ai'lt a

Tradycyjnie, jak co roku,
wszyscy zasiedli przy wspólnym rvigilijnym stole...
Tym razem obok przedświątecznego nastrbju Życzliwości
dało się "zauważye i poczuć''

kulturalną przesłankę naszej
młodzieŻy

''MANDARYNKI!
HURRRRA!

Desperacko broniący się kelnerzy spotkali się
z fa|ą ataku głodnych ''MAN".

DARINE'S''.
"Panie Kierowniku! Nie ma
juz mandarynek" - poinformo-

wała Agencja Wywiadowcza
IvIRI. Kolejne rzuty owocólv
nie wystarcąvły. Nie pomogło
nawet bohaterskie wystąpienie

Witolda Ch. odpowiedŹ

''IVIANDARINE'S'' była na-

Prezentujemy kilka spośród kilku_

dziesięciu zwrotek rapowanego
hymnu Interlandii:
Ho Ho Ho

Open now
Gumi:
Pokażę wam' co dla was mam
Świąteczny nastrój, zabawę fest
I duży worek - zgadnij' co tam jest
Cośdla bogaczy, dla biedaków coś
WesoĘch Świąt - taki okrzyk wznoś.

Gumi:
Ja takiej chwili wlaśniedożyłem
I pod choinkę prezent włożylem
Sam choć choinkę czasem mialem
Prezentu nigdy nie dostałem

Lecz teraz jestem

Mikolajem
rozdaję.

hymnem interlandii.

Bilans wojny: - budzik po
stronie wy'chowawców, - dyktafon i Polsat po stronie wychowanków.
...Swiętv lvlikołaj, pędząc po

zadumą

przyglądał się wskaznikom pokładowym. }.Ieutronowe turbo-

dopalacze nie zawiodły.
osia*eając prędkośćświatła.za-

pragnął oświecićco niektorych

ĄŃlPEREK

Świętym

I dla was wszystkich prezenty

przyśpiewka stała się odtąd

rry z NIatplaneĘ

W tej sprawie pomóc Ci nie mogę
Zlvróć się lepiej o zapomogę

lvtikołajów nie powiódł się. Ich

o b serw'ato

Gumi:

Wy wszyscy idźcie, nie czekajcie
I glowy mi nie zawracajcie

enna zadyma rczpr o szyła szeregi walczących. Kontratak DJ

lv,vcholvanków.

I co ty na to, znów głupio Ci?

Welo:

j

z

Wygarnąć muszę ci mój drogi'
Bo przeraźliwie marzną mi nogi
Nie mogę z braćmi wyjśćza drzrvi

Cośtakiego' co w tym wesołego
Prezent, choinka i te rzeczy
Dla mnie to śmieszne' niech ktoś
zzprzeczy.

tychmiastowa. "Takty czny gaz
bojovly'' stłumiłprotesty. Wo-

Drodze Mlecznej,

Welo:
Setki prezentów nie dostalem,
Które od ciebie dostać chciałem
Ty miałeśspelniać moje sny
I co ty na to, nie glupio Ci?

,ta

Jeślisię szybko uwiniecie
To zapomogę dostaniecie.
Welo:

Za dużo pijesz' bez wzg|ędów
I buble wciskasz zamiast prezentów

Leczprzyznać krótko nam wypada
Że dobrze takiego mieć sąsiada
Przynajmniej tyle, bo bez niego
Święta by byly do niczego

DJ Mikolaje

