Jedyne wolne medium w szkole.
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Hej dziewczyno o… spójrz na misia a…
On przypomni, przypomni chłopca ci
Nieszczęśliwego o… białego misia a…
Który w oczach ma tylko szare łzy.
Biały miś, biały miś, dla dziewczyny
Którą kocham i będę kochał wciąŜ
Lecz dziewczyna, lecz dziewczyna jest juŜ z innym
A ja kocham i będę kochał wciąŜ
Płynie czas, płynie czas, jak ta rzeka
I nie wrócą, nie wrócą tamte dni
W moim sercu, w moim sercu, jest dziś rana
Którą zatrzeć moŜesz tylko ty!
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Nadszedł juŜ czas!
Tak, nadszedł juŜ czas! Czas zmian! Czas ostatecznego rozrachunku!
Wybory juŜ za kilka dni, na kogo Ty zagłosujesz, Drogi Czytelniku? Nie będę
mówił, byś głosował na moją osobę, nie będę w kółko powtarzał arealnych
obietnic wyborczych. Tak robią tylko ci, którzy nie wierzą w ludzi. Ja taki nie
jestem, co więcej nie tylko w Was wierzę, ale wiem, Ŝe nie jesteście głupi i
zagłosujecie na właściwego kandydata.

Jeśli dalej myślisz, Ŝe powinieneś oddać swój głos na kogoś
innego, zastanów się przez chwilę, co się stanie jak na mnie nie
zagłosujesz? Czy coś się zmieni w szkole? Chyba na gorsze...dalsze
represje, intrygi, knowania, dyskryminacje, spiski i kontrola uczniów.
Zastanawiasz się pewnie teraz, co będzie, jeśli oddasz swój głos
na mnie? Wiedz, więc jedno Drogi Czytelniku, Ŝe jeśli wygram wybory
to wprowadzę jedyny, właściwy, imperialny ład i wszystkie wyŜej
wymienione problemy znikną raz na zawsze z tej szkoły!
JednakŜe nie będę nikogo zmuszał, nie posunę się do uŜycia
Mocy. Nie, poniewaŜ nie przyszedłem tutaj by niszczyć, ale by
budować. Pamiętaj Drogi Czytelniku, Ŝe to Ty masz władzę i
sposobność by odmienić oblicze tej szkoły i jeśli z niej nie skorzystasz,
to drugiej moŜesz juŜ nie dostać.
Na koniec chcę wyrazić swoją wielką wiarę w Twój dobry
wybór. Wiem, Ŝe wygramy i wszyscy intryganci zostaną wydaleni z tej
szkoły. Wiem, Ŝe nadszedł juŜ czas, aby zmienić tę szkołę na lepszą!
Wiem i wierzę w zwycięstwo! Veni, Vidi, Vader!!
Lord Vader
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Drodzy młodzi przyjaciele. śycie to kupa.
Tak, drodzy i młodzi, traktuję was powaŜnie, więc nie będę rysować
wam map ani dawać tygodni ochronnych. Zakładam, Ŝe jeŜeli pół roku temu
potrafiliście kocić 13-latków to teraz sami znajdziecie drogę do toalety.
Drodzy przyjaciele, niekoniecznie Ci najmłodsi, to do Was dziś się zwracam!
Nie, nie przyjaciele, lecz przyjacielu! Nie wołam do masy, ale zwracam się do
kaŜdego z Was osobiście. MoŜe tego nie wiecie, moŜe nie przeczuwacie, ale
Lord zna większość z Was osobiście, a wielu ceni. Mógłbym napisać teraz, Ŝe
znów stoimy przed ogromną szansą, Ŝe znów przyszłość jest w Waszych
rękach, Ŝe... ale czy to ma sens? Czy jest sens pisać jak wielkim
dobrodziejstwem będzie dla Was wybór Lorda? PoniewaŜ w WAS wierze,
wiem, Ŝe wy to wiecie!
Oczywiście wiem. Wiem, Ŝe ONI mówią o nas. Powiadają, Ŝe
wprowadzamy anarchię, zarzucają brak patriotyzmu, bo niby nie kochamy
szkoły i nie głosujemy na tych_co_powinniśmy, na sobiesczaków (sic?!). I
oczywiście mają trochę racji. Zawsze duŜo łatwiej i prościej jest zarzucić głupi
wybryk i anarchię, niŜ spojrzeć i spróbować pomyśleć, zastanowić się nad
przyczynami. Gdyby wszystko było idealne, popularność Lorda była by
znikoma. Kto w pełni zadowolony i zidentyfikowany ze szkołą zagłosowałby
na takiego kandydata? A tak powstaje nasza własna wersja obywatelskiego
nieposłuszeństwa i niezadowolenia z tego, co dzieje się w szkole. A w szkole
dzieje się wiele. Krytyka? I owszem. Nie konstruktywna? MoŜe lepsza taka,
niŜ Ŝadna. Mówią, Ŝe przegramy. Pewnie mają rację, bo w tej szkole i tak
większość przegrywa. JednakŜe podobno poraŜki ponoszą ludzie, nie idee. Ja,
my, zaznaczyliśmy własne zdanie, czyli zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy.
Votum separatum? MoŜe nie aŜ tak bardzo. Ryba psuje się od głowy. Zawsze.
Zawsze jednak moŜna zagłosować na większą liczbę imprez w szkole,
zawsze moŜna zagłosować za radiowęzłem, bo i tak tylko nieliczni wiedzą, Ŝe
nie ma na niego szans, bo konserwator zabytków się nie zgodził, co jednak nie
przeszkadza znów umieszczać go w programach. Ale czy to są główne
problemy uczniów dwójki? Czy to jest właśnie to, czego chcecie od szkoły?
Zastanówmy się nad tym głosując.
śycie to kupa, Ŝycie w szkole pewnie teŜ. Głosując tego nie zmienisz,
moŜesz tylko sprawić, Ŝe ta kupa będzie mniejsza.

Ku chwale Lorda Vadera
XYZ

-3Słowo na sobotę
"Nie dziel skóry na niedźwiedziu bo poŜałujesz"

RE-prezentacja
Jako Ŝe Wszechobecny Lord Vader kandyduje na prezydenta szkoły, chce
pokrótce przedstawić wam jego sztab wyborczy więc:
Bonifacy Wątróbka (2005-2006+)
zmarł tragicznie, po porwaniu przez złych , perfidnych cyklistów
Snippy & Piekiel Ogarny
człowiek lub grupa człowieka posiadająca nadzwyczaj rozrośnięte włosy
twarzowe. Naukowcy są zdania, iz jego wąsy mają własną psychikę,
toŜsamość i wymiar.
Tęczowy Mietek- Korektorus Głosus Vaderus
Prawdopodobnie Kobito - MęŜczyzna o sprecyzowanej tęczowej orientacji.
Lecz najbardziej kocha siebie.
Don Matteo
moŜna o nim powiedzieć Łysek z pokładu Idy, chłop swój choć troche taki ....
jakby to powiedzieć ....
Hieronim
nie on lecz jego babcia
XYZ
złoŜoności jego osobowości nie rozumie nawet on sam. Człowiek , który
mógłby przez 10 lat rozmawiać sam ze sobą i toczyć naprawdę dobrą i
urozmaiconą dysputę. KaŜda jego jaźń jest jak najbardziej indywidualna
i samodzielna.
Inny Człowiek
pierwszy po kocie Aliku i Szafie Lesiaka …....................................................
...........................................................................................................................
………………(uzupełnij)

Inny Człowiek
Suchar numeru
" Dwóch Arabów miało w USA sprawy do załatwienia.
Udało im się załatwić je za jednym zamachem..."

