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I Bóg stworzył mężczyznę
Czyli, dla czego mężczyźni żyją tak jak żyją.
Bóg stworzył osła i powiedział do niego.
- Ty jesteś osłem. Będziesz nieprzerwanie od rana do wieczora pracował i na swoich plecach ciężkie przedmioty
nosił. Będziesz jadł trawę i będziesz mało inteligentny. Będziesz żył 50 lat.
Na to osioł.
- 50 lat tak żyć? To za dużo. Daj mi proszę nie więcej jak 30 lat.
I tak się stało
Następnie Bóg stworzył psa i tak powiedział do niego.
-Ty jesteś psem. Będziesz pilnował ludzkiego dobytku i ludzkim przyjacielem będziesz. Będziesz jadł to, co Ci
człowiek zostawi. Będziesz tak 25 lat żył.
Pies na to.
- Boże tak żyć i to przez 25 lat to za dużo. Daj mi nie więcej jak 10 lat.
I tak się stało.
Następnie Bóg stworzył małpę i tak powiedział.
- Ty jesteś małpa. Będziesz z drzewa na drzewo skakała i się jak idiota zachowywała. Ty musisz być zabawna i tak
przez 20 lat żyć.
Małpa na to odpowiedziała.
- Boże przez 20 lat żyć jak światowy błazen to za dużo. Proszę daj mi nie więcej jak 10 lat.
I tak się stało.
Ostatecznie Bóg stworzył mężczyznę i przemówił do niego.
- Ty jesteś mężczyzna. Jedyna racjonalna istota żywa, która opanuje ziemię. Będziesz swojej inteligencji używał do
podporządkowania sobie innych stworzeń. Będziesz panował na ziemi i 20 lat żył.
Na to odpowiedział mężczyzna
- Mężczyzną być przez 20 lat to za mało. Proszę daj mi 20 lat, które osioł odrzucił, 15 lat psa i 10 lat małpy.
I tak postarał się Bóg, żeby mężczyzna żył jako mężczyzna przez 20 lat. Potem się ożenił i następne 20
lat żył jak osioł, który od rana do wieczora pracuje i ciężary dźwiga. Potem przez 15 lat żył jak pies.
Pilnował domu i jadł to, co mu rodzina pozostawi, a potem na stare lata żył 10 lat jak małpa.
Zachowywał się jak idiota i zabawiał wnuki.
I tak się stało
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