?
— A naturalnie,
Sprzedający zwija się, jak
może. Zmęczony i zziajany
lata po sklepie. Klientka wciąż
grymasi.
W końcu zdenerwowany
subiekt mówi:
— Pozwoli pani, że ja, za
miast pani pójdę trochę do
cholery? (1).

Rys- Zenon Wasilewski

M ajowe am ory

SALEK.
Salek jest komiwojażerem.
Dniami całymi przebywa w
pociągu. I Jak to zwykle w ta
kich wypadkach bywa, jadący w tym samym pociągu ko
ledzy opowiadają sobie dow
cipy.
Jeden z komiwojażerów za
da! Sułkowi taką zagadkę:
— Co to jest? Ma nogi i nie
może chodzić, ma skrzydła i
nie może fruwać, ma dziób i
nie może jeść.
Salek zastanowił się chwil
kę i nie zgadł.
— A wiesz pan co to jest?
—- zaśmiał się kolega — wy
pchany ptak.
Po tygodniu Salek zawitał
do rodzinnych pieleszy.
Wyobraź sobie — zwra
ca się do żony — że droga
przeszła mi bardzo wesoło.
Przez cały czas się śmiałem.
Opowiadali mi świetne kawa
ły. A najlepszy z nich to jest,
że wypchany ptak ma nogi i
nie może chodzić, ma skrzy
dła i nie może fruwać i ma
dziób i nie może jeść.
Żona patrzy zdumiona na
Salka.
— I gdzie jest ten dowcip?
Salek drapie się w głowę?
— Rzeczywiście... Sam się
dziwię z czego ja sic właści
wie śmiałem. (1).
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ZA RZĄDÓW PREMIERA SKŁADKOWSKIEGO
MÓWIĄ ŻE...________________________________
IF związku ze zbliżającą się
kasacją Fleischerowej kino
mani mają się domagać filmo
wych zdjęć z procesu, abyś
my i my mieli wreszcie włas
ne F l e i s c h e r ó w k i .
*
VF tegorocznych pochodach
pierwszomajowych brali udzial wszyscy, bez różnicy
wyznania: Żydzi, chrześcija
nie, b u n d y ś c i...
*
Postępowy odlani spoteczeń
stwa litewskiego ma się ujem
nie zapatrywać na rokowania
Litwy z Watykanem, gdyż nie
wierzy w p a p i e ż o w e zo
bowiązania.
*
Podobno na herbatce, którą
Roosevelt wydal dla Forda,
madame Roosevelt pełniła ro
lę F o r d-d a n c e r k i.
*
Szturmowcy austriaccy zwo
żą masowo trumny na cmen
tarz żydowski w Wiedniu.
Jest to nieustanna zabawa
w p o c h o w a n e g o na
cześć Anschlussu.

O książce Melechiora Wańkowicza pod tytułem C.O.P. (Cen
tralny Okręg Przemysłowy)

Projektowane
połączenie
sztabów angielskiego i francu
skiego ma na celu s z t a b i
l i z a c j ę pokoju w Euro
pie.
O zakazie eksploatacji naf
ty meksykańskiej przez obcy
kapitał mówią, że rząd meksy
kański zażył go z b a ń k i .
*
— Jak się nazywają główne
motywy muzyczne lutlerowskich kompozytorow?
— G a u l e i t—motiv.
*
O reakcji Str. Ludowego na
obiecanki podniesienia cen
plodow rolnych mówią, że
chłop polski nie odda wolnoś
ci nawet za cenę ż y t a .
(b).
*
Podobno po wizycie Flitlera w Rzymie, na terenie całej
Rzeszy odbędzie się zbiórka
na Pomoc R z y m o w ą.
(b).
*
B. premier, prof. Leon Ko
złowski, podjął niewdzięczną
misję zanalizowania działalno
ści ÓZN. Byl to prawdziwy
k o z io ł o fia r n y .
(n)

STANISŁAW JERZY LEC

FRA SZK I
IDEOLOGIA
Żeby mieć z masłem pewny chleb,
za mało by rósł z karku łeb!
Z chorągwią krocz przez ziemski dół! —
Abyś kierunek wiatru czuł.
O CIĘŻKIM PRZEMYŚLE
Kiedyż do głębi zrozumiemy,
kiedy krzykniemy należycie?
Jak? Macie taki ciężki przemysł
i lekkie, ach, najlżejsze życie!
DO KIEPURY
Cóż, że w delikatnym tonie
atakujesz górne Ce —
Atakuję w ostrym tonie
górne M. S. Z. — gdy chcę!

W szy scy czytają, a b o n u ją i ro zp o w szech n iają

„KURIER DEMOKRATYCZNY"
niezależne pism o ś w ia ta p racy .
Redakcja i Administracja: Warszawa, Świętokrzyska 8 m. 6.
Przekaz rozrachunkow y N r. 809, P. K. O. 18.147.

Rys. Andrzej Siemaszko

C.O.P.an narobił!
INCOGNITO.

OD NASZEGO
SZKOLNEGO
Świetny komik Fernandel,
KORESPONDENTA
jeden z najpopularniejszych
Wprzedziale pociągu Glas-,
aktorów paryskich wsiadł pe
gow—Aberdeen
siedzą dwaj
wnego wieczoru do taksówki
Szkoci.
i pragnąc zakpić z szofera,
spytał:
Po dwugodzinnym milcze
— Do którego teatru warto niu młodszy Szkot zwraca się
do starszego:
by się wybrać?
— Przepraszam pana, któ
— Musi pan zobaczyć ko
niecznie Fernandela w „Przy ra godzina??
Zapytany rozkłada gazetę i
jacielu Fritzu"!
— Któ to jest tep Fernan mówi:
del? — zagadnął z głupia
— Pyta pan mię o godzinę
frant rozbawiony aktor.
tylko po to, by nawiązać ze
— Jakto? — zawołał szofer mną rozmowę, a gdy nawiążc
— Nie zna pan Fernandela?
my rozmowę, staniemy się
tym samym znajomym i — ja
— Nie.
— No, to zapewne przyje ko znajomy — po przyjeźchał pan do Paryża wprost z dzie do Aberdeen, zaproponu
je mi pan bym wypił z nim
kolonii?
razem szklaneczkę wishky, a
— W istocie! A więc do wtedy ja zaproszę pana do
brze, niech mię pan zawiezie siebie na śniadanie, pan natu
do teatru, w którym gra ten ralnie skorzysta z zaprosze
okrzykłiwy Fernandel.
nia, przyjdzie do mego domu
Gdy taksówka zatrzymała i pozna moją piękną córkę,
się przed teatrem, aktor wy wtedy oczywiście zacznie pan
siadł i mile połechtany w swej coraz częściej bywać u nas w
ambicji wręczył szoferowi kró reszcie pewnego dnia poprosi
lcwski napiwekpan o rękę mej córki — a dla
Kierowca mrugnął znaczą czego, do wszystkich diabłów,
miałbym oddawać swą córkę
co i wykrzyknął:
— Dziękuję bardzo, mon- człowiekowi, który nie ma na
wet zegarka?!!!
(t).
sieur Fernandel. (t).

A
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Paszkwile na Szpilki
NA ARTYKUŁ WSTĘPNY
Chociaż znał go jak zły Szeląg,
jak przeczytał, to się przeląkł.

NA UTWORY ST. J. LECĄ.
Taki Lec... jakby rzec?...
Niby spec — a można się wściec.

NA UTWORY LEONIDA FOKSZANSKIEGO.
O co idzie,
Leonidzie?

NA UTWORY JERZEGO KAMILA WEINTRAUBA.
Choćbym za to miał paść lada chwila,
Nie przeczytam Jerzego Kamila.

NA UTWORY J. MINKIEWICZA.
Nie chcę czytać H. I. Polita
i kwita.

NA UTWORY ŚW. KARPIŃSKIEGO.
A niby dlaczego
mam czytać Karpińskiego?

PROJEKT DEPESZY Z HISZPANII.
Zuzanno Ginczanko,
nie pisz, bo lynch!
Franco.
NA RYSUNKI MAJI BEREZOWSKIEJ.
Proszę wyjaśnić nam, pani Majo
Dlaczego oni ubrań nie mają?
NA ADMINISTRACJĘ.
Ciężko tym, co są na pensji
w instytucji na Hortensji.
KONKLUZJA.
Szpilki — szmilki!

C Z Y T A J C I E „S Y G N A Ł Y
dwutygodnik społeczno-literacki
Lwów — ul. HAUKE BOSAKA 12

Rys. H a -G a

)

— Czy ja mogę opra
wić "Psia twoja mać«?
— A dlaczego?
— Bo tu jest napisa
ne, że oprawia się obrązy.

PRZEWIDUJĄCY ZARZĄD
UZASADNIONA
PRETENSJA.
W jednej z podrzędnych
knajp na Woli wisi taki na
Grynberg drzemie w prze
pis:
dziale pociągu dalekobieżne
-,Do Szanownych Gości! W go. W pewnym momencie sia
wypadku sporów i bójek u- du. mu na nosie mucha. Gryn
przejmie prosi się o nielama- berg spędza ją niecierpliwym
nie stołów i krzeseł. W kącie ruchem. Mucha jednak ciągle
pod piecem leżą specjalnie na wraca.
ten cel przygotowane polana.
W końcu zdenerwowany
Z poważaniem Zarząd"- (s).
Grynberg wstaje, otwiera ok
no i wypędza przez nie mu
chę, krzycząc z pretensją:
BIAŁE
— Też bezczelność! Na pie
NIEBEZPIECZEŃSTWO
chotę nie możesz?... (s).
— Jak pan właściwie po
*
znał swą żonę, panie BrzuDwaj włamywacze plądrują
siak?
inż. R. słynnego
— W dość oryginalnych o- mieszkanie
automobilisty.
W pewnej
kolicznościach: na szczycie chwili jeden odzywa
się:
Giewontu.
—
Spójrzno,
Józek,
jaki by
— Mój Boże! Jeszcze jed czy kielich.
na ofiara gór.-, (t).
Ale Józek jest nie głupi:
— Zostaw, to bracie, nie ru
KTO SIĘ
NA GORĄCYM SPARZY. szaj tego, to jest kiepski inte
res — widzisz to jest puchar:
Pewna młoda panienka zo musisz go trzy razy zdobyć,
stała zaproszona na przyjęcie, zanim będzie ze wszystkim
uświetnione obecnością kilku twój. (m).
najwybitniejszych przedsta
wicieli naszej literatury.
WHISTLER.
— Pozwolę sobie przedsta
Znakomity
malarz angielski
wić — mówi w pewnym mo
mencie syn gospodarzy — pa Whistler nie miał lekkiego
na Światopełka - Karpińskie życia z Tomem Taylorem.-.
Dowcipny krytyk w spo
go.
sób
bezwzględny — i naogół
— Grzybówna jestem.- Bar słusznie
wytykał wszyst
dzo mi przyjemnie.. Ale czy kie wady—i usterki
jego dziel.
pan jest rzeczywiście ŚwiatoMimo to na gruncie towa
pełkiem Karpińskim?
rzyskim utrzymywali ze sobą
— Tak jest, łaskawa pani.
bardzo serdeczne stosunki.
— Naszym wielkim poetą i
Gdy Tom Taylor zmarł,
satyrykiem?.Whistler przyszedł do swego
— Tak.
klubu smutny i zmartwiony
— Na prawdę?
Co ci się stało? — pyta
— Z największą pewnością ją —
go przyjaciele.
— odpowiada Karpiński z uj
— Straciłem swego najlep
mującym uśmiechem.
szego
nieprzyjaciela! (t)— Oh, proszę mi wybaczyć
moją nieufność — mówi dzie
CENA.
wczę, rumieniąc się — ale wi
— Ile ciebie kosztuje takie
dzi pan, w zeszłym tygodniu ubranie?
przedstawili mi Mikołaja Re— 250 złotych już ze wszyst
ya, a potem okazało się, że to kim — razem z kosztami są
dowymi. (s).
wcale nie był on. (t).
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G E O G R A F IA
Nauczyciel wszedł do kla
sy. Pod pachą niósł wielki
dziennik.
— Cześć, czołem, czuwaj,—
powiedział, po czym usiadł
na katedrze. — Spokój, sia
dać. Dziewczynki, nóżki przy
sobie. Chłopcy rączki na pul
pity. Sprawdzamy listę skła
dek i obecności.
Otworzył dziennik.
— Apfelbaumówna dała?
Dała. Jest? Jest. Arciszewska,
Binental,
Bracia Hirszfeld,
Beck, Cedergren, Ciołkosz,
Dana Chór...
Czytał listę, mrucząc, nie
kiedy tylko wymawiając gło
śniej jakieś nazwisko.
— ..Fleszarówna,
popraw
wioski... Kwiatkowski, Lejtes,
Malicka, Piasecki-..
Nauczyciel spojrzał na kla
sę.
— Piasecki — powtórzył —
jak ty się zachowujesz? Po
łóż te organki. Następną
godzinę masz wolną. Będzie
religia. A teraz nie baw się
smarkaczu. Prystorówna, jak
ty wyglądasz?, bój się Boga.
Sawan.
W klasie zrobiło się cicho.
Nauczyciel podszedł do ma
py- Stolicą Bawarii jest Mo
nachium, po polsku Mnichów,
po niemiecku Miinchen. Mie
szkańcy powyższego miasta
trudnią się spożywaniem pi
wa i grą w kręgle. Nie obce
im są również od roku 1158
trzy gimnazja, akademia, kon
serwatorium, szkoła handlo
wa, biblioteka, muzeum, gale
ria obrazów, teatr municypal
ny i ogród. Zawdzięczając cu
downemu położeniu nad rze
ką Izarą, miasto to było i jest
prawdziwą perłą pierwszej,
drugiej i trzeciej Rzeszy.
Przeszedł się po klasie.
— Powtarzamy: Czem jest
to miasto? Prawdziwą perlą.
Czego perłą? Pierwszej. Czy
tylko? Nie, nie tylko. Pierw
szej, drugiej i trzeciej. Cze
go? Rzeszy. Dobrze, siadaj.
Po czym sam usiadł. W tej
chwili z przyległego pokoju
nauczycielskiego zadzwoni! te
lefon.
— Poczekajcie — powie
dział do klasy.
Podszedł do telefonu.
_ Służka. Tak jest, panie
naczelniku. Słucham, panie na
czelniku. Autonomię, panie na
czelniku. Eldorado, panie na
czelniku. Kawiarnia, panie na
czelniku. Tak jest, panie na
czelniku. Monachium, panie
naczelniku. Rozumiem, panie
naczelniku. Już przerabiam,

panie naczelniku. Służka, pa
nie naczelniku.
Wbiegł do klasy.
— Natychmiastowy spokój
— zawołał. — Właśnie otrzy
małem wiadomość ściśle zwią
zaną z przedmiotem. Czy jest
w Monachium kawiarnia El
dorado? Na pytanie to odpo
wiadamy
krzepkim: ,.nie“.
Nie ma w Monachium ka
wiarni Eldorado. Była kawiar
nia Eldorado, ale nie ma ka
wiarni Eldorado. Natomiast
jest autonomiczne państwo
Eldorado, wyłonione z dawnej
kawiarni Eldorado i to właś
nie państwo będzie przedmio
tem naszej lekcji.
Wyjął chustkę i wytarł nią
twarz.
Otóż grupa bywalców ka
wiarni Eldorado — ciągnął —
położonej na ziemiach Mona
chium, które, jak wiemy, było
do niedawna perłą pierwszej,
drugiej i trzeciej Rzeszy, en
tuzjastycznie i spontanicznie
ogłosiła niezależność, nieza
wisłość i niepodległość. I oto
co widzimy? Dura lex, sed lex,
jak mawiał Urke Nachalnik.
Postanowiono spontanicznie
wybrać wodza, któremu to
żądaniu uczyniono zadość. Po
za tym waluta — wiadomo, u

strój, wiadomo, wojsko
—
Wiadomo, w mordę — wiado
mo...
Ostry dźwięk dzwonka te
lefonicznego przerwał dalszy
bieg jego myśli.
Służka. Tak jest, panie
naczelniku. Rozumiem, panie
naczelniku. Bezsprzecznie, pa
nie naczelniku. Zmieni się, pa
nie naczelniku. Służka, panie
naczelniku.
Uczniowie poczęli się krę
cie. Zrobiło się głośno. Gdy
nauczyciel wrócił, wskazał na
mapę:
— Nieaktualne- — powie
dział.
Uspokoiło się.
..otrzymałem wiadomość,
że do nowopowstałego auto
nomicznego państwa Eldora
do zgłosił akces Klub Nadgra
nicznych piwoszów K.N.P.
Potężne to już dzisiaj pań
stwo rządzi się według zasad,
tudzież stało się ośrodkiem.
Wódz czuwa, ptaszki śpiewa
jąNie skończył. W przyle
głym pokoju zabrzmiał tele
fon.
— Już bieżę!
Po chwili z pokoju nauczy
cielskiego dochodził jego głos:
— Służka, panie naczelni
ku. Tak jest, panie naczelni-

Rys. Zenon Wasilewski
— Proszę pana, czy nie wie
pan przypadkiem, czy na tej
ulicy jest fabryka makaronu?
— Niestety, nie wiem.
Gdy już uszli od siebie ze
20 kroków, pan B. zatrzymuje
się, a potem biegnie do pana
A.
a
— To pan pewno myślal o
fabryce tego długiego makaro
nu?
— Tak, tak właśnie!
— To przepraszam, tego też
nie wiem.

■i-oożnone.
saz nafafwae,

tą, 'rwstyłu,
dfr g&łe/ruo.

ku. Już uwzględniam, panie
naczelniku.
Wbiegł do klasy i zerwał
mapę.
— Nieaktualne. Jak donio
sła prasa do młodego pań
stwa Eldorado, dołączyła się
Akademia Miłośników Powo
dzian wraz ze swą siedzibą w
Kłaju. Jak ogólnie wiadomo
miasto Kłaj jest prawdziwą
perłą przedwieprza...
Telefon... Pobiegł.
— Idę, idę. Służka. Go no
wego, panie naczelniku? Coś
zmieniamy, panie naczelniku?
Co, tak nie wiele? Drobiadż
ka, panie naczelniku.
Rzucił słuchawkę i radosny
wbiegł do klasy. Chwycił kre
dę i rysując na tablicy, mówi:
— Jak donosi agencja, Zwią
zek Suflerów Kinowych na Ro
dosie, jak widzimy na tej ma
pie, zgosił akces w celach wia
domych. Apfelbaumówna cze
go siedzisz, jak struta? Osob
ne zawiadomienia rozsyłane
nie będą... Cicho! Pan naczel
nik dzwoni.
Podniósł słuchawkę:
— Służka. Nie, bujda.. Co
pan naczelnik powie?... Wspa
niały sukces sezonu... biały ty
dzień, mwna
powiedzieć.
Grand prix z mieczami... Na
czelniku, nigdy panu tego nie
zapomnę... Służka.
Zmęczony przestąpił próg
klasy.
— Nieaktualne. Dyżurny ze
trzeć tablicę. Uappetit vient
en maugeant — jak powie
dział Achilles Rozenkranc...
Klub nudystów w Grenlandii
został telefonicznie podbity.
Cześć i chwała...
Urwał. Otarł pot z czoła.
— Następnie Związek Nie
zależnych pszczelarzy miusiał
zgłosić swój akces. Otóż, jak
wiemy...
Tym razem dzwonił cenzor.
Państwo Eldorado zostało
skonfiskowane.
Nauczyciel zdjął marynarkę
i powiedział:
— Wobec tego na następną
lekcję nauczycie się o Sude
tach... Od strony 16 do 18,
według tego, jak uczyliście się
o Austrii.

6
LOLA SZERESZEWSKA

Błękitna rzeczka i brunatna rzeka
Zwinna, mała rzeczka płynęła w podskokach,
nie była zbyt płytka, ani zbyt głęboka —
b o lekarza przychodzi mat
ka z dwoma chłopcami.
— Panie doktorze - - mówi
z płaczem — Wojtuś połknął
pajaca.
Doktór spogląda na chłop
ców:
— A który to jest Wojtuś?
— Ten...
— To co robi tutaj ten dru
gi?
— To jego zabawka. (1).

tańczyła przez wiry, pełzła przez mieliznę —
a przy brzegu praczki płukały bieliznę.
Młode, jędrne praczki, prały i śpiewały,
a rzeczka płynęła zakrętem niedbałym —
rosły nad nią gęsto niezapominajki,
nocą śpiewał słowik księżycowe bajki.
Wtem przed małą rzeczką staje ciemna rzeka
i rzecze: „już dawno tu na ciebie czekam,
nie możesz samotnie wędrować daleko,
płyń ze mną do morza, pod moją opieką."

Hi
Pan Klopsikowski wrócił z
żoną z teatru Grali „Hamleta“.
— To mi się podoba! — mó
wi pan Klopsikowski- — Pa
miętasz, sześć lat temu byliś
my na „Hamlecie**, a Ofelia
nosiła tę samą suknię..— Widziałeś przecież, że ona nie jest przy zdrowych
zmysłach... (s).

Rzeczka zaszemrała niezadowolona,
ale wielka rzeka wzięła ją w ramiona.
Odtąd płyną razem — toczą gęste fale,
szumią barazo głośno, groźnie i wspaniale,

— Kiedy polowałem ostai
nio na jeienie—panie azieuzicu—udai mi się strzai jaKiego nikt na świecie dotąd nie
wykonał i z pewnością me wy
kona! Mozę pan dziedzic wie
rzyć łub nie wierzyć — po
wiem panu dziedzicowi tylko,
ze jednym jedynym strzałem
tramem potężnego rogacza w
lewe ucho i w prawą tyiną nogęi
— Blagujesz Kuba! to zu
pełnie niemożliwe! tego nikt
nie potratL
A jednak zapewniam pana
dziedzica, że tak było — mó
wi Kuba- — Dla wyjaśnienia
muszę tylko dodać, ze w chwi
li, gdy oddawałem strzał, je
len, gryziony widocznie przez
pchły, drapał się prawą tyiną
nogą w lewe ucho! ttjPIJAK.
Walenty Cebrzyk przycho
dzi do domu zalany na pest
kę. Zona budzi się i pyta:
— Coś tak późno wrócił?
— Nie pozno, nie późno,
dopiero pierwsza.
W tej chwili zegar wydzwa
nia trzecią.
— Dobry, dobry — mówi
Walenty — nie musisz trzy
razy powtarzać.
ŻYCIE I POEZJA.
Młody poeta: „Już trzy la
ta mija, jak oddałem swoje
poezje do druku, a pan ich
dotąd nie wydrukował!*.
Wydawca: I pan się jesz
cze ekarży! 1aki Homer wię
cej niż dwa tysiące lat musiał czekać, za nim wydruko
wano jego Iliadę" (s).

tętnią motorami, grają syrenami
i niosą do morza łodzie za łodziami.
Ucichł tryl słowiczy, zmilkły pieśni praczek,
tylko czasem nocą coś nad rzeką płacze.

STANISŁAW JERZY LEC

FRASZKI FILMOWE
O PEWNEJ GWIEŹDZIE FILMOWEJ
Wzdychał do ciebie mój nieboszczyk dziadek
do twego czaru i obfitych wzruszeń
i twoją sławę dostał jako spadek
ojczulek po nim, mój drogi staruszek,
i ja twą „fotkę** gniotąc pod poduszką
Mój syn do ciebie parne wiersze pisał
i u mnie rymów do twych kształtów szukał.
I dziś z ekranu jako jastrząb zwisasz
nad głową mego najmłodszego wnuka.
Patrz! Więdnie róża, zdycha nawet słowik.
Ach! nie truj życia chociaż prawnukowi.
DO NASZEJ DZIESIĄTEJ MUZY
Czemu nam skąpisz swoich łask
zlituj się Muzo nademną.
Tyle ach tyle masz tych gwiazd
A ciemno jest, strasznie ciemno!
DO FILMOWEJ WENERY
Dziwne to ludzkie przeznaczenie —
jaką się życie rządzi silą?
W ostatnim filmie twe „zbliżenie"
od Ciebie sukces oddaliło.

żądajcie

OLLA -

tropić i

W pięć miesięcy po ślubie
żona urodziła Kapucynerowi
dziecko. Zdumiony tym fak
tem poszedł do rabina:
— Rebe, — zapytał — co to
może być? Żona urodziła mi
syna w pięć miesięcy po ślu
bie?...
Rebe pokiwał mądrą brodą,
wreszcie rzeki:
— No, dobrze, a co ona mó— Ona mówi, że to jest „siódemka“...
— No, to czego chcesz? Ty
głupi, idź do domu i me
martw się!.. Przecież wiesz, że
„siódemka** rodzi się dwa mie
siące wcześniej... (s).
MARSYLIA.
Mariusz i Olive siedzą w
marsylskiej knajpce.
— Wiesz, Olive — mówi
Mariusz — Mój koń tak
wspaniale skacze, że kiedy
chcę udać się do pobliskiej
wioski, wystarczy, że na nie
go wsiadam i po chwili już je
stem na miejscu.
— To jeszcze nic — odpo
wiada Olive — mój koń tak
wspaniale skacze, że kiedy
chcę pojechać do sąsiedniej
wioski, to muszę cofnąć się o
dziesięć kilometrów i dopiero
wtedy jesteśmy na miejscu.

tPrwukoc
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Nasz pierwszy konkurs ry
sunkowy cieszył się dużym
powodzeniem wśród czytelni
ków o czym świadczy liczba
483 nadesłanych kuponów z
odpowiedziami. Trafnych od
powiedzi nadesłano 38, 3 ku
pony zostały unieważnione,
jeden odkleił się w drodze od
kartki, którą otrzymaliśmy
czysta (z Łodzi).
Trafne rozwiązanie brzmi:
1—Tomaszewski Henryk
2—Reiff M.
3—Parecki Rranciszek
4—Zaruba Jerzy
5—Kanarek Eliasz
6—Bickels Jakub
7—Ha-Ga
8—Wasilewski Zenon
9—.Siemaszko Andrzej
10—Lipiński Eryk
Największa liczba cżytcl
ników bo aż 414 trafnie od
gadla rysunek Pareckiego w
15 wypadkach plącząc go z
Kanarkiem, poza tym z inny
mi, jedynie Lipiński ani razu
nie był uważany za autora ry
sunku Nr. 3.
Na drugim miejscu znala
zła się Ha-Ga, której rysunek
odgadło 408 czytelników, sa
dzimy, że charakterystyczna
ramka wielu ułatwiła rozwią
zanie., najczęściej mylono z
nią Lipińskiego, bo30 razy, po
tem Siemaszkę 15.
Trzecim został Wasilewski,
396 trafnych rozwiązań, mylo
no go z każdym mniej więcej
po 10 razy. Reif znalazł się na
czwartym miejscu z 324 traf
nymi rozwiązaniami,
kto
„Szpilki" czyta uważnie ten

mógł bardzo łatwo Reifa po
znać, gdyż w jednym z po
przednich numerów była identyczna karykatura Hitlera
na ostatniej stronie. Najczęś
ciej mylono go z Bickelsem—
63 razy, następnie z Zarubą
27, Kanarkiem 18, Siemiaszką
15, z innymi mniej.
Rysunek Lipińskiego traf
nie odgadło 300 czytelników,
myląc go w 54 wypadkach z
Zarubą, w 30 z Siemaszką,
poza tym z każdym po kilka
naście razy.
Szóstym został Zaruba, 288
trafnych rozwiązań, najczęś
ciej był mylony z Lipińskim
bo 51 razy, potem z Kanar
kiem 48, z Siemaszką 30, oraz
z innymi. Prawdopodobnie
myliła wielu wielkość rysun
ku Zaruby, który przeważ
nie reprodukowany jest w for
mach dużych.
Następnym był Tomaszew
ski, odgadło go 285 osób, my
ląc go najczęściej z Siemasz
ka 51 razy, z Kanarkiem 45
razy, z Reifem 50. z Zaruba
27 itd. ani razu Wasilewskie
mu nie przypisano autorstwa
rysunku Tomaszewskiego.
Na ósmym miejscu znalazł
się Bickels, odgadło go traf
nie 258 czytelników, plącząc
go 72 razy z Tomaszewskim
42 z Siemaszką. 30 z Zarubą i
innymi
Przedostatnie miejsce za
jął Kanarek, odgadło go 219
czytelników, w 123 wypad
kach autorem uznano Siema
szkę, poza tym po kilkanaś
cie razy przypisywano autor
stwo innym.

Najwięcej kłopotu sprawił
rozwiązującym Siemaszko, któ
rego trafnie odgadło tylko
162 czytelników, 96 razy był
mylony z Kanarkiem, 75 z
Bickelsem, 51 z Reifem, 36 z
Tomaszewskim, poza tym z
każdym. Następnie 90% czy
telników robiło błąd w jego
nazwisku pisząc Siemiaszko.
Losowanie trafnych kupo
nów dało wynik następujący:
1. Podróż do Gdyni w luk
susowej kabinie statkiemTow.
„Vistula“ — p. Olga Niżyńska.
2. Rakieta tenisowa — p.
Sabina Tarnaszewska.
3. Bezpłatny kupon na pla
żę Kozłowskiego w Warsza
wie, wraz z bezpłatnym ko
rzystaniem z kabiny przez ca
ły sezon —. p. Jerzy Nowo
sielski.
Po 1 paczce Herbaty tury
stycznej „Pluton** T. i M. Ta
rasiewiczów S. A. otrzymali:
p.p. Czesława Danielska, An
toni Józikowski, Ignacy Launer. Seweryn Neuman, Zenon
Wiktorczyk.
Ksążkę Giona „Ottawa**
wyd. „Renaissance** otrzymali:
pp. Józef Auerbach, Zdzisław
Cburgin, Zofia Komorowska,
Stanisław Kuropieska, Sewe
ryn Pomeranc.
Książkę Ludwiga „Europa
we krwi** wyd. „Renaissance**
otrzymali: pp. Natan Gutman,
Zdzisław Kaczanowski, Franc.
Władysław Ocbyński, Salezy
Plawner, Józef Szewczyk.

Książkę Maurois „Shelleye**
wyd. „Renaissance** otrzyma
li: p.p. Emil ja Bieńkowska,
Jan Gruber, Ludwik Kępina,
Rozalja Szydłowska, Adolf
Witkowski.
Książkę Bojera „Nowa Świą
tynia** wyd. „Renaissance", otrzymali p.p. Gustaw Langer
man, Antoni Miller, Józef Mu
szkat, Edmunt Przybylski, E
manuel Seidenman.
Książkę P. Hollendra—„Lu
dzie i Pomniki" wyd. F. Hóesick otrzymali: p.p.- Michał
Birnbaum, Dr. Aleksander Ha.
ber, Paweł Lerner- Halina Mekel, Maria Szczygłówna.
Książkę J. Paczkowskiego,
„Na ostrzu noża" wyd.
F. Hoesick otrzymali: pp.
Karol Baraniecki, Juliusz Bie
lecki, Alfreda Bielska, Broni
sław Gruber, Berek Szymel
mic.
Poza tym p. E. Pawlockiemu pomimo błędngo rozwią
zania' przyznaliśmy nagrodę
-v postaci prenumeraty kwar
talnej „Szpilek" za pomysło
we wykona.i 3 n zv’iązania.
Wszyscy nagrodzeni, żarnie
szkali w Warszawie, proszeni
są o osobiste przybycie do re
dakcji „Szpielk** w godz. 1013, po odbiór nagród, nagro
dzonym na prowincji, wyszlemy pocztą.
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