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ALE DOWCIP! 
 

Podczas wakacji ojciec z córką zwiedzają 
muzeum. Przed posągiem Wenus z Milo ojciec 
zauważa: 
— No i widzisz, córeczko, do czego doprowadza 
obgryzanie paznokci?

— Weź, ten prezent jest fajny! 
A Maruda odpowiada: 
— Nie cierpię fajnych prezentów! 
— Ale ten jest najlepszy! 
— Nie cierpię najlepszych prezentów. 
— On jest super! 
 —Nie cierpię super prezentów! Ale jeszcze 
bardziej nie cierpię złych prezentów!

Lato i wakacje są w pełni i proszę wszystkich 
moich Przyjaciół i Czytelników korzystać z tego 
pełną parą! Nie robić długich postojów, nie za-
nudzać, nie marudzić, nie płakać, nie narzekać, 
nie leniuchować — tylko iść do przodu, zwracać 
uwagę na wszystko i na wszystkich, którzy są do-
okoła — cały otaczający nas świat. Jest piękny! 

Przepowiednie pogodowe: 
Wyjrzy słońce jeśli...

W najbliższych godzinach wypogodzi się, gdy po dłu-
gotrwałym deszczu gwałtownie zrobi się chłodno, a siła 
wiatru zacznie się wzmagać. Dobrym znakiem jest też 
dym unoszący się ukośnie lub pionowo ku górze.

Po całonocnym deszczu szczebioczące głośno o świ-
cie ptaki zwiastują piękny słoneczny dzień. Gdy mimo 
to przed południem nadal jest pochmurno, ale z uli gro-
madnie wylatują pszczoły, pogoda wkrótce się poprawi.

Jeśli wieczorem na zachodzie, pod chmurami pojawi 
się paseczek czystego, żółtego bądź zielonkawego nieba, 
następnego dnia pogoda będzie dobra. 

Jeszcze większe prawdopodobień-
stwo wypogodzenia się istnie-
je, kiedy księżyc świeci nocą 

jasnym, silnym światłem, a 
gwiazdy nie migoczą i wydają 

się bardzo dalekie. Stojąc na 
wzgórzu odczuwa się suche, 
ciepłe powiewy wiatru, zaś 

nad wodą daje się zaobserwo-
wać lekka mgiełka.

Miejsce na wakacje:
Skarb Wyspy Kokosowej

Dzisiaj zbaczamy nie-
co z naszego kursu waka-
cyjnych podróży dookoła 
świata, ale to miejsce jest 
nie tylko wyjątkowe, bo 
tak naprawdę, to wszystkie 
miejsca są wyjątkowe, ale 
też niezwykłe…

 Panuje przekonanie, że 
na Wyspie Kokosowej znaj-
duje się tak zwany „skarb 
Limy”. W 1820 roku, kie-
dy znany awanturnik Jo-
se de San Martin zmierzał 
do Limy (Peru), hiszpański 
wicekról oraz przedstawi-
ciele ponad 50 kościołów w 
mieście postanowili o prze-
niesieniu miejskiego złota i 
srebra w inne miejsce. Plan 
zakładał, że załadowany 
nimi statek „Mary Dear” 
będzie krążyć po wodach 
przybrzeżnych, aż do czasu 
unormowania się sytuacji 
w kraju. Jednak ładunek 
o takiej wartości okazał 
się pokusą nie do odrzu-
cenia. Pewnej nocy kapitan 
Thomson wraz z załogą wy-
rzucili za burtę mianowa-
nego przez wicekróla straż-
nika i wzięli kurs na Wyspę 
Kokosową, gdzie zakopali 
skarby. W drodze powrot-

nej rabusie zostali złapani 
i oskarżeni. Oszczędzono 
tylko kapitana Thomsona 
i jego najwierniejszego to-
warzysza, ponieważ mieli 
wskazać ukryty skarb. Jed-
nak, gdy tylko cała ekspe-
dycja znalazła się na wy-
spie, Thomson i jego kam-
rat natychmiast rzucili się 
w dżunglę i nie zostali już 
odnalezieni. Zrezygnowani 
Hiszpanie musieli opuścić 
wyspę z pustymi rękami.

Do dnia dzisiejszego bli-
sko 300 ekspedycji badaw-
czych usiłowało odszukać 
ukryte skrzynie ze skar-
bami. Wyspa jednak wciąż 
czeka na wielkie odkry-
cia. Wciąż nęci i przyciąga 
rządnych przygód poszu-
kiwaczy. Może to właśnie 
Wam uda się odnaleźć ten 
niesamowity skarb!?
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Odpowiedzcie na pytania 
zgodnie z Waszym zacho-
waniem i sposobem myśle-
nia, a dowiecie się, duszę 
jakiego zwierzęcia w sobie 
pielęgnujecie. 

Marzycie o tym, by zostać:
a)aktorem lub fotomodel-
ką;
b)dyrektorem;
c)naukowcem, pisarzem 
lub muzykiem.
Zdarzyło się Wam być lub 
bardzo prawdopodobne że 
zostaniecie: 
a)miss lub mister szkoły, 
albo kolonii;
b)przewodniczącym klasy 
lub szkoły;
c)najlepszym uczniem. 
Wieczór chętnie spędzili-
byście: 
a)na pokazie mody;
b)na meczu;

c)na koncercie. 
Lubicie: 
a)przeglądać się w lustrze;
b)rządzić innymi;
c)czytać w samotności. 
Inni zarzucają Wam, że: 
a)jesteście zapatrzeni w 
siebie;
b)krzyczycie na innych;

c)wydajecie się nieobecni, 
łatwo zamyślacie się. 

Teraz policzcie, których 
odpowiedzi „a”, „b”, lub 
„c” macie najwięcej. 
Jeżeli a — przypominacie 
piękną sarnę. Wasza uroda 
i Wasz wdzięk wzbudza-

ją podziw. Wygląd, strój, 
elegancja są dla Was naj-
ważniejsze. Dbacie o sie-
bie i staracie się podobać 
innym. Być może kiedyś 
zostaniecie gwiazdą! 
Jeżeli b — przypominacie 
silnego lwa, króla zwierząt. 
Najważniejsze jest dla Was 
kierowanie innymi. Jeste-
ście pewni siebie. Być mo-
że w przyszłości zrobicie 
karierę i obejmiecie ważne 
stanowisko. 
Jeżeli c — przypomina-
cie najbardziej inteligent-
ne zwierzę, czyli delfina. 
Najważniejszy jest dla Was 
kontakt ze sztuką lub na-
uka. Wasz własny rozwój 
jest priorytetem. Jesteście 
inteligentni i wrażliwi. Być 
może zostaniecie artystą 
lub naukowcem.

Drzemie w Tobie dusza zwierzęcia...? 

Znajdź wyjście z labiryntu Grzeczność przede wszystkim
Myślę o tym, że każ-

dy człowiek jest odpowie-
dzialny za swoje życie. 
Kształtując swój charak-
ter, sposób bycia, 
ma wpływ na 
to, kim będzie 
w przyszłości. 
Dla mnie waż-
na jest wrażliwość, 
to, żeby umieć do-
strzegać innych lu-
dzi, ich problemy, troski. 

Ważne też jest zastanawianie się nad pięknem otacza-
jącej przyrody. Trzeba widzieć małe, piękne rzeczy, które 
nas otaczają. Ażeby tego piękna było więcej, trzeba po-
magać innym — tak wielu ludzi jest chorych, samotnych 
i biednych i nie ma obok nikogo, kto mógłby im jakoś 
ułatwić życie. Czekają na wyciągnięcie czyjejś, być może 
Waszej, dłoni, która w jakiś sposób doda im otuchy. Wie-
rzę, że marzenia się spełniają i trzeba starać się zmieniać 
świat na lepsze.

Przynudzam? Rozejrzyjcie się uważnie — co chwi-
lę, co krok można spotkać człowieka, który potrzebuje 
pomocy, być może właśnie 
Waszej. I nie będzie to pie-
niądz, ale chleb, mleko, czy 
zwyczajne dobre słowo. Nie 
zapominajcie zawsze i wszę-
dzie mówić: DZIEŃ DO-
BRY; PROSZĘ


