
Stworzenie Kobiety 
 
 
Pan stworzył Kobietę 

Pojawił się Anioł i zapytał: 
– Czemu tyle czasu Ci to zajmuje Panie ? 

Pan mu odpowiedział: 
– Widziałeś zamówienie…??? 

Musi być całkowicie zmywalna, ale nie 

plastikowa. 
Ma 200 ruchomych części, wszystkie 
wymienne. 
Działa na kawie i resztkach jedzenia. 
Ma łono, w którym się mieści wiele dzieci 
na raz. 
Ma pocałunek, który leczy każdą ranę,  
od startego kolana do złamanego serca… 

Anioł starał się powstrzymać Pana: 

 

– To jest za dużo pracy na jeden dzień, lepiej poczekać ze skończeniem do jutra… 
– Nie mogę – powiedział Pan. 
Jestem tak blisko skończenia tego dzieła, które jest tak bliskie memu sercu. 

Anioł zbliżył się i dotknął kobiety: 
– Ale zrobiłeś ją taką miękką Panie… 

 
– Ona jest miękka, ale zrobiłem ją także twardą. 
Nawet nie wiesz, ile może znieść lub osiągnąć… 

 
– Będzie myśleć? – zapytał Anioł 

 
Pan odpowiedział: 

– Nie tylko będzie myśleć, ale rozumować i negocjować… 

Anioł zauważył coś, zbliżył się i dotknął policzka kobiety… 
– Wydaje mi się, że ten model ma skazę. 
Powiedziałem Ci Panie, że starałeś się dać za wiele rzeczy na raz. 

– To nie skaza – sprzeciwił się Pan – to łza… 

– A po co są łzy? – zapytał Anioł 



Pan odpowiedział: 

-Łza to forma, którą ona wyraża swoją radość, wstyd, rozczarowanie, 

samotność, ból i dumę oraz smutek… 

Anioł był pod wrażeniem: 

– Jesteś Panie geniuszem, pomyślałeś o wszystkim. To prawda, że kobiety są 

zdumiewające…. 

– Kobiety mają siłę, która zdumiewa mężczyzn. 

Mają dzieci, przezwyciężają trudności, dźwigają ciężary, ale obstają przy 

szczęściu, miłości, dobroci, radości… 

Uśmiechają się, kiedy chcą krzyczeć, śpiewają, kiedy chcą płakać, 

płaczą kiedy są szczęśliwe i śmieją się kiedy są smutne… 

Walczą o to, w co wierzą, kochają bezwarunkowo, 

Płaczą kiedy ich dzieci osiągają sukcesy. 

Łamie im się serce, kiedy umiera przyjaciel, 

Cierpią, kiedy tracą członka rodziny, ale są silne, kiedy nie ma skąd wziąć siły… 

Wiedzą, że objęcie i pocałunek może uzdrowić zranione serce. Serce kobiety jest 

tym, co powoduje, że świat się kręci… 

– Tak – odpowiedział Aniołowi Pan – Serce Kobiety Jest Zadziwiające…. 

 
*** 

 

Legenda o stworzeniu kobiety 
 
Kiedy Stwórca skończył stwarzanie mężczyzny,  

zdał sobie sprawę, że zużył już wszystkie konkretne składniki.  
Nie było nic więcej trwałego, nic stałego czy mocnego,  

z czego mógłby stworzyć kobietę.  
 
Stwórca zastanawiał się długi czas, w końcu wziął: 

krągłość księżyca, 
gibkość pnącza winorośli i drżenie trawy, 
wysmukłość trzciny i kwitnięcie kwiatów, 

lekkość listków i jasność słonecznych promieni, 
płaczliwość chmur i niestałość wiatru, 

miękkość ptasiego puchu i twardość diamentu, 
słodycz miodu i okrucieństwo tygrysa, 
żar ognia i chłód śniegu, 

gadatliwość papugi i śpiew słowika, 



fałszywość lisa i wierność matki lwicy. 

Mieszając te wszystkie nietrwałe elementy,   
Stwórca utworzył kobietę i obdarował nią mężczyznę.  

Po tygodniu mężczyzna przyszedł i powiedział: 
 
"Panie, stworzenie, które mi dałeś, unieszczęśliwia mnie.  
Bez przerwy mówi i niemiłosiernie mnie dręczy,  
tak że nie mam wytchnienia. Żąda, abym stale się nią  
zajmował i w ten sposób tracę czas. Płacze o każdy  
drobiazg i żyje bezczynnie. Przyszedłem,  
aby Ci ją zwrócić, bo nie mogę z nią żyć".  

 
"Dobrze" - odpowiedział Stwórca i wziął ją z powrotem. 

 
Po tygodniu mężczyzna wrócił i rzekł:  
"Panie, odkąd oddałem Ci z powrotem to stworzenie,  
moje życie jest takie puste. Ciągle o niej myślę  
- jak tańczyła i śpiewała, jak spoglądała na mnie  
kątem oka, jak przekomarzała się 
ze mną, a później  
mocno się do mnie przytulała. 
Była tak piękna i tak  
delikatna w dotyku. Uwielbiałem 
słuchać jej śmiechu.  
Proszę, oddaj mi ją z powrotem".  
 

"Dobrze" - powiedział Stwórca.  
I mężczyzna wziął ją na nowo. 

 
Jednak trzy dni później znów 
wrócił i powiedział:  

"Panie, nie rozumiem i nie potrafię 
tego wyjaśnić,  
ale po wszystkich moich 
doświadczeniach z tym  
stworzeniem doszedłem do 
wniosku, że sprawia mi  
ona więcej kłopotów niż radości. 
Błagam Cię,  
zabierz ją z powrotem! Nie mogę z 
nią żyć!"  

"Ale nie możesz żyć i bez niej" - 
odparł Stwórca.  
 


