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Rozpoczął się kolejny dzień romantycznej 
pracy w lesie

Heniek i Zdzisiek  
zajechali jak zwykle...

...swoimi  
wypasiony-
mi furami

Natomiast Zbychu, korzystając  
z pięknej aury, gablotę zostawił  
na podjeździe swej willi…

…postanowił 
przed pracą zażyć 
trochę fitnessu

Zadanie na dziś  
– trzebież późna

Sprzęt zrywkowy  
już przygotowany

Heniek jeszcze  
zakasa nogawki…

…i ochoczo rusza do pracy, 
prawie wcale się nie potykając

Jak zwykle wszyscy pracują 
równo ramię w ramię

Wrrrrr...
– chwali Zdziśka podleś- 
niczy Zenon Skwara.

– Trzeba przyznać, 
że robota idzie  
z gazem

Wieśczysław Nieszczególny
2222
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Tymczasem leśniczy Łukasz Nóżka ra-
zem z brygadzistą Tadeuszem wspólnie 
ustalają harmonogram dalszych prac

No 

O, ta ma  
niezłe cycki 

Zbychu wstał  
dziś wyraźnie  
lewą nogą 

K…, co mi 
się tu znowu 
przyczepiło? 

Chłopaki bacznie obserwują 
każdy pozyskany wałek.  
Witek postanawia podprowadzić 
jedną sztukę

Razem ze szwagrem, korzystając 
z chwili nieuwagi leśniczego i bry-
gadzisty ślęczących nad harmono-
gramem prac, łapią we dwóch wa-
łek i cichaczem biegną do gabloty

Zdzisiek nie  
jest gapa,  
zauważył  
co się kręci,  
wiedział,  
że będą  
problemy

Do kabiny nie  
wejdzie, spróbujemy 
w schowek na narty 

– doradził im ze znawstwem 

Nie wiedzieli, że na wszystko ma 
oko człowiek brygadzisty, który 
nakapował inżynierowi Bronkowi 
Łodydze

Już nie 
żyjesz 

inżynier Bronek 
Łodyga, rzucił się  
z klupą nie bacząc, 
że w starciu  
z pilarką jego klupa 
nie ma szans

– Po co te  
nerwy, kierowniku, 
jest git!

Rozlew krwi  
postanowił  
załagodzić  
Onufry 

Konflikt zażegnany, wszyscy razem zgromadzili się 
w zgodzie na zapleczu socjalnym 
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Po krótkiej przewie wracają do pra-
cy. Zdzisiek jednak wyraźnie nie może 
skupić się na robocie. Na twarzy ry-
suje mu się wspomnienie ostatniego 
spotkania ze sklepową Kryśką…

Po pracy każdy oddaje się  
swoim pasjom. Zbychu  
z pilarką się nie rozstaje…

…i dopiero teraz pokazuje swą  
prawdziwą twarz

Heniek przebiera się za 
profesjonalnego pilarza, 
również nie rozstaje się 
z pilarką i idzie spłatać 
myśliwym figla 

Zdzisiek amatorsko  
zajmuje się treningiem 
przygodnych turystów 

Jezu, ratunku,  
chce mnie 
rozjechać!!!!!!!!!!!

Leśniczy Łukasz Nóżka 
szaleje swoim nowym 
kabrioletem

Natomiast Onufry robi 
to co lubi najbardziej, 
czyli nic Wieczorem wszyscy spotykają się 

w leśnej kawiarence

Podleśniczy Zenon 
Skwara rozpoczyna 
swoje gawędy  
o starych czasach…

…o tym 
jak zalesiał 
Bałtyk…
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…jak przechytrzył jelenie, co mu uprawę 
spałować chciały…

…o zulu, który przywiózł własnych 
pracowników…

…i o planowanym 
urlopie w SPA

…o tym jak za młodu walczył 
z komuną…

Inni z kolei rozpływają się 
w opisywaniu  
zalet Ursusa 

To dobry ciągnik 
jest, tylko czasem 
koło odlata…

Inżynier Bronek Łodyga zasnął pod 
stołem i śni, że za wszelką ceną 
nie dopuszcza, żeby jakikolwiek  
las w ogóle rósł

Heńkowi też  
urwał się film. 
We śnie wyjechał  
z Polski pracować 
w Ameryce. Tylko 
że omyłkowo trafił 
do Południowej…

Bladym świtem Heniek  
już tylko nerwowo  
zerka na kalendarz 

Kiedy w końcu listo-
nosz przyniesie naj-
nowszego Drwala?

A Zdzisiek chwiejnym krokiem  
usiłuje trafić do swojej limuzyny

K…, gdzie  
ten traktor?
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