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Ostatnio dyrekcja szkoły wierzy w siłę „pozytywnego 

wzmocnienia”, no więc z korytarzy znikają wszystkie 

plakaty z naszej kampanii przeciwko dręczycielom. 

Najwyraźniej były za mało pozytywne.

Teraz zamiast kar za znęcanie się nad innymi 

przewidziane są nagrody za UPRZEJMOŚĆ.

Działa to mniej więcej tak. Gdy nauczyciel zobaczy, 

że jesteś miły dla jakiegoś ucznia, dostajesz jeden 

punkt szlachetności.

 

Kiedy zbierzesz określoną liczbę punktów 

szlachetności, możesz je wymienić na nagrody, na 

przykład na nadprogramową przerwę.

A ten wychowawca, którego uczniowie otrzymają 

NAJWIĘCEJ punktów, ma prawo przyznać im 

w czerwcu dzień wolny od szkoły.

Moim zdaniem to uczciwe warunki, ale oczywiście 

zawsze znajdzie się ktoś, kto wszystko zepsuje. 

Ludzie od razu załapali, że wcale nie muszą zawracać 
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sobie głowy dobrymi uczynkami. Zaczęli je po prostu 

UDAWAĆ, gdy jakiś nauczyciel pojawiał się na 

horyzoncie.

Punkty szlachetności są drukowane na specjalnych 

arkuszach po dziesięć, a nauczyciele je wydzierają, 

gdy chcą kogoś nagrodzić.

Erick Glick znalazł dojście do jednego z takich 

arkuszy i zrobił ksero, więc po szkole zaczęła krążyć 

cała masa fałszywek. 

Erick sprzedawał podróbki po dwadzieścia pięć 

centów od sztuki, ale wtedy inni się połapali, że oni 

TEŻ mogą je kserować, no i po pewnym czasie 

POZWÓL, ŻE CI 
POMOGĘ Z TYMI 

KSIĄŻKAMI, ANTHONY!

JAK MIŁO 
Z TWOJEJ 

STRONY, 
PETER!
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w obiegu było już tyle punktów szlachetności, że za 

ĆWIERĆ DOLCA człowiek dostawał STO.

Nauczyciele nabrali podejrzeń, kiedy najwięksi 

kombinatorzy z mojej grupy zaczęli hurtowo 

wymieniać punkty na nadprogramowe przerwy. 

W rezultacie szkoła ogłosiła, że wszystkie punkty 

szlachetności drukowane na białym papierze są 

nieważne, i wypuściła nową partię produkcyjną – 

ZIELONĄ. Zaraz potem rynek zalały jednak 

kserokopie na zielonym papierze i przestępczy 

proceder zaczął się od początku. 

Za każdym razem gdy szkoła zmieniała kolor papieru, 

podróbki pojawiały się w ciągu dwudziestu czterech 

godzin. Aż wreszcie nauczyciele zaczęli karać 

dzieciaki, które wymieniały więcej niż pięć punktów 

naraz, bo był to dla nich dowód fałszerstwa.

Ale TA decyzja też okazała się niesprawiedliwa. 

Marcel Templeton, jeden z najsympatyczniejszych 

ludzi w mojej grupie, do końca miesiąca musi zostawać 

po lekcjach, chociaż całkiem legalnie wszedł 

w posiadanie swoich trzydziestu pięciu punktów.



Finał był taki, że woźny nakrył fałszerzy podczas 

operacji na wielką skalę, wchodząc przypadkiem po 

lekcjach do ich bazy w pracowni chemicznej.

Wtedy szkoła zlikwidowała całą tę akcję ze 

szlachetnością, no i to jest prawdziwa masakra, bo 

teraz, kiedy nie ma już mowy o nadprogramowej 

przerwie, nikomu nawet się nie śni być miłym. 

PUNKT 

PŁUKANIA OCZU

ZIUUU

PRZEPRASZAM, 
CZY KTOŚ 
MÓGŁBY...?
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