„Z cyklu wojownicy Blondii”
Epizod XIV
Na zajęciach z urządzania Blondii zadała pytanie, Prowadząca z wyraźnym niepokojem na
twarzy poprosiła o powtórzenie. Blondii powtórzyła. Po czym Prowadząca zwróciła się do sali
z pytaniem:
- Przepraszam, ale czy ktoś zrozumiał o co chodzi tej Pani ?

Epizod XIII
Blondii siedziała obok mnie na entomologii. W szalce były dwie Ŝywe gąsienice. Blondii
wzięła do ręki szalkę, po czym po chwili odstawiła ją szybkim ruchem mówiąc: „ups urwałam”
Potem okazało się, Ŝe Blondii chciała podnieść jedna z gąsienic do góry i chwyciła ją za
czułki/pędzelki i urwała je...
Epizod XII
Wstęp:
Wiadomo, Ŝe koszt „Połowinek” jest 35 PLN od osoby, bo trzeba opłacić jedzenie, alkohol
oraz zaproszenia dla kadry naukowej. Pieniądze zbierała Marta.
Marek przyniósł 2 x po 22 PLN - y
Matra wytłumaczyła mu, Ŝe to za mało, więc on dołoŜył 13 PLN za siebie; i stwierdził, Ŝe w
takim razie jego dziewczyna nie będzie jadła.
Epizod XI
Zajęcia terenowe z Fizjografii na łące.
Prowadząca: - A tutaj mamy zagłębie ślimakowe.
Blondii:
- O jaki duŜy... Ajć – zabiłam go...
(zdeptała)
Epizod X
Zajęcia z Rewaloryzacji – nad planami Turowic.
Blondii: - To Tam jest kurza ferma.
Prowadząca: - Nie lisia...
Blondii: - Nie szkodzi i tak śmierdzi.
Epizod IX
Przed zajęciami z j. angielskiego.
Piotr: - Lidka czy u was w łazience teŜ sprzedają prezerwatywy? Bo u nas są takie z
automatu.
[Automaty z prezerwatywami wisiały juŜ od roku]
Epizod VIII
Po 1,5 roku nauki o roślinach Piotr zapytał się na lekcji:
- Czy to prawda, Ŝe kwiaty jesieni nie wymagają w ogóle podlewania ?
Epizod VII
Wiadomo, ze na Ekologii oglądamy filmy Davida Athennborow. Tym razem prowadząca
zapytała się czy ten film juŜ widzieliśmy. Wszyscy – Nie, nie, aleŜ skąd. Wiadomo ściema,
Ŝeby nic nie robić. No więc oglądamy film, nagle Piotr stwierdził:
- Zaraz, zaraz, ja ten film to juŜ widziałem...
Epizod VI
Wycieczka do ogrodu w Falentach. Prowadząca zrobiła w autokarze wykład o tym ogrodzie.
Mówiła pół godziny. Na końcu zapytała się czy studenci mają jakieś pytania.

Podniosła się jedna ręka.
- Słucham Piotrze – powiedziała Pani z wyraźnym zaciekawieniem oczekując pytania do
tematu.
- Przepraszam, czy moŜna włączyć nawiew?
Nasze brawa nie stygły przez 20 minut.
Epizod V
Angielski. Czytanka. Mamy wstawić w brakujące miejsca czasowniki w odpowiedniej formie.
Czasowniki są w nawiasach i kaŜdy z nich ma przyporządkowaną literkę, równieŜ w
nawiasie. Prowadząca zapytała się czy ktoś czegoś nie rozumie i czy wyrazy w nawiasach
są zrozumiałe. Piotr podniósł rękę i przeczytał zdanie:
„Now it (e)_____________(SELL) over 650,000 copies a day”.
Zapytał się co oznacza (e) w nawiasie bo on nie rozumie...
Epizod IV
Macek idzie korytarzem uczelni.
- Zaraz, zaraz, - słyszy za sobą.
Przystaje, odwraca się i widzi Piotra.
- Zaraz, zaraz, zaraz... – mamrocze Piotr.
Maciek cierpliwie czeka.
- Zaraz, zaraz... zapomniałem – i Piotr poszedł.
Maciek długo stał osamotniony na korytarzu.
Epizod III
Piotr stoi przed Martą. Rozmawiają. Nagle z nosa Piotra, konkretnie z jednej dziurki, pociekł
glucik...
Epizod II
Stoję w autobusie linii 189. Rozmawiam z Blondii, taka rozmowa o studiach i o niczym. Nagle
Blondii bardzo szybko stwierdziła:
- Ja tu wysiadam, cześć – i znikła.
Długo stałem w zadumie i osamotnieniu.
Epizod I
Wszyscy siedzą na sali.
- Czy ktoś ma poŜyczyć czarnego markera? – odzywa się głos Blondii
Na sali zapanowała ogólna konsternacja, poniewaŜ nikt nie miał wyŜej wymienionego
przedmiotu.
- Ja mam cienkopis – odezwałem się próbując uratować sytuację.
- Gruby ? – padło następne mordercze pytanie...

