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Goście w naszym mieście 

MALI ALE POSTĘPOWI 

Przybyła już delegacja krasnoludków postępo

wców z Kanady. Nosi goście nawiązali serdecz

ne kontakty z polskimi krasnoludkami i przepro

wadzili wymianę doświadczeń w przeliczaniu cali 

na centymetry. W rozmowie z naszym przedsta

wicielem podkreślili konieczność zjednoczenia 

krasnoludków całego świata bez względu no 

różnice w podziałce. Zakwaterowani są w schlu

dnej, estetycznej puszce po herbacie. Wczoraj 

zwiedzili zamek wawelski. No pytonie, jak im się 

podobał, odpowiedzieli: „Bardzo ładny, tylko 

trochę za duży" . 

Drobne 

Zamienię wszystko na święty spokój. 
Sł . Mrofek. 

Inteligenci - do lnteligence Service - po
trzebni od zaraz. 

Dwóch do trzech najlepszych synów ojczyzny 

zatrudnimy od zaraz. Proco lekko. Deputaty. 

Rzymianin - do dziecko, potrzebny od zaraz. 
Zgłoszenia pod „Miłośnik antyku". 

Futro z płetwonurków kupię natychmiast. 
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GORSZĄCE ZAJŚCIE W GOSPODZIE 
„POD LUDEM" 

Onegdaj w gospodzie „Pod Ludem" miało 

miejsce awanturo będąca wynikiem nadmierne

go oczytania personelu gospody w dramaturgii 

klasycznej. Mianowicie niejaki P. po zjedzeniu 

obiedu wręczył kelnerowi 100 zł i zażądał należ

nej mu reszty. Miast tego kelner w milczeniu 

schował cały banknot i następnie nie reagował 

na monity. 

Indagowany przez wezwanych funkcjonariuszy 

kelner usprawiedliwiał się słowami wielkiego 

Szekspira: „Reszto jest milczeniem". 

CZYŚCIOSZEK 

Odpowiadając no opel władz miejskich o za

chowanie czystości w naszym mieście, niejaki P., 

dozorco domu, sprzątnął dwóch lokatorów. Przed 

sądem tłumaczył się, że woli sprzątać lokatorów 

niż schody. 

Z zagranicy 

REWELACJA 

Podobno jeden z braci sjomskich okazał się 

podrzutkiem. Załączamy zdj~cie braci sjomskich. 
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Z kraiu 

NIEZWYKŁY PORÓD 

W miejscowości P. urodziły się dwojaczki z 

transparentem w rączkach. Ojciec zbiegi. Dzieci 

czują się dobrze pomimo spiczastych i jednocze

śnie dziwnie spłaszczonych główek. 

NIEPOKOJĄCY OBJAW 

Aspołeczne tendencje, ucieczko od rzeczywi 

stośc i , słowem: ekspanizm, samolubstwo - oto 

zjawisko, które muszą niepokoić każdego zdrowo 

myślącego członka zbiorowości . Oto onegdaj 

harcerze, w czasie ćwiczeń na wolnym powietrzu, 

dokonali przypadkowo wstrząsającego odkrycia. 

Wbijając w drzewo gwóźdź odkryli, że mniemane 

drzewo było niejakim Józefem Parcią, lot 31, któ

ry przejąwszy się personalistycznymi teoryjkami 

zachodu - wypisał się ze wszystkich organizacji 

społecznych, o następnie zbiegł do losu i tom 

zaczął udawać drzewo. O sile jego nienawiści 

do kolektywu świadczy fakt, że Parci udało się 

wypuścić liście i zazielenić się. 

Pardę, po udzieleniu pierwszej pomocy, odwie

ziono do miasto i wpisano z powrotem. 
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DZIELNA POLKA OBYWATELKA 

Mario G. urodziło dowód osobisty, bez dzie

cko. Jest to budujący przykład prawdziwie urzę

dowej postawy obywatelskiej. 

WZRUSZAJĄCY PRZYKŁAD 

Ciekawy przykład przyjaźni między zwierzętami 

zanotowano w Pulsówce. Mianowicie świnia, na

leżąca do jednego z gospodarzy, zdradzało czę

sto oznaki podniecenia alkoholowego. Okazało 

się, że króliki z pobliskiej zagrody zapraszały ją 

na libacje, w czasie których nie obywało się bez 

tradycyjnej ćwiartki. 

Złote myjli 

Pamięć dopisuje kelnerom do rachunku. 
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Sławomir Mrożek 
Postępowiec, Czytelnik, 

Warszawa 1960 
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