












MŁODZIANEK ŚWI~TY CYRYL 

„To Ciebie szukam Panie, kiedy sen o poranku odchodzi. To Ciebie znajduję w krzakach 
malin przy drodze, w bzyczeniu pszczół za oknem, w sękatym grzbiecie stołu. Ciebie 
chwalę pracą i żuciem chleba Twego powszedniego. co z ciała Twego jest ulepiony . 
Bo Ty Panie jesteś w każde j rzeczy i za nią i po niej. I ja wiem. że widzisz 
wsz ystko i z bliska nam się przyglądasz. A my Ciebie jesteśmy niegodni. Amen'' 
- takie jak ta modlitwy piszę ciągle nowe, żeby się Panu Bogu nie znudził y . O nic 
nie proszę bo nie mam śmiałości głowy Stwórcy duperelami zawracać. Ty lko dziękować 
Mu przestać nie mogę: za to wsz ys t ko. za świat cały, za pory roku i za deszcz ... 
bo ja deszcz kocham z pogody wszel kiej, na j bardziej. 

Patrzę często na Święte obrazy: jak t o na nich wsz ys t ko po rządnie poukładane jest. 
Jakie czyste. Panienki delikatne i skromne. oczy mają w niebo nabożnie wpatrzone. 
Święci Mężowie prz yrodzeniem niewielkim obdarzeni, w ogóle im się nie przyglądają, 
t ylko przed k rzyżem albo Najświętszą Dziewicą głowy ko rnie pochylają. I cierpią 

mę ki przez pogan zadane im za wiarę Chrystusową. I odpędzają kusicielki przez diabla 
im na złość nasłane. I świadczą o męce Pańskiej. Nikt tam na t ych obrazach nie 
hula i nie drze r yja bez pot rzeb y. Nie stacza się w gnojówkę i kos tiumów kąpielowych 
nie nosi. Tam. jak się tylko występek jaka poja wi, to wiadomo . że kara za niego 
będzie sroga. I ogień go czeka i widły po rządne . A każdy , kto sprawiedliwy złotą 
ko ronę w niebie dostanie i po policzku go Pan Bóg łaskawie głaskać będzie. 
Te obrazy (a w naszym kościele to jes t ich nie mało) lustrem dla nas stać się 
powinny, w kt ór ym odbijać możemy się. jako ko rona stworzenia! Tak b yć powinno, 
nie inaczej! Ale kiedy po kontemplacyjnej z obrazami rozmowie, z kościoła wycho dzę , 
to znowu na pylnej drodze mojej wsi ląduję i patrzę. jak ten świat nic ze sztuką 
sakralna ws pólnego nie ma. 

A ja Pana Boga nad wsz ystko żem ukochał i chcę, żeby cale moje życie jedną b yło 
modlitwa. Chcę Mu ziemię orać pięknie, by chleb w ydawała błogosławiony, chcę. gdy 
prz yjdzie po ra. żonę godną pod dach mó j wprowadzić i dziećmi ją obdarować. Chcę 

ludziom pomagać i do Boga ich p rowadzić za rę kę, nawet jak pobłądzą. „Święt ymi 
bądźcie!" ksiądz z ambony donośnie zawołał. „ Z iemię sobie czyńcie poddaną"! „Idźcie 
i rozmnaża jcie się"! „Głoście słowo Boże"! „Bądźcie jak dzieci"! „ ·Ił domu Ojca mego 
jes t mieszkań wiele ... !" 

Ale czasem jak rozmowę o t ym z ludźmi zaczynam, to po chwili już sam jestem, bo choć 
wsz ysc y zgodnie mi po ta kują. to słuchać mnie nie chca za bardzo. Matka moja 
i ojciec inni byli. Jak Święta Rodzina, jak monidlo ze ściany nad łóżk iem . Tatuś mój 
to nawet od alkoholu stronił, co u nas rzeczą jest bardzo niezw yczajna. A mateczka 
to w ubraniu spala. żeby złe nie miało do niej przystępu. Ale pewnie za prawi na ten 
świat byli i tak się Panu Bogu spodobali, że ich do siebie zabrał oboje. Mateczkę 
moją boleś ć jakaś ścisnęła, na którą nikt tu poradzić nic nie mógł. A jak ją do 
szpi tala wieść chcieli, to rzekła. że wsz ystko w Bożych rękach i po dwóch dniach 
zmarła. A tatuś to po jej śmierci krótko z dachu spadł i na śmierć się połamał. 
Ludzie szeptali, że sobie ż yc ie odebrał ale ja wiem. że on by przeciwko prawom 
Bo skim nigdy nie w ys tąpił. I jak t ylko ktoś przy mnie zaczyna pierdoły takie 
opowiadać, to ręka sama mi się wyr ywa i r yj plugawy na kotlet siekany przerabiam 
( Bo że przebacz ) ale powstrzymać się nie mogę. Te raz ja sam jestem na gospodarstwie 
i gdyby nie parobki. to bym nie po dołał. Bo rodzeństwa nie mam, krewni hen daleko, 
t o muszę sobie radzić z pomocą rak do pracy w ynajęt ych. Jak się ożenię, to wsz ystko 
się zmieni i na pe wno lżej będzie. 

Mam na str ychu kawałek świata, co mój jest t ylko. I Alberta, co jest mi JaK brat 
mleczny . Ta m, nie czyniąc krz ywd y nikomu, wo j ny sobie prowadzę ołowiane. za pomocą 
żołnierzykó w - o! jak mój palec serdeczny. maleńkich. Wiem. że to śmiechu warte. 
więc nikomu nie mówię. Ale Albertowi ta k : bo on jest żołnierz prawdziwy, nie 
ołowiany i na wo j ny różne na świecie jeździł i z nich wracał, przez kule ominięty. 
I zawsze jak wracał, to ja go na ten str ych zabierałem i bitwy mu opowiadałem różne, 
w których je den żołnierzyk ( ten z szabla srebrną i bagnetem z druci ka ) to on jest 
właśnie - Albert mój druh na j bliższy. I on zawsze na przedzie, w największym 
tumulcie i zawsze cało wychodzi z drucianym sw ym bagnecikiem. Bo Albert to bohater, 
jak z ksiażki o Indianach. I rzecz t ylko dziwna, że zawsze Albercik tak milczy , 
jak patrzy na te mo je hufce, i tarmosi mi włos y jak dzieciakowi. .. no i pije ale to 
chyba nic dziwnego, bo u nas wsz ysc y pija, nawet ja. No bo myślę, że za to picie to 
sie Pan Bóg na mnie nie gniewa, skoro brewerii żadnych po wódce nie wycz yniam 
i bab po pijaku nie tarmoszę. Pije tak dla wesołości i żeby z dziewczynami 
potańcować a nie. żeb y zgorszenia narobić. 

Jedna mam t ylko taka słabość i wted y panowanie nad soba tracę zupełnie: jak kto imię 
Boże szarga i za bluźnierstwa się zabiera. Wted y we mnie duch krzyżowy wstępuje 
i plamki mi takie przed oczami skacza ... i nawet Albercik utrzymać mnie nie może, choć 

to chłop jak dab i żołnierz na dodatek. I wsz ysc y wiedza, że przy mnie się trzeba 
pilnować, bo ja szargania Świętości nie zdzierżę i mordę skuję każdemu do krwi. 

No i taki ze mnie czło wie k Boży, na ob raz i podobieńs tw o Ojca Niebieskiego ulepiony. 





MATECZKA ŚWI~TA PRAKSEDA 

U nas nie ma dobrej ziemi. T rochę czarnego a pod spodem piachy. 
Piachy mogił pelne. 
Ludzie u nas odchodzą szybko i się tracą. A to śmierć ich zabierze a to choroba 
zlamie albo nałogi. Tak jakby nieszczęścia tego świata, wlaśnie do nas na wakacje 
upatrzyly sobie przyjeżdżać: bo u nas ladniej niż gdzie indziej. Drzewa mam y j ak 
nabrzmiale zielenią wymiona, kwiatów pachnacych zatrzęsienie i choć pożytek z nich 
żaden, to oko cieszą gdzie t ylko się nie obrócisz. 

Ale chleb to trzeba ziemi wydzie rać, bo ona nielaskawa. 
Trochę czarnego a pod spodem piachy. 
Piachy mogil pelne. 
Męża swojego pilnować muszę, bo jednego mam i innego już od życia nie dostanę ... 
A tu ciągle, ktoś umiera, jak na ostrzeżenie, żeby swoich pilnować i w oczy im 
zaglądać, czy tam się jaka zaraza nie czai. Ja to ciągle z troskliwości i strachu 
córeczce mojej Kumernis i mężowi, co za patrona ma Izydora Świętego, każę ję z yki 
pokazywać i w gardla im pa trzę i gorączkę mierzę i dzień w dzień rzepę im ucieram, 
żeb y jedli, bo to na wzmocnienie. 

Za niedlugo przyjdzie nam weselisko dla Kumernis w ydawać i w posagu ziemi jej dać 
ile trzeba. A że ziemi dobrej nie mam y ... Trochę czarnego a pod spodem piachy. 
Piachy mogil pelne . 
. . . to będzie się musiała córcia moja zadowolić t ym, co jest. 
Ona nie jest bardzo pracowita ... prawdę mówiąc, to do roboty się nie garnie żadnej. 
Tylko jej chłopcy w glowie i moda i po polach i z innymi dziewuchami latanie ... 
i tańce i wygłupy . No ale tak już jest ... jakże bym mogla żal do dziecka swojego 
mieć jaki? Tak czasem jak na nią patrzę, to sobie myślę że chwil parę temu i ja 
byl am jak ona ... i też mnie z chlopakami na siano ciągnęlo. Bylyśmy we trz y takie 
latawice, co warkoczami kwiatom glowy ścinal y . I zawsze sukienki miałyśmy za 
krótkie a mateczki za nami po wsi z paskami biegaly ... , , spódnicę obciągnij ladaco! 
Jak ci nie wstyd golymi kolanami ś w iecić? ! A gdzie żeś t y była? Słońce zaszlo a t y 
do domu z rumieńcami wracasz, jakby cię kto po pysku gorącą szmatą p r ał!'' ... ale to 
były dni ... a każdy z nich taki dlugi, jak miesiąc caly. 
A potem to się zdec ydować nie mogłam, bo ci nasi chlopcy, to byli jak dojrzale 
gr uszki: soczyści i silni i tak ścisnąć potrafili, że cale powiet r ze z pluc 
uciekało. A jak się już zdecydowałam na tego jednego, co mi się podobał 

najbardziej, i w noc y mnie przez niego w samotnej pościeli pot zalewal, to się na 
moją koleżankę najbliższą Ewdoksję tak zapatrzyl , że ani się nie obejrzalam a on ją 

już do ołtarza prowadzil i wierność po grób jej ślubowal. Oj, nienawidzilam ja jej 
wtedy nienaw iścią czarną i gęstą jak miesięczna krew. I ile jej życzylam i ur oki 
r zucalam, choć nie umiem ale i tak rzucalam. A jak z brzuchem pr zy nadziei 
chodzila, to węzelki ze sznurków skręcałam, żeb y ją boleści chwycily i że b y on jej 
wr zasków w y tr zymać nie mógl i do mnie przyszedł. Ale nie przyszedł. Na wet wtedy, 
gdy ją Pan Bóg do siebie powolal. On teraz mój sąsiad zapłotny i z mężem moim są 

jak bracia. Na każdą w igilię Florian z córką do nas przychodzi oplatkiem się lamać. 

I wszyscy we wsi za wzór cnót go mają i za ojca najlepszego. Bo wybo r u dokonal 
t akiego, co by nikt inn y nie dal tad y. On jest wdowiec a przyjaciółka moja Ewdoksja 
w ziemi od la t już śpi snem nieskończony m. A ta ziemia nasza to wiadomo jaka : 
trochę czar nego a pod spodem piachy. 
Piachy mogil pelne. 

I w t ych pi achach synka mojego do snu wiecznego też polożyłam. Pr zyk r yłam go ziemią 

i zasad ziłam mod r ze w. Trumienne to drzewo, jak żadne inne nienawistne. Ale t aki t o 
u nas zwyczaj, że dusze czyste chowa się pod modrzewiem. 





M~Ż ŚWI~TY IZYDOR 

Pilnuję by byl porządek. bo w chaosie świat na opak staje i ważne sprawy 
z paprochami są wymieszane. I nic znaleić nie można i istotne przepada. 
Wierzę w harmonię tego, co po sobie w logicznej kolejności następuje. 
Światem nie rządzi przypadek i lapu-capu następst wa. Dlatego dbam by bylo 
jak trzeba: o czasie, według ważności, równo i ze staraniem. 

Ludzie mnie szanują. I pieniądze ode mnie pożyczają chętnie. A każdy. kogo 
krz ywda jaka spotkała, nasz dom odwiedza i o radę mnie prosi a potem do 
stolu naszego zasiada. Żona moja w kuchni cuda kulinarne wyczynia, jak 
rzadko która, więc jeść u nas każdy lubi. A ja łaskawy dla wsz ystkich jestem. 
I hojny ... taki jakby król ze mnie trochę. 

Mój dom jest jak ja. Tylko żony muszę pilnować, bo kiedy w inną stronę 
patrzę. to ona male bałagany rozpętuje. Gdzieś się zagapi, czegoś, co 
zamknięte ma być nie domknie, coś zostawi. zgubi a to obumrze niestrzeżone. 
Do ludzi ją ciągnie. Wieku swojego niepomna ciągle oczyskami strzela i usta 
czerwieni ... tańc y jej się chce. jak dawniej. Nie widzi żonka moja, że już 

męskie oko bardziej ją poważa niż z odzieży obiera. Mo ja to pe wnie wina, 
bo cialo mi się rozleniwiło i też wolę w książkę nos wsadzi ć niż w miłosne 
zapasy ruszyć . I pe wnie dlatego zamysl taki Stwórcy naszego. że na straży 
kobiety męża postawił. by ją strzegł przed nią samą ... przed ko biecie 
przyrodzonym chaosem, k tóry z jej natur y nielogicznej wynika . 

Jestem człowiek dokladny . Tanie uniesienia mnie mierżą. Ludzie wo kól tak 
szybko wyp luwają slowa ciężkie - te. których wagę ledwie pojąć mogą ... 
o kochaniu, nienawiści, przeczuciu i Bożym planie. 
Córka moja, co śliczna jak obrazek. to pierwsza jest do takiego paplania. 
A ja czekam aż ona okrzepnie. Strach mi serce ściska. że przez swój pęd ku 
ż y ciu, rozbije się o skalę jak ucząc y się latać bociane k ... o okrucieństwo 
ludzkie się rozpr yśnie albo o cialo drugie, co do dawania jeszcze nie gotowe. 
t ylko bra ć by chcialo ... o zazdrość i ból rozczarowania ... o śmiech 
sąsiedzki. co gorsz y może b y ć niż biczowanie ... lękam się, że jej serce ktoś 
polamie i na stos odpadków wyrzuci ... ciągle widzę w swym strachu ojcowskim. 
jak zabawką się czyjąś staje. bo jej jakiś chwilka-szaman odpowiedzi udzielać 
zacząl. Te jej pytania takie są ważne dla niej ... i my śli ona. krusz ynka. 
że pie rwsza je ludziom i niebu zadaje. A każdemu k to jej odpowie, odda się 
w posiadanie jak odpustow y wiatracze k. 
Hen. kiedyś dawno. ja te same co ona py tania zadawałem. I mocowalem się 
z Bogiem i ze światem ... A potem pomyślalem sobie, że nie muszę wiedzieć. 
Że poko ra to jarzmo mądrości i wart o je sobie na grzbiet zalożyć. Prędzej czy 
pozn1ej i tak się wsz ystkiego dowiem, jak cialo mi obumrze: wted y dusza sobie 
z Panem Bogiem pogada i śmiać się będzie z siebie, że taka byla niecierpliwa. 

Córci jak żon y więc pilnuję ... t ylko inaczej. Bez musu. Bo jak ją przymuszę. 
to ode mnie ucieknie i za ro k z nieszczęściem wr óci . Takiej dziewuszki 
wychowanie. to czlo wie k nie wie jak w ręce wziąć , żeby nie połamać. Syna 
byleb y mieć la twie j. Żaden ojciec nie po winien mieć córki t ylko ... 
Syna po winien mieć! ... 
I ja go mialem ... I mnie Pan Bóg chlopaczkiem cudnym obdarowal ... Na krótko. 
Ale go nie upilnowalem. Nie ustrzegłem. A on sam p rzed światem bronić się 

jeszcze nie umial ... „więc go sobie Pan Bóg wziąl na wycho wanie, żeby mu go 
ludzie nie zmarnowali". 

















PANIENKA ŚWI~TA LUDKA 

- Z papieru wycinane gwiazdki są ladne 
Znakó w przystankowych co oddech pozwalają wziąć jak się mówi używać nie potrafię 

- Bo ja albo mówię albo nie 
- Na jednym oddechu mówię póki myśl mi się nie urwie 
- Myśli rwą mi się czasem ale nie ma w nich ważniejszych i mniej ważnych slów 
- Dla mnie wsz ys tko ważne t ylko żeby początek mialo z dużej litery jak w książkach 
- Benwenutka Święta mówi że jestem niedorobiona niezrobiona jestem 
- Benwenutka Święta mówi że to wina mojego Tatusia Świętego bo mu się pe wnie w trakcie 

z Mateczką pokładania coś przypomniało i przerwał niestosownie 
- Że coś ważniejszego ode mnie do czynienia mial i nasienia bylo za malo 

i dlatego ja taka 
Kumernis Święta mow1 ze mam zajady i że to moja wina jest bo brudne palce pcham 
do buzi razem z ciastkami 

- Mateczka Święta mówi żebym byla cicho 
Ta tuś Święty mówi że jak mi się nie podoba to mogę się w yp r o wadzi ć i że takim jak ja 
to wojna potrzebna żeby docenili co mają 

A jak się z papieru gwiazd y wycina to ten papier taki dźwięk wydaje jak skarga 
jaka albo co 

- Ja lubię z papieru świat now y w y rabiać i ptaszęta ze strzępiast ymi skrzydłami 

i kwiaty co nie pachną i wi ewiórki z dziurkami zamiast oczu 
- Mateczka Święta mówi że śmiecę najbardziej ze wsz ystkich ludzi że tam gdzie ja jestem 

tam ścink i i paprochy zawsze królują 
- Tatuś Święty mówi że jak po sobie nie nauczę się sprzątać to mi pysk obije i z domu 

wyrzuci na chodnik 
- Kumernis Święta mówi że po co mi te papie r y i lepiej żebym się cz ymś mądrym zajęla 

sukienki szyla paznokcie malowała na piękne kolory albo się nauczyła robić 
zagraniczne jedzenie 
Benwenu t ka Ś wi ęta mówi że moje z papieru gwiazd y są ładniejsze niż te śniegowe 
i że z Panem Bogiem mogłab ym iść w zawod y k to g wiazd y lepsze na świat powołuje 

- Lubię się prze wiesza ć przez k rawędzie i udawać że jes tem płaszczyk 
- Mogę tak zwisać z bal ko nowej po ręczy albo do dywanów trzepaka albo z ogrodzenia 

co wolkom z pola w yj ść nie pozwala albo przez galąź drzewa rozłożys tego 
- Jak jes tem przewieszona to po wiewam i nic mnie nie uwiera nawet 

Ta tusia Ś wi ę tego wrzaski 
Chciałab ym mieć płaszczyk najlepiej zielon y żeb yśmy się razem przewieszali ale nie 
mam bo za drogi 

Benwenut ka Świeta mówi żeb ym przestała się mazać nic się takiego nie stalo 
a ja już placzę 
Kumernis Święta mówi że jak będę jej sluchala i robila co mi każe to będzie znaczy ło 
że jes tem dobrą koleżanką 
Mateczka Święta mówi że k rem trzeba trz yma ć w chłodzie bo inaczej nie dziala 
i warstwę na noc nakładać grubą żeb y młodość zatrzymać na jeszcze trochę 

- Tatuś Świ ę t y mówi że głupszej ode mnie to w naszej rodzinie nie bylo ani nikogo 
co by ta k jak ja nic nie wiedział 

Ba rdzo chcę wielkie j miłości ale nie wiem skąd ja wziąć 
Modlę się o nia ale Pan Bóg to się takimi pie rdołami nie zajmuje mówi Mateczka Ś więta 

- Ta tuś Święt y mówi że ka rt kę na drzwiach powiesi że mnie odda każde mu kto by mnie 
chcial byle daleko zabral bo on ze mna już nie może 

- N y cięlam z papieru twarz chłopca jakiego bym chciała bokiem odwrócona 
I żeb y nos mial duż y bo ja lubię duże nos y i uśmiech szeroki zawsze 

Ja choć niedorobiona jes tem t o widzę wiele i wiele rozumiem i ja wiem że na mnie 
kolej prz yj dzie na końcu 
Benwenutka Święta co bardzo jest dla mnie dobra i 
najbliższa jako pierwsze chłopców sobie w y biorą a 
nie w y biorą i on nie będzie mial w yj ścia i bardzo 

- Bo ja to mam w ż y ciu szczęście 

Święta Kumernis moja 
ja milość poc zuję do 
bardzo mnie pokocha 

przyjaciółka 

tego k tórego 





MŁODZIANEK ŚWI~TY ALBERT 

„W bój i chuj!" Tak mnie żegnali jak szedlem wojowa ć raz pie rwsz y. Cala wieś 
stala pod remizą i transparent byl i panieńskie calusy i kwiat y z pola 
i prezenty, co je mialem odpakować, jak dojadę na miejsce. Ten raz jeden, 
wt edy - bylem bohaterem . Cyryl stal dumny jak kogut, jak by to on sam jechal 
i klepal mnie po plecach w nieskończoność. Matka z ojcem nawe t bab kę spod 
pierzyny wyciągnęli, żeby mnie wsz ys tkie pokolenia żegnaly ... a że bab ka już 

na umyśle slabowala bardzo, to pierdoly zaczęla wykrzykiwać: Bij pogana ! 
A żadnej tam nie przepuść! Niech cię popamiętają! Bez konia do domu nie 
wracaj! Bij Żyda bo g rzeszny ! ... śmiechu bylo co niemiara. 
A potem szedlem dlugo i jechalem i znowu szedlem i znowu jechalem .... tylko 
gdzieś te torbę z prezentami zgubilem i nie wiem do dziś, co mi kto dal. 
Wrócilem już bez bohaterstwa. I nigdy nikomu nie opowiadalem co tam ... jak 
to wojowanie wygląda. Ty lko jak niezgula jakiś, jak smark szczać do lóżka 
znowu zacząlem. Sam mieszkam: w domu po dziadkach. Rodzice za miedzą 
na swojej gospodarce zostali a ja tu. Tu nikt mnie nie slyszy. I mokrych 
prześcieradel spode mnie nie w yciąga. 

Duży jestem, to ludzie myślą że silny. A moja sila tyl ko w rękach jest. 
Duch we mnie slaby a serce ... z rz ygo winami mi z r yja wylecialo. jak żem 
bohaterskich czynów na wo jnie dokonywal. 

Jak wracalem to nikt na mnie we wsi nie czekal, bo nie wiedzieli że to już. 

I dobrze. Wszedlem w swoich jak obcy. Pod sklepem usiadlem i pat r zylem jak 
się krzątają, krowy pędzą, klócą się i dzień pchają do zachodu slońca ... 
widzialem Benwenut kę z podbitym okiem jak się śmiechem zanosi z żartów 
sprośnych Kumernis ... patrzylem jak Ludka oczami wywraca i rozumie świat 
po swojemu (dwa raz y do sklepu przychodzila, że b y kupić to czego w nim nie 
bylo) ... obserwowalem jak Cyryl na szczycie jabloni ni by tancerz ba lansuje 
i coś tam sobie śpiewa, jablka z czulością ob r ywa jąc ... 
jak Florian pole orze a jego oczy w ziemie pa trzą jak w czlo wieka ... 
jak Izydor uczy żonę pranie równo w ieszać a ona mu po takuje i wiesza po 
swojemu ... jak Jeremiasz tkliwie ś w iń swoich dogląda i po prz yrodzeniu 
się drapie ... a pomiędzy ludimi kury wszędo b ylskie i ważki jak Boże uśmiechy 
latają ... i ten wolek, co żuje po woli i z namaszczeniem. jakby we wlasnej 
mordzie zbawienia szukal ... 
I jak tak patrzylem. to nagle w glo wie mojej caly ten świat w ogniu staną l ... 
i plynąl k rw ią i krzyczal każdym ga rdlem w p rzerażeniu i agonii .. . 
I wt edy zrozumialem. że ja JUZ nie stąd jes tem i że już nigdy nie będzie jak 
bylo ... że ja ten ogień już zawsze pod świat podkladać b ędę i rąk nigdy 
nie domyję do czysta ... 

Potem jak mnie witali t o fes t yn byl. I od Ludki dostalem order z papie ru 
i surowego cias t a. Wyrzucilem do śmieci, jak nie widziala ... na chuj mi on. 
Qrder t o nic dobr ego. Nawet taki przez durną z pap rochów zrobiony. 

Dużo p racuję. U inn ych. I po ważanie mam ... póki się nie schleję. bo wted y 
t o się mnie bo ją. Dzie wuchy też częs t o tarmoszę i lubię jak piszc zą .. . jak 
tamte. Jak te tam piszczaly. Jak po cichu jes t to mnie t ylko zlość bierze 
i mi się odechcie wa. 
Ro dziny zakladać nie mam zamiaru. 
A mundur spaliłem. Ty lko bu t y mi zostały. Z dobrej świńskiej skóry są 
i jakoś tak nie umiałem. Ja t o nie lubię jak się co marnu je. 

Nie wi em jak to dalej będzie. Jestem i nie ma mnie zarazem. czasem my ślę. 
że szkoda że mnie tam nie usiekli ... A może usiekli a ja nie pamiętam? 

Chuj - czy to ważne? Nic nie jest ważne. 





WOŁEK ŚWI~TY POLNY 

Gdybym byl jak czlowiek, to bym dzieci nie bil. Nie lajal. 
Ale nie jestem. 
Gdybym byl jak czlowiek to bym jadl to, co samo z siebie jest. Ziemi bym 
do rodzenia nie zmuszal. 
Ale nie jestem. 
Gdybym byl jak czlowiek, to bym ciągle mówil i sluchał, co inni mówią. 
Ani chwili bym na ciszę nie zmarnował. 
Ale nie jestem. 
Gdybym byl jak czlowiek, to bym nic swojego nie mial, bo by mi bylo żal, 
że inni nie mają. 
Ale nie jestem. 
Gdybym byl jak czlowiek, to miałbym oczy niebieskie jak niebo w lecie. 
No bo brązowe to mają woł ki ... no a kto to widział żeby człowiek miał oczy 
jak rogate bydło?! 

Gdybym był jak czlowiek, to bym psy z łańcuchów uwolnił. Niech by biegały 
wolno i same sobie pana wybieraly. 

Gdybym był jak człowiek. to bym Boga wyslawiał śpiewaniem. Ale do kościoła 
bym nie chodził, bo On tam już chyba nie mieszka ... tylko ci, co mówią, 
że go znają lepiej. 

Gdybym był jak człowiek, to żonę bym miał z warkoczami ... i oczami 
mokrymi ... płodną jak ziemia ... i miałaby duże ręce do obejmowania ... 
i duże stopy do biegania ... i śmiałaby się jak Święta Panienka Ludka. 

Gdybym byl jak człowiek, nie łapalbym ptaków w sidła, tylko nauczył się 
od nich ziemię z góry oglądać. 

Gdybym był jak czlowiek, to bym pszczolom miodu nie zabierał, bo one tego 
nie lubią. 

Gdybym był jak człowiek, to nie rozpalał bym ognia. I innym też bym nie 
pozwolił. Ogień to oszust - t ylko z pozoru jest żywy. 

Gdybym był jak człowiek, to bym mostów nie budował. A te, co są - polamał. 

Rzeka nie po to jest, żeby ją suchą nogą przechodzić ... 

Gdyby b ył jak człowiek. to bym nikogo do pracy nie zmuszal. I każdy wołe k 

by sam sobie panem b ył. 

Gdybym byl jak czlowiek. to bym b ył z zawodu swatem. I ludzi bym w pary 
łączył i do milowania namawiał. 

Gdybym b ył jak czlowiek, to byl bym lepszy niż inni ludzie. Bo ja bym 
czlowieka w nich i w sobie szanował. 

Gdybym byl jak czlowiek, to bym ściąl Modrzew. Bo wyniosly jest i się 

wymądrza i ludzi poucza. Z robiłb ym z niego stól i łyżką w niego walił, 
jakby mi się co nie pasowalo. 

Gdybym b ył jak człowiek, to nie b ył b ym głupi jak wołek t ylko mądry jak 
czlowiek. Byl bym ko rona stworzenia i to stworzenie by o t ym wiedziało. 
Ale nie jestem. 
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