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DLA babci

LUTY
Czwartek
Wszystko zaczęło się od poniedziałkowego zebrania
samorządu w pokoju nauczycielskim. Kiedy skarbnik,
Javan Hill, poszedł skorzystać z łazienki, wrócił
z rolką Miękkiego jak Podusia – czyli superdelikatnego
papieru toaletowego.
Co oznacza, że nauczyciele zostawiali dobry papier dla
siebie, podczas gdy nam wciskali to tanie paskudztwo.
Kiedy Eugene Ellis zażądał wyjaśnień, pani Birch nie
mogła dłużej się wykręcać.
Powiedziała, że owszem, nauczyciele używają
Miękkiego jak Podusia, ale budżet szkolny nie
wytrzyma wyposażenia wszystkich WC w ekskluzywny
papier.
Zaproponowała jednak kompromis: odtąd każdy uczeń
będzie mógł przynosić WŁASNY papier z domu.
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A kiedy ogłoszono tę wiadomość przez radiowęzeł,
to było wielkie zwycięstwo Eugene’a Ellisa i całego
samorządu.
Już we wtorek zalegalizowano prywatny papier,
no i powiem wam, że niektórzy chyba ździebko
przeholowali.
Rekordziści przytargali tyle papieru, że zabrakło im
miejsca w szafkach na korytarzu i musieli tachać go
z klasy do klasy.
I na tym by się prawdopodobnie skończyło, gdyby nie
to, że podczas lunchu ktoś w kogoś cisnął rolką i nie
minęło piętnaście sekund, nim rozpętało się białe
szaleństwo.
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No i po południu dyrektor powiedział przez
radiowęzeł, że od teraz każdemu wolno przynosić do
szkoły tylko pięć kawałków papieru dziennie. Co
wydaje się niedorzeczne, bo nie potrafię wskazać
NIKOGO, komu wystarczyłoby pięć kawałków.
Wczoraj nauczyciele przyłapali kilkoro dzieciaków na
szmuglowaniu nielegalnych nadwyżek papieru. Dlatego
od dziś jesteśmy poddawani rewizji osobistej.

Czwartek
Zanim dyrektor uchwalił w zeszłym tygodniu limit
pięciu kawałków, zdążyłem wypchać swoją szafkę
na korytarzu jakimiś dwudziestoma rolkami.
Belfrzy od czasu do czasu urządzają łapanki, tak więc
zrozumiałem, że prędzej czy później wpadnę.
Mój zapas musiał mi wystarczyć do końca roku
szkolnego, czyli potrzebowałem bezpieczniejszej
kryjówki.
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Doszedłem do wniosku, że JEDYNY sposób to zdobyć
na wyłączność jedną z kabin w WC i ukryć tam cały
papier.
No więc w poniedziałek wybrałem sobie czyściutką
kabinę, zamknąłem drzwi na zasuwkę i wyczołgałem się
dołem.
Potem wsunąłem przed kibelek stare, przyniesione
z domu trampki, żeby kabina wyglądała na zajętą.
Kiedy tylko potrzebowałem skorzystać z ubikacji,
czekałem, aż łazienka opustoszeje, a potem wpełzałem
do mojej prywatnej kabiny. Czułem się, jakbym miał
w środku mały apartamencik. W sumie to żałuję, że
wpadłem na tę myśl tak późno.
Przez parę dni system działał bez zarzutu. Nikt nawet
NIE PRÓBOWAŁ wepchnąć się do mojej kabiny.
Ale raz, używając kibelka, zapomniałem zgarnąć
z podłogi jeden z trampków, co musiało wyglądać
mocno podejrzanie.
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STARY, CZY TEN
KOLEŚ DALEJ TAM
TKWI?
TAAA.

MYJU
MYJU

Ludzie błyskawicznie odkryli moje źródełko
ekskluzywnego papieru, no i to był początek końca.

EEEEJ!

MAC
MAC
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