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Nornice
Celem odstraszenia nornic
można ułożyć gałęzie lub
roztarte liście bzu.

NA WESOŁO:
Żali się zakochany robak do
robaka:
- Jak ona mnie nie będzie chciała,
to rzucę się pod tamtego koguta!

