
PRZYGODY WYBITNEGO WIĘŹNIA   

 

 

Cześć wszystkim, z tej strony wasz ulubiony więzień Konrad, dawniej Gustaw. Porzuciłem jednak 

stare imię, aby przybrać nowy image. Nowe imię, nowy ja, wiecie jak to jest. Przeszedłem 

metamorfozę i wkraczam w nowy rozdział życia. Moja depresja minęła wraz z myślami o mojej 

byłej. Teraz skupiam się na rzeczach ważnych. Piszę to w pośpiechu i obawie przed klawiszem. 

Jeśli zdążę to opowiem wam kilka historii. 

 

W wigilijny wieczór wpadły do mnie ziomki z celi obok. Wspominaliśmy powody, przez które 

zostaliśmy uwięzieni za kratami przez tego Starego Piernika. Zaczęliśmy głośno śpiewać, 

przemawiała przez nas zemsta. Po wyczerpującej balandze niespodziewanie doznałem wizji. Nie 

uwierzycie! Byłem orłem! Latałem sobie nad Polską, aż nagle jakiś czarny nieudacznik przysłonił 

mi widok i nic więcej nie widziałem! Jako, że zostałem sam i nie miałem z kim porozmawiać, to 

wypadło na Boga. Przyznaję, że troszeczkę mnie wtedy poniosło. Nawrzucałem mu, że byłbym 

lepszym Panem Świata. Nawiasem mówiąc, nadal tak sądzę. (Dajcie znać w komentarzach, czy 

mam rację). Tak się zbulwersowałem, że nagle urwał mi się film. Po chwili się budzę, patrzę w górę, 

a tam jakiś Ziomuś ubrany w czarną suknię, myślę sobie – chyba ksiądz! Kompletnie nie pamiętam 

co się wtedy działo. Myślałem,że Bóg się w końcu ogarnął i na mnie kogoś nasłał. Wiecie o co 

chodzi. Po kilku dniach, jak mnie prowadzili na rozprawę, to się z Piotrem minęliśmy na korytarzu. 

Dałem mu jakiś tam wyszperany z tylnej kieszeni spodni pierścień, który oczywiście 

POŻYCZYŁEM od starej wdowy podczas jej nieobecności w domu, żeby nie zadawał więcej pytań 

i dał mi spokój. Już miałem zostać zaciągnięty siłą do Senatora ,gdy nagle usłyszałem przerażający 

huk, a w oknie ujrzałem zna… 

 

Oho… Idą po mnie. Niestety muszę kończyć. Czekajcie na następny wpis, o ile dożyję… Zrobimy 

jakieś spotkanko, jak wyjdę w końcu z paki. Trzymajcie się. Konrad (nie mylić z Gustawem). 


