Jedyne wolne medium w szkole.

-4R: Czy zjadłeś dzisiaj banana?
KD: Nie, poniewaŜ nie lubię bananów.
R: Serdecznie dziękujemy – niech moc będzie z tobą.
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Piosenka numeru
Pozwól mi świecić, kiedy słońca brak
Być nadzieją, gdy szukasz dnia
Kolorowe sny, kiedy ja dotykam
Ciebie
Zwariowany świat, kiedy w nas
Tańczy pragnienie
Hej, ho - dotykam Ciebie
Hej, ho - tak wiruje cały świat
Hej, ho - jestem pragnieniem
Hej, ho
PokaŜ mi niebo, a wtedy ja
Będę tęczą gdy otworzysz swe oczy
Pozwól mi świecić, kiedy słońca brak
Być nadzieją kiedy szukasz pomocy

Dla mnie Ty, ja dla Ciebie
We mnie Ty i my w nas
Kiedy wszystko proste jest jak dawniej
I wiecznie będzie trwać Ty i ja, Ty-ja
Kolorowe sny...
PokaŜ mi niebo a ja będę tęczą
Kolorów wstęgą co dnia
Pozwól być blisko i świecić dla Ciebie
Na zawsze będę w Tobie
Ty we mnie i my w nas
Dla mnie Ty...
Kolorowe sny...

Suchar numeru
–„Hans która godzina?
–Nie mam zegarka”
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Miałem sen...
Sen o pięknej szkole, wolnej od stresu i kumoterstwa. Gdy
podchodziłem do wyborów, pełen nadziei i dobrych myśli, nie
spodziewałem się kolaboracji komitetu wyborczego z pozostałymi
kandydatami.
Fakt powinienem oczekiwać ciosu z tej strony, lecz wtedy nie
przechodziło mi przez myśl, Ŝe w tej szkole spotkam się z tak brudną
polityką. Lecz stało się, nie płaczcie drodzy wyborcy, bo oto
powróciłem by zaprowadzić nowy porządek.
JuŜ niedługo nadejdzie ten dzień, gdy Wy młodzi nie będziecie musieli
dłuŜej ukrywać swoich przekonań i wiary we Mnie. Krótki czas dzieli
nas od momentu mojego powrotu w glorii i chwale. Więc czekajcie na
Mnie moi drodzy i słuchajcie mego GŁOSU.
Wasz Lord Vader

Słowo na sobotę
„Piwo z rana jak śmietana”

REKLAMA
Czujesz się samotny? Opuszczony? Inny, pod
jakimkolwiek względem? Wstąp do nas, wstąp do
Federacji Intymnych UŜytkowników Tabaki, w skrócie
F.I.U.T. Zapewniamy anonimowość i darmowy
denaturat. Nasza siedziba się nie mieści.
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Krytyczne spojrzenie
Jakiś czas temu kilku męŜczyzn i kilka kobiet poprzebieranych
jak pingwiny przeszło przez klasy z informacją, Ŝe zbierają głosy na
rzecznika praw ucznia. Po odebraniu listy kandydatów od razu
zauwaŜyłem, iŜ brakuje na niej nazwiska Vader. Doszedłem do
wniosku, Ŝe to z pewnością jakaś pomyłka w administracji i czym
prędzej dopisałem Lorda. Mój głos wrzuciłem do puszki z poczuciem
spełnionego obywatelskiego obowiązku. Jednak wtedy naszły mnie
czarne myśli. Jeśli wyniki wyborów na prezydenta szkoły były
sfingowane, to te przecieŜ teŜ mogą być.
Jakby na to nie patrzeć jest tylko jeden poprawny kandydatDarth Vader, a reszta to albo Ŝądni władzy zdrajcy, którzy sprzedali swe
dusze dyrekcji i będą wykonywać ich rozkazy, albo pokorni misjonarze
nie mający wystarczającej siły przebicia by przeciwstawić się radzie
pedagogicznej.
Tak
oto
odpowiedzialność
za
wybranie
nieodpowiedniego rzecznika nie spadnie na mnie, poniewaŜ ja oddałem
mój głos na Lorda, niech zastanowią się jednak ci, którzy na niego nie
głosowali.
Na koniec chciałby jeszcze powiadomić, Ŝe „Głos Vadera” ma
zamiar publikować z nieregularną częstotliwością dodatek na temat
paranormalnych zjawisk w szkole. Więc jeśli, drodzy czytelnicy,
zauwaŜyliście coś niezwykłego np.: wielkiego, zielonego gluta
spacerującego korytarzem szkoły, obcego wśród przedstawiciela ciała
pedagogicznego lub portal do piekieł w sali fizycznej, to nie
omieszkajcie powiadomić redakcję, a moja skromna osoba i grupa
naukowców-ekspertów (Boguś Ździebełko, Jednoręki Bartłomiej i Dr
X) zajmie się tym.
Bonifacy Wątróbka

Odezwa do młodzieŜy II LO
Wy wszyscy, którzy razem z nami popieracie Lorda Vadera! Słuchajcie!
Od dawna róŜne skorumpowane media prowadzą tzw. "kolorową"
kampanie, jak pewnie takŜe wiecie nazywa się ich takŜe juŜ "kolorową"
koalicja! ONI próbują nam wmawiać, iŜ te cyklistyczne rzeczy w
dziwnych kolorach są dobre! Nawet więcej! To ONI planują zmienić
szkolny regulamin, aby dopuścić te ciuchy, które w niczym nie
przypominają godnych ubrań. Dlatego apeluje! Nie dajmy się, nie
popierajmy tego cyklistycznego spisku. Niech nasza indywidualność
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indywidualizmu poprzez tajemnicze cyklistyczne spiski oznacza utratę
własnego JA! ONI udając, Ŝe dają nam ego zabierają nam je! Tylko
wytrwale trwając przy Lordzie Vaderze pozostaniemy sobą. Nosce te
ipsum.
Ku chwale Lorda Vadera
XYZ

Wystrychnął wszystkich na Dudka
Redaktor: Za jakiego kandydatka uwaŜałeś Lorda Vadera a za jakiego
siebie?
Karol Dudek: Za godnego przeciwnika tak jak wszystkich uczestników
wyborów.
R: Czy nie uwaŜasz, Ŝe wspaniałe jest to, Ŝe mimo, Ŝe Lord Vader nie
wygrał wyborów spełnił swoje zapowiedzi przed wyborcze i skrócił rok
szkolny?
KD: Jest to wspaniałe, Ŝe mimo przegranej zaangaŜował się tak
wspaniale w pracę szkoły.
R: Dlaczego Lord Vader byłby lepszym prezydentem od ciebie?
KD: Bo byłby fikcyjny.
R: Kto jest twoim idolem i dlaczego jest to Lord Vader?
KD: Trudne pytanie, ale jest on moim idolem ze względu na to, Ŝe jest
to człowiek o nietypowej prezencji i robi to co obiecuje.
R: Czy czujesz, Ŝe rządzisz w tej szkole czy jednak czujesz presję Lorda
Vadera?
KD: Lord Vader jest ze mną wszędzie.
R: Co sadzisz o powstającej właśnie komisji do zbadania afery "Green
Goblin Gate"
KD: Eee nie wiem o co chodzi.
R: Co sądzisz o dzisiejszej pogodzie?
KD: Ładna

