Opowiadanie megawkurw.pl

Odcinek 1 [admin]
Była piękna, gwiaździsta noc. Dopóki nie zaczęło napierdalać żabami.
Aspirant z wydziału przestępstw kryminalnych Ziemowit Pucybut wracał właśnie do
domu po długim, męczącym dniu w pracy. Kurwica strzelała go od rana. Najpierw musiał
wypełnić stosy nikomu niepotrzebnych papierków i to za pomocą tępego ołówka, bo z
powodu kryzysu komenda główna wstrzymała dostawy nowych długopisów. Jedyny na całym
komisariacie komputer, z procesorem x286, zjebał się trzy lata temu i od tej pory kalkulator z
wyłamanym przyciskiem CE był najnowocześniejszym urządzeniem w całym biurze.
Następnie Ziemowit został wezwany do kradzieży jogurtu ze sklepu spożywczego. Na
miejscu okazało się, że jogurtu wcale nie skradziono. Rozerwała się badziewna,
pseudoekologiczna siatka jaką dają do pakowania i to licząc po 40 groszy za sztukę; zakupy
wylądowały na podłodze. Klientka odmówiła zapłaty za rozbryzgany na podłodze jogurt,
wywiązała się awantura i wezwano policję. A po powrocie na komisariat, gdy Ziemowit
zbierał się już do domu, jego szef, nadkomisarz Karol Spaślak-Pojebski, kazał mu skoczyć po
hamburgery. Oczywiście kasy nie dał, więc młody policjant musiał zapłacić ze swoich.
Dochodziła godzina 22 i Ziemowit zmierzał właśnie do domu. Zarabiał psie grosze,
jak wszyscy w tym pojebanym kraju. Wszyscy oprócz tych, którzy dopchali się do żłobu i
kradną na prawo i lewo, skurwysyny jebane. Nie było go stać na samochód, maszerował więc
codziennie do najbliższego przystanku autobusu jebane 8 kilometrów.
Wydawało mu się, że tego dnia najgorsze miał już za sobą. Powrót do domu zawsze
był ukojeniem. Rześkie powietrze napełniało jego płuca, a w nozdrza wdzierał się zapach
kwitnącej maciejki. Lecz w tym momencie rozległ się huk i stalowy trójząb rozdarł niebo na
pół.
- No żesz kurwa jego mać! - wykrzyknął Ziemowit Pucybut.

Odcinek 2 [Malina]
- Gorzej już być kurwa nie może - pomyślał. Niestety był w błędzie. Niebo zasnuły chmury
czarne jak dupa świstaka i jebnął deszcz. I żeby to był zwykły deszcz, nie kurwa, to był mega
deszcz zamieniający jego zwykłą drogę do domu w jebane jezioro.
- Ja pierdole, pięknie! No to mam przesrane - pomyślał. - Ale stanie w miejscu nic mi nie da,
idę. - I ruszył przed siebie, wśród deszczu i ciemności, podmiejską drogą, pełną wybojów.
Droga była nieoświetlona, bo pierdoleni złomiarze zajebali druty na złom.
- Znając moje pierdzielone szczęście upierdolę się cały w błocie - optymistycznie założył
Ziemowit.
Niestety najbliższa przyszłość rysowała się bardziej pesymistycznie. W oddali zobaczył
światła zbliżającego się samochodu…

Odcinek 3 [ASPIRYNA]
Ziemowit widząc nadjeżdżający samochód zaczął energicznie machać kurwa łapami
na wznak, mając nadzieję, że auto się zatrzyma i go kierowca podrzuci do chaty! Ale gdzie
tam kurwa! Chuj dodał gazu i wjechał w dupną kałużę, co spowodowało oblanie naszego
bohatera dodatkową porcją deszczówki, przez co Ziemowit wypierdolił się o wystający drut z
chodnika i wywracając się zarył ryjem w kocie gówno. Nasz bohater ryknął do gnoja co go
ochlapał:
- Ty chuju, ty Kuternogo, ty zjebany zasrańcu, oby ci kurwa dzisiejszej nocy piwnice kurwa
zalało z kartoflami, byś musiał nowe kurwa 50-kg worki z kartoflami nosić!

Wstając z ziemi Ziemowit odkrył, że nie tylko jest mokry od wody, ale zobaczył też ze ma
rozjebane portki. Patrząc na to wszystko zawołał przy dźwięku grzmiącej burzy:
- Kurwa…! kurwa..! kurwa…..!
Po czym spuścił głowę i udał się w milczeniu w kierunku chaty!

Odcinek 4 [admin]
Nie minęła jednak nawet minuta, gdy na horyzoncie znów pojawiły się światła
samochodu. Pojazd zbliżał się szybko. Po chwili światła zaczęły oślepiać Ziemowita, tak, że
musiał zasłonić ręką oczy.
- Skurwysyn na długich wali – pomyślał.
Gdy źródło światła zbliżyło się jeszcze bardziej do uszu policjanta zaczęły docierać dźwięki
muzyki. W pierwszej sekundzie Ziemowit nie rozpoznał melodii. Chwilę później pomyślał, że
słyszy Dire Straits, jego ulubioną rockową kapelę i nawet wybaczył w duchu kierowcy jazdę
na długich światłach. Ale gdy samochód był już bardzo, bardzo blisko w końcu mózg
młodego aspiranta rozpoznał dźwięki wydobywające się z głośników pojazdu. I natychmiast
wszczął alarm, znał już bowiem to przerażające, ogłuszające, wkurwiające UMCA-UMCAUMCA-UMCA-UMCA. O tak, Ziemowit znał je bardzo dobrze.

Odcinek 5 [Miro]
Wydarł się przeraźliwie:
- "Stać do kurwy nędzy, policja!"
Samochód z piskiem opon zatrzymał się tuż przed wlekącym się kaleką. Zdumiony policjant
podszedł do kierowcy i zapukał w szybkę. Raptem z samochodu wyskoczyło dwóch kolesi w
dżinsowych kurtkach. Oboje mieli wyjątkowo pedalskie spojrzenie. Nie minęła chwila kiedy
jeden z nich złapał go za nogę, a drugi z impetem zajebał mu z dyni. Zaciągnęli go na
pobocze, założyli worek na głowę i zaczęli napierdalać pasem po plecach. Ziemowit darł się
wniebogłosy, ale nikt już go nie słyszał. Kiedy policjant przestał się szamotać, oprawcy
ściągnęli gacie i zrobili mu z dupy jesień średniowiecza.
Nazajutrz Ziemowit obudził się w strasznym bólu. Nie dość, że krew ciekła mu z nogi to
jeszcze czuł przenikliwy ból na całej powierzchni swojego ciała, a najbardziej bolała go dupa.
Otworzył oczy, zmarszczył czoło i wydusił z siebie ochrypłym głosem:
- "O żesz ty kurwa jego mać!".
Obolały i wykończony wygramolił się z łóżka niczym wyorana dziwka po ciężkiej nocy. Nim
zdążył dokuśtykać do łazienki, jego uszy przeszył wykurwiście głośny dźwięk. Był to jego
zjebany dzwonek do drzwi, który rozpierdolił kiedyś po pijaku.
- Czego kurwa? - zawołał ochrypłym głosem.
Zza drzwi wydobył się cichy głos kobiety:
- To ja …
Ziemowit stanął jak wryty. Tak to była ona - rozpoznał jej zdzirowaty głos. Nienawidził
kurwy tak bardzo, że z chęcią zajebałby jej łopatą w plecy i zakopał w ogródku. Rzucił się
więc rozpaczliwie do drzwi usiłując złapać za klamkę, ale ku jego zdziwieniu franca czekała
już w przedpokoju.
- Kurwa siostra! - wymamrotał z zaciśniętymi zębami, po czym wyjebał na podłogę jak długi.
Gdy pozbierał się do kupy zobaczył rozdziawioną gębę swojej kazirodczej siostry. Na ten
widok łzy pociekły mu po policzku.
- Gdzieś ty się kurwa szwendał gnido? - zapytała.
Ziemowit nie mógł nic z siebie wydusić. Przełknął tylko ślinę i zaskomlał żałośnie jak pies.
- Ja nie chciałem...
- Co kurwa nie chciałeś, co kurwa? - odparła.
Kiedy Ziemowit opowiedział jej całą historie usłyszał:

- Wiedziałam, wiedziałam, że mój brat jest niedorozwiniętym pederastą!
Trzasnęła drzwiami i poszła w pizdu.

Odcinek 6 [admin]
Było już popołudnie, Ziemowit od trzech godzin siedział w wannie, mocząc swój obolały
tyłek i wmasowując balsam. Na półce czekał już przygotowany talk i linomag. Drzwi od
łazienki nie były zamknięte, Ziemowit słuchał telewizora włączonego w dużym pokoju.
Czekał na wiadomości, bał się, że telewizja poda, że aspirant Pucybut został oficjalnie
przecwelony. Jego kariera w policji byłaby skończona, nikt nie podałby mu ręki, żaden
informator nie dałby mu cynku o przemycie extasy, a dzieci z piaskownicy rzucałyby w niego
zgniłymi jabłkami. Nim jednak rozpoczęło się wydanie polsatowskich informacji, głośność
dźwięku w telewizorze zwiększyła się trzykrotnie, co oznaczało tylko jedno i Ziemowit
wiedział to dobrze. Pomyślał sobie w duchu:
- Kurwa znów jebane reklamy!
Tak, Ziemowit miał rację, były to jebane reklamy. Proszki do prania, ubezpieczenia
samochodów, kredyty mieszkaniowe, wszystko zmieszane do kupy. Ale nagle... Ziemowit
usłyszał jakieś popierdywanie. Zdumiony czekał co wydarzy się dalej. Po chwili dotarło do
niego, że to jakiś bóbr, który zna tysiąc bitów, a potem do akcji wkroczył jakiś pieprzony
Turbodymoman, który zaczął pojękiwać i postękiwać. Zupełnie jak...
Tak, to brzmiało zupełnie jak UMCA-UMCA, które Ziemowit słyszał z samochodu, z którego
wysiadło jego dwóch oprawców. Nagle Ziemowit wyskoczył z wanny i nago popędził do
pokoju, zapominając o maści na otarcia.
- Muszę, muszę ich kurwa odnaleźć! – zawołał.

Odcinek 7 [ASPIRYNA]
- Tak kurwa! - potwierdził to dziesięć razy.
Biegnąc nago do pokoju potknął się o własnego wacka, przez co wypierdolił się i koziołkując
padł na ryj. Upadając, wybił sobie dwa przednie zęby! Ziemowit zawołał:
- Kurwa jak boli! Kurwa moje zęby!
Sięgnął po lusterko, które leżało na podłodze, by się obejrzeć i ze zgrozą zawołał:
- Ja pierdolę! Jak ja teraz kurwa wyglądam!
A wyglądał jak przydrożna ciota! Złapał się za głowę i zawołał:
- Olaboga, olaboga!
Podniósł z podłogi dwa leżące obok siebie zęby i rąbnął nimi o ścianę, aż wbiły się w tapetę
na wznak! I w tym momencie usłyszał znów tę samą reklamę w telewizji, ze znaną mu
muzyką UMCA-UMCA. Ziemowit doznał takiego szału, że złapał telewizor i wyrzucił go
przez otwarte okno krzycząc wniebogłosy:
- Zjebane pederasty, znajdę was i wyrucham co do jednej kurwa sztuki!
A trzeba powiedzieć, że mieszkał na dziesiątym piętrze.
Ziemowit doznał takiej hajny, że przyłożył głowę do betonowej ściany i zaczął walić łepetyną
z całej siły. Walił tak mocno, aż stracił przytomność…

Odcinek 8 [Bartek]
Kiedy się ocknął, nie był już tym samym Ziemowitem Pucybutem. Może nadal brakowało mu
dwóch niedawno wybitych zębów, może ból tyłka przypominał mu o niechcianej randce z
fagasami na drodze, ale w jego psychice zaszła zmiana sprawiając, że mózg zaczął pracować
jak dobrze naoliwiona maszyna do rozwiązywania zagadek kryminalnych.

- Dopadnę skurwieli i zabawię się z nimi, tym razem po mojemu - pomyślał Ziemowit.
- Muszę podsumować fakty - myślał dalej.
- Było ich dwóch, słuchali UMCA - UMCA i mieli dżinsowe kurtki.
- Kurwa! - konstatował Ziemowit - jakby podjechali pickupem byłbym pewien, że to
strażnicy Teksasu.
- Ale to nie był pickup - jego wprawiony policyjny umysł kreślił z pamięci obraz z miejsca
przestępstwa. - To było białe Tico z kratką, niestety nie mógł sobie przypomnieć co
przedstawiała wielka kolorowa naklejka na drzwiach, pamiętał tylko jeden szczegół, mały
napis w rogu - www.pudliszki.pl - …

Odcinek 9 [admin]
- Pudliszki? - zastanawiał się Ziemowit. - To musi być jakiś znak!
Policjant zaczął krążyć po pokoju, drapiąc się po głowie. „Ale dlaczego Pudliszki, ja zawsze
używam Hellmansa” - myślał. A może...
Ziemowit podbiegł do komputera i wpisał w wyszukiwarce: Pudliszki. Po chwili wszystko
było jasne.
- Co produkują Pudliszki? Oczywiście, oczywiście, koncentrat pomidorowy! Koncentrat!
Koncentrat!
Ziemowit jak oszalały biegał po pokoju krzycząc wciąż to samo: Koncentrat, koncentrat! Jego
analityczny umysł poskładał w całość wszystkie fragmenty układanki.
- Co oznacza koncentrat? Koncentracja, nagromadzenie, skupienie, upchanie w jednym
miejscu. To proste – krzyknął Ziemowit. - Koncentrat Pudliszki to widocznie tajny symbol
miłośników pedalskiego gwałtu zbiorowego!
- Mam was, skurwysyny, już ja was teraz wytropię!
W tym momencie rozległ się dźwięk dzwonka do drzwi.
- A kto to kurwa może być?
Ziemowit podszedł do drzwi i otworzył. To co zobaczył kompletnie go zaskoczyło. W progu
stało dwóch mężczyzn. Tych samych, którzy go wtedy przeruchali.
- Dzień dobry - odezwał się jeden z nich. - Agent Tomasz i Agent Zbigniew. CBA.
- Ale... ale... - Ziemowit nie mógł wydukać nawet słowa, język ugrzązł mu w gardle.
- Przepraszamy, nastąpiła pomyłka - odezwał się drugi z agentów, wyjmując zza pleców
bukiet kwiatów. - Mieliśmy wyjebać pana z posady, po to by potem zaproponować panu
powrót do policji, ale za łapówkę. Niestety przez ten jebany deszcz koperta z rozkazem
całkiem rozmokła i odczytaliśmy tylko, że mamy pana wyjebać...

Odcinek 10 [lubie_bigos]
- Kurwa! - rzekł niebywale zdenerwowany Ziemowit. Pierdolnął zachłannym żigolakom
kwiatami w twarz i trzasnął drzwiami.
Został haniebnie wyruchany jak posłanka Sawicka i nie dawało mu to spokoju. Nie wiedział
co ze sobą począć. Postanowił napić się wódki. Wybrał się do najbliższego monopolowego
drogą przez las około 4 km. Deszcz napierdalał jak szalony, grzmiało i pizgało. Ziemowit co
chwilę potykał się o korzenie drzew i wpadał w kałuże. Było ciemno, a droga była
nieoświetlona. W oddali słychać było wycie wilków i puchanie puchaczy. Skrzypiące konary
drzew leniwie pochylały się nad drogą zahaczając o ubranie Ziemowita i gradując w nim
poczucie przerażenia. Martwy, jesienny las wydawał się być nieskończony. Po długim i
męczącym marszu przemoknięty do suchej nitki i spizgany młody aspirant ujrzał światło
dochodzące zza drzew… „Żabka” - jaśniejący niczym anielska aureola neon wywołał u
Ziemowita ulgę i nieogarnięte szczęście. Czym prędzej pobiegł do sklepu. Zmęczony i
zziębnięty, ale teraz to się nie liczyło. Biegnąc wyciągał już pięć dych z kieszeni, wpadł do
sklepu i pełnią płuc wykrzyczał:

- 0,7 WYBOROWEJ PROSZĘ!!!!
Był szczęśliwy, że zaraz się najebie i będzie mu wszystko jedno. Niestety młody policjant,
wyposażony jedynie w banknot pięćdziesięciozłotowy nie przewidział jednego.
– Dowodzik proszę – rzekła stara posiwiała sprzedawczyni.

Odcinek 11 [Miro]
Na to zapytanie aspirant zbladł w jednej sekundzie.
- Że kurwa co??? – zapytał.
- Że kurwa pisze na lodowce jak byk: „Alkohol sprzedajemy tylko i wyłącznie za okazaniem
dowodu osobistego” tak? – odparła stara.
Na te słowa Ziemowit zaczął nerwowo przeszukiwać wszystkie swoje kieszenie. Niestety
daremnie. Oprócz pieniędzy znalazł jeszcze w kieszeni zużytego kondoma firmy „Reflex”
- widocznie jeden z napastników pozostawił go w mojej kieszeni po skończonej robocie –
pomyślał.
Po chwili spragniony aspirant zaczął się tłumaczyć, że jest dorosły, i że zapomniał dowodu z
domu jak się spieszył na wieczorną mszę do pobliskiego kościoła.
Na to stara:
- Nie ma dowodu nie ma chuja! Idź pan stąd do kurwy nędzy bo zawołam policję!
Upokorzony policjant poczuł się tak jakby odebrano mu wszelkie prawa człowiecze. Nie
pozwolił jednak powstrzymać swoich emocji i zaciskając pięści ze łzami w oczach
wybuchnął:
- Aspirant Ziemowit, za brak szacunku do policji nakazuję ci się zamknąć ty stara betoniaro.
Dawaj kurwa wódę i spierdalaj mi z oczu raz na zawsze!!!
Sprzedawczyni w popłochu chwyciła za worek pełen ziemniaków i zajebała mu nim w głowę.
Ziemowit padł na ziemie jak mucha po ciosie Gołoty.

Odcinek 12 [Zula]
Z tego wszystkiego przyśnił mu się straszliwy koszmar.
Śniło mu się, że wstał i pojechał do pracy, jak co dzień. Po 40. minutach jazdy rozklekotanym
MKS-em wysiadł na swoim przystanku, po czym jął popierdalać 8 kilometrów do
komisariatu. Gdy jednak był już 2 kilometry od celu, ujrzał wielką gorejącą łunę na
zachmurzonym, porannym niebie. Gdy podszedł jeszcze bliżej, ujrzał olbrzymi snop dymu
walący w niebo.
- O chuj chodzi...? - zapytał sam siebie Ziemowit, a że nie potrafił sobie odpowiedzieć, gnany
niepokojem puścił się kurzgalopkiem w stronę komisariatu.
Gdy dobiegał na miejsce zdarzenia, ujrzał nic innego jak hajcujący się wesoło komisariat. Ale
nie zdążył się nawet porządnie ucieszyć, bo na tle płomieni ujrzał krępą męską postać.
Wytężył wzrok.
- O kurwa! Toż to nadkomisarz Karol Spaślak-Pojebski!! - zadziwił się Ziemowit, ujrzawszy
swojego zjebanego szefa w stroju Nerona, krzyczącego coś w stronę płonącego komisariatu.
Wytężył tym razem słuch, i usłyszał:
- Płoń, płoń, płoń komisariacie! Gdzieś zgubiłem swoje gacie!
- Ja pierdolę... - pomyślał Ziemowit, a zaraz potem ujrzał, ku swemu ciężkiemu przerażeniu,
agentów CBA ubranych w chitony, niosących naręcza hamburgerów i skórzane pejcze.
Zobaczył ich też najwyraźniej nadkomisarz Pojebski, bo zaklaskał w łapska i wykrzyknął:
- Zbysiu! Tomaszku! Jak cudownie, że już jesteście! - a gdy to mówił, zahaczył swym
obleśnym spojrzeniem o Ziemowita. Ziemowit odwrócił się, by czym prędzej spierdolić, lecz
- jak to we śnie bywa - nie mógł zrobić kroku.

Odcinek 13 [Miro]
Szarpnął prawą nogą, ale poczuł jakby była przyrośnięta do ziemi. Przełożył ciężar ciała na
lewą nogę, dalej bez zmian.
- No co jest do chuja? – wymamrotał.
Czuł się dziwnie jakby nie było grawitacji. Zdesperowany aspirant zaczął się szarpać próbując
ruszyć dowolną częścią swojego ciała. Niestety był bezwładny jak pień.
Po nieudolnych próbach postanowił zmienić taktykę. Zaczął balansować ciałem w prawo i w
lewo niczym gumowy wibrator analny. Chwilowo miał uczucie jakby zaczął unosić się nad
komisariatem. Poczuł się tak cudownie, że zaczął machać łapami i śpiewać radośnie:
- „Powietrzem natchnione kości ruszają piórami w pogórzu, jak lekko na wysokości w
niebieskim ślizgać się kurzu”. Jestem ptakiem kurwa fruuu, fruuu! Latam sobie tlalalala…
Chwilę późnej cały świat zawalił się pod nim i spadł na ziemię z hukiem jak ustrzelona
kaczka.
Obolałego, powykręcanego na wszystkie strony Ziemowita nagle dobiegły z oddali dziwne
metaliczne dźwięki. Później usłyszał coś jakby pukanie do drzwi. Na horyzoncie pojawił się
zarys człowieka, który zmierzał w jego stronę. Ziemowit mrugał oczami jakby usiłował coś
dojrzeć. Obraz stawał się coraz wyraźniejszy. Raptem usłyszał głos:
- Józek chodźże tu kurwa i popatrz no! Ten kurwa pierdolnięty mieszczuch zaczyna się
budzić.
- No to rychło kurwa w czas - odparł głos w oddali.
Pucybut błyskawicznie zorientował się, że komisariatu już nie ma. To był tylko sen. Z
przerażeniem w oczach spojrzał dookoła próbując rozpoznać miejsce, w którym się
znajdował.
- Nie kurwa, nie! Proszę to nie może być prawda!!! – krzyknął zrozpaczony
Wszędzie wisiały ochłapy mięsa, z których sączyła się krew. Ściany przyozdobione były
obciętymi głowami świń. On sam siedział nagi na krześle z przywiązanymi do niego rękami i
nogami. Tuż przed nim znajdowała się skierowana w jego stronę kamera.
Po chwili bezwładny zobaczył wychodzące z cienia dwie postacie. Starą posiwiałą
sprzedawczynię a obok niej potężnego mężczyznę w białym fartuchu rzeźnika. Mężczyzna
wymachując przed nosem przykutemu do krzesła policjantowi jakimś dziwnym narzędziem w
kształcie piły mruknął:
- No i co teraz ty zapedalony glino? Czas się zabawić!
Znowu nadszedł czas, kiedy nasz bohater musi zmierzyć się z szarą rzeczywistością.

Odcinek 14 [ASPIRYNA]
I w tym momencie ze strachu Ziemowit z całej siły rozerwał łańcuchy którymi był przykuty
do krzesała. Energicznym wzwodem wyjebał rzeźnikowi z dyni w tłusty brzuch, a babce
zapierdolił z łokcia w czoło... krzycząc jak tarzan w buszu.
- AaaaaaaŁUŁAaaaaaaaa!!!!
Zwinnym kocim ruchem przeskoczył nad leżącymi napastnikami, ale lądując na ziemi
pośliznął się na leżącym jelicie świńskim, przez co wypierdolił się jak na lodowisku robiąc
trzy salta w powietrzu.
Widząc to leżący napastnicy zawołali z przerażeniem, robiąc znak krzyża.
- A kysz siło nieczysta!
Nasz bohater szybkim zwinnym ruchem podniósł się, kopniakiem otworzył drzwi i
wypierdolił z zajszczanej nory na zewnątrz.
Wlatując w pizdziec na dziedziniec oślepił go blask wysokiego na horyzoncie słońca przez co
nic niewidzący Ziemowit zahaczył swoją długą pałą o ganek powodując efekt joja. Uderzając
z całej siły ryjem w otwarte drzwi wyłamał je, po czym podniósł oburącz i cisnął nimi w
przechodzących obok budynków gapiów wołając z całej siły:
- Chuj z wami!

Będąc nagi bo ciuchy zapierdolił mu grubas, Pucybut rozejrzał się po okolicy i dał nura
przeskoczywszy rozjebany płot, po czym dodał kitę pobiegł boso w kierunku lasu. Gdzie
spotkał wilka.

Odcinek 15 [admin]
Bydle było wielkie i głodne. Z pyska ciekła mu piana, a obnażone kły lśniły w blasku słońca.
Ziemowit zamarł w bezruchu.
Ta chwila wydawała się trwać wiecznie. Dwóch łowców, zwierzę i człowiek, wilk i Ziemowit
Pucybut stało naprzeciwko siebie mierząc się stalowymi spojrzeniami. Wilk szykował się do
skoku, wyraźnie mierząc w tłustą, soczystą pałę Ziemowita. Policjant pobladł ze strachu i
odruchowo chwycił się za przyrodzenie.
W tym momencie rozległ się gwizd, a po chwili do uszu Ziemowita dobiegł kobiecy głos:
- Azor, do nogi!

Odcinek 16 [Zula]
Ziemowit nie wiedział - bo i skąd miał wiedzieć, skoro na rasach psów się nie znał - że Azor
to nie był żaden wilk, tylko piękny biało-czarny Alaskan Malamute, z jednym okiem
zielonym, a drugim niebieskim.
- Azoor! Coś ty tam wywąchał? - kobiecy głos niebezpiecznie się zbliżał, więc Ziemowit
niewiele myśląc wskoczył w pobliskie bajorko, które niestety okazało się głębsze, niż
wyglądało, że jest.
- Ratunkuuu!! - zakrzyczał Ziemowit (który nie potrafił pływać), machając rozpaczliwie
rękami.
- Chlup! - Azor, widząc tonącego Ziemowita, skoczył mu na ratunek, niestety lądując
okolicami ogona na twarzy naszego bohatera.
- Kurwa!! - ryknął Zimowit, zapomniawszy na chwilę o tym, że tonie.
- AZOR!!! - zakrzyczała pani, wbiegając w tym momencie na polankę.
Ziemowit cały zesztywniał z wrażenia. Pani Azora była piękna i przerażająco znajoma.
Ziemowit był tak zaskoczony, że gdyby w tym momencie miał na sobie majtki, na pewno
spadłyby mu z wrażenia.

Odcinek 17 [admin]
Zza krzaków wyłoniła się twarz nowo przyjętej policjantki w ich komisariacie. Aldona PałaBijska, córka samego komendanta naczelnego Hieronima Pały, nieporadna święta krowa,
trafiła do ich placówki kilka miesięcy temu. I od razu zaczęła wszystkich wkurwiać.

Odcinek 18 [ASPIRYNA]
I tak się kurwa wkurwił na jej widok i z podniecenia, że jego długi Wacek jebnął mu na sztorc
po sam szczyt jego płaskiego czoła aż nabił mu guza na wysokości brwi! Azorek na widok
pały Ziemowita zaskamlał, potem szczeknął, skulił ogon i spierdolił w leśne chaszcze! Tyle
było biednego burka widać! Natomiast Aldona widząc to wszystko zaniemówiła z wrażenia i
zrobiła się zielona. Wkurwiony Pucybut, bo nie lubił jak go ktoś widywał nago, wyszedł z
wody i zajebał suce, której tak nienawidził jak swojej siostry, bo odebrała mu szanse na
awans w komisariacie w ryj. Tak jej przypierdolił lewego sierpowego jak Gołota Adamkowi!
Milicjantka zrobiła tylko wwwwwwwwwwwwwwuuuuuuuuuuuuu!! i poleciała kilka metrów
dalej upadając na krowie łajno. Ziemowit podbiegł do niej i zaczął ją okładać nie tylko
kopniakami ale swoim długim, grubym Wackiem, tak ją spałował jak oddział ZOMO
górników. Drąc się wniebogłosy na cała wiochę:

- Ty suko! Ty tania dziwko, ty szmato, to przez ciebie kurwa nie awansowałem! A masz, a
masz kurwa za wszystko odechce ci się awansów! Kopał ją tak aż do zachodu słońca. W
końcu opadł z sił i zaprzestawszy splunął jej w zakrwawioną twarz zielonym grinem. Po czym
chwycił swojego Wacusia i oddał żółciutki cieplutki chiński deszczyk na leżąca kobietkę.
Otarłszy czoło ze zmęczenia ściągnął jej portki i założył na swój goły zadek. Krzycząc:
- Kurwa pasują! Suko mamy ten sam kurwa rozmiar.
Widząc pojękującą milicjantkę pokazał jej na odchodne środkowy palec po czym udał się w
czarny las.
Nie uszedłszy kilku metrów nadepnął gołą stopą na jeża.
- Kurwa, ja pierdole - wykrzyczał Ziemowit łapiąc się z bólu za obolała stopę i opadając na
dupę. Wyciągając kolce wołał do spierdalającego w ciemne jeżyny jeża:
- Chuju złapię cię i wyrwę ci te kurwa kolce..ał,ał,ał..jak boli…
I w tym momencie usłyszał pohukiwanie sowy..
- huuu-huu–huuuuuu...
Wkurwiony bohater szybkim susem wstał na nogi po czym energicznym ruchem podniósł
szyszkę, którą cisnął z całej siły w po-hu-hującą sowę! Aż ta się wypierdoliła i spadła z
drzewa w gęste jeżyny.
Ziemowit widząc to ryknął śmiechem po czym powiedział do szamoczącej się w jeżynach
sowy podciągając portki:
- I co kurwa! Już nie huchasz mi tu kurwa.
Pucybut udał się w dalszą drogę po ciemnym lesie mówiąc:
- Głodny kurwa jestem i mam nadzieję, że jak spotkam Czerwonego Kapturka to mu
zapierdolę kosz z łakociami hehe…

Odcinek 19 [ASPIRYNA]
Idąc ciemnym lasem tak ciemnym jak rzyć murzyna Ziemowit ledwo widząc potknął się o
wystający korzeń, przez co wypierdolił się z takim piskiem jak by hamowało z rozpędu
BMW. Tak zajebał gołą stopa o wystający korzeń, że nie dość jak upadając w dół zarył nosem
o mech tak głęboko jak rolnik orzący pole kapusty, to jeszcze wyjebał się z tego powodu
wiekowy dąb, który pierdolnął o ziemię łamiąc się w pizdziec w drobne kawałki aż
spierdoliły z niego wszystkie korniki, z hukiem tak wielkim że echo rozjebanego dębu niosło
się po całej leśnej okolicy! Gdy nasz bohater podniósł się i otrzepał się z błota i popatrzył w
dal zauważył zapierdalającą czerwoną postać.
- Mam cię kurwa! - Powiedział do siebie Ziemowit.
Szybko wstał i zaczął biec za czerwoną postacią. Biegł przed siebie z całych sił, chciał za
wszelką cenę dogonić czerwonego skurwiela, bo był bardzo głodny i bał się że koszyk
zostanie zjedzony przez tę starą staruchę. Gdy do dogonienia czerwonej postaci został mu rzut
beretem Ziemowit stanął jak wryty pień. To co zobaczył odbiegało zasadniczo od bajki którą
mu czytała w jego pojebanym dzieciństwie konkubina jego ojczyma. Ale się wkurwił na
wilka. Ten kudłaty sukinsyn napastował scyzorykiem czerwonego bachora. Ziemowit nie
zastanawiając się rozejrzał się swoim policyjnym okiem po okolicy i dostrzegł leżący nie
oddłubany kasztan o kolcach jeżozwierza, podniósł go zwinnym ruchem po czym wycelował
swoim okiem i krzepkim rzutem zapierdolił ile miał sił kasztanem w jajca kudłatego
czworonożnego pedofila.
-Auuuuuuuuuuuuu!!!!!! - zawył wilk.
Po czym wilk spierdolił ile miał sił…
Podbiegając do czerwonego czepka, Pucybut zapierdolił wystraszonemu kapturkowi w pałę
zabierając mu koszyk z łakociami. Czerwony czepek nie chciał za nic w życiu oddać koszyka,
wiec wkurwiony Ziemowit wypłacił mu z dyni w czoło. Zabierając mu koszyk powiedział:
- Spierdalaj w pizdu niech cię tu kurwa nie widzę.

Czerwony czepek rozryczał się. Pucybut wystraszył się płaczącego kapturka, ale koszyka i tak
mu nie oddał bo był głodny jak wilk. Pucybut po prostu spierdolił z koszykiem w ciemny i
głuchy las. Biegł tak przed siebie z kilka godzin, w końcu się zmęczył, usiadł pod krzakiem i
zaczął wpierdalać zawartość koszyka, a było co wpierdalać. Kiedy najadł się do syta zmorzył
go sen i usnął głębokim snem tak głębokim jak Rów Mariański i śniło mu się że…

Odcinek 20 [Miro]
... że ten właśnie czerwony kapturek, któremu własnoręcznie zajebał, ściąga swój czerwony
kubraczek i spod niego wyłania się ciało słynnej piosenkarki Diody z ponętnymi
sylikonowymi cyckami. Na ten widok Ziemowit zaczyna wyć z podniecenia trzymając się za
swoją wielką pręgowaną pałę.
- łooooooo jaaa pieeeeeerdoooooleeee – krzyczy.
Zwinnym ruchem doskakuje do pięknej niewiasty i niczym wygłodniały pies zabiera się za
gryzienie jej wielkich bimbałów. Dziewczyna widząc to żałosne zachowanie wyciąga ze
swojej torebki gaz łzawiący i napierdala mu nim po twarzy.
Trzymając oślepionego napastnika za fujarę zaczyna nawoływać:
- Tadek, Tadek, pomocy!!!
Na to Ziemowit szarpiąc się z płaczem wykrzykuje:
- Ałałałała no chyba cię suty pieką!!!
Wtem z lasu wybiega łysiejący koleś przebrany za bramkarza z piłką w ręce. Dziewczyna
gwiżdże tak kurewsko głośno, że Ziemowitowi włosy najeżyły się na dupie.
- Tadek, bierz go kurwa!!! – woła.
Pucybut w panice rzuca się do ucieczki. Pędzi na oślep przez kurewsko ciemny las potykając
się o konary drzew.
- O kurwa, ja pierdole, co za pojebana dziwka!!! – wrzeszczy wniebogłosy.
Biegnie tak szybko, że jego długi wacek dyndając mu na boki haczy o gałęzie drzew. Za
plecami słyszy zbliżające się sapanie bramkarza. Nagle z wielkim pluskiem wpada do
strumyka raniąc sobie dupę o wystające kamienie, ale w panice nie czuje bólu. Gdy w końcu
wypełzł na brzeg zauważył, że bramkarz został po drugiej stronie strumyka.
Pomyślał sobie:
- Czyżby bał się wody?
Nie tracąc ani chwili Ziemowit daje nura pod wodę. Raptem ku zdziwieniu Tadka nasz
bohater wyskakuje z głębin dzierżąc w rękach dwa kamienie. Z okrzykiem tarzana jednym
celnym ciosem zapierdala Tadkowi po zębach. Drugi cios wymierzył prosto w jego owłosione
jądra. Tadzio pada obezwładniony. Zimowit triumfalnie bijąc się w klatę krzyczy:
- Ułaaałaaaałaaa chuj cię zwąchał pedale!!!
Wycieńczony i poharatany do krwi bohater oddala się z pola bitwy powolnym krokiem w
ciemną jak dupa murzyna dżunglę.

Odcinek 21 [Silver]
Przez niemal dwa tygodnie wędrował nim doszedł do szosy, tam też postanowił złapać stopa i
wrócić do domu, niestety żaden z mijających go samochodów nie chciał się zatrzymać przed
naszym Pucybutem, gdyż wyglądał jak zwykły menel, w resztkach podartych ciuchów,
brudny, śmierdzący i odpychający jak 20 groszy w gównie na trawniku. Z braku lepszych
perspektyw zaczął maszerować pieszo w stronę miasta jak myślał... Każdy by tu zauważył, że
głupio tak wędrować nie wiedząc czy się idzie w dobrym kierunku jednak żaden matkojebca
się przy nim nie zatrzymał, więc zapierdalał gdziekolwiek, byle żeby go w tej puszczy nie
zastała zima... Szedł tak kurwa, szczęśliwy...
Taa kurwa, jasne...

Głodny był jak niedźwiedź po zimie, bo prócz paru jagód, ze strumyka wody i sutków Diody,
w ustach nie miał nic od (podstawiam wzór, liczę ile dni minęło itd.) no od kurwa bardzo
dawna... do tego ujebany, cały poobijany, wrak człowieka pół nagi, bez jednego buta, w
drugim zaś kamyk, słońce napierdala mu po głowie i jeszcze co jakiś czas musi spierdalać w
krzaki lub skakać do rowu by nie rozjechał go mknący przez dżunglę polonez.
Wędrując tak zaczął wpierdalać grzyby rosnące przy drodze chociaż o grzybach nie miał
pojęcia, wiedział też że się nimi nie naje i że pewnie żre te trujące to i tak się cieszył, że
wreszcie ma czym srać...
Pewnego pięknego (czyt. kurwa jeszcze bardziej upalnego) dnia, zaraz po tym gdy wydalił z
siebie siedem muchomorów, koło idącego szosą Pucybuta zatrzymał się pewien samochód...

Odcinek 22 [ASPIRYNA]
…i wyskoczył z niego murzyn czarny jak miś polarny !
- O żesz kurwa w mordę - wykrzyknął nasz bohater. Biały murzyn! Złapał się za swojego
poobijanego Wacka, bo wiedział że biali murzyni łapali białych kurwa ludzi i ich gotowali w
garncu wielkości Toi-Toi..
A murzyn mu mówi:
- O…! Jak dojechać do Łodzi - zapytał się zagadkowo murzyn.
- Do Łodzi, kurwa ja też chcę tam jechać.
- To kurwa wskakuj - odrzekł biały murzyn.
Ziemowit wsiadł i kiedy zastrzasnęły się drzwi samochodu już wiedział, że będzie tej decyzji
żałował do końca życia!

Odcinek 23 [Silver]
I tak Ziemowit wraz ze swym nowym przyjacielem mknęli autostradą przez dżunglę (hehe),
Pucybut wreszcie mógł trochę odpocząć, biały murzyn o zagadkowym imieniu Perwol
uraczył go jakąś dziwną potrawą ze swojego kraju (tego z białymi murzynami). Nie była ona
specjalnie smaczna, jednak najadł się do syta i szczęśliwy, że nie ciśnie go w dupie jak po
muchomorach, rozjebał się wygodnie na fotelu pasażera i zaczął napawać się pięknem
mijanych krajobrazów….
… Obserwował piękne wielkie ciemnozielone drzewa, małe jasnozielone krzaczki, dziwne
drzewka o lekkim zabarwieniu żółtym (podejrzewał, że się zabarwiły od moczu zwierząt),
podziwiał wspaniałą faunę dżungli, a wszystko to mijało tak szybko za oknem że nie zdążało
się znudzić. Zazwyczaj widział tylko przednią ścianę lasu, jednak czasem gdy auto zwalniało
próbował wedrzeć się wzrokiem w głąb puszczy, pokonać mrok i ciemność jaką tworzyły
gęsto ze sobą splątane konary drzew. Nigdy jednak nie udało mu się niczego wypatrzeć,
czasem wydawało mu się, że widzi walczące ze sobą zwierzęta, dziwne dżunglowe stwory,
przedzierających się jak on niegdyś przez dżunglę zbłąkanych podróżników lub posuwające
się przy szosie dziki. Im dłużej siedział w ciepłym i wygodnym aucie, tym bardziej zachwycał
się urokiem dżungli, jej pięknem i majestatem. Wydawała się wyjątkowo ciekawa i atrakcyjna
z perspektywy mijającej ją osoby, przez chwilę nawet zapragnął do niej wrócić… Ziemowit
wciąż śmierdział, jebało od niego jak słoniowi z dupy po tych dżunglowych wycieczkach, na
szczęście z jakiegoś powodu Perwol nie zwracał na to uwagi, a że okno było otwarte to
łagodny chłodny wiaterek oraz wspaniały zapach lasu łagodziły jego nerwy… uspokajały
go… Wszystko wokół zdawało się być takie kojące i odprężające… Ziemowit szybko zasnął,
a gdy tylko zamknął oczy nawiedził go wspaniały sen, piękny i przyjemny, który był
naprawdę fantastyczny, a trwał do momentu, aż się obudził… ale o tym zaraz, w tym śnie
mianowicie Ziemowit…

Odcinek 24 [ASPIRYNA]
…w tym śnie był wodzem w afrykańskiej wiosce, wszyscy go tu mieli kurwa za boga białych
murzynów! Oddawali mu pokłony, hołdy i wszystkie czarne dupy należały do niego, to było
życie, życie na miarę Ziemowita. Tak, tak król wszystkich bogów nazywał się Ziemowit, jego
ulubionym jedzeniem była zupa z kutasa pawiana, na drugie danie lubił jeść pizdeczkę
kapucynki, uwielbiał ją lizać! A najbardziej lubił jak mu podali do jedzenia odbyt skunksa, oj
tak… gdy to jadł to zapachy rozchodziły się po całej wiosce… Ziemowit też miał jako bóg
swoje obowiązki - oprócz dupczenia wszystkich murzynek, co uwielbiał najbardziej jako
rasowy samiec, namaczał swoją długą pałą też wszystkich wioskowych kapłanów, miejskich
rzezimieszków i oprychów, rycerzy i innych którzy oddawali mu hołdy. Kiedy zachciało mu
się srać poszedł w ustronne miejsce i usiadłszy wygodnie na mięciutkim skórzanym fotelu
ściągnął majty, wypiął pośladki i zrobił… drrryyyy tak się zesrał na rzadko że obsrał pół
wioski po dachy i dżungli aż po same liście palm! I w tym momencie jebło go coś dużego i
twardego w łeb… Na początku myślał, że to był spadający na jego łeb kokos a to był w
Afryce dobry znak od bogów, ale to był tylko sen i kiedy przy drugim jebnięciu kokosa
ocknął się i otworzył oczy to co zobaczył, obsranego ….
- Kurwa aleś mi zasrał auto - wykrzyknął murzyn waląc go metalową pałą po łbie!
Ziemowit próbował się zasłonić rękami, ale murzyn ostro zahamował, bo szyby w tym aucie
były obsrane do granic możliwości, ześliznął się i wpierdolił się cały w swoje rzadkie gówno
aż po pachy!
- Ja pierdolę aleś mi zasrał auto! - krzyczał murzyn. Otworzył drzwi i wypierdolił go razem z
gównem na asfalt, odjeżdżając z piskiem opon.

Odcinek 25 [Marks]
I teraz właśnie On: Ziemowit Pucybut, człowiek o dużej renomie w swych kryminalnych
kręgach był nikim. Leżał twarzą skierowaną na czarny asfalt, a jego wodnista kupa rozlała się
po polach pszenicy tworząc średnich rozmiarów kałużę w kolorze kakao. Z powodu ostatnich
upałów asfalt cierpiał na rozmiękczenie przez co Ziomek upadając z wozu ugodził w niego
swoimi jedynymi pozostałymi przednimi zębami wbijając je na długość połowy podeszwy od
wojskowego trzewika.
Piskliwy krzyk Ziemowita niczym świst bicza rolnika Józefa poganiającego zmęczonego
źrebaka, przeciął powietrze. Jego zmasakrowana facjata przylegała całą mało przystojną
objętością do zębów, które pomimo nieudolnych prób uwolnienia pozostały wbite niczym
gwoździk w podkowę i za żadne skarby króla Midasa nie chciały wyjść. Minęła długa
godzina walki z zębami, a w położeniu Ziemowita nic się nie zmieniło... no prawie nic. Miał
wrażenie, że słyszy tupot końskich racic z oddali, które z niesłychanym natężeniem stukały o
roztopiony asfalt. Były coraz bliżej tak jak teksańska masakra piłą ręczną mająca nadejść dla
Ziemowita. Choć czas się dłuży Ziemowit czuje swój koniec, a zdjęcia z dzieciństwa uciekają
mu przed nosem. Widzi siebie na różowym nocniczku, siebie z bałwanem i sankami w lecie,
siebie na głowie chorego umysłowo strusia... I SĄ!, zza zakrętu wybiega stado rozjuszonych
dzikich koni biegnących środkiem pierdolonej ulicy prosto na Ziemowita Pucybuta. Są coraz
bliżej, a Ziemowit niczym nieokiełznane, tropione zwierzę zaczyna nerwowo szarpać się na
wszystkie strony próbując uwolnić się z asfaltowego potrzasku. Krzyczy przy tym, jednak
zęby blokują wydostanie się dźwięku i słychać tylko okropne wycie przypominające krzyk
zarzynanego prosiaka. Z ust Ziomka toczy się piana, a wystraszone szarpane drgawkami ciało
puszcza zwieracze uwalniając strugę czarnej mazi. Konie są na wyciągnięcie 100-metrowego
żurawia. Zenon przestaje walczyć, teraz już tylko odmawia modlitwę za swoją kazirodczą
duszę. Konie dziką szarżą biegną na Ziemowita. W tym momencie włącza się zwolnione
tempo. Zenon widzi tylko końskie ogromne umięśnione kopyta... NIE! To 4 tysiące kopyt,
które lecą prosto na jego powalone, zmęczone cielsko. W tym momencie...
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W tym momencie rozstąpiło się niebo i zstąpiła z niego kobieta. Ach co to była za kobieta,
taka kobieta, że przez duże K pisana. Miała przyklejone super zajebistym superglu skrzydła
zrobione z kaczych piór, a w dłoni dzierżyła badyl. Badyl spełniał rolę różdżki, którą
zatrzymała stado dzikich koni i napełniła okolicę promieniejącym blaskiem. Jak tylko Kobieta
dotknęła swoimi bosymi stopami asfaltu zorientowała się, że coś jest nie tak. Ziemowit utknął
swoimi zębami a Ona paznokciami. Zatopiły się jak palce w cieście na pierogi, jak kij w
beczce ze smołą z dziecięcych lat, jak... no po prostu się zatopiły. Ziemowit utknął zębami, bo
był to przez nią przygotowany test na wytrzymałość jego szczęko-czaszki, który zdał i Ona
właśnie zstąpiła mu to powiedzieć i wręczyć w nagrodę: kosz pełen pasty do zębów oraz nici
dentystycznych ofiarowanych przez pewną firmę farmaceutyczną. Owa firma zaoferowała
także wycieczkę do najbardziej chujowego miasta w Polsce – Chujowa. Jednak bilety na tę
wspaniałą wycieczkę będą Ziemowita tylko w przypadku, gdy pokocha kobietę przez duże K
pisaną. Kobiecie nie do końca się uśmiechał ten scenariusz, ale robota to robota i nie może
wybrzydzać. W tym czasie Ziemowit uznał, że zwariował, konie go nie stratowały, jakaś
babeczka z piórami z kaczych kuprów na plecach wypadła z za chmury, a on wącha asfalt.
Pomyślał, że może to jakiś znak od losu, może to zdarzenie odmieni jego obsrane życie.
Zastanawiania obojga przerwało zdanie, które nie było jakieś nadzwyczajne, gdyby nie
wypowiedział go koń, jeden z tych, co to miały stratować Ziemowita, „A może byście tak...”
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„A może byście tak się deczko w prawo przesunęli do chuja!?” Trzeba zaznaczyć na wstępie,
że koń nie był zwykłym przygłupem ze wsi do ciągnięcia fury z gnojem. Zdanie to
wypowiedział czarny błękitnokrwisty rumak z rodziny arabskich wielbłądów wyścigowych,
którego plecy zdobił piękny garb na gorzką żołądkową. Ziemowit oraz Kobieta przez duże K
rozstąpili się jak morze czarne przed obliczem wielkiego Konia oraz jego świty. Cała
gromada przeszła jak piorun po metalowym pręcie w swoją stronę natomiast Ziemowit i
Kobieta przez duże K postanowili, że razem wybiorą się do Chujowa. Droga choć długa i
męcząca, jednak owocna była w niesłychane przygody. Już na pierwszym lepszym zakręcie
Ziemowit potknął się niefortunnie o ryjek nornicy wystający z ziemi i z impetem wyjebał
dzwona, uderzając łbem o pień dębu. Ziemowit stracił przytomność odpływając do świata
pozaziemskiego, a ze środka starego pnia wysypało się 8 krasnoludków z bejsbolami,
gotowych bronić swego domu. Kobieta K tłumacząc krasnoludkom całe zajście obroniła
siebie i Ziemowita przed gniewem czerwonych karłów w sterczących czapkach, którzy
gotowi byli rzucać w nich napalmem, używając butelek po Kubusiu z marchwią i jabłkiem.
Grupa małych chuliganów zmieniła swoje nastawienie i wciągnęła Ziemowita do środka
pomagając mu dojść do siebie. Jednak karły nie były bezinteresowne. Kobieta K prała,
prasowała i obcią… tzn. sprzątała w domu, a raczej kurewsko małym pierdolniku w zamian
za pomoc Ziomkowi. Zdarzyło się jednak, że rolę się obróciły, a sprawy przyjęły
niespodziewany obrót. Pewnej nocy Ziemowit odzyskał po tygodniach przytomność. Wstał z
łóżka, lecz jego świadomość, a raczej jej brak dał się we znaki. Mężczyzna ten zrobił się
agresywny. Porwał badyla leżącego na szafie i z zimną krwią zakatował 3 krasnoludków
robiąc z nich przecier pomidorowy. Następnie potargał prześcieradło na pasy, przywiązał nim
4 pozostałych krasnali do stolika i wydupczył, potem żyletką pociął im twarze, a krew
rozsmarował po ścianach śmiejąc się wniebogłosy. Natomiast 8-go krasnoludka i Kobiety K
nie znalazł w pomieszczeniach mieszkalnych, gdyż uprawiali sex francuski w piwnicy z
przetworami babci Kasi. Wściekły Ziemowit uzbroił się w składziku z amunicją należącym
niegdyś do gangu krasnali i z furią w oczach wybiegł do lasu…
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wkurwiony. Biegł i biegł. Przez chaszcze i pajęczyny. I padł. Padł na polanie, takiej jak z
bajek. Zielona trawa (a niby jaka inna?), lekka mgiełka unosząca się nad nią a wokół
dwustuletnie baobaby. Ocknął się, bo usłyszał ohy i ahy, po chwili zastanowienia doszedł do
wniosku, że to westchnienia kobiety. Po historii z kobietą przez duże K, złość w nim
wezbrała. Chcąc użyć swojej broni przeciwko zdrajczyni począł się podnosić powoli i
nasłuchiwać, z której części polany dochodzą go westchnienia. Po szybkim przeskanowaniu
terenu, oczom jego ukazał się niesłychany widok. W samym środku łączki znajdowały się na
pledzie w kolorze śliwkowym, a może jednak bardziej fuksjowym, chociaż może to był po
prostu fiolet, dwie nastolatki! Ich widok wytłumaczył wszystkie dźwięki zarejestrowane
uprzednio przez Ziomka. Dziewczyny zabawiały się ze sobą, nie krępując się obecnością
podnieconych wiewiórek i wiewiórków siedzących na baobabach. Ziemowit w pierwszej
chwili oczom nie wierzył, jak takie szczęście mogło go spotkać po tych wszystkich
wydarzeniach. Nie marnując czasu zbliżył się do dwóch niewiast licząc na to, że będzie mógł
się przyłączyć, a przynajmniej obejrzeć sobie dokładniej. Bo lepiej dobrze obejrzeć niż słabo
pomacać. Dziewczyny zorientowały się, że ktoś się zbliża i przerwały swoje igraszki.
Ziemowit podszedł i zapytał:
- „Cześć dziewczyny. Mam na imię Ziemowit, jestem bohaterem z odległej części lasu (chciał
zagaić gadkę, więc jak typowy samiec wymyślił biedny tekst na poczekaniu).
One na to:
- „Cześć Ziemowit chcesz się pomiziać?”
Nic nie odpowiedział, przeszedł do czynów. Dziewczyny zaczęły go całować i rozbierać
popiskując słodko. Ziemowit był w 7 niebie. Jedna z nich rozpięła mu spodnie i dobrała się do
bielizny. Jak tylko zsunęła mu majty jej oczom ukazał się widok, jakiego się nie spodziewała.
Ani ona, ani ta druga. Dziewczyny osunęły się na fioletowy pled wpatrując się w pałę
Ziemowita. Ziemowit wciąż podniecony stał jak jego pała na środku polany. Dziewczyny po
chwili milczenia zapytały:
- Co ci się stało? Czy to jakaś choroba? Jak możemy ci pomóc?
- Jak możecie mi pomóc? Trzeba wyssać truciznę, to pomoże na jakiś czas.
Dziewczyny długo nie myśląc, pozbierały swoje rzeczy i Ziemowita i zabrały cały majdan do
swojej wioski. Ziemowit był przerażony (nie pierwszy raz), pomyślał, że dostanie wpierdol za
dobieranie się do dziewczyn, ale był już tak zobojętniały, że nawet nie uciekał, co wyszło mu
na dobre. Po 3 minutach i 43 sekundach dotarli do wioski. Ale to nie była zwykła wioska. To
nawet nie była wioska ze snów. To nawet nie był raj… W osadzie było kilkadziesiąt małych
domków, w ich okolicy kręciły się niewiasty. Same niewiasty. Żadnych facetów. Żadnych
dzieci. Żadnych emerytów. Same dziewczyny w wieku 16-36 lat, co jedna to piękniejsza. No
nie wierzył w to, co widział. 2 pierwsze poznane, zaprowadziły go na sam środek wioski i
przedstawiły jak się później okazało szefowej całego zamieszania. Wioska była miejscem
gdzie mieszkały same kobiety, same dziewice, same piękne i nie wiedziały, do czego służy
mężczyzna. Jak tylko Ziemowit poznał całą prawdę o wioseczce…
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... postanowił to wykorzystać. Był młody, co prawda niezbyt urokliwy, ale zawsze istniała
szansa, że trafi na bohomaza swojego pokroju. Zadomowił się w wiosce i wykorzystywał
dziewice w sposób bestialski. Używał ich otworów do najróżniejszych brzydkich celów a
przy tym świetnie się bawił. Dziewczęta też nie narzekały na Ziemowita. Zaznawały się z
nieznanym dotąd uczuciem podniecenia i ekstazy więc nie protestowały bawiąc się
zubożałym sprzętem Ziomka. Przyszedł jednak dzień, w którym Ziemowit miał już dość
pornograficznych zabaw. Dziewcząt w wiosce było bardzo dużo, a on sam musiał dogadzać
im wszystkim. Zaprzestał więc tego typu praktyk, jednak rozjuszonym kobietom nie
spodobało się to. Gromadnie zaczęły na niego krzyczeć i rzucać kartoflami, które z impetem
lądowały na jego plecach. Gonitwa po całej wiosce trwała parę ładnych dni. W końcu jednak

Ziemowit poddał się. Upadł na ziemię i pozwolił się złapać rozwścieczonej bandzie
wkurwionych dziwek! Zaczęły brutalnie roztargiwać jego ubranie, a gdy poczuły krew
zamieniły się w stado zwierząt. Lizały go i gryzły po całym ciele, a w jego odbyt wpychały
różnej grubości badyle. Siadały na jego małym przyrodzeniu rozkoszując się i do granic
wykorzystując jego męskość. Po wszystkim wrzuciły go do wielkiego kotła i gotowały na
średnim ogniu przez około 15 minut aż do zmięknięcia makaronu. Teraz to Ziemowit był ich
dziwką i nie mógł z tym nic zrobić. W tym momencie nad garnkiem z zupą Ziemowita
pojawił się ogromny pelikan, który pochwycił go za kudły i począł unosić w górę, coraz
wyżej i wyżej aż...
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…aż kurwa po same niebiosa i wyżej! Dolecieli magicznym pelikanem do bram niebios.
Kiedy Ziemowit zobaczył złotą bramę, przez którą ten klucznik wpuszczał niewiernych do
bram niebios wyjebał pelikanowi ze stopy w dzyndzelek tak mocno, że pelikan wypluł go ze
swojej gęby i Ziemowit jebnął z wysokości u podnóża złotej bramy. Kiedy się podniósł
usłyszał piękne dudnienie w trąbki, a kiedy chciał otworzyć bramę to się nie dało bo była
zamknięta
- Ale się wkurwiłem - powiedział do siebie. Rozglądając się i wypatrując jakiegoś aniołeczka.
Ale chuj tam nikogo nie było, a brama była zamknięta na cztery w pizdu-chuje razem.
- No to kurwa… co za firma ze nie pracują dzisiaj!
Ale nagle poczuł zapach siary i okopconej smoły i wciągając nosem tę śmierdząca woń nagle
usłyszał:
- A ty kurwa co! Nie wpuścili cię kurwa do raju za dużo tu nagrzeszyłeś kurwa co!
Kiedy się odwrócił zobaczył diabła, czarnego, z rogami i czerwonymi ustami, z cały chuj był
pokryty czarnym futrem czarnej bawełniastej owcy, zamiast butów miał kopyta i ogon po
same jaja, a w ręce miał widły á la Neptun!
Ziemowit parsknął śmiechem:
- Ja pierdolę a ty kurwa co tu robisz!!! buchaaaa
Na to diabeł:
- To ja Boruta Czorny.
Nasz bohater, który był przewrażliwiony na punkcie diobłów, bo go trzecia macocha ojczyma
i jego pradziada w dzieciństwie straszyła tym czarnym Borutą, zawsze gadał mu ze go zeżre i
ugotuje w diabelskim kotle rozpaczy.
Więc nie zastanawiając się ani kurwa chwilki Pucybut wyjebał diabłu z dyni w lewy róg, aż
ten złamał się chuj wie dlaczego, złapał go za jaja i zrobił mu kręcenie wora tak mocne, że
sam diabeł błagał go o litość i anulował mu wszystkie grzeszki. Po czym chwycił go za
czarny zad i wyjebał mu takiego kopniaka, że diabeł spadł na ziemię. Podniósł widły á la
Neptun i czarny róg, w który nasz bohater zaczął w dmuchać by nawiązać kontakt głosowy z
archaniołami…

Odcinek 31 [admin]
... a odgłos diabelskiego rogu był potężny, tak potężny, że całe niebo zdawało się brzęczeć jak
stadion piłkarski podczas finałów w RPA. Ziemowit dął i dął, aż w końcu złota brama otwarła
się i oczom aspiranta ukazała się pulchniutka gębula ojca Borowika.
- O kurwa! - wykrzyknął Ziemowit.
- Ciszej, do jasnej cholery, negocjuję tu ważne sprawy dla mojego radia.
- Ok, ok - powiedział Ziemowit potulnie.
- Ale czekaj tu na mnie, to pogadamy - dodał ojciec Borowik po czym zamknął wrota.

Minęło kilka godzin, podczas których nic się nie działo. Ziemowit już prawie usnął, gdy
wrota ponownie zazgrzytały i na dziedziniec wkroczył ojciec Borowik. Minę miał wyraźnie
nietęgą. Podchodząc do Ziemowita splunął pod nogi i rzekł:
- Kurwa, nie dali mi kasy na moje śmierdzące źródła. Ja pierdzielę, co ja teraz zrobię. Muszę
chyba poprosić o pomoc moich kolegów z partii. Ale oni dzisiaj gówno znaczą. Cała ta partia
Beznadzieja i Syf (BiS) dzisiaj już nic nie znaczy. A miało być tak pięknie, a miało być tak
pięknie, mieliśmy rządzić, BiS i ja, i moje radio Herod, o jeny, i co ja teraz biedny zrobię.
- Nie martw się Borowiku, coś wymyślimy. Ale najpierw wróćmy na Ziemię, dobra?
- Dobra, skoro tak radzisz, to wracajmy - zachlipał Borowik.
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I podłoga pod nimi znikła tak szybko, że Ziemowit ani się obejrzał, a już zapierdalał 320 na
godzinę w kierunku ziemi. Kilka dni później, gdy już go zeskrobali z asfaltu, spostrzegł, że
znajduje się tylko kilka metrów od swojego zapyziałego mieszkanka. Zebrał się z podłogi i
pobiegł w kierunku klatki schodowej. Wchodzi i pierwsze co widzi to karteczka z napisem:
Winda nieczynna. "Kurwa!" pomyślał Ziemowit i począł wspinać się po schodach. Wreszcie!
Udało się! Szybkim krokiem wgramolił się na łóżko i poszedł spać. Jednak jego sen nie
potrwał długo. Usłyszał dziwne dźwięki dobiegające z kuchni. Spojrzał ukradkiem i zobaczył
dwóch dresiarzy którzy za pomocą łomu zapierdalają mu płytki z podłogi. Pozostawiając to w
spokoju postanowił zasuwać z buta 12 kilosów do najbliższego Lidla na wystawę płytek.
Podczas wędrówki spotkał Chucka Norrisa. "Kurwa..." odrzekł Ziemek i natychmiastowo
Chuck zajebał mu z półobrotu. Zwijając się z chodnika ruszył w dalszą drogę dostając na
rozpęd kopa w jego brudną dupę. Noga Chucka wlazła po kolano. Idąc dalej z glanem w
dupie Ziemowit wyjebał się kilka razy o przerywający nieustanną dziurę asfalt. Sukces! Lidl!
Puścił sobie jeszcze bąka na szczęście i z plecami porośniętymi grzybem ruszył do wejścia.
Jebnął go oczywiście samochód. Zbierając odłamki kręgosłupa oraz wszystkich zębów z
prawej strony przypomniał sobie o ojcu Borowiku.
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Alleluja zawołał i wyciągnął swojego długiego chuja! A ponieważ był na ulicy to ludzie w
samochodach myśleli, że to szlaban na kolejowym przejeździe i z tego powodu zrobił się
dupny korek aż po sam horyzont! Ziemek się wystraszył i pobiegł schować się do Biedronki
za skrzynkę kalafiora. Ale gdzie tam, ochroniarz go zaraz przegonił i wyjebał mu trzewikiem
w ryj, bo myślał że to jest kalafiorowy szkodnik. Wybiegając z Biedronki Ziemowit-guma, bo
wszystkie kręgi w kręgosłupie miał powyginane na opak, upadł na ziemię, a potem zaczął się
wić jak żmijka i udał się zygzakiem w kierunku porośniętego chaszczem pobocza, gdzie
wpadł do rynsztoku wprost na pijącego denaturat żula!
- Kurwa! - wykrzyknął żul - A ty co się kurwa rozpychasz po rynsztoku? Wypierdalaj stąd, to
mój kurwa rynsztok!
Pucybut wystraszył się nie na żarty i spierdolił, zanim smród pijącego żula go dopadł. Biegł
tak kilka dobrych godzin aż dobiegł do oceanu!
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A było tam pięknie, po prostu kurwa pięknie.
Piździło, jak to nad oceanem i wzburzone fale uderzały raz po raz o brzeg, rozbryzgując się
łagodnie. Ziemowit stanął boso na plaży i dopadła go Melancholia.
Melancholia była to suczka rasy pit bullterier, którą właściciel, stary spasiony cap w żółtej
czapce, spuścił właśnie ze smyczy by sobie psina pobiegała. Lecz ta, gdy tylko zobaczyła

Ziemowita pomyślała, że to dobry moment by potrenować odparcie ataku intruza. Wnet
dopadła ostrymi jak brzytwa zębami łydkę aspiranta i pociągnęła go za sobą 500 metrów po
plaży. Ziemowit darł się wniebogłosy, krzyczał do właściciela psa, by ten coś zrobił, ale w
odpowiedzi zobaczył tylko wyciągnięty środkowy palec.
Gdy psu znudziło się szarpanie łydki Ziemowita, zostawił go samego na plaży, na pożegnanie
jeszcze tylko obsikując. Ziemowit wstał, pogryziony i olany przez psa, z krwawiącą łydką.
Już mu się tak nad tym oceanem nie podobało. Wkurwiony rozglądnął się wokół siebie i
zobaczył klop. Niebieski toi-toi stał na samym środku plaży. Ziemowit dopiero teraz
uświadomił sobie, że bardzo chce mu się srać. Podbiegł do kibelka i otworzył drzwi. Patrzy, a
tam...
- Ojciec Borowik? - wykrzyknął zdumiony Ziemowit. - A co Ojciec tu robi?
Tymczasem ojciec Borowik był tak samo zdumiony jak Ziemowit, bo właśnie podcierał sobie
dupę. Podniósł głowę do góry i powiedział:
- Sram, a co?
- Jajco - wykrzyknął Ziemowit i obrażony chciał trzasnąć drzwiami od kibla, ale tymczasem
Ojciec Borowik zaczął podnosić się na kiblu i drzwi trafiły go prosto w czerep. Z takim
hukiem, że cały kibel się zatrząsł, przewrócił i rozpadł w drzazgi.
Ziemowit nie mógł uwierzyć w to co zobaczył. Miliony ton gówna wylały się na plażę, a w
tym wszystkim stał, ze spuszczonymi do kolan gaciami, Ojciec Borowik. Ale nie to wprawiło
Ziemowita w osłupienie. Wokół latały wszędzie, uwalone w gównie, świadectwa udziałowe
NFI. Były ich tysiące, miliony, całe tony. Wszystkie pomięte i ugnojone, widać było, że ktoś
podcierał sobie nimi dupę. Ojciec Borowik stał skonsternowany, trzymając jeszcze jedno
świadectwo NFI między swoimi pośladkami.
- Eee... no bo wiesz... he...eee - zaczął się jąkać Ojciec Borowik - to tak wyszło...

Odcinek 35 [chlodny]
- Masz przejebane, skorumpowany chuju! – krzyknął Ziemowit, po czym doskoczył do Ojca,
żeby go obezwładnić. Ten jednak wyjebał aspirantowi z klasycznego łokcia i Ziemowit stracił
przytomność.
Obudził się we własnym, śmierdzącym potem łóżku.
- Więc to był tylko sen. – wymamrotał z półotwartymi oczami. – Ja pierdolę, co za koszmar…
Wtem dobiegł go trzask wyważanych drzwi i do pokoju wpadło czterech uzbrojonych po
żółte zęby funkcjonariuszy CBA z karabinami. Ziemowit, zanim zdążył wykrzyknąć pierwszy
bluzg, który przyszedł mu do głowy, dostał kolbą w ryj i został wyprowadzony z domu w
samych gaciach i laćkach. Zawieźli go do białego budynku, w którym w białym pokoju, przy
białym stole siedział facet w czarnym garniturze i ciemnych okularach, a za nim stał
identycznie ubrany Ojciec Borowik.
- Panie Enderson, zdaje pan sobie sprawę, dlaczego się pan tu znalazł, prawda? – zapytał facet
w czarnym garniturze i ciemnych okularach.
- Jaki, kurwa, Enderson? – krzyknął Ziemowit – Nazywam się Ziemowit Pucybut i mnie,
kurwa, z kimś mylicie! Chcę rozmawiać ze swoim jebanym adwokatem!
- Wszystkie dowody świadczą przeciwko panu – odparł facet w czarnym garniturze i
ciemnych okularach – Nie ma sensu zaprzeczać, panie Enderson. A może powinienem
powiedzieć – Leo?
- Głuchy, kurwa, jesteś, baranie? – wydarł się Ziemowit – Nie jestem żaden Enderson! Ani
żaden jebany Leo! Ojciec Borowik może potwierdzić, kim jestem… To duchowny, dlaczego
go nie zapytasz?!
- Panie Enderson, Ojciec Borowik był tylko przykrywką. To nie duchowny, to nasz najlepszy
agent. Agent Folder. – powiedział facet w czarnym garniturze. – Dobra robota, agencie
Folder.

Na te słowa Ziemowit zaniemówił. Duchowny to sławny agent Folder? Po chwili ciszy
rozdarł się ponownie:
- Kurwa! Wrabiacie mnie, skurwysyny! Ja się odwołam! Ja zadzwonię do adwokata, gazet i
wszędzie, gdzie będzie trzeba! Macie wszyscy przepierdolone!
- Panie Enderson – odparł facet w czarnym garniturze – jak chce pan rozmawiać z
adwokatem, skoro nie będzie pan miał…

Odcinek 36 [mikel]
…języka panie Enderson – kontynuował facet w czarnym garniturze.
Tymczasem Ziemek zorientował się, w jakiej chujowej sytuacji się znalazł. Rzucił się więc na
ziemię i zaczął krzyczeć:
- DO MAMY KURWA! DO MAMY CHCĘ! JA PIERDOOLĘ JA NIE JESTEM ŻADEN
PIERDOLONY ENDERSON!!
Facet w czarnym garniturze i czarnych okularach powiedział: zróbcie to teraz!
- NIE! Dobra! Powiem wszystko, wszystko po kolei jak było! – zaczął się bronić Pucybut
- Tylko, tylko…
- Co kurwa? – Nerwowo wrzasnął Agent Folder wcześniej znany jako O. Borowik.
- Tylko że ja kurwa nic nie pamiętam! – powiedział Ziemowit i zaczął płakać.
- Moje wyroki są nieodwołalne – rzekł facet w czarnym garniturze i czarnych okularach. Gdy
Agent Folder zbliżał się do Ziemka ze szczypcami, ten wyjebał mu z bańki w ryj, po czym
wstał z białego fotela, przy białym stole, w białym pokoju i zaczął spierdalać z białego
budynku…

Odcinek 37 [ASPIRYNA]
…biegł korytarzami i piwnicznymi serpentynami, biegł ile miał sił i spalił tyle energii, że go
dopadła cukrzyca i stał się anemicznym anemikiem. Upadł na ryj i stracił przytomność. Kiedy
się ocknął zauważył swoim zezowatym okiem, że ma do nogi przypiętą kulę i że jest w
różowym pokoju, tak różowym, że ten kolor piździł mu się na gałkach ocznych. Kiedy wstał z
pryczy nagle usłyszał dźwięk rozchylających się drzwi i do izby wszedł sam Lort Volt.
- Gdzie jest kurwa Luki..?
- Jaki kurwa Luki - odrzekł Ziemowit - Co cię kurwa prąd popieścił..! Spadaj pedale… gdzie
ja kurwa jestem.. heeeee… heeeee…. Heeeeee..
- Kurwa jesteś na statku kosmicznym - odrzekł Lort Volt.
- Gadaj mi tu kurwa gdzie jest Luki…
- Jaki kurwa Luki, nie znam żadnego kurwa Lukiego i chuj, kapujesz? Gdzie ja kurwa jestem
i nie macie mnie tu prawa więzić znam swoje prawa!
Lort Volt wypłacił mu z miski centralnie w spłaszczone czoło. Nasz bohater po raz chuj
stracił przytomność. Lort powiedział do tracącego przytomność Pucybuta:
- Spotkamy się kurwa jutro i radzę ci przypomnieć sobie gdzie jest kurwa Luki!!! Warknął
rzucając mu na podłogę laczki, które zostawił u ojca Borowika.

Odcinek 38 [AfricanDevil]
Ziemowit poczuł nagle okrutny swąd. Obraz statku kosmicznego natychmiast zniknął z jego
oczu. Ziemowit czuł, jakby ktoś zanurzył mu głowę w szalecie! Przez chwile poczuł ulgę, że
to wszystko było okrutnym, bzdurnym, bezsensownym snem. Odetchnął, ale okrutny swąd się
spotęgował!
Co jest do jasnej Anielki, zapylanej przez stado spoconych murzynów? - pomyślał ze
strachem.

Coś wielkiego poruszyło się za nim. Zupełnie jakby słoń, albo inne ogromne zwierzę
przewalało się przez busz, tratując wszystko, co kopytami połechce. Chrrrrr! - rozległo się z
tyłu za plecami Ziemowita!
Prrrrr! - jakby wystrzelili z armatohaubicy! Smród się spotęgował!
O wszyscy święci! - pomyślał ze strachem Ziemowit, a strużka zimnego potu spłynęła mu po
tyłku. W tym momencie wielka, tłusta łapa z wielkimi, różowymi paluchami plasknęła o
szczupłe biodro Ziemowita.
- O Jezu! - wykrzyknął Ziemowit, zrywając się do ucieczki.
- Co żeś ochujoł!? - ryknął znajomy głos za plecami i muśnięciem grubych paluszków
odwrócił Ziemowita na plecy niczym piórko.
- Malwina! - ryknął zadowolony Ziemowit rozpoznając w końcu ukochaną żonę.
- Takim wystrachany, bo cuda mi się śniły, wiesz, te stresy w pracy!
Ziemowit spojrzał z miłością na swoją żonę. Była prześliczna. Miała duży, gruby nos i
kształtne, wypchnięte policzki. Jej oczy przypominały oczy wigilijnego karpia,
zapakowanego w galaretę. Cudowne, białe piersi przypominały przejrzałe arbuzy, a udami
mogłaby kruszyć głazy. Była niska, jasnowłosa, przypominała małą, trzydrzwiową szafę na
ciuchy.
właśnie po raz kolejny puściła okrutnego bąka, wyjaśniając przyczynę okropnego swądu.
- Wpierdoliłam garnek bigosu - powiedziała Malwinka oblizując mięsiste wargi.
- Moja maleńka - wyszeptał Ziemek - chodź do mężusia!
Malwina zagulgotała i przewaliła się na bok, przygniatając Ziemka rozkoszą swego ciała.
Przewaliła się po chwili na drugi bok, a Ziemek tymczasem znalazł się na niej.
- Hehe - zarechotał potwór - sąsiady spod czwórki to gadają, że jak na mnie leżysz, to
wyglądasz jak krawat na koszuli - zarechotała Malwinka.
- Bierz się do roboty! - ryknęła - masz małżeńskie obowiązki!
Ziemek przetarł spocone czoło, przygotował miłosną torpedę i rozpoczął swój miłosny taniec!
- Aaaaa! - ryknęła Malwinka, obejmując z całej siły Ziemowita udami.
- O Jezu! - zaryczał Ziemowit, myśląc, że właśnie pękła mu miednica...
Tymczasem przed drzwiami do mieszkania Ziemowita stał Edek z Józikiem, dwaj słynni
działacze okolicznego podziemia.
- Kręć kurwa kalfasem, to się brecha skręci i bechel wypierdoli z zajdla - skręcił bajerę Edek
rozglądając się dookoła siebie - jak się wyjebie zajdel to się wkumamy i wyciukamy frajera powiedział marzycielsko, marząc o wykończeniu Ziemowita, odwiecznego wroga.
Józek pracował ostro i po chwili zamek był otwarty. Z pokoju tymczasem dochodziły
straszliwe odgłosy, jakby stado bawołów uprawiało gody.
- Frajer ciupie kapiszona - wymamrotał zadowolony Edek - Się po cichu wyciuka na
partyzanta! A potem kulasy w trebel i cedzimy na melinę!
Złoczyńcy wyciągnęli noże i powolutku zaczęli zbliżać się do sypialni.
Ziemowit myślał, że za chwilę wyskoczy mu serce. Całe jego ciało pracowało jak górnik przy
wyrobku, a Malwinie wciąż było mało.
- Aaaach! - ryczało monstrum, przebierając kulasami jak kaczka, kiedy po podwórku drałuje.
- już blisko! - zaszeptał Ziemowit - jeszcze z minutkę!
- Zaciukać frajera! - usłyszał nagle za sobą dziwnie znajomy męski głos.
Po raz drugi tego dnia zimny pot spłynął Ziemowitowi po tyłku.
- Aaaaaaaachhhhh! - rozległo się nagle spod Ziemowita – aaaaaaachhh!
- Prrrrrrrr! - rozległ się wystrzał z odbytu Malwiny, która przeżywając wspaniały orgazm
rozluźniła swe zwieracze.
- Aaach! - krzyknął przerażony Józek, którego podmuch śmierdzącego powietrza rzucił z
całej siły o ścianę!
- W mordę misia! Zmieniam lokal! - ryknął przerażony Edek i wybiegł z mieszkania.
- Jesteś jak James Bond - wyszeptała Malwinka, ocierając swe rudawe włosy, spadające na
pełne wyprysków czoło - Mój wojownik!

- Ha - ryknął zadowolony Ziemowit - Ha! Nawet jak miłość uprawiam to poskramiam
bandytów!

Odcinek 39 [AfricanDevil]
Minęło kilka godzin...
Ziemowit siedział w ulubionym fotelu i gmerał kulasami, celem poprawienia krążenia w
dolnych partiach ciała, oglądając równocześnie Wiadomości na TVN 24 i rozmyślając sobie
trochę. Rozmyślając, poczuł coś dziwnego między uszami. Zupełnie jakby go kto w zadek
popieścił słabym prądem! Spodobało mu się... To sobie jeszcze raz pomyślał!
Z kuchni tymczasem dobiegło głośne mlaskanie, siorbanie a potem beknięcie tak mocne, że z
telewizora spadł bukiet plastikowych kwiatów.
- Obiad!! - ryknęła Malwinka - Chodź kochany, przecież idziesz do pracy na popołudnie!
- Idę patrol czynić! - zakrzyknął Ziemowit, unosząc swe seksowne ciało i przebierając
wdzięcznie kulasami po podłodze, celem usprawnienia ścięgien - Bandytyzm poskramiać,
złodziejstwo pałeczką popieścić i do ciupy zamknąć.
- Chodź do mnie moja myszko - zaszczebiotał Ziemek, pakując się do kuchni i prężąc mięśnie
klatki piersiowej, aby ciału przydać seksapilu.
- O Jezu! - wydusił z siebie, łapiąc powietrze jak karp w foliowej reklamówce, kiedy Malwina
objęła go wielkimi, różowymi łapami i przytuliła do siebie - Żebra poszły...
- Chodź jeść mój wojowniku, przygotowałam ci twój ulubiony obiadek - ziemniaczki, żeby
kałdun zapchać, smalec, żebyś siłę miał bandytyzm poskramiać i dużo cukru w kompocie,
żeby serce ci pracowało jak silnik spalinowy, kiedy pościg będziesz prowadzić - wyszeptała
Malwinka, głaszcząc się po wydatnych piersiach - Mięsa ci nie dałam, boś chudy i tak po
tobie nie widać, a ja sama zjeść lubię i muszę.
- Kocham cię - wyszeptał Ziemek, obejmując oczyma nadmiar szczęścia, którego nie sposób
objąć rękoma i nie sposób zważyć, bo takiej skali na wadze nie ma...
Zasiedli po chwili do stolika, na którym stał mały talerzyk dla Ziemowita i kocioł
czterolitrowy dla Malwinki.
Ziemek jadł delikatnie, namiętnie smakując każdy kęs i wpatrując się z miłością w ukochaną
żonę.
Malwina pakowała do pyska jak węgiel do pieca hutniczego, przebierając gębą jak lwica,
kiedy antylopę na sawannie obgryza.
- Kocham cię i całe twoje ciało - wyszeptał Ziemek, przegryzając kolejny kęs obiadu.
- Blee bu rbr mmmmnnnn - odpowiedziała Malwinka z głębi kociołka, który oblizywała
językiem, żeby grama pyszności nie zmarnować.
W melinie przy Zielonej siedział zdenerwowany mężczyzna. Siedział przy stoliku, bębniąc
nerwowo palcami o stolik.
- Kurwa - wyrzucił z siebie i nalał sobie szklankę wina Tornado.
- Kurwa jegoż jebana marycha - powiedział drugi raz i poprawił jeszcze jedną szklanką.
Słońce oświetliło przez chwilę jego lekko fioletową twarz. To był Edek, któremu udało się
cudem uciec z nieudanej akcji w domu Ziemowita.
- Coś kurwa taki zesmutniały? - zapytała Czarna Baska, niepodzielna władczyni meliny i
znawczyni okolicznego menelstwa - Chlasz tylko i nic nie mówisz?
- Bełta bombam, bo akcja wychujała - skręcił bajerę zasmucony Edek, wkładając w bezzębne
usta wypalonego do połowy peta - Kapiszon wychlasnął z dupala, Józek wykurwił na parkiet,
menda nietknięta, ja kulasami nadgoniłem kurwa. Józka mendy wykapowały i ciulać będzie w
ciupie.
- Szef będzie wkurwiony - podgrzała atmosferę Czarna Baśka - Może być dym.
Obiecałeś, że Ziemowita załatwisz. A ty sprawę zjebałeś.

- Stul mordę, bo jak przechlastam kulasem, to bratki nasadzą i do piórnika zamkną! - ryknął
zdenerwowany Edek.
Nagle otworzyły się drzwi do meliny i do środka wszedł Torbacz, szef lokalnego półświatka
w asyście dwóch goryli.
- Widzę, iż sprawa o której załatwienie cię prosiłem usilnie nadal niezałatwioną pozostała zagadał Torbacz, wyciągając z kieszeni Marlboro z przemytu - czyż nie jest ci żal, albo
wstyd, iż tak mnie zawiodłeś, synu? Co masz na usprawiedliwienie?
- Lokal już był wykapowany, zajdel wystrychnięty i już miałem ciukać frajera kiedy kapiszon
wychlasnął - chciał się tłumaczyć Edek, kiedy znienacka dostał w mordę od ochroniarza
Torbacza.
- Masz sprawę załatwić do jutra, bo jak nie, to cię znajdziemy, obedrzemy ze skóry i
opieczemy na grillu. Chociaż w twoim przypadku to zerwanie skóry byłoby doskonałym
rozwiązaniem, bo śmierdzisz, jakbyś się z rok czasu nie mył. Masz czas do jutra.
Edek dostał jeszcze raz w mordę i kopa w ramach promocji. Torbacz w ochroniarzami wyszli
i wsiedli do stuningowanego Opla calibra, w którym grało siarczyste disco polo, po czym
odjechali z piskiem opon.
- Aleś się zwinął, jak ci Alosza w mordę dał - pokładała się ze śmiechu Czarna Baśka Wyglądałeś jak karaluch, co to zainkasował uderzenie kapciem i leży na ziemi i girami
wywija w powietrzu!
- Zatkaj gardziel, bo jak wykukam z pytlonga to z mordy bebel się spłuka - ostrzegł Edek i
wyszedł z lokalu.
Stanął na ulicy i przypomniał sobie Ziemowita.
- Wykukam cię mendo i skoszę flaki - przysiągł sobie - Za siebie i za Józika!
Ziemowit naciągnął na swe seksowne ciało mundur i czapeczkę służbową.
- Ale ze mnie seksowny macho - powiedział przeglądając się w lusterku.
- Do zobaczenia ukochana żonko! - krzyknął do Malwinki, która właśnie zapakowała do
słodkich usteczek pół kilograma twardych landrynek - Idę bandytyzm okoliczny poskramiać,
pałeczką popieścić i jak zajdzie potrzeba to do ciupy zamknąć!
- Daj buziaka na do widzenia - powiedziała Malwinka, całując namiętnie Ziemowita i tuląc go
do siebie.
- O Jezu - wyszeptał Ziemowit, czując landrynki na swych migdałkach i błagające o ratunek
gniecione żebra i nerki...

Odcinek 40 [AfricanDevil]
Wkurwiony do granic możliwości Edek wyszedł z meliny i wszedł do najbliższej biedronki na
Radzymińskiej. Zawsze był spięty przed misją, drgała w nim każda cześć ciała, a najbardziej
jelita. Musiał je czymś uspokoić. Znał lekarstwo na wszystko. Piwo VIP w puszce - 1,59 za
opakowanie.
- Pociągnę browar to się kicha rozkuka - skręcił bajerę Edek, pakując do koszyka zgrzewkę
ulubionego napoju - grzdyla się pogoni to robota poleci jak zajdel w zamku! A frajera mendę
się wyciuka!
Edek ruszył w kierunku kasy, ale po drodze jego paskudne ślepia skierowały się w stronę
małego opakowania śledzików marynowanych.
- Kurna olek - zamarudził Edek, pożerając gałami pudełko - ale bym płetwala wtrychnąl w
bebech! Do tej pory tylko kaszankie spożywałem i to mnie flaki truchtało!
Edek rozejrzał się dookoła, a widząc, że obsługa sklepu zajęta jest swoimi sprawami,
wpakował brudną łapę do pudełka i począł łykać śledziki jeden za drugi.
- Gites! - zamarudził - ryba chce pływać! Trzeba lokal zmienić i browar zagulgać do jelita!
Zadowolony Edek zbliżał się do kasy, wyłożył piwo na taśmę i już miał płacić, kiedy nagle
poczuł rękę na swym ramieniu.

A za śledzie kto zapłaci? - zapytał uprzejmie ochroniarz.
- Bombaj ojciec konar, bo mnie się spieszy - odburknął Edek, prężąc się jak kot na widok
kaszanki - Chyba, że chcesz szczękę na ziemi tutać.
- Panie Kaziku, pan zadzwoni po policję - krzyknęła kierowniczka sklepu - Co się pan z
żulem będziesz przepychał.
Edek zaczerwienił się jak Gołota przed walką!
- Po mendę? - wkurzył się nie na żarty Edek, wyciągając z kieszeni kosę i wymachując
pazurami jak gibon na gałęzi w kongijskiej dżungli - Kapować mendzie mnie chceta?! Gites
zaraz w sklepie urządzę!
Edek zaczął wymachiwać nożem, a ludzie w sklepie poczęli krzyczeć na cały głos.
Ziemowit prowadził służbowego poloneza po ulicach miasta. Patrzył na
idących chodnikiem ludzi i sobie pomyślał. Znów uczuł miłe łaskotanie pośrodku głowy...
To pomyślał sobie znowu! Ale nie za dużo!
- Koci wentyl! Zgłoś się! Tu baza! - odezwała się nagle krótkofalówka.
Ziemowit wystraszył się nie na żarty. Ze zdenerwowania zamiast wziąć do ręki
krótkofalówkę, przytknął do twarzy nieodłączną, czarna saszetkę.
- Koci wentyl! - jestem!
- Koci wentyl - zgłoś się! - odezwał się głos.
- Jasny wał! - zdenerwował się Ziemowit - Ktoś mi znowu kable poprzekładał! Bandytyzm
się do poloneza zakradł i demontażu dokonał, żeby aparat służbowo śledczy nie mógł się z
bazą porozumieć!
Po kolejnej minucie Ziemowit znalazł właściwe urządzenie i przytknął je do twarzy. I to
właściwą stroną! Taki szczwany!
- Koci wentyl! Jestem!
- Koci wentyl! Napad w Biedronce na Radzymińskiej!
- Co? - zadziwił się Ziemowit - owady teraz mamy do ciupy zamykać?
- To sklep taki jest biedronka! - zdenerwował się głos w słuchawce.
- Taa - odrzekł jak zwykle podejrzliwy Ziemowit - A może jeszcze karaluch.
- Nie igrajcie ze mną! - odezwał się zdenerwowany głos w słuchawce - Jedźcie na
Radzymińską! Jesteście najbliżej!
- Co? - zdziwił się znowu Ziemowit - A skąd wiecie? Co za mną jedziecie i gałami śledzicie,
gdzie podróżuję?
- Natychmiast na Radzymińską kmiocie! Taki rozkaz! - ryknął głos w krótkofalówce.
- Tak jest! - krzyknął Ziemowit, bo na przepisy był czuły i ruszył ostro do akcji.
Licznik poloneza wskazywał czterdzieści kilometrów na godzinę.
- Do końskiego pytonga - podniecił się Ziemowit bo prędkość go energią natchnęła - Chyba
okno przymknę, bo mi pęd powietrza łeb urwie!
Ziemowit pognał w kierunku Biedronki na Radzymińskiej...
Malwinka tymczasem obejrzała w domu 1798 odcinek „Mody na sukces”.
- Zjadłabym coś - pomyślała, a potem poszła do kuchni.
- Mmm zrobię sałatkę - powiedziała do siebie, a potem z szafki wyciągnęła cztery konserwy
turystyczne. Dorzuciła do nich cztery cebule, dwa pomidorki, pudełko kukurydzy i słoik
majonezu. Wymieszała i zadowolona usiadła przed telewizorem.
- Złodzieje ukradli napis Arbeit mach frei - informował spiker.
- Ble brmk skkurrwysyny mleleeeee! - ryknęła zdenerwowana Malwinka z pełną mordą.
Zjadła cała sałatkę, a potem obejrzała wiadomości do końca.
Zrobiło jej się ciepło w brzuszku. Zadowolona rozłożyła się na łóżku..
Zrobiło jej się ciepło jeszcze gdzie indziej...
- Mmmm - zagulgotała zalotnie, chwytając za telefon i przewalając się po łóżku jak foka,
która na lodzie figluje.
- Kaziu - powiedziała namiętnie do telefonu - Kaziu! twoja myszka cię potrzebuje! Mój frajer
poszedł do roboty, lokal jest wolny... Wsiądź w auto i przyjedź kochany...
Czy Edek wyciuka mendę?

Czy Ziemowit wypałuje i zamknie Edka do ciupy?
Czy Malwina będzie się kochać z Kazikiem pod nieobecność Ziemowita?
Czy Torbacz zarzuci w swej bordowej Calibrze nowe nagranie Milano?
Czy piwo VIP zdrożeje w 2010 roku?
To i wiele więcej w nowym odcinku!

Odcinek 41 [AfricanDevil]
Mały, paskudny suchotnik o wyglądzie steranego przez życie rumuńskiego wieśniaka człapał
się powoli po schodach. Miał wyraz twarzy zastraszonego zwierza, niemniej jednak dziarsko
podążał na drugie piętro. W końcu zatrzymał się przed obskurnymi drzwiami obitymi
metalowa blachą.
Osobnik nieśmiało zadzwonił, po czym cichutko wypowiedział:
- Jestem myszko.
- Kaziu! - rozległ się ryk za drzwiami, a wychodzony biedak ze strachu o mało się nie
przewrócił.
Nie zdążył jednak ani chwili ochłonąć, kiedy drzwi nagle otworzyły się, tłuste różowe łapska
wciągnęły go do środka, a wielki różowy język zaczął jeździć mu po twarzy.
- Kaziu! - ryczała Malwinka, przygniatając biedaka do ściany ogromem swej miłości i
słodkiego ciała - Dzisiaj będziemy się kochać w wannie!
Kaziu nieśmiało przełknął ślinę, po czym z zakłopotanym uśmiechem wyciągnął z kieszeni
wytartej sztruksowej marynarki dziecięcą maskę płetwonurka.
Malwina spojrzała z rozkoszą na Kazika, i ściągnęła ramiona sukienki. Jej wielkie jak
przejrzałe arbuzy piersi rozlały się na boki, a Kazikowi z wrażenia spadły okulary...
Ziemowit drałował polonezem, tym razem już z zamkniętym oknem.
Czterdziestka na liczniku przyprawiała go o przyjemne łaskotanie w podbrzuszu. Po chwili
podjechał pod Biedronkę i zatrzymał się, uderzając z rozpędem w kolejkę stojących przed
sklepem wózków.
- O w mordę, ale klawo, jak policjanci z jajami - cieszył się Ziemowit, wydostając swe
seksowne ciało z pojazdu i przygotowując się do interwencji.
- Ja pierniczę starą w komin! - zamarudził przerażony Edek, widząc zbliżającego się do
sklepu Ziemowita - Menda! Zaraz gada wyciukam, kolumbryne ukradnę i ucieknę do
Niemców, albo innych ruskich i tam poproszę o azyl!
Ziemowit właśnie przekroczył próg sklepu, kiedy słoik z pulpetami w sosie pomidorowym
rozbił się na jego głowie.
- Ach! - ryczał zadowolony Edek – trafiony!
- O matko! Krew czy pomidorowa breja? - myślał przerażony Ziemowit, smakując
spływający mu po fryzurze pomidorowy sos.
- Breja! - ucieszył się Ziemowit - A teraz cię przestępco pałeczką popieszczę i do ciupy
zamknę!!! - powiedział, ruszając w kierunku przerażonego Edka.
Nagle przez Biedronką zatrzymał się stuningowany Opel Calibra, a wokół rozniosła się woń
tanich perfum i palonej gumy, a z wnętrza dobiegł głos okrutnego, weselnego disco polo. Z
samochodu wysiadł Torbacz w asyście ochroniarzy.
- Ziemowit! - ryknął - Mam tu dla ciebie niespodziankę!
- Jaką? - zaciekawił się Ziemowit, który na prezenty i niespodzianki był czuły.
- A taką! - wycedził Torbacz i wymamrotał coś do ochroniarzy.
Ci wyciągnęli a raczej wypchnęli z samochodu okropnie grubą, nagą kobietę i przyklejonego
do niej również nagiego, drżącego ze strachu suchotnika.
- Poddaj się! - wycedził Torbacz, drapiąc się po podwoziu.
- Malwina! - ryknął przerażony Ziemowit! - Malwina!!!!
Czy Ziemowit uratuje Malwinę?

Czy przebaczy jej kochanka?
Czy Edek wyciuka mendę, czy też Ziemowit zamknie go do ciupy?
Czy Torbacz kupi nowa kasetę Boys i założy sobie różowe futerko na gałkę zmiany biegów?
To wszystko w ostatnim odcinku przygód Ziemowita!!!!!!!!!!!!!!!!

Odcinek 42 [AfricanDevil]
Sytuacja zdecydowanie wymknęła się spod kontroli!
Gdyby nie siarczyste, weselne disco-polo, rozsiewające swoje radosne dźwięki z wielkich
głośników stuningowanej Calibry – można by powiedzieć, że zapadła złowroga cisza.
Ziemowit czuł jak pulsuje mu krew w skroniach i powoli ze zdenerwowania poczynają drżeć
mu łydki…
Wystraszony Kaziu, nagi i przyklejony do namiętnego ciała Malwiny czuł, że stoi tylko
dlatego, że otuliły go wielkie balony Malwiny i nie pozwalają mu opaść na ziemię…
Edek stał gotowy do walki jak przyczajony tygrys, ukryty smok i wściekły menel, co mu
zabrali ostatnie pudełko kartonowe.
Torbacz ze swoimi gorylami podrygiwali kulasami w rytm płynącej z głośników
„cyganeczki” i pobrzękiwali złotymi łańcuchami, zawieszonymi na przegubach ich rąk i
potężnych szyjach.
Malwina podrapała się po miejscu intymnym i pomyślała, że jakby tak chłopaki od Torbacza
przyszli trochę później, to przeżyłaby z Kaziem czwarty orgazm…
Sytuacja zaczęła się komplikować…
- Zaraz cię mendo wyciukam – wycedził złowrogo Edek, poruszając kulasami jak pająk,
kiedy po ścianie się przemieszcza, żeby złapanej musze wygryźć soczysty tyłek.
- Kurwa! – wycedził bez złości Ziemowit, patrząc z nienawiścią na przeciwnika.
- Ciachnę cię po korpusie, że flaki jak na sałatkę się rozlecą – złorzeczył Edek, zbliżając się
do Ziemowita.
- Kurwa! – Ziemowit zawarł w tym słowie podziw i nienawiść dla przeciwnika.
- Kurwa! – ryknęli ochroniarze Torbacza, podciągając rękawy białych koszul podciągając do
góry czarne spodnie i czochrając pazurami wyżelowane loczki.
- Kurwa! Ale zapierdalają! – powiedział Torbacz, przysłuchując się nowemu nagraniu Boys –
Bum ta ra ra! Ale zapierdala!
Mężczyźni zbliżali się do siebie jak zwierzęta, walczące o stado samic.
- Ziemowit – pożegnaj się z żona, bo to twoje ostatnie chwile – powiedział Torbacz, drapiąc
się po nodze i dalej przebierając kulasami w rytm przeboju Boys – Nie chciałeś brać ode mnie
pieniędzy, to teraz masz.
- Co??!! – zdenerwowała się na te słowa Malwina, która zawsze łasa była na wszelkiej maści
środki płatnicze.
- Jam jako dziewica czysty! – ryknął Ziemowit, kładąc rękę na sercu – Nie brałem, nie
kablowałem, nie zdradzałem! Nad życie cię kochałem! I czysty jak łza dziecka umrę!
Żegnaj ukochana żono! Kochałem cię nad życie i nad życie ukochałem ogrom twego ciała, w
którym pływałem, jak na łóżku wodnym, kiedy dzieliliśmy się swoją miłością! Żegnaj!
- Lać go! – powiedział od niechcenia Torbacz.
- He he! – ucieszyli się goryle Torbacza, oraz Edek, który wydostał z kieszeni nóż.
Zapowiadała się krwawa jatka….
- Stać!!!!!!! – krzyknęła nagle Malwina, a od wibracji jej głosu, spowodowanej ogromem
ciała zadrżały szyby w Biedronce – Stać!!!
- A gdzie miłość?!!! – krzyknęła, dumnie prężąc swe nagie ciało….
Mężczyźni stanęli nagle ( poza Kazikiem, który się przewrócił ) i wpatrzyli się w nią
zaskoczeni…
Jak w boginię…
Przecież była piękną kobietą…

Jej pełne miłości, pulchne ramiona mogłyby udusić niedźwiedzia….
Jej piersi, jak dojrzałe, bałkańskie arbuzy…
Jak gruszki treningowe, na bokserskiej sali treningowej…
Cudowne, wielkie, pełne miłości…
Jej krągły, z lekka zwisający brzuszek…
Tak słodki, że każdy chciałby utonąć w nim ustami i całować go godzinami…
Całować, pieścić, głaskać…
Ugniatać to białe, miękkie ciałko…
Jak świeże, wyrośnięte ciasto drożdżowe….
Jej biodra…
Cudowne, szerokie jak u bawolicy…
Ostoja jej cudownej kobiecości…
Krągłe, soczyste, duże…
Jej uda…
Mocne, cudowne, duże, szerokie…
Szczęśliwy ten, którego objęła nimi, w czasie miłosnej ekstazy, prawie łamiąc mu miednicę…
Jej kobiecość…
Duża, dorodna, bujnie porośnięta niczym przepiękny kwiat, obrośnięty tysiącami wijących się
wokół niego gałęzi traw…
Była przepiękną kobietą…..
- A gdzie miłość? – powtórzyła Malwina, a dwie wielkie jak grochy łzy spłynęły jej po
policzkach…
- Ziemowit, czy chcesz mnie stracić ? Czy chcesz stracić kwiat mej miłości? – mówiła
Malwina, a łzy wielkie, jak dropsy, które namiętnie zajadała, spływały po jej dużej twarzy i
zatrzymywały się na piątym podbródku…
- Nie chcę! Kocham cię nad życie! Jesteś dla mnie całym światem! – krzyknął Ziemowit i
padł na kolana.
Odrzucił na bok służbową pałkę i zapłakał rzewnymi łzami…
- Zabijta mnie! – krzyknął do Edka i ochroniarzy Torbacza – Zabijta, bo bez niej moje życie
jest i tak niczym!
- O w mordę jeża – powiedział ze zdumieniem Edek – Menda miłością szantażuje!
- To może jednak się dogadamy? – wtrącił nagle Torbacz, wklepując kolejną porcję żelu w
swe włosy.
- Oczywiście! – krzyknęła Malwina – Oczywiście, że tak!
- Ale my chcemy komuś wpierdolić! – powiedzieli z żalem ochroniarze Torbacza.
- I na to się znajdzie rada! – powiedziała zadowolona Malwina, wskazując na leżącego na
parkingu nagiego, przerażonego Kazika.
Kilka godzin później Ziemowit wraz z ukochaną żoną wracali z zakupów w Tesco.
Cały samochód był wyładowany mięsem, konserwami, gotowymi daniami i słodyczami.
- Widzisz głuptasie? – powiedziała Malwina do Ziemowita, czule głaszcząc go po głowie i
jedząc trzecią w ciągu ostatniego kwadransa paczkę ciasteczek – Co by było, gdyby nie ja? A
tak pan Torbacz ci do pensji dołożył i będzie na troszkę jedzonka dla twojej ukochanej
żoneczki.
- Kocham cię i całe twoje ciało Malwino – powiedział Ziemowit z miłością tak gorąca, jak
materiał pomiędzy udami idącej dwustukilowej niewiasty,
Stuningowany Opel Calibra podjechał do największego w okolicy sklepu tuningowego u
Romka.
- Panie Romeczku, pan da różowe futerko na gałkę zmiany biegów. Przecież nie będę jeździł
jak jakiś frajer! – powiedział władczym tonem Torbacz, uruchamiając nową kasetę Milano i
siekąc na cały głos wesołe rytmy wokół siebie – Uwielbiam, jak się wszystko dobrze kończy!
Nagi, biedny, pobity Kazio jęczał na wózku spod Biedronki.
- Nigdy w życiu już nie pójdę do mężatki – marudził, patrząc na pchającego wózek Edka.

- Stul pysk bo w czachę przygrzmocę – powiedział Edek – Zaraz cię do domu dowiozę,
mordę aloesem nasmaruj i będzie git!
- Miłość, miłość! – do tej pory Edek nie mógł zrozumieć tego co się stało – Może to i git, ale
gdzie tu kobietę znaleźć?
- Ty ojciec, wysiadaj z taksówki – powiedział ostro Edek do Kazika – Tu twoja melina.
Zara, zara – pomyślał nagle Edek, patrząc na umykającego ze strachem w kierunku drzwi
nagiego Kazika – Jak to gadają, jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma…
- Ty ojciec, a mydło masz w domu albo krem? – zapytał Edek z dziwnym błyskiem w oku,
idąc w stronę domu Kazika…
Miłość zawsze zwycięży!
KONIEC

