
Gdyby alkohol mógł siC 
przedstawić i przemówić  
 

Przyznać muszC, ce byłem i jestem złodziejem w najgorszym - po ludzku s>dz>c - wydaniu. 

KradnC rodzinie najlepszych ojców i synów. KoWciołowi najwierniejsze dzieci. Ojczyanie 
najzdolniejszych obywateli. Szkole i nauce najtCcsze umysły. Rodzinie ludzkiej najpierwsze 
jednostki. A jednak cieszC siC dot>d wolnoWci> i mianem najlepszego dobroczyMcy ludzkoWci, 
przyjaciela człowieka, towarzysza jego radoWci i smutków. Ja jestem na Wwiecie najwiCkszym 
gangsterem i przywódc> mafii, która codziennie uWmierca miliony, zabieraj>c im wszystko. 
WłamujC siC do kieszeni, domów, serc i rodzin. Tylko ja znam klucze do wszystkich zamków, 
skarbnic i kas. 

Mój gang nie boi siC szubienicy, bo mam w swoim gronie przedstawicieli wszystkich warstw 

społecznych, nie wył>czaj>c sprawuj>cych władzC i wymierzaj>cych sprawiedliwoWć. 

Jestem panem, monarch>, władc>. Mnie słuc> rz>dy, stawiaj>c na czołowym miejscu w czasie 
bankietów i przyjCć. W mojej obecnoWci decyduje siC o losach Wwiata, cyciu i Wmierci, ubija 
interesy... Moje zdanie w kacdej sprawie jest ostateczne. Przy mnie ludzie bawi> siC, taMcz>, 
płacz>, umieraj>.  

Wal> siC trony jeden po drugim, kurcz> imperia, upadaj> rz>dy, tylko moje imperium nie 
kurczy siC i nie upada, choć niesie zagładC. NiszczC wszystko i wszystkich. PiCkne dzieci, 
wspaniał> młodziec przemieniam w zbrodniarzy. Zapełniam nimi szpitale i zakłady 
poprawcze. Bogatych zamieniam w nCdzarzy. Zdrowych w chorych. M>drych w głupich. 
Kołyski w trumny. Miasta w cmentarze... 

Któc mnie nie doWwiadczył? Któc mnie nie zna? I to dziecko mego przyjaciela pijaka. I ta 
poniewierana cona. Znaj> mnie dobrze kapłani, załamuj>c rCce nad owocami wieloletniej 
pracy. Znaj> mnie izby wytrzeawieM, s>dy, wiCzienia, ale tec i szkoły, dyskoteki. 

Teraz nie muszC siC juc chyba dłucej przedstawiać? Mam nadziejC, ce i wy nie zrazicie siC do 
mnie i tylko u mnie szukać bCdziecie mocy, szczCWcia, tak jak szukaj> miliony. be i was nie 
zabraknie w mojej armii, z któr> od lat zdobywam... piekło! 
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