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Wielu rozsądnych władców ster rządów przekazało wyrobnikom. Pierwsze 

uczyniło Królestwo Anglii. Przodkowie trochę głusi przegapili parę wieków, ja 

czyszczę uszy systematycznie. Stajenny jak oporządzał konie, rozmawiał ze 

zwierzakami. Podsłuchałem, żem pracuś i głupek, drugie słowo wyprowadziło z 

równowagi. Dopadłem bluźniercę chwyciłem za gardło: Mów! Inaczej głowę 
stracisz! Cesarzu kochany, po co użera, czasu nie masz na życie, oddaj ster 

rządów przydupasom dworskim. Wiem lud prosty mówi od serca, nie uprawia 

politykierstwa. Natychmiast wlazłem do łóżka przespać się z problemem. 

Wywołałem sen, ten napisał scenariusz. W zamku dwa stronnictwa: klakierów i 

pyskaczy, rozpisz wybory, niech lud wybierze „władzę”. Cesarz - głowa narodu 

ma prawo, kogo zechce tarmosić za uszy i zrzucać z piedestału, jak coś nie tak, 

to Oni. Wreszcie będziesz miał czas na jedzenie. Jak tak, to tak zrobiłem, 

zwołałem nocną naradę skłóconych obozów. Edyktem Cesarskim zrzekłem się 
władzy wykonawczej zachowując rolę wizytówki państwa. Teraz możecie brać 
za łby,  tylko w to nie mieszajcie, kopnę w tyłek i stracicie profity. Wybory 

wygrała partia pyskaczy zawdzięczając zwycięstwo przy rzucie na taśmę 
długości języka muskularnej blondynki. A co  tam, lud co chciał, ma, ja i tak na 

górze, przechytrzyłem lisków, głowa nieprzeciążona. Mowę tronową napisaną 
przez Babsztyla odczytałem beznamiętnie. Za dużo  powtarzających się słów 

Wolność  i wo-wo-llll-no-śśś-ććććć, pr-pr-pr, odruchowo krzyknąłem: wio, wio. 

Podpowiedziano: praca! A i słusznie – krzyknąłem – praca! Co szkodzi żądać, 
ich zmartwienie, Cholernie nudziło czytanie wypocin premiera. Dla świętego 

spokoju szybko zakończyłem swoimi słowami: Chleba lu-lu-lu do-do w-iiiii i 

huj! A teraz róbta co chceta! Zlazłem z tronu i pobiegłem do burdelu, nadrobić 
zaległości. Tylko teoretycznie miałem spokój, ciszę zakłócały obce poselstwa. 

Wtedy wywoływano na świecznik- reprezentacja cesarstwa, zapisane w 

konstytucji, na swoje widzimisie. Sam winien, zachciało pokazać, kto trzyma 

lejce, teraz kłopot, jakikolwiek oficjalny dupek przypęta. Muszę włazić na tron i 

siedzieć jak mumia. Czego nie wolno? Dużo tego; przede wszystkim pluć i 

wyzywać, dłubać w nosie, czochrać po plecach. Potrzebnym li tylko jako atrapa. 

Co zobaczyłem i usłyszałem - niezłe kino. Opowiem teraz. Pierwszy złożył 

wizytę kowboj zza oceanu na koniu. Przyciągnął przywiązaną do siodła 

postronkiem na bydło Statuę Wolności.  Straszna zadyma, długo czekaliśmy, 

kiedy kurz opadnie, żeby gościa zobaczyć. Zamiast mowy normalnej, z bata 

strzelając mówił: pif-paf, Ameryka, Ameryka, pif-paf, Irak. Nie wytrzymałem, 

hukłem z gardła: tylko nie zesraj! Zmienił temat: bum-bum, Ameryka, 

Ameryka, bum-bum, Afganistan. Echo odbite w sali tronowej zniekształciło 

głos: gó-gó-wno. Kowboj zbladł i zmiękł. Zapytał swojaków, w czym problem. 

Na ucho dostał wskazówkę, klimat  Golfsztromu oziębł. Wkurzony, chciał 



powiedzieć: miało być jak zawsze.  Raptownie z chłodu stracił głos i chwycił 

wymówkę - wracać do domu. Obiecał następnym razem dokończyć mowę. Na 

pożegnanie szacownego politykiera o dogmatycznym autorytecie, zaśpiewałem 

baj, baj i  dałem się pocałować w nos. Na koniec zwróciłem uwagę: po co tyle 

trudu zadał, tak wielki bagaż ciągnąc? Też takie zabawki-statetki mamy i z taką 
zaletą, nie kurzą. Jak grzecznie poproszą wypożyczymy nieodpłatnie. Spokój i 

cisza powróciła, zacząłem dłubać w nosie, ja tam mam wszystko tam. W 

niedługim czasie wyspiarze pod żaglami przypłynęli dokończyć przerwany 

dialog strzelecki koleżków. Doniesiono, grają w tej samej grupie tylko o wiele 

słabsi. Nie baliśmy się ichniego hałasu, ponoć partacze, strasznie pudłują. Rząd 

postanowił wzmocnić środki bezpieczeństwa. Grubymi dechami zabił okna, 

żeby wróbli zamkowych nie powybijali oraz nikt nie podglądał i podsłuchiwał. 

Ciekawski naród berliński, którego z braku miejsca nie wpuszczą do środka, nad 

wyraz złośliwy, zerkając przez okno wyśmiałby gości, do tego nie można 

dopuścić. Do diaska! Miał rację koniarz, niech parobki-dworzanie zajmują się 
takimi pierdołami.  W podzięce pobiegłem do stajni dać buzi-buzi w 

uhonorowaniu. Miałeś rację, stary koniu. Przygotowani na gości czekamy, 

sygnałem przybywają, odgłos be, be, be i muzyka tej maści. Ja Pomazaniec 

Boży, moi wyrobnicy, przepraszam, gabinet rządowy, wyszliśmy z zamku nad 

rzeczkę Spree przywitać przypływający żaglowiec. Dobili do kładki, spuścili 

trap i zarzucili cumy. Najpierw wylazły kozy, po nich hałas muzyczny, potem 

perukarze z Izby Profitów,  na końcu przystojny szef  Gabinetu Wyrobników. 

Dali po całusie z moim odpowiednikiem. Jak mój babsztyl przyssał do gościa, 

nie szło patrzeć. Fe, jakie pazerne na przystojniaków. Musiałem szturchnąć ręką 
- starczy już, daj spokój, potem nadrobisz. Ledwo przybyli, zaczęli patrzeć na 

słońce, z ciekawości my też. Gdy osiągnęło zenit, wrzeszczeli: lunch!, i pobiegli 

do kuchni. Siedli za stołami, zaczęli pogawędkę o koniach, golfie i rożnych 

przyziemnościach ziemskich.  Patrzę i słucham, co z tego wyniknie. Żadnej 

polityki nie widzę, dobrze. Gdy popili i pojedli, rozłożyli koce na ziemi. Sjesta. 

Co miałem robić? Wlazłem na tron, zacząłem chrapać. Obudziła strzelanina 

gości, walili ze śrutówek na zające gdzie popadnie. Żeby nie oberwać, wlazłem 

pod tron. Do tego zawodzili głośno: „Wielka Brytania”. W duchu, żeby gości 

nie obrazić: jaka ona wielka, czapką można przykryć. Z tego wrzasku 

najbardziej pasowało, jak ryczeli: Boże chroń Królową. Pomyślałem, swoje 

pieski też tak muszę wytrenować. Od tego krzyku i pukawki nadeszły chmury, 

zapowiedź burzy zmyła gości. Powstali od stołów wrzeszcząc: żagiel na maszt! 

Odpływamy, sztorm nadchodzi. Czort z wami, niegroźni krzykacze. Na 

polowanie zajączków możecie chodzić, niedźwiedziowi nie podskoczą, nakopie 

do dupy. Po burzy zawsze cisza, aż do znudzenia, nic tylko spać. Drzemkę 
przerwał przeraźliwy  rechot żab w bajorach przyzamkowych, jakby ze skóry 

obdzierano. Lokaj szepnął: ubieraj szaty, koronę i siadaj na tron. Gość 
przybywa, sąsiad za płotu. W obejściach pałacowych i podwórku wielkie 

sprzątanie, uprzątnięto syf po poprzednikach. Byliśmy gotowi do odwiedzin, 



przybył paradnie, z daleka słyszeliśmy miłosną muzyczkę. Przyjechali jak na 

piknik, drabiniastym wozem. Zamiast  kół, beczki z winem, a powóz ciągniony 

przez żaby. Od razu widać dobre intencje, nie przybyli na wyżerkę. Moich 

zapasów nie naruszą, wszystko fifty-fifty, więc w porządku od początku. Nie ma 

swarów,  zadowolony: kucharz, bimbrownik i żaby też. Najbardziej ucieszyło, 

przywieźli panienki. Co mieliśmy załatwić, zrobiliśmy piorunem,  bez polityki, i 

do stołu! W protokole nie  ujęto części rozrywkowej - po co drażnić lud - a 

stanowiła sedno wizyty. Daliśmy w gaz i potańcowaliśmy do obucha. Jaki 

koniec nie wiem? Zajęty nauką udzielaną przez dwie sprezentowane profesorki 

z Mouline Rouge. Na wszelki wypadek zapytałem babcię klozetową, najlepiej 

wie, kto smrodzi i jak impreza przebiegała. Wszystko w należytym 

porządeczku, panocku, bez awantur. Powymieniali krew, znaczy żony, nie 

skubnęli naszych piwnic. Cesarzu, nie ważne kto z kim spał, istotne czyje dzieci. 

Czemu bez pożegnania pojechali? Sekwana   zapieniona niemożebnie, warczała 

aż bryzgi fal tu dotarły. Jaki powód babciu? Nieobecność gospodarzy kowboj za 

oceanu wykorzystał, batem chłoszcząc ich rzekę, chciał  nagonić do Potomacu. 

Bez straty czasu, ruszyli z kopyta intruza przegonić, przerywając ucztę. 
Krzywdy nie mam, śliczny prezent pozostał, też bym nie pozwolił rządzić w 

swoim domu. Szkoda, odjechali, mieliśmy wesoło. Nie zdążyłem przerobić 
wszystkich lekcji francuskiego z nauczycielkami, nowi goście zawitali. 

Przyjąłem Cara z całą dostojnością i powagą, ogłaszając najwyższy stopień 
pijaństwa na zamku. Zimno, w ten czas raczej nie lato, oni ubrani w futra 

niedźwiedzie, też mamy, wiszą na ścianach – wizytówki miasta. Jeszcze nie 

zdążyliśmy dać buzi-buzi każdy z każdym. Krzyczeli? Zimno, zimno, może coś 
na rozgrzewkę, nie wypada odmawiać. Lepsze  jak nudna polityka i strzeliłem 

byka. Mają wypróbowaną strategie Wielkiego Piotra, przeciwnika trzeba spić, 
potem swoje robić. Zapiłem niemożebnie, w widzie pijackim podarowałem 

nauczycielki. Ja to nic, nie dość mojego Herszta Wyrobników przelecieli, 

jeszcze pożyczyli ze skarbca dolary na wieczne nieoddanie, obiecując ożenek. 

Zostaliśmy wykiwani, mieć pretensje, a do kogo? Dorośli ograni jak dzieciaki. 

Teraz szukaj wiatru w polu. Strasznie dopiekał brak profesorek z Mouline 

Rouge - nuda i kwachy w koło. Ciszę przerwał ubogi naiwniak. Z prawej 

rubieży przybył boso i w ostrogach, prosić o wsparcie. Niezwykłe utrapienie z 

tym gościem, nie ma głowy do interesów, łatwo wykiwać, źle  gospodarzy na 

własnych śmieciach, a ma pretensję. Chciałem im powiedzieć, biedny boś głupi, 

głupi bo biedny, uszczypnąłem język. Ograbieni niedawno, jakże mieliśmy 

wspomóc. Dał popalić, że świętojebliwy nie wspomnieliśmy o balandze, do tego 

nie umiał mówić, przemówienia pisali inni. Urwanie głowy. Oj, nabiegaliśmy do 

jego zaufanych Cyceronów, Poselstwa Kowboja za Oceanu i Nuncjatury 

Wiecznego Miasta. Co wymęczył i jakie utrapienie – nieładnie gościa 

obgadywać. Dla świętego spokoju daliśmy na odczepnego ochłap ze spiżarni i z 

bogiem. Po takim szoku natchnienia do życia zacząłem szukać na nieboskłonie. 

Odkryłem nową gwiazdę koloru żółtego, zacząłem rozbierać na części, wyszło 



ponad miliard, trzeba uważać z taką liczbą – potęga. Dawać tutaj! Przybyli 

niebawem, twarze przesłonięte maskami grozy. Mało ze strachu nie narobiłem w 

spodnie, powaga urzędu powstrzymała. Niczego nie chcieli, dobrze pomyślałem. 

Zamiast normalnie rozmawiać jak przy takich sytuacjach, chodzili po kątach 

wszędzie zaglądając, jak coś zainteresowało, fotografowali i węszyli dokąd 

odciski stop prowadzą. Mieli przy sobie worki jutowe, ładowali w nie wszelakie 

rzeczy, nawet kurz z podłóg.  Jacyś dziwni, nic nie jedli i nie pili, cały czas 

kłaniając w pas, dziękowali, nie wiadomo za co. Niczego nie rozumiałem z tego 

wszystkiego, od myślenia spocony jak mysz. Łepetynę wytarłem ścierką, cała 

mokra, rzuciłem na ziemię. Szybko podnieśli i do wora. Tego za dużo. Nie 

wytrzymałem nerwowo, zwołałem w sraczu alarmowo posiedzenie 

sprawdzonych zauszników, babci klozetowej i stajennego. Gadajcie co wiecie, 

radzę szybko inaczej stracicie posady i wytargam za uszy. Zaczęli beczeć. Cicho 

płaczki! Gadać! I to już! Pierwsza zmiękła kobita: Panoczku, oni nie głupi, w 

gównach, które zbierali do worków, myśl podłapują, do której zdążamy. 

Dołożył koniuszy: później zrobią lepiej i taniej. Cooo!? Tak wykorzystują prawa 

gościa! Pobiegłem przywalić berłem po głowie, aby spryt  stracili. Nie wiem 

czemu już nie zastałem, pewnie zwąchali, zdekonspirowani. Wkurzony wlazłem 

na tron i obwieściłem: Od dzisiaj nie przychodzę na żadne powitanie obcych 

poselstw, w większości chcą oszukać. Cesarz ma błękitną krew, od takich 

daleko, niech załatwiają sprawy z moimi przekrętusami, równy z równym. 

Zrzeczenie prerogatyw Gabinet Wyrobników przyjął z aplauzem, z ulgą na 

sercu  przestałem nosić brzemię. 
 


