Badania wykazały, że 15 minut śmiechu wydłuża życie o 1 dzień.
Apoftegmaty Ojców Pustyni:
Bracia, którzy mieli swe cele u najdalszych granic pustyni Sketis, znaleźli w pobliżu ogrodzenia
https://www.youtube.com/playlist?list=PL19zCYWowYWdjj2_ZWn2RNER6yqfa7hq6

koszyk, a w nim kwilące dziecko o czarnej skórze. Zostało ono prawdopodobnie porzucone przez
karawanę Etiopów. Bracia starali się na wszelkie sposoby nakarmić i wychować dziecko, wzruszeni
w swych sercach tym nieprzewidzianym darem niebios. Wszystko wydawało się wychodzić na
dobre, gdy pewnego dnia jeden z nich powiedział: Bracia, trzeba koniecznie, aby przynajmniej
jeden z nas szybko nauczył się j. Etiopów. Ależ dlaczego? Zapytali zdumieni bracia. Bo już
niedługo dziecko zacznie mówić. A nikt z nas nie zna jego języka.

Pewien przeor zapytał starca: Abba, jaka powinna być Homilia?

Powinna mieć dobry początek i

dobre zakończenie. A ty staraj się, żeby początek i koniec były jak najbliżej siebie.

Umieć żyć, to najrzadziej spotykana rzecz na świecie.
.

Większość ludzi egzystuje.

Życie tak płynie, jak morskie fale, są dni wesołe, są dni też smutne.
Jakież by było życie okrutne, gdyby przyjaźni nie było wcale.

Piękno rodzi się w sercu, odbija w oczach i żyje w uczynkach.
Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek.

Mamusiu,

Pani mnie wyróżniła. Powiedziała, że cała klasa to osły, a ja największy.

Pewien rolnik chciał przewieźć przez rzekę na targ wilka, kozę i główkę kapusty. Niestety, w jego
łódeczce mieści się tylko on i jedna z tych rzeczy: albo wilk, albo koza, albo głowa kapusty. Wilk,
jeśli się go zostawi razem z kozą, to ją zje, z kolei, jeśli zostawi się kozę i kapustę na jednym
brzegu, to koza zje kapustę. Rolnikowi jednak udało się dotrzeć na targ bez ubytku inwentarza. W
jaki sposób tego dokonał ? (na początku zabrał kozę na drugi brzeg, wrócił sam, zabrał wilka na drugi brzeg po czym wziął kozę z
powrotem na pierwszy brzeg, wziął kapustę i zabrał na drugi brzeg po czym wrócił bo kozę).

Nauczycielka spotyka swojego dawnego ucznia: Co porabiasz Adasiu?
A wie pani, chemię wykładam. Naprawdę?! A gdzie?! Na regały w markecie.
Co dostałeś na gwiazdkę? Trąbkę. To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie dziesięć
złotych. W jaki sposób? Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

Jaś mówi do taty: Tato, kup mi rowerek! Syneczku, poczekaj, niedługo będziesz jeździć na
motorowerku. Minęło trochę czasu. Tato, kup mi motorowerek. Motorowerki są da wieśniaków,
poczekaj kupimy skuterek. Minęło trochę czasu. Tato, kup mi skuterek. Za dwa latka dostaniesz
motocykl. Minęło trochę czasu. Za rok będziesz już mógł prowadzić samochód? Prawdziwą brykę!
Jasne, tato. Minęło trochę czasu. Tato, kup mi auto? Jasiu po co ci auto, jak ty nawet na rowerku
jeździć nie umiesz. Modlił się przed św. Antonim: Jak jo do jutra nie nojda roboty, to cię na
rozwalem. Kościelny się przeląkł, leci do farorza i prawi: Panie farorzu, źle! Był w kościele
człowiek, przigrażowoł pięściami św. Antonimu, że jak do jutra roboty nie nojdzie, to go na ty
nejdrobniejsze kęsy rozwali! A, to trzeba tymu zaradzić. Weź oto te małom figurkę św. Antonigo,
postów ją na tym samym miejscu, a te wielkom figurę przynieś tu. Jak te małom rozwali, to nie
bydzie przeca tako szkoda. Kościelny poszeł po te wielkom figurę, przyniósł jom na farę, ale o tej
małej zapomnioł i tak zaroz rano niesie te małom figurę do kościoła, ale ledwie postawił ją na
miejscu, już przichodzi hawirz. Kościelny nie chcioł, aby go widzioł, toż skrył się za ołtorz. Francek
przichodzi bliży, widzi małom figurę i woło: Hej, bajtlik, a kaj som fater? A poszli po robota.

Po co mi gitara bez strun? Naprzód pokoż co umiesz. Jak się nauczysz grać, to ci i struny kupię.
Nauczyciel pyta: Gdzie leży Kuba? Na to Michał: Kuba leży w domu, bo ma grypę.
Hrabia: Janie, idź podlej kwiaty w ogrodzie. Ale przecież pada deszcz. To weź parasol.
Moja świnia mówi po francusku? Właściciel pyta: "Parlez-vous français?", a świnia: oui (łi
Synek poszedł do piekarni a woło: Dejcie mi dwie żymły a jedno bułka! Przecież to je to samo;
mówi piekarz. Ale gdzie tam! Żymła je żymłóm a bułka je bułką. Piekarz mu sprzedał, ale jak
synek już miał wyjść ze sklepu, mówi mu jeszcze raz: No powiedz mi, czemu to nie je to samo? No
bo widzą, te dwie żymły są dla babki, a ta bułka je dla ciotki, a ona je ze Sosnowca.

Gazda siedzi w chałupie i słyszy, jak ktoś za oknem woła: Gazdo, potrzebujecie drewno?
Nie potrzebuje. Rano gazda wychodzi przed dom: No a gdzie sie podziało moje drewno.

Żali się baba: Robiłam garnek na głowie ślubnego?

I żałujecie? Jak mam nie żałować, kie

garnek był piękny, rabczański i na jarmarku kosztował mnie całą 1000 zł.

Idzie baca do sklepu mięsnego i pyta: Czy jest kiełbasa? Jest. Beskidzka. Bez czego?
Idzie turysta drogą, spotyka go baca jadący furmanką. Turysta pyta: Baco daleko do
Zakopanego? E panoczku będzie z pięć km. A mogę się z wami zabrać? Ano wsiadajcie mówi Baca.
Po około półtorej godzinie turysta pyta: Baco daleko jeszcze? e teraz będzie ze dwadzieścia, bo ja
jadę do Nowego Targu.

Idą Antek i Franek przez las. Zobaczyli kamień, a na nim napis: Jeśli macie serce, to mnie
obróćcie. Nasapali się więc porządnie, a zaś na drugiej stronie było napisane: "Piknie wam
dziękuję, bo mi się bok odleżał".

Rozmawiają gaździny o swoich dzieciach. Jedna z nich się chwali: A mój Jasiek to teraz studiuje
w takim uniwersytecie, co to się tak jakoś nazywa: ugryz, nie ugryz! użarł, nie użarł. Już wiem!
UJOT!

Dwóch juhasów znalazło jeża i kłócą się o nazwę tego zwierzaka: To je iglok! To je spilok!
Przechodził baca i usłyszał sprzeczkę. Zawyrokował: To nie je ani iglok, ani spilok. To je kolcok.

Mamo, spełniliśmy dziś we trzech dobry uczynek. Przeprowadziliśmy staruszkę przez jezdnię.
To bardzo dobrze, ale dlaczego we trzech? Bo stawiała nam opór.

Przychodzi blondynka do kiosku: Poproszę bilet za 2.50. Proszę bardzo. Ile płacę? Pyta.
Tuszkowianie budują kościół, ale zapominają o zrobieniu okien. Rano biorą worki i wnoszą nimi
światło do kościoła. Ciągle jednak jest ciemno. W nocy dzięcioł robi dziurę, za co mu dziękują.

Kolega podwozi kolegę nowym samochodem:

Nie wiesz, jak często trzeba zmieniać olej?

Nie wiem, ale mój kolega zmienia co 5 lat. A co ma? Budę z frytkami w Mielnie.

Proboszcz poszedł pomodlić się przy żłóbku i zobaczył, że nie ma figurki Dzieciątka Jezus.
Zdenerwował się, że ktoś ją ukradł. Rozgląda się, a do kościoła wchodzi mały chłopiec z sankami
i figurką pod pachą. Kapłan pyta srogo chłopca, czy to on ją ukradł. Chłopiec tłumaczy: – Nie
ukradłem. Modliłem się bardzo do Pana Jezusa, żebym dostał sanki na gwiazdkę i dostałem.
Z wdzięczności przewiozłem Pana Jezusa sankami trzy razy dookoła kościoła.

Blondynka skarży się koleżance: Wyobraź sobie, moja siostra urodziła dziecko, ale nie napisała
czy dziewczynkę, czy chłopca. I teraz nie wiem, czy jestem ciocią, czy wujkiem…

Włamywacz skarży się koledze: Ale miałem pecha. Wczoraj włamałem się do domu prawnika, a
on mnie nakrył. Powiedział, żebym zmykał i więcej się nie pokazywał. No to jednak miałeś
szczęście! Szczęście?! Policzył sobie 300 zł za poradę!.

Jest ojciec? Jest - odpowiada szeptem dziecko. To poproś go. Nie mogę - szepcze dziecko.
Dlaczego? Bo jest zajęty - szepcze dalej. A mama jest? Jest. To poproś mamę. Nie mogę. Też jest
zajęta. A czy oprócz mamy i taty jest jeszcze ktoś w domu? Tak, policja - potwierdza szeptem

maluch. No to poproś Pana policjanta. Nie mogę, jest zajęty. Czy jeszcze ktoś jest w domu? Straż
pożarna, ale Pan strażak też jest zajęty. Powiedz mi dziecko, co oni wszyscy robią u was w domu?
Szukają. Kogo? Mnie...

Do Kowalskich przyjechała z wizytą babcia i pyta Pawełka: Wnusiu, dobrze się chowasz? Staram
się. Ale mama i tak zawsze mnie w końcu znajdzie i wykąpie.

Milicjant spotyka na ulicy zapłakanego Jasia: Dlaczego płaczesz, dziecko? Bo zgubiłem 10zł...
Masz tu 10zł i nie płacz. Chłopak wziął dziesiątkę i jeszcze głośniej płacze. Czemu jeszcze
płaczesz? Bo gdybym nie zgubił tej dychy to bym miał 20zł.

Franek dostał zaproszenie na Wesele Wyspiańskiego w Warszawie. Po przyjeździe na Dworzec
Centralny, wziął Taxi i pojechał do kościoła. Za chwilę wrócił i kazał jechać do drugiego, a potem
do trzeciego kościółka. Taksówkarz pyta, a czemu Panoczek tak jeżdżą po kościołach. Panie
Kierowco ja mam zaproszenie na Wesele Wyspiańskiego, ale nie wiem w którym kościele?
Taksówkarz mówi, a ja wiem. I zawiózł go do Teatru!!!!

W sklepie z warzywami: Wczoraj posłałam syna po 5 kilogramów jabłek i za tyle pani zapłacił.
Kiedy zważyłam jabłka w siatce, były tylko 4 kilogramy! A zważyła Pani syna?

Rozmawiają dwie pchły; - gdzie byłaś na wakacjach? - na krecie
Roz jechała jedna baba tramwajem do Chorzowa. Konduktorka pyto ją kaj jedzie? Do Chorzowa
- pado baba. Do Starego? - pyto konduktorka. Nie! - pado baba, - do Emy prać.

Jasiek był bardzo, bardzo gruby. Pewnego dnia spotkał bardzo, bardzo szczupłą Maryśkę i
zapytał ją: „ Co ja mam robić, aby być taki szczupły jak Pani?” Maryśka odpowiedziała: „Musi Pan
wcześnie wstawać!”. A na to Jasiek: „Wstaję bardzo, bardzo wcześnie trzy na piątą rano”.
Maryśka: „ Musisz wstawać wcześnie od stołu!!!!”.

Krzysztof Hanke - Sanatorium: https://youtu.be/T1nQMTdqXGM
O stosunkach polsko- niemieckich: https://youtu.be/f5Y__b1avZc
Taka jest Ameryka: https://youtu.be/qno15CPVDC4
Wychowanie dzieci: https://youtu.be/Bi9qgUI-Ok0
Twardy Hanys: https://youtu.be/980H7NSjMcE
Monolog o Śląsku: https://youtu.be/Z6thO97jTTs
Lokomotywa: https://youtu.be/heQjZttTlOY
Paweł i Gaweł: https://youtu.be/6pnIcDcim-0

Mistrz Śląskiej gadki: https://youtu.be/LW2UFv0yV6w
Miłość Ci wszystko wybaczy: https://youtu.be/WbAq-WyDgQM
Na przejeździe: https://youtu.be/0qF5MXpfWGA
Jak wyjść z kryzysu: https://youtu.be/x7ds49ImUYc?list=RDWbAq-WyDgQM
Książka życzeń: https://youtu.be/ZzivIBKepP4
Sęk: https://youtu.be/JGVOtZjtY-s?list=RDWbAq-WyDgQM
Kolejka: https://youtu.be/UsjzUyWHYvw?list=RDWbAq-WyDgQM
Krawiec: https://youtu.be/Ey-DIng2lPw
Pralnia: https://youtu.be/GxVsDxJEVM0
Wizyta u lekarza: https://youtu.be/_lNEHKlAt88
Beata Tyszkiewicz: https://youtu.be/n3GsKe5bcdM https://youtu.be/8oLz_lpNa2g
Jo to smola: https://youtu.be/nLshtWUTC6U
Strzeżone miejsca https://youtu.be/utuJ-ezULZE
Unikały cywilizacji: https://youtu.be/2ZIIBFfJjOs
Opuszczone: https://youtu.be/YDKQsOREQNI https://youtu.be/-UPVtFgQ49g https://youtu.be/ORFxtU9aDTM
Unikalne granice państwowe: https://youtu.be/vlj5cxv1Yv4
Rolnik chciał znaleźć wodę – to, co się stało, zszokowało: https://youtu.be/KSIUFV-CKVg
Zaginione kontynenty: https://youtu.be/Hl75ZwP_wek
Żyją w podziemnej wiosce: https://youtu.be/jHXGhfR9egA
Podróż pociągiem: https://youtu.be/6bLCI0SSc34 https://youtu.be/1sDPsZ9x1gw
Droga pod wodą: https://youtu.be/K72z8du20Oo https://youtu.be/4inAFGeEZ0E https://youtu.be/LTQzigaPMJc
Samoloty nie latają nad Oceanem Spokojnym: https://youtu.be/7u1Q3bsZDJM
Niezwykłe Fakty Antarktyczne: https://youtu.be/qsd70KJlX-E

-------

Ten kot idzie w górę
czy schodzi po
schodach?
Twoja odpowiedź ujawni
prawdę o twojej
osobowości albo…
spostrzegawczości:
https://ohme.pl/psychologia/kotidzie-gore-schodzi-schodachtwoja-odpowiedz-ujawniprawde-o-twojej-osobowoscispostrzegawczosci/

Zdjęcie to, to złudzenie optyczne.

Widzisz ławkę? Nie ma jej!
Zdjęcie na pierwszy
rzut oka wydaje się normalne.
Przyjaciele siedzą sobie na ławce
i wydają się szczęśliwi.
Mimo wszystko jak mawia
polskie powiedzenie
"diabeł tkwi w szczegółach".
Po dokładnym przyjrzeniu się
widzimy, że coś nie gra na tym
zdjęciu.

Zauważyłeś coś?
https://pikio.pl/zdjecie-070420so-koledzy-normalne/

Psy wnoszą zakupy: https://youtu.be/oAEMINrEaHs Nie mógł wyjść do sklepu (kwarantanna):
https://www.wykop.pl/ramka/5422899/nie-mogl-wyjsc-do-sklepu-z-powodu-kwarantanny-wyslal-wiec-psa-na-zakupy/

NAJPIĘKNIEJSZE DROGI NA ŚWIECIE ��| � CuriosoBen
Tatry na motocyklu, podróże motocyklowe - Słowacja, piękne widoki i zakręty #2
PIĘKNE WESELE W GRECJI [Ateny Vlog 051]
Życie Jest Piękne #4 - Taksówką po Nowym Jorku
Życie Jest Piękne #5 - Stambuł to miasto magiczne
Piękne Miejsca na Ziemi Top Niebiańskie Miejsca��
Andrea Bocelli „Muzyka dla nadziei” na jego kanale na You Tube: https://youtu.be/huTUOek4LgU

Kamper do terenowych wypraw!: https://youtu.be/SPr3piFK1lE
Kabaret: https://youtu.be/6Bp7ql4pHDs

AFGAŃSKIE KOBIETY
I ZBIORY SZAFRANU
– NAJDROŻSZEJ PRZYPRAWY ŚWIATA.
FOTOGRAFIA Z CYKLU „50 ODCIENI CZERWIENI”.
FOT. EPA/JALIL REZAYEE
https://youtu.be/xHB4Z1neeoM

Wikary jedzie nastukać Sebixów: https://youtu.be/nJwJgfrD-7U
Co się stanie, gdy pszczoła użądli drugą pszczołę?: https://youtu.be/RTGnuSz8kJE

Kolonie. Dzieci całą gromadką grzecznie grają w piłkę pod czujnym okiem pani wychowawczyni, która raptem zwraca
uwagę na jednego chłopczyka, zachowującego się inaczej niż reszta. Podchodzi więc do niego i z miłym uśmiechem
mówi:
– Nie, nie stój tak, gdy cała reszta biega sobie z piłeczką! Pobiegaj z nimi, baw się ładnie! Proszę bardzo! Już, już!
Dołącz do grupy!
– Ale proszę pani, nie, nie, ja nie mogę…
– Jak to nie możesz?! Co to ma znaczyć?! Dlaczego?!
– No bo ja jestem bramkarzem…
Państwo wyjechali. Pies jest sam w domu. Dzwoni telefon, pies podnosi słuchawkę i mówi:
– Hau.
– Słucham?
– Hau!
– Halo! Kto przy telefonie?! Nic nie rozumiem!
– HAU!
– Ależ bardzo proszę wyraźniej!!!
– H jak Halina, A jak Adam, U jak Urszula: H-A-U!!!
Małżeństwo przy herbatce. Żona czyta gazetę i wzdycha:
– No, popatrz. Piszą tutaj, że woda podrożała.
– No, nareszcie! – ucieszył się mąż. – Najwyższy czas, żeby i abstynentom dobrali się do kieszeni!
Gabinet dentystyczny. Pacjent w najdroższym garniturze, ze złotym rolexem wielkości talerzyka na przegubie,
spinkami z diamentami jak wiśnie, ze stojącymi obok dwoma ochroniarzami o byczych karkach. Dentysta prosi na
fotel i każe otworzyć usta. Patrzy, zagląda, wreszcie mówi:
– Ale w czym mogę panu pomóc? Bo tu same tylko złote zęby, diamentowe koronki… Coś niesamowitego! Czego pan
ode mnie oczekuje???
– Sam pan widzi, doktorze, jak to wygląda – odpowiada pacjent. Alarm chciałbym założyć…
Koledzy rozmawiają na rybach:
– …no i wtedy powiedział, że będę zarabiał dwa tysiące na rękę.
– Co ty na to?
– Odpowiedziałem mu: dobrze, ale ja mam dwie ręce…
Nowy dozorca roznosi lokatorom zawiadomienia. Pod piętnastką pytają go:
– Pan tu nowy?
– Tak.
– I teraz idzie pan pod szesnastkę?
– Tak.
– To niech pan uważa, na kogo tam trafi. Bo sąsiad to złoty człowiek; uczynny, pogodny, grzeczny, ale jego żona…
Wredna jędza, jakich mało, koszmarny babsztyl!
Urzędnik dzwoni do mieszkania 16, otwiera mu kobieta:
– Pan tu nowy? Co, pewnie już panu o mnie nagadali, jaka ze mnie hetera!
– No, cóż – odpowiada zmieszany. – Coś mówili, że mąż to miły człowiek…
– Właśnie! A wie pan, dlaczego? Bo ja całe życie modliłam się o dobrego męża, a on o dobrą żonę – nigdy!
– Co tak liczysz, dziadku? – pyta wnuk. – Świat się zmienia – westchnął dziadek. – Dziesięć przykazań ma tylko 50
słów, a dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie produkcji dżemu – kilkadziesiąt tysięcy…
Jeden przedszkolak mówi do drugiego:

– U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem.
– U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje.
– Chciałabym coś praktycznego do pokoju dziecięcego – mówi kobieta w sklepie z dywanami.
– A ile Pani ma dzieci?
– Sześcioro.
– To najpraktyczniejszy byłby asfalt…
Jasiu wykopał za domem granat, przynosi i pokazuje go mamie. Mama:
– Wyrzuć to cholerstwo do pieca, bo nas pozabija!
Klient do sprzedawcy w sklepie z zegarkami:
− Czy jest pan pewien, że ten zegarek będzie chodził?
− Nie, jestem pewien, że trzeba go nosić!
Chłop przyjeżdża do miasteczka wyładowanym wozem na targ. Woła:
− Ziemniaki! Ziemniaki przywiozłem!
Na to koń:
− Taaa, no jasne! TY przywiozłeś…
Porządki przedświąteczne. Żona zwija się jak w ukropie, mąż udaje, że pomaga, wreszcie mówi: − Wyjdę może się
przewietrzyć…?
− Wykluczone! – odpowiada żona – Już ja cię znam! Zaraz spotkasz się z kolegami, pójdziecie na jednego, drugiego…
Zalejesz się dokumentnie! Mowy nie ma!!!
Mimo tego mąż chyłkiem wymknął się z domu. Późno w nocy, mocno zawiany, dzwoni do drzwi. Otwiera rozjuszona
małżonka.
− No i cooo???– mówi z trudem zawiany mąż. – Widzisz, co zrobiłaś???! Krakałaś, krakałaś i… wykrakałaś!
Spotyka się dwóch przyjaciół: − Co u ciebie?
− Nareszcie doczekaliśmy się dziecka – mamy synka!
− O, to gratuluję! A do kogo podobny?
− Trudno powiedzieć. Z oczu – do żony, z nosa – mówią, że do mnie, ale z głosu – do syreny policyjnej!
Chłopak chwali się babci:
− Wiesz, wiosną sprowadzę sobie motor z Anglii. Mam już upatrzony, prawdziwe cudo!
− Ale uważaj, kochany, uważaj, bo oni tam mają kierownicę z drugiej strony!
Do sklepu wchodzi klient.
− Dzień dobry. Czy pani ma wszystkie badania wymagane przez Sanepid?
− Tak, proszę pana.
− Towaru dotyka pani tylko w rękawiczkach jednorazowych?
− Oczywiście!
− Czy w tym sklepie spełniacie HACCP?
− Ma się rozumieć!
− To poproszę dziesięć deko kaszanki, ale tej cienkiej, w naturalnej osłonce.
− A… z jaką grupą krwi pan sobie życzy…?
Do sklepu muzycznego przychodzi dwóch mężczyzn, jeden mówi do sprzedawcy:
− Poproszę tę czerwoną trąbkę.
A drugi:
− Ja poproszę ten biały akordeon.
Na to sprzedawca:
− Gaśnice mogę sprzedać, ale kaloryfera nie.

− Synu, ciekaw jestem, jak ci poszła sesja?!
− Tato, napisałem wszystkie egzaminy. Wyobraź sobie, że profesorowie zaskoczeni, proszą bym je powtórzył jesienią!
Lekarz do pacjenta:
− Stan pana zdrowia jest fatalny, nerwy ma pan zszarpane do granic możliwości! Czemu
należy to przypisać?
Pacjent, po namyśle: − Może wędkarstwu, panie doktorze.
− Co pan mówi?! Przecież wędkarstwo uspokaja nerwy!
− W zasadzie tak. Ale ja już dziesięć lat wędkuję bez zezwolenia…
Facet jedzie na ryby: złoty łańcuch, sygnet, zegarek wart setki tysięcy, złota wędka, kołowrotek wysadzany
diamentami. Raptem… złowił złotą rybkę! Chce ją wrzucić do wody, bo mała, ale rybka woła:
− Rybaku! A trzy życzenia?!
− No co ty?!!! Trzy?!!! Dobra, mów, się zobaczy, co mogę dla ciebie zrobić.
Facet chwiejnym wtacza się do taksówki i woła: – Na dworzec! Ale to gazem! Gazem! Ja płacę! Taksówkarz odwraca
się i mówi: – Hmm… ale my jesteśmy na dworcu! Na to gość, zdumiony, wręcza mu stówkę i mamrocze: – Jak to?!
Już?! Szalona jazda. Ale dałeś czadu!
Pewien poeta marzył, by zaprezentować osobiście swe wiersze samej królowej. Urzeczona jego niezwykłym talentem
monarchini wysłała mu zaproszenie na przejażdżkę karetą, zaprzężoną w sześć jej ulubionych koni. Niestety, jeden z
nich cierpiał na katar kiszek. Pogoda była piękna, okolica nader malownicza, ptaszki śpiewały, pachniały fiołki; poeta
czytał wiersze, królowa marzyła, gdy nagle… zagłuszył go brutalnie koński katar kiszek: „prrryt”! Królowa,
zawstydzona, że jej konie tak brzydko zachowały się przy wybitnym artyście, szepnęła: − Przepraszam! Na to poeta: −
Najjaśniejsza pani, nic nie szkodzi! Myślałem, że to koń…
Chłopczyk chwali się koledze: − Na wakacjach pływałem z moim tatą! On pływa w marynarce! − Phi! Ja z moim też
pływałem! Ale mój pływa normalnie, w kąpielówkach!
– Kowalskiii!!! – wrzeszczy od dziesięciu minut dyrektor – słyszy pan?!!! Ile razy można mówić, a wszystko to groch o
ścianę!!!– Najmocniej przepraszam, panie dyrektorze. Pan może nie pamięta, że ja tu pracuję tylko na pół etatu, a nie
na cały. Proszę więc na mnie krzyczeć o połowę ciszej i o połowę krócej!
– Babciu, nie złość się i nie krzycz na dziadka! Przecież zawsze powtarzasz, że rozumu nabiera się z wiekiem! No, a
dziadek ma chyba ze sto lat! – Tak! Rozumu nabiera się z wiekiem! Ale w przypadku dziadka, to będzie chyba wieko
od trumny!!!
− Jasiu, wierzysz w duchy? − pyta nauczycielka. − A dlaczego? − Widzisz… przed szkołą stoi twój dziadek, na którego
pogrzeb zwalniałeś się wczoraj z matematyki…
Jaś został dopuszczony do matury. Po egzaminie rozpromieniony wraca do domu. Mama patrzy na niego z
niedowierzaniem: – Jasiu, ty zdałeś?! – A pewnie, że zdałem. Komisja kazała mi wymienić jakieś ciało lotne i
powiedziałem ptok. Za to mi biologię, chemię i fizykę zaliczyli. – Oj głupi Ty Jasio, głupi. Jakbyś powiedział ptak, to by
ci jeszcze i polski zaliczyli.
Młody człowiek zgłasza się pierwszego dnia w pracy w supermarkecie. Manager obdarza go uśmiechem, daje mu
miotłę i mówi: – Twoim pierwszym zadaniem będzie pozamiatanie sklepu. – Ale ja jestem absolwentem uniwersytetu
– odpowiada z oburzeniem młody człowiek. – O, przepraszam, nie wiedziałem – mówi manager. – Zaraz, daj mi tę
miotłę, pokażę ci, jak to się robi.
– Co powstanie z krzyżówki jeża z wężem? – ? – Drut kolczasty.
– Sąsiadko! Podobno mąż przed świętami złamał nogę?! – Tak, robiłam kotlety i posłałam go do piwnicy po ziemniaki.
Nie wziął latarki i spadł ze schodka. – Ojej! Co zrobiła pani w tej sytuacji? – Ryż!
Żona prosiła mnie, żebym jej przyniósł szminkę. Przez pomyłkę podałem jej klej w sztyfcie. Chyba ciągle jest
obrażona, bo nadal się nie odzywa…

Lekarz, stając w drzwiach gabinetu z listą pacjentów: – Szanowni Państwo, w związku z RODO nie mogę używać
nazwisk, więc zapraszam na wizytę kontrolną pana z syfilisem!
– Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów?! – dziwi się polonistka, oddając pracę domową
uczniowi. – Wcale nie jeden – odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata.
– A co tam słychać u pani syna? Podobno też wyjechał? – Tak, siedzi w Anglii. Otworzył sklep jubilerski. – Zdolny
chłopak! Jak mu się to udało? – Zwyczajnie, łomem. Dlatego teraz siedzi.
U psychoanalityka: – …a wieczorem, gdy będzie pan kładł się spać, proszę zostawić wszystkie problemy za drzwiami –
mówi lekarz. – Niemożliwe. Żona i teściowa nigdy nie zgodzą się spać na wycieraczce.
– Dlaczego pani nie wezwała policji słysząc, że złodziej na parterze wywraca wszystkie szafy i szuflady, klnie pijąc
alkohol z barku – pyta śledczy. – Byłam pewna, że to Stefan szuka czystej koszuli i skarpetek.
Noc. W domu profesora dzwoni telefon: – Dobry wieczór, panie profesorze. Czy pan śpi? – Oczywiście, przecież jest
druga w nocy! – No właśnie. A my nadal musimy zakuwać do egzaminu!
– Wiesz, kupiłem okazyjnie używany radar. – No i co, działa? – Niby tak, ale pięćset metrów przez patrolem drogówki
daje komunikat: „Szykuj pieniądze, szykuj pieniądze…”.
– Ale mam pecha – mówi włamywacz do włamywacza. – Wczoraj włamałem się do domu prawnika, a on wcześniej
wrócił do domu. – O rany! I co zrobił?! – Kazał mi spadać, ale najgorsze, że przedtem musiałem mu zapłacić 500 zł za
ekspresową poradę prawną!
W pewnym ZOO padł goryl. Nie chcąc stracić sponsora, dyrekcja postanowiła zatrudnić kogoś, by w przebraniu
urzędował w klatce i udawał goryla. Tak też się stało. Ale pewnego dnia „goryl” na wybiegu huśtał się za mocno i
nieoczekiwanie wylądował w klatce lwa. – Ratunkuuu!!! Lew!!! – wrzeszczy przerażony przebieraniec. – Pomocy!!! –
Zamknij się, idioto – syczy wściekły lew. – Bo jeszcze nas obu z roboty wyleją!
Blondynki opalają się. Jedna mówi: – Jak cudownie! Wiecie co? Polećmy na słońce! – No coś tym spalimy się, przecież
tak gorąco – odpowiada koleżanka. – No to polećmy w nocy!
– Śniło mi się, że umarłam – mówi emerytka do emerytki. – I co było w tym śnie? – Poszłam do nieba. Patrzę, jest mój
Stefan! Pędzę do niego, a on: „Hola, hola! Przecież miało być tylko do śmierci!”.
U dentysty: – Ile kosztuje wyrwanie zęba? – Sto złotych. – Co?! Za kilka minut pracy?! – Ok, będę wyrywać powoli.
Młody człowiek pyta proboszcza: – Czy jedna osoba może czerpać korzyści materialne z pomyłki drugiej? – Ależ
skąd! – No to, czy może ksiądz zwrócić mi 800 zł, które w grudniu zapłaciłem za mój ślub?
– Muszę schudnąć do wakacji – sapie grubasek do lekarza. – Jasne. Proszę wieczorem przez godzinę biegać po
parku. – Oczywiście. Ale nie wiem, czy przed kolacją, czy po? – Zamiast, proszę pana.
Mały chłopiec chce wejść na mecz. Ochrona pyta; – To twój bilet? – Tak! – Skąd go masz? – Tata kupił! – A gdzie jest
twój tata? – W domu. Szuka biletu!
– Dzieci – pyta katechetka – kto z was ostatnio zrobił dobry uczynek? – Ja – woła Agatka. – W dodatku aż dwa! Jak
przyjechaliśmy w sobotę do cioci, to się bardzo cieszyła, a jak wyjeżdżaliśmy w niedzielę, to jeszcze bardziej!
– Tato – zastanawia się synek. – Czy to prawda, że w niektórych krajach Afryki mężczyzna nie zna żony, dopóki się z
nią nie ożeni?! – Synu – wzdycha ojciec. – Prawda, ale to się dzieje na całym świecie.
Opieka społeczna. – Mam pięciu synów, sama jestem, nie daję rady… – Jak dzieci mają na imię? – Adaś, Adaś, Adaś,
Adaś i Adaś. – Jak to? – To wygodne! Wołam Adaś, obiad! I już wszyscy są przy stole. – A kiedy pani chce zawołać
jednego, konkretnego? – Wtedy wołam po nazwisku.
Pacjent wychodzi od stomatologa. – Jak było? – pyta kolejka. – Ech, strasznie: dwa mi wyrwał zamiast jednego. –
Dlaczego? – Nie miał wydać…Dentysta do pacjenta: – Najmocniej przepraszam, omyłkowo usunąłem panu zdrowy

ząb. – Chwała Bogu, że nie jest pan okulistą! Pacjent do okulisty: – I co z moim wzrokiem, doktorze? – Prawdę
mówiąc, niepojęte, jak pan w ogóle trafił do mojego gabinetu…
– Proszę pani – mówi nauczycielka na wywiadówce – pani syn jest po prostu beznadziejny. Jestem załamana. – Ale co
się stało?! – W czwartek na klasówce tak ściągał od koleżanki, że przepisał nawet jej imię i nazwisko!
– Mamo – płacze córka. – Jesteśmy rok po ślubie, a dziś była taka awantura, że mam go dość! W dodatku z jego winy!
Chcę się do ciebie przeprowadzić, niech ma za swoje! – Naprawdę? Ależ nie ma mowy! Córeczko, on musi mieć
prawdziwą karę: to ja natychmiast wprowadzę się do was!
Lekarz odwiedza pacjenta na sali pooperacyjnej: – Operacja udała się, ale nie rozumiem, czemu przed nią miał pan
taki ATAK szału, wrzeszczał, wyrywał się…? – Panie! Ja tu miałem tylko umyć okna!
Ojciec kupuje prezent dla syna: – Może puzzle? – proponuje sprzedawca. – Na przykład 500 elementów? – E, takie to
on układa w 3 minuty. – To może 1500 elementów? – Za łatwe, takie w 7 minut. – 10 000 elementów? – To zabawa
na kwadrans. – Wie pan co? To niech pan idzie do piekarni po drugiej stronie ulicy i kupi mu pół kilo bułki tartej, żeby
złożył sobie chlebek…
W samolocie spotykają się dwie Japonki. – Właśnie wracam ze wspaniałych wakacji – mówi jedna. – Tak? A co
ciekawego widziałaś? – pyta druga. – Nie wiem jeszcze. Nie zdążyłam przejrzeć zdjęć.
– Czy to dyrektor szkoły? Proszę przekazać wychowawczyni klasy IIa, że Staś nie przyjdzie dziś do szkoły. – Oczywiście,
a kto mówi? – To ja, mój tatuś…
– Dzieci – mówi nauczycielka. – Przed nami jutrzejsza wizytacja. Zależy mi, byście wypadli jak najlepiej. Dlatego, gdy
ja zadam wam jakieś pytanie, ci z was, którzy znają odpowiedź, podniosą lewą rękę, a ci, którzy jej nie znają – prawą!
Po powrocie ze szkoły: – Wiesz, tato, Jacek nie przyniósł dziś do szkoły kapci i pani odesłała go do domu. No i mamy
świetny pomysł! – Tak? Ciekawe, jaki? – Jutro bez kapci przychodzi cała klasa!!!
W klasie. – Dzieci – pyta pani. – Jaka jest liczba mnoga od słowa niedziela? – Wakacje!!! – krzyczą dzieci.
Lekcja polskiego: – Jadziu, podaj proszę dwa zaimki. – Kto? Ja? – Brawo! Szóstka!
Co mówi piłkarz, wchodząc do fryzjera? GOL!!!
– Tatusiu, jak byłeś mały, to dostawałeś od swojego taty lanie? – pyta synek. – Oj, dostawałem! – A dziadek od
swojego taty? – Jeszcze jak! – A pradziadek? – Jasne! Czemu o to pytasz? – Bo zastanawiam się, kto to kiedyś zaczął…
Kontrola drogowa. Kierowca dmucha w alkomat. – 0,8 promila – odczytuje wynik policjant. – Co pan, macie zepsuty
alkomat! Niech dmuchnie moja żona. – Hm, ona też ma 0,8 promila… – To bzdura. Udowodnię to! Pan da dmuchnąć
dziecku. – Też 0,8 promila! Faktycznie, zepsuty! – zdumiewa się policjant. Samochód odjeżdża, a kierowca mówi do
żony: – Widzisz, Zosiu. Mówiłaś, żeby Jacusiowi nie dawać, a tymczasem – jemu nie zaszkodziło, a nam pomogło!
Nauczycielka beszta ucznia: – Kto napisał za ciebie tę pracę?! Nie zrobiłeś tego samodzielnie, nawet nie masz pojęcia
o temacie! Za karę na jutro napiszesz sto razy „Będę samodzielnie odrabiał lekcje”, a twój tata sto razy to podpisze!

– Panie Wacławie, czy jest jakiś odzew po tym, jak daliśmy ogłoszenie, że szukamy ochroniarza?
błyskawiczny! Od razu pierwszej nocy nas okradli…

– Ależ

– Jacku, zamknij proszę okno – mówi żona do bardzo zajętego męża – informatyka. – Sama sobie wciśnij Alt+F4!

Burmistrz wraz ze swoją żoną. Oglądając wystawy wciąga swoją ukochaną na siłę do jednego pawilonu:
- Popatrz! Spodnie 50zł, koszulka 40zł, futro 150zł. Nie wiem o co ludziom chodzi, że jest tak źle, jest dość tanio.

Wszyscy mówią, że nikogo na nic nie stać. Żona popatrzyła na męża z ogromną czułością, jak tylko kobieta potrafi i
mówi: - Kochanie. To jest pralnia.
W Sochaczewie, o drugiej w nocy dobija się ktoś do drzwi miejscowego lekarza. Ten zaspany otwiera. Na progu stoi
nieznajomy Piotr i pyta: - Ile trzeba zapłacić za odwiedziny chorego około 7 kilometrów stąd? - 60zł.
- Świetnie, zatem jedziemy. Lekarz ubiera się, bierze torbę, bierze samochód, jadą. Gdy dotarli na miejsce nieznajomy
wyciąga 60 zł. - Proszę.- A gdzie pacjent? - Pacjent, sracjent, w tej dziurze nie idzie znaleźć taksówki w środku nocy.
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motogpsroutes.com Ten most znajduje się w Górnej Hunzie w północnym Pakistanie, w odległym i skalistym regionie, górującym nad
jeziorem Borit z prawdziwie dzikimi wodami. Deski tworzące kładkę mostu są nie tylko znacznie od siebie oddalone, ale i uklecone
naprędce – co można także powiedzieć o linach będących podporą przechodnia. Pobudzający zastrzyk adrenaliny powoduje, że każdy
chce przez niego przejść! Mimo to, turyści nadal z niego korzystają, ignorując zagrożenie życia, jakiego się podejmują. - Bing images

earthtripper.com Langkawi Sky Bridge w Malezji jest pięknym mostem o długości 410 stóp i wysokości 2170 stóp nad poziomem morza.
Przy jego realizacji pracowało około 100 osób. To przerażająca przeprawa, która niezmiennie przyciąga turystów jak muchy. Znajduje się
on wysoko na szczycie Gunung Mat Cincang, który jest drugą co do wysokości górą na Langkawi. - Bing images

structurae.net
Ten most w Norwegii wydaje się być wynikiem fantazji grafika w Photoshopie. Choć może wyglądać jak zabawny most-rollercoaster, to o
Storseisundet można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest rozrywką dla dzieci. Jego nazwa w dosłownym tłumaczeniu oznacza
most do nikąd. Jego ostre zakręty i strome spady to wyzwanie tylko dla odważnych. Sama jazda tutaj może podnieść ciśnienie, ale to
dopiero przedsmak emocji. Obszar ten słynie również z huraganów i niebezpiecznych deszczy oraz ogromnych fal morskich, które co jakiś
czas zalewają most. - Bing images

travel.sygic.com
Ten most, położony w Florida Keys, to naprawdę długi most. Łączy on Knight\’s Key z Little Duck Key i tworzy rozległą sieć mostów przez wody, które zdają się nie mieć
końca. Jest malowniczy, ale też dosłownie zapierający dech w piersiach. Lazurowa otaczająca go woda oceanu powoduje, że wspomnienie z przejażdżki pozostanie w naszej
pamięci na długo. Oryginalna struktura jednego z nich pochodzi z 1912 roku i jest obecnie zarezerwowana dla rowerzystów i pieszych. Nowszy most jest bezpieczniejszy,
ale, niestety, nie zupełnie pozbawiony ryzyka. - Bing images

Boliwia - The North Yungas Road, fot. www.gravitybolivia.com

BASE Jumping - Pochodzi od słów Building (budynek), Antenna (antena), Span (przęsło), Earth (ziemia). Jest to rodzaj sportu
ekstremalnego, polegającego na wykonywaniu skoków spadochronowych z urwisk, mostów czy klifów. Nic dziwnego, że ta
dyscyplina zajmuje 1 miejsce w rankingu. Liczba ofiar szacuje się na 370 rocznie na 30,000 uczestników. Lecz miłośników tego
sportu nie jest w stanie to zniechęcić. https://blaber.pl/wp-content/uploads/2016/06/base-jumping-e1466362747559.jpg

35 zdjęć zabawnych zdjęć z wakacji 35 zdjęć zabawnych zdjęć z wakacji | Megazinos
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Ten most
znajduje się w Górnej Hunzie w północnym Pakistanie, w odległym i skalistym regionie, górującym nad jeziorem Borit z prawdziwie dzikimi wodami. Deski
tworzące kładkę mostu są nie tylko znacznie od siebie oddalone, ale i uklecone naprędce – co można także powiedzieć o linach będących podporą przechodnia.
Pobudzający zastrzyk adrenaliny powoduje, że każdy chce przez niego przejść! Mimo to, turyści nadal z niego korzystają, ignorując zagrożenie życia, jakiego się
podejmują. - Bing images

7 najniebezpieczniejszych mostów na świecie - Dla Ciekawskich (dla-ciekawskich.pl)

Aiguille du Midi to jeden ze szczytów we francuskich alpach,
którego wysokość wynosi prawie 3,9 tysięcy metrów n.p.m.
Poniżej wierzchołka znajduje się górna stacja kolejki prowadzącej na
szczyt. Obok niej znajduje się most, z którego turyści mogą podziwiać
widok na Alpy francuskie, włoskie i szwajcarskie. Most jest krótki, lecz
stanowi duże wyzwanie dla osób mających lęk wysokości.
W pogodny dzień można dostrzec Matterhorn.
7 najniebezpieczniejszych mostów na świecie - Dla Ciekawskich (dlaciekawskich.pl)

Najdłuższy i
najwyżej położony szklany most na świecie znajduje się w południowych Chinach. Został on otwarty dla turystów w sierpniu 2016 roku. Szklany
chodnik o długości 100 metrów został zbudowany wzdłuż krawędzi szczytu. Jeśli ośmielisz się na niego wejść, możesz podziwiać panoramiczny widok
na Wielki Kanion Zhangjiajie. Jeżeli masz lęk wysokości i słabe serce, wybierz inne miejsce na wycieczkę. 7 najniebezpieczniejszych mostów na świecie Dla Ciekawskich (dla-ciekawskich.pl)

Niebezpieczne wyprawy Apostołów - wskrzeszenie królewskiego syna
- https://youtu.be/Qe1P8_VIE7g
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Jan przyszedł do lekarza i pyta:
Panie doktorze, boję się zarażenia koronawirusem. Co mam robić? Proszę zjadać
codziennie rano trzy ząbki czosnku. Czy to mnie ochroni? Nie, ale ludzie będą się od
pana trzymać z daleka, przynajmniej na metr.

Oto najtrudniejsze słowa śląskiej gwary.
https://zywiec.naszemiasto.pl/oto-najtrudniejsze-slowa-slaskiej-gwary-nawet-gorole/ar/c1-9094693

Maszkiety
Maszkiety - innymi słowy, słodkości, coś do pomaszkiecynio.

Myjtermas
Myjtermas - miara krawiecka, ale potrzebna jest nie tylko do szycia. Warto zmierzyć np. obwód pasa po maszkietach.

Patyntregel
Patyntregel - po prostu bagażnik rowerowy. Na patyntreglu można przywieść zakupy

Przekludzać - Przekludzać się, czyli przeprowadzać
Preswuszt - salceson, można położyć na chlebie, tak jak leberwuszt (pasztet)
Szmaterlok - ładna nazwa dla motyla prawda?
Sznitbouny - fasolka szparagowa
Brateringi - śledzie opiekane, śląski przysmak zwłaszcza w piątki. danie postne idealnie komponuje się z kartoflami i maślonką.
Colsztok - miara stolrska, słowo wzięło się od cala. trudno zrobić najprostszy remont bez colsztoka.
Hołzyntregle - czyli szelki. Po latach niełaski wracają do mody.
1. Gruba Po polsku: otyła, tęga Po śląsku: kopalnia Tu też może być ryzykownie, gdy usłyszycie jak ślunski chop mówi, ze szczerą pieszczotą
w głosie: "mojo gruba". Uwaga: nie ma na myśli małżonki, nie utrwala stereotypu srogiej baby z nudelkulą (wałek do ciasta). Gruba to po śląsku

kopalnia. Zakład górniczy zajmujący się wydobywaniem z ziemi węgla kamiennego. Mała podpowiedź jeszcze: robi się na grubie, a nie na
grubej, ale tego już można się domyślić.
2. Ćma Po polsku: nocny motyl Po śląsku: ciemność Śląska ćma jest naprawdę mroczna. Ale to, co w innych częściach Polski nazywają ćmą, u
nas jest to „mota”. Czyli: śląska mota to polska ćma. A śląska ćma to polska ciemność. Proste, prawda? Tak na marginesie, można się domyślić,
jeśli ktoś uważał na lekcjach polskiego. Słowo „ćma”, etymologicznie związane wyrazami „ciemny” czy „cień”, pochodzi jeszcze z epoki
prasłowiańskiej. Ćma w znaczeniu „ciemność” funkcjonowała w staropolszczyźnie.
3. Kucać Po polsku: przysiąść na zgiętych kolanach Po śląsku: kaszleć „Łazisz bez czopki a potym kucosz jak stary tuberok” - jeśli śląska
teściowa skarci cię za – że tak to ujmiemy – frywolny ubiór podczas np. jesienno-zimowej pogodowej depresji, nie protestuj. Kucosz. Kucosz i nie
chodzi o przysiady czy inną gimnastykę. Kucać to na Śląsku znaczy kaszleć, a kaszel na Śląsku w ostatnich tygodniach to nie jest dobry znak, więc
lepiej nie kucaj. Aha, polskie „kucać” to po śląsku „czympieć”.
4. Cera Po polsku: skóra na powierzchni twarzy Po śląsku: córka Zupełnie hipotetycznie: tylko Ślązacy mogliby zachwycać się cerą posła
Ryszarda Terleckiego. To znaczy, Keith Richards też nie jest najpiękniejszy, ale... Do rzeczy: na Śląsku każda cera starzeje się wolniej. Bo cera to
po śląsku córka. Uważajcie, co chwalicie w domu u śląskiej teściowej na przykład.
5. Bania Po polsku: rosyjska łaźnia parowa Po śląsku: dynia Znaczeń słowa „bania” w języku polskim jest oczywiście więcej. Bania to duża
bańka. Duża bania oznacza bardzo często jeszcze większego kaca. Śląska bania niewiele ma wspólnego z rosyjską i niewiele wspólnego z polską.
Śląska bania (pamiętajcie przy okazji staropolskich świąt typu halloween) to jest dynia. Bania, dynia… W sumie nawet podobnie.
6. Prawie Po polsku: niemal, nie całkiem Po śląsku:

akurat, właśnie Tu już zaczynają się schody, bo różnica jest niemal tak subtelna jak tak

w polszczyźnie pomiędzy „bynajmniej” i „przynajmniej” (pardon, jak wiadomo, to synonimy). No więc może na przykładach. Gdy ktoś mówi po
polsku: „Prawie zdążyłem do mięsnego po mięso na rolady”, to znaczy, że mało brakowało, a na obiad byłaby rolada. Bo prawie robi różnicę. Po
śląsku: „Prawie żech żdonżoł do masorza po derbes” oznacza „Akurat zdążyłem”. Więc na obiad będą rolady. Prawda, że proste?
7. Koło Po polsku: przedmiot mający kształt koła geometrycznego Po śląsku:

rower Tak, jeszcze raz: Ślązacy wiedzą, kto jest wynalazcą koła

i gdyby ktoś zapomniał, pan nazywał się Karl Wilhelm Ludwig Friedrich von Drais von Sauerbronn. Ślązacy to wiedzą, bo - uwaga, dowcip: koło to
jest rower. Nie mamy pojęcia, co też może układać się w wyobraźni ludzi, którzy po raz pierwszy słyszą, że „Ślonzok rajzuje na kole”. No i jeszcze
jedno, śląskie koło składa się, między innymi: z mantli, szpajch, gabli, brymzy, lynkiery, ruły, pyndali, zica, kety, kurbli, przeciepek i pakynhaltra. No.
8. Bas Po polsku: najniższy z męskich głosów Po polsku: brzuch Kto jest twoim ulubionym basistą? No, pomyślmy… Gabriel? Euzebin? Bernard?
(podpowiedź: bohaterowie „Soli ziemi czarnej” Kutza). Ale sam bas to jeszcze jedna historia. Bas to taki piękny niski męski głos. Bas to instrument,
na którym grał John Entwistle (The Who). A na śląsku bas to jeszcze ta część ciała, która ponoć świadczy o sile mężczyzny.

Brzuch. U

niektórych śląskich mężów bas świadczy też o dobrobycie i życiodajnej sile śląskiej kuchni.
9. Po

leku/poleku Po polsku: po zażyciu leku Po śląsku: powoli W Polsce po leku różne rzeczy można robić i różnych rzeczy robić nie wolno,

zależy od składu. Są leki, po których można różne rzeczy robić dłużej i takie, dzięki którym inne trwają krócej. Śląskie „poleku” to natomiast recepta
na wiele problemów, śląska wersja „slow life”, filozofii zen, czy też – jeśli ktoś oglądał – tego, co reprezentował sobą główny bohater wspaniałego
filmu „Big Lebowski”. Poleku to po prostu powoli, ale też rozsądnie, spokojnie. Tak co by było doporzodnku.
10. Zołza Po polsku: nieuprzejma, kłótliwa kobieta Po śląsku: sos Gdyby to ująć nieco ekumenicznie pod względem językowym: nawet zołza
poradzi uwarzić dobro zołza. Polska zołza i śląska zołza cechy mają przy tym raczej zupełnie różne. Śląska zołza musi być jednolita, aksamitna,
musi mieć odpowiednią gęstość i kolor. Śląska zołza jest znacznie lepsza od polskiej, to wie każdy, kto choć raz zobaczył i spróbował jak
spowija zestaw: gumiklyjzy, rolada i modro. Dobra zołza świadczy o kunszcie kuchni. Sos. O to chodzi.
11. Synek Po polsku: syn, pieszczotliwie Po śląsku: chłopiec „Niy kożdy synek na placu je moj” - powiedział Richat omiatając wzrokiem
podwórko. Brzmi jak początek historii o śląskim „tulipanie”, czy innym, który uwodził, płodził, a potem się uchylał, ale Ślonzoki takie nie są. Synek to
po prostu chłopiec. To znaczy, również, bo może też być synem.
12. Kara Po polsku: środek represyjny, wychowawczy, sankcja Po śląsku:

taczka Gdyby Dostojewski był Ślązakiem… Gdyby był, wiedziałby,

że śląska kara nie ma żadnego waloru wychowawczego. Ślonzok w karze mo piosek, na przykład. A polska kara? Dla Ślązaka karą jest jak jego
cera znajdzie sobie chopa w Altrajchu.
13. Sam Po polsku: w pojedynkę, solo Po śląsku:

tutaj Na pierona żeś sam prziloz? Czyli: po co przyszedłeś… Nie, nie sam. To znaczy…

Sam. Czyli: tu. Każdy synek słyszał na Śląsku kiedyś od ojca, dajmy na to, na laubie, gdy tata pogrążał się w majsterkowaniu: „Zawadzosz mi sam”.
Lepiej nie rozwijać, jakie nieporozumienia mogą wynikać ze złego zrozumienia śląskiego słowa „sam” w czasach dorosłości.
14. Tej Po polsku: zaimek, forma fleksyjna od „ta” Po śląsku:

herbata „Tej” albo „tyj” to po naszymu herbata. Różni się od wszystkich tejów w

Polsce. Nawet od tego poznańskiego „tej”. Śląski tej smakuje najlepiej z fusami. Ale fus to noga, fusbal to piłka nożna. A drajfus – szewskie kopyto,
gdyby pójść głębiej w wiedzę specjalistyczną.
15. Żyć/Rzić Po polsku: istnieć, funkcjonować Po śląsku:

dupa I mocny akcent na koniec. Funkcjonujące od jakiegoś czasu w Polsce

egzystencjalne pytanie: „Jak żyć”, na Śląsku może być rozumiane opacznie. Ślązacy jednakowoż od egzystencjalnych problemów, swoistego
weltschmerzu też nie są wolni. Najlepiej obrazuje to lokalne powiedzenie: „Tu mie szczyko tam mie żgo w rzici mi lajerka gro”. Miłego dnia.

Ile dziewczynek widzisz na zdjęciu?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

Potrafisz odpowiedzieć na to pytanie?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem.

- Żali się baba: Robiłam garnek na głowie ślubnego? I żałujecie? Jak mam nie żałować, kie
garnek był piękny, rabczański i na jarmarku kosztował mnie całą 1000 zł.
- Idzie baca do sklepu mięsnego i pyta: Czy jest kiełbasa? Jest. Beskidzka. Bez czego?
- Idzie turysta drogą, spotyka go baca jadący furmanką. Turysta pyta: Baco daleko do
Zakopanego? E panoczku będzie z pięć km. A mogę się z wami zabrać? Ano wsiadajcie mówi Baca.
Po około półtorej godzinie turysta pyta: Baco daleko jeszcze? e teraz będzie ze dwadzieścia, bo ja
jadę do Nowego Targu.
- Idą Antek i Franek przez las. Zobaczyli kamień, a na nim napis: Jeśli macie serce, to mnie
obróćcie. Nasapali się więc porządnie, a zaś na drugiej stronie było napisane: "Piknie wam
dziękuję, bo mi się bok odleżał".
- Rozmawiają gaździny o swoich dzieciach. Jedna z nich się chwali: A mój Jasiek to teraz studiuje
w takim uniwersytecie, co to się tak jakoś nazywa: ugryz, nie ugryz! użarł, nie użarł.
Już wiem! UJOT!
- Dwóch juhasów znalazło jeża i kłócą się o nazwę tego zwierzaka: To je iglok! To je spilok!
Przechodził baca i usłyszał sprzeczkę. Zawyrokował: To nie je ani iglok, ani spilok. To je kolcok.
- Przychodzi blondynka do kiosku: Poproszę bilet za 2.50. Proszę bardzo. Ile płacę? Pyta.
- Tuszkowianie budują kościół, ale zapominają o zrobieniu okien. Rano biorą worki i wnoszą nimi
światło do kościoła. Ciągle jednak jest ciemno. W nocy dzięcioł robi dziurę, za co mu dziękują.
- Kolega podwozi kolegę nowym samochodem: Nie wiesz, jak często trzeba zmieniać olej?
Nie wiem, ale mój kolega zmienia co 5 lat. A co ma? Budę z frytkami w Mielnie.
- Proboszcz poszedł pomodlić się przy żłóbku i zobaczył, że nie ma figurki Dzieciątka Jezus.
Zdenerwował się, że ktoś ją ukradł. Rozgląda się, a do kościoła wchodzi mały chłopiec z sankami
i figurką pod pachą. Kapłan pyta srogo chłopca, czy to on ją ukradł. Chłopiec tłumaczy: – Nie
ukradłem. Modliłem się bardzo do Pana Jezusa, żebym dostał sanki na gwiazdkę i dostałem.
Z wdzięczności przewiozłem Pana Jezusa sankami trzy razy dookoła kościoła.
- Blondynka skarży się koleżance: Wyobraź sobie, moja siostra urodziła dziecko, ale nie napisała
czy dziewczynkę, czy chłopca. I teraz nie wiem, czy jestem ciocią, czy wujkiem…
- Włamywacz skarży się koledze: Ale miałem pecha. Wczoraj włamałem się do domu prawnika, a
on mnie nakrył. Powiedział, żebym zmykał i więcej się nie pokazywał. No to jednak miałeś
szczęście! Szczęście?! Policzył sobie 300 zł za poradę!.
- Milicjant spotyka na ulicy zapłakanego Jasia: Dlaczego płaczesz, dziecko? Bo zgubiłem 10zł...
Masz tu 10zł i nie płacz. Chłopak wziął dziesiątkę i jeszcze głośniej płacze. Czemu jeszcze
płaczesz? Bo gdybym nie zgubił tej dychy to bym miał 20zł.
- Jest ojciec? Jest - odpowiada szeptem dziecko. To poproś go. Nie mogę - szepcze dziecko.
Dlaczego? Bo jest zajęty - szepcze dalej. A mama jest? Jest. To poproś mamę. Nie mogę. Też jest
zajęta. A czy oprócz mamy i taty jest jeszcze ktoś w domu? Tak, policja - potwierdza szeptem
maluch. No to poproś Pana policjanta. Nie mogę, jest zajęty. Czy jeszcze ktoś jest w domu? Straż
pożarna, ale Pan strażak też jest zajęty. Powiedz mi dziecko, co oni wszyscy robią u was w domu?
Szukają. Kogo? Mnie...
- Do Kowalskich przyjechała z wizytą babcia i pyta Pawełka: Wnusiu, dobrze się chowasz? Staram
się. Ale mama i tak zawsze mnie w końcu znajdzie i wykąpie.
- Kolonie. Dzieci całą gromadką grzecznie grają w piłkę pod czujnym okiem pani wychowawczyni,
która raptem zwraca uwagę na jednego chłopczyka, zachowującego się inaczej niż reszta.
Podchodzi więc do niego i z miłym uśmiechem mówi: Nie, nie stój tak, gdy cała reszta biega sobie
z piłeczką! Pobiegaj z nimi, baw się ładnie! Proszę bardzo! Ale proszę pani, nie, nie, ja nie mogę.
Jak to nie możesz?! Co to ma znaczyć?! Dlaczego?! No bo ja jestem bramkarzem…

- Chłopak chwali się babci: Wiesz, wiosną sprowadzę sobie motor z Anglii. Mam już upatrzony,
prawdziwe cudo! Ale uważaj, kochany, uważaj, bo oni tam mają kierownicę z drugiej strony!
- Synu, ciekaw jestem, jak ci poszła sesja?! Tato, napisałem wszystkie egzaminy. Wyobraź sobie,
że profesorowie zaskoczeni, proszą bym je powtórzył jesienią!
- Lekarz do pacjenta: Stan pana zdrowia jest fatalny, nerwy ma pan zszarpane do granic
możliwości! Czemu należy to przypisać? Pacjent, po namyśle: Może wędkarstwu, panie doktorze.
Przecież wędkarstwo uspokaja nerwy! Tak. Ale ja już dziesięć lat wędkuję bez zezwolenia…
- Facet chwiejnym wtacza się do taksówki i woła: – Na dworzec! Ale to gazem! Gazem! Ja
płacę! Taksówkarz odwraca się i mówi: Hmm… ale my jesteśmy na dworcu! Na to gość, zdumiony,
wręcza mu stówkę i mamrocze: Jak to?! Już?! Szalona jazda. Ale dałeś czadu!
- Proszę pani, mówi nauczycielka na wywiadówce. Pani syn jest po prostu beznadziejny. Jestem
załamana. Ale co się stało?! W czwartek na klasówce tak ściągał od koleżanki, że przepisał nawet
jej imię i nazwisko!
- Jaś został dopuszczony do matury. Po egzaminie rozpromieniony wraca do domu. Mama patrzy
na niego z niedowierzaniem: Jasiu, ty zdałeś?! A pewnie, że zdałem. Komisja kazała mi wymienić
jakieś ciało lotne i powiedziałem ptok. Za to mi biologię, chemię i fizykę zaliczyli. Oj głupi Ty Jasio,
głupi. Jakbyś powiedział ptak, to by ci jeszcze i polski zaliczyli.
- Sąsiadko! Podobno mąż przed świętami złamał nogę?! Tak, robiłam kotlety i posłałam go do
piwnicy po ziemniaki. Nie wziął latarki i spadł ze schodu. Ojej! Co zrobiła pani w tej sytuacji? Ryż!
- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów?! – dziwi się polonistka, oddając pracę
domową uczniowi. Wcale nie jeden, odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata.
- A co tam słychać u pani syna? Podobno też wyjechał? – Tak, siedzi w Anglii. Otworzył sklep
jubilerski. Zdolny chłopak! Jak mu się to udało? Zwyczajnie, łomem. Dlatego teraz siedzi.
- Mały chłopiec chce wejść na mecz. Ochrona pyta; To twój bilet? Tak! Skąd go masz?
Tata kupił! A gdzie jest twój tata? W domu. Szuka biletu!
- Mamo – płacze córka. Jesteśmy rok po ślubie, a dziś była taka awantura, że mam go dość! W
dodatku z jego winy! Chcę się do ciebie przeprowadzić, niech ma za swoje! Naprawdę? Ależ nie
ma mowy! Córeczko, on musi mieć prawdziwą karę: to ja natychmiast wprowadzę się do was! Lekarz odwiedza pacjenta na sali pooperacyjnej: Operacja udała się, ale nie rozumiem, czemu
przed nią miał pan taki atak szału, wrzeszczał, wyrywał się? Panie! Ja tu miałem tylko umyć okna!
- Ojciec kupuje prezent dla syna: Może puzzle? Proponuje sprzedawca. Np 500 elementów? – E,
takie to on układa w 3 minuty. To może 1500 elementów? Za łatwe, takie w 7 minut. 10 000
elementów? To zabawa na kwadrans. Wie pan co? To niech pan idzie do piekarni po drugiej
stronie ulicy i kupi mu pół kilo bułki tartej, żeby złożył sobie chlebek…
- Kontrola drogowa. Kierowca dmucha w alkomat. 0,8 promila – odczytuje wynik policjant. Co
pan, macie zepsuty alkomat! Niech dmuchnie moja żona. Hm, ona też ma 0,8 promila. To bzdura.
Udowodnię to! Pan da dmuchnąć dziecku. Też 0,8 promila! Faktycznie, zepsuty! zdumiewa się
policjant. Samochód odjeżdża, a kierowca mówi do żony: Widzisz, Zosiu. Mówiłaś, żeby Jacusiowi
nie dawać, a tymczasem jemu nie zaszkodziło, a nam pomogło!
- Nauczycielka beszta ucznia: Kto napisał za ciebie tę pracę?! Nie zrobiłeś tego samodzielnie,
nawet nie masz pojęcia o temacie! Za karę na jutro napiszesz sto razy „Będę samodzielnie
odrabiał lekcje”, a twój tata sto razy to podpisze!
- Burmistrz wraz ze swoją żoną. Oglądając wystawy wciąga swoją ukochaną na siłę do jednego
pawilonu: Popatrz! Spodnie 50zł, koszulka 40zł, futro 150zł. Nie wiem o co ludziom chodzi, że jest
tak źle, jest dość tanio. Wszyscy mówią, że nikogo na nic nie stać. Żona popatrzyła na męża z
ogromną czułością, jak tylko kobieta potrafi i mówi: Kochanie. To jest pralnia.

- Rozmawiają dwie pchły; - gdzie byłaś na wakacjach? - na krecie
00
- 2 w nocy dobija się ktoś do drzwi lekarza. Ten zaspany otwiera. Na progu stoi nieznajomy
pyta: Ile trzeba zapłacić za odwiedziny chorego około 7 km stąd? 60zł. Świetnie, zatem jedziemy.
Lekarz ubiera się, bierze torbę, bierze samochód, jadą. Gdy dotarli na miejsce nieznajomy wyciąga
60 zł. Proszę. A gdzie pacjent? Pacjent, w tej dziurze nie idzie znaleźć taksówki w środku nocy.
- Franek dostał zaproszenie na Wesele Wyspiańskiego w Warszawie. Po przyjeździe na Dworzec
Centralny, wziął Taxi i pojechał do kościoła. Za chwilę wrócił i kazał jechać do drugiego, a potem
do trzeciego kościółka. Taksówkarz pyta, a czemu Panoczek tak jeżdżą po kościołach. Panie
Kierowco ja mam zaproszenie na Wesele Wyspiańskiego, ale nie wiem w którym kościele?
Taksówkarz mówi, a ja wiem. I zawiózł go do Teatru!!!!
- W sklepie z warzywami: Wczoraj posłałam syna po 5 kilogramów jabłek i za tyle pani zapłacił.
Kiedy zważyłam jabłka w siatce, były tylko 4 kilogramy! A zważyła Pani syna?
- Jasiek był bardzo, bardzo gruby. Pewnego dnia spotkał bardzo, bardzo szczupłą Maryśkę i
zapytał ją: „ Co ja mam robić, aby być taki szczupły jak Pani?” Maryśka odpowiedziała: „Musi Pan
wcześnie wstawać!”. A na to Jasiek: „Wstaję bardzo, bardzo wcześnie trzy na piątą rano”.
Maryśka: „ Musisz wstawać wcześnie od stołu!!!!”.
- Kierowca przejeżdża bardzo szybko przez miasteczko. Jest złapany na radar przez policję. Tak
dla informacji, 60 km/h można teraz [...] Przejeżdża, ma 120 na liczniku. Policjant mówi - panie
kierowco, czy pan zwariował przez teren zabudowany 120 km/h. Niech pan się jakoś wytłumaczy.
No panie władzo, taka sprawa dziwna, przed chwilą z kolegami z pracy wypiliśmy, wie pan
troszeczkę i bardzo śpieszę się do domu, zanim mi gorzała do głowy uderzy - zażartował
Strasburger. Wywołał tym salwę stłumionego śmiechu na sali.
- Blondynce dzwoni telefon w torebce. Szuka, szuka i po chwili niepowodzeń mówi: No tak...,
pewnie znowu zgubiłam.
- Dlaczego wciąż spóźniasz się do szkoły? – nauczycielka pyta Jasia. Bo nie mogę obudzić się na
czas. Nie masz budzika? Mam, ale on dzwoni kiedy śpię...
- Żona latarnika do męża: Kochanie! Wygraliśmy w konkursie! Cudownie!
Ale co?! Dwutygodniowe wczasy nad morzem!
- Tatusiu, czy Ocean Spokojny zawsze jest spokojny? Co za głupie pytanie! Czy nie możesz pytać
o coś mądrzejszego? Mogę. Kiedy umarło Martwe Morze?...
- Na matematyce: Jasiu, co to jest kąt? – pyta nauczyciel.
Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju
- Ojciec przegląda zeszyt Jasia: Dlaczego tak nierówno piszesz te literki?
To nie literki tato, to są nuty.
- Jaś telefonuje do swojej nauczycielki: Proszę zwolnić dziś Jasia z lekcji. A kto mówi? Moja mama.
- Strażak wynosi staruszkę z płonącego budynku. Niech pani zaciśnie zęby, gdy będę znosił panią
po drabinie. To musimy wrócić. Zostawiłam zęby na półce w łazience.
- W środku nocy żona budzi męża. Co się stało? – pyta zaspany mąż.
Zapomniałeś wziąć tabletki na sen.
- Blondynka dzwoni na policję: W moim aucie dokonano kradzieży. Skradziono deskę rozdzielczą,
kierownicę, pedał gazu, hamulec i radio... Nagle rozłączyła się. Za chwilę znów dzwoni:
Przepraszam, zgłoszenie nieaktualne. Usiadłam na tylne siedzenie.
- Przyjaciółki zamówiły w kawiarni kawę. Tylko w czystej filiżance proszę – mówi jedna z pań.
Po chwili kelner przynosi kawę i pyta: Która z pań zamówiła w czystej filiżance?

- Kierowca mercedesa zauważył na poboczu kierowcę grzebiącego w małym fiacie. Mnie też
mogłoby to spotkać... – pomyślał i zatrzymał samochód. Wezmę pana na hol – zaproponował – a
jak silnik zapali, to zamruga mi pan światłami. Ruszyli. Jadą powoli. Nagle wyprzedza ich BMW.
Żadne BMW mnie nie wyprzedzi – zamruczał kierowca mercedesa i dodał gazu. Minęli wóz
policyjny. Radar rejestruje: 180 km/h. Do wszystkich radiowozów! Mercedes i BMW jadą 180
km/h! – komunikuje policjant. I co w tym dziwnego? – pyta spokojnie jeden z policjantów.
Nic! Ale za nimi pruje maluch i na dodatek mruga światłami, żeby zjechali na bok!!
- Pacjent w gabinecie lekarskim: Pani doktor, byłem u pani zeszłej jesieni z bólami
reumatycznymi. Miałem unikać wilgoci. Jest mi już lepiej. Czy mogę się już wykąpać?
- Dżdżownica do dżdżownicy. Mąż w domu? Nie, znajomi zabrali go na ryby.
- Kangur do kangurzycy: Gdzie mały? Chyba wypadł. Mam dziurę w kieszeni...
- Sekretarka do zapracowanego biznesmana: Panie prezesie, zima przyszła!
Nie mam teraz czasu. Powiedz, żeby przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni,
to umówisz ją na konkretną godzinę.
- Mały jeż cały dzień chodził dookoła beczki. Wreszcie zatrzymał się i mówi: „Kurczę, kiedy ten
płotek się skończy?”.
- Na przystanku spotykają się dwaj koledzy. Co u ciebie? Ożeniłeś się wreszcie?
Jeszcze nie. To na co czekasz?! Na autobus.
- Na przyjęciu: Dlaczego nie wziął pan ze sobą żony? Pyta gospodarz jednego z gości.
A... bo miała zły humor. Z jakiego powodu? Bo nie chciałem jej zabrać na to przyjęcie.
- Przychodzi baba do lekarza i mówi: Panie doktorze, mam cukrzycę, nadciśnienie, niedowład
prawej ręki, grzybicę, miażdżycę, reumatyzm... Mój Boże! A czego pani nie ma!?
Zębów, panie doktorze.
- Dlaczego owca należy do najsmutniejszych stworzeń? Bo za męża może mieć tylko barana.
- Idzie baca i ciągnie za sobą zegarek. Baco, czemu ciągniecie zegarek na sznurku? – pyta turysta.
Ja go wreszcie nauczę chodzić!
- Żona pokazuje mężowi katalog. Patrz, chciałabym mieć takie futro – mówi.
To jedz Whiskas, może ci wyrośnie...
- Na religii: Jasiu, ile jest przykazań Bożych? Dziesięć.
A kościelnych? Dwóch: pan Mariusz i pan Stanisław.
- Blondynka i brunetka w sklepie: Patrz, włochaty ziemniak! – mówi blondynka.
To nie ziemniak, tylko kiwi – tłumaczy brunetka – z tego robi się pastę do butów!
- Na lekcji polskiego: Ja idę, ty idziesz, my idziemy... Patryku, o czym mówię? – pyta nauczycielka.
Żebyśmy sobie poszli.
- W szkole: Jasiu, wymień państwo na „K”. Państwo Kowalscy.
- Blondynka dzwoni do koleżanki: Cześć, to ty? Nie, to ja. A, to przepraszam, pomyłka.
- U lekarza: – Czy mógłby mi pan zalecić jakieś ćwiczenia odchudzające?
Oczywiście. Proszę kręcić głową w prawo i w lewo, gdy ktoś będzie panią częstował słodyczami.
- W sklepie zoologicznym. Proszę o gołębia pocztowego. Nie mamy, ale polecam pocztową
papugę. A jaka jest między nimi różnica? Kolosalna! Jeżeli papuga się zgubi, to zawsze może
zapytać o drogę.
- Przychodzi biznesmen do dentysty. Dentysta przegląda uzębienie: złote zęby, diamentowe
koronki. Wszystko w najlepszym porządku – żadnego ubytku. Co ja właściwie mam panu zrobić? Pyta w końcu dentysta. Chciałbym, żeby mi pan założył alarm.
- Dlaczego blondynka otwiera jogurt w sklepie?
Bo na wieczku jest napisane: Otwórz tutaj.

- Blondynka skarży się koleżance: Wyobraź sobie, moja siostra urodziła dziecko, ale nie napisała
czy dziewczynkę, czy chłopca. I teraz nie wiem, czy jestem ciocią, czy wujkiem…
- Policjant zatrzymuje kierowcę. Proszę o prawo jazdy. Jak to? Dziwi się kierowca. Przecież dałem
je panu w zeszłym tygodniu.
- Młody człowiek poucza właściciela sadu: Pan ciągle pracuje starymi metodami.
Będę zdziwiony, jeśli z tego drzewa uda się panu uzbierać choćby 10 kg jabłek.
Ja też będę zdziwiony, bo zawsze zbierałem z niego gruszki.
- Stary, wczoraj ukradli mi auto! I co? Dzwoniłeś na policję? Jasne!
I co powiedzieli? Że to nie oni.
- Robotnicy wnoszą fortepian na ósme piętro. Na szóstym piętrze jeden mówi: Mam dobrą i złą
nowinę… Zaczynaj od dobrej. Zostały nam jeszcze dwa piętra. A zła? – Chyba pomyliłem bloki.
- Andrzej, pożycz stówę! Dobrze, ale od kogo?
- Janie! Słucham, panie hrabio. Czy możesz mi przysunąć fortepian? Będzie pan grał, panie
hrabio? Nie, ale zostawiłem na nim cygaro.
- Wchodzi żółw na Mount Everest i śpiewa: Za rok, za dzień, za chwilę!
Mĳa go żółw schodzący ze szczytu: Czterdzieści lat minęło…
- Mamusiu, czy ja po śmierci pójdę do nieba? Mały dinozaur pyta mamę. Nie, synku, do muzeum.
- Kochanie która godzina? Czy ty jesteś głuchy?! Od dwóch godzin mówię ci, że dwunasta!
- Jasio spóźnia się na lekcję. Dlaczego się spóźniłeś?! Pyta nauczycielka.
Proszę pani, myłem zęby, to się już więcej nie powtórzy!
- Mrówka i słoń idą przez pustynię. Nie mam już siły! Narzeka słoń. Chce mi się pić!
Weź się w garść słoniu, na następnym postoju dam ci łyka wody z mojej butelki!
- Wraca Jasio ze szkoły do domu. Mama się pyta: Jasiu i jak tam w szkole? Dobrze mamo
A jak tam religia? No pani nam opowiadała, jak Mojżesz wyprowadzał lud wybrany z ziemi
egipskiej. To powiedz, jak to było. Więc tak: szli, szli, szli, doszli do Morza Czerwonego.
Mojżesz wyciagnął telefon komórkowy, zadzwonił po ekipę budowlaną, ekipa wybudowała most,
przeszli na drogą stronę i poszli dalej. Jasiu! Pani wam to powiedziała?!?
Mamo, jak bym powiedział to tak, jak pani opowiadała, nigdy byś w to nie uwierzyła.
- Pewnego razu lektor, który od niedawna chodził na lekcje języka angielskiego, przeczytał
w czasie mszy św.: „Czytanie z księgi Dżoba...
- Ta skomplikowana rzecz miała się następująco: było małżeństwo z dwojgiem dzieci. Syn wstąpił
do zakonnego seminarium i po latach został wyświęcony na kapłana, czyli został ojcem zakonnym.
Córka zaś wstąpiła do klasztoru i po latach została matką generalną zgromadzenia. Gdy zaś ojciec
owych dzieci zmarł, ich matka, teraz już wdowa; idąc w ślady córki, wstąpiła do zakonu.
Zdarzało się czasem, że cała trójka spotykała się i wtedy zadziwiony i rozbawiony zakonnik mówił:
Świat na głowie stanął! Do matki mówię: siostro, do siostry: matko, a one obie
mówią do mnie: ojcze!
- Kiedyś opiekun mówił ministrantom o przeklinaniu, pięknej mowie, a ponieważ był poetą,
powiedział to mniej więcej tak: „Choć od dawna polską mowę mamy, to i tak rzadko jej używamy.
Teraz mówimy: „Sory, bejbi, spoko”. Na to wszystko przymykamy oko i takich zwrotów jest kilka
tysięcy, więc po co Rej się dla nas męczył?
- Ksiądz na zbiórce pyta młodszych ministrantów: „Kto to jest, co wszystko widzi, słyszy...” Jeden
się głosi i zaraz odpowiada: „to nasza sąsiadka...”.
- Mały ministrant miał coś załatwić u księdza proboszcza. „Zachowuj się grzecznie! – upomina go
matka – Gdy zobaczysz księdza, powiedz ładnie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Kiedy
chłopiec wrócił mama upewnia się: „Byłeś grzeczny?”. Piotruś na to: - „Tak, tylko, że księdza

proboszcza nie było na probostwie i otworzyła mi gospodyni, więc jej powiedziałem: Bądź
pozdrowiona, łaski pełna”.
- Jacek wraca do domu ze zbiórki ministranckiej z godzinnym opóźnieniem. Ojciec bardzo
zagniewany mówi do syna: „Godzina spóźnienia. Przetrzepię ci za to tyłek”. Jacek próbuje się
tłumaczyć: „Ksiądz nam dzisiaj tłumaczył, że ciało jest świątynią Boga i nie wolno jej hańbić!”.
„Nie ma strachu – mówi ojciec – ja mam zamiar tylko trochę odkurzyć zakrystię”.
- W drodze powrotnej z kolędy proboszcz zauważył, że ministrant nie ma kropidła. Na pytanie,
gdzie się podziało, chłopiec odpowiedział nieśmiało: „Kropidło wleciało do gulika”.
/gulik (język polski)Edytuj. guliki (1.1). wymowa: znaczenia: rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy. (1.1) gw. (Górny Śląsk) studzienka ściekowa, wlot kanału lub szamba/

- "Któregoś dnia poszłam do miejscowej księgarni katolickiej i ujrzałam naklejkę na zderzak
z napisem: "ZATRĄB, JEŚLI KOCHASZ JEZUSA". Akurat byłam w szczególnym nastroju, ponieważ
właśnie wróciłam ze wstrząsającego występu chóru, po którym odbyły się gromkie, wspólne
modlitwy - więc kupiłam naklejkę i założyłam na zderzak. Jak dobrze, że to zrobiłam!!!
Co za podniosłe doświadczenie nastąpiło później! Zatrzymałam się na czerwonych światłach na
zatłoczonym skrzyżowaniu i pogrążyłam się w myślach o Bogu i o tym, jaki jest dobry... Nie
zauważyłam, że światła się zmieniły. Jak to dobrze, że ktoś również kocha Jezusa, bo gdyby nie
zatrąbił, nie zauważyłabym... a tak odkryłam, że MNÓSTWO ludzi kocha Jezusa! Więc gdy tam
siedziałam, gość za mną zaczął trąbić, jak oszalały, potem otworzył okno i krzyknął: "Na miłość
Boską! Naprzód! Naprzód! Jezu Chryste, naprzód!" Jakimże oddanym chwalcą Jezusa był ten
człowiek! Potem każdy zaczął trąbić! Wychyliłam się przez okno i zaczęłam machać i uśmiechać się
do tych wszystkich, pełnych miłości ludzi. Sama też kilkakrotnie nacisnęłam klakson, by dzielić
z nimi tę miłość! Ujrzałam człowieka, który w zabawny sposób wymachiwał dłonią, ze środkowym
palcem uniesionym do góry. Gdy zapytałam nastoletniego wnuka, siedzącego z tyłu, co to może
znaczyć, odpowiedział, że to chyba jest jakiś hawajski znak na szczęście, czy coś takiego. No cóż,
nigdy nie spotkałam nikogo z Hawajów, więc wychyliłam się z okna i też pokazałam mu hawajski
znak na szczęście. Wnuk wybuchnął śmiechem... Nawet jemu podobało się to religijne
doświadczenie! Paru ludzi było tak ujętych radością tej chwili, że wysiedli z samochodów i zaczęli
iść w moim kierunku. Z pewnością chcieli się wspólnie pomodlić, lub może zapytać, do jakiego
Kościoła należę, ale właśnie zobaczyłam, że mam zielone światła. Pomachałam więc do wszystkich
sióstr i braci z miłym uśmiechem, po czym przejechałam przez skrzyżowanie. Zauważyłam, że
tylko mój samochód zdążył to zrobić, bo znowu zmieniły się światła - i poczułam smutek, że
muszę już opuścić tych ludzi, po okazaniu sobie nawzajem tak pięknej miłości;
otworzyłam więc okno i po raz ostatni pokazałam im wszystkim hawajski znak na szczęście,
a potem odjechałam. Niech Bogu będzie chwała za tych cudownych ludzi!!!"
- Trzej chłopcy przechwalają się, który z ich wujków jest najważniejszy. Pierwszy mówi: Mój wujek
jest księdzem i wszyscy mówią do niego "proszę Księdza". Drugi: A mój wujek jest biskupem
i wszyscy mówią do niego "Eminencjo". Trzeci: A mój wujek waży 200 kilo i jak idzie ulicą wszyscy
mówią "O Boże!"
- Na lekcji religii ksiądz pyta: Jasiu, gdzie mieszka Pan Bóg? U nas w łazience. Jasiu, co ty
mówisz? Dlaczego?! Bo codziennie rano mama wali do drzwi i krzyczy: Boże, jeszcze tam jesteś?
- Idą sobie dwie zakonnice ulicą i spotykają dwóch metali. Jedna do drugiej ze zgrozą: Ojej, oni
chyba w życiu nie widzieli prysznica! Zakonnice poszły, a metale miedzy sobą: Ty, co to jest
prysznic? Nie wiem, jestem niewierzący.
- Do parafii sprowadził się nowy proboszcz. Postanowił odwiedzić wszystkich mieszkańców swojej
parafii. W jednym domu, w którym było wiadomo, że ktoś jest obecny, nikt nie chciał mu
otworzyć, pomimo natarczywego pukania do drzwi. Kapłan, zrezygnowany, odchodząc, napisał na

kartce "Ap 3,20" (Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę
do niego i będę z nim wieczerzał) i wetknął ją w drzwi. Następnego dnia kartka wróciła do niego
w niedzielę - wrzucona na tacę podczas składki - z adnotacją: "Rdz 3,10" (Usłyszałem Twój głos
w ogrodzie, przestraszyłem się , bo jestem nagi i ukryłem się).
- Przed weselem narzeczeni zamówili w cukierni duży tort weselny. Miał być na nim umieszczony
tekst z 1 J 4,18 (W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk). Jednak cukiernik nie był
zbyt biegły w Biblii i wykonał napis z J 4,18 (Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten którego masz
teraz nie jest twoim mężem). Wyobraźcie sobie miny pary młodej i gości weselnych, kiedy ujrzeli
tort z takim cytatem...
- Wieczorami wnuczka czytała babci Pismo św. Tym razem kolej przypadła na historię stworzenia.
Jednak po przeczytaniu Rdz 2,21-22, kiedy doszła do końca strony, nieopatrznie odwróciła dwie
kartki dalej i zaczęła czytać od końca wersetu 6,14. W tym momencie babcia z wrażenia przerwała
słuchanie i chwyciła za okulary. Tekst bowiem - w wykonaniu wnuczki - przedstawiał się
następująco: "Pan Bóg sprawił, że Adam pogrążył się w głębokim śnie, potem wyjął jedno z jego
żeber i zbudował z niego niewiastę... powlókł ją smołą wewnątrz i zewnątrz. Miała 300 łokci
długości, 50 szerokości, a na wysokość 30 łokci..."
- W wypracowaniu o Wielkim Poście, dziesięcioletni Piotruś ministrant napisał; „W tym okresie
nasz proboszcz zawsze wychodzi do ołtarza fioletowy.”
- W stanie wojennym do kościoła przychodzi facet, niosąc ze sobą telewizor. -A, dokąd to? –pyta
kościelny. Przyniosłem go do spowiedzi, bo ciągle kłamie...
- Kościelny do grupy zwiedzających: A na tej wieży mamy 500 letni dzwon, którym dzwoni się
tylko wtedy, gdy pojawi się ogień, biskup, lub inne nieszczęścia.
- Ministranci stojąc na schodach w bloku mieszkalnym słyszą głos pana mówiącego do domofonu
na zewnątrz budynku: Słuchaj! Zamknij drzwi, zgaś światło i wyłącz radio, bo idzie ks. po kolędzie.
- W sobotę przed wieczorną Mszą św. Ksiądz W zakrystii rozkłada różne papiery. Widząc te
papiery jeden z ministrantów pyta księdza: Czy dzisiaj będzie kazanie zmyślone czy czytane?
- Podczas Mszy ksiądz wygłasza płomienne kazanie. Prawie wszyscy parafianie płaczą wzruszeni.
A jeden nie płacze. -Dlaczego Pan nie płacze? -Ja nie jestem z tej parafii.
- Pewien proboszcz znany był z tego, iż wiele serca i czysto fizycznego wysiłku wkładał w każde
kazanie. Jak ulał pasowało do niego określenie: "grzmiał z ambony". Zdarzyło się raz, że podczas
takiego głośnego kazania z pierwszej ławki wyszedł mały chłopczyk i-zaczął iść w stronę ołtarza.
Gdy stanął naprzeciwko mówcy, ten przerwał kazanie. W panującej ciszy malec powiedział głośno
i wyraźnie: Czego tak krzyczysz? Czy ty nie wiesz, że w kościele trzeba się cicho zachowywać?
- Do organisty przyszedł z prośbą narzeczony. Wręczając kopertę z ofiarą rzecze: Czy mógłby Pan
na naszym ślubie zagrać "Marsz" Mendelejewa. Organista uchylił kopertę i na to: Panie, za takie
pieniądze to mogę Wam zagrać nawet "Aviomarin" Schuberta...
- W młodym małżeństwie mąż prawie całą pensję oddawał żonie na wydatki domowe. Aby
pieniądze były racjonalnie wydawane, żona pod koniec miesiąca przedstawiła listę swoich
wydatków. Męża zastanowiła jednak pozycja: "50 zł na cele religijne". Zapytał więc żony, co to
były za cele. W odpowiedzi usłyszał: Nowy kapelusz dla mnie na Święta Bożego Narodzenia.
- Pewien parafianin podczas wizyty duszpasterskiej tłumaczył księdzu: Wie ksiądz, ja to jestem
wierzący, ale nie praktykujący. Na to ksiądz: A ja jestem nudystą, ale też nie praktykuję.
Przecież to bez sensu - zdziwił się parafianin. No właśnie - odparł ksiądz.
- Podczas kolędy ksiądz dał małemu chłopczykowi obrazek z wizerunkiem świętego. Mały przyjrzał
się i pyta: A masz więcej? Ksiądz dał mu jeszcze trzy inne. Chłopiec znowu z zaciekawieniem
obejrzał, po czym dodaje: A z dinozaurami masz?

- Na katechezie ksiądz pyta dzieci: Jaki jest pierwszy sakrament? Małżeństwo odp. dziewczynka. A
właśnie, że nie, bo chrzest - odpowiada kapłan. O nie, proszę księdza; protestuje uczennica. Ja
pochodzę z porządnej rodziny, u nas najpierw jest małżeństwo, a dopiero potem chrzest!
- Kto to jest kanonik? Facio papalis, vox tubaris et venter omnipotens - twarz papieska, głos
donośny i brzuch wszechmogący.
- Podczas rekolekcji wielkopostnych, w uroczystość Św. Józefa, po Mszy św. miała mieć miejsce
nauka stanowa dla mężczyzn. Po błogosławieństwie, proboszcz podszedł do mikrofonu
i powiedział: A teraz, bardzo proszę, wszystkie kobiety wychodzą z kościoła, a my śpiewamy
z radością: „Idźcie precz, marności światowe, boście mnie zagubić gotowe…”
- Przed kościołem siedzi dwóch żebraków. Jeden ma obok miseczki na datki obrazek Matki
Boskiej, drugi gwiazdę Dawida. Ludzie wychodząc z kościoła wrzucają ostentacyjnie do talerzyka
obok Matki Boskiej sowite datki, rzucając przy tym złowieszcze spojrzenia w drugim kierunku. Na
koniec wychodzi ksiądz i mówi do żyda. Oj kiepskie sobie wybrałeś miejsce, tu nic nie dostaniesz.
Po odejściu księdza obaj wstają i jeden mówi do drugiego; Wiesz Icek, nie będzie nas ksiądz uczył
jak się robi interesy.
- Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem o wielorybach. Nauczyciel twierdził, że jest
fizyczną niemożliwością, by wieloryb mógł połknąć człowieka. Pomimo, że jest taki wielki, jego
gardło jest zbyt wąskie. Dziewczynka upierała się, że przecież Jonasz został połknięty przez
wieloryba. Zirytowany nauczyciel powtórzył, że to fizycznie niemożliwe. Dziewczynka powiedziała:
Gdy będę w niebie zapytam o to Jonasza. Nauczyciel spytał: A jeżeli Jonasz poszedł do piekła?
Odpowiedziała: Wtedy pan go zapyta.
- Pobożny Luteranin dostał się po śmierci do Nieba. Przed bramą wita go św. Piotr, pytając:
Jakiego wyznania jesteś? Ten odpowiada zgodnie z prawdą: Luteranin. Św. Piotr skinął na
dyżurnego anioła, który wziął Luteranina i wprowadził przez bramę. W środku zobaczył dłuuugi
korytarz. Idą, idą, a tu na drzwiach różne tabliczki: "Muzułmanie", "Świadkowie Jehowy",
"Protestanci".... Przeszli dosyć duży kawał drogi, wreszcie widzą tabliczkę: "Luteranie". Anioł sięga
po klucze, ale wcześniej znaczącym gestem kładzie palec na ustach. Luteranin zdziwiony pyta
szeptem: Dlaczego? Na to anioł pokazuje na sąsiednich drzwiach tabliczkę z napisem "Katolicy"
i wyjaśnia: Oni myślą, że są tutaj sami.
- Młody chłopak dostał wreszcie ukochane prawo jazdy. Poprosił więc swojego ojca, pastora, o
pożyczenie samochodu. Ten powiedział mu: Słuchaj, zawrzyjmy układ. Poprawisz trochę oceny
w szkole, będziesz częściej czytał Biblię i zetniesz włosy, to o tym pogadamy. Po jakimś miesiącu
chłopak przyszedł do ojca z tą samą sprawą i tym razem usłyszał: Synu, jestem z ciebie naprawdę
dumny. Poprawiłeś stopnie, dokładnie studiowałeś Pismo, tylko wiesz, zetnij jeszcze te włosy.
Ale tato odpowiedział syn - Czytam Biblię i wiesz, każda większa postać jak Samson, Mojżesz, Noe,
ba, nawet Jezus miał długie włosy... No widzisz synku ... i chodzili na piechotę!
- Pewien mnich przyszedł po radę do abba Mojżesza: Abba, powiedział rozumiem, że można
zgrzeszyć rękami, oczyma, ustami, uszami. Ale jak można grzeszyć nosem? Odpowiedział starzec:
Wtykając go w sprawy innych.
- Sprzecza się trzech chłopców, który z nich ma starszego pradziadka.
Pierwszy mówi: - Mój pra-pra-pradziadek był cieślą i strugał belki na Arkę Noego.
Drugi mówi: - Mój pra-pra-pra-pra... pradziadek był ogrodnikiem i sadził drzewka w raju.
Trzeci mówi: - Mój pra-pra-pra i jeszcze długo bym musiał mówić pra-pra był elektrykiem. Jak Pan
Bóg powiedział: "Niechaj się stanie światłość", to kable już były podłączone.
- Kłótnia małżeńska: Kiedy za ciebie wychodziłam, musiałam być ślepa i głucha! Złości się żona.
No i widzisz, kochanie, z jakich ciężkich przypadłości wyzdrowiałaś przy mnie...

- Dlaczego beton stracił pracę? Bo go wylali.
- Małgosia była grzeczna, dlatego dostała od mamy dwa złote. Zapomniała jednak podziękować.
Nie masz mi nic do powiedzenia? Podpuszcza ją mama. Dziewczyna milczy. A co ja zawsze mówię
tacie, kiedy daje mi pieniądze? "Tylko tyle"?
- Pewna kobieta kupiła sobie psa i nazwała go "Łajdak". Kiedy wychodziła z nim na spacer do
parku i go wołała, to zawsze kilku facetów się obejrzało..
- No i co powiedział twój mąż jak dowiedział się, że rozbiłaś samochód? A mam opuścić brzydkie
słowa? Oczywiście! No to nic nie powiedział.
- Na Podhalu do sklepu wpada złodziej: Dawaj kasę! Jakom? Jęcmienną cy grycaną?
- Nauczyciel do klasy: Jeśli na stole będą cztery muchy i jedną zabiję to ile zostanie? Jedna.
Jak jedna? Zabita, pozostałe odlecą.
- Wchodzi dwóch Miglanców do księgarni i jeden pyta: Czy jest Pan Tadeusz? Ekspedientka woła
na zaplecze. Kierowniku, do pana!
- Prezes ze swoim kierowcą jadą przez miasto. Patrzy na szyld i mówi: garnitur 40zl, spodnie 30zł,
suknia 45zł, a ludzie marudzą, że jest drogo. Kierowca: panie prezesie, to pralnia.
- Jasiu, jak się nazywają mieszkańcy Krakowa? A skąd mam wiedzieć?! Przecież 779 115 ludzi!
- Tato! Słucham synku? Czy to prawda, że zostałem adoptowany? To prawda, ale cię zwrócili.
- Matka i syn po kartkówce: Jak to jest możliwe, że wszyscy w klasie mają 5, a ty masz 1?!
Bo ty mi zabrałaś ściągi.
- Pani do Jasia na języku niemieckim: Jak jest tak po niemiecku? Jasiu rozgląda się po klasie.
Ja? Brawo! Szóstka!
- Idzie żółw bez skorupy. Co się stało? Pytają koledzy. Wyprowadziłem się z domu.
- Mąż do żony: Kochanie, co dziś na obiad? Nic. Jak to nic? Wczoraj nic? Dzisiaj nic! Na dwa dni
nagotowałam.
- Jasiu pojechał na wycieczkę klasową i dostał SMS-a od mamy: Natychmiast przyślij mi swoje
zdjęcie! Trochę się zdziwił, ale spełnił życzenie mamy. Odpowiedź przyszła natychmiast: A gdzie
masz czapkę!?
Jasiu wraca ze szkoły i woła do taty: Tato umiem liczyć do dziesięciu! To policz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10! Jasiu, a gdzie jedynka? Jedynka jest w dzienniczku.
- Mamo, a wiesz, że Łukasz tak się dogadał z rodzicami, że płacą mu za naukę? Np. za piątkę
dostaje 10zł, za szóstkę 20zł, za czwórkę 5zł... Ale już za dwóję odejmują mu 5zł, za jedynkę 10zł.
No i ile już Łukasz tak zarobił? W tej chwili dorabia w myjni w weekendy, żeby długi rodzicom
spłacić...
- Rozmowa dwóch osób: Ty jesteś dzieckiem ślubnym? Tak pół na pół. To znaczy?
Ojciec żonaty, matka panna.
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Gdy mój syn miał 2 lata i trzy miesiące w nocy z Wigilii na Pierwszy Dzień Świąt
Bożego Narodzenia trafił do szpitala, był bardzo smutny, a gdy po badaniu lekarskim
w swoim łóżeczku znalazł prezent – ucieszył się i powiedział „Mikołaj mnie znalazł?
Pewnie babcia mu powiedziała gdzie jestem i przyszedł do mnie, Hura!!!”
Basik

Pamiętam bardzo plastycznie moją Mamę, powtarzającą w okolicy Wigilii historię o
czarnym i strasznym Bożym Narodzeniu 1981. Była we wczesnej ciąży (ja w środku)
i udało jej się wystać w kolejce cztery zielone kubańskie pomarańcze oraz karpia,
który był o sto gramów większy niż wskazywał przydział. Podobno sprzedawca się
przymierzał do odcięcia żywej rybie ogona dla wyrównania wagi, ale jakoś dał się
przebłagać. I Mama siedziała potem nad wigilijnym stołem z Tatą i moją Siostrą,
nad tymi niejadalnymi pomarańczami i za dużym karpiem, i płakała ze strachu – na
jaki świat przyjdzie dziecko, które nosi?
Opowiadała o tym co roku, odkąd pamiętam, wgryzła mi się ta historia w serce – jej
treść i wielowymiarowy morał. Prosta lekcja wdzięczności i zaufania. Puenta
brzmiała: „…więc teraz podziękujmy Panu Bogu, że mamy Marcelkę. I pomarańcze
też”.
Marcelina
Urodziłam się w wigilię, a moi rodzice, tak się niefortunnie zdarzyło, nazywają się
Adam i Ewa. W związku z tym nie tylko wigilia, ale i obydwa dni świąt odbywały się
u nas. Na 38 metrach kwadratowych tłoczyła się około czterdziestka stworzeń płci i
wieku wszelakiego. Harmider nie do opisania! Najmilej wspominam, jak dzień przed
wigilią zajrzał wujek, z wielkim garem bigosu od cioci. Potknął się tak niefortunnie,
że usiadł prosto na pudełko z bombkami, które tato przyniósł z piwnicy. Mama w
panice, wujek z częściami niewymownymi w szkle i tylko tato, absolutnie spokojnym
tonem mówi „Ewa, jak mnie się, kierwa, te bombki nie podobały, to nie masz
pojęcia!”.
Monika
Od już niemal 20 lat co roku powtarzana jest u mnie w domu opowieść, jak to
miałam po raz pierwszy pojechać na zimowisko. W związku z tym, że wyjazd
zaplanowany był na połowę stycznia, Rodzice pod choinkę postanowili dać mi
„wyprawkę” – nowy dres, czapkę, rękawiczki, szalik i dwa nowiutkie, kolorowe
ręczniki z naszywką z imieniem, które znalazły się na wierzchu paczki. Jakież było
zdumienie Rodziny, gdy po odwinięciu kolorowego papieru zbladłam i pełnym
rozpaczy głosem wyjąkałam: „O Matko! Ścierki dostałam!”. Mama twierdzi, że tak
wstrząśniętej nie widziała mnie nigdy przedtem, ani nigdy potem…
Margit
Święta zawsze – Wigilię – robiliśmy u śp.Babci w domu. Wcześniej oczywiście
pomagałam ubrać choinkę, pracowicie odpakowując te wszystkie bobki i cudeńka,
nie mogło zabraknąć waty jako śniegu i lamety, wiadomo, ale najbardziej czekałam
na dwie takie zabaweczki, „księżniczki” srebrną i złotą. Zawsze wisiały centralnie z
przodu, oczywiście w Wigilię największa nagroda to nie były prezenty tylko to, że
babcia pozwalała mi na chwilę te ozdoby zdjąć z choinki i się nimi pobawić…:)
Pamiętam też jak stałam na małym stołeczku (miałam jakieś 5 lat) przy oknie i
czekałam aż pojawi się ta pierwsza gwiazdka, żebyśmy mogli usiąść do wigilijnego
stołu. A na niebie chmury, ciemno, nic nie widać. I nagle srebrny przebłysk i w
maleńkim prześwicie pomiędzy chmurami moja upragniona gwiazdeczka! Wołałam

moją mamę „Mamusiu patrz, jest, jest!” jakbym oznajmiała odkrycie nowej
galaktyki
Karolina
W Wigilijny Wieczór poszliśmy odwiedzić dalszą rodzinę małżonka – ktoś się bardzo
postarał o odpowiedni nastrój i wszędzie płonęły piękne świece… stałam sobie
gdzieś przy komodzie i z kimś rozmawiałam gdy nagle poczułam wyjątkowo
obrzydliwy smród, dość szybko okazało się, że to ja… PŁONĘ, a dokładnie moje
długie, rozpuszczone świątecznie włosy!!! Akcja gaśnicza była szybka i skuteczna,
ktoś chlusnął mi na głowę kubkiem wody. Ach cóż za radość świąteczna siedzieć
przy wigilijnym stole z mokrą i śmierdzącą koafiurą
kolorki
Pierwsze, co przyszło mi na myśl to wspomnienie pewnego wigilijnego wieczoru w
czasach głębokiego PRLu, czyli w czasach szaro-burych, w których trudno było kupić
jakiś prezent z „efektem WOW”. A mi jednak udało się znaleźć pod choinką taki
prezent. Wielką (z perspektywy kilkuletniej dziewczynki), czerwoną krowę, na której
można było usiąść i skakać. Pamiętam jak się z tego bardzo cieszyłam. Czekałam z
wypiekami na twarzy i wielkim uśmiechem aż mi ją nadmuchają. Radość ta jest
uwieczniona nawet na czarno-białym zdjęciu. No i jak tylko krowa została
nadmuchana wskoczył na nią mój starszy o 5 lat brat i … krowa pękła… no i był
wielki płacz. Mój brat do dzisiaj pamięta jak wtedy był zły na siebie i jak mu było
przykro. Praktycznie co roku wspominamy to wydarzenie i mój brat do dziś nie
pozbył się poczucia winy i do dziś robi mu się przykro jak sobie to przypomni. A
minęło już jakieś 30 lat.
kh
A na koniec świeżutka okołoświąteczna anegdotka z mojego podwórka. Namówiłam
Piotrusia do pomocy w pisaniu kartek świątecznych, co roku wysyłam ich bowiem
ponad 40 do bliskich i znajomych (i ponad 20 na Robótkę). Piotruś napisał ze trzy,
zmęczył się straszliwie, cierpienie wyzierało z każdego włókna mięśniowego jego
prawej dłoni, bo – jak wiadomo – dzisiejsza młodzież ma rozwinięte głównie kciuki.
Udając, że nie zauważam oznak niemocy, podsunęłam mu kolejną. Synuś z
głębokim, pełnym cierpienia westchnieniem zsunął się z krzesła i rzekł:
– Idę powojować mieczem.
– Proszę? … – zdziwiłam się bardzo.
– Bo kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, a kto ginie, ten nie pisze kartek –
odparł ze śmiertelną powagą.
Taki to Piotruś

