
STinKO feat. Cinu, Wola
Gdańsk,Gimnazjum Nr2 na pozór spokojna niczym nie wyrózniająca się szkoła,lecz od kilku dni jest o niej głośno w całej Polsce...To właśnie tutaj na jednej z lekcji w drugiej klasie doszło do makabrycznego zdarzenia...
Popatrz w koło co się teraz dzieje następne wiadomości kolejne tragedie.14 lat to chyba za mało, by opuszczac świat, co było karą?Niewinny człowiek staje się ofiarą w znajomych oknach to jest pogardą.Idziesz do szkoły tam tracisz nadzieje jej piękne życie zamieniasz w tragedię.Jak mogłeś tak upokorzyć niewinną dziewczyne, której życia suma nadchodzi.Tak w jednej chwili zmieniłes jej świat,świat pełen nadzieji i pięknych barw.Tu chciała spełniać najskrytsze marzenia,tak miało być a teraz wspomnienia.Zostały w naszych sercach.Przybyła tu,jak anioł odeszła.Nie mogę zrozumieć dlaczego w tym kraju co raz więcej brutalalnych maolatów.Są całkiem bezkarni i czują się wolni,kolejne przykłady,codziennie ktoś nowy.Co teraz będzie jak Ania odeszła to dla was przykład czy następna lekcja.Rodzice otwórzcie na swoje dzieci oczy,zanim następny tak brutalnie skończy.Ta fala agresji z dnia na dzień rośnie,choć jesteś w tłumie nikt Ci nie pomoże.Bo każdy się boi do szkoły wrócić.Bezbronne dziewczyny jest łatwo poniżyć.
Tydzień temu w piątek na lekcji języka polskiego Mateusz,Dawid,Michał i Adrian wyciągneli 14-sto letnią Anie z ławki pod tablicę,zaczęli ją molestować.Cała sytuacje filmował piaty chłopak,nauczycielki nie było wtedy w klasie.Tego dnia w klasie było 26 uczniów.20 to publiczność makabrycznego przedstawienia.Nikt nie zareagował...
Trzeci tydzień października to własnie wtedy się tragedia wydarzyła.Czemu pięciu typa chciało by się stała komuś ludzka krzywda.Młoda dziewczyna niczemu niewinna,miała tylko 14 lat,a zaznała gorzki smak upokorzenia.Godnośc tego juz nie ma.Uciekła z lekcji bo nie chciała dłuzej czekać,wraca do domu idzie do swego pokoju.Myśli samobojcze i juz koniec.Wkrótce wita się z Bogiem,niestety jakim kosztem.Rano w jej pokoju otwarte drzwi matki,ojca łzy.No i szok dopiero pozniej wiedzieli oni jak to się stało.Tydzień pozniej jej pogrzeb.Teraz ja od siebie na koniec coś dołożę: Proszę Ciebie Boże,aby ona w niebie była.Obiecuje Tobie Aniu,ze w naszej pamieci zawsze bedziesz żyła,zawsze bedziesz zyła,zawsze bedziesz zyła...
W piątek cała Polska żegnała Anię,oprócz rodziny na pogrzeb przybyli niemal wszyscy uczniowie Gdańskiego gimnzajum także Ci koledzy i kolezanki z klasy Ani,którzy bezczynnie przyglądali się jak oprawcy hanbią dziewczynę...
"Pomódlmy się w intencji Polskiej młodzieży..."
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