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*********************************************************************************************************

Mądrala z kolegą główkują: co by tu zrobić, żeby dostać nagrodę Nobla. Nagle Mądrala wpada na genialny, jego zdaniem pomysł: - Polecimy na Słońce?Kolega powątpiewa:- No, nie wiem, a nie spalimy się?- To polecimy w nocy – szybko wyjaśnia Mądrala. 

*********************************************************************************************************

W czwartek – 26 maja – będziemy my, Polacy na Wileńszczyźnie, obchodzić po raz drugi 
Dzień Matki. W naszej Ojczyźnie ten cudowny dzień obchodzimy w pierwszą niedzielę 

maja, a w Macierzy – właśnie 26 maja. Nasze Mamy naprawdę mają szczęście! 
Chociaż tak naprawdę Mama powinna mieć swój dzień każdego dnia!

Choć serduszko moje małe,

Tobie dziś oddaje całe.

byś na zawsze pamiętała

I podziękę moją znała.

Za to wszystko, coś zrobiła,

Za to, żeś mnie urodziła,

I że byłaś mą ostoją,

Za to, żeś jest Matką moją.

Ślę życzenia a nie kwiatki

Oraz miłość na Dzień Matki

Wiosenny labirynt

Tak właśnie, od „słonecznego” dowcipu, witam Was moi Przyjaciele! Lato jest blisko, 
a nawet baaardzo blisko i nie jest żadną nowiną, iż zarówno Wy, jak i Wasi Koledzy 
planujecie wakacje! Tak na marginesie – podróż na Słońce odradzam. Kąpiele sło-

neczne – wręcz polecam i zalecam!  
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Krzyżówka z pomysłem 
na prezent dla Mamy 

na Dzień Mamy 
1. … i tata, czyli rodzice. 
2. Książka pełna map. 
3. Na niej głowa. 
4. Władca z koroną. 
5. Miejsce zszycia. 
6. Ryba na Wigilię. 
7. Budynek dla krów. 

***
A to ciekawe! 

5 much dziennie (przynajmniej) 
musi zabić każdy z pracowników 

jednego z supermarketów w Kanto-
nie na południu Chin!
Ciekawe, jak to sprawdzają?

Tylko jedna mama na zmartwienia,
Tylko jedna na dwójkę z polskiego.

Tylko jedna od bójki z najlepszym kolegą.
Jedna na ból zęba
i od przeziębienia.
Nie na sprzedaż.
Nie do zamiany.

Nasza wszędzie i przez cały czas.
Więc najlepsze u mamy jest to,

że ją mamy i, 
że mama ma właśnie nas.

*********************************************************************************************************

Wiosenny labirynt

Połamańce językowe 
• Cóż potrzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w 

dżdżysty dzień na strzelistym drzewie.
• Gżegżółka grzała grzańca, gdy grzmiący grzmot gromko grzmiał gro-

żąc grzesznikom.
• Leży Jerzy obok wieży i nie wierzy, że na wieży jeszcze jeden leży Jerzy.


