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   Jak g³osi bajka, by³y sobie trzy œwin-
ki (dwie g³upie, jedna m¹dra) i bardzo 
wredny wilk. Œwinki by³y sierotami, to 
jest nie mia³y ojca i mamy. Postanowi-
³y zbudowaæ sobie domki. Zapytajmy 
wprost, pomijaj¹c ró¿nego rodzaju 
metafory – dlaczego nie mieszka³y 
w chlewie jak mieszkaj¹ inne œwinie,  
tylko zbudowa³y sobie domy? Jakby 
siê zastanowiæ, to sam fakt, ¿e œwinie 
domy buduj¹ jest ju¿ metafor¹. I ¿e 
w nich mieszkaj¹ to ju¿ szczyt wszyst-
kiego. Ale zostawmy rozwa¿ania nad 
³adem spo³ecznym i moralnym.
  Wiêc tak. Pierwsza, (co tu du¿o kryæ 
– najg³upsza) beztroska, z dusz¹ artys-
ty, zbudowa³a sobie dom z siana. Na 
pierwszy rzut oka, rzeczywiœcie œwinia 
bez wyobraŸni. Jak ulewa, to leci na 
ryja, jak wiatr zawieje, to gwi¿d¿e we 
w³osach. Owszem, ciep³o i przytulnie 
latem. Ale jakie ostatnio my mamy 
lato, co? Nie mówiê ju¿ o za³o¿eniu 
instalacji elektrycznej. Bo niby gdzie 
mia³by byæ przewód! W s³omie?! Ale 
z drugiej strony – ekologia. Naturalne 
surowce, niski nak³ad. Mo¿na pomy-
œleæ nad dostawkami. 
   A teraz druga œwinka. Trochê m¹-
drzejsza, bo dom sobie zbudowa³a 
z desek i patyków. Jak siê dobrze po-
³¹czy to i ulewa nie straszna, wiatr nie 
hula. Mo¿na sobie co prawda wbiæ 
drzazgê w ty³ek, ale jak siê dobrze 
wyhebluje, to nie grozi. 
  No i w koñcu trzecia najm¹drzejsza,
najrozs¹dniejsza i najroztropniejsza 
(za to pozbawiona duszy artystycznej)
zbudowa³a sobie dom z cegie³. Cie-
kawe za co? W ¿adnej bajce o trzech
œwiniach nie ma mowy o pracy. Czas 
by raz w koñcu rozświetlić mrok pa-
nuj¹cy nad sprawami utrzymywania 
siê niektórych postaci z bajek. W tej 

  Tê bajkê mo¿na nazwaæ tak: Bajka 
dla idiotów. Dlaczego? Nie wiecie?
To pos³uchajcie.
   Dawno, dawno temu (brzmi jak 
wstêpniak z Gwiezdnych Wojen), a jak
dawno, to ju¿ was gówno powinno to
obchodziæ. No, ale za³ó¿my, ¿e obcho-
dzi. No wiêc ¿y³a kiedyœ tam bardzo 
dziwna rodzina królewska. Jakby ro-
dziny królewskie by³y normalne, to 
byœmy nie musieli mieæ parlamentu. 
Wiêc ta dziwna rodzina, to król pan-
toflarz, gapowaty syn i matka kombi-
natorka. Zdarzy³o siê, ¿e synuœ dorós³ 
i trzeba mu by³o siê o¿eniæ. Oczywiœ-
cie nie móg³ siê o¿eniæ z mi³oœci. Mu-
sia³, bo dorós³. Ale matka pomyœla³a 
„Taki ten mój synuœ delikatny, w woj-
sku nie by³, na zabawy nie chodzi, s³u-
¿¹cych nie ob³api, jednym s³owem 
dupa taka wo³owa. Trzeba mu równie¿ 
delikatniejsz¹ kobitê znaleŸæ. A jak 
znaleŸæ skoro wszystko gruboskórne. 
No i od tej gruboskórnoœci siê zaczê³o. 

Księżniczka na ziarnku grochu
Jak znaleŸæ nie gruboskórn¹. Oczywi-
œcie król jegomoœæ mia³ to wszystko 
g³êboko w powa¿aniu i ca³e dni spê-
dza³ na polowaniu. Królowa matka 
kombinowa³a. Wiêc tak – myœla³a – jak 
synowa bêdzie za cwana to mi z domu
rodzinnego wyniesie do swoich ca³y 
serwis do kawy na dwanaœcie osób i 
dywany. Wiêc po pierwsze – musi być
sierota i to najlepiej z ma³ego królestwa 
co to ju¿ nie istnieje. Po drugie chuda 
musi byæ, ¿eby nie ¿ar³a za du¿o, bo 
z torbami pójdziemy. Po trzecie: musi 
byæ ci¹gle uœmiechniêta, bo syn lubi 
uœmiechniête gêby; nie bez powodu 
powiesi³ sobie w sypialni reklamê pa-
sty do zêbów. Szuka³a, szuka³a i zna-
laz³a tak¹ co jej odpowiada³a.  I to ju¿ 
koniec. A co siê tyczy tego grochu, to
wygl¹da to tak: 
  Królewna wcale nie spêdzi³a nocy 
na kilku pierzynach, a pod sob¹ mia³a 
ksiêcia, a nie groch. Ale to ju¿ inna 
bajka.

sytuacji mo¿na zaryzykowaæ stwier-
dzenie – krad³a z budowy materia³y 
i postawi³a sobie dom. Przypominam, 
¿e do cegie³ dochodzi cement, pia-
sek, wapno, okna, drzwi, deski i wiele 
pierdó³ z tak zwanego osprzêtu. A ile 
to kasy?  
  No i ten czwarty: wilk (schemat ten 
sam, co w „Kapturaku”) – bydlê, ciem-
na swo³ocz o niejasnym pochodzeniu 
i profesji. W tej bajce wystêpuje dodat-
kowo jako dmuchacz. No wiêc wilk 
jest g³odny. A swoj¹ drogą, jeżeli świ-
nie buduj¹ domy, to czy wilk nie móg³-
by prowadziæ restauracji? No więc
g³odny i wychudzony postanawia zjeœæ 
œwiniê. No i co w tym dziwnego? Tra-
wy jeœæ nie bêdzie, albo kory z drzew.
Chocia¿ mo¿e kora nie by³aby taka z³a, 
gdyby w okolicy by³y drzewa i trawa. 
Nie dziwcie siê. Czy zastanawialiœcie 
siê nad pewnym faktem? Pierwsza 
œwinka postawi³a dom z siana. A sia-
no to niby co? Trawa. A na taki dom 
trawy potrzeba bardzo du¿o. A teraz 
dalej. Druga dom z desek i patyków. 
A bajka ma³a, to i ma³y las. A trzecia 
z ceg³y. A ceg³a to co? No glina prze-
cie¿. S³owem, ca³a okolica wygl¹da³a 
tak, jakby wybuch³a bomba atomowa. 
Ale za to stoj¹ trzy piêkne wille. To 
co ten biedny g³odny wilk ma jeœæ? 
Musi zjeœæ w³aœciciela domu. Dmu-
cha w pierwszy i zdmuchuje go. £apie 
w³aœciciela do wora, idzie pod drugi 
adres, dmucha i te¿ ³apie w³aœciciela. 
Potem, nieŸle ju¿ wydmuchany, idzie 
pod trzeci dom. Dmucha, dmucha i 
nic. Dostaje zawa³u i umiera. Œwinki 
zamieszkuj¹ razem i wszystko jest 
cacy. Ludzie! Nie mo¿na tak by³o od 
pocz¹tku? Przypominam! Wilk jest 
gatunkiem zagro¿onym wyginiêciem. 
Ale póki co, œwinie gór¹.
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