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De to stavangerguttene Kristoffer Joner og Hallgeir Langeland fra henholdsvis AP og
SV, planlegger nÃ¥ Ã¥ starte Livets Harde Skole i Stavanger, der begge blir lÃ¦rere
for Ã¥ lÃ¦re venstresiden Ã¥ bli like tÃ¸ffe som hÃ¸yresiden.
Ideen til den nye skolen fikk de etter en hard kveld pÃ¥ puben, da de samtidig ble
kastet ut av en dÃ¸rvakt som pÃ¥ spÃ¸rsmÃ¥l om han i det hele tatt hadde hÃ¸rt
om dannelse, pÃ¥sto han hadde tatt livets harde skole. Full og stein begynte de
dermed etter beste evne Ã¥ google etter skolen for Ã¥ sende klage pÃ¥ mangelfullt
undervisningsopplegg, men havnet kun hos tidligere elever pÃ¥ Facebook, som
ifÃ¸lge de to nesten uten unntak virket svÃ¦rt tÃ¸ffe og tilhÃ¸rte hÃ¸yresiden.
AP-tulling og SV-gnom
Livets Harde Skole klarte de imidlertid ikke Ã¥ finne, selv etter sÃ¸k bÃ¥de hos
Google og Bing, sÃ¥ de sendte melding til noen av de tidligere elevene for Ã¥
spÃ¸rre hvordan i all verden de kom i kontakt med skolen for Ã¥ klage. Svarene
sjokkerte de to.
- Me fekk jÃ¦vla mye hets, heilt uden grunn, snÃ¸vler Langeland pÃ¥ utpreget siddis
og fÃ¥r stÃ¸tte av Joner, bokstavelig talt, siden han er stupfull og holder pÃ¥ Ã¥
tryne midt pÃ¥ Torget.
- Me blei kalt AP-tulling og SV-gnom, sier Joner, som fikler med Ã¥ rulle en feit joint
med et alt for lite papir og med en hÃ¥nd, og i et uoppmerksomt Ã¸yeblikk slipper
taket i kompisen, som dermed tipper over og rett i asfalten med trynet fÃ¸rst.
- Faen, gjekk det bra? spÃ¸r Joner en silblÃ¸dende Langeland nÃ¥r han omsider
kvikner til igjen og skjelvende stavrer seg opp i knestÃ¥ende, mens det knaker i den
skrale hengslete kroppen.
Men smilende og uten Ã¥ affiseres av at Langeland nÃ¥ mangler et par fortenner og
at man kan se rett inn pÃ¥ beinet i pannen, fortsetter de to Ã¥ fortelle om planene
for den nye skolen, der Joner blir lÃ¦rer i narkolÃ¦re og drama, mens Langeland blir
gymlÃ¦rer med ansvaret for Ã¥ fÃ¥ venstresiden like fysisk tÃ¸ffe som hÃ¸yresiden.
- Det bler ein udfordring, snÃ¸vler Langeland, som ikke har lÃ¸pt hundre meter
siden ungdomsskolen og har en lungekapasitet som ei reke pÃ¥ land.
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De ber nÃ¥ venstrevridd ungdom som venter pÃ¥ restplass pÃ¥ vanlig skole om Ã¥
ta kontakt, sÃ¥nn at de kan sÃ¸ke om kommunal stÃ¸tte for Ã¥ komme i gang
snarest mulig, men at folk helst ikke ringer eller skriver fÃ¸r godt utpÃ¥
ettermiddagen eller kvelden.
Hva mener du? Er dette noe som kan lykkes, eller kommer en utkjÃ¸rt Langeland til
Ã¥ avbryte hver gymtime etter omlag to minutt og hele planen gÃ¥r i vasken?
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