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Mit o powstaniu szkoły
Na początku był Chaos. Z Chaosu zaczął
wyłaniać się budynek- Szkoła z Liceum
Ogólnokształcącym.

ich dotknęła. Dyrektorka rozgniewała się
na tego, który ich buntował. Poleciła zamknąć
go w miejscu, gdzie będzie tylko ciemność.

Ze Szkoły odłączył się jeden budynek,

Zostało utworzone miejsce zwane Piwnicą,

który został nazwany Salą Gimnastyczną. Było

ku przestrodze innych śmiertelników. Minęło

trzech tytanów i kilkunastu herosów. Tytani

10 lat, Uczniowie w końcu posiedli wiedzę,

n a zy wa l i s i ę : Pe d a g o g , D y re k to r ka

którą im tytani obiecali. Zostali wyniesieni

i Wicedyrektorka. Herosami zaś zostali ich

ponad innych i dostali przeróżne wysokie

wielcy pomocnicy uczący wiedzy o powstałym

stanowiska. Tytani powiedzieli im na

ś w i e c i e , zo s t a l i n a z w a n i o d n a z w

pożegnanie, aby zdradzili innym ich

przedmiotów: Język polski, Język angielski,

tajemnicę.

Język niemiecki, Historia, Chemia, Fizyka,
Biologia, Geografia, Matematyka, Religia
i Wiedza O Społeczeństwie. Byli też zwykli
śmiertelnicy, którzy przed powstaniem Szkoły
żyli w Chaosie. Jeden z tytanów wyprowadził
ich z niego i pokazał im wspaniałą możliwość,
więc powiedział im: „ Jam jest Pedagog ten,
który wywiódł was z Chaosu i doprowadził was
tutaj. Jest jedno przykazanie,
którego macie się słuchać: Macie
się uczyć, aby posiąść całą wiedzę,
która da wam moc rządzenia
i n n y m i ś m i e r t e l n i k a m i ”.
Śmiertelnicy zostali nazwani
Uczniami. Wybrali sobie zarząd,
który przedstawiał ich prośby
i problemy. Jednak wśród
Uczniów był jeden z tych złych
śmiertelników, który podburzał
Uczniów.

Mówił

im

o niesprawiedliwości, która niby
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Każdy kto czyta tę prastarą historię,
niech wie, że tą tajemnicą jest: Ucz się ucz,
bo nauka to potęgi klucz, kto ten klucz
zdobędzie, ten ważny i mądry będzie.
Michał Tyborski

Green Times
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Otrzęsiny
10 września 2010 roku w Szeligach
odbyły się otrzęsiny klas pierwszych.
Organizatorem tegorocznej imprezy klas
pierwszych była klasa 2B, która wygrała
otrzęsiny rok temu. Pomimo padającego
deszczu i niskiej temperatury zabawa
przebiegała w gorącej

którzy przybyli, by opowiedzieć klasom
pierwszym o zagrażającym
im niebezpieczeństwach w szkole
czy też poza nią. Mówili o tym, że decyzje,
jakie podejmujemy w okresie młodości,
maja wpływ na dorosłe życie.

atmosferze. Wszystko
rozpoczęło się od malowania
tzw. „kotków” na twarzach
pier wszoklasistów, którzy
pochwalili się świetną kondycją
uciekając przed czarnymi
flamastrami. Potem klasy zajęły
w y z n a c zo n e i m m i e j s c a .
Następnie gdy wszyscy
„pierwszacy” byli pomalowani,
rozpoczęły się konkurencje,
które oceniało jury, w skład
którego wchodziła trójka

Po ciekawym wykładzie z chęcią

uczniów z klasy 2B: Agnieszka Dzierżyk,

odpowiadali na pytania. Po spotkaniu

Katarzyna Wilczewska oraz Paweł Cichy.

otrzęsiny zostały wznowione, by klasy

Uczniowie musieli m.in.: przebrać się

stawiły czoła ostatnim konkurencjom.

za jedną z wyznaczonych im subkultur,

Zwyciężyła klasa 1D1 i to ona właśnie

narysować portret nauczyciela, zjeść

za rok zorganizuje otrzęsiny klasom

kawałek kiełbasy powieszonej na cienkim

pierwszym. Po zabawie wszyscy mogli

s z n u r k u , w y ko n a ć k r ó t k ą s c e n kę

zjeść kiełbaskę i ogrzać się przy ognisku.

przedstawiającą klasę, napisać krótką
piosenkę o klasie, zrobić kreację, mając
do dyspozycji papier toaletowy. Otrzęsiny
swoją obecnością uświetnili policjanci,
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Jak sprawić by świat zawirował?
Myślę, że każdemu kiedyś zdarzyło się
ulec złudzeniu, zawieść się na czymś,
co okazało się nie być takie, jak nam się
wydawało. Sama nazwa, opakowanie,
czy nawet taki zwykły tytuł artykułu może
nas zmylić. Więc co waszym zdaniem
sprawia, że świat wiruje, że czujemy się
dobrze? Kiedyś usłyszelibyśmy odpowiedzi
typu miłość, szczęście, itp. Teraz ludzie
potrafią wywołać taki stan zupełnie innymi
sposobami. Czy jest się czym chwalić? Czy te
osiągniecie możemy porównać choćby z tak
ważną kiedyś na chandrę produkcją
c z e ko l a d y. Wr a c a j ą c
do sedna sprawy, co jest
takim wspaniałym
wynalazkiem, z którego
korzysta większość
nastolatków, a część z nich
nie wyobraża sobie
bez niego życia? Wystarczy spytać
przypadkową osobę poniżej 20 roku życia;
na pewno znałaby odpowiedź. Nie będę
zadawać wam tyle trudu. Odpowiedź jest
prosta. Chodzi mi o tak zwane DOPALACZE.
Sama nazwa nie wydaje się chyba groźna,
co więcej, może zdawać się intrygująca.
Nic bardziej mylnego! Co to tak właściwie
są te dopalacze? Już wyjaśniam. Nazywa się
tak substancje oraz ich mieszanki działające
psychoaktywnie. Niektóre z nich zawierają
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nawet pochodne amfetaminy. Mówiąc
prościej, nie jest to nic innego jak
pewnego rodzaju bomba, która prędzej
czy później zadziała w pewien sposób
na nasz układ nerwowy i, żeby było jasne,
nie będą to przyjemne reakcje. Teraz
chyba nie wydają się wam już takie
ciekawe prawda? Więc dlaczego tak dużo
osób po to sięga? Mówią, że ZAKAZANY
owoc lepiej smakuje. Myślę, że w tym
przypadku nie powinno się to sprawdzać!
A jednak! Podkreśliłam słowo zakazany,
bo może nie wszyscy
wiedzieli, że pomimo tego,
że

te

produkty

są dostępne na rynku,
ich składniki znajdują się
na liście zabronionych.
Pytanie brzmi więc, jak to
się dzieje, że znajdują się
one w sklepach?

Z tym problemem

sprzedawcy potrafili sobie poradzić. Jak to
zrobili? Otóż na każdym pudełku
zawierającym te magiczne substancje
znajduje się napis „Do użytku w celach
kolekcjonerskich.” Sprytne, prawda.
Zgadzam się, bo przecież nikt nie kazał
nam tego spożywać. Myślę jednak, że tak
samo sprzedawcy, jak i klienci dobrze
wiedzą, że bynajmniej nie służą nam one

Green Times
właśnie do kolekcjonowania. Apeluję
do młodzieży! Zastanówcie się nad tym
po co tak właściwie sięgacie po te wyroby?
Czy otaczająca nas rzeczywistość jest na tyle
szara, że musimy ją sztucznie ubarwiać? Czy
może nastoletnie problemy nie nadają się
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Wszystko czego
nie wiesz o
dopalaczach

do rozwiązania w sposób naturalny? A może

- Polską stolicą używek
pod nazwą dopalacze jest
Poznań a nie Łódź
- Dawid Bratko

nie potrafimy się już bawić, zrelaksować
bez żadnych wspomagaczy? Nie wydaje się
wam to smutne? Jesteśmy przecież młodzi,

nie jest twórcą marki

gdzie podziała się nasza energia, chęć
zabawy? I w końcu, czemu nie myślimy
o konsekwencjach naszych działań? Jeżeli
jesteśmy na tyle odpowiedzialni, żeby zażyć
te substancje, bądźmy na tyle

dopalacze.com. Posiadał
130 sklepów tego typu w całej Polsce. Przez
pierwsze dwa dni akcji Sanepidu stracił 400-500
tys. złotych.
- Pierwsze wzmianki o dopalaczach pojawiły

odpowiedzialni, aby ponieść konsekwencje

się w 2008 roku, ale sprzedaż dopalaczy ruszyła

naszych czynów! Dlaczego, choć wiemy

już w 2006 roku w sklepie dopalacze.com.

o niszczącej sile owych substancji, jednak

Wspomniano wtedy nazwę spółki Word Wide

i tak po nie sięgamy? Myślę, że na te pytania

S u p l e m e nt s I m p o r te r Ltd . z s i e d z i b ą

powinni sobie odpowiedzieć wielbiciele

w Manchesterze oraz powiązania firmę w Polsce

sztucznych ulepszaczy życia, a jestem

o nazwie Konfekcjoner.

pewna, że na te pytania odpowiadają,

- O d st yc z n i a 2 0 0 9 ro ku n ow y m

siedząc przy szpitalnych łóżkach, rodzice,

właścicielem sieci dopalacze.com została spółka

przyjaciele, bliscy osób, które sięgnęły po te
substancje i nie doświadczyły po nich
niczego pozytywnego.

z Cypru: Rancard Trading.
- Firma dopalacze.com do czwartku
(7.10.10) z powodu zawieszenia działalności
straciła 18,5mln złotych
- W związku ze spektakularną akcją rządu
ustawie napisanej na kolanie: zamknięto blisko
1000 sklepów z dopalaczami, ponad 5 tysięcy
pracowników zostało bez pracy.
- Przychody budżetu z tytułu
opodatkowania takich substancji sięgają
600 mln zł rocznie.
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Halloween
Zwyczaj związany z maskaradą
i odnoszący się do święta zmarłych,
obchodzony w wielu krajach nocą
31 października, czyli przed dniem
Wszystkich Świętych. Odniesienia
do Halloween są często widoczne
w k u l t u r ze p o p u l a r n e j , g ł ó w n i e
amerykańskiej.
Halloween najhuczniej jest
obchodzony w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Irlandii, Szkocji i Anglii.
W Irlandii dzień jest świętem

odstraszano. Sądzi się, iż właśnie z
potrzeby odstraszania złych duchów
wywodzi się zwyczaj przebierania się w
ów dzień w dziwaczne stroje i zakładania
masek. Ważnym elementem obchodów
Samhain było również palenie ognisk.
Irlandzcy imigranci sprowadzili
tradycję do Ameryki Północnej w XIX
wieku.
W drugiej połowie XX wieku święto
trafiło do zachodniej Europy.

państwowym. W pozostałych krajach,

Zwyczaje

mimo że dzień nie jest świętem

Scary Farm

urzędowym, cieszy się po święcie Bożego

Młodzież, oprócz organizowania

Narodzenia największą popularnością.

domowych imprez, często odwiedza

Święto Halloween w Polsce pojawiło się

tzw. straszne farmy (ang. Scary Farm),

w latach 90.

czyli zaadaptowane na ten cel duże

Historia

przestrzenie, gdzie tworzone

Halloween wywodzi się z celtyckiego

są specjalne scenerie, wyglądające

obrządku Samhain. Ponad 2 tys. lat temu w

niczym wystrój planu filmów grozy,

ten dzień żegnano lato, witano zimę oraz

takich jak Dracula, Frankenstein czy

obchodzono święto zmarłych. Celtowie

Mumia.

wierzyli, iż w dzień Samhain zacierała się

Zabawy

granica między zaświatami, a światem

Do zabaw halloween'owych należy

ludzi żyjących, zaś duchom, zarówno złym

łapanie jabłek w miednicy z wodą

jak i dobrym, łatwiej było się przedostać do

(bobbing for apples), z której za pomocą

świata żywych. Duchy przodków czczono i

zębów należy wyłowić pływające jabłka.

zapraszano do domów, złe duchy zaś

Jabłko, nieuszkodzone przy zabawie,
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ma oznaczać szczęście w nadchodzącym

Wydrążona dynia ze światełkiem

roku. Halloween'owe zabawy to również

w środku dla irlandzkich chłopów

przeskakiwanie przez świeczki, które

oznaczała błędne ogniki uważane

są rozstawione w kole na ziemi. Świeczki,

za dusze zmarłych. W czasie

które nie zgasną, to szczęśliwe miesiące

tajemniczych obrzędów miano uwalniać

w przyszłym roku. Kolejna gra to wrzucanie

ludzkie dusze z ciał czarnych kotów,

orzecha do płonącego ogniska. Jeżeli

p s ó w i n i e t o p e r z y. O b e c n i e

orzech pęknie z trzaskiem, oznacza to

w wyeksponowanych miejscach domów

odwzajemnioną miłość. Inną popularną

umieszcza się wydrążone i podświetlone

zabawą jest zjadanie bez pomocy rąk

od wewnątrz dynie z wyciętymi

wiszących na nitkach ciastek i owoców.

kształtami różnych postaci oraz, w

W ten dzień również istnieją różne

zależności od wyobraźni domowników,

formy wróżbiarstwa, np. wróżenie

imitacje ludzkich czaszek, szkieletów,

ze spodków.

manekinów znanych postaci z horrorów,

Kostiumy

itp.

W Halloween dzieci i dorośli

W Irlandii obowiązuje zasada,

przebierają się za potwory, takie jak

że po 1 listopada nie zbiera się dzikich

wampiry, duchy czy czarownice. Kostiumy

owoców, bo mogą być zatrute.

są również oparte na postaciach

W regionach Szkocji, Anglii, Walii

z te l ew i z j i . P i e r wsze ko st i u my

i Irlandii sprząta się mieszkanie, gasi

na Halloween pojawiły się w 1930 roku,

ogień pod kuchnią, a gospodynie

wtedy zwyczaj cukierek albo psikus (Trick

wykładają jedzenie i napoje, po czym

or Treat) stał się popularny w Stanach

wszyscy idą spać.

Zjednoczonych. Dorośli urządzają pochody
przez ulice miast. W Nowym Jorku są
organizowane parady przez osoby
homoseksualne, a najbardziej znana
odbywa się w dzielnicy Greenwich Village.
Symbole

Kolorami święta Halloween
są czarny i pomarańczowy.
Halloween w Polsce
Z t e j o ka z j i d l a d o ro s ł y c h
organizowane są liczne imprezy
kulturalne w nocnych klubach, występy
PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2010
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Hobby

teatralne oraz projekcje filmowe
w kinach. Szkoły i przedszkola organizują
z tej okazji dodatkowe atrakcje dla

wiadomo, każdy z nas jakieś ma.

swoich wychowanków. W Halloween

Chociaż może nie zawsze chcemy się do tego

dzieci przychodzą do szkoły przebrane za

przyznać. Niektórzy kolekcjonują znaczki,

straszne postacie filmowe. Chodzenie

pudełka po czekoladkach, biżuterię. Moja

od domu do domu i zbieranie przez

koleżanka jednak ma hobby nieczęsto

dzieci cukierków zdarza się

spotykane u dziewczyny – mianowicie

sporadycznie, lecz coraz częściej.

trenuje ona kick-boxing . Pewnie
zastanawiacie się, o kim mowa ? Chodzi tutaj

Kontrowersje

oczywiście o uczennicę naszej szkoły, Milenę

W związku z pogańską genezą tego
święta, Halloween spotyka się z krytyką
ze strony niektórych duchownych
Ko ś c i o ł a r zy m s ko kato l i c k i e go,

Łukasiewicz. Może na wstępie parę słów
o kick-boxingu.
Kick-boxing jest to dyscyplina sportowa
(sport walki), w której walczy się, stosując

P ra w o s ł a w n e g o, E p i s ko p a l n e g o

zarówno bokserskie ciosy pięścią, jak

i L u t e r a ń s k i e g o . J e d n o c ze ś n i e

i kopnięcia. Słowo kick oznacza po angielsku

od obchodzenia Halloween w Polsce,

"kopnięcie" lub "kopać", boxing oznacza

odcinają się również słowiańskie

"boks".

rodzimowiercze związki wyznaniowe –

W większości języków stosuje się

opowiadające się za kultywowaniem

angielską nazwę "kick-boxing" (zwykle

rodzimych zwyczajów, związanych

dostosowaną fonetycznie i ortograficznie

z

t r a d y c j ą

D z i a d ó w.

do danego języka) na określenie ogółu

Noc z 31 października na 1 listopada jest

dyscyplin sportowych, w których walczy się

także ważnym świętem w Kościele

głównie za pomocą kopnięć oraz ciosów

Szatana. Z tegoż powodu kościół

pięścią.

rzymskokatolicki potępia Halloween
i utożsamia je z kultem szatana.

Historia kick-boxingu W powszechnym mniemaniu, kick-boxing
kojarzy się z dalekowschodnimi sztukami
walki. Jest to związane z popularnością
"filmów kung-fu" w tym samym czasie, kiedy
kick-boxing się rozwijał. Stąd też upatruje się

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2010
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początków tej dyscypliny w Tajlandii,

treningi były strasznie ciężkie, jednak nie

Japonii, czy w innym kraju Azji

wyobrażam sobie życia bez treningów,

wschodniej. W rzeczywistości,

które mam zresztą 3 razy w tygodniu,

w początkowym okresie rozwoju kick-

zajmują mi one większość wolnego czasu.

boxingu istniały dwa nurty: amerykański

Ale jest to moim hobby,więc nawet nie

i japoński.

zwracam na to uwagi, ponieważ kocham

Wywiad:
-Witam. Czy na wstępie mogłabyś
nam powiedzieć skąd zamiłowanie
do kick-boxingu?

każda minutę spędzona na sali.
-Kto jest Twoim idolem, bądź też
idolką w tym sporcie?
- Gina Carano. Podziwiam tę kobietę,

- Mój brat trenował kick-boxing.

chciałabym w przyszłości być taka jak ona.

Na początku ta dyscyplina wydawała

- W i ą że s z p r z y s z ł o ś ć z k i c k -

mi się żałosna, mimo to iż z nim biegałam

boxingiem?

nie sądziłam że kiedy kolwiek pomyślę

- Tak, kick-boxing traktuję bardzo

o tym poważnie, co prawda oglądałam

poważnie, a po skończeniu szkoły planuję

z nim filmy o tej tematyce oraz patrzyłam

zdawać na AWF.

jak trenuje. Dopiero później ok. 3 lata
temu zaczęłam trenować.
-Jakie były Twoje początki?
- Początki jak to początki zawsze
są trudne (śmiech), moim pierwszym
trenerem był brat, to on pokazał
mi pier wsze podstawowe ruchy.
Gdy wyjechał na studia, zapisałam się
do klubu MEGATRON.
- M o gła byś n a m o p owied z ieć
o pierwszych treningach w tym klubie?
- Oczywiście. Do klubu chodzą dwie

-Lubisz się bić?
- Na co dzień jestem opanowanym
człowiekiem, nie lubię się bić, biję się tylko
w ostateczności.
-Masz na koncie jakieś osiągnięcia?
- Sama satysfakcja, że robię coś,
co kocham i nie szczycę się tym, jest dla
mnie wielkim osiągnięciem. Pamiętam,
że kiedyś, podszedł do mnie kolega
i poprosił, mnie, abym nauczyła go paru
chwytów – to było dla mnie wielką
nagrodą, to, że ktoś docenił to, co robię.

dziewczyny i kilku chłopaków. Pierwsze

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2010
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-Gdzie odbywają się treningi?

Green Times

będzie umiał, na pewno otrzyma pomoc.

- Treningi odbywają się w Szkole

-Więc i ja przyłączam się

Podstawowej nr 4 w każdy poniedziałek,

do zaproszenia, a tobie Mileno życzę jak

środę i piątek o 19.00.

najlepszych wyników w tej dyscyplinie

-A jaka panuje tam atmosfera,

s p o r t o w e j o r a z o d n o s ze n i a j a k

przyjazna, czy raczej panuje tam straszna

najmniejszych obrażeń na treningach.

dyscyplina?

Bardzo dziękuję z udzielenie wywiadu.

- Atmosfera jest miła. Warto dodać,

- Dziękuję, życzenia na pewno się

iż jest to nie tylko klub, ale jest to gromada

przydadzą. Jeszcze na koniec dodam,

kumpli. Chodzę tam po to, by się czegoś

iż najpiękniejszą rzeczą w życiu jest

nauczyć, a nie kogoś pobić .

robienie rzeczy, które się naprawdę

-Wszystko pięknie, ale jesteś przecież

kocha.

dziewczyną. Czy to nie przeszkadza, kiedy
za mocno „oberwiesz” i chodzisz
z siniakiem przez tydzień w widocznym
miejscu?
- Szczerze? Nie przywiązuję uwagi
do obrażeń. Chłopaki na treningach dają
luzy dziewczynom. Mianowicie gdy
ja sama biję się z dziewczyną, to chcę
ją czegoś nauczyć.
-Czy na koniec chciałabyś jakoś
zachęcić czytelników do dołączenia
do klubu MEGATRON?
- Tak, a więc treningi odbywają się
w każdy poniedziałek, środę oraz piątek
o godzinie 19.00. Treningi prowadzi dobry
i miły trener Dariusz Kalinowski.
Posiadamy profesjonalny sprzęt. Jeśli ktoś
czegoś od razu nie umie, bądź też nie
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Recenzja
„Eragon. Dziedzictwa księga pierwsza” ,
napisany przez Christophera Paoliniego,
podbił serca milionów ludzi. Wydany został
w 2005 roku, przez wydawnictwo MAG,
a napisanie go trwało 6 lat.
Autor „Erogona” zaczął pisać go mając
15 lat. Paolini nigdy nie uczęszczał do szkoły,
a w napisaniu powieści pomogli mu rodzice.

Green Times

Na okładce książki znajduje się głowa
smoka -Saphiry- na niebieskim tle. „Eragon” jest
na czwartym miejscu listy bestsellerów.
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Rzeczywistość
Przenikliwe zimno atakuje moje zmysły.
Rozpływa się po bezbronnym ciele z prędkością

Tytułowy Eragon to piętnastoletni chłopak

światła. Łagodne tony dobiegają z oddali

z Carvahall. Mieszka tam wraz z wujem

i odbijają się od fasad lodowej góry, jaką się

Garrowem i kuzynem Roranem. Pewnego dnia

stałem. Już nic się nie liczy, nie ma żadnej

główny bohater wyrusza na polowanie

wartości. Nawet muzyka. Nawet rodzina

i w górach, zwanych Kośćcem, znajduje błękitny

i przyjaciele. Nawet słońce o poranku i chłodny

kamień, który później okazuje się być smoczym

powiew wiatru. Chcę krzyczeć, lecz pozbawiony

jajem. Od tej pory Eragon stał się osobą

wolności nie jestem w stanie. Po co sam siebie w

odgrywającą ważną rolę w historycznej walce

klatce zbudowanej z fałszu uwięziłem? Nie wiem,

między królem Imperium a jego buntownikami.

ale wiem, że to się już stało.

Młodzieniec, jako Smoczy Jeździec, wyrusza

Poszukuję więc słabego punktu we

wraz ze swoją smoczycą – Saphirą, w pełną

własnym pancerzu, jednocześnie robiąc

niespodzianek, przygód i tajemnic wędrówkę,

wszystko, aby go nie znaleźć. W ten sposób

w której będzie musiał stawić czoła złu.
„Eragona” czyta się bardzo szybko
i ‘’płynnie’’, jest to idealna powieść fantasy dla
młodzieży. Prosta budowa, wciągająca fabuła

przemijam. Niewykorzystany w pełni czas ucieka,
aby nigdy więcej nie powrócić.
Nie winię za to nikogo. To nie wina mojej
rodziny, że nie potrafili mi pomóc. Nie jest to wina
przyjaciół, którzy nie zjawili się, kiedy ich

oraz przeplatanie świata realistycznego

potrzebowałem. Gardzę tą chwilą słabości.

ze światem magii- to właśnie te elementy

Chwilą, porównywalną do wieczności, podczas

sprawiły, że książka ma tak wielu fanów.

której nie byłem w stanie stawić czoła

Paolini bardzo dogłębnie opisuje przeżycia

rzeczywistości. Zdominował mną strach

i odczucia Eragona, co pozwala czytelnikowi

i pragnienie akceptacji. Teraz mogę się tylko

utożsamić się z bohaterem.
Osobiście jestem pod
wrażeniem, że tak młody autor był
w stanie napisać wspaniałą
powieść. Zachęcam więc
wszystkich do sięgnięcia po tę
lekturę. Naprawdę warto.

przyglądać, do czego
to doprowadziło.
Lecz zlodowaciałe serce
jeszcze bije, istnieje więc
nadzieja. Może nie dziś, nie
jutro ani też pojutrze,
ale w końcu mi się uda obalić
mury ułudy i ukazać schowaną
rzeczywistość.
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***

Green Times

Wiersz

Dowcipy
Ksiądz pyta na religii Jasia:
-Jasiu, gdzie mieszka Bóg?

Cisza pełna krzyku,

-W mojej łazience.
-A dlaczego tak sądzisz?

Niewypowiedzianych słów

-Bo jak rano siedzę w łazience, to mama woła

I próżnych nadziei.

„Boże, jeszcze tam siedzisz?”

Głos dyktatora z oddali

krasnoludków.

Królewna Śnieżka spotyka w lesie trzech
-Kim jesteście?

Echem odbija się od dusz.

-Siedmioma krasnoludkami.
-Ale przecież..

U wrót ich umiera
I umierać będzie zawsze.

-Wiemy, wiemy…, mamy przejściowe problemy
kadrowe.
-Co z resztą?
-Siedzą w Londynie pod zmywakiem.

Cisza pozostała
Bardziej martwa niż zazwyczaj.
Nie ma już krzyku,
Nie ma rozpaczy,
Nie ma niczego.

Wściekły profesor wchodzi do sali wykładowej i
mówi:
-Wszyscy nienormalni wstać!
Nikt się nie rusza. Po dłuższej chwili wstaje
jeden student.
-No proszę!- mówi ironicznie profesor i pyta
studenta:
-Czemu uważa się pan za nienormalnego?
-Nie uważam się za nienormalnego, ale głupio

Pozostała tylko cisza
Niczym błoga, przytłaczająca
Wolność.
***
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mi, że pan profesor tak sam stoi.
Pani z plastyki kazała narysować obrazek.
Podchodzi do Jasia i pyta:
-Co narysowałeś?
-Trawę i osła.
-Gdzie jest trawa?
-Osioł ją zjadł.
-A gdzie osioł??
-Najadł się i poszedł.

