Humor szkolny

Święta pod nosem, zima……. No, dobra, kiedyś przyjdzie. Póki co, małe co nieco z Waszych
pomysłów.

Pewien młody człek w euforii manii uwielbienia własnej osoby lub tez w jej zagubieniu (czy można
zagubić własna manię?!!!! ON TO POTRAFI!!!) When I am scared I am run around. Ludziom
w stresie pokazują się baboki, omamy lub policja do nich puka, a nasz bohater……. się goni. Cóż
za oszczędność środków oraz dbałość o kulturę fizyczną ciała swego…. BRAWO!!!! …..

Kolejna dusza odznacza się niepowtarzalną umiejętnością porozumiewania się z duszami, które
(jeśli istniały) dawno już opuściły nasz padół: I think I can meet Konrad Walenrod.Ya, right. Czas
wrócić do płatków kukurydzianych na śniadanie.

Cała psychologia i pedagogika pada na kolana i błaga o rychły koniec, kiedy młody człowiek
uważa, że: encourage oznacza cheer NOBODY to do sth.

Ta sama osoba (kobietka, żeby było jasne. I tylko ja kobieta jom rozumię!!!) uważa, że signs to
situations in reason which you can understand that this is it. No, przecież to jest kompletnie jasne,
nie?

I tu kolejna wypowiedź kobiety, głęboko zaangażowanej w sprawy naszego globu, i Bóg jeno
wiedzom, kto jom jeszcze zrozumiom….. Every body must live with another like a brother and then
we can fight with HARMLESS and evil. Tak jest!!! Walka z ‘czarnym’ i ‘białym’ tego świata to cel
życia!!!! Dobra, ja wysiadam….

A teraz obraz współczesnej kobietki: PANOWIE, zapomnijcie o micie superhero, już nie warto się
starać, udawać kogos kim nie jesteście, TA KOBIETA WAS rozszyfrowała!!! Superhoero: type of a
man who rescues others (mainly women) [fajnie się zaczyna!] has some supernatural powers
[SUPER!!! Wyobraźnia pracuje!!!] Aż tu nagle: wears weird costume like tights with purple

underwear……. I bańka pryska. Panowie, LUZ!!! One tylko tak mówią!!!! ………….. MAM
NADZIEJĘ!!!! Buuuuuuuu!!!!!!

Ta sama osoba uświadomiła mi, że chyba straciłam kontakt z rzeczywistością. Moje wyobrażenie
o strip bars było chyba lekko przedawnione…… strip bars: places where women take off their
cloths (dla kobiety każda sukienka to ‘szmatka’) in order to make men horny and then GIRL GIVE
THEM MONEY……. Chyba czas nadrobic zaległości….
A tak na poważnie, autora tego tekstu zapraszam na darmowe konsultacje z psychologiem…… Last
week we readed book about something human who helped many any peoples who was hier. Jakies
pomysły, jaka to była książka?

I na koniec kondycja naszej służby zdrowia. Wszyscy wiemy, że na studia medyczne trzeba mieć
wyłącznie ‘wejścia’, bo inaczej nikt się nie dostanie. Oznacza to, że lekarzami zostają synkowie
i córki ludzi świata medycznego, którzy z wiedzą i powołaniem mają tyle wspólnego, co nasza zima
ze śniegiem. I to zauważa pewien młody pacjent: In hospital there are hier people, and I would like
help they to came back to health. Jasne, dopóki lekarz nie ozdrowieje…….

I na koniec odkrycie miesiąca: Because we have fridges our food don’t brake (brake=hamować).
Mówi się o niektórych, że im jedzenie ‘wychodzi’ z lodówki……Warto sprzątać!!!

Do następnego!!!
Agata Adamska

