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sobota
Na początku nie było niczego, panował chaos. Nagle pojawiła się światłość, potem przyroda, no i ja. Dano mi zakaz  jedzenia jabłek z jednego drzewa.
później
Byłem samotny, cały czas otaczało mnie to samo- czyli przyroda. Kręciłem się wszędzie szukając bratniej duszy aż w końcu BÓG wysłuchał moich żądań. Pewnej nocy, gdy spałem, poczułem lekkie ukłucie koło serca. Nie wiedziałem jeszcze, że BÓG wyciągnął kawałek mojego żebra. Gdy rano wstałem, zobaczyłem, że koło mnie leży kobieta. Gdy się ocknęła spytałem, jak ma na imię. Ona odruchowo krzyknęła: EWA.....
czwartek
 Po kilku dniach życia z EWĄ dogadywaliśmy się coraz lepiej. Mieliśmy wszystko, o co poprosiliśmy, ale to szybko minęło. 
piątek
Pewnego dnia, gdy EWA przechadzała się koło jabłoni, zobaczyła, że coś zwisa z drzewa. Podeszła do tego i okazało się, że to jest wąż. Szepcząc tak pod nosem EWA wydawała się rozumieć, co on mówi, no i tak było. Wąż kazał jej zerwać jabłko,  a ona- naiwna - zrobiła to. Przyszła do mnie i spytała, czy chcę spróbować. Powiedziałem, że nie i zapytałem, skąd ona to ma.  Po długiej namowie spróbowałem- było to nieziemsko pyszne. No i tak zrodził się pierwszy grzech. Po chwili rozpętała się groźna burza, a zaraz po tym usłyszeliśmy głos z nieba: „ ADAMIE, MÓWIŁEM CI, MASZ NIE JEŚĆ JABŁEK Z TEGO DRZEWA! ZGRZESZYŁEŚ!  MIAŁEŚ WSZYSTKO- TERAZ ZOSTAJESZ WYDANY NA PASTWĘ ŚWIATA.  ODEJDŹ!  TY I TWOJA KOBIETA ZOSTALIŚCIE WYGNANI Z RAJU...... 
Po tym wydarzeniu niebo ucichło, z życia w raju zrobiło się piekło. Tam, gdzie się osiedliliśmy, przychodziły dzikie zwierzęta i wszystko niszczyły.
poniedziałek
 W końcu, po paru dniach, BÓG się nad nami zlitował. Osiedliliśmy się w pięknym miejscu, po dziewięciu miesiącach urodził się Kain,  po następnych dziewięciu miesiącach urodził się Abel i tak zakończyła się ta historia.....
Wypowiedź BOGA: ADAM po wygnaniu z raju myślał, że jego i  małżonkę opuściłem, lecz to nieprawda- cały czas byłem przy nich, dlatego dzikie zwierzęta nie rozszarpały ich na strzępy, bo JA byłem przy nich mocą BOŻĄ...... Koniec
 wykonał: ERYK SKRZYPCZAK KL I Gim.

