






Makuszyński cieszy się 
wciąż żywą sympatią 

czytelników. Jego książki 
- choć są to utwory wieko
we, z innej zupełnie epoki 
- przechodzą z pokolenia 
na pokolenie, zdobywają 
nowych miłośników, 
dla których powiedzenie: 

„Oni mają wieś niedaleko 
Wilna. Od trzystu lat 
w naszej rodzinie" znaczy 
tyle, co zaproszenie na 
niedźwiedzia z rożna 
i omlet z trzech tuzinów jaj. 
A jednak - lubimy książki 
Makuszyńskiego . 

Jak się kogoś lubi, to się 
go lubi i kropka. Trudno 
wytłumaczyć się z uczuć. 
Właściwie to sprawa bez
nadziejna. Bo jeden, po
wiedzmy, widzi tylko fioł 
kowe oczy, a drugi w tym 
samym czasie liczy piegi 
i warczy, że dziewczyna 
powinna skakać po drze
wach, skoro jest ruda jak 
wiewiórka. Co będzie jutro, 
za tydzień albo za rok? 
Może nic się nie zmieni, 

a może zmieni się wszyst
ko? Tego nikt, nawet po
ważny człowiek z siódmej 
klasy, przewidzieć nie jest 
w stanie. Zdarza się bo
wiem, że fiolki nagle więd
ną. Stalo się, że promień 
słoneczny przesunął się 

o krok i już cały świat 
wygląda inaczej. 
Makuszyński zbudował 

cały świat z uśmiechów. 
Stworzył pogodne niebo 
i pogodnych ludzi. 
To prawda, że w życiu 
często bywa inaczej .. . 
Ale kiedy jest nam źle , 

kiedy dopadają nas tysiące 
zmartwień i kłopotów, 

tęsknimy do ciepłych 
powiewów wiosny, wypa
trujemy słońca, szukamy 
towarzystwa ludzi przyja
znych i szczerych. Jeżeli 
wtedy otworzymy jedną 
z jego książek , od razu 
poczujemy się jak u siebie: 
świat Makuszyńskiego to 
w gruncie rzeczy świat 
naszych pogodnych marzeń 
i uśmiechniętych snów. 





„Dwie młode istoty 
patrzyły sobie w oczy 
i nagle zaczęły się uśmie
chać ku sobie radośnie . 

Oczy fiołkowe były pełne 
blasków. - Fiołki są pięk

niejsze od wszystkich dia
mentów świata! 

- pomyślał Adaś. 

- A czyste serce czer-
wieńsze od wszystkich 
rubinów ... Był to bowiem 
chłopak bardzo mądry 
i bardzo przenikliwy." 
Skończyła się awantura 
wakacyjna i jednocześnie 
zaczęło się chyba coś bar
dzo ładnego . Razem 
z ostatnią kropką rozwiały 
się obrazy słonecznego 
świata . Ale, jak po wysłu

chaniu bajki, mam ochotę 
zapytać: i co dalej'! 
Co stało się z Adasiem 
i Wandą, co im przyniosła 
przyszłość? 

Makuszyński, choć mu 
wyobraźni i fantazji nie 
brakło, bezradnie rozło
żyłby ręce . Przyszłość, 

która była już bardzo bli
ska, w głowie nie mieściła 
się w ogóle. Za rok matura, 
za dwa lata wojna. Runą 
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„GłOS LUDU" DO KAŻDEJ 
POLSKIEJ RODZINY 
INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, 

o u OGłOSZENIA, SPORT. 
INFORMACJE O PRENUMERACIE: 

KANCELARIA KONGRESU POLAKÓW W CZ. CIESZYNIE, TEL. SS8 71 1 4S3 
REDAKCJA „GL" W CZ. CIESZYNIE, TEL. SS8 731 766, E·MAIL: SEKRETARIAT@GLOSLUDU.CZ 

Vóżene dómy o pónove, 
dovoluji si Vós pozvot do rozsffene prodejny kvetin no ulici Bezrućove 

o prodejny kvetin u mlyno na ullci Ostrovske. 
V obou prodejnóch kvetin Vóm krome trodicni vazby kvetln nobizime: 

<ail 0-. !'Nt()lffi r;f_?J vazby kvetln z tropick'fch o subtropick'fch rostlln "t ,~„ · 
~ ['> IJD~'0:Vt..JlJI.})_) ~ vozbu exkluzivnich kytic G'i smutecni vozbu •• --,,, ~ 
.. i-_ t-.. il -•';:,, vozbu s~otebni:h ~!c d~e. pfiprave_nych katalogu ri~ ,_„.__. 
~-=--~, - \!) dorucovom kvetm po cele CR (<!) ._,d"Oo 

Dekujeme za dosovodni pfizeri a tesime se no dalsi Vose nóvstevy 
- jmenem celeho kolektivu Siivie Petrósovó 

Tel. 558 711 099 

PARTNER 
""" „ 

TESINSKEHO DIVADLA 

TRINECKE ZELEZARNY, A.S. , PRUMYSLOVA 1000, 739 70, TRINEC 
TEL.: 558 531 11 1, FAX: 558 331 831, WWW.TRZ.CZ 




