Dedlajn
Keď sa môže mačka zježiť, môže
sa aj ježko zmačkať?
Táto otázka bola ďalšou zo
zákerných týkajúcich sa zvierat. Po
mnohých pokusoch som došiel k
záveru, že nie tak úplne, lebo
zježenie sa mačky aj zmačkanie
sa bielizne je reverzibilné, ale
zmačkanie ježka nie. Žial ježko je
iba deformovateľný.
Prečo je nás tak málo?
Dobrého je všade málo.
Čo mám robiť cez letné prázdniny
s nedostatkom stresu?
Uži si ten pocit a dobre si ho
zapamätaj, aby si mal na čo
spomínať budúci rok.
Koho zabilo?
OptimAccess WinStrom včera ráno
o pol noci na geografii.
Kam sa podel môj CAS denník?
Keby len tvoj! Ja už to dlho tvrdím
že ten Žiak je ale poriadny prevít.
Prečo je .... taký .....?
Ľudské
vlastnosti
sú
determinované génami a reláciami
s inými subjektami vyúsťujúc...
Skrátka ľudia sú akí sú, ale v
podstate za to nemôžu a niektorí si
to väčšinou ani neuvedomujú.
Takže: Odpusť im lebo nevedia čo
činia.
Prečo AjBíci nepijú?
Ako by JH povedal, lebo je to
nežiadúce. Teda nie že by vôbec
žiadny nepili, ale nežiada sa im,
lebo nie sú žiadostiví ohľadne
tohto aspektu. Teda nie že by žili
asketickým životom, ale nežiada
sa im nežiadúcich vecí.
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Ako mám zvládnuť internál za
týždeň?
Ak je z dejepisu tak jediná
možnosť je sa zavrieť medzi
samé knihy a študovať a písať.
Ak je z iného predmetu tak to
sprav dnes a šesť dní máš voľno.
Ako mám zvládnuť čo som chcel
zvládnuť cez prázdniny za dva
mesiace?
Prehodnoť svoje plány na
prázdniny.
Vadí to niekomu?
Vždy sa nájde niekdo kdo má s
tým problém, ale veď si zvykne.
Prečo neviem čo činím?
Lebo si pod vplyvom omamných
a návykových substancií typu IB.
Budem mať niekedy pokoj?
Jedine ak tak Svätý pokoj a s
určitosťou len od živých.
Prečo mám dobrú náladu?
Lebo si už neuvedomuješ ako sa
zle cítiš.
Načo ja som sa do tej posilovne
trepala?
Chcela si si niečo dokázať, ale
podľa tejto otázky je zrejmé, že
sa ti to nepodarilo. Takže si sa
tam trepala zbytočne.
Prečo si Naďka myslí, že jej
mrkvová
šťava
v
niečom
pomôže?
Topiaci sa aj slamky chytá.
Aký je deadline pre ďalší
Dedlajn?
Týžden pred tým než mám
napísaný svoj článok.
Rado
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Ako sa definuje IB
Tak som sa zase raz vybrala do
ulíc... hm, teda, prešla som sa
tam a späť medzi lavicami v jé
trojke. Výsledkom boli práve
tieto jednoslovné definície a nie
sú to definície ničoho iného ako
IB. Otázka (alebo to bola skôr
požiadavka?), ktorú som možno
položila aj vám, znela
Definuj ajbí jedným slovom.
A takýchto odpovedí sa mi
dostalo.
čo?
eseje
mašinéria
budem_nad_tým_rozmýšľať
(To bol nejaký optimista,
zlomyseľná pozn. autora)
svojské
ulieváreň
jedným slovom? To sa ti
akože nechce veľa písať?

humus
neviééém
ORAL!!!
Sidorov... ale, to nie.
Nespavosť.
bordel...
Ježišmária!
čokodepka... Za toto ma Filo
zabije...
ambícia
nechci_po_mne_vulgarizmy
(po slovenčine:)
pohoda
Tak takto sa teda my pozeráme
na svet... pardon, na ajbí.
A keďže mňa sa nikto nič
nepýtal, autokraticky vám sem
napíšem aj svoj názor. Ja si
myslím, že ib je predovšetkým...
ŽIVOT!!!
<tama>

Hell_on_Earth
<peeep> (To bola priamo
autocenzúra)

WeeRoky
Povedali oni:
p.p. Kasala: Moje šťastné číslo je
sedem. Keď to bude siedmy
odklad
písomky,
ôsmy
už
nedám....

Maťko: Pán profesor, a z čoho
budete uzatvárať známky?
p.p. Demkanin: To vás nemusí
trápiť...
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